0201y Azәrbaycan dili vә nitq mәdәniyyәti _ru_yekun testinin sualları
Fәnn : 0201y Azәrbaycan dili vә nitq mәdәniyyәti
1 Aşağıdakı cümlәlәrdәn hansında tabesizlik әlaqәsi var?

•

Mәn dә, sәn dә, o da çox dedik, xeyri olmadı.
Nә gözәl yaraşır Muğana ceyran.
Azәrbaycan iri addımlarla xoş sabahlara irәlilәyir.
Bizim sizdәn gizlin heç nәyimiz yoxdur.
Mәn sәni hәr dәrdi unudan bilirdim.

2 Hansı cümlәdә xәbәrlә mübtәda arasında kәmiyyәtә görә uzlaşma pozulub?

•

Yarpaqlar tökülür, ellәr köç edirdi.
İtlәr bir ağızdan hürüşdülәr.
Yağış yağdı, selsu bәrәni aldı.
Quşlar budaqda cәhcәh vururdular.
Sәn niyә onu ad gününә dәvәt etmirsәn?

3 Birinci tәrәfi II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunan II növ tәyini söz birlәşmәsi hansıdır?

•

“Qız qalası” operası
dәrs oxuyan uşaq
dәrs oxumaq
mәnim qardaşımın qızı
Qafqaz yemәklәri

4 Birinci tәrәfi feili birlәşmә ilә lfadә olunan I növ tәyini söz birlәşmәsi hansı cümlәdir?

•

Dünәn gәlәn oğlan mәnim böyük qardaşım idi.
Orta әsrlәr tarixi çox maraqlıdır.
Bu gün biz yeni evimizә köçürük.
İki itin arasına para sümük atmazlar.
Anasını sevәn oğulun balası xoşbәxt olar

5 Biri söz birlәşmәsidir:

•

•

әla növ
dünәndәn bәri
vәtәn üçün
lap yaxşı
heç kәs

6 Tabe tәrәfi feili sifәt olan I növ tәyini söz birlәşmәlәrindәn ibarәt cәrgәni hansıdır?

•

oxuduğum kitab, gecikdirilmiş cavab, görülәcәk iş
sәrin su, iyirminci әsr, belә әhvalat
dәmir qapı, qızıl saat, daş hasar
yemiş alveri, qamış sahәsi, yarış meydanı
çalışqan uşaq, küsәyәn oğlan, zarafatcıl adam

7 Asılı tәrәfi düzәltmә sifәtlә ifadә olunmuş I növ tәyini söz birlәşmәsi hansıdır?

•

qaçaq әsgәr
yumşaq parça
oyaq keşikçi
qoçaq uşaq
uzaq ölkә

8 Asılı tәrәfi isimlә ifadә olunmuş I növ tәyini söz birlәşmәsini tapın:

•

onuncu sinif
hәmin adam
taxta qapı
oyanmış torpaq
şirin meyvә

9
Hәm II, hәm dә III növ tәyini söz birlәşmәsinә aid olan xüsusiyyәtlәri seçin: 1)İkinci tәrәfi mәnsubiyyәt şәkilçili söz olur.2)Tәrәflәri, әsasәn,
isimlә ifadә olunur.3)İkinci tәrәfi hәr üç şәxsin mәnsubiyyәt şәkilçilәrini qәbul edir.4)Tәrәflәri arasına başqa söz artırmaq olmur.5)Hәr iki tәrәfi tәk
tәk, nadir hallarda eyni zamanda cәmlәnә bilir.6) Tәrәflәr bütövlükdә cümlәnin bir üzvü olur.

•

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

2,5,6

10 Mәktәblilәr dostlarına mәktub göndәrdilәr cümlәsindә hansı sözlәr arasında uzlaşma әlaqәsi var?

•

mәktub göndәrdilәr
mәktәblilәr mәktub
mәktәblilәr göndәrdilәr
dostlarına göndәrdilәr
dostlarına mәktub

11 Hansı cümlәdә feili sifәt tәrkibi işlәnmişdir?

•

Bir neçә gündәn sonra hamı mәktәbin hәyәtinә toplaşdı.
Gәlәn әrbabın adamları idi
Dәrin xәyala dalan Sәbinә sanki onu heç eşitmirdi.
Bunlar dәrslәrinә hәmişә ciddi hazırlaşırlar
Günçıxan tәrәfdә qara buludlar günün qabağını kәsmişdir.

12 Verilmiş xüsusiyyәtlәrdәn hansı II növ tәyini söz birlәşmәlәrinә aid deyildir?

•

Qeyrimüәyyәnlik ifadә edir.
Tәrәflәri eyni zamanda cәmlәnә bilmir.
Tәrәflәri şәxs әvәzliklәri ilә dә ifadә oluna bilir.
Tәrәflәri arasında uzlaşma әlaqәsi özünü göstәrir.
Tәrәflәri arasına heç bir söz daxil ola bilmir

13 Ananın öyüdü söz birlәşmәsindә tәrәflәr arasında hansı әlaqә vardır?

•

idarә
uzlaşma
uzlaşma vә idarә
uzlaşma, yanaşma
idarә, yanaşma

14 Hansı ismi birlәşmәdir?

•

onun kimi
sәnin haqqında

•

qızıldan kәmәr
evә qayıdanda
sürәtlә qaçan

15 Әsas tәrәfi feili bağlama ilә ifadә olunan söz birlәşmәsini göstәrin:

•

dәrindәn düşündüyüm
gәlәcәyi görmәk
tәbiәtә baxdıqca
hәyatdan küskün adam
insana inanan

16 Asılı tәrәfi düzәltmә sözlә ifadә olunan ismi birlәşmәni göstәrin:

•

sәrin hava
qoyun sürüsü
gözәllik vurğunu
dәrin quyu
yaxşılıq itirәn

17 Cümlәdәki feili birlәşmәlәrdәn birinin әsas tәrәfi tәrkibi feillә ifadә olunmuşdur:

•

Getdim dәrdli yanına, o, mәndәn narın ağladı.
Dәrdini gizlәdәn dәrmanını tapmaz
Dәrgahın qapısı açıq olanda köpәyin yuxusu gәlәr.
Gecәni yatmaq mәnim üçün bir problemә çevrilib.
Dәyirman öz işindә, çaxçax baş ağrıdar.

18 Bәlkә anamın könlündәn keçir ki, biz dә kәndә gedib onunla bir yerdә olaq? (Ә.Vәliyev)Cümlәnin növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Hәmcins xәbәrli sadә, geniş cümlәdir.
Tabesiz mürәkkәb cümlәdir.
Tabeli mürәkkәb cümlәdir.
Tabeli mürәkkәb cümlәdir.
Hәmcins mübtәdalı sadә, geniş cümlәdir.

19 Verilmiş tabesiz mürәkkәb cümlәnin tәrәflәri arasındakı mәna әlaqәsini müәyyәnlәşdirin: Dәli dövran sürәr, ağıllı vaxt gözlәr.

•

bölüşdürmә
zaman
qarşılaşdırma
aydınlaşdırma
ardıcıllıq

20 Tabeli mürәkkәb cümlәni göstәrin:

•

Yağış yağır, külәk әsir.
Görünür, duyuq düşüblәr
Gah işlәyir, gah dincәlir
Danışdım, ancaq dinlәmәdilәr
Gәldinmi, başlayaq.

21 Külәk әsdimi, yağış yağacaq cümlәsinin növünü müәyyәnlәşdirin:

•

zaman әlaqәli tabesiz mürәkkәb cümlә
hәmcins xәbәrli sadә cümlә
zaman budaq cümlәli tabeli mürәkkәb cümlә
sәbәbnәticә әlaqәli tabesiz mürәkkәb cümlә
hәmcins mübtәdalı sadә cümlә

22 Biri tabesiz mürәkkәb cümlәnin tәrәflәrini birbirinә bağlayan bağlayıcı ola bilmәz:

•

amma
vә
madam ki
hәm
gah

23 Mәn daş daşıyıb fәhlәlik edirәm, sәn sürücülük etmәyi özünә ar bilirsәn cümlәsinin tәrәflәri arasındakı mәna әlaqәsini müәyyәnlәşdirin:

•

ardıcıllıq
sәbәbnәticә
qarşılaşdırma
bölüşdürmә
zaman

24 Mürәkkәb cümlә hansıdır?

•

Havalar qızaraq qarı әritdi.
Mәhbubә gülәgülә anama nәsә deyir vә zabitә baxırdı.
Bilirdim ki, o, mәrd adamdır.
Müәllim gülәrәk Ramini bağışladığını bildirdi.
Atam bağçadakı güllәri suladı vә diblәrini boşaltdı.

25 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himninin sözlәrinin müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Müşfiq
Hüseyn Cavid
Әhmәd Cavad
Mәmmәd Araz
Cәfәr Cabbarlı

26 Şifahi xalq әdәbiyyatının tarixәn daha qәdim sayılan janrı hansıdır?

•

dastanl
mahnılar
nәğmәlәr
xalq dramları
tapmacalar

27 Aşağıdakılardan hansı atalar sözü deyil?

•

Bu günün işini sabaha qoyma.
Ağıl yaşda deyil, başdadır.
Burada mәnәm, Bağdadda kor xәlifә.
Yersiz gәldi, yerli qaç.
Gülmә qonşuna, gәlәr başına.

28 Hansılar folklorun lirik növünә aid deyil?

•

tapmacalar vә yanıltmaclar
bayatılar vә ağılar
әfsanә vә lәtifәlәr
holavarlar vә sayaçı sözlәri

laylalar vә oxşamalar

29 Folklorun oxşar mәzmunlu janrları hansılardır?I nağıl vә mәsәl.II ağılar vә atalar sözlәri.III holavarlar vә sayaçı sözlәri.IV laylalar vә oxşamalar

•

II,III
I,III
III, IV
I,IV
II,IV

30 Dәrәlәrdәn sel kimi, tәpәlәrdәn yel kimi ifadәlәri folklorun hansı janrında daha çox işlәnir?

•

lәtifәlәr
dastanlar
nağıllar
atalar sözü vә mәsәllәr
әfsanәlәr

31 Aşağıdakılardan biri әfsanәdir:

•

“Ağ atlı oğlan”
“Mәlikmәmmәd”
“Pәrvanә vә od”
“Göyçәk Fatma”
“Cırtdan”

32 Dil vә nitq haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Dil әsasdır, nitq ondan törәmәdir.
Dil ünsiyyәt vasitәsi olub, mücәrrәd işarәlәr sistemindәn ibarәtdir.
Nitq dildәn fәrqli olaraq heç vaxt dәyişmir.
Dil tarixәn çox az dәyişikliklәrә uğrayır.
Nitq ünsiyyәt prosesidir, bu vә ya digәr mәlumatın ifadә tәlәbinә uyğun olaraq dilin ifadә imkanları әsasında meydana çıxır.

33 Götürmür bizlәri qәbir, Koroğlu,Sәni bezdirmәdi sәbir, Koroğlu?Hardasan, umudum, ya bir Koroğlu,Qoşun yollarda qalıb (Akif
Sәmәd)Nümunәdә әdәbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
leksik

•

fonetik
fonetik vә qrammatik
fonetik vә leksik
leksik vә qrammatik

34 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Şifahi әdәbi dil orfoepik normalara tabedir.
Rәmzi mәnalardan ideoqrafik yazıda istifadә olunur.
Dialektologiya sözlәrin mәnşәyini öyrәnir.
Azәrbaycan dilinin leksik normasının keyfiyyәtini milli leksika müәyyәn edir.
Lüğәtçilik dilçiliyin praktik sahәsi olub, lüğәtlәrin tәrtibi prinsiplәrini öyrәnir.

35 ...... cümlәnin baş üzvü olub, haqqında danışılan şәxsi, әşyanı bildirir:

•

tәyin
xәbәr
mübtәda
zәrflik
tamamlıq

36 Mәn sәnin gәlәcәyinә inanıram cümlәsindә mübtәda hansı nitq hissәsi ilә ifadә olunmuşdur?

•

say
sifәt
әvәzlik
isim
fel

37 Hansı cümlәnin mübtәdası sayla ifadә olunmuşdur?

•

Bunu hamı bilir.
Birisi yazı yazırdı, birisi qulaq asırdı.
Altıncılar bu yarışda qalib gәldilәr
Deyilәn söz yadigardır.
Qocalara qayğı lazımdır

38 İclası kim aparacaq? cümlәsindә mübtәda nә ilә ifadә olunmuşdur?

•

şәxs әvәzliyi ilә
isimlә
sual әvәzliyi ilә
qeyrimüәyyәn әvәzliklә
sifәtlә

39 Atın yüyәni Tahirin әlindә idi cümlәsinin mübtәdası nә ilә ifadә olunmuşdur?

•

III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
feili sifәt tәrkibi ilә
I növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
mәsdәr tәrkibi ilә

40 Hansı cümlәdә mürәkkәb mübtәda verilmişdir?

•

Vәtәn ana. Ey odlar diyarı, sәnә canım qurban
Mәnim qәlbimdәki fikir sәni narahat etmәsin.
Dünyanın dәrdini çiynindә daşıyanlar da mәnim dәrdimi bilmirlәr.
Ey zalım, nә qәdәr zülm edәcәksәn bizә sәn?
Ay qızım, sәnin dәrs oxumağını niyә görmürәm?

41 Cümlәlәrdәn birindә mübtәda sәhv göstәrilib:

•

Kitabı dünәndәn mәktәbdә qalıb.
Günәşin istiliyi әsgәrlәrin işini bir az da çәtinlәşdirmişdir.
Mәktәbin hәyәtindә şagirdlәr ağac әkdilәr.
Aşağıdakı dәrәdә daxma vә ağaclar görünürdü
Taleyim solmayan aydın sәhәrdir.

42 Xәbәr hansı cümlә üzvünә aid olur?

•

tamamlığa
tәyinә
mübtәdaya
heç birinә
zәrfliyә

43 Xәbәr haqqında fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Quruluşca sadә vә mürәkkәb olur.
İfadә vasitәsinә görә iki cürdür: feili xәbәr, ismi xәbәr
Cümlәnin heç bir üzvünә tabe olmayan әn müstәqil üzvdür.
Hәm nitq hissәlәri, hәm dә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunur.
Mübtәdaya aid hәrәkәti vә ya hökmü bildirәn baş üzvdür.

44 Cümlәnin xәbәri nә ilә ifadә olunmuşdur? Bizim borcumuz tariximizi dәrindәn öyrәnmәkdir.

•

әvәzliklә
isimlә
mәsdәr tәrkibi ilә
feili sifәtlә
feillә

45 Hansı cümlәdә xәbәr kәmiyyәtә görә mübtәda ilә uzlaşmamışdır?

•

Siz hәr gün imtahana hazırlaşırsınız.
O hәr gün imtahana hazırlaşır.
Onlar hәr gün imtahana hazırlaşır.
Onlar hәr gün imtahana hazırlaşırlar.
Biz hәr gün imtahana hazırlaşırıq.

46 Mürәkkәb xәbәrli cümlәni göstәrin:

•

Babam ağacın altında oturub çay içirdi.
Bir zamanlar insanlar qul halında yaşamışlar.
Gәnclәr bizim gәlәcәyimizdir.
Mәn Akifә minnәtdaram.
Uşaqlar sәyahәtdәn doymurdular.

47 Cümlәlәrin birindә xәbәr sayla ifadә olunmuşdur:

•

Onların sözündә bir hәqiqәt var.
Onlar kәnddә yaşayırlar.
Sәnin bütün qiymәtlәrin beşdir.
Onunculara tәşәkkür edildi.

Yanan lampa yüzlükdür.

48 İsmi xәbәrli cümlәni göstәrin:

•

Güclü külәk ağacları yerә yıxmışdı.
Mәtni diqqәtlә köçürdü.
Gәlәn Fәridә idi.
İdmançılar olimpiadaya hazırlaşır.
O, mәnә diqqәtlә qulaq asırdı.

49 Feili xәbәrli cümlәni göstәrin:

•

Buranın gözәl tәbiәti var.
Tamaşa gülmәli idi.
Küçәdә toplaşan adamların üzündә bayram әhval – ruhiyyәsi duyulurdu.
Amalımız Vәtәn yolunda çarpışmaqdır.
Güllәr әtirli vә tәravәtlidir.

50 Cümlәlәrin birindә tamamlıq tәsirlik halda olan sadә isimlә ifadә olunub:

•

Uşaq gah ağlayır, gah da gülürdü.
Cәrrah Әli bizim tәzә qonşumuzdur.
X sinif şagirdlәrinә mükafat verdilәr.
Bu yaxşılığı heç vaxt unutmaram.
Onun atası neft mühәndisidir.

51 Bu tәdbir ardıcıl olaraq davam etdirilәcәkdir nümunәsindә cümlә üzvlәrindәn hansı işlәnmәyib?

•

tәyin
mübtәda
tamamlıq
zәrflik
xәbәr

52 Vasitәsiz tamamlıq hansı cümlәdәdir?
Onda maraqlı kitablar var.
Tәlәbәlәr kitabxanaya gedir.

•

Onun sәndәn xoşu gәlir.
O,atası ilә fәxr edir.
Qonşumuz iş axtarır.

53 Hansı cümlәdә tamamlığın hәr iki növü işlәnmişdir?

•

Uşaqlar bağcada gül, çiçәk dәrdilәr.
İclasda onun haqqında çox danışdılar.
Müәllim tәlәbәlәrә kitab payladı.
Sәnә hәr şeydәn әvvәl kitab, dәftәr, qәlәm lazımdır
Neftdәn müxtәlif yağlar alınır

54 Tamamlıq, әsasәn, hansı cümlә üzvü ilә bağlı olur?

•

mübtәda ilә
zәrfliklә
feili xәbәrlә
ismi xәbәr vә zәrfliklә
tәyin vә әvәzliklә

55 Mәn görmüşәm bu qürbәtin dadını cümlәsindә tamamlıq nә ilә ifadә olunmuşdur?

•

II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
isimlә
III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
feili sifәt tәrkibi ilә
sifәtlә

56 Ana oğlunun hәyәcan keçirdiyini duydu cümlәsindә tamamlıq nә ilә ifadә olunmuşdur?

•

sifәtlә
feili sifәtlә
feili sifәt tәrkibi ilә
III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
isimlә

57 Tәrkibindә tәyin olan cümlәni göstәrin:

•

Sәnubәr xala uşağı mehribanlıqla dindirdi.
Xalqımız sәnәtkarlarını ehtiramla xatırlayır.
Sex rәisi mәsuliyyәtli işçidir.
Yayın bürkülü havası adamı darıxdırırdı.
Әsәrin nikbin sonluğu mәni çox tәsirlәndirdi.

58 Hansı cümlәdә hәmcins tәyin yoxdur?

•

O,soyuq, şaxtalı günlәrdә dә işdәn qalmır.
Anar çalışqan vә intizamlı tәlәbәdir.
Kәnddә qırmızı kәrpiç binalar çoxdur.
Mәktәbә bacarıqlı, istedadlı uşaqlar qәbul olunur.
Bağda ağ, sarı güllәr açılmışdı.

59 Hansı cümlәdә tәyin zәrflә ifadә olunmuşdur?

•

O,dar cığırla yuxarı qalxırdı.
Qabaqdakı sıralar bomboş idi.
Aşağı mәrtәbәlәr tәrtәmiz idi.
Sәhәrki külәk çox şiddәtli idi.
Dünәn gәlәn qonaqlar geri qayıdırdı.

60 Hansı cümlәdә tәyin ismi birlәşmә ilә ifadә olunub?

•

Qızıl payız öz әtrini dağa, çәmәnә yaydı.
Tәkcә pöhrәlәnәn ağaclara baxmaqdan zövq alırdım.
Mәnim rәfiqәm Sәidә burada yoxdur.
Bu gün açıqsaçıq geyinәn bir müğәnni vәtәn uğrunda şәhid olmuş milli qәhrәmanların hamısından mәşhurdur, bu isә dәhşәtdir! Dәhşәt!
Qala qapıları yavaşyavaş açıldı.

61 İsmin hansı halında olan sözlәr heç vaxt zәrflik ola bilmir?

•

çıxışlıq
tәsirlik
yiyәlik
yerlik
yönlük

62 niyә? hansı cümlә üzvünün vә ya üzvlәrinin sualıdır?

•

yalnız sәbәb zәrfliyinin
kәmiyyәt zәrfliyinin
sәbәb zәrfliyi vә mәqsәd zәrfliyinin
yalnız mәqsәd zәrfliyinin
sәbәb zәrfliyi vә kәmiyyәt zәrfliyinin

63 Cümlәdә hәrәkәtin icrasını vә ya әlamәtin meydana çıxmasını müxtәlif cәhәtdәn izah edәn cümlә üzvü hansıdır:

•

tamamlıq
mübtәda
zәrflik
tәyin
xәbәr

64 Kәmiyyәt zәrfliyi işlәnmiş cümlәni göstәrin:

•

Dilimizdәki bir neçә belә söz istisnadır.
Kitabxanamız üçün xeyli tәzә kitab alınıb.
Müәllim bu sözü dәfәlәrlә bizә demişdi.
Tәdbirdә fakültәnin bütün tәlәbәlәri iştirak edirdi
Mәn onu tәlәbәlik illәrindәn tanıyıram

65 Mәqsәd zәrfliyi hansı cümlәdәdir?

•

Ana oğlundan mәktub aldığı üçün çox sevinirdi.
Ana cәbhәdәki oğluna göndәrmәk üçün corab toxuyurdu.
Ana uzaqdan gәldiyinә görә yorğun görünürdü.
Ana bütün gecәni yatmadığı üçün gözlәri qızarmışdı.
Ana çox ağladığından gözlәri qızarmışdı.

66 Xәbәri frazeoloji birlәşmә ilә ifadә olunmuş cümlәni göstәrin:

•

Ona biz vaxtında çox kömәk etmişik
O, qatarda tanımadığı bir adamla görüşdü.
Yada düşdü nişanlısı, nazlı sular sonası da...
Oğlunun yazdığı mәktubu oxuya bilmәdi.

Әlindәki fincan yerә düşüb sındı.

67

Hansı cümlәnin mübtәdası sifәtlә ifadә olunmuşdur?

•

Havaya atılan fişәnglәr rәngbәrәng işıq saçırdı.
«Qoca vә dәniz» romanı E. Heminquey yaradıcılığının zirvәsidir.
İclasdakılar bu qәrara çox tәәccüblәndilәr.
İnsan müqәddәs bir varlıqdır.
Soyuqdan hamı titrәyirdi.

68 Hansı nümunәdә ismi xәbәr yoxdur?

•
69

Hansı cümlәnin xәbәri sifәtdәn düzәlmiş feillә ifadә olunmuşdur?

•
70

Söz vardır, kәsәr savaşı.
Ayazlışaxtalı bir qış axşamı idi.
Şәhidlәr xiyabanı. Dilә gәlir mәzarlar...
Sәidәnin bacısı tәlәbәdir.
Kür qırağının әcәb seyrangahı var.

Bu meyvә yemәlidir
O, birdәn dillәndi.
O, tәzәcә yaxşılaşırdı.
Dostlarımın sayı lap çoxalmışdı.
Siz bu gün necә dә gözәlsiniz.

İsmi xәbәrli cümlә hansıdır?

•

Qorxudan dizlәri әsirdi.
Fuad bütün gecәni oyaq qalmışdı.
Bu idmançılar yarışda birincilik qazananlardır.
Dost dar gündә tanınar.
Hәkimlәrin sәyi nәticәsindә xәstәni hәyata qaytarmaq mümkün oldu.

71 Dostlarına xәyanәt etmәk istәyәn xәyanәtin qurbanı olacaq . Verilmiş cümlәnin mübtәdası nә ilә ifadә olunmuşdur ?

•

III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
mәsdәr tәrkibi ilә

•
72

Hansı cümlәnin xәbәri mürәkkәbdir?

•
73

feili sifәt tәrkibi ilә
tәyini әvәzliklә
ll növ tәyinı söz birlәşmәsi ilә

Seçkilәr әrәfәsindә o, seçicilәrlә görüşmәli imiş.
Bәzi sözlәri baxışlardan da oxumaq mümkündür.
Amilin atası tәcrübәli inşaat mühәndisidir
Bizim müsahibimiz cәsarәtli vә açıqfikirlidir.
Son vaxtlar Fazil çox işlә mәşğul olurdu.

Mübtәdası III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunmuş ismi xәbәrli cümlәni göstәrin:

•

Sәnin niyyәtin mәni dә sevindirir.
Şagirdlәrin biri sözә başladı.
Yer üzünün әşrәfi insandır.
Bunların hamısı axşama qәdәr qonşulara paylanılmalı imiş.
Göy göl zәlzәlә nәticәsindә meydana gәlmişdir.

74 Hansı cümlәnin xәbәri sifәtdәn düzәlәn fellә ifadә olunub?

•

Mәncә, mәsәlәnin hәlli düzgündür
Deyilәnә görә, xәstәnin vәziyyәti yaxşıdır.
Mәnim babam çox qocalıbdır.
Mәktub sahibinә çatdırılmışdır.
İdarәyә gәtirilmiş qәzetlәr dünәnkidir.

75 Hansı cümlәdә tamamlıq ikinci növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunmuşdur?

•
76

Qonşu bağdan musiqi sәsi gәlir, gülüş sәslәri ucalırdı.
Kәnd yolu tәzәcә abadlaşdırılmışdı
Kursumuza gәlәn tәlәbәlәr hәr gün test sualları yazırlar.
Yarmәmmәdin sәsi quyunun dibindәn gәldi.
İnsan arzusu bitibtükәnmәk bilmir.

Cümlәlәrdәn birinin tәyini birinci növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunmuşdur:

•

Yeni әdәbiyyat kitabı şagirdlәrin istifadәsinә verilirdi.
Arxlardan axan dağ suları burulaburula uzanıb gedirdi.
Onun gözlәri qarşısında qızılı saçlı, mavi gözlü bibisi Alәmşahbәyim dayanmışdı.
Bu şәkillәrin müәllifi xalq rәssamı Әzim Әzimzadәdir.
1873 cü ildә Bakıda Milli teatr yaradıldı.

77 Pәri öz sualının cavabını eşitmәmәk üçün qulaqlarını tutdu cümlәsindә zәrfliyin mәnaca hansı növündәn istifadә edilib?

•

sәbәb
zaman
mәqsәd
tәrzihәrәkәt
yer

78 Mürәkkәb tamamlıqlı cümlә hansıdır?

•

İndi o da işinә ciddi yanaşandır.
O, tәkbaşına idman etmәyi xoşlayır.
O, idman etmәyi xoşlayır.
Әsas sәnәdlәri yoxlamaq Murada tapşırıldı.
Mәmmәd heç vaxt iradәsinә zidd getmәyi xoşlamırdı.

79 Cümlәlәrin birindә söz birlәşmәsi ilә ifadә olunmuş zәrflik vardır:

•
80

Şәhәrdә böyük bir ehtişam vardı.
Göylәrin üzü birdәn tutuldu.
Küçәnin ortasında әzәmәtli bir heykәl ucalırdı.
Dostum bu әhvalatı gülәrәk danışırdı.
Bu dağları gәzmәyә gәlmişәm.

Hansı cümlәdә vasitәsiz tamamlıq sadә isimlә ifadә olunmuşdur ?

•

Biz onları sevinclә qarşıladıq.
Qoca ağacla yeriyirdi.
Ovçu özünә yeni tüfәng aldı.
Vәtәnim verdi mәnә nanünәmәk.
Vәli onu hәrarәtlә salamladı.

81 Hansı cümlәdә tәyin II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunmuşdur ?

•

Sakitsakit dalğalanan dәniz birdәn tәlatümә gәldi.
Firuzә rәngli kuzәlәri doldurdu.
Polis rәisi Kәrimov prokurora zәng vurdu.
Mühәndis Sultanov dәri paltosunu geyindi.
Alqırmızı güllәri ağ güldana yığan qızın tәbәssümü yadımdan çıxmayıb.

82 Hansı cümlәdә mәsdәr tәrkibi sәbәb zәrfliyi vәzifәsindәdir?

•

Boşboş danışmaqdan bir şey çıxmaz.
Şәhәri düşmәn hücumundan qorumaq üçün böyük texnikalar gәtirilirdi.
Torpaqla mәşğul olmaqdan әllәri cadarcadar olmuşdu.
Qardaşı ilә görüşmәk onu çox sevindirdi.
Rәhman atası ilә danışmağı özünә sığışdırmırdı.

83 İlan ilan yemәyincә әjdaha olmaz cümlәsinin sintaktik tәhlili ilә bağlı fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Zәrflik quruluşca mürәkkәbdir.
“İlan” mübtәdadır.
Cümlәdә 4 cümlә üzvü var.
3 cümlә üzvü var.
Cümlәnin xәbәri «әjdaha olmaz»dır.

84 Mübtәdası vә xәbәri sayla ifadә olunmuş cümlә hansıdır?

•

Dünәnki ilıq hava bu gün yoxdur.
Qocalar yaşlarına baxmayaraq, qıvraq vә cәld idilәr
Birincilәr hәmişә birincidir.
Gecәlәr uzun, gündüzlәr isә qısa idi.
Qaçanlar birdәn dayandılar.

85 Ara sözün işlәndiyi cümlәni göstәrin:

•

Hәr dilinә gәlәn sözü demәli deyilsәn
Güman gәlәn yerlәri әlәkvәlәk etdilәr.
Düzdür, riyaziyyatdan bir az anlayıram.
Sәnin dediklәrin tamamilә düzdür.

Yәqin etdim ki, sәn düz demirsәn.

86 Hәmcins xәbәrlәr hansı cümlәdәdir?

•
87

Torpaq qızır, qar әriyir, çaylar daşır.
Şaxta getdikcә artır, duman kәndi bürüyürdü.
Dilşad sәhәr tezdәn durur, әlüzünü yuyur, sonra isә anasına su gәtirirdi.
Mәn oyanmışdım, yoldaşlarım isә hәlә dә şirin yuxuda idilәr.
Mәrdan getdi, ailәnin sevinci, rahatlığı bitdi.

Hansı cümlәdә hәmçins xәbәr işlәnib?

•

İclasda alimlәr dә, elmi işçilәr dә bu qәrarı dәstәklәdilәr.
Yağış yağır, güclü külәk әsirdi.
Hәr gün olduğu kimi, bu gün dә qoca sahilә gәldi, iti nәzәrlәri ilә dәnizi xeyli seyr etdi.
Getgedә mübahisәlәr ciddilәşir, tәlәbәlәr, deyәsәn, üstünlük qazanırdılar.
Osman ehtiyatla bulağa yaxınlaşdı, onu görәn ceyran hürküb qaçdı.

88 Hansı hәmçins üzvlü cümlәdә cәm şәkilçisi ixtisar olunub?

•

Dost, qardaş vә ailәsini görmәk eşqi ilә o, bu dәfә dә şәhәrә gәlmәli oldu.
İllәr keçdikdәn sonra mәni qarşılamağa gәlәnlәr arasında ana vә atamı görmәdim.
İmtahan zalında müәllim, şagird vә valideyinlәr dә nәzarәt altında idilәr.
Suallar, tapşırıqlar vә qarşısındakı öhdәliklәr o qәdәr ağır idi ki, bütün bunları bacarmayacağını düşünürdü.
Hәyatda hәr şeyә öz gücüm, bacarığım vә qabiliyyәtimlә nail olmaq istәyәrdim.

89 Hәmcins tәyinli cümlәni seçin:

•

Muzeydә gördüyü rәsmlәr, әşyalar onu hәlә dә düşündürürdü.
Pәncәrәdәn hәyәtә xәstә, mәzlum bir qoca baxırdı.
Pәncәrәdәn hәyәtә xәstә, mәzlum bir qoca baxırdı.
Bu sözlәri o, astadan, ehtiyatla söylәdi.
Qızılqayadan ötәndә günorta olardı.

90 Hәmcins üzvlәr arasında işlәnәn hansı tabesizlik bağlayıcısından sonra vergül işarәsi qoyulur?

•

da, dә
vә, ilә

yәni
gah, ya, hәm, nә
amma, ancaq, lakin

91 Hәmcins üzvlәr haqqında yürüdülәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•
92

Eyni bir cümlә üzvü ilә bağlı olur.
Hәmcins üzvlәr bәrabәrhüquqlu olur.
Hәmcins üzvlәr yalnız tabesizlik bağlayıcıları vasitәsilә әlaqәlәnir.
Bütün cümlә üzvlәri hәmcins ola bilәr.
Eyni qrammatik formaya malik olur.

Biri yәqinlik bildirәn ara söz deyil:

•

şübhәsiz
әlbәttә
belәliklә
hәqiqәtәn;
düzü

93 Oğlum, görünür, sәn hәr şeydәn xәbәrdarsan cümlәsindә işlәnmişdir: 1) hәmcins üzvlәr 2) xitab 3) әlavә 4) ara söz

•

3.4
1.2
2.4
1.4
2.3

94 Ümumilәşdirici söz hәmçins üzvlәrdәn әvvәl işlәnәrsә, ondan sonra hansı durğu işarәsi qoyulur?

•
95

nöqtәli vergül
vergül
iki nöqtә
heç nә
tire

Biri güman vә şübhә bildirәn ara söz deyil:

•

deyәsәn
görünür
mәncә
bәlkә
gәrәk ki

96 Nәticә bildirәn ara sözlәr hansı cümlәlәrdә işlәnib?1)Demәli, evinizi tәmir etdirә bilmirsiniz.2) Yәqin, orada yeni evlәr tikilәcәk.3)Xülasә, gәlib
çıxdıq mәtlәb üstünә.4) Әlbәttә, sәnә kömәk edәrәm.5)Doğrusu, bu çox çәtin mәsәlәdir.

•

2,3,4
1,4,5
1.3
1,2,5
1,2,5

97 Ara sözlәrlә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Yәqinlik, şübhә, nәticә vә s. mәnaları ifadә edir.
Danışanın ifadә olunan fikrә münasibәtini bildirir.
Qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı olur.
Cümlәnin әvvәlindә, ortasında vә sonunda işlәnә bilir.
Cümlәdәki başqa sözlәrdәn vergüllә ayrılır.

98 Xitabla bağlı fikirlәrdәn yalnız biri doğrudur:

•

Cümlәnin yalnız әvvәlindә işlәnir.
Xitab yalnız insana aid sözlәrlә ifadә olunur.
Xitablar ay, ey, a, hey kimi kömәkçi vasitәlәrlә birlikdә dә işlәnir.
Cümlә üzvlәri ilә sintaktik әlaqәyә girir.
Tәrkibinә görә xitablar yalnız bir sözdәn ibarәt olur.

99 Hansı sıradakı hәr iki söz hәm feili xәbәr, hәm dә ara söz kimi işlәnә bilir?

•

bax, gör
demәli, doğrudan
demә, görünür
gәlsәnә, qoysana
düzdür, qoy

100 Hansı söz xitab kimi işlәnә bilmәz?

•

alim
uşaq
irәli
ana
dostlar

101 Hәmcins üzvlü cümlәni göstәrin:

•

Sular göz yaşı kimi dumduru idi.
Alәlvan çiçәklәrin xoş әtri әtrafa yayılmışdı.
Gah sulara baş vurub lap dәrinliklәrә enir, gah da süzüb suyun üzünә çıxır.
Balacaboylu adam sәsliküylü küçәlәrdәn keçәrәk soldakı binaya yaxınlaşdı.
Nә ağac vardı, nә dә kölgәlik.

102 Hәmcins mübtәdalı cümlә hansıdır?

•

Qızıl vә gümüş saatlar aldılar.
Aytәn, Ülvi, kitabları gәtirin.
Şuşa, Laçın, Kәlbәcәr azad olunmalıdır.
Kitab,dәftәr vә qәlәm satırlar.
Akif vә Vüqar gәlәndә biz getdik.

103 Hәmçins zәrflikli cümlәni göstәrin:

•

Ona görә dә tәbiәtә qayğı vә mәhәbbәtlә yanaşılmalıdır.
Mikayılın vә döyüş yoldaşlarının payına çәtin vәzifә düşmüşdür.
Sonra parkın kәnarı ilә keçәrәk mәktәbә doğru yollandıq.
Eşq olsun bu müqәddәs varlığa!
“KitabiDәdә Qorqud” dastanında maraqlı bir epizod var.

104 Hansı nümunәdә hәmçins üzv işlәnmәmişdir?

•

Arif hәr gün işә vaxtında gәlәr, verilәn tapşırıqları dәqiq yerinә yetirәrdi.
İclasda nә mәnә, nә dә sәnә söz verәcәklәr.
Mәrd özündәn bilәr, namәrd özgәsindәn.
Yanan da, yaman da mәnәm.

Mәktәbdәki tәdbirdә müәllim, şagird vә valideynlәr iştirak edәcәklәr.

105 Nitqin hissәlәri arasında әlaqәni bildirәn ara sözü göstәrin:

•

doğrudan da
deyilәnә görә
birincisi
heyf
ehtimal ki

106 Sizi deyib gәlmişәm, ey mәnim müsәlman qardaşlarım cümlәsindәki xitab nә ilә ifadә olunub?

•

qeyritәyini ismi birlәşmә ilә
I növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
feili sifәt tәrkibi ilә
II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

107 Cümlәlәrin birindә mürәkkәb xitab işlәnmәyib:

•

Ey mәnim hәqiqi dostum, fikrin nәdir?
Seyr et bu varlığı, şeyda bülbülüm.
Niyә elә danışırsan, ay bala, bizdәn razı deyilsәn?
Azәrbaycan әsgәri, marş irәli!
Sәn ey gurlayan dәniz, mәni dinlә.

108 Qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı olmayan sözlәr hansılardır?1)ara sözlәr 2)әlavәlәr 3)hәmcins üzvlәr 4)xitab

•

3,4
1,2
1.4
1,3
2,3

109 Xitab haqqında fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Mübtәda kimi ismin adlıq halında olur.
Cümlәdә müraciәt olunanı bildirәn sözlәrә deyilir.

•

Çox vaxt xәbәrlә uzlaşma әlaqәsinә girir.
Cümlәnin әvvәlindә, ortasında vә sonunda işlәnә bilir
Hәm sözlәrlә, hәm dә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunur.

110 Hansı nümunәdә ara söz işlәnmәmәşdir?

•

Sәn demә, dağlara qar әlәnәrmiş, dumandan xәbәrsiz, çәndәn xәbәrsiz.
Bәlkә, birisinin vurduğu lәkә dönüb olacaqdır sonsuz hәqiqәt.
Eh nә qәdәr güman, nә qәdәr bәlkә çevrilib dünyada olub hәqiqәt.
Görünür, razısan öz taleyindәn,Nә zamandır mәni soraqlamırsan.
Anlaya bilmәdim, düzü, bu sirri.

111 Nәhayәt, gәnc qız yalançı dilәnçiyә müraciәt etdi cümlәsindә ara sözün mәnaca növünü müәyyәnlәşdirin:

•

tәәssüf bildirәn
fikrin mәnbәyini bildirәn
nәticә vә nitqin hissәlәri arasında әlaqәni bildirәn
yәqinlik bildirәn
güman, sübhә bildirәn

112 İsmi xәbәrli müәyyәn şәxsli geniş cümlәni göstәrin:

•

Әldәn qalan әlli il qalar.
Xәstәnin ümumi vәziyyәti yaxşıdır.
Bu gün milli mәnafe hәr şeydәn vacibdir.
İstirahәt gününün xoş saatları idi.
Elçinin atasının dostları neft işçilәridir.

113 Xәbәri frazeoloji birlәşmә ilә ifadә olunan müәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

•

Qәbul imtahanları yaxınlaşır.
XX әsrin sonları idi.
Onun geri dönmәmәsi ananın qәlbinә toxunmuşdu.
Mәnim tanrım gözәllikdir, sevgidir.
Mәnim ondan gözüm su içmirdi.

114 Ümumi şәxsli cümlә hansıdır?

•

Tariximizi, mәdәniyyәtimizi qorumağa borcluyuq.
Ölkәmizin әrazisindә qәdim insan mәskәnlәri aşkar etmişlәr.
Adәtimizә görә, böyüyә dә, qonağa da hörmәt edәrlәr.
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki mәdәniyyәt abidәlәrimizә xeyli ziyan vurmuşlar.
Qız qalasına bәnzәr tәsvirlәri Qobustan qayaüstü rәsmlәrindә dә müәyyәnlәşdirmişlәr.

115 And olsun yeri, göyü Yaradana! Cümlәnin növünü tapın:

•

müәyyәn şәxsli cümlә
qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә
şәxssiz cümlә
adlıq cümlә
ümumi şәxsli cümlә

116 Müәyyәn şәxsli geniş cümlә hansıdır?

•

Dünәn mәsәlәyә baxıldı.
Verilәn tapşırığa vaxtında әmәl edәrlәr.
Xәstәni sakitlәşdirmәk üçün xeyli әziyyәt çәkdilәr.
Dostumun böyük oğlu tәhsil şöbәsinin müdiridir.
Hәvәslә danışdım

117 Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәni tapın:

•

Ailәmizdә tәhsilә ciddi fikir verilir.
Dostu dar gündә sınayırlar.
Toyda tәbrik üçün mәnә dә söz verdilәr.
Yıxılana gülmәzlәr.
Ad günümdә xaricdәki tanışlarım zәng vurub mәni tәbrik edirlәr.

118 Cümlәlәrin hansı nәqli cümlәdir?

•

Sәn sus, danışma.
Uşaqlar, dәrsә hazırsınızmı?
Havadan baharın әtri gәlirdi.
Sәn hamıdan gözәlsәn, sevgilim!
Qoy hәmişә günәş olsun!

119 Verilmiş cümlәlәrdәn hansı nida cümlәsidir?

•

Hamı susurdu, heç kim danışmırdı.
Әlaçı tәlәbәlәr mükafatlandırıldılar.
Әtrafı sakitlik bürümüşdü.
Sәn nә yamansan, a buz! Adam yıxansan, a buz!
Görәsәn, onlar nә vaxt qayıdacaqlar?

120 Biri sual cümlәsidir:

•

Bu gün hava çox istidir.
Şagirdlәr yarışa yaxşı hazırlaşmışdılar.
Bәs nә üçün mәnim suallarıma cavab vermirsәn?
Sabah hamı dәrsә hazır gәlsin!
Sәbr elә, kişi, nahaq qan yerdә qalmaz!

121 Biri mәqsәd vә intonasiyaya görә sadә cümlә növü deyil:

•

sual cümlәsi
әmr cümlәsi
müxtәsәr cümlә
nida cümlәsi
nәqli cümlә

122 Aşağıdakılardan hansı feilin tәsriflәnәn formasıdır?

•

gedәrkәn
yazılası
oturan
oxuyur
oxumalı

123 Feli bağlama şәkilçisi deyil:

•

madan2
anda2
araq2
malı2

•

alı2

124 Biri sәhv fikirdir:

•
125

Sıra sayları düzәltmә vә mürәkkәb olurlar
Miqdar sayları 3 yerә ayrılır.
Müәyyәn miqdar sayları sadә vә mürәkkәb olur
Bütün saylar cәmlәnir
Saylar hәm sadә, hәm düzәltmә , hәm dә mürәkkәb olurlar.

II növ tәyini söz birlәşmәlәrini seçin:1.şirin söhbәt,2.ilan zәhәri,3.alimin fikri,4.ağac budağı,5.әkin yeri,6.ananın arzusu

•

4.6
1,3,4
2,4,5
1, 2
2,3,5

126 Mürәkkәb söz birlәşmәsi hansı variantdadır?

•

zәfәr marşı
körpә uşaq
Nizaminin “Xosrov vә Şirin” poeması
әn yaxşı yer
adamın sözü

127 Hansı II növ söz birlәşmәsini III növә keçirmәk olmur?

•

meşә gözәtçisi
bulaq suyu
maşın bazarı
dağ havası
pәncәrә şüşәsi

128 Mәn gәldim birlәşmәsindә hansı sintaktik әlaqә növü vardır?

•

yanaşma vә uzlaşma
idarә

•

uzlaşma
idarә vә yanaşma
uzlaşma vә idarә

129 Qardaşı savadlı mütәxәssisdir cümlәsindә hansı sintaktik әlaqәlәr var?1.idarә,2.yanaşma,3.uzlaşma,4.tabesizlik

•

3.4
1.4
2.3
2.4
1.3

130 Mübtәda ilә xәbәr arasında uzlaşma hansı nümunәdә pozulmuşdur?

•

Sürülәr dağın әtәyinә yayıldılar.
Biz teatrdan qayıtdıq.
Uşaqların bәzisi buna inanmayacaqlar
O, indi әn yaxşı oxuyan tәlәbәlәrdәndir.
Gәlәnlәr yola düşdülәr.

131 İdarә әlaqәsi hansı bәnddәdir?

•

xoş rәftar
qırmızı gül
sәfәrdәn qayıtmaq
birinci mәrtәbә
üçüncü sıra

132 Nümunәlәrdәn yalnız birindә idarә әlaqәsi var:

•

sәn gәlәndә, mәn oxudum
sәmimi söhbәt, tibbi yardım
gülü dәrmәk, dәrsi öyrәnmәk
bәrkdәn danışmaq, qorxub qışqırmaq
yaşıl çәmәn, göy otlar

133 Hansı birlәşmәdә iki sintaktik әlaqә var?

•

şәhәrdәn uzaq
sәhәr yemәyi
doğma diyar
mәnim bacım
illik gәlir

134 Hansı cümlә üzvlәri bir – biri ilә sintaktik әlaqәyә girmir?

•

tәyin, zәrflik
mübtәda, xәbәr
tamamlıq, zәrflik
tamamlıq, xәbәr
zәrflik, xәbәr

135 Hansı bәnddәki iki sözdәn söz birlәşmәsi düzәltmәk olmaz?

•

vәtәn, sevmәk
Azәr, qardaş
insan, kimi
qәlәm, yaşıl
ana, qayğı

136 Birinci tәrәfi isimlә ifadә olunmuş I növ tәyini söz birlәşmәlәri hansı cәrgәdәdir?

•

gözәl mәnzәrә, azğın düşmәn, beşinci sıra
balıq әti, durna qatarı, qılınc yarası
qızıl üzük, dәmir bilәk, torpaq yol
vәtәn mәhәbbәti, azadlıq nәğmәsi, qurd qapısı
hәr tәrәf, dairәvi stol,Tahir әmi

137 II növ tәyini söz birlәşmәsini göstәrin:

•

tarixi hadisә
әli silahli
alın yazısı
ölkәdaxili sabitlik
dostların söhbәti

138 I növ tәyini söz birlәşmәsinin asılı tәrәfi ola bilmir:

•

sifәt
feili sifәt
feili bağlama
isim
say

139 Feili birlәşmә hansıdır?

•

tәsdiq etmәk
tәmir etmәk
kitab oxumaq
valeh olmaq
etiraz etmәk

140 Feili birlәşmәnin әsas tәrәfi nә ilә ifadә olunur?

•

feilin tәsriflәnәn formaları ilә
feilin sadә şәkillәri ilә
feilin tәsriflәnmәyәn formaları ilә
feilin bütün formaları ilә
feilin mürәkkәb şәkillәri ilә

141 Asılı tәrәfi zәrflә ifadә olunan yanaşma әlaqәli ismi birlәşmәlәri göstәrin: 1) içәri otaq 2) oradan qayıdanda 3) yuxarı mәrtәbә 4) cәld hәrәkәt 5)
bugünkü xәbәrlәr 6) sәhәr yola düşәn

•

2.6
2,4
1.3
1,5
5,6

142 Yanaşma әlaqәli aşağıdakı birlәşmәlәrin birindә isim tabe tәrәf kimi işlәnib:

•

hәftәlik plan
hәyati mәnafe
mühәndis Kәrimli

•

şәhәrdәki mәktәb
buludlu hava

143 İsmin hansı halı uzlaşma әlaqәsindә әsas, yanaşma әlaqәsindә asılı tәrәf ola bilir?

•

tәsirlik
yiyәlik
adlıq
çıxışlıq
yönlük

144 Tәrәflәri isim+isim modelindә olan I növ tәyini söz birlәşmәsini göstәrin:

•

hәmin hadisә
Qarabağ şikәstәsi
dәmir qapı
oxuyan tәlәbә
müdrik insan

145 Uzlaşma әlaqәsi hansı nümunәdәdir?

•

siz oxuyanda
doğma torpaq
Ev tikilib.
tәcili danışmaq
bizim hәyәt

146 Aşağıdakı sözlәrdәn hansında yalnız açıq saitlәr işlәnmişdir?

•

namәlum
riayәt
bioloq
layihә
maneә

147 Nitq normalarının tarixiliyi haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:
Nitq normalarının tarixiliyi әdәbi dilin inkişafının, tәkmillәşmәsinin nәticәsidir.

•

Norma tarixi kateqoriyadır.
Dövr keçdikcә әdәbi dilin normasında әvvәlkindәn fәrqli müәyyәn әlamәtlәr, keyfiyyәtlәr meydana çıxmır.
1930cu illәrә qәdәr Azәrbaycan әdәbi dilinin fonetikasında әlifbada xüsusi hәrflә göstәrilәn “sağır nun” adlı sәs var idi.
Leksik normadan fәrqli olaraq, әdәbi dilin fonetik vә qrammatik normalarında dәyişiklik lәng gedir.

148 Biri natiqliyin sahәsi deyil:

•

inzibatiidarә natiqliyi
bәdii natiqlik
publisistik natiqlik
işgüzar natiqlik
bәdii natiqlik

149 Biri qeyrirәsmi müraciәt etiketidir:

•

bәy
xanım
qadası
yoldaş
cәnab

150 Bәndlәrdәn birindә әdәbi dilin fonetik norması pozulub:

•

Tariximә qara xәtlә hicri, milady,Qılıncların qan ağzı ilә yazılmadımı?!.
Qafqaz dağlarının gözәl guşәsi,Vurğunam hüsnünә özüm, Qәbәlә!
Doğrudan da, Mәmdәli, qeyrәt hәlal olsun sәnә!
Şairim! Aç, payla söz xәzinәni,Şeiriyyәt ilhama çağırır mәni.
Kim minir Qazaxın dilboz atını,Götürür toyların şal xalatını…

151 Cümlәdә söz sırasına әmәl olunmasa, әdәbi dilin hansı norması pozular?

•

leksik
orfoqrafik
qrammatik
fonetik
orfoepik

152 Nitqә müәyyәn emosionallıq, sözlә ifadәsi mümkün olmayan çalarları gәtirәn vasitәlәr:1)satira, 2)jest ,3)etiket, 4)alleqoriya , 5)mimika

•

3,5
1,2
2,5
2.3
3.4

153 Jest sözünün izahı hansı cavabda daha dәqiq göstәrilib?

•

Razılıq bildirәn nitq etiketidir.
Dialekt sözüdür.
Әl qol hәrәkәtlәrindәn mәqsәdәuyğun istifadә etmәkdir.
Düzğün nitqә verilәn şәrtlәrdәn biridir.
Üz әzәlәlәrinin mәnalı hәrәkәtidir.

154 Düşmәnlә aparılan ağır döyüşlәrdәn birindә qәhrәmancasına vәfat etdi o . Cümlәdә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

orfoqrafik, leksik
leksik
leksik, qrammatik
qrammatik
orfoqrafik

155 Dilә aid edilәn әlamәtlәrdәn biri yanlışdır:

•

Tarixәn çox az dәyişikliklәrә uğrayır.
Mücәrrәd işarәlәr sistemindәn ibarәtdir.
Özünәmәxsus quruluşu, ifadә imkanları yoxdur.
Ünsiyyәt vasitәsidir.
Dil әsasdır

156 Әdәbi dil haqqındakı fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Yazılı әdәbi dilin ilk nümunәlәri dövlәt sәnәdlәrinin, dövlәt başçılarının mәktublarının vә bәdii әsәrlәrin dili olmuşdır.
Әdәbi dil hәm fonetik, hәm leksik, hәm dә qrammatik normalara әsaslanır.
Nitqlәr, çıxışlar, mühazirәlәr vә s. yazılı әdәbi dilә aiddir.
Şifahi әdәbi dil orfoepik normalara tabe olub, sәslәnәn dildir.
Әdәbi dilin yazılı vә şifahi formaları var.

157 .… qeyritürk mәnşәli sözlәrin әleyhinә yönәlir vә mәhz hәmin sözlәrә qarşılıq tapmaq cәhdindәn ibarәtdir.Nöqtәlәrin yerinә hansı söz
artırılmalıdır?

•

natiqlik
Azәrbaycan lüğәtçiliyi
özlәşmә
qrammatika
nitq istisnaları, nitqin düzgünlüyü vә dәqiqliyi

158 Sürüynәn keçi gәlir,Saymışam ücü gәlir.Çıxağın tamaşaya , Yarımın köçü gәlir.Nümunәdә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

yalniz qrammatik
fonetik, leksik
fonetik, qrammatik
yalnız fonetik
yalnız leksik

159 Hansı cümlәlәrdә artıq sözlәr nitqin mükәmmәlliyinә nöqsan gәtirir?1)Tәriflәr yalnız onları bәyәnәn insanları korlayır.2)Özünә hörmәt
etmәyәn başqalarına da hörmәt etmәz.3)Ümid qızıl kimidir, hec bir mühitdә paslanmaz.4)Nizaminin qәzәllәri, Nizaminin poemaları XX әsrin 40cı
illәrindә dilimizә tәrcümә olunmuşdur.5)Boşbikar oturmaq әvәzinә, başqasının qeybәtini elәmәk әvәzinә iş görsәydiniz, yaxşı olardı.

•

2,4,5
1,2,3
3.4
1.5
4.5

160 Özlәşmә anlayışına nәlәr daxildir? Biri sәhvdir:

•

alınma sözlәrin millilәşdirilmәsi cәhdi
әdәbi dili etnik yaddaşına qaytarmaq cәhdi
dildәki bütün alınma termin vә şәkilcilәrin Azәrbaycan (türk) qarşılığı ilә әvәzlәnmәsi cәhdi
әdәbi dili başqa dillәrin tәsirinә mәruz qalmaqdan xilas etmәk cәhdi
alınma sözlәrin bәzilәrinә qarşılıq tapmaq cәhdi

161 Hansı sözlәrdә cingiltili samit özünün kar qarşılığı kimi tәlәffüz olunur?1. möhtәşәm,2.poladdan,3.vüqarlı,4.azaddır,5.nәğmәkar
1.4

•

3,4,5
1,2
2,4,5
2.4

162 Biz gündәlik nitqimizdә, әsasәn, hansı sözlәrdәn istifadә edirik?

•

alınma sözlәrdәn
dialekt sözlәrindәn
ümumişlәk sözlәrdәn
neologizmlәrdәn
terminlәrdәn

163 Tәkmәnalı sözü göstәrin:

•

ayaq
burun
ürәk
ağız
qol

164 Hansı sıradakı sözlәr antonim deyil?

•

açmaqbağlamaq
almaqvermәk
yatmaqqızarmaq
küsmәkbarışmaq
ağarmaqqaralmaq

165 Qarmonun dili vә uşağın dili birlәşmәlәrindәki dil sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

sinonim
omonim
çoxmәnalı söz
tәkmәnalı söz
antonim

166 Sinonim sözlәr cәrgәsini göstәrin:

•

sәhәr, axşam, gündüz
lәpә, çay, dәniz
hündür, yüksәk, uca
göz, qaş, baş
hәkim, hakim, sәnәd

167 Sözlәrdәn yalnız biri omonim kimi işlәnә bilir:

•

altı
qәzәl
yağ
atlas
hәyat

168 Arşı , güz , damu sözlәri aşağıdakı söz qruplarından hansına aiddir?

•

alınma sözlәr
dialekt sözlәri
köhnәlmiş sözlәr
terminlәr
neologizmlәr

169 Frazeoloji birlәşmәni seçin:

•

arxayın olmaq
qolunu kәsmәk
ürәyini qırmaq
fikrini bildirmәk
başını tәrpәtmәk

170 Biri neologizmdir:

•

yenilikçi
lәqәb
fayl
zәrbәçi
tәxәllüs

171 Dialekt sözlәri nәdir?

•

Nitqdә, әsasәn, hamı tәrәfindәn işlәdilәn sözlәrdir
Birbirinә әks mәnalı sözlәrdir.
Mәhәlli xarakterli sözlәrdir.
İxtisas, peşә ilә әlaqәdar sözlәrdir.
Birbirinә yaxın mәnalı sözlәrdir.

172 Yumşaq vә sәrt sözlәri hansı sırada hәqiqi mәnada işlәnmişdir?

•

yumşaq cәza, sәrt hәrәkәt
yumşaq saç, sәrt qaya
yumşaq rәftar, sәrt iqlim
yumşaq sәs, sәrt tәbiәt
yumşaq xasiyyәt, sәrt baxış

173 Qara sözü hansı variantda mәcazi mәnada işlәnmişdir?

•

qara portfel
qara parça
qara gün
qara pişik
qara torpaq

174 Hansı sözün müstәqil leksik mәnası yoxdur?

•

dağ
lalә
habelә
әmr
maral

175 Sinonim vә antonimlәr üçün ortaq xüsusiyyәt hansıdır?

•

eyni mәnaları bildirmәk
birbirinә yaxın mәnaları bildirmәk
eyni nitq hissәsinә aid sözlәrdәn ibarәt olmaq
bir biri ilә müәyyәn bağlılığı olan sözlәrdәn tәşkil olunmaq

birbirinә әks mәnaları bildirmәk

176 Çoxmәnalı sözlәr nәdir?

•

Әks mәnalı sözlәrdir.
Yazılışı vә deyilişi eyni, lakin mәnaları müxtәlif olan sözlәrdir.
Әsas mәna ilә bağlı әlavә mәna da bildirәn sözlәrdir.
Müxtәlif mәnalı ayrıayrı sözlәrdir.
Eyni vә ya yaxın mәnalı sözlәrdir.

177 Dilotu yemәk frazeoloji birlәşmәsinin antonimi hansıdır?

•

dilboğaza qoymamaq
dilәağıza düşmәk
ağzına su alıb oturmaq
dilә gәlmәk
dil tökmәk

178 İsimlәrdәn ibarәt sinonim cәrgәni göstәrin:

•

tezsürәtlә, astayavaş
gödәkqısa, qoca yaşlı
arzuistәk, gözlükçeşmәk
ayrıbaşqa, ammaancaq
almaqgötürmәk, atmaqtullamaq

179 Türk mәnşәli çağdaş sözü hansı alınma sözün qarşılığıdır?

•

humanist
mötәbәr
müasir
mütәrәqqi
mübariz

180 Hansı cәrgәdәki sinonimlәr hәmişә birbirini әvәz edә bilir?

•

dava, müharibә
gözәl, göyçәk

•

eynәk, çeşmәk
yoxlamaq, sınamaq
ürәk, könül

181 Birlәşmәlәrin hansında asılı tәrәf hәqiqi mәnada işlәnmişdir?

•

güclü cavab
qızıl payız
qızıl üzük
çiy söz
yumşaq xasiyyәt

182 Hansı omonimlәr müxtәlif nitq hissәlәrinә aiddir? 1. Bal,2.tut,3.çәn,4.top,5.әqrәb,6.yol

•

2,3,4
1,3,5
2,6
1.4
4.5

183 Hansı cәrgәdәki sözlәrin ikisi dә çoxmәnalıdır?

•

sel, su
ayaq, insan
üz, burun
bel, çәki
yağış, dolu

184 Sözlәrdәn neçәsi yalnız termin kimi işlәnә bilәr?Sifәt, xәbәr, poema, qrammatika, ada, say, boğaz, sinif.

•

5
3
2
6
4

185 Nümunәlәrdәn neçәsi frazeoloji birlәşmәdir?Tәpәyә qalxmaq, çayın sahili, üzә durmaq, başa salmaq, kitabın cildi, maraqlı kitab, qara yaxmaq,
gözә gәtirmәk.

6

•

5
4
3
2

186 İmtahan sözünün leksik tәhlilindәki sәhvi göstәrin:

•

“sınaq” vә “yoxlama” sözlәri ilә sinonimdir.
Alınmadır.
Termindir
Antonimi yoxdur.
Ümumişlәk sözdür

187 Köhnәlmiş sözlәr cәrgәsini göstәrin:

•

qapı, qaymaq, qonur
dәsmal, döşәmә, tavan
yağmalamaq, suç, güz
yanacaq, çırpı, odun
sürü, qoyun, quzu

188 Әhvalat sözünün leksik tәhlilindә harada sәhvә yol verilmişdir?

•

Antonimi yoxdur.
Leksik vә qrammatik mәnaya malikdir.
Sinonimi yoxdur.
Ümumişlәk sözdür
Alınma sözdür

189 Sözlәrdәn neçәsi çoxmәnalıdır?Almaq, qaş,sәyyah, göz, qar, şeir, sahil

•

beşi
ikisi
üçü
altısı
dördü

190 Hansı omonimlәr müxtәlif nitq hissәlәrinә aiddir? 1.mürәkkәb, 2.nәticә, 3.qurd, 4.yaş,5.çay,6.şam

•

2.3
3,6
1.4
1,6
4.5

191 Hansı xüsusiyyәtlәr, әsasәn, alınma sözlәrә aiddir?1.Ahәng qanununun gözlәnilmәsi,2.Eynicinsli qoşa saitlәrin işlәnmәsi,3.Sözün r samiti ilә
başlanması,4.Vurğunun son hecaya düşmәsi,5. Uzun saitlәrin olması

•

2.4
1.3
2,3,5
3,4,5
1,4,5

192 Hansı sözlәri yerinә görә hәm arxaik, hәm dә ümumişlәk hesab etmәk olar? Ozan, 2.ağac,3.dәli,4.pendir,5.tramvay,6.qopuz,7.donluq

•

2,3,6
1,2,3
2,3,7
1,6,7
3.4

193 Frazeoloji birlәşmәlәr haqqındakı sәhv fikri göstәrin:

•

Bütövlükdә cümlәnin bir üzvü olur.
Tәrәflәri birlikdә bir leksik mәnanı ifadә edir.
Dildә hazır şәkildә olmur, yalnız nitq prosesindә yaranır.
Nitqә xüsusi ifadәlilik vә canlılıq gәtirir.
Belә birlәşmәlәrin tәrkibindәki sözlәr öz hәqiqi mәnalarını itirib mәcazi mәnada işlәnir.

194 Zәif sözünün leksik tәhlili ilә bağlı sәhv fikirlәri göstәrin: 1. Alınma sözdür. 2.Leksik mәnasına görә gücsüz demәkdir. 3.Tәkmәnalı sözdür. 4.
Qorxaq , cәsarәtsiz sözlәri ilә sinonimdir. 5.Antonimi yoxdur.

•

1,2,4
1.3

•

3,4,5
1,2,3
2.4

195 Çoxmәnalı sözlәr cәrgәsini göstәrin:

•

qaz, gül, qurd
qapı, gәmi, tel
baş, diş, burun
göz, dolu, tar
daraq, çay, top

196 Biri hәm omonim, hәm dә çoxmәnalı söz kimi işlәnә bilәr:

•

durna
zindan
kök
baş
nәbz

197 Sözlәrdәn biri omonimlik xüsusiyyәti daşıyaraq, fel vә sifәt kimi işlәnә bilәr:

•

çat
yağ
sağ
yar
dağ

198 Qalibiyyәt sözünün leksik tәhlili ilә bağlı düzgün fikirlәri seçin:1.Köhnәlmiş sözdür.2.Alınma sözdür.3.Antonimi vardır.4.Omonim kimi işlәnә
bilir.5. Qabiliyyәt sözünün sinonimidir.6.Müstәqil leksik mәnaya malikdir.

•

1,3,5
3.4
2,3,6
5,6
2,4,6

199 Hansı cәrgәdәki söz birlәşmәlәrinin hamısında I tәrәflәr mәcazi mәnada işlәnmişdir?

•

kamil insan, torpaq yol, yüklü qatar
ağır yük, acı meyvә, şirin söhbәt
ağır xasiyyәt, qızıl ürәk, soyuq münasibәt
yüklü tale, soyuq hava, ağır yük
ağır xasiyyәt,qızıl ürәk, soyuq hava

200 Sözlәrdәn biri omonimlik xüsusiyyәti daşıyaraq, isim vә fel kimi işlәnә bilir:

•

әkin
әsәr
ağrı
bilәk
alın

201 İki cür yazılan şәkilçilәrin tәrkibindә hansı saitlәr işlәnir?

•

açıq saitlәrin hamısı
bütün saitlәr
a,ә saitlәri
incә saitlәr
yalnız qapalı saitlәr

202 Ön şәkilçilәr hansı cәrgәdәdir?

•

–mış,ar,acaq,ıb
–ar, maz,inca,araq
– ba,bi,na,anti
–lar,lıq,laş,la
– poli, anti,keş,kar

203 Әkinçilikdәn sözünün başlanğıc formasını göstәrin:

•

әkinçi
әk
әkinçilik
әkinçilikdәn
әkin

204 Alınma şәkilçili söz hansıdır?

•

sәrinlik
üzümçü
nәğmәkar
şәhәrli
külәkli

205 Bir cür yazılan şәkilçini göstәrin:

•

–lar
–ın
daş
–ımız
–lı

206 Morfologiyada nә öyrәnilir?

•

yalnız nitq hissәlәri
söz birlәşmәlәri vә cümlәlәr
sözün tәrkibi, nitq hissәlәri vә onların dәyişmә qaydaları
sözlәrin mәnşәyi
yalnız sözün tәrkibi

207 Azәrbaycan dilindә sözün tәrkibi neçә hissәdәn ibarәt olur?

•

4
1
2
5
3

208 Nitq hissәlәri haqqında verilmiş fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Kömәkçi nitq hissәlәri yalnız qrammatik mәnaya malikdir
Sözlәr daşıdıqları leksikqrammatik mәnaya görә nitq hissәlәrini әmәlә gәtirir.
Bütün nitq hissәlәri suala cavab verir.
Әsas nitq hissәlәrinin hәm leksik, hәm dә qrammatik mәnası olur.

Nitq hissәlәri dilçiliyin morfologiya şöbәsindә öyrәnilir

209 Sözlәrdәn hansı diğәrlәri ilә eyniköklü deyil?

•

işcil
işlәk
işçi
işarә
işsiz

210 Qaç sözünә qoşula bilәn şәkilçilәrdәn hansılar leksik şәkilçilәrdir?1. –qın, 2.– ış, 3.– dı, 4.–ır, 5.– ağan

•

2,3,5
1,3
1,2,5
1,4,5
3,4

211 Başqa dillәrdәn Azәrbaycan dilinә hansı şәkilçilәr keçmir?

•

isimdәn sifәt düzәldәn şәkilçilәr
bir cür yazılan şәkilçilәr
qrammatik şәkilçilәr
leksik şәkilçilәr
ön şәkilçilәr

212 Hansı cәrgәdәki sözlәr eyniköklüdür?

•

ovçu, ovlaq, ovuc
gözlük, gözәl, gözlәmәk
başçı, başlamaq, başlıq
gülüş, güllük, güldan
bağça, bağırtı, bağlamaq

213 Kitabxanadakıları sözünün başlanğıc formasını göstәrin:

•

kitab
kitabxana

•

kitabxanadakı
kitabxanadakılar
kitabxanada

214 Hansılar sadә sözlәrdir?1.bürkü, 2.seçki, 3.әski,4.ölçü,5.tülkü, 6.içki

•

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

215 Alınma şәkilçilәr haqqında hansı fikir düzgündür?

•

Dörd cür yazılır
Dilimizdә yalnız fars dilindәn alınma şәkilçilәr işlәnir
Yalnız leksik şәkilçilәrdәn ibarәt olub, bir cür yazılır.
Dilimizә yalnız feldәn isim düzәldәn şәkilçilәr keçә bilir.
Hәm leksik, hәm dә qrammatik şәkilçilәr alınma ola bilәr.

216 Qrammatik şәkilçilәrdәn sonra da işlәnә bilәn leksik şәkilçilәr hansılardır?

•

–cıl4, qan, kәn
– ça2, ca 2, lan2
– gil, dakı 2 ,  kı4
–la2,  ağan,  әyәn
–ma 2, ış4 , ban

217 Düzәltmәk sözü hansı nitq hissәsidir?

•

әvәzlik
isim
fel
әdat
sifәt

218 Başlanğıc formada olan sözlәri göstәrin:1.ovçuluq, 2. Buruqları, 3. zavodların ,4. bağbanın ,5. Qardaşlıq,6. mәktәblilәrә,7. Güldandakı, 8.
Evdarlıq

•

1,4,5,6
1,2,3,4
1,5,7,8
1,5,6,7
2,3,4,5

219 Sözlәrdәn hansı felin әmr formasındadır?:

•

tikinti
gözlәsә
saxla
çöküntü
başlamalı

220 Sәhv fikir hansıdır? İsimlәr....

•

kim?, nә? suallarına cavab verә bilәr.
sifәtlәşә bilәr.
әşyanın tәrzini bildirә bilәr.
cümlәnin xәbәri ola bilәr.
cümlәnin mübtәdası ola bilәr.

221 Sadә ismi göstәrin:

•

satış
qoruq
yoxuş
baxış
dilәk

222 İsim hansı cümlә üzvü vәzifәsindә işlәnә bilir?

•

bütün cümlә üzvlәri
tәyin
tamamlıq
mübtәda
xәbәr

223 İsmә aid göstәrilәn әlamәtlәrdәn biri sәhvdir:

•

Hallanır.
Әşyanın adını bildirir
Cümlәdә ancaq mübtәda vә tamamlıq vәzifәsindә işlәnә bilir.
Xәbәrlik (şәxs) şәkilçilәrini qәbul edir.
Mücәrrәd vә konkret olur.

224 Numerativ sözlәr hansı cümlәdә işlәnib?

•

Dәvә bir xәyal edәr, sarvan iki.
Toyugun qıçı birdir ki, bir.
İgid bir qaşıq qandan qorxmaz.
İki qılınc bir qına sığmaz
Hәr gecәnin bir gündüzü var.

225 Omonim olan sayları seçin: 1.әllinci, 2.min,3. qırx, 4.doxsan, 5.yüz, 6.sәksәn,7.otuz

•

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

226 Cümlәlәrin birindә numerativ söz kәmiyyәt fәrqi yaratmayıb:

•

Get özünә iki dәst kostyum al.
İlham iki cüt ayaqqabı aldı.
Xörәyә çoxlu soğan doğradılar.
İndi üç kisә şar gәtirdilәr
Sabir bir qucaq odun gәtirmişdi.

227 Sayla bağlı doğru olmayan fikri göstәrin:1.Kәsr sayları quruluşuna görә yalnız tәrkibi olur.2.Saylar isimlәşdikdә yalnız hal şәkilçisi qәbul
edir.3.Düzәltmә saylar yalnız saylardan yaranır.4.Bütün saylarla isim arasına numerativ sözlәr artırmaq olar.5 90 cı illәr birlәşmәsindә konkretlik
yoxdur.6.Sıra sayları quruluşuna görә sadә, düzәltmә, mürәkkәb olur.

•

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

•

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

228 Cümlәlәrdәn birindә say tәyin vәzifәsindәdir:

•

Onuncuları qarşıda imtahan gözlәyir.
Birdәn qapı döyüldü.
Yeddi gün bir hәftәdir.
Min yeyәnin olsun, bir deyәnin olmasın.
İkiyә bölünmәkdәn elә qorxmuşam, çöpü dә ikiyә bölmәrәm daha.

229 Әvәzliklәri seçin: 1.Onun ,2.Bizimki,3.Haranız ,4.Hәr vaxt,5.Bütün, 6.Filan

•

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

230 Nümunәdә әvәzlik hansı nitq hissәsinin yerindә işlәnib? Özü dә Aynurәni axtarmağa getdi.

•

zәrf
sifәt
isim
bağlayıcı
say

231 Biri mәntiqi pozur:

•

nә etdi?
kimi
ora
hәr şey
siz

232 Hansı cümlәdә o әvәzliyi ismin yerindә işlәnib?

•

İndi dә o ağac keçmiş günlәrinin yadigarı kimi әvәzlәnirdi.
O kitab mәnimdir.
O, hәmişә sәliqәlidir.
Elә o halda danışmaqdan doymurdu.
O günlәri unutmaq olarmı?

233 Tәyini әvәzlik hansı cümlәdәdir?

•

Çox o yan bu yan elәdilәr.
Kimsә kimsәnin nәsibini yemәz.
Hәr ağlar gözlüyә aşiq demәzlәr.
Atası qızını hec kimә vermir.
Özgә atına minәn tez düşәr.

234 Hansı әvәzliklәr yalnız mәnsubiyyәt şәkilçisi qәbul edәndәn sonra hallanir?

•

hamı, hәrә, hәr şey
o, bu, hәmin
elә, belә, bәzi
bütün, filan
kim isә, nә isә

235 Aşağıdakı cümlәlәrdә әvәzliklәrdәn hansı feli әvәz etmişdir?

•

Mәn vәtәnimi – Azәrbaycanı çox sevirәm.
Özüm özümdәki qüdrәtә heyran qaldım.
Belә şirin balanı ,görәsәn, sevmәyәn var?
Kim deyir ki, bu ölkәdә qonağam mәn.
Mәn sizә nә etmişәm ki, siz mәnә belә baxırsınız?

236 Ay özünü bәyәnmiş, qoy sәni el bәyәnsin cümlәsindә әvәzliyin hansı növü işlәnmişdir?

•

tәyini, qeyrimüәyyәn
tәyini, sual
tәyini, şәxs
şәxs, sual
qeyrimüәyyәn , şәxs

237 Hallana bilәn qeyrimüәyyәn әvәzliklәr verilmiş variantı göstәrin:

•

hәrә, hamı, kim isә
hәr biri, heç kәs, kim isә
biri, hamı, hәr şey
siz, belә, elә, bәzi
nә isә, kim isә, hәr

238 Zәrfi әvәz edәn әvәzlik hansı cümlәdәdir?

•

Kimsә tәkbaşına bu işin öhdәsindәn gәlә bilmәz.
Mәn sәninlә birgә bu yolu gedәcәyәm.
Nә vaxt tәzә binaya köçәcәyik?
Elә mәn dә bunu deyirdim.
Sәnin nә dediyini ayırd edә bilmәdim.

239 Biri nitq feilidir.

•

gülümsәmәk
mışıldamaq
mızıldamaq
darıxmaq
maraqlanmaq

240 Hansılar sifәtdәn düzәlmiş feildir?

•

parlamaq, pörtlәmәk
ağlamaq, köçürmәk
harınlamaq , hәyasızlaşmaq
saçlamaq, qaralamaq
qalınlaşdırmaq, qızışdırmaq

241 Biri icbar növdәdir:

•

çatdır
qaldır
yoldur
sındır

baxdır

242 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın....Qarışmaq, danışmaq....

•

çәkişmәk
yazışmaq
barışmaq
görüşmәk
vuruşmaq

243 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın....Açar, kәsәr, çapar,....

•

apar
qaçar
dәyәr
hәdәr
gәlәr

244 – ma, (mә) inkar şәkilçisinә aid edilmiş fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

İndiki vә qeyriqәti gәlәcәk zamanlarda işlәnәrkәn öz saitini itirir.
Yalnız feillәrlә işlәnir.
Feillәrdәn isim әmәlә gәtirә bilmir.
Feilin lazım şәkli ilә işlәnә bilmir.
Vurğusuzdur.

245 Hansı cümlәlәrdә mәchul feil işlәnib?1.Burada keçәn il yonca әkilmişdi.2.Ümumi iclasın qәrarı bizә oxundu.3.Bağımızdakı güllәr tәzә
açılmışdı.4.Düşmәnin işğal etdiyi torpaqlar yenidәn geri alındı.5.Duman dağlardan çәkildi.

•

1.5
3,4,5
1,2,4
3.5
2.3

246 Hansı cümlәdәki feil icbar növdә deyil?
Döşәmәni sildirdim

•

Mәktubu yazdırdım.
Otağı qızdırdım.
Qapını açdırdım.
Hәyәtә su çәkdirdim.

247 Hansı cümlәnin xәbәri tәsirli feildәn düzәlib tәsirli olaraq qalan qayıdış növ feillә ifadә olunub?

•

Gül açıldı.
Әli darandı.
Әhmәd geyindi.
Yağış kәsildi.
Duman çәkildi.

248 Hansı feillәr qarşılıq – birgәlik növdә deyil? 1.görüşmәk, 2.çalışmaq, 3.qırışmaq,4.gülüşmәk,5.alışmaq,6.mәlәşmәk,7.küsüşmәk

•

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

249 Aşağıdakı şәkilçilәrdәn biri feilin üç qrammatik mәna növünün yaranmasında iştirak edir:

•

–malı
– ış
– ıl
–ır
–dır

250 Hansı cümlәnin xәbәri şәxssiz növ feillә ifadә olunmuşdur?

•

Arif dә yaxşı oxuyurdu.
Qapı taybatay açıldı.
İndi belә şeylәrә çox әhәmiyyәt verilir.
Mәktub sahibinә çatdırıldı.
Düşmәn geri çәkildi.

251 Bu әlamәtlәrin biri feilin mәchul vә şәxssiz növlәri üçün ortaq ola bilmәz:

•

Tәsirsiz olurlar.
Şәxssiz feillәr hәmişә, mәchul feillәr isә әksәrәn üçüncü şәxsin tәkindә işlәnir.
Tәsirli feildәn düzәlirlәr.
Hәr ikisinin subyekti itir.
әsasәn, – ıl4 şәkilçisi ilә düzәlirlәr.

252 Verilәn nümunәlәrdә feilin hansı qrammatik mәna növü işlәnmәmişdir? Döymәk,döyüşmәk,döyünmәk,döyülmәk,döydürmәk

•

icbar
mәlum
şәxssiz
qayıdış
mәchul

253 Aşağıdakı cümlәlәrin hansında feil qarşılıq birgәlik növdәdir?1. Rәfiqәlәr birbirini qucaqladılar.2.Rәfiqәlәr qucaqlaşdılar.3.Rәfiqәlәr
qucaqlaşmadılar.

•

3
Hamısında
2 vә 3
1 vә 2
2

254 Hansı cümlәdә şәxssiz feil işlәnib?

•

O, plana vaxtında әmәl etdi.
Plan vaxtında yerinә yetirildi.
Belә şeylәrә indi fikir verilmir.
Qapı qәfildәn döyüldü .
Rәqib rinqin o biri küncünә çәkildi.

255 Uşaq yuyundu. Anası ilә görüşdü. Xoş, mәzәli sözlәri ilә onu güldürdü .Verilmiş cümlәlәrdә feilin hansı mәna növlәrinә aid nümunәlәr vardır?

•

mәlum, mәchul, icbar
mәlum, qayıdış, icbar
qayıdış, qarşılıqbirgәlik, mәlum
qayıdış, şәxssiz , icbar.
mәlum, qarşılıqbirgәlik, icbar

256 İsmin hansı halları qrammatik mәnasına görә birbirinin әksini tәşkil edir?

•

yiyәlik, yerlik
adlıq, yönlük
yönlük, çıxışlıq
adlıq, tәsirlik
yiyәlik, tәsirlik

257 Sözlәrdәn biri toplu isim deyil:

•

sürü
kütlә
salxım
xalq
naxır

258 Hansı söz mürәkkәb isim deyil?

•

basabas
gәlhagәl
dalbadal
qaçaqaç
vurhavur

259 Mücәrrәd mәnalı ismi göstәrin:

•

meydança
bitki
qorxu
gözlük
qoruq

260 Konkret isimlәri göstәrin:

•

xeyirxahlıq, istәk
sevgi, hәyat
әlәk, ağac
dostluq, kәdәr

düşüncә, duyğu

261 Cәm şәkilçisi qәbul etmәyәn toplu isimlәri seçin: 1.әhali,2.ordu,3.camaat,4. xalq, 5.millәt
3,5

•

1
1.3
2.4
2,5

262 Verilәnlәrdәn hansı mürәkkәb addır?

•

Azәroğlu
Ağasәlim
18 oktyabr
adam olmaq
Bakı şәhәrdir.

263 Hansı cümlә xüsusi isimlә başlanır?

•

Yerdәn ot dizә qәdәr qalxmışdı.
Yerdәn danışmayın, әl qaldırın.
Yerdәn uzaqlaşan kosmik gәmi görünmәz oldu.
Yerdәn yerә çox fәrq var.
Yerdәn götürdüyüm karandaş Sevilin idi.

264 Hansı cәrgәdәki şәkilçilәri uç felinә artırmaqla düzәltmә isimlәr yaratmaq olar?

•

– ucu, ar
–uq, ur
– uş,qun
–an,aq
–uş,ul

265 Hansı nümunәdә isim mәnsubiyyәtә görә dәyişmәmişdir?

•

fikrim
kitabımız

•

şagirdәm
vәrәqi
evin

266 Hansı sözdә birinci şәxsin tәkinә aid mәnsubiyyәt şәkilçisi işlәnmişdir?

•

getmәliyәm
balacayam
anam
ustayam
kaş gedәm

267 Qeyrimüәyyәn yiyәlik halda işlәnmiş isimlәrdәn birini müәyyәn yiyәlik hala çevirmәk olmur:

•

dağ havası
qrup rәhbәri
müstәqillik arzusu
dost rәyi
Әlәsgәr şeiri

268 Sözlәrdәn biri xәbәrlik (şәxs) şәkilçisi qәbul etmişdir:

•

könlüm
anam
hәkimәm
sözlәri
gözüm

269 İsmin hansı halında olan söz xәbәr vәzifәsindә çıxış edә bilmәz?

•

yiyәlik
adlıq
tәsirlik
yerlik
çıxışlıq

270 İsmә mәxsus aşağıdakı şәkilçilәrin sözlәrә qoşulma ardıcıllığını müәyyәnlәşdirin:1. hal, 2. cәm, 3.xәbәrlik (şәxs),4.mәnsubiyyәt

•

4,2,1,3
1,2,3,4
2.4,1,3
4,1,2,3
3,4,1,2

271 İsmin hansı halında olan sözlәr tәklikdә tamamlıq ola bilmir?

•

tәsirlik
çıxışlıq
yiyәlik
yerlik
yönlük

272 İsmin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid doğru fikirlәr hansılardır?1. İsimlәr tәk vә cәm olur.2.Cümlәdә yalnız mübtәda olur.3.Mәnsubiyyәtә görә
dәyişir.4.Hallanır.5.İsimlәr quruluşça yalnız sadә vә mürәkkәb olur.

•

4.5
1,2,3
1,3,4
1,4
1,3

273 Feldәn düzәlәn isimlәrin cәrgәsini göstәrin:

•

döyüş, yaylaq
biçin, başlıq
birlik, әkin
tanış, әlәk
qazma, zәriflik

274 Toplu isimlәri göstәrin: 1.çiçәk, 2.camaat, 3.yoldaşlıq, 4.ordu, 5.tәpә,6.göl, 7.millәt,8.torpaq, 9.kol

•

2,5,6,8
2,3,4,5
2,4,7
1,5,7
1,3,7,9

275 Cәm şәkilçisi qәbul edә bilmәyәn bütün isimlәri müәyyәnlәşdirin:1. dәrslik,2.hәkimlik,3.mәrdlik,4.sözlük,5.illik,6.gözlük

•

1.4
1,4,5
2.3
2,3,5
2,3,5,6

276 Basqın , yanğın, qırğın.....Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın:

•

coşqun
ötkün
sürgün
yorğun
tutqun

277 Aşağıdakı isimlәrdәn hansına saitlә başlanan şәkilçi qoşulduqda sözün sonundakı samit ğya çevrilmir? 1.üfüq, 2.qazax, 3.qonaq, 4.qaşıq,
5.Yevlax, 6.vәrәq

•

1,3,5
1.6
1,2,5,6
1,4,5
4,5,6

278 Tәrkibindәki sözlәrdәn birincisi qeyrimüәyyәn yiyәlik hal, ikincisi isә mәnsubiyyәt şәkilçili isimlәrdәn yaranmış mürәkkәb sözü göstәrin:

•

beşmәrtәbә
qaratoyuq
balıqqulağı
әliaçıq
günәbaxan

279 İsmin çıxışlıq halına aid edilәn fikirlәrdәn biri doğru deyil:

•

Mәnasına görә yönlük halın әksini bildirir.
Hәrәkәtin çıxış vә başlanğıc nöqtәsini bildirir.
Cümlәnin ismi xәbәri ola bilmir.

•

Sonu “m” vә “n” ilә bitәn sözlәrә qoşulduqda (nan2) kimi tәlәffüz olunur.
Omonim şәkilçi olan dan2 şәkilçisi ilә düzәlir, kimdәn?, nәdәn?, haradan? suallarindan birinә cavab verir.

280 Aşağıdakılardan hansı yalnız isim kimi işlәnir?

•

alış
vuruş
satış
görüş
barış

281 Sözlәrin neçәsi mürәkkәb isimdir? Qiraәtxana, meşәliklәr, heyvandarlıq, mehmanxana, gündәlik, günәbaxan, qaratikan, qәhrәmanlıq, xeyirxah,
qardaşlıq.

•

5
4
2
3
7

282 Tәsriflәnәn fellәrlә әlaqәyә girmәyәn halı göstәrin:

•

tәsirlik
adlıq
yiyәlik
yerlik
yönlük

283 Qeyrimüәyyәn tәsirlik hala aid edilәn әlamәtlәrdәn biri sәhvdir

•

Cümlәdә vasitәsiz tamamlıq olur.
Şәkilçisi yoxdur.
II növ tәyini söz birlәşmәsinin birinci tәrәfi kimi işlәnә bilәr.
Hәmişә tәsirli feldәn әvvәl gәlir.
nә? sualına cavab verir.

284 Hansı şәkilçi isim, sifәt, say vә әvәzlikdәn isim düzәldә bilir?

•

 çı4
da 2
– lıq4
 daş
– qı 4

285 Hansı şәkilçilәr meydan sözünә qoşularkәn fәrqli tәlәffüz yaranır?1. cәm şәkilçilәri,2.yerlik hal şәkiçisi,3.yönlük hal şәkilçisi,4.çıxışlıq hal
şәkliçisi,5.birinci şәxsin tәkinә aid mәnsubiyyәt şәkilçisi

•

4.5
1,4,5,
1,4,
1.4
2,3,

286 Neçә söz yalnız mәnsubiyyәt şәkilçisi qәbul etdikdә ikinci hecasındakı sait sәs düşür?Boyun, sinif, zehin, eyib,әtir, sәbir, qarın, ağız, fәsil, fikir,
sәtir, burun.

•

4
3
8
8
7

287 Artıq tamah daş yarar,Daş qayıdar baş yarar. Cümlәdәki isimlәr hansı haldadır?

•

adlıq vә yiyәlik
adlıq
adlıq vә tәsirlik
yiyәlik
tәsirlik

288 Ev ismi hansı cümlәdә adlıq haldadır?

•

Dostun evini dәyişir?
Ustalar kәnddә ev tikirlәr.
Kәndimizin evlәri çiy kәrpicdәndir.
Evin divarları nәmdir.

Evlәri tәmir etmәyә başlamışıq.

289 Hansı cümlәlәrdә mәnsubiyyәt şәkilçisi qәbul etmiş iki söz işlәnmişdir?I Vaqifin qardaşı kitabını bizә bağışladı.II.Vaqifin qardaşı bizә mәktәbi
göstәrdi . III.Vaqifin qardaşı fәxrimizdir.

•

I vә III
III
I vә II
I
II

290 Cümlәlәrdәn hansnda ısım hәm mәnsubiyyәt, hәm dә yiyәlik hal şәkilçisi qәbul etmişdir?1.Quyunun dibi görünür.2.Dәniz suyunun sәviyyәsi
artır.3.Üzun şişi çәkilibdir.4.Almanın şirәsi şirindir.

•

2.3
2,4
1,4
1.3
3.4

291 Sәhv fikir hansıdır?

•

Yerlik vә çıxışlıq halda olan isimlәr cümlәnin yalnız tamamlığı vә zәrfliyi ola bilir.
Mübtәda ancaq adlıq halda ola bilәr.
Tәsirlik halda olan sözlәr cümlәnin xәbәri ola bilmәz.
Qeyrimüәyyәn yiyәlik halda olan söz ayrılıqda heç bir cümlә üzvü ola bilmәz.
Yerlik halda olan söz qoşmalarla işlәnә bilmir.

292 Aşağıdakı sözlәr içәrisindә neçә a) düzәltmә vә neçә b) mürәkkәb isim var?Qardaşlıq, söhbәtçil, dördbucaqlı, seçici, dosttanış, sürәtli, qaraquş,
çәmәnlik, yanbayan, meşәbәyi, әmәkdar, daşlıq, sahildәki

•

a4, b3
a5, b5
a4, b 4
a8, b5
a6, b4

293 Neft sözünün tәsirlik halda işlәndiyi cümlә hansıdır?

•

•

Bakı nadir neft istehsal edir.
Neft Daşlarında işlәmәk fәdakarlıqdır.
Azәrbaycanın әsas sәrvәti neftdir.
Azәrbaycan nefti çox ölkәlәrdә mәşhurdur.
Respublikamızdan xaricә xeyli neft daşınır.

294 İsmin hansı hal şәkilçilәri II vә III şәxslәrin tәkinә aid mәnsubiyyәt şәkilçilәri ilә omonimdir?

•

yiyәlik vә tәsirlik
yiyәlik vә yönlük
adlıq vә yiyәlik
adlıq vә tәsirlik
tәsirlik vә çıxışlıq

295 Feldәn düzәlәn isimlәri göstәrin:1.cızıq,2.artıq,3.qoruq,4.yozum,5. Sönük,6.uçuq

•
296

1,2,3
4,5,6
2.4
1,3,4
1,2,5

Aşağıdakı şәkilçilәrdәn neçәsi isimdәn isim düzәldir?çı4 , qı4 , daş,  ış4 , ça 2,qın4, sız4

•

4
1
3
5
2

297 Hissә komandiri kәnd camaatı ilә görüşün sonunda әsgәrlәr adından and içdi ki, tezliklә işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edәcәklәr cümlәsindә
yiyәlik halda olan neçә söz var?

•

2
5
4
1
3

298 Sözlәrdәn neçәsi feldәn düzәlәn isimdir?Qovurma, çalğı, meydanca, vurma, baxış, duyğu, kәskin,әzik, biçin.

•

üçü
beşi
altısı
ikisi
dördü

299 Üzümçülük rayonu birlәşmәsindә üzümçülük sözünün morfoloji tәhlilindәki sәhvi göstәrin:

•

Düzәltmә isimdir.
İsimdir, nә? sualına cavab verir.
Adlıq haldadır, tәkdir.
Ümumi,mücәrrәd isimdir.
Başlanğıc forması: üzümçülük.

300 Bal tutan barmaq yalar cümlәsindә isimlәrin morfoloji tәhlilindәki sәhvlәri göstәrin:1. Hәr ikisi quruluşca sadәdir.2.Hәr ikisi nә? sualına cavab
verir.3.I adlıq, II tәsirlik haldadır.4.Hәr ikisi cümlәdә mübtәdadır.5.Birincisi tәsriflәnmәyәn fellә, ikincisi isә tәsriflәnәn fellә әlaqәyә girib.

•

1.3
1.2
3.4
2.4
4.5

301 Yazıçılıq sözünün morfoloji tәhlili ilә bağlı yanlış fikri tapın:

•

Başlangıc formadadır
Sәnәt, peşә mәnası bildirir.
Feldәn düzәlәn isimdir.
Tәkdәdir.
Tәrkibindә üç dәnә dörd çür yazılan şәkilçi var.

302 Nidanın xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Yalnız isimlәşdikdә başqa sözlәrlә әlaqәlәnәrәk cümlә üzvünün bir hissәsi kimi çıxış edir
Mәna növlәrinә bölünür
Sözlәrlә qrammatik cәhәtdәn әlaqәlәnә bilmir

•

Cümlә üzvü olur
Xüsusi morfoloji әlamәti yoxdur

303 Aşağıdakılardan birini mürәkkәb sifәt kimi işlәtmәk olmaz:

•

rәngarәng
növbәnöv
dilbәdil
yanbayan
cürbәcür

304 Hansı sifәtdә vurğu son hecaya düşmür:

•

uzunsov
körpәcә
qupquru
publika
qırmızımtıl

305 Sözlәrdәn biri sifәt deyil:

•

qaçağan
qabaqcıl
burulğan
qısqanc
gәzәyәn

306 Aşağıdakılardan biri nitq hissәlәrinә görә digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

cahil
balaca
gәlincә
zorbaca
ürәyiaçıq

307 Pisә pis demişәm, yaman demişәm,Yaxşıya yaxşılıq etmişәm hәr gün ,Şeir parçasında neçә sifәt var?
2

•

3
4
5
1

308 Çadırdakılar qocanın qızıl saatına diqqәtlә baxırdılar cümlәsindә neçә sifәt işlәnmişdir?

•

2
4
3
5
5

309 Uyğunluğu gözlәmәklә mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın:Dünәnki, bildirki,.....

•

hәminki
sizinki
sabahkı
bizimki
әlindәki

310 İsimlәşmiş sifәtә aid xüsusiyyәt deyil:

•

sifәtin suallarını tamamilә itirmәk
ismә mәxsus bütün hal, cәm, mәnsubiyyәt, şәxs, xәbәrlik şәkilçilәrini qәbul edә bilmәk
morfoloji cәhәtdәn isim sayılmaq
tәyin ola bilmәmәk
cümlәdә mübtәda, tamamlıq, xәbәr olmaq

311 Cümlәlәrdәn birindә sifәtә yalnız hansı sualını vermәk olar:

•

Yaxşı oğul nә edәr ata malını.
Doğru söz acı olar.
Dünәnki hadisә bizi bәrk qorxutdu.
Armudu stәkanı xoşlamadım.
Qabiliyyәtli tәlәbә hamının fәxridir

312 Oğlanın üzü vә әli qapqara, saçı isә qıvrım idi cümlәsindәki sifәtlәrin morfoloji tәhlili ilә bağlı sәhv haradadır? 1.Hәr ikisi sadә sifәtdir.2. Biri

çoxaltma dәrәcәsindәdir.3.Biri tәyin, ikincisi isә xәbәrdir.4.Zahiri görkәm bildirirlәr.5.Biri sadә, biri mürәkkәb sifәtdir.

•

4,5
1.2
3.5
2.4
3.4

313 Bu sözlәrdәn neçәsi say, hәm dә zәrf kimi işlәnә bilir: çox, bir, on, bir qәdәr, bir cox, az, xeyli, azcox, bir az, birbir, birә beş, yüzlәrlә

•

5
7
6
3
4

314 Hansı sıra sayının yazılışı sәhvdir?

•

5 –ci
V
5inci
5)
Beşinci

315 Biri say deyil:

•

xeyli
çoxlu
birgә
onon beş
yüzlәrcә

316 Yüksәk gәrginlikli elektrik şәbәkәsinin üstündә çәkilәn kәllә şәkli hansı yazı növünә aiddir?

•

hecavi
hәrfi
fikri
әşyәvi

şәkli

317 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•
318

Yazının әn çevik forması fonoqrafik yazıdir.
Qaqauz dili oğuz qrupuna aiddir.
Kök dillәrdә sözün kökü içәridәn dәyişir.
Azәrbaycan dili iltisaqi dildir.
Leksikoqrafiya dilçiliyin praktik sahәsidir

Hansı bәnd flektiv dillәrә aid eyniköklü sözlәrdәn ibarәtdir?

•

ailә, әyalәt, övliya
düyü, düyün, düyünçә
gülüş, gülünc, gülmәli
güçlü, güllük, güldan
fikir, tәfәkkür, mütәfәkkir

319 Azәrbaycan dövlәti beynәlxalq münasibәtlәrdә hansı dildә tәmsil olunur?

•

ingilis dilindә
türk dilindә
Azәrbaycan dilindә
ingilis vә rus dillәrindә
rus dilindә

320 Bunlardan biri leksikoqrafiyaya aid edilә bilmәz:

•

dilin tәcrübi sahәlәrindәn biri olması
dilin lüğәt tәrkibinin öyrәnilmәsi
tәrcümә lüğәtinin hazırlanması
lüğәtlәtlәrin tәrtibolunma prinsiplәrinin öyrәnilmәsi
türk dilçiliyinin qәdim sahәlәrindәn biri olması

321 Hansı söz birlәşmәsinin asılı tәrәfindә iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?

•

sinfin fәalları
burunun ucu

ananın sözü
gülün әtri
sizin oğlunuz

322 Hansı söz birlәşmәsinin әsas tәrәfindә iltisaqilik pozulmuşdur?

•

sizin oğlunuz
uşağın arzusu
mәharәtli әllәr
sinif fәalları
kimyәvi reaksiya

323 Yol işarәlәri yazının hansı növünә aiddir?

•

ideoqrafik
fonoqrafik
piktoqrafik
hәm ideoqrafik, hәm dә fonoqrafik
әşyәvi

324 Yazının әn mükәmmәl, әn çevik forması bunlardan hansıdır?

•

hәrfi
fikri
şәkli
şәkli vә fikri
әşyәvi

325 Hansı söz birlәşmәsinin asılı tәrәfindә iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?

•

alnımın qırışları
oğulun fikri
ilin fәsillәri
onun әyni
tale yolları

326 Mәnsubiyyәtә görә dәyişәrkәn sözlәrdәn birindә iltisaqilik prinsipi pozulmur:

•

•

oyun
ovuc
oğul
çiyin
boyun

327 Yaxın adamı vәfat etmiş şәxsin evinin qapısına qara kәlağayı bağlanması yazının hansı növünә aiddir?

•

әşyәvi
şәkli
fikri
sillabik
hәrfi

328 Toy dәvәtnamәsinin üzәrindәki qoşa üzük tәsviri yazının hansı növü hesab edilmәlidir?

•

ideoqrafik
әşyәvi
fonoqrafik
sillabik
piktoqrafik

329 Yazının әn qәdim forması:

•

Fikri
İdeoqrafik
Şәkli
Әşyәvi
Hәrfi

330 Azәrbaycan dili hansı xüsusiyyәtlәrinә görә iltisaqi dillәrә aiddir?

•

morfoloji quruluşuna görә
ahәng qanununun sabitliyinә görә
türk dillәri ilә qohumluğuna görә
alınma sözlәrin çoxluğuna görә
cümlәdәki sözlәrin sırasına görә

331 İnsanların birbiri ilә ilk yazılı әlaqәsi nәyin kömәyi ilә olub?

•

şәkillәrin
hәrflәrin
şәkillәrin vә hәrflәrin
rәmzlәrin
әşyaların

332 Kimya dәrslәrindә öyrәndiyimiz yazılar (mәsәlәn, duzun NaCl işarәsi ilә bildirilmәsi) hansı yazıya uyğun gәlir?

•

afonoqrafik yazıya
әşyәvi yazıya
ideoqrafik yazıya
piktoqrafik yazıya
sillabik yazıya

333 Dil haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Ünsiyyәt vasitәsidir.
Dil tarixәn çox dәyişkәndir
İrqi vә irsi cәhәtlәrlә bağlı deyil.
Ünsiyyәt vasitәsi kimi dil yalnız insana mәxsusdur.
İctimai hadisәdir

334 Topqapıdakı ayaq izlәri hansı yazıya aid edilә bilәr?

•

şәkli
fikri
әşyәvi
sillabik
hәm әşyәvi, hәm şәkli

335 Bu dillәrdәn biri oğuz qrupuna daxildir:

•

qaqauz
qırğız
qazax
özbәk

qumuq

336

Flektiv dillәrin xüsusiyyәtinә әsasәn әrәb mәnşәli qohum (eyniköklü) sözlәrin sırasını göstәrin:

•

hökm, hakim, mәhkәmә
nәzәr, nazir, mәnzum
şәkil, tәşkil, müştәrәk
tәrkib, mürәkkәb, katib
nazim, mәnzәrә, tәnzim

337 Şәkli yazıya aid olanı göstәrin:

•

әt mağazasının vitrinindәki inәk kәllәsi şәkli
suyun H2 O işarәsi ilә göstәrilmәsi
aptekin pәncәrәsindәki ilan şәkli
nәqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarәsi
toy zamanı әlә xına qoyulması

338 Yazının bu növündә bir neçә sәs bir işarә ilә ifadә olunur

•
339

Hansı birlәşmәnin әsas tәrәfindә iltisaqilik pozulub?

•
340

hecavi
hәrfi
şәkli
әşyәvi
fikri

sәnin şәklin
kimyәvi element
hәrfi yazı
onun xәtti
sinfin uşaqları

Hansı birlәşmәnin asılı tәrәfindә iltisaqilik pozulub?

•

lügәvi mәna
hecavi yazı

gülün әtri
sizin fikriniz
dәyirmi stol

341

Dil haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Dil sırf bioloji hadisәdir.
Dilin I funksiyası insanlar arasında әlaqә yaratmaq, cәmiyyәtdә ünsiyyәt vasitәsi olmaqdır.
Dil ünsiyyәt vasitәsidir.
Dilin başqa bir funksiyası insanı әhatә edәn әşya vә hadisәlәri әks etdirmәk, onların adlarını bildirmәkdir
Dil orqanizmdә II siqnal sisteminin nәticәsidir ki, bu da canlılardan ancaq insana aiddir.

342 Lotereya tәbliğ edәn plakatda 2500 manata udmaq olar sözlәrindәn sonra maşın, fotoaparat vә s. әşyaların şәkillәri verilsә, bu, yazının hansı
növünә aid edilir?

•

piktoqrafik
ideoqrafik
fonoqrafik
әşyәvi
sillabik

343 Sözün әslini bәrpa etmәk, onun başqa söz vә mәnalarla әlaqәsini öyrәnmәk üçün aparılan dilçilik araşdırmasına nә deyilir?

•

etimoloji tәhlil
morfoloji tәhlil
sintaktik tәhlil
leksik tәhlil
dialektoloji tәhlil

344 Flektiv dil qrupuna aid sözlәri göstәrin:

•
345

Bacı, baca, bacar
Ayrı,ayrılıq
Ürәfa, arif, maarif
Nәfs, nәfis
Sıxlıq, sıxdır

Lüğәtçilik haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

•

Lüğәtçilik dilçiliyin nәzәri sahәlәrindәn biridir.
XIIIXIV әsrlәrdә lüğәtçiliyimizin tarixindә Cәmalәddin İbn Mühәnna, Hinduşah Naxcıvani vә Hümam Tәbrizi kimi görkәmli simalar olub.
Lüğәtçiliyin sürәtli inkişafı elmimәdәni tәrәqqi, maarifçiliyin genişlәnmәsi vә siyasidiplomatik fәallaşma ilә bağlıdır.
Lüğәtlәr hәm müxtәlif dillәrin öyrәnilmәsinә kömәk edir, hәm dә dildә mövcud olan sözlәri qeydә alıb ümumilәşdirir.
XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda lüğәtçilik daha da fәallaşır.

346 Kimya dәrslәrindә istifadә olunan işarәlәr hansı yazı formasıdır?

•

Piktoqrafik
İdeoqrafik
Fonoqrafik
Şәkli
Sillabik

347 Azәrbaycan Respublikasında 12 noyabr 1995ci il sәsvermәsi ilә Konstitusiyada dövlәt dilimiz hansı adla tәsbit olunmuşdur?

•

Azәrbaycan dili
azәri dili
Azәrbaycan türkcәsi
azәri türkcәsi
türk dili

348 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçәnci maddәsi dil haqqındadır?

•

21ci
19cu
18ci
22ci
20ci

349 Hakim, hökm, mәhkәmә, mәhkum, mühakimә sözlәri morfoloji quruluşuna görә hansı dil tipinә aiddir?

•

flektiv
aqqlütinativ
amorf
flektiv vә aqqlütinativ
amorf vә flektiv

350

Divani – lüğәt it türk әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Mahmud Qaşğarlı
Cәmalәddin İbn Mühәnna
Hümam Tәbrizi
Hinduşah Naxçıvani
Mirzә Mәhәmmәdәli Kazım bәy

351 Yazı haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•
352

Azәrbaycan dili haqqında deyilәnlәrdәn biri düzdür:

•
353

Yazının әn çevik forması ideoqrafik yazıdır
İlk yazı әşyadan ibarәt olub.
Yazı bәşәriyyәtin әn böyük dәyәrlәrindәndir.
Yazı sәsli dilin norma ilә qavrayışını tәmin edәn işarәlәr sistemidir.
Fonoqrafik yazının ilk forması sillabik yazı olub.

Azәrbaycan dili iltisaqi dildir.
Azәrbaycan dili amorf dildir.
Azәrbaycan dili flektiv dildir.
Azәrbaycan dili qıpçaq qrupuna daxildir.
Azәrbaycan dili hәm amorf, hәm dә flektiv dillәrә aid ola bilәr.

Maşın firmalarının çoxunun xüsusi loqosu (fәrqlәndirici nişanı) var. Bu, yazının hansı növünә aiddir?

•

fikri
әşyәvi
şәkli
fonoqrafik
sillabik

354 Biri oğuz qrupuna daxildir:

•

qaqauz
uyğur
özbәk
tatar

qazax

355 Hansı sözdә iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?

•

dünyәvi
dostluq
mәrifәt
mәktәbdәki
hәqiqәt

356 İltisaqilik prinsipinin pozulduğu hansı sözlәr Azәrbaycan mәnşәlidir? 1.xәlqi, 2.Nadinc. 3.oğlum. 4. sinfi.5.lamәkan .6.nakişi.7. kimyәvi

•

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

357 Әşyәvi yazı dedikdә nә başa düşürsünüz?

•
358

fikrin әşyalarda ifadәsi
yazının bütün növlәrinin ifadәsi
fikrin şәkillәrdә ifadәsi
fikrin sәslәrlә ifadәsi
fikrin sözlә ifadәsi

Hәr hansı şәxsin nişanlı olduğunu bildirmәk üçün barmağına taxdığı nişan üzüyü yazının hansı növü hesab edilmәlidir?

•

ideoqrafik
fonoqrafik
әşyәvi
sillabik
piktoqrafik

359 Aşağıdakı türk dillәrindәn biri oğuz qrupuna aid deyil:

•

qırğız dili
türk dili

Azәrbaycan dili
qaqauz dili
türkmәn dili

360 Azәrbaycan dili haqqında verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Dünyada әn çox Azәrbaycan dilindә danışan insanların yaşadığı ölkә Azәrbaycan Respublikasıdır.
Morfoloji quruluşuna görә Azәrbaycan dili aqqlütinativ (iltisaqi) dil tipinә aiddir.
Azәrbaycan dili Azәrbaycanda millәtlәrarası ünsiyyәt vasitәsidir.
Azәrbaycan dilinin fonetik sistemi, әsas lüğәt fondu, qrammatik quruluşu ilk orta әsrlәrdә (birinci minillikdә) tәşәkkül tapmışdır.
Ölkәmizin dövlәt idarәlәrindә vәzifә tutan müxtәlif xalqların nümayәndәlәri öz işlәrini mәhz Azәrbaycan dilindә icra etmәlidirlәr.

361 Yazının әn mükәmmәl, әn çevik forması hansıdır?

•
362

Piktoqrafik
Şәkli
İdeoqrafik
Fonoqrafik
Sillabik

Sözün mәnşәyini, kökünü, nәdәn törәmәsini öyrәnin dilçilik sahәsinә… deyilir.Nöqtәlәrin yerindә yazılmalıdır:

•

etimologiya
dialektologiya
leksikoqrafiya
nitq mәdәniyyәti
qrammatika

363 Hansı fikir sәhvdir?

•

Dil müstәqil inkişaf qanunlarına malik olduğundan cәmiyyәtdәki dәyişikliklәrә reaksiya vermir.
Dil faktları xalqın mәdәnitarixi sәviyyәsi haqqında tәsәvvür yaradır.
Dilin inkişafı xalqın tarixi ilә bilavasitә bağlıdır.
Mәdәnitarixi hadisәlәrin aydınlaşmasında dil faktları mühüm rol oynayır
Qohum tayfaların dili birlәşәrәk hәmin xalqın dilinә çevrilir.

364 Adları çәkilәn müәlliflәrdәn birinin rәhbәrliyi ilә 1940ci illәrdә Ruscaazәrbaycanca lüğәt tәrtib edilmişdir:

•

•

Heydәr Hüseynov
Üzeyir Hacıbәyov
Әliağa Şıxlinski
Qarabәy Qarabәyov
Әliheydәr Orucov

365 Bu dillәrdә sözün kökü dәyişmir vә leksik şәkilçi işlәnmir. Söhbәt hansı dillәrdәn gedir?

•

amorf
aqqlütinativ
iltisaqi
kök vә iltisaqi dillәrdәn
flektiv

366 Azәrbaycan dilinin iltisaqiliyi baxımından yolverilmәzdir:

•

şәkilçi artırıldıqda söz kökünün dәyişmәsi
isimlәrә әvvәlcә cәm, sonra mәnsubiyyәt şәkilçilәrinin artırılması
sözә şәkilçilәrin ahәng qanununa uyğun artırılması
sözә әvvәlcә leksik, sonra qrammatik şәkilçilәrin artırılması
sözә eyni zamanda bir neçә şәkilçinin artırılması

367 Hansı cümlәdә iltisaqilik prinsipi pozulan söz yoxdur?

•

Bu tablo yeddi rәngli karandaşın sayәsindә yaranmışdı
Naәhl olana mәtlәbi qandırmaq olurmu?
Bimәrhәmәt әyanlarına şükür,xudaya!
Könlü balıq istәyәn quyruğunu suya salar.
O, bütün fәnlәri yaxşı oxuyur.

368 Biri oğuz dil qrupuna aid deyil:

•

özbәk dili
qaqauz dili
türkmәn dili
Azәrbaycan dili
türkiyә türkcәsi

369 Flektiv xüsusiyyәtinә görә әrәb mәnşәli daxil sözü ilә qohum olan sözlәri seçin: 1.adaxlı, 2.müdaxilә, 3.mәdaxil, 4.mәddah ,5. idxal

•

1,2,3
2,3,4
3,4,5
2,3,5
1,4,5

370 Biri türk dilinin oğuz qrupuna aiddir:

•

türkmәn
uyğur
tatar
özbәk
qırğız

371 Ayrıayrı mәhәlli danışıqları öyrәnәn dilçilik sahәsi hansıdır?

•

dialektologiya
etimologiya
leksikologiya
morfologiya
fonetika

372 Lüğәtçilik dedikdә dilçiliyin hansı sahәsi nәzәrdә tutulur?

•

leksikoqrafiya
dialektologiya
etimologiya
leksika
qrammatika

373 Dialektologiya nәdir?

•

mәhәlli xarakterli sözlәri öyrәnәn dilçilik bölmәsi
ayrıayrı elm sahәlәrinә aid sözlәri öyrәnәn dilçilik bölmәsi
dilin lüğәt tәrkibindәn bәhs edәn dilçilik bölmәsi
nitq hissәlәrini öyrәnәn dilçilik bölmәsi

lüğәtlәrin tәrtibi ilә mәşgul olan dilçilik bölmәsi

374 Biri oğuz qrupundan olan dillәrә daxildir:

•

qaqauz
uyğur
qazax
qumuq
qırğız

375 Bunlardan ikisi dilçiliyin praktik sahәsidir:1.nitq mәdәniyyәti,2. Üslubiyyat,3. Dialektologiya,4. lüğәtçilik,5. orfoepiya

•

1.4
2.5
1.3
2.3
4.5

376 Dilçiliyin bu praktik (tәcrübi) sahәsi lüğәtlәrin tәrtibi vә yaranma qaydalarını öyrәnir:

•

leksikoqrafiya
dialektologiya
leksikologiya
qrammatika
etimologiya

377 Uyğun variantı müәyyәnlәşdirin:I şәkilçinin olmaması vә söz kökünün dәyişmәmәsi,II söz kökünün sabitliyi vә hәmişә müstәqil lüğәvi mәnaya
malik olması, şәkilçilәrin söz kökündәn sonra gәlmәsi,III söz kökünün içәridәn dәyişmәsi vә şәkilçilәrin sözün müxtәlif yerlәrindә işlәnmәsi.1.flektiv
dillәr ,2. iltisaqi dillәr,3. kök dillәr

•

I3 II2 III1
I3 II1 III2
I1 II2 III3
I1 II3 III2
I2 II3 III1

378 Halhazırda istifadә etdiyimiz latın qrafikalı әlifba yazının hansı növünә aiddir?

•

•

fonoqrafik
әşyәvi
ideoqrafik
sillabik
piktoqrafik

379 Fleksiyaya uğramış sözlәrin verildiyi bәndlәrin hansında iş görәnlә, üzәrindә iş görülәn verilmişdir?

•

Hakim, hökm
Alim, ülәma
Dәrs, tәdris
Zülm, mәzlum
Kitab, mәktәb

380 Hansı cәrgәdә sözlәrin hamısında iltisaqilik prinsipi pozulub?

•

gediş, bibimgil, çiynim, dünyәvi
bitәrәf, qonşugildә, dünәnki, dağıntı
natәmiz, nisgil, qoparmaq, yazıçılar
antihumanizm, anormal, dәmirçilәr, sevgi
mәnәvi, yaradıcı, tikinti, әzgil

381 Dövlәt gerbindәki palıd budağının tәsviri yazının hansı növünә aiddir?

•

ideoqrafik (fikri)
piktoqrafik (şәkli)
әşyәvi
sillabik
fonoqrafik

382 Azәrbaycanın dövlәt bayrağındakı mavi, qırmızı vә yaşıl rәnglәrin tәsviri yazının hansı növünә aiddir?

•

piktoqrafik (şәkli)
sillabik
fonoqrafik
әşyәvi
ideoqrafik (fikri)

383 Dialektologiya haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Bәdii әsәrlәrdә dialekt xüsusiyyәtlәrindәn istifadәyә yol verilimir.
Hal – hazırda әdәbi dildә işlәnmәyәn dialekt sözlәrin bir qismi tarixәn ana dilimizdә olmuşdur.
Müxtәlif regionlarda işlәdilәn yerlimәhәlli danışığa dialekt vә ya şivә deyilir
Dialektlәri (şivәlәri) öyrәnәn dilçilik sahәsi dialektologiya adlanır.
Dialektlәr dilimizin tarixini, onun keçdiyi inkişaf yolunu öyrәnmәkdә әn etibarlı mәnbәdir.

384 Cümlәlәrdәn birindә iltisaqilik prinsipinin pozulduğuna aid nümunә var:

•

Uşaqlar tәlәsәtәlәsә sinfә daxil oldular.
Yetişdi toy axşamı, durun, yandırın şamı.
Qoca diqqәtlә qarşıdakı cavanları süzdü.
Bu gün hamımız doğma Azәrbaycanımız üçün çalışmalıyıq.
Füzuli öz yaradıcılığında nәzm әsәrlәrinә üstünlük vermişdir.

385 Dilçiliyin danışıq sәslәrini öyrәnәn bölmәsi necә adlanır?

•

fonetika
sintaksis
morfologiya
söz yaradıcılığı
leksika

386 a,ә,ö saitlәrini birlәşdirәn nәdir?

•

Açıq saitlәrdir.
Qapalı saitlәrdir.
Qalın saitlәrdir.
İncә saitlәrdir.
Dodaqlanmayandır.

387 Dil vә alt çәnәnin yuxarıya doğru qalxması nәticәsindә ağız boşluğunun daralması hansı saitlәrin tәlәffüzü üçün sәciyyәvi xüsusiyyәtdir?

•

qapalı
incә
qalın
dodaqlanmayan

açıq

388 Yalnız incә saitlәr hansı cәrgәdәdir?

•

o,u,ö,ü
e,ә,i,ö,ü
a,e,o,ö,ә
ı,i,u,ü
a,ı,o,u

389 Hansı cәrgәdәki sözlәrdә qalın saitlәrin hamısı iştirak edir?

•

qoyun, arı
arzu, gül
quzu, qoç
ana, qohum
otaq, qapı

390 Hansı sözlәrdә yalnız dodaqlanan saitlәr işlәnmişdir?1.kobud,2.dönüş, 3.aydınlıq,4. uzaq, 5. könül

•

1,2,5
2,3,5
1,2,4
1,4,5
2,4,5

391 Ahәng qanunu hansı cәrgәdәki sözlәrdә pozulmuşdur?

•

musiqi, insan, hakim
qәlәbә, qәsәbә, araba
qaşıq, beşik, zәrif
Kiyev, Bağdad, Berlin
odun, boru, möhür

392 Cümlәdә ahәng qanununa tabe olmayan neçә söz işlәnmişdir? Gülzar bir misalın hәllindә kömәk üçün sinif yoldaşı Ramizә müraciәt etdi.

•

4
2

1
5
3

393 Cәrgәlәrin birindә cingiltili samitin kar qarşılığı sәhv verilib:

•

vp
jş
gk
ğx
zs

394 Hansı sözdә cingiltili qarşılığı olmayan kar samit işlәnmişdir?

•

hәdiyyә
fәrman
xatirә
çәtin
şәlalә

395 Hansı sözdәki bütün samitlәr kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlәrdir?

•

limon
dәrman
mәcnun
narşәrab
hazırlıq

396 Yalnız kar samitlәrdәn ibarәt olan cәrgәni göstәrin:

•

p,t,ş,s,x,f
e,m,ş,s,n,d
p,f,x,t,q,y
x,b,t,v,ş,ğ
k,z,g,ç,h,j

397 Hansı sözdә hәrflәrin sayı sәslәrin sayından bir vahid azdır?

•

•

radio
gündüz
alim
dәmir
könül

398 Sәadәt sözündә neçә sәs vә neçә hәrf vardır?

•

5 sәs, 6 hәrf
6 sәs, 6 hәrf
5 sәs, 5 hәrf
4 sәs, 5 hәrf
4 sәs, 6 hәrf

399 Danışıq sәslәrinin yaranmasında hansı danışıq üzvlәri daha fәal iştirak edir?

•
400

Dil, dodaqlar, sәs tellәri
Ağ ciyәr, dodaqlar, sәs tellәri
Dişlәr, burun boşluğu, ağız boşluğu
Dişlәr, sәs tellәri, qırtlaq
Ağ ciyәr, nәfәs borusu, dil

Hansı sözlәrin tәrkibindә yalnız açıq saitlәr işlәnmişdir?1.yorğun,2.sürü,3.qalın,4.bildirçin,5.dovşan,6.meşә

•

5.6
2.4
1.3
1.5
3.5

401 Tәrkibindә yalnız dodaqlanmayan qapalı saitlәr olan söz hansıdır?

•

ildırım
tәndir
Mәlahәt
qürub
qazıntı

402 Saitlәrdәn birinin uzanması ilә mәnası dәyişәn sözlәr hansı sıradadır?

•

dava, bәzәn
әsir, süfrә
gәlin, әkin
kitab, katib
mәna, mina

403 Neçә sözdә eyni zamanda hәm açıq, hәm dә qapalı sait işlәnmişdir? İşıq, balıq, vergül, sәrgi, sütun, ömür, zәngin.

•

5
2
3
1
4

404 Hansı sözlәrin hamısında ahәng qanunu pozulub?

•

Samir, sahil, şәlalә
zәnbil, sabun, mәrdanә
maşın, sürücü, tәhsil
sarmaşıq, mahnı, güzgü
qayçı, bәlağәt, hәzin

405 Sözlәrdәn hansında cingiltili samit sәs iştirak etmir?

•

hәssas
xasiyyәt
itki
seçki
yetәrsay

406 Hansı sözdәki qalın, dodaqlanan, qapalı sait sәs uzun tәlәffüz olunur?

•

Sәbuhi
xudahafiz
hovuz
texnikum

müsavat

407 Әlifba...1.hәrflәrin müәyyәn sıra ilә düzülüşüdür.2.şifahi dilin göstәricisidir.3.sәslәrin öyrәnildiyi bölmәdir.4.әrәb dilindәn alınma sözdür.5.yunan
mәnşәli sözdür.

•

1.4
2,3,5
1,2,4
1.5
2.4

408 Ahәng qanunu haqqında verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Әsl Azәrbaycan sözlәri istisnasız olaraq, hәmişә ahәng qanununa tabe olur
Sözdә eynicinsli sәslәrin birbirini izlәmәsinә ahәng qanunu deyilir.
Ahәng qanunu dilimizin әsas fonetik qanunudur.
Ahәng qanununun tәlәbinә görә dilimizә mәxsus şәkilçilәr iki vә dörd cür yazılır.
Ahәng qanunuun kök vә şәkilçinin bitişdiyi yerdә daha möhkәm olur.

409 Çıraq sözünün fonetik tәhlilindәki sәhvi göstәrin :

•

Bir kar (ç), iki cingiltili (r),(q) samitlәri işlәnmişdir.
Sözdә qalın, dodaqlanmayan saitlәrin ahәngi gözlәnilmişdir.
Deyilişi ilә yazılışı fәrqlәnir.
İkihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür.
Saitlәrdәn biri açıq, digәri qapalıdır.

410 Xәstә sözünün fonetik tәhlilindәki sәhvi göstәrin:

•

Samitlәrin üçü dә kardır.
(ә) incә, açıq, dodaqlanmayan saitdir
5 hәrf, 5 sәsdәn ibarәtdir.
Vurğu ikinci hecaya düşür.
İkihecalıdır.

411 Hansı cәrgәdә ahәng qanununun pozulduğu әsl Azәrbaycan sözlәri verilmişdir?
kitab, medal, sait

•

heca, samit, vasitә
şәkil, ömür, beyin
işıq, ilıq, işartı
şәfa, şәlalә, sirdaş

412 Hansı sözdә kar samitlәr yanaşı işlәnmişdir?

•

hәrәkәtsiz
taxta
xәstә
köçkün
bitki

413 Hansı sıradakı sözlәrdә incә saitlәrin hamısı işlәnmişdir?

•

yeni görüşlәr
incә söhbәt
döyüş bölgәsi
enlikürәk gülәşçi
mәktәbin hәyәti

414 Tәrkibindә yalnız qapalı saitlәr işlәnmiş, ahәng qanununa tabe olmayan әsl Azәrbaycan sözlәrini göstәrin:1. Ilan.2. vüqar.3. işıq.4. şüur.5.
vacib.6. ilxı

•

3.6
4.5
1.2
2.5
1.6

415 Hansı danışıq sәslәrinin әmәlә gәlmәsindә hava axını, әsasәn, burun boşluğundan çıxır?

•

m,n
s,ş
l,r
v,e
p,b

416 Cәrgәlәrdәn birindәki sözlәrdә eyni sәs müxtәlif hәrflәrlә ifadә olunmuşdur:

•

rәqs, kadr
var, bar
kәnd, kağız
nöqtә, doqquz
itki, bitki

417 Hansı hәrf bir qrup sözlәrdә (k) sәsini ifadә edir?

•

q
g
ğ
y
x

418 Verilmiş sözlәrdәn neçәsindә q hәrfi (k) sәsini ifadә edir?Mәqsәd, qәbul, qәzet, nöqtә, maraq, diqqәt, nöqsan,parlaq, yarpaq, qәza

•

4
2
1
5
3

419 K hәrfi hansı sözdә (g) samitinin kar qarşılığını ifadә edir?

•

çәkic
lәçәk
marka
kassa
seçki

420 Hansı söz birlәşmәlәrinin I tәrәfinin son samiti tәlәffüz zamanı karlaşır:1.palıd qozası,2.palıd ağacı,3.dörd manat,4.dörd uşaq,5.kitab satışı

•

1,3,5
2.5
2,4,5
2.3

1,3,4

421 Hansı birlәşmәnin asılı tәrәfinin son samiti cingiltili tәlәffüz olunur?

•

qılınc ağzı
palıd qozası
kәnd hәkimi
müdrik adam
nәhәng motorlar

422 Hansı cәrgәdә sözlәrin sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilә әvәz etdikdә sözlәrin ikisinin dә mәnası dәyişir?

•
423

qәlb, atlaz
rәng, kitab
bağ, ağac
göy, palaz
dağ,sәnәd

Azәrbaycan dili hansı dil qrupuna aiddir?

•

flektiv
iltisaqi
bәdii
publisistik
amorf

424 Tüstu sözünün fonetik tәhlilindәki sәhvlәri göstәrin:1. 5 sәs, 5 hәrfdәn ibarәtdir.2.İkihecalı sözdür, vurğusu birinci hecaya düşür.3. İki incә,
dodaqlanan, qapalı sait var.4.Sözdә üç kar samit işlәnmişdir.5. Ahәng qanununa tabe olur.

•

2.3
4.5
1.2
1.5
2.4

425 Sözdә hecaların sayı necә müәyyәnlәşdirilir?

•

saitlәrin sayına görә

•
dodaqlanan saitlәrin sayına görә
samitlәrin sayına görә
kar samitlәrin sayına görә
açıq saitlәrin sayına görә

426 Sözlәrdәn birinin hecalara bölünmәsi yanlışdır:

•

quruculuq
mübtәda
әzizlәmәk
emalatxana
mәktәbli

427 Dilimizdә vurğunun yeri, әsasәn, sözün hansı hecasıdır?

•

son hecası
orta hecası
ilk hecası
hәm orta, hәm son hecası
hәm ilk, hәm orta hecası

428 Vurğusu son hecaya düşәn sözü göstәrin:

•

bayraqdar
sanki
yenә
sapsağlam
respublika

429 Vurğudan asılı olaraq mәnası dәyişә bilәn sözü müәyyәnlәşdirin:

•

qovurma
xurma
mәhkәmә
tirmә
barama

430 Polad sözünә bu şәkilçilәrdәn biri artırıldıqda kökün son samiti (t) kimi tәlәffüz olunur:

•

–ımız
–a
– da
–ı
–in

431 Tәlәffüzü vә yazılışı fәrqlәnmәyәn sözü göstәrin:

•

kürk
çiçәk
torpaq
yarpaq
külәk

432 Hansı söz sәhv yazılmışdır?

•

inqilap
sәtir
nәsil
tәәccüb
sәdr

433 Sәtirdәnsәtrә keçirmәk üçün hecalara düzgün ayrılmayan sözlәr hansı cavabda göstәrilib? 1.bәdii,2.Dağıstan,3.diaqram,4.ana,5.sür
әt,6.kitablarımız

•
434

1.4
4.5
1,2,5
2.3
2,3,5

Hansı sözlәrdә vurğu birinci hecaya düşür?1.hәyat , 2.yenә,3.amma,4.әlbәttә,5. bayaq

•

2,3,5
1,4,5
1,2,4
1,3,5
2,3,4

435 Sonu qoşasamitli sözlәr neçә hecalı olur?

•

bir
üç
iki
Belә sözlәr müxtәlif hecalı ola bilәr.
dörd

436 Bir cox sözlәrdә kar samit yanaşı işlәndikdә ikinci samit özünün cingiltili qarşılığı kimi tәlәffüz edilir. Bu qaydaya hansı bәnddәki söz uyğun
gәlir?

•

dәftәr
şәffaf
sehrbaz
anbar

437 Hansı sözdә kar samit cingiltili tәlәffüz olunur?

•

işdәn
qәzet
kağız
divar
hoppanmaq

438 Sözlәrdәn birindә qoşa samitlәrdәn birincisi kar samit kimi tәlәffüz olunur:

•

saqqal
tәәccüb
müәllim
güllә
fәaliyyәt

439 Vurğusu dәyişmәklә mәnası dәyişmәyәn sözlәr hansılardır? 1.gözlә, 2.xeyli, 3.büzmә,4.azdır,5.damcı,6.sahil

•

2,5,6
2,4,5
1,5,6
4,5,6

1,3,6

440 Hansı sıra yalnız vurğu qәbul etmәyәn şәkilçilәrdәn ibarәtdir?

•

– gil, madan2 ,  casına 2
– dan2 , dı4 , sız4
– lar 2 , çı 4, cıl
–ar,2, ır 4,acaq2
–ıl4 , da2 , ıntı4

441 Cümlәlәrdәn birindә oğul sözünün kökündәki u hәrfi düşmәmәlidir. Orfoqrafik sәhvi tapın:

•

Oğlun pisiyaxşısı olmur.
Oğlum yaman dәcәldir.
Oğlum universitetdә oxuyur.
Onun oğlu bu il mәktәbi qurtarır.
Oğlumuz, deyәsәn, ağıllanıbdır.

442 Çiçәk sözünә hansı şәkilçi qoşulduqda onun vurğusu dәyişmir?

•

dir
–lәr
– dәn
–li
–lik

443 Orfoqrafik sәhvi göstәrin:

•

Mәlikmәmmәdin nağlı
beyinin möcüzәlәri
quzu beyni
sәnin oğlun
oğulun yaxşısı

444 Defislә yazılan mürәkkәb zәrf hansıdır (defislәr buraxılmışdır)?

•

teztez
gileygüzar

hәndәvәr
qıpqırmızı
coşubdaşma

445 Hәm qoşma, hәm zәrf kimi işlәnәn sözlәri seçin:

•

sonra, әvvәl
indi, dünәn
sonra, vә
görә, bәri
sabah, axşam

446 Qoşmalar ismin hansı halında işlәnmirlәr? 1.yiyәlik, 2.yönlük, 3.çıxışlıq, 4.tәsirlik,5.yerlik

•

4,5
2.3
1,2,3
2,4,5
2,3,5

447 Hansı cümlәdә şәrt bağlayıcısı işlәnib?

•

Bir halda ki, evlәnmәyәcәkdin, niyә onun hisslәri ilә oynadın?
O, uşaqları hәlә dә axtarırdı, halbuki onlar çoxdan getmişdilәr.
Elә ki, anam gәldi, onun qabağına qaçdıq.
Toyda nәinki qohumlar, hәtta uzaqdan gәlәn yoldaşlar da iştirak edirdilәr.
Mәnә elә gәlir ki, sәn bunun üçün yaranmısan.

448 Güzәşt bağlayıçısı işlәnib:1.yәni,2.indi ki,3.buna görә dә,4.hәrcәnd,5.hәrcәnd ki,6.hәrgah

•

4.5
1,3,5,6
1,2,5
1,4,5
4,5,6

449 Hansı әdatlardan sonra vergül qoyulmalıdır?

•

•

bәli
ha
ki
qoy
mәhz

450 Verilәnlәrdәn hansılar hәm şәkilçi, hәm bağlayıcı, hәm dә әdat ola bilәr? 1) lә,2) ki, 3) ya,4) da,5) gah, 6) hәm , 7) hәtta

•

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

451 Qüvvәtlәndirici әdatın işlәndiyi cümlә hansıdır?

•

Sәn ki bunu bilirdin.
Tәkcә sәnә güvәnirәm.
Yәni sәn bunu bilirsәn?
Ayrılarmı könül candan?
Gәl ha

452 Hәr kәs öz nәfsini tanısa, Allahını da tanıyar (İmam Әli) cümlәsindә hansı kömәkçi nitq hissәsi işlәnmişdir?

•

bağlayıcı
qoşma
әdat
nida
modal söz

453 İstәr, istәrsә dә bağlayıcısının növünü göstәrin:

•

bölüşdürmә
inkarlıq
iştirak
qarşılaşdırma
aydınlaşdırma

454 Kömәkçi nitq hissәlәrindәn hansılar sözlәrә bitişik dә yazıla bilәr? 1) әdat,2) nida,3) modal sözlәr ,4) qoşma,5) bağlayıcı

•

1, 4, 5
2, 3, 4
1, 3, 5
3, 4, 5
2, 4, 5

455 Qoşma hansı cümlәdәdir?

•

Anar hәyәtdә topla oynayır.
Sәhәr tezdәn mәktәbdә kimi axtarırsan?
Atamla qonşumuz kәndә getdilәr.
Uşaq hәr şeyә diqqәtlә baxırdı.
Bu sözün başqa mәnaları da var.

456 Qoşma haqqındakı fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

İsmin bütün hallarında olan sözlәrә qoşulur.
Qoşulduğu sözlә birlikdә cümlә üzvü olur.
Müstәqil suala cavab ola bilmir.
Tәkhecalı qoşmalar sözlәrә bitişik, ikihecalılar isә ayrı yazılır.
Qoşulduğu sözlә birlikdә müxtәlif mәna çalarları ifadә edir.

457 Modal sözlәrdәn biri ehtimal vә şübhә bildirir:

•

görünür
doğrudan da
demәli
mәncә
şübhәsiz

458 Barı evә mәktub yaz cümlәsindә әdatın hansı növü işlәnmişdir?

•

arzu
mәhdudlaşdırıcı
dәqiqlәşdirici
qüvvәtlәndirici

әmr

459 Nümunәlәrdәn birindә әdat vә qoşma işlәnmişdir:

•

Bax sәnin üçün nә qәdәr gül dәrmişәm.
Nәnәsi Nәrmin üçün qoğal bişirmişdi.
Todan kәndi dә Goranboydadır.
Uzun illәrdәn sonra axtardığımı tapdım.
Düzü, o zaman Dolan tәpәlәri әsl döyüş meydanına çevrilmişdi.

460 Mәn dәrsdәn sonra evәdәk piyada getdim cümlәsindәki qoşmalar hansı mәnaları bildirir?

•

zaman, mәsafә
zaman, bәnzәtmә
sәbәbmәqsәd, bәnzәtmә
istiqamәt, zaman
fәrqlәnmә, birgәlik

461 Bağlayıcılardan birinin yazılışı sәhvdir:

•

hәr gah
belә ki
indi ki
nәinki
halbuki

462 Şeir parçasında kömәkçi nitq hissәlәrindәn hansılar işlәnmişdir? Bәlkә,onun da oğlu qanlı döyüşlәrdәdir,kim bilir, o, bәlkә dә, mәnimlә bir
dәrddәdir

•

modal söz, bağlayıcı
bağlayıcı, qoşma
әdat, nida
әdat, qoşma
qoşma, nida

463 — Sözcümlә nә ilә ifadә olunmuşdur? — Bu barәdә fikrin nәdir, o,doğrudanmı, bu işi bacarar?Deyilәnә görә, bәli.
nida vә modal sözlә

•

nida vә tәsdiq әdatı ilә
modal söz vә tәsdiq әdatı ilә
tәsdiq әdatı ilә
modal sözlә

464 Afәrin nidası hansı cümlәdә tәrif mәnasında işlәnmәmişdir?

•

Afәrin! Adam da yoldaşını aldadar?!
Afәrin! Halal olsun sәnә ananın südü!
Afәrin! Yaxşı cavab verdin!
Afәrin, oğul! Biz sәninlә fәxr edirik.
Afәrin! Ozünü itirmәdin.

465 1991ci ildәn sonra Azәrbaycanda çox yeniliklәr baş vermişdir cümlәsindәki qoşmanı onun sinonimi kimi hansı sözlә әvәz etmәk olar?

•

bәri
qabaq
әvvәl
qeyri
başqa

466 Aşağıdakılardan biri modal söz kimi işlәnә bilir:

•

görünür
görün
gör
gәlsәnә
gәlin

467 Durğu işarәsi qoyulmasa, hansı cümlәdәki kimi sözü hәm qoşma, hәm dә sual әvәzliyi kimi başa düşülә bilәr?

•

Әli kimi axtarırdı
Kimi danışır kimi susur
Dostların kimi danışma
Kimi gördün
Sәn kimi soruşursan

468 Kömәkçi nitq hissәlәrindәn şәkilçi formasında da olanlar hansı sıradadır?

•

•

qoşma, bağlayıcı, әdat
bağlayıcı, modal sözlәr, qoşma
qoşma, әdat, nida
nida
modal sözlәr, nida, qoşma

469 Qoşmadır, şәkilçi formasında deyil, ancaq sözlәrә bitişik yazılır:

•

tәk
–la,lә
–dәk
ca,cә
can2

470 Kömәkçi nitq hissәlәrindәn hansının orfoqrafiyasında defis işarәsindәn dә istifadә edilir?

•

nida
bağlayıcı
qoşma
әdat
modal sözlәr

471 Ancaq qrammatik mәnası olan sözü müәyyәnlәşdirin:

•

lap
kimi
doğru
tәk
elә

472 Kömәkçi nitq hissәlәrindәn dilçiliyin hansı bölmәsindә bәhs edilir?

•

morfologiya
sintaksis
leksikologiya
fonetika
üslubiyyat

473 –mı4 әdatı hansı feillәrә qoşulmur?

•

2ci şәxsdә olan әmr şәklinә
mәsdәrlәrә
vacib şәklindә olan feillәrә
şәrt şәklindә olan feillәrә
feili bağlamalara

474 Yalnız bәzi hәmcins üzvlәri birbirinә bağlayan, lakin tabesiz mürәkkәb cümlәnin tәrkib hissәlәri arasında işlәnә bilmәyәn bağlayıcı hansıdır?

•

ilә
hәm
amma
hәrçәnd
çünki

475 Biri kömәkçi nitq hissәlәrinin sintaktik xüsusiyyәtinә aid deyil:

•

Müstәqil cümlә üzvü olur.
Cümlә daxilindә fikrә münasibәt bildirir.
Hәmcins üzvlәr arasında bağlılıq yaradır.
Cümlәnin tәsir gücünü artırır.
Müәyyәn qrammatik mәna bildirir.

476 Elә sözü nә zaman suala cavab vermir?

•

әdat kimi işlәndikdә
feil kimi işlәndikdә
zәrfi әvәz etdikdә
işarә әvәzliyi olduqda
sifәti әvәz etdikdә

477 Ya elm öyrәn, ya elm öyrәdәnlәri dinlә, ya da elm әhlini sev cümlәsindә tabesizlik bağlayıcısının növünü göstәrin :

•

bölüşdürmә
qarşılaşdırma
birlәşdirmә
iştirak

aydınlaşdırma

478 Ay aman, deyәsәn, sәn dә onlara tәrәf çıxırsan, sәn nә vaxt mәni anlayacaqsan? cümlәsindә kömәkçi nitq hissәlәrinin ardıcıllığını göstәrin:

•

nida, modal söz, bağlayıcı, qoşma
nida, modal söz, әdat, qoşma
nida, bağlayıcı, qoşma, modal söz
nida, modal söz, әdat, әdat
nida, bağlayıcı, bağlayıcı, modal söz

479 Hansında әdat işlәnmәmişdir?

•

Gedәk, gözlәrinlә gör.
Gәl bu daşı әtәyindәn tök.
Gör bir neylәdin!
Bu işi tәkcә sәn bacararsan.
Adamı belә әzişdirәrlәr bax.

480 Bağlayıcı işlәnmiş cümlәni tapın:

•

Bir vaxt deyәrdim ki, ölüm uzaqdır.
Bu ki onun uşaqlıq şәklidir.
Bazardakı bahalıqdan şikayәt edirdi.
Bizimki bura qәdәr imiş.
Uşaqlar üşümür ki?

481 Hansı qoşmanın tәlәffüzü yazılışından fәrqlidir?

•

aid
ötrü
kimi
başqa
tәrәf

482 Qoşma hansı cümlәdәdir?

•

Evdәn çıxanda anam arxamca su atardı.
Uşaq evdә tәk qalmışdı

Tahirlә Sabit bizim köhnә qonşularımızdır.
Sonra mәn onu evlәrinә ötürdüm.
Uşaqlardan kimisi dәrs oxuyur, kimisi dә hәyәtdә gәzişirdi.

483 Modal sözlәrә aid sәhv fikri müәyyәnlәşdirin:

•

Cümlәnin ancaq әvvәlindә vә sonunda işlәnә bilәr.
Bәzilәri әsas nitq hissәlәri ilә ortaq sözlәrdir.
Cümlә üzvlәrindәn vergüllә ayrılır.
Danışanın ifadә etdiyi fikrә münasibәt bildirәn sözlәrә deyilir.
Quruluşca iki növü var.

484 Mәntiqi uyğunluğu gözlәmәklә bağlayıcılardan ibarәt cәrgәni tamamlayın:Ona görә ki, onun üçün ki,....

•

çünki
indi ki
hәrçәnd ki
madam ki
bir halda ki

485 Qar yağır nümunәsinә artırılan hansı nida cümlәyә qorxu emosiyası artıracaqdır?

•

vay vay
bıy
ay can ay can
heyf
aha

486 Biri modal söz deyil:

•

habelә
әvvәla
nәhayәt
belәliklә
sanki

487 Cümlәlәrin birindә nida işlәnmәmişdir:

•

•

Ahın dağlara, bala.
Ah, necә kef çәkmәli әyyam idi
Ay haray, qoymayın, apardılar!
Vayvay, deyәsәn, bәşәr deyil bu!
Ox, bizi aldatdılar!

488 Söz birlәşmәlәrindәn biri sintaktik әlaqә baxımından digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

Atanın nәsihәti
Lalәnin anası
Mәktәb hәyәti
Qız qalası
İgid döyüşçü

489 Hansı cümlәdә sözlәr arasında tabesizlik әlaqәsi var?

•

Mәn dedim, ancaq o eşitmәdi.
Әvvәl düşündüklәrini söylә
Әsgәrlәr döyüşә gedirlәr.
Hәqiqәti yalnız mәn bilirәm.
O, gözәl, girdәsifәt, gәnc bir qız idi.

490 Tabesizlik әlaqәsi hansı cümlә üzvlәri arasında olur?

•

Tamamlıqla xәbәr arasında
Tәyinlә mübtәda arasında
Tәyinlә tamamlıq arasında
Mübtәda ilә xәbәr arasında
Hәmcins üzvlәr arasında

491 Hansı birlәşmәdә yanaşma әlaqәsi var?

•

sehrli nağıl
külәk sәsi
şәhәrdәn qayıdanda
dәniz havası
әdәbiyyat kitabı

492 Uzlaşma әlaqәsi hansı bәnddәdir?

•

Siz oxuyun
Evә gedәndә
Hәr adam
Tәcili hәll etmәk
Gözәl vәtәn

493 I növ tәyini söz birlәşmәlәri hansı sintaktik әlaqә ilә yaranır?

•

yanaşma
uzlaşma
tabesizlik
hәm idarә, hәm yanaşma
idarә

494 Yanaşma әlaqәli nümunәlәr hansı variantdadır?

•

sevimli diyar, gözәl Şuşa
dodağında tәbәssüm
körpәlәr evi
hәyәtin qapısı, kitab üzü
dәrsә gedәndә, yaxşı kitab

495 Hansı sözlәr arasında idarә әlaqәsi vardır?

•

sәnәdlәri qaytarmaq
hәvәslә oynamaq
bu kitab
hәrdәn görünmәk
tez getmәk

496 Gәlәn qız ismi birlәşmәsinin tәrәflәri arasında hansı sintaktik әlaqә var?

•

yanaşma
idarә
uzlaşma
yanaşma , uzlaşma

idarә, yanaşma

497 Hansı bәnddәki sözlәrdәn söz birlәşmәsi düzәltmәk olmaz?

•

Akif, dost
cild, kitab
yazı, alın
xalqımız, üçün
nәsihәt, ata

498 İsim+fel sxeminә uyğun gәlәn söz birlәşmәsini göstәrin:

•

qatar gәlәndә, dәrslәrini oxuyan
onun oxumağı, sәnin dediyin
qapıya qaçıb, beş uşaq
yatan kişi,dәri başmaq
igidlәr gülәrәk, yaralılara baxaraq

499 İdarә әlaqәsi hansı nümunәdәdir?

•

cәbhәdәn qayıtmaq
yaşıl yarpaq
çalınan saz
ciddi münasibәt
beşinci sıra

500 Hansı birlәşmәnin hәr iki tәrәfi isimlә ifadә olunmuşdur?

•

dәri çanta
oxumaq hәvәsi
maraqlı әsәr
duzlu xörәk
qara gün

501 I növ tәyini söz birlәşmәsinin asılı tәrәfi hansı cümlә üzvü olur?

•

tәyin
zәrflik

mübtәda
tamamlıq
xәbәr

502 Biri feili birlәşmәdir:

•

bağa köçәndә
maraqlı görüş
dilә gәlmәk
silahlı adam
hiss etmәk

503 Aşağıdakı söz birlәşmәlәrindәn hansında tәrәflәrin yerini dәyişsәk, mәzmununa xәlәl gәlmәz?

•

mәnim sevgilim
kitab oxumaq
beş dәftәr
Qız qalası
çox insan

504 Bu әlamәtlәrdәn biri feilin mәchul vә qayıdış növlәri üçün ortaq ola bilmәz:

•

Hәr ikisindә subyekt itir, obyekt subyekti әvәz edir.
Hәr ikisi – ın4 ,ıl4 şәkilçilәrinin kömәyi ilә düzәlir.
Hәr ikisi tәsirli feillәrdәn düzәlir.
Bu növlәrә düşәn feillәr tәsirsiz olur.
Bu növlәrә düşәn feillәr tәsirsiz olur.

505 Hansı sözdә  ır4 şәkilçisi hәm indiki zaman, hәm dә tәsirsiz feili tәsirli feilә çevirәn şәkilçi kimi çıxış edә bilәr?

•

uçur
görür
alır
yeyir
biçir

506 Üçünçü şәxsin tәkindә şәxs şәkilçisi qәbul etmәyәn feil zamanlarını müәyyәnlәşdirin:I.nәqli keçmiş zaman,II.şühudi keçmiş zaman,III.indiki
zaman,IV.qәti gәlәcәk zaman ,V.qeyri – qәti gәlәcәk zaman

•

•

II.III,V
I,IV
II,V
I,IV,V
III,IV,V

507 Mәtndә feilin hansı şәkillәri işlәnmişdir? İşdә sәnә nә deyiblәr, deyiblәr, Evә qәldin danış bir az, gül bir az (N.Hәsәnzadә)

•

xәbәr vә әmr
vacib vә xәbәr
şәrt vә lazım
xәbәr, arzu, şәrt
әmr, arzu, xәbәr

508 Feilin hansı tәsriflәnәn şәkillәri görünüşcә birinci şәxsin cәmindә eyni olur?1. xәbәr şәkli,2.arzu şәkli,3.vacib şәkli,4.әmr şәkli,5.lazım çәkli

•

2.4
4.5
3.5
1.4
2.3

509 Hansı cәrgәdәki söz feilin sadә şәklindә deyil?

•

alırdınız
alsanız
aldım
almışıq
alınmalıdır

510 Feillәrdәn birini hәm şühudi keçmiş zaman, hәm dә xәbәr şәklinin hekayәsi kimi izah etmәk mümkündür:

•

bitirdi
qudurdu
yandırdı
silirdi
aparardı

511 Feilin mürәkkәb şәkillәri işlәnmiş cümlәlәri göstәrin:1.Sәrdar gecә bizdә qaldı.2.Bu sәslәr içindә mәnim dә öz sәsim olmalıdır.3.Qanadı sınmış
quş da uçarmış.4.Şair, nә tez qocaldın sәn.5.Yenә o bağ olaydı. Yenә yığışaraq siz o bağa köcәydiniz.

•

3.5
1.4
1.5
2.3
2,4

512 Hansı cümlәdә mәsdәr mәnsubiyyәtә görә dәyişmişdir?

•

Onun bu mәclisә gәlmәyi çoxlarını sevindirdi.
Açıq havada gәzmәyin faydası çoxdur.
Әrәb әlifbası ilә yazmağı qardaşımdan öyrәnmişәm.
Uşağın şeir oxumağa çox hәvәsi var.
Rәisdәn sonra hamı çıxış etmәk istәyirdi.

513 Hansı cümlәlәrdә hәm hal, hәm dә mәnsubiyyәt şәkilçisi qәbul etmiş mәsdәrlәr vardır?1.Görüşmәyimizdәn bir hәftә sonra getdi.2.Atam
tapşırardı ki, dәrsә geçikmәyim.3.O, yaxşı oxumağımız üçün heç nәyi әsirgәmirdi.4.Demәyindәn belә çıxır ki, heç nәdәn xәbәri yoxdur.

•

1.4
2.4
1.2
3.4
1.3

514 Hansı cümlәlәrdә mәsdәr hәm mәnsubiyyәt, hәm hal şәlilçisi qәbul etmişdir?1.Ora getmәkdәn yorulmuşam.2.İşlәmәyindәn belә görünür ki,
zәhmәtkeş adamdır.3.Belә gözәl yazmağı kimdәn öyrәnmisәn? 4.Oxumağına söz ola bilmәz.5.Sizin bu barәdә susmağınız mәnә tәәccüblü gәlir.

•

2.4
3.5
1.2
3.4
2.5

515 Onların belә danışmaqlarına baxmayın cümlәsindә işlәnmiş mәsdәrdә onun üçün sәciyyәvi olmayan hansı cәhәt özünü göstәrir?

•

Cәmlәnib.

•

Mәnsubiyyәtә görә dәyişib.
Hallanıb.
Yiyәlik halla әlaqәyә girib.
Üçüncü növ tәyini söz birlәşmәsinin II tәrәfi kimi işlәnib.

516 Hansı cümlәlәrdә feili sifәtlәr isimlәşmişdir?1.Әzilәni müdafiә etmәk nәcib insanların xüsusiyyәtidir.2.İncidilәn insanlara kömәk
etmәliyik.3.Qaçanı qovmazlar.4.Müdafiә olunan tәrәf rahat nәfәs aldı.5.Yıxılanı vurmazlar.6.Calışqan hәmişә uğur qazanar.

•

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

517 Hansı cümlәnin xәbәri feili sifәtlә ifadә olunmayıb?

•

O, bu işdәn әl çәkmәlidir.
Bu film olduqca gülmәlidir.
Çay soyuyub, içmәlidir.
Qarpızların bir qismi yetişmәmiş idi.
Aldığım alma yemәli idi.

518 Cümlәlәrin birindә feili bağlama işlәnmәyib:

•

Baba sәliqә ilә doğranmış çörәyi boşqaba yığdı.
Yağış kәsilmәyincә mağazadan çıxmadıq.
Buludlar çәkilәrçәkilmәz dağı boz duman bürüdü.
Evә yaxınlaşanda nәbzi daha hәyәcanla vurmağa başladı.
O, әtrafa baxabaxa yola çıxdı.

519 – ıb4 şәkiçisi ilә düzәlәn feili bağlamalara aid edilmiş xüsusiyyәtlәrdәn biri sәhv göstәrilmişdir:

•

İşin әsas feildәki işdәn әvvәl icra olunduğunu bildirir.
– araq2 şәkilçili feili bağlamalarla qrammatik cәhәtdәn sinonimdir.
Daha çox әsas feildәki hәrәkәtin tәrzini vә sәbәbini bildirir.
Bu şәkilçi ilә düzәlәn feili bağlamalara “idi” hissәciyi artırmaq olur.
– ıb4 şәkilçisi nәqli keçmiş zamanla qrammatik omonimdir.

520 Hansı fikir sәhvdir?

•

– ıb 4 yalnız feili bağlama şәkilçisi kimi işlәnir.
Bәzi feili bağlama şәkilçilәrindә sinonimlik vardır.
–madan2 şәkilçisi hәrәkәtin tәrzi ilә yanaşı, zamanını da bildirir.
– madan 2 vurğusuz şәkilçidir.
– arkәn2 şәkilçisi daha çox zaman bildirir.

521 Hansı xüsusiyyәt feilin tәsriflәnmәyәn formalarının üçünә dә aiddir?

•

İki nitq hissәsinin әlamәtlәrini daşıyırlar.
Hәr üçü cümlәnin baş üzvlәri vәzifәsindә işlәnә bilir.
Cümlәnin xәbәri vәzifәsindә işlәnә bilirlәr.
Hәr üçü hallana bilir vә mәnsubiyyәtә görә dәyişir.
Hәr üçü zaman anlayışı ifadә edir.

522 Göndәrildi feilinin morfoloji tәhlilindәki sәhvlәri göstәrin:1.Mәchul növdәdir.2.Üçüncü şәxsin tәkindәdir.3.Quruluşca
sadәdir.4.Tәsirlidir.5.Şühudi keçmiş zamanda işlәnib.6.Xәbәr şәklinin hekayәsindәdir.

•

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

523 Qandırmaq vә qanatmaq feillәri haqqında sәhv fikirlәri seçin:1.Hәr ikisi tәsirli feildir.2.Hәr ikisi feildәn әmәlә gәlmişdir.3.Eyniköklü
sözlәrdir.4.Hәr ikisi icbar növdәdir.5.Hәr ikisi quruluşça düzәltmәdir.

•

3.4
4,5
1.2
2,3
2.4

524 Uşaq tәk qaldığı üçün sıxılırdı cümlәsindә tәsriflәnәn feilin morfoloji tәhlilindәki sәhvlәri göstәrin:1.Sifәtdәn düzәlmiş
feildir.2.Tәsirlidir.3.Qayıdış növdәdir.4.Şühudi keçmiş zamandadır. 5.Xәbәr şәklinin hekayәsindәdir.

•

1,2,4

•

1,3
2,3,5
1,3,5
2,4

525 Hava getgedә saflaşırdı cümlәsindә feilin tәhlilindәki sәhvlәri göstәrin:1. Sifәtdәn düzәlәn feldir.2.Tәsirli feldir.3.Qarşılıq – birgәlik
növdәdir.4.– ır indiki zaman şәkilçisidir.5.– dı feil şәkillәrinin rәvayәtinin әlamәtidir.

•

2,3,5
1,3,4
1,2,4
1,3,5
2,4,5

526 Körpәnin yanağı qızarmışdı cümlәsindә feil haqqında verilәn düzgün fikirlәri müәyyәnlәşdirin: 1.Sadә feildir.2.Qayıdış
növdәdir.3.Tәsirsizdir.4.Şühudi keçmiş zamandadır.5.Xәbәr şәklinin hekayәsindәdir.

•

1,3,5
2.5
1,2,4
1,3,4
2,4

527 Çalağan göydә dolanar, cücәnin ürәyi bulanar cümlәsindәki feillәr haqqında deyilәnlәrdәn hansılar düzdür?1.Hәr ikisi düzәltmә feildir.2.Hәr ikisi
hal vәziyyәt bildirir.3.Biri düzәltmә, digәri isә frazeoloji birlәşmәdir.4.Hәr ikisi tәsirli feildir.5.Hәr ikisi tәsdiq feilidir.

•

3.5
3.4
1,2,3
1.5
1,2,4

528 Hansı cümlәlәrdә feili sifәt isimlәşmişdir?1. Çoxlu görulәsi işlәrimiz var.2.Keçmişi olmayanın gәlәcәyi dә olmaz.3.Bu bayramda bütün
küsülülәr barışır.4.Mәrasimә gәlәnlәr qardaşının yaxın dostları idi.5.Hamı onun tәzә yazdığı kitabı tәriflәyirdi.6.Bildiklәrimin hamısını ona әtraflı
danışdım.

•

2,4,6
1,2,5

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

529 Hansı cümlәlәrdә feili bağlama vardır?1. Oxuyanlar tәlәbәdirlәr. 2.Bütün bunları düşündükçә ağlı dumanlanırdı.3.Qurbәtdә xan olunca, vәtәnindә
dilәn gәz.4.Közәrәn ocaq gözәtçinin yaxında olduğunu xәbәr verirdi.

•

2.3
3.4
1.2
2.4
1.4

530 Zәrf düzәldәn şәkilçilәri göstәrin: 1.– la2 ,2.–ca 2 3.–mış4 ,4.–dan 2 ,5.–acaq2 ,6.әn,7.araq2

•

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

531 İndi, bayaq sözlәri zәrfin hansı mәna növünә aiddir?

•

zaman
yer
tәrzihәrәkәt
kәmiyyәt
sәbәb

532 Düzәltmә zәrf hansıdır?

•

xalamgil
birlik
maraqlan
qurğu
hәvәslә

533 Zәrf kimi verilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

•

kәnddәn
içәri
aşağı
irәli
ora

534 Verilmiş sözlәrdәn hansı zәrf deyil?

•

qaçaqac
yanbayan
aybaay
üzbәüz
ilbәil

535 Biri zәrfdir:

•

tez
necә
sәndә
eldә
bayram

536 Saydan düzәlәn zәrflәri göstәrin:

•

birdәn, çoxdan
qәfildәn, daxilәn
hәrdәn, astadan
şәxsәn, dahiyanә
ucadan, qәsdәn

537 Zәrflәrdәn biri mәna növünә görә digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

yuxarı
cәld
astaasta
çәpәki
gözucu

538 Hansı cәrgә defislә yazılan zaman zәrflәrindәn ibarәtdir?

•

sәhәrsәhәr, indiindi, arasıra
dәstәdәstә, arasıra, orabura
әyri әyri, yanyana, qeyriixtiyari
üzüzә, sağasola, dalaqabağa
azçox, birәbeş, qabaqqabağa

539 Biri mәntiqi pozur:

•

dünәnki
aşağıdakı
oradakı
geridәki
yuxarıdakı

540 Bu sözlәrdәn biri yer zәrfi deyil:

•

çinarlıqda
ortalıqda
üzüaşağı
aralıqda
bәri

541 Hansı sıra isim vә zәrf kimi işlәnәn sözlәrdәn ibarәtdir?

•

gecә, gündüz, sabah, axşam
qabaq, sonra,әvvәl, bәri
yaxşı, pis, aydın, işıqlı
doğru, tәrәf, tәk, sәhәr
xeyli, çox, bir az, bir qәdәr

542 Uşaqlar bu gün xeyli çalışdılar cümlәsindә zәrfin hansı mәna növlәri işlәnmişdir?

•

zaman, miqdar
tәrzihәrәkәt, yer
zaman, tәrzihәrәkәt
zaman, yer

yer, miqdar

543 Miqdar zәrfi olan cümlәni göstәrin:

•

Hәyәtdә xeyli işlәmişdim.
Çoxlu meyvә aldım.
Biz xeyli ağac әkdik.
Deyilәnlәr barәdә çox fikirlәr söylәndi.
Meydana yüzlәrlә adam toplaşmışdı.

544 Hansı suallar zәrfin deyil?

•

hansı?, nәyә?, nә üçün?
necә? , nә cür? , nә tәrzdә?
haraya?, hara?, haradan?
nә qәdәr?, nә dәrәcәdә?
nә vaxt?, nә zaman?, haçan?

545 Verilmiş sözlәrdәn biri zәrf deyil:

•

xәstәxәstә
şәhәrdә
daxilәn
birdәn
ucadan

546 Hansı düzәltmә söz zәrfdәn yaranıb?

•

gerilәmәk
zarafatyana
yerlәşmәk
hamarlamaq
cәpәki

547 Zәrf olmayan cümlә hansıdır?

•

Fikrәt onun dalınca baxabaxa qaldı.
Oğlan oğrunoğrun atasına baxırdı.

Xәstә xәstә dәrsә gәlmisәn?
Әvvәl axır buralardan köçüb gedәcәyәm.
Qoca astaasta gәlib kәndә çatdı.

548 Miqdar zәrfi olan cümlәni göstәrin:

•

Az adam tapılar ki, bu işi bilsin.
Dünәn şiddәtli külәk әsirdi
Az danışmaq lazımdır.
Mәn bunu belә dә düşünürdüm.
Xeyli adam gәlmişdir.

549 Bәndlәrdәn birindә zәrf yoxdur:

•

Yamanca qoçaq idi.
Astaca gülümsündü.
Türkcә danışmayın.
Ehmalca vurdum.
Yamanca qorxutdun mәni.

550 Zәrfdәn düzәlәn sözü göstәrin:

•

tezdәn
dәlicәsinә
yuxarı
dostyana
anbaan

551 Tәrzi hәrәkәt zәrflәrinin sayını müәyyәn edin:Ehmalca, aybaay, tәәccüblә, hiylәgәrcәsinә, uzaq, irәli, vaxtilә, axşamtәrәfi, ötәri, әvvәl, xeyli,
sürәtlә.

•

5
7
6
8
3

552 Әvvәl sözü hansı cümlәdә zәrfdir?

•

•

Әvvәl sәn, sonra mәn gәlәrәm.
Sәndәn әvvәl gәlmişәm.
Qonşu mәndәn әvvәl gәldi.
Kimdәn әvvәl gәlmisәn?
Sözünü demәmişdәn әvvәl gedәrsәn.

553 Zәrf olan cümlәni tapıb göstәrin:

•

Cavad hiylәgәrcәsinә gülümsәyirdi
Onun hörmәti artmışdı.
Müәllim yaxşı tәlәbәlәri qiymәtlәndirdi.
Qırmızıqırmızı almalar adama gәlgәl deyirdi.
Gözlәrini qırpmadan bir nöqtәyә baxırdı.

554 Hansı cümlәdә yer zәrfi işlәnmişdir?

•

İrәlidә xeyli adam dayanmışdır.
Kәşfiyyatçılar meşәni axtardılar.
Biz axşam qonaqları qarşılayacağıq.
Xәstә gün gündәn zәiflәyirdi.
Azәrin atası Türkiyәdә işlәyir.

555 Hansı cümlәdә zәrf var?

•

Yalnız sәn mәnә kömәk edә bilәrsәn.
Bilmәsәn, bir bilәndәn soruş.
Sәn bu işi hәvәslә görmüsәn.
Builki sәrçә bildirkinә cikcik öyrәdir.
Bügünkü söz sabahkı sözün körpüsüdür.

556 Hansı cümlәdә zәrf var?

•

Düz danışmırsan.
Onda böyük bir enerji var.
Düz söz üz qızardır.
Әsәn külәklәrdәn xәbәrimiz yox.
İti bıçaq әlimizi kәsdi.

557 Birәbeş, azdançoxdan sözlәri zәrfin hansı mәna növündәdir?

•

miqdar
zaman
tәrzihәrәkәt
sәbәb
yer

558 Hәmişә dәrsә hazır olmaq lazımdır cümlәsindә hәmişә sözü hansı nitq hissәsidir?

•

feil
isim
zәrf
say
sifәt

559 Tәrzihәrәkәt zәrfini tapın:

•

sürәtlә, igidcәsinә
az, xeyli
irәli, aşağı
yavaşça, soyuqdan
istidәn, hünәrlә

560 Düzәltmә zәrflәr cәrgәsini göstәrin:

•

şairanә, çәpәki
ucadan, indi
bәrkdәn, irәli
aşağı, gectez
dünәn, bayaq

561 Hansı cümlәdә yer zәrfi işlәnmişdir?

•

İrәlidә onu nәlәr gözlәdiyini bilmir.
Meşәdә quşlar cәhcәh vururdu.
Lalә Gәncәdә yaşayır.
Mәktәbin hәyәtindә yaman sәsküy vardı.

Kәnddәn gәlib.

562 Zәrf düzәldәn şәkilçi hansıdır?

•

– casına 2
– ıq4
–ın 4
– madan 2
–kı 4

563 Aşağıdakı cümlәlәrin birindә zәrf işlәnmişdir:

•

Mәn orada olmasam, çәtin olacaq.
Açılmış sәhәrin ala gözlәri.
Günәş şәfәqlәrlә bәzәyir yeri.
İnsan! O, müqәddәs bir kainatdır.
Mühәndis qız iş yerinә gәlәndә saat iki idi.

564 Mürәkkәb zәrflәri seçin:

•

yanbayan, üzbәüz, günbәgün
sakitsakit, kәlәkötür, gectez
növbәnöv, rәngarәng, cürbәcür
acgöz, üzüyuxarı, ürәyiaçıq
qaçaqaç, vurhavur, qovhaqov

565 Zәrf kimi verilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

hara
yuxarı
әvvәl
üzbәüz
arxa

566 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın: Hәlә, indi,...

•

dәrhal
hәrdәnbir

hәrdәn
arasıra
ildә

567 Sadә zaman zәrfini seçin:

•

bildir
xeyli
asta
hәrdәn
tamamilә

568 Fikrәt Kamilә çәpәki baxdı cümlәsindә zәrfin mәna növünü göstәrin:

•

tәrzihәrәkәt
yer
zaman
miqdar
sәbәb

569 Yavaşyavaş, taybatay, xısınxısın...

•

hissәhissә
sakit
ağlamaq
yalan
dostcasına

570 Bәndlәrdәn birindә zәrf var:

•

Sәndәn ötәri diqqәtlә baxmaq olsun, qalanı mәnlikdir.
Xeyli uşaq var bizim hәyәtdә.
İşә gedirәm, oğlum
Bu sözlәri ona çatdırmalısan.
Sәnsiz yaşayıram neçә zamandır.

571 Miqdar zәrfi hansı cümlәdәdir?

•

•

Ağacın qurdu özündәn olmasaydı, çox yaşayardı.
Tәkdәnbir çәkic sәsi eşidilirdi
Adam min acını unudar bir şirinin xatirinә.
Az ilә çoxun oyunu olmaz.
Aclıq bir il gedәr, minnәt min il.

572 Hәm sifәt, hәm dә zәrf kimi işlәnә bilәcәk sözlәri seçin:1.qışda , 2.gecә,3.göy,4.iti,5.bu,6.gözәl,7.möhkәm,8.çox,9.yaxşı

•

4,6,7,9
2,4,6,7,9
1,3,5,6,8
3,5,7
4,5,6,9

573 Düzәltmә tәrzihәrәkәt zәrflәrini göstәrin:

•

sürәtlә, belәcә
salamat, irәli
qәlәmlә, әvvәlcә
sәrin, hәyәcanlı
cәld, sonra

574 Yer zәrflәrindәn ibarәt cәrgә hansıdır?

•

içәridә, yuxarıda, burada
bizdә, hәyәtdә, otaqda
evdә, işdә, bağda
Bakıda, Gәncәdә, Şәkidә
elobada, istidә, soyuqda

575 Hansı cümlәdә  la2 zәrf düzәldәn şәkilçidir?

•

Qoca nәfәsini güclә alırdı.
Әli ilә vacib işim var
Akiflә Fәrid qardaşdır.
Atamla mәn bu işә çoxdan başlamışıq.
Onunla açıq danışmaq lazımdır

576 Onlar Xәmsәni dәfәlәrlә oxumuşlardı cümlәsindә hansı norma pozulmuşdur?

•

orfoqrafik, qrammatik
yalnız leksik
yalnız qrammatik
yalnız orfoepik
yalnız orfoqrafik

577 Nitq istisnaları (әdәbi dildәki qeyri normativ hallar) hansı şәraitdә meydana çıxır? Düzgün fikirlәri secin:1)öz dövrünü keçirmiş nitq vahidlәri
bu vә ya digәr üslubda ilişib qalanda, 2)cümlәdә durgu işarәlәri düzgün qoyulmadıqda,3)yeni meydana çıxan nitq vahidlәri bir müddәt
normativlәşmәyәndә,4)orfoepiya qaydalarına әmәl edilmәdikdә,5) qrammatik normalara etinasızlıq göstәrildikdә

•

1,3
2,4
1,3,5
1,2,3
3,4,5

578 Biri orfoqrafik normanın pozulmasıdır:

•

Roma rәqәmlәri ilә yazılan sıra saylarından sonra “cı4” şәkilçisinin qoyulması
uzun saitli heca ilә vurğulu hecanın üstüstә düşmәsi
söz ortasında yanaşı gәlәn iki müxtәlif kar samitdәn ikincisinin cingiltili tәlәffüz olunması
xüsusi isimlәrin böyük hәrflә yazılması
sözә әvvәl leksik, sonra qrammatik şәkilçinin artırılması

579 Fonetik normanın pozulduğu cümlәni tapın:

•

Bilәnlәr bilmiyәnlәrә desinlәr
Yeyәrsәn qaz әtini, görәrsәn lәzzәtini.
Gәlәnlәr bir azdan korpeşman dağılışdılar.
Könlüm quşu qanad çalmaz sәnsiz bir an, Azәrbaycan!
İşi dayandırmağı әmr buyurublar.

580 Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin üzvünün Avropa Şurasındakı çıxışı natiqliyin hansı sahәsinә aiddir?

•

siyasi natiqlik
akademik natiqlik

bәdii natiqlik
inzibatiidarә natiqliyi
işgüzar natiqlik

581 XX әsrin 4080 – ci illәrindә ümumişlәk olub, indi tarixizmә çevrilәn sözlәr hansı cәrgәdә verilmişdir?

•

pioner, kolxoz
ayıtmaq, tanıq
sayru, nәsnә
samovar, demokratiya
dürlü, qaynaq

582 Bәndlәrdәn birindә uzlaşma pozulsa da, qrammatik norma pozulmamışdır:

•

Dünyalar titrәdi, alәmlәr mayallaq aşdı, fәlәklәr birbirinә qarışdı. (C.Mәmmәdquluzadә)
Xalqın hamısı, demәk olar ki, Yusif Sәrraca qarşı idilәr.
Şagirdlәrdәn ikisinin cavabı müәllimi qane etmәdi.
Nәfәsi kәsildi, özünü yaxınlıqdakı işıq gәlәn evә catdırmağa tәlәsdi.
Yenә öz yerindә yuvarlanır ay.

583 Nitqә aid әlamәtlәrdәn biri sәhvdir:

•

Dәyişkәndir.
Törәmәdir.
Ünsiyyәt vasitәsidir.
Şifahi vә yazılı şәkildә mövcud olur.
Fәrdidir.

584 Fel kökünә әvvәl sadә şәkil şәkilçisi, sonra isә qrammatik mәna növünün şәkilçisi artırılmışdır. Hansı norma pozulmuşdur?

•

orfoepik, qrammatik
orfoepik
qrammatik
fonetik, leksik
orfoepik

585 Nitqin dәqiqliyi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?

•

yalnız hәqiqi mәnada başa düşülәn sozlәrdәn istifadә olunması
mücәrrәd anlayışlardan istifadә edilmәsi
fikrin ifadәsi üçün birbaşa tәlәb olunan sözün, ifadәnin vә ya cümlәnin seçilmәsi
orfoqrafiya qaydalarına düzgün әmәl edilmәsi
qrammatik normalara әmәl olunması

586 Nitqin düzgünlüyünün pozulması hansı sәbәbdәn yaranır? Әn tam olanı qeyd edin.

•

sözün leksik mәnasını bilmәmәkdәn
dilin fonetik, leksik vә qrammatik quruluşunu bilmәmәkdәn
dilin fonetik, leksik vә qrammatik quruluşunu bilmәmәkdәn
orfoepiya qaydalarına әmәl etmәmәkdәn
orfoqrafiya qaydalarına әmәl etmәmәkdәn

587 Natiqlik sәnәtinin әsas tәlәblәri sırasında verilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

nitq mәdәniyyәtinin әsas şәrtlәrinә әmәl etmәk
dinlәyicilәr üçün anlaşıqlı şәkildә danışmaq
mövzu haqqında geniş danışmaq
nitqin intonasiyasına uyğun әlqol, baş vә bәdәn hәrәkәtlәri etmәk
nitqә әvvәldәn hazırlaşmaq

588 Nitq etiketlәri barәdә yürüdülәn hansı fikir sәhvdir?

•

Nitq etiketlәri nitq mәdәniyyәtinin mühüm göstәricisidir.
Müraciәt etiketlәri rәsmi vә qeyrirәsmi olur.
Bütün nitq etiketlәri müәyyәn dövrdә işlәnib sonra ünsiyyәtdәn çıxır.
Onlardan yerindә istifadә sәmimi münasibәt yaradır.
Nitq etiketlәrinә nitq yarlıqları da deyilir.

589 Hansı bәnddә leksik norma pozulmuşdur?

•

Yalvarma, yalvarma o cәllada sәn!
Gәzintidәn yorğun qayıdan Ceyhun yerinә yıxılıb yatdı.
Zәhmәt olmasa, mәnә bir stәkan çay süz.
Çay tökülüb süfrәni lәkәlәdi.
Tarlada suvarma işlәri başa çatdı.

590 Mәnә dә çay tökün cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulub?

•

leksik
qrammatik
fonetik
fonetik vә leksik
leksik vә qrammatik

591 O, şiddәtli adamdır cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

yalnız leksik
qrammatik, leksik
yalnız orfoqrafik
leksik, orfoqrafik
orfoepik, qrammatik

592 Qulağıma haradansa bir sәs toxundu cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

leksik
orfoqrafik
orfoqrafik vә leksik
leksik vә qrammatik
qrammatik

593 Dәrsin yerini kitabınızda iz elәyin cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulub?

•

leksik
qrammatik
orfoqrafik
orfoqrafik vә qrammatik
orfoepik

594 Aşağıdakılardan hansı orfoepik qaydaya aiddir?

•

“m” vә “n”samitlәri ilә bitәn sözlәrin tәlәffüzündә çıxışlıq hal şәkilçisinin –nan2 kimi işlәnmәsi
“fәnn” sözünә samitlә başlanan şәkilçi artırıldıqda qoşa samitlәrdәn birinin düşmәsi
“sinif” sözünә saitlә başlanan şәkilçi artırıldıqda son saitin düşmәsi
sifәtin çoxaltma dәrәcәsini әmәlә gәtirәn “tünd” sözünün defislә yazılması

xüsusi isimlәrin böyük hәrflә yazılması

595 Çayçı teztez tәzә çay düzәldirdi cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

leksik
qrammatik
fonetik
orfoqrafik
orfoepik

596 Qrammatik normanın pozulduğu cümlәlәri göstәrin:1)Keçim qarayazı düzәnliyindәn, qatım qabağıma ilğımlarını. (İ.İsmayılzadә) 2)Yol
azmısan bu payızın çәnindә,Ağacdәlәn, ağlın itib sәnin dә. (M.İsmayıl) 3) Cahandar ağa tüfәngini çiynindәn alıb çaxmağı hәrlәdi. 4)Kişi yola
düşәndә dan yeri yenicә ağarırdı.

•

1.2
3.4
1,3
1.4
2.3

597 Nitq istisnaları nәdir?

•

әdәbi dildәki qeyrinormativ hallar
üslublardan birinin әdәbi dildә aparıcı rol oynaması
әdәbi dildәki qeyrinormativ hallar
ayrıayrı müәlliflәrin nitqindә köhnәlmiş sözlәrdәn istifadә edilmәsi
әdәbi dil normasının pozulması

598 Anam başımın yanında dua deyirdi cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

leksik
qrammatik
fonetik
orfoqrafik
leksik, qrammatik

599 ……… hәr bir xalqın dilindә onun milli tәfәkkürünә, etnoqrafiyasına uyğun olaraq işlәdilәn ifadәlәrdir cümlәsindә nöqtәlәrin yerinә
yazılmalıdır:

•

•

nitq etiketlәri
dil
nitq
natiqlik
nitq fәaliyyәti

600 işә tez tez gecikirsiz? cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

leksik
fonetik vә qrammatik
qrammatik
fonetik
fonetik vә leksik

601 Şagirdlәrin ikisi dәrsә hazır gәlmәmişdilәr cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

leksik, qrammatik
fonetik
qrammatik
orfoqrafik
leksik

602 Biri müraciәt etiketidir:

•

yaxşı yol!
bağışlayın!
salamat qalın!
mübarәk olsun!
Allah rәhmәt elәsin!

603 Yazılı әdәbi dilin ilk nümunәlәri bunlar olmuşdur:1)dövlәt sәnәdlәrinin dili.2)müxtәlif mәzmunlu plakatların dili.3)qәzetlәrin dili.4)dövlәt
başçılarının mәktublarının dili.5)elmi kitabların dili.6)bәdii әsәrlәrin dili

•

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

604 Hansı cümlәdә leksik norma pozulmuşdur?

•

Quşlar nәcib nәğmәlәri ilә insanı valeh edir.
Avqustun isti günlәri ötüb keçdi.
Qızıl payız gәlib çatdı.
Bir müddәtdәn sonra tufan sakitlәşdi.
Cәmilә divanda oturub gәlinciyini oynadırdı.

605 Hansı cümlәlәrdә orfoqrafik normanın pozulması müşahidә olunur?1)– Şeylәrini satmışam, dedi,  görürsәn, balabala ötürürәm içәri.2)Dur
gedek, mәnim şeylәrimi ver, mәn sәnin kimi әclafnan oturmaram.3)Buzbulağa da qar yağıbmı, görәsәn….?4)Taxsır özündәdir, özün oturub
sataydın.5)Bostanın böyründә bir әncir ağacı vardı, yarpaqları payızda da gömgöy olurdu.

•

2.4
2.5
1,5
1.2
4,5

606 Hansı bәnddә qrammatik norma pozulmuşdur?

•

Hәr iki şәxs mәğlub olmayacağına inanırdılar.
Bu әhvalat qәlәmә alınmalıdır.
Mәn tarixi yerlәrә sәyahәti xoşlayıram.
Mәn dә dincәlәcәyәm.
Göydәn üç alma düşdü.

607 Sirrini vermәyir sirdaşa dünya cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

fonetik vә qrammatik
fonetik vә leksik
fonetik
leksika
qrammatik

608 Nizami Gәncәvi yaradıcılığının zirvәsi Xәmsә sayılır cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

orfoqrafik
qrammatik

leksik
leksik vә qrammatik
orfoepik

609 Sözün fonetik tәrkibinin, leksik mәnasının vә cümlәnin qrammatik quruluşunun hamı tәrәfindәn qәbul olunan fәaliyyәtinә deyilir:

•

norma
nitq
dil
nitq mәdәniyyәti
ritorika

610 Uyğunsuzluğu tapın:

•

ritorika  әdәbi dilin normaları
nitq etiketlәrimilli tәfәkkürә, etnoqrafiyaya uyğun işlәdilәn ifadәlәr
jest – nitqә uyğun әlqol hәrәkәtlәri
nitq istisnaları әdәbi dildәki qeyrinormativ hallar
mimika üz әzәlәlәrinin mәnalı hәrәkәti

611 Uşaqların çoxu dünәn yola düşdülәr cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

qrammatik
leksik
fonetik
leksik vә qrammatik
fonetik vә leksik

612 Bәndlәrdәn birindә nitq etiketlәri nin izahı verilmişdir:

•

xalqın dilindә onun milli tәfәkkürünә, etnoqrafiyasına uyğun olaraq işlәnәn ifadәlәr
әdәbi dildәki qeyrinormativ hallar
dildә yaranan yeni sözlәr
ayrı ayrı mәhәlli söz vә ifadәlәrin işlәnmәsi
әlqol hәrәkәtlәrindәn istifadә etmәklә nitq emosionallığının zәnginlәşdirilmәsi

613 Nümunәdә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?Tarix utanmazmı yaratdığından? Dönüb keçmişinә baxmazmı İran?

•

leksik bә qrammatik
fonetik vә leksik
leksik
fonetik
qrammatik

614 Nitq etiketi birlәşmәsinin әsas tәrәfini hansı sözlә әvәz etmәk olar?

•

yarlıq
mәdәniyyәt
danışıq
forma
danışıq

615 Nitq etiketlәrindәn ibarәt mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın.1)Allah amanında!2) Xudahafiz! 3) Görüşәnәdәk! 4) ……….

•

Yaxşı yol
Allah şәfa versin!
Sağlığınıza qismәt olsun!
Hәmişә ayaq üstә.
Mübarәkdir!

616 Qonşuların hamısı onun gәlәcәyini eşitmişdilәr cümlәsindә әdәbi dilin hansı norması pozulmuşdur?

•

qrammatik
orfoepik
leksik
fonetik
leksik, orfoqrafik

617 Nitq etiketlәrindәn hamısının alınma olduğu cәrgәni göstәrin:

•

xudahifiz, әlvida , lütfәn
iraq olsun, yaxşı yol
oğlum, bağışlayın, buyurun
xoş gördük, salam
cәnab, mübarәkdir, qızım

618 Professorun auditoriyada oxuduğu mühazirә natiqliyin hansı növünә aiddir?

•

akademik
işgüzar
inzibatiidarә
siyasi
bәdii

619 Baş hәkimin xәstәxana işçilәri vә hәkimlәrlә keçirdiyi iclasdakı çıxışı natiqliyiın hansı növünә aiddir?

•

inzibatiidarә
bәdii
siyasi
akademik
işgüzar

620 Traktor kәnd tәsәrrüfatında böyük әhәmiyyәt oynayır cümlәsindә hansı norma pozulmuşdur?

•

leksik
qrammatik
fonetik
hәm fonetik, hәm qrammatik
hәm leksik, hәm qrammatik

621 Elә iş tut ki, nә şiş yanmasın, nә kabab . Cümlәdә hansı norma pozulmuşdur?

•

qrammatik
fonetik
leksik
Heç bir norma pozulmamışdır.
fonetik vә leksik

622 Hansı nümunәdә şәkilçinin bu cür işlәnmәsi әdәbi dildә orfoqrafik normaya uyğun deyildir?

•

Güşumda sırğadı, sinәmdә dağdı,Ağıllı unutmaz necә ki, sağdı.
Dәli könül, gәl әylәnmә qürbәtdә.
Keçәr dövran, belә qalmaz.
Qış getdi, yenә bahar gәldi.

Aşıq, Yaxşı ölübdür,Dost inildәr, yad ağlar.

623 Nitq etiketlәrinin mәntiqi ardıcıllığını tamamlayın:Hәmişә ayaq üstә! Allah kömәyiniz olsun!

•

Allah razı olsun!
Çox mübarәkdir!
Allah amanında!
Hәlәlik!
Çox mübarәkdir!

624 İstәrdik ki, müharibәdәn sonra o öz evinә geri çevrilsin cümlәsindә әdәbi dilin hansı normaları pozulub?

•

leksik vә qrammatik
orfoepik vә leksik
orfoqrafik vә leksik
fonetik vә qrammatik
qrammatik vә fonetik

625 Normalara tabe olmayıb, fәaliyyәt sahәsinin genişliyi ilә secilir.

•

xalq danışıq dili
әdәbi dil
şivә vә dialekt
bәdii әsәrlәrdә yazıçının dili
cәnub dialekt

626 Allah amanında, uğur olsun kimi nitq etiketlәri aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

görüş etiketinә
ayrılma etiketinә
alqış (xeyirdua) etiketinә
görüş etiketinә
müraciәt etiketinә

627 Biri nitqә verilәn tәlәb deyil:

•

bәlağәt
orijinallıq

dәqiqlik
düzgünlük
tәbiilik

628 Biri Azәrbaycanın görkәmli natiqi deyil:

•

Mirzә Әlәkbәr Sabir
Әli Sultanlı
Heydәr Әliyev
Mir Cәlal Paşayev
Mikayıl Rәfili

629 Natiq sözü digәr hansı sözlә әvәzlәnә bilәr?

•

ritor
çıxış edәn
danışan
mәlumat verәn
söz söylәyәn

630 Hansı cümlәdә zәrf var?

•

Düz danışmırsan.
Onda böyük bir enerji var.
Düz söz üz qızardır.
Әsәn külәklәrdәn xәbәrimiz yox.
İti bıçaq әlimizi kәsdi.

631
Dovşan sözünün fonetik tәhlili ilә bağlı sәhv cavabı göstәrin:1.6 sәs, 6 hәrfdәn ibarәtdir. 2.(o), (a) qalın, açıq saitlәrdir.3. 1 cingiltili vә 2 kar
samit işlәnmişdir.4. İkihecalıdır, vurğu son hecaya düşür.5.Qalın saitlәrin ahәngi gözlәnilmişdir.

•

1.3
2,3
1.2
3,5
2,4

632 Sonor samitlәrin ahәngi hansı sırada gözlәnilmişdir?

•

nevroloq, Nadir, müayinә
müәllim, Nurlan, mineral
liberal, Lamiyә, naringi
layihә, limonad, Lalәzar
domino, Nargilә, narıncı

633 Deyilişi yazılışından fәrqlәnәn sözlәr cәrgәsini göstәrin:

•

uşaqlar, maraqlı
meşәlik, şәhәr
kitab, qәlәm
meşә, elan
hamı, sadә

634 İdarә әlaqәsindә asılı tәrәf hansı halda işlәnmir?

•

yiyәlik
yönlük
yerlik
çıxışlıq
adlıq

635 Әşyәvi yazı dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

fikrin şәkillәrdә ifadәsi
yazının bütün növlәrinin ifadәsi
fikrin sözlә ifadәsi
fikrin sәslәrlә ifadәsi
fikrin әşyalarda ifadәsi

636 Әşyәvi yazı dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

fikri
hәrfi
әşyәvi
hecavi
şәkli

637 Aşağıdakı sözlәrdәn hansının yazılışı sәhvdir?

•

1,4,5
1,2,3
2,3,5
2,3,4
2.3

638 Yazının әn qәdim forması:

•

İdeoqrafik
Fikri
Hәrfi
Әşyәvi
Şәkli

639 Yazının әn mükәmmәl, әn çevik forması hansıdır?

•

Piktoqrafik
İdeoqrafik
Fonoqrafik
Şәkli
Sillabik

640 Sәhv fikri tapın:

•

Feil çoxkateqoriyalı nitq hissәsidir.
Mәsdәr tәsriflәnmәyәn feil formasıdır
Vacib şәklinin inkarı 
ma2 şәkilçisi vә "deyil" әdatı ilә düzәlir.
Feillәrin hamısı tәsriflәnir.
Feili sifәtlәr substantivlәşә bilirlәr.

641 Sәhv fikirdir:

•

İsimlәr mәnsubiyyәtә görә dәyişirlәr
İsimlәr mübtәda vәzifәsindә çıxış edirlәr
Xüsusi isimlәr böyük hәrflә yazılır
Bütün ümumi isimlәr xüsusilәşә bilirlәr

•

Coğrafı adlar xüsusi isimlәrdir

642 İstiqamәt bildirәn qoşmalara aiddir:

•

kimi,qәdәr
sarı,qәdәr
üçün,görә
başqa,özgә
tәrәf, qarşı

643 Qoşmanın xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Ayrılıqda cümlә üzvü olur
Lüğәvi mәnaya malik deyil
Qoşulduqları sözdәn sonra işlәnir
Ayrılıqda heç bir suala cavab vermir
Qrammatik mәna daşıyır

644 Aşağıdakılardan birindә "әvvәl" sözü qoşma kimi işlәnmәmişdir:

•

Hәr şeydәn әvvәl sağlamlıqdır.
Dәrsdәn әvvәl hamı sinifdә idi.
Bütün uşaqlar yarışdan әvvәl hәyәcanlı idilәr.
Mәndәn әvvәl bir nәfәr dә var idi.
Әvvәl düşün, sonra danış.

645 Әvәzlik haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

"filankәs" qeyri
müәyyәn әvәzlikdir
Bütün әvәzliklәr hallanır.
"filan" tәyini әvәzlikdir
Tәyini әzliklәr ismi әvәz etmirlәr.
Әksәr nitq hissәlәrini әvәz edә bilirlәr.

646 Feili bağlama sintaktik cәhәtdәn hansı cümlә üzvü olur?

•

zәrflik
mübtәda

xәbәr
tamamlıq
tәyin

647 Hansı frazeoloji birlәşmәdir?

•

İmtahanı uğurla verdi.
Su torpağa can verirdi
Uzaqdan maşın gәlirdi
Top yola düşdü
O, bu gün dәrsә gecikmişdi.

648 Qeyri
müәyyәn miqdar saylarından ibarәt sıranı göstәrin:

•

az, çox , üç
çox , az , xeyli
dörd, on beş, xeyli
az
az, min, çoxlu
bir az, çoxlu, yüz

649 Biri nitqin mәrhәlәsi deyil:

•

mövzunu mәnimsәmәk
nәticә әsasında plan tәrtib etmәk
әdәbiyyatdan nәticә әldә etmәk
mövzuya aid әdәbiyyatın toplanması
fikri yekunlaşdırmamaq

650 Monoloji nitq haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

mühazirә
debat
çıxış
spontan nitq
mәruzә

651 Aşağıdakı sözlәrdәn hansının yazılışı sәhvdir?

•

layihә
strateji
günbәgün
geoloq
kiprik

652 Aşağıdakı sözlәrdәn hansında yalnız açıq saitlәr işlәnmişdir?

•

namәlum
layihә
bioloq
riayәt
maneә

