
1 

 

0206 

QİYABİÇİ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ 
MƏDƏNİYYƏTİ FƏNNİNDƏN 

 

300 TEST 

 

Asan 

          1. #0201#01#01#01 
         Hansı sıra yalnız açıq saitlərdən ibarətdir?  

    a)) a,ə, e, o, ö  

    b) ı, i, u, ü 

    c) a, ə, ı, i 

    d) e, ö, o, ü   

     e) a, ə, ü, ı 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

        2.   #0201#01#01#01 
Hansı sıra yalnız qapalı saitlərdən ibarətdir?  

    a) a, ə, e, o, ö 

     b)) ı, i, u, ü   

    c) a, ə, ı, i 

    d) e, ö, o, ü  

    e) ı, u, e, ə 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu   1 

       3.   #0201#01#01#01 
    Hansı sıra yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarətdir?  

        a) a, ə, e, o, ö  
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        b) ı, i, u, ü 

       c) a, ə, ı, i 

       d)) o, ö, u, ü 

       e) o, ü, ı, i 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu   1 

       4.     #0201#01#01#01 
Aşağıdakı sözlərin hansında səslərin sayı hərflərin sayından artıqdır? 

  a)) ailə 

 b) müəllim 

 c) sərbəst 

 d) gənclik 

  e) fərasət 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu   1 

 

         5.   #0201#01#01#01 
Qalın saitlər hansı sırada düzgün verilmişdir? 

a) e,ə, i, ö, ü  

b) a, ı, ü, ə 

 c) a, ı, ö, ə 

d))  a, ı, o, u 

e) a, ı, ö, ü 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

      6.   #0201#01#01#01 
Hansı kar samitin cingiltili qarşılığı yoxdur? 

a) ç 
           b) ş  
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c)) h 
d) t 
e) f 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 
 

         7.  #0201#01#01#01 
Bu əlamətlərdən samitlər üçün doğru olanı hansıdır? 

a) qalın və incə olur 

b) dodaqlanan və dodaqlanmayan olur  

c)) kar və cingiltili olur  

d) heca yaradır  

e) açıq və qapalı olur 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

                                                  Orta 

        8.  #0201#01#01#02 
Sıraların birində bütün sözlərin ilk saiti uzanır: 

a)) sima, nizə, tacik, aləm  

b) hamar, rahat, alim, heykəl  

c) saat, həyat, düzgün, anbar  

d) narın, kitab, hörgü, maaş 

e) dostluq, maarif, atəş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 
      9.   #0201#01#01#02 
              Hansı sıra yalnız cingiltili samitlərdən ibarətdir? 

a) k, g, t, d, p, b  

b) f, v, s, z, x, r  

c) g, d, f, j, ğ, p 
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 d)) b, v, q, d, j, z 

e) ç, d, q, ğ, f, j 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

     10.  #0201#01#01#02 
Hansı kar samitin cingiltili qarşılığı düzgün verilməmişdir? 

a) k-g 

 b) t-d 

 c)) p-v 

d) s-z  

e) j-ş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

    11.  #0201#01#01#02 
     Dilin arxa və ya ön hissəsində deyilməsinə görə saitlər neçə yerə 
bölünür?  

      a) dodaqlanan, dodaqlanmayan;   

      b) qapalı, açıq 

      c) kar, cingiltili  

     d)) incə, qalın 

    e) küylü, küysüz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 
        12.  #0201#01#01#02 

    Dilin üst damağa doğru qalxması və nisbətən aşağı enməsi 
vəziyyətinə (dilin şaquli vəziyyətinə) görə saitlər necə yerə bölünür?  

a) dodaqlanan, dodaqlanmayan;   
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 b) incə, qalın 

 c)) açıq, qapalı 

d) kar, cingiltili  

e) açıq, qalın 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

     13.  #0201#01#01#02 
«R» samitinin kar qarşılığı hansıdır? 

          a) p 

          b) v 

          c) f  

         d)) yoxdur 

         e) t 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

     14.   #0201#01#01#02 
Bu sözlərdə (nəzakətsizlik, yaradıcılıq, bağışlanılmaq) vurğu neçənci 
hecaya düşür? 

a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

d)) 5 

e) 4 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

                                              Çətin 

     15.  #0201#01#01#03 
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Aşağıda hansı sırada ahəng qanununun pozulduğu əsl Azərbaycan 
sözləri verilmişdir? 

a) kitab, məsafə, samit  

b)) ilıq, ilxı, ilğım 

 c) şəkil, ömür, bəyin 

d) çiçək, əlcək, bayraq  

e) məhsul, əməkdaş, yeməkxana 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

    16.    #0201#01#01#03 
 

    Hansı sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi özünü göstərir? 

a)) zərflik 

 b) istiqlal 

 c) danışdırmaq 

 d) üzümçülər 

e) müstəqillik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

17.   #0201#01#01#03 
 

Heca üçün yanlış olanı göstərin: 

a) heca tələffüz zamanı sözlərin asanlıqla bölünə bilən hissəsidir  

b) sözlər sətirdən-sətrə heçalarla keçirilir 

 c) heçalar sait səslər əsasında formalaşır  

d)) sözlərdəki bütün hecalar vurğulu olur 

e) əsl Azərbaycan sözlərində vurğu son hecaya düşür 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

 

   18.   #0201#01#01#03 
Hərflərin sayı səslərin sayından çox olan sözlər hansı sırada yerləşir?  

a) rəng, həyat, gündəlik, bağça 

 b) ailə, radio, zəif, Mais 

c)) səadət, müəllim, dostluq, mətbəə  

d) kənd, süd, ağac, hakim 

e) astroloq, heyva, rəis 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

   19.  #0201#01#01#03 
Hansı cərgədə bütün sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda sözün 
sonundakı samit dəyişmir? 

A) bilək, dilək, uşaq 

B))  əmlak, geoloq, üfüq 

C)  çəmənlik, yataq, şəfəq 

D)  xizək, yataq, filoloq 

     E) kömək, əmək, külək 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

  20.   #0201#01#01#03 
        Hansı sözdə bitişdirici samit işlənib ? 

A))  ütünün 
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B)  Namiqin 

C) dəftərin 

D)  kitaba 

     E)   qardaşın 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  1 

 

 

MÖVZU 2  NECA, VURĞU, ORFOQRAFİYA 

 

 21.   #0201#01#02#01 
Səhv yazılmış söz hansı sıradadır?  

a) duzlu, yağlı, maraqlı  

b) bağlı-bağatlı, ağlı-qaralı  

c) girintili-çıxıntılı, sözlü-söhbətli  

d)) kəskin söz, Qarabağlı qız 

e) enişli-yoxuşlu, duzlu-məzəli 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

   22.   0201#0201#01#02#01 
Sıralardan biri bütünlüklə yazılışı və tələffüzü fərqlənən sözlərdir:  

a)) hətta, doqquz, koridor, avtobus; 

 b) hətta, iradə, atlas, şüar 

c) doqquz, şkaf, həyat, bağban 

 d) çiçək, paltar, vicdan, rahat 

e) müəllim, kirpik, dost, əlbəttə 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

     23.  #0201#01#02#01 
Səhv hansı sözün yazılışındadır? 

a) pusqu  

b) bitkin 

 c)) Tatarstan  

d) xoşbəxt 

e) sağlam 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

    24.  #0201#01#02#01 
Vurğusu II hecanın üzərinə düşən sözü göstərin:  

A) Ağdam 

B)  pasport 

C)) gələrkən 

D) qurbağa 

     E)   tələbkar 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

     25.     #0201#01#02#01 
     Hansı cümlədə  - ma2  şəkilçisi vurğusuzdur? 

 

          A)  O, vurma cədvəlini yaxşı bilmir. 

         B) Aynurun gəlmə olduğu hiss olunurdu.  

         C)) Sabah gəlmə, dərs olmayacaq. 
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         D)  Qazma quyularda belə hallar çox olur.  

     E)  Nənəsi onun üçün qovurma bişirəcək. 

 Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

      26.   #0201#01#02#01 
      Hansı sözün yazılışında səhvə yol verilmişdir?  

    a))  yetgin  

    b) Qazaxıstan  

   c) sürməyi   

   d) mənəvi      

    e) fəaliyyət 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

    27.   #0201#01#02#01 
Dilimizdə vurğu əsasən hansı hecaya düşür? 

 

A) birinci hecaya 

B))  sonuncu hecaya 

C) orta hecaya 

D)  həm ilk, həm də son hecaya 

     E)    ikinci hecaya 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

                                     Orta 

    28.   #0201#01#02#02 
           «Gətirilmişdir» sözündə vurğu hansı hecaya düşür? 

a) beşinci hecaya 

b)) dördüncü hecaya  

c) üçüncü hecaya 



11 

 

d) ikinci hecaya 

e) birinci hecaya 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 2 

   29 .  #0201#01#02#02 
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir : 

  a) xüsusilə 

  b) etibarilə   

  c) vasitəsilə 

  d)) quş  tək  

  e) qələmlə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 2 

    30.  #0201#01#02#02 
Sözlərdən biri səhv yazılmışdır: 

a) nailiyyət 

 b)) istedat 

c) töhfə 

d) kəsir 

e) müvəffəqiyyət 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 2 

 

   31. #0201#01#02#02  
Sözlərin yazılışında səhv hardadır?  

a) atlas   

b) hərif   

c) hərf   

d)) burada səhv yoxdur 

       e) hərfən 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 2 

 

   32.   #0201#01#02#02 
Səhv haradadır? 

a) Sirlər xəzinəsi 

 b)) Hisləri onu aldatmırdı.  

c) insan beyninin möcüzələri 

 d) bizim nəslimiz 

e) əzmkar insan 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 2 

  33.    #0201#01#03#02 
Yalnız biri frazeoloji birləşmədir: 

a)) könlünü açmaq 

 b) dərman almaq  

c) məktəbdən qayıdanda  

d) sözün doğrusunu demək 

e) kömək etmək 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  2 

 

34.  .    #0201#01#02#02 
       Sözlərdən biri hecalara düzgün bölünməmişdir? 

A) hü-nər-li             B) ə-də-biy-yat                 C)) te-leq-ram 

D) mə-ri-fət             E) sər-bəst-lik 

                                           Çətin 

35.     #0201#01#02#03 
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Səhv yazılmış sözü göstərin: 

A)) rəsmxətt           B) xətti         C) haqqın            D) sirlər              E) fəndən 

 

36. #0201#01#02#03 

 Hansı bənddəki sözdə qoşa “yy” samitlərinin hər ikisi tələffüz olunur? 

A) heysiyyət                   B) bələdiyyə                   C)) qəyyum 

D) mənəviyyat                E) xasiyyət 

 

37. #0201#01#02#03 

 Yazılışı tələffüzündən fərqlənməyən sözlər cərgəsini göstərin: 

A) güllə, səkkiz               B) əvvəl, hətta                 C) doqquz, kassa 

D) əlbəttə, səkkiz            E)) rəssam, qüvvət 

 

38. #0201#01#02#03 

Hansı qoşa samitlər yazıldığı kimi tələffüz olunur? 

A)) ff                  B) tt                 C) qq                    D) kk                 E) pp 

                                                        

39. #0201#01#02#03 

 Vurğudan asılı olaraq mənası dəyişə bilən sözü müəyyənləşdirin: 

A) məhkəmə                 B) barama                   C) xurma 

D)) qovurma                 E) tirmə 

 

40. #0201#01#02#03 

  Hansı sözdə həm [x'] səsi, həm də onun cingiltili qarşılığı işlənmişdir? 

A) bildirmək         B) gülmək          C) demək         D) kəpənək           E)) 
çiyələk  
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MÖVZU 3 LEKSİKOLOGİYA 

         

                                     Asan 

 

41.    #0201#01#03#01 
Verilmiş sözlərdən hansı omonimdir? 

a) dərs  

b) süfrə 

 c)) tut 

 d) baş 

e) məktəb 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

42.     #0201#01#03#01 
Biri beynəlimiləl sözdür: 

a)) teatr 

 b) bahar 

 c) zavod 

d) vağzal 

e) kolxoz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

43.    #0201#01#03#01 
Bu sözlərdən hansı termin kimi işlənə bilər? 

a) ağac 
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 b) bağça 

 c)) xəbər  

d) həyat 

e) yağış 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

44.  #0201#01#03#01 
   Biri çoxmənalı söz deyil: 

A) ayaq           B) maşın           C) burun                D)) biz              E) göz 

 

45.  #0201#01#03#01 
   Hansı söz omonim  deyil: 

A) yol              B)) əsir             C) döyüş               D) ləpə              E) inci 

 

46. #0201#01#03#01 
 “Böyük olan yerdə kiçik danışmaz” cümləsində antonim sözlər hansı nitq 
hissəsinə aiddir? 

A) isim             B) say            C) ədat                D) əvəzlik              E)) sifət  

47.  #0201#01#03#01 
 “Refleks, embriologiya, neyron” sözləri aşağıdakı söz qruplarından hansına  
aiddir? 

A) köhnəlmiş sözlərə                 B)) terminlərə                  C) neologizmlərə 

D) ümumişlək sözlərə                E) dialekt  sözlərinə 

 
 48.    #0201#01#03#01 

Hansı sözlər antonimdir? 

a) gündüz, alver  

b) müharibə, savaş, dava 

 c)) eniş, yoxuş 
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d) çör-çöp  

e) səs-küy 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

49. #0201#01#03#01 
Biri frazeoloji birləşmə deyil: 

A) söz vermək               B) cana gəlmək                  C) can vermək                  

D) üz vermək                 E)) kömək etmək 

                                                       

50. #0201#01#03#01 
Xüsusiyyətlərdən biri əsl Azərbaycan sözlərinə aid edilə bilər: 

A) söz əvvəlində iki samitin işlənməsi 

B) sözdə qoşa “y” samitinin işlənməsi 

C)) söz ortasında iki samitin yanaşı işlənməsi 

D) sözdə uzun saitin işlənməsi  

E) sözün “r” samiti ilə başlanması 

 

Orta  

 

51. #0201#01#03#02 
 Biri frazeoloji sinonim deyil: 

A) qanı qaralmaq ─ kefi pozulmaq                   

B)) əl uzatmaq ─ kömək etmək 

C) qılığına girmək ─ qəlbinə yol tapmaq          

D) dilotu yemək ─ dil boğaza qoymamaq 

E) dil tapmaq ─ yola getmək 
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52.   #0201#01#03#02 
Sıralardan biri bütünlüklə omonim sözlərdən ibarətdir: 

a) kök, bal, dərə  

b)) çat, yay, bel  

c) sel, qaz, göz  

d) həyat, nəfis, qol 

e) çay, kəmər, baş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

53.   #0201#01#03#02 
Neologizmlər hansı sıradadır? 

a) bəy, feodal, pristav, qubernator  

b)) bilgisayar, yetərsay, çağdaş, özəlləşmə  

c) ayıtmaq, damu, uçmaq, sayru  

d) pərvanə, cəfa, şəb, nagah 

e) torşer, monument, bayraq, alternativ 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

54.     #0201#01#03#02 
«Tutmaq» sözü hansı sırada öz həqiqi mənasında işlənmişdir? 

a)) atın yüyənini tutmaq, qabın qulpundan tutmaq 

 b) xətrini əziz tutmaq 

 c) üzünü yana tutmaq, işçi tutmaq  

d) həyatda yer tutmaq, dostdan xəbər tutmaq 

e)  hal-əhval tutmaq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 
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55.   #0201#01#03#02 
Çoxmənalı sözlər nəyə deyilir? 

a) eyni və yaxın mənalı sözlərə 

b) eyni kökdən sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə yaranan qohum 
(eyniköklü) sözlərə 

c) müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlərə 

d)) əsas məna ilə bağlı əlavə mənalar da bildirən sözlərə 

e)  müxtəlif köklü sözlərə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

56.  #0201#01#03#02 
     Hansı sıra yalnız sinonimlərdən ibarətdir? 

a) gənc, cavan, ürəkli, qoçaq 

 b) qorxaq, igid, xeyirxah, səxavətli  

c)) adlı-sanlı, görkəmli, məşhur  

d) otaq, koma, mənzil, bina  

e) çalışqan, diribaş, tənbəl 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

57.    #0201#01#03#02 
Köhnəlmiş sözlər hansı sırada verilmişdir? 

a) həyat, inqilab, əruz, fədakar  

b) özəlləşdirmə, yetərsay, çağdaş, durum 

 c)) uçmaq, damu, nəsnə, sayru  

d) lirika, romantizm, peyzaj, personaj 
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e) əba, çıraq, müsəlman, fanat 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

58.   #0201#01#03#02 
«Soyuq» sözü hansında məcazi mənada işlənmişdir?  

a) soyuq su 

 b) soyuq hava 

 c)) soyuq münasibət 

 d) soyuq otaq  

e) soyuq dondurma 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

59.     #0201#01#03#02 
Dialekt sözlər nəyə deyilir? 

a) hamı tərəfindən başa düşülüb işlənən sözlərə 
 b)) müəyyən ərazi üçün  anlaşıqlı olan məhəlli sözlərə  
c) ayrı-ayrı elm sahələrinə məxsus olan sözlərə  
d) peşə-sənət sözlərinə 
e) əsas lüğət fonduna daxil olan sözlərə 
 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

 

60.    #0201#01#03#02 
Hansı sıra yalnız əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir? 

a) həyat, qardaş, aləm 

 b) əsr, günah, abidə  

c)) çiçək, böyük, oğlan 
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d) diktator, respublika, hakim 

e) müəllim, kitab, qələm 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

                                   Çətin 

 

61.    #0201#01#03#03 
Verilmiş xüsusiyyətlərdən sinonimlərə aid olanı hansıdır?  

a)) Müxtəlif cür yazılıb, eyni və ya yaxın məna bildirir. 

b) Bir-birinə zidd mənalar ifadə edir.  

c) Eyni cür yazılıb, müxtəlif mənalar bildirir.   

d) Müəyyən ərazidə işlədilir. 

e)  Eyni kökdən düzəlir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

62.   #0201#01#03#03 
Omonimlər hansı cərgədədir? 

A)  divan, yaz, sahil 

B))  qaz, top, bal 

C) don, gəl, bax 

D) üz, daz, min 

E) bağ, bar, çəmən 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

63.   #0201#01#03#03 
Frazeoloji birləşməni göstərin: 

A)  su tökmək 

B)) gözü düşmək 
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C) pul tökmək 

D)  paltar asmaq 

      E)  hörmət etmək 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

64.    #0201#01#03#03 
         Omonimlər cərgəsini göstərin? 

A) ay, həftə, gün 

B)) ləpə, biz, yaş 

C) söz, düz, göz 

D) pis, çay, diş 

     E)  cins, dəstək, stol 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 3 

65. #0201#01#03#03 
Hansı söz çoxmənalı deyil? 

A) göz 

B) ətək 

C)  diş 

D)) ələk 

     E) çəkmək 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 3 

66.  #0201#01#03#03 
Hansı cərgədəki bütün sözlər eyniköklüdür? 

 A)  ovuntu, ovalıq, ovçu 

B) günəş, güldan, gülmək 

C) yanaq, yanğı, yanaşı 

D))  bağlıq, bağban, bağça 
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     E)   səpin, səpki, səməni 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 3 

 

67.  #0201#01#03#03 
Hansı sözdə iki leksik şəkilçi işlənib? 

A)) canlanma 

B)  şirindilli 

C) qəhrəmanlıq 

D)  məktəblilər 

      E)   sarımtıl 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 3 

68.  #0201#01#03#03 
Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət cərgəni göstərin: 

A) kitab, dəftər, kişi 

B))  dünən, inam, işıq 

C) vətən, savad, həqiqət 

D)  mərd, çəmən, saat 

     E)   mədəni, tamaşa, klub 

     Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  3 

 

 

69. #0201#01#03#03 
“Üz” sözünün leksik təhlilindəki səhvi tapın: 

A) Ümumişlək sözdür.                         B)) Təkmənalı sözdür. 

C) Milli mənşəli sözdür.                       D) Omonim kimi işlənə bilir. 

E) Sinonimi var. 
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70. #0201#01#03#03 
Doğru fikirləri seçin: 

1) Omonimlik təşkil edən sözlər həm eyni, həm də müxtəlif  nitq hissələrinə 
aid ola bilər. 

2) Dilimizdəki bütün alınma sözlər ərəb-fars mənşəlidir. 

3) Sözün məcazi mənası sonradan törəmə mənasıdır. 

4) Sinonimlik təşkil edən sözlər müxtəlif  nitq hissələrinə aid olur. 

A)) 1,3              B) 3,4               C) 1,2                D) 2,3             E) 1,4 

 

MORFOLOGİYA 4  

 

71. #0201#01#04#01 
 Düzəltmə sözlərdən birində alınma şəkilçi işlənmişdir.  

 a) təmirçi  

 b) armudu (stəkan)   

 c) elmi (fəaliyyət)  

 d) rəngli   

e)) naümid 

        Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

72. #0201#01#04#01 
  Hansında – dan, -dən çıxışlıq hal şəkilçisidir və ismə artırılmışdır?  

 a) Uşaqlar ucadan danışıb gülürdülər. 

 b) Məsələnin məğzini bilmədən heç nə etmək olmaz. 

 c) Biz hərdən rastlaşırıq. 

 d)) İndi hamı demokratiyadan danışır. 
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e) Birdən tufan qopdu 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

73. #0201#01#04#01 
 Yiyəlik hal şəkilçisi hansıdır? 

 a) –dan2 

 b) –da2 

 c) –a2, 

 d)) –ın4 

e) – ı4 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 4 

74. #0201#01#04#01 
Konkret isimləri müəyyənləşdirin. 

a) istək, arzu 

 b) fikir, xəyal 

c) eşq, məhəbbət 

 d)) çətir, əlcək 

e) düşüncə, kədər 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 4  

 

                                         Orta 

75. #0201#01#04#02 
Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət 
şəkilçili isimlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözü göstərin:  

a) Göyçay  

 b)) quşüzümü   

d) günəbaxan   

c) beşlik  
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e) tozsoran 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

76. #0201#01#04#02 
Düzəltmə sözlərdən birində alınma şəkilçi işlənmişdir: 

a) tarixçi 

 b) badamı (göz) 

c)  qırıcı (təyyarə) 

d)) bixəbər 

e) dağlıq 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

77.  #0201#01#04#02 
Düzəltmə sözlərdən birində alınma şəkilçi işlənmişdir: 

a) kimyaçı 

 b) yırtıcı (heyvan)  

c) duzlu (xörək) 

d)) namərd 

e) gözlük 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

                                                Çətin 

 

78.  #0201#01#04#03 
        «Sözün başlanğıc forması» dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
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a)) sözün qrammatik şəkilçiyə qədərki hissəsi  

b) sözün kökü  

c) sözün sözdüzəldici şəkilçiyə qədərki hissəsi  

d) sözün ilk hecası 

e) sözün ilk şəkilçiyə qədərki hissəsi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

79.  #0201#01#04#03 
Düzəltmə sözlərdən birində alınma şəkilçi işlənmişdir: 

a) qapıçı 

 b) daraq  

c) sevinc  

d)) anormal 

e) meşəlik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

80.    #0201#01#04#03 
Aşağıdakı nitq hissələrindən biri köməkçi nitq hissələri sırasına 
səhvən düşmüşdür: 

a) qoşma 

b) bağlayıcı  

c) ədat  

d)) zərf 

e) modal sözlər 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  4 

 

5-ci MÖVZU İSİM 
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81.  #0201#01#05#01 
     Biri feldən düzələn isimdir: 

    a)) seçki   

   b) düzgünlük  

   c) pıçıltı    

   d) birlik     

   e) dağlıq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

82.  #0201#01#05#01 

Mürəkkəb adların ixtisarına şəkilçi artırılarkən harada səhvə yol 
verilmişdir?  

a) BMT – də  

 b)) BDU –nə   

c) AzərTAC – ın  

d) FİFA- ya 

e) ARDNŞ-nin 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

83.   #0201#01#05#01 
Mücərrəd isimlərin verildiyi sıranı göstərin: 

a) xalq, ordu  

b)) fikir, anlayış  

c) Eldar, qonaq  

d) sətir, ətir 

e) sevinc, bahar 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

84.   #0201#01#05#01 
Burada (kəndlər, naxır, həyat, çiçəklər, ordu, şəkillər, rota, əqidə, 
sinif, komandalar) morfoloji cəhətdən təkdə neçə isim var? 

a)) 6  
b) 5  
c) 4 
 d) 3 
e) 7 
 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 
 

85.  #0201#01#05#01 
«lıq» şəkilçisi ilə düzələn aşağıdakı isimlərdən hansı mücərrəd məna 
bildirir?  

a) atalıq  

 b) gözlük   

c)) mərdlik   

d) çəmənlik       

e) düzənlik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

86.  #0201#01#05#01 
Məkan anlayışı verən düzəltmə isimlər hansı sırada verilmişdir? 

a) dənizçi, yoldaş, Məmmədəli, dayımgil  

b)) meşəlik, gülüstan, yaylaq, nişangah  

c) başlıq, səpgi, döşək, dondurma 

d) düzlük, duyğu, mənlik   

e) vurğu, birlik, əməkçi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 



29 

 

87. #0201#01#05#01 
Aşağıdakılardan hansı 1-ci şəxs  cəm mənsubiyyət şəkilçisidir? 

a) –ım,  

b)) –ımız  

c) –sınız  

d) –ın 

e) heç biri 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

88.   #0201#01#05#01 
«Mən dünən məktəbdən qayıdanda Azəri kinoteatrın qabağında 
gördüm» cümləsində neçə isim var? 

a) 1  
b) 2 
 c)) 3 
d) 4 
e) 5 
 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 
 

89.  #0201#01#05#01 
   Neçə düzəltmə isim var?  

    Vətəndaş, günəbaxan, kitabxana, düzgünlük, eniş, savaş, öhdəlik, 
bağça, pusqu, kəskin, quşüzümü, yorğun 

a) 2    

b) ) 7 

c) 8   

 d) 4       

e) 3 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

90.  #0201#01#05#01 
Feldən düzələn ismi göstərin. 
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a)) sancı  

b) yaşıllıq 

c) kəskinlik  

d) birlik 

e) vurğun 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

91.    #0201#01#05#01 
Aşağıda göstərilənlərdən hansı isim üçün doğru deyil? 

a) hallanır 

 b) mənsubiyyətə görə dəyişir  

c) cəm şəkilçisi qəbul edir  

d)) zamana görə dəyişir  

e) sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

92.      #0201#01#05#01 
Bu sözlərin ( ağac, ordu, dostluq, salxım, xalq, dəstə, ilxı, dəniz, 
ilğım) içərisində neçə toplu isim vardır? 

a) 2 

 b)) 4 

c) 5 

 d) 3 

e) 6 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

93.     #0201#01#05#01 
Quruluşca sadə isim hansıdır? 
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A)) qardaş 

B)  sirdaş 

C) yoldaş 

D)  vətəndaş 

      E)  silahdaş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

94.   #0201#01#05#01 
Hansı sıradakı sözlər kiçiltmə bildirən düzəltmə isimdir? 

A) zorbaca, körpəcə 

B)) kitabca, bağca 

C) yavaşca, yüngülcə  

D)  düşüncə, əyləncə  

     E)   bilməcə, sakitcə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

                                          Orta 

95.   #0201#01#05#02 
Sözlərin hansında birinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyət şəkilçisi 
işlənmişdir? 

a)) pespublikam 

 b) gəldim  

c) həkiməm 

 d) kəndimiz 

e) kitabın 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 
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96.    #0201#01#05#02 
Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən hansı söz digərindən fərqlənir? 

A) körpə 

B)  meyvə 

C) dələ 

D) ) mənafe 

     E)  tərbiyə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

97.  #0201#01#05#02 
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı halda işlənən əvəzlik və ya isimlə 
bağlı olur? 

A) adlıq 

B)) yiyəlik 

C) təsirlik 

D)  yerlik 

      E)  yönlük 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

98.   #0201#01#05#02 
Yiyəlik hal şəkilçili söz hansı cümlədədir? 

a) Qalxın, getmək lazımdır. 

 b) Güclü axın başlamışdır.  

c) Kitabın məndədir. 

 d)) Arxın suyu bulanıq axırdı. 

e)  Biçin vaxtıdır. 
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99.    #0201#01#05#02 
  Sözlərin hansında II şəxsin cəminə aid mənsubiyyət şəkilçisi 
işlənmişdir? 

A) gəldiniz 

B))  qələminiz 

C) həkimsiniz 

D)  dərsimiz 

     E)  eşitmişsiniz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

100.    #0201#01#05#02 
Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı cərgədədir? 

A)  şəhəri gəzmək, pəncərəni silmək 

B)  kitabı oxumaq, dəftəri cırmaq 

C) tarixi dönüş, elmi məktub 

D))  partiya üzvü, kitab üzü 

     E)   məktəb illəri, bədii film 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

101.  #0201#01#05#02 
           Hansı sıradakl  söz ismin qeyri-müəyyən yiyəlik halındadır?  

a)) Bakı  Soveti   

 b) Bakı öz sözünü deyəcək.   

c) Rəşid aptekdən dərman aldı.  

 d) Rəşidin dərmanı 

e)  Elmin tərəqqisi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 
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102.   #0201#01#05#02 
Aşağıdakılardan hansı söz ismin qeyri-müəyyən yiyəlik halındadır?  

a)  Səpin başlandı.  

 b) Dəftərin kənarı   

 c) Dəftərin məndə qalıb. 

d) Çayın kənarı     

 e))  Səpin vaxtı  çatıb. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

103.   #0201#01#05#02 
Müəyyən təsirlik halda işlənmiş ismi göstərin:  

a) Rəngi  qaralmışdır.  

 b)) Rəngi  indicə gətiriblər.   

c) zehni  iş   

 d) onun  zehni  

e) Sahil bağı 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

104. #0201#01#05#02 
 Cəm şəkilçisi qəbul etməyən  toplu isimləri seçin:  

1) əhali 
2) ordu 
3) camaat 
4) ilxı  
5) naxır 
a) 1,      b) 2,5      c) 3,5        d) 2,4          e) )1,3 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

105. #0201#01#05#02 
  Feldən düzələn isimlər cərgəsini göstərin: 

 a) dağıntı, yağıntı, sıxıntı 
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 b) düzlük, sağlıq, azlıq  

 c) çalışqanlıq, düzənlik, əkinçi  

 d) şadlıq, kəsici, qorxaq 

 e)) satıcı, qorxu, daraq 

106. #0201#01#05#02 
 Hansı sözdə iki mənsubiyyət şəkilçisi var?  

a) əmimin  

b)) ayaqqabısı  

c) vətənimizin  

d) vətənimizin torpağı  

e) torpağın nəfəsi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 
107. #0201#01#05#02 
 Ancaq biri təsirlik halda olan və sifətdən  düzələn isimdir:  

a) təbiət gözəlliyi 

b) gözəllik havası  

c)) gözəllik yaratmaq  

d) qorxu hissi  

e) yarışın nəticəsi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 
                                                   Çətin 
 

 
108.    #0201#01#05#03 

«Neft» sözünün təsirlik halda işləndiyi cümlə hansıdır? 

a) Neft daşlarında işləmək fədakarlıqdır. 

 b) Azərbaycanın əsas sərvəti neftdir.  
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c) Azərbaycan nefti çoxlarına dinclik vermir.  

d))  Azərbaycan nadir neft istehsal edir. 

e) Neft qara qızıldır. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

109.   #0201#01#05#03 
«Kür qırağının meşələri» birləşməsində «Kür» sözü hansı halda 
işlənmişdir? 

a) adlıq halda  

b) qeyri-müəyyən təsirlik halda  

c)) qeyri-müəyyən yiyəlik halda 

d) burada ismin halı yoxdur, həmin söz  təyindir. 

e) I növ təyini söz birləşməsinin I tərəfidir, adlıq haldadır. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 
110.   #0201#01#05#03 

Hansı cümlədə «xalça» sözü ismin qeyri-müəyyən təsirlik halındadır? 

a) Azərbaycan xalça muzeyində olmusanmı?  

b) Dostum xalça azarkeşidir.  

c) Bu xalça Qubada toxunmuşdur.  

d)) O, gözəl bir xalça axtarırdı. 

e) Qarabağda gözəl xalça ustası var. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

111.    #0201#01#05#03 
 Hansı cümlədə təsirlik halda işlənmiş söz var? 

a) El gücü, sel gücü.  

b)) Gücü zəhmətdə, döyüş meydanında sınamaq lazımdır.  
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c) O qoy gücü çatan işdən yapışsın.  

d) Azadlıq meydanı bir okeana bənzəyirdi. 

e) İgid qanı yerdə qalmaz. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

112.   #0201#01#05#03 
Sifətləşən isim hansı cümlədə verilmişdir? 

a) Gümüşü saçları onu daha yaraşıqlı göstərirdi. 

 b) Göy dalğalı dənizdə ilk gəzinti onu bir qədər həyəcanlandırmışdı.  

c)) Gümüş qaşıq bir elə baha deyildi.  

d) Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. 

e) Gümüşün dəyəri qızılın dəyərindən aşağıdır. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

113.   #0201#01#05#03 
Hansı sıradakı sözlər  yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə 
kökdəki son sait düşür? 

A)) ağız,  alın, beyin 

B)  səbir, sətir, sinif 

C) şəkil, fəsil, fikir 

D)  ömür, ətir, isim 

      E) bilik, şeir, nəsil 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

114.  #0201#01#05#03 
Qeyri – müəyyən təsirlik hala aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:  

a) Qeyri – müəyyən təsirlik hal bütün məqamlarda təsirli feldən əvvəl  
gəlir. 
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b) Onu təsirli feldən ayırıb cümlənin başqa yerinə apardıqda müəyyən 
təsirlik hal formasına düşür.  

c) Qeyri – müəyyən  təsirlik halla təsirli fel arasına heç bir söz artırmaq 
mümkün deyil.  

d)) Bu hal cümlənin xəbəri kimi işlənə bilər. 

e) Vasitəsiz tamamlığın bir növü bu yolla düzəlir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

115.   #0201#01#05#03 
«Xalq» sözünün qeyri-müəyyən yiyəlik halda işləndiyi cümlə 
hansıdır? 

a) Xalq öz ölkəsinin sahibi olmalıdır. 

 b) Xalqı yuxuya vermək olmaz. 

c) Ən böyük dayaq xalqdır.  

d)) Xalq zəkasına hörmətlə yanaşılmalıdır. 

e) Xalqın əzmi qarşısında hamı acızdir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  5 

 

 

Mövzu 6. Sifət   

Asan 

116. #0201#01#06#01 

Sifətə misal göstərilən aşağıdakı sözlərdən biri səhvdir.  

  a) qabaqcıl 

  b) dünənki  

  c) işlək  

  d) dadlı  
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  e)) yaylaq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

  117.   #0201#01#06#01 
Azaltma dərəcəsində verilmiş sifəti göstərin. 

a) bolluca  

b) böyük 

c)) ağımtıl  

d) gömgöy 

e) sarı 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

118.         #0201#01#06#01 
«Sökük» sözü aşağıdakı nitq hissələrindən hansına aiddir? 

A) isim 

B) zərf 

C)) sifət 

D)  fel 

     E)  say 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

119.  #0201#01#06#01 

Hansı sifətdə vurğu son hecaya düşmür. 

        a) körpəcə 

        b) qırmızımtıl 

        c)) qupquru  



40 

 

        d) uzunsov 

        e) publika   

 

120.     #0201#01#06#01 

Sözlərdən biri sifət deyil:  

        a) çalışqan 

        b) gəzəyən  

        c) qaçağan 

        d)) burulğan 

        e) qısqanc   

 

   121.    #0201#01#06#01 
Sifətə misal göstərilən aşağıdakı sözlərdən biri səhvdir: 

       a) duzsuz  

  b) evdəki  

 c) işlək 

 d))  gözəllik 

e) ağlağan 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

                                 

 

                                           Orta 

 

122.  #0201#01#06#02 
Hansı cümlədə sifət isimləşmişdir?  
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a)) Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 

b) Yaxşı oğul dayısına oxşar.  

c) Göydə qara buludlar oynaşırdı. 

d) Nərgiz heyrətli  baxışlarla yan- yörəyə göz gəzdirdi. 

e) Xəzərin suları mavi rəngə çalırdı. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

 

123.    #0201#01#06#02 
Feldən sifət düzəldən şəkilçi hansıdır?  

a) –laş2 

 b) –iş4 

 c)) –ıq4  

d) –lıq4 

e) – lan2 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

124.   #0201#01#06#02 
Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir: 

A) Cavan alim otağa daxil oldu. 

B) Sabir özünü cavan oğlan kimi aparırdı. 

C)) Qoca parkda skamyada oturmuşdu. 

D) Qəhrəman döyüşçü ağır yaralanmışdır. 

      E)   Birdən-birə gənc qızın gözləri doldu.  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 
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125.   #0201#01#06#02 
Hansı sırada sifət təyin vəzifəsində işlənmişdir? 

a)) Gülnar istedadlı tələbədir.  

b) Dostum çox qətiyyətlidir.  

c) İstedadlı ilə nadanı ayırmaq çətin deyil.  

d) Nadan nadanlığını başa düşsə, daha niyə nadan olur ki? 

e) Qətiyyətli olmaq hər adamın işi deyil. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

126.    #0201#01#06#02 
Aşağıda göstərilənlərdən hansı sifət üçün doğru deyil? 

a) əşyanın əlamətini bildirir  

b) necə? nə cür? hansı? suallarına cavab verir  

c) müqayisə dərəcələri vardır  

d)) hallanır və mənsubiyyətə görə dəyişir 

e) substantivləşir 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

127. #0201#01#06#02 
  Aşağıdakılardan biri nitq hissəsinə görə digərlərindən fərqlənir? 

        a)) gəlincə 

        b) balaca  

        c) ürəyiaçıq 

        d) cahil 

        e) zorbaca   

 

128.   #0201#01#06#02 
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Uyğunluğu gözləməklə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: 

Dünənki, bildirki,......... 

sizinki  b)) sabahkı     c) əlindəki  d) həminki   e) bizimki 

                                 Çətin 

129. #0201#01#06#03 
Aşağıdakılardan birini mürəkkəb sifət kimi işlətmək olmaz: 

a) növbənöv  

b) cürbəcür 

c) rəngarəng 

d)) dilbədil 

e) çeşidbəçeşid 

130.    #0201#01#06#03 
Verilmiş hansı şəkilçilərin köməyi ilə isimlərdən sifət düzəlir? 

A) – ıcı4;    - ma2 

B) – qın4;   - ıq4 

C)) - lı4;   - sız4 

D) - qan4; - qın4 

     E) – acaq2, -  maq2 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

131.     #0201#01#06#03 
Aşağıdakı şəkilçilərdən biri sifətin çoxaltma dərəcəsini əmələ gətirir? 

A)  - sov 

B)  - şın 

C)) – ca4 

D) – raq; - rək 

      E)  - ımsov4 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 
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132.   #0201#01#06#03 
       Feldən düzələn sifətlər hansılardır? 

A) yaşıllıq, sadəlik 

B) yazılmış, yazdığım 

C)) əzgin, sönük, uçuq 

D) qabaqcıl, baxdığım 

     E)  qorxaq, güləyən, cəfakeş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  6 

 

133. #0201#01#06#03 
   “Pisə pis demişəm, yaman demişəm 

Yaxşıya yaxşılıq etmişəm hər gün”  

Parçada neçə sifət var? 

5  b)1  c) 3  d) 2  e) )4 

 

MÖVZU 7.   SAY 

Asan 

 

134. #0201#01#07#01 
Biri say deyil: 

a) çoxlu 
b) yüzlərcə 
c) xeyli 
d) ) birgə 
e) on-on beş 
  

135. #0201#01#07#01 
   Numerativ sözlər hansı cümlədə işlənib? 
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a) Toyugun qıcı birdir ki, bir. 
b) Hər gecənin bir gündüzü var. 
c) Dəvə bir xəyal edər, sarvan iki. 
d) Iki qılınc bir qına sığmaz. 
e) )Igid bir qaşıq qandan qorxmaz. 

 

136.    #0201#01#07#01 
 Qeyri- müəyyən miqdar sayı  hansıdır?  

a) beş   

b) beşinci   

c)) onlarla   

d) yeddidə bir       

e) iki min on bir 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 

137.    #0201#01#07#01 
       Sıra saylarının yazılışında səhv hansıdır? 

     A) XX 

B) 20-ci 

C))  20-nci 

D) 19-cu 

E) səkkizinci 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 

                                        Orta 

138.      #0201#01#07#02 
Say hansı nitq hissəsini izah edir? 

A))  ismi 

B) sifəti 
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C)  feli 

D) zərfi 

E) əvəzliyi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 

139.    #0201#01#07#02 
Müəyyən miqdar sayları hansı sırada verilmişdir? 

A) az, çox, xeyli 

B) otuz-qırx, səksən-doxsan, yüz-yüz əlli 

C) onlarla, yüzlərlə, minlərlə 

D))  otuz, qırx, qırx beş 

E) ikidə bir, beşdə üç, dörddə bir 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 

140.   #0201#01#07#02 
Hansı sıra qeyri-müəyyən miqdar saylarından ibarət deyil? 

A) az, çox, xeyli 

B) onlarla, yüzlərlə, minlərlə 

C)  onlarca, yüzlərcə, minlərcə 

D))  on, yüz, min 

E) beş-altı, on-on iki, səkkiz-doqquz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 

141.    #0201#01#07#02 
Hansı sıra sayı cümlənin təyini kimi işlənmişdir? 

A) Qabaq sırada dayanan birincilərdir. 
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B))  Beşinci rota döyüşdə fərqləndi.  

C) Üçüncü mənim də xoşuma gəlir. 

D) O, dördüncüsünü yox, altıncını seçdi. 

E) Gülşən imtahandan birinci çıxdı. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  7 

 
                                  Çətin 
 

142. #0201#01#07#03 
  Verilən saylardan neçəsinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənir? 

Altı, səksən, doqquz, dörddə bir, trilyon, iyirmi, doxsan, yüz əlli, xeyli, 
bir qədər, üçdə bir 

a) 6    b) ) 4     c) 7     d) 5    e) 8 
 

143. #0201#01#07#03 
 Həm hal, həm də mənsubiyyət  şəkilçisi qəbul etmiş sayı göstərin: 

a) beşlərim 

b) beşincilərə 

c)) beşincilərimin 

d) beşlərdə 

e) beşlərə 

  

144.  #0201#01#07#03 
Omonim olan sayları secin: 

1. əllinci  

2. min 

3. qırx 

4. doxsan 

5. yüz 
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6. səksən  

7. otuz 

a) 1,2,7 

b)) 2,3,6 

c) 3,4,5 

d) 4,6,7 

e) 2,5,6 

 

145. #0201#01#07#03 
 Bu sözlərdən neçəsi həm say, həm də zərf kimi işlənə bilər? Çox, bir, on, bir 
qədər, bir cox, az, xeyli, az-çox, bir az, bir-bir, birə-beş, yüzlərlə 

a) 7 
b) 4 
c) ) 6 
d) 5 
e) 3 

 

MÖVZU 8. ƏVƏZLİK 

Asan 

 

146.    #0201#01#08#01 
Hansı cərgədəki əvəzliklər hallana bilməz? 

A) heç kim, heç nə 

B)  biri, bəziləri 

C) hansı, nə 

D))  kim isə, nə isə  

     E) elə, bu, bütün 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 
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147.    #0201#01#08#01 
Yalnız təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin? 

A) filan, biz, heç kəs 

B) heç kim, hər, hərə 

C) elə, belə, o 

D))  bütün, öz, hər 

      E)    o, mən, siz, biz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  8 

 

148.    #0201#01#08#01 
İşarə əvəzliklərinin əsas sintaktik vəzifəsi: 

A) zərflik 

B)  xitab 

C) mübtəda 

     D))  təyin 

           E)  tamamlıq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  8 

149.   #0201#01#08#01 
Şəxs əvəzliklərinin əsas sintaktik vəzifəsi: 

A) təyin, xəbər  

B) zərflik, tamamlıq 

C)) mübtəda, tamamlıq 

D) xəbər, zərflik 

     E) tamamlıq, təyin 

150.    #0201#01#08#01 
Düzəltmə əvəzliyi göstərin: 

A) onlar 
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B) mənim 

C)  sənsiz 

D)) birisinin 

E) özümüz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

151.     #0201#01#08#01 
Biri əvəzlik deyil: 

A) filan 

B) elə 

C))  bir sıra 

D) özümüzün 

E) heç nə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

152.      #0201#01#08#01 
Hansı əvəzliklərə sual vermək olmur? 

A) şəxs 

B) təyini 

C)) sual 

D) işarə 

E)  qeyri-müəyyən 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

Orta 

153.     #0201#01#08#02 
Ay özünü bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin – cümləsində əvəzliyin 
hansı növü işlənmişdir? 
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A)) qayıdış, şəxs 

B) təyini, sual 

C)  qeyri-müəyyən, şəxs 

D) təyini, qeyri-müəyyən 

E) şəxs, sual 

       Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

154.       #0201#01#08#02 
Qeyri-müəyyən əvəzliyin işləndiyi cərgəni göstərin: 

A) Bizə də bir gün doğar. 

B) Bu məscidə bu namaz  da çoxdur. 

C)  Sən sözü at, yiyəsi özü götürər. 

D) Hər zalımın bir günü var.  

E) ) Hər şey öz vaxtında bitər.  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

155.     #0201#01#08#02 
Hansı cümlədə işarə əvəzliyi zərflik rolundadır? 

A)  Bu ər, bu meydan. 

B) Bu günün sabahı var. 

C)  O verdiyin and, bu da buyurduğun gün, qulluq. 

D)) Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı çatladı. 

E) O, haqverməzdir, bu, haqbatırmaz. 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

156.      #0201#01#08#02 
Mən yalnız bunu da bilirəm ki, heç nə bilmirəm – cümləsindəki 
əvəzlikləri növünə görə ardıcıllıqla qruplaşdırın. 
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A) şəxs, şəxs, qeyri-müəyyən 

B)) şəxs, işarə, qeyri-müəyyən 

C)  şəxs, şəxs, sual 

D) şəxs, şəxs, təyin 

E) şəxs, sual, qeyri-müəyyən 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

157.     #0201#01#08#02 
Hansı cümlədə vergül işlənməməlidir? 

A) Bu, gecəyarısı gözlənilmədən olmuşdu. 

B) O, çox qocadır. 

C))  Bu, söz hamının xoşuna gəldi.  

D) O, bu fikirlərlə özünü yorurdu.  

E) O, bizim hamımızdan böyükdür. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

158.    #0201#01#08#02 
Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir? 

A) Çay nə qədər dərin olsa, o qədər sakit axar. 

B)  Kim ki həyatı ağır yüklə keçirir, o özü günahkardır. 

C)  Həyat irəliləyir, ona çata bilməyən tək qalır. 

D)  Kim sağlamdırsa, o gəncdir. 

E) ) O gəmi dənizin o biri sahilinə tərəf üzür.  

            Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

159..      #0201#01#08#02   
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 Hansı cümlədə “O” əvəzliyi ismin yerində işlənib? 

a) O kitab mənimdir. 
b) )O, həmişə səliqəlidir 
c) O günləri unutmaq olarmı? 
d) İndi də o ağac keçmiş günlərinin yadigarı kimi əzizlənirdi. 
e) Elə o halda danışmaqdan doymurdu. 
 

Çətin 

160. #0201#01#08#03 
Əvəzlikləri seçin: 

1. onun 
2. bizimki 
3. haranız  
4. hər vaxt 
5. filan 
6. bütün  
a) )1,3,5,6 
b) 1,2,3,5 
c) 2,4,6 
d) 2,3,5,6 
e) 1,4,5,6 

    Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

161. #0201#01#08#03 
Nümunədə əvəzlik hansı nitq hissəsinin yerində işlənib? 

Özü də Aynurəni axtarmağa getdi.  

a) )isim 
b) sifət 
c) say 
d) zərf 
e) bağlayıcı 
    Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

162. #0201#01#08#03 
Biri məntiqi pozur: 

a) kimi  
b) siz  
c) )ora  
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d) nə etdi  
e) hər şey 

 

163.Təyini əvəzlik hansı cümlədədir? 

a) Kimsə kimsənin nəsibini yeməz . 
b) )Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər. 
c) Özgə atına minən tez düşər. 
d) Çox o yan, bu yan elədilər. 
e) Atası qızını heç kimə vermirdi. 
    Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

164. #0201#01#08#03 
Hansı əvəzliklər  nə hallanır, nə də mənsubiyyət şəkilçisi  qəbul edir? 

a) o, bu, həmin 
b) elə, belə 
c) ) kim isə, nə isə 
d) hamı, hərə, hər şey 
e) bütün, filan 
    Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

165.  #0201#01#08#03 
Aşağıdakı cümlələrdə əvəzliklərdən hansı feli əvəz etmişdir? 

a) Mən vətənimi – Azərbaycanı çox sevirəm. 
b) Kim deyir ki, bu ölkədə qonağam mən. 
c) Belə şirin balanı, görəsən, sevməyən var? 
d) Özüm özümdəki qüdrətə heyran qaldım. 
e) )Mən sizə nə etmişəm ki, siz mənə belə baxırsınız? 

    Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 8 

 

MÖVZU 9.  FEL 

166.   #0201#01#09#01 

Sifətdən düzələn fellər hansı sırada verilmişdir? 

A) səslə, gözlə, ovla 

B) dindir, döndər, bildir 

C))  bozar, göyər, ağar(maq) 
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D) çoxalt, azalt, birləş(mək) 

E) irəlilə, dağla, qana(maq) 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

167.   #0201#01#09#01 
Yalnız biri təsirli feldir: 

 A) gül(mək) 

B) yazıl(maq) 

C)) göndər(mək) 

D)bax(maq) 

E) dön(mək) 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

168.    #0201#01#09#01 
Yalnız biri təsirsiz feldir: 

    A) gətir(mək) 

B) axtar(maq) 

C) al(maq) 

D)) dincəl(mək) 

E) seç(mək) 

          Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

169.      #0201#01#09#01 
Qarşılıq-birgəlik növdə olan fel hansıdır? 

A) Görüş xeyli çəkdi. 

B)) Vaqif qonaqlarla görüşdü.  

C) Su duruldu. 
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D) O, məni soyuq dindirdi. 

E) Qurban məktub yazdırırdı. 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

170.       #0201#01#09#01 
Lazım şəklində olan fel hansıdır? 

A) Atam işdən gec qayıtdı. 

B)) Bu işləri Sənan görəsidir. 

C) Bu sən görəsi iş deyil. 

D) Darıxma tez qayıdacağam. 

E) Hamı əlindən gələni etməlidir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

171.    #0201#01#09#01 
Qəti gələcək zamanda olan fel hansıdır? 

            A) Dayanacaq adamlarla dolu idi. 

B) Dünya duracaq yer deyil (atalar sözü) 

C)) Rəsm qalereyasında sərgi açılacaq. 

D) Bir gün bağlayan fələk bir gün açar. 

E) Biz tökülmüş qanları, yandırılmış şəhər və kəndləri unuda bilmərik.  

       Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

172.   #0201#01#09#01 
Xəbər şəklinin xüsusi şəkli əlaməti hansıdır? 

A) -malı 

B) -ır 

C)  -acaq 
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D) idi hissəciyi 

E)) xüsusi şəkli əlaməti yoxdur, fellərə zaman və şəxs şəkilçiləri 
artırmaqla düzəlir. 

          Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

173.     #0201#01#09#01 
Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət məsdərə aid deyil? 

A) Təsdiq və inkarda olur. 

B) Təsirli və təsirsiz olur. 

C)  Növ bildirir. 

D) İsim kimi hallanır və mənsubiyyətə görə dəyişir. 

E)) Zaman şəkilçiləri qəbul edir və şəxsə görə dəyişir. 

          Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

174.   #0201#01#09#01 
Biri feli sifət şəkilçisi deyil: 

A) – an (-ən) 

B) –malı (-məli) 

C) –ası (-əsi) 

D)) –qan (-kən) 

E) –acaq (-əcək) 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

175.    #0201#01#09#01 
Biri feli bağlama şəkilçisi deyil: 

A) – ıb4 

B) –araq2 
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C) – madan2 

D)) –acaq2 

E) –anda2 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

176.    #0201#01#09#01 

Yalnız biri zərfdən düzələn feldir: 

a) rənglənmək   

b) guruldamaq   

c)) gecikmək   

d) gülüşmək 

e)  səslənmək 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

177.   #0201#01#09#01 

Aşağıdakılardan biri felin təsriflənən formalarına daxil deyil: 

a) əmr   

b) ) feli bağlama 

 c) xəbər   

d) lazım  

e) arzu 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

178.    #0201#01#09#01 
 –ar (-ər) felin hansı zamanının şəkilçisidir?  

a) indiki zaman  
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 b) ) qeyri-qəti gələcək zaman  

 c) qəti gələcək zaman   

d) şühudi keçmiş zaman  

e) nəqli keçmiş zaman 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

179.    201#01#09#01 
İndiki zamanda verilmiş aşağıdakı fellərdən birini isim kimi də 

işlətmək olar.  

a) baxır  

 b) görür   

c)) gəlir 

  d) silir 

e) yazır 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

Orta 

180.  #0201#01#09#02 
Cümlələrin yalnız birində feli bağlama işlənmişdir: 

A) Qardaşım bütün dərslərini öyrənib. 

B) )Vüsalə dərslərini öyrənib həyətə düşdü. 

C)  Öyrənmək heç bir vaxt gec deyil. 

D) Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, Vətəndir. 

E) Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

181.    #0201#01#09#02 
Aşağıdakılardan biri  feli bağlamanın xüsusiyyəti kimi səhvdir.  
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 a)) şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir   

 b) hərəkətin tərzini, zamanını bildirir   

 c) zərfin suallarına cavab verir    

 d) təsirli və təsirsiz olur  

e) təsdiq və inkar olur 

         Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

182.    #0201#01#09#02 
Feli sifətin mübtəda vəzifəsində işləndiyi cümlə hansıdır? 

A) Fazil çox yorğun görünürdü. 

B)) Görünən bizim kəndimizdir. 

C) Sınıq qəlbi təsəlli də ovuda bilməz.  

D) Abad kənd tüstüsündən bəlli olar. 

E) Oxunacaq kitablar hələ çox idi. 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

183.   #0201#01#09#02 
Aşağıdakı şəkilçilərdən biri felin təsriflənən formalarına aid deyil: 

a) – mış4   

b)) – an2   

c) –ası2  

 d) – acaq2      

e) –malı2 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

184.  #0201#01#09#02 
Hansı fel əmr şəklinin 3-cü şəxs təkindədir.  
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 a) baxdım  

 b) yaxşılaşdı   

 c) gözləyim  

 d)) açılsın  

 e) gəlin 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

185.  #0201#01#09#02 
Şühudi keçmişdə işlənmiş fel hansıdır?  

 a)) aldı  

 b) alarmış  

 c) almışdı  

 d) Əli idi 

e) oxuyardı 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

186.   #0201#01#09#02 
Yalnız biri feldən düzələn feldir.  

a) arxayınlaşmaq  

b) çoxalmaq   

c) birləşmək 

 d)) döyünmək   

e) sağalmaq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

187.  #0201#01#09#02 
Yamsılamadan (təqlidi sözdən) yaranan düzəltmə fel hansıdır?  
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a) gurultu  

 b) ) şırıldamaq   

 c) sızıltılı  

 d) pərtlik  

 e) yumşalmaq 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

188.   #0201#01#09#02 
Lazım şəklinin inkarı necə düzəlir?  

a) –ma (-mə)  şəkilçisi artırmaqla   

 b) - ası (-əsi) şəkilçisi artırmaqla   

 c)) deyil sözündən  istifadə etməklə 

 d) -malı  şəkilçisi artırmaqla  

 e) -sa  şəkilçisi artırmaqla 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

189.   #0201#01#09#02 
Aşağıdakı sözlərdən biri həm fel, həm də isim kimi işlənə bilər. 

 a) çalış   

 b)) görüş  

 c) çağır  

 d) dinlə  

 e) kəskinlik  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

190.  #0201#01#09#02 
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– dır 4  şəkilçisi aşağıdakılardan hansında təsirsiz feli təsirliyə çevirən 
qrammatik əlamətdir.  

 a) ) söndürmək  

 b) gəlmişdir   

 c) həkimdir  

 d) yazdırmaq 

 e) oxumuşdur 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

191.    #0201#01#09#02 
Məchul fel hansı cümlədə işlənmişdir?  

a) Qızlar gülüşdülər.   

b) O, löhvəni sildi.   

c) Nümayəndələr görüşdülər.   

       d)) Löhvə silindi.  

e) Səhər açıldı. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

192.    #0201#01#09#02 
Məchül növdə olan feli göstərin: 

           A)) yazıldı 

B)  baxıldı 

C) inanıldı 

D) qol çəkildi 

      E)  yağış kəsildi 

Çətin      

 

193.    #0201#01#09#03 



64 

 

Hansı cümlədə məsdər mənsubiyyətə görə dəyişib? 

A) Oxumaq heç zaman gec deyil. 

B)) Sizin yazmağınız  çoxmu çəkəcək? 

C)  Onun arzusu oxuyub həkim olmaqdır. 

D) Mən bura təhsil almağa gəlmişəm. 

E) Arzuya çatmaq üçün çalışmaq lazımdır.  

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

194.    #0201#01#09#03 
Feli sifət hansı cümlədə işlənmişdir? 

A)Bizə indi döyüşkən əsgərlər lazımdır. 

B)) Alınacaq məhsulların siyahısı hazır deyildir. 

C) Hamısı yox, yalnız bu siyahıdakılar alınacaq.  

D) Azər yaxınlaşıb özünü təqdim etdi. 

E) Sən bu məktubu şəxsən verməlisən. 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 
195.   #0201#01#09#03 

Felin qrammatik məna növlərindən hansı yalnız III şəxs təkdə işlənə 
bilər.  

a)) şəxssiz  

 b) məlum   

c) qayıdış   

d) icbar  

e) məchul 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 
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196.   #0201#01#09#03 
Felin qrammatik məna növlərindən biri təsirli feldən düzəlib təsirli 
olaraq da qalır.  

a) qayıdış   

b) məhcul   

c) şəxssiz  

d)) icbar  

e) məlum 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

197.  #0201#01#09#03 

Məchul fel hansı cümlədə işlənmişdir?  

a) Nənə pəncərəni sildirdi.   

b) Gül açıldı.   

c) Uşaqlar gülüşdülər.   

       d)) Məktub yazıldı.  

e) Həyəcandan ürəyi döyündü. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

198.  #0201#01#09#03 
Felin indiki zamanının 3 – cü şəxs təki necə düzəlir? 

  a) -sın4 şəkilçisi artırmaqla  

 b) -dır4 şəkilçisi artırmaqla   

 c)) şəxs şəkilçisi olmur  

 d) -ır4 şəkilçisi artırmaqla  

 e)    -sınız4  şəkilçisi artırmaqla 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 
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199.   #0201#01#09#03 
(Gələsiydi)  felin hansı qrammatik formasının tələffüz şəklidir? 

 a) şərt şəklinin  

 b)) lazım şəklinin hekayəsinin  

 c) şərt şəklinin hekayəsinin  

 d) şühudi keçmiş zamanın 

e)  vacib şəklinin hekayəsinin 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

200.  #0201#01#09#03 
“Söndürüləcəkdir” sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol 
verilmişdir?  

a) sön – sözün kökü  

 b)) -dür – icbar növün şəkilçisi  

 c) -ül – məchul növün şəkilçisi  

 d) -əcək – qəti gələcək zaman şəkilçisi 

 e) -dir -  xəbərlik şəkilçisi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 
201.    #0201#01#09#03 

Şəxs şəkilçiləri qəbul etmiş aşağıdakı fellərdən biri həm əmr, həm də 
arzu şəklinin 1 – ci şəxs cəmi kimi götürülə bilər:  

a) getdim    

b) gördük   

c) gəzməliyəm   

d)) gözləyək 

e) görsün 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 
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202.    #0201#01#09#03 
Bu fellərdən yalnız biri məchul növdədir. 

   a))  gətirilmək  

  b) istifadə etmək 

  c) döyüşmək   

  d) döyünmək  

 e) gülüşmək 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

203.   #0201#01#09#0-32 
Fellərdən yalnız biri qayıdış növdədir: 

 a) Süd içildi.  

 b) Tapşırığa əməl olundu.   

 c) Günortadan sonra vəziyyət düzəldi.  

 d) ) Ürəyim döyünür.  

 e) Ərizəyə baxıldı. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 

 

204.   #0201#01#09#03 
Hansı fel  qarşılıq-birgəlik növdə deyil? 

A) ağlaşmaq 

B)  küsüşmək 

C) yazışmaq 

D))  yaxşılaşmaq 

      E)  salamlaşmaq 

     Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mühazirə  9 
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205.   #0201#01#09#03 
Verilmiş nümunələrdən hansı felin təsriflənməyən formasına aiddir? 

           A) danışır 

B)  gələrlər 

C)) anlayan 

D)  bilirdi 

      E)   oxuyasıyıq 

           Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu                                                

                                                    Zərf 

           Asan 

206.#0201#01#10#01 
Zərflərin məna növlərinə hansı səhvən daxil edilib? 

   a) yer zərfləri  
  b) tərzi –hərəkət zərfləri 
  c) zaman zərfləri 
   d)) dərəcə zərfləri  
   e) miqdar zərfləri 

 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  10 

 

207. #0201#01#10#01 
Zərflərdən biri quruluşca sadədir: 

A) qəflətən 
B) qəsdən 
C))  tədricən 
D) təsadüfən 
E) daxilən 

 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

208. #0201#01#10#01 
Aşağıdakılardan biri zərf deyil: 
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A) adbaad 
B) anbaan 
C)  yanbayan 
D))  növbənöv 
E) təkbətək 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 
 

209. #0201#01#10#01 
Nümunələrdən biri zərf deyil: 

A) səhər-axşam 
B)  əvvəl-axır 
C) açıq - aşkar 
D)) dərə-təpə 

      E)  irəli-geri 
 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  10 

 

 

210.  #0201#01#10#01 
Hansı sıra yalnız yer zərflərindən ibarətdir?  

 a) tez, gec, az, çox  

 b) dünən, bu gün, ora, bura  

 c) aşağı, yuxarı, kənddə, şəhərdə  

 d)) aşağı, yuxarı, irəli, geri  

 e) məktəbdə, kənarda, irəlidə, tez 

                                         Orta 

211. #0201#01#10#02 
Hansı sıradakı sözlər həm zərf, həm də sifət kimi işlənə bilir? 

A) gündə, içəri, gündüz 

B) səhər, gecə, axşam 

C)  az, çox, bir qədər 

D) xeyli, bir az, bir çox 
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E)) bərk, açıq, doğru 

        Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

212. #0201#01#10#02 
«Gecə güclü yağış yağdı» - cümləsindəki zərfin məna növünü 
göstər: 

A) tərzi-hərəkət 

B)) zaman 

C)  yer 

D) miqdar 

E) yer, miqdar 

         Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

213. #0201#01#10#02 
Əvvəl çox şeyi ayırd edə bilmirdik cümləsində əvvəl sözü hansı nitq 
hissəsidir?  

 A)) zərf   

 b) qoşma  

 c) isim   

 d) sifət     

e) əvəzlik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  10 

 

214. #0201#01#10#02 
Cəld adam hərəkətindən bəlli olar   cümləsində cəld sözü hansı nitq 
hissəsidir?  

A) zərf   

b)) sifət   
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c) əvəzlik   

d) isim   

e) say 

       Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

215.   #0201#01#10#02 
Miqdar zərfi olan cümləni göstərin: 

A)) Qoca bir qədər dincəldi. 

B)  Bu gün xeyli məktub aldım. 

C) Bu ay maraqlı bir kitab oxudum. 

D)  Dünəndən güclü qar yağırdı. 

       E) Tüstü yuxarıdan gəlirdi.  

                        Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

Çətin 

 

216.  #0201#01#10#03 
Hansı cümlənin xəbəri yer zərfi ilə ifadə olunmuşdur? 

A)) Görüləcək işlər hələ qabaqdadır. 

B) Neçə ildir ki, mən Rusiyadayam. 

C) Atamın əsli Gəncədəndir. 

D) Dünya bizim evimizdir. 

       E)   Qardaşımın işi dənizdədir.  

               Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  10 

 

217.  #0201#01#10#03 
Zərf haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır: 

A) Hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. 
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B) Bəzi zərflər başqa nitq hissələri ilə ortaq sözlərdən ibarətdir. 

C))  Felin yalnız təsriflənən formasına aid olur. 

D) Quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. 

E)  Cümlədə, əsasən, zərflik olur.  

                 Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

218. #0201#01#10#03 
  Aşağıdakı sözlərin biri həm zərf, həm də say kimi işlənə bilir: 

      A) bir çox 
      B)) bir az 
      C)  birdən-birə 
      D) bir-iki 
     E) birə-beş 

 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 
 

219.  #0201#01#10#03 

Zərfə və sifətə aid şəkilçi hansıdır? 

A)) – ca2 

B) –casına2 

C) – yana2 

D) –dan2 

E) –akı2 

 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 10 

 

220. #0201#01#10#03 
 Verilənlərdən hansı zərf düzəldən şəkilçi deyil?  

A) - dan2   
b) - casına2   
c)) - madan2    
d) - ən       

e)  - yana 



73 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  10 
 

 

   11 KÖMƏKÇİ NİTQ HTSSƏLƏRİ  

Asan 

221. #0201#01#11#01 
Bunlardan biri köməkçi nitq hissəsi deyil: 

A) qoşma   
b) bağlayıcı   
c) ədat  
 d)) zərf      
 e) modal sözlər 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

222. #0201#01#11#01 
Mən səndən qeyri heç kəsə inanmıram cümləsində qeyri hansı nitq 
hissəsidir? 

A) sifət   
b) zərf   
c)) qoşma   
d) əvəzlik     
e) modal söz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

223. #0201#01#11#01 
Qonaqları vağzala kimi ötürdük  cümləsində qoşma qoşulduğu sözlə 
birlikdə hansı mənanı bildirir?  

A) bənzətmə  
 b)) məsafə  
 c) zaman   
d) fərqlənmə    
e) istiqamət 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
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224. #0201#01#11#01 
Bunlardan biri «-dək» qoşmasının sinonimidir.  

A)) -can (-cən)   
b) tərəf    
c) doğru   
d) qarşı      
e) sarı 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 
 

225. #0201#01#11#01 
«Biz səni səhərə kimi gözlədik» cümləsində kimi qoşması hansı mənanı 
bildirir?   

A) bənzətmə   
b))  zaman   
c) fərqlənmə  
 d)  məsafə  
e) istiqamət 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

226. #0201#01#11#01 
Hansı cümlədə ilə  (la, lə) bağlayıcı kimi işlənmişdir?  

A) Namiq çox həyəcanla danışırdı.   

b) Məni gözlə, gələcəyəm.  

 c) İndicə telefonla zəng etdim.   

d)) Bu işi Nazimlə İlqara tapşırmaq lazımdır.  

e) Bakıya qatarla gəlmişdi. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

227. #0201#01#11#01 
Bunlardan hansı çağırış bildirən nidadır?  

a) vay 
 b) oho   
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c))  hey  
 d) of     
 e)  paho 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

228. #0201#01#11#01 
Aşağıdakılardan yalnız biri sadə bağlayıcıdır: 

A))  çünki   
b) halbuki   
c) habelə   
d) hərgah   
e) madam ki 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

229. #0201#01#11#01 
            Sıranı tamamlayın: 

amma, ancaq, lakin.... 
        a) hətta 
        b) habelə 
        c) yəni 
        d) ilə 
        e)) isə 

 
 
Orta 
 

230. #0201#01#11#02 
Aşağıdakılardan yalnız biri mürəkkəb bağlayıcıdır: 

A) nəinki   
b) yalnız   
c) çünki  
 d))  halbuki  
e) hərçənd 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 11 
 

231.  #0201#01#11#02 
Bənzətmə mənası əmələ gətirən qoşmalar hansı sırada verilib?  
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A)) kimi, qədər, tək   
b) üçün, ötrü, görə   
c) tərəf, sarı, doğru  
 d) qeyri, savayı, başqa  
e) haqqında, kimi, özgə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

232. #0201#01#11#02 
Verilmiş cümlələrin hansında da, də qüvvətləndirici ədat kimi 
işlənmişdir?  

A)) Gedək də, nə durmusan.  

 b) Şəhərdə bir nigarançılıq duyulurdu.  

 c) Kənd də, şəhər də bu işdən kənarda qala bilməz . 

 d) Onda sən hələ uşaq olardın.  

e) Dərsdə hamı iştirak edirdi. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

233.#0201#01#11#02 
Nida işlənmiş cümlə hansıdır?  

a) Bu artıq mən bacaran iş deyil.   

b)) Ah, nələr duyuram onun səsində.  

 c) Bax, gecikmə ha!  

 d) Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, Ana yurdun ürəyinə toxuna 
bilər. 

e)    Di get, öz işinlə məşğul ol. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

234.  #0201#01#11#02 
Qoşmaların birinin yazılışında səhvə yol verilmişdir: 

A) şəhərəcən  
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 b))  uşaq  tək   

c) stansiyayadək  

 d) şairlə 

e) səndən başqa 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

 

235. #0201#01#11#02 
Aşağıdakılardan biri məhdudlaşdırıcı ədat deyil: 

A) ancaq   

b) yalnız   

c) təkcə   

d)) məhz         

e) bircə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

236.  #0201#01#11#02 
Yalnız biri birləşdirmə bağlayıcısıdır:  

A) ancaq  

 b) həm, həm də  

 c) gah, gah da   

d))  və  

e) ya, ya  da 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

237. #0201#01#11#02 
«Telefonla danışmaq» birləşməsindəki  «la» nədir?  
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A) bağlayıcı   

b) zərf düzəldən şəkilçi  

 c))  qoşma   

 d) ədat  

e) fel düzəldən şəkilçi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

Çətin 

 

238. #0201#01#11#02 
«Kərimlə Sənan imtahanlara birgə hazırlaşırlar» cümləsində «Kərimlə»  
sözündəki lə nədir? 

A))  bağlayıcı   

b) qoşma 

  c) zərf düzəldən şəkilçi   

d) fel düzəldən şəkilçi  

e) isim düzəldən şəkilçi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

239. #0201#01#11#03 
Aşağıdakı sözlərdən biri həm bağlayıcı, həm də ədat kimi işlənə bilər.  

 A)  məhz  

 b))  ancaq   

 c) elə   

 d) gör     

 e) bax 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
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240. #0201#01#11#03 
 Cümlələrin yalnız birində qoşma işlənmişdir: 

A) Yol hansı tərəfə gedir?  

 b) Sən kimi gözləyirsən?   

c) Hər şeyin qədərini bilmək gərəkdir.  

 d)) Onun ürəyində düşmənə qarşı nifrət güclü idi.  

e) Qarşı tərəf susurdu. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

 

241. #0201#01#11#03 
Zəif cavab verirsən, çünki pis hazırlaşmısan cümləsində bağlayıcı hansı 
məna növündədir?  

A) qarşılaşdırma   
b) birləşdirmə 
 c)) səbəb  
 d) aydınlaşdırma  
e) müqayisə, güzəşt 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
 

242. #0201#01#11#03 
Variantlardan birində əmr ədatları arzu ədatları ilə qarışıq verilmişdir. 

A) elə, məhz, əsl   

b) yalnız, ancaq, təkcə, bir   

c) məgər, yəni, bəs, -mi  

 d)) di, ha, kaş, təki, barı  

e) amma, bax, qoy, məhz 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 
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243. #0201#01#11#03 
“Bu gün ancaq inandığımız yoldaşlara güvənməliyik”  cümləsinin 
morfoloji təhlilində səhv harada buraxılmışdır?  

A) bu gün-zaman zərfi  

 b)) ancaq – bağlayıcı  

 c) inandığımız – feli sifət   

d) yoldaşlara -  yönlük halda,  cəmdə işlənmiş düzəltmə isim 

e) güvənməliyik – felin vacib forması 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

244.  #0201#01#11#03 
Hansı sıra qüvvətləndirici ədatlardan ibarətdir?  

A) yalnız, ancaq, bircə, təkcə, belə  

 b) bəs, məgər, mı (mi,mü,mu), yəni, bəyəm   

 c) bax, gör, ha, qoy, di, sana (sənə)   

d)) lap, artıq, daha, ən, axı, ki, da, də   

e) lakin, amma, yalnız 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

245.  #0201#01#11#03 
 Dəqiqləşdirici ədat hansı cümlədə işlənmişdir?  

A)) Bu əsl mən deyəndir.  

 b) Əsl yoldaş  darda köməyə çatandır.   

c) Təkcə ondan gözüm su içmir.  

 d) Orta sırada bircə yer boş  idi.  

e) Bu xalçanı təkcə toxumuşdu. 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  11 

 

12 SİNTAKSİS 

Asan 

246.  #0201#01#12#01 
          Hansı bənddəki iki sözdən söz birləşməsi düzəltmək olmaz? 

a) Ramin, dost 

b) ) insan, üçün 

c) qələm, yaşıl 

d) ata, nəsihət 

e) vətən, sevmək 

 
247.  #0201#01#12#01 

Hansı birləşmənin hər iki tərəfi isimlə ifadə olunmuşdur?  

A) maraqlı kitab 

B)  oxumaq həvəsi 

C))  dəri çanta 

D) duzlu xörək 

E)  qara gün 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  12 

Orta 

 

248.  #0201#01#12#02 
«Maraqlı kitab» söz birləşməsinin tərəfləri arasında hansı əlaqə var? 

A)  idarə 

B)   idarə, yanaşma 

C)  uzlaşma 



82 

 

D)) yanaşma 

E) tabesizlik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  12 

Çətin 

 

249.  #0201#01#12#03 
       «Xəstə başını tərpətdi, gülümsündü və həkimə minnətdarlıqla baxdı» 
cümləsində neçə söz asılı tərəf kimi işlənib? 

       A) 3    

       B) 4    

       C) 5    

       D)) 6    

       E) 7 

  Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  12 

                                   

   MÖVZU 13 

Asan 

250.   #0201#01#13#01 

Xəbər cümlənin hansı üzvünə aid olur? 

A) Təyin  

B) Tamamlıq 

C) Zərflik   

D)) Mübtəda  

E) Xəbər 

      Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 
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251.   #0201#01#13#01 
«Arazın qardaşını  Türkiyəyə oxumağa göndərirlər» cümləsində 
«Arazın qardaşı» söz birləşməsi hansı cümlə üzvüdür? 

A) Təyin  

B) Mübtəda 

C) Xəbər 

D) Zərflik 

E)) Tamamlıq 

      Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

252.   #0201#01#13#01 
Cümlələrin hansında müəyyən vasitəsiz tamamlıq işlənib?  

A) Anaya hədiyyə aldıq. 

(B) Məktubu  yola saldım. 

C) Bizdə köhnə çap kitabları var. 

D) Biz onunla fəxr edirik. 

E) Dastanlar haqqında  nə bilirsiniz?  

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

 

253.  #0201#01#13#01 
«Kəndimiz uca dağlar qoynunda yerləşir» cümləsində təyin nə ilə 
ifadə  olunmuşdur? 

A) Sayla  

B) Əvəzliklə  

C)) Sifətlə  
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D) Feli sifətlə  

E) İsimlə  

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

254.  #0201#01#13#01 
Aşağıdakı cümlələrdən hansında feli xəbər işlənmişdir? 

A)) Diqqətlə qulaq asın. 

B) Uşaq bağçadadır. 

C) Gələn mənəm. 

D) Qiymətlərimin hamısı beşdir. 

E) Hava sərindir. 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

255.  #0201#01#13#01 
Cümlə haqqında verilənlərdən hansı yalnışdır? 

A) Cümlə yalnız bir sözdən də ibarət ola bilər. 

B)  Cümlə bitmiş  bir fikir ifadə edir. 

C) Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin dörd növü olur. 

D)) Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvlərdən ibarət qrammatik əsası 
olur. 

E) Sadə cümlənin bir qrammatik əsası olur. 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

256.  #0201#01#13#01 
Hansı cümlədə mübtəda isimləşmiş sifətlə ifadə olunmuşdur? 

A)) Gənclər gələcəyimizdir. 
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B) Axşam düşürdü. 

C) Birinciləri hamı təbrik etdi. 

D) Yaşamaq heç də həmişə asan olmur. 

E) Həyat gözəldir. 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

257.   #0201#01#13#01 
Mübtəda və tamamlığın hər ikisinə aid olan cəhəti seçin: 

A)) Hər ikisi isim və əvəzliklərlə ifadə olunur. 

B) Vasitəli və vasitəsiz olurlar. 

C) İkinci dərəcəli cümlə üzvləridir. 

D) Birinci dərəcəli cümlə üzvləridir. 

E) Eyni suallara cavab verirlər. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

258.  #0201#01#13#01 
Zərflik cümlədə, əsasən, hansı cümlə üzvünü izah edir? 

A) mübtədanı  

B)) xəbəri 

C) tamamlığı  

D) təyini 

E) hamısını 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

                                   Orta 
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259.   #0201#01#13#02 
  Cümlədə təyinin yeri:  

A) əvvəldə   

B)) aid olduğu cümlə üzvünün  əvvəlində  

C) sonda  

D) mübtədadan sonra  

E) xəbərdən sonra 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

260.   #0201#01#13#02 
Bunlardan hansı cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir? 

A) mübtəda,  tamamlıq 

B)) xəbər, mübtəda 

C) təyin,  zərflik 

D) tamamlıq, zərflik 

E) zərflik,  mübtəda 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

261.  #0201#01#13#02 
Bunların hansı cümlə üzvü deyil? 

A) mübtəda 

B) xəbər 

C) tamamlıq 

D) təyin 

E)) zərf 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 
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262.  #0201#01#13#02 
Bunlardan biri mübtədanın ifadə vasitəsi deyil: 

A) isim 

B) əvəzlik 

C)) feli-bağlama 

D) feli- sifət  

E) məsdər 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

263.   #0201#01#13#02 
  Bunlardan biri zərfliyin məna növlərindən deyil: 

A) tərzi- hərəkət  

B) yer  

C) zaman 

(D) yanaşma  

E) səbəb 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

264.  #0201#01#13#02 
  Hansı ikinci dərəcəli üzv cümlədə isimlə ifadə olunmuş üzvləri 
müxtəlif cəhətdən izah edib aydınlaşdırır?  

A) tamamlıq  

B)) təyin  

C) mübtəda  

D) xəbər 

E) zərflik  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 
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265. #0201#01#13#02 
Variantlardan hansı vasitəli tamamlığın sualları deyil? 

A) kimə?, nəyə 

B) kimdən?, nədən? 

C)) kimi?, nəyi?, nə?  

D) kim ilə?, kim üçün? 

E) kimdə?, nədə? 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 266. #0201#01#13#02 
«Ora qərib yerdir» cümləsində “ora” sözünün sintaktik vəzifəsi 
nədir? 

A) mübtəda 

B) tamamlıq 

C) xitab  

D) təyin 

E)) yer zərfliyi 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

  267. #0201#01#13#02 
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri kimi 
göstərilənlərdən biri yanlışdır: 

A) nəqli cümlə  

B) sual cümləsi 

(C) şəxssiz cümlə  

D) əmr cümləsi  

E) nida cümləsi 
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Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

  
                                                   Çətin 

 
 268. #0201#01#13#03 

Vasitəsiz tamamlıq hansı cümlədədir? 

A)  O, atası ilə fəxr edir. 

B)   Onun səndən xoşu gəlir. 

C)   Yuxarıdan qoyun, quzu gəlir. 

D)) Qonşumuz həkim axtarır. 

E) Onda maraqlı kitablar var.  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

  269. #0201#01#13#03 
«Məktəbimizin qonaqları «Zirvə» jurnalında çalışanlar idi» 
cümləsində xəbər nə ilə ifadə olunmuşdur?  

A)  idi köməkçi sözü ilə 

B)  feli birləşmə ilə 

C))  isimləşmiş feli sifət tərkibi və idi köməkçi sözü ilə  

D) ismi birləşmə ilə 

E) feli bağlama tərkibi ilə və idi köməkçi sözü ilə 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

270.  #0201#01#13#03 
«Tədqiqatçı Qarabağa bu yerlərin təbiətini öyrənmək üçün 
gəlmişdir» cümləsində zərfliyin hansı məna növü işlənmişdir? 

A) Tərzi – hərəkət  

B)  Səbəb və yer 

C) Zaman 
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D) Kəmiyyət  

E))  Yer və məqsəd 

     Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

271.  #0201#01#13#03 
  Məqsəd zərfliyi işlənmiş cümləni seçin: 

A) Çox işləməkdən beli bükülmüşdü. 

(B) Yaxşı iş tapmaq üçün şəhərə qayıtdı. 

C) O qayıtdığı üçün hamı sevinirdi. 

D) O, nə etdiyini bilmirdi. 

E) Hamımız çox məyus idik. 

 

272.   #0201#01#13#03 

Hansı cümlə üzvləri, əsasən, feli xəbərə aid olur?   

A) mübtəda, tamamlıq 

B) tamamlıq, təyin  

(C) tamamlıq, zərflik 

D) təyin, zərflik 

E) mübtəda, təyin  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

273. #0201#01#13#03 
  İsmi xəbər aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunmur? 

A) isim  

B) sifət  

C) zərf  

D) say  

E)) feli – bağlama  



91 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  13 

 

 

MÖVZU 14 

  274. #0201#01#14#01 
 

Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən birini cümləyə aid etmək olmaz. 

A) Cümlə bitmiş bir fikir ifadə edir. 

B) Cümlənin əsas və ikinci dərəcəli üzvləri var. 

C)) Cümlənin quruluşca üç növü var. 

D)  Cümlələrdə xəbər iştirak edə və etməyə bilər. 

E) Sadə cümlələr müxtəsər və geniş cümlələrə ayrılır. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  14 

  275. #0201#01#14#02 
  Sual əvəzliyi ilə əmələ gələn sual cümləsini qeyd edin: 

A) Bir də bu yerlərə gələcəkmisən? 

B)) Bir də haçan bu yerlərə gələcəksən? 

C) Bir də bu yerlərə gələcəksən?  

D) Bir də bu yerlərə gəl. 

E) Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu   

276. #0201#01#14#03 
    Biri əmr cümləsidir: 

A) Olmadı elə, oldu belə. 

B) Qış sərt keçdi. 

C) Ananın tənbəl oğlu hambal olur. 

D)) O olmasın, bu olsun. 
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E) Yol böyüyündü su kiçiyin. 

 

 

MÖVZU 15 CÜMLƏ 

 

  277. #0201#01#15#01 
“Hansı məktəbdə oxuyursan”sual cümləsi hansı yolla düzəlib?    

A) Sual əvəzliyinin köməyilə  

B)  Sual ədatlarının köməyilə  

C) Yalnız intonasiyanın köməyilə  

D)) İntonasiya və sual əvəzliyilə  

E) İntonasiya və sual ədatı ilə  

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  15 

 

  278. #0201#01#15#01 
Yalnız sual intonasiyasının köməyilə yaranan cümlə hansıdır? 

A) Ölkəmiz haqqında nə bilirsən? 

B)) Şagirdlər hazırdırlar? 

C) O hansı ölkədə yaşayır? 

D) Tapşırıqlar yerinə yetirilibmi? 

E) Hansı xarici dillərdə danışırsan? 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  15 

 

  279. #0201#01#15#03 

Düzgün olmayan fikri  seçin:   

A)) Nida cümlələrində  mütləq nida işlənir.  
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B) Sual cümlələri sual əvəzliklərinin iştirakı ilə də düzələ bilir. 

C) Nəqli cümlələr adi intonasiya ilə deyilir. 

D) Cümlələr quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. 

E) Xahiş, məsləhət mənaları bildirən cümlələr də əmr cümlələrinə 
daxildir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  15 

 

  280. #0201#01#15#03 
Aşağıdakılardan hansılar cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərinə aiddir? 

1 mübtəda  2 xəbər  3 tamamlıq  4 təyin  5 zərflik  

A) 1,3,5 

B) 1,2,5  

C) 2,4,5 

(D) 3,4,5  

E) 1,4,5 

 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  15 

     281. #0201#01#15#03 
Aşağıdakılardan yalnız biri doğrudur: 

A) Söz bitmiş fikir ifadə edir. 
B)) Cümlə bitmiş fikir ifadə edir. 
C) Cümlənin qurulşca üç növü var.  
D) Mübtəda cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür. 
E) Cümlə nitqin köməkçi vahididir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu 
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Nitq mədəniyyəti 

                                                    Asan 

  282. #0201#01#16#01 
Biri natiqliyin sahəsi deyil:  

a) Bədii natiqlik  
b) Siyasi natiqlik  
c) İnzibati-idarə natiqliyi 
d) İşgüzar natiqlik  
e)) Publisistik natiqlik 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

 283. #0201#01#16#01 
Biri qeyri-rəsmi müraciət etiketidir:  

a) Xanım  
b) Cənab 
c) Bəy 
d) )Qadası 
e) Yoldaş 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

 

 

 284. #0201#01#16#01 
Biri müraciət etiketidir:  

a) )Bağışlayın! 
b) Salamat qalın! 
c) Allah rəhmət eləsin! 
d) Yaxşı yol! 
e) Mübarək olsun! 
 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 
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285.  #0201#01#16#01 
Nitq etiketlərindən ibarət məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: 

1. Allah amanında! 
2. Xudahafiz! 
3. Görüşənədək! 
4. ………. 

a) )Yaxşı yol 
b) Sağlığınıza qismət olsun! 
c) Allah şəfa versin! 
d) Mübarəkdir! 
e) Həmişə ayaq üstə! 
 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

 
286. Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

 

 “Jest” termininin izahı hansı cavabda daha dəqiq göstərilib?  
a) Dialekt sözüdür. 
b) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir. 
c) Razılıq bildirən nitq etiketidir. 
d) )Əl- qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir. 
e) Düzğün nitqə verilən şərtlərdən biridir. 

Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

287. #0201#01#16#01 
“Allah amanında, uğur olsun” kimi nitq etiketləri aşağıdakılardan hansına  
aiddir? 

a) Müraciət etiketinə 
b) Görüş etiketinə 
c) Təbrik etiketinə 
d) Alqış (xeyir-dua) etiketinə 

           e))Ayrılma etiketinə 
Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

288. #0201#01#16#01 
  “Nitq etiketi” birləşməsinin əsas tərəfini hansı sözlə əvəz etmək olar?  

a) danışıq  
b) mədəniyyət 
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c) fəaliyyəti 
d)) yarlığı 

                e) forması 
                

 Mənbəyi:    mühazirə  mətni   -  Mövzu  16 

                        
                                                  Orta 

289. #0201#01#16#02 

Nitqə müəyyən emosionallıq, sözlə ifadəsi mümkün olmayan çalarları 
gətirən vasitələr: 

1. Satira  
2. Jest 
3. Etiket 
4. Alleqoriya  
5. Mimika  

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

 

290.  #0201#01#16#02 

Dilə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:  

a) Mücərrəd işarələr sistemindən ibarətdir. 
b) Dil əsasdır. 
c) ) Özünəməxsus quruluşu, ifadə imkanları yoxdur. 
d) Tarixən çox az dəyişikliklərə uğrayır. 

           e)  Ünsiyyət vasitəsidir. 

  291. #0201#01#16#02 

Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvünün Avropa Şurasındakı çıxışı natiqliyin 
hansı sahəsinə aiddir?  

a) )Siyasi natiqlik  
b) Bədii natiqlik 
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c) Akademik natiqlik 
d) İşgüzar natiqlik 
e) İnzibati – idarə natiqliyi 
 

  292.  #0201#01#16#03 

Nitqə aid əlamətlərdən biri səhvdir: 

a) Törəmədir. 
b) Fərdidir. 
c) Dəyişkəndir. 
d) ) Ünsiyyət vasitəsidir. 
e) Şifahi və yazılı şəkildə mövcud olur. 

 
  293. #0201#01#16#03 

Dil və nitq haqqında deyilənlərdən biri səhvdir: 

a)  Dil – ünsiyyət vasitəsi olub, mücərrəd işarələr sistemindən 
ibarətdir. 

b) Nitq – ünsiyyət  prosesidir, bu və ya digər məlumatın ifadə tələbinə 
uyğun olaraq dilin ifadə imkanları əsasında meydana çıxır. 

c) Dil əsasdır, nitq ondan törəmədir. 
          d)  Dil tarixən çox az dəyişikliklərə uğrayır.  

e))  Nitq dildən fərqli olaraq heç vaxt dəyişmir. 

 

 294. #0201#01#16#03 

 Professorun auditoriyada oxuduğu mühazirə natiqliyin hansı növünə aiddir?  

a) Siyasi  
b) Bədii  
c) İşgüzar 
d) İnzibati-idarə 
e) ) Akademik 

 
 295. #0201#01#16#03  

Baş həkimin xəstəxana işçiləri və həkimlərlə keçirdiyi iclasdakı  çıxışı 
natiqliyiın hansı növünə aiddir?    

a) Siyasi 
b) Bədii 
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c) Işgüzar 
d) Akademik 
e) )Inzibati-idarə 

 
MÖVZU 16 CÜMLƏ 

 

 296.  #0201#01#17#01 

Nitqin dəqiqliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

a) Mücərrəd anlayışlardan istifadə edilməsi.  
b) Qrammatik normalara əməl olunması.  
c) Yalnız həqiqi mənada başa düşülən sözlərdən istifadə olunması.  
d) Orfoqrafiya qaydalarına düzgün əməl edilməsi.  

              e)) Fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb olunan sözün, ifadənin və ya    
               cümlənin seçilməsi. 
   
  297.  #0201#01#17#01 

Nitqin düzgünlüyünün pozulması nədən yaranır? (Ən tam olan             
cavabı   qeyd edin). 
 
  

a) Nitqdə uzunçuluğa, təkrara yol verməkdən;  
b) Orfoqrafiya qaydalarına əməl etməməkdən; 
c) Sözün leksik mənasını bilməməkdən;  
d) Orfoepiya qaydalarına əməl etməməkdən;  

               e)) Dilin fonetik, leksik və qrammatik quruluşunu bilməməkdən. 
 

298.       #0201#01#17#01 

 Nitq etiketləri haqqındakı hansı fikir səhvdir?  

a) Müraciət etiketləri rəsmi və qeyri-rəsmi olur. 
b) Nitq etiketlərinə nitq yarlıqları da deyilir. 
c) )Bütün nitq etiketləri müəyyən dövrdə işlənib sonra ünsiyyətdən 

çıxır. 
d) Nitq etiketləri nitq mədəniyyətinin mühüm göstəricisidir. 
e) Onlardan yerində istifadə səmimi münasibət yaradır. 
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299. #0201#01#17#01 

Sözün fonetik tərkibinin, leksik mənasının və cümlənin qrammatik 
quruluşunun hamı tərəfindən qəbul olunan fəaliyyətinə deyilir: 

a) Dil 
b) )Norma  
c) Nitq 
d) Ritorika 
e) Nitq mədəniyyəti 

 
300.   #0201#01#17#02 

Uyğunsuzluğu seçin:  
 

a) Nitq istisnaları- ədəbi dildəki qeyri-normativ hallar. 
b) Mimika- üz əzələlərinin mənalı hərəkəti.  
c) Nitq etiketləri-milli təfəkkürə, etnoqrafiyaya uyğun işlədilən 

ifadələr. 
d) Jest – nitqə uyğun əl-qol hərəkətləri. 
e) )Ritorika - ədəbi dilin normaları. 

 
 

 


