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8. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, 
“xatirələri” sözü adlıq halda olar? 

 

Azərbaycan dili 
 
1. Hansı sözlərin tələffüz şəkli səhv göstərilmişdir? 

1. [oynayır] 2. [oxuyurlar] 3. [dinməz] 
4. [fiziyaloji] 5. [gəlinnix']  
A) 3, 5      B) 2, 4      C) 1, 2, 3      D) 1, 4, 5      E) 2, 3, 5 

 

2. “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) ardıcıllıq               B) qarşılaşdırma 

C) səbəb-nəticə         D) aydınlaşdırma         E) zaman 

 

3. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri 
müəyyənləşdirin. 
Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, 
olanları bir-bir yada salırdı. 
A) İkinci dərəcəli üzvlərdən ikisi quruluşuna görə 

mürəkkəbdir. 
B) bir-bir – mürəkkəb zərflə ifadə olunmuş zərflikdir. 
C) olanları – təsirlik hallı isimləşmiş feili sifətlə ifadə 

olunmuş vasitəsiz tamamlıqdır. 
D) hələ – zərflə ifadə olunmuş zaman zərfliyidir. 
E) İkinci dərəcəli üzvlərin hamısı işlənməmişdir. 

 

4. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn 
mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. 
A) başdan-binadan, üzbəüz          B) arabir, əlüstü 

C) yanbayan, günbəgün               D) yan-yörə, ara-sıra 

E) azdan-çoxdan, hərdən-birdən 
 

5. 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) 2, 5, 6                  B) 3, 5, 6                  C) 1, 2, 4 

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

 

6. 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 – c; 2 – d, e; 3 – a, b       B) 1 – d, e; 2 – b, c; 3 – a 

C) 1 – a, d; 2 – c, e; 3 – b       D) 1 – b; 2 – a, e; 3 – c, d 

E) 1 – c, e; 2 – a, d; 3 – b 
 

7. 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 

də iclasda idi. 
A) 1, 2, 3      B) 4, 5      C) 1, 4      D) 3, 4, 5      E) 2, 3, 5 

 

A) ... unutmaq asan deyildi. 
B) ... bölüşmək zövqvericidir. 
C) ... bir-bir yadına salırdı. 
D) ... heç vaxt unudulmayacaq. 
E) ... qələmə alanda kövrəlmişdi. 

 

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

 

10. Sadə cümlələrdən birini tamamlıq budaq cümləli tabeli 
mürəkkəb cümləyə çevirmək olar: 
A) İgid verdiyi sözə əməl edəndir. 
B) Hamımız tarlada məhsulun gələn il bol olacağına 

inanırdıq. 
C) Müəllifin özü ilə əlaqə saxlamağımız çox yaxşı 

olardı. 
D) Sabah ailəmin yanında olacağım mənə təsəlli verirdi. 
E) Zeynalın öz kəndlərinə qayıtmağı bir aydan artıq idi. 

 

11. Nümunədəki təsriflənən feillər haqqında fikirlərdən biri 
səhvdir: 

Məlik Niyaz vərəndilin salardı, 
Atın çapıb qıyqacıdan çalardı, 
Qırğı təkin gədik başın alardı. (M. Şəhriyar) 

A) Şühudi keçmiş zamandadır. 
B) Xəbər şəklindədir.                   C) Məlum növdədir. 

D) 3-cü şəxsin təkindədir.            E) Təsdiqdədir. 

 

12. Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyələrdə göstəriciləri 
vardır? (Tam cavabı müəyyən edin) 

Dövr eləyən qanımdır 
Kürüm, Arazım mənim. 
Küləklər mizrabımdır, 
Ağaclar sazım mənim. (B. Vahabzadə) 

A) fonetik, qrammatik                       B) fonetik 

C) fonetik, leksik, qrammatik           D) fonetik, leksik 

E) leksik, qrammatik 
 

13. Ardıcıl olaraq işlənmiş “gələcək” sözlərinin düzgün 
təhlil sxemini müəyyən edin. 
Bizim gələcək yaxşı gələcək. (F. Qoca) 
A) ;  
B) ;  
C) ;  
D) ;  
E) ;  

 

14. Şeirdəki sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikirləri 
müəyyən edin. 

 

Nədir axı bu millətin günahı? 
Tutsun sizi görüm məzlumlar ahı. (M. Şəhriyar) 

1. Şeirdə iki köməkçi nitq hissəsi: bir ədat, bir modal söz 
işlənib. 

2. Bir yiyəlik, üç adlıq halda olan isim var. 
3. Şeirdəki feil təsriflənəndir, məlum növdədir, əmr 

şəklindədir. 
4. Əvəzliyin mənaca üç müxtəlif növü işlənib. 
5. Birinci misrada şəxs sonluğu (xəbərlik şəkilçisi) qəbul 

etmiş söz var. 
A) 2, 5      B) 2, 3, 5      C) 1, 4      D) 1, 3, 4      E) 1, 2 



             
 

15. 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, 3, 4      C) 2, 3      D) 2, 4      E) 1, 2, 4 

 

16. “Kimi” qoşması “tək” qoşmasının sinonimi olduqda 
ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı 
bildirir? 
A) çıxışlıq, zaman                     B) yönlük, istiqamət 

C) yönlük, məsafə                    D) yiyəlik, bənzətmə 

E) çıxışlıq, fərqləndirmə 
 

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. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz vardır? 
A) 2-ci və 8-ci        B) 2-ci və 4-cü        C) 3-cü və 5-ci 

D) 1-ci və 5-ci        E) 3-cü və 4-cü 

 

18. Hansı cümlələrdə durğu işarəsi buraxılmışdır? 
A) 2-ci və 9-cu        B) 1-ci və 7-ci        C) 2-ci və 4-cü 

D) 5-ci və 8-ci         E) 1-ci və 3-cü 

 

19. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.  
A) Səkkizinci cümlənin xəbəri məlum növdə olan feildir. 
B) Mətnin ikinci cümləsində həmcins təyinlər 

işlənmişdir. 
C) Beşinci cümlənin xəbəri mürəkkəb adla ifadə 

olunmuşdur.  
D) Üçüncü cümlədə iki mürəkkəb tamamlıq işlənmişdir.  
E) Onuncu cümlədə tabelilik əlaqəsinin hər üç növü 

işlənmişdir.  
 

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

 

21. İkinci cümlədəki sözlərin leksik təhlili ilə bağlı səhv 
fikri müəyyənləşdirin.  
A) “Səyyah” səyahətə çıxan, səyahət edən adama deyilir. 
B) “Naməlum” milli mənşəli sözdür, “məlum olmayan” 

deməkdir. 
C) Milli sözlərlə yanaşı, alınma sözlər də vardır.  
D) Dialekt və arxaik sözlərdən istifadə edilməmişdir.  
E) Cümlədə leksik mənası olmayan sözlər də 

işlənmişdir.  
 

22. Cümlələrdəki frazeoloji birləşmələrin antonimlərinin 
ardıcıllığını müəyyənləşdirin. 
Gərək küskün olanın könlünü  oxşayasan.  
İşin həllini kimsə boynuna almalıdır.  
Oğlan hələ də ağzına su alıb otururdu.  
Dostlarını görəndə kefi açıldı.  
1. qanı qaralmaq     
2. yaxasını kənara çəkmək   
3. xətrinə dəymək    
4. dilotu yemək 
                           
              

 

23. “Münbit” və “emblem” sözlərinin fonetik təhlilindəki 
fərqli xüsusiyyətlər hansılardır?  
1. vurğunun ikinci hecaya düşməsi 
2. cingiltili samitlərin sayca bərabərliyi 
3. hər birinin deyilişi ilə yazılışının fərqlənməsi 
4. ahəng qanununun gözlənilməsi 
5. qarşılığı olmayan 2               

 cingiltili samitin işlənməsi                                              

 

 
24. “Sən təkəbbürlü, nəsihətə qulaq asmayan adamlardan 

uzaq ol ki, özün də onlar kimi olmayasan” cümləsinin 
sintaktik təhlili ilə bağlı yanlış fikirlər hansıdır? 
1. Səbəb budaq cümləlidir. 
2.   sxeminə uyğundur. 
3. Baş və budaq cümlələr müəyyən şəxsli sadə cümlədir. 
4. Budaq cümlənin xəbəri feilin əmr şəklindədir. 
5. Baş cümlə                         

də qeyri-həmcins təyinlər işlənmişdir. 
 

 
 
25. Bu əməli yazı nümunələri ilə bağlı uyğunluğu 

müəyyənləşdirin.  
1. Arayış 
2. Tərcümeyi-hal 
3. Vəkalətnamə 
a. Şəxs bu əməli yazıda həyatının mərhələlərini 

ardıcıllıqla qeyd edir. 
b. Ştampın üstündə qeydiyyat nömrəsi və verildiyi tarix 

göstərilir. 
c. İştirakçıların sayı göstərilməli, sonda müvafiq qərar 

bəndlər üzrə öz əksini tapmalıdır. 
d. Təşkilatlar arasında əməliyyata, müəyyən şəxsə də aid 

edilə bilər. 
e. Bu və ya digər bir faktın həm müsbət, həm də mənfi 

cəhətləri təhlil olunur. 
                   

                   
 
 



             
 

 

Riyaziyyat 
 
26. Paraleloqramın tərəfləri 5 sm və 4 sm olarsa, onun 

perimetrini tapın. 
A) 24 sm                   B) 12 sm                  C) 18 sm 

D) 17 sm                   E) 28 sm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.  düz xətti  nöqtəsindən keçir. Bu 

düz xəttin bucaq əmsalını tapın. 

5 4ax y  1  7;4A 

A) 2         B) 0,8         C) –0,8          D) –2          E) 0,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Tərəfləri 2 2 2 3a b c b   c  münasibətini ödəyən 
üçbucaqda a tərəfi qarşısındakı bucağın dərəcə ölçüsünü 
tapın. 
A) 120        B) 125        C) 140        D) 130        E) 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
4,

6

xy y x

x y

   
  

 tənliklər sistemindən xy hasilini 

tapın. 
A) 1          B) –2          C) –10          D) 2          E) –1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Həcmi 81 m3-ə, oturacağının radiusu 3 m-ə bərabər 

olan konusun hündürlüyünü tapın. 
A) 27 m      B) 18 m       C) 24 m       D) 9 m      E) 12 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31. Ədədlərdən hansı ən böyükdür? 

A) 2

3
          B) 0,75         C) 3

5
          D) 0,78          E) 4

5
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Həndəsi silsilənin birinci və üçüncü həddinin cəmi 20, 

ikinci və dördüncü həddinin cəmi isə 80-dir. Bu 
silsilənin vuruğunu tapın. 

A) 4           B) 1

5
           C) 1

2
           D) 2           E) 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.  tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa, 24 –1x x 

2 2
1 2 1 2

0

x x x x  ifadəsinin qiymətini tapın. 

A) 1

16
         B) 1

16
          C) 1

8
         D) 1

8
          E) 1

4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Üzümün tərkibində qlükoza 20% təşkil edərsə, 1 t 
üzümün tərkibində neçə kiloqram qlükoza var? 
A) 200        B) 250        C) 350        D) 100        E) 300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. 2( ) 3f x x x   olarsa,    'f x f x  tənliyinin kökləri 

hasilini tapın. 
A) –4           B) 4           C) –3           D) 2           E) 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  ifadəsinin qiymətini hesablayın. 4
5 5:P A

A) 0,25          B) 1          C) 0,5          D) 4          E) 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

37. 

2 11

3 227 4 8  3  ifadəsinin qiymətini hesablayın. 
A) 4            B) 7            C) 6            D) 2            E) 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. 
1

20
x    olduqda   2

5 10 x x   x  ifadəsinin  

qiymətini tapın. 
A) 26          B) 23          C) 24          D) 25          E) 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.  və  olduqda 2, 75a  1, 25b  ay by ax bx

y x

  


 

ifadəsinin qiymətini hesablayın. 
A) 4          B) –0,5          C) 3          D) –1          E) 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.    lg125 lg80 : 2lg2 lg25    ifadəsini sadələşdirin. 

A) lg4          B) 10          C) 2          D) lg5          E) 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. ABCD (A=90°) düzbucaqlı 

trapesiyasının daxilinə radiusu 
6 sm olan O mərkəzli çevrə 
çəkilmişdir. S∆AOB-ni tapın. 

 

O

A 

B C

D

 

A) 72 sm2                 B) 24 sm2                 C) 54 sm2
 

D) 18 sm2                 E) 36 sm2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 



42.  tənliyini həll edin. 12 3 3 45x x  
A) 0,5           B) 1           C) 4           D) 2           E) 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  və ba


vektorları üçün ba


 -ni 

tapın. 
 
 

A) 10          B) 13          C) 19           
D) 5            E) 17 

 
 
 

O 

y 

x

b


 

–12 

a


5
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 
3

2 0,
4
 5  ədədinin tam hissəsini tapın. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. 23 – 8 5x x   kvadrat üçhədlisini vuruqlara ayırın. 

A)    3 – 5 1x x                         B)    3 –1 – 5x x  

C)    1 – 2 5x x                          D)    –1 3 – 5x x  

E)    3 1 – 2x x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. 
3cos 5sin

2
2sin cos

x x

x x





 olarsa , ctgx-i tapın. 

A) 1

3
           B) –1           C) –2          D) 1

2
           E) 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

047.  bərabərsizliyini ödəməyən ən böyük tam 
ədədi tapın. 

2 2x x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.  şərtini ödəyən a-ların cəmini tapın. 
1

(2 3) 0
a

x dx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Çevrədə 
AmE =100º, 

BED=20º olarsa, 
ABE bucağının dərəcə 
ölçüsünü tapın. 

 

A 

B
D

m 

E 

F

20 
 

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.  və  qonşu bucaqları üçün uyğunluğu müəyyən edin. 

1.   o85 

2.  o68 

3.  o135 

a.  o95 
b.  o40  

c.  o45 
d.  o112 
e.  o10   

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 

Tarix 
 

51. Uyğunluq gözlənilmişdir: 
A) Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetdən asılılığı qəbul 

etdi – Krım xanı Məngli Gəray 
B) Albaniyanı Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatdı – 

Sultan II Murad 
C) Əmir Teymurla Ankara döyüşündə mübarizə apardı – 

Sultan I Murad 
D) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə 

köçürdü – Əlaəddin Hilçi 
E) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə 

ittifaqa girdi – Qazan xanı Ulu Məhəmməd xan 
 

52. Daha əvvəl olmuşdur: 
A) Maqneziya döyüşü 
B) Azərbaycanın Əhəməni imperiyasının tərkibinə 

qatılması 
C) Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarının İranzu 

tərəfindən geri qaytarılması 
D) Aşşurbanipalın İzirtunu tutması 
E) Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığının yaranması 

 

53. Uyğunluq gözlənilmişdir: 

“Syoqun rejimi” 

“Böyük  
dəyənək” 
siyasəti 
Taypinlər 
hərəkatı 

I 

IV 

III 

Ç
in

 

H
in

di
st

an
 

A
lm

an
iy

a 

Y
ap

on
iy

a 

V 

II

 

 

A) I, V      B) II, III       C) III, V      D) I, IV      E) II, IV 

 

54. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəalliyyətinə aid 
oxşar cəhət: 
A) SSRİ ilə diplomatik münasibətlər qurmaları 
B) Azərbaycan Demokrat Firqəsinə rəhbərlik etmələri 
C) Təbrizdə universitetin təsis edilməsi 
D) Cənubi Azərbaycanda müstəqil respublika yaratmaq 

tələbini irəli sürmələri 
E) Ana dilində “Azərbaycan” qəzetini nəşr etdirmələri 

 

55. Qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid 
olan xüsusiyyət: 
A) Hun tayfalarının ölkə üzərinə hücumlarının 

başlanması 
B) Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması  
C) “Böyük kanal”ın çəkilməsi  

D) “Vuruşan padşahlıqlar dövrü”nün başa çatması 

E) ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə 
qoşulması 

 

56. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid 
olduğu torpaq sahibliyi forması: 
1. İcarəyə verilirdi 
2. Almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək olmazdı 
A) xostak                      B) icma                  C) mülk 

D) soyurqal                  E) vəqf 
 

57. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil: 
A) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması 
B) Qızıl Ordu xanları ilə ilk toqquşmanın baş verməsi 

C) yerli zadəganlara arxalanaraq dövlətin 
möhkəmləndirilməsi 

D) iqtisadi cəhətdən güclü və mərkəzləşdirilmiş dövlətin 
yaradılması 

E) vilayətlərin idarəsinin şahzadələr və məşhur əmirlər 
arasında bölüşdürülməsi 

 

58. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu 
dövrünə uyğun gəlir: 
1. AXC-nin elan edilməsi 
2. Bakı XKS-nin yaradılması 
3. Almaniyanın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 
4. Rusiyanın birinci dünya müharibəsindən çıxması 
5. “Sentrokaspi diktaturası”nın süqut etməsi 
A) 1, 4        B) 2, 4        C) 1, 5        D) 2, 3        E) 3, 5 

 

59. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin əvvəlləri tarixi 
üçün səciyyəvi idi: 
A) Əbhər sazişinin bağlanması 
B) Uzun Həsənin Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması 
C) Səfəvilərlə müharibə aparılması 
D) Təbriz şəhərinin dövlətin paytaxtına çevrilməsi 
E) Qara dənizə yeganə çıxış yolunun itirilməsi 

 

60. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir: 
A) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması 
B) Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən tutulması 
C) Azərbaycanın qərb torpaqlarının osmanlıların 

hakimiyyəti altına keçməsi 
D) Şah II Abbasın dövründə Səfəvilərin Rusiya ilə 

toqquşması 
E) Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması 

 

61. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 
1. İkinci Göytürk imperatorluğunun yaranması 
2. Frank imperiyasının parçalanması 
3. Kordova xilafətinin yaranması 
4. Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması 
A) 2, 3, 1, 4              B) 1, 4, 3, 2              C) 1, 3, 2, 4 

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

 

62. Eyni ildə yaranmışdır: 
1. Avropa İqtisadi Birliyi   
2. NATO 
3. BMT            
4. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası 
A) 1, 4        B) 1, 2        C) 3, 4        D) 2, 4        E) 2, 3 

 

63. Rusiya tərəfindən ilk işğal edilmiş xanlıq: 
A) Gəncə               B) Naxçıvan               C) Qarabağ 

D) Şəki                  E) İrəvan 

 

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

1

3 
2

4 

5 

 

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



             
 

65. Şimali Azərbaycanda 1870-ci il 14 may 
“Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”ndən 
əsas fərqi: 
A) dövlət kəndlilərinə töycü ödəmək şərtilə dövlət 

torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi 
B) kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun 

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

toxunulmazlığının ləğv edilməsi 
E) sahibkar kəndlilərinin bəylərdən asılılığının 

rəsmiləşdirilməsi 
 

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

edilmişdir – III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti 
dövründə 

B) Nəhavənd döyüşündə Sasanilərə qarşı vuruşmuşdur – 
ərəb qoşunları 

C) Kür sahilində xəzərləri məğlub etmişdir – Albaniya 
hökmdarı Cavanşir 

D) Ktesifon döyüşündə iştirak etmişdir – Albaniya 
hökmdarı Cavanşir 

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

 

67. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir: 
A) İspaniyada rekonkista hərəkatının başlanması 
B) İlk dünya səyahətinin baş verməsi 
C) Jakeriya üsyanı 
D) xristian kilsəsinin Qərb və Şərq kilsələrinə 

parçalanması 
E) İngiltərədə ilk parlamentin çağırılması 

 

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

qoşunlarının hərbi yürüşünün təşkil edilməsi 
B) “Şiraz qonaqlığı”nın təşkili 
C) ölkəmizin şimal hissəsinə Osmanlı imperiyasının 

hərbi yürüşlərinin təşkili 
D) Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölkəmizin şimal 

bölgəsinə yürüşü 
E) bir sıra xanların Osmanlı dövlətinin hamiliyinə 

keçməsi üçün İstanbula elçi göndərməsi 
 

69. 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) 1, 2        B) 2, 3        C) 2, 4        D) 3, 4        E) 1, 4 

 

70. Sacilər dövlətinə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin: 
1. Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmışdı 
2. Xəzər dənizində ticarət gəmiləri üzürdü 
3. Türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə edilirdi 
4. Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmışdır 
5. Bütün Azərbaycan torpaqları vahid dövlət tərkibində 

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

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

71. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan 
Respublikasına aid oxşar cəhət: 
A) torpaq islahatının uğurla həyata keçirilməsi 
B) Müəssislər Məclisinin fəaliyyətə başlaması 
C) neft sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretin 

qəbul edilməsi 
D) latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinə başlanması 
E) neftin ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə 

müqavilələrin bağlanması 
 

72. Qədim yunan mədəniyyətinə aiddir: 
1. “İliada” dastanı 
2. İmperator Trayanın sütunu 
3. Parfenon məbədi 
4. Demokritin təlimi 
5. Kolizey amfiteatrı                                       
                   

 

73. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:  
1. Şərqi Roma imperiyasının süqutu 
2. Hülakülərin Abbasilər xilafətini süquta uğratması 
3. Qəznəvilər dövlətinin yaranması  
4. Osma                             

nlı dövlə               

tinin yaranması 
 

74. İrəvandakı “Göy məscid” və “Sərdar sarayı” memarlıq 
abidələrinin ortaq xüsusiyyətlərini müəyyən edin: 
1. Səfəvilər dövlətinə aid olmaları 
2. XVIII əsrin ikinci yarısında inşa olunmaları 
3. Şəbəkə üslubunda inşa edilmələri 
4. İrəvan xanı Hüseynəli xanın göstərişi ilə inşa 

edilmələri 
5. Memar usta Abbasqulu tərəfindən inşa edilmələri 
                                 

 

75. Uyğunluğu müəyyən edin. 
XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətində:  
1. Vəzir  
2. Sədr  
 
a. Əyanların ali nümayəndələri bu titulu daşıyırdı 
b. Bəylərbəyiliklərin maliyyə işlərini yerinə yetirirdi 
c. Şahın nəvvabı sayılırdı 
d. Ölkənin baş ruhanisi idi 
e. Mahalın hakimi idi 
 

 



             
 

 

Ədəbiyyat 
 

76. “Dəli Kür” (İ. Şıxlı) romanındakı Cahandar ağanın son  
toqquşması kimlərlə baş verir?  
A) Həsən ağanın adamları ilə 

B) Molla Sadığın qohumları ilə 

C) Allahyarın adamları ilə 

D) Allahyarla 
E) Kazaklarla 

 

77. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı səhv fikirləri 
müəyyən edin. 
1. N. Vəzirov və C. Məmmədquluzadə əsrin sonlarında 

dramaturji əsərlər yazmışlar. 
2. M.Ş. Vazeh və İ. Qutqaşınlının əsərləri Almaniyada 

çap olunmuşdur. 
3. X. Natəvan bəzi epik şeirlərində Qarabağın ağrılı 

taleyindən söz açır. 
4. A. Bakıxanovun “Mişkatül-ənvar” əsəri həm forma, 

həm də məzmun baxımından klassik ənənə ilə 
səsləşir. 

5. İlk milli Azərbaycan qəzeti “Əkinçi” 1875-ci ildə 
Tiflisdə nəşr olunmuşdur. 

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

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

78. Nağıl və lətifə janrları ilə bağlı fikirlərdən biri doğrudur: 
A) Hər ikisi epik növə daxildir. 
B) Hər ikisi şifahi xalq ədəbiyyatının az yayılmış 

janrlarındandır. 
C) Hər ikisində sehrli qüvvələr iştirak edir. 
D) Hər ikisi həm nəsr, həm də nəzm şəklində olur. 
E) Hər ikisi geniş süjet xəttinə malikdir. 

 

79. M.F. Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsərinin 
məzmunu ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin. 
A) Mollabaşı Axund Səmədin məsləhətilə Yusif Sərraca 

qarşı qiyam hazırlandı. 
B) Qiyamdan sonra dostları Yusif Sərracı yaralı halda 

tapıb gizli bir mənzilə apardılar. 
C) Yusif şah hakimiyyətə gələndən sonra Qəzvin şairləri 

onun tərifinə qəsidələr həsr etdilər. 
D) Vəzir Mirzə Möhsün, Sərdar Zaman xan, müstövfi 

Mirzə Yəhya, Mollabaşı Axund Səməd təhlükənin 
sovuşması üçün şaha faydalı məsləhətlər verdilər. 

E) Şah Abbas ulduzların toqquşacağı xəbərini 
həyəcansız qarşıladı. 

 

80. Hansı sənətkarlarımız nəsr əsərləri yazmışlar? 
1. Şah İsmayıl Xətayi 
2. Məhəmməd Füzuli 
3. Qasım bəy Zakir 
4. Mirzə Fətəli Axundzadə 
5. Abbasqulu ağa Bakıxanov 
A) 1, 2, 5                  B) 2, 3, 4                  C) 2, 4, 5 

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

81. Süjet və kompozisiya anlayışları ilə bağlı doğru olanları 
müəyyənləşdirin. 
1. Süjet müəyyən əhvalatların ardıcıllığı və sistemidir. 
2. Kompozisiya süjetlə vəhdət təşkil etmir. 
3. Kompozisiyanın ünsürlərindən biri də ekspozisiyadır. 
4. Lirik haşiyə bədii əsərin kompozisiyasında bir 

orijinallıq yaradır. 
5. Süjet yüksələn və enən xətlə inkişaf edir. 
A) 3, 4, 5      B) 2, 4      C) 1, 2, 5      D) 1, 3      E) 1, 4, 5 

 

82. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn əsərin adını müəyyən 
edin. 

R. Rza 
“Yaman qonşu” 

“Xanım” 
“.......... ” 

  

A) “Haray, dostlar”      B) “Mığmığalar” 

C) “Almaniya”             D) “Oğul qatili”      E) “Bu gün” 

 

83. H. Cavidin yaradıcılığı ilə bağlı doğru fikirləri 
müəyyənləşdirin. 
1. Bütün yaradıcılığı yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 

ilə bağlıdır. 
2. İlk dəfə mətbuata “Şərqi-Rus” qəzeti ilə gələn ədib 

burada lirik şeirlərini çap etdirmişdir. 
3. Həm şeir, həm də dramaturji yaradıcılığa Naxçıvan 

ədəbi mühitində başlamışdır. 
4. “Uçurum” və “Afət” əsərləri yaradıcılığının birinci 

mərhələsinə aiddir. 
5. Lirikasında heca vəznli şeirlər də vardır. 
A) 1, 2, 5      B) 1, 4       C) 4, 5       D) 2, 3, 4       E) 3, 5 

 

84. Nümunə ilə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin.  
Açmasın çiçəklər, gülməsin güllər,  
Ötüşməsin şirindilli bülbüllər, 
Dərdim çoxdur, ellər, ellər, ay ellər! 
“Yar, yar” , –  deyib gecə-gündüz ağlaram. (H. Cavid) 

1. Dördlük şeir formasında, qoşma janrındadır.  
2. Bənddə mükəmməl təşbeh işlənmişdir. 
3. “Ay ellər” ifadəsi rədifdir.  
4. İkinci misrada metafor, üçüncü misrada epitet 

işlənmişdir.  
5. İnversiya və təkrirdən istifadə olunmuşdur. 
A) 1, 2, 5                  B) 1, 4, 5                  C) 3, 4, 5 

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

85. Nümunələrdən biri Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid 
deyil: 
A) Qabaq ayna – çəkilibdi varağa, 

Dodaq qaymaq, gül yapışıb yanağa. 
B) Bir mərdinən ağı yesən şirindi, 

Yüz namərdnən şəkər yesən, dad olmaz. 
C) Fələk, mərdin işin salma müşkülə, 

Əhli-dili yetir sən əhli-dilə. 
D) Hər yetən gözələ gözəl demərəm, 

Gözəldə gərəkdi işvə-naz ola. 
E) Kalağayın qabağına al bağlar, 

Yaşılın altından, ağın üstündən. 
 

86. M.F. Axundzadə və C. Məmmədquluzadə yaradıcılığı 
üçün biri ortaq cəhət kimi götürülə bilməz: 
A) Hər ikisinin fanatizmə və mövhumata qarşı çıxış 

etmələri 
B) Tiflis mühiti ilə sıx bağlı olmaları 
C) Cənubi Azərbaycanla bağlı dramatik əsər yazmaları 
D) Realist hekayə janrının gözəl nümunələrini 

yaratmaları 
E) Hər ikisinin öz yaradıcılıqları ilə ədəbi məktəb 

yaratmaları 
 

87. “Heydərbabaya salam” (M. Şəhriyar) poeması ilə bağlı 
doğru fikri müəyyənləşdirin. 
A) Əruz vəznində anadilli poeziya nümunəsidir. 
B) Əsərin birinci hissəsi realist, ikinci hissəsi romantik 

səciyyə daşıyır. 
C) Çətinlikləri görən şair gələcəyə bədbin nəzərlərlə 

baxır. 
D) Şairin özünün də bədii obrazı canlandırılmışdır.  
E) Bəndləri beşlik şəklində olan epik poemadır. 

 



             
 

88. Ədəbi-tarixi hadisələri ardıcıllığına görə düzün.  
1. S. Vurğun “Xanlar” pyesini yazmışdır.  
2. C. Məmmədquluzadə vəfat etmişdir.  
3. H. Cavid “Uçurum” pyesini yazmışdır.  
4. C. Məmmədquluzadə “Dəli yığıncağı” əsərini 

yazmışdır.  
5. M.Ə. Sabir vəfat etmişdir.  
A) 5, 3, 2, 1, 4          B) 5, 3, 4, 2, 1         C) 3, 2, 4, 5, 1 

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

89. M. Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsəri ilə bağlı yanlış 
fikirləri müəyyənləşdirin. 
1. Ərəb-fars tərkibləri ilə nəsrlə yazılmış dibaçəsi vardır. 
2. Füzuli Məcnun obrazında öz avtoportretini 

yaratmışdır. 
3. Poema nikbin bir süjetlə tamamlanır. 
4. Nizaminin eyniadlı əsərindən fərqli olaraq, burada 

Leyli etirazını açıq şəkildə ifadə edə bilir. 
5. Əsərdə qəzəl, qəsidə, mürəbbe və rübailərdən istifadə 

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

 

90. Şeir vahidini və vəzni nəzərə almaqla məntiqi ardıcıllığı 
tamamlayın. 
M.P. Vaqif. “Görmədim”, ... 
A) Aşıq Ələsgər. “Çıxıbdı”           B) M.P. Vaqif. “Bax” 

C) Q. Zakir. “Durnalar”                D) Q. Zakir. “Eylər” 

E) Aşıq Ələsgər. “Görmədim” 
 

91. Hansı bənddə “Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” 
(“Koroğlu”) qolundakı hadisələrin ardıcıllığı düzgün 
verilmişdir? 
1. Keçəl Həmzə: “Koroğlu, söz dəyirmandakıdır”, – 

deyir. 
2. Keçəl Həmzə dəyirmançını aldadır. 
3. Koroğlu təkbaşına Mahmud paşanın qoşunu ilə 

vuruşur və sağ-salamat Çənlibelə qayıdır. 
4. Keçəl Həmzənin Çənlibelə gətirilməsinə dəlilər etiraz 

edirlər. 
5. Kaloğlan yük yabısına qulluq edir. 
6. Koroğlu bir qarıya qonaq olur. 
A) 1, 3, 5, 2, 4, 6                            B) 6, 1, 4, 2, 3, 5 

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

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

92. Ş.İ. Xətayinin “Ayrılır” qəzəlinin mətlə beytini 
tamamlayın. 
Ey müsəlmanlar, bu gün ol yari-pünhan ayrılır, 
.......................................................................... 
A) Şimdi şəhrindən sənin ol şahi-sultan ayrılır. 
B) Uçdu ruhim, getdi əqlim, gövdədən can ayrılır. 
C) Şol əzəldən yari-həmdəm, əhdü peyman ayrılır. 
D) Zərd olubdur arizin, andan məgər qan ayrılır? 
E) Səd həzəran dadü bidad, bənddən can ayrılır. 

 

93. N. Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması ilə bağlı səhv 
fikri müəyyən edin. 
A) Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram şaha həsr 

edilmişdir. 
B) Poema ənənəvi girişlə – Allahın və Peyğəmbərin 

mədhi ilə başlayır. 
C) Şair əsərin sonunda öz həyatı ilə bağlı faktlar da 

vermiş, oğlu Məhəmməddən söz açmışdır. 
D) Birinci məqalət “Adəmin yaradılması haqqında” 

adlanır. 
E) Əsərin baş qəhrəmanı və vahid süjet xətti yoxdur. 

 

94. Rəqəmlərin yerinə M.Ə. Sabirin hansı əsərlərinin adı 
yazılmalıdır? 

 
 

1  2 

“Yeni Füyuzat”
jurnalında çap 
olunmuşdur. 

Azadlıq günəşinin 
doğacağına inam öz 

əksini tapır.

“Molla Nəsrəddin”
jurnalında çap 
olunmuşdur. 

İnsanlığın taleyi 
dərindən təhlil 

edilir. 

 

 
A) 1. “Ruhum”; 2. “Neylərdin, ilahi” 
B) 1. “Fəxriyyə”; 2. “Ruhum” 
C) 1. “Səttarxana”; 2. “Fəxriyyə” 
D) 1. “Neylərdin, ilahi”; 2. “Amalımız, əfkarımız ifnayi-

vətəndir” 
E) 1. “Beynəlmiləl”; 2. “Ruhum” 

 

95. Bu əsərlərdən hansılar beşlik şeir şəklindədir? 
1. M.Ə. Sabir. “Səttarxana” 
2. B. Vahabzadə. “Gülüstan” 
3. H. Cavid. “Azər” 
4. M. Şəhriyar. “Heydərbabaya salam” 
5. M.Ə. Sabir. “Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir” 
6. S. Vurğun. “Azərbaycan” 
A) 1, 2, 5                  B) 4, 5, 6                  C) 1, 3, 4 

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

96. C. Cabbarlı yaradıcılığı ilə bağlı uyğunluğu müəyyən 
edin.  
1. “Nəsrəddin şah” 
2. “Od gəlini” 
3. “Aydın” 
 
a. Oxuduğu kitabların təsiri onda dünyanın 

həqiqətsizliyindən intiqam almaq həvəsi oyadır. 
b. Azərbaycan xalqının tarixini və milli taleyini əks 

etdirən əsərdir. 
c. İranda olan despotizm və feodal dərəbəyliyinin təsviri 

əks olunur. 
d. Əsərdə xalqımızın xarici işğalçılara, müstəmləkəçilərə 

qarşı mübarizəsi göstərilir.  
e. Mədəni inqilab epoxasının ən qiymətli əsəridir. 
A) 1 – c; 2 – b, d; 3 – a           
B) 1 – c, d; 2 – b; 3 – a 

C) 1 – e; 2 – b, c; 3 – a            

D) 1 – a, d; 2 – b, 3 – c, e 

E) 1 – d, e; 2 – a; 3 – c 
 

97. Sxemdəki boş xanaya bunlardan birini yazmaq olmaz: 
 

 M. İbrahimov 

“Xosrov Ruzbeh”

... 

“Güləbətin”  

 
A) Nəsrlə yazılmışdır, hər iki əsər eyni janrdadır. 
B) Həyat hadisələrinin ifadə üsuluna görə eyni növdədir. 
C) Bədiiliyin üstünlük təşkil etdiyi oçerklər təsiri 

bağışlayır. 
D) Cənubi Azərbaycanda baş verən milli-azadlıq 

hərəkatı mövzusundadır. 
E) Yeni nəslin ümumiləşmiş vətənpərvər obrazı vardır. 

 
 
 



             
 

98. C. Məmmədquluzadənin nəsr yaradıcılığı ilə bağlı səhv 
fikirləri müəyyənləşdirin. 
1. Bədii yaradıcılığa nəsr əsərləri yazmaqla başlamışdır. 
2. Milli oyanış və dirçəlişə çağırış nəsr əsərlərinin əsas 

ideyasını təşkil edir. 
3. “Azərbaycan” və “Cümhuriyyət” müəllifin hekayələri 

içərisində mühüm yer tutur. 
4. “Danabaş kəndinin əhvalatları” müəllifin ilk nəsr 

əsəridir. 
5. “Poçt qutusu” hekayəsi kiçik hekayənin ilk böyük 

proqramı hesab olunur. 
A) 1, 3      B) 1, 3, 5      C) 2, 4, 5       D) 1, 2       E) 3, 4 

 

99. M.P. Vaqifin yaradıcılığı haqqında fikirlərdən biri 
səhvdir: 
A) Şair tərif etdiyi gözəllərə öz adları ilə müraciət edir. 
B) “Qurban olduğum”, “Üstündən” rədifli qoşmaları 

gözəlləmələrinə aiddir. 
C) “Var” rədifli müxəmməsində qadın gözəlliyi də 

tərənnüm olunmuşdur. 
D) Klassik üslubda yazdığı əsərlərdə də xəlqilik özünü 

göstərir. 
E) “Görmədim” müxəmməsində şair dövrünün ictimai 

eyiblərini satirik-tənqidi tərzdə ifşa etmişdir. 
 

100. “Dədə Qorqud” eposundan götürülən bu nümunə hansı 
obrazın dilindəndir? 

Ana haqqı Tanrı haqqı deyilmişsə, 
Qara polad üz qılıcım dartaydım, 
Qafillicə görklü başın kəsəydim, 
Alca qanın yer yüzünə dökəydim. 

A) Bəkil oğlu İmranın      B) Bamsı Beyrəyin 

C) Qanturalının                D) Uruzun      E) Qazan xanın 

 



             
 
 

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 
 

  
 
 
 
 


