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0507y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0507Y Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi1
1 Uyğunluğu müәyyәn edin: E.ә. IV – III әsrlәrin vuruşan padşahlıqlar dövrü adlanması Qulun hilot
adlanması Qladiator döyüşlәri Qulun canlı ölülәr adlandırılması

•

Roma, Sparta, Afina, Misir
Sparta, Çin, Roma, Misir
Misir, Hindistan, Roma, Afina
Çin, Sparta, Afina, Roma
Çin, Sparta, Roma, Misir

2 İkinci Pun müharibәsinin nәtixәsindә:

•

Makedoniya Romanın әyalәtinә çevrildi
Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlarını itirdi
Siciliya Romalılar tәrәfindәn tutuldu
Korsika dası Roma qoşunları tәrәfindәn işğal edildi
Karfagen Romanın әyalәtinә çevrildi

3 Qәdim quldar dövlәtlәrinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığı:

•

Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti, Misir
Ur, Misir, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
Misir, Ur, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası
Misir, Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
Ur, Misir, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası

4 Romada quldarlıq tәsәrrüfatının tәnәzzülünә sәbәb oldu:

•

quldarlığın texnikanın inkişafını lәngitmәsi, kәnd tәsәrrüfatının tәnәzzülü, qulun öz әmәyinin nәticәsinә
marağının olmaması
aramsız qul üsyanları, qullara vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsi, qullarda kiçik torpaq sahәlәrinin mövudluğu
әyalәtlәrin güclәnmәsi, “daxmalı qullar”ın meydana gәlmәsi, qulların Romadan kütlәvi surәtdә qaçması
barbarların basqınları, imperatorlar arası müharibәlәr
qulların kolonlara çevrilmәsi, tәsәrrüfatda qul әmәyinin mәhdudlaşması, qullardan orduda istifadә edilmәsi

5 Uyğunluğu müәyyәn edin: e.ә. 105ci ildә kağız istehsalına başlanması Qulun insanayaqlı adlandırılması
Qulun düşmәn adlandırılması Daxmalı qullar ın yaranması

•

Sparta, Roma, Hindistan, Çin
Çin, Yunanıstan, Hindistan, Roma
Çin, Roma, Misir, Hindistan
Misir, Çin, Roma, Yunanıstan
Çin, Albaniya, Hindistan, Roma

6 İkinci Pun müharibәsinә aid deyil:

•

Siciliya adasının Romalılar tәrәfindәn işğalı
Kanna yaxınlığında döyüş
Zama döyüşü
Ssipionun Şimali Afrikaya qoşun çıxarması
Romanın Aralıq dәnizinin Qәrb sahillәrini tutması

7 E.ә. 201ci ildә Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:
Roma Karfagendәn tәzminat almalı idi
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•

Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan imtina etmәli idi
әhali Karfagen şәhәrini tәrk etmәli, şәhәr isә dağıdılmalı idi
Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli idi
Karfagen böyük mәblәğdә pul ödәmәli idi

8 Roma imperiyasının IV әsrin 30cu illәri vә Eldәnizlәr dövlәtinin XII әsrin 70ci illәri tarixinә aid ümumi
cәhәt:

•

dövlәtin iki yerә parçalanması
süqut etmәlәri
dövlәtin әsasının qoyulması
paytaxtın köçürülmәsi
monqolların yürüşünә mәruz qalmaları

9 Aktsi vә Neyzbi döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:

•

Respublikaya son qoyulması ilә nәticәlәnmәlәri
vәtәndaş müharibәlәrinin gedişindә baş vermәlәri
dәniz döyüşü olmaları
keçmiş müttәfiqlәr arasında baş vermәlәri
işğalçıların ölkәdәn qovulması ilә nәticәlәnmәlәri

10 Romada xalq tribunu konsul vә senatın hansı göstәrişinә veto qoymaq hüququna malik idi?

•

ordunun tәşkil olunması haqqında
başqa ölkәlәrlә sülh bağlamaq haqqında
dinlә bağlı
plebeylәrә aid olan
başqa ölkәlәrlә müharibә aparmaq haqqında

11 Qәdim Romada triumf adlanırdı:

•

qalib sәrkәrdәnin öz ordusu ilә Roma şәhәrinә tәntәnә ilә daxil olması
iki qulplu dar boğazlı qablar
qalib sәrkәrdәnin tәşkil etdiyi hәrbi oyun
qladiator döyüşlәri
imperiyanın qәlәbә marşı

12 Patrisi adlanırdı:

•

Qәdim Romanın bütün azad әhalisi
Romanın әn qәdin sakinlәrinin nәslindәn olanlar
Qәdim Romada azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
Qәdim Romaya sonradan köçüb gәlәnlәrin nәsillәri
Qәdim Roma ordusunda sıravilәr

13 B.e.ә. VI әsrdә Attikada demos vә b.e.ә. III әsrin әvvәllәrindә Qәdim Romada plebeylәrә aid oxşar cәhәt:

•

hakimiyyәtә qarşı üsyan qaldırdılar
xalq tribunu seçmәk hüququ qazandılar
orduda xidmәt etmәkdәn mәhrum edildilәr
vergi vermәkdәn azad edildilәr
borca görә qul edilmәlәri qadağan olundu

14 Plateya döyüşündәn sonra әhәmәnilәrә qarşı müharibәni aparmaq üçün yunan şәhәr – dövlәtlәri:
Leonidin başçılığı ilә ordu vә donanmasını birlәşdirdilәr
Misir padşahlığından hәrbi yardım aldılar
Karfagendәn kömәk aldılar
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•

Triyeralardan ilk dәfә istifadә etdilәr
vahid ittifaqda birlәşdilәr

15 Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:

•

III Dara ilә müharibә aparılması
Qranik döyüşü
Kiçik Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
Afrikanın şimal – şәrqinә yürüş tәşkil edilmәsi
Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin azadlığına son qoyulması

16 Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aiddir:

•

yeni sülalәnin әsasının qoyulması
Sparta dövlәtiilә müharibә aparılması
Albaniyanın işğal edilmәsi
Mәrkәzi Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
Xeronaya döyüşündә iştirak etmәsi

17 E.ә. V әsrdә Qәdim Afinanın e.ә. III әsrdә qәdim Romanın yoxsul vәtәndaşlarının hәyatlarına aid ümumi
cәhәt:

•

vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edilmәsi
dövlәt vәzifәlәrini tutmaq hüququnun verilmәsi
әn kiçik sәhvә görә ağır cәzaların verilmәsi
borc daşlarının lәğv edilmәsi
kütlәvi şәkildә qula çevrilmәsi

18 E.ә. V әsr Afina vә e.ә. III әsr Roma tarixinә aid ümumi cәhәt:

•

vәtәndaş müharibәsinin başlanması
azad әhalinin yoxsul tәbәqәsinә vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsinә başlanması
borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsinin başlanması
yoxsul vәtәndaşlara istәdiklәri vәzifәlәri tutmaq hüququnun verilmәsi
quldarlığın lәğv edilmәsi

19 Afinada aristokratlarla demos, Romada patrisilәrlә plebeylәr arasında mübarizәnin nәticәlәrindә oxşar
cәhәt:

•

yoxsullara dövlәt vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün haqq verilmәsi
xalq tribunlarının seçilmәsi
strateqlәrin seçilmәsi
quldarlığın lәğv edilmәsi
borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsi

20 E.ә V әsrdә Qәdim Romadan fәrqli olaraq Afinanın yoxsul vәtәndaşlarının hәyatında baş verәn
dәyişiklik:

•

yoxsullar üçün pulsuz tamaşalar göstәrilmәyә başlanması
aristokratların torpaqlarının bölüşdürülüb, yoxsullara paylanması
dövlәt vәzifәlrini tutmaq hüququnun verilmәsi
ticarәtlә mәşğul olmağa icazә verilmәsi
yeni salınmış mәskәnlәrә köçmәyә icazә verilmәsi

21 Makedoniya vә Atropatena dövlәtlәrinә aid ümumi cәhәt:
Çini tamamilә işğal etmәlәri
Afina – Sparta müharibәlәri zamanı yaranmaları
Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn yaradılmaları

•
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•

romalılarla müharibә aparmaları
e.ә. VII әsrin birinci yarısında yaranmaları

22 Qәdim Romada vәtәndaş müharibәlәri başa çatdı:

•

Spartakın başçılıq etdiyi qullar üsyanının darmadağın edilmәsi ilә
Pompeyin Romada hakimiyyәtә gәlmәsi ilә
Sezarın Senatda öldürülmәsi ilә
Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi ilә
Antoninin Romanı tutması ilә

23 Qәrbi Roma imperiyası yaranmışdır:

•

IV әsrin 90cı illәrinin sonunda
Roma imperiyasının parçalanması nәticәsindә
e.ә. IV әsrdә
erkәn orta әsrlәrdә
Bizansın süqutu nәticәsindә

24 Qәdim Roma tarixinә aiddir: 1. Solon islahatları 2. Drakon qanunları 3. Qladiator döyüşlәri 4. Qrakx
qardaşlarının qanunları Demos vә aristokratlar arasında mübarizә

•

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

25 Qәdim Romada plebey adlanırdı:

•

adlı – sanlı romalılar
Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar
patrisilәrdәn başqa yerdә qalan bütün әhali
azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar

26 Göstәrilәn amillәr aiddir: II әsrdә qulların öldürülmәsinin qadağan edilmәsi ilk aristokratik respublika
quruluşunun yaradılması Qladiator döyüşlәrinin keçirilmәsi

•

Qәdim Misirә
Qәdim Çinә
Qәdim Romaya
Qәdim Afinaya
Spartaya

27 Qay Qrakxın öldürülmәsindәn sonra:

•

xalq tribunu vәzifәsi lәğv edildi
Romada vәtәndaş müharibәsi başlandı
torpaqların kәndlilәrә paylanması dayandırıldı
paylanmış bütün torpaqlar kәndli icmalarına verildi
paylanmış bütün torpaqlara vergilәr qoyuldu

28 E.ә. VI әsrdәn Afinada demosun, e.ә. III әsrdә Romada plebeylәrin vәziyyәtindәki oxşarlıq:

•

borca görә qula çevrilәnlәr azad olundular vә onlar hәrbi xidmәtdәn azad edildilәr
vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edildilәr, lakin onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan olundu
icma tarlasında torpaq әldә etmәk hüququ verildi vә onlar bütün vәzifәlәrә seçilә bilәrdilәr
vәtәndaşlıq hüququ verildi vә onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan olundu
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әmlaklarının miqdarına görә dörd dәrәcәyә bölündü vә onların yoxsul hissәsinә torpaq verildi

29 Romada plebeylәrin patrisilәrlә mübarizәsinin nәticәsi:

•

patrisilәr 250 hektar dövlәt torpağından istifadә etmәk hüquqlarını özlәrindә saxladılar
Plebeylәr hәr il xalq tribuynu seçmәkl hüququ әldә etdilәr
patrisilәr plebeylәrin icma torpağından istifadә etmәsinә vә dövlәtin idarә edilmәsindә onların iştirakına icazә
vermәdilәr
plebeylәr Roma ordusunda xidmәt vә icma torpağından istifadә etmәk hüququ әldә etdilәr
Plebeylәr tam hüquqlu Roma vәtәndaşı oldular

30 B.e.ә. III әsrdә Romada yoxsulların vәzifәlәr tutmaqda maraqlı olmamasının sәbәbi:

•

yoxsullar üçün çox az әmәk haqqının nәzәrdә tutulması
Romada әmlak senzinin mövcud olması
vәzifәnin yerinә yetirilmәsi üçün әmәk haqqının verilmәmәsi
vәzifә almaq üçün xüsusi verginin ödәnilmәsi
yoxsulların Roma vәtәndaşı olmaması

31 Romalıların itaәt altına alınmış İtaliya xalqlarını tabeçilikdә saxlamaq üçün istifadә etdiklәri әsas vasitә:

•

bu xalqların әyanlarına müxtәlif vәzifәlәrin verilmәsi
muzdlu döyüşçülәr hesabına ordunun güclәndirilmәsi
Karfagenlә müharibәni qәlәbә ilә başa çatdırdıqdan sonra bütün qüvvәlәrin sәfәrbәr edilmәsi
Tiberi vә Qay Qrakx qardaşlarının qәbul etdiklәri torpaq qanunu
Senatın “parçala vә hökmranlıq et” siyasәtindәn istifadә etmәsi

32 İkinci Pun müharibәsindәn sonra Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış müqavilәnin mәzmunu:

•

Siciliya adası Romaya verildi
Karfagenә Aralıq dәnizindә üzmәk qadağan edildi
Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli, Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan әl çәkmәli idi
Karfagen Siciliya, Korsika vә Sardiniyanın istiqlaliyyәtini tanıdı
hәr iki tәrәf Siciliyanın müstәqilliyini tanıdı

33 İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:

•

Karfagenin mәğlubiyyәti, Roma qoşunlarının Aralıq dәnizinin qәrb sahillәrini tutması
Romanın Karfagenә qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Karfagenin varlığına son qoyulması
Karfagenin Romaya qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Romanın varlığına son qoyulması
İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:
Romanın mәğlubiyyәti, İtaliya әrazisinin çox hissәsinin Karfagen tәrәfindәn tutulması

34 Hannibalın İtaliyadan çıxıb getmәsinin başlıca sәbәbi:

•

Hannibalın qallardan ibarәt yeni qüvvә toplamaq üçün Karfagenә qayıtması
Romalıların Siciliyanı işğal etmәsi
Roma sәrkәrdәsi Ssipionun başçılığı altında Afrikaya qoşun çıxarılması
Kanna döyüşündәn sonra karfagenlilәrin zәiflәmәsi
Karfagen qoşununun Roma qoşununa qarşı vuruşmaq istәmәmәsi

35 Misir Romanın әyalәtinә çevrildi:

•

Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
Sezarın Romada hakimiyyәti әlә alması nәticәsindә
İkinci Pun müharibәsi nәticәsindә
Oktavianla Antoninin respublikaçılar üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
Sezarın Misirә yürüşü nәticәsindә

36 Qәdim dünya tarixinә aid olmayan döyüş:
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•

Maqnezi
Zama
Qavqamela
Suasson
Aktsi

37 Qәdim Roma tarixinә aid deyil: Pun müharibәlәri Fermopil döyüşü Daxmalı qullar ifadәsi Ağır silahlı
piyadalardan ibarәt falanqa ordusu Vәtәndaş müharibәlәri

•

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

38 E.ә. V әsrdә Afinada aqora vә Romada forum üçün ümumi cәhәt:

•

senat tәrәfindәn idarә olunması
müәyyәn müddәtә seçilmiş şәxslәr şәxslәr tәrәfindәn idarә olunması
xalq tribunları tәrәfindәn idarә edilmәsi
monarxiya idarә sisteminin mövcud olması
müәyyәn müddәtә seçilmiş şәxslәr şәxslәr tәrәfindәn idarә olunması

39 E.ә. V әsrә aid deyil:

•

Marafon döyüşü
Afina vә Sparta arasında müharibә
Afinada Periklin hakimiyyәti
Plateya döyüşü
Zama döyüşü

40 Qәdim Misirә aid deyil:

•

yazı materialı kimi papirusdan istifadә
Fivin paytaxt şәhәr olması
“nom”lar
“Osiris haqqında әfsanә”
Uruk şәhәr dövlәti

41 Dini etiqad vә qanunların toplandığı Veda adlı sәnәd aiddir:

•

hindlilәrә
çinlilәrә
yunanlara
qәdim türklәrә
şumerlәrә

42 e.ә III әsrin ikinci yarısında Qәdim Hindistanda padşah Aşokanın dövrünә aiddir:

•

ölkәnin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
Silki monarxiya
Aristokratik republika
Demokratik respublika
Mәhdud mәnarxiya

43 Qәdim Çinin dövlәt quruluşu
Demokratik respublika
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•

Aristokratik respublika
monarxiya
Parlamentli monarxiya
Silki monarxiya

44 Daha әvvәl baş vermişdir

•

Qavqamel döyüşü
Kanna vuruşması
Maqneziya döyüşü
Aktsi döyüşü
Qranik döyüşü

45 Şәrqi Roma imperiyasına daxil olmayan әrazi

•

Suriya,Fәlәstin
İtaliya
Balkan yarımadası
Misir
Kiçik Asiya

46 E.ә.I әsrdә Romanın әyalәtinә çevrildi

•

Balkan yarımadası
Kiçik Asiya
İtaliya
İspaniya
Misir

47 Roma tәrәfindәn varlığına son qoyulmuşdur 1.Karfagen 3.Atropatena 2.Albaniya 4.Makedoniya

•

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

48 II Pun müharibәsinә aid deyil

•

Karfagenin varlığına son qoyulması
Romanın qәlәbә qazanması
Kanna döyüşünün baş vermәsi
e.ә.201ci ildә başa çatması
Karfagenin mәğlub olması

49 I Pun müharibәsindәn sonra Roma tәrәfindәn işğal edildi 1.Sardiniya 2.Krit 3.Milet 4.Korsika

•

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

50 Romada azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi adlanırdı
Patrisi
Senator
Konsul
Strateq

•
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•

Plebey

51 Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar özlәrini adlandırırdılar

•

Patrisi
Aristokrat
Arxont
Demos
Plebey

52 Hansı Finikiya şәhәri uzun müddәt İsgәndәrә müqavimәt göstәrdi

•

Karxetin
Bibl
Sidon
Tir
Karfagen

53 II Flippin işğalçı siyasәtinә qarşı mübarizә aparan Afinalı natiq

•

Fidi
Perikl
Solon
Demosfen
Aristotel

54 E.ә.IV әsrin 30cu illәrindә yunan şәhәr dövlәtlәrinin azaglığına son qoydu:

•

Makedoniya
Roma
Karfagen
Әhәmәnilәr
Sasanilәr

55 Yunan kolonistlәrinә aid deyil:

•

Qafqazdan İspaniyaya qәdәr geniş әrazidә yerlәşirdi
Yunanıstanla daha sıx әlaqә saxlayırdılar
Ellin mәdәniyyәtinin qurucusu hesab olunurlar
Yunanıstanı Ellada adlandırırdılar
Latın әlifbasını icad etmişdilәr

56 Qәdim Misir dövlәtinә aid deyil:

•

Ensi
Fiv şәhәri
Amon
Firon
Osiris şәhәri

57 İsgәndәrin hansı qәlәbәsi ilә yunan şәhәrlәri әhәmәni әsarәtindәn azad oldu:

•

Qavqamel
Caneal
Qranik
Kalli
İss

58 II Ramzes Suriyaya ilk hәrbi yürüşünü tәşkil etmişdi:
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•

e.ә.1286cı ildә
e.ә.1301ci ildә
e.ә.1299cu ildә
e.ә.1296cı ildә
e.ә.1292ci ildә

59 e.ә. XIII әsrdә Ön Asiyada Misirin güclü rәqibinә çevrilmişdi:

•

babillәr
hiksoslar
samilәr
hurrilәr
hetlәr

60 Misirdә mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yaranmışdır:

•

Yeni sәltәnәt dövründә
Qәdim sәltәnәt dövründә
Erkәn sәltәnәt dövründә
Orta sәltәnәt dövründә
Son sәltәnәt dövründә

61 Birinci sülalәnin әsasını qoymuşdur:

•

Narmer
Manefon
Saxura
Mina
Cosers

62 E.ә.III әsrdә Aralıq dәnizinin qәrb hissәsindә qüdrәtli dövlәtә çevrilmişdi:

•

Makedoniyа
Karfaqen
Saqnut
Epir
Selevkilәr

63 Yunanİran müharibәsindә dәniz döyüşü:

•

Salamin
Qavqamel
Marafon
İss
Kanna

64 әn çox koloniya salmış Yunan şәhәr dövlәti:

•

Milet
Sparta
Korinf
Oliviya
Lesbos

65 Hansı Finikiya koloniyasıdır?

•

Karfaqen
Tir
Bibl
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Sidon
mileet

66 Nubiya Misir dövlәtinә tabe edildi:

•

II ramzesin dövründә
III Tutmosun dövründә
I Ramzesin dövründә
Coserin dövründә
Xeopsun dövründә

67 Suriya vә Fәlәstinә yürüş tәşkil etdi:

•

Xeops
Coser
Tutanhamon
Osiris
III Tutmos

68 II Filipplә birlәşmiş yunan orduları arasında hәlledici döyüş:

•

Marafon
Qranik
Xeroneya
Fermopil
İss

69 Yunan şәhәr dövlәtlәrindәn hansı Makedoniya işğalına qarşı güclü müqavimәt göstәrdi?

•

Milet
Xersones
Sparta
Lesbos
Afina

70 Afinada quldarlıq demokratiyasının әn yüksәk dövrü bağlı olmuşdur:

•

Aqamenonla
Homerlә
Perikillә
Meltiadla
Femistokla

71 E.ә.IV әsrdә Yunanıstanda ağalıq uğrunda rәqabәt aparan dövlәtlәr:

•

KritXersones
MileetEfes
AfinaKrit
EfesSayqos
AfinaSparta

72 Assuriya dövlәtinin torpaqları hansı dövlәtlәr arasında bölüşdürüldü?

•

MidiyaYeni Babil
KarfaqenFinikiya
MidiyaQәdim Babil
FinikiyaUrartu
İranMakedoniya
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73 E.ә.612ci ilә aiddir:

•

Karfagenin salınması
Finikiyanın süqutu
Yeni Babilin süqutu
Ur şәhәrinin salınması
Nineviyanın tutulması

74 Assuriya süquta uğradıldı:

•

Finikiya tәrәfindәn
Urartu tәrәfindәn
Әhәmәnilәr tәrәfindәn
Sasanilәr tәrәfindәn
MidiyaBabil ittifaqı tәrәfindәn

75 E.ә.XVI әsrdә hansı әrazidә Finikiya koloniyaları yaranmamışdır?

•

Qalliyada
Şimali Afrikada
İspaniyada
Siciliyada
Sardiniyada

76 Misir dövlәtinin varlığına son qoydu:

•

Әhәmәnilәr
Assuriya
Hetlәr
Finikiya
Makedoniya

77 Romalılar Makedoniya padşahlığını mәğlub etmәk üçün.

•

Selefkilәrin hәrbi qüvvәlәrindәn istifadә etdilәr.
Karfaqenlә ittifaqa girdilәr
Yunanları öz tәrәflәrinә çәkdilәr
Epir padşahlığ ilә ittifaq qurdular.
Qallarla ittifaq bağladılar

78 İmperiya dövründә müharibә elan etmәk, sülh bağlamaq, sәfirlik qәbul etmәk vә göndәrmәk, xarici
siyasәt mәsәlәlәri sәlahiyyәtinә daxil idi:

•

Arxontların
Senatın
Konsulun
İmperatorun
Tribunların

79 Misir ilә Het çarlığı arasında müqavilә bağlanmışdır.

•

e.ә 1312
e.ә 1302
e.ә 1283
e.ә 1286
e.ә 1291

80 Aralıq dәnizinin şәrq sahilindә möhkәmlәnmәk üçün Hetlәrlә müharibә aparmışdır
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•

III Tutmos
I Tutmos
Tutanhamon
I Ramzes
II Ramzes

81 Misir ilә Het çarlığı arasında müharibәlәr dövrüdür

•

e.ә.XIIX әsrlәr
e.ә.XXXVIII әsrlәr
e.ә.XVIXV әsrlәr
e.ә.XIVXIII әsrlәr
e.ә.XVIIIXVI әsrlәr

82 әlAamarnada diplomatik yazışmalar saxlanan arxiv aşkar edilmişdir.

•

19321933
16541659
18351836
17401741
18871888

83 İşğal etdiyi әrazilәrdә öz adı ilә çoxlu şәhәrlәr tikdirәn sәrkәrdә:

•

Makedoniyalı İsgәndәr
Sezar
Pompey
Yustinian
Antoni

84 E.ә. V әsrin ortalarında Yunanıstanın әn güclü şәhәr dövlәtinә çevrildi:

•

Kornif
Milet
Afina
Sparta
Xeroneya

85 E.ә. VI – V әsrlәrdә dövlәt idarәçiliyindә daha çox azad adamın iştirak etdiyi qәdim şәhәr dövlәti:

•

Afina
Misir
Sparta
Hindistan
Çin

86 Afinanın xalq yığıncaqlarında iştirak etmәk hüququ var idi:

•

Yunanıstanda yaşayan bütün әhalinin
yalnız strateqlәrin
Attikanın bütün әhalisi
yalnız quldarların vә ağsaqqallar şurasının üzvlәrinin
Afina dövlәtinin bütün vәtәndaşlarının

87 Qranik, İss vә Qavqamela döyüşlәrinin oxşar cәhәti:

•

massagetlәrlә әhәmәnilәr arasında olmuşdur
Makedoniyalı İsgәndәr mәğlub olmuşdur
makedoniyalılarla iranlılar arasında olmuşdur
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romalılarla sasanilәr arasında olmuşdur
iranlılar qalib gәlmişdir

88 II Ramzesin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:

•

yeni şәhәrin salınması
hetlәrlә uğursuz döyüş
Nubiyanın Misirә tabe edilmәsi
Suriyaya 2 hәrbi yürüş tәşkil edilmәsi
imarәt vә mәbәdlәrin tikilmәsi

89 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

“Mahabharata” eposu yaranmışdı – Qәdim Misirdә
әfsanәyә görә Günәş tanrısı Ra dünyanı yaradan hesab edilirdi – Misirdә
“Osiris haqqında әfsanә” yaranmışdı – Mesopotamiyada
İkiçayarasında yazı yaranmşdı – e.ә. II minilliyin әvvәlindә
Qәdim Misir tikililәrindә daha çox işlәdilirdi – beton vә daş materialları

90 Uyğunluq pozulub:

•

e.ә. II minilliyin sonunda ari tayfalarının hücumuna mәruz qaldı – Hindistan
e.ә IV әsrin 20ci illәrindә Makedoniyalı İsgәndәrin hücumuna mәruz qaldı – Hindistan
Konfutsi tәlimi ilk dәfә yayılmışdır – Hindistanda
e.ә III әsrdә Aşoka birlәşdirdi – bütün Hindistanı
Brahma insanları yaradan baş allah hesab edilirdi – Qәdim Hindistanda

91 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Qәdim Hindistan tarixinә aiddir – Günәş tanrısı Ra
Qәdim şumerlәrә aiddir – “Osiris haqqında әfsanә”
Erkәn orta әsrlәr dövründә Çindә  kompas ixtira edilmişdir
e.ә. II minillikdә Misirdә  daşdan dörd şir heykәli yonulmuşdur
Qәdim Misirdә  “Dәhşәtlәr atası” adlanan heykәl qoyulmuşdur

92 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

“Osiris haqqında әfsanә” – Qәdim Roma
günәş vә su saatının ixtirası – Qәdim Hindistan
Kompasın ixtirası – Qәdim Çin
ulduzlu göyün xәritәsinin tәrtib edilmәsi – Qәdim Yunanıstan
“dağlar vә dәnizlәr haqqında kitab” – Qәdim Mesopotamiya

93 Piramidaların tikilmәsindә mәqsәd:

•

padşah hakimiyyәtini müqәddәslәşdirmәk
Misiri şöhrәtlәndirmәk
fironun qeyriadi qüdrәtә malik olduğunu göstәrmәk
allaha ibadәti tәbliğ etmәk
göy cisimlәrini müşahidә etmәk

94 Qәdim Misirin e.ә. IV minilliyiә aid sәciyyәvi xüsusiyyәti:

•

Finikiya vә Suriyanın işğal edilmәsi
Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn işğalı
vahid dövlәtin yaranması
paytaxtın Fiv şәhәrinә köçürülmәsi
Fironların qayaaltı sәrdabәlәrdә dәfn olunması
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95 Qәdim Çindә vuruşan padşahlıqlar dövrü nün başa çatdığı dövrdә:

•

Aşoka bütün Hindistanı vahid dövlәtdә birlәşdirdi
Köçәri ari tayfaları Hindistana hәrәkәt etdi
Makedoniyalı İsgәndәr Hindistanın şimal – qәrb hissәsinә hücum etdi
Arilәrlә yerli әhali qarışıb hind xalqını yaratdılar
Mohenco – Daro vә Harappa şәhәrlәri meydana gәldi

96 Qәdim Misir vә Çin xalqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:

•

kompasın yaradılması
Makedoniya imperiyasının tәrkibinә qatılmaları
ehramların tikilmәsi
tәqvimin yaradılması
respublika idarә üsulunun yaradılması

97 Göstәrilәnlәr aiddir: 1. daşdan yonulmuş darvaza 2. Sadә vә asan hesab qaydası 3. Mahabharata vә
Ramayana poemaları

•

Qәdim Yunanıstana
Qәdim Şumerә
Çinә
Hindistana
Qәdim Misirә

98 E.ә. VIII әsrdә Afina şәhәr dövlәtini idarә edirdi:

•

Xalq yığıncağı
Xalq yığıncağı tәrәfindәn seçilәn strateqlәr
Ağsaqqallar şurası vә onun seçdiyi iki padşah
Konsullar
Ağsaqqallar şurası vә onun seçdiyi doqquz hökmdar

99 Qәdim Misir vә Qәdim Albaniya dövlәtlәri üçün oxşar cәhәt:

•

Roma qoşunlarının hücumuna mәruz qalmışdılar
eyni әsrdә yaranmaları
Makedoniyalı İsgәndәrin hücumuna mәruz qalmışdılar
Әhәmәni dövlәtinin hücumuna mәruz qalmışdılar
alan tayfalarının yürüşlәrinә mәruz qalmışdılar

100 Daha sonra olmuşdur:

•

Çindә Xan dövlәtinin yaranması
Çin әrazisindә ilk dövlәtin yaranması
Sin dövlәtinin padşahının imperator titulu qәbul etmәsi
Ari tayfalarının Hindistana yürüş etmәsi
Hindistanın Makedoniya imperiyasının hücumuna mәruz qalması

101 Çindә Sin imperiyasının hakimiyyәti dövrü üçün sәciyyәvi idi:

•

inzibati islahatların keçirilmәsi vә ölkәni hunlardan qorumaq üçün sәdd çәkilmәsi
Böyük ipәk yolunun salınması vә bu yol istiqamәtindә çin ordularının qarәtçi yürüşlәri
dәmir emalına başlanması
qul әmәyinin lәğv edilmәsi vә torpaq islahatının keçirilmәsi
“Tarixi qeydlәr” kitabının yazılmasıvә Şәrqi Asiya ölkәlәri ilә әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsi

102 Çindә Xan sülalәsinin hakimiyyәti dövrü üçün sәciyyәvi idi:
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•

dәmir emalının başlanması vә kağızın istehsal olunması
Böyük Çin sәddinin inşasının başlanması, hunlarla müharibә aparılması
“Vuruşan padşahlıqlar dövrü” adlandırılması
Çinin ilk dәfә vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
“Qırmızıqaşlılar” vә “Sarısarıqlılar” üsyanlarının baş vermәsi

103 Qırmızıqaşlılar vә sarısarıqlılar üsyanlarına aid oxşarlıq:

•

Xan sülalәsinin hakimiyyәti dövründә baş vermәlәri
qәlәbә ilә başa çatmaları
tәrkibinin yalnız qullardan ibarәt olması
Sin sülalәsinin hakimiyyәti dövründә baş vermәlәri
eyni әsrdә baş vermәlәri

104 1. mixi yazı növünün kәşfi 2. Sıfır rәqәminin tәtbiq edilmәsi 3. Kompasın kәşfi Göstәrilәnlәr müvafiq
olaraq aiddir:

•

misirlilәrә, şumerlәrә, hindlilәrә
hindlilәrә, misirlilәrә, yunanlara
çinlilәrә, şumerlәrә, romalılara
şumerlәrә, hindlilәrә, çinlilәrә
hunlara, çinlilәrә, şumerlәrә

105 Şumer şәhәr dövlәtlәrinә aiddir:

•

Rodos vә Lesbos
Fiv vә isgәndәriyyә
Harappa vә Mohenco – Dara
Milet vә Efes
Uruk vә Nippur

106 Şumer şәhәr dövlәtlәrinin başında dururdu:

•

tanhu
firon
luqal
ali maq
imperator

107 Göstәrilәnlәr aiddir: 1. Ümumdünya daşqını haqqında әfsanәnin yaranması 2. B.e.ә. III minillikdә şәhәr
dövlәtlәrin meydana gәlmәsi 3. Mixi yazı sistemindәn istifadә edilmәsi

•

Yunanıstana
Qәdim Hindistana
Mesopotamiyaya
Qәdim Misirә
Qәdim Çinә

108 Göstәrilәnlәr aiddir 1.Çoxlu koloniya salmışdır 2e.ә.VIIVI әsrlәrdә yunan elminin mәrkәzlәrindәn idi

•

Oliviya
Xersones
Pantikapey
Afina
Milet

109 Uyğunluğu müәyyәn edin Femistokl,Demosfen,Miltiad,Leonid
Salamin,Xeroneya,Fermopil,Marafon
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•

Xeronaya,Fermopil,Salamin,Marafon
Fermopil,Marafon,Xeroneya,Salamin
Salamin,Xeroneya,Marafon,Fermopil
Marafon,Salamin,Fermopil,Xeroneya

110 Kserksin Yunanıstan yürüşündә iştirak edirdilәr: 1.iskitlәr 2.misirlilәr 3.babillәr 4.assurlar 5.axeylәr

•

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

111 Misirlilәr vә Axeylәri birlәşdirәn cәhәt:

•

ölülәrin sәrdabәlәrdә dәfn edilmәsi
şәhәr dövlәtlәrin quruluşu
nomların qurulması
piramidaların tikilmәsi
koloniyalar salınması

112 Yeni Babilistan mövcud olmuşdur:

•

676519cu illәrdә
626539cu illәrdә
915875ci illәrdә
920840cı illәrdә
726676cı illәrdә

113 Hansı sülalәnin dövründә Yeni Babilistan dövlәti yarandı:

•

kuta
arami
xald
kassi
meluha

114 e.ә.VIII әsrdә Assuriyanı böhran vәziyyәtindәn çıxardı:

•

III Salmanasar
I Sarqon
III Adadninari
I Adadnirari
III Tiqlatpalasar

115 Het dövlәtinin qәti formalaşması aiddir:

•

Labarnaya
Anitaya
Kussaraya
Nesaya
I Hatduşiliyә

116 Erkәn sәltәnәt dövrü ilә başlayır:

•

Aşağı Misirin sülalәlәr dövrünün hakimiyyәti
Misirin sülalәlәr dövrünün hakimiyyәti
Misir mәnbәlәri
Misir tarixi
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Misirin hetlәrlә mübarizәsinin tarixi

117 Pellusiya döyüşündә qәlәbә qazandı:

•

Assuriya
Әhәmәnilәr
Misir
Finikiya
Yeni Babil

118 E.ә.IV minilliyin II yarısında Misirdә hansı padşahlıqlar yarandı:

•

Yuxarı Misir, Giza
Sinay, Memfis
Fiva, Memfis
Aşağı Misir, Yuxarı Misir
Sakara, Aşağı Misir

119 Assuriya dövlәtinә aid deyil:

•

İşğalçı dövlәt olmuşdur
E.ә.VIIIVII әsrlәr Ön Asiyada әn qüdrәtli dövlәt olmuşdur
Dәclә çayının yuxarı axarında meydana gәlmişdir
Paytaxtı Nineviya olmuşdur
E.ә.IX әsrdә süqut etmişdir

120 Hansı daha әvvәl olmuşdur?

•

Pelusiya döyüşü
vahid Misir dövlәtinin yaranması
Misirdә nomların yaranması
III Tutmosun Ön Asiyaya hücumu
II Ramzesin Hetlәrә mәğlub olması

121 E.ә. II әsrdә:

•

Karfaqen Roma әyalәtinә çevrildi
Hannibal İtaliya әrazisinә hücum etdi.
Kanna döyüşü baş verdi
Roma Siciliyanı әlә keçirdi
Zama döyüşü baş verdi

122 Respublika dövründә Romada böyük hüquqa malik idi:

•

Strateq
Triumf
Hilot
Senat
Plebey

123 Respublika dövründә il әrzindә Romanı idarә edir vә müharibә vaxtı isә ordu komandanı olurdular:

•

Plebeylәr
Arxontlar
Konsullar
Strateqlәr
Tribunlar

124 Xarici elçilәr nә mәqsәdә gәldiklәrini bildirirdilәr.
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•

Roma senatına
Roma hökmdarına
Roma kuestoruna
Roma magistratına
Roma xalq mәclisinә

125 Romada e.ә. 509cu ilә qәdәr davam etmişdir.

•

Respublika
İmperiya
Aristokratiya
Padşahlıq
Oliqarxiya

126 E.ә. VI әsrdә xalq yığıncağına arxalanaraq islahat keçirdi.

•

Meltiad
Fukudad
Solon
Femispokl
Perikl

127 Hetlәrlә bağlanmış müqavilәyә әsasәn Misirә çatmış torpaqlar.

•

Nubiya
Babil
Mesopotamiya
Fәlәstin, Suriya, Finikiya.
Assuriya

128 Qәdim Yunanıstanda sәfirlәrin başlıca vәzifәsi

•

digәr dövlәtlә düşmәnçilik әlaqәlәri yaratmaq
müharibә etmәk
sülh bağlamaq
digәr dövlәtlә ittifaq bağlamaq vә müqavilә imzalamaq
dövlәtlәr arasında ticarәt әlaqәlәri qurmaq

129 E.ә.II әsrdә olmuşdur 1.Spartak üsyanının baş vermәsi 3.Sezarın hakimiyyәti әlә alması 2.Qay Qrakxın
tribun seçilmәsi 4.Tiberi Qrakxın torpaq qanununu irәli sürmәsi

•

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

130 I Pun müharibәsinә aid deyil

•

e.ә.264241ci illәri әhatә etmәsi
Siciliyanın Roma tәrәfindәn işğal edilmәsi
Romanın qәlәbәsi ilә başa çatması
İspaniyanın Roma tәrәfindәn tutulması
Karfagenin mәğlub olması

131 Qәdim Misir tarixinin e.ә. II minilliyinә aid deyil:
Nubiyada Misir hakimiyyәtinin qurulması
III Tutmosun işğalları
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•

paytaxtın Fivә köçürülmәsi
II Ramzesin Suriyaya yürüşü
Romanın әyalәtinә çevrilmәsi

132 Böyük İpәk yoluna aid deyil:

•

e.ә. II әsrdә Sin sülalәsi tәrәfindәn salınması
Ticarәt mәqsәdilә istifadә edilmәsi
Çindәn Ön Asiyaya vә İspaniyaya qәdәr әrazidә yerlәşәn xalqları birlәşdirmәsi
Azәrbaycan әrazisindәn keçmәsi
İşlәk xәtlәrindәn birinin Xәzәr dәnizinin qәrb sahillәri boyunca istiqamәtlәnmәsi

133 Qәdim Misir vә Çin xaqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:

•

ilk dәfә kağızın istehsalına başlanması
su saatının ixtirası
heroqlif yazılardan istifadә edilmәsi
yazı materialı kimi papirusdan istifadә edilmәsi
mixi yazı sistemindәn istifadә edilmәsi

134 Marafon döyüşündә yunan ordusuna başçılıq edәn sәrkәrdә:

•

Hannibal
Pompey
Femistokl
Militiad
Perikl

135 Marafon vә Qranik döyüşlәrinin oxşar cәhәti:

•

romalılarla әhәmәnilәr arasında olmuşdu
sasani qoşunları qalib gәlmişdilәr
әhәmәni qoşunları mәğlub edilmişdilәr
yunanlar mәğlub olmuşdular
çinlilәrlә hunlar arasında olmuşdu

136 E.ә. V әsrin sonlarında yunan şәhәr – dövlәtlәri arasındakı müharibәlәrin nәticәsi:

•

bütün yunan – şәhәr dövlәtlәri Әhәmәni tәrәfindәn işğal edildi
Balkan xalqları Spartanın hökmranlığı altında birlәşdirildi
Yunanıstan Afinanın hökmranlığı altında birlәşdirildi
Afina mәğlub oldu
Cәnubi Avropada quldarlıq quruluşu süqut etdi

137 E.ә. II minillikdә dori tayfalarının Yunanıstana hücumunun nәticәsi:

•

Mikena mәdәniyyәti mәhv edildi
mәdәniyyәt tәnәzzül etsә dә, tәsәrrüfat canlandı
Krit mәdәniyyәti mәhv edildi
dorilәrin yerli әhali ilә qarışmasından yunan xalqı yarandı
vahid dövlәt yarandı

138 E.ә. IV әsrdә Yunanıstanın Makedoniya hakimiyyәti altına düşmәsinin sәbәblәri:

•

Yunanıstanın İran tәrәfindәn işğal olunmaq tәhlükәsi, sәnәtkarlar arasında tәbәqәlәşmә
Şәhәr – dövlәtlәr arasında müharibәlәr, şәhәr әhalisinin pulla әlә alınması
ölkәyә külli miqdarda qulların gәtirilmәsi, sәnәtkarlar arasında tәbәqәlәşmә
qulların sayının azalması vә quldarların xәyanәti
Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin iqtisadi inkişafı, dövlәt hakimiyyәtinin güclәnmәsi
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139 Solonun islahatlar keçirmәkdә әsas mәqsәdi:

•

ümumi hәrbi mükәllәfiyyәti lәğv etmәk
ticarәt vә sәnәtkarlığın inkişafını tәmin etmәk
xalq üsyanlarının qarşısını almaq
kolonların torpaq üzәrindә mülkiyyәt hüququnu möhkәmlәndirmәk
yoxsul vәtәndaşlara bütün vәzifәlәri tutmaq hüququ vermәk

140 E.ә. IV әsrdә yunan şәhәr dövlәtlәrinin vә әhәmәni dövlәtinin süqutunun oxşar cәhәti:

•

aramsız müharibәlәr, qulların üsyanları
muzdlu qoşunun xәyanәti
Makedoniya dövlәtinin işğalları
Roma işğalları
qulların vә yoxsulların üsyanı

141 Fermopil vә Xeroneya döyüşlәrinin oxşar cәhәti:

•

yunanlarla makedoniyalılar arasında baş vermәlәri
yunanların qәlәbә qazanmaları
eyni ildә baş vermәlәri
yunanlarla Әhәmәnilәr arasında baş vermәlәri
yunanların mәğlub olması

142 Daha әvvәl baş vermişdir:

•

Afinanın yoxsul vәtәndaşlarına bütün dövlәt vәzifәlәrini tutmaq hüququnun verilmәsi
Periklin strateq seçilmәsi
Attikanın bütün әhalisinin afinalılar tәrәfindәn tabe edilmәsi
Daha әvvәl baş vermişdir:
Solonun islahatlar keçirmәsi

143 Daha әvvәl baş vermişdir:

•

Drakon qanunlarının qәbul edilmәsi
Afina şәhәrinin salınması
Afinada gümüş pulların kәsilmәsi
Yunanıstanda teatrın yaranması
Solon islahatlarının keçirilmәsi

144 E.ә. III – II minilliklәrinә aiddir:

•

Kritdә әn qәdin dövlәtin yaranması
Misirin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
Roma şәhәr – dövlәtinin yaranması
Pun müharibәlәri
Romalıların bütün İtaliyanı işğal etmәsi

145 Attikada demosa, qәdim Romada plebeylәrә aid oxşar cәhәt:

•

e.ә. III әsrdә vәtәndaşlıq hüququ әldә etmәlәri
orduda xidmәt etmәkdәn mәhrum edilmәlәri
hakim tәbәqәni tәşkil etmәlәri
azad әhalinin yoxsul tәbәqәlәrini tәşkil etmәlәri
qәdim sakinlәrin nәslindәn olmaları

146 E.ә. V әsr Afina vә e.ә. II әsr qәdim Roma tarixindәki oxşarlıq:
vәtәndaş müharibәsinin başlanması
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•

şәhәr – dövlәtlәri arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi
işğalçı müharibәlәri dayandırmaları
әhalinin yoxsul tәbәqәsinә vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsi
Aralıq dәnizi hövzәsindә qüdrәtli dövlәtә çevrilmәlәri

147 Qәdim Misir vә Yunanıstan tarixindә ümumi cәhәt:

•

heroqlif yazının geniş yayılması
Әhәmәni imperiyasının tәrkibinә daxil olmaları
Makedoniyaya döyüşsüz tәslim olmaları
Roma dövlәti tәrәfindәn işğal olunmaları
Sasanilәr dövlәtinin tәrkibindә olmaları

148 Fermopil vә Plateya döyüşlәrinin ümumi cәhәti:

•

dәniz döyüşlәri olmaları
Әhәmәnilәrin qәlәbәsi ilә qurtarmaları
Әhәmәnilәrin mәğlubiyyәti ilә qurtarmaları
yunanlarla Әhәmәnilәr arasında olmaları
yunnlarla troyalılar arasında olmaları

149 E.ә. II әsrә aiddir:

•

Korinf şәhәrinin romalılar tәrәfindәn dağıdılması
Vandalların Romanı tutması
Qotların üsyanı
Böyük Çin sәddinin inşasına başlanması
Sarısarıqlılar üsyanı

150 Qәdim Roma vә Yunanıstan tarixindә ümumi cәhәt:

•

Misir dövlәti tәrәfindәn işğal olunmaları
Hunların hücumun amәruz qalmaları
Makedoniya dövlәti ilә müharibә aparmaları
Bizans imperiyasının tәrkibinә daxil edilmәlәri
Makedoniyalı İsgәndәrә müqavimәt göstәrmәdәn tәslim olmaları

151 II Ramzesin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:

•

yeni şәhәrin salınması
hetlәrlә uğursuz döyüş
Nubiyanın Misirә tabe edilmәsi
Suriyaya 2 hәrbi yürüş tәşkil edilmәsi
imarәt vә mәbәdlәrin tikilmәsi

152 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

“Osiris haqqında әfsanә” – Qәdim Roma
günәş vә su saatının ixtirası – Qәdim Hindistan
Kompasın ixtirası – Qәdim Çin
ulduzlu göyün xәritәsinin tәrtib edilmәsi – Qәdim Yunanıstan
“dağlar vә dәnizlәr haqqında kitab” – Qәdim Mesopotamiya

153 Piramidaların tikilmәsindә mәqsәd:

•

padşah hakimiyyәtini müqәddәslәşdirmәk
Misiri şöhrәtlәndirmәk
fironun qeyriadi qüdrәtә malik olduğunu göstәrmәk
allaha ibadәti tәbliğ etmәk
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göy cisimlәrini müşahidә etmәk

154 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

“Mahabharata” eposu yaranmışdı – Qәdim Misirdә
әfsanәyә görә Günәş tanrısı Ra dünyanı yaradan hesab edilirdi – Misirdә
“Osiris haqqında әfsanә” yaranmışdı – Mesopotamiyada
İkiçayarasında yazı yaranmşdı – e.ә. II minilliyin әvvәlindә
Qәdim Misir tikililәrindә daha çox işlәdilirdi – beton vә daş materialları

155 Uyğunluq pozulub:

•

e.ә. II minilliyin sonunda ari tayfalarının hücumuna mәruz qaldı – Hindistan
e.ә III әsrdә Aşoka birlәşdirdi – bütün Hindistanı
Konfutsi tәlimi ilk dәfә yayılmışdır – Hindistanda
e.ә IV әsrin 20ci illәrindә Makedoniyalı İsgәndәrin hücumuna mәruz qaldı – Hindistan
Brahma insanları yaradan baş allah hesab edilirdi – Qәdim Hindistanda

156 Qәdim Misirin e.ә. IV minilliyiә aid sәciyyәvi xüsusiyyәti:

•

Finikiya vә Suriyanın işğal edilmәsi
Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn işğalı
vahid dövlәtin yaranması
paytaxtın Fiv şәhәrinә köçürülmәsi
Fironların qayaaltı sәrdabәlәrdә dәfn olunması

157 Qәdim Çindә vuruşan padşahlıqlar dövrü nün başa çatdığı dövrdә:

•

Aşoka bütün Hindistanı vahid dövlәtdә birlәşdirdi
Köçәri ari tayfaları Hindistana hәrәkәt etdi
Makedoniyalı İsgәndәr Hindistanın şimal – qәrb hissәsinә hücum etdi
Arilәrlә yerli әhali qarışıb hind xalqını yaratdılar
Mohenco – Daro vә Harappa şәhәrlәri meydana gәldi

158 Qәdim Misir vә Çin xaqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:

•

ilk dәfә kağızın istehsalına başlanması
su saatının ixtirası
heroqlif yazılardan istifadә edilmәsi
yazı materialı kimi papirusdan istifadә edilmәsi
mixi yazı sistemindәn istifadә edilmәsi

159 Qәdim Misir vә Çin xalqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:

•

kompasın yaradılması
Makedoniya imperiyasının tәrkibinә qatılmaları
ehramların tikilmәsi
tәqvimin yaradılması
respublika idarә üsulunun yaradılması

160 Böyük İpәk yoluna aid deyil:

•

Azәrbaycan әrazisindәn keçmәsi
İşlәk xәtlәrindәn birinin Xәzәr dәnizinin qәrb sahillәri boyunca istiqamәtlәnmәsi
Ticarәt mәqsәdilә istifadә edilmәsi
Çindәn Ön Asiyaya vә İspaniyaya qәdәr әrazidә yerlәşәn xalqları birlәşdirmәsi
e.ә. II әsrdә Sin sülalәsi tәrәfindәn salınması

161 Qәdim Misir tarixinin e.ә. II minilliyinә aid deyil:
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•

Nubiyada Misir hakimiyyәtinin qurulması
III Tutmosun işğalları
paytaxtın Fivә köçürülmәsi
II Ramzesin Suriyaya yürüşü
Romanın әyalәtinә çevrilmәsi

162 II Ramzesin hәyata keçirdiyi siyasәtin nәticәsi:

•

Misir vahid dövlәtdә birlәşdirildi
Finikiya yenidәn Misirin hakimiyyәti altına keçdi
Şimali Suriya Misirә birlәşdirildi
Nubiya ilk dәfә Misirә tabe edildi
Fәlәstin ilk dәfә Misirә tabe edildi

163 E.ә. VI – V әsrlәr Yunanıstan memarlığının möcüzәsi hesab edilir:

•

dorik vә ionik sütunlar
Akropolda ucaldılan binalar vә heykәllәr
“Diskatan” heykәli vә qara fiqurlu amfora
Olimpiya oyunlarının qaliblәri şәrәfinә ucaldılan heykәllәr
qara vә qırmızı fiqurlu vazalar

164 III Tiqlatpalasara aiddir: 1.hәrbi vә inzibati islahatlar keçirilmәsi 4.daimi nizami ordu yaratması 2.dini
islahat keçirmәsi 5.yunanlarla ittifaq bağlaması 3.assur ordusunu yenidәn tәşkil etmәsi

•

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

165 Uyğunluğu müәyyәn edin: 1.I Tutmos 2.III Tutmos 3.II Ramzes a)әyanların mövqeyinin
möhkәmlәnmәsi b)Suriya uğrunda hetlәrlә mübarizә c)Fәrat çayınadәk irәlilәmәsi

•

1c; 2a; 3b,c
1c; 2a; 3a
1a; 2b; 3c
1a,c; 2a; 3a,b
1b; 2a; 3a,c

166 Vahid Misir dövlәti: 1.E.ә.IV minilliyin sonunda meydana gәlmәsi 2.Qurucusu II Tutmos idi 3.Paytatxtı
Memfis idi 4.әsasәn Çati tәrәfindәn idarә olunurdu 5.E.ә.VI minillikdә meydana gәlmişdi

•

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

167 Mәntiqi ardıcıllığı tamamlayın 1.e.ә.490cı il  Marafon döyüşündә әhәmәnilәrin mәğlub olması
2.e.ә.338ci il – Xeroneya doyüşündә Makedoniyanın qalib gәlmәsi 3.e.ә.190cı il  ...

•

İss döyüşündә yunanların mәğlub olması
Fermopil döyüşündә iranlıların qalib gәlmәsi
Pelusiya döyüşündә Misirin mәğlub olması
Maqnezi döyüşündә romalıların qalib gәlmәsi
Maqnezi döyüşündә Selevkilәrin qalib gәlmәsi
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168 Respublika dövründә plebeylәrmәhrum idilәr 1.hәrbi xidmәtә getmәkdәn 2.strateq seçilmәkdәn 3.dövlәt
işlәrindә iştirak etmәkdәn 4.ictimai torpaqlardan istifadә etmәkdәn

•

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

169 E.ә.201ci ildә Roma ilә müqavilә bağlayan Karfagen 1.Öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli idi
2.Siciliyadan öz ordusunu çıxarmalı idi 3.Böyük mәblәğdә pul vermәli idi 4.Afrikadan kәnardakı
torpaqlardan әl çәkmәli idi 5.Kiçik Asiyanı Romaya qaytarmalı idi 6.Siciliyanı Romaya vermәli idi

•

1.4.6
1,2,3
2,5,6
1,3,4
2,3,5

170 Hansı dövlәtlәr üzәrindә qәlәbәdәn sonra Roma Aralıq dәnizi hövzәsindә әn güclü dövlәtә çevrildi
1.Makedoniya 2.Sparta 3.Selevkilәr 4.Assuriya 5.Karfagen 6.әhәmәnilәr

•

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

171 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin 1.Roma şәhәrinin salınması 2.Patrisi vә plebeylәrin mübarizәsinin
başa çatması 3.I Pun müharibәsinin başlanması

•

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

172 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin 1.Plebeylәrin xalq tribunu seçmәk hüququ almaları 3.Manna
dövlәtinin süqutu 2.Afinada strateq seçilmәsinә başlanılması 4.Romalıların bütün İtaliyanı işğal etmәlәri

•

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

173 Qara dәnizdә meydana gәlmiş yunan koloniyaları: 1. Oliviya 2. Afina 3. Korinf 4. Xersones 5. Troya 6.
Pantikapey

•

1,2,4
3,4,6
1,2,3
1,4.6
4,5,6

174 Yunanİran müharibәlәrinin Afina üçün nәticәlәri 1. Öz müstәqilliyini itirdi 2. dәniz sahiblәri nә çevrildi
3. Sparta tәrәfindәn işğal edildi 4. Yunanıstanda ağalığa can atmağa başladı 5. İran tәrәfindәn işğal edildi
1,5
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•

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

175 Qәdim Babil dövlәti: 1. E.ә.III minillikdә meydana gәlmiş 2. Sumunbum tәrәfindәn qurulmuş 3.
E.ә.XIX әsrdә meydana gәlmiş 4. әn qüdrәtli hökmdarı Hammurapi olmuş 5. E.ә.XIII әsrdә süqut etmiş

•

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

176 Vahid Misir dövlәti: 1. E.ә.IV minilliyin sonunda meydana gәlmiş 2. Qurucusu II Tutmos olmuş 3.
Paytaxtı Memfis olmuş 4. әsasәn Çatı tәrәfindәn idarә olunmuş 5. E.ә.VI minillikdә meydana gәlmiş

•

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

177 E.ә.VII әsrdәn başlayaraq Demos Aristokratiyadan tәlәb edirdi: 1. Kәndlilәrә torpaq sahәsi verilsin 2.
Dorilәr Yunanıstandan qovulsun 3. Kәndlilәrin borcları lәğv edilsin 4. Ara müharibәlәrә son qoyulsun

•

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

178 II Kir tәrәfindәn işğal edilmiş dövlәtlәr: 1. Midiya 2. Misir 3. Lidiya 4. Babil 5. Assuriya 6. Parfiya

•

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

179 Finikiyalılar: 1. Aralıq dәnizinin şәrq sahillәrindә mәskunlaşmışdılar 2. İşğalçı müharibәlәr aparırdılar 3.
әsasәn bağçılıq vә ticarәtlә mәşğul olurdular 4. bütün Mesopotamiyanı әlә keçirmişdilәr 5. özlәrinin şәhәr
dövlәtlәrini qurmuşdular

•

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

180 Şәrq ölkәlәrindәn ticarәt vasitәsi ilә Misirә gәtirilirdi: 1. qullar 2. şüşә 3. Kәtan 4. gümüş, qalay 5. Sidr
ağacı vә ağac materialları

•

1,4,5
3,4,5
1,3,5
1,2,3
2,3,4
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181 E.ә. V әsrdә Afina şәhәr dövlәtindә açıq sәsvermә yolu ilә seçildilәr 1.Konsullar 2.Senatorlar
3.Strateqlәr 4.Xәzinәdarlar

•

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

182 E.ә. VII әsrdәn başlayaraq Afinada Ağsaqqalar şurası

•

Patrislәrә qarşı mübarizә aparırdı
Ordu vә donanmaya rәhbәrlik etmәk üçün strateqlәr tәyin edirdi
Qulların istismarını qadağan edirdi
Bütün mәsәlәlәri hәll edәrәk qanunlar qәbul edirdi
Zadәganların әleyhinә mübarizә aparırdı

183 Respublika dövründә xalq yığıncağı tәrәfindәn seçilirdi 1. Konsullar 2. Strateqlәr 3. Dövlәt mәmurları 4.
Plebeylәr 5. Aristokratlar

•

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

184 Spartada Ağsaqqalar şurası. 1.Senatı idarә edirdi 2.Mühüm mәsәlәlәri hәll edirdi 3.Konsullara nәzarәt
edirdi 4.Müqәssirlәri mühakimә edirdi

•

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

185 Afina vәtәndaşlarına aiddir:1.Dövlәt qarşısında heç bir cavabdehlik daşımırdı 2.Qanunla müәyyәn
edilmiş hüquqlardan istifadә edә bilәrdi. 3.Dövlәt qarşısında müәyyәn vәzifәlәr daşıyırdı 4.Senatın
yığıncaqlarında iştirak edә bilәrdi 5.Orduda vә donanmada xidmәt etmәli idilәr

•

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

186 III Tiqlatpalasarın işğal olunmuş әrazinin әhalisini kütlәvi surәtdә köçürmәsi bağlı idi: 1.köçürülәnlәnlәr
üçün yaxşı şәrait yaratmaq 2.işğal olunmuş ölkәlәrin canlı qüvvәsini azaltmaq 3.baş verә bilәcәk üsyanların
qarşısını almaq 4.öz hakimiyyәtinә dayaq yaratmaq 5.işğal olunmuş ölkәlәrdә vahimә vә qorxu yaratmaq

•

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

187 Uyğunluq gözlәnilmişdir:
Qәdim Hindistan tarixinә aiddir – Günәş tanrısı Ra
Qәdim şumerlәrә aiddir – “Osiris haqqında әfsanә”
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•

Erkәn orta әsrlәr dövründә Çindә  kompas ixtira edilmişdir
e.ә. II minillikdә Misirdә  daşdan dörd şir heykәli yonulmuşdur.
Qәdim Misirdә  “Dәhşәtlәr atası” adlanan heykәl qoyulmuşdur

188 II Ramzesin hetlәrlә bağladığı müqavilәnin nәticәsi:

•

Numibiya Misirә tabe edildi
Hetlәrә Aralıq dәnizindә üzmәk qadağan edildi
Hetlәr bütün Suriyanı vә Fәlәstini әllәrindә saxlayıb, Finikiyanı Misirә verdilәr
II Ramzes Suriyaya olan iddialarından әl çәkdi
Şimalı Suriya hetlәrin әlindә qaldı, Fәlәstin Finikiya vә Suriyanın cәnubunu yenidәn Misirin hakimiyyәti altına
keçdi

189 E.ә. IV minillikdә Yuxarı vә Aşağı Misir padşahlıqları arasında müharibәnin nәticәsi:

•

Misirin yadellilәr tәrәfindәn tutulmasına şәrait yarandı
Qәdim Misirin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi ilә başa çatdı
Nomlar arasında hakimiyyәt uğrunda mübarizә güclәndi
Aşağı Misirin qәlәbәsi ilә qurtardı

190 E.ә. IV minillikdә Yuxarı Misir vә Aşağı Misir padşahlıqları arasında mübarizәnin sәbәbi:

•

Nilin mәhsuldar vadisinә yiyәlәnmәk
vahid Misir dövlәti yaratmaq
Nubiya qızıl mәdәnlәrini әlә keçirmәk
Ön Asiyada möhkәmlәnmәk
qonşu ölkәlәrdә siyasi üstünlüyü әlә keçirmәk

191 1. Zikkurat tipli mәbәdlәrin inşası 2. Onluq hesablama sisteminin yaranması 3. İlk dәfә kompasdan
istifadә Göstәrilәnlәr müvafiq olaraq aiddir:

•

misirlilәrә, romalılara, hunlara
hindlilәrә, hunlara, yunanlara
hindlilәrә, şumerlәrә, çinlilәrә
şumerlәrә, yunanlara, çinlilәrә
şumerlәrә, misirlilәrә, çinlilәrә

192 E.ә. IV әsrdә Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin vә e.ә. VI әsrin әvvәllәrindә Manna dövlәtinin tarixinә aiddir:

•

Assuriyanın tәzyiqi altında xırda vilayәtlәrә parçalanmaları
II Sarqonun yürüşlәrinә mәruz qalmaları
başqa dövlәtin tәrkibinә daxil edilmәlәri
Makedoniya dövlәti ilә müharibә aparmaları
Midiya dövlәti ilә meharibәdә mәğlub olmaları

193 Yunan – İran müharibәlәrinin nәticәlәrindәn biri:

•

Egey dәnizindә İran hәrbi donanmasının üzmәsi qadağan edildi
İon dәnizindә İran donanmasının üzmәsi qadağan edildi
Egey dәnizindәki adaların bir hissәsi Әhәmәnilәrә verildi
Egey dәnizindәki adaların bir hissәsi Әhәmәnilәrә verildi
Әhәmәnilәr Egey dәnizindә Afina ilә bәrabәr hüquqlar qazandı

194 Qәdim Yunanıstan Aralıq dәnizi hövzәsindә hakim dövlәtә çevrildi:

•

Әhәmәni dövlәti üzәrindә qәlәbәdәn sonra
Aralıq dәnizi sahillәrindә yunan koloniyalarının salınması ilә
Pirey limanının inşasından sonra
Solon islahatlarının nәticәsindә
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Marafon döyüşü nәticәsindә

195 Eyni әsrdә baş vermişdir:

•

Roma şәhәrinin salınması, “Drakon qanun”larının qәbul edilmәsi
Midiya dövlәtinin süqutu, Solon islahatları
Afinada gümüş pulun kәsilmәsi, Afina şәhәrinin salınması
Әhәmәnilәr sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi, Qavqamela döyüşü
“Drakon qanun”larının qәbul edilmәsi, Solon islahatları

196 Eyni әsrdә baş vermişdir:

•

Afina şәhәr – dövlәtinin yaranması, Azәrbaycanda İskit padşahlığının süqut etmәsi
Afinada gümüş pulun kәsilmәyә başlanması, Azәrbaycanda İskit padşahlığının yaranması
Böyük Hun dövlәtinin parçalanması, Hindistanda Aşokanın vahid dövlәt yaratması
Böyük Çin sәddinin tikilmәyә başlanması, Drakon qanunlarının qәbul edilmәsi
Şumer vә Sparta dövlәtlәrinin yaranması

197 E.ә. II minillikdә baş vermişdir:

•

Drakon qanununun verilmәsi vә ilk Olimpiya oyunlarının keçirilmәsi
Solonun islahatı vә Tiberi Qrakxın islahatı
Dorilәrin Yunanıstana, arilәrin Hindistana hücumu
Böyük ipәk yolunun açılması vә Afina şәhәr – dövlәtinin yaranması
Yunan – İran müharibәlәri vә Afina vә Sparta şәhәrlәrinin salınması

198 Sedan döyüşünün nәticәsi

•

Fransa mәğlub oldu
Avstriya İtaliya krallığını mәğlub etdi
Prussiya İtaliyanı әlә keçirdi
Rusiya qәlәbә qazandı
Fransa Şimali Afrikanı mәğlub etdi

199 Üçlәr itifaqına daxil olan ölkәlәr:

•

Almaniya, İngiltәrә, Avstriya Macarıstan
İngiltәrә, Fransa, İtaliya
Almaniya, Fransa, AvstriyaMacarıstan
Almaniya, Avstriya Macarıstan, İtaliya
Almaniya,Türkiyә, avstriyaMacarıstan

200 Hansı hadisә nәticәsindә Almaniya imperiya elan edilmişdi :

•

Almaniyada 18481849cu illәr inqilabının nәticәsi
Danimarka üzәrindә Prussiyanın qәlәbәsi nәticәsindә
Frankfurt milli mәclisinin yaranmasından sonra
Sadova vuruşmasında sonra
FransaPrussiya müharibәsi nәticәsindә

201 Türkiyә vә Rusiya arasında SanStefano sülh müqavilәsi imzalandı:

•

1879cu ilin mayın 26ı
1877ci ilin oktyabrın 18i
1877ci ilin aprelin 24ü
1871ci ilin iyunun 3ü
1878ci ilin martın 3ü
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202 1871ci il mayın 10da Almaniya vә Fransa arasında bağlanmış Frankfurt sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә
әsasәn:

•

FransaAlmaniya münasibәtlәri inkişaf etdirilmәlidir.
Almaniya Elzas vә Lotarengiyanı Fransaya qaytarır, barışıq imzalanır.
FransaPrussiya diplomatik әlaqәlәri inkişaf etdirilirdi
Prussiya ilә Avstriya arasında ittifaqın әsası qoyuldu, üçlәr ittifaqı tәşkil edildi.
Fransa Elzas Lotaringiyanı itirir vә 5 mld. frank tәzminat verir.

203 1852ci ildә

•

FransaPrussiya müharibәsi baş verdi
Burjua inqilabı başa çatdı
Fransada ikinci imperiya quruldu
Birinci Napoleon hakimiyyәtә gәldi
Sedan döyüşü baş verdi

204 Dominion adlanırdı:

•

Sәnaye mәrkәzlәri
İşin qәsdәn pozulması
Müstәmlәkә daxilindә özünüidarә hüququ alan ölkә
Müstәmlәkә olmayan әrazi
Ordu birliklәri

205 Şimal müharibәsindәn sonra Rusiya vә FransaPrussiya müharibәsindәn sonra Almaniyada baş vermiş
oxşar hadisә:

•

Dәnizә çıxış әldә olundu
Ölkә imperiya elan olundu
Konstitusiya qәbul olundu
Sәnaye çevrilişi başa çatdı
Ölkәnin birlәşdirilmәsi başa çatdı

206 Sadova döyüşündә mәğlub oldu

•

Avstriya
Danimarka
Fransa
Hollandiya
Prussiya

207 Krım müharibәsinә aid döyüş

•

Sedan
Navarin
Sadova
Sinop
Kerç

208 1863cü ildә ABŞda:

•

Ağlarla qaralara bәrabәr hüquqlar verildi;
Quldarlıq lәğv edildi;
Respublikaçılar partiyası yaradıldı;
Vәtәndaş müharibәsi başa çatdı;
Homstedlәr haqqında qanun qәbul edildi;
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209 ABŞda quldarlığın lәğv edimәsindәn neçә il sonra konqresdә zәncilәrin vәtәndaşlıq hüquqları haqqında
qanun qәbul edildi?

•

1
5
3
2
4

210 1853cü il mayın 5dә:

•

İtaliya vahid dövlәtdә birlәşdirildi
Rusiya hәrbi qüvvәlәrini Valaxiyadan çıxardı;
Fransa” müqәddәs yerlәrlә” bağlı güzәştә getdiyini bidirdi;
Türkiyә “müqәddәs yerlәrlә” bağlı güzәştә getdiyini bidirdi;
Navarin döyüşü baş verdi;

211 1854cü il yanvarın 4dә:

•

Sedan fәlakәti baş verdi
Birlәşmiş İngiltәrәBelçika qoşunları Qara dәnizә daxil oldu;
Sinop döyüşü baş verdi;
FransaBelçika qoşunları Qara dәnizә daxil oldu;
Birlәşmiş İngiltәrәFransa donanması Qara dәnizә daxil oldu;

212 Krım müharibәsi dövründә Sevastopol tәslim oldu:

•

1855ci ilin avqustunda;
1853cü ilin oktyabrında;
1854cü ilin aprelindә
1853cü ilin mayında;
1854cü iln mayında;

213 1866ci ildә Prussiya ilә Avstriya arasında sülh müqavilәsi imzalandı:

•

Berlindә
Praqada
Parisdә
Versalda
Vyanada

214 ABŞın tәlәbi ilә Fransa öz qoşunlarını Meksikadan çıxardı:

•

1868ci ildә;
1864cü ildә;
1867ci ildә;
1863cü ildә
1865ci ildә;

215 1871ci ildә Almaniyanın Fransadan aldığı әrazilәr:

•

Elzas,Lotaringiya;
Reyn,Vestfaliya;
Şampan,Navarra;
Rurr,Reyn;
Bavariya,Elzas;

216 1882ci ildә İtaliya hansı dövlәtә hücum etmişdir?
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•

Osmanlıya
Tunisә
Misirә
Almaniyaya
Hәbәşistana

217 1882ci ildә:

•

Prussiya Avstriyaya müharibә elan etdi
«Üçlәr ittifaqı» quruldu
Alman imperiyası yarandı
Fransa torpaqları Almaniyaya verildi
Sadova döyüşü oldu

218 FransaPrussiya müharibәsi nәticәsindә Fransa hansı torpaqlarını itirdi?

•

Navarra, Bretan
Veymar, Sileziya
Elzas, Lotaringiya
Trungiya, Qalitsiya
Sedan, Marsel

219 Sedan döyüşünün nәticәsi:

•

Prussiya İtaliyanı әlә keçirdi
Fransa Şimali Afrikanı tutdu
Fransa mәğlub oldu
Avstriya İtaliyanı mәğlub etdi
Rusiya qәlәbә qazandı

220 1852ci ildә:

•

Fransada II imperiya yarandı
FransaPrussiya müharibәsi baş verdi
I Napoleon hakimiyyәtә gәldi
Sedan döyüşü baş verdi
Burjua inqilabı başa çatdı

221 SanStefano sülh müqavilәsinә aid deyil:

•

Bolqarıstanın şimal hissәsi müstәqil oldu
Rumıniya müstәqil oldu
Çernoqoriya vә Serbiyanın müstәqilliyi Osmanlı tәrәfindәn tanındı
Qars vә Bessarabiya Rusiyaya verildi
Bessarabiyanın cәnub hissәsi Osmanlıya verildi

222 Almaniyanın birlәşdirilmәsindә mühüm rol oynamış alman dövlәti:

•

Saksoniya
Avstriya
Belçika
Danimarka
Prussiya

223 1871ci ilin yanvarın 18dә:
Әdirnә sülhü bağlandı
İtaliya birlәşdirildi
AvstriyaMacarıstan imperiyası yarandı

•

31/100

22.12.2016

•

Almaniya imperiyası yaradıldı
Fransa imperiyası yarandı

224 Sedan qalası tәslim oldu:

•

1871ci ilin yanvarında
1870ci ilin sentyabrında
1869cu ilin dekabrında
1871ci ilin noyabrında
1868ci ilin mayında

225 1866cı ilin iyunun 16da:

•

Osmanlı dövlәti mәğlub oldu
Paris sülhü imzalandı
PrussiyaRusiya müharibәsi başladı
PrussiyaAvstriya müharibәsi baş verdi
FransaOsmanlı müharibәsi başladı

226 1882ci ildә İtaliya hansı hәrbi bloka daxil oldu?

•

FransaFransa
Antanta
Osmanlıİngiltәrә
AvstriyaMacarıstan vә Almaniya
RusiyaFransa

227 XIX ısrin 60cı illәrinә aid deyil

•

PrussiyaAvstriya muharibәsinin baş vermәsi
Şimali Alman ittifaqının qurulması
Üçlәr ittifaqının qurulması
Prussiyanın Şlezviqi alması
Sadova döyüşünün baş vermәsi

228 Vәtәndaş müharibәsi dövründә ABŞda qәbul edilmiş Azadlıq haqqında bәyannamә yә aiddir:

•

Aqrar mәsәlәnin hәll edilmәsi;
Әhaliyә pulsuz torpağın verilmәsi;
Quldarlığın lәğv edilmәsi;
Zәncilәrin siyasi hüquqlarının lәğv edilmәsi;
Siyasi hakimiyyәtin quldarların әlinә keçmәsi;

229 18481849cu illәr Almaniya, İtaliya vә AvstriyaMacarıstan inqilablarının mәqsәdlәrindәki
oxşarlıqlardan biri:

•

imperiyaya son qoymaq
ölkәni birlәşdirmәk
feodal qaydalarına son qoymaq
konstitusiyalı monarxiyanı bәrpa etmәk
xarici işğalçıları ölkәdәn qovmaq

230 Fransada I imperiyanın yaranmasından 48 il sonra:

•

Vaterloo döyüşü baş verdi
«Xalqlar döyüşü» baş verdi
II imperiya yarandı
«Müqәddәs ittifaq» parçalandı
Alman imperiyası yarandı
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231 18611865ci ilәr vәtәndaş müharibәsinә aid deyil:

•

Quldarlığın lәğv edilmәsi
Homstedlәr haqqında qanunun qәbul edilmәsi
Siyasi hakimiyyәtin burjuaziyanın әlinә keçmәsi
Şimal ştatlarının qәlәbәsi
İngilis işğalına son qoyulması

232 1855ci ilin avqustunda:

•

Sevastopol tәslim oldu
Sinop mәğlubiyyәti baş verdi
Krım Rusiyaya birlәşdirildi
Pyemont Krıma әsgәr göndәrdi
İngiltәrә Rusiyaya müharibi elan etdi

233 Krım müharibәsi illәrindә birlәşmiş İngiltәrәFransa donanması Qara dәnizә daxil oldu:

•

1853cü ilin yanvarında
1856cı ilin mayında
1855ci ilin sentyabrında
1854cü ilin yanvarında
1855ci ilin martında

234 Türkiyә donanması Sinop buxtasında mәğlub oldu:

•

1856ilin avqustunda
1855ci ilin fevralında
1852ci ilin mayında
1853cü ilin noyabrında
1854cü ilin noyabrında

235 İtaliyanın birlәşmәsi uğrunda aparıcı qüvvә:

•

Neapol krallığı
Venesiya respublikası
Toskana hersoqluğu
Sardiniya krallığı
Papa vilayәti

236 18531856cı ildә:

•

Fransada dövlәt çevrilişi, Lui Banopart hakimiyyәtә gәlir.
Türkiyә Rus müharibәsi. Fransaİngilis qoşunlaları Türkiyәni dәstәklәyir, Rusiyanı tәslim olmağa vadar edirdi.
ŞimaliAlman ittifaqı yarandı
AvstriyaMacarıstan monarxiyası dağıldı
FransaPrussiya müharibәsi. Alman ittifaqınını qәlәbәsi.

237 FransaPrussiya müharibәsi nәticәsindә :

•

Fransanın Avropada iqtisadi vә hәrbi üstünlüyü әçün şәrait yarandı.
Fransada respublika elan olundu. O, Elzası,Şәrqi Lotarengiyanı geri aldı, Şlezviq vә Qolşteyni әlә keçirdi.
Almaniya İmperiyası yaradıldı.Elzas vә Lotaringiya ona verildi. Fransa 5 milyard frank tәzminat ödәdi.
İngiltәrә Rusiya ziddiyyәtlәrinin kәskinlәşmәsi.
Prussiya vә Avstriya arasında ittifaqın әsası qoyuldu, üçlәr ittifaqı tәşkil edildi.

238 Berlin konqresinin qәrarına aid deyil
Serbiya, Rumıniya vә Çernoqoriyanın müstәqil olması
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•

Bolqarıstanın üç hissәyә parçalanması
Bosniya vә Hersoqovinanın idarәsinin Avstriyaya hәvalә edilmәsi
Qars, Batum vә Әrdahanın Rusiyaya verilmәsi
Osmanlı dövlәtinin Balkanlardan çıxarılması

239 Rusiyanın Krım müharibәsindә mәğlub olmasının әsas sәbәbi:

•

ABŞFransa vә İngiltәrә müdaxilәsi
Dekabristlәr üsyanın baş vermәsi
Hәrbistrateji, texniki vә iqtisadi geriliyin mövcud olması
Daxili üsyanların baş vermәsi
Quldarlıq müharibәsinin mövcud olması

240 1854cü ilin martında Rusiyaya müharibә elan etdilәr: 1. İngiltәrә 2. Avstriya 3. Türkiyә 4. Fransa 5.
İtaliya

•

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

241 Paris sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aiddir:1. Bessarabiyanın bir hissәsi Moldaviyaya verildi 2. Qars
Türkiyәyә qaytarıldı 3. Krım müstәqil oldu 4. Kuban Rusiyaya verildi 5. Rusiya Qara dәnizdә donanma
saxlamamalı, sahildә istehkamlar tikmәmәli idi

•

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

242 Frank hökmdarı Böyük Karl: 1.İtaliyanın çox hissәsini işğal etdi 2.Qalliyanı işğal etdi 3.İspaniyada
әrәblәrlә müharibә apardı 4.Qәrbi Roma dövlәtinә son qoydu 5.Saksları itaәtә gәtirdi

•

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

243 IX әsrdә Qәrbi Avropada meydana gәlmiş dövlәtlәr: 1.Fransa 2.İspaniya 3.Almaniya 4.İtaliya 5.Bizans

•

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

244 10 may 1871ci il Frankfurt müqavilәsinә aiddir:1. Elzas vә Lotaringiya Almaniyaya verilirdi 2.
Almaniya imperiyası yaranırdı 3. İtaliya birlәşdirilirdi 4. Fransa 5 milyard frank tәzminat ödәyirdi 5.
Prussiya Almaniyaya birlәşdirilirdi

•

2,4
1,2
1,4
4,5
1,3
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245 XVII әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın xarici siyasәtinә tәsir edәn әn mühüm amillәr.

•

Reç Pospolita vә İsveçin hücumları.
Rus Türk müharibәsi.
Rusiyanın Xәzәr dәnizindә hәrbi donanma saxlamaq hüququ әldә etmәsi.
Rusiya Şimal müharibәsindә mәğlub oldu.
Rusiyada birinci burcua demokratik inqilabının başlanması.

246 Siyasi pәrakәndәliyә vә feodal qaydalarına qarşı yönәlmiş inqilablar hansı ölkәlәrdә baş vermişdi? 1.
Fransa 2. Almaniya 3. İtaliya 4. Rusiya 5. AvstriyaMacarıstan

•

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

247 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Üçlәr ittifaqı nın yaranması 2. Sadova döyüşü 3. PrussiyaDanimarka
müharibәsi 4. Şimali alman ittifaqının yaranması

•

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

248 Xaç yürüşlәri әrәfәsindә Qәrbi Avropada 1.Feodal ara müharibәlәri hökm sürürdü 2.Mәrkәzlәşmiş
dövlәtlәr yaranmışdı 3.Tәhkimçilik möhkәmlәnmişdi 4.Ticarәt vә sәnәtkarlıq inkişaf etmişdi 5.Qıtlıq vә
kütlәvi yolxucu xәstәliklәr baş vermişdi

•

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

249 Qәrbi Avropa feodallarının xaç yürüşlәrinә çıxmaqda mәqsәdlәri 1.Yeni torpaqlar әldә etmәk 2.Qullar
әldә etmәk 3.Sәnәtkarlığı genişlәndirmәk 4.Yeni tәhkimli kәndlilәr әldә etmәk 5.Kilsә gәlirlәrini әlә
keçirmәk

•

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

250 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Krım müharibәsinin başa çatması 2. Dekabristlәr üsyanı 3. Rusiyada
mәhkәmә islahatının keçirilmәsi 4. SanStefano müqavilәsinin bağlanması

•

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

251 1878ci il SanStefano sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Bolqarıstanın şimal hissәsi müstәqil dövlәt oldu 2.
Yunanıstana istiqlaliyyәt verildi 3. Çernoqoriya vә Serbiyanın müstәqilliyi Türkiyә tәrәfindәn tanındı 4. Qars
Osmanlıya qaytarıldı 5. Krım Rusiyaya birlәşdirildi 6. Rumıniya müstәqil dvlәtә çevrildi
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•

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

252 Üçlәr ittifaqı na daxil olan dövlәtlәr: 1. Almaniya 2. Fransa 3. İtaliya 4. AvstriyaMacarıstan 5. Rusiya 6.
İngiltәrә

•

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

253 1867ci ildә Kanadaya verilәn dominion hüququna әsasәn: 1)Kanada vәtәndaşları İngiltәrә tәbәәsi
sayılırdı. 2)Kanada istiqlaliyyәt qazandı. 3)Kanada parlamentinin qәrarları ingilis generalqubernatoru
tәrәfindәn tәsdiq olunmalı idi. 4)Kanada xarici dovlәtlәrlә diplomatik әlaqә qura bilәrdi.

•

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

254 Sedan fәlakәtinin Fransa üçün nәticәlәri 1)İkinci imperiya süqut etdi. 2)Respublika elan edildi. 3)Birinci
Napoleonun hakimiyyәtinә son qoyuldu. 4)Paris kommunası süqut etdi. 5)burbonlar sülalәsinin
hakimiyyәtinә son qoyulu.

•

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

255 FransaPrussiya müharibәsinә aiddir 1)Kontinental mühasirәnin elan edilmәsi 2)Sedan fәlakәtinin baş
vermәsi 3)Üçüncü Napoleonun әsir düşmәsi 4)Paris Kommunasının süqut etmәsi 5)Vyana konqresinin
çağırılması

•

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

256 Xronoloji ardıcılliğı müәyyәn edin 1)Müqәddәs ittifaqın tәşkili 2)Sadova döyüşü 3)Şimali Alman
ittifaqının qurulması 4)PrussiyaAvstriya müharibәsinin başlanması

•

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

257 XIX әsrin 70ci illәrinә aiddir 1)Almaniyanın birlәşdirilmәsinin başa catması 2)Şimali Alman ittifaqının
qurulması 3)Yapniyada ilk konstitusiyanın qәbul edilmәsi 4)Nobel qardaşları şirkәtinin qurulması 5)Alman
ittifaqının yaradılması

•

1,5
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•

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

258 1. XIV әsrin әvvәllәrindә ölkәdә silki monarxiya yaradılmışdır: 2. XVI әsrdә varlılar ayrı – ayrı
vilayәtlәrdәn vergi toplamaq ixtiyarını kraldan satın alırdılar Verilmiş xüsusiyyәtlәr aiddir:

•

Almaniyaya
Bizansa
Fransaya
İspaniyaya
İngiltәrәyә

259 Portuqaliyalıların İran körfәzindәki işğalına son qoydu:

•

II Abbas
I Tәhmasib
Sultan Hüseyn
I Şah İsmayıl
I Abbas

260 Amid vә Kadisiyyә döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:

•

eyni әsrdә baş vermәsi
Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
Әrәb qoşunlarının mәğlub edilmәsi
Alban qoşunlarının Sasani dövlәti tәrәfindә iştirak etmәsi

261 VII әsrin 40cı illәrindә әrdәbildә әrәblәrә qarşıbaş vermiş yeni üsyanının nәticәsi:

•

üsyan qalib gәldi, әrәblәr bütün vergilәri lәğv etdilәr
üsyan yatırılsa da, әrәblәr xalqın müqavimәtini qıra bilmәyәcәklәrini görüb şәhәri tәrk etdilәr
üsyan yatırıldı, lakin әrәblәr әhaliyә güzәştә gedәrәk vergilәrin miqdarını azaltdılar
üsyan yatırıldı, vergilәrin miqdarı әvvәlkinә nisbәtәn xeyli artırıldı
üsyan qalib gәldi, әrәblәr şәhәrdәn qovuldu

262 Xilafәt dövründә Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsinin sәbәbi:

•

Gәncәnin şimalla tranzit ticarәtinin mәrkәzinә çevrilmәsi
Daxili bazarların ticarәt әhәmiyyәtini itirmәsi
Azәrbaycan sәnәtkarlarının hazırladıqları mәhsullarındaha baha satılması
Bәrdәdә “Kürki” bazarının “Gülsurә bazarı ilә rәqabәt apara bilmәmәsi
Bizansın Qara dәnizdәn keçәn ticarәt yolunun istiqamәtinin Xәzәr dәnizi tәrәf keçirilmәsi

263 Azәrbaycanda Sasanilәrin vә Xilafәtin köçürmә siyasәtindә oxşarlıq:

•

ölkәnin şimalında sәdlәr tikmәk
yerli әhalini fiziki cәhәtdәn aradan qaldırmaq
özlәrinә etnik dayaq yaratmaq
xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk
xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk

264 VIII әsrin 30cu illәrindә әrәblәr xәzәrlәri Azәrbaycandan çıxartdılar:
Hәmәdan yaxınlığındakı döyüşdәn sonra
İkinci Bәlәncәr döyüşündәn sonra
Savalan dağı yaxınlığındakı döyüşdә qәlәbә nәticәsindә

•
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•

Hilat şәhәri yaxınlığındakı döyüşdәn sonra
Birinci Bәlәncәr döyüşündәn sonra

265 Franklarda VI әsrin sonlarından başlayaraq:

•

ayrı – ayrı ailәlәrin torpaq paylarının icma üzvlәrinin xüsusi mülkiyyәtinә çevrilmәsi nәticәsindә
Vandal vә Ostqot krallığı işğal edildi
feodalizm yaranmağa başladı
dövlәt imperiyaya çevrildi
sakslarla 30 ildәn çox davam edәn müharibәlәr aparıldı

266 Franklarda qonşuluq icmasına keçid qәti olaraq başa çatdı:

•

kәndlilәr ağır mükәllәfiyyәtlәr icra etmәyә mәcbur edilәndәn sonra
ayrı – ayrı ailәlәrin torpaq paylarının icma üzvlәrinin xüsusi mülkiyyәtinә çevrilmәsi nәticәsindә
irsi keçәn feodal torpaq sahibliyi yaranandan sonra
dövlәt kәndlilәri üçün kiçik torpaq sahәlәri ayrılması nәticәsindә
torpaqlardan istifadә әvәzindә kәndlilәr xәzinәyә vergi verәndәn sonra

267 Feodal dağınıqlığı dövründә Qәrbi Avropadakı yeganә mütәşәkkil qüvvә idi:

•

yoxsul kәndlilәr
iri feodallar
müflislәşmiş cәngavәrlәr
tәhkimli kәndlilәr
katolik kilsәsi

268 İngiltәrә vә Rusiyada mәrkәzlәşmiş dövlәtin inkişafında birinci mәrhәlә adlanır:

•

respublika
konstitusiyalı monarxiya
mütlәq monarxiya
silki monarxiya
hәrbi diktatura

269 Xürrәmilәr vә taypinlәr hәrәkatlarına aid olan ümumi cәhәt:

•

vahid dövlәt yaratmaq uğrunda mübarizә aparılması
yadelli әsarәtinә vә feodal zülmünә qarşı çevrilmәsi
tәhkimçiliyin vә vergilәrin lәğv edilmәsi uğrunda mübarizә aparılması
hәrәkat iştirakçılarının yalnız kәndlilәrdәn ibarәt olması
hәrәkatların qalibiyyәtlә nәticәlәnmәsi

270 Azәrbaycanda Sasanilәrin vә Xilafәtin vergi siyasәtindә oxşarlıq:

•

can vergisinin alınması
vergilәrin azaldılması
natural verginin lәğv edilmәsi
torpaq vergisinin lәğv edilmәsi
xüms vergisinin alınması torpaq vergisinin lәğv edilmәsi

271 Göstәrilәnlәrin aid olduğu hәrәkat: Abbasilәr sülalәsinә qarşı yönәlmişdi 778ci ildә başlamışdı
Hәrәkatda Azәrbaycan әhalisinin bütün tәbәqәlәri iştirak etmişdi

•

xürrәmilәr
xaricilәr
mәzdәkilәr
cәlalilәr
maniçilik
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272 Eyni әsrә aiddir: 1. Müsafirin başçılığı ilә üsyan 2. Xaricilәr üsyanı 3. Kadisiyyә döyüşü 4. Bәzz döyüşü

•

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

273 Sasani vә әrәb xilafәti dövründә mövcud olan irsi dövlәt sahibliyi uyğun olaraq adlanırdı:

•

xostak, dastakert
dastakert, mülk
xostak, iqta
vәqf, iqta
üşr, soyurqal

274 әrәblәr Azәrbaycanda özlәrinә etibarlı dayaq yaratmaq mәqsәdilә:

•

torpaqsız İran kәndlilәrini buraya köçürdülәr
dәrhal yerli әhaliyә islamı zorla qәbul etdirdilәr
Әrәbistanın әyalәtlәrindәn buraya çoxlu әrәb ailәsi köçürdülәr
yerli gәnclәri hәrbi xidmәtә başqa әraziyә göndәrdilәr
bu әrazilәrin idarәçiliyini yerli әyanlara hәvalә etdilәr

275 I İsmayılın dövründә portuqallar möhkәmlәndilәr:

•

İran körfәzindә
Xorasanda
Kirmanda
İraqda
Mazandaranda

276 I Abbasın Avropa dövlәtlәri ilә diplomatik әlaqәlәri yönәlmişdi:

•

Osmanlılara qarşı
Şeybanilәrә qarşı
Moskva knyazlığına qarşı
Teymurilәrә qarşı
Ağqoyunluya qarşı

277 Eyni әsrә aiddir: Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyulması әrәblәrin dövründә әhalinin
siyahıya alınması Sasani dövlәtinin süqut etmәsi Xürrәmilәr hәrәkatına Babәkin rәhbәrlik etmәyә başlaması

•

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

278 833cü ildә Hәmәdan döyüşündәki qәlәbәdәn sonra әrәblәr:

•

Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr
Bәzz qalası әtrafında yaşayan әhaliyә zorla islamı qәbul etdirdilәr
Bizansla mübarizәni dayandırıb bütün qüvvәni xürrәmilәrә qarşı yönәltdilәr
Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr
Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr

279 Hәşdadsәr vә Savalan döyüşlәrinin oxşar cәhәti:
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•

xürrәmilәrin qәlәbәsi ilә başa çatması
әrәblәr ilә xürrәmilәr arasında baş vermәsi
әrәblәrin qalib gәlmәsi
әrәblәrin mәğlubiyyәtә uğraması
xәzәrlәrin qәlәbәsi ilә başa çatması

280 Qәrbi Avropada erkәn orta әsrlәrdә asılı kәndli tәhkimli kәndlidәn fәrqli olaraq:

•

pay torpağını itirmişdi
şәxsi azadlığını itirmәmişdi
torpağını vә şәxsi azadlığını itirmişdi
azad kәndli hesab edilmirdi
ağa torpağına tәhkim idi

281 Erkәn orta әsrlәrdә Qәrbi Avropa ölkәlәrindәn fәrqli olaraq Bizans imeriyası:

•

tәnәzzül edirdi
feodallıqlara parçalanmışdı
işğallara mәruz qalmırdı
işğalçı müharibәlәr aparmırdı
vahid bir dövlәt kimi qalmışdı

282 Frank dövlәtindә Xlodviqin hakimiyyәti dövrünә aiddir:

•

ilk qanunlar toplusunun tabe edilmәsi
İspaniya vә İtaliyaya yürüş etmәsi
Saks tayfalarının tabe edilmәsi
Frank dövlәtinin imperiyaya çevrilmәsini
Әrәblәrlә müharibә aparması

283 Portuqaliyalıların İran körfәzindәki işğalına son qoydu:

•

Sultan Hüseyn
I Şah İsmayıl
I Tәhmasib
I Abbas
III Abbas

284 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә ilk dәfә şәrqә xaç yürüşünә başladılar:

•

kәndlilәr
feodallar
din xadimlәri
kolonlar
qullar

285 İmperator Yustinyana aid deyil:

•

Roma imperiyasının yenidәn bәrpa edilmәsi
Vandal krallığının işğal edilmәsi
İşğalçı müharibәlәrin aparılması
İşğal edilmiş әrazilәrdә quldarlığın bәrpa edilmәsi
Ostqot krallığının işğal edilmәsi

286 Frank imperiyası neçә il mövcud olmuşdur?

•

33
30
43
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23
24

287 Daha әvvәlә aiddir

•

Suasson döyüşünün baş vermәsi
I Ottonun Şimali İtaliyanı işğal etmәsi
Müqәddәs Roma imperiyasının qurulması
Papa vilayәtinin meydana gәlmәsi
Verden müqavilәsinin imzalanması

288 I Ottonun Şimali İtaliyanı işğal etmәsindәn neçә il sonra Müqәddәs Roma İmperiyası quruldu

•

21
14
12
11
20

289 İtaliyada özünümüdafiә hüququ almış şәhәr icması adlanırdı

•

Kolonya
Kommuna
Sobor
Ratuşa
Gildiya

290 Hollandiya respublikası yaranmışdır:

•

İspanlara qarşı mübarizә gedişindә
Sәlib müharibәlәri gedişindә
Reformasiya hәrәkatı gedişindә
Yüzillik müharibә zamanı
Rekonkista hәrәkatı gedişindә

291 1472ci ildә Ağqoyunlu dövlәti ilә Osmanlıya qarşı ittifaq bağladı:

•

Şeybanilәr
Venesiya
Rusiya
Bizans
Teymurilәr

292 Roma papası Avropa hökmdarlarına mәktubda kimi osmanlılara qarşı Allahın xristian dünyası üçün
yaratdığı bir fürsәt hesab edirdi?

•

Şah Tәhmasibi
Qara Yusifi
Әmir Teymuru
Uzun Hәsәni
Şah İsmayılı

293 1472ci ildә Venesiya ilә Ağqoyunlu arasında Omanlıya qarşı ittifaq bağlandı:

•

Marağa şәhәrindә
İsfahan şәhәrindә
Hәmәdan şәhәrindә
Tәbriz şәhәrindә
Әrdәbil şәhәrindә
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294 XV әsrin 70ci illәrindә Osmanlı ilә Ağqoyunlu dövlәtinin qarşıqarşıya gәlmәsindә mühüm rol oynadı:

•

Teymurilәr
Venesiya respublikası
Qızıl Orda dövlәti
Moskva knyazlığı
Krım xanlığı

295 Erkәn sәltәnәt dövrü ilә başlayır:

•

Aşağı Misirin sülalәlәr dövrünün hakimiyyәti
Misirin sülalәlәr dövrünün hakimiyyәti
Misir mәnbәlәri
Misir tarixi
Misirin hetlәrlә mübarizәsinin tarixi

296 Fransanı faktiki olaraq kardinal Rişelye (I nazir) idarә edir:

•

16891792ci illәr.
16351648ci illәr
1614 1629cu ilәr
16241642ci illәr
16031649cu illәr

297 Böyük Karlın dövründә hansı tayfalarla uzun sürәn müharibә aparılmışdır?

•

Qotlarla
Vandallarla
Sakslarla
Franklarla
Germanlarla

298 Bizans imperiyasının çox hissәsini tәşkil edirdi:

•

Priney yarımadası
Şәrq ölkәlәri
Qalliya
Qәrbi Avropa
Fransanın cәnubu

299 Roma imperiyasının әvvәlki әrazilәrini vә quldarlıq qaydalarını bәrpa etmәyә çalışırdı

•

Merovey
I Karl
Xlodviq
II Karl
Yustinian

300 1099cu ildә:

•

Bağdad tutuldu
Sәlcuq dövlәti dağıldı
II Xaç yürüşü başa çatdı
Xaçlılar Bizansı әlә keçirdi
Qüds xaçlılar tәrәfindәn işğal edidi

301 Xaç yürüşlәri nәticәsindә hansı dövlәt iqtisadi cәhәtdәn tәnәzzül etmәyә başladı:
İngiltәrә
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•

Fransa
Venesiya
Genuya
Bizans

302 VI әsrdә bizans imperiyasının әrazisinә hücum edәn qüvvәlәr içәrisindә әsas yer tuturdu:

•

Slavyanlar
Qotlar
Hunlar
Alanlar
Vandallar

303 Xaç yürüşlәrindәn sonra şәrqlә ticarәt birinciliyini әlә keçirdi:

•

İspaniya
İngiltәrә
Venetsiya
Bizans
Fransa

304 Konstantinopol neçә il xaçlıların әsarәti altında qaldı?

•

26
103
38
57
115

305 Franklar tәrәfindәn işğal edilmiş әrazi:

•

Şimali Afrika
Qalliya
İspaniya
Balkan yarımadası
İngiltәrә

306 Slavyanlar әn çox hansı dövlәtin mәdәni tәsirinә mәruz qalmışlar:

•

Әrәb xilafәtinin
Bizansın
Qәrbi Romanın
Kiyevin
Moraviyanın

307 Papa vilayәtinin yaranmasından neçә il sonra Müqәddәs Roma imperiyası yarandı?

•

206
145
123
35
116

308 Qәdim alman tayfalarında bәrabәrsizliyin әsasını qoydu:

•

qәbilә quruluşunun yaranması
qonşuluq icmasına keçid
quldarlıq qaydalarının yranması
feodal qaydalarının yaranması
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üçtarlalı әkin qaydasının yaranması

309 IXX әsrlәrdә İtaliyada özünüidarә hüququ almış şәhәr icmaları adlanırdı:

•

Orden
Gildiya
Brügge
Kommuna
Hanza

310 Şimali Fransada әn iri feodal mülkü hesab olunur:

•

Luara
Şanpan
Tuluza
Normandiya
Lotaringiya

311 Bizansda feodalizmin inkişafı bilavasitә bağlıdır:

•

qotlarla
slavyanlarla
türklәrlә
әrәblәrlә
qallarla

312 1054cü ildә:

•

Papa vilayәti yarandı
xaç yaraşlәri başladı
xristian kilsәsi qәrb vә şәrq hissәlәrә bölündü
Katolik kilsәsi iki hissәyә parçalandı
Kalvin kilsәsi yarandı

313 II Xaç yürüşünün başlanmasından neçә il sonra III Xaç yürüşü başlamışdır:

•

119
80
78
35
42

314 XIII әsrә aiddir:

•

kәndlilәrin xaç yürüşünә başlaması
IV Xaç yürüşü
Bizansın süqutu
I Xaç yürüşü
Qüds krallığının yaranması

315 XVI әsrdә dәnizlәrdә hökmranlıq uğrunda İngiltәrәnin mübarizә apardığı dövlәt:

•

İspaniya
İtaliya
Fransa
Rusiya
Almaniya

316 VIII әsrin 7080ci illәrindә әrәb xilafәtinә qarşı Mәrkәzi Asiyada baş vermişdir

•
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•

Müqәnna üsyanı
Manilәr üsyanı
Mәzdәkilәr üsyanı
Xürrәmilәr üsyanı
Xaricilәr üsyanı

317 VII әsrin 40ci illәrinә aid deyil

•

Hilat yaxınlığında xәzәrlәrin әrәblәr tәrәfindәn mәğlub edilmәsi
Cavanşirin Albaniyaya qayıtması
Nәhavәd döyüşü
Bәlәncәr döyüşü
Әrdәbil әhalisinin әrәblәrә qarşı üsyanı

318 әrәblәr tәrәfindәn VIII әsrin әvvәllәrindә hansı әrazinin fәthi başlandı

•

Misirin
İspaniyanın
Bizansın
İranın
Әrәbistanın

319 Hansı döyüşdә әrәblәr franklar mәğlub oldular

•

Katalaun
İss
Puatye
Suasson
Plessi

320 Bizans vә Sasani dövlәtlәri nә üçün әrәblәrә müqavimәt göstәrә bilmәdilәr

•

Hәr iki dövlәtin hökmdarları әrәblәrә xilas kimi baxırdılar
Hәr ii dövlәt alanların hücumuna mәruz qalmışdı
Hәr iki dövlәtin birbirilә apardığı uzun sürәn müharibә onları zәiflәtmişdi
Hәr iki dövlәt Slavyan hücumu nәticәsindә zәiflәmişdi
Hәr iki dövlәt türk tayfalarının tәsiri altında idi

321 711ci ilә aiddir

•

Әrәb dövlәtinin yaranması
Bizansın süqutu
Sasani dövlәtinin süqutu
İspaniyanın fәthinin başlanması
Puatye döyüşü

322 әrәb sәrkәrdәsi Tariqin İspaniyanı fәth etmәya başlamasından neçә il sonra franklarla әrәblәr arasında
Puatye döyüşü oldu

•

21
14
11
18
24

323 German istilalarının Avropa üçün nәticәlәrindәn biri

•

Qonşuluq icması dağıldı
Tәnәzzülә uğramış quldarlıq quruluşu dağıldı
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Natural tәsәrrüfat dağıldı
Feodal qaydalarına son qoyuldu
Quldarlıq qaydaları möhkәmlәndi

324 Erkәn orta әsrlәdә İtaliyada әn qüdrәtli dövlәt hesab olunurdu

•

Marsel
Flandriya
Bretan
Normandiya
Papa vilayәti

325 Frank imperatoru Böyük Karla aid deyil:

•

Müqәddәs Roma imperatoru elan edildi
Roma papası tәrәfindәn başına imperator tacı qoyuldu
Sakslara xristianlığı zorla qәbul etdirdi
İtaliya vә İspaniyaya hәrbi yürüşlәr etdi
Kәndlilәri hәrbi xidmәtdәn kәnarlaşdırdı

326 962ci ildә özünü Roma imperatoru elan etdi:

•

Bizans patriarxı
Almaniya kralı
Roma papası
Fransa kralı
İspaniya kralı

327 Qәrbi Avropada klassik feodalizm dövrünә aiddir:

•

Auqsburq razılaşması
İngiltәrәdә çәpәrlәmәlәr
“Mәğlubedilmәz armada”nın mәhvi
Yüzillik müharibәnin sona çatması
“Varfolomey gecәsi”nin tәşkili

328 Sәlibçilәrin qarәtçilik vә işğalçılıq mәqsәdlәri özünü hansı xaç yürüşündә daha aydın göstәrdi:

•

sәkkizinci
ikinci
dördüncü
birinci
üçüncü

329 Bizansın VI әsr tarixinә aiddir:

•

Qәrbi Hun dövlәtinin hücumuna mәruz qalması
feodal münasibәtlәrinin yüksәk inkişaf sәviyyәsinә çatması
paytaxtın Konstantinopola köçürülmәsi
dövlәtin әsasının qoyulması
slavyanların imperiya әrazisindә mәskunlaşması

330 Orta әsrlәrdә Fransa vә Rusiyada müvafiq olaraq silki orqanlar adlanırdı:

•

Parlament , Boyar Duması
Zemstvo yığıncağı, Parlament
Reyxstaq, Xalq veçesi
Kortes, Zemstvo yığıncağı
Baş ştatlar, Zemstvo yığıncağı
46/100

22.12.2016

331 Natural tәsәrrüfatın әsas mahiyyәtini müәyyәn edin:

•

Ticarәt vә mübadilә inkişaf etmişdi, kәndli tәsәrrüfatı mәhsullarının çox hissәsi bazara çıxarılırdı
Әmәk bölgüsü var idi, kәndli tәsәrrüfatı bazar üçün işlәyirdi
Әkinçilik tәsәrrüfat sahәsindә üstün yer tuturdu
Ticarәt vә mübadilә güclü inkişaf etmişdi, sәnәt әkinçilikdәn ayrılmışdı
Tәsәrrüfat daxilindә kәndlilәrin vә feodalların yaşayışı üçün lazım olan, demәk olar ki, hәr şey hazırlanırdı

332 510cu ildә Sasanilәrin, 705ci ildә әrәblәrin Albaniyada hәyata keçirdiklәrisiyasәtin oxşar cәhәtlәri:

•

yerli hakimiyyәt lәğv olundu vә ölkәni canişinlәr idarә etmәyә başladı
әhali can vergisindәn azad olundu
daxili müstәqillik bәrpa edildi
әhali xristianlıqdan rәsmәn imtina etmәyә mәcbur oldu
hakimiyyәtә Mehranilәr sülalәsinin nümayәndәsi gәldi

333 Böyük Karl imperiyası ilә Abbasilәr xilafәtinin dağılması sәbәblәrindә oxşarlıq:

•

iri feodalların mövqeyinin möhkәmlәnmәsi
vergilәrin artırılması
feodal münasibәtlәrinin zәiflәmәsi
xarici hücumlar
kәndlilәrin varyoxdan çıxması

334 Xilafәtin vә Rusiya imperiyasının Azәrbaycanla bağlı siyasәtlәrindә oxşar cәhәt:

•

müsәlmanları hәrbi xidmәtdәn azad etmәlәri
kәndlilәri feodal asılılığından azad etmәlәri
islam dinini yaymaları
köçürmә siyasәti hәyata keçirmәlәri
müsәlmanları hәrbi xidmәtdәn azad etmәlәri

335 1. XII әsrdә hәr bir azad adam yerli feodalın başı üstündәn birbaşa kral mәhkәmәsinә müraciәt edә
bilәrdi: 2. Cәngavәrlәrdәn qalxan pulu adlı xüsusi haqq alınırdı Verilmiş xüsusiyyәtlәr aiddir:

•

Osmanlı imperiyasına
İngiltәrәyә
Fransaya
Müqәddәs Roma imperiyasına
Bizansa

336 1. XIV әsrin әvvәllәrindә ölkәdә silki monarxiya yaradılmışdır: 2. XVI әsrdә varlılar ayrı – ayrı
vilayәtlәrdәn vergi toplamaq ixtiyarını kraldan satın alırdılar Verilmiş xüsusiyyәtlәr aiddir:

•

Fransaya
İngiltәrәyә
Almaniyaya
Bizansa
İspaniyaya

337 VI әsrdә Vandal vә Ostoq krallıqlarını işğal etdi:

•

qәznәvilәr
sasanilәr
Frank dövlәti
әrәblәr
Bizans

338 748ci, 778ci, 816cı illәrә uyğun gәlәn hadisәlәr:
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•

Afşinin xürrәmilәrә qarşı vuruşan әrәb ordusuna baş komandan tәyin edilmәsi, Xilafәtә qarşı xarivcilәr hәrәkatının
başlanması, Hәşdadsәr döyüşü
Bәzz döyüşü, Beylәqanda Müsafirin başçılığı ilә üsyan, xürrәmilәr hәrәkatına Babәkin rәhbәrliyә başlaması
Beylәqanda Müsafirin başçılığı ilә üsyanın başlanması, xürrәmilәrin Xilafәtә qarşı birinci üsyanı, Babәkin
xürrәmilәr hәrәkatına rәhbәrliyә başlaması
Әmәvilәrin hakimiyyәtә gәlmәsi, xürrәmilәrin Xilafәtә qarşı ikimci üsyanı, Cavidanın ölümü
Abbasilәr sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi, Xilafәtә qarşı xürrәmilәrin birinci üsyanı, birinci Hәşdadsәr döyüşü

339 636cı, 644cü vә 705ci illәrә uyğun gәlәn hadisәlәr:

•

Bәzz döyüşü, xürrәmilәrin ilk üsyanı, Babәkin edam edilmәsi
Afşinin xürrәmilәrlә döyüşәn әrәb ordusuna baş komandan tәyin edilmәsi, ikinci Hәmәdan döyüşü, xürrәmilәr
hәrәkatının mәğlub olması
Beylәqanda Müsafirin başçılığı ilә üsyanın başlanması, Cavidanın ölümü, ikinci Bәlәncәr döyüşü
Kadisiyyә döyüşü, Әrdәbil müqavilәsinin imzalanması, әrәblәrin Albaniyanın müstәqilliyinә son qoyması
Hәşdadsәr döyüşü, Hәmәdan yaxınlığında döyüş, Babәkin Samirә şәhәrindә edam edilmәsi

340 Orta әsrlәrdә İngiltәrә vә İspaniyada müvafiq olaraq silki orqanlar adlanırdı:

•

Zemstvo yığıncağı, Parlament
Veçe, Boyar Duması
Baş ştatlar, Kortes
Parlament, Kortes
Kortes, Reyxstaq

341 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

İkinci Bәlәncәr döyüşündә mәğlub edildi – xәzәrlәr
Xostak torpaq sahibliyi yaranıb  әrәb ağalığı dövründә
Babәkin başçılığı ilә xürrәmilәrin әrәblәrә qarşı ilk döyüşü – I Hәmәdan
Xilafәtin I Hәşdadsәr döyüşündә mәqsәdi idi  Bәzz qalasını әlә keçirmәk
Beylәqanda Müsafirin başçılığı ilә üsyan yatırdı – Әmәvilәr xilafәti

342 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Babәk xürrәmilәrә başçılıq etmәyә başladı – 816cı ildә
İqta torpaq sahibliyi yaranmışdı – sasanilәrin dövründә
Babәkin başçılığı ilә xürrәmilәrin әrәblәrә qarşı son döyüşü olmuşdur – ikinci Hәşdadsәr döyüşü
İkinci Hәmәdan döyüşündә qalib gәldi – xәzәrlәr
İqta torpaq sahibliyi yaranmışdı – sasanilәrin dövründә

343 653cü, 705ci vә 748ci illәrә uyğun gәlәn hadisәlәr:

•

Müsafirin başçılığı ilә üsyanın mәğlub olması, Bәzz döyüşü, birinci Hәşdadsәr döyüşü
Bәzz döyüşü, Sasani dövlәtinin süqutu, xürrәmilәrin әrәblәrә qarşı ilk üsyanının başlanması
İkinci Bәlәncәr döyüşü, Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәtinin sona çatması, Müsafirin başçılığı ilә üsyanın
başlanması
Birinci Hәşdadsәr döyüşü, Mәzyәdilәr sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi, Babәkin Samirә şәhәrindә edam edilmәsi
Afşinin xürrәmilәrlә döyüşәn әrәb ordusuna baş komandan tәyin edilmәsi, ikinci Hәmәdan döyüşü, xürrәmilәr
hәrәkatının mәğlub olması

344 646cı, 653cü vә 705ci illәrә uyğun gәlәn hadisәlәr:

•

Bәzz döyüşü, Beylәqanda Müsafirin başçılığı ilә üsyan, ikinci Bәlәncәr döyüşü
Hәşdadsәr döyüşü, Hәmәdan yaxınlığında döyüş, Әrdәbildә әrәblәrә qarşı üsyan
Kadisiyyә döyüşü, birinci Bәlәncәr döyüşü, әrәblәrin Albaniyanın müstәqilliyinә son qoyması
Әrdәbildә әrәblәrә qarşı üsyan, Kadisiyyә döyüşü, Cavanşirin Kür sahilindә Xәzәrlәri mәğlub etmәsi
Әrdәbildә әrәblәrә qarşı üsyan, ikinci Bәlәncәr döyüşü, әrәblәrin Albaniyanın müstәqilliyinә son qoyması
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345 Osmanlı sultanı II Mehmet vә Ağqoyunlu Uzun Hәsәn arasındakı döyüşlәr: 1.Muş; 2.Malatya;
3.Otluqbeli; 4.Alaşkerd; 5.әhәr;

•

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

346 Tariq ibn Ziyad

•

Qalliyanı әlә keçirdi
Talas döyüşündә mәğlub oldu
Misirin fәthini başa çatdırdı
Sasani dövlәtinә son qoydu
İspaniyanın fәthinә başladı

347 Puatye döyüşünә aiddir

•

VII әsrdә baş vermәsi
Sәlibçilәrin qәlәbә qazanması
Abbasilәr dövründә baş vermәsi
Müsәlmanların mәğlub edilmәsi
Rekonkistanın gedişindә baş vermәsi

348 Slavyanların Bizans әrazisindә mәskunlaşmasının nәticәsidir:

•

Barbar hücumlarının dayanması
Bizans dövlәtinin iki yerә parçalanması
Quldarlıq münasibәtlәrinin tәnәzzülә uğraması
”Daxmalı qullar” tәbәqәsinin yaranması
İri quldar malikanәlәrinin genişlәnmәsi

349 Qәdim almanlarda bәrabәrsizliyin yaranmasına tәsir edәn amillәr 1.Nәsli icmanın meydana gәlmәsi
4.Qәbilә quruluşunun yaranması 2.Qonşuluq icmasına keçid 5.Yeni dinin qәbul edilmәsi 3.Roma
imperiyasının әrazisinә hücumlar

•

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

350 Suasson vә Puatye döyüşlәrini birlәşdirәn cәhәt

•

Sasanilәrlә әrәblәr arasında baş vermәlәri
Frankların mәğlubiyyәti ilә nәticәlәnmәlәri
Әrәblәrin mәğlub olmaları
Frankların qәlәbәsi ilә nәticәlәnmәlәri
Romalılarla franklar arasında baş vermәlәri

351 Hansı xәlifәnin dövründә xilafәt ordusunda türklәrin sayı artdı?

•

Әminin
Mәmunun
Mehdinin
Mötәsimin
HarunәlRәşidin
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352 Qәrbi Avropada IXXI әsrlәri әhatә edir:

•

Feodal dağınıqlığı dövrü
Mәrkәzlәşmiş dövlәtlәrin yaranması dövrü
Natural tәsәrrüfatın süqutu
dini müharibәlәr dövrü
Xalqların böyük köçünün başlanması dövrü

353 Böyük Karlın islahatlarından biri:

•

Asılı kәndlilәrin torpaqlarının onlara qaytarılması
Kәndlilәrin hәrbi xidmәtdәn uzaqlaşdırılması
Xristianlığın dövlәt dininә çevrilmәsi
Tәhkimli kәndlilәrin azad edilmәsi
Quldarlıq münasibәtlәrinin lәğv edilmәsi

354 I xaç yürüşündә әsasәn hansı ölkәnin feodalları üstünlük tәşkil edirdilәr:

•

Rusiya, İspaniya, Portuqaliya
İspaniya, Portuqaliya, Çexiya
Fransa, Almaniya, İtaliya
Fransa, Polşa, İtaliya
Bizans, Rusiya, İngiltәrә

355 Yustinianın ölümündәn sonra Bizans dövlәti:

•

Barbar hücumları nәticәsindә dağıldı
Slavyanlar tәrәfindәn işğal edildi
Osmanlılar tәrәfindәn fәth edildi
İki hissәyә parçalandı
Qәrbdә işğal etdiyi bütün әrazilәri itirdi

356 Kardinal Rişelyeyә aiddir:

•

Ara müharibәlәrin güclәnmәsi
Mәrkәzi hakimiyyәtin möhkәmlәnmәsi
İltizam sisteminin lәğv edilmәsi
XIII Lüdoviqin hakimiyyәtdәn devrilmәsi
Reformasiyanın başlanması

357 IV Xaç yürüşündә xaçlılar hansı dövlәtin donanmasından istifadә etdilәr?

•

Niderlandın
Finikiyanın
Venesiyanın
Bizansın
Fransanın

358 Xaç yürüşü әrәfәsindә Şәrqdә ümumi vәziyyәt:

•

Osmanlı dövlәti parçalanmışdı
Misir dövlәti zәiflәmişdi
Osmanlı dövlәti zәiflәmişdi
Böyk Sәlcuq dövlәti ayrıayrı hissәlәrә parçalanmışdı
Osmanlılar Qüdsü әlә keçirmişdi

359 İmperator Yustinian:
Frank imperiyaısna son qoydu
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•

Qalliyanı işğal etdi
Vandal vә Ostqot krallıqlarını işğal etdi
Qәrbi Roma imperiyasını yenidәn bәrpa etdi
Qәrbi Hun dövlәtini işğal etdi

360 Qәrbi Aropa kәndlilәri nә üçün Şәrqә can atırdılar?

•

İşçi qüvvәsi әldә etmәk üçün
İslam dinini qәbul etmәk üçün
Sәnәtkarlıqla mәşğul olmuq üçün
Tәhkimçilikdәn xilas olmaq üçün
Feodal asılılığından xilas olmaq üçün

361 IX әsrә aiddir:

•

Verden müqavilәsi
Böyük Karlın hakimiyyәtә gәlmәsi
Frankların xristianlığı qәbul etmәsi
Frank dövlәtinin yaranması
Suasson döyüşü

362 1461ci ilә aiddir: 1.Otluqbeli döyüşünün baş vermәsi; 4.Trabzon imperiyasının süqut etmәsi; 2.Malatya
döyüşünün baş vermәsi; 5.Ağqoyunlu dövlәtinin yaranması; 3. Yassıçәmәn müqavilәsinin bağlanması;

•

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

363 Uzun Hәsәn Teymuri әbu Sәidә qarşı ittifaq bağladı: 1.Cahanşahla; 4.Hәsәnәli ilә; 2.Fәrrux Yasarla;
5.Qara Yusiflә; 3.Şeyx Heydәrlә;

•

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

364 әrәb fәthlәri nәticәsindә:

•

Sasani dövlәtinә son qoyuldu, Bizansa mәxsus Misir, Suriya vә Fәlәstin әlә keçirildi.
Sasanilar dvölәtinә mәxsus Suriya, Fәlәstin vә Misir fәth olundu
Orta Asiya vә Şimali Çin fәth edildi
Bizans dövlәti süqut etdi
Qәrbi Avropa fәth olundu

365 V әsrin sonunda alman tayfaları әsasәn mәskunlaşdılar:

•

Kordova dövlәtinin әrazisindә
Qәrbi Roma imperiyasının әrazisindә
Xәzәr xaqanlığının әrazisindә
Bizans әrazisindә
Şәrqi Roma imperiyasının әrazisindә

366 Qoyluhisar döyüşündәn sonra Uzun Hәsәnin Osmanlı ilә sülh bağlamağa can atmasının әsas sәbәblәri:
1.Kifayәt qәdәr güclü olmaması; 2.Qaraqoyunlu vә Teymuri hücumunun gözlәnilmәsi; 3.Uğurlu
Mәhәmmәdin qiyam qaldırması; 4.Şirvanşahların Tәbrizә hücum etmәsi; 5.Venesiyanın gözlәnilәn hәrbi
yardımı göstәrmәmәsi;

•
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•

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

367 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.Qüdsün xaçlılar tәrәfindәn tutulması 3.III Xaç yürüşünün başlaması
2.Klermon qurultayının keçirilmәsi 4.Xristian kilsәsinin parçalanması

•

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

368 Xaç yürüşlәri әrәfәsindә Qәrbi Avropada: 1.Feodal ara müharibәlәri hökm sürürdü; 4.Ticarәt vә
sәnәtkarlıq xeyli artmışdı; 2.Mәrkәzlәşmiş dövlәtlәr mövcud idi; 5.Qıtlıq vә yoluxcu xәstәliklәr baş
vermişdi; 3.Tәhkimçilik möhkәmlәnmişdi; 6.Güclü kral hakimiyyәti mövcüd idi;

•

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

369 Hansı ölkәlәrin kralları özlәrini papaların vassalı hesab edirdilәr: 1.İngiltәrә 3.Polşa 5.Rusiya 2.Fransa
4.İsveç 6.Danimarka

•

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

370 Xronoloji ardıcıllığı tapın 1.Müqәnna üsyanının başlaması 4.Abbasilәr sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi
2.Bağdad şәhәrinin salınması 5.İspaniyanın fәthinin başlanması 3.әrәb dövlәtinin meydana gәlmәsi

•

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

371 IX әsrdә Abbasilәr xilafәtindәn ayrılan әrazilәr 1.Misir 2.İspaniya 3.Qalliya 4.Mәrkәzi Asiya 5.İran vә
әfqanıstan 6.Bizans

•

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

372 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin 1.Müqәnna üsyanının baş vermәsi 2.әmәvilәr sülalәsinin hakiiyyәtә
gәlmәsi 3.İslam dininin meydana gәlmәsi

•

1,3,2
1,2,3
2,1,3
3,2,1
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•
3,1,2

373 Böyük Karlın işğal etdiyi әrazilәri müәyyәn edin 1.İngiltәrә 2.Qalliya 3.İtaliyanın çox hissәsi 4.Pireney
dağlarından cәnubdakı vilayәt

•

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

374 Franklara aiddir 1.Suasson döyüşü 4.Verden müqavilәsi 2.Vestqot dövlәtinin süqutu 5.Kanossaya
getmәk 3.Puatye döyüşü 6.Reformasiya

•

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

375 Qәrbi Avropa feodalları xaç yürüşünә çıxmaqla: 1.Yeni torpaqlar әldә etmәk istәyirdilәr; 2.Qullar әldә
etmәk istәyirdilәr; 3.Sәnәtkarlığı genişlәndirmәk istәyirdilәr; 4.Yeni tәhkimli kәndlilәr әldә etmәk
istәyirdilәr; 5.Kilsә torpaqlarını әlә keçirmәk istәyirdilәr;

•

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

376 IX әsrdә yaranmış krallıqlar: 1. Fransa 2. Frank 3. Almaniya 4. Vestqot 5. Ostqot 6. İtaliya

•

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

377 III Xaç yürüşünә hansı ölkәnin kralları rәhbәrlik edirdi: 1. Almaniya 2. Rusiya 3. İngiltәrә 4. Fransa 5.
İspaniya 6. Polşa

•

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

378 Bizans imperiyasının tәbәәlәrinә çevrilәn slavyanlar: 1. Orduda xidmәtә başladılar 2. Kolonlara
çevrildilәr 3. Dövlәtә vergi vermәyә başladılar 4. Daxmalı qullara çevrildilәr

•

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

379 Xronoloji ardıcıllığı tapın 1.Qüdsün xaçlılar tәrәfindәn tutulması 2.Klermo qurultayı 3.III Xaç
yürüşünün başlaması 4.Xristian kilsәsinin bölünmәsi

•
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•

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

380 Roma papası vә Konstantinapol patriarxı arasında mübarizә gedirdi: 1.Xristian kilsәsindә ağalığı әlә
keçirmәk; 2.Feodal istismarının qarşısını almaq; 3.Kilsә gәlirini bölüşdürmәk; 4.Natural tәsәrrüfatı lәğv
etmәk; 5.Xaç yürüçlәrinin qarşısını almaq;

•

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

381 Xristianlığı Bizansdan qәbul etmişdir: 1. Serbiya dövlәti 2. Kiyev rus dövlәti 3. Sasanilәr dövlәti 4.
Vestqot krallığı

•

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

382 X әsrdә meydana gәlmiş slavyan dövlәtlәri: 1. Çexiya 2. Polşa 3. Bizans 4. Kiyev

•

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

383 XVIII әsrdә İngiltәrәnin xarici siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәr: 1. Amerikada milliazadlıq
hәrәkatına son qoymaq 2. Avropada heç bir dövlәtin güclәnmәsinә yol vermәmәk 3. Yeni müstәmlәkәlәr әlә
keçirmәk 4. Yüzillik müharibәdә qәlәbә qazanmaq 5. Sәnaye çevrilişinin qarşısını almaq

•

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

384 XVIII әsrdә İngiltәrә Fransadan hansı әrazilәri aldı?

•

Florida, Meksika
Panama, Kuba
Luiziana, Akra
Kanada, Benqaliya
Kiçik Asiya, Normandiya

385 1588 vә 1654cü illәrdә inglislәrin mәğlub etdiyi dövlәtlәr: 1)Fransa 2)Rusiya 3.İspaniya 4.Hollandiya

•

2,4
2,3
3,4
1,2
1,4
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386 Versal müqavilәsinin bağlanmasından neçә il sonra ABŞ Konstitusiyası qәbul edildi?

•

8
2
3
4
7

387 I İstiqlaliyyәt müharibәsi dövründә ABŞa yardım edәn dövlәtlәr: 1.Meksika 2.Fransa 3.İspaniya
4.İtaliya 5.Osmanlı

•

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

388 XVIII әsrin ikinci yarısında Rusiyanın xarici siyasәtinә aid deyil:

•

Balkan yarımadasında möhkәmlәnmәk
Qara dәniz әtrafına yiyәlәnmәk
Sağsahili Ukrayna vә Belarusiyanı Polşadan qoparmaq
Baltik dәnizi sahillәrindә yeni әrazilәr әldә etmәk
Litva vә Latviyanı әlә keçirmәk

389 Şimal ittifaqına daxil deyildi:

•

Saksoniya
Polşa
Osmanlı
Rusiya
Danimarka

390 1649 vә 1652ci ildә İngiltәrә tәrәfindәn işğal edildi:

•

Fransa,İrlandiya
Kipr,Florida
Luiziana,Siciliya
İrlandiya vә Şotlandiya
Şotlandiya,İspaniya

391 1660cı ildә İngiltәrәdә baş verdi:

•

”Hәqiqi Bәrabәrçilәr” hәrәkatı
Vәtәndaş müharibәsi
Diggerlәr hәrәkatı
Stüartların restavrasiyası
Kral hakimiyyәtinin lәğv edilmәsi

392 1792ci ildә Fransaya qarşı әksinqilabi koalisiya qurdular:

•

İtaliya vә İngiltәrә
Prussiya vә Rusiya
İspaniya vә İngiltәrә
Prussiya vә Avstriya
Polşa vә İsveç

393 Polşa irsi uğrunda mübarizә hansı illәrdә getmişdir?
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•

17401748
17201722
17011714
17331735
17391742

394 16761681ci illәrdәRusiyaTürkiyә müharibәsi hansı sülhlә nәticәlәndi?

•

Baxçasaray
moskva
Ankara
stanbul
Sevastopol

395 İngiltәrә parlamenti Naviqasiya aktı nı qәbul etdi:

•

1653cü ildә
1650ci ildә
1645ci ildә
1642ci ildә
1651ci ildә

396 İspaniyanın Fransa ilә otuzillik müharibәnin gedişindә başlamış müharibәsi nә vaxta qәdәr davam etdi?

•

1659
1632
1623
1618
1655

397 Otuzillik müharibә tarixindә neçә dövrü fәrqlәndirirlәr?

•

5
3
2
1
4

398 II Yekaterinanın Yunan layihәsi hansı dövlәtә qarşı çevrilmişdi:

•

Ukraynaya
Fransaya
İngiltәrәyә
Polşaya
Osmanlıya

399 Azov qalası Rusiyaya keçirdi:

•

Karlovista müqavilәsi ilә
Baxçasaray müqavilәsinә әsasәn
Niştadt müqavilәsi ilә
İstanbul müqavilәsinә әsasәn
Moskva müqavilәsi ilә

400 I Pyotrun Şimal ittifaqına daxil deyildi:
Saksoniya
Polşa
Danimarka

•
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•

Osmanlı
Rusiya

401 1681ci ildә Rusiya Baxçasaray müqavilәsi bağladı:

•

Danimarka ilә
İsveçrә ilә
Polşa ilә
Prussiya ilә
Osmanlı ilә

402 Valmi döyüşündә mәğlub edildi:

•

Avstriya
Prussiya
Belçika
İspaniya
İngiltәrә

403 17991804cü illәrdә Fransada mövcud olmuşdur:

•

Jirondistlәrin diktaturası
Yakobin diktaturası
Mütlәq monarxiya
Konsulluq idarә üsulu
Direktoriya dövrü

404 16491652ci illәrdә İngiltәrә tәrәfindәn işğal edildi:

•

Fransaİrlandiya
İrlandiya, Şotlandiya
Luiziana, Siciliya
Kipr, Florida
Şotlandiya, İspaniya

405 Fransaya qarşı birinci koalisiya formalaşdı:

•

1791ci ildә
1789cu ildә
1796cı ildә
1794cü ildә
1792ci ildә

406 Utrext sülhü imzalandı:

•

1713cü ildә
1712ci ildә
1716cı ildә
1708ci ildә
1701ci ildә

407 İngiltәrә parlamenti 1651ci ildә Naviqasiya aktını qәbul etdi:

•

Fransaya qarşı
Belçikaya qarşı
Avstriyaya qarşı
Hollandiyaya qarşı
Rusiyaya qarşı
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408 Pireney sülhü imzalanmışdı?

•

1658ci ildә
1594cü ildә
1612ci ildә
1656cı ildә
1659cu ildә

409 1774cü il iyulun 10da Rusiya ilә Türkiyә arasında imzalanmış Kiçik Qaynarca sülhünün şәrtlәrinә
daxil deyil

•

Qәrbi Belarusiya vә Litva Rusiyaya verildi.
Valaxiya vә Moldova Rusiyanın himayәsinә verildi.
Krım vә Kuban tatrlarının Türkiyәdәn asılılığı lәğv oundu.
Rus gәmilәri Qara dәniz boğazlarından sәrbәst keçә bilәrdi.
Türkiyә 4.5 mln.manat tәzminat vermәli idi.

410 ABŞın yaradılmasından sonra ABŞın Fransaya göndәrdiyi rәsmi nümayәndә.

•

S.Din
F.Deyna
B.Franklin
F.Cene
Ş.Vercenn

411 Yeddiillik müharibә neçәnci illlәri әhatә edir?

•

1776  1783
1757  1764
1763  1770
1756  1763
1773 1780

412 XVIII әsrin ortalarında Avstriya vә Prussiya qarşıdurması iki müharibәdә hәll edildi: 1)Avstriya irsi
uğrunda müharibә; 2)Polşa irsi uğrunda müharibә; 3)İspan irsi uğrunda müharibә; 4)Yeddiillik müharibә

•

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

413 XVIII әsrin 4050ci illәrindә Hindistanda möhәmlәnmәk uğurnda mübarizә aparırdılar:

•

İngiltәrәFransa
RusiyaÇin
ÇinYaponiya
İranӘfqanıstan
Fransaİtaliya

414 Andrusovo müqavilәsinә әsasәn:

•

Ukrayna vә Valaxiya Rusiyaya birlәşdirildi
Krım Rusiyaya birlәşdirildi
Polşa bölüşdürüldü
Solsahil Ukrayna vә Belorusiyanın bir hissәsi Rusiyaya birlәşdirildi
Rusiya Qara dәnizә çıxış әldә etdi

415 1787ci ildә ABŞ konstitusiyası öz dövrünün konstitusiyalarından nә ilә fәrqlәnirdi?
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•

ABŞ hinduları seçki hüququ aldılar
Konstitusiyaya görә yalnız ağlar seçki hüququ aldılar
Hakimiyyәt 3 müstәqil sahәyә bölündü: qanunvericilik, icraedici vә mәhkәmә
Konstitusiya ABŞ da quldarlığı lәğv etdi
Konstitusiya ABŞ müstәqilliyini elan etdi

416 Pireney sülhü imzalanmışdı?

•

İngiltәrәİspaniya arasında
Fransa ilә İspaniya arasında
Fransa ilә Avstriya arasında
Almaniya ilә Avstriya arasında
İngiltәrә ilә Avstriya arsında

417 16671668ci illәr Fransaİspaniya müharibәsi baş verdi:

•

Saardiniya krallığı uğrunda
Hollandiya uğrunda
Belçika uğrunda
İsveçrә uğrunda
dәniz rәqabәti uğrunda

418 Hollandiya Naviqasiya aktını qәbul etdi:

•

Krım müharibәsinә görә
İngiltәrә ilә müharibә nәticәsindә
Paris sülhü nәticәsindә
«Maliyyә diplomatiyası» ilә bağlı
Fransanın tәhriki ilә

419 XVIII әsrdә İngiltәrә Fransadan hansı әrazilәri aldı?

•

Florida, Meksika
Panama, Kuba
Luiziana, Akra
Kanada, Benqaliya
Kiçik Asiya, Normandiya

420 1792ci ildә Fransaya qarşı әks inqilabi koalisiya qurdular:

•

İtaliya vә İngiltәrә
Prussiya vә Avstriya
İspaniya vә İngiltәrә
Prussiya vә Rusiya
Polşa vә İsveç

421 Böyük elçiliyin әsas mәqsәdi:

•

Orta Asiyaya müdaxilә etmәk
Sәfәvi dövlәti ilә әlaqә yaratmaq
Osmanlıya qarşı müttәfiq әldә etmәk
Şimal ittifaqını mәğlub etmәk
Rusiyaİsveç müharibәsinә son qoymaq

422 1654cü il Pereyaslavl radasının qәrarına әsasәn Ukrayna hansı dövlәtә birlәşdirildi:
Prussiyaya
Osmanlıya
Krım xanlığına
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•

Polşaya
Rusiyaya

423 Göstәrilәnlәr hansı müqavilәnin şәrtlәrinә aiddir? 1)İngiltәrә ABŞın müstәqilliyini tanıdı; 1)Alleqan
dağlarından Missisipi çayına qәdәr әrazi ABŞın sәrhәdlәrinә daxil edildi;

•

Versal
London
Madrid
Roma
Berlin

424 XVIII әsrin 70ci illәrinә aid deyil:

•

Kiçik Qaynarca sülhü
Krımın Rusiyaya birlәşdirilmәsi
”Yunan layihә”sinin irәli sürülmәsi
Polşanın birinci dәfә bölüşdürülmәsi
Ümumrusiya quberniya islahatının keçirilmәsi

425 Göstәrilәnlәr aiddir: 1)Rusiya ilә Polşa arasında imzalanmışdır; 2)Kiyev daxil olmaqla sol sahil Ukrayna
vә Belarusiyanın bir hissәsi Rusiyanın әlinә keçdi;

•

Andrusouo müqavilәsinә
Baxçasaray müqavilәsinә
Yassı müqavilәsinә
Niştadt müqavilәsinә
İstanbul müqavilәsinә

426 1653cü il İngiltәrәdә vә 1799cu ildә Fransada baş vermiş oxşar hadisәlәr:

•

Vәtәndaş müharibәsinin baş vermәsi
Hәrbi diktaturanın qurulması
Burjua inqilablarının mәğlub olması
Yeni konstitusiyanın qәbulu
Hәr iki ölkәnin kralının edamı

427 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1.Fransanın respublika elan edilmәsi 2.XVI Lüdoviqin edam
edilmәsi 3.Yakobinçilәrin devrilmәsi

•

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

428 Otuzillik müharibә tarixindә fәrqlәndirilәn dövrlәrә aid deyil:

•

Danimarka
Çex
Fransızisveç
İsveç
İngiltәrә

429 İlk dәfә parlamentli monarxiya rejimi qurulmuş Avropa ölkәsi:
Almaniya
Hollandiya
Fransa

•
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•

İngiltәrә
Rusiya

430 Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin sultan titulunu qәbul etmәkdә mәqsәdi:

•

Osmanlı dövlәti vә Qәrb ölkәlәri ilә münasibәtlәrdә güclü vә mәrkәzlәşmiş dövlәti tәmsil etdiyini göstәrmәk
Cәlairilәr dövlәtinin varislәrindәn biri olduğunu bildirmәk
Özünü Osmanlı vә Teymuri sultanları sәviyyәsindә hökmdar olduğunu göstәrmәk
Eldәnizlәr dövlәtinin hökmdarları kimi qüdrәtli olduğunu nümayiş etdirmәk
Hakimiyyәti altında birlәşdirdiyi әrazilәrin idarәçiliyini mәrkәzlәşdirmәk

431 Ağqoyunlu Uzun Hәsәnlә Osmanlı imperiyası arasında münasibәtlәrin kәskinlәşmәsinin sәbәblәrindәn
biri:

•

Genuya şәhәrdövlәtilә Uzun Hәsәn arasında hәrbi ittifaq bağlanması
Trabzon mәsәlәsi
Genuya şәhәrdövlәtilә Uzun Hәsәn arasında hәrbi ittifaq bağlanması
Ağqoyunlu dövlәti ilә Misir sultanlığı arasında yaxınlaşma
Venesiya respublikası ilә Sultan II Mehmet arasında hәrbi itttifaq yaranması

432 Ağqoyunlu dövlәtinin mövcudluğu dövrünә aid deyildir:

•

Beyşehir döyüşü
Әbhәr sazişinin bağlanması
Teymuri Әbu Sәidin mәğlub edilmәsi
Şәrqi Gürcüstanın tabe edilmәsi
Mәrәndddә Osmanlı dövlәti ilә sülah müqavilәsinin bağlanması

433 Uzun Hәsәnin gürcü hakimi VI Baqratla bağladığı sülhә görә:

•

Hәr iki dövlәtin qoşunları birlikdә Bizansa qarşı yürüşә çıxmalı idilәr
Qәrbi Gürcestan Ağqoyunlu dövlәtinin hakimiyyәti altına düşdü
Uzun Hәsәn Malatya vuruşmasında itirdiyi torpaqları geri qaytardı
Tiflis daxil olmaqla Şәrqi Gürcüstan Ağqoyunlu dövlәtinin halkimiyyәti altına düşdü
Ağqoyunlu qoşunları Tiflis şәhәrindәn çıxarıldı

434 II Mehmetlә görüşdә Sara xatunun qarşısında duran vәzifәlәrdәn biri idi:

•

Әrdәbil feodallarına qarşı mübarizәdә osmanlılardan yardım almaq
osmanlıları Trabzona hücum etmәk fikrindәn daşıındırmaq
Trabzonun Ağqoyunlulara verilmәsinә nail olmaq
Teymurilәrә qarşı mübarizәdә osmanlılara öz yardımını tәklif etmәk
Qәrbi Avropa dövlәtlәrinә qarşı mübarizәdә osmanlılardan kömәk istәmәk

435 Uzun Hәsәnin 1461ci ildә öz anası Sara xatunu Sultan II Mehmetin yanına danışıqlara göndәrmәkdә
mәqsәdi:

•

Trabzon imperiyasına qarşı birlәşmәyi tәklif etmәk
Teymurilәrә qarşı ittifaq yaratmağı xahiş etmәk
Trabzon şәhәrinin Ağqoyunlulara qaytarılmasını tәlәb etmәk
Avropa dövlәtlәrinә qarşı birgә hәrbi әmәliyyatlara başlamağı tәklif etmәk
II Mehmeti Ağqoyunlular üzәrinә hücum etmәk mәqsәdindәn daşındırmaq

436 Osmanlıların Trabzonu fәth etmәsinin Ağqoyunlular üçün nәticәsi:

•

Ağqoyunlu dövlәtinin süqutu sürәtlәndi
Genuya ilә әlaqәlәr yaradan ticarәt mәrkәzi әldә edildi
Qara dәnizә yeganә çıxış yolu itirildi
osmanlı vasitәsilә Qara dәnizә çıxış әldә edildi
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Osmanlı vasitәsilә Avropa dövlәtlәri ilә diplomatik әlaqәlәr yaradıldı

437 Uzun Hәsәnin Qanunnamә sinә әsasәn:

•

Әhali siyahıya alındı, әkilmәyәn torpaqlardan alınan vergi lәğv edildi
Hәrbi xidmәtә görә torpaq mülklәrinin verilmәsi dayandırıldı
Vergilәrin miqdarı qismәn azaldıldı
Avropa dövlәtlәri ilә ipәk ticarәti nizama salındı
Sәnәtkarlar vergilәrdәn, hәrbi köçәri әyanlar hәrbi xidmәtdәn azad edildilәr

438 Uzun Hәsәnin Qanunnamә vermәkdә mәqsәdi:

•

Vergi işlәrinin nizama salmaq
İslam dininin mәrkәzi dövlәt aparatındakı mövqeyini bәrpa etmәk
Vahid pul sistemi yaratmaq
Sәnәtkarlıq vә ticarәtin inkişafını tәmin etmәk
İslam dininin mәrkәzi dövlәt aparatındakı mövqeyini bәrpa etmәk

439 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. әbhәr sazişinin bağlanması 2. Qaraqoyunlu dövlәtinin yaradılması
3. Sәrdrud döyüşü

•

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

440 Yassıçәmәn sülh sazişinin imzalanması nәticәsindә:

•

Sәfәvi dövlәti Trabzonnun osmanlılara verilmәsini tәsdiq etdi
Osmanlı – Ağqoyunlu müharibәsinә birdәfәlik son qoyuldu
Ağqoyunlu dövlәtinin varlığına son qoyuldu
Trabzon imperiyasının süqutunun qarşısı alındı
Ağqoyunlular Qara dәnizә yeganә çıxış yolunu itirdi

441 әbhәr sazişinin imzalanması ilә:

•

Osmanlı – Sәfәvi müharibәsinin yeni mәrhәlәsi başladı
Qaraqoyunlu dövlәti süqut etdi
XV әsrin ikinci yarısında baş vermiş Osmanlı – Ağqoyunlu müharibәlәri başa çatdı
Murad Mirzә Osmanlı ordusunun Kiçik Asiyanın şәrq torpaqlarından çıxarılmasına nail oldu
Ağqoyunlu dövlәti iki yerә parçalandı

442 әbhәr sazişi:

•

XV әsrin әvvәlindә imzalandı
Osmanlı şahzadәlәri Әlvәnd vә Murad Mirzә arasında Ağqoyunlu dövlәtini iki yerә böldü
Qaraqoyunlu dövlәtinin süqutunu sürәtlәndirdi
Sәfәvi – Osmanlı müharibәsinin başlanmasına sәbәb oldu
Azәrbaycanın şimalında yeni dövlәtin yaranmasına sәbәb oldu

443 Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin Qәrbi Avropa ölkәlәri ilә geniş әlaqәlәr yaratmaqda mәqsәdi:

•

Moskva dövlәtinin Volqaboyu vasitәsilә ipәk ticarәti üzәrindә inhisarına son qoymaq vә Qızıl Orduya qarşı
müttәfiq әldә etmәk
İran körfәzi sahillәrini әlә keçirmiş portuqalları buradan sıxışdırıb çıxarma qüçün hәrbi yardım almaq
Teymuri Әbu Sәidә qarşı mübarizәdә müttәfiqlәr tapmaq vә ticarәt әlaqәlәri saxlamaq
İran körfәzi vasitәsilә Qәrb ölkәlәri ilә birbaşa ticarәt әlaqәlәri yaratmaq vә Hind okeanına çıxış әldә etmәk
Azәrbaycanın beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrini, ilk növbәdә ipәk ticarәtini sahmana salmaq vә öz ordusuna müәasir
silahlar almaq
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444 Azәrbaycanın XV әsrin 60cı illәr tarixinә aiddir:

•

soyurqal torpaq sahihbliyinin tiyulla әvәz olunması
Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının hakimiyyәtә gәlmәsi
monqolların yürüşünә mәruz qalması
paytaxtı Tәbriz olan Ağqoyunlu dövlәtinin әsasının qoyulması
ölkә әrazisinin Elxanilәr dövlәtinin tәrkibinә qatılması

445 Uzun Hәsәn vә I Şah Abbasa aid ümumi cәhәt:

•

Hәrbi xidmәtlәrә iqta paylanması
Tiyul torpaqlarının paylanması
Avropa dövlәtlәri ilә geniş diplomatik әlaqәlәr saxlaması
Şeybanilәrlә uğurlu müharibә aparılması
Bәylәrbәylik inzibati bölgüsünün tәtbiq olunması

446 Uzun Hәsәnin xalqın rәğbәtini qazanmaq üçün:

•

Tamğa vergisini lәğv etdi
Qısa müddәtdә onları malcәhәt vergisindәn azad etdi
Sudan istifadәyә görә alınan vergini lәğv etdi
sәnәtkarlıqda qul әmәyinin tәtbiqini qadağan etdi
vergilәrin miqdarını aismәt azaltdı

447 I İbrahimlә müharibә әrәfәsindә Qara Yusif çoxlu soyurqal torpağı paylayaraq:

•

Şirvan – Gürcüstan dostluq münasibәtlәrini poza bildi
Şәki hakimi Әhmәd I İbrahimlә müttәfiqlikdәn uzaqlaşdı
Cәlairi әmirlәrini Sultan Әhmәddәn uzaqlaşdırdı
Azәrbaycanın cәnub әrazilәrindәki әyanları öz tәrәfinә çәkdi
Şirvan әyanlarını öz tәrәfinә çәkә bildi

448 Uyğunluq gözlәnilmişdir

•

Qara Yusif son qoymuşdur – Cәlairilәrin Azәrbaycandakı hakimiyyәtinә
Teymurilәrә qarşı yaradılmışdır – Şirvan – Qaraqoyunlu ittifaqı
1406cı ildә  Qaraqoyunlu dövlәtinin qoşunları Cәlairi qoşunlarını mәğlubiyyәtә uğrratmışdır
Ağqoyunlu dövlәti süqut etmişdir – XV әsrin birinci yarısında
Qaraqoyunlu dövlәti meydana gәlmişdir – XV әsrin ikinci rübündә

449 XV әsrin sonunda Azәrbaycanda mәrkәzlәşmiş dövlәtin yaradılmasını zәruri edәn amillәrindәn biri:

•

feodal hakimlәrinin mәhsuldar qüvvәlәri inkişaf etdirmәk istәyi
xalqın formalaşma prosesinin başa çatması
feodal ara müharibәlәrinin güclәnmәsi nәticәsindә tәsәrrüfatın dağılması
dövlәtin imperatorluğa çevrilmәsi
Yaqub padşahın birlәşdirmә siyasәtinin davam etdirilmәsi

450 XV әsrin sonunda Azәrbaycanda mәrkәzlәşmiş dövlәtin yaradılmasını zәruri edәn amillәrdәn biri:

•

feodal hakimlәrin mәhsuldar qüvvәlәri inkişaf etdirmәk istәyi
ümumtürk birliyinin yaranması
dövlәtin imperatorluğa çevrilmәsi
feodal hakimlәrinin artan özbaşınalığının tәsәrrüfatın inkişafına mane olması
Uzun Hәsәnin birlәşdirmә siyasәtinin davam etdirilmәsi

451 XV әsrin axırlarında Ağqoyunlu dövlәtinin tarixinә aiddir
Sara xatının Fateh II Mehmetlә diplomatik danışıqlar aparması

•
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•

daxili çәkişmәlәr, feodal qiyamlarının baş vermәsi
Uzun Hәsәnin xüsusi “Qanunnamә” qәbul etmәsi
Uzun Hәsәnin venesiya respublikası ilә ittifaq mәsәlәsinin müzakirәsi
Yassıçәmәn sülhünün imzalanması

452 Ağqoyunlu dövlәtinin XV әsrin 70ci illәri tarixinә aiddir:

•

Rüstәm padşahın hakimiyyәtә gәlmәsi
Dövlәtin iki hissәyә parçalanması
Osmanlılarla sülh müqavilәsinin imzalanması
Әbhәr sazişinin imzalanması
Venesiya ilә hәrbi ittifaqın bağlanması

453 Ağqoyunluların XV әsrin 70ci illәr tarixinә aiddir:

•

osmanlılara qarşı mübarizәdә Şirvanşahlara hәrbi yardım edilmәsi
osmanlılara qarşı mübarizәdә Şirvanşahlara hәrbi yardım edilmәsi
osmanlıları Trabzona hücum etmәk niyyәtindәn daşındırmaq siyasәtinin yeridilmәsi
III İvanın öz elçisini uzun Hәsәnin yanına göndәrmәsi
osmanlılara qarşı mübarizәdә Şirvanşahlara hәrbi yardım edilmәsi

454 Qaraqoyunlulara aiddir:

•

Xarәzmşah Cәlalәddinә qarşı qalibiyyәtli müharibәlәr aparmaları
Osmanlı dövlәti ilә uzunmüddәtli müharibәlәr aparmaları
Ağqoyunlu dövlәtinә son qoymaqla hakimiyyәtә gәlmәlәri
Elxanilәr dövlәti ilә müttәfiq olmaları
Azәrbaycanda Cәlairilәrin hakimiyyәtinә son qoyulması

455 Ağqoyunlu qüvvәlәri ilә Osmanlılar arasında ilk döyüş:

•

Qoyluhisar
Otluqbeli
Çıldır
Qoçhisar
Malatya

456 Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin fәaliyyәti dövrünә aid olmayan döyüş:

•

Qoyluhisar
Malatya
Muş
Qoçhisar
Otluqbeli

457 1461ci ilin avqustun 15 – dә:

•

Trabzon imperiyasının varlığına son qoyuldu
Osmanlılarla Ağqoyunlular arasında Malatya döyüşü oldu
Ağqoyunlularla osmanlılar arasında hәrbi әmәliyyatlara son qoyuldu
Venesiya respublikası Osmanlı dövlәtinә qarşı Ağqoyunlularla ittifaq yaratdı
Osmanlılarla Ağqoyunlular arasında Malatya döyüşü oldu

458 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. Birinci Şәnbi Qazan döyüşü 2. Qaraqoyunlu dövlәtinin
yaradılması 3. Sәrdrud döyüşü
2, 3,1
1, 2, 3
3, 2, 1

•
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•

1, 3, 2
2, 1, 3

459 Ağqoyunlu dövlәtinin XV әsrin 70ci illәri tarixinә aiddir:

•

Qaraqoyunluların mәğlub edilmәsi
paytaxtın dәyişdirilmәsi
әrazisinin iki yerә parçalanması
Sәfәvilәr tәrәfindәn mәğlub edilmәsi
Uzun Hәsәnin Gürcüstana hәrbi yürüş etmәsi

460 XV әsrin 6070ci illәrindә Ağqoyunluların münasibәtlәrinin kәskin pislәşdiyi dövlәt:

•

osmanlı imperiyası
Cәlairlәr dövlәti
Şeybanilәr dövlәti
Şirvanşahlar dövlәti
Sәfәvilәr dövlәti

461 1789cu ildә Fransa tarixindә baş vermişdi:

•

“İnsan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsi”nin qәbul edilmәsi
9 termidor çevrilişi
Valmi döyüşü
Napaleonun hәrbi diktaturasının qurulması
Yakobin diktaturasının qurulması

462 Müstәmlәkә imperiyası çәrçivәsindә özünüidarә hüququ almış ölkә adlanır:

•

protektorluq
uniya
avtoritar
xartiya
dominion

463 ABŞ Konstitusiyasına görә prezident tәrәfindәn senatın razılığı ilә ömürlük tәyin olunur:

•

Mәrkәzi Kәşfiyyat İdarәsinin direktoru
Dövlәt katibi
Senatorlar
Ali mәhkәmәnin üzvlәri
Konqressmenlәr

464 XVII әsr İngiltәrә burjua inqilabından sonra parlamentli mәhdud monarxiya rejimi bәrqәrar edәn qanun
adlanırdı:

•

Azadlıq haqqında bәyannamә
“İstiqlaliyyәt bәyannamәsi”
“Hüquqlar haqqında bill”
Konstitusiya
İnsan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsi

465 17751783cü illәrdә istiqlaliyyәt müharibәsi dövründә ABŞın müttәfiqlәri:

•

Avstriya, Fransa
İspaniya, Avstriya
Fransa, Rusiya
Fransa, İspaniya
Avstriya, Prussiya
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466 Polşa irsi uğrunda mübarizә hansı illәrdә getmişdir?

•

17401748
17201722
17011714
17331735
17391742

467 Almaniyanın birlәşdirilmәsindә mühüm rol oynamış alman dövlәti:

•

Prussiya
Danimarka
Saksoniya
Avstriya
Belçika

468 XIX әsrin birinci yarısında siyasi dağınıqlığın hökm sürdüyü dövlәt:

•

Almaniya
İspaniya
Fransa
İngiltәrә
Rusiya

469 1807ci il iyulun 9da Tilizitdә Fransa ilә Prussiya arasında bağlanmış sülh müqavilәsinә aid deyil:

•

Prussiya Fransaya tәzminat vermәli idi;
Prussiya Napoleonun işğallarını tanıyırdı;
Prussiyanın әrazisi iki dәfә azalırdı;
Prussiya öz qoşunlarını Dunay knyazlıqlarından çıxarmalı idi;
Prussiya kontinental mühasirәyә qoşulurdu;

470 Qitәdәn mühasirәnin xarakterindә dәyişiklik edildi:

•

1811ci ildә;
1809cu ildә;
1808ci ildә;
1807ci ildә;
1810cu ildә;

471 Napoleonun İngiltәrәnin qitәdәn mühasirәsi haqqında dekretinә aid deyil:

•

Avropa ölkәlәrindә olan İngiltәrә mәhsulları müsadirә olunmalı idi;
İngiltәrә mәhsulları Fransa bazarlarına çıxarılmalı idi;
Poçt rabitәsi dә qadağan idi;
Fransadan asılı ölkәlәrin İngiltәrә ilә әlaqәlәri kәsilirdi;
Avropa ölkәlәrindә olan bütün İngiltәrә vәtәndaşları hәbs olunmalı idi;

472 Monro doktorinası na әsasәn ABŞ tәminat verirdi:

•

İngiltәrә ilә aparılan müharibәlәri dayandırmağa;
Öz müstәmlәkәlәrinә müstәqillik verәcәyinә;
Avropanın daxili işlәrinә qarışmayacağına;
Quldarlığı lәğv edәcәyinә;
Hinduların tәqibini dayandıracağına;

473 1805ci ildә Fransaya qarşı koalisiya qurmuş dövlәtlәr:
Belçika,İspaniya,Osmanlı;
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•

Avstriya,Polşa,Macarıstan;
Rusiya,Osmanlı,İngiltәrә;
İngiltәrә,Avstriya,İtaliya;
İngiltәrә,Rusiya,Norveç

474 Fridland vә Borodino döyüşlәrini birlәşdirәn cәhәt:

•

İnglislәrin qalib gәlmәsi;
Ruslarla fransızlar arasında olması;
İnglislәrin mәğlub olması;
Rusların qәlәbә qazanması
I Napoleonun qәlәbә qazanması;

475 I Napoleon İngiltәrәnin iqtisadi qüdrәtini sarsıtmaq mәqsәdi ilә:

•

Avstriya ilә hәrbi ittifaq bağladı;
Polşa torpaqlarını әlә keçirdi;
Kontinental mühasirә elan etdi;
Roma papası ilә müqavilә bağladı;
İngiltәrәnin müstәmlәkәlәrini әlә keçirdi;

476 İngiltәrәnin Şimali Amerikadakı müstәmlәkәlәrini geri qaytarmaq cәhdi sәbәb oldu:

•

Trablis müharibәsinә
II İstiqlaliyyәt müharibәsinә;
Vәtәndaş müharibәsinә
I İstiqlaliyyәt müharibәsinә
Kuklusklan müharibәsinә;

477 Hansı dövlәtin rәhbәrliyi altında Şimali Alman ittifaqı yarandı?

•

Fransanın
Danimarkanın
Rusiyanın
Avstriyanın
Prussiyanın

478 Şәrq mәsәlәsinә aiddir:

•

Xilafәtin yenidәn bәrpa edilmәsi
Avstriya dövlәtinin parçalanması
Xristian kilsәsinin birlәşdirilmәsi
Osmanlının bölüşdürülmәsi
Macarıstan dövlәtinin lәğv edilmәsi

479 OstHind şirkәti yaranmasından neçә il sonra lәğv edildi?

•

440
314
158
205
258

480 1829cu ildә imzalanmış OsmanlıRusiya müqavilәsi:

•

Әdirnә
KiçikQaynarca
Yassı
Tilizin
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Baxçasaray

481 Monro doktrinası yönәlmişdi:

•

İngiltәrәyә qarşı
Kanadaya qarşı
«Müqәddәs ittifaqın» İspaniyanın keçmiş müstәmlәkәlәrindә öz ağalığını bәrpa etmәk istәyinә qarşı
Latın Amerikasında ABŞ ağalığına qarşı
Rusiyanın Şimali Amerikadakı fәaliyyәtinә qarşı

482 Hansı müqavilәyә әsasәn Rusiya Napoleonun Avropadakı işğallarını tanıdı?

•

Varşava
Smolensk
Tilizit
Borodino
Denlino

483 İngiltәrә vә Rusiya yunan mәsәlәsinә dair saziş imzaladılar:

•

1825ci ildә
1826cı ildә
1823cü ildә
1821ci ildә
1827ci ildә

484 Şәrq mәsәlәsinә diqqәtin artmasında böyük rol oynadı:

•

Paris sülhü nәticәsindә
Vyana sisteminin yaranması ilә
Yunan üsyanı ilә
Polşa üsyan nәticәsindә
Kipr üsyanı ilә

485 1815ci ilin sentyabrında:

•

Leypsiq döyüşü oldu
Vyana sistemi formalaşdı
«Müqәddәs ittifaqın» yaradılması haqqında saziş imzalandı
birinci Paris sülhü bağlandı
Aaxen konqresi keçirildi

486 1806cı il noyabrın 21dә:

•

Marenqo döyüşü baş verdi
Napoleon İngiltәrәnin qitәdәn mühasirәsi haqqında dekret imzalandı
Amyen sülhü bağlandı
Lünevil sülhü imzalandı
Aleksandrla Napoleon Erfurtda görüşdülәr

487 Lünevil sülhünә әsasәn Avstriya:

•

Fransaya qarşı koalisiyaya qoşuldu
Belçikanın, Reynin sol sahilinin vә Venesiya әyalәtinin bir hissәsinin Fransa tәrәfindәn işğalını tanıdı
Osmanlının bir hissәsini işğal etmәli idi
Prussiya ilә müharibә aparmalı idi
Polşanın bölüşdürülmәsi ilә razılaşdı

488 1801ci il fevralın 9da Lünevil sülhü hansı dövlәtlәr arasında bağlanmışdır ?
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•

Türkiyә vә Rusiya
Fransa vә Avstriya
Fransa vә Rusiya
Rusiya ilә İngiltәrә.
İngiltәrә vә Fransa

489 ABŞ qәrb yarımkürәsindә mövqelәrini möhkәmlәtmәklә, Latın Amerikası ölkәlәrinә nüfuz edirdi.
Avropanın başqa ölkәlәrinә qarşı nüfuz uğrunda istifadә edirdi:

•

«Eyzenhauer doktrina»sından
«Trümen doktrina»sından
«Marşal»planından
«Taleyin hökmü»doktrinasından
«Monro»doktrinasından

490 Napoleon ordusunun mәğlubiyyәtilә nәticәlәnmiş sonuncu döyüşü:

•

Trafalqar vuruşması.
Leypsik döyüşü.
Borodino döyüşü.
Aisterlis döyüşü.
Vaterleo döyüşü.

491 1649cu ildә Rusiya verilmiş Mәclis qanunnamәsinә görә:

•

әcnәbi tacirlәrә pәrakәndә mal satışı qadağan edildi
prikazlar әvәzinә kollegiyalar yaradıldı
ordu vә donanmada rekrut toplanması qaydası tәtbiq edildi
Senat dövlәt idarәçilik sisteminin başında dururdu
kәndlilәrin tәhkimçilik asılılığının rәsmilәşdirilmәsi başa çatdırıldı

492 Livoniya müharibәsinin nәticәsindәn fәrqli olaraq Şimal müharibәsinin nәticәsindә:

•

Rusiya mәğlub olaraq Ukraynadakı әrazilәrinin bir hissәsini itirdi
Rusiya qalib gәlәrәk Osmanlı ilә ittifaq bağladı
Rusiya mәğlub oldu
Rusiya qalib gәlәrәk Baltik dәnizinә çıxış әldә etdi
Rusiya qalib gәlәrәk Qara dәnizinә çıxış әldә etdi

493 İngiltәrә vә Fransa burjua inqilablarının sәbәblәrindә oxşarlıq:

•

iri burjuaziya ilә xalq kütlәlәri arasında ziddiyyәtin kәskinlәşmәsi
silki monarxiya quruluşunun yaranması
Avropanın müstәmlәkәçi dövlәtlәri arasında ziddiyyәtin kәskinlәşmәsi nәticәsindә hәrbi xәrclәrin artması
kapitalist istehsal üsulunun tәnәzzülü
feodal qaydalarının kapitalist ttәsәrrüfatının inkişafına mane olması

494 Rusiyanı Qara dәniz dövlәtinә çevirәn müqavilә:

•

Prut
Paris
Kiçik – Qaynarca
San – Stefano
İstanbul

495 Rusiya Azov qalasını Osmanlıya geri qaytardı:

•

1711ci il Prut müqavilәsinә görә
XIX әsrin ortalarında Krım müharibәsindә mәğlubiyyәtindәn sonra
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1724cü il İstanbul müqavilәsinә görә
1700cü il İstanbul müqavilәsinә görә
Livoniya müharibәsindә mәğlubiyyәtindәn sonra

496 Tarixdә ilk dәfә olaraq xalqın hakimiyyәtin әsas mәnbәyi olması prinsipini dövlәt quruluşunun әsası
kimi rәsmi sәnәdlә qәbul etdi:

•

Osmanlı dövlәtindә Midhәt paşa konstitusiyası
Fransada “İnsan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsi”
ABŞın “İstiqlaliyyәt bәyannamәsi”
İngiltәrәdә “Hüquqlar haqqında bill”
İngiltәrәdә “Gerb (Möhür) rüsumu”

497 XIX әsrin ortalarında birinci sәnaye ölkәsinә çevrildi:

•

İtaliya
İngiltәrә
Almaniya
Fransa
ABŞ

498 Valmi vә Sadova döyüşlәrinin ümumi cәhәti:

•

müttәfiqlәrin qalib gәlmәlәri
Prussiya tarixi ilә bağlı olmaları
eyni әsrdә baş vermәlәri
Fransa tarixi ilә bağlı olmaları
burjua inqilabları gedişindә baş vermәlәri

499 1711ci ildә bağlanmış Prut sülhünә görә:

•

Krım Rusiyaya ilhaq edildi
Azov qalası Rusiyanın әlinә keçdi
Azov qalası Osmanlı dövlәtinә qaytarıldı.
Bessarabiya Rusiyaya birlәşdirildi.
Osmanlı dövlәti Bessarabiyanın cәnubunu özünә qaytardı.

500 XIX әsrin başlanğıcında Latın Amerikasında baş vermiş inqilabların әsas mәqsәdi

•

Latın Amerikası ölkәlәrinin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
İspaniya vә Portuqpaliyadan müstәmlәkә asılılığının lәğv edilmәsi
İngiltәrә vә Fransadan asılığın lәğv edilmәsi
Latifundiyaçılara qarşı azadlıq müharibәsi
ABŞın işğalçılıq siyasәtinә qarşı mübarizә

501 Vyana konqresinin әsas mәqsәdi:

•

Avropanı qaliblәrin xeyrinә yenidәn bölüşdürmәk
Yeni inqlabı hәrәkatlarla mübarizә aparmaq.
Almaniyanı bölüşdürmәk,Prussiyada monarkiyanı bәrpa etmәk.
Bonapartlar sülalәsini bәrpa etmәk,burcuaziyaya verilmiş hüquqları lәğv etmәk.
Әvvәlki sülalәr vә zadәganların hakimiyyәtini bәrpa etmәk.

502 Kontinental blokada elan etmәkdә Napoleonun әsas mәqsәdi:

•

Fransadan asılı olan dövlәtlәr İngiltәrә ilә bütün әlaqәlәri kәsirdilәr.
İspaniyanı Avropa qitәsindәn ayrı salıb siyasi çәhәtdәn «tәcrid»etmәk istәyirdi.
Avstriyanı hәrbi blokadaya alıb mәğlubiyyәtә uğratmaq istәyirdi.
Avropa qitәsinin Fransadan asılı olan dövlәtlәrә ticarәt etmәyi qadağan edirdi.
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Fransadan asılı olan ölkәlәrә Rusiya ilә ticarәti qadağan edirdi.

503 Trafalqar döyüşünün nәticәlәri: (1805ci il oktyabrın 21i)

•

Fransa Avstriya vә Polşanın bir hissәsini zәbt etdi.
İngilis donanması birlәşmiş Fransa İspaniya donanmasını mәğlub etdi.
Neopolitan kralı Florensiyada Fransa ilә sülh müqavilәsi imzaladı.
Parma,Pyemont vә İsveçrә Fransaya birlәşdirildi
Prussiya vә Fransa arasında ittifaq bağlandı

504 1833cü ildә Rusiya ilә Türkiyә arasında imzalanmış Ünkәrİskәlә müqavilәsinә görә:

•

Qәrb dövlәtlәri Türkiyәyә hәrbi yardım edirdilәr.
Rusiya Misirә qarşı müharibәyә başlamalı idi.
İngiltәrәRusiya münasibәtlәri inkişaf etdirilirdi.
Rusiya Türkiyәyә hәrbi yardım göstәrmәli, Türkiyә Rusiyanın hәm hәrbi, hәm dә ticarәt gәmilәrini Qara dәniz
boğazlarından buraxmalı idi.
Fransa Türkiyәyә hәrbi yardım göstәrmәli idi.

505 1802ci il Amyen sülhünә aiddir:

•

Fransa Avstriyanın bir sıra әrazilәrini işğal etdi
Fransa Misirә qarşı iddialarından әl çәkirdi
Osmanlının şәrq torpaqları әlindәn alınırdı
Vahid alman dövlәti yaradıldı
Prussiya Fransaya qarşı koalisiyaya qoşuldu

506 Rusiya ilә Osmanlı arasında bağlanmış müqavilәlәr: 1. әdirnә 2. Navarin 3. Paris 4. Buxarest

•

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

507 әdirnә müqavilәsinә aid deyil:

•

Valaxiya vә Serbiyaya daxili muxtariyyәt verilmәsi
Yunanıstanın müstәqilliyini әldә etmәk
Rus ticarәt gәmilәrinin boğazlardan sәrbәst keçmәsi
Serbiyaya daxili muxtariyyәt verilmәsi
Krımın Osmanlıdan ayrılması

508 1805ci ildә Fransaya qarşı koalisiya yaratmış dövlәtlәr:

•

Rusiya, Osmanlı, İngiltәrә
İngiltәrә, Avstriya, İtaliya
Belçika, İspaniya, Osmanlı
İngiltәrә, Rusiya, Avstriya
Avstriya, Polşa, Macarıstan

509 Kent müqavilәsinә әsasәn:

•

Vәtәndaş müharibәsi başa çatdı
İngiltәrә ABŞa öz müstәmlәkәsi kimi baxmaq iddiasından әl çәkdi
ABŞ Alyaskanı özünә birlәşdirdi
ABŞ bütün Floridaya sahib oldu
Şimal vә Cәnub ştatları vahid mәrkәzdә birlәşdilәr

510 1806cı il OsmanlıRusiya müharibәsinin başlanmasına tәsir edәn әsas amil:
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•

Rusiyanın Balkanlara hücumu
rus ordusunun Krımı tutması
Rusiyanın Şәrqi Anadolunu tutması
Yunanıstan üsyanı
rus qoşunlarının Moldaviya vә Valaxiyanı tutması

511 Hansı müqavilәyә әsasәn rus ticarәt gәmilәrinin boğazlardan sәrbәst keçmәlәri tәmin olunurdu?

•

Belqrad
Yassı
Moreya
Andrussovo
Әdirnә

512 Osmanlının Kiçik Qaynarca müqavilәsindәn sonra imzaladığı әn ağır şәrtli müqavilә:

•

Belqrad
Әdirnә
Yassı
Buxarest
Moreya

513 1814cü ildә Şomon müqavilәsini imzaladılar:

•

Avstriya, Prussiya, İsveç, Belçika;
İngiltәrә, İspaniya, Rusiya, İsveç;
İngiltәrә, Avstriya, Rusiya, Prussiya;
Rusiya, Fransa, Avstriya, İsveç;
Rusiya, İspaniya, İngiltәrә, Prussiya;

514 1810cu ildә qitәdәn mühasirәnin xarakterindә edilәn dәyişikliyә aiddir:

•

Fransa ilә mәhdud ticarәtә icazә verildi;
İspaniya ilә ticarәtә icazә veridi;
Rusiya ilә ticarәtә icazә verilmәdi;
İngiltәrә ilә mәhdud ticarәtә icazә verildi;
İngiltәrә ilә ticarәtә icazә verilmәdi;

515 Monro doktorinası yönәlmişdi:

•

Kuklusklan hәrәkatına qarşı;
Latın Amerikasında ABŞ ağalığına qarşı;
”Müqәddәs ittifaq”ın İspaniyanın keçmiş müstәmlәkәlәrindә ağalığını bәrpa etmәk istәyinә qarşı;
Kanadaya qarşı;
Meksikaya qarşı;

516 Tilzit müqavilәsinә әsasәn Rusiya: 1)Kontinental mühasirәyә qoşuldu; 2)I Napoleonun Avropada hәyata
keçirdiyi dәyişikliklәri qәbul etdi; 3) Müqәddәs ittifaq a daxil oldu; 4)Polşanın bölüşdürülmәsindә iştirak
etdi; 5)Osmanlıya qarşı müharibәyә başladı;

•

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

517 1815ci ilә aiddir: 1.Vaterloo döyüşünün baş vermәsi; 3.Austerlis döyüşünün baş vermәsi; 2.Leypstiq
döyüşünün baş vermәsi; 4. Müqәddәs ittifaq ın tәşkili;
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•

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

518 Göstәrilәnlәr aiddir: 1)I Napoleon tәrәfindәn işğal edilmiş ölkәlәrdә monarxiya qaydalarını bәrpa etmәk;
2)Avropada vә digәr yerlәrdәki әrazilәri yenidәn bölmәk;

•

Vyana konqresinә;
Kontinental mühasirәyә;
Paris konfransına;
Tilizit müqavilәsinә
I parlament islahatına;

519 1640cı ildә İngiltәrә kralı I Karlın parlament çağırmasının әsas sәbәbi:

•

qonşu dövlәtlәrә hücum etmәk
kәndlilәrin çıxışlarının qarşısını almaq
yüksәk rütbәli mәmurlar vә yepiskopları mühakimә etmәk
yeni vergilәrin tәyin olunmasına nail olmaq
kilsә vergilәrini lәğv etmәk

520 1852ci il dekabrın 2dә Fransada:

•

İlk konstitusiya qәbul edildi.
Ölkә respublika elan edildi
Prezident seçkilәri keçirildi
Monarxiya bәrpa edildi.
Lui Napoleon hakimiyyәtdәn devrildi.

521 Yorktaun döyüşündә birbirinә qarşı vuruşan dövlәtlәr:

•

ABŞ vә İspaniya
Fransa vә ABŞ
İtaliya vә İspaniya
ABŞ vә İngiltәrә

522 XVIII әsrin 90cı illәrindә feodal münasibәtlәrinin qәti olaraq

•

ABŞ
İngiltәrә
Rusiya
Fransa
Almaniya

523 Kromvelin İrlandiya ilә apardığı müharibә:

•

İnqilabi müharibә idi
Müstәmlәkәçilik, soyğunçuluq müharibәsi idi
Vәtәndaş müharibәsi idi
Milli – azadlıq müharibәsi idi
Kәndli müharibәsi idi

524 Dünyada ilk dәfә olaraq ölkә hakimiyyәtin qanunverici, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtlәrinә bölünmәsini
tәtbiq etdi:
İngiltәrәdә “Gerb (Möhür) rüsumu”
Fransada “İnsan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsi”
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•

ABŞ konstitusiyası
ABŞda “İstiqlaliyyәt bәyannamәsi”
Rusiyada “Rütbәlәrә dair cәdvәl”

525 Livoniya vә Şimal müharibәlәrinin ümumi cәhәti:

•

Reç – Pospolitanın bölüşdürülmәsi uğrunda mübarizә aparmaları
XIX әsrin I yarısında baş vermәlәri
Rusiyanın mәğlub olması
Qara dәnizә çıxış әldә etmәk uğrunda mübarizәnin aparılması
Baltik dәnizinә çıxış әldә etmәk uğrunda mübarizәnin aparılması

526 İngiltәrәdә vәtәndaş müharibәsinin taleyini hәll etdi:

•

Neyzbi döyüşündә parlament ordusunun qәlәbәsi
Uzunmüddәtli parlamentin çağırılması
“Hüquqlar haqqında bill”in qәbul edilmәsi
Stüartlar sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi
Monarxiyanın lәğv edilmәsi

527 Siyasi rәqiblәrә qarşı münasibәtdә yakobinçilәrlә bolşeviklәri birlәşdirәn ümumi cәhәt:

•

yalnız iqtisadi mübarizә metodlarından istifadә etmәlәri
kütlәvi terrorun tәtbiq edilmәsi
güzәştә getmәk bacarığı
özlәrinin “hәqiqi bәrabәrçilәr” adlandırılması
siyasi tәşkilatların fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinә tәrәfdar olmaları

528 1649cu il İngiltәrәdә, 1792ci il Fransada baş vermiş hadisәlәrin oxşarlığı:

•

bütün feodal qaydalarının lәğv olunması
burjua inqilabının nәticәsindә hakimiyyәtin aşağı tәbәqәlәrin әlinә keçmәsi
Milli Konventә seçkilәr keçirilmәsi
burjua inqilabı gedişindә republika elan edilmәsi
iri burjua diktaturasının yaradılması

529 XVII әsrdә İngiltәrәnin dәnizlәrdә başlıca rәqibi:

•

Rusiya
Fransa
Hollandiya
Portuqaliya
İspaniya

530 İngiltәrәnin ABŞın müstәqiliyini tanıdığı ildә:

•

Quba xanlığı Rusiya sarayına ilk elçilәr heyәtini göndәrdi
Fransa inqilabı başa çatdı
Gәncә xanlığında ikihakimiyyәtlilik yarandı
Krım xanlığı Rusiya tәrәfindәn işğal edildi
Gavduşan döyüşü baş verdi

531 Uyğunluq pozulmuşdur:

•

Çәpәrlәmәlәr – İngiltәrә
Reformasiya – Almaniya
Rekonkista – İspaniya
Direktoriya – Rusiya
Diggerlәr – İngiltәrә
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532 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Diggerlәr – ABŞ
Direktoriya – Fransa
Rekonkista – Almaniya
Çәpәrlәmәlәr – Rusiya
“Dünya emalatxanası” – Yaponiya

533 Şimali Amerikanın XVIII әsrin 50ci illәr tarixinә aiddir:

•

ilk konstitusiyanın qәbul edilmәsi
Boston çay qonaqlığı
İngiltәrә ilә müharibәyә başlaması
İngiltәrәnin müstәmlәkәsi olması
Fransanın mallarının boykot edilmәsi

534 ABŞın 1787 vә Fransanın 1799cu il tarixinә aid ümumi cәhәt:

•

20 yaşına çatmış kişilәrә ilk dәfә seçki hüququnun verilmәsi
kişilәrә ilk dәfә seçki hüququ verilmәsi
konsullar tәrәfindәn idarә edilmәsi
konstitusiyanın qәbul edilmәsi
monarxiyanın devrilmәsi

535 ABŞın XVIII әsr tarixi üçün sәciyyәvi idi:

•

Kent müqavilәsinin imzalanması
sәnaye çevrilişinin baça çatması
Konstitusiyalı monarxiya dövlәt quruluşunun yaradılması
İngiltәrә ilә müharibә edilmәsi
ölkәdә siyasi hakimiyyәtin burjuaziyanın әlinә keçmәsi

536 İngiltәrә tarixinә aid deyil

•

Diggerlәr hәrәkatı
uzunmüddәtli parlamentin çağırılması
Prayd tәmizlәnmәsi
insan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsinin qәbul
hüquqlar haqqında billin qәbul edilmәsi.

537 Verilmiş şәrtlәrin aid olduğu sülh müqavilәsi: 1. Azov qalası Osmanlı dövlәtinә qaytarılır. 2. Rusiya
Polşanın işlәrinә qarışmamağı öhdәsinә götürür.

•

Andrusovo
Yassı
Kiçik Qaynarca
Prut
İstanbul

538 Uyğun variantı müәyyәn edin: 1)Trafaqlar döyüşü a)1805 2)Leypstiq döyüşü b)1815 3)Vaterloo döyüşü
c)1807 4)Tilizit müqavilәsi d)1813

•

1d; 2b; 3c; 4a
1b; 2c; 3a; 4d
1d; 2c; 3b; 4a
1a; 2d; 3b; 4c
1b; 2c; 3a; 4b

539 XIX әsrin әvvәllәri İtaliya vә Almaniya üçün xarakterik idi:
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•

geniş müstәmlәkәlәrә sahib olmaları
Siyasi cәhәtdәn dağınıq olaraq qalmaları
Konstitusiyaya malik olmaları
Vahid dövlәt olmaları
Mühüm әrazilәrindә Avstriya ağalığının hökm sürmәsi

540 1841ci il Qara dәniz boğazları haqqında müqavilәdә göstәrilirdi: 1. Türkiyәnin iştirak etmәdiyi
müharibә zamanı Qara dәniz boğazları bütün dövlәtlәrin hәrbi gәmilәri üçün bağlanmalı idi 2. Qara dәniz
boğazları Asiya dövlәtlәri üçün bağlanmalı idi 3. Türkiyәnin iştirak etdiyi müharibә zamanı Türkiyә tәrәfi
istәdiyi ölkәnin hәrbi gәmilәriin boğazlardan buraxa bilәrdi 4. Fransa daha Misiri müdafiә etmirdi 5. Misirin
hәrbi gәmilәri boğazlardan buraxılmırdı

•

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

541 1814cü il 30 may birinci Paris sülhünә aiddir: 1. Fransanın işğal olunması 2. Fransanın kәndlilәri vә
burjuaziyası inqilab dövründә әldә etdiklәri әmlakı vә mülkiyyәti saxlayırlar 3. Köhnә vә yeni zadәganların
hüquqları bәrabәrlәşdirildi 4. Belçika Fransaya birlәşdirildi 5. Zadәganlarla burjuaziya arasında kompromiss
әldә olundu

•

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

542 1812ci il Buxarest sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Bessarabiya Rusiyaya verildi 2. Boğazlara nәzarәt
Rusiyanın әlinә keçdi 3. Dunay çayında rus gәmilәrinin gedişgәliş hüququ tәsdiq edildi 4. Krım Rusiyaya
keçdi 5. Moldaviya vә Valaxiya Osmanlıya qatıldı

•

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

543 RusiyaFransa döyüşlәri: 1. Fridland 2. Austerlis 3. Borodino 4. Tilizit 5. Qanqut

•

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

544 1815ci ilin mayın 3dә Polşa torpaqlarının yeni bölgüsünә әsasәn: 1. Varşava hersoqluğunun çox hissәsi
Rusiyaya verildi 2. Krakovo azad şәhәr elan edildi 3. Belçika Fransaya verildi 4. Şәrqi Qalitsiya Avstriyaya
verildi 5. Saksoniya Osmanlıya verildi

•

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

545 Vyana sistemini yaradanlar hәll etmәyә çalışırdılar: 1. Fransanı müharibәdәn әvvәlki sәrhәdlәrinә
qaytarmaq 2. Amerikada müstәmlәkәlәr әlә keçirmәk 3. Avropada әrazilәri bölәrkәn qüvvә balansının
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saxlanmasına çalışmaq 4. Osmanlı torpaqlarını bölmәk 5. Avropanı yeni sosial vә milli münaqişә vә
inqilablardan qorumaq üçün hәrbi, siyasi, dipmlomatik tәdbirlәr hәyata keçirmәk

•

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

546 1805ci il Türkiyә ilә Rusiya arasındakı ittifaq müqavilәsinә әsasәn: 1. Qara dәniz boğazlarını Rusiya vә
Tırkiyә birlikdә qorumalı 2. Rusiyanın hәrbi gәmilәri boğazlardan sәrbәst keçirdi 3. İngiltәrә hәrb gәmilәri
boğazlardan buraxılmamalı idi 4. Polşa Türkiyә ilә Rusiya arasında bölüşdürülmәli idi 5. qeyriQara dәniz
dövlәtlәrinin hәrbi gәmilәri boğazlardan keçә bilmәzdi

•

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

547 1802ci il Amyen sülhünә görә İngiltәrә: 1. 1792ci ildәn sonrakı dövrdә Fransanın işğallarını tanıdı 2.
Qara dәniz boğazlarını işğal etdi 3. Öz qoşunlarını Maltadan çıxartmağa razı oldu 4. Misiri Türkiyәyә
qaytarmağa razı oldu 5. Ukraynanı ilhaq etmәli oldu

•

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

548 18141815ci illәr Vyana konqresindә әsas rol oynayan dövlәtlәr: 1.İngiltәrә 2.Fransa 3.Rusiya
4.Avstriya 5. İspaniya 6.Prussiya 7.İsveç

•

1,3,4,6
3,4,5,7
2,3,5,6
1,2,4,6
4,5.6,7

549 Napoleon müharibәlәrinin xronoloci ardıcıllığı:

•

Leypsiq,Vaterleo, Borodino, Austerlis
Austerlis, Vaterleo, Borodino, Leypsiq
Borodino,Vaterleo, Austerlis, Leypsiq.
Vaterleo, Leyspiq, Austerlis, Borodino.
Austerlis, Borodino, Leypsiq,Vaterleo

550 1791ci ildә ABŞ konstitusiyasına edilmiş әlavәnin nәticәsindә:

•

ali mәhkәmә böyük sәlahiyyәtlәr aldı.
ölkә respublika elan olundu
qaradәrililәrә dә ağlarla eyni mülki vә siyasi hüquqlar verildi.
vәtәndaşlara yığıncaq, söz, vicdan azadlığı verildi.
Prezident dövlәtin vә hökumәtin başçısı elan olundu.

551 İnglislәr Hindistanın işğalına başladılar:

•

Benqaliyadan
Seylondan
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Dehlidәn
Pәncabdan
Mәdrәsdәn

552 Hindistanda İngiltәrәFransa rәqabәtindә hәlledici döyüş:

•

Marata
Әbukir
Anapa
Plessi
Maysor

553 Plessi döyüşündә qalib gәldi:

•

İngiltәrә
Çin
Әfqanıstan
Fransa
Mancurlar

554 Hansı müqavilә ilә Honqkonq İngiltәrәyә verildi?

•

Honqkonq
Nankin
Plessi
Pekin
Kanton

555 1844cü il 3 iyunda:

•

Kanton müqavilәsini imzalandı;
Fransa Çinlә Pekin müqavilәsini imzaladı;
Tilizit sülhü imzalandı
Nankin müqavilәsi bağlandı;
ABŞ Çinlә qeyribәrabәr hüquqlu müqavilә imzaladı;

556 1854cü ildә İngiltәrәdә:

•

VestHind şirkәti yaradıldı
Xarici İşlәr Nazirliyi yaradıldı
Әmәk Nazirliyi yaradıldı
Müstәmlәkә Nazirliyi yaradıldı
OstHind şirkәti yaradıldı

557 Hollandiya 1658ci ildә:

•

Laosu tutdu
Yava adasını tutmuşdu
Kap koloniyasını yaratdılar
Seylon adasını әlә keçirdi
Kuril adalarını tutdu

558 Müstәmlәkә işğallarının başlanmasının әsasını qoydu:

•

böyük coğrafi kәşflәr
yüzillik müharibә
Sәlib yürüşlәri
reformasiya hәrәkatı
«Xalqların böyük köçü»
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559 XIX әsrin sonlarında Çinin bölüşdürülmәsindәn ilk addımı hansı dövlәt atdı?

•

ABŞ
Rusiya
Fransa
Koreya
Yaponiya

560 OstHind şirkәti yaranmasından neçә il sonra lәğv edildi?

•

440
205
158
314
258

561 Birinci Tiryәk müharibәsi:

•

Әcnәbilәrin Çindәn qovulması ilә nәticәlәndi
Mancur sülalәsinin qüvvәtlәnmәsinә sәbәb oldu
Çinin qәlәbәsi ilә başa çatdı
Rusiyanın mәğlubiyyәti ilә başa çatdı
Çinin yarımmüstәmlәkәyә çevrilmәsinin әsasını qoydu

562 OstHind şirkәtinin Hindistanla ticiarәt inhisarı lәğv edildi:

•

1813cü ildә
1805ci ildә
1806cı ildә
1808ci ildә
1811ci ildә

563 OstHind şirkәtinin Çin vә Yaponiya ilә ticarәt inhisarı lәğv edildi:

•

1833cü ildә
1813cü ildә
1821ci ildә
1832ci ildә
1835ci ildә

564 Birinci Tiryәk müharibәsi:

•

Rusiyanın mәğlubiyyәti ilә başa çatdı;
Әcnәbilәrin Çindәn qovulması ilә nәticәlәndi;
Mancur sülalәsinin güclәnmәsinә sәbәb oldu;
Çinin yarımmüstәmlәkәyә çevrilmәsinin әsasını qoydu;
Çinin qәlәbәsi ilә başa çatdı;

565 Tiryәk müharibәlәri nәticәsindә Çindә mövqelәri möhkәmlәndi:

•

müstәmlәkәçilәrin
samurayların
mancurların
cunqarların
monqolların

566 OstHind şirkәti 1848ci ildә Pәncabın işğalı ilә:
Sipahilәr hәrәkatına son qoydu;
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•

Böyük Moğol dövlәtinә son qoydu;
Maysor dövlәtini mәğlub etdi;
Hindistanın işğalını başa çatdırdı;
Hindistanda Fransa ağalığına son qoydu;

567 XIX әsrdә müstәmlәkәçilәri daha çox maraqlandırırdı:

•

Qafqaza daxil olmaq
Avropada möhkәmlәnmәk
Kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk
Dәnizә çıxış әldә etmәk
Sәnaye üçün xammal

568 Yeni Orleanın әsası qoyuldu:

•

1720ci ildә
1701ci ildә
1709cu ildә
1712ci ildә
1718ci ildә

569 XVIII әsrin әvvәllәrindәn ticarәtmüstәmlәkә üstünlüyünü itirdi:

•

Amerika
İngiltәrә
Rusiya
Fransa
Hollandiya

570 Vesthindi idarә etmәk üçün xüsusi orqan yaradılmışdı:

•

1631ci ildә
1636cı ildә
1613cü ildә
1618ci ildә
1625ci ildә

571 OstHind şirkәti Hindistan torpaqlarının işğalını başa çatdırdı:

•

pәncabı işğal etmәklә
Sindi işğal etmәklә
ingiltәrә ağalığına son qoymaqla
taypinlәr üsyanını yatırmaqla
sipahilәr üsyanını mәğlub etmәklә

572 Osthind şirkәti 1848ci ildә Pәncabın işğalı ilә:

•

Sipahilәr hәrәkatına son qoydu
Hindistanda Fransa ağalığına son qoydu
Böyük Moğol dövlәtinә son qoydu
Maysor dövlәtini mәğlub etdi
Hindistanın işğalını başa çatdırdı

573 İngiltәrәnin Şimali Amerikadakı müstәmlәkәlәrini geri qaytarmaq cәhdi sәbәb oldu:

•

Trablis müharibәsinә
I İstiqlaliyyәt müharibәsinә
Vәtәndaş müharibәsinә
II İstiqlaliyyәt müharibәsinә
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Şimal müharibәsinә

574 Dominion addlanırdı:

•

Ordu birliklәri
İşin qәsdәn pozulması
Sәnaye mәrkәzlәri
Müstәmlәkә olmayan әrazi
Müstәmlәkә daxilindә özünüidarә hüququ alan ölkә

575 1819cu ildә İngiltәrә:

•

Birmanı işğal etdi
Hindistanı işğal etdi
Әlcәzairi işğal etdi
Misiri işğal etdi
Sinqapuru işğal etdi

576 Fransa Şimali Amerika vә Hindistanda bir sıra әrazilәri İngiltәrәyә vermәli olmuşdu:

•

FransaPrussiya müharibәsindәn sonra
Yüzillik müharibәdәn sonra
Trafalqan döyüşündәn sonra
Vyana sisteminә әsasәn
17561763cü illәr müharibәsindәn sonra

577 Nankin müqavilәsinә aiddir: 1)Honqkonq İngiltәrәyә verildi; 2)OstHind şirkәti lәğv edildi; 3)Çin 21
milyon yuan tәzminat ödәmәli idi; 4)Beş sahil limanı İngiltәrә ticarәti üçün açıldı; 5)OstHind şirkәtinin
ticarәt hüququ lәğv olundu;

•

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

578 İngiltәrә Hindistanın işğalını hәyata keçirdi: 1)Hind knyazlarının qoşunlarından istifadә etmәklә; 2)Ost
Hind şirkәtinin kömәyi ilә; 3)әfqanıstandan istifadә etmәklә; 4)Taypinlәrin kömәyi ilә;

•

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

579 Eyni ilә aiddir:1)OstHind şirkәtinin Hindistanla ticarәt inhisarının lәğv edilmәsi; 2)Leypstiqdә Xalqlar
döyüşünün baş vermәsi; 3)Nankin müqavilәsinin imzalanması; 4)ABŞda Respublikaçılar partiyasının
qurulması;

•

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

580 1833cü ildә İngiltәrә parlamentinin qәbul etdiyi qәrara әsasәn:
OstHind şirkәti lәğv edildi
Hindistanda generilqubernatorluq lәğv edildi

•

81/100

22.12.2016

•

OstHind şirkәtinin ticarәt hüququ tamamilә lәğv edildi
Böyük Moğollar sülalәsi yenidәn bәrpa edildi
Hindistana dominonluq hüququ verildi

581 XIX әsrin әvvәllәrindә Türkiyәİran ittifaqına manne oldu:

•

İranın Türkiyәyә әrazi iddiasının olması
Türkiyәnin İrana müharibә elan etmәsi
Arpaçay döyüşündә türklәrin mәğlub olması
İranın Fransa ilә müharibәyә başlaması
İngiltәrә bu ittifaqa imkan vermәdi

582 Fransa ilә İran arasında imzalanmış ittifaq müqavilәsinә aiddir: 1. Fransa Rusiyanı mәcbur etmәli idi ki,
Gürcüstandan qoşunlarını çıxartsın. 2. İran OstHind şirkәtinin mülklәrinә hücum etmәli idi 3. Fransa
İngiltәrәni Avropadan sıxışdırıb çıxarmalı idi 4. İran İngiltәrәyә qarşı müharibәyә başlamalı idi 5. İran
Fransa ordusunu Hindistan sәrhәdinә buraxmalı idi

•

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

583 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Hindistan Milli Konqresinin yaranması 2. Sipahilәr üsyanının başa çatması
3. OstHind şirkәtinin ticarәt hüququnun lәğv edilmәsi 4. İngilislәrin Hindistanın işğalını başa çatdırması

•

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

584 ABŞla Çin arasında 1844cü il qeyribәrabәr hüquqlu müqavilәyә aiddir: 1. İngiltәrәyә verilәn hüquqlar
ABŞa da verildi 2. ABŞ İrana daxil ola bilәrdi 3. ABŞ gәmilәri bir limandan digәrinә kömrüksüz mәhsul
daşıya bilәrdi 4. Çin İngiltәrәyә müharibә elan etmәli idi

•

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

585 OstHind şirkәtinin 1801ci ildә İran şahı ilә bağladığı siyasi vә ticarәt müqavilәsinә aiddir: 1. әfqanlar
Hindistana hücum edәndә İran İngiltәrәyә kömәk etmәli 2. Öz әrazisindәn heç bir Avropa dövlәtinin
qoşununu buraxmamalı 3. Osmanlıya qarşı müharibә etmәli 4. OstHind şirkәti İrana pul vә silah göndәrmәli
idi 5. Rusiya ilә dostluq әlaqәlәri yaradılırdı

•

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

586 XIX әsrin sonlarında Çinin bölüşdürülmәsindә ilk addımı hansı dövlәt atdı?

•

Fransa
Rusiya
ABŞ
Yaponiya
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•
Koreya

587 YaponÇin müharibәsinin әsas sәbәbi:

•

Çinin öz sәrhәdlәrini әcnәbilәrә bağlı elan etmәsi
Çinin Yaponiyaya qarşı mühüm әrazi iddiaları
Çinin Avropa dövlәtlәri ilә yaxınlaşması
Koreya uğrunda mübarizә
Çinin Rusiya ilә hәrbi müqavilә bağlanması

588 Amerika Havay adalarını tutdu:

•

1893cü ildә
1885ci ildә
1891ci ildә
1890cu ildә
1887ci ildә

589 İngiltәrә, Fransa vә Rusiyanın yaratdığı hәrbisiyasi blok adlanırdı:

•

«BerlinRoma» oxu
«Üçlәr ittifaqı»
«Antanta»
«Polad paktı»
«Birlik»

590 1904cü ildә Fransa vә İngiltәrә arasında bağlanmış saziş adlanırdı:

•

«Sәmimi saziş»
London
Paris
Versal
Rakkoniki

591 Kapital ixracına görә XX әsrin әvvәllәrindә ikinci yeri tuturdu:

•

İngiltәrә
Fransa
ABŞ
Almaniya
İtaliya

592 1907ci ildә:

•

«Sәmimi saziş» bağlandı
İngilisBur müharibәsinin başa çatması
«Polad paktı» yaradıldı
«Üçlәr ittifaqı» yaradıldı
«Antanta» hәrbisiyasi blokunun yaradılması başa çatdı

593 Üç xalq prinsipi aiddir:

•

Xo Şi Miyә
Li Suqenә
TsiSiyә
Sunn Yatsenә
Çan Kayşiyә

594 1912ci ildә Birlәşmiş ittifaq ilә bir sıra liberal tәşkilatlar birlәşdilәr:
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•

Tsi Sinin әtrafında
Homindan partiyasında
Tsin sülalәsinin әtrafında
Mancur hökumәtinin әtrafında
Yuan Şikayın әtrafında

595 Birlәşmiş ittifaqın yaranmasında neçә il sonra Homindan partiyası yaradıldı?

•

7
30
10
17
40

596 XX әsrin әvvәllәrindә hansı ölkәdә kapitalizm hәrbifeodal sәciyyәsi daşıyırdı?

•

İtaliyada
İngiltәrәdә
Almaniyada
Rusiyada
Fransada

597 Rusyapon müharibәsi oldu:

•

1907ci ildә
19021904cü illәrdә
19021903cü illәrdә
19041905ci illәrdә
19041906cı illәrdә

598 ABŞla İngiltәrә arasında Panama kanalının tikintisi vә gәlәcәk rejimi haqqında müqavilә imzalandı:

•

1901ci ildә
1895ci ildә
1903cü ildә
1898ci ildә
1900cu ildә

599 İngilisbur müharibәsi başa çatdı:

•

1899cu ildә
1901ci ildә
1898ci ildә
1902ci ildә
1903cü ildә

600 Mәrәkeşә dair konfrans çağırıldı:

•

1903cü ildә
1898ci ildә
1901ci ildә
1906cı ildә
1904cü ildә

601 YaponÇin müharibәsinin әsas sәbәbi:

•

Koreya uğrunda mübarizә;
Çinin Avropa dövlәtlәri ilә yaxınlaşması;
Çini öz sәrhәdlәrini xaricilәrә bağlaması;
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Çinin Yaponiyaya әrazi iddiaları;
Çinin Rusiya ilә hәrbi müqavilә bağlaması;

602 Rusiya – Yaponiya müharibәsi nәticәsindә Yaponiya:

•

Şәrqi – Çin dәmir yolunu itirdi;
Mәğlub oldu;
Cәnubi Mancuriyada vә Koreyada özünün şәriksiz ağalığını tәmin etdi;
Bütün Çindә öz hakimiyyәtini möhkәmlәndirdi;
Mancuriyadan geri çәkildi;

603 İngiltәrә Cәnubi Afrikanın işğalını başa çatdırdı

•

Antantanın formalaşmasından sonra
Burları mәğlub etmәklә
«Cәnubi Afrika İttifaqının» yaranmasından sonra
«Şimfeyn» partiyasının yaranmasından sonra
I dünya müharibәsindә qәlәbәdәn sonra

604 XX әsrin әvvәllәrindә Cәnubi Afrikada öz müstәqilliklәrini saxlamış respublikalar:

•

Kokand, Tanqanika
Transvaal, Trablis
Zulular, CAR
Transvaal, Oranj
Oranj, Kubaçi

605 İngiltәrә Cәnubi Afrikanın işğalını başa çatdırdı:

•

«Cәnubi Afrika ittifaqı»nın yaranmasından sonra
Burları mәğlub etmәklә
I dünya müharibәsindәn sonra
«Sәmimi sazişin» bağlanmasından sonra
«Liberallar» partiyasının yaranmasından sonra

606 XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәrindә Almaniyanın müstәmlәkәçilik siyasәti hansı dövlәtlәrin
mәnafeyinә toxunurdu:

•

Avstriya, İspaniya
Rusiya, Osmanlı
İngiltәrә, İtaliya
Fransa, İngiltәrә
İtaliya, Rusiya

607 XX әsrin әvvәllәrindә Çinә aid deyil:

•

Avropa dövlәtlәrinin tәsiri altında idi
Mancur sülalәsi tәrәfindәn idarә edilirdi
Yarımmüstәmlәkә idi
iqtisadi inkişaf lәngiyirdi
Taypin hәrәkatı genişlәnmişdi

608 1905ci ildә Çindә:

•

ikinci inqilab başa çatdı
Homindan partiyası yaradıldı
birinci inqilab başa çatdı
Mancurlar hakimiyyәtә gәldi
«Birlәşmiş ittifaq» adlı gizli tәşkilat yarandı
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609 1889cu ildә:

•

Rusiyada inqilab baş verdi
«İttihad vә tәrәqqi» tәşkilatı yaradıldı
«Birlәşmiş ittifaq» yaradıldı
«Yeni osmanlılar» fәaliyyәtә başladı
Çindә inqilab baş verdi

610 Amerikanın Açıq qapılar doktrinasında mәqsәdi:

•

Çini özünün bir әyalәtinә çevirmәk
Çini İngiltәrә ilә birlikdә idarә etmәk
Çini işğal edib, müstәmlәkәyә çevirmәk
ABŞ özünün bütün rәqiblәrini Çindәn sıxışdırıb çıxarmaq istәyirdi
Çini Yaponiyaya güzәştә getmәk

611 1900cu ildә Çindә baş verәn üsyan:

•

Mancur ağalığına qarşı idi
İnqilaba qarşı çevrilmişdi
Müstәmlәkә zülmü әleyhinә idi
«Birlәşmiş ittifaqa» qarşı idi
Tsin sülalәsinә qarşı çevrilmişdi

612 1906cı il Mәrәkeş mәsәlәsinә dair konfransa aiddir:

•

Trablis Mәrәkeş birlәşdirildi
ABŞ Mәrәkeşә dair iddiası tәmin edilirdi
Mәrәkeş Fransa tәrәfindәn işğal olunurdu
Mәrәkeş Almaniya vә Fransa birgә idarә etmәli idi
Mәrәkeş müstәqil vә suveren dövlәt elan edildi

613 XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәrindә Almaniyanıın hәyata keçirdiyi müstәmlәkәçilik siyasәti hansı
dövlәtlәrin mәnafeyinә zidd idi?

•

İngiltәrә,İtaliya;
Rusiya,Osmanlı;
Avstriya,İspaniya;
İtaliya,Rusiya;
Fransa,İngiltәrә;

614 XX әsrin әvvәllәrindә ABŞ vә Almaniyanın tarixinә aid oxşar cәhәt:

•

Parlamentә seçkilәrin keçirilmәsi;
Әsas istehsal göstәricilәrinә görә İngiltәrәni qabaqlamaları;
Afrikada işğalların genişlәnmәsi;
Latın Amerikasında işğalların genişlәnmәsi;
İki cәbhәdә vuruşmağa dair plan hazırlanması;

615 Göstәrilәnlәr aiddir: 1)Çin Koreyanın müstәqilliyini tanıdı ; 2)Tayvan vә Lyaodun Yaponiyaya verildi;
3)Çin Yaponiyaya tәzminat ödәdi;

•

1895ci il Çin – Yaponiya müqavilәsinә
”Açıq qapı “ doktrinasına;
Portsmut müqavilәsinә;
Pekin müqavilәsinә;
Nankin müqavilәsinә;
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616 1905ci ilә aiddir: 1)Mükden döyüşünün baş vermәsi; 2)Susima döyüşünün baş vermәsi; 3)Homindan
partiyasının qurulması; 4)Çindә ikinci inqilab ın baş vermәsi; 5)RusiyaYaponiya müharibәsinin başlanması;

•

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

617 Rusiya ilә Yaponiya münasibәtlәrini pislәşdirmişdi: 1)Rusiyanın Lyaodun yarımadasını icarәyә
götürmәsi; 2)Rusiyanın Çinin şimalını әlә keçirmәsi; 3)Rusiyanın ŞәrqiÇin dәmir yolunu çәkdirmәsi;
4)Rusiyanın Şәrqi Sibirdә möhkәmlәnmәsi; 5)Rusiyanın Koreya ilә hәrbi müqavilә bağlaması ;

•

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

618 XX әsrin әvvәllәrindә Rusiya vә İngiltәrәnin yaxınlaşmasını sürәtlәndirәn amillәr: 1)İran inqilabının
başlanması 2)Osmanlı dövlәtinin parçalanması; 3)Fransanın Almaniya ilә yaxınlaşması; 4)Almaniyanın
Yaxın Şәrq siyasәti; 5)Almaniyanın Qafqazda möhkәmlәnmәsi;

•

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

619 1906cı il Mәrәkeş mәsәlәsinә dair konfransın qәrarına görә: 1. Mәrәkeş Almaniyanın müstәmlәkәsi
olurdu 2. Mәrәkeş polisinin yaradılması Fransa vә İspaniyanın әlindә cәmlәşirdi 3. Fransanın Mәrәkeşdә
nüfuzu güclәndi 4. ABŞın Mәrәkeşә dair iddiası tәmin edilirdi 5. Mәrәkeş müstәqil vә suveren dövlәt elan
edildi

•

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

620 ABŞla İngiltәrә arasında 1901ci ildә imzalanmış Panama kanalının gәlәcәk rejiminә görә: 1. Panama
kanalını ABŞ hökumәtinin istәyinә uyğun olaraq xüsusi şirkәtlәr tikә bilәrdilәr 2. Panama kanalı bәrabәr
hüquq әsasında bütün dövlәtlәrin hәrbi vә ticarәt gәmilәri üçün açıq olmalı idi 3. Panama kanalını İngiltәrә
hökumәti tikmәli idi 4. Panama kanalının nәzarәti Kolumbiyaya verilirdi 5. Kanal üzәrindә bitәrәfliyә vә
azad gәmiçiliyә nәzarәti ABŞ tәmin etmәli idi

•

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

621 İngiltәrә ilә Yaponiya arasında bağlanan 1902ci il müqavilәsinә görә: 1. tәrәflәrdәn biri üçüncü dövlәtlә
müharibә vәziyyәtindә olardısa, digәr dövlәt bitәrәfliyi gözlәmәli idi 2. tәrәflәrdәn biri üçüncü dövlәtlә
müharibәyә başlaça, digәr tәrәf kömәk etmәli idi 3. tәrәflәrdәn biri başqa iki dövlәtlә müharibә aparardısa,
onda digәr tәrәf hәrbi yardım göstәrmәli idi 4. tәrәflәrdәn biri başqa dövlәtlә müharibә edәrdisә, digәr tәrәf
Rusiyanı müharibәyә cәlb etmәli idi
1,4
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•

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

622 Çinin xarici dövlәtlәrlә imzaladığı 1901ci il protokoluna görә: 1. 1900cü il üsyanı nәticәsindә
xaricilәrә dәyәn zәrәri ödәmәli idi 2. Amerika ağalığına qәbul edirdi 3. Çin Rusiyanın himayәsinә daxil
olundu 4. Çinә xaricdәn silah gәtirilmәsi qadağan olundu

•

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

623 Çinin özünütәcrid siyasәtinin nәticәsi: 1)İqtisadi tәnәzzül dәrinlәşdi; 2)Monqol ağalığı möhkәmlәndi;
3)Avropa dövlәtlәrinin hücumu asanlaşdı; 4)Siyasiiqtisadi vәziyyәt sabitlәşdi;

•

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

624 XX әsrin әvvәllәrindә inglis müstәmlәkәçilәri Hindistanda kütlәvi hәrәkata kimlәrin kömәyi ilә son
qoydu? 1)knyazların 4)samurayların 2)sipahilәrin 5)liberalların 3)feodal әyanların

•

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

625 Portsmut sülhünә әsasәn: 1. Rusiya Lyaodun yarımadasını, Port Arturu Yaponiyaya verdi 2. Saxalin
adasının cәnub hissәsi Koreyaya çatdı 3. cәnubi Mancuriya dәmir yolu Yaponiyaya verildi 4. Rusiya
Koreyada Yaponiyanın üstün nüfuzunu qәbul etdi 5. PortArturu ABŞ işğal etdi

•

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

626 Açıq qapılar doktrinasına aiddir: 1. Çindә bütün millәtlәrin kapitalının fәaliyyәti üçün bәrabәr imkanlar
yaradılmalı 2. Çin Amerika tәrәfindәn işğal olunurdu 3. Çindә azad iqtisadi fәaliyyәt prinsipi gözlәnmәli idi
4. Çin İngiltәrә müstәmlәkәsi olurdu

•

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

627 Rusiya ilә Yaponiya münasibәtlәrini pislәşdirmişdi: 1. Rusiyanın Lyaodun yarımadasını icarәyә
götürmәsi 2. Rusiyanın Çinin Şimalını әlә keçirmәsi 3. Rusiyanın ŞәrqiÇin dәmir yolunu çәkdirmәsi 4.
Rusiyanın Şәrqi Sibirdә möhkәmlәnmәsi 5. Rusiyanın Koreya ilә hәrbi müqavilә bağlaması
2,4
4,5
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•

2,3
1,3
1,5

628 XX әsrin әvvәllәrindә İngiltәrә vә Almaniya arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsinә tәsir edәn amillәr:
1. müstәmlәkә uğrunda mübarizә 2. balkanlarda möhkәmlәnmәk 3. hәrbidәniz sahәsindәki rәqabәt 4.
Misirin bölüşdürülmәsi 5. Şәrqi Avropada möhkәmlәnmәk

•

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

629 XIX әsrin sonu Almaniyaya aiddir: 1. Sәnaye çevrilişinin başa çatması 2. Ölkәnin siyasi cәhәtdәn
dağınıq olması 3. Dünya torpaqlarının bölüşdürülmәsi uğrunda mübarizә 4. Geniş müstәmlәkәlәr әldә edәrәk
İngiltәrәni ötmәsi 5. Antanta hәrbi blokuna daxil olması

•

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

630 1898ci il ABŞİspaniya müharibәsinә görә ABŞ әldә etdi: 1. Filippin adalarını 2. PuertoRikonu 3.
Haitini 4. Havay adalarını 5. Kubanı

•

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

631 XIX әsrin sonunda Amerikanın xarici siyasәti yönәlmişdi: 1. Yaxın vә Orta Şәrqә 2. Uzaq Şәrqә 3.
Avropaya 4. Latın Amerikasına 5. Afrikaya

•

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

632 Uyğun olmayan variantı müәyyәn edin:

•

1911ci il Çindә “ikinci inqilab”ın başlanması;
1905ci il Mukden döyüşünün baş vermәsi;
1912ci il Homindan partiyasının qurulması;
1910cu il Koreyanın Yaponiya protektoratına keçmәsi;
1904cü il PortArturun tәslim olması;

633 1910cu ildә:

•

Üçlәr ittifaqı tәşkil edildi;
Cәnubi Afrika İttifaqı tәşkil edildi;
Antanta tәşkil edildi;
İngilis –Bur müharibәsi başladı;
İngiltәrәdә lordlar palatasının hüquqları azaldıldı;

634 İtaliya ilә Osmanlı arasında Lozanna müqavilәsi imzalandı:

•
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•

1912ci ilin oktyabrında
1911ci ilin avqustunda
1914cü ilin aprelindә
1913cü ilin mayında
1910cu ilin mayında

635 Birinci balkan müharibәsinin nәticәsi olaraq London müqavilәsi imzalandı:

•

1914cü ilin yanvarında
1912ci ilin dekabrında
1913cü ilin yanvarında
1913cü ilin mayında
1911ci ilin mayında

636 Yeni Osmanlılar neçәnci ildәn Gәnc türklәr adlanmağa başladı:

•

1872ci ildә
1867ci ildә
1868ci ildә
1865ci ildә
1871ci ildә

637 1913cü ildә Bolqarıstanın Serbiyaya qarşı müharibәyә başlaması ilә:

•

ikinci Mәrәkeş böhranı başladı
birinci Mәrәkeş böhranı başladı
Bosniya böhranı başladı
ikinci balkan müharibәsi başladı
birinci Balkan müharibәsi başladı

638 1911ci il İtaliyaOsmanlı müharibәsindә mәğlub oldu:

•

İtaliya
AvstriyaMacarıstan
Fransa
Osmanlı dövlәti
Rusiya

639 Mәrәkeş üstündә FransaAlmaniya münaqişәsinә qoşuldu:

•

İngiltәrә
Belçika
Misir
Rusiya
Amerika

640 1911ci ildә Almaniya işğal etdi:

•

Tir şәhәrini
Aqadir limanını
Fes şәhәrini
Tancer limanını
Benqaliyanı

641 II Balkan müharibәsindә mәğlub olmuş dövlәt:

•

Bolqarıstan
Yunanıstan
Osmanlı
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Almaniya
Serbiya

642 1908ci ilә aid deyil:

•

«Gәnc türklәr» tәrәfindәn Sultana ultimatum göndәrilmәsi
Revel sövdәlәşmәsi
II Әbdülhәmidin devrilmәsi
«Gәnc türklәr»in Makedoniyada üsyan qaldırılması
1876cı il Konstitusiyasının bәrpa edilmәsi

643 İttihad vә tәrәqqi partiyası yarandığı ildәn neçә il sonra hakimiyyәti әlә aldı?

•

19
30
35
42
28

644 Fransa Mәrәkezin mәrkәzini tutdu:

•

1911ci ildә
1913cü ildә
1914cü ildә
1908ci ildә
1910cu ildә

645 1911ci ildә Fransa ordusu:

•

Trablisi işğal etdi
Aqadiri işğal etdi
Tanceri işğal etdi
Axeni işğal etdi
Fes şәhәrini işğal etdi

646 1908ci ildә baş vermiş böhran:

•

Serb böhranı
2ci Mәrәkeş böhranı
1ci Mәrәkeş böhranı
Bosniya böhranı
Trablis böhranı

647 Antantanın әsasını qoymuşdur?

•

İngiltәrә, Fransa, Rusiya
İngiltәrә, Fransa
Almaniya, Rusiya
İtaliya, İngiltәrә
İtaliya, AvstriyaMacarıstan

648 II Balkan müharibәsindә Osmanlı hansı dövlәtә qarşı çıxdı?

•

İtaliyaya
Serbiyaya
Yunanıstana
Rumıniyaya
Bolqarıstana
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649 I Balkan müharibәsindә mәğlub olan dövlәt

•

Bolqarıstan
Serbiya
Osmanlı
Yunanıstan
Rusiya

650 1913cü ildә Bolqarıstanı Serbiya vә Yunanıstana qarşı müharibәyә tәhrik edәn dövlәt

•

Rusiya
Fransa
İngiltәrә
AvstriyaMacarıstan
Osmanlı

651 II Balkan müharibәsi nәticәsindә Osmanlı dövlәti:

•

Әdirnәni geri qaytardı
Balkanlarda bütün torpaqlarını itirdi
Yunanıstana istiqlaliyyәt verdi
Serbiyada möhkәmlәndi
Albaniyada möhkәmlәndi

652 Cәnubi Afrika İttifaqı tәşkil edildi:

•

Transvaal vә Oranj respublikalarının birlәşmәsi nәticәsindә;
Antantanın yaranmas nәticәsindә;
Sәmimi sazişin bağlanması nәticәsindә;
Dәnizlәr haqqında qanunun qәbul edilmәsi nәticәsindә;
Şliffen planının qәbul edilmәsi nәticәsindә;

653 1865ci ildә Osmanlı dövlәtindә:

•

Konstitusiya qәbul olundu
«Yeni Osmanlılar» cәmiyyәti yarandı
«İttihad vә tәrәqqi» tәşkilatı yarandı
«Gәnc türklәr» yarandı
«Gәnc türklәr» hakimiyyәtә gәldi

654 1912ci ildә İngilis diplomatiyasının Almaniya ilә ziddiyyәtlәri yumşaltmaq xәtti nә ilә bağlı idi:

•

Almaniyanı bitәrәflәşdirmәk
Almaniya ilә ittifaq yaratmaq
Müharibәnin qarşısını almaq
hәrbi dәniz silahlarının mәhdudlaşdırılması
Almaniyanı Antantaya daxil etmәk

655 I Balkan müharibәsindәn fәrqli olaraq II Balkan müharibәsindә:

•

Rusiya iştirak etdi
Osmanlı iştirak etmәdi
Balkan dövlәtlәri öz aralarında müharibә apardılar
Balkan dövlәtlәri Osmanlıya qarşı birlәşdilәr
Osmanlı albaniyada möhkәmlәndi

656 1908ci ildә Reveldә müzakirә edilmişdir:

•

Osmanlı dövlәtinin bölüşdürülmәsi
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BerlinBağdad dәmir yolunun çәkilmәsi
İrlandiyaya müstәqilliyin verilmәsi
Almaniya ilә müharibә
Afrikanın bölüşdürülmәsi

657 1912ci il Osmanlıİtaliya sülhünә aiddir:

•

Tripolitaniya Osmanlıda qaldı
Osmanlının Avropa torpaqları bölüşdürüldü
Aqadir limanı İtaliyaya verildi
Osmanlı dövlәti Tripolitaniyanı vә Kirenaikanı İtaliyaya verdi
Afrikanın şimalı İtaliyaya keçdi

658 1911ci ildә:

•

Rusiyaİngiltәrә müharibәsi
İtaliyaİngiltәrә müharibәsi oldu
Fransaİtaliya müharibәsi oldu
İtaliyaOsmanlı müharibәsi oldu
RusiyaOsmanlı müharibәsi oldu

659 I Balkan müharibәsindәn sonra Balkanlarda hökmranlığa can atan dövlәt

•

Bolqarıstan
Rusiya
AvstriyaMacarıstan
Osmanlı
Yuqoslaviya

660 1910cu ildә:

•

Cәnubi Afrika ittifaqı tәşkil edildi
Antanta tәşkil edildi
Üçlәr ittifaqı tәşkil edildi
İngilisbur müharibәsi başladı
«Birlәşmiş ittifaq» yaradıldı

661 Balkan ittifaqı na daxil olan ölkәlәr

•

Bolqarıstan, Serbiya, Yunanıstan, Çernoqoriya
Osmanlı, İtaliya, Serbiya, Bolqarıstan
Polşa, Macarıstan, Serbiya, Bolqarıstan
Yunanıstan, Rumıniya, Yuqoslaviya, Serbiya
İtaliya, Moreya, Yunanıstan, Rumıniya

662 1909cu il Rakkoniki razılaşmasına aiddir: 1. İtaliya Rusiyanın boğazlardakı mәnafeyini tanıyırdı 2.
Rusiya Osmanlı dövlәtinin maraqlarına hörmәtlә yanaşırdı 3. İtaliya Osmanlı dövlәti ilә yaxınlaşırdı 4.
Rusiya İtaliyanın Trablisdәki mәnafeyini tanıyırdı

•

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

663 I dünya müharibәsi әrәfәsindә İngiltәrәnin әsas mәqsәdi: 1. Osmanlı imperiyasını bölüşdürmәk 2.
Fransanı zәiflәtmәk 3. Avropada, dәnizlәrdә vә müstәmlәkәlәrdә rәqibi olan Almaniyanı aradan çıxarmaq 4.
Polşanı bölüşdürmәk 5. Rusiyanı zәiflәtmәk

•
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•

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

664 I dünya müharibәsi әrәfәsindә AvstriyaMacarıstanın әsas mәqsәdlәri: 1. Serbiya vә Çernoqoriyanı ilhaq
etmәk 2. Siciliyanı әlә keçirmәk 3. Balkanlarda öz mövqeyini möhkәmlәndirmәk 4. Baltikyanı әrazilәrdә
möhkәmlәnmәk 5. Rusiyadın Podolya vә Volnını qoparmaq

•

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

665 I dünya müharibәsi әrәfәsindә Almaniyanın әsas mәqsәdlәri: 1. Fransanı parçalamaq 2. Osmanlını
parçalamaq 3. Ukrayna, Belorusiya, Polşa vә Baltikyanı ölkәlәri tutmaq 4. AvstriyaMacarıstanı parçalamaq
5. İngiltәrә zәiflәtmәk

•

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

666 1913cü il London sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Yunanıstan müstәqil oldu 2. Albaniya müstәqil oldu 3.
Osmanlı Balkanlarda vә Egey dәnizindәki torpaqlarından әl çәkdi 4. Serbiya dövlәti müstәqil oldu 5.
Bolqarıstan üç hissәyә parçalandı

•

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

667 1911ci il AlmaniyaFransa sazişinә görә: 1. Almaniya Mәrәkeşin fransız protektoratlığında olduğunu
qәbul etdi 2. Almaniyanın Mәrәkeşdә hüquqları tanındı 3. Fransa Konqodaakı mülklәrinin kiçik bir hissәsini
Almaniyaya verdi 4. Almaniya fransız Konqosuna iddialarından әl çәkdi

•

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

668 Almaniya kanslerinin 1909cu ildә Rusiyaya verdiyi ultimatuma aiddir: 1. Almaniya Bosniya
Hersoqovinanın Avstriyaya birlәşdirilmәsini tәlәb etdi 2. Almaniya BosniyaHersoqovinanın müstәqil
olmasını tәlәb etdi 3. Almaniya Rusiyadan BosniyaHersoqovinanı Osmanlıda qalmasını tәlәb etdi 4.
Rusiyanı tәlәb yerinә yetirilmәdikdә müharibә ilә hәdәlәdi

•

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

669 İstiqlaliyyәt bәyannamәsi qәbul edildikdәn sonra ABŞ diplomatları qarşısında iki vәzifә dayandı
ki,onların hәllindәn Amerika inqilabının taleyi asılı idi: 1)minimum kimi Fransadan hәrbi vә maddi kömәyin
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artırılmasına nail omaq; 2)minimum kimi İspaniyadan maddi kömәk almaq; 3)maksimum kimi İspaniyanın
İngiltәrәya qarşı müharibәsini tәşkil etmәk; 4)maksimum kimi Fransanı İngiltәrәya qarşı müharibәyә cәlb
etmәk;

•

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

670 17871791ci illәr RusiyaOsmanlı müharibәsinә aiddir: 1.Rımnik döyüşü 3.Krımın işğal edilmәsi
2.İzmail qalasının tutulması 4.Prut döyüşü

•

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

671 1774cü ildә Rusiya tәrәfindәn işğal edildi: 1.Kabarda ` 2.Kartli 3.Kaxetiya 4.Şimali Osetiya

•

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

672 XVIII әsrdә İngiltәrәnin xarici siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәr: 1.Amerikadakı milli azadlıq
hәrәkatına son qoymaq; 2.Kontinentdә heç bir dövlәtin güclәnmәsinә yol vermәmәk; 3.Yeni müstәmlәkәlәr
әlә keçirmәk; 4.Yüzillik müharibәdә qәlәbә qazanmaq; 5.Sәnaye çevrilişinin qarşısını almaq;

•

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

673 XVII әsrin ikinci yarısında Fransa diplomatiyasının başlıca mәqsәdlәrindәn biri bu dәniz dövlәtlәrinin
әmәkdaşlığına yol vermәmәk idi: 1.İngiltәrәHollandiya 4.İngiltәrәİsveçrә 2.İngiltәrәBelçika 5.İspaniya
İsveçrә 3.İngiltәrәİspaniya 6.İspaniyaBelçika

•

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

674 Yassı müqavilәsinә әsasәn Osmanlı:

•

Qara dәnizdә hәrbi donanma saxlamaq hüququnu itirdi
Krım barәsindәki iddialarından әl çәkdi vә onun Rusiyaya aid olmasını tәsdiqlәdi
Polşa vә Ukraynanı Rusiyaya güzәştә getdi
Krımda möhkәmlәndi
Balkanlarda möhkәmlәndi

675 İstiqlaliyәt uğrunda müharibә dövründә ABŞa yardım edәn dövlәtlәr: 1. Meksika 2. Fransa 3. İspaniya
4. İtaliya 5. Osmanlı
2, 4
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•

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

676 XVIII әsrin II yarısında Rusiyanın xarici siyasәtinә aid deyil:

•

Balkan yarımadasında möhkәmlәnmәk
Baltik dәnizi sahillәrindә yeni әraizlәr әldә etmәk
Sağsahil Ukrayna vә Belorusiyanı Polşadan qoparmaq
Qara dәniz әtrafına yiyәlәnmәk
Litva vә Latviyanı әlә keçirmәk

677 I Pyotrun islahatları nәticәsindә: 1. Rusiyanın Avropa ölkәlәrindәn geriliyi xeyli azaldı 2. Rusiya
Respublika oldu 3. Rus torpaqlarının birlәşdirilmәsi başa çatdı 4. Rusiyada mütlәq monarxiyanın
formalaşması başa çatdı

•

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

678 XVIII әsrdә İngiltәrәnin xarici siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәr: 1. Amerikada milliazadlıq
hәrәkatına son qoymaq 2. Avropada heç bir dövlәtin güclәnmәsinә yol vermәmәk 3. Yeni müstәmlәkәlәr әlә
keçirmәk 4. Yüzillik müharibәdә qәlәbә qazanmaq 5. Sәnaye çevrilişinin qarşısını almaq

•

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

679 Utrext sülhü bağlanmışdı: 1. Fransaİspaniya 2. FransaRusiya 3. İngiltәrәHollandiya 4. Brandenburq
Savoyya 5. İngiltәrәRusiya

•

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

680 XVII әsrdә Rusiyanın xarici siyasәti yönәlmişdi: 1. Ukrayna vә Belorusiya torpaqlarının Rusiyaya
ilhaqına 2. Avstriyanın işğal edilmәsinә 3. Baltik sahillәrinә çıxmaq 4. Türkiyә vә Krıma qarşı mübarizә 5.
Xәzәr sahillәrinә çıxmaq

•

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

681 XIV Lüdovik İngiltәrәni qitәdә fәal siyasәtdәn uzaqlaşdırmışdır: 1. Maliyyә diplomatiyasının kömәyi ilә
2. Kontinental mühasirә siyasәti ilә 3. Fransa ilә Avstriya arasında sülh müqafilәsi bağlanması ilә. 4.
Fransada inqilab baş vermәsi ilә. 5. Avropada elә bir dövlәt yox idi ki, Fransa ondan ehtiyat etsin.
2, 3, 4
2, 4, 5
1, 2, 4
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•

3, 4, 5
1, 3, 5

682 ABŞın istiqlaliyyәt bәyannamәsi nin әsas müddәaları: 1. İngiltәrәnin Şimali Amerikadakı keçmiş
müstәmlәkәlәrinin müstәqilliyinin elan edilmәsi 2. Kölәliyin lәğv edilmәsi 3. Qulların vә muzdlu әmәkdәn
istifadәnin lәğvi 4. Xalq hakimiyyәti prinsiplәrinin elan edilmәsi 5.İnsanların hüquqi bәrabәrliyinin elan
edilmәsi 6. İngiltәrә ilә ticarәt, iqtisadi asılılığın lәğv edilmәsi. 7. Hindlularin lәğv edilmәsinin qarşısının
alınması

•

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

683 1790cı ildә bağlanmış Reyhenbax sazişinin şәrtlәrinә daxil deyil

•

İngiltәrә Avstriya vә Prussiyanı barışdırdı
Avstriya ilә Türkiyә arasında müharibәyә son qoyuldu
XVI Lüdovik konstitusiyanı imzaladı
Prussiya Avstriyaya qarşı müharibәdәn imtina etdi.
Ingiltәrә vә Prussıya Belçika üzәrindә hakti bәrpa etmәkdә Avstriyaya kömәk etmәli idi.

684 Amasya sülhünün şәrtlәrinә aiddir: Azәrbaycan vә bütün Gürcüstan Osmanlılara verildi Diyarbәkir
Osmanlıların әlinә keçdi Qәrbi Gürcüstan Osmanlıların ixtiyarına verildi Şәrqi Gürcüstan vilayәtlәri
Sәfәvilәrin ixtiyarına keçdi Cәnubi Qafqaz vә Azәrbaycan torpaqlarının böyük hissәsi Osmanlı dövlәtinin
ixtiyarına keçdi

•

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

685 I Şah Abbasın keçirdiyi islahatların nәticәlәrinә aiddir: Ölkәnin sosial – iqtisadi vә hәrbi – siyasi
hәyatında köçәri әyanların rolu artdı Hәrbçilәrә tiyul torpaqları paylanmağa başlandı Ölkә daxilindә siyasi
sabitlik bәrpa edildi vә mәhsuldar qüvvәlәr canlandı Dövlәtin keçmiş qüdrәti bәrpa edildi Odlu silah tәchiz
edilmiş güclü nizami oru yaradıldı

•

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

686 I Şah Abbasın hәrbi – inzibati islahat keçirmәkdә mәqsәdi: Xassә vә dövlәt torpaqlarını genişlәndirmәk
Sәfәvilәrin itirilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq Sәfәvilәrin sarsılmış qüdrәtini bәrpa etmәk Fars әyanlarını
dövlәt işlәrinә cәlb etmәk

•

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

687 Sәfәvi dövlәti ilә Rusiya arasında imzalanmış sonuncu sülh müqavilәsi:

•

İstanbul
Peterburq
Gәncә
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•
Rәşt
Bağdad

688 Ağqoyunlu dövlәtinin Avropa ölkәlәri ilә geniş diplomatik әlaqәlәr yaratmaqda mәqsәdi:

•

Avropa ölkәlәrindәn yardım almaq vә Trabzon imperiyasını Osmanlı dövlәtinin hücumundan müdafiә etmәk
Avropadan müasir silahlar almaq, artilleriya mütәxәssislәri dәvәt etmәk
Trabzon ilә kәsilmiş әlaqәlәri bәrpa etmәk
Qәrb ölkәlәri ilә birbaşa ticarәt әlaqәlәrini, ilk növbәdә marena ticarәtini sahmana salmaq
Qәrb ölkәlәrindәn öz rәqiblәrinә, ilk növbәdә Qaraqoyunlulara qarşı mübarizәdә yardım almaq

689 Ağqoyunlu vә Sәfәvi dövlәtlәrinin tarixinә aid oxşar cәhәt:

•

bayrat torpaq sahibliyindәn istifadә edilmәsi
vәqf torpaq sahibliyindәn istifadә olunması
Venesiya ilә sülh müqavilәsinin bağlanması
hәrbi hakimiyyәtin amilin әlindә olması
Hülakü dövlәti ilә müqavilә bağlanması

690 Otluqbeli döyüşündә Ağqoyunluların mәğlubiyyәtinin әsas sәbәbi:

•

gürcü çarı VI Baqratın Uzun Hәsәnә kömәyә göndәrdiyi qüvvәlәrin vaxtında gәlib çatmaması
Silah vә sursatın kifayәt qәdәr olmaması vә Venesiya respublikasının Ağqoyunlularla bağladığı müqavilәnin
şәrtlәrini yerinә yetirmәmәsi
İri feodalların Osmanlılara kömәk etmәsi
Trabzon qoşunlarının Ağqoyunlulara xәyanәti vә ölkәdә genişlәnәn kәndli çıxışları
Süvari qoşununun azlığı

691 Trabzom mәsәlәsindә Uzun Hәsәni Osmanlı dövlәti ilә sülh müqavilәsi bağlamağa mәcbur edәn
amillәrdәn biri:

•

Genuya – Ağqoyunlu ittifaqının pozulması
Toxtamışın şimaldan ölkәyә hücumu
Qızıl Ordu xanlarının Tәbrizi әlә keçirmәsi
Qaraqoyunluların vә Teymurilәrin hücum tәhlükәsi
Beyşehir döyüşündә osmanlıların ağqoyunlulara ciddi zәrbә vurması

692 Trabzom mәsәlәsindә Uzun Hәsәni Osmanlı dövlәti ilә sülh müqavilәsi bağlamağa mәcbur edәn
amillәrdәn biri:

•

Osmanlıların Venesiya ilә müharibәdә mәğlub olması
Osmanlı dövlәti ilә toqquşmaq üçün kifayәt qәdәr hәrbi gücünün olmaması
Toxtamışın şimaldan ölkәyә soxulması
Venesiya – Ağqoyunlu ittifaqının pozulması
Qızıl Ordunun ölkәyә hücum etmәsi

693 XV әsrin axırlarında Ağqoyunlu dövlәtinin tarixi üçün sәciyyәvi idi:

•

Uzun Hәsәnin iri feodalları mәrkәzi hakimiyyәtә tabe etmәsi
Ölkәnin Qara dәnizә çıxışının itirilmәsi
Uzun Hәsәnin varislәrinin Sәfәvilәrlә әnәnәvi dosluq münasibәtlәrini pozmaları
Qoyluhisar döyüşü
Trabzon mәsәlәsi üstündә Osmanlılarla münasibәtin pislәşmәsi

694 XIV әsrdә Azәrbaycan tarixi üçün sәciyyәvi olmayan xüsusiyyәt:

•

Şirvanşahların Teymurilәrdәn asılı vәziyyәtә düşmәsi
Teymuri vә Cәlairi ağalığına son qoulması
Qaraqoyunlu vә Ağqoyunlu tayfa ittifaqlarının yaranması
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Teymuri vә Qızıl Ordu dövlәtlәri arasında müharibә meydanına çevrilmәsi
Qaraqoyunlular vә Teymurilәr arasında mübarizәnin başlanması

695 Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin Qәrbi Avropa ölkәlәri ilә geniş әlaqәlәr yaratmaqda әsas mәqsәdi:

•

İran körfәzi vasitәsilә qәrb ölkәlәri ilә birbaşa ticarәt әlaqәlәri yaratmaq vә Hind okeanına çıxış әldә etmәk
İlk növbәdә ipәk ticarәtini sahmana salmaq vә öz ordusuna müasir silahlar almaq
Moskva dövlәtinin Volqaboyu vasitәsilә ipәk ticarәti üzәrindә inhisarına son qoymaq vә Qızıl Orduya qarşı
müttәfiq әldә etmәk
Teymuri Әbu Sәidә qarşı mübarizәdә müttәfiqlәr tapmaq vә ticarәt әlaqәlәri saxlamaq
İran körfәzi sahillәrini әlә keçirmiş portuqalları buradan sıxışdırıb çıxarmaq üçün hәrbi yardım almaq

696 Sәfәvilәr dövlәtinin XVI әsrin 90cı illәrinin әvvәllәri tarixini xarakterizә edidi:

•

I Şah Abbasın hakimiyyәtә gәlmәsi
Alman sәfirinin Tәbrizә gәlmәsi vә Osmanlı dövlәtinә qarşı hәrbi ittifaq tәklif etmәsi paytaxtın İsfahana
köçürülmәsi
şahın yanında mәşvәrәtçi sәslә Ali mәclisin fәaliyyәtә başlaması
Qızılbaşlara tabe olan Azәrbaycan ntorpaqlarının vahid bәylәrbәylikdә birlәşdirilmәsi

697 1586cı ilin payızında Osmanlı sultanı Sәfәvilәrlә hansı şәrtlә sülh müqavilәsi bağlamağa tәrәfdar idi?

•

Şirvanın müstәqilliyinin sәfәvilәr tәrәfindәn tanınması
Tebrizdә vә digәr Azәrbaycan şәhәrlәrindә türk tacirlәrinә gömrüksüz ticarәt hüququnun verilmәsi
zәbt olunmuş әrazilәrin Osmanlılarda qalması
Şirvan vә Şәkini Sәfәvilәrә qaytarmaq
Dәrbәnd vә Şamaxıda Osmanlı qarnizonlarının qalması

698 1590cı il İstanbul müqavilәsinin nәticәsi:

•

yalnız Xәzәrsahili vilayәtlәr Osmanlı dövlәtinin әlinә keçdi
Sәfәvi – Osmanlı müharibәsinin ikinci mәrhәlәsi başa çardı
Şirvan vә Tәbriz istisna olmaqla, digәr әrazilәr Osmanlılarda qaldı
Osmanlılar Dәrbәnd şәhәrini geri qaytardılar
Әrdәbil vә Talış daxil olmaqla Cәnubi Azәrbaycan Osmanlılara verildi

699 Sәfәvi dövlәtinin XVI әsrin ikinci yarısı tarixini xarakterizә edirdi:

•

Elxanilәrlә müqavilә bağlanması
Bayrat torpaq sahibliyindәn istifadә edilmәsi
Osmanlılarla müharibә aparılması
Venesiya ilә hәrbi ittifaq haqqında müqavilәnin bağlanması
Hәrbi vә mülki hakimiyyәtin amilin әlindә olması

700 Sәfәvi dövlәtinә aid olmayan variantı müәyyәn edin:

•

Ali mәclis – mәşvәrәtçi sәslә fәaliyyәt göstәrirdi
Mәhkәmә orqanları – şәriәt normaları әsasında fәaliyyәt göstәrirdi
Bәylәrbәyilәr – şah tәrәfindәn tәyin edilirdi
İrsi idarәçilik – dövlәtin tәnәzzülünü sürәtlәndirdi
Vәkil – ikinci şәxs sayılırdı

701 XVI әsrin ortalarında AZәrbaycan vә XVI әsrin birinci yarısı Rusiya tarixinә aid oxşar cәhәt:

•

ölkәnin yadelli zülmündәn qurtarması
monarxiya quruluşunun respublika ilә әvәz olunmas
ölkәnin vahid dövlәt halında birlәşdirilmәsinin başa çatması
milli azadlıq hәrәkatının geniş vüsәt alması
natural tәsәrrüfatın dağılması
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702 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Qaraqoyunlu dövlәti Qara dәnizә çıxış yolunu itirdi – Trabzon Osmanlıların әlinә keçәndәn sonra
Rekonkista hәrәkatı aiddir – ABŞa
XV әsrdә mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yarandı – Almaniyada
Azәrbaycan әrazisi bәylәrbәylik vә sancaqlara bölündü – osmanlıların hakimiyyәti dövründә әrazisi XVI әsrdә üç
qitәni әhatә edirdi – Bizans imperiyasının
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