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0301y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0301y Azәrbaycan tarixi
1 Әrәb qaynaqları hansı әrazilәri “Yuxarı Azәrbaycan” adlandırırdılar?

•

Qәrbdә İrәvan vә Göyçә mahalı әrazilәrini
Araz çayından şimala doğru Tiflisә qәdәrki әrazilәri
Cәnubdakı Qәzvin vә Zәncana qәdәrki әrazilәrini
Araz çayından şimala doğru әrazilәrini
Azәrbaycanın Dәrbәndә qәdәrki әrazilәrini

2 Erkәn orta әsrlәrdә Azәrbaycan( Aturpatakan) canişini otururdu:

•

Şizdә
Qәzvindә
Zәncanda
Dәrbәnddә
Qazakada

3 Polibi Azәrbaycanın cәnub hissәsini adlandırmışdır:

•

Kiçik Mada
Atropatena
Atropatın vilayәti
Midiya
Artabazanın vilayәti

4 Epiqrafik abidәlәr:

•

Pәhlәvi dilindә yazı hәkk olunmuş abidәlәrdir
Piktoqrafik işarәlәrin olduğu abidә növüdür
Antik dövrә aid abidә növüdür
Daş, qala divarı üzәrindә hәkk olunan yazıdan ibarәtdir
mixi yazılar hәkk olunmuş abidәlәrdir

5 Erkәn orta әsr yazılı mәnbәlәri hansı dövrü әhatә edir?

•

1V әsrlәr
1III әsrlәr
IVII әsrlәr
IIIV әsrlәr
IVX әsrlәr

6 Antik mәnbәlәr hansı dövrü әhatә edir?

•

e.ә. Ie.I әsrlәri
e.ә. IIII әsrlәri
e.ә.IV II әsrlәri
IV әsrlәri
e.ә. Ve. III әsrlәri

7 Tarixi hadisәlәrin vaxtını müәyyәnlәşdirmәk vә onların ardıcıl şәrhini tәmin etmәk üçün hansı fәnndәn
istifadә edilir?
Epiqrafika
Tarix
toponimika
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•

fәlsәfә
Xronologiya

8 Azәrbaycan tarixi hansı qaynaqlar,mәnbәlәr әsasında öyrәnilir?

•

qәdim yaşayış yerlәri vә qәbir abidәlәri.
qәbir abidәlәri, qayaüstü abidәlәr vә yazılı abidәlәr.
heyvan vә bitki qalıqları, qayaüstü rәsmlәr, qәbir abidәlәri, yaşayış yerlәri.
arxeoloji vә yazılı abidәlәr.
fauna vә flora qalıqları.

9 Azәrbaycanın qәdim tarixi barәdә mәlumat vermişlәr:

•

Herodot, Plini, Musa Kalankatlı, Aristotel, Arrian, Tassit vә başqaları.
Herodot, Strabon, Plini, Aristotel, Makrobian, Barronna, Ptolomey vә başqaları.
Strabon, Plini, Arrian, Herodot, Ptolomey, Sozigen, Musa Kalankatlı vә başqaları
Strabon, Plini, Arrian, Ptolomey, Tassit, Ammian Marsellin vә başqaları.
Ptolomey, Makrobian, Әl – İstәxәri, Musa Kalankatlı, Heradot, Platon vә başqaları.

10 Şimali Azәrbaycanın qәdim tarixi, iqtisadiyyatı, etnik tәrkibi, әhalinin dili vә dini tәsәvvürlәri, tarixi
coğrafiyası, tәsәrrüfat hәyatı,әhalinin antropoloji xüsusiyyәtlәri ayrı ayrılıqda vә cәm halında bir sıra
tәdqiqatçıların, o cümlәdәn:

•

M.İ.Armatovun, O.Ә.Әfәndiyevin, İ.A.Kırlovun, H.Әrrәblinskinin әsәrlәrindә araşdırılmışdı.
Heradotun , Marselininin, Aristotelin vә Arrianın әsәrlәrindә tәdqiq olunmuşdur.
M.Ә.İsmayılovun, İ.A.Tağızadәnin, M.A.Qazıyevin, S.S.Әliyarovun araşdırmalarında tәdqiq olunmuşdur.
O.Ә.Әfәndiyevin, S.B.Aşurbәylinin, Y.M.Mahmudovun vә S.A.Mәmmәdovun araşdırmalarında tәdqiq olunmuşdu.
H.V.Treverin, Z.İ.Yampolskinin, K.H.Әliyevin , R.M.Qasımovanın araşdırmalarında tәdqiq olunmuşdur.

11 Eneolit dövründәn başlayaraq kömәkçi vә ikinci dәrәcәli tәsәrrüfat sahәsinә çevrilir?

•

ovçuluq vә balıqçılıq
ovçuluq vә maldarlıq
yaylaq maldarlığı
dulusçuluq vә heyvandarlıq
әkinçilik vә sәnәtkarlıq

12 Orta tunc dövründә cәmiyyәtin hәyatında baş vermiş dәyişikliklәr?1)Әhalinin oturaq hәyata keçmәsi.2)
Siklopik qalaların inşa edilmәsinә başlanması.3)İkinci ictimai әmәk bölgüsünün baş vermәsi 4) İlkin sәhәr
mәdәniyyәtinin tәşәkkülü 5)Ayaqla hәrәkәtә gәtirilәn dulus çarxı ixtira olunması

•

1.3
2.4
42461.0
2.5
3.4

13 Azәrbaycanın Şimal hissәsindә sinifli cәmiyyәt vә ona uyğun sürәtdә mülki bәrabәrsizlik artıq bәrqәrar
olmuşdu.

•

E.ә. IX әsrin әvvәllәrindә
E.ә. I minilliyin ortalarında
E.ә. XIV VIII әsrlәrdә
E.ә. IV minilliyin sonu – III minilliyin әvvәllәrindә
E.ә. III minilliklәrin hüdudlarında

14 Ön Qafqazdan başqa Cәnubda Anadolu yaylası, Şimalda Çeçenİnquş vә Şimali Osetiyaya qәdәr olan
әrazilәrdә hansı mәdәniyyәtin izlәrinә tәsadüf olunmuşdur?
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•

Kültәpә
Naxçıvan
Xocalı – Gәdәbәy
Kür – Araz
Talış  Muğan

15 Azәrbaycan әrazisindә müasir insan tipinin formalaşması başa çatmış vә ibtidai icma quruluşunun ilkin
pillәsi yaranmışdır?

•

Üst Aşel mәrhәlәsindә.
Orta Aşel dövründә.
Quruçay mәdәniyyәti dövründә.
Orta Paleolit mәrhәlәsindә.
Üst paleolit dövründә.

16 Naxçıvan mәdәniyyәtinin әhatә etdiyi dövr:

•

E.ә. II minilliyin sonu
E.ә. II minillikI minilliyin әvvәllәri
E.ә. XVVII әsrlәr
E.ә. XIVVIII әsrlәr
E.ә. XIVVII әsrlәr

17 XocalıGәdәbәy arxeoloji mәdәniyyәtinin әhatә etdiyi dövr?

•

E.ә. II minilliyin sonu
E.ә. XIVVIII әsrlәr
E.ә. XVVII әsrlәr
E.ә. II minillikI minilliyin әvvәllәri
E.ә. XIVV әsrlәr

18 Naxçıvan mәdәniyyәti әhatә edir?

•

e.ә.II minilliyi
e.ә.II minillik vә e.ә.I minilliyin әvvәli
e.ә.VIV minilliklәri
e.ә.VI minilliyi
e.ә.IV minilliyin ikinci yarısından e.ә.3 minilliyin sonuna qәdәr

19 TalışMuğan mәdәniyyәti әhatә edir?

•

e.ә. VIII әsrlәri
e.ә.XIVVII әsrlәri
e.ә. XVIIXVII әsrlәri
e.ә. XXXIX әsrlәri
e.ә.XVIXV әsrlәri

20 Azәrbaycanda son Tunc vә ilk Dәmir dövrü әhatә edir?

•

e.ә. VIII әsrlәr
e.ә.XIVVIII әsrlәr
e.ә. XVIIXVII әsrlәr
e.ә. XXXIX әsrlәr
e.ә.XVIXV әsrlәr

21 Azәrbaycanda ilkin şәhәr mәdәniyyәti tәşәkkül tapır?

•

Orta әsrlәr dövründә
Orta Tunc dövründә
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Son Tunc vә İlk Dәmir dövründә
İlk Tunc dövründә
Antik dövrdә

22 Azәrbaycanda toxa әkinşiliyi xış әkinçiliyi ilә әvәz olunub:

•

Son Tunc vә İlk Dәmir dövründә
İlk Tunc dövründә
Mezolit dövründә
Paleolit dövründә
Neolit dövründә

23 Azәrbaycanda birinci böyük ictimai әmәk bölgüsü baş verib?

•

İlk orta әsrlәrdә
İlk Tunc dövründә
Eneolit dövründә
Neolit dövründә
Antik dövrdә

24 KürAraz mәdәniyyәti әhatә edir?

•

e.ә.III minilliklәri
e.ә.IV minilliyin ikinci yarısından e.ә.3 minilliyin sonuna qәdәr
e.ә.VIV minilliklәri
e.ә.VI minilliyi
e.ә.II minilliyi

25 Azәrbaycanda tunc dövrü başlayır?

•

e.ә. VI minillikdәn
e.ә. IV minilliyin ikinci yarısından
e.ә. IX minllikdәn
e.ә. X minillikdәn
e.ә. VII minillikdәn

26 Ox vә yay meydana gәlir?

•

Eneolit dövründә
Mezolit dövründә
Mustye dövründә
Aşel dövründә
Neolit dövründә

27 Paleolitin son mәrhәlәsi әhatә edir?

•

e.ә. 53 minilliklәr
eramızdan 4030 min il әvvәldәn – e.ә 12 –ci minilliyәdәk
e.ә. 108 minilliklәr
e.ә.10040cı minilliklәr
e.ә.64 minilliklәr

28 Azıxantrop yaşamışdır?

•

500 min il әvvәl
400 min il әvvәl
350 min il әvvәl
300 min il әvvәl
450 min il әvvәl
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29 İbtidaiicma quruluşu hansı dövrdә formalaşır?

•

Neolit dövründә
Eneolit dövründә
Mustye dövründә
Tunc dövründә
Dәmir dövründә

30 Quruçay arxeoloji mәdәniyyәtinin yaşı nә qәdәrdir?

•

10,5 milyon il
1,5 min il
1 milyon il
100 min il
1,5 milyon ildәn artıq

31 Azәrbaycan әrazisindә insanabәnzәr meymunlar neçә milyon il әvvәl yaşamışlar?

•

9.0
6.0
1314
11.0
12.0

32 Әmәvilәrin hakimiyyәti dövründә Azәrbaycanda olan әrәb mәnsәb sahiblәrinin xeyli hissәsi:

•

Dövlәt vergilәrinin ödәnilmәsindәn bütünlüklә azad olmuşdular Abbasilәr dövründә Suriya vә Mesapotomiyaya
qayıtmışlar.
Xәrac vә xümsün ödәnilmәsindәn azad olmuşdular.
748 ci il Beylәqan üsyanının yatırılmasında xilafәtә böyük kömәk göstәrmişlәr.
Әmәvilәrin siyasәtindәn razı deyildi, onlar üsyançılarla hәmrәy idilәr.

33 750 ildә:

•

Beylәqanda әrәb ağalığı әleyhinә üsyan baş verdi.
Xaricilәr üsyanı baş verdi vә Xәlifәnin xalq tәrәfindәn seçilmәsini tәlәb etdi.
Azәrbaycanda әhali vә onların bütün әmlakı siyahıya alındı.
Salman ibn Rәbiәnin başçılığı altında Azәrbaycana ordu göndәrildi.
Abbasilәr sülalәsi hakimiyyәt başına gәldi.

34 Zәkat sәrf olunurdu:

•

Ruhanilәrin, yetimlәrin, şikәstlәrin vә әlacsızların ehtiyaclarına.
Ordudan tәxris olunmuşların, ruhanilәrin, әlacsızların, qocaların ehtiyaclarına.
Xidmәtdәn vaxından әvvәl azad olmuş şәxslәrin, ruhanilәrin ehtiyaclarına
Qocaların, ruhanilәrin, Suriyadan köçürülmüşlәrin, әlacsızların ehtiyaclarına
Axundların , keşişlәrin, körpәlәrin, kimsәsizlәrin ehtiyaclarına.

35 Bağışlanan (xüsusi) iqta verilirdi:

•

Şairlәrә, xüsusi istedadlı şәxslәrә vә dövlәt qarşısında böyük xidmәtlәri olan adamlara
Din uğrunda mübarizlәrә, müqәddәs yerlәrdә çalışanlara , şәhidlәrrin ailәlәrinә.
Şairlәrә, memarlara, orduda xidmәt edәnlәrә vә din uğrunda şәhid olanların ailәlәrinә
Hökmdarın razılığı ilә dövlәt mәmurlarına, baş sәrkәrdәlәrә vә mirzәlәrә
Dövlәtә xidmәtdә fәrqlәnәnlәrә, şairlәrә vә xәlifәnin şәxsi mirzәlәrinә.

36 Hansı torpaq mülkiyyәt formasına aid olduğunu müәyyәn edin:İcarәyә verilsә dә, onu nә satmaq, nә
almaq, nә dә xüsusi mülkiyyәtә keçirmәk olmazdı.
Divan
5/96

21.12.2016

•

İcma
İlati
Vәqf
İqta

37 Әrәb ağalığı dövründә hansı torpaq mülkiyyәt formasına aid olduğunu müәyyәn edin:İcarәyә verilsә dә
üç il әkilmәyib istifadәsiz qalsa, hәmin adamın әlindәn geri alınırdı.

•

Xalisә
İcma
Divan
Vәqf
İqta

38 Әrәb ağalığı dövründә varissiz ölәn şәxslәrin,әmәllәrinә görә vәzifәsindәn qovulan mәmurların torpaqları
qatılırdı:

•

Vәqf torpaqlarına
Mülk torpaqlarına
Xalisә torpaqlarına
Divan torpaqlarına
İqta torpaqlarına

39 Әrәb ağaliğı dövründә keşişlәr vә kilsә vergidәn azad edilir vә dövlәt tәrәfindәn himayә olunurdu:

•

Vaxtı ilә Zәrdüşt dininin Albaniyada yayılmasına qarşı çıxdıqları üşün
İslama hörmәtlә yanaşıb can vergisi olan cizyә ödәdiklәri üçün
Xristianları itaәtdә saxlamaqda xilafәtә kömәk etdiklәrinә görә.
Tәkallahlığı tәbliğ edib, islamın yayılmasına kömәk göstәrdiklәrinә görә.
Әrәblәrin köçürmә siyasәtinә qarşı çıxmadıqları üçün.

40 Azәrbaycanda torpağın şumlanmasında qoşqu qüvvәlәrindәn (at, öküz) geniş istifadә olunurdu:

•

Mezolitdә
Neolitdә
Eneolitdә
Son Tunc vә ilk Dәmir dövründә
Erkәn Tunc dövründә

41 Azәrbaycanda son Tunc vә ilk Dәmir dövrünә aid olan mәdәniyyәti müәyyәn edin:1.KürAraz 2.Mustye
3.XocalıGәdәbәy 4.Quruçay 5.TalışMuğan

•

2,5;
1,3;
1,5;
3.5
1,4;

42 Naxçıvan mәdәniyyәti:

•

KürAraz mәdәniyyәtindәn fәrqli olaraq orta Tunc dövründә tәnәzzülә uğramışdı.
Erkәn Tunc dövründә formalaşmış, son Tunc vә ilk Dәmir dövründә yüksәk inkişaf sәviyyәsinә çatmışdı.
Son Tunc dövründә formalaşıb vә inkişaf etmişdi.
Orta Tunc dövründә formalaşmış, son Tunc vә ilk Dәmir dövründә yüksәk inkişaf sәviyyәsinә çatmışdı.
E.ә. XIV әsrdә yaranmış vә ilk Dәmir dövründә formalaşmışdı.

43 Eneolit dövründә Azәrbaycanda:
Xaçmaz rayonunda Sәrkәrtәpә yaşayış yerindә ibadәt evi vә misin әridilmәsi üçün kürә tapılmışdı.
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•

Atdan qoşqu vasitәsi kimi istifadә edilib, ev heyvanlarının yeni növlәrinin әhillәşdirilmәsinә başlanıb.
Cәnub hissәdә İkiçayarası ilә sıx iqtisadi, social vә mәdәni әlaqәlәr movcud olub.
Hәm ictimaisosial, hәm iqtisadi, hәm dә mәdәni hәyatda mühüm dәyişikliklәr vә irәlilәyişlәr baş vermişdi.
Mis emalı genişlәnmiş, bununla әlaqәdar XocalıGәdәbәy mәdәniyyәti yaranmışdır.

44 İlk dәfә “alban” adı qaynaqlarda işlәdilmәyә başlamışdır:

•

e.ә.Ie.I әsrdә
II әsrdә
e.ә.V әsrdә
e.ә.VIII әsrdә
e.ә IV әsrdә

45 Qavqamela döyüşündә kaspi dәstәlәrinә başçılıq edirdi:

•

Madi
Atropat
Ariobarzan
Fradat
Skunxa

46 Hakimiyәti әlә keçirәn kimi I Dara ilk növbәdә yürüşlәr tәşkil edir:

•

Hirkaniyaya qarşı
hurri tayfalarına qarşı
Elama qarşı
skitsak tayfalarına qarşı
Saqartiyaya qarşı

47 I Kir Assuriya hökmdarı Aşşurbanipala qarşı ittifaqa girir:

•

kadusilәrlә
Urartu dövlәti ilә
Babilistanla
Lidiya dövlәti ilә
Elam dövlәti ilә

48 Kiaksarın Lidiya ilә sülh müqavilәsinin şәrtlәri

•

Harran çayı iki dövlәtin sәrhәdi kimi müәyyәn edildi
Mesa dağlıq әrazisi iki dövlәtin sәrhәddi kimi müәyyәn edildi
Qızılüzәn çayı iki dövlәtin sәrhәdi kimi müәyyәn edildi
Halis çayı iki dövlәtin sәrhәdi kimi müәyyәn edildi
Rappa iki dövlәtin sәrhәdi kimi müәyyәn edildi

49 Kiaksarın Lidiya ilә müharibәsi davam edir:

•

üç il
bir il
yeddi il
on il
beş il

50 E.ә.604cü ildә Assuriya imperiyası lәğv edildikdәn sonra Kiaksar hansı dövlәtә qarşı hücuma keçdi.

•

Arbela
Parfiya
Harran
Lidiya
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Elam

51 II Sarqonun şәrәfinә abidә qoydurmuş Manna hökmdarı:

•

Ahşeri
Erisinni
Ualli
Ullusun
İranzu

52 E.ә.VII әsrin ortalarında skit hökmdarı:

•

İşpakay
Partatuta
Şamaş
Asarhaddon
Tuqdamme

53 İlk dәfә sak adının çәkildiyi mәnbә

•

Strabonun “Coğrafiya” әsәrindә
Bisutun kitabәsindә
Herodotun “Tarix” kitabında
Assur mixi yazılarında
Urartu mixi yazılarında

54 Skitlәrin Araz çayı sahillәrindәn gәldiklәrini söylәyәn antik müәlliflәr 1)Herodot 2)Diodor 3)Strabon
4)Pliniy 5)Yuli Solin

•

1.5
3.4
1.2
2, 5
2,3,5

55 XX әsrin 30cu illәrin sonunadәk azәrbaycanlılar adlanırdı:

•

albanlar
azәrilәr
aranlılar
türklәr
oğuzlar

56 İlk dәfә “alban” adını hansı antik müәllif istifadә etmişdir:

•

Herodot
Ptolomey
Arrian
Strabon
Yulu Solin

57 Albanların adını ilk dәfә e.ә. IV әsr hadisәlәri ilә bağlı çәkmişdir:

•

Ptolomey
Plutarx
Herodot
Arrian
Plini
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58 e.ә.713cü ildә II Sarqonun Mannaya yürüşü zamanı 1)Karalla vilayәti üsyan qaldırmışdı 2)Ullusundan
xәrac almışdı 3)Midiya torpaqlarına daxil olmuşdu 4)Uauş dağında Manna müxalifәtçilәrini mәğlubiyyәtә
uğratmışdı 5)Zikirtu vә onun paytaxtı Pardu yandırılmışdı

•

1;2;3;4;5
1;4;5
4;5
1;2;3
2;3

59 e.ә.716cl ildә Azaya qarşı suiqәsd tәşkil edәn Manna canişinliklәri.1)Uişdiş 2)Zikertu 3)Andia
4)Surikaş 5)Buştu 6)Allabria

•

4;5;6
1;3
1;2;3
1;2
3;4;5

60 e.ә.713cü ildә II Sarqonun Mannaya yürüşünun sәbәbi:

•

Üsyan qaldıran İzibia vә Armed canişinliklәrini cәzalandırmaq
Karalla vilayәtinin üsyan qaldırması
Zikertu viyәtinin üsyan qaldırması
Andia vilyәtinin üsyan qaldırması
Mannanı Urartu tәcavüzündәn azad etmәk

61 Doğru olmayan variantı qeyd edin: E.ә.714cü ildә II Sarqonun Mannaya yürüşü zamanı keçdiyi Manna
vilayәti:

•

Andia
Karalla
Messi
Surikaş
Zikirtu

62 Düzgün olmayan variantı seçin E.ә.714cü ildә II Sarqonun Mannaya yürüşünün mәqsәdi:

•

Xәracın vaxtlıvaxtında Assuriya xәzinәsinә göndәrilmәsini tәmin etmәk idi
Mannaya qarşı çıxan Andia vә Zikirtu canişinlәrini cәzalandırmaq idi
Assuriyanın mövqeyini Mannada möhkәmlәtmәk idi
Urartu tәcavüzündәn vә tәsirindәn Mannanı tamamilә azad etmәk idi
Mannada mәrkәzdәn ayrılma hallarına son qoymaq idi

63 Manna Hökmdarı Ullusunun dövründә mәrkәzi hakimiyyәtdәn ayrılmağa cәhd göstәrәn canişinliklәr:
1)Andia 2)Zikertu 3)Karalla 4)Alabria 5)Surikaş 6)Qizilbunda

•

1;3;6
1;2
1;4;5
2;3
1;2;3;4;5

64 I Rusanın fitnәsinә uyaraq Ullusunun hakimiyyәtinә tabelikdәn çıxan Manna canişini:

•

Dayakku
Ursa
İtti
Baqdatti
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Metatti

65 II Sarqon e.ә.616cı ildә Mannaya yürüşü zamanı aşağıdakı şәhәrlәri tutaraq yandırdı: 1)İzibia 2)Armed
3)İzirta 4)Lubluini 5)Uihika 6)İrkuini

•

1;2;3;4;5
1;2
2;3;4
1;2;3
2;3

66 Azaya qarşı suiqәsddә iştirak edәn Manna canişinlәri: 1)Uişdiş vilayәtinin hakimi Baqdatti 2)Zikirtu
vilayәtinin hakimi Metatti 3)Andi vilayәtinin hakimi Şarukin 4)Buştu vilayәtinin hakimi Asay 5)Gilzan
vilayәtinin hakimi Upu

•

1;3
1;2
3;4;5
2;3
2;4;5

67 E.ә. 774cı ildә I Argişti Mannanın paytaxt şәhәri:

•

Zamuanı işğal etdi
Şimerihadiri qalasını tutdu
Lubliuni şәhәrini tutdu
İzirtanı tutdu
Amekanı әlә keçirdi

68 Urartu hökmdarı I Argişti e.ә.779777ci illәrdә hәrbi yürüşlәr keçirdi: 1)Manna 2)İrkuini 3) Buştu 4)
Gizilbunda 5) Gilzan 6) Messi 7) Zamua

•

4;5;6
1;2;3
1;4;6
1;7
1;3;7

69 Assur hökmdarı III Salmanasar e.ә.856cı ildә Mannanın Zamua Vilayәtinә soxulduqdan sonra hansı
әrazilәri özünә tabe etdi? 1)Gilzan 2)Messi 3)Buştu 4)Qızılbunda 5) Arzizu

•

1; 2; 3; 4; 5
1; 2; 3
1; 2; 3
1; 3; 4
2; 5

70 III Tiqlatpalasar Mazamua vilayәtini tutduqdan sonra apardığı köçürmә siyasәti nәticәsindә:

•

samilәri,kassilәri,elamları,naqabilәri,sanqillәri,buştuları,budilәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı.
kutilәri, sanqibutilәri, budilәri, naqabilәri, sanqillәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı
lulluları, kutilәri, turukkilәri, müklәri, buştuları, budilәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı
kutilәri, sovdelәri,buştuları, budilәri, naqabilәri, sanqillәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı
naqabilәri,sanqillәri,lulluları,kutilәri, turukkilәri, buştuları başqa әrazidә mәskunlaşdırdı

71 Urartu hökmdarı II Sarduri e.ә. 745ci il Mannaya yürüşlәrinin tәsvir edildiyi yazılı daş abidә:

•

SәrabMiyanә rayonu әrazisindә aşkar edilmişdir
Cәnubi Azәrbaycanın Qaraca Dağ vilayәtinin Varzakan dağlıq rayonu әrazisindә aşkar edilmişdir.
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Müasir Ziviyә әrazisindә aşkar edilmişdir
Mianduabın şimalşәrqindә Taştәpә adlanan yerdә aşkar edilmişdir
Saqqız şәhәri yaxınlığındakı Qaplantu tәpәsindә aşkar edilmişdir

72 Urartu hökmdarı II Sarduri e.ә. 747ci ildә 1)Urmiya gölünün şimalından keçәrәk indiki Qaradağ
әrazisinә soxuldu 2)Puluadi ölkәsini tutdu 3)Hökmdar Kadiavı mәğlub etdi 4)Gilzan vilayıtini әlә keçirdi
5)Qızılbunda ölkәsini tutdu 6) Zamuanın Nikdiara şәhәrini әlә keçirdi

•

1; 4; 3
1; 2; 3
2; 4; 5
1; 6; 3
6; 3

73 Mәnbәlәrdә adı çәkilәn ilk Manna hökmdarı

•

Dayakku
Udaki
Uduri
İranzu
Ualli

74 Qәdim Azәrbaycanın Andiya vilayәti yerlәşirdi:

•

İndiki Daşti Batvani. Aşağı Zab çayı üzәrindә
Urmiya gölündәn şәrqdә, Xәzәr dәnizinә yaxın
Urmiya gölündәn xeyli cәnubda, Sinabir dağı әtrafında
Urmiya gölündәn cәnubqәrbdә, Diyala çayının yuxarı axarına doğru
Urmiya gölünün cәnubunda

75 Assur hökmdarı I Tiqlatpalasar qәdim Azәrbaycanın hansı vilayәtlәrini işğal etmişdir: 1)Andiabe
2)Şinibirni 3)Kurti 4)Sanqibutu 5)Puluadi

•

1; 4; 5
1; 2
1; 5
4; 5
2; 3

76 Şumer şәhәrlәrindә şәrәfinә yazılar tәrtib olunan Kuti hökmdarları:1)Laharab 2)Yarlaqanda 3)Sium
4)Assara 5)İmta

•

1; 5
1; 2; 3
2; 5
3; 4; 5
3; 4; 5

77 Selevkilәr dövründә tәrtib edilmiş sәnәddә Tirikanın mәğlubiyyәt sәbәbi:

•

Günәş tutulması
Tirikanın ordusunun zәif olması
İkiçayrası әhalisinin üsyan qaldırması
Ayın tutulması
Tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi

78 Tarixdә mәlum olan ilk beynәlxalq müqavilә:
Akkad hökmdarı Naramsuenlә Kuti hökmdarı Elulumeş arasında bağlanır

•

11/96

21.12.2016

•

Elam dövlәti ilә akkadlar arasında bağlanır
Kutilәrlә lulubilәr arasında bağlanır
Kuti hökmdarı ilә assurlar arasında bağlanır
Assuriya ilә Manna arasında bağlanır

79 Kuti hökmdarı Tirikana qarşı usyan qaldıran qüvvәlәr 1)Uruk әhalisi 2)Dubrum әhalisi 3) Utuhenqal 4)
Sium 5)Aşşarlaq

•

3;4;5
1;3
2;5
1;2
1;4

80 Kuti hökmdarı Tirikanın iqamәtgahı yerlәşirdi:

•

Şubaruda
Dubrum şәhәrindә
Urukda
Ur şәhәrindә
Şuşarra (indiki Şemşar vilayәtindә

81 Kuti hökmdarı Enridavazir:1)Şәrәfinә Nippur şәhәrindә mixi yazılı abidә qoyulur 2)Ummamanda
ordusuna rәhbәrlik edir 3)İkiçayarasında kutilәrin hakimiyyәtini bәrqәrar edir 4)Akkad dövlәtinә teztez
yürüşlәr edir 5)Şәrәfinә Umma şәhәrindә yazı tәrtib olunur

•

2;3
1;2
3;5
1;3
2;4

82 Kuti hökmdarı Elulumeş:

•

şәrәfinә Umma şәhәrindә yazı tәrtib olunur
İkiçayarasında kutilәrin hakimiyyәtini bәrqәrar edir
Şәrәfinә Nippur şәhәrindә mixi yazılı abidә qoyulur
Ummamanda vә kuti hәrbi dәstәlәrinin başında durur
akkadlarla döyüşdә mәğlub olur

83 Ummamanda vә Kuti hәrbi dәstәlәrinin başında dayanan Küti hökmdarı:

•

Sarlaq
Enridavazir
İmta
Elulumeş
İnqeşauş

84 Annubaninin öz siyasi nailiyyәtlәrini hәkk etdirdiyi daş piltәsütun aşkar edilib:

•

Qaraca dağ vilayәtinin Varzakan dağlıq rayon mәrkәzinin yaxınlığında
Diyala çayınin orta axarında Kirmanşaha gedәn yol üstündә, Zohab şәhәri yaxınlığında Sirapul adlanan yerdә.
Qaraca dağ vilayәtinin Varzakan dağlıq rayon mәrkәzinin yaxınlığında
Diyala çayının (cәnubd yuxarı axarında müasir Zәncan yaxınlığında
Müasir Zivyә yaxınlığında Saqqız şәhәri yaxınlığında Qaplantu tәpәsi adlanan yerdә

85 Annubanının “Daş sütunu”nda adı çәkilәn ilahәlәr:
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•

İnanna (mәhsuldarlıq ilahәsi), Anahit (su ilahәsi), Lama (torpaq vә tәbiәt ilahәsi), İştar (mәhәbbәt ilahәsi), Anum
(Sәma allahı), Şamaş (Günәş allahı)
Anum (Sәma allahı), İştar (Bәrәkәt vә mәhәbbәt ilahәsi), Sin (Ay ilahәsi), Şamaş (Günәş allahı)
Anahit (su ilahәsi), İnanna (mәhsuldarlıq ilahәsi), İştar (mәhәbbәt ilahәsi), Sin (Ay ilahәsi), Anum (Sәma allahı),
İnanna (mәhsuldarlıq ilahәsi), İştar (mәhәbbәt ilahәsi), Sin (Ay ilahәsi), Şamaş (Günәş allahı)
Lama (torpaq vә tәbiәt ilahәsi), Anahit (su ilahәsi), İnanna (mәhsuldarlıq ilahәsi), İştar (mәhәbbәt ilahәsi), Sin (Ay
ilahәsi), Anum (Sәma allahı)

86 Qәdim mәnbәlәrdә “saf әnәnәlәr ölkәsi“adlanır

•

Manna
Aratta
Atropatena
Şumer
Akkad

87 Xırda hökmdarları mәrkәzi Lullubum dövlәtinә tabe etdi vә Qaynaqlarda “Lullu bölkәsinin padşahalr
padşahı adıını aldı

•

Tuqdamme
İmmaşqun
Satuni
Annubani
Laharab

88 EnMerkar hәrbi yardım üçün Aratta hökmdarına müraciәt etdi

•

Uruk şәhәrindәki üsyanı yatırtmaq üçün
Sami tayfaları Uruk şәhәrini mühasirә edәn zaman
Urqirnuna Uruku mühasirәyә alan zaman
Uruk şәhәrindәki üsyanı yatırtmaq üçün
Luqalbandanın Uruk şәhәrinә hücumu zamanı

89 Şumer qaynaqlarında yad edilәn Arattanın sәrhәdlәri uzanırdı:

•

Sәnәndәcin cәnubundan Qızılbundaya qәdәr
Cәnubşәrqdә Zәncana, cәnubqәrbdә Zeribәr gölünә qәdәr
Diyala çayının aşağı axarı vә Kirman әyalәtinin cәnubşәrqinә qәdәr
Cәnubqәrbdә Sәnәndәcә, cәnub vә cәnubşәrqdә Diyala çayına qәdәr
Kirman әyalәtindәn Urmiya gölünәdәk

90 Antik müәlliflәrin mәlumatlarına uyğun olaraq udin vә ud tayfaları mәskun idilәr: 1)Albaniyanın şimal
şәrqindә Xәzәr dәnizi sahilindә 2)hәm Atropatena, hәm Albaniya әrazisindә3)Albaniyanın şimalqәrbindә
4)Göyçә gölü hövzәsindә, UduriEtiuni әrazisindә 5)Albaniyanın Arsax vilayәtindә

•

1;3;5
2;4;5
1;2;3
2;3;4
5;4

91 Albanları әn ucqar vә namәlum xalqlar cәrgәsinә daxil edir:

•

Yuli Solin
Tit Livi
Plutarx
Pompey Troq
Arrian

92 Yuli Solin alban adının mәnşәyini izah etmişdir:
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•

Albaniya xoronimi “Dağlıq ölkә” mәnası ilә
Latın mәnşәli “Albus” ağ sözü әsasında
Qafqaz mәnşәli “halban” sözü әsasında
Kelt mәnşәli “Alp”dağ, yüksәklik sözü әsasında
Türkmәnşәli alpcәsur, igid sözü әsasında

93 Hansı antik müәllifә görә albanlar özlәrini әfsanәvi Yasonun nәsli ilә bağlayırdılar

•

Favstos Buzand
Yuli Solin
Arrian
Pompey Troq
Ammian Marsellin

94 Antik müәllif Pompey Troq albanların hansı әrazidәn gәldiklәrini söylәyirdi 1)Albus dağlarından
2)Fessaliyadan 3)Kilikiyadan 4)Şimali Dağistandan 5)Samur bölgәsindәn

•

3.0
2.0
2;3
1.0
2;1

95 Albanları yerli әhali yox, gәlmә hesab edәn antik müәlliflәr:

•

Favstos Buzand, Moisey Xorenasi
Yuli Solin, Pompey Troq
Kursi Ruf, Tassit
Plutarx, Tit livi
Ammian Marsellin, Arrian

96 Strabonun qeyd etdiyi dil müxtәlifliyi Albaniyanın hansı bölgәlәrindә nәzәrә çarpmırdı:

•

Albaniyanın şimalında
Albaniyanın mәrkәz hissәsindә, Kür çayının sağ vә sol sahili әrazilәrindә
Kür çayının sol sahilindә
Kür çayının sağ sahil әrazilәrindә
Düzgün cavab yoxdur

97 Şimali Azәrbaycanın qәdim әhalisi

•

xәzәr, alban, dali, mard, sovdey, leq, qel, sak, turukki
sakasen, mük, uti, qarqar, udin, sovde, kaspi, qel, leq
sakasen, uti, qarqar, kassi, müq, udin, sovde, qel, leq
alban, hәr, qat, leq, gel, qarqar, mard, skif, sak
alban, uti, qarqar, amard, kimmer, su, skif, sak,

98 Erkәn orta әsrlәrdә Albaniyanın әrazisi gürcü qaynaqlarında necә adlandırılırdı

•

Albani
Rani
Alrani
Arani
Aqvan

99 Erkәn orta әsrlәrdә әrәb mәnbәlәrindә Albaniya әrazisi necә adlandırılırdı
Aqvan

•
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•

Arran
Alban
Ağvan
Aran

100 Suriya qaynaqlarına görә Albaniya әrazisi orta әsrlәrdә necә adlandırılırdı

•

Alpan
Aran
Alovan
Aqvan
Arran

101 Strabonun mәlumatlarına görә Albaniya

•

Qәrbdә Sarmatiya ilә cәnubda isә Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Düzgun cavab yoxdur
Şimalda İberiya ilә, cәnubda isә Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Cәnubda İberiya ilә, qәrbdә isә Adәrbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Sarmatiya ilә cәnubqәrbdә , İberiya ilә şimalda hәmsәrhәd idi

102 Strabonun mәlumatlarına görә Albaniya

•

Sarmatiya ilә cәnubqәrbdә , İberiya ilә şimalda hәmsәrhәd idi
Düzgun cavab yoxdur
Şimalda İberiya şimalqәrbdә isә Dağıstanla ilә hәmsәrhәd idi
Qәrbdә İberiya ilә, şimalqәrbdә Adәrbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Cәnub şәrqdә İberiya ilә, cәnubda Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi

103 Kimmerskitsak padşahlığı Azәrbaycan әrazisindә nә zaman tәnәzzülә uğrayıb?

•

e.ә. 693cü ildә
Eramızın әvvәllәrindә
e.ә. 668ci ildә
e.ә. Vİ әsrin әvvәllәrindә
e.ә. V әsrdә

104 Manna müstәqil dövlәt kimi nә zamana qәdәr varlığını saxlayırdı?

•

e.ә.IV әsrә kimi
e.ә.VII әsrin ortalarına kimi
e.ә.V әsrә kimi
e.ә.769cu ilә kimi
e.ә. VI әsrin 90cı illәrinә kimi

105 Manna hökmdarı İranzunun hakimiyyәt illәri:

•

e.ә.846827ci illәr
e.ә.VII әsrin ortaları
e.ә. 730714cü illәr
e.ә. 740719cu illәr
e.ә.769759cu illәr

106 Assur qaynaqlarında Manna adı ilk dәfә yad edilir?

•

e.ә.769cu ildә
e.ә.II minillikdә
e.ә.843cü ildә
e.ә.VII әsrdә
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e.ә.XXIII әsrdә

107 Lullubi tayfaları dövlәti yaranmışdır?

•

e.ә.V minillikdә
e.ә.II minillikdә
e.ә.IV minilliklәrdә
e.ә.XXIII әsrdә
e.ә.XXVIIIXXVII әsrlәrdә

108 Aratta dövlәt qurumu meydana çıxıb?

•

e.ә.III minilliyin birinci yarısında
e.ә.II minillik vә e.ә.I minilliyin әvvәlindә
e.ә.IV minilliyin ikinci yarısında
e.ә.VI minillikdә
e.ә.VIV minilliklәrdә

109 ”Xәlifә iqtası” torpaq mülkiyyәt formaları içәrisindә hansı növә şamil edilirdi:

•

icma torpaqları
icarә edilәn iqta
bağışlanan iqta
xәlifә torpağı
divan torpağı

110 808 – ci ildә әrәblәrә qarşı baş vermiş İsfahan üsyanına hansı şәhәrlәrdәn ciddi dәstәk gәlmişdi:

•

Mәrәnddә, Әhәrdәn, Xorasandan
Reydәn, Hәmәdandan, Girәdәn
Qәzvindәn, Kirmandan,Yәzddәn
Qumdan, Hәmәdan, Kaşandan
Reydәn, Zәncanda, Urmiyadan

111 748 – ci ildә Beylәqanda baş vermiş üsyana kim rәhbәrlik edirdi:

•

Әbu İmran
Vard ibn Sәfyan
Hatib ibn Sәdәqi
İbbәn ibn Mәnsur
İsma әl – Kürdi

112 Azәrbaycan әrazisindә xilafәtin әsas dayağı hesab olunurdu:

•

feodallar vә silahlı qüvvәlәr
әrәb әyanları vә silahlı qüvvәlәr
әmirlәr vә yerli әyanlar
yerli feodallar vә hәrbiçilәr
mövlalar vә әrәb әyanları

113 Azәrbaycanda islamın yayılması prosesi hansı әrazilәrdә daha erkәn baş vermişdi:

•

Qәbәlәdә, Qarabağda, Xәzәr sahilindә
Muğanda, Mildә, Xәzәr sahilindә, Kür vә Araz çayları boyunda
Naxçıvanda, Mildә, Muğanda, Qarabağda
Kür vә Araz çayları boyunda, Qarabağd, Xәzәr sahilindә
Arranda, Dәrbәndd, Muğanda, Naxçıvanda
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114 623 cü ildә Adәrbayqanın paytaxtı Qazakada atәşpәrәstliyin baş mәbәdi hansı Bizans imperatoru
tәrәfindәn qarәt edilmişdi:

•

Roman Diogen
II İrakli
Foka
Mavriki
II Konstant

115 “Şәrq kilsәlәrinin anası” adlandırılan Albaniyada tikilmiş ilk kilsә harada inşa olunmuşdu:

•

Şizdә
Qisdә
Çolada
Makuda
Artazda

116 Sasani hökmdarı I Xosrov Әnuşirәvanın apardığı hәrbi inzibati idarә bölgüsünә әsasәn Albaniya hansı
canişinliyә ( kustaka ) aid edildi:

•

cәnub – şәrq
şimal
qәrb
cәnub
şәrq

117 Adәrbayqanda xristianlığın mәrkәzi hesab olunurdu:

•

Şiz
Artaz
Haband
Arsax
Qis

118 Girdiman vilayәtinin hakimi Varaz Qriqor xristianlığın hansı tәriqәtini qәbul etdi:

•

Nikey
Xalkedon
Nestorian
Monofizitlik
Pravaslav

119 Qaynaqlarda “albanlara hökmdar verәn” Roma imperatoru necә adlanırdı:

•

Avrelian
Trayan
Avqust
Valent
Valerian

120 Hansı әrәb xәlifәsinin dövründә verginin miqdarı suvarma texnikasından asılı olaraq mәhsulun dörddә
birindәn yarısına qәdәr müәyyәn edildi:

•

Әli ibn Әbu Talibin
Mehdinin
Harun әr Rәşidin
Әl – Mәnsurun
Hişamın
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121 Әmәvilәr sülalәsinin hakimiyyәti dövründә Azәrbaycanın cәnub sәrhәddi hansı şәhәrdә qurtarırdı:

•

Kaşanda
Hәmәdanda
Marağada
Zәncanda
İsfahanda

122 Xilafәtin hakimiyyәti illәrindә Azәrbaycanda paytaxt şәhәr adlanırdı:

•

Bәrdә
Marağa
Arran
Tәbriz
Şamaxı

123 Albaniyanın şәhәrlәrini talayaraq Kürü keçib Araz sahillәrinә qәdәr irәlilәyәn işğalçı tayfa necә
adlanırdı:

•

hunlar
xәzәrlәr
slavyanlar
әrәblәr
sabirlәr

124 Xristian dininin monofizit etiqadını qәbul edәrәk özünü Albaniyanın hakimi adlandıran vә Qafqaz
tayfalarını itaәt altına salan Albaniya hökmdarı:

•

Varaz Trdat
Cәsur Vardan
Cavanşir
Mehran
Varaz Qriqor

125 Erkәn orta әsrlәrdә Azәrbaycana gәlmiş türkdilli etnoslar hansı ittifaqda birlәşmişdilәr:

•

kәngәrlәr
Hunlar
sabirlәr
xәzәrlәr
qıpcaqlar

126 Erkәn orta әsrlәrdә Alban hökmdarı II Vaçenin saldırdığı şәhәr necә adlanırdı:

•

Çola
Firuz
Qanzax
Çıraqqala
Şiz

127 628 – ci ilin payızında Albaniya hansı dövlәtin hakimiyyәtini qәbul etdi:

•

Türk xaqanlığının
Әrәblәrin
Mehranilәrin
Bizansın
Sasanilәrin

128 Hansı Sasani hökmdarının ölümündәn sonra Albaniya müstәqil xarici siyasәt yürütmüşdür:
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•

Balaşın
I Şapurun
II Şapurun
I Yezdәgirdin
II Yezdegirdin

129 Mәntiqi uyğunluğu müәyyәn edin:1) İranzu 2) Ahşeri 3) . . .

•

Astiaq
Kiaksar
Kaştariti
Ullusunu
II Sarqon

130 Xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin:1)Albaniya dövlәtinin yaranması 2)Әhmәnilәr dövlәtinin süqutu
3)Atropatın İsgәndәr tәrәfindәn satrap tәyin olunması 4)Atropatenanın müstәqil dövlәtә çevrilmәsi 5)Cancal
döyüşü

•

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

131 Düzgün variantı müәyyәn edin:1) E.ә. 323cü ildә müstәqil dövlәtә çevrildiAtropatena 2)66cı ilin
dekabrında romalılar ilә baş vermiş döyüş başa çatdıalbanların mәğlubiyyәti ilә 3)III әsrin sonu IV әsrdә
Azәrbaycanın şimalında yaranmışdıAlbaniya dövlәti 4) III Dara keçmiş müttәfiqlәrindәn mәhrum oldu
Cancal döyüşündәn sonra 5)Alan tayfalarının Azәrbaycanda olduğunu tәsdiq edir–Qobustan daç kitabәsi

•

5.0
2.0
4.0
3.0
1.0

132 Manna hökmdarı Ullusunu ölkәnin әrazi bütövlüyünü vә müstәqilliyini saxlamaq üçün arxalanırdı:

•

Aşşurbanıpala
Atası Azaya
III Tiqlatpalasara
I Rusaya
II Sarqona

133 II Sarqonun Manna, Midiya vә başqa ölkәlәrә böyük yürüş etmәsindәn neçә il sonra Atropatena
müstәqil dövlәtә çevrilmişdi?

•

395 il,
392 il
387 il
398 il
393 il

134 Mәnbәlәrdә “saf әnәnәlәr ölkәsi” adlandırılan dövlәt qurumu:

•

Midiya
Manna
Aratta
Lullubi.
Kuti
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135 Midiya hökmdarı Kiaksara aid olanları müәyyәn edin:1)Ordunu oxatanlar, nizәçilәr vә qulamlara
böldü.2)Özlәrini şah adlandıran xırda vilayәt hakimlәrini mәrkәzi hakimiyyәtә tabe etdi.3)”Şahlar şahı
“rütbәsini daşımışdır.4)Cәnubşәrqdә farsların ölkәsini dә Midiyaya tabe etdi.5)Egey dәnizinә çıxmaq üçün
Lidiyaya qarşı müharibә etmәklә Babilistanı işğal etdi.6)Harran vilayәtinә görә qonşu Babilistan ilә
münasibәtlәri kәskinlәşdirdi.

•

1,3,5;
3,4,5;
1,2,3;
2,4,6;
2,3,4;

136 E.ә. 713cü ildә Mannaya yenidәn yürüş tәşkil edәn II Sarqon:

•

Sübi vilayәtindә baş vermiş üsyanı amansızlıqla yatırır vә qәnimәt almaqla geri qayıdır.
Hakimiyyәtә Uallini gәtirdi vә Assuriyadan asılılığı bәrpa etdi.
Babilistanla bağladığı müqavilәyә әsasәn әldә etdiyi qәnimәtin bir hissәsini ona vermәli oldu.
Ullusunudan xәrac alıb Midiya torpaqlarına daxil olur vә burada dağıntılar törәdir.
Assuriyanın siyasi müstәqilliyini tanımaqdan imtina etdi, Mannada öz hakimiyyәtini güclәndirdi.

137 Qavqamela döyüşü zamanı III Dara:

•

İran qoşunlarını әsasәn Dәclә çayından şәrqdә, Arbela şәhәri yaxınlığındakı mövqedә yerlәşdirdi.
Atropatı baş sәrkәrdә tәyin etmişdi.
Atropat maq, qәrqәr vә kadusi tayfalarınının başçısı tәyin etmişdi.
Atropatı Makedoniyalı İsgәndәrә qarşı vuruşan kaspi tayfalarının rәisi tәyin etmişdi.
Müvәffәqiyyәtlә uda bilәcәyi döyüşü yarımçıq qoyub Midiyaya qaçdı.

138 E.ә. 650ci ildә Assuriyanın Manna üzәrinә yürüşünün nәticәsindә:

•

II Sarqon Ullusunudan xәrac alıb Midiya torpaqlarına daxil olur vә burada dağıntılar törәdir.
Manna hökmdaı Ualli mәğlub edildi, şәhәrlәr vә qlalar dağdıldı, Aşşurbanipal bac alaraq öz ağalığını yenidәn
burada bәrpa etdi.
Hakimiyyәtdә olan Ualli mәğlub olaraq Assuriya ilә ittifaqı tәcili olaraq bәrpa etdi, oğlu Erisinnini Assuriyaya
girov göndәrdi.
Aşşurbanipal Mannanın bir sıra şәhәr vә qalalarını, o cümlәdәn paytaxtı İzirtunu dağıtdı,malqara vә atlarını
qәnimәt kimi apardı.
Mannanın Subi vilayәtindә baş vermiş üsyan yatırıldı, bir sıra şәhәr vә qalalar dağıdıldı Assuriyaya xәrac
ödәnilmәsi bәrpa olundu.

139 E.ә. III minilliyin birinci yarısında:

•

Arattada dövlәt yaranmış, nizami ordu yaradılıb, silah istehsal olunmaqla Mesapatomiyaya sәfәrlәr tәşkil edilib.
Arattada dövlәtә mәxsus idarә orqanları vә vәzifәli şәxslәr, icmaçi kәndlilәr meydana gәlmişdi.
Aratta haqqında “EnMerkar” dastanı vә III Salmanasarın daş kitabәsindә mәlumat verilir.
Aratta Cәnubi Azәrbaycanda yaranmış,onun әrazisi Urmiya gölünün cәnub vә cәnubşәrq hissәsini әhatә edirdi.
Arattada dövlәtә mәxsus idarә orqanları vә vәzifәli şәxslәr kiçik feodalar meydana gәlmişdi.

140 Sanatürk özünü hökmdar elan etmişdi:

•

Albaniyanın Kambecan vilayәtindә
Albaniyanın Arsax vilayәtindә
Albaniyanın Haband vilayәtindә
Albaniyanın Paytakaran vilayәtindә
Albaniyanın Sünik vilayәtindә

141 Albaniya vilayәtlәrini vahid mәrkәzdә birlәşdirәn Albaniya hökmdarı
I Vaçe
Urnayr
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•

Mömin III Vaçaqan
Sanatürk
I Vaçaqan

142 Aranilәr sülalәsinin nümayәndәlәri 1)Urnayr 2)Kozis 3)Mirhavan 4)Satoy 5)Oroys 6)Zober 7)Asay

•

2,4,5
1,4,7
1,2,5, 6
2,5,6
3,4.5

143 E.ә.II әsrdә Albaniya hökmdarı Aranın idarә etdiyi әrazi

•

KürAraz qovşağından Qafqaz dağәtәklәrinәdәk әrazini
Araz çayından Göyçә gölü hövzәsinәdәk
Araz çayından Xәzәr dәnizinә kimi
Kürün sol sahil әrazilәri
Araz çayından İberiya sәhәddinә kimi

144 603cü ildә alban katalikosu Vironun üsyan qaldırmasının sәbәblәri:

•

Xәzәrlәrin hücumlarının qarşısını almaq üçün
II Xosrovun onu katalikos rütbәsindәn mәhrum etmәsi
Xristian kilsә mәrkәzinin Bәrdә şәhәrinә köçürülmәsi
Bizansa yaxınlaşmaq mәqsәdilә
Albaniyada xristianlığın tәqib edilmәsi

145 V әsrin sonuVI әsrin әvvәllәrindә Albaniyada xristianlıq.

•

dәrin kök salır
geniş yayılır
lәğv olunur
әhaliyә zorla qәbul etdirildi
tәqib olunur

146 Xürrәmilәrin mәğlubiyyәt sәbәblәrinә aiddir?1)Suriya vә Misirdәki üsyançıların xürrәmilәrlә әlaqәni
kәsmәsi 2)Babәkin öz mәşhur sәrkәrdәlәrini itirmәsi. 3)Üsyançılar arasında ixtilafların başlanması. 4)Yerli
feodalların xәyanәti 5)Müharibә uzandıqca qüvvәlәr nisbәtindәki fәrqin әrәblәrin xeyrinә dәyişmәsi.
6)Xilafәtin Bizansdan kömәk alması

•

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

147 Xәlifә Әli ibn Talibin zamanında verginin miqdarının müәyyәn edilmәsindә hansı dәyişiklik edildi?

•

vergilәrin miqdarı suvarma texnikasından asılı olaraq mәhsulun dörddә birindәn yarısına gәdәr müәyyәn edildi
vergilәrin hәcmi ikiqat artırıldı
torpağın әkilibәkilmәmәsindәn asılı olmayaraq vergilәr artırıldı
vergilәr ancaq pulla ödәnilmәli idi
cizyә vergisi lәğv edildi

148 İsfahanda xürrәmilәrin әrәblәrә qarşı güclü üsyanı başladı?
796cı ildә
822ci ildә
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•

778ci ildә
808ci ildә
816cı ildә

149 Albaniyada Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәti başlayır?

•

VII әsrin әvvәlindәn
VI әsrin әvvәlindәn
VII әsrin II yarısından
VIII әsrdәn
VI әsrin II yarısından

150 Azәrbaycanda xristianlığın hansı qolu daha çox yayılmışdı?

•

pravoslav
monofizit
katolık
xalkedon
Nestorian

151 XII әsrin 20ci illәrindә yaranmış tarixi şәrait nәticәsindә:

•

Xarәzmşah Cәlalәddin Azәrbaycanı işğal etdi
Monqolların Azәrbaycana ilk kәşfiyyat yürüşü başa çatdı
Azәrbaycan Atabәylәr dövlәti yarandı
Sәlcuq imperiyası süquta uğradı
Şirvanşahlar dövlәti bәrpa olundu vә fәaliyyәtini davam etdirdi

152 Sәlcuq ağalığı dövründә iqta sahibi:

•

Xәrac vergisindәn başqa bütün vergilәrdәn azad idi
Dövlәtә vergi ödәmәklә yanaşı mәscidlәrә onda bir vergisini ödәyirdi
Müharibә zamanı sultan tәrәfindәn bütün vergilәrdәn azad edilirdi
Kәndxuda vә yasaulların nәfinә vergi ödәmәli idi.
Lazım gәldikdә sultana qoşun dәstәsi dә verirdi

153 Dövlәt üçün әlverişli olduğundan XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr yaşamış tәsәrrüfat:

•

Feodal tәsәrrüfatı
Ordu tәsәrrüfatı
İcma tәsәrrüfatı
Bәy tәsәrrüfatı
Vәqf tәsәrrüfatı

154 Xilafәt dövründә Azәrbaycanda mülk sahiblәri dövlәtә hansı vergi verirdilәr:

•

Cizyә
Onda bir
Xәrac
Qopcur
Zәkat

155 XII әsr Azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli simalarından biri olmuşdur:

•

Bәhmәnyar ibn Mәrzban
Fazil Firidәddin Şirvanı
Nizami Gәncәvi
Xәtib Tәbrizi
Әfzәlәddin Xaqani
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156 Albaniya, Şirvanşahlar, Salarilәr, Şәddadilәr dövlәtlәrinin hökmdarları hansı bәnddә düzgün göstәrilib:

•

Şeruyә, Fәriburz, İbrahim, Әbülәsvәr Şavur.
Әbülәsvәr Şavur, İbrahim, Fәriburz, Şeruyә.
İbrahim, Fәriburz, Şeruyә, Әbülәsvәr Şavur.
İbrahim, Әbülәsvәr Şavur, Şeruyә, Fәriburz.
Şeruyә, İbrahim, Әbülәsvәr Şavur, Fәriburz.

157 Albaniyada Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyuldu:

•

Әrdәbilin işğal olunması ilә
VIII әsrin әvvәllәrindә Cavanşirin ölümü ilә
705ci ildә Alban hökmdarıVarazTrdatın öldürülmәsi ilә
Salman ibn Rәbiәnin rәhbәrliyi ilә әrәb qoşunları tәrәfindәn
Alban hökmdarı Şeruyәnin öldürülmәsi ilә

158 Mәntiqi ardıcıllığı müәyyәn edin:1)Cavanşir. 2)VarazTrdat.3) . . .

•

Әbu Dulәf
İsfәndiyar ibn Fәrruxzad
Xosrov Pәrviz
Şeruyә
II Yezdәgird

159 Uyğunluq pozulmamışdır:1)Әrәblәr VII әsrin әvvәllәrindәA lbaniyanın müstәqilliyinә son
qoydu.2)Cavanşir 658ci ildә  Bizansla әrәblәrә qarşı müqavilә bağladı.3) Alban hakimi Şeruyә 705ci ildә
әrәblәr tәrәfindәn edam edildi.4)Cavanşir 675ci ildә  Xәlifә ilә görüşü zamanı vergilәrin azalmasına nail
oldu.5)Birinci Bәlәncәr doyüşündә albanlar mәğlub oldular.

•

4.0
2.0
5.0
3.0
1.0

160 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı işğalçılara aid olduğunu müәyyәn edin:1)Birbirinin ardınca Qәbәlәni,
Şәkini, Şirvanı, Şabranı çapıbtaladı.2)Әhalini xәrac vә cizyә vermәyә mәcbur etdi.3)Sonra Dәrbәndә
yetişdi.

•

Xәzәrlәrә
Monqollara
Sasanilәrә
Әrәblәrә
Sәlcuqlara

161 Әrәblәr Albaniyanin müstәqilliyinә son qoydular:

•

705ci ildә VarazTrdatın öldürülmәsi ilә
681ci ildә Cavanşirin ölümündәn sonra
Xәzәrlәrdәn kömәk almaqla VIII әsrin әvvәllәrindә
Hilat şәhәri yaxınlığında xәzәrlәri mәğlub etmәklә.
705ci ildә alban hakimi Şeruyә vә ona yaxın adamların öldürülmәsi ilә.

162 Cavanşirin birinci dәfә Şam şәhәrinә gedәrәk әrәblәrdәn vassal asıllığını qәbul etmәsindәn neçә il sonra
әrәblәr Albaniyanın müstәqilliyinә son qiydular?
48 il
35 il
45 il
23/96

21.12.2016

•

51 il
38 il

163 Әrәb işğalçılarına qarşı mübarizә aparmış Albaniya hökmdarı kim idi:

•

Mehran
Cavanşir
Urnayr
II Vace
III Yezdәgird

164 Әrәblәrin Bәrdәyә yürüşü nәticәsindә:

•

Bәrdә әhalisi dә xәrac vә cizyә vermәk şәrti ilә әrәblәrlә müqavilә bağladı.
Şәhәr talan edildi.
II Bәlәncәr döyüşünә qәdәr Bәrdә müdafiә olundu.
Әbәblәr Bәrdәyә daxil ola bilmәdilәr.
Әhali xәzәrlәrdәn kömәk alaraq müqavimәt göstәrdilәr.

165 Muğanı işğal edәn әrәblәrin 642ci ildә bağladığı müqavilәyә görә:

•

Yerli әhali Bizansa qarşı müharibәdә әrәblәrә kömәk etmәli idi.
17 yaşına qәdәr olan uşaqlar cizyә vergisindәn azad olundular
Әhalinin bütün әmlakı, malqarası siyahıya alındı.
Müqavilәnin şәrtlәrini qәbul edәnlәrin әmlakı, dini, әminamanlığı qorunurdu
Albaniya Әrәblәrdәn başqa heç bir dövlәtlә әlaqә saxlaya bilmәzdi.

166 Әrәb ordusunun Valid ibn Ukbәnin başçılığı ilә yenidәn Azәrbaycana hücum etmәsindәn neçә il әvvәl
Atropatena dövlәti yaranmışdı?

•

325 il
323 il
967 il
969 il
1028 il

167 Әrәblәrin hücumu әrәfәsindә Azәrbaycan:

•

646cı ildә Әrdәbil әhalisi әrәblәrlә müqavilә imzaladı
Cavanşir 654cü ildә Bizansla müqavilә bağladı
667ci ildә xәzәrlәrin hücumuna mәruz qaldı
Alban ordusu Cavanşirin rәhbәrliyi ilә 636cı ildә Kadusiyyә döyüşündә iştirak edib
Sasanilәrin hakimiyyәti altında qalmaqla şimal inzibati vahidinin tәrkibindә idi

168 SasaniBizans müharibәlәrinin gedişindә bağlanan sülh müqavilәlәri:

•

Әrәblәrin hücumu ilә 643cü ildә pozuldu
634cü ildә Bizansın hücumu ilә pozuldu
670ci ilә qәdәr qüvvәdә qaldı
Etibarlı vә sabit olmurdu.
654cü ildә Cavanşir tәrәfindәn tәzәlәndi

169 Mәzdәkilәr hәrәkatının başlanmasından neçә il әvvәl Albaniya sasanilәr tәrәfindәn işğal olunmuşdu?

•

261 il
254 il
198 il
243 il
219 il
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170 Albaniyada sasanilәrin birinci mәrzbanlığının başlanmasından neçә il sonra mәzdәkilәr hәrәkatı başladı?

•

13 il
28 il
31 il
18 il
43 il

171 Sasani hökmdarı II Yezdәgirdin vәfatından sonra:

•

Xәzәrlәr Kür çayına qәdәr olan torpaqları işğal etdilәr
Xәzәrlәr Qәbәlә vә Dәrbәndi işğal etdilәr
İberlәr Albaniyanın şimalqәrb torpaqlarını işğal etdilәr
II Vaçe zәrdüştlük dinindәn imtina etdi
Albaniyada sasanilәrin birinci mәrzbanlığına son qoyuldu

172 II Vaçe II Yezdәgirdin vәfatından sonra İranda baş verәn hadisәlәrdәn istifadә edәrәk:

•

Albaniyada sasani mәrzbanlığını lәğv etdi
Bizansın göndәrdiyi elçilәri qәbul edib, saziş imzaladı
İberiya ilә ittifaqa girәrәk sasanilәrә qarşı mübarizәyә başladı
Albaniyanın qәrb vilayәtlәrindә öz müstәqilliyini bәrpa etdi
Albaniyada xristianlığı yaymaq mәqsәdilә sasani hakimiyyәtinin tabeliyindәn çıxdı

173 Düzgün variantı müәyyәn edin:

•

Sasanilәr dövründә Albaniyada әhalidәn alınan әn ağır torpaq vergisi idi cizyә
Sacilәr dövlәtindә sәnәtkarlardan alınırdı haqq deyilәn vergi.
Ağqoyunlu dövlәti mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtә çevrildi Uzun Hәsәnin zamanında
Atabәylәr dövlәti süqut etdi monqolların ikinci yürüşü nәticәsindә
Әmәvilәr sülalәsinә qәdәr birinci dörd xәlifәnin dövründә vergilәr  xeyli yüngül idi.

174 Sasani şahı II Şapurun hakimiyyәti illәrindә:

•

387ci il müqavilәsinin bağlanmasında Urnayr II Şapurun sәlahiyyәtli nümayәndәsi olmuşdu.
Urnayr bir müttәfiq kimi ona qoşulmuş, xristianlığın yayılmasında II Şapura kömәk etmişdi.
Albaniyanın әrazisi sasanilәr tәrәfindәn işğal olundu.
Köçәrilәrin hücumlarının qarşısını almaq üçün Dәrbәnd sәddi çәkildi.
Armeniya romalılar vә farslar arasında bölüşdürüldü.

175 Atabәylәr dövlәtindә tac torpaqları mәnsub idi?

•

Xeyriyyә tәşkilatlarına vә rühanilәrә
İri feodallara vә әmirlәrә
Şahın vә ya hökmdarın ailәsinә vә sülalә üzvlәrinә
Şәhәr hakimlәrinә
Xәzinәyә

176 IXXI әsrlәrdә Azәrbaycanda hökmdara vә onun sülalәsinә mәnsub torpaqlar adlanırdı?

•

İcma
Mülk
Әmlakı xasse
Divanı
Tiyul

177 Hansı Sacı hökmdarının dövründә maliyyә vә vergi sahәsindә obyektiv siyasәt ölkәdә iqtisadiyyatın
dirçәlmәsinә vә әhalinin artmasına sәbәb oldu?
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•

Әbu Sac Divdadın vaxtında
İbrahimin dövründә
Deysәmin dövründә
Yusifin dövründә
Mәhәmmәdin dövründә

178 953cü ildә anasının vә yaxın adamlarının kömәkliyi ilә әsirlikdәn qaçan Salari hökmdarı?

•

Vәhsudan
Divdad
Deysәm
Mәrzban ibn Mәhәmmәd
İbrahim

179 Sәlcuq sultanı Mәlikşahın dövründә Dәrbәnd:

•

Müstәqil әyalәtә çevrildi
Şirvanşahların tabeçiliyinә verildi.
Vәqf mülkünә çevrildi.
İqta şәklindә İraq hakiminә bağışlandı.
Şәddadilәrә iqta şәklindә verildi.

180 889cu ildә xәlifә Azәrbaycanın hakimi tәyin etdi?

•

Yusif ibn Sacı
Sәrkәrdә Deysәmi
Mәhәmmәd İbn Әbu Sacı
Әbu Sac Divdadı
Divdad ibn Mәhәmmәdi

181 XII әsr Azәrbaycan elminin nümayәndәlәri

•

Fazil Fәridәddin Şirvani, Bәhmәnyar ibn Mәrzban, Әbu Zәkәriyyә, Әbu Mәnsur
Mahmud Şәbüstәri, Mahmud İbn İlyas, Әbdülqadir Marağayi
Übeyd Tәbrizi, Әbdülmömin Tәbrizi, Zülfüqar Şirvani
Zeynәlәddin Şirvani, Nizam Tәbrizi, Hacı Әlişah Tәbrizi
Zülfüqar Şirvani, Mәhәmmәd Naxçıvani, Mahmud İbn Maqsud

182 Azәrbaycan memarı Mәsud ibn Davud tәrәfindәn yaradılmış abidә idi:

•

Oğlanqala
Qız qalası
Üç günbәz
Gülüstan qalası
Әlincә qalası

183 Cormoqonun rәhbәrliyi ilә monqolların Azәrbaycana yürüşündәn neçә il әvvәl Atabәy Şәmsәddin
Naxçıvanda vәfat etdi?

•

49 il
46 il
47 il
56 il
51 il

184 Gәncәyә birinci yürüş zamanı müqavimәtә rast gәlәn monqollar:
Şirvanşaın göndәrdiyi on nәfәr elçinin birini öldürüb, qalanlarının vasitәçiliyi ilә Dәrbәnddәn keçәrәk
Monqolıstana qayıtdılar
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•

Qıpçaqlarla döyüşә girdilәr
Beylәqnı işğal edәrәk Gürcüstana getdilәr
Mәcburiyyәt qarşısında qalaraq sülh bağladılar
Xәrac almaqla kifayәtlәndilәr

185 Hülakülәr dövlәti zamanında orduda xidmәt edirdi:

•

Bәxşi, yurdçu, yüzbaşı, noyon, bәlarğuçi, oxatanlar vә b.
Qol әmiri, minbaşı, inaq, naib, bәlarğuçi, mehtәt vә s.
İnaq, minbaşı, yüzbaşı, darğa vә onun kömәkçilәri vә s.
İnaq, bukaul, yasaul, yurdçu, bәlarğuçi, bәxşi vә s.
İnaq, bukaul, minbaşı, naib, mehtәr, bәxşi vә s.

186 XI әsrin 60cı illәrinin әvvәllәrindә Şirvanda, Tәbrizdә, Salmasda, Xoyda xalq kütlәlәrinin feodal
zülmünә qarşı baş vermiş çıxışları bununla әlaqәdar idi:

•

Sәlcuqların Şirvanşahlar dövlәtini özlәrinә tabe etmәsi
Slavyanların işğalçı yürüşlәri
Sәlcuqların yürüşlәri
Xәracın mәblәği vә toplanma qaydası
Gürcülәrin işğalçı yürüşlәri

187 Müxtәlif dövrlәrdә müxtәlif şәkildә olmuşdu, hansı mәblәğdә vә formada alınmasından asılı olmayaraq
bu vergi kәndlilәr üçün ağır yük idi:

•

Bәhrә vergisinin mәblәği vә toplanma qaydası
Tamğa vergisinin mәblәği vә onun toplanma qaydası
Sәrkәllә vergisi vә onun toplanma qaydası
Xәracın mәblәği vә toplanma qaydası
Dәhyek vә ulafa vergilәrinin mәblәği vә toplanma qaydası

188 Sәlcuq ağalığı dövründә lazım gәldikdә sultana qoşun dәstәsi dә verirdi:

•

İqta sahiblәri
İri sex sahiblәri, әsnaflar
Uc vә iri mülkә sahib olan xristian dininә itaәt edәn feodallar
İri feodalların ictimai birliyi
Tәhkimçilikdәn azad olmuş icma başçıları

189 XI әsrin әvvәllәrindә sәlcuq türklәri әvvәlki türk axınlarından fәrqli olaraq hansı yolla gәlmişlәr?

•

Ölkәnin qәrbindәn İrәvan yolu ilә
Qәrbdәn Osmanlı yolu ilә
Şimaldan Dәrbәnd yolu ilә
Ölkәnin cәnubundan İran yolu ilә
Gürcüstan yolu ilә

190 IX XI әsrlәrdә “әmlakı xasse” torpaq mülkiyyәti mәnsub idi:1.Hökmdarın şәxsi qvardiyasında xidmәt
edәnlәrә 2.Hökmdara vә onun sülalәsinә 3.İnaqlara (hәrbi mәslәhәtçilәrә) 4.Bukaula 5.Bәlarğuçiyә

•

4.0
3.0
5.0
1.0
2.0

191 Onlar VIII әsrdә Tәbrizdә, Marağada, Әhәrdә hakimlik etmәklә uzun müddәt müstәqilliyә can atmışlar:
Mehranilәr
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•

Salarilәr
Mәzyәdilәr
Rәvvadilәr
Sacilәr

192 Alan tayfalarının, qonşu feodal dövlәtlәrin vә xüsusilә sәlcuq türklәrinin basqınlarından qorunmaq üçün
tәdbirlәr gördü, Gәncәnin әtrafında xәndәk qazdırıb hasar çәkdirdi, 1063cü ildә Şirvana bir neçә yürüş
tәşkil edәrәk onlardan 40 min dinar xәrac alan hökmdar:

•

Mәnsur Vәhsudan
Yusif ibn Әbu Sac
III Fәzlun
Әbülәsvar Şavur
Mәhәmmәd ibn Şәddad

193 Göstәrilәnlәrin hansı Şәddadi hökmdarına aid olduğunu müәyyәn edin: İqtisadi, ictimai hәyatda vә
xüsusilә orduda bir sıra faydalı islahatlar keçirәrәk Gürcüstanla vә Şirvanşahlarla müharibәlәti davam
etdirdi.

•

III Fәzluna
Fәzlә
Mәrzban ibn Mәhәmmәdә
Әbülhәsәn Lәşkәriyә
Әbülәsvar Şavura

194 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin:1.Әsirlikdәn qaçan Mәrzban Әrdәbildә hakimiyyәti әlә keçirdi 2.
Şәddadilәr dövlәtinin yaranması 3.Rәvvadilәrin daxili müstәqilliyi sәlcuqlar tәrәfindәn tamam lәğv edildi
4.Usta İbrahim tәrәfindәn Gәncәnin qala qapıları hazırlandı 5.Şәddadilәr dövlәtinin varlığına Sәlcuqlar son
qoydular

•

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

195 IXXI әsrlәrdә Azәrbaycanda әn böyük olan kәndlilәr iki hissәdәn ibarәt idi:

•

rәiyyәt, әkәr
rәiyyәt, rәncbәr
rәncbәr, dehqan
uluc, azad
patrik, azad

196 Şәddadilәr dövlәtinә sәlcuqlar tәrәfindәn son qoyulmasından neçә il әvvәl Albaniyanın müstәqilliyinә
әrәblәr son qoymuşlar?

•

409 il
403 il
349 il
383 il
332 il

197 Rәvvadi hakimi Vәhsudanın sәlcuqların vassal asılılığını qәbul etmәsindәn neçә il sonra Sәlcuqlar
Rәvvadilәrin daxili müstәqilliyini tamam lәğv edәrәk Tәbrizә sәlcuq әmiri tәyin etdilәr?

•

21 il
24 il
27 il
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•

11 il
15 il

198 Şirvanşahlar, Sacilәr, Salarilәr, Şәddadilәr vә Rәvvadilәr dövlәtlәrindәn hansıları ara müharibәlәri vә
daxili mübarizә nәticәsindә süqut etmişdir?

•

Salarilәr, Şәddadilәr;
Sacilәr, Şәddadilәr;
Şirvanşahlar, Rәvvadilәr;
Sacilәr, Salarilәr;
Şirvanşahlar, Sacilәr;

199 Rәvvadilәr dövlәti öz müstәqilliyini itirәrәk sәlcuqların hakimiyyәti altında keçdi?

•

1227ci ildә
1054cü ildә
1037ci ildә
1065ci ildә
1055ci ildә

200 Azәrbaycan әrazisindә Sәlcuqların hücum vә tәzyiqlәri nәticәsindә fәaliyyәtlәrini dayandırmağa mәcbur
olmuş dövlәtlәri müәyyәn edin:

•

Salarilәr, Şәddadilәr
Şәddadilәr, Rәvvadilәr
Şirvanşahlar, Sacilәr
Salarilәr, Rәvvadilәr
Sacilәr, Rәvvadilәr

201 Rәvvadilәr dövlәti sәlcuqların vassallığını qәbul etmәyә mәcbur oldu?

•

1065ci ildә
1054cü ildә
1227ci ildә
1055ci ildә
1037ci ildә

202 Azәrbaycana gәldiyi zaman Rәvvadilәrin daxili müstәqilliyini tamam lәğv edәrәk 1065ci ildә Tәbrizә
sәlcuq әmiri tәyin etdi:

•

Alp Arslan
Toğrul
Sultan Sәncәr
Mәlikşah
Sultan II Toğrul

203 X әsrin 50ci illәrinә aid olan tarixi hadisәni müәyyәn edin:

•

Әrdәbildә Sacilәr üsyan qaldırıb hakimiyyәti әlә aldılar.
Mәhәmmәd ibn Şәddad Dәbili tutdu vә özünü müstәqil elan etdi.
Mәrzban ibn Mәhәmmәd 951ci ildә Mosul hakimini mәğlub etdi.
Şirvanşahlar Salarilәrә tabe edildi.
Ruslar 38 gәmidә Bakı sahillәrinә gәldilәr.

204 Salari hökmdarı Mәrzbanın oğlu İbrahimin dövrünә aiddir:

•

Dәbil әmirliyi Şәddadilәr tәrәfindәn zәbt edildi.
Dövlәtin әrazisi Dәrbәnddәn Zәncana qәdәr olan әrazini әhatә edirdi.
Dövlәtin varlığına son qoyuldu
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Şirvanşahlar dövlәti qısa müddәtdә olsa da Salarilәrә tabe edildi.
“Qanunnamә” yazdıldı

205 X әsrin ortalarında vә ikinci yarısında Salari hökmdarı Mәrzban ibn Mәhәmmәdә sonra isә onun varisi
İbrahimә tabe olub, xәrac ödәyirdi:

•

Sacilәrin hökmdarı Deysәm
Şirvanşah Fәriburz
RәvvadәlӘzdi
Әbülheyca Rәvvadi
Şirvanşah Heysәm ibn Xalid

206 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin:1.Salarılәr dövlәtinin süqutu.2.Ktesfon döyüşü.3.Rәvvadilәr
dövlәtinin yaradılması.4.Şәddadilәr dövlәtinin yaradılması. 5.Sacilәr dövlәtinin süqutu.

•

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

207 Qazan xanın yarımçıq qalan islahatı?

•

Dini
Mәhkәmә
Rabitә
Vergi
Torpaq

208 Monqollar dövründә yeni yaranan vergi forması?

•

Malcәhәt
Tamğa
Bәhrә
Uc
Xәrac

209 Keyxatu xan xәzinәnin daha da boşalmasının qarşısını almaq mәqsәdilә hansı tәdbiri gördü?

•

Әhali siyahıya alındı
Çao adlanan pul tәdavülә buraxdı
Әhali üzәrinә ağır vergilәr qoydu
Orduda nizamintizam yaratdı
Feodalların özbaşınalığına son qoydu

210 Eyni ildә baş verәn hadisәlәri müәyyәn edin:1)Gәncә üsyanı 2)Monqolların II yürüşü 3)Qazan xanın
islahatı 4)Monqolların әhalini siyahıya alınması 5)Monqolların Rey vә Hәmәdan şәhәrlәrini tutması

•

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

211 1231ci il Gәncә üsyanı kimә qarşı yönәlmişdi?

•

Qara Yusifә
Xarәzmşah Cәlalәddinә
Toxtamışa
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Teymurilәrә
Çobani Әşrәfә

212 Monqolların I yürüşü zamanı әlә keçirilәn şәhәrlәr sırasına aid deyil?

•

Beylәqan
Tәbriz
Marağa
Şamaxı
Sәrab

213 Monqolların III yürüşü zamanı yaranan dövlәt?

•

Qızıl Orda
Elxanilәr
Şirvanşahlar
Eldәnizlәr
Teymurilәr

214 Qazan xanın rabitә sahәsindә keçirdiyi islahata aid deyil?

•

Yollarda karvansaralar tikildi vә müsafirlәrin rәiyyәtin evindә qalmaları qadağan olundu
Elçilәrin vә yam işçilәrinin yerli әhalidәn vәsait alması qәrarı qәbul edildi
Bütün әsas yollarda hәr 3 fәrsәxdәn bir rabitә dayanacaqları – «yamlar» yaradıldı
Yamlara әmir tәyin olundu vә onlar lazımi qәdәr qulluqçularla vә atlarla tәmin oldu
Qazan xan mövcud yarlıqları vә paydzaları lәğv etdi

215 Qazan xanın islahatlarına aid deyil?

•

Rabitә
Hәrbi
Mәhkәmә
Vergi
Torpaq

216 Monqollar dövründә әhalinin siyahıya alınması nә vaxt olub?

•

1252.0
1254.0
1264.0
1266.0
1258.0

217 Hülakilәr sәltәnәtini mühafizә etmәk bәhanәsi ilә aparılan mübarizәlәrdә iştirak edәn feodal qruplarına
aid deyil?

•

Cәlairilәr
Qaraqoyunlular
Şirvanşahlar
Çobanilәr
Xorasan әmirlәri

218 Monqol canişinlәrinin, xüsusilә Arqun ağanın Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi siyasәtin әsas mahiyyәti:

•

Tutduqları әrazilәrdә qarәtçiliklә mәşğul olmaq vә әhalini soyub talamaq
Feodalların – vasalların köçәri monqol әyanlardan asılılığını güclәndirmәk
Şәhәr әhalisinә divan tutmaq
Tәsәrrüfatı güclәndirmәk
Vergilәri artırmaq
31/96

21.12.2016

219 Hansı şәhәr işğal olunmaqla bütün Azәrbaycan monqollar tәrәfindәn istila olundu?

•

Bәrdә
Dәrbәnd
Bakı
Tәbriz
Şamaxı

220 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin?1)Usta Bәndәrin başçılığı ilә Gәncә üsyanı 2)Dәrbәndilәr sülalәsinin
hakimiyyәtә gәlmәsi 3)Qızıl Orda xanı Özbәyin Azәrbaycana yürüşü 4)Qazan xanın islahatı 5)Azәrbaycan,
elәcә dә Ön Qafqaz әrazisinin Ali Monqol xaqanının tәyin etdiyi canişinlәr tәrәfindәn idarә olunması

•

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

221 V әsrin sonu –VI әsrin әvvәllәrindә Albaniya әhalisi:

•

SasaniBizans müharibәsinin nәticәsi olaraq 629cu ildә sasanilәrә tabe edildi.
Dini baxımdan iki hissәyә parçalanmışdı: bir qismi xristianlığı qәbul etmiş, digәr qismi isә köhnә dinlәrә ibadәt
edirdi.
Mәzdәkilәri hәrәkatın gedişindә әrzaqla tәmin edirdi
Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәti altına düşdü, Sasanilәrin tabeliyindәn çıxdı.
Bizansa qarşı müharibә aparan II Xosrovun qoşunlarını әrzaqla tәmin edirdi

222 Aşağıda qeyd olunanların kimә aid olduğunu müәyyәn edin:1) XII әsrdә yaşamış, Şamaxıda doğulmuş,
tәhsilini orada almış vә nücum elmini dәrindәn mәnimsәmişdir.2)Dövrünün görkәmli münәccimlәrindәn
hesab olunur, nücum elminә aid kitab da yazmışdır.3) Onun şerlәrindә Şirvanşah Mәnuçöhrün apardığı
müharibәlәrin dәhşәti tәsvir olunur.

•

Mir Hüseyn Şirvani.
Fәlәki Şirvani
Xaqani Şirvani
Әfzәlәddin Xaqani
Ömәr Osmanoğlu

223 Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә XXI әsrlәrin yadigarı olan vә şifahi xalq yaradıcılığının ana dilindә
qәlәmә alınmış hәlәlik ilk әn böyük әdәbi abidәsidir:

•

”Әsli vә Kәrәm” dastanı
“ Dәdә Qorqud” dastanı
“Aşıq Qәrib” dastanı
“Şah İsmayıl” dastanı
“ Koroğlu” dastanı

224 Göstәrilәnlәrin hansı hökmdara aid olduğunu müәyyәn edin:1)Xәlifә onu Azәrbaycan vә Әrmәniyә
canişini 2)Habelә Rey, Qәzvin, Zәncan valisi tәyin etdi, 3)O, bunun müqabilindә hәr il xәzinәyә 500 min
dinar xәrac vermәli idi.

•

Әbu Sac Divdad.
Heysәm ibn Xalid
Yәzid ibn Mәzyәd
Yusif ibn Әbu Sac
Mәrzuban ibn Mәhәmmәd

225 Şirvanşah Axsitana aid olanları müәyyәn edin:1)Dәnizdә hәrbi donanmanı, quruda ordunu xeyli
güclәndirdi 2)Alimlәri, filosofları, şairlәri himayә edirdi3)Kür çayından torpaqları suvarmaq üçün Şamaxıya
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kanal çәkdirdi.4)Monqolların I yürüşü zamanı әlaqә yaratmaq üçün 10 nәfәrdәn ibarәt elçi göndәrdi
5)Atasından fәrqli olaraq Atabәylәrә düşmәnçilik edirdi.

•

3,5;
2,5;
2,4;
1,2;
1, 4;

226 Aşağıda göstәrilәnlәrin Mәzyәdilәr sülalәsinin hansı nümayәndәsinә aid olduğunu müәyyәn
edin:1)Xilafәtdә bir sıra hәrbiinzibati vәzifәlәr icra etmiş 2)Әrmәniyә vә Azәrbaycanda xilafәtin valisi
olmuşdur 3)Bәrdәdә vәfat etmişdir.

•

Mәhәmmәd ibn Yәzid.
Heysәm ibn Xalid.
Xalid ibn Mәziyәd.
Әsәd ibn Mәziyәd.
Yәzid ibn Mәziyәd

227 1117 ci ildә baş vermişdir:

•

IV Davidin başçılığı ilә hücuma keçәn gürcü qoşunu Gülüstan qalasını tutdu vә xeyli miqdarda hәrbi qәnimәt vә
әsir әlә keçirәrәk geri qayıtdı.
Sultan Mahmud öz qoşunu ilә Şirvana gәldi,Şirvanı tutdu vә onun hüzuruna gәlәn III Mәnuçöhrü hәbs etdi.
Sәlcuq sәrkәrdәsi Çağrı bәy Bizansdan kәşfiyyat yürüşündәn qayıdaraq Naxçıvanı işğal etdi.
Şәddadilәrin Sәlcuqlarla birlәşmiş qüvvәlәri Bizans, gürcü vә ermәni xristian bulokunun hücumunun qarşısını
aldı.
I Demetrinin başçılığı ilә hücuma keçәn gürcü qoşunu Şirvanda şәhәr vә kәndlәri çapıbtaladı, külli miqdarda
hәrbi qәnimәt vә әsir әlә keçirәrәk geri qayıtdı.

228 Azәrbaycanda yerli feodallarınvassalların köçәri monqol әyanlarından asılılığını güclәndirmәk siyasәti
yeridәn monqol canişini:

•

Arpa xan
Molor noyon
Toğa Teymur
Hәsәn xan
Arqun ağa

229 Keyxatu xanın çao adlanan pulu tәdavülә buraxmaqda mәqsәdi:

•

Әhali üzәrinә ağır vergilәr qoymaq.
Orduda nizamintizam yaratmaq
Әhalidәn alınan torpaq vergisini artırmaq.
Feodalların özbaşınalığına son qoymaq.
Xәzinәnin daha da boşalmasının qarşısını almaq

230 Elxanilәr dövlәti yarandı?

•

Monqolların I yürüşü zamanı
Monqolların II yürüşü zamanı
Monqolların III yürüşü zamanı
Monqolların hakimiyyәtinin süqutu zamanı
ӘbuSәidin hakimiyyәti dövründә

231 Qıpçaq dәstәlәri Azәrbaycanda mәğlub olub geri qayıtdılar?

•

1227ci ildә
1222ci ildә
1223cü ildә
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•

1221ci ildә
1225cü ildә

232 Hansı hökmdara aid olduğunu müәyyәn edin:1. Ticarәtin inkişafını tәmin etmәk mәqsәdilә vahid pul
sistemi yaratdı.2. Ticarәt yollarında vә bazarlarda kömrük toplanması üçün tәdbirlәr gördü.3. Karvanların,
yolların vә ticarәt mәrkәzlәrinin qorunması üçün әsaslı tәdbirlәr gördü.4. Çәki vә ölçü vahidlәrini
sabitlәşdirdi.

•

Uzun Hәsәnә
I Şah Abbasa
Atabәy Şәmsәddinә
Şah I Tәhmasibә
Qazan xana

233 Hülakülәr zamanında Mәrkәzi dövlәt divanına başçılıq edirdi:

•

Baş әmir
“Qol әmirlәri”
Әmarәt
Mustovfi
Vәzir vә onun naibi

234 Hülakülәr dövlәtindә hәrbi kargüzarlıq aparılırdı:

•

İnaqlar tәrәfindәn
Mirzәlәr tәrәfindәn
Bukuallar tәrәfindәn
Bәxşilәr tәrәfindәn
Bәlarğucilәr tәrәfindәn

235 Әlincә qalasının süqutunun sәbәbi:

•

Cәlairilәrin yürüşü
Xalq üsyanı
Toxtamışın yürüşü
Daxili çәkişmәlәr
Qara Yusifin Әlincә qalasına soxulması

236 Teymur Azәrbaycanı tәrk edәrkәn buranın idarәsini kimә tapşırmışdı?

•

Qara Bәstama
Mәhәmmәd Dәvati
Hacı Әhmәd Pişkin
Әxi İranşah
Miranşaha

237 1387ci ildә Teymurun Azәrbaycanı tәrk etmә sәbәbi?

•

Toxtamışın Azәrbaycana yürüşü ilә әlaqәdar olaraq
Yerli әhalinin güclü müqavimәti
Oğlu Miranşahın atasına qarşı etirazı
Ancaq qәnimәt әldә etmәk üçün gәldiyinә görә
Toxtamışın Buxara vә Sәmәrqәndә yürüşü ilә әlaqәdar olaraq

238 Әlincә qalasının süqutu nә vaxt olub?

•

1400.0
1300.0
1040.0
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1410.0
1401.0

239 XIV әsrin II yarısında Tәbriz şәhәri uğrunda mübarizәnin ciddi şәkil almasının әsas sәbәbi nә idi?

•

Tәbriz әhalisinin müqavimәt göstәrmәsi
Tәsәrrüfatın yaxşı inkişaf etmәsi
Ticarәt yolları üzәrindә yerlәşmәsi
Tәbrizin әlә keçirilmәsinin Azәrbaycanı tutmaq üçün әsas meyar olması
Tәbrizin Hülaki dövlәtinin paytaxtı olması

240 1385ci ildә Qızıl Orda xanı Toxtamış hansı şәraitdәn istifadә edәrәk Azәrbaycana yürüş etdi?

•

Hülakilәr dövlәtinin süqutu
Sultan Әhmәdin Tәbrizdә olmaması
Hakimiyyәt uğrunda mübarizә, feodal pәrakәndәliyi
Cәlairlәr dövlәtinin zәiflәmәsi
Teymurun baş vermiş hadisәlәrlә әlaqәdar Sultaniyyәdәn Sәmәrqәndә qayıtması

241 Azәrbaycanda bazar qiymәtlәrinin artmasına, ticarәt dövriyyәsinin azalmasına, hәyat sәviyyәsinin aşağı
düşmәsi ilә әlaqәdar şәhәr әhalisinin öz yerlәrini tәrk etmәsinә gәtirib çıxartdı:

•

Vergi islahatı.
Monqolların örüş siyasәti.
Qızıl Ordanın yürüşlәri.
Çaonun tәtbiqi.
Tamğa vergisinin tәtbiqi.

242 Qazan xanın hәyata keçirdiyi islahatların nәticәlәrinә aid deyildir:1)İqtisadiyyatda canlanma baş verdi,
ticarәt inkişaf etdi.2)Elxanilәr dövlәtinin labüd tәnәzzülünün bir müddәt qarşısı alındı, feodal dağınıqlığı
artdı.3)Vergilәrin toplanması mәrkәzi divana tapşırıldı, әhalinin vәziyyәti nisbәtәn yüngüllәşdi.4)Elxanilәr
dövlәtinin labüd tәnәzzülünün bir müddәt qarşısı alındı.5)Elxanilәr dövlәtinin tәnәzzülü
sürәtlәndirdi.6)Qazan xanla monqol әyanları arasında yaxınlıq daha da artdı.

•

1,3,5
1,2.6
1,3,4
2,5,6
2,3,4

243 Qaraqoyunlu dövlәtinin teymurilәrin asılılığından azad olmasından neçә il әvvәl Şәddadilәr dövlәti
süqut etdi?

•

364.0
332.0
372.0
393.0
359.0

244 Sәfәvilәr dövründә verilәn tiyul torpaq mülkiyyәt formasının xüsusiyyәtlәri hansı bәnddә düzgün әks
olunmuşdur?

•

tiyul sahibi xәzinәyә vergi ödәmәyә mәcbur edilirdi
tiyul torpagından gәlәn gәlir qoşunun ehtiyaclarının ödәnilmәsinә xәrclәnirdi
tiyul torpağı şәrtsiz sahiblik hesab edilir, nәsildәn nәsilә keçmirdi
tiyul sahibi dövlәtә xidmәt edir, gәlirin müәyyәn hissәsini özünә götürürdü
tiyul hәrbi әyanlara verilirdi, gәlirin böyük hissәsi şah sarayının saxlanılmasına sәrf olunurdu

245 Sәfәvilәrә qarşı “müqәddәs müharibә” elan edәn Osmanlı sultanı idi:
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•

IV Murad
I Bәyazid
Sultan Sәlim
Sultan Süleyman
II Murad

246 Şah İsmayılın ölümündәn sonra Sәfәvilәr dövlәtindә baş vermiş siyasi böhran hansı bәnddә düzgün әks
edilmişdir?

•

Şamlı vә ustaclı әmirlәri arasında sәfәvi taxtı uğrunda mübarizә şiddәtlәndi
I Tәhmasib rumlu vә şamlı tayfalarına mәglub olaraq hakimiyyәtdәn kәnarlaşdırıldı.
Sәfәvi dövlәti Çuxa sultan vә Köpәk sultan arasında bölüşdürüldü
Hakimiyyәt uğrunda rumlu, ustaclı ,tәkәli, şamlı tayfaları arasında gәrgin mübarizә gedirdi:
Tәkәli әmiri Hüseyn xan hakimiyyәti әlә keçirdi

247 XIV әsrin 70ci illәrindә Qaraqoyunlular hansı әrazilәrdә möhkәmlәnә bilmişdilәr?

•

Diyarbәkir, Van, Qaramandә
Bitlis, Әrzincan, Kayseridә
Әrzincan, Diyarbәkir, Osmanlı dövlәtinin şәrq torpaqlarında
Xorasan, Bәlx, Rey, Qәzvindә
Әrzincan, Sivas, Gürcüstanın şimal torpaqlarında

248 14721473cü illәrdә baş vermiş Ağqoyunlu – Türkiyә müharibәsinin tarixi әhәmiyyәti:

•

Ağqoyunlular Fәrat sahillәrinә qәdәr әrazilәrә sahib oldular
Ağqoyunlulara ağır zәrbә vuruldu, Türkiyә ilә şәrq sәrhәdlәrdә torpaqlar itirildi
Osmanlı vә Ağqoyunlu dövlәtlәri arasında tarixi müqavilә bağlandı
Osmanlı dövlәtinin Cәnubi Qafqazla bağlı planları hәyata keçdi
Osmanlılar Azәrbaycanı, bütövlükdә ön Qafqazı vә İranı tuta bilmәdi

249 I Şah Abbasın hәyata keçirdiyi hәrbi islahatın nәticәsi:

•

Qızılbaş ordusu lәğv edildi
Yeni tipli muzdlu ordu yaratmaq mümkün olmadı
Odlu silah әldә edilmәdi
Ordunun sayını artırmaq mümkün olmadı
Odlu silahı olan yeni peşәkar nizami, daimi ordu yaradıldı

250 I Şah Abbas keçirdiyi hәrbiinzibati islahatlara aiddir:1.Paytaxtın Tәbrizdәn Qәzvinә köçürülmәsi
2.Qızılbaşlarla bәrabәr başqa tayfalara da qoşuna daxil olmaq hüququnun verilmәsi 3.Tayfa başçılığında
irsilik qaydasının tәtbiq edilmәsi 4.Qoşunun tayfa müxtәlifliyi prinsipi әsasında tәşkil edilmәsi

•

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

251 Azәrbaycan torpaqlarının Sәfәvilәr dövlәti tәrәfindәn vahid dövlәtdә bilәşdirilmәsi prosesi başa çatdı:

•

Cabanı döyüşündә Şirvanşah Fәrrux Yasarın mәğlubiyyәtә uğradılması nәticәsindә
Hәmәdan yaxınlığında Almaqulağı döyüşündә Murad Mirzәnin mәğlubiyyәtә uğradılması nәticәsindә
Şirvanşahlar dövlәtinә son qoyulması ilә
Şәki hakimliyinin lәğv edilmәsi ilә
Şәrurda Әlvәnd Mirzә üzәrindә qәlәbә qazanılması ilә

252 I Şah Tәhmasibin dövründә baş vermişdir:1.Tamğa vergisinin lәğvi 2.Şivanşahlar dövlәtinә vә Şәki
hakimliyinә son qoyulması 3.Hәmәdan yaxınlığında Almaqulağı döyüşü 4.Osmanlılarla Alazan (Qanıx) çayı
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sahilindә döyüş

•

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

253 Xronoloji ardıcıllığı göstәrin:1.Şәrur döyüşü 2.Cabanı döyüşü 3.Çaldıran döyüşü

•

1, 2, 3
3, 2, 1
2, 1, 3
3, 1, 2
2, 3,1

254 1501ci il Şәrur döyüşünün nәticәsi:

•

Sәfәvilәr Osmanlılara qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Muradı mәğlubiyyәtә uğratdılar
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Әlvәnd Mirzәyә qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Şeybanilәri әzdilәr
Qızılbaşlar Şirvanşahlara qalib gәldilәr

255 I Şah Abbasın hakimiyyәti dövrünә aid deyildir:

•

Hәrbi islahat nәticәsindә müxtәlif dәrәcәli qoşun növü yaratması
Osmanlı dövlәti ilә İstanbul müqavilәsinin bağlanması
“Böyük sürgün” adlanan siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Tüfәngçilәr adlanan yeni qoşun növünün yaradılması
Şirvan vә Şәkinin Sәfәvi dövlәtinә birlәşdirilmәsi

256 Sәfәvi dövlәtindә 1565 ci ildә baş vermişdir:

•

Osmanlı sultanı Süleyman Qanuninin birinci yürüşü
Paytaxtın Tәbrizdәn Qәzvinә köçürülmәsi
II İsmayılın suiqәsd nәticәsindә öldürülmәsi
Tәbriz sәnәtkarlarının üsyanı
I Tәhmasib tәrәfindәn tamğa vergisinin lәğvi

257 I Şah İsmayılın hakimiyyәti dövrünә aid olan hadisәlәri göstәrin: 1.Amasiya sülhünün bağlanması
2.Mәrv döyüşündә Şeybanilәr üzәrindә qәlәbә qazanılması 3.Bütün Azәrbaycan torpaqlarının vahid dövlәtdә
birlәşdirilmәsi 4.Hәmәdan yaxınlığındakı Almaqulağı adlı yerdә Ağqoyunlu Murad Mirzә üzәrindә qәlәbә
qazanılması

•

1.3
3, 4
2, 3
2.4
1.2

258 XVI әsrdә Azәrbaycanda feodal sinfinә daxil olanlar hansı cavabda tam göstәrilmişdir?

•

Şah vә hakim sülalәnin üzvlәri, ali şiә rühanilәri, mülki bürokratiyanın yuxarı tәbәqәsi, qәdim oturaq әyanlar
Şah vә hakim sülalәnin üzvlәri, qәdim oturaq әyanlar
Şah vә hakim sülalәnin üzvlәri, ali şiә rühanilәri, mülki bürokratiyanın yuxarı tәbәqәsi, qәdim oturaq әyanlar
Şah vә hakim sülalәnin üzvlәri, yarınköçәri qızılbaş tayfalarının hәrbi әyanları, ali şiә rühanilәri, mülki
bürokratiyanın yuxarı tәbәqәsi, qәdim oturaq әyanlar
Şah vә hakim sülalәnin üzvlәri, yarınköçәri qızılbaş tayfalarının hәrbi әyanları, mülki bürokratiyanın yuxarı
tәbәqәsi, qәdim oturaq әyanlar
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259 Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin paytaxtları olmuş şәhәrlәri göstәrin:1.Tәbriz,2.Tehran
3.Qәzvin,4.Şamaxı,5.İsfahan

•

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

260 Qarabulaq kәndi yaxınlığında Topal Әhmәdin öldürülmәsi ilә üsyanın yatırılmasından neçә il әvvәl
Xәlifә Yusifi Azәrbaycan vә Әrmәniyә canişini, habelә Rey, Qәzvin, Zәncan valisi tәyin etdi?

•

474 il
572 il
473 il
457 il
562 il

261 Çobani feodallarının zülmündәn cana gәlәn Azәrbaycan әhalisi:

•

Vәtәni tәrk edәrәk Gilana, Gürcüstana, Ruma, Şama, Bağdada vә s. yerlәrә gedirdilәr.
Cәlairilәrin vә Xorasan әmirlәrinin hakimiyyәtini qәbul etdilәr.
Çobani әmirlәrinin özlәrinin müstәqilliyini elan etmәlәrinә imkan vermәdilәr.
1347ci ildә Mәlik Әşrәfә qarşı üsyan qaldırıb, ordusunu dağıdıb özünü isә öldürdülәr.
1357ci ildә Cәlairilәrin Azәrbaycana yürüşü zamanı onlara kömәk göstәrәrәk Hülakülәr dövlәtini süquta
uğratdılar.

262 Azәrbaycanda özbaşınalıq, çapqınçılıq, oğurluq çoxaldı, xalq kütlәlәrinin feodal sinfinә vә monqol
istilaçılarına qarşı mübarizәsi artdı:

•

Azәrbaycan әrazisinin 110 monqol noyonu arasında bölünmәsi nәticәsindә
Qazan xanın torpaq islahatı nәticәsindә
Qazan xanın vergi islahatı nәticәsindә
Keyxatu xanın pul islahatı nәticәsindә.
Kәndlilәrin torpağa tәhkim edilmәsi ilә.

263 Hansı hökmdara aid olduğunu müәyyәn edin:1) İşğalçılıq planlarını hәyata keçirmәk üçün hәrbi islahat
apardı2) Gürcüstana hücum etdi, alınmaz Samşvild qalasını әlә keçirdi3) Sultan taxtının iddiaçılarından olan
Şahruxun oğlu İbrahim Mirzәnin qüvvәlәrini darmadağın edib Gürcanı vә Xorasanı tutdu

•

Şah I Tәhmasibә.
I Şah İsmayıla
Qara Yusifә
Uzun Hәsәnә
Cahanşaha

264 Ağqoyunlu – Trabzon münasibәtlәrinә aid deyildir:1)Tәrәflәr Osmanlı sultanı II Mәhmәdlә ticarәt
әlaqәlәri yaratdılar.2)Ağqoyunlu tacirlәri Qara dәnizә Trabzon vasitәsi ilә çıxırdılar.3)Ağqoyunlu ordusu
üçün odlu silah, xüsusilә artileriya silahları istehsalı Trabzonda tәşkil edilmişdir. 4)Aralarında qohumluq
әlaqәlәri yaranmışdı. 5)Ağqoyunlu tacirlәri Venesiya vә Genuya, habelә digәr avropalı tacirlәrlә Trabzon
vasitәsilә geniş ticarәt әlaqәlәri aparırdılar.6)Osmanlı sultanı Sәlimә qarşı mübarizә aparmaq üçün ittifaq
yaratmışdılar.

•

1,2,5.
2,4,5
3,4,5
1, 3,6
2,3,6
38/96
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265 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin:1)I İbrahim Şәki vilayәtinin hakimliyini Әlincә әtrafındakı
döyüşlәrdә hәlak olmuş Seyid Әlinin oğlu Seyid Әhmәdә qaytarmaq barәdә Teymurdan razılıq aldı
2)Teymur Beylәqanın abadlaşdırılması vә Arazdan buraya bir kanal çәkilmәsinә göstәriş vermişdir
3)Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının mәrkәzi Van şәhәrini teymurilәr tutdu vә qarәt etdilәr 4)Qaraqoyunlu
tayfalararası mübarizәlәr ittifaqı zәiflәtdi vә ittifaq dağıldı.5)Toxtamışın dәstәlәri Dәrbәnddәn ikinci dәfә
Azәrbaycana soxuldu.

•

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

266 Sәfәvilәr dövlәti inzibati cәhәtdәn bölünmüşdü:

•

sultanlıqlara
mahallara
vilayәtlәrә
әyalәtlәrә
xanlıqlara

267 Sәfәvilәr dövlәtindә mülki bürokratiyanın әnәnәvi başçısı hesab olunurdu?

•

әmir әl–ümәra
qorçubaşı
sәdr
vәkil
vәzir

268 1578ci ildә osmanlıların Azәrbaycana hücumu zamanı türklәr hansı şәhәri әlә keçirmәklә Şimali
Azәrbaycana faktiki olaraq sahib oldular:

•

Bakı
Şәki
Quba
Şirvan
Naxçıvan

269 XVI әsrin II yarısında hansı Azәrbaycan şәhәri beynәlxalq ipәk ticarәtinin iri mәkәzlәrindәn hesab
edilirdi?

•

Şabran
Qәbәlә
Bakı
Şamaxı
Culfa

270 1553cü ildә Sәfәvilәrin Rusiya ilә yaxınlaşmağa çalışması hansı dövlәtә qarşı yönәlmişdi?

•

Misirә
Krım xanlığına
Dağıstana
Türkiyәyә
Şeybanilәrә

271 Şah I Tәhmasib Türkiyә ilә bağladığı Amasiya sülhünә baxmayaraq, tәhlükәsizliyinin tәmini üçün hansı
dövlәtlә yaxınlaşmağa çalışırdı:
Suriya ilә
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•

Krım tatarları ilә
Şeybanilәrlә
Rusiya ilә
Misirlә

272 1736cı ildә baş vermişdir:

•

Nadir şahın suiqәsd nәticәsindә öldürülmәsi
Rәşt müqavilәsinin bağlanması
Gәncә müqavilәsinin bağlanması
Nadir xanın “şah seçilmәsi”
II Tәhmasibin taxtdan salınması

273 1732ci il Rәşt müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:

•

Azәrbaycanın Kürdәn şimalda yerlәşәn Xәzәryanı әyalәtlәrinin rusların әlindә qalması
Sәfәvi dövlәti daxilindә rus tacirlәri üçün güzәştli şәrtlәrin nәzәrdә tutması
Kürdәn cәnubda olan Xәzәryanı bölgәlәrin Sәfәvi dövlәtinә qaytarılması
Әfqanların İran әrazisini tәrk etmәsi
Sәfәvi dövlәtinin osmanlıları Xәzәryanı bölgәlәrә buraxmamağı öz öhdәsinә götürmәsi

274 I Şah Abbasın azәrbaycanlıları öz doğma yerlәrindәn köçürmәsi nә mәqsәd daşıyırdı:

•

Qızılbaşların әvvәlki qüdrәtini bәrpa etmәk
Siyasi
Kütlәvi narazılığı yatırmaq üçün
Osmanlı hücumları ilә әlaqәdar türklәrә meyilli olmaları
İqtisadi

275 Xәzәr sahilindәki vilayәtlәr istisna olmaqla Azәrbaycanın demәk olar ki, bütün әrazisi Osmanlıların
hakimiyyәti altına keçdi

•

1639cu il QәsriŞirin müqavilәsinә görә
1723cü il Peterburq sülhünә görә
1618ci il Mәrәnd sülhünә görә
1555ci il Amasiya müqavilәsinә görә
1724cü il İstanbul müqavilәsinә görә

276 I Pyotrun Azәrbaycana 17221723cü illәr yürüşünün mәqsәdini göstәrin: 1.Xәzәrsahili vilayәtlәri әlә
keçirmәk 2.Şirvanı Osmanlı işğalından azad etmәk 3.Bölgәnin sәrvәtlәrinә yiyәlәnmәk vә ticarәtini әlә
keçirmәk 4.Әfqanlara qarşı mübarizәdә Sәfәvilәrә kömәklik göstәrmәk

•

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

277 Sәfәvilәrin hakimiyyәtinin ilk dövründә vәkil vәzifәsi

•

Dünyәvi mәsәlәlәr üzrә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Dini mәsәlәlәr üzrә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Mülki bürokratiyanın әyanlarının başçısı idi
Vәzirdәn sonra sәlahiyyәtli şәxs hesab edilirdi
Dini dünyavi mәsәlәlәrin hәllindә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi

278 Sәfәvilәr dövründә doğma türk dilindә yazıbyaratmışlar:1.Mәhәmmәd Füzuli 2.İzzәddin Hәsәnoğlu
3.Şah İsmayıl Xәtai 4.Xәqani Şirvani
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•

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

279 XVI yüzliyilliyin sonu XVII yüzilliyinin I rübündә Sәfәvi dövlәtinin yenidәn güclәnmәsi hansı Sәfәvi
şahının adı ilә bağlıdır?

•

Şah I İsmayılın
Şah II İsmayılın
Şah Mәhәmmәd Xudabәndәnin
Şah I Tәhmasibin
Şah I Abbasın

280 1639cu il QәsriŞirin sülhünün şәrtlәri.1.Azәrbaycan torpaqları Sәfәvilәrin tәrkibindә qalırdı 2.Әrәb
İraqı Bağdad da daxil olmaqla Osmanlılara keçirdi 3.Azәrbayca torpaqları iki dövlәt arasında bölündü
4.Rusların tikdiyi Terek qalasının Osmanlılar tәrәfindәn dağıdılmasına Sәfәvilәr mane olmamalı idilәr

•

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

281 I Şah Abbasın osmanlılarla 16031607—ci illәrdә apardığı müharibәnin nәticәsi:

•

Osmanlılar tutduqları torpaqlarda daha da möhkәmlәndilәr
Cәbhә xәttindә heç bir dәyişiklik baş vermәdi
Tәbriz, Ordubad şәhәrlәrindәn başqa digәr әrazilәr Osmanlıların әlindә qal
Bütün Azәrbaycan torpaqları osmanlılardan geri alındı
Sәfәvilәr mәğlub oldular

282 Sәfәvi dövlәtinin İngiltәrә ilә әlaqәlәrinin tәşәkkül tapmasında mühüm rol oynadı:

•

sәyyahlar
“Moskva şirkәti”
“Ost Hind şirkәti”
Masonlar
xristian rahiblәr

283 I şah Abbasın hakimiyyәt illәrindә:

•

Dövlәtin mahiyyәti dәyişәrәk Avropa dövlәtinә çevrilir
Azәrbaycan türkcәsi orduda vә şah sarayinda üstünlük tәşkil edirdi
Fars dili orduda vә sarayda üstünlük tәşkil edirdi
Sarayda fars dili, orduda azәrbaycan türkcәsi üstünlük tәşkil edirdi
Sarayda azәrbaycan dili, orduda fars dili üstünlük tәşkil edirdi

284 I şah Abbası hakimiyyәtә gәtirәn qızılbaş tayfalar:

•

İran etnik qrupları
Ustaclı vә Şamlı tayfalarından olan Xorasan qrupu
Tәkәli vә rumlu tayfaları
Fars tayfaları
Şamlı vә rumlu tayfaları

285 I Şah Abbasın hakimiyyәti dövrünә aid deyildir:
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•

Hörmüzün portuqallardan geri alınması
Şirvan vә Şәkinin Sәfәvi dövlәtinә birlәşdirilmәsi
Osmanlı dövlәti ilә İstanbul müqavilәsinin bağlanması
Tüfәngçilәr adlanan yeni qoşun növünün yaradılması
“Böyük sürgün” adlanan siyasәtin hәyata keçirilmәsi

286 1521ci ildә Qızılbaşların Gürcüstana üçüncü yürüşü nә ilә әlaqәdar oldu:

•

Kartli çarının Şirvana yürüşü
Kaxetiya çarı Lәvәnd xanın Şәkiyә hücumu
Kaxetiya hakiminin xәrac vermәkdәn imtina etmәsi
Kaxetiya әrazisindә Sәfәvilәrә qarşı başlanmış üsyan
Kaxetiya hakiminin Kartliyә hücumu

287 I Şah Abbasın hәyata keçirdiyi hәrbi islahatın nәticәsi:

•

Odlu silah әldә edilmәdi
Odlu silahı olan yeni peşәkar nizami, daimi ordu yaradıldı
Qızılbaş ordusu lәğv edildi
Yeni tipli muzdlu ordu yaratmaq mümkün olmadı
Ordunun sayını artırmaq mümkün olmadı

288 I Tәhmasib taxta çıxanda ilk qәyyumu kim oldu:

•

Hüseyn xan Şamlı
Div Sultan
Qaraca Sultan
Cuxa Sultan Tәkәli
Köpәk Sultan Ustaclı

289 Sәfәvilәr dövründә vәzir:

•

Şәriәt mәhkәmәlәrinә nәzarәt edir
Mülki bürokratiyanın rәhbәri
Xarici siyasәt mәsәlәlәri üzrә Şahın müavini
Dini mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini
Hәrbi mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini

290 Sәfәvi hakimiyyәtinin ilk dövründә vәkil vәzifәsi:

•

Mülki bürokratiya әyanlarının başçısı
Dini vә dünyәvi mәsәlәlәrin hәllindә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Dini mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini
Dünyәvi mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini
Vәzirdәn sonra sәlahiyyәtli şәxs

291 Sәfәvi dövlәtindә Sәdrin әsas vәzifәsi:1. dönüklәrin antifeodal hәrәkatının qarşısını almaq 2.mәrkәzi
hakimiyyәtә qarşı qiyamları yatırmaq 3.Şiәliyin yayılması vә möhkәmlәndirilmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyırdı
4.ölkәdә yığılan vergilәrә nәzarәt edirdi 5. xarici siyasәtә rәhbәrlik edirdi

•

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

292 Bu göstәrilәnlәrin hansı döyüşün nәticәsinә aid olduğunu müәyyәn edin:1) Osmanlı türklәri Tәbrizi әlә
keçirdikdәn sonra cәmi altı gün burada qala bildilәr. 2)Onlar geri çәklәrkәn özlәri ilә çoxlu Tәbriz ustaları
apardılar.3)Bir neçә min sәnәtkar ailәsi İstanbula köçürüldü.
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•

Sultan Süleymanın II yürüşünә.
Çaldıran döyüşünә.
Otluqbeli döyüşünә.
1534cü il Sultan Süleymanın I yürüşünә.
Çıldır döyüşünә.

293 Şah I Abbasın “böyük sürgün” adı ilә mәşhur olan siyasәtindә mәqsәdlәrinә aiddir: 1.dövlәtin cәnub
bölgәlәrindә şiә tәbliğatını genişlәndirmәk 2.Osmanlılara qarşı Azәrbaycanda “yandırılmış torpaq”
taktikasını tәtbiq etmәk 3.dünya tranzit ticarәtinin әsas yolunu Sәfәvi dövlәtinin cәnubuna köçürmәk
4.köçürülәn әhalinin kömәyi ilә üsyanları yatırmaq

•

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

294 Şah I Abbasın Osmanlı imperatorluğuna qarşı müharibәyә başlamasında maraqlı olan dövlәtlәrә aid
deyil:1. İspaniya2. Yaponiya3. Rusiya4. Almaniya5. Çin

•

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

295 Şah I Abbasın hәrbi islahatı nәticәsindә yaradılan nizami ordunun әsas zәrbә qüvvәsi idi:

•

süvarilәr
qulamlar
tüfәngçilәr
piyadalar
topçular

296 Şah I Abbasın qızılbaş әmirlәrinә qarşı gördüyü tәdbirlәrdә başlıca mәqsәd idi:

•

şiә tәbliğatını dayandırmaq
mәrkәzi hakimiyyәti möhkәmlәndirmәk
Sәfәvi dövlәtini İran dövlәtinә çevirmәk
xәzinәni doldurmaq
anasının qatillәrindәn qisas almaq

297 1590cı il İstanbul sülhündәn sonra Sәfәvi dövlәti tәrkibindә qalmış Azәrbaycan torpaqlarına aiddir: 1.
vahid bәylәrbәyilikdә birlәşdirildi 2. mәrkәzi şәhәri Qәzvin idi 3.silahlı qüvvәlәrinin sayı 10 min nәfәrә
çatırdı 4. “vәliәhdneşin” adlandırıldı

•

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

298 XVI әsrdә İngilis ticarәt burjuaziyası VolqaXәzәr yolundan istifadә edәrәk çalışırdı:

•

Osmanlı dövlәtini iqtisadi cәhәtdәn blokadaya almağa
Moskva knyazlığını iqtisadi cәhәtdәn zәiflәtmәyә
Sәfәvilәr dövlәtinin iqtisadiyyatını güclәndirmәyә
Azәrbaycan vasitәsilә Hindistana iqtisadi ekspansiyaya
Xәzәrsahili vilayәtlәri zәbt etmәyә
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299 Sәfәvilәrin Avropa dövlәtlәri ilә Osmanlıya qarşı ittifaqının baş tutmamasının sәbәbi:

•

Osmanlı imperiyasının Moskva knyazlığı ilә ittifaqından Avropa dövlәtlәrinin ehtiyat etmәlәri
Sәfәvi diplomatlarının sәriştәsizliyi
Misirin Osmanlı dövlәti tәrәfindәn işğalı
Avropa dövlәtlәrinin mәnafelәrinin toqquşması
Avropa dövlәtlәrinin Osmanlı imperiyasından ehtiyat etmәlәri

300 1505ci ildә Şah İsmayılın Venesiya dojuna yazdığı mәktubda mәqsәdi?

•

Avropadan odlu silah hazırlayan mütәxәssislәr dәvәt etmәk
VolqaXәzәr yolundan birgә istifadә haqqında razılıq әldә etmәk
Portuqaliya vә İspaniyaya qarşı hәrbi ittifaq yaratmaq
Avropa tacirlәrinә gömrüksüz ticarәt hüququ vermәk
Venesiya vә Qәrb dövlәtlәri ilә hәrbi siyasi ittifaq yaratmaq

301 Sәfәvi dövlәtinin Portuqaliya ilә münasibәtlәrinin gәrginlәşmәsinin sәbәbi:

•

Portuqaliyanın Osmanlı dövlәti ilә sazişә girmәsi
Osmanlı imperatorluğu ilә müharibәdә Portuqaliyanın iştirak etmәmәsi
Portuqaliyanın odlu silah hazırlamaq üçün Sәfәvi dövlәtinә mütәxәssislәr göndәrmәmәsi
Portuqaliyalı rahiblәrin Sәfәvi dövlәti әrazisindә missionerlik fәaliyyәti ilә mәşğul olması
Portuqaliyanın Hörmüzü әlә keçirәrәk Sәfәvilәrin Hind okeanına çıxışını kәsmәsi

302 XVI әsrin ortalarında “Moskva şirkәti”nin ipәk ticarәti etmәk imtiyazı aldığı әrazi:

•

Tәbriz
Qarabağ
Rәşt
İrәvan
Şirvan

303 Sәfәvi dövlәti ilә mәnafelәri toqquşan ilk Avropa dövlәti:

•

İspaniya
Macarıstan
Venetsiya
İngiltәrә
Portuqaliya

304 Şah I İsmayılın diplomatik münasibәtlәr yaratmağa can atdığı ilk Avropa dövlәti:

•

Almaniya
Avstriya
Fransa
Polşa
Venetsiya

305 Döyüşlәrin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1.Mәşәl savaşı 2.Qanıx 3.Mollahәsәnli

•

2, 1, 3
2, 3, 1
3, 2, 1
1, 2, 3
1, 3, 2

306 Xronoloji ardıcıllığı göstәrin:1. Mәrv döyüşündә Şeybanilәr üzәrindә qәlәbә qazanılması 2.Alazan
(Qanıx) çayı sahilindә Osmanlıların mәğlubiyyәtә uğradılması 3.Amasiya barışığı ilә Şәrqi Gürcüstan
üzәrindә Sәfәvi idarәçiliyinin tanınması
44/96

21.12.2016

•

2, 1, 3
1, 2, 3
2, 3, 1
1, 3, 2
3, 1, 2

307 Azәrbaycan torpaqlarının Sәfәvilәrin dövründә vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi başa çatdı:

•

Cabanı döyüşündә Şirvanşah Fәrrux Yasarın mәğlubiyyәtә uğradılması nәticәsindә
Şәrurda Әlvәnd Mirzә üzәrindә qәlәbә qazanılması ilә
Hәmәdan yaxınlığında Almaqulağı döyüşündә Murad Mirzәnin mәğlubiyyәtә uğradılması nәticәsindә
Şirvanşahlar dövlәtinә son qoyulması ilә
Şәki hakimliyinin lәğv edilmәsi ilә

308 I Şah Tәhmasibin dövründә baş vermişdir: 1.Tamğa vergisinin lәğvi 2.Şivanşahlar dövlәtinә vә Şәki
hakimliyinә son qoyulması 3.Hәmәdan yaxınlığında Almaqulağı döyüşü 4.Osmanlılarla Alazan (Qanıx) çayı
sahilindә döyüş

•

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

309 Sәfәvi dövlәtindә 1565 ci ildә baş vermişdir:

•

II İsmayılın suiqәsd nәticәsindә öldürülmәsi
Tәbriz sәnәtkarlarının üsyanı
Paytaxtın Tәbrizdәn Qәzvinә köçürülmәsi
I Tәhmasib tәrәfindәn tamğa vergisinin lәğvi
Osmanlı sultanı Süleyman Qanuninin birinci yürüşü

310 I Şah İsmayılın hakimiyyәti dövrünә aid olan hadisәlәri göstәrin:1. Amasiya sülhünün bağlanması 2.
Mәrv döyüşündә Şeybanilәr üzәrindә qәlәbә qazanılması 3. Bütün Azәrbaycan torpaqlarının vahid dövlәtdә
birlәşdirilmәsi 4. Hәmәdan yaxınlığındakı Almaqulağı adlı yerdә Ağqoyunlu Murad Mirzә üzәrindә qәlәbә
qazanılması

•

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

311 Şah I Tәhmasibin fәaliyyәtinә aiddir:1.Mәrv döyüşündә Şeybanilәrә qalib gәlmişdir 2.Şirvan vә Şәkini
birlәşdirmişdir 3.Dini islahat keçirmişdir 4.Tamğa vergisini lәğv etmişdir

•

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

312 Sәfәvilәr dövründә xristian ruhani tәbәqәsi:

•

deportasiya olundu
әvvәlki imtiyazlarını itirdi
orduda xidmәtә cәlb edildi
bir sıra imtiyazlara malik idi
missionerlik fәaliyyәtini dayandırdı
45/96

21.12.2016

313 Sәfәvilәr dövründә soyurqal:

•

elm vә incәsәnәt xadimlәrinә verilirdi
vәqf torpaqlarına birlәşdirildi
lәğv edildi
yalnız müridlәrә verilirdi
şiә ruhanilәrinin vә inzibati bürokratiyanın ixtiyarında olan xırda yaşayış mәntәqәlәrinә çevrildi

314 Abdulla xan Ustaclını “Şirvan kralı” adlandırmışdı:

•

Әfqanlar
Hindli tacirlәri
Türk sәyyahı
Avropa sәyyahı
Rus sәyyahı

315 Sәfәvilәr dövlәtindә mustoufi әlmәmalikә aid idi:1. maliyyә idarәsinә başçılıq edirdi 2.vergi aparatına
nәzarәt edirdi 3. şah vә hakim sülalә üzvlәrinin ehtiyaclarının ödәnilmәsinә nәzarәt edirdi 4. bazarlara
nәzarәt edir, әmtәәlәrә qiymәtlәri tәsdiq edirdi

•

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

316 Qorçibaşı rәhbәrlik edirdi:

•

müxtәlif tayfalardan toplanan şahın mühafizә dәstәsinә
Azәrbaycan tayfalarının döyüşçülәrindәn ibarәt olan xüsusi hәrbi dәstәyә
sәrhәd qoşunlarına
üsyanları yatırmaq üçün tәşkil edilәn xüsusi hәrbi dәstәyә
Azәrbaycan tayfalarının döyüşçülәrindәn ibarәt olan piyadalara

317 Sәfәvi dövlәtindә mövcud olan Ali mәclisә aiddir:

•

dövlәt tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrini hәll edәn hәrbiinzibati orqan idi
mәşvәrәtçi sәsә malik dövlәt qurumu idi
qanunvericilik fәaliyyәti ilә mәşğul olan ali hakimiyyәt orqanı idi
şәriәt qaydalarına әmәl edilmәsinә nәzarәt edәn dövlәt qurumu idi
xarici siyasәt mәsәlәlәrinә baxan dövlәt qurumu idi

318 1501ci il Şәrur döyüşünün nәticәsi:

•

Qızılbaşlar Şirvanşahlara qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Әlvәnd Mirzәyә qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Teymuri qoşununu әzdilәr
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Muradı mәğlubiyyәtә uğratdılar
Sәfәvilәr Osmanlılara qalib gәldilәr

319 1590cı il İstanbul sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aiddir: 1.Azәrbaycanın böyük hissәsi Osmanlı dövlәtinә
keçdi 2.Qazax, Borçalı, Şәmşәddil mahalları Kartliyә birlәşdirildi 3.Qәrbi Gürcüstan Sәfәvilәrin tәrkibindә
qaldı 4.Xalxal, Әrdәbil, Qaracadağ vә Lәnkәran Sәfәvilәrin әlindә qaldı

•

2, 3
1, 4
3, 4
2, 4
1, 2,
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320 Döyüşlәrin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1. Mәşәl savaşı 2. Sufiyan 3. Qanıx 4.Mollahәsәnli

•

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

321 Hadisәlәrin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1.Sәfәvilәr tәrәfindәn Şirvanşahların varlığına son
qoyulması 2.Amasya sülhü 3.Müstәqil Şәki hakimiliyinin lәğv edilmәsi

•

3, 1, 2
1, 3, 2
1, 2, 3
2, 1, 3
3, 2, 1

322 1555ci il Amasya sülhünün şәrtlәrinә aiddir:

•

Tәbriz dә daxil olmaqla Azәrbaycanın cәnub torpaqları Osmanlda qaldı
Şәrqi Gürcüstan Sәfәvilәrdә, Qәrbi Gürcüstan Osmanlılarda qaldı
Cәnubi Azәrbaycan iki dövlәt arasında bölüşdürüldü
Şirvan әrazisi Osmanlı dövlәtinә verildi
Bütün Azәrbaycan Osmanlı dövlәtinә keçdi

323 Sultan I Süleymanın Azәrbaycana üçüncü yürüşünә aiddir:

•

Tәbriz әhalisi Sәfәvilәrә qarşı üsyan qaldırdı
Tәbrizdә әhali osmanlılara qarşı üsyan qaldırdı
Şirvanşahlar dövlәti süquta uğradı
Şirvanşahlar dövlәti bәrpa edildi
müstәqil Şәki hakimliyi lәğv edildi

324 Sultan I Süleymanın Azәrbaycana ikinci yürüşü zamanı Şah I Tәhmasibin hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid
deyil:

•

taxıl vә әkin sahәlәri yandırıldı
Tәbriz şәhәrinin әtrafında xәndәklәr qazıldı vә su ilә dolduruldu
Azәrbaycanın cәnub vilayәtlәrindә yaşayan tayfalar Fars vilayәtinә vә İraqi Әcәmә köçürüldülәr
әhali paytaxtdan köçürüldü
suvarma kanalları vә kәhrizlәr torpaqla dolduruldu

325 Sultan I Süleymanın Sәfәvilәrә qarşı birinci yürüşü nәticәsindә:

•

İrәvan vә Naxçıvan bölgәlәri Sәfәvilәr dövlәtindәn ayrıldı
İraqi Әrәb Osmanlı imperiyasının tәrkibinә daxil oldu
Xorasan Osmanlı imperiyası ilә Şeybanilәr arasında bölüşdürüldü
Azәrbaycanın cәnub vilayәtlәri Osmanlı dövlәtinә birlәşdirildi
İraqi Әcәm Osmanlı imperiyasının tәrkibinә daxil oldu

326 Xronoloji ardıcıllığı göstәrin:1.Şәrur döyüşü 2.Cabanı döyüşü 3.Çaldıran döyüşü

•

2, 3, 1
2, 1, 3
3, 2, 1
3, 1, 2
1, 2, 3

327 Şah I İsmayıl Xorasan uğrunda mübarizә aparmışdır:
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•

Böyük Moğollarla
Şeybanilәrlә
Osmanlılarla
Teymurilәrlә
Şirvanşahlarla

328 Xronoloji ardıcıllığı göstәrin: 1.Şәrur 2.Cabanı 3.Almaqulağı

•

3, 2, 1
2, 1, 3
2, 3, 1
1, 2, 3
1, 3, 2

329 Qızılbaş ordusunun Çaldıran döyüşündә mәğlubiyyәtinin sәbәblәrindәn deyil:

•

Osmanlı ordusunun hәm canlı qüvvәdә, hәm dә müxtәlif silahlarla tәchizatda qızılbaşları üstәlәmәsi
Durmuş xan vә digәr sәrkәrdәlәrin döyüş öncәsi keflәnib lovğalanmaları
Avropa dövlәtlәrinin vәdlәrinә xilaf çıxaraq Sәfәvilәrә yardım göstәrmәmәsi
Şah İsmayılın vә qızılbaş sәrkәrdәlәrinin әvvәlki qәlәbәlәrdәn arxayınlaşması
Osmanlı ordusunun yüksәk hәrbi nizama malik olması vә Avropa sistemini mәnimsәmәsi

330 Şah I İsmayılın fәthlәrinin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin:1. İsfahan2. Şiraz3. Xorasan4. İraqi
Әrәb

•

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

331 Bakı qalası sakinlәrinin qızılbaşlara ciddi müqavimәt göstәrmәlәrinin sәbәblәrindәn deyil:

•

çoxlu әrzaq ehtiyatının olması
Qazı bәyin Şәki süvarilәri ilә qala müdafiәçilәrinә kömәyә gәlmәsi
qala istehkamlarının keçilmәzliyi
qalanın müdafiә üçün әlverişli mövqeyә malik olması
çoxlu silah ehtiyatının olması

332 İsmayıl Sәfәvinin әsas tәrbiyәçisi vә qәyyumu idi:

•

Xadim bәy Xülәfa
Hüseyn bәy Lәlә Şamlı
Lahican hakimi Kәrkiya Mirzә Әli
Qarapiri bәy Qacar
Әbdülәli bәy Dәdә

333 Göstәrilәnlәr aiddir: 1.Atasının siyasәtini davam etdirdi 2. Sәfәvi müridlәrindәn nizamlı dәstәlәr yaratdı
3.Tabasaranda Şirvanşahlarla Ağqoyunluların birlәşmiş qoşununa mәğlub olaraq öldürüldü

•

İsmayıla
Şeyx Heydәrә
Şeyx Cüneydә
Sultanәliyә
Şeyx Cәfәrә

334 Sәfәvilәrin Әrdәbil hakimliyi dövrünә aid olan döyüşlәri müәyyәn edin: 1.Şәmәsi döyüşü 2.Şәrur
döyüşü 3. Almaqulağı döyüşü 4. Çaldıran döyüşü
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•

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

335 1488ci ildә Tabasaranda, Şahdağın әtәyindә baş vermiş döyüşün nәticәsi:

•

tәrәflәrdәn heç biri uğur qazana bilmәdi
Şirvanşahlarla Ağqoyunluların birlәşmiş dәstәlәri qızılbaşları mәğlub etdilәr
Qızılbaşlar Qarabağ vә Dağıstan hakimlәrinin kömәyilә şirvanşahları mәğlub etdilәr
Qızılbaşlarla Ağqoyunluların birlәşmiş dәstәlәri Şirvanşahlara qalib gәldilәr
Şirvanşahlara mәğlub olan Şeyx Heydәr Әrdәbilә geri çәkildi

336 Sәfәvilәr “qızılbaş” adlanmağa başladılar:

•

Şah İsmayılın taxta çıxmasından sonra
Şeyx Heydәrin dövründә
XIV әsrin ortalarından etibarәn
Şeyx Cüneydin Şirvana yürüşündәn sonra
Şeyx Sәfiәddinin dövründә

337 XV әsrin ortalarından sonrakı dövrdә Sәfәvilәrin şiә mәzhәbinә qoşulmasının sәbәbi:

•

Ağqoyunlularla yaxınlaşmaları
Siyasi mübarizә meydanına çıxmaları
Әrdәbilin müstәqilliyi uğrunda mübarizәyә başlamaları
İqtisadi vәziyyәtlәrinin ağırlaşması
Osmanlı dövlәti ilә münasibәtlәrin pislәşmәsi

338 XIII әsrin sonunda baş vermişdir:

•

Azәrbaycan Atabәylәr dövlәti süqut etdi
Әrdәbildә Sәfәvi sufi dәrviş tәriqәti yarandı
Azәrbaycan monqolların birinci yürüşünә mәruz qaldı
Azәrbaycanda Elxanilәr dövlәti yarandı
Hülakülәr dövlәti tәnәzzülә uğradı

339 Sәfәvilәr dövrünә aid memarlıq abidәlәrini göstәrin:1. Qusarda Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi,2. Şirvanşahlar
saray kompleksi,3. Tәbrizdә Göy mәscid,4. Bakının Şәrq Darvazaları

•

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

340 Tәbriz miniatür mәktәbinin görkәmli nümayәndәlәrini göstәrin? 1. Sultan Mәhәmmәd,2. Kәmalәddin
Behzad,3. Әbdulqadir Marağayi,4. Sәfiәddin Urmәvi

•

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

341 Sәfәvilәr dövründә doğma türk dilindә yazıbyaratmışlar:1. Mәhәmmәd Füzuli,2. İzzәddin Hәsәnoğlu,3.
Şah İsmayıl Xәtai,4. Xәqani Şirvani
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•

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

342 1612ci il Sәrab sülhünün şәrtlәri hansı bәnddә düzgün әks etdirilmişdir?

•

Araz çayı sәrhәd olmaqla tәrәflәr arasında sülh imzalandı
Şimali Gücüstan vә Azәrbaycanın böyük hissәsi osmanlılara verildi
Şirvan istisna olmaqla, Sәfәvilәr bütün Azәrbaycanı vә Gürcüstanın bir hissәsinә yenidәn sahib ola bildilәr
Şimali vә Cәnubi Azәrbaycan hәr iki tәrәf arasında bölündü vә Sәfәvilәr Osmanlı dövlәtinә ildә 300 yük ipәk
vermәli idilәr
Osmanlı dövlәti Azәrbaycanın, qismәn Ermәnistan vә Gürcüstanın, habelә Kürdüstanın Sәfәvilәrә keçmәsini tanıdı

343 I Şah Abbasın 16041607ci illәrdә osmanlılara qarşı apardığı müharibә nә ilә nәticәlәnmişdir?

•

Şimali Azәrbaycan vә Cәnubi Azәrbaycan, bütün Dağıstan osmanlılarda qaldı
Cәnubi Azәrbaycan sәfәvilәrin әlinә keçmişdi
I Şah Abbas Bağdad daxil olmaqla Әrәb İraqına nail oldu
Sәfәvilәr birinci mәrhәlәdә Әrdәbil, Meşkin, Qaracadağa sahib oldular
Bütün Azәrbaycan, Ermәnistan vә Gürcüstan, qismәn Dağıstan Şah Abbas tәrәfindәn tutuldu

344 Hansı hökmdara aid olduğunu müәyyәn edin:1.Xalqdan toplanan vәsait indi ayrıayrı adamlar tәrәfindәn
mәnimsәnilmir, xәzinәyә daxil edilirdi2.Şirvan әhalisindәn xәzinәyә müәyyәn edilmiş vergidәn әlavә 150
min tümәn, Gәncә vә әtraf kәndlәrin sakinlәrindәn isә 3 min tümәn vergi tәlәb etdi. 3.Xorasana Tiflis,
İrәvan, Naxçıvan vә Qafqazın başqa şәhәrlәrindәn zorla çoxlu sәnәtkar ailәsi köçürtdü.4.Yürüş zamanı onu
130 mirzә müşayәt edirdi, onların çoxu dövlәt maliyyәsini hesablamaqla mәşğul idi.

•

Cahan Şaha
Nadir Şaha
I Şah Abbasa
Şah I Tәhmasibә
Uzun Hәsәnә

345 İngilislәrin Sәfәvi ölkәsindәn Hindistana Sәfәri ilә әlaqәdar xahişlәrinә I Tәhmasib razılıq vermәmişdir

•

Sәfәvi tacirlәrinin әdviyyat ticarәtindә ingilislәrә vasitәçilik marağı
Hind tacirlәrinin ingilislәrin Hindistana buraxılmaması haqqında xahişlәri
İngilislәr ilә sәfәrbaәlәr arasında münasibәtin pislәşmәsi
Hindistan Sәfәvi sәrhәddindәtәhlükәsizliyin tәmin olunmaması
Sәfәvi dövlәti ilә Hindistanarasında münasibәtlәrin pis olması

346 1554cü ildә Sultan I Süleyman Naxçıvanı işğal etsә dә tezliklә Әrzuruma geri çәkilmәsinin sәbәbi:

•

Qızılbaş qoşununun yaxınlaşması
Naxçıvanda üsyan baş vermәsi
Osmanlıda hakimiyyәtә qarşı başlamış üsyan
әrzağa ciddi ehtiyacın yaranması
Osmanlı ordusunun mәğlubiyyәti

347 1548ci il yürüşündә I Süleymanı müşayәt edirdi:

•

Әlqas Mirzә
Alqas Mirzә, İsmayıl Mirzә
Ülamә bәy
Ülamә bәy, İsmayıl Mirzә
Әlqas Mirzә, Ülamә bәy
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348 Nadirqulu xan türk qoşunları üzәrindә ilk böyük qәlәbәni qazandı:

•

Әrdәbildә
Tәbrizdә
Marağada
İrәvanda
Qarabağda

349 J.Şardenә görә Sәfәvilәr dövründә hansı Süni Suvarma Sularından istifadә olunurdu:

•

su kanalları
çay suyu, bulaq suyu, quyu suyu vә kәhriz suyu
çay suyu, kәhriz suyu
çay suyu, bulaq suyu
bulaq suyu, vә quyu suyu

350 1578ci ildә Şirvanı Osmanlılar әlә keçirdikdәn sonra:

•

Mövcud hәrbiinzibati idarә üsulu saxlanıldı
Şamaxı vә Dәrbәnd bәylәr bәyliklәrinә bölündü
Müstәqil Şirvan dövlәti yaradıldı
Şirvan Vassal asılılığını qәbul etdi
Şirvanın hakim Sülalәsi buraya hakim tәyin edildi

351 I Şah Abbas ingilis tacirlәrinә ölkәnin әrazisindә sәrbәst ticarәt etmәk hüququ verdi:

•

1628ci ildә
1616cı ildә
1622ci ildә
1620ci ildә
1625ci ildә

352 I Pyotr tәrәfindәn işğal olunmuş ilk Azәrbaycan şәhәri hansıdır?

•

Tәbriz
Dәrbәnd
Bakı
Şamaxı
Salyan

353 I Pyotrun ölümündәn sonra Rusiya hökumәtinin Xәzәryanı bölgәlәri qaytarmaq fikrinә düşmәsinin
sәbәblәri:1. Osmanlı tәzyiqinә davam gәtirmәmәsi 2.Buradakı ordunun saxlanmasına çәkilәn xәrcin
götürülәn gәlirdәn 4 dәfә sox olması 3.İngiltәrәnin Hindistanın şәrq sәrhәdlәrindәn Rusiyanı çıxarmaq üçün
gördüyü tәdbirlәr 4.Rus әsgәrlәrinin iqlimә uyğunlaşmaması

•

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

354 I Pyotrun yürüşü ilә bağlı hadisәlәrin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1.Bakının ruslar tәrәfindәn
işğalı 2. I Pyotrun Azәrbaycan torpaqlarına yürüşünün başlanması 3.Rus qoşunlarının Dәrbәndi işğal etmәsi

•

1, 3, 2
2, 3, 1
1, 2, 3
3, 2, 1
2, 1, 3
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355 Göstәrilәn şәrtlәr hansı müqavilәyә aiddir: 1.İrәvan, Gәncә, Şirvan torpaqları Osmanlıda qaldı vә Araz
çayı iki dövlәt arasında sәrhәd elan olundu 2.Kirmanşah, Hәmәdan, Әrdәbil vә Tәbriz Sәfәvilәrә qaytarıldı

•

1732ci il Rәşt müqavilәsinә
1732ci il Kirmanşah sülh müqavilәsinә
1733cü il Bağdad müqavilәsinә:
1724cü il İstanbul sülh müqavilәsinә
1727ci il Nabur sülhünә

356 Osmanlı dövlәti son on ildә işğal etdiyi bütün torpaqları Sәfәvilәrә qaytarmalı idi

•

1727ci il Nabur sülhünә görә
1733cü il Bağdad müqavilәsinә görә:
1732cil Kirmanşah müqavilәsinә görә
1724cü il İstanbul sülhünә görә
1639cu il QәsriŞirin müqavilәsinә görә

357 1735ci ildә baş vermiş hadisәlәri göstәrin:1.Gәncә müqavilәsinә әsasәn rusların Azәrbaycan
torpaqlarından çıxarılması 2.Osmanlı ilә Sәfәvi arasında Kirmanşah müqavilәsinin imzalanması 3.Osmanlı
ilә Sәfәvi arasında Bağdad müqavilәsinin bağlanması 4.Osmanlı qoşunlarının Azәrbaycan torpaqlarından
çıxarılması

•

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

358 1732ci il Rәşt müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:

•

Azәrbaycanın Kürdәn şimalda yerlәşәn Xәzәryanı әyalәtlәrinin rusların әlindә qalması
Әfqanların İran әrazisini tәrk etmәsi
Sәfәvi dövlәtinin osmanlıları Xәzәryanı bölgәlәrә buraxmamağı öz öhdәsinә götürmәsi
Kürdәn cәnubda olan Xәzәryanı bölgәlәrin Sәfәvi dövlәtinә qaytarılması
Sәfәvi dövlәti daxilindә rus tacirlәri üçün güzәştli şәrtlәrin nәzәrdә tutulması

359 1. Xәzәr sahilindәki vilayәtlәr istisna olmaqla Azәrbaycanın demәk olar ki, bütün әrazisi Osmanlıların
hakimiyyәti altına keçdi 2.Şirvanın Osmanlının himayәsindә yarımmüstәqil xanlıq statusu tәsdiq olundu.
Göstәrilәnlәr aiddir:

•

1618ci il Mәrәnd sülhünә görә
1724cü il İstanbul müqavilәsinә görә
1723cü il Peterburq sülhünә görә
1555ci il Amasiya müqavilәsinә görә
1639cu il QәsriŞirin müqavilәsinә görә

360 I Pyotrun Azәrbaycana 17221723cü illәr yürüşünün mәqsәdini göstәrin: 1.Xәzәrsahili vilayәtlәri әlә
keçirmәk 2.Şirvanı Osmanlı işğalından azad etmәk 3.Bölgәnin sәrvәtlәrinә yiyәlәnmәk vә ticarәtini әlә
keçirmәk 4.Әfqanlara qarşı mübarizәdә Sәfәvilәrә kömәklik göstәrmәk

•

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

361 XVIII әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin tәnәzülünün әlamәtlәrini göstәrin: 1.Maliyyә vә
pul böhranı 2.Vergilәrin artırılması nәticәsindә teztez üsyan vә çıxışların baş vermәsi 3.Osmanlı ilә
qarşıdurmanın yaranması 4.Hörmüzün portuqallar tәrәfindәn әlә keçirilmәsi
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•

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

362 1.Azәrbaycan torpaqlarının bir hissәsi azad edildi. 2.Azәrbaycanın Kürdәn cәnubda yerlәşәn Xәzәryanı
vilayәtlәri Sәfәvi imperatorluğuna qaytarıldı. 3.XVIII әsrin 30cu illәrindә bağlanmış
müqavilәdir.Göstәrilәnlәr aiddir:

•

Kirmanşah
Rәşt
İstanbul
SanktPeterburq
Nabur

363 Sәfәvi dövlәtindә xidmәt müqabilindә verilәn tiyulun xüsusiyyәtlәri 1.Sahibi vergi toxunulmazlığına
malik idi 2.Gәlirin bir hissәsi dövlәt xәzinәsinә ödәnilirdi 3.İrsәn ötürülmәsi üçün Şahın icazәsi lazım deyildi
4.İrsәn ötürülmәsi üçün hökmәn Şahın icazәsi lazım idi

•

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

364 Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin paytaxtları olmuş şәhәrlәri göstәrin:1.Tәbriz 2.Tehran 3.Qәzvin 4.Şamaxı
5.İsfahan

•

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

365 XVII XVIII әsrlәrin hüdudlarında vergi islahatı keçirmiş Sәfәvi şahı:

•

Şah Süleyman
Şah Hüseyn
Şah II Tәhmasib
Şah Sәfi
Şah II Abbas

366 1677ci ildә Çuxursәd bәylәrbәyliyindә baş vermiş üsyanın sәbәbi:

•

Ağır vergilәr qoyulması
Әsgәrlәrә mәvacib verilmәmәsi
Şah Sultan Hüseyin tәrәfindәn istismarın şiddәtlәndirilmәsi
Osmanlı hәrbiinzibati qurumlarının zülmü
Bәylәrbәyliyin acınacaqlı vәziyyәtә düşmәsi

367 XVII әsrdә Azәrbaycanda şah xәzinәsi әsasәn hansı tәbәqәdәn alınan vergi hesabına dolurdu:

•

Tacirlәrdәn
Kәndlilәrdәn
Sәnәtkarlardan
Maldarlıqla mәşğul olan elatlardan
Varlı әyanlardan
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368 XVII әsrdә Azәrbaycanda hakim zümrәyә daxil idilәr:

•

Yerli әyanlar, maaflar, qızılbaşlar, kәndlilәr
Ali ruhanilәr, mülki әyanlar, yasavullar, elatlar
Qızılbaş әyanlar, yasavullar, kәndxudalar, elatlar
Qızılbaş әyanlar, ali şiә ruhanilәr, mülki әyanlar, qәdim oturaq әyanlar
Mülki әyanlar, maaflar, qızılbaş әyanlar, rәncbәrlәr

369 XVII әsrdә Azәrbaycanda mövcud olmuş torpaq mülkiyyәt formaları:

•

Xalisә, divan, dastakert, incu, xalisә, vәqf
Divan, xalisә, tiyul, vәqf, mülk, camaat
İqta, dastakert, divan, xalisә, mülk, tiyul
İncu, dastakert, divan, vәqf, tiyul, camaat
Divan, inci, dastakert, vәqf, mülk, iqta

370 1667ci ildә ticarәt müqavilәsi bağlanmışdır:

•

Sәfәvilәrlә Gürcü çarları arasında
Rusiya ilә Sәfәvilәr arasında
Ukrayna ilә Rusiya arasında
Osmanlılarla Sәfәvilәr arasında
Sәfәvilәrlә Avropa dövlәtlәri arasında

371 Sәfәvi dövlәtinin iqtisadi tәnәzzülünün sәbәbi deyildir:

•

Fasilәsiz müharibәlәr vә saray çәkişmәlәri
Azәrbaycanda istehsal olunan mallara Avropada tәlabatın azalması
Dövlәt aparatında fırıldaqçılıq vә rüşvәtxorluğun yüksәk sәviyyәyә çatması
Ticarәt vә sәnәtlә mәşğul olan әhalinin şәhәrlәri kütlәvi halda tәrk etmәsi
Әkin sahәlәrinin azalması vә su tәchizatının zәif olması

372 Sәfәvi imperatorluğunun bilavasitә şah sarayının hakimiyyәti altında olan daxili vilayәtlәrindәn әldә
edilәn gәlir çatdırılırdı:

•

Vilayәtlәrin maliyyә idarәlәrinә
Sultanlara
Birbaşa şah sarayına
Bәylәrbәyilәrә
Xanlara

373 1639cu il QәsriŞirin sülhünün şәrtlәri. 1.Azәrbaycan torpaqları Sәfәvilәrin tәrkibindә qalırdı 2.Әrәb
İraqı Bağdad da daxil olmaqla Osmanlılara keçirdi 3.Azәrbayca torpaqları iki dövlәt arasında bölündü
4.Rusların tikdiyi Terek qalasının Osmanlılar tәrәfindәn dağıdılmasına Sәfәvilәr mane olmamalı idilәr

•

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

374 I Şah Abbasın osmanlılarla 16031607ci illәrdә apardığı müharibәnin nәticәsi:

•

Cәbhә xәttindә heç bir dәyişiklik baş vermәdi
Bütün Azәrbaycan torpaqları osmanlılardan geri alındı
Sәfәvilәr mәğlub oldular
Osmanlılar tutduqları torpaqlarda daha da möhkәmlәndilәr
Tәbriz, Ordubad şәhәrlәrindәn başqa digәr әrazilәr Osmanlıların әlindә qaldı
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375 XVII әsrdә Sәfәvilәr dövlәti inzibati baxımdan bölünmüşdür:

•

6 әyalәtә
13 әyalәtә
9 әyalәtә
15 әyalәtә
4 әyalәtә

376 I Şah Abbasın keçirdiyi hәrbiinzibati islahatlara aiddir:1. Paytaxtın Tәbrizdәn Qәzvinә köçürülmәsi
2.Qızılbaşlarla bәrabәr başqa tayfalara da qoşuna daxil olmaq hüququnun verilmәsi 3.Tayfa başçılığında
irsilik qaydasının tәtbiq edilmәsi 4. Qoşunun tayfa müxtәlifliyi prinsipi әsasında tәşkil edilmәsi

•

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

377 I Şah Abbasın hakimiyyәtә gәldiyi sosialsiyasi şәrait vә beynәlxalq vәziyyәtin sәciyyәvi cәhәtlәrini
göstәrin.1.Daxildә Qızılbaş әmirlәri arasında hakimiyyәt uğrunda gәrgin mübarizә gedirdi, Şәrqdәn
Şeybanilәr sıxışdırırdı.2.Osmanlı dövlәti tәrәfindәn Azәrbaycanın böyük hissәsi әlә keçirilmişdi.3.Ölkә
daxilindә sabitlik, şәrq vә qәrb sәrhәdlәrindә әminamanlıq hökm sürürdü. 4.Beynәlxalq vәziyyәt әlverişli
idi, daxildә sabitlik hökm sürürdü.

•

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

378 XVI әsrin sonu  XVII әsrin I rübündә Sәfәvi dövlәtinin yenidәn güclәnmәsi hansı Sәfәvi şahının adı ilә
bağlıdır?

•

Şah II İsmayılın
Şah I Abbasın
Şah I İsmayılın
Şah I Tәhmasibin
Şah Mәhәmmәd Xudabәndәnin

379 1639cu il QәsriŞirin sülh müqavilәsinә aid deyildir:

•

OsmanlıSәfәvi müharibәsinә son qoyuldu
Azәrbaycan torpaqları vahid bәylәrbәyilikdә birlәşdirildi
Sәfәvilәr Van vә Qars qalalarına, Axalsıka hücum etmәyәcәklәrinә tәminat verdilәr
İraqi Әrәb osmanlılarda qaldı
Zәncir qalasından şәrqdәki torpaqlar Sәfәvilәrә qaldı

380 1612ci il Sәrab sülhünün şәrtlәrinә aiddir: 1.1555ci il Amasya sülhünün şәrtlәri bәrpa edildi 2.1590cı
il İstanbul sülhünün şәrtlәri bәrpa edildi 3.Osmanlı sarayı Sәfәvilәrә tәzminat ödәmәyi öhdәsinә götürdü
4.Sәfәvilәr rusların tikdirdiyi Tarku qalasının dağıdılmasına maneçilik törәtmәmәyi vәd etdilәr

•

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

381 Azәrbaycanın XVII әsr tarixinә dair mәlumat verәn Avropa sәyyahları:1.Jan Şarden 2.Artyom Volınski
3.Antoni Cenkinson 4.Adam Oleari
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•

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

382 XVII yüzillikdә yaranmış dastanımızı göstәrin:

•

“Dastani Әhmәd Hәrami”
”Koroğlu” dastanı
“KitabiDәdәm Qorqud” dastanı
“Manas” dastanı.
“Aşıq Qәrib” dastanı

383 Nadir şahın hakimiyyәti dövründә:

•

CuxurSәd bәylәr bәyliyi lәğv edildi
Azәrbaycan adı altında vahid inzibati bölgü yaradıldı
Şirvan bәylәr bәyliyi lәğv edildi
Keçmiş inzibati bölgü saxlandı
Qarabağ bәylәr bәyliyi lәğv edildi

384 XVI әsrdә Sәfәvi dövlәtinin daimi nizami ordusu:

•

Ordu qızılbaş, fars vә qulamlardan tәşkil olunurdu
yox idi
Ordu müharibә zamanı qızılbaş vә fars tayfalarından tәşkil olunurdu
var idi
Nizami ordu qulamlardan ibarәt idi

385 Hansı xanlığın Quba xanlığına birlәşdirilmәsi ilә Şimal  Şәrqi Azәrbaycan torpaqlarının birlәşdirilmәsi
tamamlandı?

•

Cavad xanlığı
Bakı xanlığı
Dәrbәnd xanlığı
Talış xanlığı
Şәki xanlığı

386 1768ci ildә Quba xanlığına birlәşdirildi?

•

Cavad xanlığı
Talış xanlığı
Şәki xanlığı
Dәrbәnd xanlığı
Bakı xanlığı

387 Aslandüz döyüşündәn neçә il sonra Gülüstan müqavilәsi bağlandı?

•

2.0
4.0
5.0
1.0
6.0

388 SSRİ Ali Sovetinin Rәyasәt Heyәti “Azәrbaycan SSRin DQMVdә Xüsusi idarәçilik formasının tәtbiqi
haqqında“ qәrar qәbul etmәsindәn neçә il әvvәl Azәrbaycan SSR tәrkibindә Naxçıvan Muxtar SSR
yaradıldı?

•
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•

65 il
69 il
61 il
59 il
63 il

389 1762  ci ildә Şәki xanlığının sarayı kim tәrәfindәn tikilmişdir?

•

Mir İbad Qәzvini
Mәhәmmәd Mömin
Mәhәmmәd Hüseyn
Hacı Mәhәmmәd Zare
Hacı Zeynalabdin Şirazi

390 XVIII әsrdә yaşayıb yaratmış coğrafiyaşünas alim:

•

Mirzә Mükimi
Qazi Әhmәd
Mir Әbdülbaqi Danişmәndin
Әbdürrәzzaq bәy
Hacı Zeynalabdin Şirvani

391 1775 – ci ildә Quba xanı Fәtәli xan ona qarşı çevrilmiş birlәşmiş quvvәlәrә qarşı mübarizәdә kimin
kömәyindәn istifadә etdi?

•

Ağası xanın
Hüseyn xanın
Kәrim xanın
Hәmzә Mirzәnin
İ.F.de – Medeminin

392 Qubalı Fәtәli xanın 1784 – cü ildә Qarabağ vә Cәnubi Azәrbaycan xanlıqlarına yürüşü zamanı ona
dәstәk verәn xanlıq:

•

Şәki xanı
Dәrbәnd xanı
Cavad xanı
Şamaxı xanı
Bakı xanı

393 Cavad xanlığı neçәnci ildә Quba xanlığı tәrәfindәn tәşkil olunan Şimal – şәrqi Azәrbaycan әrazisinә
daxil edildi?

•

1767.0
1769.0
1768.0
1785.0
1756.0

394 Quba xanı Fәtәli xan öz sәrhәdlәrini möhkәmlәndirmәk mәqsәdilә:

•

Qonşularla dostluq münasibәtlәrini inkişaf etdirdi
Rusiyanın tәәbәliyinә keçdi
Gürcüstanla hәrbi saziş bağladı
Osmanlı dövlәtinin Rusiya qarşı ittifaq tәklifini qәbul etdi
Cәngavәr şahsevәnlәrin bir hissәsini xanlıq әrazisinә köçürtdü

395 XVII әsr Azәrbaycan incәsәnәti hansı mәktәbin tәsiri ilә daha da inkişaf etdi?

•
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•

Tәbriz rәssamlıq mәktәbinin
Naxçıvan memarlıq mәktәbinin
İsfahan incәsәnәt mәktәbinin
Qәzvin miniatur mәktәbinin
Gәncә incәsәnәt mәktәbinin

396 Xanlıqlar dövründә mәktәb vә maarifi kimlәr idarә edirdilәr?

•

xәlifәlәr
müәllimlәr
mirzәlәr
axundlar
ruhanilәr

397 Xanlıqlar dövründә hansı mәhkәmә idarәlәri mövcud olmuşdur?

•

әyalәt vә kәnd mәhkәmәlәri
qazi vә әsnaf mәhkәmәlәri
şәhәr vә divan mәhkәmәlәri
divan, şәriәt vә әsnaf mәhkәmәlәri
silki mәhkәmәlәr

398 Yeni vә Köhnә Şamaxı neçәnci ildә vahid xanlıq şәklindә birlәşdi?

•

1760.0
1763.0
1765.0
1783.0
1761.0

399 Quba xanı Fәtәli xanın cәnub xanlıqlarında möhkәmlәnә bilmәmәsinin әsas sәbәblәri:

•

Cәnub xanlıqlarının güclü müdafiә olunması
Dağıstan feodallarının arxadan onu hәdәlәmәsi vә Rusiyanın narazılığı
Qarabağ xanlığının Quba üzәrinә yürüşü
Şimal – şәrqi Azәrbaycanda vәziyyәtin qeyri – sabit olması
Dağıstan feodallarının birlәşmiş quvvәlәrinin Dәrbәndi әlә keçirmәsi

400 Urmiya xanı Fәtәli xan Әfşarın 1760 – cı ildә Qarabağa hucumunun nәticәsi?

•

Fәtәli xan Qarabağı işgal edәrәk onun bütün әrazisinә sahib olmuşdu
Pәnahәli xan oğlu İbrahimxәlil xanı girov göndәrәrәk Şuşanı mühasirәdәn azad etmişdi
Pәnahәli xan qalib gәlәrәq Urmiya xanlığı ilә sulh imzalamışdı
Fәtәli xan mәğlub olmuş ,qoşununu geri çәkmişdi
Pәnahәli xan Urmiya xanlığına qarşı Şәki xanı ilә müqavilә bağladı

401 Mәhәmmәdhәsәn xan Qacar neçәnci ildә Qarabağa hücum etmişdi?

•

1792.0
1763.0
1751.0
1762.0
1780.0

402 XVIII әsrdә Azәrbaycan mәktәblәrindә dәrslәr әsasәn hansı dildә apalılırdı?

•

fars, rus
әrәb, fars
türk, rus
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rus, azәrbaycan
azәrbaycan, türk

403 Xanlıqlar dövründә şәhәr inzibati idarәsinә kim rәhbәrlik edirdi?

•

әsnaf
Naib
Amil
Yasovul
Darğa

404 XVIII әsrin II yarısında Şәki xanlığının hansı kәndindә kәndlilәrin silahlı üsyanı baş vermişdi?

•

Gileyli
Küngut
Әrәş
Kiş
Nuxa

405 Quba xanı Fәtәli xan gürcü çarı II İrakli ilә birlikdә neçәnci ildә Gәncәyә hucum etdi?

•

1789.0
1788.0
1780.0
1787.0
1792.0

406 Şeyx Әli xanın dövründә hansı xanlıqlar Quba xanlığının asılılığından çıxdılar?

•

Qaradağ, Şәki, Dәrbәnd
Şәki, Bakı, Şamaxı
Qarabağ,Әrdәbil, Bakı
Naxçıvan, Sәrab,Şamaxı,
Salyan, Meşkin,Әrdәbil

407 Quba xanı Fәtәli xanın Gurcu xanı II İrakli ilә ittifaqının әsasını xarici mudaxilәlәrdәn qorunmaqla
yanaşı daha hansı mәqsәdlәr tәşkil edirdi?

•

cәnub – qәrb torpaqlarını işğal etmәk
Öz hakimiyyәtini cәnub xanlıqlarına yaymaq
Vahid mәrkәzlәşmiş dövlәt yaratmaq
Azәrbaycanın şimal әrazilәrini әlindә saxlamaq
qonşu xanlıqlarla dostluq münasibәtlәri saxlamaq

408 Quba xanlığı İrana vә Osmanlı Türkiyәsinә qarşı birgә mübarizә aparmaq üçün hansı ölkә ilә ittifaqa
girdi?

•

Xoy xanlığı ilә
Gürcüstan çarlığı ilә
Naxçıvan xanlığı ilә
Bakı xanlığı ilә
Qarabağ xanlığı ilә

409 1787 – ci ildә Quba xanlığı tәrәfindәn Peterburqa göndәrilәn elçi heyyәtinә kim rәhbәrlik edirdi?

•

Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Sadiq Mәmmәdvәliyev
Mirzә bәy Cavanşir
Şeyx Әli Şirazi
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Fәrhad xan Qaramanlı

410 Quba xanı Fәtәli xanın Qarabağa hücumu neçәnci ildә hәyata keçirilmişdi?

•

1772  1774
1780 – 1781
1774  1775
1783  1784
1784 – 1785

411 1775 ci ildә Quba xanı Fәtәli xanın Rusiya tabeliyinә keçmәsi ilә bağlı tәklifi niyә rәdd edildi?

•

Rusiyada daxili vәziyyәt sabit deyildi
Rusiya Türkiyә ilә bağladığı Kiçik Qaynarça sülhünü pozmaq istәmirdi
Rusiya bu dövrdә Cәnubi Dağıstanın işğalı ilә mәşğul idi
Rusiya yalnız Qubanı deyil, Cәnubi Qafqazı tamamilә әlә keçirmәyә çalışırdı
Rusiyanın Avropada başı bәrk qarışmışdı

412 Hansı xanlıqların әhalisi Quba xanı Fәtәli xanın himayәsinә sığınmaq istәyirdilәr?

•

Qarabağ, Sәrab, Urmiya
Tәbriz, Әrdәbil, Gәncә
Bakı, Dәrbәnd, Şәki
Әrdәbil, Meşkin, Qaradağ
Naxçıvan, Xoy, Qaradağ

413 Bakı xanlığının Quba xanlığı üçün әsas әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi?

•

cәnub xanlıqlarını әlә keçirmәk üçün mühüm hәrәkәt meydanı idi
Qubanın iqtisadi әlaqәlәrinin inkişafına şәrait yaratması
öz tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
iqtisadi cәhәtdәn mühüm әhәmiyyәt daşıması
Rusiya ilә hәrbi siyasi vәziyyәtini möhkәmlәndirmәk

414 Quba xanı Fәtәli xanın “nigah diplomatiyasından” istifadә edәrәk işğal etdiyi xanlıq necә adlanır?

•

Şamaxı
Şәki
Dәrbәnd
Bakı
Qarabağ

415 1765 – ci ildә Şamaxı vә Quba xanlığı arasında başlayan mubarizә neçәnci ildә başa çatdı?

•

1765.0
1789.0
1770.0
1769.0
1768.0

416 Quba xanı Fәtәli xanın müqavilә ilә müvәqqәti olaraq himayәsinә götürdüyü xanlıq hansı ıdı?

•

Dәrbәnd
Şәki
Әrdәbil
Salyan
Şamaxı

417 Verilmiş cavabların hansı qubalı Fәtәli xanın Dәrbәndi işğal siyasәtini düzgün әks etdirir?
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•

Quba xanı şәhәri әlә keçirmәk üçün digәr azәrbaycan xanları ilә ittifaqa girdi
Dәrbәnd hakiminin qızı ilә evlәndi
Dağıstan feodalları ilә saziş bağladı
Yerli әhalinin müqavimәtinә rast gәldi
Şәhәr sәnәtkarları, kiçik feodal әyanlar vә tacirlәr onu müdafiә edirdi

418 Quba xanı Fәtәli xan Salyanı Qubaya birlәşdirdikdәn sonra gәlәcәkdә dayaq yaratmaq mәqsәdilә hansı
tәdbir gördü?

•

Әrazidә inzibati islahat keçirdi
İbrahim xanı Salyana hakim tәyin edәrәk, onun Qubaya birlәşmәsini tәmin etdi
cәnub xanlıqlarından әhali köçürmәklә xanlığın әhalisini artırdı
Vergilәrin sayını azaldaraq әhalinin rәğbәtini qazanmağa çalışdı
Salyana әlavә qoşun göndәrdi

419 İbrahimxәlil xanın Xoy sәfәri neçәnci ildә hәyata keçirilmişdi?

•

1788.0
1785.0
1790.0
1792.0
1789.0

420 İbrahimxәlil xanın Gürcüstanla münasibәtlәri hansı bәnddә düzgün әks olunub?

•

İbrahimxәlil xan Qarabağı gürcü çarlarının hücumlarından qorumağa çalışırdı
Qarabağ xanı Gürcüstana sәfәrlәr tәşkil edir , әrazinin işğalına çalışırdı
Gürcü çarı II İrakli İbrahimxәlil xana qarşı digәr xanlıqlarla sazişә girmişdi
Qarabağ vә Gurcüstan arasında hәrbi ittifaq mövcud idi
İbrahimxәlil xan gürcü çarları ilә dostluq edir, hәtta bu çarlıqla müqavilә bağlamışdı

421 İbrahimxәlil xan öz tәsirini hansı xanlıqlar üzәrindә saxlayırdı?

•

Şirvan , Şәki , Tәbriz, Xoy
Marağa, Qaradağ, Xoy , Quba
Şirvan , Şәki , Tәbriz, İrәvan
Qaradağ, Әrdәbil, Naxçıvan, Gәncә
Qarabağ, Naxçıvan , Xoy, Әrdәbil

422 Quba vә Şәki xanlığının birlәşmiş qüvvәlәri neçәnci ildә Şirvan әrazisinә hücuma keçdilәr?

•

1760.0
1766.0
1769.0
1767.0
1762.0

423 Quba xanı Fәtәli xan 1769 – cu ildә lazım olduqda ona qoşun vermәyi qәbul edәn müqavilәni hansı
xanlıqla baglamışdı?

•

Naxçıvan
Qarabag
Әrdәbil
Lәnkәran
Şamaxı

424 Pәnahәli xan hansı Azәrbaycan xanlıqlarını әlә keçirmәyә çalışırdı?
Naxçıvan, Әrdәbil, Sәrab, Quba
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•

Şәki, Naxçıvan, Quba, Şamaxı
Şamaxı, Naxçıvan , Şәki , Xoy
Urmiya, Quba, Şәki, İrәvan
Gәncә, İrәvan, Naxçıvan, Әrdәbil

425 1724 – cü ildәn Osmanlı Türkiyәsi tәrәfindәn zәbt edilәn Qarabağ bәylәrbәyliyinin mәrkәzi hansı şәhәr
idi?

•

Gәncә
İrәvan
Qafan
Şuşa
Zәngәzur

426 Hacı Çәlәbinin Azәrbaycanı vahid xanlıq şәklindә birlәşdirә bilmәmәsinin әsas sәbәbi:

•

qonsu çarlıqların Azәrbaycan әrazisinә intensiv müdaxilәsi
xanlıgın qoşununun yetәrli sayda olmaması
Şәki xanının şәxsi nüfuzunun aşagı olması
ölkәdә siyasi birlәşmә üçün iqtisadi әsasın olmaması
bәzi güclü xanlıqların bu prosesә mane olması

427 1755 – ci ildә Hacı Çәlәbi Şirvana hücumu zamanı hansı xanlıqların birlәşmiş qüvvәlәrinә mәglub oldu?

•

Quba vә Qarabağ
Gәncә vә Şamaxı
Qarabag vә Gәncә
Şamaxı vә Әrdәbil
Şamaxı vә Quba

428 Hacı Çәlәbinin Kartli vә Kaxetiya çarlarına qarşı mübarizәsindә hansı xanlıq vә sultanlıqlar ona kömәk
etmişdi?

•

Naxçıvan, Qazax, Gәncә, İrәvan, Urmiya
Qaradağ , Borçalı, Qazax , Qarabağ, Gәncә
Naxçivan, Borçalı , Qazax, Urmiya, Qarabağ
Qazax , Şәmşәddil, Borcalı, İrәvan, Gәncә
İrәvan, Naxçıvan , Qaradağ, Gәncә, Qazax

429 Hacı Çәlәbinin Şәkinin әrazisini genişlәndirәrәk Әrәş vә Qәbәlә mahallarını da özunә tabe etmәsi
haqqında әtraflı mәlumat verirdi:

•

Molla Pәnah Vaqif
M.F. Axundov
F.Köçәrli
A. Bakıxanov
Hacı Zeynalabdin Şirvani

430 Gülüstan müqavilәsindәn neçә il sonra Türkmәnçay müqavilәsi bağlandı?

•

12.0
14.0
20.0
15.0
11.0

431 Gәncә xanlığı lәğv edildikdәn neçә il sonra Bakı xanlığı lәğv edildi?
1.0
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•

3.0
2.0
4.0
5.0

432 1806cı ildә hansı xanlıq lәğv edildi?

•

Gәncә
Bakı
Qarabağ
Talış
Şirvan

433 1806ci ildә hansı әrazilәrdә ruslara qarşı baş vermiş üsyanlar yatırıldı?1.ÇarBalakәndә 2.Lәnkәranda
3.İrәvanda 4.Şәkidә

•

1.2
2.3
1.3
1.4
3.4

434 I Rusiyaİran müharibәsinin sonunda bağlanmış müqavilә:

•

Türkmәnçay
Buxarest
Kürәkçay
Gülüstan
Gümrü

435 1826ci ilә aid deyil:

•

Türkmәnçay müqavilәsinin bağlanması.
Gәncәdә ruslara qarşı üsyanın başlanması.
II Rusiyaİran müharibәsinin başlanması.
Şәmkir döyüşü.
Gәncә döyüşü.

436 1806cı ildә hansı şәhәrlәr ruslar tәrәfindәn işğal edildi? 1.Şuşa 2.Dәrbәnd 3.Gәncә 4.Bakı 5.Şamaxı

•

3.4
1.3
4.5
2.4
1.2

437 XIX әsrin әvәllәrindә Qazax vә Şәmsәddil torpaqlarının Rusiyanın tәrkibinә qatılması ilә:

•

Gәncә xanlığı lәğv edildi.
Azәrbaycanın parçalanması rәsmilәşdi.
Azәrbaycan torpaqlarının işğalı başlandı.
Şimali Azәrbaycan xanlıqları lәğv edildi.
Şimali Azәrbaycan Rusiyaya birlәşdirildi.

438 1804cü il 3 yanvarda işğal edildi:
Bakı
Şuşa
Şәmsәddil

•
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•

Gәncә
Dәrbәnd

439 1805ci il mayın 14dә Rusiya ilә Kürәkçay müqavilәsini imzaladı:

•

Gәncә xanlığı
Şirvan xanlığı
Şәki xanlığı
Qarabağ xanlığı
Bakı xanlığı

440 Eyni ildә Rusiyaya ilhaq edilmiş xanlıqlar:

•

Şirvan, Quba
Qarabağ, Şәki
Lәnkәran, Qarabağ
Bakı, Dәrbәnd
Gәncә, İrәvan

441 Ermәnilәrin köçürülmәsi nәticәsindә Azәrbaycanın hansı әrazilәrinin etnik tәrkibi dәyişdi?

•

Xoy, Göyçә, Borçalı
Marağa, İrәvan, Naxçıvan
Qarabağ, Naxçıvan, İrәvan
Zәngәzur, Naxçıvan, Mәrәnd
Qarabağ, Şirvan, Talış

442 1804cü ilә aiddir:

•

Kürәkçay müqavilәsinin bağlanması.
“Andlı öhdәlik” imzalanması.
Türkmәnçay müqavilәsi.
Aslandüz döyüşü.
Gәncә xanlığının lәğv edilmәsi.

443 Xanlıqların lәğv edilmәsi ardıcıllığını müәyyәn edin:1.Lәnkәran,2.Şamaxı 3.Şәki,4.Qarabağ

•

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

444 Göstәrilәnlәr aiddir: 1.Müstәmlәkә İdarәetmә sistemi idi, 2.Hәrbifeodal sәciyyә daşıyırdı

•

hәrbi mәhkәmәlәrә
Komendant idarә üsuluna
İltizam sisteminә
Qafqaz canişinliyinә
İnzibatimәhkәmә islahatına

445 Azәrbaycanda vahid dövlәt yaratmaq istәyirdi:

•

Bakı vә Quba xanlıqları
Şәki vә Quba xanlıqları
Şәki vә Lәnkәran xanlıqları
Şәki vә Gәncә xanlıqları
Lәnkәran vә Bakı xanlıqları
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446 Napoleonun Rusiya hücumundan istifadә edәn İran ordusu Şahbulağı tutdu:

•

1812ci ildә
1805ci ildә
1810cu ildә
1803cü ildә
1807ci ildә

447 Türkmәnçay müqavilәsinә görә İran:

•

Әrdәbili Rusiyaya vermәli idi
Әhәri Rusiyaya vermәli idi
Qaradağı Rusiyaya güzәştә gәlmәli oldu
Mәrәndi Rusiyaya vermәli idi
Tәzminat vermәli idi

448 İkiknci Rusiya  İran müharibәsindә İran ordusunun 48 gün mühasirәdә saxladığı şәhәr:

•

Gәncә şәhәri
Dәrbәnd şәhәri
Lәnkәran şәhәri
Bakı şәhәri
Şuşa şәhәri

449 Bağlanmış müqavilәyә әsasәn hәr il Rusiya xәzinәsinә 8 min çervon xәrac vermәyi öz öhdәsinә götürәn
xanlığı müәyyәn edin:

•

Bakı xanlığı
Şәki xanlığı
Quba xanlığı
Şirvan xanlığı
Qarabağ xanlığı

450 1806 –cı ilin yayında Şәkidә Rusiyaya qarşı üsyanın başlanmasına sәbәb oldu:

•

Hacı xanın edam edilmәsi
İbrahimxәlil xanın ailәsi ilә birgә öldürülmәsi
Sәlim xanın hakimiyyәtdәn kәnarlaşdırılması
Vergilәrin artırılması
Ermәnistanın Әrazi iddiaları

451 1805ci il 25 dekabrda Rusiyaya birlәşdirilmiş xanlıq:

•

Qarabağ xanlığı
Bakı xanlığı
Quba xanlığı
Şirvan xanlığı
Şәki xanlığı

452 1806cı ildә baş vermişdir:

•

Qanıx döyüşü
Gәncә xanlığının lәğvi
Kürәkçay müqavilәsinin imzalanması
Sisianovun öldürülmәsi
Gülüstan müqavilәsinin imzalanması

453 Gülüstan müqavilәsinә әsasәn Rusiyaya birlәşdirilmәmiş xanlıqlar:
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•

Naxçıvan vә Şәki
Bakı vә Naxçıvan
Quba vә Bakı
İrәvan vә Gәncә
Naxçıvan vә İrәvan

454 1806cı ildә baş vermәmişdir.

•

Dәrbәndin Rusiyaya birlәşdirilmәsi
Bakı xanlığını lәğv edilmәsi
Quba xanlığıın Rusiya tәrәfindәn lәğvi
Gәncә xanlığının bir xanlıq kimi lәğv edilmәsi
İbrahimxәlil xanın Ruslar tәrәfindәn öldürülmәsi

455 Göstәrilәn tәlәblәri Sisianov hansı xanlığa vermişdir? 1.Xanlığın әrazisinin Rusiyaya birlәşdirilmәsi
şәrti yerinә yetirilmәli idi. 2.Xanlığın bütün gәliri çar xәzinәsinә göndәrilmәli idi. 3.Xanlıq xarici vә hәrbi
mәsәlәlәrdә Qafqazdakı baş komandanlığa tabe olmalı idi.

•

Gәncә xanlığına
Bakı xanlığına
Qarabağ xanlığına
Şәki xanlığına
Quba xanlığına

456 Sisianovun öldürüldüyü xanlığı müәyyәn edin:

•

Qarabağ xanlığı
Bakı xanlığı
Quba xanlığı
Şәki xanlığı
Gәncә xanlığı

457 Kürәkçay müqavilәsinә görә Rusiyaya birlәşdirәn xanlıqlar:

•

Şәki, İrәvan
Qarabağ, Şәki
Dәrbәnd, Şәki
Gәncә, Bakı
Qarabağ, Dәrbәnd

458 Qarabağ xanlığı ilә bağlanmış Kürәkçay müqavilәsinә aid deyil:

•

Şuşada rus qarnızonunun saxlanılmasına razılığın verilmәsi
Xanlığın daxili idarәsinin lәğvi
Xanlığın müstәqil xarici siyasәt hüququndan mәhrum edilmәsi
Hәr il Rusiyaya 8 min çervon bac verilmәsinin öhdәyә götürülmәsi
Xanlığın daxili idarәsinin saxlanılması

459 1805ci il mayın 21dә Rusiya ilә müqavilә imzaladı:

•

İbrahimxәlil xan
Mustafa xan
Sәlim xan
Cavad xan
Hüseynqulu xan

460 Sisianov tәrәfindәn ilk dәfә işğal edilәn xanlığımız:
Quba xanlığı

•
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•

Gәncә xanlığı
Şәki xanlığı
Bakı xanlığı
CarBalakәn camaatlığı

461 1805ci ildә Rusiyaya birlәşdirilәn әrazi:

•

Quba xanlığı
Şәki xanlığı
Cәncә xanlığı
CarBalakәn
Dәrbәnd

462 Gәncәnin Ruslar tәrәfindәn işğal edilmәsindә xәyanәtkarlığı mühüm rol oynamışdır.

•

Osetinlәrin
Ermәnilәrin
Gürcülәrin
Kazakların
Dağlıların

463 Rus işğalından sonra Yelizavetpol adlanmağa başladı:

•

Şuşa şәhәri
Gәncә şәhәri
Bakı şәhәri
Dәrbәnd şәhәri
Quba şәhәri

464 1801ci ildә Şәrqi Gürcüstan ilә birlikdә Rusiyaya birlәşdirildi.

•

Şәki xanlığı
Qazax vә Şәmsәdil sultanlıqları
Gәncә xanlığı
Bakı xanlığı
CarBalakәn camaatlığı

465 1803cü ilin yazında Qanıx çayı keçidindә vә Balakәn yaxınlığında baş vermiş döyüşün nәticәsi:

•

Ruslar Bakı xanlığını әlә keçirdilәr
Car – Balakәn camaatı tәslim oldu
Gәncә xanlığı tutuldu
Qazax vә Şәmsәdil Rusiyaya birlәşdirildi
İran ordusu mәğlub oldu

466 Gülüstan müqavilәsi üçün sәciyyәvi deyil:

•

Rusiya ilә İran arasında imzalanması
Naxçıvan vә İrәvan xanlıqlarının Rusiyaya birlәşdirilmәsi.
Azәrbaycanın bölüşdürülmәsinin I mәrhәlәsinin bitmәsi
Antihumanist vә zorakı olması
1813cü ildә imzalanması

467 Rusiya ilә 1805 – ci il mayın 14 –dә müqavilә imzalamışdı:

•

Bakı xanlığı
Qarabağ xanlığı
Gәncә xanlığı
Şәki xanlığı
67/96

21.12.2016

CarBalakәn xanlığı

468 Gülüstan müqavilәsinә әsasәn Rusiya İranın himayәsi altında qalmasını qәbul etdi:

•

Bakı vә Әnzәlinin
Naxçıvan vә İrәvanın
Gәncә vә Qaradağın
Qarabağ vә Qaradağın
Lәnkәran vә Bakının

469 1805ci ildә Rusiya ilә ilk dәfә Kürәkçay müqavilәsini imzalayan xan:

•

Hüseynqulu xan
İbrahimxәlil xan
Mustafa xan
Sәlim xan
Cavad xan

470 Sisianova qarşı döyüşdә qәhrәmancasına hәlak olmuş xan:

•

Hüseynqulu xan
Cavad xan
Sәlim xan
İbrahimxәlil xan
Mustafa xan

471 Hansı xanlığın işğalı ilә ilk dәfә Azәrbaycanın cәnub bölgәlәrinә yol açıldı:

•

Qarabağ xanlığının
Gәncә xanlığının
Şamaxı xanlığının
Şәki xanlığının
Bakı xanlığının

472 Azәrbaycanda ilk ipәk emalı müәssisәsi fәaliyyәt göstәrirdi:

•

Niyaziabadda
Xanabadda
Cәfәrabadda
Şahabadda
Mahmudabadda.

473 XIX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan Bәylәrinin irsi mülkiyyәtindә olan torpaqlar adlanırdı:

•

Vәqf
Mülk
Xırda mәlik
İqta
Soyurqal

474 Bütün kәnd camaatının ildә 2 gün hamılıqla tәhkim olduğu bәy üçün işlәmәsi nәzәrdә tutulurdu:

•

1847ci il “Kәndli әsasnamәlәrinә”görә
1846cı il dekabrın 6da verilmiş fәrmana görә
1870ci il 14 may islahatına görә
1840cı il inzibati islahatına görә
1852ci ildә tәtbiq edilmiş yeni vergi sisteminә görә

475 1830ci ildә üsyan baş vermişdir:
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•

Qubada
Bakıda
Lәnkәranda
Şәkidә
CarBalakәndә

476 Bәy vә ağa torpaqlarında yaşayan kәndlilәrә ümumi mülkәdar tabelisi adı verildi:

•

1841ci il 15 iyun qanununa әsasәn.
1841ci il 28 may qanununa әsasәn.
1840cı il 10 aprel qanununa әsasәn.
1841ci il 25 aprel qanununa әsasәn.
1846ci il 6 dekabr qanununa әsasәn.

477 Aşağıdakı Quberniyalardan hansı daha әvvәl yaradılmışdı?

•

Gәncә
Bakı
İrәvan
Naxçıvan
Şamaxı

478 1838ci il üsyanı zamanı kimlәrin kömәyi ilә Şәki üsyançılar tәrәfindәn tutuldu:

•

Dağlıların
Dağıstanlıların
Kürdlәrin
Gürcülәrin
Osetinlәrin

479 1847ci ildә “Kәndli Әsasnamәlәri”nә görә:

•

Sahibkar kәndlilәrinin bir yerdәn digәr yerә köçmәk hüququ lәğv olundu
Dövlәt kәndlisi tәbәqәsi lәğv olundu
Bәylәr kәnd cәmiyyәtlәrindәn uzaqlaşdırıldı
Kәndlilәr malcәhәt ödәmәli idilәr
Mәhsulun 1/8ni malcәhәt kimi verirdilәr

480 1838ci ildә Şәki üsyanına rәhbәrlik edib:

•

Yarәli
Hacı Mәhәmmәd
Sәlim xan
Mәşәdi Mәhәmmәd
Mustafa xan

481 Çar hökumәti tәrәfindәn1837ci ildә edam olunmuş şәxs:

•

Sәlim xan
Yarәli
Mәşәdi Mәhәmmәd
Mustafa xan
Hacı Mәhәmmәd

482 XIX әsrin 3040cı illәrindә mövcud olan distansiyaları müәyyәn edin:
Şirvan vә Quba
Bakı vә Şәki
Yelizavetpol vә Quba

•
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•

Qazax vә Şәmşәdil
CarBalakәn vә Şirvan

483 XIX yüzilliyin birinci yarısında Şimali Azәrbaycanda әn böyük üsyan baş verdi:

•

Bakıda
Gәncәdә
Şamaxıda
Şәkidә
Qubada

484 Şimali Azәrbaycanda komendant idarәçiliyi dövründә mәhkәmәlәrә sәdrlik edirdi:

•

Bәy vә Ağalar
Qafqazın baş hakimi
Komendatlar
Onbaşı vә yasovullar
Naiblәr

485 Şimali Azәrbaycanda komendant idarә üsulu dövründә mövcud olan distansiyalar:

•

Bakı vә Gәncә
Şirvan vә Lәnkәran
Bakı vә Şamaxı
Lәnkәran vә Qaradağ
Qazax vә Şәmşәddil

486 1843cü ildә tәcrübә ipәkçilik mәktәbi öz fәaliyyәtinә başladı:

•

Lәnkәranda
Qubada
Bakıda
Şamaxıda
Şәkidә

487 18191826 – cı illәrdә keçmiş xanlıq vә sultanlıqlar çevrildi:

•

Mahallara
Qәzalara
Nahiyәlәrә
Kәndlәrә
Әyalәt vә dairәlәrә

488 Qafqaz әyalәtlәri bir inzibati idarәdә  Qafqaz canişinliyindә birlәşdirildi

•

1830cu ildә
1840cı ildә
1844cü ildә
1834cü ildә
1850ci ildә

489 1846cı il 6 dekabr reskriptinә görә:

•

Tәhkimçiliyin lәğvi
Hәr bir kәndliyә 5 desyatin torpaq payıın verildi
Sakibkar kәndlilәr vergilәrdәn azad edildi
Dövlәt kәndlilәr vergilәrdәn azad edildi
Bәy vә ağaların torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt hüququ tәsdiq edildi
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490 1853cü ildә dövlәt kәndlilәrinin hansı hüququ lәğv edildi:

•

Muzdlu әmәkdәn istifadә etmәk
Birgә әmәk fәaliyyәti
Torpağa sahib çıxmaq
Bir kәnddәn başqa kәndә köçmәk
İcmada yaşamaq

491 1847ci il “Kәndli әsasnamәlәri”nә aid deyil:

•

15 yaşına çatmış hәr bir kәndliyә 5 desyatindәn az olmayaraq yararlı torpaq sahәsinin ayrılması
Kәndlilәr üzәrindә polis vә mәhkәmә hüququnun sahibkarlara verilmәsi
Kәndlilәrin çöpbaşı vergisini ödәmәlәrinin nәzәrdә tutulması
Sahibkar torpaqlarında yaşayan kәndlilәrә başqa sahibkarların yanına köçmәsi hüququnun verilmәsi
“Ali müsәlman silki ”nin lәğvi

492 1830cu il CarBalakәn üsyanının nәticәsidir

•

Tәhkimçilik lәğv edildi
Komendant idarә üsulu lәğv edildi
Keşkәl torpaq sahibliyi lәğv edildi
Mәğlub oldu
Hәrbi idarә lәğv edildi

493 1840cı illәrdә Cәnubi qafqazda hәyata keçirilmiş inzibati islahatın nәticәlәrindәndir:

•

Bütün quberniya vә qәzalar lәğv edildi
“Ali müsәlman silki ”ni hüquqları artırıldı
Canişinlik lәğv edildi
Yerli imtiyazlı mәmurların hüquq vә imtiyazları әllәrindәn alındı
Komendant idarә üsulu yenidәn tәşkil edildi

494 1830cu ildә rus müstәmlәkәçiliyә qarşı üsyan baş verdi:

•

Qarabağda
Qubada
Lәnkәranda
CarBalakәndә
Şәkidә

495 1852ci ildә Şimali Azәrbaycanda tәtbiq edilәn yeni vergi sisteminә әsasәn dövlәt kәndlilәri:

•

Çöpbaşı ödәmәli idilәr
Vergilәri mәhsulla ödәmәli idilәr
"Hәyat vergisi" ödәmәli idilәr
Bütün vergi vә mükәllәfiyyәtlәrdәn azad idilәr
Vergilәri xәzinәyә pulla ödәmәli idilәr

496 Qafqazın baş komendantı tәrәfindәn vәzifәyә tәyin olunurdu:

•

Yasavul
Naib
Yerli bәylәr
Komendant
Kәndxuda

497 Şimali Azәrbaycanda komendatlara aiddir:
Ölüm hökmü verә bilәrdilәr
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•

Duma tәrәfindәn seçilirdilәr
Әyalәt vә dairәlәri idarә edә bilmәzdilәr
Quberniyaları idarә edirdilәr
Yerlәrdә mütlәq hakim hesab olunurdular

498 Şimali Azәrbaycanda komendant idarә üsulu zamanı mövcud olmuş dairәlәr:

•

Qazax vә Şәmşәdil
Bakı vә Quba
Şәki vә Qarabağ
CarBalakәn vә Yelizavetpol
Talış vә CarBalakәn

499 18461847ci illәr aqrar qanunları mülkiyyәt hüquqlarının bәrpasına istiqamәtlәnmişdi:

•

Yerli әhalinin
Kәndlilәrin
Elatların
Bәy vә Ağaların
Maldarların

500 XIX әsrdә ilk poliklinika yaratmış Azәrbaycanlı hәkimlәr:

•

H.Mahmudbәyov vә N.N.Nәrimanov.
S.M.Qәnizadә vә M.B.Xanlarov.
Ә.Topçubaşov vә Ә.Şıxlınski.
M.R.Vәkilov vә A.M.Mehmandarov.
Ә.Topçubaşov vә M.R.Vәkilov.

501 XIX әsrin 70ci illәri üçün xarakterik olanları müәyyәn edin:1) H.Z.Tağıyevin Bakıda qız mәktәbini
açması.2) Qori müәllimlәr seminariyasıının fәaliyyәtә başlaması.3) “Bәy vә ağaların hüquqları barәsindә”
fәrman verilmәsi. 4) Qori müәllimlәr seminariyasının Azәrbaycan şöbәsinin açılması.5) Kәndli “
Әsasnamә”lәrinin qәbulu.

•

2,3;
1,4;
2,5,
2,4;
1,3;

502 Ön Qafqaz quberniyaları:Yelizavetpol, Bakı, İrәvan vә qismәn Tiflis quberniyaları ali müsәlman
silkindәn olan şәxslәrin, habelә ermәni mәliklәrinin torpaqlarında sakin olan dövlәt kәndlilәrinin torpaq
quruluşu haqqında “Әsasnamә” nin qәbulundan neçә il sonra “Әkinçi” qәzetinin nәşrinә başlandı?

•

14 il
38 il
9 il
5 il
17 il

503 Uyğunluq pozulmamışdır:

•

İrәvan quberniyası yaradılmışdı: 1869cu ildә
Neft sәnayesindә iltizam sistemi lәğv edildi: – 1873 – cü ildә.
Şәhәr islahatı 1878ci ildә tәtbiq edilmişdi:  Gәncә şәhәrinә.
1870 ci 14 may “Әsasnamә”si 1877ci ildә tәtbiq olundu Quba qәzasına.
1870 – ci il 14 may “Әsasnamә”si 1877ci ildә tәtbiq olunduZaqatala dairәsinә.

504 XIX әsrin ikinci yarısında çarizmin Qafqazda hәyata keçirdiyi islahatlar yalnız bir mәqsәd güdürdü:
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•

Azәrbaycan әrazisini inzibati cәhәtdәn 8 әyalәtә, 2 dairәyә vә 2 distansiyaya bölmәk
Bakıda neft istehsalını genişlәndirib, neftin Rusiyaya daşınmasına nail olmaq.
Şimali Azәrbaycana köçürülmüş ermәnilәri 6 il, rusları isә 8 il müddәtinә vergilәrdәn azad etmәk.
Ermәnilәri Cәnubi Azәrbaycan, İran vә Türkiyәdәn Şimali Azәrbaycana köçürmәk.
Yerlәrdә müstәmlәkә hakimiyyәtini möhkәmlәndirmәk.

505 Çar hökumәti quberniya mәrkәzini Bakı şәhәrinә köçürmüşdü:

•

Bakı şәhәrinin neft sәnayesi şәhәrinә çevrilmәsi nәticәsindә.
Bakı şәhәrinin iri liman şәhәrinә çevrilmәsi ilә әlaqәdar
1859cu ildә zәlzәlә baş verәndәn sonra.
Dәrbәnd quberniyasının lәğv edilib Bakı quberniyasının yaradılması nәticәsindә.
1878ci ildә şәhәr islahatının keçirilmәsi ilә.

506 Şәhәr islahatının Bakı şәhәrinә tәtbiq edilmәsindәn neçә il sonra –Cәbrayıl vә Cavanşir qәzaları
yaradılmışdı?

•

6 il
7 il
9 il
12 il
5 il

507 Ön Qafqaz quberniyaları:Yelizavetpol, Bakı, İrәvan, vә qismәn Tiflis quberniyaları ali müsәlman
silkindәn olan şәxslәrin, habelә ermәni mәliklәrinin torpaqlarında sakin olan dövlәt kәndlilәrinin torpaq
quruluşu haqqında “Әsasnamә” verilmişdi:

•

1901ci ildә,
1912ci ildә,
1913cü ildә,
1847ci ildә,
1870ci ildә,

508 Mәntiqi ardıcıllığı müәyyәn edin:1) Mirzә Adıgözәl bәy 2) Mirzә Camal. 3) . . .

•

Mövsün Xanlarov,
Mirzә Cәfәr Topçubaşov,
Seyid Әbdül Hәmid,
Hacı Zeynalabdin Şirvani
Mirzә Fәtәli Axundov.

509 Almaniyada tәhsil almış, oradaca elmlәr doktoru dәrәcәsini almış Azәrbaycanlı alim:

•

N.Vәzirov
H.Mahmudbәyov
M.Xanlarov
F.Köçәrli
S.M.Qәnizadә

510 Uyğun variantı müәyyәn edin:

•

1895 –ci il – Bakıda H.Z.Tağıyev qızlar mәktәbini açdı
1896 –cı il – Mirzәbәyovun tütün fabrikindә fәhlәlәrin tәtili başlandı
1879cu il – Azәrbaycan Milli Teatrının әsası qoyuldu.
1873cü il – “Ziya” qәzetinin nәşrinә başlandı.
1891ci il –“Kәşkül” qәzetinin nәşri dayandırıldı.

511 1870ci il islahatından sonra:
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•

Dövlәt kәndlilәrinin istifadәsindә olan torpağın müsadirәsi dayandırıldı.
15 yaşından yuxarı kәndlilәrә 3 desyatin torpaq sahәsi verildi.
“Nobel qardaşları” şirkәtinin Bakı neft sәnayesindә mövqe tutmasına icazә verildi.
Bakı quberniyasında kәndlilәrin ödәyә bilmәdiyi vergilәrin 30 faizi bağışlandı.
Sahibkar kәndlilәrinin istifadәsindә olan torpaqlar bәylәrin mülkiyyәtindә qaldı.

512 XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycan kәndlilәri bölünürdü:

•

Rәncbәr vә xoşnişin
Rәncbәr vә rәiyyәt
Rәncbәr vә kәsbikar
Sahibkar vә dövlәt kәndlilәri
Qәrib vә әkәr

513 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin:1) Şimali Azәrbaycanda balıq vәtәgәlәrinin icarәyә verilmәsi 2) Neft
sәnayesindә iltizam sisteminin lәğv edilmәsi. 3) H.Z.Tağıyevin Bakıda qızlar mәktәbini açması 4) Balaxanı
mәdәn rayonu ilә neft emalı müәssisәlәri arasında ilk netf kәmәrinin işә salındı5) Bakı – Tiflis dәmiryolu
xәttinin istismara verilmәsi.

•

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

514 Bakıda H.Z. Tağıyevin qızlar mәktәbini açmasından neçә il әvvәl Qori müәllimlәr semnariyasının
Azәrbaycan şöbәsi fәaliyyәtә başlamışdı?

•

26 il
23 il
21 il
19 il
17 il

515 XIX әsrin sonlarında Şimali Azәrbaycanda balıqçılığın inkişafını xüsusilә sürәtlәndirdi:

•

Balaxanı neft mәdәnlәrindә fәhlәlәrin mәcburi әmәyinin lәğvi.
1870ci il “Әsasnamә” sinin qәbulu.
Buxar mühәrriki ilә işlәyәn iri tutumlu gәmilәrin Rusiyadan gәtirilmәsi.
1878ci ildә balıq vәtәgәlәrindә icarә sisteminin lәğvi.
1880cı ildә balıq vәtәgәlәrinin icarәyә verilmәsi.

516 Neftverәn torpaqlar qruplara bölünüb müzaidә yolu ilә ayrıayrı kapital sahiblәrinә uzun müddәtli
icarәyә verildi:

•

1872ci ildә netf sәnayesindә iltizam sisteminin lәğv edilmәsi ilә.
1878ci il Şәhәr “Әsasnamә”sinin qәbul edilmәsi ilә.
1883cü ildә Bakı  Tiflis dәmiryolunun çәkilmәsi ilә neftә tәlәbatın artmasından sonra.
1864cü ildә Balaxanı neft mәdәnlәrindә işlәyәn fәhlәlәri mәcburi әmәkdәn azad etmәklә.
Çar Rusiyası 1828ci ildә Şimali Azәrbaycanın işğalını başa çatdırmaqla.

517 Şimali Azәrbaycanda tәhkimçilik hüququnu lәğv edәn “Әsasnamә” nin qәbul olunmasından neçә il
әvvәl İbrahimxәlil xan ailәsi ilә birlikdә qәtlә yetirildi?

•

62 il
67 il
59 il
64 il
72 il
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518 1870 ci il 14 may islahatı ilә:

•

Balaxanıda neft mәdәnlәrindә mәcburi әmәk lәğv olundu.
Quba qәzası vә Zaqatala dairәsindә kәndlilәr ancaq mәhsul vә can vergisindәn azad oldular.
Zaqatala dairәsindәn başqa Azәrbaycanın bütün әrazilәrindә tәhkimçilik hüququ lәğv olundu
Azәrbaycanda mәhkәmәlәr Rusiyadakı kimi seçilmirdi, komendatlar tәrәfindәn tәyin olunurdu.
Kәndlilәrdәn yığılacaq vergilәr 1847ci il “Әsasnamә”lәrindә nәzәrdә tutulduğu kimi qaldı.

519 Bakı vә Tiflis şәhәri arasında birbaşa teleqraf xәtti çәkilmişdi:

•

1914cü ildә
1901ci ildә
1906cı ildә
1912ci ildә
1909cu ildә

520 1878ci ildә Bakıya aid edilmiş şәhәrlәrin idarәsi sahәsindә islahata görә yaradılmış şәhәr dumalarının
hüguglarına daxil deyildir:1) Yalnız kiçik tәsәrrüfat işlәri ilә mәşğul olmaq.2) Şәhәr dumasına seçkilәri tәşkil
edib keçirmәk.3) Şәhәrin abadlaşdırılmasında iştirak etmәk.4) Yanğına qarşı tәdbirlәr görmәk bazarları,
ticarәt, sәnaye, sәhiyyә vә maarifi himayә etmәk. 5) Qubernatorun fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk.6) Şәhәrdә
vergilәrin toplanması işinә nәzarәt etmәk.

•

1,3,4.
1,3,6.
1,4,5.
2.5,6.
2,3,4.

521 Кийев Университетиндя «Мцсават» партийасынын шюбясини йаратды:

•

Й.В.Чямянзяминли
Х.Султанов
М.Ялийев
Я.Аьайев
Н.Няриманов

522 1913жц илдя Бакыда муьамлара даир чап едилян китабын мцяллифи иди:

•

М.Магомайев
Ц.Щажыбяйов
З.Щажыбяйов
М.М.Нявваб
М.фярзялийев

523 Азярбайжан ядябиййатында тянгиди реализмин баниси иди:

•

А.Сящщят
Н.Вязиров
Юмяр Фаиг
Ж.Мяммядгулузадя
Я.Гямкцсар

524 Ана дилиндя няшря башлайан «ШяргиРус» гязетинин редактору иди:

•

Сейид Щцсейн
М.С.Ордубади
Я.Аьайев
Я.Щцсейнзадя
М.Шащтахтински
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525 1914жц илдя Мцяллимляр семинарийасы ачылды:

•

Шушада
Шамахыда
Бакыда
Эянжядя
Шякидя

526 Азярбайжан мцяллимляринин Ы гурултайы чаьрылды:

•

1904жц илдя
1902жи илдя
1907жи илдя
1905жи илдя
1906жы илдя

527 1916жы илдя она сцвари гошунларын там генералı rütbәsi verildi.

•

И.Вякилов
С.Мещмандаров
Я.Шыхлински
Щ.Нахчывански
Т.Новрузов

528 Русийа Тцркийяйя мцщарибя елан етди:

•

1914жц илин сентйабрында
1914жц илин ийунунда
1914жц илин ийулунда
1914жц илин октйабрында
1914жц илин августунда

529 «Мцгяддяс Эеорэи» орденинин бцтцн дюрд дяряжясиня лайиг эюрцлян азярбайжанлы дюйцшчц:

•

Ф.Гайыбов
Я.Шыхлински
С.Мещмандаров
И.Вякилов
Т.Ялийарбяйов

530 İlk azәrbaycan filmi olmuşdur:

•

O olmasın, bu olsun
Arşın mal alan
Dәli Kür
Neft vә milyonlar sәltәnәtindә
Әr vә arvad

531 ”Azәrbaycan sәhnәsinin zinәti” adlandırılan aktyor:

•

C. Zeynalov
Sidqi Ruhulla
M.Әliyev
H.Sarabski
H.Әrәblinski

532 XX әsrin әvvәllәrindә Şimali Azәrbaycanda şeir sahәsindә tәnqidi realizmin әn yüksәk zirvәsi hesab
olunurdu?
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•

H. Cavid
M.Ә.Sabir
Ә. Haqverdiyev
C. Mәmmәdquluzadә
M. Hadi

533 XX әsrin әvvәllәrindә Azәrabaycan qadınlarının problemlәri ilә mәşğul olan jurnal:

•

Tәrәqqi
İşıq
Füyuzat
İrşad
Qurtuluş

534 M. Ә. Rәzulzadәnin 1910 – cu ildә nәşrinә başladığı qәzet:

•

Yoldaş
Yeni İran
Hümmәt
Tәkamül
Açıq söz

535 “Molla Nәsrәddin” jurnalı neçә il fәalliyyәt göstәrmişdi?

•

17 il
25 il
16 il
30 il
20 il

536 Ana dilindә nәşr olunan “ Şәrqi – Rus” qәzetinin redaktoru idi:

•

C. Mәmmәdquluzadә
M. Şahtaxtinski
Ә . Haqverdiyev
N.Vәzirov
Ә. Ağayey

537 Gәncәdә Müәllimlәr seminariyası açıldı:

•

1920.0
1914.0
1918.0
1917.0
1915.0

538 Şәhәr mәktәblәri ali ibtidai mәktәblәrә çevrildi:

•

1905cü ildә
1912ci ildә
1913cü ildә
1915ci ildә
1900cü ildә

539 “Qafqaz coğrafiyası haqqında ” әsәrin müәllifidir:

•

Abbasqulu ağa Bakıxanov
Qafur Rәşad Mirzәzadә
Xәdicә Әlibәyova
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Yusif Әliyev
Fәrhad Ağazadә

540 XX әsrin әvvәllәrindә “Fәna” tәxәllüsü ilә yazan azәrbaycan şairi idi:

•

Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev
Mirzә Rәhim
Hüseyn Cavid
Әli Nәzmi
Mirzә Әlәkbәr Sabir

541 “Müxtәsәr Qafqaz tarixi ” әsәrinin müәllifidir:

•

Әbdülkәrim bәy Mehmandarov
Rәşid bәy İsmayılov
Qafur Rәşad Mirzәzadә
H. Ş . Mollazadә
Mirzә Rәhim

542 “Musavat” partiyasının I qurultayı keçirilmişdi:

•

1917 ci ilin noyabrında
1917  ci iin oktyabrında
1917  ci ilin fevralında
1917 ci ilin sentyabrında
1917  ci ilin dekabrında

543 1917 – ci ilin sentyabrında Gәncәdә yaranmışdı:

•

”Hümmәt” tәşkilatı
”İttihadi – islam” partiyası
”Birlik” partiyası
”Әdalәt” partiyası
”Müdafiә” tәşkilatı

544 1916 – ci ildә formalaşmış partiya:

•

Qeyrәt
Әdalәt
Birlik
Müdafiә
İttihad

545 Qafqaz müsәlmanlarının I qurultayı keçirilmişdi:

•

1916 cı il mayında
1917 – ci il aprelindә
1919 ci il martında
1918 – ci il mayında
1920 – ci il oktyabrında

546 XX әsrin әvvәllәrindә fәhlәlәrin ilk açıq nümayişi harada keçirilmişdi?

•

Qubada
Naxçıvanda
Gәncәdә
Nuxada
Bakıda
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547 Şimali Azәrbaycanda torpaq pulu vergisi neçәnci ildәn etibarәn töycü ilә әvәz edilmişdi?

•

1913.0
1901.0
1904.0
1905.0
1912.0

548 Cәnubi Qafqazın “Qafqaz lionu ” hansı şәhәr hesab edilirdi?

•

Şuşa
Quba
Ordubad
Nuxa
Qarabağ

549 XX әsrin әvvәllәrindә Nuxada fәaliyyәt göstәrәn ilk tәnbәki fabriki mәxsus olmuşdur?

•

İ. Nağıyevә
M. H. Dadanova
S.Lәtifova
H. Z. Tağıyevә
M. Babayevә

550 XX әsrin әvvәllәrindә Şimali Azәrbaycanda ilk su elektrik stansiyası yaradılmışdı:

•

Qabaqçöldә
Qalakәnddә
Mehmanada
Daşkәsәndә
Gümüşlüdә

551 XX әsrin әvvәllәrindә Şimali Azәrbaycanın ikinci sәnaye mәrkәzi sayılırdı:

•

Quba
Nuxa
Gәncә
Bakı
Naxçıvan

552 XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanın әn iri meyvәçilik rayonları idi:

•

Şamaxı, Şuşa
Quba , Göyçay
Bakı, Şәki
Gәncә , Qazax
Zaqatala , Car–Balakәn

553 1912 – ci il aqrar qanunu hansı dairәnin kәndlilәrinә şamil edilmәdi?

•

Qarabağ
Zaqatala
Cavanşir
Nuxa
Yelzavetpol

554 Bakı Fәhlә Deputatları Soveti elan edildi:
1915 – ci il sentyabrın 15  dә

•
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•

1905  ci il noyabrın 25  dә
1904  cü il oktyabrın 2  dә
1902  ci il sentyabrın 15 dә
1908  ci il noyabrın 25  dә

555 Rusiya Dövlәt Dumasında Viborq müraciәtnamәsini imzalayan azәrbaycanlı deputatlar:

•

M. Mahmudov, B.Qarabәyov
Ә.Topçubaşov, İ.Ziyadxanov
M. Cәfәrov, F.Xoyski
Zeynal Zeynalov, Xәlil bәy Xasmәmmәdov
İ.Tağıyev, X.Xasmәmmәdov

556 “Hәyat” qәzeti neçәnci ildә nәşrә başladı?

•

1903.0
1902.0
1908.0
1905.0
1906.0

557 Hansı partiyanın eyni adlı qәzeti dә nәşr edilirdi?

•

Qeyrәt
Hümmәt
Difai
Müdafiә
Musavat

558 Fәaliyyәti Azәrbaycanın Qәrb qәzalarını ,elәcә dә Borçalı әrazisini әhatә edәn partiya?

•

Qeyrәt
Müdafiә
Musavat
Difai
Hümmәt

559 Birinci Dünya müharibәsindә Qәrb cәbhәsindә suvari dviziyaya komandanlıq edirdi:

•

Teymur Novruzov
Hüseyn xan Naxçıvanski
İbrahim ağa Vәkilov
Әliağa Şıxlinski
Sәmәd ağa Mehmandarov

560 Birinci Dünya müharibәsi dövründә Rusiyada hasil edilәn neftin necә faizi Şimali Azәrbaycanın payına
düşürdü?

•

40%  dәn azı
80 %  dәn çoxu
50 %  dәn qәdәri
70 %  dәn çoxu
85%  dәn çoxu

561 1917 – ci ildә mitinqlәrdә “Yaşasın, Azәrbaycan muxtariyyәti” şüarı ilә çıxış etmişdi:

•

“Әdalәt” tәşkilatı
“Federalistlәrin türk partiyası”
“Difai” partiyası
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“Hümmәt” tәşkilatı
“Müdafiә” tәşkilatı

562 ” Federalistlәrin türk partiyası” na rәhbәrlik edirdi?

•

Şәmsi Әsәdullayev
Nәsib bәy Usubbәyov
Fәtәli xan Xoyski
Zülfüqar bәy Haqverdiyev
Arslan xan Xoyski

563 Bakıda milli eser tәşkilatı olan “ İttifaq” partiyası yaradılmışdı:

•

1900 ci ildә
1905 ci ildә
1903 ci ildә
1904 ci ildә
1902 ci ildә

564 1908  ci ildә bağlanmış “Difai” tәşkilatının üzvlәri hansı partiyanın sıralarına qoşuldular?

•

Kadet
Musavat
Qeyrәt
Müdafiә
Hümmәt

565 “Difai” partiyasının şöbәlәrinin әn böyüyü harada yerlәşirdi?

•

İrәvanda
Şuşada
Gәncәdә
Naxçıvanda
Bakıda

566 “Difai” partiyasının yaranmasını zәruri etmişdi:

•

”Müdafiә” partiyasının bağlanması
Qarabağda , Naxçıvanda vә İrәvanda baş vermiş qırğınlar
Azәrbaycana muxtariyyәt tәlәbi
17 oktyabr manifesti
milli burjuaziya vә ziyalıların tәlәblәri

567 Rusiya federativ quruluşunda Azәrbaycana ilk dәfә muxtariyyәt verilmәsini tәlәb edәn partiya idi:

•

Kadet
Qeyrәt
Müdafiә
Difai
Musavat

568 1902 – ci ildә Mәhәmmәd Әmin Rәsulzadәnin rәhbәrliyi ilә yaradılmışdı?

•

Qeyrәt partiyası
Müsәlman gәnclik tәşkilatı
Müdafiә tәşkilatı
Hümmәt partiyası
Difai partiyası
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569 1905 – ci ildә hazırlanmış “Qafqazda kәndli işinin nizama salınması haqqında Qeydlәr” dә nәzәrdә
tutulurdu? 1.sahibkar kәndlilәrin torpaq pulu vermәkdәn azad edilmәsi 2.dövlәt kәndlilәrin bir yerdәn başqa
yerә keçmәsinin qadağan edilmәsi 3.sahibkar kәndlilәrin torpaq pulu xüsusi mülkiyyәtçilәr qrupuna daxil
edilmәsi 4.sahibkar kәndlilәrin torpaqla birlikdә azad edilmәsi 5.kәndli torpaq bankı şöbәsinin açılması

•

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

570 1905 – ci ildә hazırlanmış “Qafqazda kәndli işinin nizama salınması haqqında Qeydlәr” dә nәzәrdә
tutulurdu?

•

toprpaq vergisinin natura әvәzinә pulla әvәz edilmәsi
sahibkar kәndlilәrin torpaq pulu vermәkdәn azad edilmәsi
kәndlәrә 5 desyatin pay torpağı verilmәsi
sahibkar kәndlilәrin torpaqla birlikdә azad edilmәsi
dövlәt kәndlilәrin bir yerdәn başqa yerә keçmәsinin qadağan edilmәsi

571 1905ci ildә “Qafqazda kәndli işinin nizama salınması haqqında Qeydlәri” hazırlamışdı?

•

R. Mantaşov
Vorontsov – Daşkov
D. Kalaşakov
D. Sisianov
N. Nikoloyeviç

572 XX әsrin әvvәllәrindә Qaçaq Süleyman Ağahüseynoğlu mövcud quruluşa qarşı mübarizә aparırdı?

•

Qazax, Cavanşir qәzalarında
Cәbrayıl Qaryagin, Şuşa qәzalarında
Nuxa, Şamaxı qәzalarında
Lәnkәran, Şuşa qәzalarında
Gәncә , Bakı qәzalarında

573 ”Cәnubi Qafqaz quberniyasında torpaqların mәcburi sürәtdә alınması haqqında qanuna” görә sahibkar
kәndlilәr öz xüsusi mülkiyyәtinә keçirә bilmәzdi: 1.icarәyә verilәn torpaqları 2.yalnız torpaq
nizamnamәsindә göstәrilmiş torpağı 3. çәmәn, otaq vә meşә sahәlәrini 4.su arxlarını

•

heç biri
1,3,4
2,3,4
1,2,3
1,2,4

574 ”Cәnubi Qafqaz quberniyasında torpaqların mәcburi sürәtdә alınması haqqında qanuna” görә sahibkar
kәndlilәri öz xüsusi mülkiyyәtinә keçirә bilәrdi:

•

xәzinәnin hesabında qalmış torpağı
yalnız torpaq nizamnamәsindә göstәrilmiş torpağı
çәmәn, otaq vә meşә sahәlәrini
icarәyә verilәn torpaqları
su arxlarını

575 ”Cәnubi Qafqaz quberniyalarında torpaqların mәcburi surәtdә satın alınması haqqında ” qanun
verilmişdi?

•

1908ci ildә
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•

1912ci ildә
1910ci ildә
1904ci ildә
1911ci ildә

576 XX әsrin әvvәllәrindә Şimali Azәrbaycanda pambıq tәmizlәmә sәnayesinin inkişafında әsas yer tuturdu:

•

Bakı quberniyası
Gәncә quberniyası
Dәrbәnd quberniyası
Naxçıvan quberniyası
Şamaxı quberniyası

577 1913 cü ildә Şimali Azәrbaycanın bütün mis istehsalı müәssisәlәrini öz inhisarına aldı?

•

”Simens qardaşları vә K” şirkәti
”Voqau vә K” şirkәti
”Robur” şirkәti
”Molot” şirkәti
” Simens qardaşları” şirkәti

578 XX әsrin әvvәllәrindә ipәk emalı sәnayesi Şimali Azәrbaycanın hansı bölgәlәrindә geniş yayılmışdı?

•

Naxçıvan, Gәncә, Şәmkir, Ordubad
Naxçıvan, Şәki, Nuxa –Zaqatala , Qarabağ
Şamaxı, Bakı, Gәncә, Quba
Quba, Qusar, Mәrkәzi Aran, Zaqatala
Gәncә, Qazax, Bakı , Quba

579 Azәrbaycan kapitalisti H. Z. Tağıyevin “Kür – Xәzәr” sәhmdar cәmiyyәti tәsis olunmuşdu?

•

1905ci ildә
1904ci ildә
1908ci ildә
1900ci ildә
1910ci ildә

580 “Naftalan neft sәnayesi vә ticarәt şirkәti” yaradılmışdı:

•

1872ci ildә
1894ci ildә
1890ci ildә
1892ci ildә
1888ci ildә

581 Birinci dünya müharibәsi әrәfәsindә Azәrbaycan neftini әlә keçirmәk uğrunda mübarizә aparan
dövlәtlәr ?

•

İngiltәrә, Portuqaliya, İspaniya
İngiltәrә, Fransa, Almaniya
Amerika, Fransa, Rusiya
Rusiya, İsveç, Almaniya
Hollandiya, İsveç, Norveç

582 Xanlıqlar dövründә divan, şәriәt vә әsnaf mәhkәmәlәri kimlәrin mәnafeyini müdafiә edirdi?

•

azad vә icmaçı kәndlilәrin
xan vә feodalların
din xadimlәri vә sәnәtkarların
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rәiyyәt vә rәncbәrlәrin
maaf vә elatların

583 Pambıqçılıq hansı xanlıqlarda daha çox yayılmışdı?

•

Gәncә, Urmiya, Qaradağ, Maku
Şәki, Şirvan, Bakı, Talış
Şirvan, Gәncә, Qarabağ vә Naxçıvan
Quba, Şirvan, Bakı, Talış
İrәvan, Gәncә, Tәbriz, Xoy

584 Yeni vә Köhnә Şamaxı vahid xanlıqda birlәşdirildi?

•

1755ci ildә
1768ci ildә
1763cü ildә
1785ci ildә
1769cü ildә

585 Qubalı Fәtәli xanla Şәki xanı Hüseyn xan arasında müqavilә imzalanmasından neçә il sonra Ağa
Mәhәmmәd Şah Qacar Şuşanı işğal etdi?

•

34.0
36.0
21.0
17.0
28.0

586 Qubalı Fәtәli xanla Şәkili Hüseyn xan arasında 1769cü ildә bağlanmış müqavilәyә görә:

•

Quba vә Şәki xanlıqları Şamaxı әrazisindә iki hakimiyyәtliliyi saxladılar.
Fәtәlixan Salyan vә Dәrbәnd әrazisindәn öz qoşununu çıxarmağı öhdәsinә götürdü.
Şәki xanı Gürcü vә Dağıstan feodallarından kömәk almayacağını bildirdi.
Ağsu әrazisindәn vergi toplamaq Şәki xanlığının ixtiyarına keçdi.
Hüseyn xan Şamaxının işlәrinә qarışmamağı, Fәtәli xana hәrbi qüvvә, lazım olduqda qoşun vermәyi öhdәsinә
götürdü.

587 Жянуби Азярбайжанлылары бирляшдирян «Ядалят» тяшкилаты «Щцммят»дян айрылды:

•

1918жи илдя
1912жи илдя
1913жц илдя
1917жи илдя
1915жи илдя

588 1917жи илин апрелиндя «Ачыг сюз» гязетинин няшриня 25 мин манат вясаит вермишди:

•

Щ.Аьайев
Щ.З.Таьыйев
Ш.Ясядуллайев
М.Наьыйев
М.Мухтаров

589 SSRİ tәcavüzkar dövlәt kimi Millәtlәr Cәmiyyәtindәn xaric edildi:
1939cu ildә
1938ci ildә
1942cı ildә
1941cı ildә

•
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•

1940cı ildә

590 Cәnubi Qafqaz Komissarlığı tәsis edilmişdi:

•

1917ci ilin fevralında
1917ci ilin dekabrında
1917ci ilin sentyabrında
1917ci ilin martında
1917ci ilin noyabrında

591 Azәrbaycan SSR Rәssamlar İttifaqı nә zaman tәşkil edildi?

•

1932.0
1928.0
1940.0
1935.0
1938.0

592 1804cü ildә Yelzavetpol adlandırılan Gәncә şәhәrinin adı nә vaxt geri qaytarıldı?

•

1920ci il dekabrın 5dә
1921ci il oktyabrın 7dә
1920ci il sentyabrın 12dә
1918ci il iyulun 30da
1919ci il iyunun 15dә

593 “Müxtәsәr Qafqaz tarixi” әsәrinin müәllifi:

•

H.Mollazadә
Rzaqulu Camal oğlu
Mәhәmmәd Baharlı
Mirzә Rәhim
R.İsmayılov

594 “Türkiyә casusu” kimi damğalanmış azәrbaycanlı akademik:

•

M.İbrahimov
H.Hüseynov
M.Arif
M.Dadaşzadә
M.Rәfili

595 1934cü ildә fәaliyyәtә başlayan gizli “Azәrbaycan Milli Tәşkilatı”nın başında dururdu:

•

Ә.Xanbulaq
M.Müşfiq
B.Talıblı
R.Axundov
M.Qasımov

596 «Дифаи» партийасынын Аьдам комитясиня сядрлик едирди:

•

Г.Вязиров
М.Гасымов
Я.Аьаоьлу
К.Мещмандаров
З.Hагвердийев
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597 1924жц илдя Москванын Азярбайжана щядсиз мцдахилясиня, русларıн бурайа кючцрцлмясиня
гаршы ачыг чыхыш етди:

•

Я.Аьайев
Н.Няриманов
Щ.Sultanov
Я.Ханбудагов
Ә.Qarayev

598 Шящяр вя кяндлярдя «Аллащсызлар Жямиййяти»nin тяшкил олунмаsınа башланmышды:

•

1926жы илдя
1925жи илдя
1920жи илдя
1922жи илдя
1924жц илдя

599 S.C.Pişәvәrinin başçılığı ilә Milli hökümәt yarandı:

•

1946cı ilin fevralında
1941ci ilin avqustunda
1943cü ilin sentyabrında
1945ci ilin dekabrında
1944cü ilin iyununda

600 S.C.Pişәvәrinin başçılığı ilә Azәrbaycan Demokrat Partiyası yaradıldı:

•

1940ci ilin mayında
1938ci ilin sentyabrında
1946cı ilin dekabrında
1941ci ilin oktyabrında
1945ci ilin sentyabrında

601 Z. Tağıyevin daimi sәdri olduğu xeyriyyә cәmiyyәti olmuşdur?

•

Nicat
Sәadәt
Xeyriyyә
İşıq
NәşriMaarif

602 RSFSR vә Azәrbaycan SSR arasında hәrbi iqtisadi ittifaq haqqında müqavilә bağlandı?

•

1921ci il dekabrın 14dә
1922ci il oktyabrın 25dә
1923ci il iyulun 10da
1925ci il sentyabrın 20dә
1920ci il sentyabrın 30da

603 1920ci ildә Sovet hökumәtinә qarşı uğurla mübarizә apararaq Qarabağın hakimi elan edilmişdi:

•

İsmәt paşa
Әnvәr paşa
Mürsәl paşa
Nuru paşa
Vәhib paşa

604 19261929cu ildә Qazax rayonunda antisovet hәrәkat zamanı yaradılmış gizli tәşkilat:
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•

Yurd
Zirәk
Qurtuluş
Hәqiqәt ordusu
Çәnlibel

605 Alman kapitalistlәri Tәbrizdә “Fars xalça şirkәti” tәsis etdi:

•

1901ci ildә
1895ci ildә
1909 cu ildә
1906cı ildә
1912cı ildә

606 Иран Демократ Партийасынын сийаси органы олан «Ираненоу»нун редактору иди:

•

М.Я.Рясулзадя
Яли Мцсйо
Щажы Яли Dавафуруш
Н.Няриманов
Щ.Таьызадя

607 Чаризм Жянуби Азярбайжана гошун йеритди:

•

1909жу илин майында
1909жу илин мартында
1909жы илин февралында
1909жу илин апрелиндя
1909жу илин ийунунда

608 Теймурхан Шурадан Иран ингилабына йардым олараг бюйцк мигдарда пул вя силащ
эюндярмишди:

•

Н.Щ.Таьыйев
Н.Няриманов
М.Наьыйев
М.Мухтаров
Н.Мцтяллибов

609 Тябриздя «Эизли Мяркяз»ин башында дурурду:

•

Сяттархан
Баьырхан
Яли Мцсйо
Мир Щашим
Щажы Яли Давафуруш

610 1908жи ил ийунун 23дя шащын эюстяриши иля мяжлиси тoп атяшиня тутду:

•

Кичик хан
рус полковники Лйахов
Рящим хан
М.Щцсейн Щашими
дашнак Йефрем

611 Тябриз фядаиляри мцдафиядян яксщцжума кечдиляр:

•

1909жу илин февралында
1908жи илин октйабрында
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1908жи илин августунда
1908жи илин ийунунда
1908жи илин сентйабрында

612 Бакыда Жянуби Азярбайжандан олан фящлялярин дахил олдуьу «Мцжащид» партийасынын
йаранмасында мцhцм рол ойнады:

•

М.Язизбяйов
Н.Няриманов
Я.Таьызадя
М.Я.Рясулзадя
Яли Мцсйо

613 1905жи ил 12 декабрда баш назир Ейнцддювлянин 17 тажири щябс едиб дюйдцрмясинин
сябяби:

•

тахылын бащаланмасы
гяндин бащаланмасы
ипяйин бащаланмасы
халчанын бащаланмасы
дцйцнцн бащаланмасы

614 Tәbriz Universiteti tәsis edildi:

•

1945ilin fevralında
1946ilin iyununda
1942cı ilin oktyabrında
1941ci ilin sentyabrında
1943cü ilin noyabrında

615 X cildlik Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaktoru olmuşdu:

•

akademik X.Mәmmәdov
akademik C.Quliyev
akademik Ә.Sumbatzadә
akademik Z.Bünyadov
akademik P.Әzizbәyova

616 1961ci ildәn nәşr olunmağa başladı:

•

“Azәrbaycan tәbiәti” jurnalı
“Elm vә hәyat” jurnalı
“Bakı” qәzeti
“Kirpi” jurnalı
“Ulduz” jurnalı

617 Belqradın alınmasında göstәrdiyi rәşadәtә görә “Belqrad” diviziyası adını alan Azәrbaycan diviziyası:

•

271.0
223.0
416.0
402.0
77.0

618 II Dünya müharibәsi zamanı Berlindә Milli Azәrbaycan komitәsi tәşkil olundu:

•

1944cü ilin fevralında
1943cü ilin baharında
1941ci ilin sentyabrında
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1940cı ilin baharında
1942cıilin fevralında

619 Berlindәki kuçә döyüşlәrindә vә Reyxstaqın alınmasında göstәrdiyi igidliyә ğörә Sovet İttifaqı
Qәhrәmanı adı alan azәrbaycanlı:

•

C.Әliyev
Y.Sadıqov
A.Vәzirov
Z. Bünyadov
M.Abdullayev

620 1944cü ilin yayında Pribaltika cәbhәsinә göndәrilәn Azәrbaycan diviziyası:

•

402.0
77.0
416.0
223.0
271.0

621 19411945cı illәr müharibәsi zamanı Ali Baş Komandanlıq Azәrbaycan SSRdә hәrbi vәziyyәt elan
etdi:

•

1943cü ilin fevralında
1942cı ilin sentyabrında
1941cı ilin iyunuda
1940cı ilin iyununda
1942cı ilin yanvarında

622 1941ci ilin oktyabrdekabr aylarında Böyük Vәtәn Müharibәsindә XX әsr Borodino döyüşündә
tәkbaşına 50dәn cox düşmәn әsgәrini mәhv etdi:

•

Baloğlan Abbasov
İdris Vәliyev
Әlәkbәr Әliyev
Qafur Mәmmәdov
Hәsәn Әliyev

623 II Dunya müharibәsi illәrindә Azәrbaycanda sәnaye malları satışı üzrә kartoçka sistemi tәtbiq edildi:

•

1943cü ilin mayında
1942cı ilin aprelindә
1940cı ilin martında
1939cu ilin sentyabrında
1941cı ilin sentyabrında

624 402ci milli atıcı diviziya tәşkil olundu:

•

1943cü ilin avqustunda
1941ci ilin avqustunda
1940cı ilin avqustunda
1938ci ilin avqustunda
1942ci ilin avqustunda

625 Mehdi Hüseynzadәyә Sovet İttifaqı Qәhrәmanı adı verildi:

•

1965ci ildә
1957ci ildә
1948ci ilodә
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1945ci ildә
1955ci ildә

626 1943cü ildә Oryol şәhәri üzәrindә qәlәbә bayrağını ilk dәfә qaldıran azәrbaycanlı serjant:

•

S. Kazımov
H.Әjdәrov
Z.Zeynalov
M.Әliyev
M.Bağırov

627 Mәhkәmә quruculuğu, mülki cinayәt vә mәhkәmә mәcәllәlәrinin qәbulunun Azәrbaycan respublikasının
öz ixtiyarına verilmәsindәn neçә il әvvәl sovet rejimi әleyhinә başlamış Gәncә üsyanına rәhbәrlik etmәk
üçün general Cavad bәy Şıxlınskinin, Mәhәmmәd Mirzә Qacarın, Cahangir bәy Kazımbәyovun vә
başqalarınm iştirakı ilә hәrbi şura yaradıldı?

•

42 il.
46 il.
49 il.
36 il
23 il.

628 1988  ci il 4 dekabrda “Azadlıq” meydanında keçirilәn mitinq:

•

Azәrbaycanm SSRİ  nin tәrkibindәn çıxmasmı sәruri saydı.
Ermәnistandan didәrgin salınmış Azәrbaycan türklәrinin Dağlıq Qarabağa köçürülmәsi haqda qәrar qәbul etdi.
Xalq hәrәkatmın birinci  kortәbii mәrhәlәsinin zirvәsi idi.
Azәrbaycan Kommunis Partiyasmm buraxılmasmı tәlәb etdi.
Azәrbaycanm sәrhәd bölgәlәrindә ermәnilәrin fitnәkarlığmm qarşısını almaq üçün könüllü birlәşmәlәr yaratdı.

629 1990  cı il 19 yanvarda baş vermişdir:

•

Dağlıq Qarabağda vәziyyәti normallaşdırmaq üçün Xüsusi İdarәetmә Komitәsi yaradılmışdı
Xalqın tәlәbi ilә Naxçıvan MSSR Ali Soveti Muxtar respublikanın SSRİ tәrkibindәn çıxması haqqında qәrar qәbul
etmişdir.
SSRİ Nazirlәr Soveti sovet qoşunlarmın Azәrbaycana daxil olması haqqında qәrar qәbul etmişdir.
Naxçıvanda Sovet  İran sәrhәd qurğularımn yerli әhali tәrәfmdәn dağıdılmasına başlanmışdır.
Azәrbaycan SSR Ali Soveti Xüsusi Tәyinatli Polis Alayınm yaradılması haqqında qәrar qәbul etmişdi.

630 Heydәr Әliyevin tәşәbbüsü ilә C.Naxçıvanski adına respublika orta ixtisaslaşdınlmış intemat mәktәbinin
açılmasından neçә il әvvәl Respublikada ümumi yeddiillik tәhsil elan olunmuşdu?

•

18 il
22il
16 il
12 il
33 il

631 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin:1)DQMVdә Xüsusi İdarәetmә Komitәsi lәğv edildi 2)SSRİ Ali
Sovetinin Rәyasәt Heyәti “Bakı şәhәrindәfövqәladә vәziyyәt tәtbiq edilmәsihaqqında” fәrman
verdi.3)Azәrbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasımn qәran ilә ölkә “Azәrbaycan Respublikası”
adlandırıldı.4)“Azәrbaycan SSRin suverenliyi haqqmda “Konstitusiya qanunu qәbul edildi.

•

4,2,1,3
4,1,2,3
2,1,4,3
1,2,3,4
2,4,3,1
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632 1989cu ilә aid olanları müәyyәn edin.1)DQMV  dәki idarә vә müәssisәlәr Azәrbaycan SSR  in
tabeliyindәn çıxarıldı 2)Dağlıq Qarabağda vәziyyәti normal hala salmaq üçün Xüsusi İdarәetmә Komitәsi
lәğv edildi. 3)SSRİ Ali Sovetinin Rәyasәt Heyәti DQMV vә başqa rayonlarda fövqәladә vәziyyәt elan
etdi.4)Azәrbaycan SSR Ali Soveti Ermәnistanla sәrhәd boyu fövqәladә vәziyyәt elan etdi

•

2, 4
1.2
1.4
1.3
2, 3

633 Azәrbaycan Respublikası DQMV  nin statusunu lәğv etmәsindәn neçә il әvvәl RSFSR vә Azәrbaycan
SSRnin arasında hәrbiiqtisadi ittifaq haqqında müqavilә bağlandı?

•

69 il
73 il
71 il
67 il
64 il

634 Daha әvvәl baş vermişdir:

•

Gәncәdә alüminium zavodu istifadәyә verildi.
Mingәçevir su elektrik stansiyasınm tikintisinә başlanmışdır.
Dünyada ilk dәfә olaraq açıq dәnizdә neft  mәdәn estakadaları quruldu.
Daşkәsәndә fılizsaflaçdırma kombinatı tikilib istifadәyә verilmişdi
Qaradağ sement zavodu tikilib istifadәyә verildi

635 SSRİ Nazirlәr Sovetinin 1947  ci il 23 dekabr tarixli qәrarının mahiyyәti:

•

Azәrbaycanda yaşayan ennәnilәrә vә digәr azlıqda qalan xalqlara öz ana dillәrindә orta mәktәb açmaq hüququnun
verilmәsi
ErmәnistanSSR  dәn kolxozçuların vә başqa azәrbaycanlı әhalinin Azәrbaycan SSR  in Kür  Araz ovalığına
köçürülmәsi
İkinci Dünya müharibәsindә әsir düşüb xalq düşmәni adlandırılmış şәxslәrin azad edilmәsi
DQMV  dә yaşayan ermәnilәrә xüsusi statusun verilmәsi
DQMV  nin Ermәnistana birlәşdirilmәsi

636 1960  cı ilә aid olanı müәyyәn edin:

•

Bakı  Krasnovodsk bәrә yolu istifadәyә verilmişdi.
Bakı  Tblisi  Erevan qaz kәmәri( “Dostluq” kәmәri) istifadәyә verildi.
Gәncә alüminium zavodu işә salmdı
Yevlax  Bәrdә  Ağdam dәmiryol xәtlәri işә salındı
Azәrbaycan Neft Sәnayesi Nazirliyi lәğv olundu.

637 Azәrbaycan legionu 1944 cü ilin birinci yarısında yerlәşdirilmışdi:

•

Macarıstan şimal  şәrqindә
Fransanın cәnubunda
Polşanın cәnub  şәrqindә
Çexoslovakiyanm şәrqindә
Rumuniyanm cәnubqәrbindә

638 1941ci ildә M.Ә.Rәsulzadә ilә Almaniya hökumәti arasında danışıqlarda Azәrbaycan tәrәfnin
mövqeyini әks etdirәn 12 maddәdәn ibarәt memorandumun şәrtlәrinә daxil idi:

•

Alman qoşunlarının Bakıya girәcәyi zaman Azәrbaycanlı milli ordusunun әsgәrlәri ehtiyata buraxılmalı idi.
Azәrbaycanlıların yalnız Şәrq cәbhәsindә vuruşacağı
Azәrbaycanlı әsirlәrin ancaq yeyinti vә yüngül sәnaye sahәlәrindә işlәdilmәsi
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Azәrbaycanlı әsirlәrin kimyavi mәhsul istehsal edәn zavodlarda işlәdilmәmәsi.
Onların maddi tәminatı vә müharibәdәn sonrakı hәyatlarına zәmanәt verilmәsi

639 İkinci Dünya müharibәsi illәrindә Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya vә Yuqoslaviyanın azad
edilmәsindә fәrqlәnmiş Azәrbaycanın milli diviziyası:

•

271ci
223cü
416cı
77ci
402ci

640 XX әsrin 60  cı illәrinә aid olanları müәyyәn edin:1.Tәbii qaz kondensatı istehsal edәn Azәrbaycan qaz
emalı zavodu istifadәyә verildi 2.ӘliBayramlı Dövlәt rayon elektrik stansiyası istifadәyә verilmişdir. 3.Bakı
şin zavodu istifadәyә verildi. 4.Yevlax  BәrdәAğdam dәmiryol xәtlәri işә salınmışdı 5.Bakı poladәritmә
zavodu istifadәyә verildi 6.Azәrbaycan Neft Sәnayesi Nazirliyi lәğv edildi

•

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

641 Siyasi mәhbuslar saxlanılan düşәrgәlәrә rәhbәıiik edәn İslah Әmәk Düşәrgәlәri Baş İdarәsi  “QULAK”
lәğv edildi:

•

1961 ci ildә.
1956cı ildә
1964cü ildә
1948ci ildә
1953cü ildә

642 Rozenberqin “Qafqazın idarә olunması planı”na aid olanı müәyyәn edin:

•

Bakı şәhәri Almaniyanın әsas yanacaq bazasına çevrilmәli idi.
İlk zamanlar Azәrbaycanda idarәedici orqankomissarlıq yaradılmalı vә o, iqamәtgahı Tiflisdә yerlәşәcәk Qafqaz
reyxkomissarlığına tabe edilmәli idi.
Yusif Mәmmәdәliyev tәrәfındәn kәşf olunmuş yüksәk oktanlı benzinin Bakıdan daşınması qısa zamanda tәmin
olunmalı idi.
1941 –ci ilin qışına qәdәr alman ordusu Arxangelsk – Hәştәrxan xәttinә çıxmalı idilәr.
“Edelveys” planınn Azәrbaycanda tәtbiqinә 1943cü ilin mayında başlanmalı idi

643 SSRİ Ali Soveti Rәyasәt heyәtinin qәrarı ilә Zaqafqaziya Müsәlmanlarının Ruhani İdarәsinin tәşkil
olunmasından neçә il әvvәl 402  ci milli diviziya tәşkil olunmuşdur?

•

5 il
3 il
11 il
8 il
7 il

644 1945ci ildә tәşkil olunmuş Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının ilk prezidenti oldu:

•

Z.Xәlilov
M.Mirqasımov
M.Topçubaşov
Y.Mәmmәdәliyev
H.Hüseynov

645 Gәncә üsyanını (1920ci il may) yatıranda qәddarlığı ilә fәrqlәnәn komissar:
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•

Mirzoyan
H.Sultanov
Ә.Qarayev
Ç.İldırım
Mikoyan

646 SSRİ Nazirlәr Sovetinin gәrarı ilә Azәrbaycan Neft Sәnayesi Nazirliyi yaradıldı:

•

1955ci ildә
1956cı ildә
1953cü ildә
1950ci ildә
1954cü ildә

647 Azәrbaycanda Qabagcıl ziyalılar 1962ci il dekabrın 17dә yaratdılar:

•

“Qurtuluş”
“Hәqiqәt ordusu”
“İldırım”
“Milli Azadlıq Qәrargahı”
“Azәrbaycan Milli tәşkilatı”

648 Mütәrәqqi fikirli yaradıcı gәnclәr üçün “Ulduz” jurnalının nәşrinә başlandı:

•

1969cu ildә
1968ci ildә
1965ci ildә
1966cı ildә
1967ci ildә

649 Yerevan Pedaqoji İnstitutunun Azәrbaycan bölmәsi bağlandı:

•

1966cı ildә
1958ci ildә
1960cı ildә
1955ci ildә
1965cı ildә

650 Bu qoruq 1968ci ildә yaradıldı:

•

Göygöl
Turyançay
Ağgöl
İlisu
Pirqulu

651 Gәncә Texnologiya İnstitutu tәşkil olundu:

•

1973cü ildә
1969cu ildә
1979cu ildә
1977ci ildә
1981ci ildә

652 1979cu ildә işә salınmışdı:
BakıYevlax dәmiryol xәtti
YevlaxBәlakәn dәmiryol xәtti
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•

Bakıİmişli dәmiryol xәtti
BakıCulfa dәmiryol xәtti
AğdamXankәndi dәmiryol xәtti

653 QroznıBakı neft kәmәri istifadәyә verildi:

•

1985ci ildә
1967ci ildә
1975ci ildә
1983cü ildә
1980cı ildә

654 M.C.Bağırov xalq düşmәni kimi güllәlәnmәyә mәhkum edildi:

•

1957ci ildә
1953cü ildә
1954cü ildә
1956cı ildә
1955ci ildә

655 Haqsızlığa intiharla cavab verәn azәrbaycanlı alim:

•

M.Dadaşzadә
M.Rәfili
V.Vәkilov
S.Vәliyev
H.Hüseynov

656 19451954cü illәrdә tikilib istifadәyә verildi:

•

Yeni Bakı neftayırma zavodu
Sumqayıt kimya zavodu
Mingәçevir su elektrik stansiyası
Qaradağ sement zavodu
Sumqayıt sintetik kauçuk zavodu

657 Dünyada ilk dәfә olaraq Azәrbaycanda açiq dәnizdә neftmәdәn estakadaları quruldu:

•

1950ci ildә
1947ci ildә
1948ci ildә
1949cu ildә
1946cı ildә

658 1959cu ildә Azәrbaycan KP MKnın birinci katibi vәzifәsinә gәtirildi:

•

Ә.Vәzirov
K.Bağırov
İ.Mustafayev
H.Әliyev
V.Axundov

659 “Babәk” filminin rejissoru idi:

•

H.Seyidbәyli
R.Ocaqov
T.Tağızadә
Ә.İbrahimov
E.Quliyev
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660 XX әsrin 60cı illәrindә Bakı Dövlәt Univeristetindә azadlıq uğrunda gizli siyasi mübarizәyә rәhbәrlik
edirdi?

•

Faiq İskәndәrov
Xudu Mәmmәdov
İsmayıl Qasımov
Әbülfәz Elçibәy
Namiq Axundov

661 Sovetlәr dövründә Azәrbaycana rәhbәrlik edәrәk milli dәyәrlәrin qorunmasında böyük sәy göstәrmişdir:

•

Kamran Bağırov
Vәli Axundov
Nәrimanov Nәrimanov
İmam Mustafayev
Әbdülrәhman Vәzirov

662 Azәrbaycan Neft Sәnayesi Nazirliyi yaradıldı:

•

1956cı ildә
1964cü ildә
1949cu ildә
1962cü ildә
1954cü ildә

663 Azәrbaycan ziyalılarından tәşkil olunan “Milli Azadlıq Qәrargahı” yaradıldı:

•

1969ci il iuylun 31dә
1965ci il oktyabrın 30da
1968ci il yanvarın 15dә
1963cü il avqustun 18dә
1962ci il dekabrın 17dә

664 Bakıda ilk dәniz neft quyusu fontan vurdu:

•

1949cu il noyabrın 7dә
1947ci il sentyabrın 12dә
1948ci il mayın 28dә
1958ci il martın  2dә
1962ci il avqustun 10da

665 Azәrbaycanda tәhsilinin rus dilindә aparılmasına geniş yer verәn qanun verildi?

•

1952ci ildә
1968ci ildә
1972ci ildә
1959cu ildә
1945ci ildә

666 Dağlıq Qarabağ münaqişәsini hәll etmәk üçün ATӘM  in Minsk qrupu yaradılmışdı?

•

1996cı ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә
1992ci ildә

667 1976ci ildә Azәrbaycanın üçrәngli bayrağını qaldıraraq sovet hökumәtinә qarşı mübarizә aparan
tәşkilat adlanırdı?
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•

Milli Azadlıq hәrәkatı
Müdafiә tәşkilatı
Azәrbaycan Federalistlәr İttifaqı
Azәrbaycan Milli Demokrat İttifaqı
Cәmiyyәti Xeyriyyә

668 19551959cu illәrdә Musavat partiyasının rәhbәri olmuşdur:

•

Sultan Mәcid Qәnizadә
Mirzә Әbdürrәhim Talıbov
Mirzә Bala Mәmmәdzadә
İsmayıl Şıxlı
İsrafil Axundov
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