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8. Şeirdəki sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı düzgün 
fikirləri müəyyən edin. 

 

Azərbaycan dili 
 
1. Nümunədəki təsriflənən feillər haqqında fikirlərdən biri 

səhvdir: 
Həci xala çayda paltar yuyardı, 
Məmmədsadıq damlarını suvardı, 
Heç bilməzdik dağdı, daşdı, divardı. (M. Şəhriyar) 

A) Təsirlidir. 
B) Məlum növdədir. 
C) Şühudi keçmiş zamandadır. 
D) Feillərdən ikisi təsdiq, biri isə inkardadır. 
E) Xəbər şəklindədir. 

 

2. “Kimi” qoşması “-dək” qoşmasının sinonimi olduqda 
ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı 
bildirir? 
A) yönlük, istiqamət              B) yiyəlik, müqayisə 

C) yönlük, bənzətmə             D) çıxışlıq, fərqləndirmə 

E) yönlük, məsafə 
 

3. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn 
mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. 
A) birə-beş, əvvəl-axır          B) ilbəil, dalbadal 
C) ara-sıra, yan-yana             D) başdan-ayağa, evbəev 

E) dilucu, gecəyarı 
 

4. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmuşdur? 
1. Min baharın ətridir bir insanın baharı. (Ə. Kərim) 
2. Ayaqlar altında yer oldu tapdaq. (B. Vahabzadə) 
3. Özü öz içində gizli saxlanır. (B. Vahabzadə) 
4. Tanrımız qurban istəyir. (R. Behrudi) 
5. Dayanıb özüylə üz-üzə dünya. (B. Vahabzadə) 
6. Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq. (M. Araz) 
A) 1, 3, 5                   B) 1, 2, 5                  C) 2, 4, 5 

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

 

5. Sayla bağlı fikirlərdən biri səhvdir: 
A) Xeyli, bir qədər saylarından sonra gələn isimlər təkdə 

işlənir. 
B) Kəsr sayları defislə də yazılır. 
C) Müəyyən miqdar sayları ilə isimlər arasında 

numerativ sözlər işlənə bilir.    
D) Bir sıra sayından sonra gələn isimlər cəmdə olur.    
E) Yüzlərlə, onlarca tipli saylar düzəltmə saylardır.    

 

6. Hansı sözlərin tələffüz şəkli düzgün göstərilmişdir? 
1. [yuxulamax] 2. [kö:rəlmək] 
3. [dərinnix′] 4. [olimpiyada] 
5. [gözdədi] 
A) 1, 3, 5      B) 3, 4      C) 1, 2, 3      D) 2, 4, 5      E) 4, 5 

 

7. Uyğunluğu müəyyən edin.  
Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər: 
1. Adlıq haldadır.  
2. Yiyəlik haldadır. 
3. Təsirlik haldadır.  
a. Çörək zavodları heç zaman dayanmasın.  
b. Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar. (A. Tufarqanlı)  
c. Ağac gövdəsinin kəsilmiş və yonulmamış yoğun 

hissəsi kərən adlanır.  
d. 15 İyun Milli Qurtuluş Günüdür.  
e. Sözün mənə yaman təsir etdi.  
A) 1 – a, d; 2 – c, e; 3 – b       B) 1 – d, e; 2 – b, c; 3 – a 

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

E) 1 – c, e; 2 – a, d; 3 – b 
 

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

1. Bir yiyəlik, üç adlıq halda olan isim var. 
2. Qüvvətləndirici ədat işlənmişdir. 
3. Nümunədə əvəzliyin iki məna növü işlənib. 
4. Feil məlum növdə, əmr şəklində, III şəxsin təkindədir. 
5. Nümunədəki isimləşmiş sifət adlıq haldadır. 
A) 2, 4, 5      B) 2, 4      C) 4, 5      D) 1, 3      E) 1, 2, 3 

 

9. Ardıcıl olaraq işlənmiş “arzular” sözlərinin düzgün təhlil 
sxemini müəyyən edin. 

“Can evimə sığışmayan arzular 
Bu dünyada yalnız səni arzular.” 

A) ;  
B) ;  
C) ;  
D) ;  
E) ;  

 

10. Müxtəsər adlıq cümlələri müəyyən edin. 
1. Bişən xörəklərin ətri. Yarpaqların xışıltısı. 
2. Rəssamın son rəsmləri. Sərginin uğurları. 
3. Anamın vəsiyyətləri. Övladımın təhsili. 
4. Payız fəslindəki toylar. Sahildə qağayılar. 
A) 1, 3, 4      B) 1, 4      C) 2, 3      D) 2, 3, 4      E) 1, 2, 3 

 

11. Sadə cümlələrdən birini tamamlıq budaq cümləli tabeli 
mürəkkəb cümləyə çevirmək olar. 
A) Onun buralara tez-tez gəlməyi mənə təəccüblü 

görünürdü. 
B) Layihədə hansı üslubdan istifadə ediləcəyi bizə 

tezliklə məlum oldu. 
C) Şəhərin köhnə, ensiz küçələri tanınmaz dərəcədə 

dəyişmişdi. 
D) Başa düşməyən, ancaq özünü başa düşən kimi 

göstərən adamlar da var. 
E) Mən Nigarın tezliklə bizim fikirlərimizlə 

razılaşacağına inanıram. 
 

12. “Toplar guruldayır, mərmilər hər tərəfə yayılır, əsgərlər 
od-alov içərisində vuruşurdular” zaman əlaqəli tabesiz 
mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində “gah” 
bağlayıcısından istifadə etsək, onda hansı məna əlaqəli 
tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar? 
A) ardıcıllıq            B) bölüşdürmə      C) qarşılaşdırma 

D) səbəb-nəticə      E) aydınlaşdırma 
 

13. “Son sətirləri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, 
“sətirləri” sözü təsirlik halda olar? 
A) ... elə də yaxşı oxunmurdu. 
B) ... mənim çox xoşuma gəldi. 
C) ... mərhum atası haqqında idi. 
D) ... əlləri əsə-əsə, titrəyərək oxudu. 
E) ... olduqca maraqlıdır. 

 

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

 

Bu dünyaya biz gələli 
Həm qəmik, həm də sevinc. 
Sən məndə, mən səndəyəm 
Gözəldir qəmdə sevinc. (B. Vahabzadə) 

A) leksik, qrammatik                      B) fonetik, leksik 

C) fonetik, qrammatik                    D) fonetik 

E) fonetik, leksik, qrammatik 



             
 

15. Həmcins mürəkkəb təyinli cümlələri müəyyən edin. 
1. Suyu süzülmüş, çör-çöpü təmizlənmiş  düyünü aş 

qazanına tökdülər. 
2. Yetişmiş sarı, qırmızı meyvələri ağanın imarətinə 

apardılar, stollara düzdülər. 
3. Öz-özünə deyinən, hamının sözünü ağzında qoyan 

Mirzə Məmmədqulunu da acıladı. 
4. Qarğı ilə hörülmüş və suvanmış damın tavanından 

nar, heyva topaları asılmışdı. 
5. Açıq-qırmızı və tünd-sarı çiçəkləri ayırıb kənara 

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

 

16. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri 
müəyyənləşdirin. 
Anar Orxanın söylədiklərinə əhəmiyyət vermədi, çünki 
belə sözləri tez-tez eşidirdi. 
A) tez-tez – tərzi-hərəkət zərfi ilə ifadə olunmuş 

zərflikdir. 
B) belə – əvəzliklə ifadə olunmuş təyindir. 
C) sözləri – təsirlik hallı isimlə ifadə olunmuş vasitəsiz 

tamamlıqdır. 
D) İkinci dərəcəli üzvlərdən ikisi quruluşuna görə 

mürəkkəbdir. 
E) İkinci dərəcəli üzvlərdən biri söz birləşməsi ilə ifadə 

olunub. 
 

 
Mətni oxuyun və 17 – 21-ci 

tapşırıqları yerinə yetirin. 
 

1) Badmintonun yaranma tarixi haqqında maraqlı 
fikirlər vardır. 2) Deyilənə görə 1870-ci ildə 
Hindistandan vətənə qayıdan ingilis zabitləri 
həmvətənlərinə lələkli topla oyun göstərirlər. 3) Bu 
hadisə “Badminton” adlanan yerdə baş verir. 
4) Oyunun adı da həmin yerin adından götürülüb. 
5) Tezliklə bu oyun bütün avropada yayılır.  

6) Badmintonun qaynaqlarını əsrlərin dərinlik-
lərində araşdırmaq axtarmaq lazımdır. 7) Bizim 
günlərə isə lələkli topla oyunun orta əsrlərdə məşhur 
olması haqqında o qədərdə tam olmayan məlumatlar 
gəlib çıxmışdır. 8) Yaponlar XIV əsrdə “oybane” 
deyilən oyunu çox sevirmişlər. 9) Onlar bu oyunda iri 
gilasın qurudulmuş meyvəsindən və ya xırda almadan 
top kimi istifadə edirmişlər. 10) Bu meyvələrə bir 
neçə lələk də bərkidirmişlər.  

 
17. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz vardır? 

A) 3-cü və 10-cu       B) 1-ci və 6-cı       C) 1-ci və 4-cü 

D) 2-ci və 8-ci          E) 5-ci və 7-ci 
 

18. Hansı cümlələrdə durğu işarəsi buraxılmışdır?  
A) 2-ci və 7-ci        B) 2-ci və 6-cı        C) 1-ci və 9-cu 

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

 

19. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.  
A) Doqquzuncu cümlədəki təsriflənən feil məlum 

növdədir. 
B) İkinci cümlədə feili sifət tərkibi işlənmişdir.  
C) Birinci cümlə ismi xəbərli şəxssiz cümlədir.  
D) Onuncu cümlə sadə, geniş, nəqli cümlədir. 
E) Beşinci cümlədəki I növ təyini söz birləşmələrinin 

asılı tərəfi əvəzliklə ifadə olunmuşdur.  
 
 
 

20. 9-cu cümlədəki sözlərin leksik təhlili ilə bağlı doğru 
cavabı müəyyənləşdirin.  
A) “Xırda” sözünün antonimi və sinonimi yoxdur. 
B) Neologizmdən istifadə edilmişdir. 
C) “Top” sözü müxtəlif nitq hissəsinə aid olan 

omonimdir. 
D) Leksik mənası olmayan sözlər də işlənmişdir. 
E) Frazeoloji birləşmədən istifadə olunmuşdur.  

 

21. Mətnin üslubu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. 
A) Fərdi nitq elementlərinə daha çox yer verilmişdir. 
B) Elmi-kütləvi dildədir. 
C) Obrazlı nitq qabarıqdır. 
D) Əsas əlaməti nitqin sərbəstliyidir. 
E) Arxaik leksikadan istifadə olunmuşdur. 

 

22. Cümlələrdəki frazeoloji birləşmələrin antonimlərinin 
ardıcıllığını müəyyənləşdirin. 
İncidəndə gərək könlünü almağı da bacarasan.  
Bunlara yiyə durmaq hər adamın işi deyil.  
İşin ağırlığını görən kimi yaxasını kənara çəkdi.  
İşin həll olunduğunu görəndə kefi duruldu.  
1. qanı qaralmaq     
2. boynundan atmaq   
3. xətrinə dəymək    
4. boynuna götürmək 
                                        

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

24. “Xoşbəxt günlərdə özünə dostlar, yaxınlar qazan ki, dar 
gündə onlar sənə kömək olsunlar” cümləsinin sintaktik 
təhlili ilə bağlı doğru fikirlər hansıdır? 
1. Səbəb budaq cümləlidir. 
2.  sxeminə uyğundur. 
3. Baş cümlədə həmcins qeyri-müəyyən vasitəsiz 

tamamlıqlar işlənmişdir. 
4. Baş və budaq cümlələrin xəbərləri frazeoloji birləşmə 

ilə ifadə olunmuşdur. 
5. Baş və budaq cümlələrdəki I növ təyini söz 

ri zaman zərfliyidir. birləşmələ                         

 

25. Bu əməli yazı nümunələri ilə bağlı uyğunluğu 
müəyyənləşdirin.  
1. Akt 
2. Protokol 
3. Vəkalətnamə 
 

a. Hər hansı bir təşkilat tərəfindən ayrılmış komissiyanın 
iştirakı ilə tərtib edilir. 

b. Ştampın üstündə qeydiyyat nömrəsi və verildiyi tarix 
göstərilir. 

c. Hər hansı bir ictimai qaydanın, dövlət qanununun 
pozulması ilə əlaqədar tərtib olunmuş akta əlavə 
etmək üçün də yazılır. 

d. İdarə və təşkilat onu etibar etdiyi şəxsin adına 
yazarkən imza qoyur və müəssisənin möhürü ilə 
təsdiq edir.  

e. Bu və ya digər bir faktın həm müsbət, həm də mənfi 
cəhətləri təhlil olunur. 

                   
                   



             
 

 

Riyaziyyat 
 

26. Tərəfləri 2 2 2  2b a c a   c

0

 münasibətini ödəyən 
üçbucaqda b tərəfi qarşısındakı bucağın dərəcə ölçüsünü 
tapın. 
A) 135        B) 130        C) 150        D) 125        E) 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.  tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa, 23 –1x x 
2 2

1 2 1 2x x x x  ifadəsinin qiymətini tapın. 

A) 1

9
          B) 1

5
         C) 1

8
          D) 1

8
         E) 1

9
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ABCD (A=90°) düzbucaqlı 
trapesiyasının daxilinə radiusu 
5 sm olan O mərkəzli çevrə 
çəkilmişdir. S∆AOB-ni tapın. 

 

O

A 

B C

D

 

A) 12 sm2                 B) 20 sm2                 C) 50 sm2
 

D) 25 sm2                 E) 15 sm2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 2( ) 2f x x x   olarsa,    'f x f x  tənliyinin kökləri 

cəmini tapın. 
A) 0           B) 4           C) –3           D) –5           E) 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 
2sin cos

10
cos sin

x x

x x





 olarsa , tgx-i tapın. 

A) 1

12
         B) 3

3
         C) 3

4
         D) 3          E) 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31.  kvadrat üçhədlisini vuruqlara ayırın. 25 – 7 2x x 
A)                           B)  1 5 1x x   –1 – 2x x  

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

E)   –1 5 – 2x x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. a


 və b


 vektorları üçün  

ba


 -ni tapın. 

 
A) 13           B) 3          C) 21         
D) 20          E) 15 

O 

y 

x
b


 
–9 

a


 

12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Həcmi 48 sm3-ə, oturacağının radiusu 3 sm-ə bərabər 
olan konusun hündürlüyünü tapın. 
A) 15 sm                   B) 24 sm                  C) 16 sm 

D) 12 sm                   E) 8 sm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. 

2 1

3 38 125 64 
1

3  ifadəsinin qiymətini hesablayın. 
A) 12           B) 3           C) 6           D) 15           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Ədədlərdən hansı ən böyükdür? 

A) 2

5
          B) 0,6         C) 0,72         D) 3

4
         E) 2

3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

36. 
1

2 0,7
2
 5  ədədinin tam hissəsini tapın. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.  və  olduqda 5,59a  2,59b 
ax bx ay by

x y

  


 

ifadəsinin qiymətini hesablayın. 
A) –3,5          B) –1          C) 3          D) 10          E) 3,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.   ifadəsini sadələşdirin.   lg40 lg250 : lg4 2lg5  

A) 2          B) lg4          C) lg5          D) 3          E) 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.  ifadəsinin qiymətini hesablayın. 3
4 4:P A

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. 
1

8
c    olduqda   2

2 c c c 4    ifadəsinin  

qiymətini tapın. 
A) 5            B) 6            C) 2            D) 4            E) 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. 
5,

7

xy x y

x y

  
  

 tənliklər sistemindən xy hasilini tapın. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

4342.  düz xətti4x by   7; 3B   nöqtəsindən keçir. Bu 

düz xəttin bucaq əmsalını tapın. 
A) –3         B) –0,6         C) 0,6         D) 0,8         E) 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Günəbaxan toxumunun tərkibində yağ 35% təşkil 

edərsə, 1 t günəbaxan toxumunun tərkibində neçə 
kiloqram yağ var? 
A) 650        B) 350        C) 200        D) 700        E) 300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Həndəsi silsilənin birinci və üçüncü həddinin cəmi 4, 
ikinci və dördüncü həddinin cəmi isə 20-dir. Bu 
silsilənin vuruğunu tapın. 

A) 1

4
           B) 1

6
           C) 2           D) 6           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Paraleloqramın tərəfləri 8 m və 6 m olarsa, onun 

perimetrini tapın. 
A) 20 m      B) 24 m      C) 18 m      D) 28 m      E) 16 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. 14 2 4 3x x 2    tənliyini həll edin. 
A) –2           B) 2           C) 3           D) –3           E) 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

0

47.  şərtini ödəyən a-ların cəmini tapın. 
2

(2 6) 0
a

x dx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.  bərabərsizliyini ödəməyən ən böyük tam 
ədədi tapın. 

2 5x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Çevrədə , 140AmC 
20


BAE     olarsa, 

ABC bucağının dərəcə 
ölçüsünü tapın. 

 

A 

B

D

m 
C 

E
20  

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.  və  qonşu bucaqları üçün uyğunluğu müəyyən edin. 

1.   o45 
2.  o73 
3.  o127 

a.  o53 

b.  o107 

c.  o135 

d.  o90 

e.  
o64   

 
              

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

Tarix 
 
51. Uyğunluq gözlənilmişdir: 

A) Dehli sultanlığının paytaxtını Deogir şəhərinə 
köçürdü – Sultan Firuz 

B) Əmir Teymurla Terek döyüşündə mübarizə apardı – 
Dmitri Donskoy 

C) Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Moskva knyazlığı ilə 
ittifaqa girdi – Krım xanı Məngli Gəray 

D) Osmanlı sultanı I Muraddan asılılığı qəbul etdi – 
Qazan xanı Ulu Məhəmməd 

E) Bolqarıstanın işğalını başa çatdırdı – Sultan I Səlim  
 

52. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan 
Respublikasına aid oxşar cəhət: 
A) Aqrar islahatın həyata keçirilməsi 
B) yeni latın qrafikalı əlifbanın tətbiq edilməsi 
C) Azərbaycan Neft Komitəsinin yaradılması 
D) Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi 
E) Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun yaradılması 

 

53. Ş.M. Xiyabani və S.C. Pişəvərinin fəaliyyətinə aid oxşar 
cəhət: 
A) Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini 

irəli sürmələri 
B) Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişdirmələri 
C) “Təcəddüd” qəzetini nəşr etdirmələri 
D) İctimai İdarə Heyətinə başçılıq etmələri 
E) Təbrizdə pulsuz qız məktəbi təsis etmələri 

 

54. Eyni ildə yaranmışdır: 
1. Pakistan İslam Respublikası 
2. Almaniya Federativ Respublikası 
3. Çin Xalq Respublikası 
4. Koreya Xalq Demokratik Respublikası 
A) 1, 4        B) 2, 4        C) 2, 3        D) 1, 3        E) 3, 4 

 

55. Ağqoyunluların XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısı 
tarixi üçün səciyyəvi idi: 
A) Şərqi Gürcüstanın tabe edilməsi 
B) Venetsiya ilə hərbi ittifaqın bağlanması 
C) Dövlətin iki hissəyə parçalanması 
D) Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi 
E) Yassıçəmən sülh müqaviləsinin imzalanması 

 

56. Rusiya tərəfindən sonuncu işğal edilmiş xanlıq: 
A) Lənkəran             B) Naxçıvan             C) Qarabağ 

D) Şamaxı                E) İrəvan 

 

57. Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) Seyminin mövcudluğu 
dövrünə uyğun gəlir: 
1. AXC-nin yaradılması barədə “İstiqlal 

Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 
2. Cənubi Qafqaz müstəqil federativ respublikasının 

yaradılması 
3. ABŞ-ın birinci dünya müharibəsinə qoşulması 
4. Osmanlı dövlətinin birinci dünya müharibəsindən 

çıxması 
5. Bolşevik-daşnak qüvvələrinin Bakıda mart 

soyqırımını həyata keçirməsi 
A) 3, 4        B) 1, 5        C) 2, 5        D) 2, 3        E) 1, 4 

 

58. Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid 
olan xüsusiyyət: 
A) ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması 
B) bütün ölkə ərazisinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi 

C) “Sarısarıqlılar” üsyanının başlanması 
D) Çin tarixində ilk dövlətin yaradılması 

E) təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyindən istifadə 
edilməsi 

 

59. Daha əvvəl olmuşdur: 
A) II Sarqonun Mannaya böyük yürüşü 
B) Azərbaycan ərazisindəki İskit padşahlığının süqutu 
C) Mannanın Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi 
D) İranzunun Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə 

tabe etməsi 
E) Qavqamela döyüşü 

 

60. Salarilər dövlətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin: 
1. Şirvanşahlar dövlətinin tabe edilməsi 
2. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinin üzməyə başlaması 
3. Ərdəbilin paytaxt şəhəri olması 
4. Azərbaycanın ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirilməsi 
5. Müəyyən müddət Yusif ibn Əbu Sac tərəfindən idarə 

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

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

61. Uyğunluq pozulmuşdur: 
A) birinci Bələncər döyüşündə xəzərlər qalib gəlmişdir – 

Ərəb xilafətinin qoşunlarına 
B) Aquen kilsə məclisini çağırmışdır – III Mömin 

Vaçaqan 
C) Xəzər xaqanı ilə sülh müqaviləsi imzalamışdır – 

Alban hökmdarı Cavanşir 
D) Sünik knyazlığını alban hökmdarının idarəçiliyinə 

vermişdir – ərəb xəlifəsi Müaviyə 
E) Kadisiyyə döyüşündəki şücaətinə görə 

mükafatlandırılmışdır – Albaniya dövlətinin 
hökmdarı Cavanşir 

 

62. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən 
Milli Məclis təyin edir: 
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini 
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 

hakimlərini  
3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 

hakimlərini 
4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali 

komanda heyətini  
A) 1, 4        B) 2, 3        C) 3, 4        D) 1, 3        E) 1, 2 

 

63. Hülakü xanın hakimiyyəti dövrünə aid deyil: 
A) Azərbaycan ərazisində monqolların güclü hərbi 

dəstələrinin məskən salması 
B) ali hakimiyyət orqanlarının yerli feodallar arasında 

bölünməsi 
C) dövlətin ilk paytaxtının Marağa olması 
D) Qızıl Ordu ilə mübarizə aparılması 
E) Hülakü dövlətinin öz qüdrət və vahidliyini qoruyub 

saxlaması 
 

64. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 
1. Frank dövlətinin yaranması 
2. Katalaun döyüşü 
3. Birinci Göytürk dövlətinin yaranması 
4. Ərəb dövlətinin yaranması 
A) 1, 3, 2, 4               B) 2, 1, 3, 4              C) 1, 3, 4, 2 

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

 

 
 



             
 

65. Uyğunluq gözlənilmişdir: 
 

“Syoqun rejimi” 

“Dollar 
diplomatiyası” 

“Monro 
doktrinası” 

A
B
Ş 

V

III IV 

I 

İn
gi

ltə
rə

 

F
ra

ns
a 

Y
ap

on
iy

a 

II

 

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

 

66. Şimali Azərbaycanda 1847-ci il “Kəndli 
əsasnamələri”nin 1865-ci il kənd cəmiyyətləri 
haqqındakı qanundan fərqi: 
A) bəylərin kənddə inzibati-məhkəmə işlərindən 

uzaqlaşdırılması 
B) bəylərin kəndlilər üzərində polis-məhkəmə 

hüququnun təsdiq edilməsi 
C) təhkimçilik hüququnun möhkəmləndirilməsi 
D) natural vergilərin pul vergisi ilə əvəz edilməsi 
E) vahid kənd idarəsinin yaradılması 

 

67. Azərbaycanın XVIII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı 
tarixinə aiddir: 
A) bir sıra xanların Rusiya ilə Georgiyevsk müqaviləsini 

imzalaması 
B) general Qulyakovun başçılığı ilə rus qoşunlarının 

Cara hücum etməsi 
C) ölkəmizin şimal torpaqlarından Rusiya qoşunlarının 

çıxarılması 
D) Məhəmməd Həsən xan Qacarın ölkəmizin şimal 

bölgəsinə yürüşü 
E) ölkəmizin cənub bölgələrinə osmanlı qoşunlarının 

daxil olması 
 

68. XVII əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin tarixinə aiddir: 
A) Dərbənddən Gilana qədər olan ərazilərin osmanlılar 

tərəfindən tutulması 
B) Şah Süleymanın Rusiya ilə müqavilə imzalaması 
C) Osmanlı imperiyasının hücumuna məruz qalması  
D) Peterburq müqaviləsinin imzalanması 
E) Kirmanşahda osmanlılarla sülh müqaviləsi 

imzalanması 
 

69. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanda göstərilənlərin aid 
olduğu torpaq sahibliyi forması: 
1. Əkin yerləri, otlaqlar, meşələr daxil idi 
2. Vergilərin ağırlığı bu torpaqların üzərinə düşürdü 
A) icma                      B) iqta                     C) mülk 

D) vəqf                      E) dastakert 

 

70. Böyük coğrafi kəşflər dövrünə aiddir: 
A) Vasko da Qamanın ekspedisiyasının Hindistana daxil 

olması 
B) Fransada ilk Baş ştatların çağırılması 
C) Yüzillik müharibənin başlanması  
D) Kordova xilafətinin parçalanması 
E) Uot Tayler üsyanı  

 

 
 

71. XX əsrin 90-cı illərinin sonlarında Bakı-Ceyhan neft 
kəməri haqqında sazişin imzalandığı ölkəni göstərin: 

1 2
5

3 

4  

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

 

72. Şamaxıda Kələxana məqbərələrinin və Nardaranda 
tikilmiş məscid üçün ortaq xüsusiyyətləri müəyyən edin: 
1. Möminə xatın türbəsi üslubunda inşa edilmələri 
2. XVII əsrin ikinci yarısına aid olmaları 
3. Şirvanşahlar dövlətinə aid olmaları  
4. Şah II Abbasın hakimiyyəti dövründə inşa edilmələri 
5. Memar Mirzə Cəfər tərəfindən inşa edilmələri 
                                 

 

 
73. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. 

1. Kiyev dövlətinin parçalanması   
2. Müqəddəs Roma imperiyasının yaranması  
3. Teymurilər dövlətinin yaranması  
4. Girdi                             

man döv               

lətinin süqut etməsi 
 
 

74. Qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir: 
1. “Diskatan” heykəli 
2. “Odisseya” dastanı 
3. Lukretsinin təlimi 
4. İlk Olimpiya oyunları 
5. Panteon məbədi                                       
                   

 
75. Uyğunluğu müəyyən edin.  

XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətində:  
1. Sədr  
2. Darğa  
a. Mahalın hakimi idi  
b. Ali inzibati hərbi vəzifə idi 
c. Şəhərlərdə asayişi qoruyurdu  
d. Ruhanilərə başçılıq edirdi 
e. Şahın müavini sayılırdı  
 

 



             
 

 

Ədəbiyyat 
 
76. Bu əsərlərdən hansılar beşlik şeir şəklində deyil? 

1. M. Şəhriyar. “Heydərbabaya salam” 
2. H. Cavid. “Azər” 
3. B. Vahabzadə. “Gülüstan” 
4. S. Vurğun. “Muğan” 
5. M.Ə. Sabir. “Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir” 
6. S. Vurğun. “Azərbaycan” 
A) 2, 4, 5                  B) 1, 3, 5                  C) 1, 5, 6 

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

77. “Dədə Qorqud” eposunun hansı qadın qəhrəmanı bu 
sözləri öz ərinə deyir? 

Qarşı yatan qara dağları 
Səndən sonra mən neylərəm, 
Yaylar olsam, gorum olsun. 
Soyuq-soyuq suların 
İçər olsam, qanım olsun... 
Mənim canım sənin canına 
Qurban olsun. 

A) Banıçiçək                                      B) Burla xatun 

C) Dəli Domrulun xatunu                  D) Selcan xatun 

E) Dirsə xanın xatunu 
 

78. Süjet və kompozisiya anlayışları ilə bağlı doğru olanları 
müəyyənləşdirin. 
1. Lirik növdə yazılmış əsərlərdə süjet əlaməti olsa da, 

kompozisiya olmur. 
2. Hadisələrin başlanğıc və son nöqtələri arasındakı 

inkişafı bədii əsərin süjetini təşkil edir. 
3. Əsərdə hadisələrin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi 

kompozisiya adlanır. 
4. Süjetin mərhələlərinin yerini dəyişmək olar. 
5. Əsərin bədii cəhətdən qüvvətli olması onun 

kompozisiya kamilliyindən çox asılıdır. 
A) 1, 3, 4      B) 2, 4      C) 2, 3, 5       D) 4, 5       E) 1, 3, 5 

 

79. C. Cabbarlı yaradıcılığı ilə bağlı uyğunluğu müəyyən 
edin. 
1. “Vəfalı Səriyyə” 
2. “Oqtay Eloğlu” 
3. “Sevil” 
a. Müti bir insan qadın azadlığı hərəkatının liderinə 

çevrilir. 
b. Xalq və xalqa münasibət mövzusu pyesin əsas 

leytmotivini təşkil edir. 
c. Əsərin sonluğu M.F. Axundzadənin pyeslərini 

xatırladır. 
d. Pyesin finalı bütünlüklə romantik məntiqlə 

yazılmışdır.  
e. Oxuduğu kitabların təsiri onda dünyanın 

həqiqətsizliyindən intiqam almaq həvəsi oyadır.  
A) 1 – e; 2 – a, d, 3 – b           B) 1 – c; 2 – b, d; 3 – a 

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

E) 1 – c; 2 – d, e; 3 – a, b 
 

80. Hansı sənətkarlarımız poema yazmışlar? 
1. Əssar Təbrizi 2. Mustafa Zərir 
3. Nemətullah Kişvəri 4. Qasım bəy Zakir 
5. Abbasqulu ağa Bakıxanov 
A) 1, 3, 5                  B) 1, 2, 5                  C) 2, 3, 4 

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

81. Hansı bənddə “Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” 
(“Koroğlu”) qolundakı hadisələrin ardıcıllığı düzgün 
verilmişdir? 
1. Koroğlu Həmzəyə deyir: “Həmzə, incitmə Qıratı”. 
2. Mahmud paşanın göstərişinə əsasən, Koroğlunu 

Qıratın yanına salırlar. 
3. Xotkar bütün paşalara namə göndərir. 
4. Dəyirmançı öldürülür. 
5. Keçəl Həmzə Qıratı Mahmud paşaya gətirəcəyini vəd 

edir. 
6. Koroğlu “Mənə qara deyən gözəl” sözlərilə Nigara 

müraciət edir.  
A) 1, 2, 3, 5, 6, 4                            B) 4, 1, 3, 6, 2, 5 

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

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

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

 

83. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı doğru fikirləri 
müəyyənləşdirin. 
1. X. Natəvan bəzi epik şeirlərində Qarabağın ağrılı 

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

həm də məzmun baxımından klassik ənənə ilə 
səsləşir. 

3. Azərbaycan ədəbiyyatında roman, povest, faciə və 
mənzum dram janrlarının ilk nümunələri yaranır. 

4. M.Ş. Vazeh və İ. Qutqaşınlının əsərləri Almaniyada 
çap olunmuşdur. 

5. N. Vəzirov və C. Məmmədquluzadə əsrin sonlarında 
dramaturji əsərlər yazmışlar. 

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

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

84. M. Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsəri ilə bağlı doğru 
fikirləri müəyyən edin. 
1. Poema nikbin bir süjetlə tamamlanır. 
2. Əsərdə qəzəl, qitə, mürəbbe və müxəmməslərdən də 

istifadə olunmuşdur. 
3. Ərəb-fars tərkiblərinə yer verilən dibaçəsi vardır. 
4. Füzuli Məcnun obrazında öz avtoportretini 

yaratmışdır. 
5. Nizaminin eyniadlı əsərindən fərqli olaraq, burada 

Leyli etirazını açıq şəkildə ifadə edə bilir. 
A) 3, 4      B) 3, 5       C) 1, 2, 3       D) 1, 5       E) 2, 4, 5 

 

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

edilmişdir. 
B) Əsər müxtəlif ictimai, fəlsəfi, dini problemlərə həsr 

edilmiş iyirmi məqalət və iyirmi hekayətdən ibarətdir. 
C) Əsərdəki məqalət və hekayətlər vahid süjet xətti ilə 

biri-birinə bağlıdır. 
D) Şair poemada dövrünün hökmdarlarını adil olmağa, 

tabeliklərində olan insanları incitməməyə çağırır. 
E) İlk irihəcmli əsəridir, 1174-cü ildə qələmə alınmışdır. 

 



             
 

86. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn əsərin adını müəyyən 
edin. 

R. Rza 
“Alicənabov dedi” 

“Nə deyim sənə” 

“..........” 
 

A) “Bolşevik yazı”                  B) “Cəlladları durdur” 

C) “Çinar”                               D) “Həbəşistan” 

E) “Rüşvətxorlar mərsiyəsi” 
 

87. Nümunə ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin.  
Bahar, bahar gəlmiş, yenə ilk bahar. 
Güllər, çiçəklər gülər, quşlar oynar. 
Göyün altun saçlı qızı nur saçar, 
İnsanların tutqun könlünü açar. 
Dağlar, çəmənlər geyinir al, yaşıl,  
Yerlər, göylər parıldar işıl-işıl. (H. Cavid)  

1. Misralar aa, bb, vv, ... şəklində qafiyələnmişdir. 
2. Tam (zəngin) qafiyədən də istifadə olunmuşdur.  
3. Bədii təsvir vasitələrindən: epitet və metafordan 

istifadə olunmuşdur. 
4. Həm anafora, həm də epifora vardır. 
5. Nümunədə təsvir və təhkiyə aparıcıdır.  
A) 1, 4, 5      B) 2, 4      C) 3, 4       D) 2, 3, 5      E) 1, 2, 3 

 

88. M.F. Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsərinin 
məzmunu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. 
A) Vəzir Mirzə Möhsün, Sərdar Zaman xan, müstövfi 

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

B) Qiyam nəticəsində Şah Abbas öldürüldü, Yusif 
Sərrac yenə şahlıq taxtında əyləşdirildi. 

C) Şah Abbas ulduzların toqquşacağı xəbərini çox 
təmkinlə qarşıladı. 

D) Mövlanə Cəmaləddinin təklifinə əsasən Yusif Sərrac 
şah elan edildi. 

E) Yusif şah mükəmməl dini təhsil almışdı. 
 

89. “Heydərbabaya salam” (M. Şəhriyar) poeması ilə bağlı 
yanlış fikri müəyyənləşdirin. 
A) Əsərin birinci hissəsi realist, ikinci hissəsi romantik 

səciyyə daşıyır. 
B) Heca vəznində anadilli poeziya nümunəsidir. 
C) Bəndləri beşlik şəklində olan lirik poemadır. 
D) Şairin özünün də bədii obrazı canlandırılmışdır. 
E) Çətinliklərə baxmayaraq, şair gələcəyə nikbin 

nəzərlərlə baxır. 
 

90. Ədəbi-tarixi hadisələri ardıcıllığına görə düzün.  
1. S. Vurğun “Vaqif” pyesini yazmışdır.  
2. C. Cabbarlı vəfat etmişdir.  
3. H. Cavid “İblis” pyesini yazmışdır.  
4. C. Cabbarlı “Od gəlini” pyesini yazmışdır.  
5. R. Rza anadan olmuşdur.  
A) 3, 2, 4, 5, 1         B) 5, 3, 2, 1, 4         C) 3, 5, 4, 2, 1 

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

 

91. Şeir vahidini və vəzni nəzərə almaqla məntiqi ardıcıllığı 
tamamlayın. 
Q. Zakir. “Eylər”, ... 
A) Aşıq Ələsgər. “Çıxıbdı” 
B) M.P. Vaqif.  “Bax” 
C) Q. Zakir. “Durnalar” 
D) M.P. Vaqif. “Görmədim” 
E) Aşıq Ələsgər. “Görmədim” 

 

 

92. Nağıl və lətifə janrları ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır: 
A) Hər ikisində təhkiyə aparıcıdır. 
B) Nağıllardan fərqli olaraq, lətifələrdə sehrli qüvvələr 

təsvir olunmur. 
C) Hər ikisi şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış 

janrlarındandır. 
D) Hər ikisi epik növə daxildir. 
E) Bədii gülüş hər iki janrın ayrılmaz xüsusiyyətidir. 

 

93. M.P. Vaqifin yaradıcılığı haqqında fikirlərdən biri 
doğrudur: 
A) “Görmədim” müxəmməsində şair dövrünün ictimai 

eyiblərini satirik-tənqidi tərzdə ifşa etmişdir. 
B) Klassik janrlarda yazdığı əsərlərdən fərqli olaraq, 

xalq şeiri üslubundakı əsərlərində xəlqilik özünü 
göstərir. 

C) Şairin müxəmməsləri də, əsasən, real məhəbbət 
hislərinin, qadın gözəlliyinin tərənnümünə həsr 
olunmuşdur. 

D) “Küsmüşəm” rədifli qəzəlində həyatdan küskünlük, 
bədbinlik, tərki-dünyalıq ifadə olunub. 

E) Son şeirlərində şahidi olduğu hadisələri 
ümumiləşdirsə də, öz mövqeyini bildirmir. 

 

94. Nümunələrdən biri Aşıq Ələsgər yaradıcılığına aid deyil: 
A) Buxağından ətri-bənövşə gələ, 

Qoynu gülşən ola, bahar, yaz ola. 
B) Bülbülü gülə yaz, gülü bülbülə, 

Qönçənin üstündə xar oynamasın. 
C) Dolanır gözləri canlar almağa, 

Şölə saçır xanlıq fanarı kimi. 
D) Gah zaman başına tirmə şal bağlar,  

Gah olur ki, zülf gizləyib xal bağlar. 
E) Bu dünyanı mən təcrübə eylədim, 

Namərd körpü salsa, onda ad olmaz. 
 

95. “Dəli Kür” (İ. Şıxlı) romanındakı Cahandar ağa bacısı 
Şahnigarı nə üçün öldürür? 
A) Cahandar ağanın Mələyi qaçırmasına etiraz etdiyi 

üçün 
B) özünü çox müstəqil apardığı üçün 
C) Molla Sadığın təşkil etdiyi “meyxana”ya getdiyi üçün 
D) arvadları arasında söz-söhbət saldığı üçün 
E) evdən didərgin düşmüş Şamxalla görüşdüyü üçün 

 

96. Sxemdəki boş xanaya bunlardan birini yazmaq olar: 
 

 M. İbrahimov 

“Xosrov Ruzbeh”

... 

“Güləbətin”  

 
A) Səttarxan hərəkatının əks-sədası ilə üzvi surətdə 

bağlıdır. 
B) Azad, Süsən, Fərda və Kərim kişi milli düşüncəli 

müsbət obrazlardır. 
C) Əsas qəhrəmanların yuxusu onların gələcək 

ideallarının təcəssümüdür. 
D) “Gələcək gün” romanının ilkin məşqləri sayıla bilər. 
E) Bədiiliyin üstünlük təşkil etdiyi oçerklər təsiri 

bağışlayır. 
 

 
 



             
 

97. C. Məmmədquluzadənin nəsr əsərləri ilə bağlı səhv 
fikirləri müəyyənləşdirin. 
1. Real həyat hadisələrinin tipik bədii vasitələrlə təqdim 

edilməsi onun nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. 
2. Usta Zeynal kimi zəhmətkeş insanların qəribə taleyini 

müəllif öz arzu və istəklərinə uyğun şəkildə təsvir 
edir. 

3. Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayənin böyük və 
qüdrətli yaradıcısıdır.  

4. Onun hekayə və povestlərində təntənəli, dəbdəbəli dil 
və üslub əlamətləri vardır. 

5. Qələmə aldığı ilk povestindəki hadisələr kənd həyatı 
ilə bağlıdır. 

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

 

98. H. Cavidin yaradıcılığı ilə bağlı doğru fikirləri 
müəyyənləşdirin. 
1. Şairin lirik “mən”i gözəlliyin vurğunu olan real 

düşüncəli aşiqdir. 
2. Şeirlərinin bəziləri kiçik səhnəciyi xatırladır. 
3. İlk poemalarında epik təsvir, sujet əlamətləri, obrazlar 

aparıcıdır. 
4. “Maral” və “Şeyda” pyesləri nəzmlə yazılmışdır. 
5. Hələ İstanbul Universitetində oxumazdan qabaq ara-

sıra məqalələrlə mətbuatda çıxış etmişdir. 
A) 1, 2, 4      B) 2, 3      C) 2, 5      D) 1, 2, 5      E) 3, 4, 5 

 

99. M.F. Axundzadə və C. Cabbarlının yaradıcılığı ilə bağlı 
fikirlərdən biri səhvdir: 
A) Epik növdə də əsər yazmışlar. 
B) Dramatik növün hər üç janrında əsər yazmışlar. 
C) Hər iki sənətkar nəsr əsəri də yazmışdır. 
D) Yaradıcılığa şeirlə başlamışlar. 
E) Daha çox dramaturq kimi tanınmışlar. 

 

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

 

1 2 

1910-cu ildə  
mətbuatda çap 
olunmuşdur. 

Azadlıq idealına 
bağlılıq öz əksini 

tapır. 

1905-ci ildə 
mətbuatda çap 
olunmuşdur.

  Birliyə və ayıqlığa 
çağırış motivləri 

diqqət mərkəzindədir.

 

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

vətəndir” 
 
 

 
 

 



             
 

 

İngilis dili 
 

101. Choose the correct variant. 
1. to come up to the house 
2. to approach to the house 
3. to get to the house 
4. to reach to the house 
5. to leave the house 
A) 1, 3, 5               B) 2, 3, 5               C) 1, 2, 4 

D) 2, 4                    E) 1, 4 

 

102. Choose the correct sentences in the Passive 
Voice. 
1. Will the bread be baked at last? 
2. Is this the bread baked yesterday? 
3. Will this machine be repaired soon? 
4. Is this the machine repaired by that man? 
A) 1, 3       B) 3, 4       C) 2, 3       D) 1, 4       E) 1, 2 

 

103. Choose the correct variant. 
My uncle will be delighted ... I visit him next 
week. 
1. though 2. whether 3. if 4. when 
A) 2, 4       B) 1, 3       C) 1, 2      D) 1, 4       E) 3, 4 

 

104. Choose the sentences with the modal verbs. 
1. Do the students need any notes to study for 

the exam? 
2. It’s still early, so we needn’t hurry. 
3. Do you have to cancel your flight? 
4. He hardly has any time to talk to Daniel. 
A) 1, 3        B) 2, 3        C) 3, 4        D) 1, 4        E) 2, 4 

 

105. Make up a sentence. 
1. today’s  2. game 
3. hundreds of 4. watched 5. children 
A) 2, 4, 1, 5, 3      B) 5, 3, 4, 1, 2    C) 3, 5, 1, 2, 4                           1. A good host is attentive to his guests. 

  

2. You ought to appreciate those who are fair 
and frank. 

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

106. Complete the sentence. 
I wonder … the operation. 
1. if the surgeon will agree to perform 
2. will the surgeon agree to perform 
3. when the surgeon is going to perform 
4. when is the surgeon going to perform 
A) 1, 3     B) 1, 4     C) 2, 3, 4    D) 3, 4     E) 1, 2 

 

107. Make up a dialogue. 
1. – It’s good to be modest but sometimes you 

have to show confidence in your ability. 
2. – I’m sure about that.  
3. – Do you think I’ll be able to make progress 

without your help? 
4. – I did everything properly, thanks to you. 
5. – It wasn’t me. You did it all yourself. 
6. – But I am not. 
A) 4, 3, 2, 1, 5, 6                     B) 4, 5, 3, 2, 6, 1 

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

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

108. Choose the sentences with the noun in the 
Possessive Case. 
1. The manager’s decision satisfied us. 
2. This project’s a great success. 
3. My cousin’s moved to a new flat. 
4. My cousin’s English's improved. 
5. The sun’s burnt the girl’s skin. 
A) 2, 3                    B) 1, 4, 5               C) 1, 2, 3 

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

109. Make up a story. 
1. It happened on a fine summer day. A farmer 

was on his way home. 
2. You have no right to enjoy the sunlight,” – he 

added. 
3. Suddenly he saw one of his sons sleeping in 

the shade of a tree. 
4. “Yes, father, you are right. That is why I am 

lying in the shade”. 
5. “How can you sleep here while all your 

brothers are working in the garden?  
A) 3, 1, 2, 5, 4                            B) 3, 1, 4, 2, 5 

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

E) 1, 3, 5, 2, 4 
 

110. Choose the correct pronouns.  
Jack, put on your … trousers, … are dirty.  
A) other, that                          B) another, that 

C) others, these                      D) another, those 

E) other, these 
 

111. Match the words to their definitions. 
1. disappointment 
2. gratitude 
3. poverty 

a. a state of being poor 
b. sadness because 

something has not been as 
good as you expected 

c. being grateful and wanting 
to express your thanks 

 

A) 1 – a; 2 – b; 3 – c           

B) 1 – a; 2 – c; 3 – b 

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

 

112. Choose the correct statements. 

3. It is important to give a hand to those who 
don’t need it. 

4. A coward can defend his motherland without 
fear. 

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

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

 

113. Which of the underlined parts of the sentence 
is wrong?   
Mark's driving licence has been lost 2 days ago, 
and he hasn't found it yet. 
A) it                                      B) he                 C) yet 

D) has been lost                E) Mark's 

 

114. Choose the correct variant. 
Nobody … Mark to choose this profession. 
1. expected  2. advised 
3. made  4. let  5. wanted 
A) 2, 4                      B) 1, 3                 C) 1, 2, 5 

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

115. Choose the correct variant. 
Who …  
1. showed you the way to the centre? 
2. did show you the way to the centre? 
3. does show you the way to the centre? 
4. were you shown the way to the centre by? 
5. was taught you the way to the centre by? 
A) 3, 4, 5                 B) 1, 2, 3                 C) 2, 4 

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

 



             
 

116. Choose the word close in meaning with the 
underlined one. 
Farmers hope that their rural homes should be 
preserved. 
A) restored            B) wrecked          C) protected 

D) inhabited          E) destroyed 

 

117. Choose the correct tense form. 
When … that accident … 
A) has … been happened        B) is … happened 
C) was … happened                  D) did … happen 

E) has … happened 
 

118. Choose the correct translation. 
Şirkətlər müqaviləni imzalayan kimi fəhlələr binaları 
tikməyə başlayacaqlar.  
A) The workers will build the houses after the 

companies sign the contract. 
B) The companies will build the houses when the 

workers begin to sign the agreement. 
C) As soon as the workers sign the agreement, 

the companies will begin to build the houses. 
D) The companies will begin to sign the contract 

when the workers build the houses. 
E) As soon as the companies sign the contract, 

the workers will begin to build the houses. 
 

119. Choose the correct sentences. 
1. The exact number of stars in the galaxy are 

not known. 
2. The cherry tree full of blossoms look like a 

bunch of flowers.  
3. News agencies are generally located in main 

parts of a city. 
4. A rise in oil prices is expected because of 

increasing world demand for energy.  
A) 1, 4     B) 3, 4      C) 2, 3     D) 2, 4     E) 1, 2, 3 

 

120. Read the advertisement and say what this 
language school offers. 
Language training for the business world. 
We ensure maximum progress. 
A) to make friends 
B) to teach English in business schools 
C) to improve your language skills 
D) to take part in business 
E) to take classes in economy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read the passage and  
answer questions 121 – 125. 

 

Guinness World Records is a reference book 
published every year, containing a collection of 
world records. 

On May 4th, 1951, Sir Hugh Beaver, the 
manager of a beer company called Guinness 
Breveries, went on a hunting trip with some friends 
in Ireland. He got into an argument about the 
grouse (qarabağır quşu) whether it was the fastest 
bird in Europe. That evening he realized that it was 
impossible to find the answer in any book. Beaver 
knew that there must be many other similar 
arguments, so a book with the answers to such 
types of questions could be popular. 

Beaver paid two brothers to research and print 
the facts in a book called “The Guinness Book of 
Records.” The first 197-page edition became a 
bestselling book in Britain in 1955. Guinness World 
Records Museum is in Orlando, Florida. 

In 2005, Guinness declared November 9th as 
“International Guinness World Records Day” to 
increase encourage breaking of world records. 

 

121. Complete the sentence.  
Guinness World Records is a ... . 
A) book about public libraries in the world 
B) book about human nature 
C) reference book published twice a year 
D) reference book which is published annually 
E) nature book which is published annually 

 

122. Choose the word from the passage which has 
the meaning “to say something officially or 
publicly”. 
A) to research      B) to increase       C) to contain 

D) to declare         E) to realize 

 

123. What is the best title for this passage? 
A) Guinness World Records Museum 
B) The creator of the Guinness Book of World 

Records 
C) A Beer company called Guinness Breveries 
D) The first “International Guinness World 

Records Day” 
E) The history of the Guinness Book of World 

Records 
 

124. Why did Sir Hugh Beaver start the Guinness 
Book of Records? 
A) He hoped he would get more money. 
B) He wanted to go on a hunting trip with some 

friends in Ireland. 
C) He wanted to settle an argument with some of 

his friends. 
D) He thought that a book with many facts 

would be popular. 
E) He thought it would help to sell more beer. 

 

125. Choose the true statements according to the 
passage. 
The Guinness Book of World Records … . 
1. contains a wide variety of records 
2. contains mostly sporting and athletic records 

in its pages  
3. is not accurate although it is a very 

entertaining book  
4. is a reference book published on May 4th, 

1951 
5. was created by two brothers 
A) 1, 5    B) 3, 5    C) 2, 3, 4    D) 1, 3, 4     E) 2, 5 
 



             
 

 

Rus dili 
 

101. Выберите правильный вариант. 
Расска…, остро…, восхо..., рекор…, четвер… 
A) з, в, д, д, г           B) с, ф, т, т, г          C) з, в, д, т, к 

D) с, ф, д, д, к          E) з, ф, т, т, к 

 

102. Синонимом слова беречь является 
A) хранить                              B) возрождать 

C) защищать                           D) благоустраивать 

E) заботиться 
 

103. Какое слово объяснено неверно? 
A) импортировать – вывести за границу 
B) переубедить – заставить изменить мнение 
C) возродить – сделать вновь деятельным, живым 
D) процветать – успешно развиваться 
E) договориться – прийти к соглашению 

 

104. В каком предложении нельзя употребить союз 
хотя? 
A) Я очень хочу вам помочь, ... ничего не умею 

делать. 
B) Она не отвечала на мои звонки, ... я звонил ей 

много раз. 
C) Он никого не слушает, ... мы несколько раз 

говорили ему об этом. 
D) Обратитесь в справочное бюро, … можно узнать 

точный адрес. 
E) Я расскажу вам всё, ... мне грустно вспоминать об 

этом. 
 

105. Укажите соответствие. 
1. Я договорился с друзьями,  

что … .        
2. Задача была очень трудная, 

поэтому я … .    
3. Я не могу вспомнить,  

куда … .                    
4. Поднялся сильный ветер, 

поэтому я … .       
5. Это не так легко, как … . 

а. решил не идти в 
театр 

b. положил свои 
вещи 

c. буду ждать их у 
театра 

d. вам кажется  
е. не смог её решить 

 

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

 

106. Укажите слова с положительным значением. 
A) культурный, искусный, миролюбивый 
B) искренний, гениальный, грубый 
C) опытный, сильный, скупой 
D) решительный, жестокий, точный 
E) радостный, грамотный, больной 

 

107. Дополните пословицу. 
... тонко, ... и рвётся.  
A) Где, тут               B) Где, там           C) Тут, здесь 
D) Где, здесь           E) Здесь, тут 

 

108. Укажите логически верные утверждения. 
1. Необязательно быть  вежливыми со взрослыми. 
2. Нужно беречь здоровье с молодости. 
3. Если в комнате душно, надо закрыть окна. 
4. Чтобы стать чемпионом, надо много заниматься. 
A) 2, 3        B) 2, 4        C) 1, 3        D) 3, 4        E) 1, 4 

 

109. Выберите правильный вариант. 
Мы вышли … стадиона и пошли … дороге … метро. 
A) с, по, к                  B) со, на, в                C) с, к, к 

D) со, по, с               E) со, по, к 
 

110. Выберите правильный вариант. 
При конспектировани.. какого-либо текста 
сокращается объём высказывани.. без изменени.. 
смысл.. . 
A) -е, -я, -е, -а         B) -и, -е, -и, -а        C) -е, -ю, -я, -у 

D) -и, -я, -я, -а        E) -и, -я, -ю, -у 

 

111. Антонимами не являются: 
A) запад – восток              B) предок – родственник 
C) мир – ссора                   D) жара – мороз 

E) печаль – радость 
 

112. Дополните фразеологизм дрожать как … лист. 
A) берёзовый           B) осиновый          C) сосновый 

D) липовый             E) дубовый 
 

113. Укажите слова с одинаковым количеством звуков и 
букв. 
1. льгота   2. январь  
3. юрист   4. маляр  
5. ядро  6. тюльпан 
A) 4, 5       B) 1, 2, 6       C) 4, 6      D) 2, 4       E) 1, 3, 5 

 

114. Укажите существительные мужского, женского и 
среднего рода соответственно. 
A) метель, земля, обсуждение 
B) апрель, указатель, ударение 
C) гений, команда, идея 
D) нефть, инициатива, плавание 
E) соловей, искренность, племя 

 

115. Выберите правильный вариант. 
Наверху, наверх, верх 
A) куда? где? как?                     B) где? куда? что? 

C) где? где? что?                       D) где? куда? как? 

E) куда? куда? что? 
 

116. Дополните диалог. 
– Что вы будете делать завтра вечером? 
1. – Смотреть чемпионат мира по футболу.  
2. – Смотрю соревнования по спортивной 

гимнастике. 
3. – Посмотреть соревнования по борьбе. 
4. – Слушать классическую музыку.  
5. – Позаниматься в школьном читальном зале.  
A) 3, 4       B) 1, 2, 5       C) 1, 4       D) 2, 3, 5       E) 2, 5 

 

117. Со словами солёный, горький, сладкий сочетается: 
A) размер                       B) вес                  C) вкус 
D) материал                   E) цвет 

 

118. Составьте предложение. 
1. с   
2. начинается  
3. история 
4. годов  
5. середины  
6. телевещания 
7. пятидесятых  
8. Азербайджана 
A) 1, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 8                B) 3, 6, 8, 2, 5, 7, 4, 1 

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

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



             
 

119. Составьте текст. 
1. В русском языке слово “линза” появилось в начале 

XX века.  
2. Впервые в словарях оно встречается с 1903 года.  
3. Линза – это главная часть оптических приборов.  
4. Это слово пришло в русский язык из латинского 

языка.  
A) 2, 3, 4, 1               B) 2, 1, 4, 3               C) 3, 2, 4, 1 

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

 

120. Выберите правильный вариант.  
Он внимательно слушал, пока … .  
A) hamı danışmışdı                  B) heç kəs danışmırdı 
C) mən demişdım                     D) mən danışırdım 

E) mən danışmışdım 
 

 
 
 
 
 

Прочитайте текст и  
выполните задания 121-125. 

Благодаря прекрасным климатическим условиям, 
многие места Абшеронского побережья являются 
курортами. Здесь построены санатории, 
оздоровительные учреждения.  

Одним из таких мест является древний посёлок 
Мярдякан. О его древности свидетельствуют две 
башни: круглая  и четырёхугольная. В Мярдякане 
имеется прекрасный ботанический сад.  

В конце XIX – начале XX века посёлок был 
любимым местом отдыха бакинских миллионеров, 
которые построили здесь красивые особняки. В 
Мярдякане недолгий период своей жизни провёл 
русский поэт С. Есенин. Здесь он написал цикл 
стихотворений “Персидские мотивы”. 

Таинственные озёра, редкие растения, особый 
климат полуострова делают Абшерон удивительно 
красивым.  

 
121. Выберите правильный вариант. 

Абшерон делают красивым … . 
A) таинственные озёра и редкие растения 
B) архитектурные сооружения и особняки 
C) ботанический сад и башни 
D) санатории и две башни 
E) оздоровительные учреждения 

 
122. Восстановите логическую последовательность. 

1. были построены красивые особняки  
2. отдыхали бакинские миллионеры  
3. где в конце XIX – начале XX века  
4. в древнем посёлке Мярдякан 
A) 3, 1, 4, 2               B) 1, 2, 4, 3               C) 3, 1, 2, 4 

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

 
123. Укажите неверное утверждение. 

A) Многие места Абшерона являются курортами. 
B) Мярдякан был любимым местом отдыха 

бакинских миллионеров. 
C) В посёлке Мярдякан поэт С. Есенин написал 

поэму “Персидские мотивы”. 
D) На Абшероне много санаториев. 
E) Мярдякан –  древний посёлок. 

 

124. Выделенное в тексте слово можно заменить: 
A) краткий              B) длинный            C) основной 

D) короткий            E) главный 

 

125. Укажите верное утверждение. 
A) На Абшеронском побережье мало курортов. 
B) В Мярдякане долгое время жил С. Есенин. 
C) На Абшероне нет оздоровительных учреждений. 
D) В конце XVIII века в Мярдякане построили много 

красивых особняков. 
E) Две старинные башни свидетельствуют о 

древности посёлка Мярдякан. 
 
 



             
 

 

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 
 

  
 
 
 


