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8. Cərgələrin birindəki ədatlar digər köməkçi nitq hissələri 
ilə omonimlik təşkil edir: 

 

Azərbaycan dili 
 
1. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyənləşdirin. 

Bu halda Səməndər içəri girdi 
Tahir kefini pozma dedi belə şey çox olar. (M. Hüseyn) 
A) qoşa nöqtə, 3 tire, 3 vergül 
B) nöqtəli vergül, 2 tire, 4 vergül 
C) nöqtəli vergül, 3 tire, 4 vergül 
D) qoşa nöqtə, 3 tire, 2 vergül 
E) qoşa nöqtə, 2 tire, 3 vergül 

 

2. -lıq4 şəkilçisi ilə bağlı doğru fikir hansıdır? 
A) Mücərrəd, məkan mənalı isimlər yaradır, cansız əşya 

bildirən  isimlər düzəltmir. 
B) Özündən əvvəl qrammatik şəkilçi işlənə bilir.  
C) Omonim şəkilçi deyildir.  
D) Söz yaradıcılığında fəal iştirak etmir.  
E) İsim, sifət, say, əvəzlik və zərfə qoşulur.  

 

3. “İndi məlum olur, onun irəli getməsinə mane olan dost 
saydığı baş mühəndis imiş” cümləsi haqqında 
deyilənlərdən biri səhvdir: 
A) Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir. 
B)   sxeminə uyğundur. 
C) Baş cümlə feili xəbərlidir. 
D) Budaq cümlə baş cümləyə intonasiya ilə 

bağlanmışdır. 
E) Budaq cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir. 

 

4. Uyğunluğu müəyyən edin.  
Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər: 
1. Adlıq haldadır. 
2. Yiyəlik haldadır.  
3. Təsirlik haldadır.  
 

a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.  
b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)  
c. Babadağ ən uca dağdır.  
d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.  
e. Səsin mənə çox tanışdır.  
A) 1 – d, e; 2 – b, c; 3 – a        
B) 1 – a, d; 2 – c, e; 3 – b 

C) 1 – b; 2 – a, e; 3 – c, d        

D) 1 – c, e; 2 – a, d; 3 – b 

E) 1 – c; 2 – d, e; 3 – a, b 
 

5. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn 
mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. 
A) azdan-çoxdan, hərdən-birdən 
B) yanbayan, günbəgün        

C) başdan-binadan, üzbəüz 

D) arabir, əlüstü                    

E) yan-yörə, ara-sıra 

 

6. Biri səhv yazılıb: 
A) üvertura           B) mücəssəmə           C) ekskursiya 

D) suveren            E) müttəfiq 

 

7. Mətndə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəricisi vardır? 
(Tam cavabı müəyyənləşdirin) 
Sevgilim, məhəbbət qocalda bilməz, 
Sevgidən uzaqdır qocalıq, ölüm. (B. Vahabzadə) 
A) fonetik, leksik, qrammatik            B) fonetik, leksik 

C) fonetik, qrammatik                       D) leksik 

E) qrammatik 
 
 

A) bax, belə               
B) yəni, təkcə          
C) necə, daha 

D) ancaq, necə           

E) ki, yəni 

 

9. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır? 
1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar. 
2. Uşağın sifəti qızarmışdı. 
3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər. 
4. Evə gəlib uşağı götürdülər. 
5. Səninlə necə danışmalıyam? 
6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm. 
A) 3, 5, 6                  B) 1, 3, 4                   C) 2, 4, 5 

D) 1, 2, 4                   E) 2, 5, 6 

 

10. Hansı cümlələrdə həm isimləşmiş sifət, həm də 
sifətləşmiş isim işlənmişdir? 
1. Qoca yorğun-yorğun ayağa qalxıb köhnə pencəyi 

çiyninə atdı və yoluna davam etdi. 
2. O hadisədən sonra yaşlı adamlar cavanları bir yerə 

toplayıb onlara öyüd-nəsihət verdilər. 
3. Yaralı döyüşçü yanındakıların köməyi ilə kabinəyə 

qalxdı, maşın torpaq yolda gözdən itdi. 
4. Biz şüşə qabları ehtiyatla aşağı düşürdük, kağız 

bağlamaları onların yerinə yığdıq. 
5. Kitab həvəskarları yazıçı Anarın başına toplaşıb onun 

maraqlı söhbətlərinə qulaq asırdılar. 
A) 1, 3, 4      B) 1, 2, 4      C) 1, 5      D) 3, 5       E) 2, 5 

 

11. Təyini söz birləşmələrinin işlənmə ardıcıllığını 
müəyyənləşdirin. 
1. Birinci növ  
2. İkinci növ  
3. Üçüncü növ  
Yenə yada düşdü bizim sənəmlər. (M.P. Vaqif) 
İndi hamı plastik borudan istifadə edir. 
Novruz bayramı ənənələri ilə gözəldir. 
A) 1, 2, 3                  B) 3, 1, 2                   C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1                   E) 2, 1, 3 

 

12. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri 
səhvdir: 
A) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. 
B) Morfoloji baxımdan isim kimi götürülür. 
C) Qoşmalarla da işlənir. 
D) Hal və cəm şəkilçisi qəbul edir. 
E) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir. 

 

13. İzahata aid olmayan xüsusiyyətləri seçin. 
1. Rəsmi-işgüzar üslubun ən sərbəst formasıdır. 
2. Ərəb sözü olub “bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz” 

mənasını verir. 
3. Yazılı və şifahi, sadə və müfəssəl olur. 
4. Ərəb sözü olub “bir məsələni, sözü ətraflı surətdə 

aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə” mənalarını 
bildirir. 

5. Sonda onu yazan şəxsin adı, soyadı və imzası olur, 
yazıldığı tarix göstərilir. 

6. Formasına görə sadə və mürəkkəb olur, şəxsin həm 
özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti 
haqqında məlumat verilir. 

A) 2, 4, 6      B) 3, 5       C) 1, 3      D) 4, 5       E) 1, 2, 6 

 
 
 



             
 

14. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri 
müəyyənləşdirin. 
Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, 
olanları bir-bir yada salırdı. 
A) hələ – zərflə ifadə olunmuş zaman zərfliyidir. 
B) olanları – təsirlik hallı isimləşmiş feili sifətlə ifadə 

olunmuş vasitəsiz tamamlıqdır. 
C) bir-bir – mürəkkəb zərflə ifadə olunmuş zərflikdir. 
D) İkinci dərəcəli üzvlərin hamısı işlənməmişdir. 
E) İkinci dərəcəli üzvlərdən ikisi quruluşuna görə 

mürəkkəbdir. 
 

15. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” 
bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində 
bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz 
mürəkkəb cümlə yaranar? 
A) aydınlaşdırma            B) zaman           C) ardıcıllıq 

D) qarşılaşdırma            E) səbəb-nəticə 
 

16. Geniş adlıq cümlələri müəyyən edin. 
1. Meşənin sərinliyi. Bulağın şırıltısı. Əsəblərin 

sakitləşməsi. 
2. Tərtərçayın sahilindəki kənd. Mərkəzdə ucaldılmış 

idman kompleksi.  
3. Xan şadlıq sarayı. Musiqinin oynaq sədaları.  
4. Enli və dərin Xan arxı. İbrahimxəlil xandan qalan 

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

 
 

Mətni oxuyun və 17 – 21-ci 
tapşırıqları yerinə yetirin. 

 

1) Güləş milli idman növüdür və qədim köklərə  
ənənələrə malikdir. 2) Bunu XI və XII əsrlərdə 
Azərbaycanda olmuş naməlum bir avropalı səyyahın 
çəkdiyi şəkillər də subut edir. 3) Səyyah ozamankı 
Azərbaycan zorxanalarını çəkmiş güləşçilərin məşq 
səhnələrini ustalıqla təsvir etmişdir. 4) O zamanlar 
Şərqdə ən güclü pəhləvan adını hökmdarlar fəxrlə 
daşıyırmışlar. 5) Belə hökmdarlardan biri də 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında önəmli rol 
oynamış Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvandır.  

6) Şərqdən fərqli olaraq, Avropada kollektiv idman 
növləri çox yayılmışdır. 7) Bu idman növlərindən biri də 
reqbidir. 8) Bir çoxları reqbinin  futboldan yarandığını 
zən edirlər. 9) İlk dəfə reqbi eyniadlı ingilis şəhərində 
yaranıb. 10) Heyətində 15 idmançı olan iki komanda 40 
dəqiqə ərzində qalibi müəyyən edir.  

 

17. İkinci cümlədəki sözlərin leksik təhlili ilə bağlı səhv 
fikri müəyyənləşdirin.  
A) Milli sözlərlə yanaşı, alınma sözlər də vardır. 
B) Cümlədə leksik mənası olmayan sözlər də 

işlənmişdir. 
C) “Naməlum” milli mənşəli sözdür, “məlum olmayan” 

deməkdir.  
D) Dialekt və arxaik sözlərdən istifadə edilməmişdir.  
E) “Səyyah” səyahətə çıxan, səyahət edən adama deyilir.  

 

18. Mətnin üslubu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. 
A) Mətndə fonetik və leksik obrazlılıq güclüdür. 
B) Standart formalardan istifadə edilmişdir. 
C) Elmi-kütləvi dildədir. 
D) Fərdi nitq elementlərinə daha çox yer verilmişdir. 
E) Səciyyələndirici xüsusiyyəti nitqin sərbəstliyidir. 

 

 

19. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz vardır? 
A) 2-ci və 4-cü         B) 1-ci və 5-ci        C) 3-cü və 5-ci 

D) 3-cü və 4-cü        E) 2-ci və 8-ci 

 

20. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.  
A) Beşinci cümlənin xəbəri mürəkkəb adla ifadə 

olunmuşdur. 
B) Onuncu cümlədə tabelilik əlaqəsinin hər üç növü 

işlənmişdir.  
C) Səkkizinci cümlənin xəbəri məlum növdə olan feildir.  
D) Mətnin ikinci cümləsində həmcins təyinlər 

işlənmişdir.  
E) Üçüncü cümlədə iki mürəkkəb tamamlıq işlənmişdir.  

 

21. Hansı cümlələrdə durğu işarəsi buraxılmışdır? 
A) 5-ci və 8-ci         B) 2-ci və 4-cü        C) 1-ci və 3-cü 

D) 2-ci və 9-cu        E) 1-ci və 7-ci 

 

22. Feilin təsriflənməyən formalarının hamısına aiddir: 
1. Təsirli və təsirsiz, təsdiq və inkar olması 
2. Zamana və şəxsə görə dəyişməsi 
3. Tərkib əmələ gətirərək cümlənin mürəkkəb üzvü 

olması 
4. Mənsubiyyətə görə dəyişməsi 
5. Feilin qram                            

matik məna növlərində olması 
 

 
23. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirin. 

1. ağlın 2. özündən 3. axmaq 
4. para 5. el  
Mərd ... bilər, namərd özgədən. 
Ağıllı öyrənməyi xoşlar, ... öyrətməyi. 
Dəvəcə boyun olunca, düyməcə ... olsun. 
... yandıran şamı söndürmək olmaz. 
Elm ... ilə yox , çalışmaqla ələ gəlir. 
                   

          
 
 

24. Həmcins mürəkkəb təyinli cümlələri müəyyən edin. 
1. Düzənliklərdə bitən, susuzluğa dözümlü olan 

kollardan müxtəlif dərman preparatları hazırlanır. 
2. Qardaşını sahildə görməyən Cəmalə həyəcanlandı. 
3. Taxıl dərzləri, küləş topaları diqqətimizi cəlb elədi. 
4. Dağlarda böyümüş, bulaqlardan su içmiş insanların 

dözümünə qibtə edirəm. 
5. Görkəmli yazıçı və tanınmış publisist Sənan Kərimli 

idi. də iclasda                              

 
 

 
25. Verilmiş sözlərdə vurğunun hansı hecada olması ilə 

bağlı uyğunluğu müəyyən edin. 
1. İkinci hecada 
2. Üçüncü hecada 
3. Dördüncü hecada 

a. getməlisən 
b. şairanə 
c. şagirdlə 
d. danışırdı 
e. baxdınmı 

                           

 
 
 



             
 

 

Riyaziyyat 
 
26. Oturacağının radiusu r=4 sm və hündürlüyü h=6 sm olan 

silindrin həcmi, radiusu R=3 sm olan kürənin həcmindən 
nə qədər böyükdür? 
A) 45 sm3               B) 36 sm3              C) 90 sm3

 

D) 60 sm3              E) 96 sm3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. , , 

 olarsa, CD-ni 
tapın. 

2CD AB
15AD 

9BC  A

DC 

B 

E  

A) 6            B) 8            C) 4            D) 3            E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. 
3

364
lim

2

3 


 x

x

x
-i tapın. 

A) –6          B) 12          C) 24          D) –4          E) 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 2x 1    bərabərsizliyini həlli edin. 
A) ( 1;2]                 B)               C) ( ;(1; ) )   

D) [ 2; 1]                E) [–  2; )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 
84 4 4 4( 1)(a a a 1)  

 
ifadəsini sadələşdirin. 

A) 8 a        B) 1       C) 8 1a        D) 4 1a        E) 4 a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31. ABCDA1B1C1D1 
düzbucaqlı paralelepipeddir. 
B1DB=45, AD=8 sm, 
AB=6 sm olarsa, 
paralelepipedin 
hündürlüyünü tapın. 

 
 

 
 

A D

CB 

B1 C1

D1A1  

A) 8 sm                     B) 10 sm                  C) 14 sm 
D) 11 sm                   E) 9 sm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. p parametrinin hansı qiymətində 2 4 2x x p    0  

tənliyinin üç kökü var? 
A) 2           B) –2           C) 4           D) 1           E) –4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. 3 3x    olduqda   23 6x x x   9  ifadəsinin 

qiymətini tapın. 

A) 9        B) 3 3          C) 3        D) 3 3          E) 2 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. 
7 3

2
10 14
   ifadəsinin qiymətini hesablayın. 

A) 
1

10
          B) 

3

10
          C) 

10

3
         D) 1         E) 1

2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. ABCD paraleloqramında 

: 4BK KC :1  olarsa, DK


 

vektorunu a  AD
 

 və b AB
 

 
vektorları ilə ifadə edin. 

 
 

A D

B CK

a

b   

 

A) DK b a 
 

                             B) 1

2
DK a b 
  

 

C) 1

2
DK a b 
  

                          D) 1

5
DK a b 
  

 

E) 1

5
DK b a

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. 12z bi   kompleks ədədinin modulu 13-ə bərabər 

olarsa, b-ni tapın. 
A) 3          B) –3          C) 5          D) 10          E) 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

37. 
1 3

2
4 2x x

   tənliyinin kökləri cəmini tapın. 

A) 1           B) –2           C) 0           D) 1,5          E) –1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. 6 saata çəndəki yanacağın 15%-ni sərf edən mühərrik  

çəndəki bütün yanacağı neçə saata sərf edər? 
A) 45          B) 40          C) 25          D) 35          E) 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. 
3

2
4

y x   düz xətti üzərində absisi ordinatına bərabər 

olan nöqtəni tapın. 
A)  8; 8                   B)  3; 3                   C)  4; 4  

D)  5; 5                   E)  2; 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. ctg 4   olarsa, 
sin cos

cos sin

  
  

 ifadəsinin qiymətini 

hesablayın. 
A) 3         B) –2,3         C) 1,6         D) –0,6         E) 2,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. 2sin 4 cos sin  2x x x  tənliyini həll edin. 

A) 2 ; ( 1) 2 ;
2 6

kk k
 

k Z       

B) 2 ; ( 1) 2 ;
4 3

kk k
 

k Z       

C) ; ( 1) ;
4 2 12 2

kk k
k Z

   
     

D) ; ( 1) 2 ;
4 3

kk k
 

k Z       

E) ;
6

k k Z

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

42. 
1

x
xy


   funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. 

A) 2;                         B) 2
2

1
; ;

        
 

C) 2
2

1
0; ;
       

      D)  ;        E) 20;    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  tənliklər sistemindən 
  2

2

3 1

2 10

x y y

x y

    

  

0, 2 2x y  

cəmini tapın. 
A) 12            B) 9           C) 15            D) 13            E) 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Hipotenuzu 12 sm, iti bucaqlarından biri 60 olan 

düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin 
radiusunu tapın. 

A)  3 3 1  sm               B)  6 3 1  sm 

C)  3 3 1  sm               D) 6 sm               E) 3 sm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. 2 – 5 2y x x   parabolasına çəkilmiş toxunan absis 

oxunun müsbət istiqaməti ilə 45-li bucaq əmələ gətirir. 
Toxunma nöqtəsindən koordinat başlanğıcına qədər 
məsafəni tapın. 
A) 2           B) 3           C) 10            D) 4           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Kvadratın xaricinə çəkilən çevrənin radiusu 3 2 sm-dir. 
Kvadratın tərəfini tapın. 

A) 6 2 sm               B) 3 2 sm               C) 2 sm 

D) 6 sm                     E) 2 sm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

47. Kəsişən iki müstəvidən birinin üzərində olan nöqtə 
onların kəsişmə xəttindən 8 sm, digər müstəvidən isə 
4 sm məsafədədir. Bu müstəvilər arasındakı bucağın 
dərəcə ölçüsünü tapın.                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. 3 oğlan və 2 qız təsadüfi olaraq bir sıraya düzüldükdə 

bütün oğlanların yan-yana durması hadisəsinin 
ehtimalını tapın.  
                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.  
π

π

2

sin cosx x dx  inteqralını hesablayın. 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Mərkəzi bucaqlara uyğun 
dairə sektorlarının 
sahələri üçün uyğunluğu 
müəyyən edin.  
O – çevrənin mərkəzidir. 

 

D 

A 

O 

B 

C

30°

20° 

 

1. AOC-yə uyğun sektorun sahəsinin  
2. BOD-yə uyğun sektorun sahəsinin  
3. AOD-yə uyğun sektorun sahəsinin  

a. BOC-yə uyğun sektorun sahəsinə nisbəti 
6

7
-dır 

b. BOC-yə uyğun sektorun sahəsinə nisbəti 
3

7
-dür 

c. BOC-yə uyğun sektorun sahəsinə nisbəti 
2

7
-dir 

d. dairənin sahəsinə nisbəti 
1

3
-dir 

e. dairənin sahəsinə nisbəti 
1

5
-dir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



             
 

Coğrafiya 
 

51. Pekin şəhərinin (40º şm.e.; 115º ş.u.) Yerin xəyali oxu 
ətrafında orta fırlanma sürətini hesablayın. 

A) 104 
km

saat
            B) 128 

km

saat
          C) 1281 

km

saat
 

D) 1664 
km

saat
          E) 3996 

km

saat
 

 
 
 
 
 
 
 
 

52. Hava nəqliyyatında sərnişin daşınmaları üzrə liderlik 
edən ölkələr qrupu: 
A) Fransa, Böyük Britaniya, Somali 
B) Yaponiya, Niger, Sudan 
C) Konqo, İtaliya, Yunanıstan 
D) Banqladeş, Nepal, ABŞ 
E) ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya 

 

53. A və B çaylarının mənbələri müvafiq olaraq dəniz 
səviyyəsindən 5380 m və 2390 m hündürlükdədir, 
mənsəblərinin hündürlüyü isə müvafiq olaraq (– 20) m 
və (– 10) m-dir. A çayının uzunluğu 180 km, B çayının 
uzunluğu isə 120 km olarsa, bu çayların meyillikləri 
arasındakı fərqi hesablayın. 

A) m
33 

km
               B) m

10 
km

               C) m
15 

km
 

D) m
1 

km
                 E) m

0,3 
km

 

 
 
 
 
 
 
 
 

54. Amazon çayının gəmiçilik üçün yararlı olmasının 
səbəbi: 
A) meyilliyi və hövzəsinin sahəsi böyükdür 
B) axın sürəti və dərinliyi çoxdur 
C) bütün il boyu bolsuludur, enli və dərindir 
D) sahillərində meşə tədarük olunur və çay vasitəsi ilə 

nəql edilir 
E) çoxlu qollara malikdir, qar suları ilə qidalanır və 

meyilliyi böyükdür       
 

55. Suvarma kanalı  başlandığı mənbə  suvardığı 
ərazinin müvafiq olaraq düzgün verildiyi sıranı göstərin. 
A) Yuxarı QarabağMingəçevir su anbarı  Muğan 

düzü 
B) Yuxarı Şirvan  Mingəçevir su anbarı  Şirvan 

düzü 
C) Əzizbəyov  Mil-Muğan su anbarı  Şirvan düzü 
D) Baş Mil  Bəhramtəpə su anbarı  Muğan düzü 
E) Samur-Abşeron  Samur çayı  Mil düzü 

 

56. Pirqulu, Qızılağac, İlisu qoruqlarının yerləşdiyi fiziki-
coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı: 
A) Həkəri, Günnüt-Qapıcıq, Lənkəran 
B) Samur-Dəvəçi, Gəncə, Kür-Araz 
C) Şamaxı, Kür-Araz, Qonaqkənd 
D) Qobustan-Abşeron, Şərur-Ordubad, Həkəri 
E) Şamaxı, Kür-Araz, Zaqatala-Lahıc 

 

57. Litosfer tavalarının konvergent sərhədlərində yerləşən 
fəaliyyətdə olan vulkanlar: 
A) Etna, Fudziyama, Vezuvi, Krakatau 
B) Kotopaxi, Kazbek, San-Pedro, Torağay 
C) Mauna-Loa, Kilimancaro, Kazbek, Böyük İşıqlı 
D) Orisaba, Erebus, Hekla, Kotopaxi 
E) Fudziyama, Elbrus, Çimboraso, Etna 

 

58. Mil düzü üçün səciyyəvi əlamətlər: 
1. Beyləqan, İmişli və Ağcabədi inzibati rayonları 

burada yerləşir. 
2. Beyləqan, Biləsuvar və Göyçay inzibati rayonları 

burada yerləşir. 
3. Onun ərazisindəki Milli parkda su quşları qorunur. 
4. Arid meşələr geniş əraziləri əhatə edir. 
5. Neft ehtiyatlarına malikdir. 
6. İri mərmər və travertin yataqları var. 
7. Kollektor-drenaj sistemi yaradılmışdır. 
8. Qara torpaqlar geniş ərazi tutur. 
A) 2, 4, 5, 8              B) 1, 4, 6, 7              C) 1, 3, 4, 6 

D) 2, 3, 5, 8              E) 1, 3, 5, 7 

 

59. Xəritə-sxemdəki ölkəyə aid olan əlamətlər: 

İssik-Kul 
    gölü 

 

1. Ərazisi təkrar qalxmaya məruz qalmış dağlarda 
yerləşmişdir 

2. Əhalisi Türk dil qrupunun Qipçaq qoluna aiddir 
3. Regionun ən iri qaz yataqları burada yerləşir 
4. Əhalisinin sayına görə dünyada birinci yer tutan ölkə 

ilə həmsərhəddir 
5. Əhalisi Aral gölünün sahillərində daha sıx yerləşib 
6. Regionda pambıq istehsalına görə liderdir 
A) 3, 4, 6                  B) 1, 2, 5                  C) 2, 4, 5 

D) 1, 2, 4                  E) 3, 5, 6 
 

60. Azərbaycanın əsas neft yataqları: 
1. Günəşli      2. Şahdəniz        3. Ümid  
4. Çıraq         5. Qaradağ  
A) 2, 5        B) 2, 3        C) 1, 5        D) 1, 4        E) 3, 4 

 

61. Rəqəmlərlə verilmiş ərazilər üçün səciyyəvi olan iqlim 
tipləri: 

I

II 

III

 

A) I – yarımsəhra quru çöl  
II – qışı quraq keçən mülayim-isti 
III – yayı quraq keçən soyuq 



             
 

B) I – yayı quru, qışı sərt soyuq yarımsəhra 
II – yayı quru mülayim-isti 
III – yarımsəhra quru çöl 

C) I – yayı quraq keçən soyuq 
II – yayı quraq keçən mülayim-isti 
III – yağıntıları bərabər paylanan soyuq 

D) I – kəskin kontinental 
II – dağ-tundra 
III – qışı quraq soyuq 

E) I – yağıntıları bərabər paylanan soyuq  
II – yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti 
III – yarımsəhra və quru-çöl 

 

62. Xəritə-sxemdə ştrixlənmiş iqtisadi-coğrafi rayonlar üçün 
ümumi olmayan xüsusiyyətləri müəyyən edin. 

 

1. Tumlu meyvəçilik və gec yetişən tərəvəzçilik üzrə 
ixtisaslaşmışdır. 

2. Tərkibində respublika tabeli şəhərlər yoxdur. 
3. İxrac neft kəmərləri mövcuddur. 
4. Ərazilərində civə yataqları var. 
5. Yay otlaqları mövcuddur. 
6. Milli park və qoruqlar mövcuddur. 
A) 1, 2, 6                  B) 3, 5, 6                  C) 1, 2, 3 

D) 1, 3, 4                  E) 2, 4, 5 
 

63. Müvafiq olaraq rəqəmlərlə göstərilən coğrafi obyektləri 
müəyyən edin: 

 

3 
1 

2 

130ş.u. 

40şm.e. 

4

 

A) 1 – Berinq dənizi, 2 – Koreya yarımadası,  
3 – Tayvan adası, 4 – Honsyu adası 

B) 1 – Sarı dəniz, 2 – Hind-Çin yarımadası,  
3 – Honsyu adası, 4 – Xokkaydo adası 

C) 1 – Yapon dənizi, 2 – Kamçatka yarımadası,  
3 – Xokkaydo adası, 4 – Aleut adaları 

D) 1 – Oxot dənizi, 2 – Koreya yarımadası,  
3 – Xokkaydo adası, 4 – Saxalin adası 

E) 1 – Yapon dənizi, 2 – Koreya yarımadası,  
3 – Honsyu adası, 4 – Kuril adaları 

 

64. Şimali Afrikanın neft, qaz və fosforit yataqları ilə zəngin 
olmasının səbəbi:  
A) kristallik süxurların səthə çıxması 
B) metamorfik süxurların üstünlük təşkil etməsi 

C) cavan dağların mövcudluğu 
D) qədim dağların mövcudluğu 
E) çökmə süxurların üstünlük təşkil etməsi 

 

65. Eyni tektonik zonada yerləşən fiziki-coğrafi rayonlar: 
A) Küdrü-Şirvan, Qazax-Qarabağ, Talış 
B) Qanıx-Əyriçay, Qazax-Qarabağ, Küdrü-Şirvan 
C) Samur-Dəvəçi, Şamaxı, Qobustan-Abşeron 
D) Qanıx-Əyriçay, Qonaqkənd, Lənkəran 
E) Günnüt-Qapıcıq, Lənkəran, Kür-Araz 

 

66. Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) diaqramda göstərilən 
strukturunun uyğun gəldiyi ölkələr: 
 

Sənaye 

Kənd təsərrüfatı 

Qeyri-istehsal sahələri 

 

A) Cənubi Amerikanın federativ ölkələri 
B) Mərkəzi Afrikanın ən zəif inkişaf etmiş ölkələri 
C) Şərqi Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri 
D) Cənub-Qərbi Asiyanın neft hasil edən ölkələri 
E) Qərbi Avropanın yüksək inkişaf etmiş ölkələri 

 

67. Enlik zonallığı: 
A) materiklərdə qərbdən şərqə doğru yağıntıların 

azalmasıdır 
B) dağın zirvəsindən ətəyinə doğru təbii komplekslərin 

dəyişməsidir  
C) ekvatordan qütblərə doğru təbii komplekslərin bir-

birini əvəz etməsidir  
D) dağın ətəyindən zirvəsinə doğru havanın 

temperaturunun azalmasıdır  
E) enlik üzrə süxurların yaşının dəyişməsidir 

 

68. Səyahətçi A məntəqəsindən (60° şm.en; 60° ş.u.) 
əvvəlcə 180° azimutla 2220 km, sonra isə 90° azimutla 
5124 km hərəkət edərək son məntəqəyə çatmışdır. 
Həmin məntəqənin coğrafi koordinatlarını xəritə-sxemə 
əsasən müəyyən edin. 
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69. Qrafik hansı göstəricilər arasında əlaqəyə uyğun gəlir? 73. Ən cavan çökmə süxurların yayıldığı əraziləri müəyyən 
edin.  

t°C 30 10 15 20 25 

500 

1000 

1500 

2000 

 

A) havanın temperaturu və atmosfer təzyiqi 
B) havanın temperaturu və mütləq hündürlük 
C) havanın temperaturu və mümkün buxarlanma 
D) atmosfer təzyiqi və havanın nisbi rütubəti 
E) havanın nisbi rütubəti və küləyin gücü 

 
 

70. 2010 ildə ölkə 380 mln. manatlıq məhsul ixrac etmişdir. 
Ticarət balansı müsbət olub ixracın həcminin 20%-nə 
bərabərdir. İdxalın miqdarını təyin edin. 
A) 304 mln. manat                       B) 760 mln. manat 

C) 128 mln. manat                       D) 76 mln. manat 

E) 340 mln. manat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Qrafikə əsasən hansı cavabda regionların əhali sıxlığının 
azalma sırası düzgün göstərilmişdir. 
 

200 

400 

600 6

4

2

8800

I II III IV V 

Sahə  
(min km2) 

Əhali  
(mln. nəfər) 

Əhalinin sayıSahə  

10

Regionlar  

 

A) I, IV, II, V, III                          B) III, IV, II, V, I 

C) IV, I, II, III, V                          D) IV, III, II, I, V 

E) II, IV, I,  V, III 
 
 
 
 
 

72. Şəkər qamışının şəkər çuğundurundan fərqi: 
1. Əsasən tropik işıqlanma qurşağında əkilir. 
2. Əsas istehsalçıları Latın Amerikası və Asiya 

ölkələridir. 
3. Əsasən daxili bazar üçün istehsal olunur. 
4. Respublikamızda yetişdirilməsi üçün əlverişli 

aqroiqlim şəraiti var. 
5. Əsas ixracatçıları Braziliya və Kubadır. 
6. Onun yetişdirilməsində Qərbi Avropa ölkələri 

ixtisaslaşırlar.                                       
                   

1 

3 
2

5

4 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. Ətəyi 400 m mütləq hündürlükdə yerləşən dağın 
zirvəsində havanın temperaturu (–4C), atmosfer təzyiqi 
isə 430 mm c.s.-dur. Dünya okeanı səviyyəsində 
atmosfer təzyiqinin 760 mm.c.s. olduğunu nəzərə alıb, 
dağın ətəyində havanın temperaturunu tapın (cavab C-lə 
ifadə edilir).                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Uyğunluğu müəyyən edin. 
1. Cənub-Qərbi Asiya 
2. Şərqi Asiya 
3. Cənubi Asiya 

a. Regionun bəzi ölkələri OPEK-
in üzvləridir 

b. Regionun bütün ölkələrinin 
Sakit  okeana birbaşa çıxışı var

c. Rusiya ilə quru sərhəddinə 
malikdir 

d. Ərazisində tropik səhra və 
yarımsəhralar geniş yayılmışdır

e. Əhalinin sayına görə dünyada 
II yeri tutan ölkə burada 
yerləşir 

 
        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

 

Tarix 
 
76. Uyğunluq gözlənilmişdir: 

A) anaxaqanlığı ataxaqanlığı ilə əvəz edilmişdir – erkən 
tunc dövründə 

B) mənimsəmə təsərrüfatını istehsal təsərrüfatı əvəz 
etmişdir – Mustye dövründə 

C) əhali oturaq həyata keçmişdir – üst paleolit dövründə 
D) Kür-Araz mədəniyyəti kimi tanınır – eneolit dövrü 
E) mis emalına başlanmışdır – neolit dövründə 

 

77. 1912-ci il aqrar qanununa görə: 
1. Dövlət kəndlilərinə icma torpaqlarından nəsli istifadə 

hüququ verildi 
2. Kəndlilərin pay torpağını satın alması məcburi idi 
3. Dövlət torpağı satın almaq üçün kəndliyə pulla yardım 

göstərirdi 
4. Zaqatala dairəsində feodal-asılı münasibətləri ləğv 

edildi 
5. Sahibkar kəndliləri mükəlləfiyyət daşımaqdan azad 

edildi 
A) 1, 2, 4                  B) 1, 4, 5                  C) 1, 3, 5 

D) 2, 3, 5                  E) 2, 3, 4 
 

78. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid 
olduğu torpaq sahibliyi forması: 
1. İcarəyə verilirdi 
2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək 

olmazdı 
A) icma                     B) vəqf                  C) soyurqal 

D) xostak                  E) mülk 

 

79. XIX əsrin 40-cı illərinin əvvəllərində Şimali 
Azərbaycanın inzibati-idarə üsulundakı dəyişikliyə 
aiddir: 
A) Qafqazın idarə olunmasının mülki hissə üzrə rəisə 

tapşırılması 
B) “ali müsəlman silki”nin ləğv edilməsi 
C) Yelizavetpol quberniyasının yaradılması 
D) Şəhər dumalarına seçkilərdə silki məhdudiyyətlərin 

ləğv olunması 
E) mahal naibləri vəzifəsinin ləğv edilməsi 

 

80. Şah I Abbasın hakimiyyəti dövründə ləğv edildi: 

A) müstəqil Şəki hakimliyi 
B) qızılbaşların hərbi xidmətə cəlb olunması 
C) mərkəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyiliyi 
D) qoşunun tayfa müxtəlifliyi prinsipi əsasında təşkili 
E) qızılbaşların təkbaşına silah gəzdirmək hüquqları 

 

81. Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq: 
A) İrəvan                 B) Naxçıvan                  C) Şəki 

D) Gəncə                  E) Qarabağ 

 

82. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 
1. Heysam ibn Xalidin şirvanşah titulu daşımağa 

başlaması 
2. Rəvvadilər dövlətinin əsasının qoyulması 
3. Sacilərin bütün Azərbaycanı vahid dövlət tərkibində 

birləşdirməsi 
4. Dəbil əmirliyinin yaranması 
A) 2, 1, 4, 3               B) 1, 2, 4, 3               C) 3, 2, 1, 4 

D) 2, 3, 1, 4              E) 1, 3, 4, 2 

 
 
 
 

83. Sacilər dövlətinə aiddir: 
1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 
2. Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranması 
3. paytaxtlarının Marağa və Ərdəbil şəhərlərinin olması 
4. Səlcuqların yürüşlərinə məruz qalması 
A) 1, 4        B) 1, 2        C) 1, 3        D) 2, 3        E) 3, 4 

 

84. XX əsrin 90-cı illərinin sonlarında İpək Yolunun bərpası 
üzrə beynəlxalq konfransın keçirildiyi ölkəni göstərin. 

1

3 
2

4 

5 

 
A) 2            B) 5            C) 4            D) 3            E) 1 

 

85. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinə aid döyüşlərin sırasını 
tamamlayın: 

Çaldıran 
döyüşü 

 

? 
Qoçhisar 
döyüşü  

A) Şəməsi döyüşü                     

B) Qoyluhisar döyüşü 

C) Çıldır döyüşü                       

D) Malatya döyüşü 

E) Mərv döyüşü 
 

86. Tiflis müsəlman əmirliyi ləğv edildi: 
A) Eldənizlər dövlətinin yaranması ilə 
B) müttəfiqlərin köməyi ilə gürcülər tərəfindən 
C) monqolların Cənubi Qafqaza ikinci yürüşü 

nəticəsində 
D) Şirvanşahlar tərəfindən 
E) Didqori döyüşündə səlcuqların qalib gəlməsindən 

sonra 
 

87. AXC dövründə həyata keçirilən tədbirlərin xronoloji 
ardıcıllığını müəyyən edin. 
1. Türk (Azərbaycan) dilində ilk böyük kitabxananın 

açılması 
2. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan 

şöbəsinin Qazağa köçürülməsi 
3. “Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyət”in təsis 

edilməsi 
A) 1, 3, 2                  B) 3, 1, 2                  C) 2, 1, 3 

D) 2, 3, 1                  E) 1, 2, 3 
 

88. Qədim Albaniya dövlətinin tarixinə aid deyil: 
A) ölkə ərazisində amard tayfasının yaşaması 
B) indiki Gürcüstanın Alazan (Qanıx) vadisinin ölkə 

ərazisinə daxil olması 
C) alban dəstələrinin I Daranın Yunanıstana hərbi 

yürüşlərində iştirak etməsi 
D) Makedoniyalı İsgəndərin adından kəsilmiş pullardan 

istifadə edilməsi 
E) Kaspiana vilayətinin ölkə ərazisinin tərkibinə daxil 

olması 
 
 
 



             
 

89. Azərbaycanın XV əsrin 60-cı illər tarixinə aiddir: 
A) monqolların yürüşünə məruz qalması 
B) ölkə ərazisinin Cəlairilər dövlətinin tərkibinə 

qatılması 
C) Təbrizdə Baharlı sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi 
D) Ağqoyunlu dövlətinin əsasının qoyulması 
E) soyurqal torpaq sahibliyinin tiyulla əvəz olunması 

 

90. Uyğunluq gözlənilmişdir: 
A) İkinci dünya müharibəsi dövründə böyük şöhrət 

qazanmışdır – Səməd bəy Mehmandarov 
B) Birinci dünya müharibəsində böyük şöhrət qazanmış 

və “Müqəddəs Georgi” ordeninin dörd dərəcəsi ilə 
təltif edilmişdir – Əli bəy Hüseynzadə 

C) Birinci dünya müharibəsi dövründə “Müqəddəs 
Georgi” ordeni ilə təltif edilmiş ilk azərbaycanlı 
təyyarəçi olmuşdur – Fərrux ağa Qayıbov  

D) Rus-yapon müharibəsində orden və medallarla təltif 
edilmişdir – Əhməd bəy Ağayev 

E) Sarıqamış əməliyyatı – osmanlı qoşunlarının qələbəsi 
ilə başa çatmışdı 

 

91. XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövlətinə aid 
olmayan termini müəyyən edin. 
A) əkər                    B) sultan                   C) xalisə 
D) vəzir                   E) mütəqəbbil 

 

92. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid 
oxşar cəhət: 
A) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri 
B) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri 
C) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi 
D) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq 

tələbini irəli sürmələri 
E) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları 

 

93. Uyğunluq pozulmuşdur: 
A) Albaniyada xristian dininə aid qanunlar qəbul 

edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti 
dövründə 

B) Albaniyadan alınan vergiləri üçdə bir qədər 
azaltmışdır – ərəb xəlifəsi Müaviyə 

C) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – 
ərəb qoşunları 

D) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya 
hökmdarı Cavanşir 

E) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya 
hökmdarı Cavanşir 

 

94. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən 
Prezident təyin edir: 
1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu  
2. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

müvəkkilini 
3. Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya 

məhkəmələrinin hakimlərini   
4. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini 
A) 2, 3        B) 1, 2        C) 3, 4        D) 2, 4        E) 1, 4 

 

95. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may 
“Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən 
əsas fərqi: 
A) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının 

rəsmiləşdirilməsi 
B) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət 

torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi 

C) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun 
verilməsi 

D) kəndlilərə 5 desyatin torpaq sahəsinin ayrılması 
E) bəy və ağaların torpaq üzərində hüquqlarının 

toxunulmazlığının ləğv edilməsi 
 

96. E.ə. 65-ci ildə romalılarla albanlar arasında baş vermiş 
döyüşə aid deyil: 
1. Albaniya qoşunlarına padşah Kozisin rəhbərlik etməsi 
2. Qanıx çayı yaxınlığında baş verməsi 
3. Antoninin rəhbərlik etdiyi Roma qoşunlarının qalib 

gəlməsi 
4. Roma qoşunlarının hərbi hiylə işlətməsi 
A) 2, 4        B) 3, 4        C) 2, 3        D) 1, 2        E) 1, 3 

 

97. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan 
Respublikasına aid oxşar cəhət: 
A) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi 
B) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə 

müqavilələrin bağlanması 
C) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması 
D) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin 

qəbul edilməsi 
E) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması 

 

98. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil: 
A) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin 

möhkəmləndirilməsi 
B) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi 
C) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması 
D) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin 

yaradılması 
E) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər 

arasında bölüşdürülməsi 
 

99. Azərbaycanın XVIII əsrin 80-ci illərinin ortaları tarixinə 
aiddir: 
A) general Zubovun başçılığı ilə ölkəmizə rus 

qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi 
B) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə 

keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi 
C) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili 
D) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal 

bölgəsinə yürüşü 
E) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının 

hərbi yürüşlərinin təşkili 
 

100. ATƏM-in Minsk qrupu yaradıldığı ildə Azərbaycan 
Respublikası: 
A) BMT-yə üzv oldu 
B) NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına 

qoşuldu 
C) GUAM adlı təşkilatın yaradılmasında iştirak etdi 
D) Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşuldu  
E) YUNESKO ilə əməkdaşlıq memorandumu imzaladı 

 
 



             
 
 

İngilis dili 
 
101. Choose the correct sentences in the Passive 

Voice. 
1. Is this the song sung in an opera house? 
2. Will this song be sung in an opera house? 
3. Will this music be played by the orchestra? 
4. Is this the music played by that orchestra? 
A) 2, 3       B) 1, 2       C) 3, 4       D) 2, 4       E) 1, 3 

 

102. Choose the correct statements. 
1. If you are diligent, you are going to do well in 

your job. 
2. Good knowledge can help you to achieve your 

aim. 
3. Education can’t be a part of children’s life. 
4. If you want to pass your exam successfully, 

you must waste your time. 
A) 2, 3, 4                    B) 2, 4                    C) 1, 2 

D) 1, 3, 4                    E) 1, 3 

 

103. Choose the correct variant. 
1. to arrive to the station 
2. to get to the station 
3. to leave the station 
4. to approach to the station 
5. to reach the station 
A) 1, 2, 5                 B) 1, 3                 C) 1, 3, 4 

D) 2, 4                     E) 2, 3, 5 
 

104. Make up a sentence. 
1. took part 
2. in yesterday’s 
3. people 
4. demonstration 
5. thousands of 
A) 2, 4, 1, 3, 5                            B) 3, 1, 5, 2, 4 

C) 5, 3, 1, 4, 2                            D) 3, 1, 2, 4, 5 

E) 5, 3, 1, 2, 4 
 

105. Which of the underlined parts of the sentence 
is wrong?   
Kevin’s passport has been lost last month, and 
nobody has found it yet. 
A) it                     B) Kevin’s         C) has been lost 
D) nobody          E) yet 

 

106. Choose the word that has the opposite meaning 
with the underlined word. 
My teacher consented to let our class leave early. 
A) refused               B) accepted            C) agreed 

D) promised            E) persuaded 

 

107. Make up a story. 
1. Once a teacher decided to give good advice to 

his pupils before starting the lesson. 
2. He stood with his back to the fireplace and 

said: 
3. Your coat is on fire, sir.” 
4. He noticed that the lips of his pupils cried out: 

“Ninety - nine, one hundred! 
5. “Before you speak, think. Count fifty before 

you say anything important, a hundred if it is 
very important.” 

A) 5, 1, 2, 3, 4                            B) 2, 5, 3, 4, 1 

C) 1, 2, 5, 4, 3                            D) 1, 3, 5, 2, 4 

E) 1, 4, 3, 5, 2 

 

108. Choose the correct translation. 
Sürücülük vəsiqəmi alan kimi valideynlərim mənim hər 
yerə maşın sürməyimə izin verəcəklər. 
A) My parents will allow me to get a driving 

licence when I go everywhere. 
B) I’ll drive my parents everywhere when I get a 

driving licence. 
C) As soon as I get my driving licence, my 

parents will let me drive everywhere. 
D) As soon as my parents let me drive 

everywhere, I’ll get my driving licence. 
E) I’ll drive everywhere as soon as my parents 

allow me to get a driving licence. 
 

109. Complete the sentence. 
I wonder … the driver for speeding. 
1. if the policeman will punish  
2. will the policeman punish  
3. when the policeman is going to punish  
4. when is the policeman going to punish  
A) 3, 4                       B) 1, 3                   C) 1, 4 

D) 1, 2                       E) 2, 3, 4 

 

110. Choose the correct variant. 
I don’t … my children to eat too much chocolate. 
1. advise 2. allow 
3. want 4. make       5. let 
A) 1, 3, 4                 B) 1, 2, 5                 C) 4, 5 

D) 3, 4                     E) 1, 2, 3 
 

111. Choose the correct tense form. 
When … the rainbow … in the sky 
A) has …been appeared         
B) did … appear 
C) was … appeared                 
D) has … appeared 
E) is … appeared 

 

112. Choose the correct variant. 
Judy’s parents will be disappointed ... she makes 
poor progress in music. 
1. if     2. whether 3. though 4. when 
A) 2, 4       B) 1, 4       C) 3, 4       D) 1, 3       E) 2, 3 

 

113. Choose the correct sentences. 
1. Information centres is active all day round 

everywhere.  
2. The only solution to all those problems  were 

found. 
3. The popularity of show TV programs has risen 

nowadays. 
4. The latest rise in food prices was quite 

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

 

114. Read the advertisement and say what it offers. 
Stay with a host family and practise the spoken 
language in real life situations. 
A) to prepare to apply to university 
B) to learn another culture 
C) to take classes without leaving your country 
D) to study a language in the country where it’s 

spoken 
E) to visit foreign countries for sightseeing 

 
 
 

 



             
 

115. Make up a dialogue.  
1. – It’s a yearly reminder to take care of our 

planet. 
2. – How about taking shorter showers?  
3. – It’s Earth Day today. 
4. – Do you mean we should save electricity and 

stop using plastic bags? What else? 
5. – What’s that? 
6. – That’s a good idea because they waste a lot 

of water. 
A) 3, 4, 6, 2, 5, 1                     B) 3, 5, 1, 4, 2, 6 

C) 5, 1, 3, 6, 2, 4                    D) 5, 3, 6, 4, 2, 1 

E) 2, 4, 3, 5, 1, 6 
 

116. Choose the correct variant. 
Who …  
1. taught you to play tennis? 
2. did teach you to play tennis? 
3. does teach you to play tennis? 
4. were you taught to play tennis by? 
5. was taught you to play tennis by? 
A) 2, 3, 5               B) 1, 2, 3               C) 3, 4, 5 

D) 1, 4                     E) 2, 4 

 

117. Match the words with their definitions. 
1. experience 
2. ambition 
3. governor 

a. a person who is the head of a 
country or a region 

b. something that you want to 
do or achieve very much 

c. the knowledge or skills gained 
through doing things 

A) 1 – b; 2 – a; 3 – c             B) 1 – a; 2 – b; 3 – c 

C) 1 – c; 2 – a; 3 – b            D) 1 – b; 2 – c; 3 – a 
E) 1 – c; 2 – b; 3 – a 

 

118. Choose the correct pronouns.  
I’ll try on some … shoes, … are too tight. 
A) another, that                          B) other, this 

C) another, these                       D) other, these 

E) others, those 
 

119. Choose the sentences with the modal verbs. 
1. Do you need a visa to go to California? 
2. You needn’t take notes as I have them all. 
3. They hardly have enough money to spend on 

travelling. 
4. Do you have to get a visa to go abroad? 
A) 2, 4        B) 1, 3        C) 2, 3        D) 3, 4        E) 1, 4 

 

120. Choose the sentences with the noun in the 
Possessive Case. 
1. My nephew’s always in a good temper. 
2. The chief’s behaviour surprised us. 
3. My niece’s temperature’s risen. 
4. The soldier’s saved the child’s life. 
5. The reporter’s told us the news. 
A) 2, 3, 4               B) 3, 4, 5               C) 2, 3, 5 

D) 1, 4                    E) 1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Read the passage and  
answer questions 121 – 125. 

 

Steve Jobs was an important leader in the 
technology industry. He was a very interesting 
person and the leader of a very successful 
technology company called Apple. He founded 
Apple in 1976 with his friends and they began to 
sell computers. One of the reasons for Steve Jobs’ 
success was his unique management style. 

Jobs always said he wanted to make Apple a 
great company with unique products that people 
would love. He focused all of his creative energy 
on developing revolutionary technology.  

Unfortunately, Jobs’ passion sometimes led 
him to angry behaviour. During the early years of 
Apple, he often shouted at his employees or even 
dismissed those who did not share his vision. In 
spite of this, most employees did not hate him. 
They understood that Jobs truly believed in the 
company and its products. He was a very 
demanding person because he had a real passion 
for making unusual models like the iPad and the 
iPhone. 

 

121. What is the best title for this passage? 
A) A lack of unique management style 
B) The disappointed employees 
C) Steve Jobs’ bad behaviour 
D) The creator of Apple company 
E) Steve Jobs’ friends 

 

122. What was the reason of Steve Jobs’ success? 
A) He wasn’t a passionate leader. 
B) He was often angry with the employees. 
C) He was a very interesting person. 
D) He had no creative energy. 
E) He had a unique management style. 

 

123. Complete the sentence. 
Steve Jobs became the leader in the technology 
industry after … .  
A) a failure in producing the iPad and the iPhone 
B) sharing his vision with no one 
C) he shouted at his employees 
D) he failed to make extraordinary products 
E) he created unique products 

 

124. Which word in the passage has the meaning 
“having the skill and ability to produce something 
new”? 
A) unique          B) successful         C) demanding 

D) creative        E) angry 
 

125. Choose the true statements according to the 
passage. 
1. Steve didn’t believe in the company and its 

products. 
2. Steve Jobs dismissed those who didn't use 

their imagination. 
3. Most employees hated Steve Jobs. 
4. Steve Jobs was the leader of a very successful 

company. 
5. Steve Jobs founded Apple in 1976 with his 

brothers. 
A) 3, 5                      B) 1, 3, 4                 C) 2, 4 

D) 1, 4, 5                 E) 2, 5 

 
 
 



             
 

Rus dili  
 
101. Укажите существительные мужского, женского и 

среднего рода соответственно. 
A) мысль, ночь, объяснение 
B) медаль, бинокль, земля 
C) герой, показатель, гнездо 
D) край, независимость, знамя 
E) метель, путь, обещание 

 

102. Дополните диалог. 
– Что ты будешь делать завтра днём?  
1. – Тренироваться на республиканском стадионе.  
2. – Занимаюсь в школьном читальном зале.  
3. – Выполнить домашнее задание по алгебре. 
4. – Закончить все дела и посмотреть новый фильм. 
5. – Помогать брату готовиться к экзамену.  
A) 2, 3, 4      B) 1, 3       C) 1, 4       D) 2, 4, 5       E) 1, 5 

 

103. Укажите логически верные утверждения. 
1. Необходимо прислушиваться к мудрым советам. 
2. Необязательно беречь природу. 
3. Никогда не прислушивайтесь к советам старших. 
4. Нельзя уважать тех, кто всегда говорит неправду.  
A) 3, 4        B) 1, 4        C) 1, 3        D) 2, 3        E) 1, 2 

 

104. Выберите правильный вариант. 
Настоящее искусство обогащает наши знани.. о 
жизни, о человек.., воспитывает чувств.., 
вдохновляет на подвиг.. .  
A) -ям, -е, -о, -и      B) -и, -у, -а, -ах       C) -я, -у, -о, -и 

D) -я, -е, -а, -и         E) -я, -е, -а, -ах 

 

105. Укажите правильный  вариант. 
Арбу…, спосо…, поез…, велосипе…, гара… 
A) с, б, т, т, ш         B) з, б, д, д, ж         C) з, п, т, д, ж 

D) з, п, д, т, ж          E) с, п, д, д, ш 

 

106. Укажите слова с одинаковым количеством звуков и 
букв. 
1. юмор 2. лентяй  
3. ноябрь 4. письмо 
5. энергия 6. юноша  
A) 2, 4, 6      B) 3, 5       C) 1, 3, 5      D) 1, 6       E) 2, 3 

 

107. Выберите правильный вариант. 
Возьми книгу … стола и положи её … полку … 
шкаф. 
A) со, за, на               B) с, на, в               C) со, на, в 

D) со, с, на                E) с, на, на 

 

108. Укажите слова с положительным значением. 
A) умный, грубый, вежливый 
B) добрый, пассивный, одарённый 
C) родной, яростный, самостоятельный 
D) верный, интеллектуальный, страшный 
E) красивый, образованный, любимый 

 

109. Дополните пословицу. 
... честь, ... и правда есть. 
A) Где, там              B) Тут, здесь           C) Где, тут 

D) Где, здесь           E) Здесь, тут 
 

110. Синонимом слова беседовать является 
A) рассказывать         B) выступать         C) спорить 

D) обсуждать              E) разговаривать 

 

111. Со словами шерстяной, тонкий, шёлковый 
сочетается: 
A) вкус                   B) вес                  C) материал 

D) цвет                   E) размер 

 

112. Выберите правильный вариант.  
В комнате было очень тихо, пока … .  
A) hamı yatırdı                             

B) hamı yatacaq 

C) hamı yatsın                             

D) hamı yatmalıdır 

E) heç kəs yatmayıb 
 

113. Какое слово объяснено неверно? 
A) заблуждаться – иметь ошибочное мнение 
B) переиздавать – издавать снова 
C) экспортировать – ввозить из-за границы 
D) восстановить – привести в прежнее состояние 
E) утверждать – настойчиво доказывать что-нибудь 

 

114. Дополните фразеологизм быть … мнения о себе. 
A) прекрасного                

B) объективного 

C) положительного         

D) доброго         

E) высокого 

 

115. Укажите соответствие. 
1. Было поздно, поэтому я … .      
2. Я покажу тебе дом сестры, 

когда мы … .    
3. Человек перестаёт мыслить, 

когда … .    
4. Он встретил своих друзей, 

когда … .     
5. Я рассказал ему о том, 

как я … . 

а. проходил мимо 
парка 

b. перестаёт читать 
с. люблю читать 
d. перестал читать 
е. будем проезжать 
мимо 

 

A) 1 – d; 2 – е; 3 – b; 4 – а; 5 – с 
B) 1 – d; 2 – e; 3 – b; 4 – c; 5 – a 
C) 1 – a; 2 – e; 3 – d; 4 – c; 5 – b 
D) 1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – a; 5 – e 
E) 1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – e; 5 – d 

 

116. Антонимами не являются: 
A) веселье – скука            
B) потомок – родственник 

C) север – юг                     

D) зной – холод 

E) радость – печаль 
 

117. Составьте предложение. 
1. одним 2. изобретений 3. телевидение 
4. из 5. века 6. главных 
7. двадцатого 8. является 
A) 3, 8, 1, 4, 6, 2, 7, 5                 B) 1, 6, 2, 4, 7, 5, 8, 3 

C) 3, 8, 1, 4, 2, 7, 5, 6                D) 3, 1, 6, 2, 7, 5, 8, 4 

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

118. Выберите правильный вариант. 
Внизу, вниз, низ 
A) где? где? что?                       

B) куда? куда? что? 

C) куда? где? как?                     

D) где? куда? как? 

E) где? куда? что? 
 
 
 



             
 

119. В каком предложении нельзя употребить союз 
хотя? 
A) Мне нужно кое-что уточнить, …  вы хотите 

услышать ответ на ваш вопрос. 
B) Мы прошли только половину пути, ...  старались 

идти быстрее. 
C) Мы не смогли пойти на выставку, ... очень хотели 

посмотреть картины этого художника. 
D) Он ничего не понял, ... я объяснял ему это 

правило несколько раз. 
E) Вы должны согласиться с фактами, ... вам трудно 

в это поверить. 
 

120. Составьте текст. 
1. В словарях оно впервые встречается с 1938 года.  
2. Это слово пришло из английского языка.  
3. В русском языке слово “лидер” появилось в начале 

XX века. 
4. Первоначальное его значение в этих словарях –

 “вести кого-то”, “руководить”. 
A) 3, 2, 4, 1              B) 4, 2, 1, 3              C) 2, 3, 4, 1 

D) 3, 2, 1, 4              E) 1, 2, 4, 3 

 

 
 
 

Прочитайте текст 
и выполните задания 121 – 125 

П. Чайковский родился 7 мая 1840 года. Уже в 
раннем возрасте он проявил огромную любовь к 
музыке. На всю жизнь запомнился ему день, когда 
он впервые услышал музыку Моцарта.  

В десять лет его отправили учиться в 
Петербургское училище. В этот период Чайковский 
начал сочинять музыку. После окончания учёбы он 
поступил на службу, которая не нравилась ему. Всё 
своё свободное время он отдавал музыке. 
Постепенно в нём укрепилось желание стать 
профессиональным музыкантом. Чайковский 
поступает в консерваторию, где вскоре становится 
известен как самый способный и трудолюбивый 
ученик. В 1865 году после окончания консерватории 
он переехал в Москву, где началась его 
композиторская деятельность. Здесь он создал свои 
первые замечательные произведения.  

 

121. Выделенное в тексте словосочетание можно 
заменить: 
A) постоянно             B) навсегда             C) вечно 
D) надолго                 E) всегда 

 

122. Выберите правильный вариант. 
Чайковский начал сочинять музыку, когда ... . 
A) решил стать профессиональным музыкантом 
B) впервые услышал музыку Моцарта 
C) переехал в Москву 
D) учился в Петербургском училище 
E) поступил в консерваторию 

 

123. Восстановите логическую последовательность. 
1. когда он впервые услышал музыку Моцарта 
2. на всю жизнь запомнил день 
3. великий русский композитор Чайковский 
4. который создал замечательные произведения 
A) 2, 4, 3, 1              B) 3, 1, 2, 4              C) 3, 4, 2, 1 

D) 4, 2, 3, 1              E) 1, 3, 4, 2 

 

124. Укажите верное утверждение. 
A) В консерватории Чайковский был самым 

способным учеником. 
B) В училище Чайковский был самым 

трудолюбивым учеником. 
C) Чайковский учился в Московской консерватории. 
D) Любовь к музыке у Чайковского проявилась, 

когда он учился в училище. 
E) Свои первые замечательные произведения 

Чайковский создал в Петербурге. 
 

125. Укажите неверное утверждение. 
A) Свои первые замечательные произведения 

композитор создал после переезда в Москву. 
B) Профессиональным музыкантом Чайковский 

решил стать, когда был ещё ребёнком. 
C) Чайковского отправили в Петербург, когда ему 

было десять лет. 
D) В 1865 году Чайковский переезжает в Москву. 
E) Служба, на которую композитор поступил после 

окончания учёбы, была ему неинтересна. 

http://www.surbor.su/slovo/%E2%E5%F1%F2%E8+%EA%EE%E3%EE-%F2%EE


             
 

 

Alman dili 
 
101. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 

Der Lehrer ... den Schüler seine Fehler noch 
einmal verbessern. 
A) ließen                   B) lasse                   C) lässt 

D) lasst                    E) lassen 
 

102. Ergänzen Sie den Satz. 
Unsere Lehrerin teilt uns die Resultate der letzten 
Kontrollarbeit mit, die wir vor kurzem ... ... . 
A) geschrieben hat            B) geschrieben hatte 
C) geschrieben habt          D) geschrieben haben 

E) geschrieben habe 
 

103. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Da ich gestern früh … , fühle ich mich heute 
ausgeruht. 
A) ging schlafen 
B) schlafen gehen werde 
C) war schlafen gegangen 
D) schlafen gegangen bin 
E) schlafen gegangen sein 

 

104. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Der Schnellzug fährt mit Geschwindigkeit 
190 km/h. Das Auto fährt mit 90 km/h. 
A) Der Schnellzug fährt schneller als das Auto. 
B) Das Auto fährt schneller als der Schnellzug. 
C) Das Auto fährt nicht langsamer als der 

Schnellzug. 
D) Der Schnellzug fährt langsamer als das Auto. 
E) Der Schnellzug fährt nicht so schnell wie das 

Auto.  
 

105. Wählen Sie die richtige Variante aus.     
Sie haben wahrscheinlich Ihre Winterferien 
interessant … bracht. 
A) unter –                 B) zer –                 C) miß – 

D) ent –                     E) ver – 

 

106. Ergänzen Sie den Dialog. 
– Welche Museen gibt es hier? 
– Hier gibt es das Museum für deutsche 

Volkskunst. 
– Wann ist das Museum offen? 
– Dieses Museum ist von 10 bis 16 Uhr offen.  
– Gibt es dort einen Museumführer? 
– ...  
A) Ja, hier sind viele Gemälde. 
B) Ja, hier sind viele Zeitschriften. 
C) Ja, sie informieren die Besucher sehr gut. 
D) Ja, hier sind viele Werke deutscher Klassiker. 
E) Ja, hier sind viele Museen. 

 

107. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Man besprach in diesem Seminar ... Probleme der 
Sozialreform. 
A) die aktuellen                          B) der aktuelle 

C) die aktuelle                           D) das aktuelle 

E) den aktuellen 
 

108. Bilden Sie einen Aussagesatz. 
1. muss 
2. auf dem Schachbrett 
3. man 

4. nach bestimmten Regeln 
5. die Figuren 
6. bewegen 
A) 3, 1, 5, 2, 4, 6                     B) 1, 3, 5, 2, 4, 6 

C) 3, 1, 6, 2, 4, 5                     D) 5, 1, 3, 6, 4, 2 

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

109. Wählen Sie die Reihe der Synonyme aus. 
A) senden, schicken                B) suchen, bleiben 
C) aufmachen, aufstehen       D) leben, arbeiten 

E) kaufen, verkaufen 
 

110. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Hier sind viele Tiere. Sie sind in den Käfigen. Die 
Kinder sehen hier Bären, Elefanten, Schlangen, 
Wölfe, Füchse, Hasen u. a. Was ist das? 
A) der Garten           B) der Hof           C) der Käfig 

D) der Wald              E) der Zoo 

 

111. Bestimmen Sie den Kasus der unterstrichenen 
Wörter. 
Die Kunstwerke des Malers sind in der ganzen 
Welt beliebt und berühmt. 
A) Dativ-Genitiv               B) Nominativ-Akkusativ 

C) Dativ-Nominativ        D) Nominativ-Genitiv 

E) Akkusativ-Genitiv 
 

112. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Der Zug, ... ... meine Freundin kam, hatte 
20 Minuten Verspätung. 
A) mit ihm             B) mit wem            C) mit ihr 
D) mit dem            E) damit 

 

113. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
... Gesundheitsprobleme ... Mitarbeiter sind 
lösbar. 
A) Der, die             B) Die, des            C) Der, des 

D) Die, der            E) Der, der 
 

114. Wählen Sie die entsprechende Variante aus.  
1. Sonja hat vergessen, ihren Sohn ... .  
2. Anna findet es wichtig, an schönen Tagen die 

Sonne ... .  
A) statt anzurufen, lässt genießen 
B) um anzurufen, ohne zu genießen 
C) anzurufen, zu genießen 
D) anrufen, um zu genießen 
E) angerufen, genießen 

 

115. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 
Was wollt ihr machen?  
A) Er will ein interessantes Werk lesen. 
B) Wir wollen ins Theater gehen. 
C) Ich will einen Kurs besuchen. 
D) Sie wollen sich erholen. 
E) Du willst aufs Land fahren. 

 

116. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 
Die Eintrittskarten für das heutige Konzert ... 
schnell ... . 
A) hatte, ausverkauft 
B) sind, ausverkauft worden 
C) ist, ausverkauft worden 
D) hat, ausverkauft 
E) werden, ausverkaufen 

 

 
 



             
 

117. Wählen Sie die entsprechende Übersetzung 
aus. 
Hamburqda, Elbanın altında uzun tuneli olan bir metro 
da vardır.  
A) In Hamburg gibt es eine U-Bahn mit einem 

langen Tunnel unter der Elbe. 
B) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel über der Elbe. 
C) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel auf der Elbe. 
D) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem Tunnel unter der Elbe. 
E) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel unter der Elbe. 
 

118. Wählen Sie die richtige Variante aus.  
Am ... Wochenende besuchen uns Stefan und 
Steffi. 
A) kommender                            

B) kommenden 

C) kommendes                           

D) kommend 

E) kommendem 
 

119. Wählen Sie die richtige Variante des Adverbs 
aus. 
Dieser Schüler spricht nicht so … wie du. 
A) klar                  B) klarer                C) klarsten 

D) klare                E) klarem 

 

120. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Er hat schon vergessen, ... er dir versprochen hat. 
A) welchem                 B) wem                 C) was 

D) wenn                       E) als 

 

 
 

Lesen Sie den Text und  
antworten Sie auf die Fragen 121 – 125. 

 

Drei Frauen kommen aus der Stadt zurück. 
Mit ihnen geht ein alter Mann zusammen. Die 
Frauen sprechen über ihre Söhne. Die erste Frau 
sagt: “Mein Sohn singt sehr schön. Kein Junge im 
Dorf singt so schön wie er!” Die zweite Frau sagt: 
“Und mein Sohn tanzt sehr gut. Kein Knabe im 
Dorf tanzt so schön wie er!” 

Und die dritte Frau hört, aber sagt nichts, sie 
schweigt. 

Die Frauen fragen sie: “Warum erzählst du 
nichts über deinen Sohn?”  

Da antwortet die Frau: “Mein Sohn ist kein 
Wunderkind. Er singt nicht schön und er tanzt 
nicht. Was soll ich von ihm erzählen?” 

Bald kommen sie in ihr Dorf. Auf der Straße 
sehen sie drei Knaben. Der erste Knabe singt ein 
Lied, der zweite tanzt und der dritte kommt zu 
seiner Mutter, nimmt ihr den schweren Korb und 
trägt ihn nach Hause. Die Frauen sagen dem 
alten Mann: “Siehst du, Großvater, das sind 
unsere Söhne.” 

“Söhne?” – antwortet der Mann – “Ich sehe 
hier nur einen Sohn.” 

 
 
 
 

121. Was passt dem Text zusammen? 
A) Die dritte Frau hat ihren Sohn sehr viel 

gelobt. 
B) Der beste Sohn ist der Sohn der dritten Frau. 
C) Die Tochter der zweiten Frau ist ein 

Wunderkind, sie tanzt prima. 
D) Der Sohn der ersten Frau hat den Korb der 

Mutter genommen und ihn schnell nach 
Hause getragen. 

E) Der dritte Sohn hat viele Begabungen, er 
kann tanzen, singen usw. 

 

122. Wählen Sie die richtigen Gegenteile zu den 
Wörtern “schweigen” und “nichts” aus! 
A) reden, alles                  B) laut sprechen, alles 

C) sprechen, alle             D) stumm, etwas 
E) nichts sagen, niemand 

 

123. Wie kann man den Satz des Großvaters 
verstehen? 
“Ich sehe hier nur einen Sohn.” 
A) Der Großvater hat einen echten Sohn 

gesehen. 
B) Andere zwei Söhne waren hinten, deshalb hat 

Großvater sie nicht gesehen. 
C) Dort war wirklich ein Sohn und zwei Töchter. 
D) Der Großvater hat wirklich nur einen Sohn 

gesehen. 
E) Andere Zwei waren neben ihrer Mutter und 

halfen ihr, deshalb waren sie unsichtbar. 
 

124. Worum handelt es sich im Text? 
A) Um die Eltern. 
B) Um die Söhne, die in der Stadt leben. 
C) Um einen alten Mann. 
D) Um ein Dorf, das sehr schön ist. 
E) Um drei Frauen, die über ihre Söhne 

erzählen. 
 

125. Welcher Gedanke passt nicht dem Text? 
A) Zwei Frauen loben ihre Söhne mehr. 
B) Die Söhne der ersten und zweiten Frau sind 

sehr begabt. 
C) Auf der Straße der Stadt sehen die Frauen 

ihre drei Söhne. 
D) Die Frauen kommen in ihr Dorf zurück. 
E) Unterwegs sehen sie ihre Söhne. 

 
 
 



             
 

 

Fransız dili 
 

101. Choisissez la réponse négative.  
–Est-ce que tout le monde est venu? 
–… . 
A) Toutes                           B) Rien             C) Tous 

D) Tout le monde             E) Personne 

 

102. Choisissez la bonne série.  
1. Il est malade et il est … son lit depuis hier.  
2. Elle travaille … un supermarché comme 

vendeuse.  
3. J’aime lire … le train, … le métro.   
A) dans       B) dedans       C) à       D) sur       E) en 

 

103. Formez une phrase. 
1. des champs 2. et des prés  
3. notre village 4. autour de 5. il y a  
A) 1, 2, 5, 3, 4      B) 3, 4, 1, 2, 5 

C) 5, 3, 1, 2, 4      D) 4, 3, 5,1, 2      E) 5, 4, 1, 3, 2 

 

104. Choisissez la bonne série. 
Toutes les voitures sont devant le Palais des 
Congrès, mais je n’y trouve pas ... de notre 
délégation. 
A) ceci                   B) celles                 C) celui-ci 
D) celui                 E) ceux 

 

105. Choisissez la bonne série. 
Il était fatigué et il marchait très lentement. 
Parfois il ... pour ... . 
A) se levait, se laver 
B) s’arrêtait, se reposer 
C) se couchait, se laver 
D) se promenait, se baigner 
E) se réveillait, s’habiller 

 

106. Choisissez la bonne série. 
Ma mère a acheté ... saucisson et elle ... a mis 
dans le frigo. 
A) de, de                B) de, lui              C) de la, lui 
D) de, les               E) du, l' 

 

107. Choisissez la bonne traduction. 
Ətraf mühiti çirkləndirən tüstü və qaz ucbatından 
ağacların yarpaqları vaxtından əvvəl saralır və tökülür. 
A) À cause des fumées et des gâz qui polluent 

l’environnement, les feuilles des arbres 
jaunissent et tombent avant le temps. 

B) À cause de la pollution de l’environnement les 
feuilles des arbres ont jauni et sont tombées 
avant le temps. 

C) Grâce à la pollution de l’environnement les 
feuilles des arbres ont jauni et sont tombées 
avant le temps. 

D) Grâce à la pollution de l’environnement les 
arbres fleurissent et jaunissent avant le 
temps. 

E) À cause des fumées qui polluent 
l’environnement , les feuilles des arbres 
tombent avant le temps. 

 

108. Choisissez la bonne série. 
… maman préparait le dîner, nous nous reposions 
dans le salon. 
A) où                          B) que                      C) si 

D) mais                      E) pendant que 

 

109. Choisissez la bonne série. 
– Est-ce que tu es allé à la banque? 
– Non, … en sortant du bureau. 
A) j’y aurai                B) j’y ferai           C) j’y verrai 

D) j’y passerai           E) j’y demanderai 

 

110. Complétez la phrase. 
..., mon ami Didier est venu chez moi. Après faire 
nos devoirs nous avons regardé un film français. 
A) Hier, je suis sorti de la maison 
B) Hier, je n’étais pas à la maison 
C) Hier, Vugar est allé au cinéma 
D) Hier, je suis allé à l’école 
E) Comme j’étais à la maison hier 

 

111. Choisissez la série qui exprime un conseil. 
A) Pour être en bonne forme, chaque matin faites 

de la marche. 
B) Il n’aime pas se reposer après le déjeuner. 
C) Nous préférons faire des courses le samedi. 
D) Il est interdit de fumer dans l’avion. 
E) J’aime me coucher tard. 

 

112. Choisissez les noms. 
A) neuvième, jaune, jaunir 

B) fort, clair, écolier 
C) fillette, bureau, monument 
D) vieux, bel, heure 
E) trouvé, demandé, allée 

 

113. Formez le dialogue.    
1. – C’est très bien, merci. 
2. – Comment aides-tu? 
3. – Bien sûr. 
4. – Je lave les tasses, les assiettes et j’épluche 

des pommes de terre quand maman prépare le 
dîner.  

5. – Aides-tu ta mère à faire le ménage? 
A) 4, 3, 5, 2, 1                             B) 5, 4, 3, 1, 2 

C) 2, 4, 5, 1, 3                            D) 1, 4, 5, 3, 2 

E) 5, 3, 2, 4, 1 
 

114. Choisissez la bonne série. 
– Quelle heure est-il? 

12 
 
 
 
 9                               3

 
 
 

6 

 

A) Il est midi vingt-cinq. 
B) Il est midi moins vingt-cinq. 
C) Il est midi cinq. 
D) Il est une heure moins vingt-cinq. 
E) Il est une heure vingt-cinq. 

 

115. Complétez. 
En janvier, … et … , nous irons à Bakou. 
A) tes, moi              B) je, les              C) tu, vous 

D) toi, moi               E) toi, je 

 

116. Choisissez les adverbes de temps. 
A) oui, non, si                           B) tard, tôt, bientôt 

C) lentement, clairement, largement 
D) rien, jamais, personne      E) ici, là, y 



             
 

117. Choisissez la proposition avec le verbe 
pronominal. 
A) A huit heures, maman réveille son enfant et 

elle l'habille. 
B) Ne me réveillez pas à 7 heures, c'est dimanche 

aujourd’hui.       
C) Nous nous réveillons à huit heures du matin 

et nous nous habillons vite.       
D) Peux-tu me réveiller à 8 heures du matin? 
E) Il faut réveiller ce garçon et il faut l’habiller.       

 

118. Choisissez le subjonctif. 
A) Voudriez-vous répondre à ma question? 
B) Dites-lui qu’il fasse bien son travail. 
C) Je serais heureux d’aller au cinéma avec mes 

camarades. 
D) Je leur ai parlé de la pièce que j'avais vue. 
E) S’il ne pleuvait pas demain, j’irais me 

promener dans la ville.  
 

119. Choisissez la voix passive de la phrase donnée. 
Nos élèves liront ce livre. 
A) Ce livre sera lu par nos élèves. 
B) Nos élèves lisent ce livre. 
C) Nos élèves ont déjà lu ce livre. 
D) Ce livre est lu par nos élèves. 
E) Nos élèves veulent lire ce livre. 

 

120. Choisissez la bonne série. 
S’il …, je ne sortirais pas de la maison. 
A) avait plu            B) pleuvra             C) pleuvait 

D) a plu                   E) pleut 

 
 

Lisez le texte et répondez aux 
exercices de 121 à 125. 

 
 Louis Lumière était un grand savant français. 
Il a inventé la cinématographie, aujourd’hui nous 
disons «le cinéma». 
 Louis Lumière est né à Besançon en 1864. Il 
était le fils d’un photographe de Lyon. Très jeune, 
Louis Lumière est déjà un inventeur célèbre. A 
l’âge de 17 ans, dans le laboratoire de son père, il 
fait des inventions importantes. A 18 ans, il est 
déjà célèbre. Plus tard, Louis Lumière construit le 
premier cinématographe, à l’aide de son frère 
Auguste Lumière. Faire des films c’était un travail 
très compliqué ce temps-là. Aujourd’hui tout le 
monde peut faire un film: pour cela il vous faut 
une caméra pour filmer et un projecteur pour voir 
les images. 
 C’est en 1895 que Louis Lumière a fait le 
premier film du monde. 
 Louis Lumière a présenté ce film pour la 
première fois en public le 28 décembre 1895 dans 
un café à Paris. On peut dire que le cinéma est né 
ce jour-là. 
 

121.Choisissez la bonne série. 
Dans le texte il s’agit … . 
A) du publique qui a regardé le deuxième film 
B) des soeurs de Louis Lumière 
C) de l’invention de la cinématographie 
D) de la famille des frères Lumière 
E) des études des frères Lumière 

 
 

122. Choisissez l'équivalent d' “inventer la 
cinématographie". 
A) s' intéresser à la cinématographie 
B) produire le film 
C) découvrir la cinématographie 
D) driger la cinématographie 
E) financer le film 

 

123. Qu’est-ce qu’il faut pour faire un film 
aujourd’hui? 
A) une caméra et un projecteur 
B) une caméra et le publique 
C) un laboratoire et un film 
D) un projecteur et un café 
E) le cinéma et le publique 

 

124. Choisissez la série fausse. 
A) Louis Lumière est un célèbre savant. 
B) On a présenté un film pour la première fois. 
C) Louis Lumière a fait le premier film en 1895. 
D) Auguste Lumière est le frère de Louis. 
E) Louis Lumière était photographe. 

 

125. Choisissez le contraire de «un travail 
compliqué». 
A) un travail important          B) un travail simple 

C) un travail scientifique      D) un travail payé 

E) un travail dur 
 

  
 
 
 


