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Fәnn : 0203y İşgüzar yazışmalar
1 Rәsmi sәnәdlәrin dili üçün nә әsas şәrt sayılmır?

•

fәrdi nitq ünsürlәri
dil yığcamlığı
sözün tәkmәnalılığı
hüquqi mәzmuna malik olması
rәsmi şәxsin imzası

2 Bu üslubun şifahi variantı yoxdur:

•

rәsmiişgüzar üslubun
publisistik üslubun
mәişәt üslubunun
bәdii üslubun
elmi üslubun

3 Bütün üslublara aid olan cәhәt hansıdır?

•

elmi terminologiyadan geniş istifadә
dәqiq, konkret, standart ifadәlәrdәn istifadә
çoxmәnalılığa, emosionallığa geniş yer verilmәsi
obrazlılıq, mәcazilik, ümumişlәk sözlәrdәn istifadә
dilin fonetik, leksik vә qrammatik normalarına әmәl olunması

4 Biri rәsmi sәnәdlәrin dili üçün istisnadır:

•

fikrin hüquqi әsaslılığı
fikrin maksimum mükәmmәlliyi vә yığcamlığı
fikrin emosionallığı
fikrin daha çox nitq şablonları üzrә qurulması
fikrin aydınlığı, birmәnalılığı

5 Biri rәsmiişgüzar üslub üçün әlamәtdar deyil:

•

sintaksisinin mәhdudluğu
fikrin olduqca yığcam әhatә olunması
fәrdi nitq ünsürlәrindәn, obrazlı söz vә ifadәlәrdәn istifadә olunması
arxaik leksikanın vә sintaktik konstruksiyaların uzun müddәt mühafizә olunması
lüğәt tәrkibinin yığcamlığı

6 Yalnız biri rәsmiişgüzar üslub üçün әlamәtdardır:

•

lüğәt tәrkibinin әhatәliliyi
obrazlı ifadәlәrin işlәnmәsi
standart formaların, nitq şablonlarının mövcudluğu
sintaksisinin әlvanlığı
fәrdi nitq ünsürlәrindәn istifadә

7 Biri işgüzar sәnәdlәri rәsmi sәnәdlәrdәn fәrqlәndirәn cәhәt ola bilmәz:

•

Haqqında bәhs olunan mәsәlә barәsindә daha konkret vә aydın mәlumat verir.
Xüsusi, dövlәt әhәmiyyәti daşımır.
Mütәxәssislәr, müәyyәn işçi qrupu tәrәfindәn tәrtib olunur.
Çox zaman hazır formaları olur vә konkret göstәricilәr hәmin formalara yazılır.
Adәtәn, hәcmcә kiçik olur.

8 Cavabların birindә rәsmi üslubun әsas әlamәtlәri verilmişdir:

•

ümumilәşdirmә, mürәkkәb cümlә vә modal sözlәrdәn istifadә
sinonimliyә vә çoxmәnalılığa geniş yer verilmәsi
aydın vә qısa şәrh, fikrin daha çox standart formalarla ifadәsi
ictimai vә siyasi mәsәlәlәrin asan vә anlaşıqlı izahı, kütlәvilik
kütlәvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadә

9 Funksional üslublar birlikdә tәşkil edir:

•

bәdii әsәrlәrin dilini
xalq danışıq dilini
әdәbi dili
dialekti
elmi әsәrlәrin dilini

10 İşgüzar sәnәdlәr kimә aid olmur?

•

müәssisә rәhbәrlәrinә
ayrıayrı vәtәndaşlara
diplomatik yazışmaları hәyata keçirәnlәrә
işә qәbul olunanlara
kommersiya şirkәtlәrinә

11 Hansı üslub standart formalar әsasında qurulur vә fәrdi üslub әlamәtlәrini, demәk olar ki, yaxın qoymur?

•

elmi
mәişәt
rәsmiişgüzar
publisistik
bәdii

12 İşgüzar sәnәdlәr hansı xüsusiyyәti ilә rәsmi sәnәdlәrdәn fәrqlәnir?

•

obrazlılığa, emosionallığa yol verilmәsi ilә
daha çox hazır dil qәliblәri, standart formalar әsasında qurulması ilә
xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşımaması ilә
fikrin aydınlığı, birmәnalılığı ilә
lüğәt tәrkibi vә sintaksisinin mәhdudluğu, qeyriәlvanlığı ilә

13 Әdәbi dilimizdә rәsmi üslubun ilk dәfә formalaşması hansı dövrlә vә sәbәblә bağlıdır?

•

XX әsrin 2030cu illәri Sovet idarә sisteminin yaranması vә möhkәmlәnmәsi ilә
XIII әsr Azәrbaycan dilindә әsәrlәrin yaranması ilә
XVI әsr Azәrbaycan dilinin Sәfәvilәr dövlәtindә dövlәt dili elan edilmәsi ilә
XIX әsrin әvvәllәri Azәrbaycanın Rusiya tәrkibinә daxil edilmәsi ilә
XIX әsr milli әdәbi dilin sabitlәşmәsi ilә

14 Aşağıdakılardan biri rәsmiişgüzar üsluba aid edilә bilmәz:

•

Bu üslubda obrazlı ifadәlәr işlәdilmir.
Әsas şәrti nitq yığcamlığıdır.
Bu üslubda dialekt sözlәrindәn istifadәyә yol verilir.
Fәrdi nitq ünsürlәrindәn qaçılır.

Bu üslubda fikir müәyyәn standart formalarla verilir.

15 İşgüzar sәnәdlәrin xüsusi hazırlanma formaları mövcuddur. 1. Bu ona görә vacibdir ki: Hәmin sәnәdlәr xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşıyır. 2.
Sәnәddә artıq sözlәr, ifadәlәr işlәdilmәsin. 3. Fikir hüquqi mәzmuna malik olsun. 4. Sözün bәdii imkanlarından istifadә edilsin. 5. İmla xәtalarına,
cümlә qüsurlarına yol verilmәsin. Doğru fikirlәri seçin:

•

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

16 Verilәnlәr aiddir: 1) Nitq sablonları vә ya standart formalardan istifadә 2)Fikrin maksimum mükәmmәlliyi 3)Fikrin aydınlığı, birmәnalılığı
4)Fikrin hüquqi әsaslılığı 5) Xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşıması

•

elmi üsluba
rәsmi sәnәdlәrin dilinә
işgüzar sәnәdlәrin dilinә
publisistik üsluba
bәdii üsluba

17 1) Çox zaman hazır formaları olur vә konkret göstәricilәr hәmin formalara yazılır. 2) Xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşımır. 3) Haqqında bәhs edilәn
mәsәlә barәsindә daha konkret vә aydın mәlumat verir. 4) Adәtәn, hәcmcә kiçik olur. Yuxarıdakılar aiddir:

•

elmikütlәvi dilә
rәsmi sәnәdlәrin dilinә
işgüzar sәnәdlәrin dilinә
rәsmipublisistik dilә
bәdiipublisistik dilә

18 Yalnız yazılı nitq formasında olan funksional üslub hansıdır?

•

fәrdi üslub
mәişәt üslubu
rәsmi işgüzar üslub
publisistik üslub
bәdii üslub

19 İşgüzar sәnәdlәrin bir çox hallarda hazır formaları olur. Verilәnlәrdәn ikisi bunu şәrtlәndirәn әsas sәbәblәrdir: 1) Әksәriyyәti arxivlәrdә
saxlanıldığı üçün 2) Artıq sözlәr, ifadәlәr işlәdilmәmәsi üçün 3) Әsasәn, savadlı insanlar tәrәfindәn oxunduğu üçün 4) İmla xәtalarına, qüsurlu
cümlәlәrә yol verilmәmәsi üçün 5) Beynәlmilәl mahiyyәt daşıdığı üçün

•

1,2
1,5
2.4
3.5
3.4

20 İşguzar sәnәdlәri seçin: 1) sәrәncam 2) bildiriş 3) xasiyyәtnamә 4) fәrman 5) әrizә 6) nota

•

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

21 Rәsmi sәnәdlәrin dilinә aid verilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Dilin maksimum mükәmmәlliyi gözlәnilir, fikrin aydınlığına, birmәnalılığına, hüquqi әsaslılığına xüsusi diqqәt yetirilir.
Bu sәnәdlәri mütәxәssislәr hazırlayır, adәtәn, müxtәlif sәviyyәlәrdә müzakirә olunur vә qәbul edilir.
Mühüm hüquqi mәzmuna malik olmur vә eyni zamanda xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşımır.
Rәsmi sәnәd hәcmcә kiçik, yaxud böyük ola bilәr. Әsas mәsәlә dil yığcamlığıdır.
Dövlәtlәrarası vә dövlәtdaxili münasibәtlәr mәhz bu cür sәnәdlәrlә tәnzimlәnir.

22 Fikirlәrdәn biri sәhvdır:

•

Rәsmiişgüzar sәnәdlәrin bәzi növlәrindә rәsmi üslubla bәrabәr, bәdii üslubun elementlәrinә dә rast gәlmәk mümkündür.
Tәrcümeyi – hal elmi vә publisistik üslubda da ola bilәr.
İşgüzar sәnәdlәr hәcmcә, adәtәn, rәsmi sәnәdlәrә nisbәtәn daha böyük olur.
Rәsmi sәnәdlәrdә rәsmi şәxsin imzası vә möhür olmalıdır.
Rәsmiişgüzar sәnәdlәrdә qaralamaya, mәtn üzәrindә qaralayaraq düzәliş etmәyә icazә verilmir.

23 Әsasәn, mütәxәssislәr vә işçi qrupları tәrәfindәn hazırlanır vә hüquqi mәzmuna malik olur:
işgüzar sәnәdlәr
bәdiipublisistik әsәrlәr

•

publisistik mәqalәlәr
bәdii әsәrlәr
rәsmi sәnәdlәr

24 Rәsmiişğüzar üslubu işlәnmә dairәsinә görә neçә yerә ayırmaq olar?

•

4
3
2
6
5

25 Biri rәsmiişgüzar üsluba aid deyil:

•

Dil yığcamlığı әsas şәrt sayılır.
Hüquqi mәzmuna malik olur.
Nitqin sәrbәstliyi әsas götürülür.
Mükәmmәl tәrtibata malik olur.
Tarixi әhәmiyyәt daşıyır.

26 Sәhv fikri tapın:

•

Elmi üslubun әsas xüsusiyyәtlәri mәntiqilik, dәqiqlik, ardıcıllıq vә konkretlikdir.
Rәsmiişgüzar üslubun şifahi forması olmur.
Rәsmiişgüzar üslub funksional üslublar içәrisindә әn birinci formalaşmış üslubdur.
Mәişәt üslubu gündәlik hәyatda insanların birbiri ilә ünsiyyәt saxladığı adi danışıq dilidir.
Bәdii üslub şeir dili, nәsr dili vә dramaturgiya dili formalarında özünü göstәrir.

27 Yalnız biri işgüzar sәnәdlәrin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

Mütәxәssislәr tәrәfindәn tәrtib olunur.
Hәcmcә böyük olur.
Xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşımır, standart formaya malik olur.
Mühüm hüquqi mәzmuna malik olur.
Bәdii üslub elementlәrindәn geniş istifadә edilir.

28 İşgüzar sәnәdlәrә aid cәhәtlәri seçin: 1) Dövlәt әhәmiyyәti daşımır. 2)Mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlanır. 3) Hüquqi mәzmuna malik olur. 4)Hәr
hansı bir şәxs tәrәfindәn hazırlanır.

•

3, 4
2.3
1.4
1, 3
1, 2

29 Rәsmiişgüzar üsluba aid bәzi sәnәdlәrdә olmaya da bilәr:

•

standart formalardan istifadә
dәqiqlik vә konkretlik
rәsmi vәzifәli şәxsin imzası vә möhürü
aydınlıq vә yığcamlıq
fikrin yığcam ifadәsi

30 Hansı işgüzar sәnәd deyil?

•

elan
etibarnamә
cinayәt mәcәllәsi
izahat
qәbz

31 Sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi üçün qoyulan ümumi tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

Rәsmilәşdirmә sәnәdin imzalanması, tәsdiq edilmәsi vә ona möhür vurulması vasitәsilә hәyata keçirilir.
Әgәr sәnәd blankda tәrtib edilmişdirsә, sәnәdi imzalayan şәxsin vәzifәsi tam şәkildә, blankda tәrtib edilmәmişdirsә, qısa şәkildә göstәrilir.
Sәnәd ona rәsmi xarakter vә hüquqi güvvә verilmәsi üçün rәsmilәşdirilir.
İmzanın altında gün, ay vә il göstәrilir.
Sәnәd ona rәsmi xarakter vә hüquqi güvvә verilmәsi üçün rәsmilәşdirilir.

32 Hansı sıra rәsmi sәnәdlәrdәn ibarәtdir?

•

izahat, tәrcümeyihal
arayış, etiket
sәrәncam, fәrman
protokol, reklam
әrizә, bildiriş

33 Sәnәdlәrin rәsmilәşdirilmәsi hansı qaydada hәyata keçirilmir?

•

möhür vurulmasıyla
sәnәdin imzalanmasıyla
sәnәdin bütün nüsxәlәrinin imzalanmamasıyla
qeydiyyata salınmasıyla
tәsdiq edilmәsiylә

34 Sәhv fikri tapın:

•

Funksional üslublara beş üslub daxildir.
Rәsmi işgüzar üslubun şifahi forması olmur.
Vulqarizmlәrә, varvarizmlәrә, dialektizmlәrә heç bir üslubda yol verilmir.
Mәişәt üslubundan radio vә televiziyada da istifadә olunur.
Sözün mәtndә bәdii vәzifә daşımasına, obrazlı şәkildә işlәdilmәsinә sözün poetik funksiyası deyilir.

35 Fәrdi üslubun tәsir etmәdiyi funksional üslub:

•

mәişәt üslubu
bәdii üslub
rәsmiişgüzar üslub
publisistik üslub
elmi üslub

36 Milli rәsmiişgüzar üslub başqa üslublara nisbәtәn gec formalaşmışdır. Bunun әsas sәbәbi:

•

әdәbi dilimizin inkişafının zәif getmәsi
bu üslubun lüğәt tәrkibinin yığcam, sintaksisinin mәhdud olması
bu funksiyanı bir müddәt әrәb, fars vә rus dili kimi xarici dillәrin yerinә yetirmәsi
milli dövlәtimizin olmaması
Azәrbaycan dilinin iltisaqi dil olması

37 Dilin dövlәt dili olması hansı üslubda müәyyәn edilir?

•

fәrdi üslub
bәdii
rәsmi –işgüzar üslub
publisistik

elmi

38 Dövlәt başçısının bәyanatı hansı üsluba aiddir?

•

elmi –publisistik
elmi
rәsmi – işgüzar
epistolyar
publisistik

39 Rәsmi – işgüzar üsluba aid deyil:

•

Rәsmi işgüzar üslub iki yerә ayrılır.
Rәsmi vә işgüzar sәnәdlәrin dilidir.
Burada obrazlı ifadәlәrә, fәrdi nitq xüsusiyyәtlәrinә rast gәlinir.
Fikir mümkün qәdәr yığcam, konkret şәkildә çatdırılır.
Rәsmi – işgüzar üslub hamı üçün eynidir – standartdır.

40 Hansı üslubda fikir müәyyәn qәlibә düşmüş formalarda vә olduqca yığcam şәkildә verilir?

•

publisistik
elmi
rәsmi – işgüzar
funksional
fәrdi

41 Rәsmi sәnәdlәrә aid deyil:

•

fәrman
bәyanat
nota
annotasiya
sәrәncam

42 Rәsmi sәnәdlәrin haqqında aşağıdakılardan biri sәhvdir:

•

Rәsmi sәnәdlәr mühüm hüquqi mәzmuna malik olur.
Hәr bir dövlәtin әn mühüm rәsmi sәnәdlәri onun Konstitusiyası, hökumәtin sәrәncamları vә s. dәn ibarәtdir.

•

Rәsmi sәnәdlәr tarixi әhәmiyyәt daşımır.
Rәsmi sәnәdlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlanır.
Rәsmi sәnәdlәr dedikdә, dövlәt, yaxud hökumәt tәşkilatlarının tәrtib etdiyi vә xüsusi qaydada tәsdiq olunan sәnәdlәr nәzәrdә tutulur.

43 Rәsmi vә işgüzar sәnәdlәr birlikdә hansı yazı növünә aiddir?

•

ifadә vә imla yazılar
ifadә yazıları
әmәli yazılar
imla yazıları
inşa yazıları

44 Әvvәllәr bütün üslublar hansı elmin tәrkibinә daxil idi?

•

dilçilik
riyaziyyat
fәlsәfә
әdәbiyyat
tәbabәt

45 İşgüzar sәnәdlәrә verilәn tәlәblәrdәn biri düzgündür:

•

Mütәxәssislәr tәrәfindәn tәrtib edilir.
İşgüzar sәnәddә artıq söz vә ifadәlәr işlәdilir.
İşgüzar sәnәdlәrin dilindә ifadә qәliblәri – şablonlar әsas yer tutur.
Dövlәt әhәmiyyәti daşıyır.
İşgüzar sәnәdlәrin hazır formaları olmur.

46 İşgüzar sәnәdlәrә verilәn tәlәblәr hansılardır? a) sәnәddә artıq sözlәrin, ifadәlәrin işlәdilmәmәsi b) işgüzar sәnәdlәrin xüsusi dövlәt әhәmiyyәti
daşıması c) imla xәtalarına yol verilmәmәsi d) mütәxәssislәr tәrәfindәn tәrtib edilmәsi e) qüsurlu cümlәlәrә yol verilmәmәsi

•

a,b,d
c,d,e
a,c,e
b,c,d
b,d,e

47 İşgüzar sәnәdlәr haqqında aşağıdakılardan biri sәhvdir:

•

Әrizә, tәrcümeyihal, bildiriş, arayış, protokol vә s. işgüzar sәnәdlәrә aid edilir.
İşgüzar sәnәdlәr xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşımır.
İşgüzar sәnәdlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn tәrtib edilir.
İşgüzar sәnәdlәrdә bәhs olunan mәsәlә barәsindә daha konkret, daha aydın mәlumat verilir.
İşgüzar sәnәdlәrin dilindә şablonlar әsas yer tutur.

48 Nәyә görә rәsmiişgüzar üslub zәif inkişaf etmişdir?

•

fәrdi üslubun zәif olması ilә әlaqәdar
yeni yarandığı üçün
bir müddәt fars, әrәb, hәmçinin rus dilinin ölkәdә hökmran olması ilә әlaqәdar
әdәbibәdii dilin zәif olması ilә әlaqәdar
qonşu ölkәlәrlә әlaqәnin zәif olması ilә bağlı

49 Rәsmiişgüzar üslubun funksional üslublardan geri qalmasının sәbәbi nәdir?

•

rәsmiişgüzar üslubun standart formalarda verilmәsi
lüğәt tәrkibinin yığcamlığı
sovet dövründә respublikalarda dövlәtçilik vә idarәçilik tәcrübәsinin inkişaf edә bilmәmәsi
bәdii üslubun әdәbi dilin tarixindә aparıcı olması
bu sahәdә mütәxәssislәrin olmaması

50 Rәsmiişgüzar sәnәdlәrә aid edilmiş xüsusiyyәtlәrdәn biri yanlışdır:

•

dәqiqlik
konkretlik
çoxmәnalılıq
yığcamlıq
ardıcıllıq

51 Dәqiqlik, konkretlik kimi xüsusiyyәtlәrinә görә rәsmiişgüzar üslub hansı üsluba bәnzәyir?

•

publisistik üsluba
bәdii üsluba
elmi üsluba
bәdiipublisistik üsluba
mәişәt üslubuna

52 Rәsmi işgüzar üslubla bağlı verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Fәrdi nitq ünsürlәrindәn qaçılır.
Rәsmi vә işgüzar sәnәdlәrin dilidir.
İşgüzar sәnәdlәr hәcminә görә rәsmi sәnәdlәrdәn böyükdür.
Lüğәt tәrkibi yığcam, sintaksisi mәhduddur.
Obrazlılığa vә bәdiiliyә yol verilmir.

53 Aşağıda hansı әmәli yazı nümunәlәrinin xüsusiyyәtlәri verilmişdir (ardıcıllığı göstәrin)?1) Әvvәlindә onu yazan şәxsin adı, atasının adı vә soyadı
göstәrilmәli, sonunda isә imza qoyulmalıdır.2) Latınca hәrәkәt, hadisә, cinayәt işi demәkdir.3) Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә
bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilir.

•

izahat, hesabat, akt
әrizә, izahat, akt
hesabat, akt, arayış
mәktub, izahat, arayış
protokol, annotasiya, rәy

54 Standart forma vә şablonlardan daha çox istifadә olunan üslub hansıdır?

•

publisistik
bәdii
rәsmiişgüzar
fәrdi
elmi

55 Hansı işgüzar sәnәd deyil?

•

müqavilә
xasiyyәtnamә
fәrman
elan
qәbz

56 Hansı üslubun şifahi variantı yoxdur?

•

mәişәt üslubunun
bәdii üslubun

•

rәsmiişgüzar üslubun
publisistik üslubun
elmi üslubun

57 Hansı üslubda fәrdi üslubdan heç istifadә edilmir?

•

mәişәt
elmi
rәsmiişgüzar
publisistik
bәdii

58 Yalnız ikisi işgüzar sәnәdә daxildir: 1) tәrcümeyihal 2) sәrәncam 3) konstitusiya 4) etibarnamә 5) nota

•

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

59 Mübahisә zәminindә bir nәfәr digәrinә maddi vә mәnәvi zәrәr yetirmişdir. Zәrәrçәkmiş şәxs lazımi orqanlara hansı sәnәdi tәqdim etmәlidir?

•

akt
izahat
әrizә
nizamnamә
bәyannamә

60 Verilmiş sәnәdlәrdәn hansılarının әvvәli, demәk olar ki, eynidir?

•

aktçağırış
rәyannotasiya
әrizәizahat
layihәqәbz
arayıştәrcümeyihal

61 Mәktәbi yenicә bitirmiş Ramin Bakı Baş Mәşğulluq İdarәsinә işә düzәlmәk üçün müraciәt etmәlidir. Bunun üçün o, hansı müraciәt formasını
seçmәlidir?

•

bәyanat
reklam
әrizә
izahat
akt

62 Verilmiş başlıq hansı әmәli yazı formasına aiddir? Anadolu liseyinin direktoru M.Rәhimovaya hәmin liseyin Xa sinif şagirdi S.Mәmmәdovdan...

•

arayış
protokol
xasiyyәtnamә
әrizә
etibarnamә

63 Әrizәnin yazılış formasına qoyulan tәlәblәr hansı sırada sәhv göstәrilmişdir?

•

Әrizәni әrizәçi öz xәtti ilә yazmalıdır.
Әrizәnin mәzmunu qısa, faktlar isә konkret olmalıdır.
Әrizәyә möhür vurulmalıdır.
Әrizәnin sonunda imza qoyulmalı vә onun yazılma tarixi göstәrilmәlidir.
Vәrәqin ortasında “әrizә” sözü yazılmalıdır.

64 Mәzmununa görә әrizәnin neçә növü var?

•

6
5
2
4
3

65 Verilmiş fikirlәrdәn hansı sәhvdir? Әrizәnin sonunda:

•

Әrizәni yazan şәxsin adı vә soyadı qeyd olunur.
İmza qoyulur.
Möhür vurulur.
Möhür vurulmur.
Yazılma tarixi göstәrilir.

66 Aşağıda verilәnlәrdәn yalnız biri işgüzar sәnәddir:

•

nazirin әmri
konstitusiya
әrizә
sәrәncam
prezidentin fәrmanı

67 Әrizә yazarkәn lazım olan qaydalardan biri sәhvdir:

•

Vәrәqin ortasında “ӘRİZӘ” sözü yazılmalıdır.
Әrizәnin mәzmunu qısa, faktlar isә konkret olmalıdır.
Әrizәyә möhür vurulmalıdır.
Vәrәqin sağ tәrәfindә әvvәlindәn әrizәnin başlığı, yәni kimә vә kimdәn yazıldığı qeyd olunmalıdır.
Әrizәni әrizә verәn öz xәtti ilә yazmalıdır.

68 Eyni formada yazılan işgüzar sәnәdlәr hansılardır?

•

protokol, teleqram
tәrcümeyihal, tәqdimat
әrizә, izahat
izahat, bildiriş
töhmәt, әrizә

69 Nümunәlәrdәn hansı mәzmununa görә iki növә bölünür?

•

arayış
teleqram
әrizә
reklam
elan

70 Hәr hansı bir hadisә ilә bağlı zәrәr yetirildiyi halda zәrәrçәkmiş şәxs lazımi orqanlara hansı sәnәdi tәqdim edә bilәr?

•

akt
etibarnamә
әrizә
protokol

tәqdimat

71 Әrizәnin mәzmunca növünü göstәrin:

•

3
1
2
6
5

72 İşgüzar sәnәdlәri seçin: a) nota b) fәrman c) etiket d) sәrәncam e) bildiriş ә) әrizә

•

b,c,d
a,d,ә
c,e,ә
d,e,ә
a,b,d

73 Aşağıdakılardan biri әrizәyә aid deyildir:

•

Xahiş vә şikayәt xarakterli әrizәlәr vardır.
Vәrәqin ortasında “ӘRİZӘ” sözü yazılmalıdır.
Kimә vә кimdәn yazılması göstәrilmәsә dә olar.
Әrizә mütlәq imzalanmalıdır.
Yazanın öz xәtti ilә olmalıdır.

74 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansılarının әvvәli, demәk olar ki, eynidir?

•

elan  qәbz
rәy  annotasiya
әrizә – izahat
bildiriş – xülasә
akt  reklam

75 Әrizә nә mәqsәdlә yazılır?

•

izah etmәk
elan vermәk

•

xahiş etmәk
mәlumat vermәk
münasibәt bildirmәk

76 Әrizә haqqında verilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Mәzmun qısa, faktlar isә konkret vә aydın olmalıdır.
Başlığı, yәni kimә vә kimdәn yazılması dәqiq olmalıdır.
Ailә üzvlәri barәsindә dә qısa mәlumat verilmәlidir.
Şәxsin özü tәrәfindәn yazılmalıdır.
Sonunda il, ay, gün vә yazanın şәxsi imzası qoyulmalıdır.

77 Bunlardan biri әrizәyә verilәn tәlәblәrә aid deyil:

•

Әrizәçi әrizәni öz xәtti ilә yazmalıdır.
Başlığı, yәni kimә vә kimdәn yazılması dәqiq olmalıdır.
Әrizә notarial qaydada tәsdiqlәnmәlidir.
Әrizә konkret şәxsә ünvanlanmalıdır.
Mәzmunu qısa, faktlar konkret olmalıdır.

78 Dәrkәnar haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Vәrәqin sol tәrәfindә yazılır.
Konkret olmalıdır.
Geniş olmalıdır.
Yuxarı instansiya tәrәfindәn qoyulur.
Göstәriş formasında olmalıdır.

79 Bu ifadәlәrdәn birini әrizәyә dәrkәnar kimi vermәk olmaz:

•

nәzәrә alınsın
müzakirә edilsin
fikirlәşәrәm
işә götürülsün
rәdd edilsin

80 "Sәnәdlәşdirilsin", "ödәnilsin", "obyektiv hәll edin", "etiraz etmirәm" vә s. Göstәrilәn ifadәlәrin aid olduğu sәnәd növünü göstәrin:

•

mәktub
qәrar
dәrkәnar
akt
izahat

81 "Tәşәbbüs bәyәnilsin", "hesabat hazırlayın", "mükafatlandırılsın", "rәsmilәşdirin" vә s . Göstәrilәn ifadәlәr hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

müqavilә
tәqdimat
dәrkәnar
etiket
arayış

82 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansının başlanğıcı eynidir?

•

bәyanatelan
protokolmüqavilә
әrizәizahat
müqavilә izahat
akt zәmanәt

83 "Mәn, Әliyev Ramin Kәrim oğlu 1988ci il may ayının 21dә Bakı şәhәrindә ziyalı ailәsindә anadan olmuşam. 20 saylı orta mәktәbi bitirmişәm.
2012ci ildә Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin Maliyyә fakültәsinә daxil olmuşam, hazırda IV kurs tәlәbәsiyәm. Atam, Vaqif Әliyev 1960cı
ildә Qәbәlә rayonunda anadan olmuşdur. Bank işçisidir. Anam, Zәhra Mәmmәdova 1965ci ildә Şәki rayonunda anadan olmuşdur. Evdar xanımdır.
Göstәrilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

mәqalә
xasiyyәtnamә
tәrcümeyihal
etibarnamә
tәqdimat

84 Mәzmunca birbirinә oxşayan vә eyni zamanda müәyyәn xüsusiyyәtlәrә görә birbirindәn fәrqlәnәn sәnәdlәr hansılardır?

•

teleqram, izahat
töhmәt, әrizә
tәrcümeyihal, xasiyyәtnamә

•

arayış, reklam
protokol, bildiriş

85 Verilmiş әmәli yazı nümunәlәrindәn hansılar yalnız şәxsin öz xәtti ilә yazılmalıdır?

•

mәktub vә xasiyyәtnamә
protokol vә әmr
tәrcümeyihal vә әrizә
zәmanәt vә arayış
fәrman vә tәqdimat

86 Tәrcümeyihalın 1ci cümlәsindә hansı durğu işarәlәrindәn istifadә olunur?

•

nöqtәli vergül
nida vә tire
vergül vә nöqtә
iki nöqtә
sual vә vergül

87 İctimai hәyatın müxtәlif sahәlәrindә istifadә edilәn vә şәxsin özü haqda әtraflı mәlumat vermәsi mәqsәdi ilә yazılan sәnәd necә adlanır?

•

annotasiya
akt
tәrcümeyihal
xasiyyәtnamә
protokol

88 Bioqrafiya nәdir?

•

dövlәtin hәr bir vәtәndaşa verdiyi hüquqi sәnәd
bir şәxsin özü haqqında yazdığı әtraflı mәlumat
kiminsә tәrcümeyihalının başqası tәrәfindәn yazılması
bir şәxsin öz әli ilә yazdığı tәrcümeyihal
bir şәxsin әmәk fәaliyyәtini tәsvir edәn rәsmi sәnәd

89 Tәrcümeyihalı xasiyyәtnamәdәn fәrqlәndirәn әsas әlamәt hansıdır?
Xasiyyәtnamәlәrin heç biri dövlәt әhәmiyyәti daşımır.

•

1ci hәmin şәxs barәsindә, lakin başqa adam tәrәfindәn, 2ci şәxsin özü tәrәfindәn yazılır.
1ci şәxsin özü tәrәfindәn, 2ci hәmin şәxs barәsindә, lakin başqa adam tәrәfindәn yazılır.
Xasiyyәtnamәni idarә rәhbәrlәri imzalayır.
Tәrcümeyihalı әn azı iki mәsul şәxs imzalayır.

90 Aşağıda verilәnlәr hansı işgüzar sәnәd haqqındadır? Sadә vә мürәkkәb xarakterli olur. İşә girәrkәn, rәhbәr vәzifәyә seçilәrkәn, mükafata tәqdim
olunarkәn, ictimaisiyasi tәşkilata üzv olunarkәn vә s. yazılır. Yazanın öz xәtti ilә olmalıdır. Hәyat mәrhәlәlәri, oxuduğu – işlәdiyi yerlәr, ailә
vәziyyәti, nailiyyәtlәr vә s. göstәrilmәlidir.

•

akt
әrizә
tәrcümeyihal
bildiriş
elan

91 Hәr hansı bir şәxs özü haqqında әtraflı mәlumat vermәlidir. O, bu sәnәddә bütün ailә üzvlәri haqqında genış yazmalıdır Bu sözlәr hansı sәnәd
haqqındadır?

•

protokol
akt
etibarnamә
tәrcümeyihal
әrizә

92 Biri mәntiqi pozur:

•

afişa
anons
tәrcümeyihal
bildiriş
reklam

93 İctimai hәyatın müxtәlif sahәlәrindә istifadә edilәn vә şәxsin özü haqqında әtraflı mәlumat vermәsi mәqsәdi ilә yazılan sәnәd necә adlanır?

•

annotasiya
akt
tәrcümeyihal
xasiyyәtnamә

protokol

94 Verilәnlәr hansı işğüzar sәnәd haqqındadır. Sadә vә mürәkkәb olur.  İşә girәrkәn, rәhbәr vәzifәyә irәli çәkilәrkәn, mükafata tәqdim olunarkәn vә
digәr hallarda yazılır. Şәxsin öz xәtti ilә yazılmalıdır. Hәyat mәrhәlәlәri, oxuduğu, işlәdiyi yerlәr, ailә vәziyyәti, nailiyyәtlәr vә s. göstәrilmәlidir.

•

akt
әrizә
tәrcümeyi –hal
xasiyyәtnamә
elan

95 Elmi tәrcümeyihal aşağıdakılardan kimә aid edilә bilәr?

•

hәr hansı bir şәxsә
idarә rәhbәrinә
alimә
xarici vәtәndaşa
idarәnin mühasibinә

96 Tәrcümeyihal barәdә verilmiş fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Tәrtib edәn öz xәtti ilә yazıb imza qoymalıdır.
Şәxsin doğulduğu il, ay vә gün dәqiq göstәrilmәlidir.
Mәlumatın vaxtı, saatı vә yoxlanılan hadisәnin yeri dәqiq göstәrilmәlidir.
Tәhsili haqqında mәlumat verilmәlidir.
Hәyatının mәrhәlәlәri ilә bağlı faktlar ardıcıl sadalanmalıdır.

97 Tәrcümeyihalı xasiyyәtnamәdәn fәrqlәndirәn әsas әlamәt hansıdır? Verilәnlәrdәn yalnız biri doğrudur:

•

Tәrcümeyihalı idarә rәhbәri verir.
Tәrcümeyihal başqa adam tәrәfindәn, xasiyyәtnamә isә şәxsin özü tәrәfindәn yazılır.
Tәrcümeyihal şәxsin özü tәrәfindәn, xasiyyәtnamә isә hәmin şәxs barәsindә, lakin başqası tәrәfindәn yazılır.
Xasiyyәtnamәni yazan şәxs özü imzalayır.
Xasiyyәtnamәlәrin heç biri dövlәt әhәmiyyәti daşımır.

98 Tәrcümeyihala qoyulan tәlәblәrdәn biri sәhvdir?
Faktlar ardıcıllıqla verilmәlidir.

•

Tәrcümeyihal dolğun olmalıdır.
Tәrcümeyihalı şәxs öz elektron variantında tәqdim etmәlidir.
Şәxsin tәhsili, qazandığı nailiyyәtlәr barәdә mәlumat verilmәlidir.
Burada şәxsin doğulduğu il, ay, gün vә yer dәqiq göstәrilmәlidir.

99 Tәrcümeyihalı xasiyyәtnamәdәn fәrqlәndirәn düzgün әlamәti göstәrin:

•

Xasiyyәtnamәlәrin heç biri dövlәt әhәmiyyәti daşımır.
1ci hәmin şәxs barәsindә, lakin başqa adam tәrәfindәn, 2ci şәxsin özü tәrәfindәn yazılır.
1si şәxsin özü tәrәfindәn, 2ci şәxs barәsindә, lakin başqa adam tәrәfindәn yazılır.
Xasiyyәtnamәni idarә rәhbәri imzalayır.
Tәrcümeyihalı әn azı iki şәxs imzalamalıdır.

100 Yalnız birindә müәyyәn qәdәr fәrdilik özünü göstәrә bilәr:

•

arayışda
qanunlarda
tәrcümeyihalda
protokolda
mәcәllәlәrdә

101 Aşağıdakı işgüzar sәnәdlәrdәn hansını hazırlayarkәn bu tәlәblәr yerinә yetirilmәlidir? 1. Sәnәd vahid formada yazılır vә onu idarә rәhbәri verir. 2.
Sәnәddә bu vә ya digәr şәxsin ictimai fәaliyyәti, әxlaqi vә siyasi keyfiyyәtlәri obyektiv şәkildә ardıcıl sadalanır.3. Kimә, kimdәn, haraya tәqdim
olunması göstәrilir.4.Dövlәt әhәmiyyәtlidirsә, müzakirә olunaraq yoxlanılır.5. Hәcmi 1 2 sәhifәdәn artıq olmur vә mәsul şәxsin imzası vә
müәssisәnin möhürü vurulur.

•

izahat
әrizә
xasiyyәtnamә
tәrcümeyi – hal
protokol

102 Xasiyyәtnamә sözü hansı dilә mәxsus sözdür?

•

latın
rus
әrәb vә fars
Azәrbaycan

әrәb

103 Xasiyyәtnamәnin hәcmi neçә sәhifәdәn ibarәt olur?

•

3; 4
5; 6
1; 2
4; 5
5 ; 10

104 Yeni işә qәbul olunduqda, rәhbәr vәzifәyә seçildikdә vә ya dövlәt orqanları tәrәfindәn tәlәb olunduqda hәr hansı şәxs haqqında___ verilir.

•

xasiyyәtnamә
vәkalәtnamә
protokol
elan
qәbz

105 Xasiyyәtnamәnin yazılmasına verilәn tәlәblәrә aid deyil:

•

Xasiyyәtnamәnin hәcmi 12 sәhifәdәn artıq olmur.
Dövlәt sәnәdi kimi xasiyyәtnamәni idarә rәhbәri verir.
Xasiyyәtnamәlәr istәnilәn formada yazıla bilәr.
Xasiyyәtnamә yığcam olmalıdır, göndәrilәn tәşkilatın adı dәqiq göstәrilmәlidir.
Xasiyyәtnamәni әn azı iki mәsul şәxs imzalayır vә müәssisәnin möhürü vurulur.

106 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn neçәsinin sonunda mütlәq möhür olmalıdır? (protokol, arayış, xasiyyәtnamә, tәrcümeyi  hal, elan, izahat)

•

4
1
3
6
2

107 Xasiyyәtnamә sözü ilә bağlı hansı fikir düzgündür?

•

Birinci tәrәfi Azәrbaycan, ikinci tәrәfi fars sözüdür.
Әrәb sözüdür.

•

İki hissәdәn ibarәtdir.
Fars sözüdür.
Azәrbaycan sözüdür.

108 Xasiyyәtnamәnin tәrtib edilmәsinә dair verilәnlәrdәn biri yanlışdır:

•

Dövlәt әhәmiyyәtli bәzi xasiyyәtnamәlәr müzakirә olunur vә yoxlanılır.
Xasiyyәtnamәdә bu vә ya digәr şәxsin ictimai fәaliyyәti, әxlaqi vә şәxsi keyfiyyәtlәri obyektiv şәkildә sadalanır.
Dövlәt sәnәdi kimi xasiyyәtnamәni yalnız idarә rәhbәri imzalayır.
Xasiyyәtnamәnin hәcmi 12 sәhifәdәn artıq olmamalıdır.
Onun kimә, kimdәn vә haradan tәqdim olunması göstәrilir.

109 Biri işgüzar mәktub nümunәsinә aid deyil:

•

tövsiyә
sorğu
xasiyyәtnamә
cavab
mәlumat

110 Xasiyyәtnamә neçә şәxs tәrәfindәn tәsdiq edilmәlidir?

•

yalnız katib tәrәfindәn
bir şәxs tәrәfindәn
әn azı iki şәxs tәrәfindәn
5 6 şәxs tәrәfindәn
idarәnin bütün işçilәri tәrәfindәn

111 Verilmiş xüsusiyyәtlәr hansı sәnәdi sәciyyәlәndirir? 1.Dövlәt sәnәdi kimi idarә rәhbәri verir. 2. Bu sәnәddә şәxsin ictimai fәaliyyәti, әxlaqi vә
siyasi keyfiyyәtlәri obyektiv şәkildә ardıcıl sadalanır.

•

elan
vәkalәtnamә
xasiyyәtnamә
әrizә
etibarnamә

112 Biri digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

konstitusiya
qanun
xasiyyәtnamә
fәrman
sәrәncam

113 Bunlardan biri rәsmi sәnәdlәr cәrgәsindә verilә bilmәz:

•

fәrman
konstitusiya
xasiyyәtnamә
nota
qanun

114 Verilir Nicat Rövşәn oğlu Hәsәnliyә ona görә ki, o, hәqiqәtәn, Xanlar rayonu 3 saylı orta mәktәbin III sinfindә oxuyur . Nümunә işgüzar
sәnәdlәrdәn hansına aiddir?

•

reklam
bildiriş
arayış
әrizә
akt

115 Şәxsin tәvәllüdü, vәzifәsi, milliyyәti, ailә vәziyyәti, idarә vә müәssisәdәki әmәk fәaliyyәti, stajı vә s. göstәrilәn ardıcıllıq hansı әmәli yazı növünә
aiddir?

•

izahat
tәqdimat
xasiyyәtnamә
annotasiya
vәkalәtnamә

116 Hansı sәnәddә şәxsin ictimai fәaliyyәti, әxlaqi vә digәr keyfiyyәtlәri sadalanır?

•

müqavilә
fәrman
xasiyyәtnamә
etibarnamә

tәrcümeyihal

117 Bu sәnәd hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilir vә burada bir vә ya bir neçә şәxs
haqqında da mәlumat vermәk mümkündür .Bu fikirlәr hansı işgüzar sәnәd haqqındadır?

•

әrizә
akt
protokol
izahat
arayış

118 Kimliyi tәsdiq etmәk üçün verilәn sәnәd hansıdır?

•

bildiriş
qaimә
arayış
mәqalә
qәbz

119 .... hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdi ilә bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilәn sәnәddir . Söhbәt hansı sәnәddәn gedir?

•

elandan
protokoldan
arayışdan
vәkalәtnamәdәn
әrizәdәn

120 Hansı işgüzar sәnәd fәrdin özü tәrәfindәn hazırlanmır?

•

etibarnamә
izahat
arayış
әrizә
tәrcümeyihal

121 Verilmiş sәnәd növünü müәyyәnlәşdirin: Әli Ramazan oğlu Mәmmәdov, hәqiqәtәn, Bakı şәhәr 158 saylı mәktәbin IX sinif şagirdidir .
protokol

•

әrizә
arayış
bildiriş
akt

122 Kimliyi tәsdiq edәn sәnәd hansıdır?

•

әrizә
xasiyyәtnamә
arayış
әmr
tәrcümeyihal

123 Hәr hansı şәxsin bir yerdә yaşaması, işlәmәsi, oxuması vә s. haqqında tәrtib edilәn sәnәd növü necә adlanır?

•

izahat
tәqdimat
arayış
annotasiya
müqavilә

124 Hansı sәnәd mütlәq möhürlә tәsdiqlәnmәlidir?

•

tәrcümeyihal
anons
arayış
izahat
elan

125 Hansı sәnәd kimliyi tәsdiq etmәk üçün hәr hansı bir tәşkilat tәrәfindәn verilir?

•

qәbz
elan
arayış
xasiyyәtnamә
izahat

126 Salam, әziz dostum. Bu, mәnim sәnә әsgәrlikdәn göndәrdiyim sonuncu ... – verilmiş bu sözlәrlә hansı әmәli yazı nümunәsi başlayır?

•

inşa
әrizә
mәktub
elan
hekayә

127 Bunlardan biri elan növünә aid deyil:

•

bildiriş
afişa
açıq mәktub
anons
reklam

128 Aşağıdakılardan birini rәsmiişgüzar üslubun әn sәrbәst forması hesab etmәk olar:

•

bildiriş
әrizә
mәktub
akt
arayış

129 Hörmәtli cәnab! Sizin sadaladığınız әmtәә mәhsullarını bu gün almalıydıq. Tәәssüf ki, indiyәdәk nә malın növü, nә dә yüklәnmә haqqında
bildiriş almamışıq... Belә bir müraciәt hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir?

•

arayış
qәbz
mәktub
әrizә
elan

130 Hansı işgüzar sәnәdin dili daha sәrbәstdir?

•

annotasiya
mәktub
rәy
zәmanәt
etibarnamә

131 Bunlardan hansı rәsmiişgüzar üslubun әn sәrbәst formasıdır?

•

әmr
protokol
mәktub
arayış
әrizә

132 Mәktub sözü hansı mәnşәlidir?

•

tatar
fars
әrәb
monqol
türk

133 Reklamasiya nәdir?

•

kommersiya sәnәdi
itkilәr
iradlar
Heç biri doğru deyil.
müqavilә

134 Reklamasiyaya cavab hansı formada göndәrilir?

•

telefonla
şifahi
yazılı
faks vә internetlә
şifahi vә qismәn yazılı

135 Bunlardan biri rәsmi mәktub növü deyil:

•

tәqdimat
tәliqә
sorğu
xahişnamә

tәlәbnamә

136 Mәktubların strukturuna daxil olan hissәlәrdәn biri artıqdır:

•

fәrqlәndirici vә yekunlaşdırıcı hissә (sonluq)
müraciәt hissәsi (başlanğıc)
mәktublarda nәzakәt qaydalarına әmәl edilәn hissә
başlanğıc, ümumi, yekunlaşdırıcı hissә
ümumi hissә

137 Aşağıdakılardan hansı epistolyar üsluba aid deyil?

•

dәvәtnamәlәr, çağırış tipli yazılar
mәktublar
annotasiyalar
öyüdnamәlәr
nәsihәtnamәlәr

138 Verilmiş sәnәdlәrdәn hansı rәsmiişgüzar üslubun әn sәrbәst formasıdır?

•

qaimә
bәyanat
mәktub
sәrәncam
әmr

139 Mәktub yazarkәn gözlәnilәn sistemә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

fәrqlәndirici hissә
müraciәt hissәsi
normativ hissә
yekunlaşdırıcı hissә
ümumi hissә

140 Aşağıdakılardan hansı mәktubun növlәrinә aid deyil?

•

işgüzar mәktublar
rәsmi mәktublar

•

qapalı mәktublar
açıq mәktublar
әdәbi mәktublar

141 Mәktuba aid verilәnlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Müraciәt hissәsi mәktubun başlığı sayılır.
Mәktublar mәzmunca vә formaca birbirindәn fәrqlәnir.
Mәktublar mәzmunca vә formaca birbirindәn fәrqlәnmirlәr.
Ümumi hissә mәktubun başlığı sayılmır.
Mәktubun әsas mәtni 2 hissәdәn ibarәt ola bilәr.

142 Mәktublar neçә hissәdәn ibarәt olur?

•

1
5
4
3
2

143 Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

•

Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsi ilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir.
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәddir.
Göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün tәlәbini әks etdirәn sәnәddir.
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul sәnәdidir.
Yükdaşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir.

144 Tәqdimatın formalarından biri sәhvdir:

•

yazılı bәyanat
yuxarı tәşkilatlara yazılı mәlumat
İclasda neçә nәfәrin iştirak etmәsi qeyd olunur.
Forması tәxminәn әrizә kimidir.
müraciәt

145 Tәqdimatın tәrtibatına qoyulan tәlәblәrdәn biri sәhvdir:

•

Tәqdimatın kim tәrәfindәn verilmәsi dәqiq göstәrilmәlidir.
Tәqdimatda idarә vә ya tәşkilatın adı dәqiq göstәrilmәlidir.
Şәxsin öz xәtti ilә yazılıb imza qoyulmalıdır.
Yuxarı instansiyaya göndәrilir.
Tәqdimatda müraciәt anlaşıqlı şәkildә şәrh edilmәlidir.

146 Biri elan xarakterli yazılara aid deyil:

•

anons
bildiriş
tәqdimat
afişa
reklam

147 Biri xaraktercә fәrqlidir:

•

elan
çağırış
tәqdimat
afişa
bildiriş

148 Bunlardan biri digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

bәyanat
sәrәncam
tәqdimat
nota
fәrman

149 Bu әmәli yazı nümunәsindә iclasın keçirilmәsi, orada müzakirә olunan mәsәlәlәr, söylәnilәn mülahizәlәr vә çıxarılan qәrarlar әks olunur. Sonda
sәdr vә katib tәrәfindәn imzalanır. Söhbәt hansı әmәli yazıdan gedir?

•

әrizә
akt
protokol
bildiriş
mәktub

150 Bu әmәli yazı növünün Gündәlik , Çıxışlar vә Qәrar hissәlәri olur. Söhbәt hansı әmәli yazı növündәn gedir?

•

әrizә
mәktub
protokol
etibarnamә
bildiriş

151 Aşağıdakılardan biri iclasdan sonra tәrtib olunur:

•

rekvizit
mәktub
protokol
referat
әmr

152 Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr hansı sәnәdә aiddir? 1.İclasın gündәliyi 2.Eşidildi 3.Çıxışlar 4.Qәrar

•

akt
elan
arayış
әrizә
protokol

153 Protokol nә vaxt yazılır?

•

ezamiyyәtә göndәrilәn zaman
qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq mәqsәdilә
konfrans, iclas, qurultayda söylәnilәn çıxışları qeyd etmәk mәqsәdilә
hәr hansı faktı aşkarlamaq mәqsәdilә
hәr hansı idarә vә ya şәxsin adından iş görәn zaman

154 Verilmiş fikirlәrә görә müәyyәn et: 1)Vәrәqin sol tәrәfindә böyük hәrflә Eşidildi sözü yazılır, müzakirә olunacaq mәsәlә qeyd olunur. 2) Çıxış
etdilәr sözü yazılır, edilәn çıxışların qısa mәzmunu qeyd olunur. 3) Qәrar (qәrar bәndlәr üzrә yığcam şәkildә öz әksini tapmalıdır) sözü yazılır.

•

sәrәncam
akt
protokol

•

zәmanәt
annotasiya

155 Sәnәd formalarından hansı tәqvim ili boyunca nömrәlәnir vә kitabda qeydә alınır?

•

tәrcümeyihal vә xasiyyәtnamәlәr
әrizә vә arayışlar
әmr vә protokollar
bildiriş vә zәmanәtlәr
hesabat vә izahatlar

156 Protokol kimlәr tәrәfindәn imzalanır?

•

yalnız sәdr
iclasda iştirak edәn bütün şәxslәr
sәdr vә katib
yalnız katib
mәruzәçi

157 Bunlardan biri protokolda öz әksini tapmır:

•

gündәlik mәsәlәlәr
çıxışların qısa mәzmunu
xülasә
sәdr vә katibin imzası
qәrar

158 Müşavirә, konfrans vә iclaslarda söylәnilәn çıxışları, qәbul edilәn qәrarları özündә tәzahür etdirmәk üçün, hәmçinin hәr hansı bir qaydanın yaxud
qanunun pozulması zamanı tәrtib olunan akta әlavә etmәk üçün yazılır.

•

аkt
әrizә
protokol
qәrar
tәqdimat

159 İşgüzar protokol nәdir?

•

danışıqların yeri, şәraiti, beynәlxalq saziş qaydaları
danışıqların aparılması üçün qonaqların dәvәt olunması, protokolun yazılması (vaxt, reqlament)
işgüzar görüşlәrin aparılması qaydasıdır (görüşün vaxtı, yeri, şәraiti, qәbulun seçilmәsi, qonaqların siyahısı)
xarici ticarәt әlaqәlәrinin yaradıldığı vaxt, tәrәflәrin bağladığı saziş
danışıqların yeri, şәraiti, göstәrilәn sәnәd (yerin rahatlığı, sәsküysüz şәrait)

160 Protokol haqqında yazılanlardan biri doğru deyil:

•

Bir neçә aktual mәsәlәni özündә әks etdirә bilәr.
Yunan sözüdür ``protok``ilk, ``kolos``yapışdırmaq demәkdir.
İşgüzar sәnәd formasıdır.
Әmәli yazı nümunәsidir, rәsmi sәnәd formasıdır.
Dövlәt qanunu, qayda pozulubsa, akta әlavә olaraq yazılır.

161 Protokolla bağlı verilmiş fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Dövlәtlәrarası saziş, müqavilә vә s. bağlanan zaman keçirilәn yığıncaqlarda da yazılır.
İclaslarda söylәnilәn çıxışları vә çıxarılan qәrarı tәzahür etdirmәk üçün yazılır.
Faktlar (oxuduğu, işlәdiyi yerlәr, nailiyyәtlәri vә s.) ardıcıl sadalanmalıdır.
Sәdr vә katib tәrәfindәn imzalanır.
Tәşkilatın adı, tarix vә yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunmalıdır.

162 Verilmiş fikirlәrdәn yalnız biri protokola aiddir:

•

Mәlumatın mahiyyәti, mәzmunu qeyd olunur.
Şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilir.
Tәşkilatın adı, tarix vә yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunur.
Bәdii üsluba әsaslanır.
Yoxlamanın müddәti hәm rәqәm, hәm dә hәrflә qeyd olunur.

163 Әrәbcәdәn götürülmüş bu söz verilәn tapşırığın yerinә yetirilmәsi, görülmüş işin nәticәsi haqqında mәsul şәxsә, kollektivә, tәşkilata, ictimaiyyәtә
yazılı vә şifahi şәkildә verilәn rәsmi mәlumatdır:

•

vәkalәtnamә
izahat
hesabat
protokol
bәyanat

164 Hesabatın tәrtib edilmәsinә qoyulan tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Hesabatda tәkrarlara, yorucu fikirlәrә, yersiz sitatlara yol verilmәmәlidir.
Hesabatdakı faktlar vә rәqәmlәr dәqiq verilmәlidir.
Hesabat idarә rәhbәri vә baş mühasib tәrәfindәn imzalanır vә möhür vurulur.
Hesabat konkret vә geniş ola bilәr.
Hesabat inandırıcı olmalıdır.

165 Hesabat sözü mәnşәcә hansı dilә aiddir?

•

fars
әrәb
Azәrbaycan
әfqan
türk

166 Hesabat haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Tәkrara yol verilmәmәlidir.
İnandırıcı olmalıdır.
Qorunub saxlanmır.
İmzalanmalıdır.
Faktlar, rәqәmlәr dәqiq göstәrilmәlidir.

167 İşgüzar görüşlәrin keçirilmәsi qaydası necә adlanır?

•

protokol forması
etiket
işgüzar protokol
mәdәniyyәt
etik kodeks

168 Eşidildi, gündәlik mәsәlәlәr, iştirak edәnlәr, qәrar.. kimi sözlәr hansı sәnәd formasının tәrkib hissәsi kimi işlәdilir?

•

afişa
akt
protokol
nota

akt

169 Protokoldan çıxarış verәrkәn hansı mәlumatlar verilmәlidir? Sәhvi göstәr:

•

qәrar
iclas iştirakçıları vә onların sayı
iştirakçıların imzası
gündәlik mәsәlә
iclasın tarixi vә nomrәsi

170 Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr hansı sәnәdә aiddir? 1)İclasın gündәliyi 2)Eşidildi 3) Çıxışlar 4) Qәrar

•

elan
әrizә
protokol
arayış
akt

171 Bu әmәli yazı növünün adı yunancadan tәrcümәdә ilk, birinci vәrәq , yapışdırmaq mәnalarını ifadә edәn hissәlәrdәn ibarәtdir:

•

reklam
elan
protokol
akt
annotasiya

172 Verilmiş nümunә hansı әmәli yazı növünün әsas hissәsindәn bir parçadır? 2015ci il aprelin 25dә ADİU Elmi Şurasının növbәti iclası keçirildi...

•

izahat
әrizә
protokol
xasiyyәtnamә
akt

173 Bu әmәli yazı nümunәsinin mәtni belә tamamlanır: Qәrar: 1) …; 2) …; 3)… Sәdr … Katib … Söhbәt hansı yazı növündәn gedir?

•

elan
izahat

•

protokol
bildiriş
akt

174 Hansı әmәli yazı nümunәsinin әsas hissәsi bu başlıqlardan ibarәt olur? 1. Gündәlik 3. Çıxışlar 2. Eşidildi 4. Qәrar

•

elan
akt
protokol
afişa
izahat

175 Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universiteti Azәrbaycan dili kafedrasının iclasında müzakirә olunan mәsәlәlәr, söylәnilәn fikirlәr vә çıxarılan qәrarlar
hansı әmәli yazı nümunәsindә öz әksini tapmalıdır?

•

izahat
vәkalәtnamә
protokol
elan
akt

176 Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr hansı әmәli yazı növünә aiddir? 1) İclas qәrarlarının әks etdirilmәsi, qayda pozulması vә dövlәtlәrarası sazişlә әlaqәdar
tәrtib olunur. 2) Tәşkilatın adı, tarix vә yer göstәrilir. 3) Sәnәdin әvvәlindә onun adı vә nömrәsi böyük hәrflә yazılır. 4) Sonda sәdr vә katib imza
qoyur.

•

tәqdimat
әmr
protokol
rәy
izahat

177 Bu әlamәtlәr hansı әmәli yazıya aiddir? 1) Yunancadan tәrcümәdә ilk, birinci vәrәq, yapışdırmaq mәnalarını verir. 2) Müxtәlif işlәnmә
mәqamları var 3) Özündә bir neçә mәsәlәni әks etdirә bilәr.

•

akt
әmr
protokol
izahat

annotasiya

178 Protokola aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Latınca «_____» sözündәn olub, «qeyd aparmaq, әlavә etmәk» demәkdir.
Tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.
Sonunda sәdr vә katibin imzası olur.
Bir sıra hallarda xüsusi formada mәtbәәdә hazırlanır.
Yazılma tarixi (gün, ay vә il) sonda bütöv şәkildә göstәrilir.

179 Protokola aid xüsusiyyәt hansıdır?

•

Qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn xüsusi formada tәrtib edilmiş sәnәddir.
Latınca «_____» sözündәn olub, «qeyd aparmaq, әlavә etmәk» demәkdir.
Yunancadan tәrcümәdә "ilk, birinci vәrәq, yapışdırmaq" mәnalarını verir.
Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilir.
Latınca «_____» sözündәn olub, hәrәkәt, hadisә, cinayәt işi demәkdir.

180 Aşağıda hansı әmәli yazı nümunәsinin xüsusiyyәtlәri verilmişdir? 1) İştirakçıların sayı göstәrilmәli, müvafiq qәrar bәndlәr üzrә öz әksini
tapmalıdır. 2) Sonunda sәdr vә katibin imzası olur.

•

hesabat
akt
protokol
izahat
annotasiya

181 Adı әrәbcәdәn götürülmüş bu sәnәd görülmüş işin nәticәsi haqqında mәsul şәxsә, tәşkilata, ictimaiyyәtә yazılı vә şifahi şәkildә verilәn mәlumatı
әks etdirir.

•

vәkalәtnamә
әrizә
hesabat
akt
arayış

182 Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin baş müәllimi Lalә Әliyevanın 20102015ci illәr üçün dövlәt büdcәli elmitәdqiqat işinin planına dair
verdiyi mәlumat belә adlanır:

•

akt
bildiriş
hesabat
әrizә
tәqdimat

183 Hesabata aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Yazılarkәn bu sistem gözlәnilmәlidir: müraciәt, ümumi, fәrqlәndirici, yekunlaşdırıcı hissәlәr.
Rәsmiişgüzar üslubun әn sәrbәst formasıdır.
Әvvәlindә onu yazan şәxsin adı, atasının adı vә soyadı göstәrilmәli, sonunda isә imza qoyulmalıdır.
Bir sıra hallarda xüsusi formada mәtbәәdә hazırlanır.
Sәdr vә katib tәrәfindәn imzalanır.

184 Hesabata aid olmayan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Әrәb sözü olub, «verilәn tapşırığın yerinә yetirilmәsi, görülmüş işin nәticәsi haqqında mәsul şәxsә, kollektivә, tәşkilata, ictimaiyyәtә verilәn rәsmi mәlumat»
mәnasını bildirir.
Әvvәlindә onu yazan şәxsin adı, atasının adı vә soyadı göstәrilmәli, sonunda isә imza qoyulmalıdır.
Tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.
Faktlar vә rәqәmlәr dәqiq verilmәlidir.
Hәm yazılı, hәm dә şifahi formada ola bilәr.

185 Görülmüş işin nәticәsi haqqında mәlumatı işıqlandırır:

•

izahat
protokol
hesabat
bildiriş
elan

186 Verilәnlәr içәrisindә hansı әmәli yazı nümunәsinә aid xüsusiyyәt yoxdur: 1) Qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә
verilәn mәlumatdır. 2) Latınca qeyd aparmaq, әlavә etmәk demәkdir. 3) Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә bu vә ya digәr tәşkilat
tәrәfindәn verilir. 4) Tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.

•

vәkalәtnamә
arayış
hesabat

•
annotasiya
akt

187 Verilmiş xüsusiyyәtlәr hansı sәnәd növlәrinә aiddir?1) Tapşırığın yerinә yetirilmәsi, görülmüş işin nәticәsi haqqında verilәn mәlumatdır. 2)
Sonunda sәdr vә katibin imzası olur.

•

әrizә, izahat
izahat, elan
hesabat, protokol
annotasiya, hesabat
akt, protokol

188 Tәqvim ili boyunca nömrәlәnәn vә qeydә alınan sәnәd növlәrindәn biridir:

•

tәrcümeyihal
әrizә
әmr
tәqdimat
müqavilә

189 ...yazılı sәnәd kimi, әsasәn, hökumәt orqanlarının idarә, müәssisә, tәşkilat vә s. rәhbәrlәrinin rәsmi sәrәncamı hesab olunur.

•

nota
tәqdimat
әmr
bәyanat
izahat

190 Mәzmununa görә müqavilәnin hansı növlәri var?

•

mürәkkәb
birtәrәfli
geniş
sülh, әmәk, ticarәt
sadә

191 Şәxsin öz xәtti ilә yazılmayan әmәli yazı nümunәlәri hansılardır?

•

әrizә
mәktub
әmr
tәrcümeyihal
izahat

192 Hansılar daha rәsmi xarakter daşıyır?

•

anons vә afişalar
әrizә vә izahatlar
әmr vә sәrәncamlar
zәmanәt vә elanlar
mәktub vә sifarişlәr

193 Aşağıda verilmiş mәtn hansı sәnәdin tәrkib hissәsidir? İdarәnin işçilәrindәn Arif Mәmmәd oğlu Hәsәnov vә Tahir Kәrәm oğlu Әliyev 5 iyul
2015ci il tarixindәn mәzuniyyәtә buraxılsınlar.

•

etibarnamә
arayış
әmr
xasiyyәtnamә
әrizә

194 Әmrin sәrәncam hissәsi haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Hәr bәnd struktur bölmәsinin konkret icrasının vә ya vәzifәli şәxsin adının göstәrilmәsi ilә başlanır.
«Әmr edirәm» sözlәri ilә başlanır.
Qüvvәdәqalma müddәti göstәrilir.
Müddәt göstәrilmir.
Nәzәrdә tutulan fikirlәr әrәb rәqәmlәri ilә nömrәlәnәn bәndlәr üzrә yerlәşdirilir.

195 Әmrin hazırlanması vә tәtbiqinә dair verilәn tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

Әmrin sәrәncam hissәsi «әmr edirәm» sözlәri ilә başlanır .
Әmr, bir qayda olaraq, şәrh vә sәrәncam hissәlәrindәn ibarәt olur.
Әmr layihәsinin son variantına onun hazırlanmasında iştirak edәn struktur bölmәlәrin vә ya әlaqәdar tәşkilatların rәhbәrlәri düzәliş edә bilәrlәr.
Tәqvim ili boyunca nömrәlәnir vә müvafiq kitabda qeydә alınır.
Şәrh hissәsindә әmr verilmәsi üçün әsas götürülәn faktlar ifadә edilir, sәrәncam hissәsindә isә görülmәli tәdbirlәr sadalanır.

196 Fәlsәfә kafedrasının müәllimlәrindәn Lalә Sәmәdova, Günay Hәsәnova 1 iyul 2015ci il tarixindәn mәzuniyyәtә buraxılsınlar cümlәsi hansı
sәnәdin tәrkib hissәsidir?

•

elan
arayış
әmr
akt
әrizә

197 İcra hakimiyyәti, idarә vә müәssisәlәrin kollektiv orqanının qәbul etdiyi sәnәd növü necә adlanır?

•

fәrman
xasiyyәtnamә
qәrar
referat
işgüzar mәktub

198 Mәntiqi ardıcıllığı davam etdirin: fәrman, sәrәncam, bәyanat ...

•

bildiriş
sifariş
nota
әrizә
teleqram

199 Müәyyәn bir tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur. Yoxlanılan hadisә haqqında dәqiq mәlumat verilir. Burada
hadisәnin gedişi, materialın qiymәti, kәmiyyәti öz әksini tapır .Verilәnlәr rәsmiişgüzar üslubun hansı növünә aiddir?

•

zәmanәt
protokol
akt
rәsmi mәktub
izahat

200 Anar, Ramiz vә Tahir zarafat edәrkәn bilmәdәn auditoriyanın pәncәrәsini sındırmışlar. Sәn isә qrup nümayәndәsi kimi bu hadisәnin şahidi olan
tәlәbә yoldaşlarınla birlikdә bir sәnәd hazırlamalısan. Hansını seçsәn, daha mәqsәdәuyğun olar?
rәy

•

arayış
akt
qәbz
mәktub

201 Hәr hansı bir tәşkilat vә ya müәssisәdә aparılan yoxlamanın nәticәlәri әks etdirilәn sәnәd növü hansıdır?

•

zәmanәt
protokol
akt
rәsmi mәktub
izahat

202 Aşağıdakı işgüzar sәnәdlәrdәn hansını hazırlayarkәn bu tәlәblәr yerinә yetirilmәlidir? 1)Sәnәdin adı vәrәqin yuxarı hissәsindә böyük hәrflә
yazılır. 2) Sәnәdin adının altında il, ay, gün vә sәnәdin tәrtib edildiyi yer göstәrilir. 3) Sәnәdi tәrtib edәnlәrin vәzifәsi, soyadı, adı vә atasının adı
yazılır. 4)Yoxlanılan hadisә haqqında dәqiq mәlumat verilir. Burada hadisәnin gedişi, materialın qiymәti, kәmiyyәti öz әksini tapır. 5) Yoxlamanın
müddәti hәm rәqәm, hәm dә hәrflә qeyd olunur. 6) Sәnәdin sonunda nәticә verilir. Burada mәsuliyyәt daşıyan vә ya işә vicdanla yanaşan şәxs
göstәrilir. 7) Tәrtib edәnlәrin imzası sәnәdin sonunda qoyulur.

•

izahat
әqd
akt
tәrcümeyi – hal
iş planı

203 Verilmiş әmәli yazı növlәrindәn biri mәntiqi pozur: izahat, töhmәt, akt, xәbәrdarlıq, şiddәtli töhmәt.

•

akt
xәbәrdarlıq
töhmәt
izahat
şiddәtli töhmәt

204 Aktın tәrtib olunması ardıcıllığını düzgün sıralayın: 1)Aktı tәrtib edәnlәrin vәzifәsi, soyadı, adı vә atasının adı yazılır. 2)Yoxlamanın müddәti
hәm rәqәm, hәm dә hәrflә qeyd olunur. 3) Akt sözu vәrәqin yuxarı hissәsindә böyük hәrflә yazılır. 4)Aktın sonunda nәticә verilir. 5)Akt sözünün
altında il, ay, gün vә aktın tәrtib edildiyi yer göstәrilir. 6)Aktı tәrtib edәnlәrin imzası aktın sonunda qoyulur. 7)Yoxlanılan hadisә haqqında dәqiq
mәlumat verilir.

•

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

205 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı akta aid deyil?

•

Bir neçә faktı әks etdirә bilәr.
Sonda tәrtib edәnlәrin imzası qoyulur.
Kollektiv tәrәfindәn müzakirә edilir.
Әksәr hallarda xüsusi tәftiş komissiyasının iştirakı ilә tәrtib olunur.
Yoxlanılan hadisә haqqında dәqiq mәlumat verilir.

206 Akt kim tәrәfindәn imzalanmalıdır?

•

komissiyanın üzvlәrindәn biri
sәdr
aktın tәrtibindә iştirak edәn bütün şәxslәr
komissiyanın bir neçә üzvü
baş mühasib

207 Nümunә işgüzar yazışmanın hansı növünә aiddir? I mәsәlә: Qrup nümayәndәsi Günay Dadaşovanın "Tәlәbәlәrin dәrsә davamiyyәtindәki
pozuntuların sәbәblәri haqqında" mәruzәsi – 20 dәqiqә. II mәsәlә: Universitetdә keçirilәn müxtәlif tәdbirlәrdә tәlәbәlәrin iştirakı barәdә Hәmkarlar
komitәsi sәdrinin mәruzәsi – 15 dәqiqә.

•

protokol
akt
reqlament
bildiriş
saziş

208 Әmәli yazının növünü müәyyәn edin: Mәn, filologiya fakültәsinin IV kurs tәlәbәsi Sәnubәr Musa qızı Әliyeva universitetin nәşriyyat şöbәsindәn
tәlәbәlәrә paylamaq üçün 400 (dörd yüz) әdәd metodik vәsait götürdüm. Әliyeva S.M. 25 sentyabr 2015ci il

•

vәkalәtnamә
akt
qәbz

•

hesabat
etibarnamә

209 Akt haqqında yazılanlardan biri doğru deyil:

•

Akt imzalanmalıdır.
Tәrtib olunarkәn “akt” sözü vәrәqin yuxarı hissәsindә böyük hәrflәrlә yazılmalıdır.
Tәrtib edәnlәrin imzasının olması zәruri deyildir.
Hәr bir akt tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.
Yoxlanılan hadisә haqqında dәqiq mәlumat verilmәlidir.

210 Akt neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

4
1
2
6
3

211 Bir neçә nәfәrin iştirakı ilә imzalanıb tәrtib edilәn sәnәd necә adlanır?

•

qaimә
protokol
akt
tәqdimat
әmr

212 Bunlardan hansı mәzmunca akt növü deyil?

•

hәr hansı bir faktı aşkarlayan akt
cinayәt aktı
ictimai akt
Azadlıq haqqında Konstitusiya aktı
dövlәt aktı

213 Akt haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:
Aktın sonunda ( imzadan әvvәl) onun nüsxәlәri vә saxlandığı yer haqqında mәlumat verilir.

•

Akt onun tәrtib olunmasında iştirak edәn bütün şәxslәr tәrәfindәn imzalanır.
Yalnız komissiyanın sәdri tәrәfindәn imzalanır.
Akt bir neçә bәnddәn ibarәt ola bilәr.
Aktın başlığı hәmin aktda göstәrilәn mәsәlәni qısa şәkildә әks etdirmәlidir.

214 Aktın mәtni hansı tәrkib hissәlәrindәn ibarәtdir?

•

giriş, şәrh vә nәticә
şәrh vә sәrәncam
giriş vә şәrh
giriş vә nәticә
giriş vә sәrәncam

215 Göstәrilәn xüsusiyyәtlәr hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir? 1) Onun mәtni iki hissәdәn ibarәt olur. 2) I hissәdә sәnәdin tәrtib edilmәsinin
sәbәbi göstәrilir. 3) II hissәdә isә onun tәrtib edilmәsinin mәqsәd vә vәzifәlәri, aparılmış işin mahiyyәti vә xarakteri, müәyyәn edilmiş faktlar, habelә
nәticә vә tәkliflәr ifadә olunur. 4) Bu sәnәdi vәzifәlәri göstәrilmәklә onun tәrtib olunmasında iştirak edәn bütün şәxslәr imzalayır.

•

sәrәncam
әmr
akt
fәrman
müqavilә

216 Akt tәrtib edilәrkәn nәlәrә fikir verilmәlidir? Sәhv fikri göstәrin:

•

Aktı tәrtib edәnlәr haqqında әtraflı mәlumat verilmәlidir.
Akt bir neçә faktı әks etdrir.
Yoxlanmış hadisә (hadisәnin gedişi, materialların qiymәti vә kәmiyyәti)haqqında mәlumat tam olmalıdır.
Aktın tәrtib edildiyi yer vә zaman dәqiq göstәrilmәlidir.
Yoxlamanın nәticәlәri tam işıqlandırılmasa da olar.

217 Aktla bağlı verilmiş fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Hadisәnin gedişi, materialın qiymәti, kәmiyyәti öz әksini tapmalıdır.
Tәrtib edәnlәrin vәzifәsi, soyadı, adı, atasının adı yazılmalıdır.
Tәdbirin keçirilәcәyi yer qeyd edilmәlidir.
Akt onu tәrtib edәnlәr tәrәfindәn imzalanmalıdır.
Başlanğıcda il, ay, gün vә tәrtib edilәn yer göstәrilmәlidir.

218 Biri elan xarakterli әmәli yazılar sırasında verilә bilmәz:

•

afişa
reklam
akt
anons
bildiriş

219 Әmәk müqavilәsi neçә tәrәf arasında vә neçә nüsxәdә imzalanmalıdır?

•

5
3
2 vә daha çox
1
4

220 Mәzmununa görә müqavilәnin hansı növlәri var? Sәhv fikri göstәrin:

•

ticarәt
әmәk
geniş
nikah
sülh

221 Müqavilә hansı sәnәd formasına yaxındır?

•

tәqdimat
izahat
saziş
memorandum
sifariş

222 Müqavilә haqqında yürüdülәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Müqavilә müәyyәn şәrtlәr әsasında bağlanır vә tәrәflәrin nümayәndәlәri tәrәfindәn tәsdiqlәnir.
Mәzmununa görә müqavilәnin sülh, nikah, ticarәt, әmәk müqavilәsi vә s. növlәri vardır.
Müqavilә bir nüxsәdә tәrtib edilir vә imzalanır.
Әn azı iki nüsxәdә tәrtib edilir.

Quruluşuna görә müqavilәlәr sadә vә mürәkkәb olur.

223 Müqavilәdә neçә tәrәf ola bilmәz?

•

4
2
1
6
3

224 Müqavilәnin mәzmununa aşağıdakı hüquqi anlayışlardan biri aid deyil:

•

maddi әsasda bağlanırsa, ödәmә forması
müqavilәnin predmeti
müqavilәnin müddәtsizliyi
tәrәflәrin mәsuliyyәti vә mübahisәlәrin hәlli qaydası
tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәri

225 Mәzmununa görә müqavilәnin növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

ticarәt müqavilәsi
sülh müqavilәsi
özәl müqavilә
nikah müqavilәsi
әmәk müqavilәsi

226 Müqavilә nәdir?

•

Daha çox şirkәtin qarşılıqlı razılaşmasıdır.
Bir çox şirkәtlәrin razılaşmasıdır.
İki müәssisә vә ya ayrıayrı şәxslәr arasında aparılan işlәrin razılığıdır.
Heç biri doğru deyil.
İki vә daha çox şirkәtin birtәrәfli razılaşmasıdır.

227 Hansı sәnәdin müxtәlif növlәri mövcuddur?

•

bәyanat
akt

•

müqavilә
protokol
fәrman

228 Qarşılıqlı anlaşma hansı sәnәdin mahiyyәtini açır?

•

etibarnamә
izahat
müqavilә
zәmanәt
әmr

229 İştirakçıların sayından asılı olaraq müqavilәlәr neçә cür olur?

•

natamam, dolğun
ikitәrәfli, çoxtәrәfli
dövri, qeyridövri
daimi, mövsümi
birtәrәfli, çoxtәrәfli

230 Alqı satqı müqavilәsi hansı müqavilәdir?

•

mövsümi
çoxtәrәfli
ikitәrәfli
daimi
tәktәrәfli

231 Malgöndәrmә müqavilәsi nәdir?

•

Satıcının alıcıya müәyyәn müddәtә, möhlәtlә әmtәә әvәzinә verdiyi sәnәddir.
Yükdaşıma şәrtlәrinin pozulmasına görә tәrtib edilәn vә pozuntunun sәbәbkarını bildirәn sәnәddir.
Malgöndәrәn vә alıcılar arasındakı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әn vacib formasıdır.
Kommersiya mәsrәflәrinin, pozuntuların göstәrildiyi sәnәddir.
Keyfiyyәt üzrә standartlara vә texniki şәrtlәrә uyğunluğu tәsdiq edәn sәnәddir.

232 Nümunәvi müqavilәlәr üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?

•

nümunәvi müqavilә hazırlamış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında
birja komitәlәrinin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
gömrük orqanları tәrәfindәn hәllolunma qaydasında

233 Birtәrәfli müqavilә nәdir?

•

Bir tәrәf üçün iqtisadi, digәr tәrәf üçün mülki әhәmiyyәt kәsb etmәlidir.
Bir tәrәf üçün var
d övlәt, digәr tәrәf üçün şәrait yaratmalıdır.
müqavilәyә görә bir tәrәf üçün hüquq, digәr tәrәf üçün öhdәlik yarandıqda
Heç biri doğru deyil.
Bir tәrәf üçün siyasi fәaliyyәt, digәr tәrәf üçün isә inzibati әhәmiyyәt kәsb etmәlidir.

234 Verilmiş sәnәdlәrdәn birinin forması fәrqlidir:

•

tәqdimat
izahat
müqavilә
tәlәbnamә
әrizә

235 Hansı müqavilәlәrә Vyana konvensiyası tәtbiq olunur?

•

lizinq müqavilәlәrinә
yalnız milli xarakterli müqavilәlәrә
yalnız beynәlxalq xarakterli müqavilәlәrә
bütün növ müqavilәlәrә
hәm beynәlxalq, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә

236 ... әrәb mәnşәli olub, iki hissәdәn ibarәtdir vә sözlәşmә, razılaşma mәnasındadır:

•

tәrcümeyihal
akt
müqavilә
tәlәbnamә
xasiyyәtnamә

237 "..." latın sözü olub hәrәkәt, hadisә, cinayәt işi mәnasını verir:

•

etiket
reklam
akt
afişa
protokol

238 "12.05.2015ci il tarixindә yollarda yaranmış tıxaclar sәbәbindәn dәrsә 20 dәqiqә gecikmәyimi üzürlü hesab etmәyinizi Sizdәn xahiş edirәm".
Göstәrilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

etibarnamә
әrizә
izahat
bildiriş
arayış

239 İşçi әmәk funksiyalarını tam vә ya qismәn yerinә yetirmәdikdә, yaxud keyfiyyәtsiz yerinә yetirdikdә, hәmçinin müәssisәdaxili intizam
qaydalarını pozduqda vә әvvәlki xәbәrdarlıqlardan nәticә çıxarmadıqda işәgötürәn ona _______ verә bilәr.

•

tәşәkkür mәktubu
nota
töhmәt
axırıncı xәbәrdarlıq
izahat

240 Avropa oyunlarında könüllü kimi iştirak etmişәm. Bu sәbәbdәn imtahanlara gәlmәmişәm. Bunu üzrlü hesab etmәyinizi Sizdәn xahiş edirәm . Bu
nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

xәbәrdarlıq
töhmәt
izahat
әrizә
akt

241 ...., әsasәn, idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrdә qәbahәt edәnә hәmin qәbahәti bir daha tәkrar etmәmәsi üçün verilәn yazılı vә şifahi göstәriş
demәkdir.

•

sifariş
әrizә
xәbәrdarlıq
xasiyyәtnamә
annotasiya

242 Hansı әmәk kitabçasında qeyd edilir?

•

әrizә
arayış
tәşәkkür
heç biri
akt

243 Forma etibarilә izahatın neçә növü var?

•

4
6
2
1
3

244 Töhmәtin neçә növü vardır?

•

1
4
2
5
3

245 Bunlardan hansı intizam tәnbehi deyil?

•

әmәk müqavilәsinә xitam vermәk
töhmәt
xәbәrdarlıq
töhmәt vә cәrimә
cәrimә

246 Bunlardan hansı әmәk kitabçasında da qeyd edilir?

•

әrizә
xәbәrdarlıq
şiddәtli töhmәt
heç biri
dәrkәnar

247 Töhmәtin formaca növlәrindәn biri sәhvdir:

•

şiddәtli töhmәt
yazılı töhmәt
mürәkkәb töhmәt
yazılı vә şifahi töhmәt
şifahi töhmәt

248 Töhmәt barәdә yürüdülәn fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

“Töhmәt” әrәb sözü olub, mәnası mәzәmmәt, danlaq demәkdir.
Töhmәt hәr hansı bir müәssisә vә ya tәşkilatın iclasında müzakirә olunduqdan sonra verilә bilәr.
Töhmәt intizam tәnbehlәrindәn biridir.
Töhmәt idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrdә әmr kitabına, işçilәrin şәxsi işinә yazılmaqla rәsmilәşdirilir.
Töhmәt yalnız yazılı formada verilir.

249 Әrәb sözü olub, mәzәmmәt, danlaq mәnalarını verir. Bu, idarә vә müәssisәlәrdә yazılı şәkildә әmr kitabçasına, işçilәrin şәxsi işinә yazılmaqla
rәsmilәşdirilir . Verilmiş fikirlәr hansı sәnәdi sәciyyәlәndirir?

•

arayış
akt
töhmәt
izahat
tәnbeh

250 Әgәr tәlәbә icazәsiz dәrsә gәlmәyibsә, imtahanda iştirak etmәyibsә vә yaxud baş vermış hәr hansı bir hadisәyә açıqlama vermәk lazımdırsa, bu
halda hansı әmәli yazı növü ilә dekanlığa müraciәt etmәlidir?

•

referat
protokol

•

izahat
xasiyyәtnamә
mәktub

251 Hәr hansı bir әmәli izah edәn vә onun qәbul edilmәsi xahiş olunan yazı nümunәsi hansıdır?

•

arayış
hesabat
izahat
referat
akt

252 Bunlardan hansı formaca әrizә ilә eynidir?

•

bildiriş
arayış
izahat
müqavilә
mәktub

253 Mәntiqi ardıcıllığı davam etdirin: xasiyyәtnamә, arayış, tәqdimat...

•

bәyanat
nota
izahat
fәrman
sәrәncam

254 İzahat nә zaman yazılır?

•

müraciәt mәqsәdilә
hadisәni insanlara çatdırmaq mәqsәdilә
baş vermiş hadisәni izah etmәk , şәrh etmәk mәqsәdilә
qaydaqanuna әmәl olunduqda
sәnәdi tәsdiq etmәk mәqsәdilә

255 Mülki Mәcәllәyә görә cәrimә nәdir?

•

Satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur.
Әmtәә alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur.
Mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn vasitәdir.
Alıcı vә satıcının müәyyәn vәziyyәtlәrdә hәr birinә tәtbiq olunur.
Bank tәrәfindәn alqı
satqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunmur.

256 Cәrimәni kim, nә vaxt ödәmәyә mәcburdur?

•

Borca әlavә olaraq ödәnilmәli mәblәğdir.
Kreditorun tәtbiq etdiyi cәrimәdir.
Borclu tәrәf öhdәliyi müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirmәdikdә ödәmәyә mәcburdur.
Qoyulmuş müddәtin ötdüyü vaxtlarda tәtbiq olunur.
Malın alış qiymәtinә әlavәdir.

257 Hansı sәnәdin şifahi forması olur?

•

arayış
xasiyyәtnamә
xәbәrdarlıq
akt
tәqdimat

258 Töhmәt nә zaman verilir?

•

işçi әmәk intizamına ciddi әmәl etdikdә
işçi işә qәbul olunan zaman
işçi әmәk qanunlarına әmәl etmәdikdә
işçi nümunәvi işlәdikdә
işçi işdәn çıxarıldıqda

259 Xәbәrdarlıq hansı formada verilir?

•

Xәbәrdarlıq yalnız dövlәt tәrәfindәn verilir.
yalnız yazılı formada
hәm yazılı , hәm şifahi formada
İşçinin әmәk kitabçasında qeyd olunur.
yalnız şifahi formada

260 1228 iyun 2015ci il tarixindә Avropa Oyunlarının keçirilmәsi ilә әlaqәdar könüllülәri hәmin tәdbirlәrdә iştirak etmәyә dәvәt edir. Tәşkilat
Komitәsi .Verilmiş nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

teleqram
radioqram
çağırış
anons
afişa

261 Azәriqazbank әhalinin nәzәrinә çatdırır ki, әmanәtlәrә verilәn orta illik gәlir 10 faizdәn 30 faizә qaldırılmışdır. Azәriqazbank . Verilmiş
nümunәnin hansı әmәli yazı növünә aid olduğunu göstәrin:

•

etibarnamә
bildiriş
arayış
teleqram
radioqram

262 Anons, reklam, afişa, bildiriş vә s. kimi işgüzar yazı nümunәlәri hansı sәnәd formasına daha yaxındır?

•

qәbz
әrizә
elan
arayış
izahat

263 Bu vә ya digәr mәlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaq üçün nәzәrdә tutulur:

•

töhmәt
müqavilә
elan
әmr
saziş

264 Elan verilәrkәn bunlardan hansı qeyd olunmalıdır?

•

tәdbirin keçirilәcәyi yer
mәlumatın mahiyyәti, mәzmunu

•

yuxarıda sadalananların hamısı
Elanda bir vә ya bir neçә mәlumat öz әksini tapa bilәr.
dәqiq vaxt vә mәlumatın kim tәrәfindәn verilmәsi

265 Bir adama şöhrәt qazandırmaq, bir mәhsulu fәrqlәndirmәk vә ya istehlakçı, müştәri, tamaşaçı cәlb etmәk mәqsәdi ilә görülәn tәdbirlәr necә
adlanır?

•

protokol
töhmәt
reklam
bildiriş
afişa

266 Mәntiqi ardıcıllığı davam etdirin: anons, reklam, afişa, ...

•

teleqram
rәy
bildiriş
tәlimat
dәrkәnar

267 Hansı sәnәdin sonunda imzaya ehtiyac duyulmur?

•

tәrcümeyihal
akt
afişa
arayış
izahat

268 Bunlardan biri elan növü deyil:

•

bildiriş
afışa
reqlament
anons
reklam

269 Reklam, anons vә s. kimi әmәli yazı nümunәlәri hansı sәnәd formasına uyğundur?

•

arayış
qәbz
elan
etibarnamә
mәktub

270 Elanla bağlı verilmiş fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Mәlumatın kim tәrәfindәn verilmәsi göstәrilmәlidir.
Mәlumatın mahiyyәti, mәzmunu aydın qeyd olunmalıdır.
Şәxsin öz xәtti ilә yazılmalıdır.
Tәdbirin keçirilәcәyi yer qeyd edilmәlidir.
Mәlumatın vaxtı, saatı dәqiq göstәrilmәlidir.

271 Elan haqqında verilmiş fikirlәrdәn yalnız biri düzdür:

•

Sonda sәdr vә katib tәrәfindәn imzalanır.
Şәxsin öz xәtti ilә yazılıb imza qoyulmalıdır.
Bu vә ya digәr mәlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaqla tәşkiledici missiya yerinә yetirir.
Möhürlәnmәlidir.
Görülәn işә aydınlıq gәtirmәk mәqsәdilә yazılır.

272 Әlәt qәsәbәsinin Mәrkәzi klubunda Azәrbaycan Dövlәt Kukla Teatrının qastrolu çәrçivәsindә bir neçә tamaşanın göstәrilәcәyi planlaşdırılır.
Qәsәbә sakinlәrinә bu barәdә mәlumat vermәk üçün klubun qarşısındakı lövhәdә aşağıdakılardan hansını görә bilәrik?

•

akt
reklam
afişa
annotasiya
elan

273 Verilmiş sәnәdi müәyyәnlәşdirin: May ayının 15dә universitetin iclas zalında şairlәrdәn Fikrәt Qoca vә Zahid Xәlillә görüş keçirilәcәk. Arzu
edәnlәr iştirak edә bilәrlәr.

•

akt
protokol
bildiriş
әrizә

arayış

274 Latın sözü olub, qışqırmaq mәnasını verir:

•

teleqram
annotasiya
reklam
әrizә
protokol

275 Biri işgüzar sәnәddir:

•

nazirin әmri
konstitusiya
reklam
dövlәt sәrәncamı
prezidentin fәrmanı

276 Alıcı cәlb etmәk mәqsәdi ilә görülәn tәdbirlәr necә adlanır?

•

protokol
töhmәt
reklam
bildiriş
akt

277 Biri xaraktercә digәrlәrindәn fәrqlәnir:

•

faktura
tranzit
reklam
idxal
zәmanәt

278 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri nәdәn ibarәtdir?

•

Tәlәbatın artırılmasına sәbәb olur.
İstehsalın artırılmasına sәbәb olur.

•

Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir.
Ehtiyacın ödәnilmәsinә sәbәb olur.
Malın satışına tәsir göstәrir.

279 Reklam proqramının әsasının tәşkili nәdәn ibarәtdir?

•

Marketinq fәaliyyәtinin tәşkilidir.
Biznes proqramının hazırlanmasıdır.
Reklam fәaliyyәtinin tәşkilidir.
İstehsalın tәkmillәşdirilmәsidır.
Bazar münasibәtlәrinin tәşkilidir.

280 Reklam sifarişçilәri ilә reklam agentliklәri arasında bağlanan müqavilәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

reklamın düzgünlüyü
reklamın istiqamәtlәndirilmәsinin tәşkili
reklam әmәliyyatında iştirak edәn tәrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
reklam işinin planlaşdırılması
reklamın ideyalılığının formalaşması

281 Çap reklamının nәşrinin novü hansıdır?

•

kitabça nәşri
dәrgi (jurnal) nәşri
reklam
kataloq nәşri
tәqvim
b loknot nәşri
qәzet nәşri

282 … bu vә ya digәr mәlumatı insanlara qabaqcadan çatdırmaqla tәşkiledici missiyanı yerinә yetirir . Söhbәt hansı әmәli yazı növündәn gedir?

•

reklam
hesabat
elan
bәyanat
akt

283 Afişa hansı әmәli yazı formasına uyğun gәlir?

•

reklam
mәktub
elan
hesabat
rәy

284 Anons hansı әmәli yazı formasına uyğun gәlir?

•

protokol
mәktub
elan
tәqdimat
akt

285 Reklam hansı әmәli yazı formasına uyğun gәlir?

•

protokol
izahat
elan
rәy
akt

286 Bildiriş hansı yazı formasına uyğun gәlir?

•

rәy
izahat
akt
elan
mәktub

287 Verilәn parça hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir? 15 may 2015ci il saat 10:00da ADİUnun Böyük Elmi Şurasının iclası olacaqdır. İclasın
gündәliyi: 1) 20142015ci tәdris ilinin yekunları vә qarşıda duran vәzifәlәr. 2) Cari mәsәlәlәr. Elmi katib

•

әmr
arayış
elan
izahat
akt

288 Verilmiş sәnәdin növünü müәyyәnlәşdirin:19 mart 2015ci il tarixindә saat 12:00da ADİUda Novruz bayramı münasibәti ilә şәnlik keçirilәcәk.
Tәdbirin açılışı universitetin hәyәtindә, tonqal әtrafında olacaqdır.

•

annotasiya
akt
bildiriş
protokol
izahat

289 Biri elan xarakterli әmәli yazı nümunәsidir:

•

akt
protokol
afişa
izahat
annotasiya

290 Nümunә işgüzar sәnәdlәrin hansı növünә aiddir?Azәrbaycan Sәhmdar Kommersiya Әmanәt bankı әhalinin nәzәrinә çatdırır ki, Azәrbaycan
Respublikası әmanәt bankı sertifikatlarına verilәn orta illik gәlir 10 faizdәn 30 faizә qaldırılmışdır.

•

annotasiya
arayış
bildiriş
rәy
izahat

291 Televiziyanın AzTV1 kanalında Böyük dayaq bәdii filmindәn fraqmentlәr göstәrilir vә hәmin filmin efirә gedәcәyi gün vә saat verilirsә bu, necә
adlanır?

•

reklam
afişa
anons
bildiriş
elan

292 Bu әmәli yazı növünün adı latınca qışqırmaq mәnasını verir:
protokol

•

annotasiya
reklam
akt
teleqramm

293 Mәşhurlaşdırmaq, kütlәvilәşdirmәk, mәlumatı yaymaq, diqqәti cәlb etmәk anlamında işlәdilәn әmәli yazı növü hansıdır?

•

afişa
elan
reklam
akt
anons

294 Hәr hansı bir verilişin göstәrilәcәyi gün vә saat haqqında mәlumat necә adlanır?

•

elan
afişa
anons
reklam
bildiriş

295 Nümunә işgüzar sәnәdlәrdәn hansına aiddir? Gül bayramı ilә әlaqәdar tәdbir keçirilәcәkdir. Arzu edәnlәr iştirak edә bilәrlәr. Tәlәbә Hәmkarlar
Komitәsi

•

xasiyyәtnamә
arayış
bildiriş
reklam
akt

296 Nümunә işgüzar sәnәdlәrdәn hansına aiddir? Yanvar ayının 20dә saat 3dә universitetin akt zalında şәhidlәrin anım gününә hәsr olunmuş
yığıncaq keçirilәcәkdir.

•

arayış
protokol
bildiriş
әrizә
akt

297 Nümunә işgüzar sәnәdlәrdәn hansına aiddir? Sabah mәktәbin akt zalında Mikayıl Müşfiqә hәsr olunmuş poeziya gecәsi keçirilәcәk. Arzu edәnlәr
iştirak edә bilәrlәr.

•

anons
rәy
bildiriş
protokol
reklam

298 Verilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aid edilә bilәr? Tez, sәrfәli vә etibarlı! Pulunuzu Azәrbaycandan başqa ölkәyә bir bank günü әrzindә
hesabınıza köçürürük. Müraciәt edin. Ünvan: Bakı şәh., Vidadi küç., 34 Telefonlar: 4954542, 4954242

•

anons
elan
reklam
akt
afişa

299 Aşağıdakı әmәli yazı növlәrindәn biri mәzmununa vә mәqsәdinә görә elanın bir formasıdır:

•

anons
izahat
rәy
akt
annotasiya

300 Biri elan xarakterli әmәli yazılardandır:

•

teleqram
akt
anons
әrizә
arayış

301 Aşağıdakılardan hansı poçt terminologiyasına aid deyil?

•

eksprespoçt
banderol

•

bonanza
teleqram
barat

302 Mәzmununa görә neçә cür teleqram forması mövcuddur?

•

1
4
3
5
2

303 Nümunәlәrә әsasәn tapın: 1. Şәxsin adı, soyadı dәqiq vә düzgün olmalıdır. 2. Mәzmunu yığcam, aydın vә mәnalı olmalıdır. 3. Rәqәmlәr, adәtәn,
hәrflә gostәrilmәlidir. 4. Pul köçürmәk üçün dә istifadә olunur.

•

izahat
etibarnamә
teleqram
zәmanәt
vәkalәtnamә

304 Aşağıdakılardan hansı әmәli yazı nümunәsi sayılmır?

•

zәmanәt
telefonoqram
teleqraf
mәktub
radioqram

305 Teleqramın hansı formaları olur:

•

adı, qeyriadi, tәcili
tәcili, qeyrimüәyyәn, xüsusi
adi, tәcili, xüsusi
adi, sifarişli, qeyriadi
adi, mürәkkәb, tәcili

306 Bunlardan hansı ancaq sәslә ötürülür?

•

reklam
telefonoqram
radioqram
bildiriş
teleqraf

307 Bunlardan hansıları poçt terminologiyasına daxil deyil?

•

ödәmә haqqında qәbz
teleqram, barat
protokol, izahat
tәliqә
reklam prospekti

308 Telefonoqram haqqında verilәn fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Tәhrif olunmuş, çәtin anlaşılan sözlәr mәtndә öz әksini tapmır.
Nömrәsi göstәrilmәlidir.
Telefonoqramda mәsuliyyәt daşıyanın adı, soyadı vә vәzifәsi göstәrilmәmәlidir.
Mәsuliyyәt daşıyanın adı, soyadı göstәrilmәlidir.
Mәtndә gün, saat qeyd edilmәlidir.

309 Teleqramın neçә növu var?

•

4
1
2
5
3

310 Xüsusi teleqram formasını tәrtib edәrkәn nә tәqdim edilmәlidir?

•

iş yerindәn arayış
doğum haqqında şәhadәtnamә
vәsiqә vә ya pasport
diplom
sağlamlıq haqqında arayış

311 Aşağıdakılardan hansı әmәli yazı nümunәsi sayılmır?

•

zәmanәt
telefonoqram
teleqraf
bildiriş
radioqram

312 Verilmiş variantlardan biri elan tipli sәnәd formalarına aid deyil?

•

bildiriş
elan
reklam
anons
radioqram

313 Verilәnlәrdәn yalnız biri teleqrama aiddir:

•

Vәrәqin әvvәlindә abzasdan böyük hәrflә tәşkilatın vә müraciәt edilәn şәxsin adı vә soyadı qeyd olunur.
Әksәr halda görülmüş işi aydınlaşdırmaq, şәrh etmәk mәqsәdi daşıyır.
Çox zaman bu vә ya digәr mәlumatı uzaq mәsafәyә tәcili çatdırmaq mәqsәdi ilә yazılır.
Müәyyәn bir hәqiqәti üzә çıxarmaq üçün tәrtib edilir.
Hәr hansı şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә bu vә ya digәr tәşkilat tәrәfindәn verilir.

314 Telefonoqramın tәrtibinә qoyulan tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

göndәrilmә vaxtının göstәrilmәsi
tәhrif olunmuş, çәtin anlaşılan sözlәrin mәtndә işlәdilmәmәsi
mütlәq möhürlә tәsdiqlәnmәsi
mәsuliyyәt daşıyan şәxsin soyadının göstәrilmәsi
nömrәsinin göstәrilmәsi

315 Teleqramın yazılışında әsas tutulan amillәrdәn biri sәhv verilib:

•

mәzmunda kömәkçi nitq hissәlәrinә aid sözlәrin öz әksini tapması
şәxsin adı vә soyadının düzgün yazılması
mәtndә ikimәnalı, tәhrif olunmuş sözlәrin verilmәsi
rәqәmlәrin, adәtәn, hәrflә yazılması

teleqramın mәzmununun aydın, yıgcam vә mәnalı yazılması

316 Aşağıdakılardan hansı teleqram formasına aid deyil:

•

xüsusi teleqram
tәcili teleqram
ümumi teleqram
dövlәtlәrarası teleqram
adi teleqram

317 Telefonoqram yunanca neçә sözün birlәşmәsindәn yaranıb?

•

5
2
3
1
4

318 Telefonoqram vurulmazdan әvvәl riayәt olunan әsas mәqamlardan biri sәhvdir:

•

mәtndә günün, saatın dәqiq göstәrilmәsi
tәhrif olunmuş, çәtin anlaşılan sözlәrin yolverilmәzliyi
telefonoqramın notariusda tәsdiqlәnmәsi
telefonoqramda mәsuliyyәt daşıyanın vәzifәsi, adı vә soyadının düzgün verilmәsi
telefonoqramın nömrәsinin yazılması

319 Göstәrilmiş nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir. Şәki şәhәri,Calğalı bulaq küçәsi, ev 51, Әrzuman Piriyev! İdarәdә yoxlama var. Sәnәdlәr
qaydasına salınmalıdır. Tәcili gәl! Bakı Mühasib R. Mәmmәdov.

•

annotasiya
bildiriş
teleqram
akt
mәktub

320 Rәsmiişgüzar sәnәdlәrdәn birinin adı yunan dilindәn götürülüb, mәlumatı uzaq mәsafәyә çatdırmaq mәnasını verir:
izahat

•

zәmanәt
teleqram
xasiyyәtnamә
hesabat

321 "..." әrәb mәnşәli olub, vasitәçilik demәkdir:

•

etibarnamә
arayıs
vәsatәt
әrizә
layihә

322 Memorandum hansı sәnәd növünә aiddir?

•

qeyrirәsmi sәnәd
Heç birinә aid deyil.
rәsmi sәnәd
rәsmi mәktub
işgüzar sәnәd

323 Stenoqram haqqında yazılanlardan biri yanlışdır :

•

Stenoqram iki sözdәn ibarәtdir.
Stenoqram protokolun bir növüdür.
Stenoqram ilk dәfә Romada meydana gәlmişdir.
Stenoqram yunan sözüdür.
Protokolun bütün vәzifәlәrini stenoqram yerinә yetirir.

324 Hansı sәnәddә şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya nömrәsi dә qeyd olunur?

•

protokolda
annotasiyada
etibarnamәdә
әrizәdә
aktda

325 .... xüsusi formada tәrtib edilәn sәnәddir. Bu, qiymәtli bir әşyanı müәyyәn bir tәşkilatdan almaq üçün şәxsә verilәn sәnәd formasıdır. Onu idarә

vә tәşkilat etibar etdiyi şәxsin adına yazarkәn müәssisәnin möhürü ilә tәsdiq edir vә imza qoyur. Söhbәt hansı sәnәddәn gedir?

•

xasiyyәtnamәdәn
vәkalәtnamәdәn
aktdan
arayışdan
protokoldan

326 Hansı rәsmi sәnәdlәrin dilindә obrazlılığa rast gәlmәk mümkündür? 1) bәyanat 2) konstitusiya 3) әmr 4) manifest 5)tәrcümeyihal

•

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

327 Verilmış nümunә hansı әmәli yazı formasından bir parçadır? Tәrkibı: Qazlaşdırılmış su, şәkәr, karamel boyası, tәbii әtirlәndiricilәr. Saxlama
müddәti: sәrin yerdә saxlayın, soyuq halda için.

•

qәbz
rekvizit
etiket
rәy
anons

328 Yalnız ikisi işgüzar sәnәdә daxildir: 1. Etibarnamә 2. Sәrәncam 3. Fәrman 4. Nota 5. Tәrcümeyihal

•

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

329 Vәkalәtnamәyә uyğun gәlmәyәn cavab hansıdır?

•

Vәkalәtnamәnin müddәti hәm rәqәmlә, hәm dә hәrflә göstәrilir.
Mәsul şәxsin imzası olur.
Vәkalәtnamә ancaq daşınmaz әmlaka verilir.

•

Alınan әşyanın miqdarı vә ya materialın mәzmunu göstәrilir.
Verildiyi tarix göstәrilir.

330 Birbiri ilә әlaqәsi olmayan sәnәdlәri seçin:

•

izahat  әrizә
xәbәrdarlıq  töhmәt
tәlimat  akt
әmr – qәrar
tәrcümeyihal  xasiyyәtnamә

331 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vәkalәtnamә formasına aiddir?

•

bir mәsәlәni әtraflı surәtdә şәrh etmәk
bir şәxs haqqında verilәn müsbәt rәy
qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn xüsusi forma
iclasda çıxarılan qәrar
müәyyәn bir işi, tapşırığı yerinә yetirmәk üçün sәfәrә getmәni tәsdiq edәn sәnәd

332 Tәlimat haqqında verilәnlәrdәn yalnız biri doğrudur:

•

İdarә, tәşkilat, müәssisәlәrdә hәr hansı bir qәbahәtә görә yazılı vә şifahi şәkildә qәbul edilәn sәnәddir.
Әrәb sözü olub, zaminolma, bir şәxs haqqında verilәn rәydir.
Nazirlik, baş idarә, istehsalat birliklәri tәrәfindәn qısa müddәtdә nәzәrdә tutulan qayda sistemidir.
Hüquqi sәnәd deyil.
Bir işin görülmәsi üçün verilәn hökm vә göstәrişi özündә әks etdirәn sәnәddir.

333 Hansı sәnәddә şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya nömrәsinin qeyd olunması vacibdir?

•

әrizә
mәktub
etibarnamә
tәlәbnamә
elan

334 "..." fransız sözü olub, malın, eksponatın qiymәti vә s. göstәrilәn mәtn, yarlıq necә adlanır?
dәrkәnar

•

reklam
etiket
müqavilә
etibarnamә

335 Vәkalәtnamәyә verilәn aşağıdakı tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

mәsul şәxsin imzası
müddәti
ictimai xarakteri
alınan әşyanın miqdarı, yaxud etibar edilәcәk materialın mәzmunu
verildiyi tarix

336 Hansı işgüzar sәnәdin tәrtibi şәxsiyyәt vәsiqәsi tәlәb edir?

•

annotasiya
rәy
vәkalәtnamә
tәliqә
mәktub

337 Fransız sözü olub, hәrbi xidmәtçinin rütbәcә özündәn böyük şәxsә verdiyi şifahi vә yazılı mәlumat mәnasını verәn әmәli yazı növünü göstәrin:

•

qәrar
bәyanat
raport
memorandum
protokol

338 "Tәlimat" sözü hansı dildәn götürülmüşdür?

•

rus
fars
әrәb
fransız
latın

339 "..." әrәb mәnşәli olub, bir şeyi hәyata keçirmәk üçün qayda vә üsulla müәyyәn edilәn sәnәd növü necә adlanır?

•

arayış
etibarnamә
tәlimat
raport
zәmanәt

340 Әrәb mәnşәli sözdәn әmәlә gәlib, xidmәti vә ya başqa bir işi, tapşırığı yerinә yetirmәk üçün sәfәrә getmәyi tәsdiq edәn sәnәd növü necә adlanır?

•

tәlәbnamә
layihә
ezamiyyә vәrәqәsi
müqavilә
hesabat

341 Müәyyәn mәkandakı davranış qaydaları nә adlanır?

•

izahat
protokol
etiket
heç biri
oferta

342 Hansı sәnәdin adı iki dildә olan sözlәrin birlәşmәsindәn yaranmışdır?

•

sәrәncam
fәrman
nizamnamә
hesabat
bәyanat

343 Biri mәntiqi pozur:

•

nota
sәrәncam
etibarnamә
bәyanat
fәrman

344 Etibarnamә nә zaman yazılır?

•

әmәk müqavilәsi bağlanan zaman
qiymәtli kağızların qәbulu zamanı
bir şәxsin vә ya idarәnin adından iş görülәn zaman
әmәk intizamı pozulduğu zaman
ticarәt müqavilәlәri zamanı

345 Hansı sәnәd növü әrәb mәnşәli olub vasitәçilik mәnasını verir?

•

әrizә
arayıs
vәsatәt
müqavilә
etibarnamә

346 Hansı sәnәddә şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya nömrәsi qeyd olunur?

•

әrizә
mәktub
vәkalәtnamә
rәy
elan

347 … xüsusi formada tәrtib edilәn sәnәddir. Bu, qiymәtli bir әşyanı müәyyәn bir tәşkilatdan almaq üçün şәxsә verilәn sәnәd formasıdır. Onu idarә
vә tәşkilat etibar etdiyi şәxsin adına yazarkәn müәssisәnin möhürü ilә tәsdiq edir vә imza qoyur . Söhbәt hansı sәnәddәn gedir?

•

protokol
akt
vәkalәtnamә
xasiyyәtnamә
arayış

348 Bu sәnәdi idarә vә tәşkilat etibar etdiyi şәxsin adına yazarkәn imza qoyur vә müәssisәnin möhürü ilә tәsdiq edir. Söhbәt hansı әmәli yazı
növündәn gedir?

•

tәqdimat
әrizә

•

vәkalәtnamә
protokol
arayış

349 Vәkalәtnamәyә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.
Yazılarkәn bu sistem gözlәnilmәlidir: müraciәt, ümumi, fәrqlәndirici vә yekunlaşdırıcı hissәlәr.
Әrәb sözü olub, «verilәn tapşırığın yerinә yetirilmәsi, görülmüş işin nәticәsi haqqında mәsul şәxsә mәlumat» mәnasını bildirir.
Qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn sәnәddir.
Rәsmi – işgüzar üslubun әn sәrbәst formasıdır.

350 Verilәnlәr içәrisindә hansı әmәli yazı növünә aid xüsusiyyәt yoxdur?1) Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә bu vә ya digәr
tәşkilat tәrәfindәn verilir.2) Bu әmәli yazı növündә eşidildi , çıxışlar , qәrar sözlәri dә işlәnir. 3) Latınca qeyd aparmaq, әlavә etmәk demәkdir. 4)
Tәşkilat tәrәfindәn ayrılmış komissiyanın iştirakı ilә tәrtib olunur.

•

akt
arayış
vәkalәtnamә
annotasiya
protokol

351 Bu sәnәd növü tәkcә idarә vә ya tәşkilatın etibar etdiyi müәyyәn şәxsә deyil, başqa bir tәşkilata da verilә bilәr. Söhbәt hansı әmәli yazı növündәn
gedir?

•

tәqdimat
protokol
vәkalәtnamә
izahat
arayış

352 Vәkalәtnamәyә aid olmayan xüsusiyyәt hansıdır?

•

İdarә vә tәşkilat onu etibar etdiyi şәxsin adına yazarkәn imza qoyur vә müәssisәnin möhürü ilә tәsdiq edir.
Qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn sәnәddir.
Yazılarkәn bu sistem gözlәnilmәlidir: müraciәt, ümumi, fәrqlәndirici vә yekunlaşdırıcı hissәlәr.
Tәkcә tәşkilatlar arasında әmәliyyata deyil, müәyyәn şәxsә dә aid edilә bilәr.
Tәşkilatların birbirinә verdiyi vәkalәtnamә xüsusi formada mәtbәәdә hazırlanır.

353 Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr hansı әmәli yazı növünә aiddir? 1) Kimә verilir. Onun adı, atasının adı, soyadı vә vәzifәsi; 2) Onu verәn şәxs vә ya
tәşkilat; 3) Alınan әşyanın miqdarı, yaxud etibar edilәcәk materialın mәzmunu;4) Mәsul olan şәxsin imzası; 5) Verildiyi tarix 6) Mәsuliyyәt daşıyan
şәxsin şәxsiyyәt vәsiqәsinin seriya vә nömrәsi, verilmә tarixi.

•

arayışa
akta
vәkalәtnamәyә
protokola
izahata

354 Hansı rәsmi sәnәdlәr cәrgәsindә verilә bilmәz?

•

sәrәncam
әmr
vәkalәtnamә
konstitusiya
fәrman

355 Verilmiş nümunә hansı yazı formasından bir parçadır? Tәrkibi: Su, şәkәr, tәbii әtirlәndiricilәr, limon turşusu. Saxlanma müddәti: sәrin yerdә
saxlayın, soyuq için.

•

rәy
anons
etiket
bildiriş
qәbz

356 Bu әmәli yazı nümunәsinә verilәn tәlәblәrdәn bәzilәri bunlardır: 1) kimә verilirsә onun adı, atasının adı, soyadı vә vәzifәsinin göstәrilmәsi2)
verәn şәxs vә ya tәşkilat haqqında әtraflı mәlumatın göstәrilmәsi 3) alınan әşyanın miqdarı, yaxud etibar edilәcәk materialın mәzmunu vә s. Söhbәt
hansı әmәli yazı nümunәsindәn gedir?

•

arayış
protokol
vәkalәtnamә
rәy
akt

357 Vәkalәtnamәnin növlәrindәn biri yanlışdır:

•

notarial qaydada verilәn vәkalәtnamә
şәxslәrin birbirinә verdiyi vәkalәtnamә
sәrbәst, imzasız qaydada verilәn vәkalәtnamә
hüqiqi şәxslәrin verdiyi vәkalәtnamә
müәssisәlәrin verdiyi vәkalәtnamә

358 Tәlәbnamә nә mәqsәdlә yazılır?

•

hökm, sәrәncam
müraciәt, göstәriş
xahiş, istәmә
mәlumat vermәk, әmr
mәslәhәt, nәsihәt

359 Bunlardan hansı blank şәklindә standart formaya malikdir?

•

sәrәncam
mәktub
qaimә
izahat
әrizә

360 "Qaimә" mәnşәcә hansı dilә aiddir?

•

yunan
fars
әrәb
rus
türk

361 Әmәli yazının növünü müәyyәn edin: Mәn, Anar Musa oğlu Vәliyev tәlәbәlәrә paylamaq üçün 100 ( yüz) әdәd tәlәbә bileti götürdüm. İmza:
A.M.Әliyev 5 sentyabr 2015ci il

•

tәliqә
etibarnamә
qәbz
әmr
zәmanәt

362 Qәbz nә zaman verilir?

•

pulun, sәnәdin vә s. qiymәtli әşyaların qәbulu zamanı
müqavilәdәn imtina zamanı
ticarәt müqavilәlәri zamanı
işә qәbul zamanı
işin icrası zamanı

363 Aşağıdakı hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir? Kamandar Şәrifli Mәtnşünaslığın әsasları (ali mәktәblәr üçün dәrslik). Nurlan nәşriyyatı, Bakı,
2003, 312 sәhifә. Qaynaqları keçmiş yüzilliklәrin dәrin qatları ilә bağlı olan vә XIX yüzilliyin II yarısından etibarәn bir elmi sahә kimi formalaşmağa
başlamış mәtnşünaslıq filologiyanın mühüm sahәlәrindәn biridir. Mәtnşünaslıq әdәbiyyat tarixi üçün dә böyük әhәmiyyәt kәsb edәn bir elmi
sahәdir…Bu dәrs vәsaiti ali mәktәblәrimizin filologiya, şәrqşünaslıq, tarix vә kitabxanaçılıq fakültәlәrindә mәtnşünaslıq, mәnbәşünaslıq vә
kitabşünaslıq fәnlәrinin tәdrisindә istifadә edilә bilәr.

•

izahat
iş planı
annotasiya
bildiriş
akt

364 Annotasiyanın yazılması üçün verilәn qaydalardan biri sәhvdir:

•

kitabin konkret ideya mәzmunu
kitabın adı, nәşriyyatın adı, harada nәşr edilmәsi, hәcmi
kitabda verilәn mәlumatların geniş tәhlili
kitabın hәcmi
kitabın müәllifinin adı vә soyadı

365 Biri mәntiqi pozur:

•

afişa
anons
rәy
bildiriş
reklam

366 Annotasiyada aşağıdakılar öz әksini tapmalıdır (cavablardan biri yanlışdır):

•

kitabda nәlәrdәn bәhs olunması, ideya mәzmunu
kitabın adı, nәşriyyatın adı, harada nәşr edilmәsi, hәcmi
kitabın sponsoru vә bazar qiymәti
kitabın müәllifinin adı vә soyadı
kitabın hәcmi

367 ... latın sözü olub, mәruzә etmәk, mәlumat vermәk mәnalarını ifadә edir:

•

annotasiya
mәqalә
referat
rәy
layihә

368 Rәy verilәrkәn tәrtib olunan mәtnә aid hissәlәrin düzgün ardıcıllığını müәyyәn edin:

•

rәyin başlığı, rәyin ümumi mәzmunu, rәyin nәticәsi, imza, yekun hissә
rәyin başlığı, imza, rәyin ümumi mәzmunu, rәyin nәticәsi, tarix
rәyin başlığı, rәyin ümumi mәzmunu, rәyin nәticәsi, imza, tarix
rәyin başlığı, rәyin ümumi mәzmunu, tarix
rәyin başlığı, imza, rәyin nәticәsi, tarix, rәyin ümumi mәzmunu

369 Annotasiyanın hәcmi nә qәdәr olmalıdır?

•

1 sәhifәdәn çox
geniş
bir neçә cümlәdәn ibarәt
1 cümlәdәn ibarәt
1 sәhifә

370 Annotasiya ilә bağlı verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Müәllifin özü yazmalı, mәqsәdini bir neçә cümlә ilә şәrh etmәlidir.
Kitab, jurnal vә mәqalәnin mәzmununun qısa şәkildә şәrh edilmәsidir.
Burada mәsuliyyәt daşıyan vә ya işinә vicdanla yanaşan şәxsin adı göstәrilmәlidir.
Konkret vә yığcam olmalıdır.
Kitabın adı, nәşriyyatın adı, ideya mәzmunu, hәcmi vә s. öz әksini tapmalıdır.

371 Rәyin tәrtibinә qoyulan әsas tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

Verildiyi tarix göstәrilmәlidir.
Başlıqda kimә verilmәsi vә hansı mәqsәdlә yazılması göstәrilmәlidir.
Hәyatının mәrhәlәlәri ardıcıl sadalanmalıdır.
Rәy mәnfi vә müsbәt ola bilәr.
Müәllifin gәldiyi qәnaәt bildirilmәlidir.

372 Annotasiyanın yazılmasına qoyulan tәlәblәrdәn biri sәhvdir:

•

bir neçә cümlәdәn ibarәt olması
kitabın ideya mәzmunu barәdә mәlumat verilmәsi
nәşriyyatın adı, kitabın harada nәşr edilmәsi vә hәcmi haqqında mәlumat verilmәsi
müәllifin adı vә soyadının qeyd olunması
ailә vәziyyәti ilә bağlı mәlumatın verilmәsi

373 Annotasiya nә mәqsәdlә yazılır?

•

bir hadisә haqqında mәlumat vermәk mәqsәdilә
şәxsin doğulduğu yer barәdә mәlumat vermәk mәqsәdilә
kitabın , mәqalәnin vә s. mәzmunu barәdә qısa mәlumat vermәk mәqsәdilә
tәcili xәbәr vermәk mәqsәdilә
pul köçürmәk mәqsәdilә

374 1. Bu әmәli yazı nümunәsini müәllif yazır: 2. Mәqsәdini bir neçә cümlә ilә ifadә edir. 3. Әsәrin vә nәşriyyatın adı, çap olunduğu yer, tarixi vә
hәcmi göstәrilir. 4. Müәllifin adı, soyadı, әsәrin yazılma mәqsәdi vә ideya mәzmunu çox qısa şәkildә qeyd olunur. Söhbәt hansı әmәli yazı
nümunәsindәn gedir?

•

sәrәncam
izahat
annotasiya
arayış
tәrcümeyi hal

375 Qara Namazov.Xalq qәhrәmanının şöhrәti. Bakı, 2005,298 sәh... Nümunә әmәli yazının hansı növünә aiddir?
mәqalә
akt

•

arayış
protokol
annotasiya

376 Bunlardan biri protokolda öz әksini tapmır:

•

gündәlik mәsәlәlәr
çıxışların qısa mәzmunu
annotasiya
yığıncağı idarә etmәk üçün sәdr vә katib
qәrar

377 Zәmanәt nәdir?

•

hәr hansı әsәr haqqında oxucu fikri
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd
bir şәxs vә әşya haqqında verilәn müsbәt rәy
cinayәt hadisәsini tәsdiq edәn sәnәd
bir insanın özü barәdә mәlumat

378 Hansı әmәli yazı növünün sonunda imzaya ehtiyac duyulmur? 1) Afişa 2) Annotasiya 3) Akt 4) Әrizә 5) Reklam 6)Arayış

•

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

379 Aşağıdakı hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir? Fәrrux Әkbәrov. Zamanın axarında . Silsilә kitablar. III kitab: Әdәbiyyatımızın tarixi, tariximizin
әdәbiyyatı . Әdәbi – bәdii әsәrlәr, mәqalәlәr. Bakı, 2003, 176 sәhifә. Fәrrux Әkbәrovun oxuculara tәqdim olunan bu kitabında tariximizin XIII әsrdәn
başlayan dövru vә onun әdәbiyyatımızda inikası barәdә düşüncәlәri, faktlar, hәmçinin XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatının üç mәşhuru – M.Ә. Sabir,
C.Mәmmәdquluzadә vә H.Cavidin әdәbi irsi haqqında görüşlәri şәrh edilmişdir.

•

izahat
iş planı
annotasiya
bildiriş
akt

380 Annotasiyada aşağıdakılar öz әksini tapmalıdır. Cavablardan biri yanlışdır:

•

kitabın adı, nәşriyyatın adı, harada nәşr edilmәsi, hәcmi
kitabın müәllifinin adı vә soyadı
istifadә olunan әdәbiyyat siyahısı
kitabda nәlәrdәn bәhs olunması, ideya mәzmunu
kitabın nә mәqsәdlә, kimin üçün yazılması

381 Rәyin yazılması üçün düzgün ardıcıllığı seçin: 1) Rәyin ümumi mәzmunu. Bu vә ya digәr faktın hәm müsbәt, hәm dә mәnfi cәhәtlәri tәhlil
olunur. 2) İmza. Bu hissәdә imza qoyulur, qarşısında isә rәyçinin adı, soyadı vә atasının adı göstәrilir. 3) Rәyin başlığı. Nәyә vә kimә verilmәsi
göstәrilir, sәhifәnin ortasında "rәy" sözü yazılır. 4) Tarix. Rәyçi imzasının altında bütöv şәkildә gün, ay vә il göstәrilir. 5) Rәyin nәticәsi. Rәyçinin
irәli sürdüyü tәklif vә tövsiyәlәr bir neçә cümlә ilә ifadә edilir.

•

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

382 Hansı sәnәdin sonunda imza qoyulmur?

•

tәrcümeyihal
әrizә
annotasiya
akt
izahat

383 Rәy nәdir?

•

bir insanın özü barәdә mәlumat
kitabın, mәqalәnin qısa mәzmunu
kitab, әsәr, film vә s. haqqında yazı, resenziya
idarә, tәşkilat tәrәfindәn verilәn hüquqi sәnәd
kimliyi tәsdiq edәn sәnәd

384 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın: İzahat, rәy, tәliqә, tәrcümeyihal...
fәrman

•

nota
annotasiya
bәyanat
sәrәncam

385 Bir әsәr, tamaşa, konsert, kinofilmin tәhlil vә tәnqidini ehtiva edәn mәqalә, yazı, resenziyadır. Söhbәt hansı әmәli yazı növündәn gedir?

•

arayış
әrizә
rәy
annotasiya
bildiriş

386 Hansı sıra rәsmi sәnәdlәrdәn ibarәtdir?

•

arayış, etiket
tәrcümeyihal, izahat
sәrәncam, fәrman
әrizә, bildiriş
reklam, protokol

387 "Qeyd, işarә" mәnasını verәn vә bir hökumәtin başqa hökumәtә rәsmi yazılı müraciәtini özündә әks etdirәn sәnәd növünü göstәrin:

•

әmr
işgüzar mәktub
nota
zәmanәt
protokol

388 "Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddәsinin 32ci bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alıram: Nizami Qulu oğlu Cәfәrov
Azәrbaycanda Atatürk mәrkәzinin müdiri tәyin edilsin". Göstәrilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir:

•

müqavilә
sәrәncam
etibarnamә
raport
xasiyyәtnamә

389 Әmr vә qәrarlara oxşar olan formalar hansılardır?

•

müraciәt, tәlimat
nizamnamә, bәyanat
fәrman, sәrәncam
tәqdimat, protokol
nota, raport

390 Biri digәrlәrindәn çox fәrqlәnir:

•

sәrәncam
qanun
tәqdimat
mәcәllә
konstitusiya

391 Әziz hәmvәtәnlәr Hörmәtli soydaşlar Mәn Sizә bütün dünya azәrbaycanlılarının kәdәr vә hüznlә qeyd etdiyi soyqırımı qurbanlarının anım günü
31 mart münasibәtilә müraciәt edirәm Verilmiş hissә rәsmiişgüzar üslubun hansı növünә aiddir vә burada hansı durğu işarәlәri qoyulmamışdır?

•

mәqalә (nöqtәli vergül, iki nida)
sәrәncam (vergül, iki nöqtә)
bәyanat (nida, tire)
fәrman (nida, vergül)
tәliqә (tire, sual, vergül)

392 Dövlәt hakimiyyәti orqanlarında, idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrdә kargüzarlığın aparılmasına dair tәlimatın tәsdiq edilmәsi haqqında fәrman
neçәnci ildә verilmişdir?

•

2002ci il 30 sentyabr
2004cü il 5 avqust
2003cü il 27 sentyabr
2003cü il 20 avqust
2003cü il 2 yanvar

393 Aşağıdakılardan hansılar Prezident tәrәfindәn imzalanır?

•

nizamnamә
tәlimat

•

fәrman, sәrәncam
xәbәrdarlıq
akt

394 Aşağıdakılardan hansı müәssisә tәrәfindәn hazırlana bilmәz?

•

qaimә (hesabfaktura)
elan
sәrәncam
işgüzar mәktub
әmr

395 Sәrәncamlar mәzmunca neçә yerә bölünür?

•

5
4
2
6
1

396 Fars sözü olub, ali hakimiyyәt orqanlarının qanun qüvvәsindә olan sәrәncam vә qәrarına deyilir:

•

sәrәncam
bәyanat
fәrman
nizamnamә
әmr

397 Sәrәncam haqqındakı fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

İmzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
Ancaq Prezident tәrәfindәn imzalanır.
İdarә rәhbәri tәrәfindәn verilir.
Rәsmi üslubdadır.
Qanuni qüvvәli aktdır.

398 Verilmiş nümunәlәrdәn hansı rәsmi xarakter daşıyır?

•

elan
xasiyyәtnamә
bәyanat
etiket
rәy

399 Hansı rәsmi sәnәdlәrin dilindә obrazlılığa rast gәlmәk mümkündür? 1) bәyanat 2)rәsmi mәktub 3) әmr 4) manifest 5)tәrcümeyihal

•

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

400 Aşağıdakılardan biri işgüzar sәnәd deyil:

•

әrizә
arayış
fәrman
tәqdimat
xasiyyәtnamә

401 Aşağıdakılardan hansılar mәzmunca birbirinә oxşayır?

•

sәrәncam, nota
nota, fәrman
nota, bәyanat
fәrman,bәyanat
bәyanat, әmr

402 Aşağıdakılardan biri rәsmi sәnәd deyil:

•

konstitusiya
sәrәncam
әrizә
bәyanat
nota

403 Aşağıdakı sәnәdlәrdәn hansılarının mәzmunu, demәk olar ki, eyni olur? 1) etibarnamә 2) sәrәncam 3) vәkalәtnamә 4) fәrman 5) xasiyyәtnamә 6)
bәyanat

•

14 , 23
12, 34
13, 24
46, 35
2 – 5, 46

404 Biri işgüzar mәktub nümunәsinә aid deyil:

•

tövsiyә
sorğu
xasiyyәtnamә
cavab
mәlumat

405 Aşağıdakılardan biri Prezident tәrәfindәn imzalanır:

•

hesabat
tәqdimat
fәrman
xasiyyәtnamә
akt

406 Biri müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn hazırlana bilmәz:

•

saziş
qaimә ( hesabfaktura)
nizamnamә
reklam
fәrman

407 Fәrman vә sәrәncamın oxşar xüsusiyyәtlәri haqda olan fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Hәr ikisi qeyrirәsmi sәnәd növüdür.
Hәr ikisi qanuni qüvvәli aktdır.
Hәr ikisi ancaq Prezident tәrәfindәn verilir.

İmzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
Rәsmi üslubdadır.

408 "Azәrbaycan Respublikasında dövlәt dili haqqında" Azәrbaycan Respublikası qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin imzaladığı sәnәd rәsmi sәnәdlәrdәn hansına aiddir?

•

fәrman
rәy
müqavilә
bәyanat
nota

409 Hansı daha çox etiraz xarakterli mәna daşıyır?

•

nota
әmr
rәy
izahat
әrizә

410 Ali hakimiyyәt orqanlarının qanun qüvvәsindә olan sәrәncam vә qәrarı necә adlanır?

•

fәrman
tәqdimat
xasiyyәtnamә
layihә
arayış

411 Rәsmi sәnәdlәrin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid verilmiş fikirlәrdәn biri

•

fikrin hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmaması
fikrin aydın ifadә olunması
dilin normalarına әmәl olunması
fikrin hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılması
fikrin (sözlәrin) birmәnalı şәkildә ifadәsi

412 Xalqın sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün kompleks tәdbirlәr planı hazırlansın vә Nazirlәr Kabinetinin müvafiq strukturları tәrәfindәn hәyata
keçirilsin:

•

•

sәrәncam
protokol
tәqdimat
akt
nota

413 Fәrman vә sәrәncamın üslubi özәlliklәrindәn hansı düzdür?

•

rәsmi üslub
bәdii üslub
işgüzar üslub
bәdii – elmi üslub
publisistik üslub

414 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dövlәt dili haqqında maddә neçә bәnddәn ibarәtdir?

•

–2
–3
–1
–6
–5

415 Azәrbaycan әdәbi dilinin hansı üslubu bütün funksional üslublardan geri qalmışdır?

•

publisistik
elmi
rәsmi
bәdii
fәrdi

416 Azәrbaycan dövlәtinin rәmzlәrinә aid deyil:

•

dövlәt himni
dövlәt bayrağı
dövlәt dili
dövlәt bayrağı vә dövlәt gerbi
dövlәt gerbi

417 Aşağıdakılardan hansı rәsmi sәnәdlәrin әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

fikrin hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılması
bәdii tәsvir vasitәlәrindәn istifadә
fikrin tam aydınlığı vә birmәnalılığı
dilin maksimum mükәmmәlliyi
dil yığcamlığı

418 Aşağıdakılardan biri rәsmi sәnәdlәrin әsas şәrti deyil:

•

Bu üslubda fikir müәyyәn qәlibә düşmüş formalarda verilmir.
millәtin dövlәtçilik mәdәniyyәtini әks etdirmәsi
dil yığcamlığı
Bu sәnәdlәrdә fikrin çoxmәnalılığı yolverilmәzdir.
Bu sәnәdlәr mükәmmәl tәrtib edilir.

419 Maddә 21. Dövlәt dili. I Azәrbaycan Respublikasının dövlәt dili Azәrbaycan dilidir. Azәrbaycan Respublikası Azәrbaycan dilinin inkişafını
tәmin edir. II Azәrbaycan Respublikası әhalinin danışdığı başqa dillәrin sәrbәst işlәdilmәsini vә inkişafını tәmin edir. ( "Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyası" ndan) Mәtn hansı üsluba aiddir?

•

rәsmi
elmi
publisistik
fәrdi
bәdii

420 Rәsmi sәnәdlәr haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Hәcmcә böyük vә ya kiçik olmasına baxmayaraq, rәsmi sәnәdlәrdә dil yığcamlığı әsas şәrt deyil.
Rәsmi sәnәdlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlanaraq, müxtәlif sәviyyәlәrdә müzakirә olunur.
Rәsmi sәnәdlәr mühüm hüquqi mәzmuna malik olub, eyni zamanda tarixi әhәmiyyәt daşıyır.
Rәsmi sәnәdlәrә dövlәt, yaxud hökumәt tәşkilatlarının tәrtib etdiyi vә xüsusi qaydada tәsdiq olunan sәnәdlәr aid edilir.
Rәsmi informasiyanı düzgün çatdırmaq üçün bu sәnәdlәr quruluşca müәyyәn bölmәlәrә ayrılır.

421 Biri işgüzar sәnәdlәrә daxil deyil:

•

fәrman
tәrcümeyihal

elan
reklam
arayış

422 Rәsmiişgüzar üsluba aid olan hansı nümunәlәrdә bәzәn obrazlılığa yol verilir?

•

bәyanat vә manifestlәrdә
konstitusiya vә qanunlarda
hökumәtin sәrәncamları, nazirlәrin әmrlәrindә
әrizә vә arayışlarda
protokol vә müqavilәlәrdә

423 Gündәlik hәyatda insanların birbiri ilә ünsiyyәt dili hansı üsluba aiddir?

•

mәişәt
rәsmi
publisistik
elmi
bәdii

424 Biri işgüzar sәnәdlәrә daxil deyil:

•

fәrman
arayış
әrizә
elan
xasiyyәtnamә

425 Formaca birbirinә bәnzәyәn sәnәdlәr hansıdır?

•

reklam, bәyanat
izahat, xasiyyәtnamә
nota, bәyanat
protokol, konstitusiya
elan, qaimә

426 Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyinin keçirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı hansı üslubdadır?

•

•

rәsmi
elmi
mәişәt
bәdii
publisistik

427 Rәsmi vә işgüzar sәnәdlәrin dilindә ifadә qәliblәri – şablonlar әsas yer tutsa da, ..... vә .... bundan fәrqli olaraq...  Nöqtәlәrin yerinә hansı rәsmi,
yaxud işgüzar sәnәdlәrin adı yazılmalıdır?

•

oçerk vә felyetonlar
akt vә protokollar
әrizә vә tәrcümeyihallar
teleqram vә izahatlar
bәyanat vә manifestlәr

428 Aşağıdakılardan hansılar xüsusi dövlәt әhәmiyyәti daşıyır? 1) Tәqdimat 2) Arayış 3) Nota 4) Bәyanat 5) Fәrman 6) Tәrcümeyihal

•

3,4,5
hamısı
1,2,6
1,2,3
2,5

429 Reqlament nәdir?

•

tәşkilat vә ya özәl müәssisәnin bank nişanlarını özündә әks etdirәn mәtn
hәr hansı bir iclasın aparılması haqqında әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş bir sıra qaydalar
hәr hansı bir paltarın yarlığı
alınan vә ya satılan malın hesabı
hәr hansı bir ölkәyә göndәrilәn rәsmi bәyanat

430 Fransız sözü olub, müşavirәnin, iclasın, qurultayın, konfransın, brifinqin vә s.nin aparılması haqqında qabaqcadan müәyyәn vә qәbul edilmiş
qaydadır. Söhbәt hansı әmәli yazı növündәn gedir?

•

reqlament
protokol
akt
annotasiya

xasiyyәtnamә

431 Rәsmi sәnәdlәri seçin: a) fәrman b) nota c) әrizә d) tәrcümeyi – hal e) izahat

•

b,d
a,b
c,d
a,d
a,e

432 Azәrbaycan Respublikasında ümumtәhsil mәktәblәrinin informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları ilә tәminatı Proqramının (20052007ci
illәr) tәsdiq edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı rәsmi sәnәd hansı әmәli yazı nümunәsinә aiddir?

•

nota
nizamnamә
bәyanat
rәy
sәrәncam

433 Aşağıdakı rәsmi sәnәdlәrdәn hansıların mәzmununda müәyyәn dәrәcәdә obrazlılıq da ola bilәr?

•

bәyanat vә manifestlәrdә
qanun vә qәrarlarda
nazirlәrin әmrlәrindә vә notalarda
xәbәrdarlıq vә töhmәtlәrdә
fәrman vә bәyanatlarda

434 Hansılar işgüzar sәnәdlәr cәrgәsindә verilә bilmәz?

•

әrizә, izahat
arayış, vәkalәtnamә
bildiriş, әrizә
fәrman, sәrәncam
әrizә, tәrcümeyihal

435 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın: nota, konstitusiya, sәrәncam, …
izahat

•

әrizә
akt
teleqraf
fәrman

436 … fars sözü olub, ali hakimiyyәt orqanlarının qanun qüvvәsindә olan sәrәncam vә qәrarına deyilir . Söhbәt hansı rәsmi sәnәddәn gedir?

•

fәrman
sәrәncam
әmr
bәyanat
protokol

437 Hansılar işgüzar sәnәdlәr cәrgәsindә verilә bilmәz?

•

sәrәncam, bәyanat
әrizә, protokol
tәrcümeyihal, bildiriş
izahat, akt
arayış, әrizә

438 Uyğunluğu gözlәmәklә ardıcıllığı tamamlayın: әmr, fәrman...

•

sәrәncam
arayış
әrizә
annotasiya
izahat

439 Hansılar rәsmi sәnәdlәrdir?

•

sәrәncam, bәyanat
әrizә, bildiriş
arayış, protokol
bildiriş, vәkalәtnamә
tәrcümeyihal, arayış

440 … fars sözü olub, әmr, göstәriş demәkdir. Bu söz kömәkçi fellәrә qoşularaq, müxtәlif mәnalarda işlәdilir . Söhbәt hansı rәsmi sәnәddәn gedir?

•

•

sәrәncam
bildiriş
әmr
protokol
akt

441 Hansı rәsmi sәnәdin dilindә obrazlılığa rast gәlmәk mümkündür?

•

bәyanat
konstitusiya
әmr
fәrman
tәrcümeyihal

442 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamları hansı üslubdadır?

•

rәsmi
elmi
mәişәt
rәsmipublisistik
bәdiipublisistik

443 Rәsmi üsluba aiddir:

•

etibarnamә
layihә
izahat
әrizә
bәyanat

444 Dövlәt başçısının bәyanatı aşağıdakılardan hansına uyğundur?

•

rәsmi üsluba
elmipublisistik üsluba
mәişәt üslubuna
bәdiipublisistik üsluba
işgüzar üsluba

445 Hansı sәnәdlәr adәtәn rәsmi üslubda olur?

•

nota, fәrman
izahat, tәliqә
әrizә, qaimә
qәbz, etibarnamә
tәrcümeyihal, zәmanәt

446 Prezidentin "KitabiDәdә Qorqud" dastanının 1300 illiyinә hәsr olunmuş bәyanatı bunlardan hansına aiddir?

•

rәsmi üsluba
bәdiipublisistik üsluba
işgüzar üsluba
elmi üsluba
elmipublisistik üsluba

447 Yalnız ikisi rәsmi sәnәdә daxildir: 1) sәrәncam 2) nota 3) әrizә 4) elan 5) anons

•

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

448 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın: nota, sәrәncam, bәyanat, …

•

fәrman
izahat
elan
zәmanәt
etiket

449 Hәr hansı әmtәә, qiymәtli kağızlarla ticarәtin aparılması metodu necә adlanır?

•

hәrrac
debitor
kredit
mәzәnnә

lodinq

450 "Tender" nәdir?

•

açıq tipli, yaxud mәhdud iştirakçılar üçün keçirilәn satışlar, sifarişin müsabiqә yolu ilә yerlәşmәsi forması
müәssisәnin öhdәliklәrinin şәxsi vәsaitlәr hesabına ödәnilmәsi әmsalı
Qiymәtlәndirmә. Qiymәtin, tarifin, ödәniş mәblәğinin müәyyәnlәşdirilmiş sәviyyәsi
borcun son ödәniş tarixi, o cümlәdәn istiqrazın qaytarılma günü, tarixi
qanunsuz iqtisadi fәaliyyәt, maliyyә fırıldaqçılığı

451 Öz aralarında müqavilә bağlayan fiziki vә ya hüquqi şәxslәr necә adlanır?

•

tәrәflәr
broker
oferent
diler
konsensus

452 İqtisadi problemin mәrhәlәsi, pillәsi ... adlanır:

•

faza
çarter
ekvivalent
affirmasiya
barrel

453 "Banknot" nәdir?

•

ölkәdә dövriyyәyә buraxılan müxtәlif mәzәnnәyә malik pul nişanları vә bank biletlәri
emaledici sәnayenin başa çatdırılmış mәhsulu, hazır fabrik mәhsulu
başqa ölkәlәrә yardım göstәrәn ölkә
dәniz daşınmasına razılıq haqqında müqavilә
müstәsna vәziyyәtlәrdә dövlәt tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrә qoyulan vergi

454 Müәyyәn dövr әrzindә iqtisadi vә sosial proseslәrin göstәricilәrinin dәyişmәsini nisbi şәkildә sәciyyәlәndirәn iqtisadi vә statistik göstәrici necә
adlanır?

•

indeks

•
liberallaşma
qrant
normativ
motivasiya

455 "Netto" nәdir?

•

malın qablaşdırılmadan tәmiz kütlәsi
bir şәxsә mәxsus torpağın, әmlakın başqa şәxsin mülkiyyәtinә verilmәsi
mәhsulun, malların, xidmәtlәrin preyskurantda yazılmış qiymәti
firmanın müәyyәn dövr әrzindәki pul daxilolmaları ilә xәrclәri arasındakı fәrq
müәyyәn tәqvim dövrü üzrә reklam elanlarının, bildirişlәrin sayı

456 İqtisadi vәziyyәtin pislәşmәsi necә adlanır?

•

normativ
tәnәzzül
saxta veksel
portfel
rekonversiya

457 "Kataklizm" nәdir?

•

iqtisadiyyatda fövqәladә hallarda baş vermiş mәhvedici, dağıdıcı kәskin çevrilişlәr, dәyişikliklәr
hava nәqliyyat vasitәlәrinin icarәyә verilmәsi haqqında müqavilә
istehlakçını әmtәәni xatırlamağa vadar etmәyә istiqamәtlәnmiş reklam fәaliyyәti
vergilәrin toplanması hüququnun dövlәt tәrәfindәn müәyyәn müddәtә fiziki şәxslәrә verilmәsi
zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi, tәnzim edilmәsi

458 Ölkә valyutasının kursunun sabit valyutalara, beynәlxalq hesablaşma vahidlәrinә nisbәtәn aşağı düşmәsi, pul vahidinin real qızıl tutumunun
enmәsi necә adlanır?

•

devalvasiya
brifinq
cәrimә
faiz dәrәcәsi
defolt

459 "Bölünәn mәsrәflәr" nәdir?

•

bir neçә mәhsulun istehsalı vә tәdavülü üzrә xәrclәr
yüksәk templәrlә artan inflyasiya
ticarәt әmәliyyatlarında istifadә edilәn qeyrimetrik ölçü
şirkәtin investoru olmaqla onun fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn fiziki şәxs
ağır maliyyә vәziyyәtindә olan şirkәt

460 "Fluktuasiya" nәdir?

•

valyutanın mübadilә kursunun kәskin dәyişmәsi
mәnfәәtlә işlәyәn müәssisә
müәssisәnin, tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat faәliyyәtini tәhlil edәn, onun yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәr verәn fiziki şәxs
borc öhdәlikli maliyyә sәnәdi, veksel, istiqraz
iqtisadi müqavilә ilә bağlı şәrtlәrin qismәn, yaxud tam şәkildә pozulması

461 Borc alan subyektin öz öhdәliklәrini yerinә yetirәcәyinә tәminat barәdә bir şәxsin kreditor qarşısında üzәrinә götürdüyü zaminlik necә adlanır?

•

zәmanәt
xәzinә
çarter
devalvasiya
әmlak

462 Fond bazarında dövlәt qiymәtli kağızlarının satıcısı rolunda çıxış edәn komissiya bankı necә adlanır?

•

diler bank
bank krediti
aylıq köçürmә
әmlak
dәyәr ölçüsü

463 Bank tәrәfindәn alqısatqısı hәyata keçirilәn qiymәtli kağızların alış vә ya satış kursuna nә deyilir?

•

banko
besca
beta
libor

konto

464 Bu sözlәrdәn hansı termin kimi işlәnә bilәr?

•

xәbәr
bağça
ağac
sәma
hәyat

465 Birjalarda alqısatqı әmәliyyatlarına vasitәçilik edәn, birjanın üzvü olan, sonradan daha baha qiymәtә satmaq mәqsәdilә qiymәtli kağızlar almaq
hüququna malik olan bazar subyektlәrindәn biri necә adlanır?

•

diler
flipper
broker
likvidant
auditor

466 Bonanza nәdir?

•

Mәnfәәtlә işlәyәn müәssisәdir.
Bank hesabıdır.
Poçt terminidir.
Qanunsuz maliyyә әmәliyyatıdır.
Qiymәtli kağızdır.

467 Bütün növ pul nişanlarının vә qiymәtli kağızların dövriyyәyә buraxılması necә adlanır?

•

emissiya
emitent
evalvasiya
fasovka
dotasiya

468 Müәssisәnin, tәşkilatın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini tәhlil edәn, onun yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mәslәhәtlәr verәn fiziki şәxs necә adlanır?

•

auditor

•
broker
diler
distribüter
cobber

469 Neologizmlәr hansı sıradadır?

•

kosmos, kompüter, biznes, üslub
bәy, feodal, pristav, qubernator
fayl, menecer, çağdaş, özәllәşmә
pәrvanә, cәfa, şәb, nagah
ayıtmaq, damu, uçmaq, sayru

470 Terminlәrә aid fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Terminlәr mәna çalarlarına malik olub, çoxmәnalılıq dә kәsb edә bilir.
Terminlәr formaca yığcam olur.
Elә sözlәr vardır ki, onlar, ümumiyyәtlә, termin deyildir, ancaq elmi mәtndә termin kimi işlәnir.
Dünya dillәrinin çoxunda alınma terminlәr geniş yayılmışdır.
Elmi terminlәr, adәtәn, beynәlmilәl olur.

471 "Әyar " termininin mәnasını açıqlayın:

•

qızıl, gümüş vә digәr metallardan düzәlmiş әmtәәlәrin saflıq vә xalislik dәrәcәsi
sazişin, әqdin hәyata keçirildiyi faktik qiymәt
kiçik әmtәәlәrin tәşkili formalarından biri
növü, çeşidi vә markası yekcins olan mәhsulun tәrkibi
akkreditiv vermiş bankın xәbәrdarlıq mәktubu, bildiriş

472 Hüquqi vә fiziki şәxslәrin sәrәncamında, mülkiyyәtindә olan material, qiymәtlilәr, aktivlәr necә adlanır?

•

әmlak
fiskal
dotasiya
girov
emissiya

473 Diler kimdir?

•

•

Öz hesabına vә öz adından birja vә ya ticarәt vasitәçiliyini hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxsdir.
Vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır.
Әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir.
Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçudur.
Tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır.

474 Broker kimdir?

•

Әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir.
Vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır.
Öhdәliklәrin tam vә vaxtlı
v axtında yerinә yetirilmәsinә cavabdeh olan şәxsdir.
Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır.
Tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır.

475 Ticarәt prosesinin әsas fiquru kimdir?

•

kommersant
broker
әmtәәşünas
marketoloqlar
ticarәt ağenti

476 Ticarәt biznesinin әsasını nә tәşkil edir?

•

kommersiya fәaliyyәti
biznes әmәliyyatları
ticarәt әmәliyyatları
biznes fәaliyyәti
ticarәt fәaliyyәti

477 Kommersiya sazişi bağlamaq haqda formal tәklif necә adlanır?

•

oferta
protokol
ofertaya cavab
reklamasiya
sorğu

478 Tender nәdir?

•

Malların göstәrilmәsi, sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qәnaәtli kommersiya әmәliyyatlarını yerinә yetirmәk mәqsәdilә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir.
Yüksәk әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәtbiq olunan fәaliyyәt növüdür.
Mal satışı üçün qәnaәtli әmәliyyatların hәyata keçirildiyi әmәliyyatlardır.
Hәr hansı bir tәklifin alışıdır.
Hәr hansı bir tәklifin satışıdır.

479 Faktorinq nәdir?

•

Müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsidir ki, bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә bilәr.
Lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq
alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir.
Maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinq alan qismindә dә iştirak edir.
Birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatıdır.
Maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarәçi tәrәfindәn ödәnilir.

480 Lizinq nәdir?

•

Nağdlı hesablaşma sistemidir.
Qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir.
Әmlakın әldә edilmәsi vә onun lizinq müqavilәsi әsasında müәyyәn ödәniş haqqı ilә müәyyәn müddәtә vә müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş müәyyәn şәrtlәrlә,
lizinq alanın әmlakı almaq hüququ әsasında fiziki vә hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsi üzrә investisiya fәaliyyәtinin bir növüdür.
Biznes әmәliyyatıdır.
Lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da AR
n ın rezidenti olur.

481 Satış hüququ verilmiş şәxs kimdir?

•

qrant sahibi
istehlakçı
istehsalçı
broker
agent

482 Kupon nәdir?

•

Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.

Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә istehlakçıya müәyyәn qәnaәtin tәklif olunmasıdır.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dәyişdirilir.

483 Fraxt üçün sifariş nәdir?

•

Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s.ni göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan xahiş sәnәdidir.
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir.
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir.
Sifariş olunan әmtәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir.
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir.

484 Hesab
faktura nәdir?

•

Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır.
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu haqda sәnәddir.
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn sәnәddir.
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir.
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn sәnәddir.

485 Firma sözünün mәnası nәdir?

•

imza
tәrәzi
naxış
möhür
açar

486 Ana dilimizdә ilk rәsmi dövlәt sәnәdlәri hansı dövrdә yaranıb?

•

XVXVI әsrlәrdә
XX әsrdә
XIX әsrdә
XVII әsrdә
XI әsrdә

487 İşgüzar üslubun leksik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

•

sabit söz birlәşmәlәrindәn istifadә
ştamp şәkli almış ifadәlәrdәn istifadә
dilimizdә mövcud olan bәzi standartlardan istifadә
epitetlәrdәn, mәcazlardan istifadә edilmәmәsi
müvafiq formalardan istifadә

488 Biri rәsmi – işgüzar üsluba aid deyil:

•

Nitqin sәrbәstliyi әsas götürülür.
Dil yığcamlığı әsas şәrt olur.
Hüquqi mәzmuna malik olur.
Tarixi әhәmiyyәt daşıyır.
Mükәmmәl tәrtibata malik olur.

489 Aşağıdakılardan biri Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt rәmzi deyil:

•

dövlәt dili
gerb
bayraq
gerb vә bayraq
himn

490 Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçәnci maddәsi Dövlәt dili haqqındadır?

•

XXI maddә
III maddә
XIII maddә
X maddә
XI maddә

491 KitabiDәdә Qorqud haqqında aşağıda verilәn fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Azәrbaycanda ilk dәfә 1918ci ildә çap olunub.
Haqqında ilk dәfә alman alimi F.Dits mәlumat vermişdir.
İki nüsxәsi vardır – Drezden vә Vatikan .
Yazılı abidәdir.
Türkiyәdә ilk dәfә 1916cı ildә çap edilib.

492 Qulamәli … İn fәqәreyi – әxirәra hәrgiz әqlәm qәbul nәmikünәd, xәyali – xamәst. Mәstәli şah … Bәs fәqәreyi – sabiqara әqlәm qәbul mikunәd?
On hәm ki, xәyali – xamnist? ( Hekayәti – müsyö Jordan hәkimi – nәbatat vә dәrviş Mәstәli şah – cadukuni mәşhur . M.F.Axundzadә) Obrazların
dilindә işlәnmiş bu sözlәr nә hesab olunur?

•

varvarizm
jarqon
vulqarizm
loru sözlәr
dialektizm

493 Hansı nümunәdә sözün poetik funksiyasına rast gәlinir?

•

Dәniz sevinirdi gәlişimizә, Dalğalar dikәlib bizә baxırdı.
Oğul, sözlәrimә yaxşı qulaq as, Ata nәsihәti faydasız olmaz.
O, sәrt idi. Sәhәr dәrsә tәlәsәndә mәn Bildirmәzdi yolda durub boylandığını.
Kimsә bilmәz Tanrıdağın yaşını.
Dörd ay vardı ananın gözlәri yol çәkirdi.

494 Dramaturgiya dili ibarәtdir:

•

süjetli hadisәlәrin tәsvir olunduğu mәtndәn
istәnilәn bәdii mәtndәn
kompozisiya vә süjetdәn
sәsli (qafiyәli) nәsrdәn
monoloq vә dialoqlardan

495 Aşağıdakılardan hansı bәdii üslubun leksik sәviyyәsinin göstәricilәrindәn deyil:

•

tәkrar
tәşbeh
epitet
omonimlәr
istiarә

496 Rәsmi işgüzar üslubda aşağıdakılardan hansından, demәk olar ki, istifadә olunmur?

•

qeyri müәyyәn әvәzliklәrdәn
miqdar vә sıra saylarından

mürәkkәb adlardan
şәxs adlarından
felin әmr vә xәbәr şәkillәrindәn

497 Birinci vә sonuncu yaranan üslub hansı cavabda düzgün verilib?

•

bәdii, publisistik
mәişәt, publisistik
bәdii, rәsmi işgüzar
bәdii, elmi
mәişәt, elmi

498 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

İşgüzar sәnәdlәr hәcmcә, adәtәn, rәsmi sәnәdlәrә nisbәtәn böyük olur.
Rәsmi – işgüzar sәnәdlәrdә qaralamaya, mәtn üzәrindә qaralayaraq düzәliş etmәyә icazә verilmir.
Tәrcümeyi hal elmi vә publisistik üslubda da ola bilәr.
Tәqdimat rәsmiişgüzar üslubda yazılmalıdır.
Rәsmiişgüzar sәnәdlәrin bәzi növlәrindә rәsmi üslubla bәrabәr, bәdii üslubun elementlәrinә dә rast gәlmәk mümkündür.

499 Müxtәlif üslubların nümayәndәlәri hansı üslubda birlәşir?

•

mәişәt
elmi
bәdii
rәsmiişgüzar
publisistik

500 Әdәbi tәnqid sahәsindә çalışan әdәbiyyatşünasların әsәrlәri hansı üslubdadır?

•

elmi
bәdii
mәişәt
rәsmi – işgüzar
publisistik

501 Rәsmi sәnәdlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

•

fikrin ikimәnalılığı
dilin yığcamlığı
dilin maksimum mükәmmәlliyi
müәyyәn üslubda yazılması
fikrin hüquqi cәhәtdәn әsaslılığı

502 Biri bәdii üslubun fonetik sәviyyәdә göstәricisi deyil:

•

epitet
assonans
alliterasiya
intonasiya
tәkrar

503 Söhbәt hansı üslubdan gedir? 1. Bu vә ya digәr şәxsin şifahi, yaxud yazılı nitqidir. 2. Bir şәxsә aid ola bildiyi kimi, hәr hansı bir qrupa da aid ola
bilәr.

•

fәrdi
mәişәt
publisistik
rәsmi
bәdii

504 "Müraciәt" sözünün klassik әdәbiyyatda işlәnmә çalarlarından biri sәhvdir:

•

göstәriş vermәk
iltimas
bir şey üçün yazılı vә ya şifahi formada birisinә üz tutub xahiş etmәk
bildiriş
çagırış

505 Biri işgüzar sәnәdlәrә daxil deyil:

•

fәrman
arayış
әrizә
elan
tәrcümeyihal

506 Orfoqrafiya prinsiplәrindәn hansı sәhvdir?

•

sintaktik prinsip
morfoloji prinsip
fonetik prinsip
fonetik, morfoloji, tarixi әnәnәvi
tarixiәnәnәvi prinsip

507 İşgüzar üslubun tәşәkkülü hansı görkәmli şәxsiyyәtin dövrünә düşür?

•

Q.Bürhanәddin dövrü
Nizami dövrü
M.Füzuli dövrü
İ.Nәsimi dövrü
Ş.İ.Xәtayi dövrü

508 Aşağıda verilmiş fikirlәr işgüzar üslubun hansı formasına aiddir? 1) Vәrәqin yuxarı hissәsindә böyük hәrflә formanın adı yazılır. 2) Tәrtib
edәnlәrin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi yazılır. 3) Sonda tәrtib edәnlәrin imzası qoyulur. 4) Hadisәnin gedişi, materialın qiymәti, kәmiyyәti öz
әksini tapır.

•

akt
әrizә
protokol
izahat
elan

509 Rәsmiişgüzar üsluba xas olmayan cәhәt hansıdır?

•

Әdәbi dilin әn geniş yayılmış formasıdır.
Hamı üçün eyni olan standart formalarda yazılır.
Fikir standart formalarda vә yığcam verilir.
Fәrdi nitq ünsürlәrindәn qaçılır.
Hәcmcә kiçik olur vә hәr hansı bir şәxs tәrәfindәn hazırlanır.

510 Aşağıdakılardan hansı işgüzar sәnәdlәrә aid deyil?

•

dissertasiya
әrizә

xasiyyәtnamә
tәqdimat
annotasiya

511 Aşağıda verilmiş fikirlәrdәn yalnız biri işgüzar üsluba aiddir:

•

Hamı üçün eyni olan standart formalarda yazılır.
Bu üslub sәrbәstliyi vә yığcamlığı ilә seçilir.
Әsasәn müxtәlif mövqelәr, maraqlar әks etdirilir.
Bu üslubun lüğәt tәrkibi genişdir.
Bu üslub XIX әsrin II yarısından etibarәn formalaşmağa başlamışdır.

512 Verilmiş fikirlәrdәn hansı işgüzar üslubun әmr formasına aid deyil?

•

Hәr hansı bir şәxsin kimliyini tәsdiq etmәk mәqsәdilә müәyyәn tәşkilat tәrәfindәn verilir.
Tәqvim ili boyunca nömrәlәnir vә müvafiq kitabda qeydә alınır.
Bir qayda olaraq şәrh vә sәrәncam hissәlәrindәn ibarәt olur.
Burada obrazlı ifadәlәrә rast gәlinmir.
Nәzәrdә tutulan fikirlәr әrәb rәqәmlәri ilә nömrәlәnәn bәndlәr üzrә yerlәşdirilir.

513 Rәsmi – işgüzar üslubu işlәnmә dairәsinә görә neçә yerә ayırmaq olar?

•

2
5
3
6
4

514 Aşağıda verilmiş fikirlәr işgüzar üslubun hansı növünü sәciyyәlәndirir? 1) İşgüzar üslubun әn geniş yayılmış növlәrindәn biridir. 2) Mәzmunca
vә formaca birbirindәn fәrqlәnir 3) Bu üslubda mәişәt dilinә mәxsus söz, ifadә vә sintaksis öz әksini tapır. 4) Sonda әksәr hallarda yazanın yalnız adı
vә tarix göstәrilir.

•

mәktub
izahat
tәrcümeyihal
әrizә
teleqram

515 Rәsmiişgüzar üslubun hansı forması olur?

•

yazılı
әnәnәvi
şifahi
normativ
tarixi

516 İşgüzar üslubun morfoloji xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

bәdii müqayisәlәr
vәzifә adları bildirәn ümumi isimlәr
idarә adları bildirәn sadә vә mürәkkәb isimlәr
soyadların işlәdilmәsinin vacibliyi
vәzifә vә şәxs adlarının işlәdilmәsi

517 Mәişәt üslubu haqqında deyilәnlәrdәn biri yanlışdır:

•

Mәişәt üslubundan radio vә televiziyada istifadә olunmur.
Tәmtәraqlı nitqlә loru dilin keçidindә yerlәşir.
Әdәbi dilin mәişәtdә işlәnәn nümunәsidir.
Әsas әlamәti nitqin sәrbәstliyi vә tәbiiliyidir.
Әdәbi dilin әn geniş yayılmış üslubudur.

518 Elmikütlәvi dil dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

elmin müxtәlif sahәlәrinә aid biliklәrin bir qәdәr obrazlılıqla, bir qәdәr publisistikliklә sadәlәşdirilmәsi
oçerklәrin, felyotonların dili
monoqrafiyaların, dәrsliklәrin, elmin müxtәlif sahәlәrinә aid mәqalәlәrin dili
elmi üslubun müxtәlif elm sahәlәrindәki tәzahürü
milli ictimai tәfәkkürün müxtәlif sahәlәrini әks etdirәn funksional üslublar

519 Rәsmiişgüzar üsluba aid olan hansı nümunәlәrdә bәzәn obrazlılığa yol verilir?

•

bәyanat vә мanifestlәrdә
konstitusiya vә qanunlarda
hökümәtin sәrәncamları, nazirlәrin әmrlәrindә
әrizәlәr vә arayışlarda

protokol vә müqavilәlәrdә

520 Rәsmi üslubun әn sәrbәst forması hansıdır?

•

mәktub
әmr
bәyanat
sәrәncam
qanun

521 Azәrbaycan әdәbi dilinin hansı üslubu bәzәn әdәbi dillә eynilәşmişdir?

•

bәdii
fәrdi
mәişәt
publisistik
elmi

522 Әdәbi dildә normanın yenilәşmәsi, ümumxalq dili vahidlәrinin yazılı dilә gәlişi hansı üslubdan başlanır?

•

bәdii
rәsmi
elmi
fәrdi
mәişәt

523 Üslublarda inteqrasiya prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

funksional üslubların birbirinә yaxınlaşması
üslubların müәyyәn ixtisas sahiblәri tәrәfindәn başa düşülmәsi
onların birbirindәn fәrqlәndirilmәsi
bir üslubda digәr bir üslubun әlamәtlәrinin görünmәsi
üslubların ayrılıb müstәqil inkişaf etmәsi

524 Aşağıdakılardan hansı bәdii üslubun leksik sәviyyәsinin göstәricilәrindәn deyil?
epitet
mübaliğә

•

tәşbeh
inversiya
omonimlik

525 Nümunә hansı üsluba aiddir? Milli ifaçılıq mәktәbindә dәst xәtti ilә seçilәn Azәrbaycanın әmәkdar artisti, istedadlı tarzәn Hәmid Vәkilov
yüksәk musiqi duyumu, coşqun improvizasiya etmәk qabiliyyәti, gözәl ifaçılıq texnikası olan sәnәtkardır… İndi Ankara radiosunun fondunda
Türkiyәnin Azad sәnәtçisi adına layiq görülmüş Hәmid müәllimin ifasında Azәrbaycan tarının da sәsi var.

•

publisistik
fәrdi
mәişәt
rәsmi
bәdii

526 Dil yığcamlığı hansı üslublara xas olan keyfiyyәtdir? 1. rәsmi 2. publisistik 3. elmi 4. bәdii

•

1.3
1.2
4.5
3.5
2.5

527 Bunlardan biri obrazlılıqda ritm yaradan vasitә hesab olunmur:

•

mübaliğә
assonans
alliterasiya
tәkrar
intonasiya

528 Elmi üsluba aid sәhv fikir hansıdır?

•

Elm sahәlәri müxtәlif olduğundan onların dili dә müxtәlif üslublara aiddir.
Humanitar elmlәr daha çox milli sәciyyә daşıyır.
Terminlәr milli vә beynәlmilәl sәciyyә daşıyır.
Hәr bir elm sahәsinin öz terminologiyası var.
Humanitar elmlәr daha çox inkişaf etmişdir.

529 Bu üslubda nitq fәrdiliyi qәtiyyәn yolverilmәzdir. Söhbәt hansı üslubdan gedir?

•

rәsmi – işgüzar
mәişәt
bәdii
publisistik
elmi

530 Üslubiyyatla bağlı yanlış fikir hansıdır?

•

«Üslub» anlayışı ilә müqayisәdә «üslubiyyat» daha geniş mәzmun daşıyır.
Üslublar ictimai vә fәrdi baxımdan özünü göstәrir.
Fәrdi üslub bәzәn bir qrup şair vә yazıçıya da aid ola bilir.
«Üslubiyyat» dilçilik anlayışdır.
Üslub – dil vasitәlәrindәn mәqsәdyönlü şәkildә istifadә üsuludur.

531 Gündәlik hәyatda insanların birbiri ilә ünsiyyәt dili hansı üsluba aiddir?

•

mәişәt
rәsmi
publisistik
elmi
bәdii

532 Sxem, qrafik vә şәrti işarәlәrdәn daha çox hansı üslubda istifadә olunur?

•

bәdii
elmi
rәsmiişgüzar
publisistik
mәişәt

533 Acılığından yemәk olmur, şirinliyindәn atmaq . Nümunәdә bәdii üslubun qrammatik sәviyyәdә hansı göstәricisindәn istifadә olunub?

•

inversiyadan
metaforadan
qeyrinormativ quruluşlu cümlәdәn
metonimiyadan

•

ellipsisdәn

534 Doğru fikir hansıdır?

•

Publisistik üslubun iki forması var.
Rәsmi  işgüzar üslub üç yerә ayrılır.
Dәqiqlik vә konkretlik kimi xüsusiyyәtlәrinә görә rәsmiişgüzar üslub mәişәt üslubuna bәnzәyir.
Sözün poetik funksiyası dedikdә, onun informativ vәzifәsi nәzәrdә tutulur.
Fәrdi üslubu mövcud ictimaitarixi şәrait yetişdirmir.

535 Azәrbaycan әdәbi dilinin publisistik üslubu haqqında verilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Ümumxalq dilindә gedәn proseslәr bu üsluba tәsir göstәrmir.
Kütlәvi yığıncaqlarda, mitinqlәrdә işlәnәn dil bu üslubun şifahi formasıdır.
Bu üslub müxtәlif emosiyaları ifadә edir.
Bu üslubun sintaksisi danışıq dilinә yaxın olub, adi nitq intonasiyasını әks etdirir.
Kütlәvi nitq forması olduğu üçün xalq dilinә çox yaxındır.

536 Cәrgәlәrdәn biri bәdii üslubun leksik sәviyyәdә göstәricisi sayıla bilmәz:1. epitet, kinayә 2. mübaliğә, tәşbeh 3. istiarә, omonimlik 4. sinonimlik,
antonimlik 5. alliterasiya, assonans 6. tәkrar, intonasiya

•

5.6
1.2
1.3
2.4
3.4

537 Aşağıda göstәrilәnlәr hansı üslub üçün sәciyyәvidir? 1. Lәhcә xüsusiyyәtlәri özünü qabarıq göstәrir. 2.İntonasiya, jest – hәrәkәt aparıcı yer tutur.
3.Nitqin sәrbәstliyi mühümdür.

•

bәdii
publisistik
rәsmi – işgüzar
elmi
mәişәt

538 Uyğunsuzluğu seçin:

•

elmi üslub – dәqiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
bәdii üslub – obrazlılıq, emosionallıq
publisistik üslub – fikrin hamı tәrәfindәn anlaşılması, aydın vә tәsirli şәkildә ifadә olunması
rәsmi – işgüzar üslub – müәyyәn standart formalara vә mәhdud sintaksisә malik olması
mәişәt üslubu – mәntiqlilik, mücәrrәd fikirlәrdәn istifadә

539 Aşağıdakılardan biri bәdii üslubun leksik sәviyyәdә göstәricilәrinә aid deyil:

•

sinekdoxa
tәşbeh
sinonimlik
mübaliğә
inversiya

540 Qar yağır… Çiçәkçiçәk, lәçәk – lәçәk qar yağır…Bir gecәnin içindә bütün qara lәkәlәrin üstünü örtәn, qara kölgәlәri qovan bu qar kiçik çillәnin
üstümüzә tökdüyü, torpağa sәpdiyi xeyir – bәrәkәtdir, saflıqdır, tәmizlikdir . Mәtn hansı üsluba aiddir?

•

bәdii
publisistik
elmi
mәişәt
rәsmiişgüzar

541 Elmi üsluba yad olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Bәdii ifadә vasitәlәrindәn çox istifadә olunur.
Mürәkkәb cümlәlәrdәn çox istifadә olunur.
Terminlәrdәn istifadә olunur.
Çoxmәnalı sözlәrә, mәtnaltı mәnaya yol verilmir.
Modallıq bildirәn söz vә ifadәlәr dә işlәnir.

542 Bu üslub insanların gündәlik hәyatdakı danışıq tәrzini, şәxslәrin ailәdәki, istehsalatdakı ünsiyyәt dilini әhatә edir. Bu üslubun әsas әlamәti nitqin
sәrbәstliyi vә tәbiiliyidir . Söhbәt hansı üslubdan gedir?

•

mәişәt
publisistik
bәdii
elmi

işgüzar

543 Hansı fikirlәr mәişәt üslubuna aiddir? 1. Loru nitq deyil, mәhәlli sәciyyә daşımır, dialektüstü nitq formasıdır. 2. Yalnız yazılı şәkildә movcuddur,
şifahi forması yoxdur. 3. Әdәbi dilin әn geniş yayılmış üslubudur. 4. Şeir dili, nәsr dili vә dramaturgiya dili şәklindә formalaşır.

•

1.3
2.4
3.4
2.3
1.2

544 ……… dedikdә, dil vasitәlәrindәn mәqsәdyönlü istifadә üsulu nәzәrdә tutulur:

•

üslub
termin
әdәbi dil
fәrdi üslub
poetizm

545 Düzgün fikirlәri seçin: 1. Fәrdi üslubun әn qabarıq ifadәsi bәdii uslubdadır. 2. Tәrcümeyihal rәsmi – işgüzar, elmi vә ya publisistik üslubda
yazılır. 3. Oçerk vә felyetonlar bәdii – publisistik dilә aiddir. 4. Riyaziyyat, tarix, coğrafiya, biologiya texniki elmlәrә daxildir. 5. Şeir dili müәyyәn
süjetә malik tәhkiyәnin dilidir.

•

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

546 Müxtәlif üslubların nümayәndәlәrinin birbiri ilә ünsiyyәt saxladığı üslub hansıdır?

•

mәişәt
publisistik
fәrdi
işgüzar
bәdii

547 Hansı nümunәdә poetik funksiya daşıyan söz (poetizm) var?

•

•

Qara fikirlәr qara milçәk kimi gedir, gedir, yenә dönürdü geri.
Birdәn üzümә baxdı.
Әynindә nimdaş palto, Başında bir nimdaş şal, nә ipәkdi, nә dә yun.
Fincandakı çaydan burula – burula qalxan buxar kәsildi.
Çәkmәnizdә bağ yerinә adi zivә kәndiri.

548 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Şәkli (piktoqrafik) yazı әn qәdim yazı formasıdır.
Mәişәt üslubunun yazılı forması yoxdur.
Müxtәlif funksional üslublar birlikdә әdәbi dili tәşkil edir.
Azәrbaycan dili türk dillәrinin oğuz qrupuna daxildir.
Nitq mәdәniyyәti dilçiliyin praktik sahәsidir.

549 Eyni tarixi hadisәdәn bәhs edәn bu iki nümunәnin hansı üslublara aid olduğunu müәyyәnlәşdirin: 1. Vaqif oğlunun qurbanlıq qoyun kimi yerә
uzadıldığını gördükdә qışqırdı:  Amandır! Әvvәl mәni, sonra onu! Mәnә oğul dağı göstәrmәyin!... Cәllad qulaq asmadı. Vaqif oğlunun xırıltısını
eşitdikdә özünü itirdi… (Y.V. Çәmәnzәminli) 2. Vaqifi aradan götürmәk üçün әlinә fürsәt keçәn kimi Mәhәmmәd bәy Cavanşir sәksәn yaşlı şairi
oğlu Әlağa ilә birlikdә 1797ci ildә Şuşada edam etdirdi. (Ә.Sәfәrli, X.Yusifli)

•

bәdii, elmi
elmi, publisistik
mәişәt, elmi
elmi, mәişәt
bәdii, rәsmi

550 Şeir dili adlanır:

•

tәhkiyәnin olduğu hәr cür nitq forması
ahәngdar , qafiyәlәnmiş dil
tipin dili
monoloq vә dialoqlu sәhnә әsәrlәrinin dili
sözlәrin adi düzümlә sıralandığı bәdii nitq üsulu

551 Bu üslubun lüğәt tәrkibi yığcam, sintaksisi mәhduddur. Burada bir sıra arxaik sözlәr vә köhnәlmiş sintaktik qәliblәr uzun müddәt qorunub
saxlanılır. Üslub 2 yerә ayrılır: rәsmi sәnәdlәrin dili, işguzar sәnәdlәrin dili. Sözügedәn üslub hansıdır?

•

rәsmiişgüzar üslub
dövlәt üslubu

beynәlxalq üslub
mәişәt üslubu
idarәçilik üslubu

552 Verilәnlәrdәn hansılar rәsmiişgüzar üslub üçün xarakterikdir? 1) obrazlılıq vә emosionallıq; 2) dәqiqlik vә termin sıxlığı; 3) standart forma vә
yığcamlıq; 4) aydınlıq, kütlәvi anlaşıqlılıq, tәsirlilik; 5) şәxssiz cümlәlәrdәn istifadә olunur.

•

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

553 Kar samitlәr tәkcә küydәn әmәlә gәlir. Cingiltili samitlәrin әmәlә gәlmәsindә isә sәs tellәri iştirak edir, buna görә onlar küydәn vә sәsdәn ibarәt
olur . Verilmiş mәtn hansı üslubdadır?

•

elmi
danışıq üslubu
bәdii
publisistik
rәsmiişgüzar

554 Bunlardan biri bәdii üslubun qrammatik sәviyyәdә göstәricisidir:

•

ellipsis
tәşbeh
assonans
epitet
alliterasiya

555 I konkret sәciyyәlәndirici dil göstәricisinin olmaması II ekspressivlik, dialektizmlәrә tәsadüf edilmәsi III hәr hansı bir şәxsin dünyagörüşü ilә
yanaşı, dövrlә, әhvaliruhiyyә ilә bağlı olmaq IV terminlәr vә mürәkkәb cümlәlәrdәn çox istifadә. Fikrin hansı üslublara aid olduğunu müvafiq
ardıcıllıqla göstәrin:

•

mәişәt, bәdii, fәrdi, elmi
bәdii, mәişәt, rәsmi, publisistik
mәişәt, rәsmi, bәdii, elmi
rәsmi, rәsmi, fәrdi, bәdii

rәsmi, mәişәt, bәdii, fәrdi

556 Bu üslub yalnız şifahi nitq formasında mövcuddur:

•

mәişәt üslubu
rәsmi – işgüzar üslub
publisistik üslub
fәrdi üslub
bәdii üslub

557 Hansı üslubda mürәkkәb cümlәlәr, modal sözlәr, terminlәr vә beynәlmilәl sәciyyә daşıyan sözlәr çox işlәnir?

•

elmi
bәdii
rәsmi
işgüzar
publisistik

558 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

İşgüzar sәnәdlәr hәcmcә böyük olub, mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlanır.
Elmi üslubda obrazlılıq, emosionallıq olmur.
Mәişәt üslubu әbәdi dilin әn geniş yayılmış üslubudur.
Bәdii üslub üçün cümlә üzvlәrinin müәyyәn dәrәcәdә sәrbәstliyi sәciyyәvidir.
Mәktub forması rәsmi üslubun әn sәrbәst formasıdır.

559 İşgüzar yazı nümunәlәrinә aid söylәnilәn fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Sәnәdlәr yalnız әllә yazılmalıdır.
Bu tip yazılarda fikir aydın, yığcam, ardıcıl vә mәntiqi verilmәlidir.
Әmәli yazı nümunәsi olan hәr sәnәdin özünәmәxsus yazılma forması, yığcam mәzmunu vә işlәnmә dairәsi vardır.
Bu növ yazılarda aforizm, atmaca, atalar sözü vә mәsәllәrdәn istifadә olunmur.
Sәnәddә müxtәlif düzәlişlәrә, kiçik üslub xәtasına yol verilmәmәlidir.

560 "Mәn dünәn mәktәbdәn qayıdanda Azәri kinoteatrın qabağında gördüm"  cümlәsindә neçә isim var?

•

3
2

1
5
4

561 İsmin hansı halı cümlәdә xәbәr ola bilmәz?

•

tәsirlik
yiyәlik
adlıq
çıxışlıq
yönlük

562 Hansı bәnddә üç sadә cümlәnin birlәşmәsindәn yaranmış mürәkkәb cümlә verilib?

•

Qazdıq, birdәn su çıxmadı, onda nә olsun?
Hәlә bu azdır, sәni işdәn dә qovacaqlar.
İşi elә görmәk lazımdır ki, sonra xәcalәt çәkmәyәsәn.
Zavod artıq işә başlamışdı, yәni cәbhәnin tәlәbatı ödәnilirdi.
Әgәr sәdr sәhv elәyirsә, briqadir düz işlәmirsә, firma işçilәri öz işlәrinә sәhlәnkar yanaşırsa, sәn dәrhal haray salmalısan.

563 Hansı cümlәlәr quruluşca mürәkkәbdir? 1) Fәrman hәr şeyi böyük hәvәslә öyrәnmәyә çalışır, yeni fikirlәri çox tez mәnimsәyir, durmadan biliyini
artırırdı. 2) Meşәlәr istinadgahım, dağlar arxadayağım, buludlar havadarımdır. 3) Sәrdar qapının cırıltısına başını qaldırdı, amma içәri girәn adamın
üzünü görә bilmәdi. 4) İki gündür, bәrk qar yağır.

•

1, 3
hamısı
2.4
3, 4
1.2

564 Ara sözlәr haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Ara sözlәr cümlә üzvlәri ilә tabesizlik әlaqәsindә olur.
Ara sözlәr söz birlәşmәsi şәklindә ola bilәr.
Cümlә üzvlәrindәn vergüllә ayrılır.
Söz şәklindә olan ara sözlәr modal sözlәrlә ifadә olunur.
Ara sözlәr cümlә üzvlәri ilә heç bir әlaqәdә olmur .

565 Lakin mәni әfv et, böyük hökmdar! Dünya kef üstündә tutmamış qәrar. Nәşәli keçsә dә hәr bir әylәncә Ayıq baş hәr şeydәn ucadır, mәncә.
Nümunәdәki ara sözün mәna növünü göstәrin:

•

Fikrin mәnbәyini bildirir.
Güman, şübhә bildirir.
Yәqinlik, şübhә bildirir.
Tәәssüf bildirir.
Sözün sırasını bildirir.

566 Xitab haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Xitab cümlәdә xәbәrlә uzlaşır.
Hәm sözlәrlә, hәm dә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunur.
ey, ay, a kimi nidalarla da işlәnir.
Xitab cümlәnin әvvәlindә, ortasında, sonunda işlәnә bilәr.
Müraciәt olunan şәxsi bildirir.

567 İsmi xәbәrli müәyyәn şәxsli geniş cümlәni göstәrin:

•

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

568 Xitab haqqında deyilәnlәrdәn biri sәhvdir:

•

Xitablar hәm adlıq, hәm dә qeyrimüәyyәnlik bildirәn hallarda ola bilәr.
İnsandan başqa canlılara, cansızlara aid xitablar bir qayda olaraq bәdii әdәbiyyatda işlәnir.
Müraciәt olunan şәxsi bildirir.
Xitab xüsusi intonasiya ilә cümlә üzvlәrindәn ayrılır.
Xitablar sadә vә mürәkkәb olur.

569 Müәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

•

Testlәri cavablandırdıqdan sonra kitabxanaya gedәrik.
Yaxşı deyiblәr, nә әkәrsәn, onu da biçәrsәn.
İnsanı valeh edәn coşqun vә fırtınalı dәniz! Gözәl tәbiәt!

Tәcrübә üçün kәndә gedәn tәlәbә dostlarımızı çox yaxşı qarşılayıblar.
Bu gün mәktәbdә istәklәrimizin yerinә yetirilәcәyinә söz verildi.

570 Cümlә şәklindә olan ara sözün işlәndiyi cümlәni göstәrin:

•

Görünür, sәn mәnim dediklәrimlә razı deyilsәn.
Peyğәmbәrә itaәt edәn şәxs, şübhәsiz ki, Allaha itaәt etmiş olur.
Tәbii ki, hәr bir sәnәtkarın şәxsi hәyatı var.
Sözün doğrusu, sәndәn bunu gözlәmәzdim.
Xülasә, böyük işlәr görürsünüz.

571 Ara sözün işlәndiyi cümlәni göstәrin:

•

Sәnin dediklәrin tamamilә düzdür.
Hәr dilinә gәlәn sözü demәli deyilsәn.
Yәqin etdim ki, sәn düz demirsәn.
Güman gәlәn yerlәri әlәkvәlәk etdilәr.
Düzdür, riyaziyyatdan bir az anlayıram.

572 Bu cümlәlәrdәn birinin xәbәri III şәxsin tәkindә olur:

•

şәxssiz cümlә
ümumi şәxsli cümlә
qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә
söz cümlә
adlıq cümlә

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

•

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

574 "Deyilәnә görә, hәr evdәn manatmanat yığıb, yaxındakı kәndin mollasına nәzir dә vermişdilәr "  cümlәdә işlәnmiş ara sözün mәnaca növünü
müәyyәnlәşdirin:

•

•

fikrin mәnbәyini bildirәn
yәqinlik bildirәn
güman, şübhә bildirәn
tәәssüf bildirәn
nitqin hissәlәri arasında әlaqә yaradan

575 Nitqin hissәlәri arasında әlaqәni bildirәn ara sözü göstәrin:

•

birincisi
ehtimal ki
deyilәnә görә
heyf
doğrudan da

576 Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәni göstәrin:

•

Gecә saat ikidә bizi tәcili oyatdılar.
Elә bil, onlar mәnә dünyanı verdilәr.
Onlar bu sözlәri Qacara çatdırdılar.
Qaranlıq yerә daş atmazlar.
İşlәmәyәnә tәnbәl deyәrlәr.

577 Mübtәdası buraxılan müәyyәn şәxsli cümlә hansıdır?

•

Ayın sonunda mәzuniyyәtә çıxırıq.
Baharın xoş bir vaxtı idi.
İgid ölәr, adı qalar.
Sona xalçanı ingilisә satmadı.
Yaman istidir.

578 Demәli, bizim gözümüz baxabaxa camaatı soyur, uşaqları atasız, bacıları qardaşsız qoyurlar? Cümlә ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Müәyyәn şәxsli cümlәdir.
Demәli  ara sözdür.
Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәdir.
Sual cümlәsidir.
Hәmcins xәbәrlәrdә lar şәkilçisi ixtisar olunub.

579 Xitablara aid fikirlәrdәn yalnız biri doğrudur:

•

I növ tәyini söz birlәşmәlәrindәn ibarәt olan xitablar geniş xitablardır.
Xitablar xәbәrlә uzlaşma әlaqәsindә olur.
İsimlәşmiş sifәtlәr xitab ola bilmәz.
III növ tәyini söz birlәşmәlәrindәn ibarәt xitablar sadә xitablardır.
Xitab quruluşca yalnız sadә olur.

580 "Sizi deyib gәlmişәm, ey mәnim müsәlman qardaşlarım!"  cümlәsindәki xitab nә ilә ifadә olunub?

•

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

581 Ara sözlәr haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Cümlәnin sonunda işlәnәn ara sözlәrdәn sonra yalnız nöqtә qoyulur.
Ara sözlәr söz vә söz birlәşmәlәri, bәzәn dә cümlә şәklindә olur.
Ara sözlәr, әsasәn, modal sözlәrlә ifadә olunur.
Ara sözlәr dә xitablar kimi xüsusi intonasiya ilә deyilir vә cümlә üzvlәrindәn vergüllә ayrılır.
Ara sözlәr daha çox cümlәnin әvvәlindә vә ortasında, bәzi hallarda isә cümlәnin sonunda da işlәnir.

582 Verilmiş fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Baş üzvlәrdәn birinin iştirakına görә qurulan sadә cümlәlәrә müәyyәn şәxsli cümlәlәr deyilir.
Hәmcins mübtәdalar sırasında II vә III şәxs әvәzliklәri olduqda, xәbәr II şәxsin cәmindә olur.
Adlıq cümlәlәr müxtәsәr vә geniş olur.
Ümumi şәxsli cümlәlәrin xәbәri II şәxsin tәkindә vә III şәxsin cәmindә olur.
Xitablar xüsusi intonasiya ilә deyilir.

583 Şәxssiz cümlәni seçin:

•

Onun kinodan xoşu gәlmir.
Bura әn zәngin neft yatağıdır.
Qaranlıq düşürdü.
Onu әsgәrliyә apardılar.

Dünәn mәktәbdә konsert var idi.

584 "Xәstә başını tәrpәtdi, gülümsündü vә hәkimә minnәtdarlıqla baxdı"  cümlәsindә neçә söz asılı tәrәf kimi işlәnib?

•

6
4
3
2
5

585 Mürәkkәb xitab işlәnmiş cümlәni göstәrin:

•

Aygün, әziz bacım, bilirsәn ki, mәn Dünyaca sevirәm sәni ürәkdәn (S.Vurğun).
Ağla, şair, ağla, yurdun dağılmış…(A.İldırım)
Ey dünya! Nә qәdәr zülm edәcәksәn? (N.Gәncәvi)
Sәba, mәndәn söylә o gülüzarә, Bülbül gülüstanә gәlsin, gәlmәsin? (S.Ә.Nәbati)
Ay ağalar, sizә tәrif eylәyim, Nә iş tutub üzü qarә Murad xan. (M.B.Nadim)

586 Bunlardan biri güman, şübhә bildirmir:

•

Deyildiyinә görә, sizin qrup qış tәtilindә ekskursiyaya gedәcәk.
Deyәsәn, yağış tökәcәk.
Olmaya, mәni tanımadın.
Görәsәn, imtahanı verә bilәcәklәrmi?
Ola bilsin ki, mәn dә sizinlә getdim.

587 Aşağıdakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Xәbәri III şәxsin tәkindә olan bütün cümlәlәr şәxssiz olur.
Şәxssiz cümlәnin xәbәri III şәxsin tәkindә olur.
Hәmcins üzvlәrdә mәnsubiyyәt şәkilçilәri ixtisar oluna bilәr.
Qeyri –müәyyәn şәxsli cümlәlәrdә «elә bil,elә bil ki, sanki» sözlәri işlәnә bilәr.
Müәyyәn şәxsli cümlәlәr müxtәsәr vә geniş ola bilәr.

588 Ümumi şәxsli cümlә hansıdır?
Ölkәmizin әrazisindә qәdim insan mәskәnlәri aşkar etmişlәr.
Tariximizi, mәdәniyyәtimizi qorumağa borcluyuq.

•

Qız qalasına bәnzәr tәsvirlәri Qobustan qayaüstü rәsmlәrindә dә müәyyәnlәşdirmişlәr.
Adәtimizә görә, böyüyә dә, qonağa da hörmәt edәrlәr.
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki mәdәniyyәt abidәlәrimizә xeyli ziyan vurmuşlar.

589 Cümlәnin növünü müәyyәnlәşdirin: Ay işığı, sakit bir hava .

•

Adlıq cümlәdir.
Ümumi şәxsli cümlәdir.
Şәxssiz cümlәdir.
Qeyri –müәyyәn şәxsli cümlәdir.
Müәyyәn şәxsli cümlәdir.

590 Aşağıdakı cümlәlәrdәn hansı şәxssiz cümlә deyil?

•

Mәnim sizә yazığım gәlir.
Kitablarını yığışdırıb birbaşa evә get.
Bu fikirlәrin içindә onu yuxu apardı.
Aprelin axır günlәrindәn biri idi.
Uşağın mәktәbә gedәn vaxtıdır.

591 "Salondakılara sabahkı tәdbirdә iştirak etmәlәri barәdә xәbәrdarlıq edildi"  cümlәsinin növünü müәyyәnlәşdirin:

•

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

592 Cümlәlәrin birindә mürәkkәb xitab işlәnmәyib:

•

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

593 Sadә geniş cümlәlәri göstәrin: 1) Xeyirxahlığınız insanları sevindirәcәk. 2) Dağ çayının sәsi eşidilirdi. 3) Qәlәmin qiymәti baha idi. 4) Anamın
saçları çoxdan ağarıb. 5) Mәni valeh edәn sәnin alicәnablığındır.

•

•

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

594 "Öldür Aşıq Әlәsgәri, özün günahkar ol, yaylaq" nümunәsindә işlәnmişdir:

•

xitab
әlavә
ara söz
zәrf
vasitәsiz nitq

595 Qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı olmayan sözlәri seçin: 1) ara sözlәr 2) әlavәlәr 3) hәmcins üzvlәr 4) xitab

•

1.4
2.3
1.2
1.3
3.4

596 Hansı bәnddә sözcümlә işlәnmişdir?

•

– Yaxşı, sәn su şikayәtinә baxa bilәrsәnmi? Yox.
– Bәs pristav hara gedib, ağa ?  Qaçaq qovmağa.
– Ağa, sikayәtim var.  Kimә?
– Niyә baxa bilmirsәn?  Başım ağrıdığından… (S.Rәhimov)
– Bәs sәn kimsәn, ağa?  Mәn pristavın pomoşniki.

597 Bu atalar sözlәrindәn hansı ümumi şәxsli cümlәdir?

•

Cücәni payızda sayarlar.
Qorxan gözә çöp düşәr.
Dost dar gündә tanınar.
İşlәmәyәn dişlәmәz.
İgid ölәr, adı qalar.

598 Şәxssiz cümlәni göstәrin:

•

Soyuq bir axşam idi.
Onlar bu yaxşılığı unutmazlar.
Yalançının şahidi yanında olar.
Saxla samanı, gәlәr zamanı.
Oğlunun dediklәri ananın qәlbinә toxunmuşdu.

599 Qeyri – müәyyәn şәxsli cümlәni tapın:

•

Bu sözlәrlә, elә bil, yarasına duz basdılar.
Uman yerdәn küsәrlәr.
Bacılarım teztez bizә gәlirlәr.
Onun bu vәziyyәtinә ürәyim ağrıdı.
Milli ordunun güclәndirilmәsinә diqqәt yetirilir.

600 Feli xәbәrli müәyyәn şәxsli müxtәsәr cümlәni tapın:

•

Göyün üzü açılırdı.
Bu müalicәdәn sonra bütün ağrılarım yaddan çıxmışdı.
Bizә etibarlı dostlar gәrәkdir.
İşıqlanan evin pәncәrәsi uzaqdan seçilirdi.
Axşam yola düşürük.

601 Bunlardan biri hәm ara söz, hәm dә ismi xәbәr ola bilir, lakin sözcümlә ola bilmir:

•

görünür
mәncә
demә
әlbәttә
düzdür

602 Biri ümumi şәxsli cümlә deyil:

•

Suda batan saman çöpündәn yapışar.
Qaranlığa daş atmazlar.
Malını yemәyәnin malını yeyәrlәr.
Cücәni payızda sayarlar.

İşlәmәyәnә tәnbәl deyәrlәr.

603 Şәxssiz cümlәni göstәrin:

•

Qoltuq ağacına yazığım gәlir.
Qopdu ürәyimdәn yanıqlı nida.
Yemәyәnin malını yeyәrlәr.
Oğulları Kür gәzdirәr ürәklәrindә.
Sәni sәndәn alıb belә Yüz illәrdә uyutdular.

604 Mürәkkәb xәbәrli geniş şәxssiz cümlәni tapın:

•

Müharibә başlayanda yayın ilk ayı idi.
Akifi tәhsilini davam etdirmәk üçün ABŞa göndәrdilәr.
Tәdris ili mayın otuzunda yekunlaşır.
Fatimәnin babası şirkәtdә növbә rәisidir.
Arzu dәrs әlaçısıdır.

605 "Niyә sakitsiniz, ey mәnim vәtәn qardaşlarım"? (C.Mәmmәdquluzadә). Cümlәdә xitabın ifadә vasitәsini göstәrin:

•

III növ tәyini söz birlәşmәsi
I növ tәyini söz birlәşmәsi
II növ tәyini söz birlәşmәsi
sifәt
isim

606 Mürәkkәb xitab hansı cümlәdә işlәnmәmişdir?

•

Yaşa sәni, ey qәhrәman!
Qoca dünya, sәn insanı bir dә tanı.
Ana torpaq, qәmin az olsun.
Ey azad gün, azad insan, doyunca iç bu bahardan.
Ah, mehriban ana ! Ah, әziz ana!

607 Xitab vә ara sözlәr üçün ortaq olmayan әlamәti göstәrin:

•

Bir qayda olaraq, müraciәt olunanı bildirirlәr.
Cümlәnin әvvәlindә, ortasında vә sonunda işlәnәrәk, yazıda başqa sözlәrdәn vergüllә ayrılırlar.

Söz vә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunurlar.
Cümlә üzvlәri ilә sintaktik әlaqәyә girmirlәr.
Qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı olmurlar.

608 Biri geniş adlıq cümlә kimi işlәnә bilәr:

•

qәdim qala
kitab rәfi
Bakı Dövlәt Universiteti
kitab, dәftәr, qәlәm
Babadağ

609 Aşağıdakı cümlәlәrdәn ikisi ümumi şәxslidir: 1) Dәrsi vaxtında hazırlayarlar. 2) İgid ölәr, adı qalar. 3) Yalan söz üz qızardar. 4) Sözün düzünü
zarafatla deyәrlәr. 5) Quşu gözündәn vurdu. 6) Onu ordenlә tәltif etmişlәr.

•

1.4
2.4
1.2
5.6
3.5

610 Müәyyәn şәxsli geniş cümlә hansıdır?

•

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

611 Cümlәlәrin birindә hәm sadә xitab, hәm dә cümlә şәklindә olan ara söz işlәnmişdir:

•

Oğlum, görünür, hәr şeyi bilirsәn.
Әziz dost, görünür, getmәliyik.
Gözәl qızım, demәli, işlәrini görüb qurtarmısan.
Dağlar, dağlar, axır ki, görüşdük.
Aynur, hәqiqәtәn dә, ağıllı qızsan.

612 Ara söz işlәnmiş cümlә hansıdır (durğu işarәlәri buraxılmışdır)?

•

•

Düzü bu işdәn mәnim gözüm su içmir.
Elә hәr işin düzdür.
Sözün düzünü zarafatla deyәrlәr.
Düzünü Allah bilәr.
Düz danışsan başın ağrımaz.

613 Hansı fikir sәhvdir? 1. Qeyrimüәyyәn şәxsli vә ümumi şәxsli cümlәlәr, әsasәn, geniş olur. 2. Qeyrimüәyyәn şәxsli cümlәnin xәbәri III şәxsin
tәkindә olur 3. Adlıq cümlәlәr bir sözdәn dә ibarәt ola bilәr. 4. I vә II şәxslәrin tәk vә cәmindә mübtәdası nәzәrdә tutulub, lakin buraxılan cümlәlәr
müәyyәn şәxsli cümlәlәrdir.5. Şәxssiz cümlәlәrdә çox vaxt elә bil , elә bil ki , sanki sözlәri işlәnir.

•

1, 5
3.5
1,2,4
3.4
2.5

614 Sözcümlәlәr haqqındakı fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Bәzәn әdatlar vә modal sözlәr dialoqda ayrılıqda işlәndikdә, sözcümlә kimi formalaşır.
Sözcümlәlәr әsasәn cümlәdә xәbәr vәzifәsindә işlәnir.
Sözcümlәlәr bir sözdәn ibarәt olur.
Sözcümlәlәrdәn sonra intonasiyadan asılı olaraq, müxtәlif durğu işarәlәri (nöqtә, üç nöqtә, nida vә sual işarәsi) qoyulur.
Bәzi nidalar da tәklikdә sözcümlә kimi işlәnir.

615 Qeyri müәyyәn şәxsli cümlә işlәnmiş bәndi göstәrin:

•

Olanlardan sonra, elә bil ki, onu yerindәn tәrpәnmәyә qoymurdular.
Axşam maraqlı tәdbirimiz olacaq, mütlәq gәlәrsәn.
Verilәn tapşırığı vaxtında yerinә yetirәrlәr .
Gәlәcәyi bu gündәn düşünüb, ona görә hәrәkәt edәrlәr.
İdarәdә sәnәdlәrin qәbul edilәcәyinә söz verildi.

616 Hansı cümlәlәr ümumi şәxslidir? 1. Cavan olanda bәyәm sözә baxmazlar? (M.İbrahimov). 2. Aşıqlar hüsnünә dastan dedilәr (İ.Әfәndiyev). 3.
Ağbirçәyin sözünü nahaq sındırdın, bala (B.Bayramov). 4. Yüz ölç, bir biç (Atalar sözü). 5. Mәndәn şeir istә, möhür istәmә.

•

1.4
2.3
1.3

3.4
4.5

617 Qeyri müәyyәn şәxsli cümlәni tapın:

•

Toyda tәbrik üçün mәnә dә söz verdilәr.
Ad günümdә xaricdәki tanışlarım zәng vurub mәni tәbrik etdilәr.
Dostu dar gündә sınayarlar.
Yıxılana gülmәzlәr.
Atam ailәmizdә tәhsilә çox ciddi fikir verir.

618 Mübtәdası qeyrimüәyyәn әvәzliklә ifadә olunmuş müәyyәn şәxsli geniş cümlәni müәyyәn edin:

•

Hәr kәs öz bacarığını vәtәnin inkişafına sәrf etmәlidir.
Hamımız Azәrbaycanın övladıyıq.
Heç kәs razı olmadı.
İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması hamımızın öhdәsinә düşür.
Hәr şey Vәtәn üçün!

619 Fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Şәxssiz cümlәlәr yalnız müxtәsәr olur.
Xitablar cümlә üzvlәri ilә qrammatik әlaqәyә girmir.
Hәmcins üzvlәr ya tabesizlik bağlayıcısı, ya da intonasiya ilә bağlanır.
Feli birlәşmәlәrin asılı tәrәfi әlavәli işlәnә bilir.
Ara sözlәr modal sözlәrlә dә ifadә olunur.

620 "Atamızın dediyinә görә, әziz bacım, el malına göz dikәn cәzalanmalıdır". Cümlә haqqında doğru fikir hansıdır?

•

Müәyyәn şәxsli müxtәsәr cümlәdir.
Cümlәnin xәbәri ismi xәbәrdir.
Cümlәdә idarә әlaqәsi yoxdur.
«Әziz bacım» sözlәri arasında tabesizlik әlaqәsi özünü göstәrir.
Şәxssiz geniş cümlәdir.

621 Şәxssiz cümlәlәr haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Şәxssiz cümlәlәrin xәbәri ismi xәbәr olmur.

•
Xәbәri frazeoloji birlәşmә ola bilәr.
Xәbәri III şәxsin tәkindә olur.
Şәxssiz cümlәlәr, adәtәn, geniş olur.
Şәxssiz cümlәlәrin mübtәdası olmur vә onun tәsәvvürü dә qeyri – mümkündür.

622 Biri ümumi şәxsli cümlә deyil:

•

Daldan atılan daş topuğa dәyәr.
Ancaq ziyarәtә gәlәn düşmәndәn heyif almazlar. (F. Kәrimzadә)
Sözünün yerini bilmәyәnin gәrәk dәrsini verәsәn. (M. İbrahimov)
Sahilboyu addımbaşı qazmalara rast gәlirsәn.
Arxı tullanmamış bәrәkallah demә.

623 Verilmiş cümlәnin növünü müәyyәnlәşdirin: Köhnә Bakı. Boğucu bir isti. Qumlu küçәlәr. Hisli paslı daxmalar. Konka yeridikcә göylәrә qalxan
toz buludları.

•

adlıq cümlә
cüttәrkibli cümlә
şәxssiz cümlә
qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә
müәyyәnşәxsli cümlә

624 Hansı nümunәdә ara söz işlәnmişdir?

•

Yeri gәlmişkәn, mәnim atam ikinci dünya müharibәsinin iştirakçısı kimi çox tanınmış adam idi.
Tezliklә bu kәlәk bütün kәndә yayılmışdı.
Axırda da papağını yan qoyur ki, xudahafiz…
Bütün bu tәqiblәrә baxmayaraq, Sәhәnd xalqımızın milli varlığı uğrunda mübarizә aparan ziyalılarımızın ön sıralarında olmuşdur.
Mәn hәqiqәtin nәdә olduğunu aydınlaşdıra bilmәsәm dә, babamın onu döydürmәsi mәnә pis tәsir elәdi.

625 Ah, mehriban ana! Ah, әziz ana! O gündәn bәridir hәsrәtәm sana (S.Vurğun). Nümunәdәki xitablarla bağlı sәhv izahı göstәrin:

•

Sadә xitablardan istifadә olunub.
Xitab nidalarla yanaşı işlәnib.
Nümunәdә iki xitab işlәnib.
Xitablar qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlı deyil.
Xitablar I növ tәyini söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunub.

626 Hansı cümlәdә qrammatik cәhәtdәn cümlә üzvlәri ilә bağlanmayan iki söz işlәnib?

•

Nәhayәt, sәn bütün arzularına nail oldun, qızım.
Mәncә, yuxu cәngavәrin böyük düşmәnidir.
Ey mәnim hәqiqi dostum, de görüm onun fikri nәdir?
Bilirәm, Bәxtiyar, sәni incidәn, Onun – o yazığın fәlakәtidir.
Nә çoxdur oylağın sәnin, Aranın, yaylağın sәnin.

627 "Sәdi Әfәndi zamanın faciәsini qәbul edirdi, lakin sәnәt idealına xәyanәt etmirdi"  cümlәsi haqqında sәhv fikri tapın:

•

Cümlәdә hәr iki xәbәr mürәkkәbdir.
Cümlәdә qarşılaşdırma bağlayıcısı işlәnib.
Müәyyәn şәxslidir.
Geniş cümlәdir.
Hәmcins xәbәrli sadә cümlәdir.

628 Xitab haqqındakı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Çox vaxt xәbәrlә uzlaşma әlaqәsinә girir.
Hәm sözlәrlә, hәm dә söz birlәşmәlәri ilә ifadә olunur.
Cümlәdә müraciәt olunanı bildirәn sözlәrә deyilir.
Cümlәnin әvvәlindә, ortasında vә sonunda işlәnә bilir.
Mübtәda kimi ismin adlıq halında olur.

629 "Biz vәtәnimizin geniş çöllәrini, böyük meşәlәrini, çaylarını, hündür dağlarını, onun gözәl şәhәr vә kәndlәrini sevirik". Verilmiş cümlә haqqında
verilәn fikirlәrdәn yalnız biri düzgündür:

•

Müәyyәn şәxsli geniş cümlәdir.
Xәbәri tәsirsiz, mәlum növdә olan feldir.
Cümlәdә hәmcins zәrfliklәr işlәnmişdir.
Cümlәdә bütün üzvlәr iştirak edir.
Cümlә üzvlәrinin sırası pozulmuşdur.

630 Hansı nümunәdә ara söz işlәnmәmişdir?

•

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.

631 "Göründüyü kimi, Bәhram bir qәdәr sarsıntı keçirir, tәrәddüd edir, ancaq Gülnisәnin tәzyiqlәri qarşısında axıradәk dözmür"  cümlәsinin növünü
müәyyәn edin:

•

adlıq cümlә
tabeli mürәkkәb cümlә
müәyyәn şәxsli cümlә
qeyrimüәyyәn şәxsli cümlә
tabesiz mürәkkәb cümlә

632 Müәyyәn şәxsli cümlә ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Belә cümlәlәrdә II dәrәcәli üzvlәr dә iştirak edә bilәr.
Hәr iki baş üzvün iştirakı ilә yaranır.
Hәmişә nәqli cümlә olur.
Mübtәda buraxıla da bilәr.
Müxtәsәr vә geniş olur.

633 Nümunәdә işlәnmişdir: Bilirsәn, Vidadi, sözün doğrusu, Olmaq istәmirәm vicdan oğrusu. 1. xitab 2. ara söz 3. әlavә 4. sözcümlә

•

2.3
3.4
1.2
1.3
1.4

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

•

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

635 Cümlәlәrdәn biri tabesiz mürәkkәb cümlәdir:

•

•

Әli danışdı, danışmadım.
Әli danışsa, yazar.
Әli danışır, yazır.
Әli ilә Vәli danışırlar, yazırlar.
Әli danışdımı, yazacaq.

636 Ardıcıllıq әlaqәli tabesiz mürәkkәb cümlә hansıdır?

•

Avtobus dayandı, sәrnişinlәr mindilәr.
Dondurma qurtardı, uşaq ağladı.
Akif yazır, Ruslan oxuyur.
İşıq gözümüzә düşür, gözlәrimiz qamaşırdı.
Havalar soyudu, insanlar isti paltar geyindilәr.

637 Yәni bağlayıcısından tabesiz mürәkkәb cümlәnin hansı әlaqәsindә istifadә olunur?

•

aydınlaşdırma
sәbәb
zaman
bölüşdürmә
qarşılaşdırma

638 "Yağış yağdı, külәk әsmәdi"  cümlәsinin tәrkib hissәlәri arasında hansı bağlayıcıdan istifadә etmәk olar?

•

qarşılaşdırma
bölüşdürmә
birlәşdirmә
aydınlaşdırma
iştirak

639 Aşağıdakılardan biri bölüşdürmә әlaqәli tabesiz mürәkkәb cümlә deyil:

•

Atlar, öküzlәr kotana güc vurur, gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur.
O gah tәbil döyür, gah fit çalır.
Gah toplar güruldayır, gah da pulemyotlar şaqqıldayır.
Gah o mәnә qulaq asdı, gah mәn onu dinlәdim.
Bu işi ya sәn görmәlisәn, ya da mәn başqa bir şey fikirlәşmәliyәm.

640 Hansı tabesiz mürәkkәb cümlәnin xәbәrlәri felin mәchul növü ilә ifadә olunub?

•

Otaqlar tәmizlәndi, pәncәrәlәr silindi.
Mәsәlәyә baxıldı, әmr verildi.
Mәsәlәyә baxıldı, qәrar yazıldı.
Әli geyindi, Arzu darandı.
Cül açıldı, ağaclar göyәrdi.

641 Biri bağlayıcısız tabesiz mürәkkәb cümlәdir:

•

Ancaq Müşfiq oxuyur, başqaları oxumurlar.
İstәsәn , gedәrsәn.
Bakı böyüyür, inkişaf edir.
Mәn kitablarımı da götürdüm, dәftәrlәrimi dә.
Soruşdumu, cavab ver.

642 Biri tabesiz mürәkkәb cümlәlәrin tәrkib hissәlәri arasında işlәnәn mәna әlaqәlәrinә aid deyil:

•

iştirak
sәbәbnәticә
aydınlaşdırma
qarşılaşdırma
bölüşdürmә

643 Zaman әlaqәli tabesiz mürәkkәb cümlәni göstәrin:

•

Ağamalının nә nitqi qurumuşdu, nә dә dili  ağzı bağlanmışdı.
Günәş batdı, göylәr qaraldı.
Dәhlizin qapısı açıldı vә otağa bir qız daxil oldu.
Uşaq dartınıb düşmәk istәyir, ana buraxmırdı.
Sәlim başını tәrpәtdi, yәni o razı idi.

644 Bağlayıcısız tabesiz mürәkkәb cümlәni göstәrin:

•

Әsәn külәk onun qәlbinә doldu, elә bil onu yuxudan oyatdılar.
Gecә dә keçir, otaq da soyuyur.
Gәlәnlәr icәrisindә nә Kәrәm var idi, nә Zahid, nә dә Mehdi onları gördüyünü söylәdi.
Ya uşaqlar kәndә gәlәcәk, ya da biz onları görmәyә gedәcәyik.

Uşaqlar yatmışdı, ana isә oyaq idi.

645 Biri müstәqil xәbәr ola bilmir:

•

idi
gәrәk
yox
mümkün
lazım

646 Cümlәdә haqqında danışılan şәxsi, әşyanı bildirәn baş üzvә …deyilir. Nöqtәlәrin yerindә yazılmalıdır:

•

tәyin
xәbәr
mübtәda
tamamlıq
zәrflik

647 Sözün kökü içәridәn dәyişir vә şәkilçi sözün әvvәlindә, axırında gәlir . Verilәn xüsusiyyәt hansı dillәrә aiddir?

•

kök vә iltisaqi dillәr
flektiv dillәr
kök dillәr
kök vә flektiv dillәr
iltisaqi dillәr

648 Verilmiş cümlәdә hansı durğu işarәlәri buraxılmışdır? "Hәkimlәr müәllimlәr hәr kәs vicdanla çalışır".

•

vergül vә tire
nöqtәli vergül
vergül
qoşa nöqtә
nöqtә

649 Mәntiqi davam etdirin: 1. El igidi ilә taninar. 2. El dediyi mübarәk olur. 3. .......

•

Әsl dost dar gündә tanınar.
Әlin yağlıdır?

•

Elin dilindәn qurtarmaq olmaz.
Böyüyә hörmәt edәrlәr.
Ev alma, qonşu al.

650 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın: Şübhәsiz, hәqiqәtәn, düzü ...

•

doğrusu
görünür
deyәsәn
xülasә
belәliklә

651 Hansı cümlәdә mürәkkәb xitab işlәdilmәmişdir?

•

Ayrılarmı könül candan! Azәrbaycan, Azәrbaycan !
Buyruq sizindir, adil hökmdar.
Vәtәn oğlu, bu torpaqlar sәnә bir әmanәtdir.
Aşıq Şәmşir, Dәli dağdan keçәndә, Kәklikli dağlardan xәbәr al mәni.
Atam oğlu, az çabala, Sәn dediyin az tapıla...

652 Vidadi 1, bilirsәn 2, sözün doğrusu 3, olmaq istәmirәm 4 vicdan oğrusu 5 . Nömrәlәnmiş söz vә ya söz birlәşmәlәrindәn hansılar cümlә üzvü ola
bilmir?

•

1, 3
2, 3
1, 2
4.5
3, 5

653 Verilәn cümlәdә hansı durğu işarәlәri buraxılmışdır? Adilin başı ağrıyırdı bütün gecәni sәbirsizliklә Kәrimi әmisi oğlunu gözlәmişdi.

•

qoşa nöqtә, tire
qoşa nöqtә, tire, vergül
nöqtәli vergül, tire
vergül, qoşa nöqtә
vergül, tire, vergül

654 Cümlәlәrin birindә vergül işarәsi düzgün qoyulmuşdur:

•

•

Bәkir kişini, Çingiz, yalnız sәn saxlaya bilәrsәn.
Hәmin kәnddә, hamı Sәttarxandan danışırdı.
Halbuki, mәn sәni bu barәdә xәbәrdar etmişdim.
Sahil bağını gәzәrkәn, onu düşünürdüm.
Sәn ki, imtahana hazırlaşırdın.

655 Verilmiş şeir nümunәsindә feli bağlama tәrkiblәrinin sayını göstәrin: Heydәr baba, kәkliklәrin uçanda, Kol dibindәn dovşan qalxıb qaçanda
Bağçaların çiçәklәnib açanda, Bizdәn dә,bir mümkün olsa,yad elә, Açılmayan ürәklәri şad elә.

•

3
2
1
5
4

656 Sual cümlәlәrindәn biri sual әvәzliyinin kömәyi ilә yaranıb:

•

Mәn ona necә cavab verәcәyәm?
Siz bu xәbәri eşitmisinizmi?
Sәn dә bizimlә gedirsәn?
Dәrslәrini hazırlamısanmı?
Bu mәlumatı çatdıran sәnsәn?

657 Sadә cümlәni göstәrin:

•

Qaranlıq hәbsxanalar, nәhayәti bilinmәyәn işgәncәlәr, dövlәtimin әldәn çıxması mәni yolumdan döndәrә bilmәz.
Tәkcә onu bilirәm ki, düşmәndәn qisas almaq lazımdır.
İndi ki mәni eşitmәk istәmirsәn, get böyük qardaşınla mәslәhәtlәş.
Yaz gәldi vә tәbiәt oyandı.
Mәn bilirәm, yurduma xoş gәlәcәk gәlәcәk.

658 "Qulluqçuların biri samovardan çay süzüb, mәhәccәrin üstünә qoydu" cümlәsinin mübtәdası nә ilә ifadә olunub?

•

3cü növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
sifәtlә
isimlә
II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә
sayla

659 "Müәllim yeni dәrsi izah edәrkәn şagirdlәrdәn biri yerindәn dillәndi"  cümlәsindә feli bağlama tәrkibi hansı cümlә üzvü vәzifәsindәdir?

•

zaman zәrfliyi
tamamlıq
mübtәda
xәbәr
sәbәb zәrfliyi

660 Tamamlığı ikinci növ tәyini söz birlәşmәsi ilә ifadә olunan cümlәni göstәrin:

•

Növbәtçilәr sinif otağını tәmizlәdilәr.
Biz qarşıdakı otağı nәzәrdәn keçirdik.
Quşlar yaşıl bağçada cәhcәh vururdu.
Eldar onun şәklini әzizlәyirdi.
Mәktәb hәyәtindә imәcilik keçirildi.

661 Tәyinin feli sifәt tәrkibi ilә ifadә olunduğu cümlәni göstәrin:

•

Çox oxuyan tәlәbә mәlumatlı olar.
Keçilmәz dağ kimi kәsdik yolunu.
Bal tutan barmaq yalar.
Tәlәbәlәr maraqlı eksponatlarla tanış oldular.
Bizim dә görәcәkli günlәrimiz varmış.

662 Yanaşma әlaqәli söz birlәşmәsi hansıdır?

•

zehni iş
mәnim arzum
evin qapısı
arzuların qanadında
uşaqların sevinci

663 "Az danışmağın gözәlliyini dәrk edәn adam mәclisdә nüfuzdan düşmәz" cümlәsinin tәyini nә ilә ifadә olunmuşdur?

•

feli sifәt tәrkibi ilә
feli sifәtlә
sifәtlә
III növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

II növ tәyini söz birlәşmәsi ilә

664 Bu cümlәlәrdәn yalnız birinin xәbәrinә sual vermәk olur:

•

Bu yerlәrin havası çox sәrindir.
Kür qırağının әcәb seyrangahı var.
Bizә iki xal lazımdır.
Hәr şey mümkündür.
İndi bizә birlik gәrәkdir.

665 Hansı bәnddә cümlә üzvlәrindәn biri tәrkiblә ifadә olunub?

•

Maşının yaxınlaşdığını görәn briqadirlәrin biri tәşvişә düşdü.
Maşın yolun kәnarında dayandı.
Çağırılanların hamısı korpeşman geri qayıtdı.
Yağış kәsildi, camaat meydana tәlәsdi.
Qol çәkdiyiniz, ancaq әmәl etmәdiyiniz birinci maddә pozulur.

666 Biri feli birlәşmә deyil:

•

mәşğul olmaq
maşınla getmәk
insanı heyran edәn
seminara hazırlaşan
bizi sәslәyәn

667 Söz birlәşmәlәri ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

Bir sözdәn dә ibarәt ola bilir.
İntonasiya bitkinliyi yoxdur.
Bitmiş fikir ifadә etmir.
45 sözdәn ibarәt ola bilәr.
Әn azı iki müstәqil sözdәn ibarәt olur.

668 Hansı tәktәrkibli müxtәsәr cümlәdir?

•

Gözü ayağının altını görmür.
Direktor müavini hirslәndi.

Bu güllәri sizә şöbәdәn göndәriblәr.
Azәr maşına yaxınlaşıb qapını açdı.
Bu nә qәdәr döğrudur?

669 Aşağıdakılardan birinci sözü mәnsubiyyәt şәkilçili isim, ikinci sözü feldәn düzәlәn sifәt olan mürәkkәb sözü göstәrin:

•

alnıaçıq
dünyagörüşü
bәstәboy
kәklikotu
üzüaşağı

670 Xalq sözünün qeyrimüәyyәn yiyәlik halda işlәndiyi cümlә hansıdır?

•

Xalq zәkasına hörmәtlә yanaşılmalıdır.
Xalqı yuxuya vermәk olmaz.
Xalq öz ölkәsinin sahibi olmalıdır.
Xalqın әzmi dövlәtin әzmidir.
Әn böyük dayaq xalqdır.

671 Sәhv haradadır?

•

“Sirlәr xәzinәsi”
bizim nәslimiz
insan beyninin möcüzәlәri
Hislәri onu aldatmırdı.
sahil bağı

672 Neft sözünün tәsirlik halda işlәndiyi cümlә hansıdır?

•

Azәrbaycan nadir neft istehsal edir.
Azәrbaycanın әsas sәrvәti neftdir.
Neft daşlarında işlәmәk fәdakarlıqdır.
Neft qara qızıldır.
Azәrbaycan nefti çoxlarına dinclik vermir.

673 Hansı cümlәlәrdә morfoloji sualla sintaktik sual fәrqlәnir? 1) Çobanlar sürünü yaylağa apardılar. 2) Mәn getmәyә hazırlaşırdım. 3) Avtobus
gәldi, tez yola düşdük. 4) Axşam düşәrgәnin sahibi şәhәrә getdi. 5) Bunlar oraya çatanda gecә düşәcәk.

•

•

3,4,5
2,4,5
1,2,3
heç birindә
1,2,5

674 Hansı bәnddәki fikir sәhvdir?

•

İsmi birlәşмәlәrin II tәrәfi hәmişә isimlә ifadә olunur
Feli birlәşmәlәrin II tәrәfi lazım şәkli ilә ifadә oluna bilmәz.
Söz birlәşmәsi sözә nisbәtәn daha çox konkretlik bildirir.
İsmi birlәşmәlәrin әn geniş yayılmış növü tәyini söz birlәşmәsidir.
I növ ismi birlәşmәlәrin I tәrәfi II tәrәfә yanaşma әlaqәsi ilә bağlanır.

675 Mәn, Biznes inzibatçılığı fakültәsinin III kurs tәlәbәsi Nailә Әdalәt qızı Hәşimova tәlәbәlәrә paylamaq üçün universitetin nәşriyyat şöbәsindәn
100 ( yüz) dәrslik aldım. N.Hәşimova 17.02.2015 Göstәrilәn nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

etibarnamә
qәbz
sifariş
işgüzar tövsiyәlәr
akt

676 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vәkalәtnamә formasına aiddir?

•

bir şәxs haqqında verilәn müsbәt rәy
qiymәtli bir әşyanı müәyyәn tәşkilatdan almaq üçün lazımi şәxsә verilәn xüsusi forma
bir şәxsin vә ya idarәnin adından iş görmәk
bir mәsәlәni әtraflı surәtdә şәrh etmәk
iclasda çıxarılan qәrar

677 1228 iyun 2015ci il tarixindә Avropa Oyunlarının keçirilmәsi ilә әlaqәdar Tәşkilat Komitәsi könüllülәri hәmin tәdbirlәrdә iştirak etmәyә dәvәt
edir. Tәşkilat Komitәsi .Verilmiş nümunә hansı әmәli yazı növünә aiddir?

•

çağırış
elan
afişa
teleqram

bildiriş

678 Azәriqazbank әhalinin nәzәrinә çatdırır ki, әmanәtlәrә verilәn orta illik gәlir 10 faizdәn 30 faizә qaldırılmışdır. Azәriqazbank . Verilmiş
nümunәnin hansı әmәli yazı növünә aid olduğunu göstәrin:

•

bildiriş
teleqram
arayış
elan
etibarnamә

679 Xәbәrdarlıq hansı formada verilir?

•

yalnız yazılı formada
hәm yazılı , hәm şifahi formada
yalnız şifahi formada
Yalnız hüquqi şәxs tәrәfindәn verilir.
Xәbәrdarlıq yalnız dövlәt tәrәfindәn verilir.

680 Mülki Mәcәllәyә görә cәrimә nәdir?

•

Mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn vasitәdir.
Әmtәә alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur.
Bank tәrәfindәn alqı
satqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunur.
Satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur.
Alıcı vә satıcının müәyyәn vәziyyәtlәrdә hәr birinә tәtbiq olunur.

681 İzahat nә zaman yazılır?

•

hadisәni insanlara çatdırmaq mәqsәdilә
sәnәdi tәsdiq etmәk mәqsәdilә
müraciәt mәqsәdilә
mәlumat vermәk mәqsәdilә
baş vermiş hadisәni izah etmәk , şәrh etmәk mәqsәdilә

682 Әrәb sözü olub, mәzәmmәt, danlaq mәnalarını verir. Bu, idarә vә müәssisәlәrdә yazılı şәkildә әmr kitabçasına, işçilәrin şәxsi işinә yazılmaqla
rәsmilәşdirilir . Verilmiş fikirlәr hansı sәnәdi sәciyyәlәndirir?

•

izahat
tәnbeh
xәbәrdarlıq
töhmәt
arayış

683 Forma etibarilә izahatın neçә növü var?

•

4
2
1
3
1

684 ...., әsasәn, idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrdә qәbahәt edәnә hәmin qәbahәti bir daha tәkrar etmәmәsi üçün verilәn yazılı vә şifahi göstәriş
demәkdir.

•

xәbәrdarlıq
әrizә
töhmәt
sifariş
annotasiya

685 Müqavilә ilә bağlı doğru fikirlәri seçin:

•

daha çox şirkәtin qarşılıqlı razılaşması
dovlәtlәr, tәşkilatlar , tәrәflәr arasında bağlanan qarşılıqlı razılaşma
yalnız fiziki şәxslәr arasında bağlanan razılaşma
bir çox şirkәtlәrin mövqeyi
iki vә daha çox şirkәtin birtәrәfli razılaşması

686 Akt tәrtib edilәrkәn nәlәrә fikir verilmәlidir? Sәhv fikri göstәrin:

•

Aktın tәrtib edildiyi yer vә zaman dәqiq göstәrilmәlidir.
Aktı tәrtib edәnlәr haqqında әtraflı mәlumat verilmәlidir.
Yoxlanmış hadisә (hadisәnin gedişi, materialların qiymәti vә kәmiyyәti)haqqında mәlumat tam olmalıdır.
Akt bir neçә nüsxәdә olmalıdır.
Yoxlamanın nәticәlәri tam işıqlandırılmasa da olar.

•
687 Aktın mәzmununa görә növlәrindәn biri yanlışdır:
•

dövlәt aktı
cinayәt aktı
müәssisәlәrin aktı
Azadlıq haqqında Konstitusiya aktı
bu vә ya digәr bir faktın araşdırılmasından sonra tәrtib edilәn akt

688 Bir neçә nәfәrin iştirakı ilә imzalanıb, müәyyәn bir hәqiqәti üzә çıxarmaq üçün tәrtib edilәn sәnәd necә adlanır?

•

qaimә
protokol
akt
tәqdimat
әmr

689 Әmәli yazının növünü müәyyәn edin: Mәn, Kommersiya fakültәsinin III kurs tәlәbәsi Nigar Әli qızı Hüseynova universitetin nәşriyyat
şöbәsindәn tәlәbәlәrә paylamaq üçün 500 (beş yüz) әdәd metodik vәsait götürdüm. Әliyeva S.M. 25 sentyabr 2015ci il

•

etibarnamә
qaimә
qәbz
vәkalәtnamә
hesabat

690 Fәlsәfә kafedrasının müәllimlәrindәn Lalә Sәmәdova, Günay Hәsәnova 1 iyul 2015ci il tarixindәn mәzuniyyәtә buraxılsınlar  cümlәsi hansı
sәnәdin tәrkib hissәsidir?

•

akt
әrizә
arayış
әmr
elan

691 Mәzmununa görә müqavilәnin hansı növlәri var?

•

geniş
sülh, әmәk, ticarәt

•

saziş
sadә
mürәkkәb

692 Tәqvim ili boyunca nömrәlәnәn vә qeydә alınan sәnәd növlәrindәn biridir:

•

tәqdimat
tәrcümeyihal
hesabat
әrizә
әmr

693 Rәsmi vә işgüzar sәnәdlәr birlikdә hansı yazı növünә aiddir?

•

әmәli yazılar
ifadә yazıları
inşa yazıları
rәsmi yazılar
imla yazıları

694 Hansı sәnәd mütlәq möhürlә tәsdiqlәnmәlidir?

•

tәrcümeyihal
arayış
әrizә
elan
izahat

695 Xasiyyәtnamә neçә şәxs tәrәfindәn tәsdiq edilmәlidir?

•

üç şәxs tәrәfindәn
bir şәxs tәrәfindәn
әn azı iki şәxs tәrәfindәn
5 6 şәxs tәrәfindәn
üçdörd şәxs tәrәfindәn

696 Aşağıdakılardan biri әrizәyә aid deyil:

•

Sәtrin 1/2 hissәsi hәcmindә sağ tәrәfdәn әrizәçinin adı, soyadı göstәrilmәlidir.
Xahiş vә şikayәt xarakterli әrizәlәr vardır.
Yazanın öz xәtti ilә olmalıdır.
Kim vә kimdәn yazılması göstәrilmәsә dә olar.
Әrizә mütlәq imzalanmalıdır.

697 Aşağıdakılardan biri әrizәyә aid deyildir:

•

Vәrәqin ortasında “әrizә” sözü yazılmasa da olar.
Yazanın öz xәtti ilә olmalıdır.
Xahiş vә şikayәt xarakterli әrizәlәr vardır.
Әrizә mütlәq imzalanmalıdır.
Kimә vә кimdәn yazılması göstәrilmәsә dә olar.

