
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin “Əsas və orta təhsil kursu üzrə 

buraxılış imtahanlarının aparılması barədə” 05.10.2009-cu il tarixli, 1116 əmrinin 

icrasını təmin etmək məqsədilə peşə liseylərində orta təhsil pilləsi üzrə 21 fevral 

2010-cu il tarixində yoxlama imtahanlarının aparılması üçün 7 variantda hər biri 

120 sualdan ibarət test sual kitabçaları hazırlanır.  

Ötən dərs ilində peşə liseylərinin buraxılış imtahanlarında istifadə olunmuş test 

kitabçalarından bir variantını təqdim edirik: 
1. Hansı səslər təmiz, musiqili tona malik 
səslərdir? 
A) yalnız qapalı saitlər        
B) sait səslər     
C) yalnız açıq saitlər      
D) tələffüzü fərqlənməyən səslər 
E) bütün danışıq səsləri     
 
2.Aşağıdakı səslərdən biri ön şəkilçi qəbul edir: 
A) layiq                B) gün             C) şəkildir 
D) anbaan           E) opera 
 
3. Sözlərin birində vurğu son hecanın üzərinə 
düşür? 
A) norma          B) sərinlik                   C) Konqo 
D) yəni              E) morfologiya  
 
4. Hansı mürəkkəb sözün tərəfləri ayrılıqda işlənə 
bilir? 
A) azar-bezar               B) dedi-qodu 
C) haqq-say                 D) qarma-qarışıq                           
E) ələk-vələk 
 
5. Birinin başlanğıc forması termindir: 
A) toplayır              B) kütləvi             C) bərabərdir                
D) cümlədəki          E) qoşmalar 
 
6. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. 
   Fonetika, morfologiya, etimologiya. . . 
A) dermatologiya       B)  sosiologiya   
C) funksiya                  D) leksikoqrafiya 
E) reaksiya 
 
7. Aşağıdakılardan biri nitq hissələrinin morfoloji 
xüsusiyyətləri sırasında verilə bilməz: 
A) həmcins olmaq                      
B) suala cavab vermək        
C) hallanmaq   
D) təsriflənmək      
E) qəm-kədər bildirmək     
 
8. Aşağıdakılardan biri cümlənin sadə üzvü olur: 
A) feli bağlama tərkibi     
B) köməkçi nitq hissələri     

C) üçüncü növ təyini söz birləşməsi                
D) məsdər tərkibi  
E) əsas nitq hissələri 
 
9. Bir  sözü nə zaman suala cavab vermir? 
A) miqdar bildirdikdə         
B) təyin kimi  işləndikdə      
C) ədat kimi çıxış etdikdə        
D) cümlənin əvvəlində işləndikdə 
E) say olduqda 
 
10. Hansı söz cümlədə tamamlıq yerində çıxış edə 
bilmir? 
A)  çoxunu         B) səninlə              C) Çinə 
D) Səbuhini       E) danışmaq 
 
11. Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilmiş 
cümləni müəyyən edin. 
A) M.Ş.Vazehin şeirləri Avropada yayılsa, da bir 
müddət müəllifi dəqiq göstərilməmişdir.         
B) Ay uşaqlar kitabxanaya getmək lazımdır.        
C) Nəsiminin həyatı yaradıcılığı örnək olmalıdır.       
D) M Ə Sabir ki satirik şeirlər yazıb. 
E) Məhəmməd peyğəmbər demişdir ki, türklərin uzun 
sürən hakimiyyəti olacaq. 
 
12. Hansı söz ismi  birləşmənin əsas tərəfi olmur? 
A) hərə       B) onlar              C) yeddi 
D) aşağı      E) oxuyan 
 
13. Elmi üslubda yazılan hansı dərslik humanitar 
elmlərə aiddir? 
A) «Fizika»             B) «Tarix»      C) «Biologiya» 
D) «Həndəsə»         E) «Kimya»      
 
14.  ~~~~   _____  ~~~~  ====   sintaktik təhlil 
sxeminə uyğun gələn cümlədə ardıcıl olaraq hansı 
cümlə üzvlərindən istifadə edilmişdir? 
A)  zərflik, mübtəda, zərflik, xəbər       
B)  xəbər, zərflik, mübtəda, təyin  
C) zərflik, tamamlıq, mübtəda, xəbər 
D)  təyin, mübtəda, təyin, xəbər       
E) təyin, mübtəda, tamamlıq, xəbər       
  



15. Tabeli mürəkkəb cümlə ilə bağlı hansı sxem 
doğrudur? 
 
A)                               
 
B)              
 
 
C) 
 
D) 
 
E) 
 
16.Aşağıdakılardan biri özləşmə prosesinin 
nəticəsində baş verir: 
A) yeni terminlərin yaranması       
B) dövlət müstəqilliyinin qazanılması    
C) azsaylı xalqların öz dillərində təhsil alması 
D)  çimərlik, saxlac, dönəm və s. kimi sözlərin 
yaranması        
E) dil haqqında qanunun qəbul olunması  
 
17. Hansı sözlər qeyri-müstəqim mənada da 
işlənir: 
A) məcazlar        B) bədii sual      C) bədii təzad             
D) assonans        E) inversiya    
 
18. Həm nəsrlə, həm nəzmlə olan, dinləyicilərin 
zehni qabiliyyətini yoxlamaq məqsədilə söylənilən 
folklor janrı hansıdır? 
A) tapmaca                B) şəbih 
C) aforizm                   D) atalar sözü  
E) deyişmə 
 
19. Azərbaycanın hansı  şairidir ki,  
yaradıcılığından Azərbaycan dilində üç, fars 
dilində bir qəzəli gəlib bizə çatmışdır? 
A) N.Kişvəri                            B) M.Əmani 
C) C.Həqiqi                             D) Z.Şirvani 
E) İ.Həsənoğlu                  
 
20. Hansı əsər ilk dəfə fransız dilində Varşavada 
nəşr olunmuşdur? 
A) «Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah» 
(M.F.Axundzadə)  

B) «Miratül-cəmal» (A.Bakıxanov)       
C) «Rəşid bəy və Səadət xanım» (İ.Qutqaşınlı)       
D) «Həsbi-hal» (M.Ş.Vazeh) 
E) «Riyazül-qüds» (A.Bakıxanov) 
 
21. C.Məmmədquluzadənin «Anamın kitabı» 
əsərində qardaşların həmfikir olmamalarının 
səbəbi nədir? 
A) həyat yoldaşlarının təsiri  
B) aralarında yaş fərqinin çox olması 
C) qardaşlardan birinin ifrat türkçü olması       
D) yad ideologiyaların təsirinə düşmələri        
E) analarının xəstə olması 
 
22. R.Rza N.Gəncəvinin hansı əsərini Azərbaycan 
dilinə tərcümə etmişdir? 
A) «Leyli və Məcnun»  
B) «Xosrov və Şirin» 
C) «İsgəndərnamə» 
D) «Sirlər xəzinəsi»       
E) «Yeddi gözəl»      
 
23. S.Vurğunun «Vaqif» dramında Vaqif hansı 
məqamda romantik cəsarət nümayiş etdirir? 
A) Eldarla görüşərkən  
B) Xuraman ona xəyanət edərkən  
C) həbsdə olarkən 
D) oğlunun toy günündə 
E) Şah Qacarla qarşılaşdıqda  
 
24. Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən biri C.Cabbarlı və 
M.Şəhriyar yaradıcılığı üçün ortaq cəhət sayıla 
bilər: 
A) ana dilində şeirlər yazmaq        
B) bütün bədii növlərdə əsər yazmaq 
C) İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı əsər yazmaq        
D) Azərbaycan bayrağına şeir yazmaq  
E) daha çox epik növdə əsər yazmaq 
 
25. Hansı janr Azərbaycan  ədəbiyyatında ilk dəfə 
XX əsrdə yaranmışdır? 
A) faciə            B) komediya             C) mənzum faciə  
D) hekayə         E) mənzum hekayə 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
26. 15<3x+1<29   şərtini ödəyən  x - in natural 
qiymətlərinin sayını tapın. 
A) 7         B) 6         C) 4        D) 8            E) 5 
 

27. 
04,0
5,0

02,0
3,0

−  ifadəsinin qiymətini tapın. 

A) 2,5          B) 0,5        C) 0,8     D) 3,5        E) 4 
 

28. 
5
3

: x=
7
4

:
6
2

  tənasübündən x - i tapın. 

A) 
19
7

                     B) 
17
5

              C) 
7
20

     

D) 
20
7

                    E) 7 

 

29. 3131 +−−   ifadəsinin qiymətini tapın. 

A) 2                          B) -2                C) 32      

D) 32−                 E) 0 
 

30. 
35
925 2

+
−

a
a

kəsrini ixtisar edin.  

A) 35 +a               B) 3−a              C) 5a-3    
D) 1                         E) 3-5a  
 

31. 
22

1850 −
 ifadəsini sadələşdirin.  

A) 22              B) 2−            C) -2 2      

D) 2                 E) 1 
 
 
32. a - nın hansı qiymətində  ax2-x-6=0   tənliyinin 
köklərindən biri 1 olar? 
A) 7         B) 6        C) 9        D) 5     E) 4 
 

33. a - nın hansı qiymətində  




=+
=−
14

32
yx
yax

    

tənliklər sisteminin həlli yoxdur? 
A) 8          B) -8         C) 3        D) -3        E)1 
 
34. ( ) ( ) 0233 ≥+⋅− x  bərabərsizliyini həll 
edin.    
A) ( ]3;2                  B) ( ]0;∞−        C) ( )+∞;2    

D) ( ]2;−∞−          E) [ ]0;2−  
 
 
 
 

35. Sonsuz azalan həndəsi silsilədə   
2
1

1 =b  və 

2
1

=q   olarsa,  silsilənin cəmini tapın.  

A) 1          B) 
2
1

          C) 2
2
1

        D) 1
2
1

      E) 2 

 

36. Hesablayın: 3
2
2arcsin arctg+








−     

A) 
12
7π

              B) 
12
π

−                C) 
12
π

      

D) 
5

3π
              E) 

2
π

 

 
37. 3cosx+2cos2x=0  tənliyini həll edin.  

A) Zkk ∈+ ,
4

π
π

              B) Zkk ∈+ ,
2

π
π

  

C) Zkk ∈+ ,2
6

π
π

           D) Zkk ∈+ ,
3

π
π

    

E) Zkk ∈+ ,2
5

π
π

 

 
38. xy −= 12,0   funksiyasının təyin oblastını 
tapın. 
A) [ ]1;1−      B) ( )+∞;1      C) ( )1;∞−     

D) ( )1;0      E) ( )+∞∞− ;  
 
39. log3(x-6)=log9x  tənliyini  həll edin. 
A) 4      B) 3       C) 8     D) 9      E)11 
 
40. 283 52,0 +− ≤ xx    bərabərsizliyini həll edin. 

A) [ )+∞;5,1       B) ( ]5,1;∞−       C) [ ]5,1;0       

D) ( )+∞;5,1        E) ( )15;2  
 
41. ( ) 23 2xexf x +=    funksiyası üçün  ( )0f ′  -ı 
tapın. 
A) 7         B) 1        C) 3         D) 2       E) 0 
 
42. ( ) xexf x 2cos−−=    funksiyasının ibtidai 
funksiyasını tapın. 
A) Cxe x +− 2sin2          



B) Cxe x +−− 2sin
2
1

       

C) Cxe x ++ 2sin
2
1

     

D) Cxe x +−− 2sin2        
E) Cxe x +−− sin  
 
43. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan 
bucaqlardan biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Bu 
bucaqlardan kiçiyini tapın.  
A) 600        B) 500        C) 300       D) 150      E) 450 
 
44. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 18 sm-dir. 
Onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. 
A) 9sm     B) 10sm     C) 12sm    
D) 3sm     E) 6sm 
 
45. ABCD paraleloqramında ABD üçbucağının 
sahəsi 13sm2 olarsa, ABC üçbucağının sahəsini 
tapın. 
A) 15sm2       B)10sm2     C) 13sm2    
D) 20sm2     E) 9sm2 
 
46. x -in  hansı qiymətində ( )xa ;2r

 və ( )5,2;5b
r

 
vektorları kollineardır? 
A) 2              B) 3             C) 1,5            D) 4      E) 1 
 
47. Trapesiyanın oturacaqlarından biri 4sm, orta 
xətti isə 10sm -dir. Trapesiyanın o biri oturacağını 
tapın. 
A) 14sm     B) 16sm     C) 20sm    
D) 12sm     E) 15sm 
 
48. Hər bir daxili bucağı 1500 olan düzgün çoxbu-
caqlının tərəflərinin sayını tapın. 
A) 12             B) 10         C) 8        D) 6        E) 11 
 
49. Kubun tam səthinin sahəsi  24sm2-dır. Onun 
həcmini tapın. 
A) 12sm3     B) 6sm3      C) 15sm3     
D) 8sm3      E) 4sm3 
 
50. Konusun hündürlüyü 4m, doğuranı isə 5m -
dir. Konusun oturacağının sahəsini tapın. 
A) 10π m2      B) π9 m2    C) 12π m2     
D) 6π m2        E) 15π m2 
 
51. Arattada ölkənin əsas şəhəri idi: 
A)  Aratta 
B)  Akkad 
C)  Babil 
D)  Şumer 
E)  Qazaka 

 
52. Cavanşir qətlə yetirildi: 
A)  Bizanspərəst yerli feodallar tərəfindən 

B)  İran feodalları tərəfindən 
C)  Ərəb canişinləri tərəfindən 
D)  Xəzərlərlə döyüşdə 
E)  Alanlarla döyüşdə 

 
53.Qədim türk qaynaqlarında Dərbənd adlanırdı: 
A)  «Bu diyarın Bağdadı» 
B)  «Dəmir qapı» 
C)  Xəzər qalası 
D)  «Şəhərlərin anası» 
E)  «Türk qapısı» 
 
54.  Qazan xanın islam dinini qəbul etməkdə 
məqsədi: 
A)  yerli əhalinin bütpərəstlikdən uzaqlaşdırmaq 
B)  ölkədə köçəri feodalların nüfuzunu 
möhkəmləndirmək 
C)  yerli əhalini öz tərəfinə çəkmək 
D)  ölkədə xristianlığın mövqeyini zəiflətmək 
E)  yerli əhalini can vergisindən azad etmək 

 
55.  Dövlətlərin mövcud olmasının xronoloji 
ardıcıllığını göstərin: 
A)  Salarilər, Eldənizlər, Elxanilər, Qaraqoyunlu 
B)  Elxanilər, Salarilər, Qaraqoyunlu, Eldənizlər 
C)  Salarilər, Elxanilər, Eldənizlər, Qaraqoyunlu 
D)  Eldənizlər, Salarilər, Qaraqoyunlu, Elxanilər 
E)  Eldənizlər, Qaraqoyunlu, Salarilər, Elxanilər 
 
56. Azərbaycanda 861 - ci ildə: 
A)  Rəvvadi hökmdarı müqavimət göstərmədən 
səlcuqlara tabe oldu.  
B)  Şirvan səlcuqlar tərəfindən tutuldu. 
C)  Monqol işğalları başlandı. 
D)  Şirvanşahlar dövləti yarandı. 
E)  Salarilər dövləti süqut etdi. 

 
57.Bakı xanlığının işğalından neçə il sonra  İrəvan 
xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildi: 
A)  9          B)  15        C)  17       D)  24           E)  21 

 
58. Şimali Azərbaycan ərazisinə daxil olmayan 
xanlıqlar: 
1.  Qarabağ          2.  Lənkəran      3.  Ərdəbil 
4.  Naxçıvan        5.  Qaradağ      6.  Təbriz 
7.  Quba 
A)  1, 3, 5         B)  1, 3, 6         C)  2, 4, 7           
D)  3, 6, 7         E)  3, 5, 6 

      
59.Azərbaycanın iki hissəyə bölünməsi başa 
çatdırıldı: 
A)  Gəncə müqaviləsi ilə 
B)  Türkmənçay müqaviləsi ilə  
C)  Georgiyevsk müqaviləsi ilə 
D)  Gülüstan müqaviləsi ilə  
E)  Yassı müqaviləsi ilə 
 
60. XVII əsrdə tikilmiş Şah Abbas (cümə) məscidi 
yerləşir: 



A)  Bakıda 
B)  Təbrizdə 
C)  Naxçıvanda 
D)  Gəncədə 
E)  Marağada 

 
61.   «Andlı öhdəlik» imzalanmışdı: 
A)  Quba xanlığı ilə Rusiya arasında 
B)  İrəvan xanlığı ilə Rusiya arasında 
C)  Car - Balakən camaatı ilə Rusiya arasında  
D) Lənkəran xanlığı ilə Rusiya arasında 
E)  Bakı xanlığı ilə Rusiya arasında 

 
62.   1861 - ci ildə Azərbaycanda əsası qoyulan 
böyük müəssisəni göstərin: 
A)  Nuxa ipək fabriki 
B)  Gədəbəy mis zavodu 
C)  Bakı parafin zavodu 
D)  Şuşa ipək fabriki 
E)  Əylis ipək fabriki 
 
63.   Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
yaradılmasından neçə il əvvəl Qarabağ xanlığı 
Rusiyanın tərkibinə qatıldı? 
A)  120           B)  35           C)  144            
D)  118           E)  101 
 
64.   1995-ci il noyabrın 12-də: 
1. Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası 
qəbul edildi. 
2. Parlament seçkiləri keçirildi. 
3. Bələdiyyə seçkiləri keçirildi. 
4. Prezident seçkiləri keçirildi. 
A)  1, 2     B)  2, 3     C)  3, 4   D)  1, 3        E)  1, 4 

 
65.   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına 
görə vətəndaşların vəzifələrinə aiddir: 
1.  Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
2.  Təhsil almaq 
3.  Ətraf mühitin qorunması 
4.  Vətənə sədaqət 
5.  Mülkiyyətin qorunması 
A)  1, 5     B)  1, 2    C)  3, 4    D)  3, 5      E)  2, 4 
 
66. 4π2R / T2 ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin 
olunur (R-radius , T- perioddur )? 
A) təcil        B) sürət               C) bucaq sürəti    
D) qüvə       E) impuls 
 
67. Bu qüvvələrdən hansı qravitasiya təbiətlidir ? 
 1. ağırlıq qüvvəsi 2. lorens qüvvəsi    3. elastiklik 
qüvvəsi 
A) yalnız 2      B) 1,  2 və 3            C)  1  və 2     
D)   yalnız 3    E) yalnız 1 
 
68.Arximed qüvvəsinin cismin mayeyə batırılmış 
hissəsinin həcmindən asılılıq qrafiki hansıdır      
( ρm= const , g = const ) ? 
A)  1        B)  2          C) 4         D) 5      E)  3 

                                                                                                              
 

1 

0 

FA 

Vb 

2 
3 

4 
5 

 
 
69.Hansı fiziki kəmiyyətin vahidi BS-nin əsas 
vahididir? 
A) qüvvənin      B) cərəyan şiddətinin    C) təcilin     
D) təzyiqin        E) enerjinin 
 
70. Maddənin kütləsi 12 kq ,  sıxlığı 600 kq / m3 –
dır. Maddənin həcmini hesablayın. 
A) 50  dm3       B) 20  dm3     C)  72 dm3     
D) 32 dm3        E) 27 dm3 
 
71.Elektrolitlərin elektrik keçiriciliyində bu 
zərrəciklərdən hansılar iştirak edir ? 
1.elektronlar   2. deşiklər  3.  müsbət və mənfi 
ionlar 
A) yalnız 3    B) 1 və 2     C) yalnız 1      
D) yalnız 2     E) 2  və 3 
 
72.Elektrolitin elektrokimyəvi ekvivalentinin 
ifadəsi hansıdır? 
A) qE                  B) Jt                C) kx                
D) cm∆Τ             E) m/q 
 
73.Bu qurğulardan hansı elektrik dövrəsinin 
elementi deyildir? 
A) reostat   B) elektrik açarı   C) dinamometr    
D) rezistor   E) akkumulyatorlar batareyası 
 
74.İşıq dalğası sındırma əmsalı  n olan mühitdən 
vakuuma keçərkən onun tezliyi: 
A) n dəfə azalır   B) dəyişməz qalır   C) 2n dəfə azalır   
D) n dəfə artır   E) 2n dəfə artır 
 
75.  Foton  .....  zərrəciyidir. 
A) elektromaqnit sahəsinin 
B) qravitasiya sahəsinin  
C)  nüvə 
D) elektrostatik sahənin 
E) maddə 
 
76. MgO birləşməsində Mg-un və oksigenin 
kütlə nisbətlərini hesablayın.  
       Ar (Mg)=24   Ar (O) =16 
A) 1:15       B) 1:2      C) 24:6        
D) 3:2         E) 2:3 
 
77.    Neçə maddə su ilə reaksiyaya daxil olur? 

1. NaH         2. Al2O3        3. BaO          4.Cu              
5.Ca              6. SO3 

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



78.   Hansı maddələrin həll olması temperatur 
artıqca azalır ? 
A)  NaCl , CaO, O2  
B)  HCl,   Na2CO3,   N2 
C)  CO2,   NO2,   H2S 
D)  Na2O,  Cl2,    NaOH 
E)   SO3,  HCl,  NaCl 
 
79. Hidrogenin  3

1  H  izotopunda olan neytronların 
sayını göstərin.   
A)  0        B) 1       C) 2     D) 3         E) 4 
 
80. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər gedər? 
A) NaCl+KNO3→ B) KCl+HNO3→ 
C) KCl+AgNO3→ D) Na2SO4+HCl→ 
E) CuSO4+NaNO3→ 
 
81. Karbon qazının formulu hansıdır?    
A) SiO2                B) CO2          C) Si H4     
D) CH4                 E) SO2  
 
82. Hansı birləşmədə oksigenin oksidləşmə 

dərəcəsi müsbətdir ? 
A) CuO       B) H2O      C) OF2      D) ZnO     E) MgO 
 
83.Hansı alkenin 2 molunun yanmasından 144 q 
su alınar? Mr(H2O)=18  
A) C2H4               B) C3H6              C) C4H8              
D) C5H10                E) C6H12 

 
84. Hansı maddənin köməyi ilə çoxatomlu spirtləri 
biratomlu spirtlərdən fərqləndirirlər? 
A) Cu (OH) 2    B) Na   C) HNO3     D) KOH   E) 
HCl 
   
85. Butanalın kimyəvi formulunu göstərin. 
A) C4H9 CHO     B) C3 H7 CHO     C) C2 H5 CHO    
D) CH3 CHO       E) H CHO 
 
86.Qıjıkimilərdə hansı orqanlar  
yoxdur? 
A)zoğlar 
B)yarpaqlar 
C)sporangilər 
D)çiçəklər 
E)köklər 
 
87. Hansı birhüceyrəli heyvan  
üçün işığın əhəmiyyəti böyükdür? 
A)malyariya paraziti 
B)adi amöb 
C)infuzor-tərlik 
D)dizenteriya amöbü 
E)yaşıl evqlena 
 
88.Hansı xüsusiyyət məməli heyvanlar  
üçün xarakterik deyil? 
A)balaları südlə bəsləmək 

B)bədənin tüklə örtülü olması 
C)istiqanlılıq 
D)diafraqmanın olması 
E)soyuqqanlılıq 
 
89.İnsanın qan-damar sistemində  
təzyiq ən aşağı olur: 
A)aortada          
B)böyrək venasında  
C)ağciyər arteriyasında          
D)kapillyarda  
E)yuxarı boş venada 
 
90.Böyrəküstü vəzinin hormonu  
hansıdır? 
A)adrenalin    
B)qlikogen      
C)insulin      
D)somatotropin            
E)tiroksin   
 
91.Nukleotid hansı maddənin  
monomeri sayılır?  
A)insulinin 
B)hemoqlobinin 
C)DNT-nin 
D)nişastanın 
E)xolesterinin 
 
92.Dəniz məməlilərində dərialtı qalın  
piy qatının toplanması nəticəsidir:  
A)bioloji reqressin 
B)konvergensiyanın 
C)ümumi degenerasiyanın 
D)idioadaptasiyanın 
E)aromorfozun 
 
93.Antropogenezdə  qədim insanlara  
aiddir: 
A)avstralopitek        
B)kromanyon      
C)neandertal        
D)pitekantrop      
E)sianantrop 
 
94.Hansı hüceyrə qamçıya malikdir? 
A)sperm 
B)yumurta hüceyrə 
C)spermatozoid 
D)eritrosit 
E)leykosit 
 
95.Hansı genotip müxtəlif allel genləri  
saxlayır? 
A)CC 
B)aa 
C)BB 
D)Cc 
E)cc 



96.Yer qabığının şaquli hərəkəti nəticəsində 
süxurların hansı yatım formaları yaranar? 
A) horst,qraben    B) 
qırışıqlıqlar,düzənliklər           C) dağlar,sinklinallar          
D) antiklinallar,novlar          E) şelf,horst 
 
97. İsti cərəyanı müəyyən edin.  
A) Kanar B) Kaliforniya           C) Kurosio 
D) Peru  E) Bengel 
 
98.Əsasən yay fəsilində respublikamızın ərazisinə 
daxil olan hava kütləsi: 
A) ekvatorial                   B) tropik      
C) dəniz arktik                      D) arktik kontinental  
E) mülayim kontinental 
 
99. Rusiya ilə sərhəddimizdə yerləşən təbii obyekt: 
A) Peştəsər         B) Murovdağ               
C) Dərələyəz         D) Burovar                                            
E) Baş Qafqaz dağları  
 
100. İpəkçiliyin inkişaf etdiyi şəhərlər: 
A) Şəki, Ordubad                          B) Bakı, Naxçıvan            
C) Tərtər, Şirvan                           D) Ucar, Göyçay                                    
E) Şəki, Gəncə 
 
101.Dünyanın kömür sənayesi üçün doğrudur: 
A) Kömür yalnız İOÖ-lərdə çıxarılır. 
B) İstehsalı və istehlakı əsasən İEÖ-lərdədir. 
C) Kömür yalnız metallurgiyada istifadə olunur.       
D) Yalnız İES-lərdə istifadə olunur. 
E) Əsasən cənub yarımkürəsində inkişaf etmişdir. 
 
102. Meşə sənayesinin məhsulu : 
A) boksit           B) fosforit   C) apatit           
D) kağız               E) azot 
 
103. Okeanın dibinə exolotdan göndərilmiş səs 
siqnalı 7 saniyəyə geri qayıtmışdır. Okeanın  
dərinliyini tapın. 
A) 4550 m   B) 5000 m         C) 5250m         
D) 3000 m             E) 2200 m 
 
104. Axmaz göllərin yaranmasının səbəbi: 
A) çayın qidalanma mənbəyi               
B) dərinlik eroziyası 
C) çayın meyliliyinin artması             
D) çaydan suvarma məqsədi ilə istifadə edilməsi 
E) çay yatağının yerdəyişməsi       
 
105. Mülayim iqlim qurşağında yerləşən türk 
dövləti: 
A) Tatarıstan B) Türkiyə              C) Azərbaycan         
D) Qazaxıstan      E) Türkmənistan  
 
106. Choose the pair of words with the different 
vowel sound. 
A) queen – reason            B) autumn – award 
C) nurse – heard              D) gun – donkey               

E) pull – push 
 
107. Choose the line of common nouns. 
A) skates, Tom, tennis 
B) republic, come, oil 
C) Baku, bank, permission 
D) feature, eye, struggle 
E) postman, admire, college 
 
108. Choose the correct articles. 
There was ... little house not far from ... shore. 
A) -, the             B) the, -            C) a, the    
D) a, a                E) the, a 
 
109. Choose the antonym of the underlined word.  
Do you think it is  wrong? 
A) easy                B) hard                  C) difficult    
D) right               E) clean 
 
110. Choose the correct pronouns. 
She opened ... eyes wide, but saw ... in the darkness. 
A) his, anything                    B) her, nothing  
C) theirs, anybody                D) his, something     
E) her, everything 
              
111. Choose the correct prepositions.  
- How did you get ... here?  Did you come ... train? 
- No, I came ... my car.  
A) to, by, in             B) -, by, in              C) to, on, in 
D) to, in, at              E) at, in, by 
 
112. Choose the correct variant. 
During the last two years Janet  has become ... . 
A) more friendly         B) prettily             C) greatly                         
D) nicely                     E) beautifully 
 
113. Choose the correct conjunction. 
The surprised engineer began to explain … to use 
the machine. 
A) what      B) who     C) how     D) that        E) if   
   
114. Choose the correct modal verb. 
All men … serve in the Army, it is their duty. 
A) can’t               B) must                 C) mustn’t    
D) have               E) are  able 
 
115. Choose the correct tense form.    
The conductor … the passengers if they … at the next  
station. 
A) asked, get of                    B) will ask, will got off 
C) ask, will get off               D) asked, would get off 
E) asks, would get off 
 
116. Choose the correct interrogative sentence. 
A) Which of the prisoners was killed? 
B) Which of the prisoners were killed? 
C) Which prisoner were killed? 
D) Why was the prisoner killed for? 
E) Why the prisoner was killed? 



 
117. Choose the correct variant.  
I want my students …  . 
A) to read books by Mark Twain 
B) not read books about nature 
C) read all the books by Jack London 
D) not translate such stories 
E) could they read such books 
 
118. Choose the correct variant  in the Passive 
Voice. 
Mother cooked some of the rice. 
A) Some of the rice were cooked. 
B) Some of the rice was cooked.  
C) Some rice have been cooked. 
D) Some of the rice had been cooked. 
E) Some of the rice was been cooked.  
 
119. Choose the correct variant in Indirect  
Speech.  
David said to his nephew: ”What problems did  you  
discuss  yesterday?” 
A) David said his nephew what problems did  they 
discuss the day before. 
B) David asked his nephew what problems had  they 
discussed  the day  before. 
C) David asked his nephew what problems they had 
discussed the day before. 
D) David told his nephew what problems they  had  
discussed  yesterday.  
E) David asked his nephew what problems they  
discussed yesterday. 
 
120. Make up a sentence.  
1. in  the USA    2. holiday     3.national    
4. is  the             5. greatest     6.Independence  Day 
A) 6, 4, 5, 3, 2, 1              B) 6, 5, 4, 3, 2, 1   
C) 1, 3, 6, 4, 5, 2              D) 5, 6, 4, 3, 2, 1     
E) 4, 6, 2, 5, 3, 1 
 
106. Wählen Sie richtige Silbentrennung  aus.             
A) wo-llen, mac-hen                                                                       
B) Dec-ke, lehr-en                                                                         
C) bew-oh-nen, besch-reiben                                                         
D) den-ken, lü-gen                                                                        
E) er-fahr-en, Ab-end                                                                        
   
107. Wählen Sie Synonym zum Wort „sprechen“                                                                       
A) schreien         B) rufen       C) schauen                                 
D) reden             E) fragen                                                       
 
108. Bestimmen Sie den Bau der Substantive. 
die Zuschauer, der Krieg, die Blumenvase               
A) sadə, sadə, düzəltmə                                                      
B) mürəkkəb, sadə, sadə                                                     
C) düzəltmə, sadə, mürəkkəb                                        
D) düzəltmə, düzəltmə, mürəkkəb                                   
E) sadə, mürəkkəb, mürəkkəb                                         
 

109. Wählen Sie richtige Variante aus. 
Das Wasser im Kaspischen Meer ist sälzlich ... als im 
Nordsee.   

A) -ere      B) -sten     C) am ... sten       D) -er        E) –                                                
 
110. Wählen Sie richtige Variante aus. 
siebzehn, siebzig, siebenundsiebzig, sechzig 
A) 70,77,76,61         B) 17,70,77,60         
C) 17,70,77,16         D) 70,17,72,60     E) 17,70,77,61 
 
111. Wählen Sie richtiges Pronomen aus. 
Die Mutter gibt ... einen Apfel. 
A) mich     B)  mir      C) du       D) ich       E) mein 
 
112. Was passt?                                                                                
Mein Vater … gestern nach Berlin gefahren.                         
A) ist     B) sind      C) wurde       D) bin         E) seid                                              
 
113. Wählen Sie die Verben mit untrennbaren  
Präfixen aus. 
1. erziehen 2. aussehen 3. empfehlen 
4. verlieren  5. abtrocknen  6. helfen 
A) 2, 4, 5            B) 1, 2, 6            C) 1, 3, 4  
D) 3, 5, 6            E) 2, 5, 6  
 
114. Wählen Sie richtige Variante aus. 
Was machst du im Sommer nicht? 
A) Bücher lesen   
B) Schi laufen 
C) spazierengehen 
D) in der Sonne liegen  
E) Fußball spielen 

 
 
115. Wählen Sie passende Variante aus. 
Unser Volk kämpft ... Freiheit.                                          
A) ohne die           B) für das             C) gegen die 
D) für die              E) auf der 
 
116. Wählen Sie richtige Artikel aus. 

Das ist … Frau. … Frau sitzt und arbeitet. 
A) eine- Die         B) ein- Die        C) die- Die                              
D) ein- Der           E) ein- Das 
                                                                
117. Wählen Sie richtige Frage aus. 
Um 12 Uhr beginnt unsere Versammlung. 
A) wann?         B) wo?               C) welche? 
D) wofür?        E) wie lange? 
 
118 .Bestimmen Sie Genus und Zeitform.                          
Das Buch wird von mir schnell gelesen. 
A) Imperfekt Passiv  
B) Präsens Passiv 
C) Präsens Aktiv 
D) Futurum Aktiv 
E) Perfekt Aktiv 
 
119. Ergänzen Sie den Satz. 
Der Park, ... die Kinder spielen, ist neu. 



A) wohin          B) wer              C) wo 
D) was              E) womit 
                                                                  
 120. Bilden Sie einen Fragesatz. 
1. besuchst  2. du  3. Deutschland  4. wann 
A) 4,1,2,3          B) 3,2,4,1      C) 3,1,2,4 
D) 4,2,1,3          E) 2,3,4,1                                                                                  
 
   
106. Choisissez le titre. 
- Qu’est-ce que tu cherches, Eric ? 
- J’ai dessin aujourd’hui. Je ne trouve plus mes 

crayons de couleur. 
- Tiens ! Voilà ta trousse. Ils sont dedans. C’est 

tout ? 
- Attends un peu. Et ton taille-crayon et ma 

gomme… ? 
- Vite, vite ! Tu vas être en retard, Eric.  
A) Eric fait ses devoirs. 
B) Eric cherche ses vêtements. 
C) Eric cherche ses amis.  
D) Eric cherche ses affaires. 
E) Eric fait des achats. 

 
107. Choisissez la série où la lettre finale ne se 

prononce pas. 
A) quel, avec, bec 
B) mer, fer, cher 
C) qui, que, coq  
D) piscine, corde, marelle 
E) poule, bel, nouvel 
 
108. Choisissez la bonne série. 
Son petit frère sait … noms des jours … semaine par 
cœur. 
A) les, du 
B) de la, les  
C) les, de la 
D) des, de la 
E) des, du 
 
109. Choisissez la bonne série. 
Ne faites pas … exercices. Vous … ferez à la maison. 
A) ces, le 
B) cette, les 
C) cet, les  
D) ces, les 
E) ces, la 
 
110. Choisissez la bonne série. 
…  notre salon il y a un immense tapis rouge. 
A) Autour de 
B) Au milieu de 
C) Au dessus de 
D) Derrière 
E) Avec 
 
111. Choisissez la bonne série. 
Quand il fait froid nous … habillons chaudement. 

A) vous 
B) nous 
C) te 
D) me 
E) s’ 
 
112. Complétez le dialogue. 
- S’il vous plaît, Monsieur, pour aller à la place 

Azneft ? C’est loin ? 
- A pied c’est loin. 30 minutes à pied. 
- Alors, qu’est-ce que je peux prendre ? 
- Tu prends le métro, direction Itchéri Chéher. Tu 

descends à la même station Itchéri Chéher. 
- Merci, Monsieur. 
- …  . 
A) De rien, Monsieur 
B) Pas mal, Monsieur 
C) Non, pas encore, Monsieur 
D) Bonjour, Monsieur 
E) Bien sûr, Monsieur 
 
113. Choisissez la phrase avec la voix passive. 
A) Les élèves lisent cet article. 
B) Les élèves liront cet article.  
C) Cet article est discuté par les élèves. 
D) Les élèves lisaient cet article. 
E) Les élèves ont lu cet article. 
 
114. Choisissez la bonne série. 
Le spectacle  finit et … applaudit les acteurs. 
A)  Personne  
B)  Tout le monde 
C)  Tous 
D)  Quelqu’uns 
E)  Rien 
 
115. Choisissez le temps du verbe souligné. 
Si les enfants voulaient se promener dans la forêt, il 
faudrait faire des excursions. 
A) présent de l’indicatif 
B) imparfait de l’indicatif 
C) subjonctif présent  
D) conditionnel présent 
E) futur dans le passé 
 
116. Choisissez la bonne série. 
Elle travaille beaucoup. Elle … peu. 
A) dort 
B) dors 
C) dormez 
D) dormons 
E) dormirons 
 
117. Complétez. 
Pour faire de la natation il faut … . 
A) une piscine 
B) un ordinateur 
C) une bicyclette 
D) un cheval 



E) une corde 
 
118. Choisissez le synonyme du mot 
               « logement ». 
A) chambre 
B) appartement 
C) bâtiment 
D) instrument 
E) restaurant 
 
119. Choisissez l’adverbe dérivé. 
A) commencement 
B) développement  
C) joyeusement 
D) médicament 
E) événement 
 
120. Choisissez le mot intrus. 
A) radis 
B) orange 
C) poire 
D) banane 
E) cerise 
 
 
 
"منظره" .106  - sözündə neçə hərf, neçə səs var? 
А) 6-6 B) 5-6 Ъ) 4-4 
Д) 5-7 E) 7-5  
   
بكار رفتھ است؟       " متضاد"در تركیب كدام جملھ كلمات  .107

                                 
А)  بچھ ھا خنده كنان دست بدست داده در اطراف درخت كاج

.مى رقصیدند  
Б)  باید ھمیشھ دست و رویتان را بشوییدقبل از خزابیدن.  
Ъ) و روشن استگاتاق درس ما بزر .  
Д) اما خواھر كوچكم بى . گم دختر با سلیقھ استخواھر بزر

.سلیقھ است  
Е)  دوان بخانھ آمد-بچھ دوان .  
  

108. " Əhali   " sözünü müəyyənləşdirən 
terminlər hansı sırada verilmişdir? 
А) İsim –  cəm – xüsusi  
Б) İsim – tək – ümumi  
Ъ) İsim – toplu – ümumi 
Д) İsim – tək – xüsusi 
Е) İsim – düzəltmə – cəm 
  

 صفات مركب در كدام ردیف است؟ .109
А)  ،عاقالنھپیشرو  Б)  باسواد، نامھربان  
Ъ)  خور باسوادپر  Д) گلرخ تیز ھوش،   
Е) سخاوتمند، دوربین  
  
110. «Saat 12-yə 10 dəqiqə qalmışdır.» - 

cümləsinin düzgün tərcüməsi hansı sıradadır? 

 

 حاال ساعت چند است؟
 

А) ساعت دوازده و ده دقیقھ است.  
Б) ساعت دوازده و ده دقیقھ كم است.  
Ъ) ساعت یازده و ده دقیقھ كم است.  
Д) ساعت یازده و ده دقیقھ است.  
Е) ساعت یازده و بیست دقیقھ است.  
  

 ضمیر تعیینى در كدام ردیف است؟ .111
А)  ،چندىبعضى، برخى  
Б) ھمین، ھمان، ھمھ 
Ъ) خود، خویش، خویشتن 
Д) ھیچ یک، ھیچ كدام، ھمگى 
Е)  چھ وقتكى، كدام، در  
  

ظروف مشتق در تركیب كدام جملھ بكار رفتھ است؟         .112
                                      
А) زه از اتاق درس بیرون رفتعارف بدون اجا.  
Б)  جنگل بایک خرس بزرگ روبروشداو در.  
Ъ) دوان بمدرسھ -خرامان و صنوبر خودشان را دوان 

.رساندند  
Д)  چھل درجھ گرمى میرسدامروز ھوا بھ.  
Е)  كم بخور، ھمیشھ بخور-كم .  
  

113. Hansı cümlədə "خواستن"  - feli öz lüğəvi 
mənasını itirmişdir? 
А)  گار خواھش كردیم كھ فردا پس از درس ما موزآما از

.را بسینما ببرد  
Б) من مى خواھم این ھكایت را نقل كنم.  
Ъ)  توبوس خواھد آمد یا با اپسر عمویت بھ شھر باكو با

 ھواپیما؟
Д)  خواھرم مى خواھد بمناسبت روز تولد مادرش را

.یک كندتبر  
Е) د صبح زود از گر مى خواھى بمدرسھ دیر نكنى، بایا

.خواب بیدار باشى  
  

114. Nöqtələrin yerinə hansı qoşmanı yazsanız 
cümlə tamamlanar? 

ٔ تاریخ دیدن خواھند موزه... موزان كالس یازدھم امروز آ دانش
.كرد  

А) را Б) از Ъ) با 
Д) در  Е) بھ  
   
حروف ربط ساده در كدام ردیف داده شده است؟              .115

                                       
А) بعد از آنكھ، قبل از آنكھ Б) چونكھ، ھمینكھ 
Ъ) لیكن، وقتیكھ Д)چون، شاید  
Е) در صورتیكھ، اما 
 
116. Yanaşma tipli təyini söz birləşməsi hansı 

sıradadır? 
А) ین شاعرگتربزر  Б)    گلھاى شكفتھ 
Ъ) مرد باكوئى  Д)   كشور ایران 
Е) راھنماچراغ   



 
117. Cümlələrdən hansının həmcins mübtəda 

olduğunu müəyyən edin. 
А)  پاییز فصلھاى پر نعمت و پر بركت ھستندتابستان و.  
Б) ه دبیرستان صندلیھا و میزھاى شكستھ را گاما در كار

.تعمیر مى كنیم  
Ъ) ه ھاى تازه را ھم مى نویسیم و ھم ازبر ژما سر درس وا

.مى كنیم  
Д)  بآسانى و درست زان كالس ما متن تازه را آموبیشتر دانش

. مى خوانند  
Е) چكم ھر روز با مادرش بھ كنار دریا مى رودخواھر كو.  
  

118. İsmi cümlə hansı sırada verilmişdir? 
А) فردا كالسھاى یازدھمین امتحان خواھند داد.  
Б) گلستان، ثار سعدى عبارت از دیوان غزلیات، بوستان، آ

.قصاید، رباعیات و غیره میباشد  
Ъ) پرویز ھمیشھ در ردیف دوم مى نشیند.  
Д)  جنگل ھا و مغاره ھا زندگى مى كنندحیوانات وحشى در.  
Е) یکى بآسانى -چوبھا را باز كرد و آنھا را یکى مرد بند پیر 

. شكست  
  

جملھ فرعى مقصد در كدام ردیف داده شده است؟            .119
                                 

А)  مھ روز ٢٨بنا بھ فرمان رئیس جمھورى ما ھر سال روز 
.جمھورى دموكراسى آذربایجان قید خواھد شد  

Б) پدرم براى من چرخ خیاطى . چون من خیاطى را بلدم
.خرید  

Ъ) قصد دارم سال آینده در مسابقھ جاى اول را بگیرم.  
Д) دیدىھرگاه كمى زودتر مى آمدى، او را مى .  
Е)  را نوشت، " بوستان"وقتیكھ سعدى  

.چھل و نھ سال داشت  
  

120. «Oxumaq istəyirəm» - birləşməsinin 
düzgün tərcüməsi hansı sırada verilmişdir? 
А) مى خواھم بخوانم 
Б) مى خواھم خواندم 
Ъ) خواستھ بودم بخوانم 
Д) مى خواستم مى خواندم 
Е) دارم مى خوانم 
 

َلَسَج  .106 –felinin məsdərini müəyyən edin. 
A)  َجْلَسٌة  
B) َمْجِلٌس 
C) َجاِلٌس 
D) ُجُلوٌس 
E) َمَجلٌَّة   
 
107. Atalar sözündə mübtəda nə ilə ifadə olunub? 

.ْلَماَءٱلسََّمِك ُیَكدُِّر ٱِإنَّ َشرَّ   
A) qarışıq təyini söz birləşməsi  
B) uzlaşan təyini söz birləşməsi 
C) çoxtərəfli izafət 
D) sadə izafət 
E) həmcins üzvlü izafət 

 
ُتْم َتْفَھُموَن .108  feli hansı   َكاَن  tərkibi xəbərdə–  ُكْن
mənanı verir? 
A) idi  

B) deyil 
C) hərəkətin davam etdiyini 
D) hərəkətin bitmiş olduğunu 
E) ola bilsin 

 
 .sözünün kök hərflərini müəyyən edin–  ُمَقدٌَّس .109
A)  م د د  
B) م ق س  
C) م د س 
D) ق د س 
E) ق د د   
 
110. Diftonqlu sözü müəyyən edin. 
A) ُدوٌر 
B) َھْوٌل 
C) ِذْرَوٌة 
D) َوْرٌد   
E) َوْقٌت   

 
 

111. Şəmsiyyə hərfi ilə bitən sözü müəyyən edin. 
A) ٌُّدب 
B) ِمْصُر 
C) َشِقیٌق 
D) ْحٌم  َل   
E) ِدیٌك   
 
112. Cümlənin növünü müəyyən edin. 

ْلُغْرَفَة َما َرَأْیُتَھاٱَلمَّا َدَخْلُت   
A) zaman budaq cümləsi 
B) təyin budaq cümləsi 
C) xəbər budaq cümləsi 
D) mübtəda budaq cümləsi 
E) tamamlıq budaq cümləsi 

 
َقْد  .113 -ədatının mənasını müəyyən edin. 

 َقْد َنْكُتُب َمَقاَلًة ُمْمِتَعًة َعْن َمْدَرَسِتَنا
A) deyil  
B) artıq 
C) ola bilsin 
D) idi 
E) həqiqətən 

 
114. Nöqtələrin yerinə uyğun variantı müəyyən 
edin. 

...َثَالُث   
A) ِبْنٌت 
B) َبَناٍت 
C) ِبْنَتاِن 
D) َبَناٌت   
E) ِبْنتًا   
 
115. Üstünlük (morfoloji) dərəcəsində olan sifəti 
müəyyən edin. 
A)  َقِویٌَّة  
B) ٌَّقِوي 
C) َأْقَوى 
D) َأَألْقَوى 
E) ُقوٌَّة   



 
116. Nöqtələrin yerinə uyğun variantı müəyyən 
edin. 

لرُّْبُعٱَو... َألسَّاَعُة   
A) الرَّاِبَعُة 
B) َأْرَبَعٌة 
C) الرُّْبُع 
D) الرَّاِبُع   
E) ْرَبُع  َأ   

 
 .sözünün antonimini müəyyən edin–  َطِویٌل .117
A) َقِصیٌر 
B) َقِلیٌل 
C) َقِدیٌم 
D) َمِدیٌد   
E) َنِظیٌف   

 
118. Altından xətt çəkilmiş sözü hansı variantla 
əvəz etdikdə məna dəyişməz? 

 َلْم َنْذَھْب ِإَلى ٱْلَمْكَتَبِة ٱْلَمْرَكِزیَِّة ٱْلَیْوَم.
A) َلْن َنْذَھَب 
B) َما َذَھْبَنا 
C) َسْوَف َنْذَھُب 
D) َسْوَف َال َنْذَھُب   
E) َال َنْذَھُب   
 
َمَضى  .119 –felinin növünü müəyyən edin. 
A) misal  
B) müdaaf 
C) naqis 
D) iki dəfə qeyri salim 
E) salim 

 
ْلُكُتِبٱھُؤَالِء ِمْن ُھَواِة   .120 cümləsində işarə əvəzliyi 
hansı cümlə üzvüdür? 
A) mübtəda 
B) xəbər 
C) təyin 
D) zərflik 
E) tamamlıq 

 
106. Укажите ряд слов, где ударение падает на 
3 слог. 
А) тренер, мандарин  
В) диета, бомба 
С) портфель, юрист      
D) аппетит, гуманизм   
Е) сила, выносливость 
 
107. Укажите существительное мужского рода. 
А)  печь                В) боль              С) новость  
D) фонарь            Е) кость 
 
108. Укажите существительное, которое имеет 
только форму единственного числа. 
А) столяр            В) мастер          С) ателье 
D) щипцы           Е) орден 

 
109.Укажите правильные окончания. 

Человек должен оставаться человек… на люб… 
мест…. 
А)  -ом-ое; - е;    
В)  -а; - ой; - е;  
С)  - ой; - ом; - о;  
D) - ом; - ом; - е; 
Е)  -ом; - ой; - у; 
 
110.Укажите предлоги-антонимы. 
А)  в-от            В) в-из            С) около-перед   
D) для – к      Е) за-с   
 
111. Укажите фразеологизм. 
А) ни утка, ни  курица  
В) ни рыба, ни мясо    
С) ни корова, ни баран    
D) ни птица ни зверь 
Е) ни кошка ни крыса 
 
112. Укажите, с каким словом употребляется в 
переносном значении существительное сердце. 
А) чистое                В) свежее               С) быстрое   
D) легкое                Е) гладкое 
 
113. Укажите лишнее слово: 
А) существительное     В) глагол        С) фонетика 
D) наречие                     Е) прилагательное 
 
114.Вставьте слово в пословицу: 
 - Цыплят по….считают- 
А)  зиме             В) осени                С) лету 
D) весне             Е) сезону 

 
115.Укажите  правильный перевод 
подчеркнутого слова произошло. 
А) кечди                  Б) баш вурду               Ъ) 
gялди  
Д) баш верди           Е) кечиб эетди 
 
116. Сколько служебных частей речи в 
предложении 
Он никому ничего не мог сказать, и это его 
мучило. 
А) 2              В) 6          С) 4            D) 5               Е) 7 
 
Прочитайте текст и выполните задания.(117-
120).   В призывной комиссии спрашивают 
призывника: 
- Где бы вы хотели служить? 
- Я всю жизнь мечтал о море. 
-Хорошо, будете служить на подводной лодке. 
-Только не там. 
-Почему? 
- Я на ночь всегда форточку открываю. 
 
117. Что это? 
А) анекдот              В) басня        С) рассказ 
D) сказка                 Е) статья 
 



118. Каким словом можно заменить в тексте 
слово форточка? 
А) глаза                В) окно       С) дверь   
D) шкаф               Е) мебель 
 
119. Что означает в тексте слово служить? 
А) работать в кафе   
В) работать в школе 
С) проходить службу в армии 
D) работать на корабле 
Е) работать в море 

 
120. Переведите на азербайджанский язык 
первое предложение 
В призывной комиссии спрашивают призывника: 
А) Чаьырыш комиссийасында чаьырышчыдан 
сорушурлар. 
В) Комиссийада ондан сорушарлар. 
С) Щярби комисариатда мяндян сорушурлар. 
D) Чаьырыш комиссийада чаьырышчыйа 
дедиляр: 
Е) Чаьырышчыны комиссийайа чаьырдылар.  

          
 

Əsas və orta ümumtəhsil məktəblərində yoxlama imtahanlarının aparılması 

məqsədi ilə 18 variantda test sual kitabçaları tərtib edilir.  

Ötən dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış imtahanlarında istifadə 

olunmuş test kitabçalarından bir variantını təqdim edirik: 
1. Hansı sözü sətirdən–sətrə keçirmək  mümkün 
deyil? 
A) birlik                   B) şahidlik                  C) dünən    
D) dostcasına           E) adət   
 
2. Azərbaycan dilində hansı hərflə başlayan söz 
yoxdur? 
A) t             B) p      C) ü             D) x          E) ı 
 
3. Aşağıdakı sözlərdən birinin tərkibi kök və iki 
qrammatik şəkilçidən ibarətdir: 
A) həyatdadır         B) qorxulu            C) sirdaşım    
D) soyuqluq           E) dağlar   
 
4. Çoxmənalı sözlərdən dilçiliyin hansı bölməsində 
bəhs edilir? 
A) morfologiya       B) sintaksis    C) etimologiya   
D) leksikologiya     E) fonetika 
 
5. Dörd cür yazılan şəkilçini müəyyən edin: 
A) -lar            B) -dakı                C) -çı    
D) -gil             E) -dək 
 
6. Aşağıdakı sözlərdən biri mənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul etmir: 
A) dostcasına         B) beşinci   C) səhər    
D) danışmaq          E) hərə    
 
7. Azərbaycan dilində neçə nitq hissəsinin ancaq 
qrammatik mənası var? 
A) 11        B) 6         C) 2         D) 5      E) 4         
 
8. Aşağıdakılardan  biri cümlənin təyini olmur: 
A) məsdər           B) sifət        C) əvəzlik    
D) feli sifət         E) say    
 

9. Həmcins üzvlər arasında hansı intonasiya olur? 
A) sual                      B) bitkinlik               
C) sadalama              D) bütün intonasiya növləri      
E) heç biri 
 
10.  Hansı fel indiki zamandadır? 
A) oxudum             B) gəlməz              C) danışırsan     
D) görüləcək          E)   sevinməlidir 
 
11. İsmin hansı halında olan söz kim? sualına 
cavab verir? 
A) yiyəlik                               B) adlıq  
C) çıxışlıq                               D) yönlük  
E) yerlik 
 
12.  Aşağıdakılardan biri tabesiz mürəkkəb 
cümlənin tərkib hissələri  arasındakı məna 
əlaqələrindən deyil: 
A) aydınlaşdırma əlaqəsi    B) zaman əlaqəsi 
C) ardıcıllıq əlaqəsi             D) bölüşdürmə əlaqəsi 
E) uzlaşma əlaqəsi  
 
13. Sintaktik təhlil zamanı mübtəda və xəbərin 
altından çəkilən xətlər hansı yazı növünə aiddir? 
A) əşyəvi              B) fikri                 C) şəkli     
D) sillabik            E) fonoqrafik 
 
14. Cümlə nə bildirir? 
A) bitmiş fikir                         B) söz sırası 
C) ad                                         D) miqdar 
E) yer 
 
15.  “Xeyli danışdı” cümləsində “xeyli” sözü 
zərfdir: 
A) vurğusu birinci hecaya düşdüyü üçün 
B) sıra bildirmədiyi üçün 



C) neçə? sualına cavab vermədiyi üçün 
D) hərəkətin miqdarını bildirdiyi üçün  
E) neçənci? sualına cavab vermədiyi üçün 
 
16. Şagirdlərin hansı məktəbdə oxuması ilə bağlı 
tərtib olunan və müəyyən yerə təqdim edilən 
sənəd adlanır: 
A) arayış               B) akt                      C) ərizə 
D) protokol           E) tərcümeyi-hal 
 
17.  Biri digərlərindən fərqlidir: 
A) mən       B) sən        C) o       D) biz     E) hər  
 
18. Azərbaycan nağılları, bir qayda olaraq, nə ilə 
başlanır?   
A) ustadnamə                         B) qaravəlli      
C) duvaqqapma                      D) xeyir-dua             
E) nəsihətnamə 
 
19. M.P.Vaqif  ən çox hansı janrda şeirlər 
yazmışdır?  
A) poema                                B) qoşma 
C) roman                                 D) müxəmməs 
E) təcnis 
 
20. M.F. Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” 
əsərində Yusif Sərrac hansı vəzifəni ləğv etdirir? 
A) xəzinədar               B) münəccimbaşı  
C) mollabaşı               D) ordu başçısı 
E) vəzirlik 
 
21.  H. Cavidin “Şeyx Sənan” əsərində Şeyx Sənan 
obrazına daha çox xasdır: 
A) eşqi uca tutmaq  
B) axıra qədər ancaq islam dininə etiqad göstərmək 
C) bütün dinləri eyni səviyyədə təbliğ etmək 
D) əməyi eşqdən uca tutmaq 
E) etiqada daha çox əhəmiyyət vermək 
 
22. C. Cabbarlının hansı ədəbi qəhrəmanı 
ömrünü, demək olar ki, teatr yaratmağa həsr 
etmişdir: 
A) Firəngiz              B) Sevil                
C) Aydın                 D) Almaz                
E) Oqtay  
 
23.  R. Rza yaradıcılığı ilə bağlı doğru fikir 
hansıdır? 
A) “Muğan” poemasının müəllifidir. 
B) Satirik şeirlər də yazmışdır. 
C) Daha çox komediya janrına üstünlük vermişdir. 
D) Repressiya qurbanlarına əsər yazmamışdır. 
E) Sərbəst şeirdə qələmini sınamamışdır. 
 
 
24. Azərbaycan ədəbiyyatında komediya janrı 
hansı janrdan əvvəl yaranmışdır? 
A) qoşma                B) tuyuq             
C) məsnəvi             D) faciə                  

E) qəzəl 
 
25. “Ekspozisiya” sözünün mənası 
aşağıdakılardan hansı ilə eynidir? 
A) bədii müqəddimə            B) zirvə 
C) bədii düyün                     D) final 
E) düyünün açılması 
 

26. 
9
7:

3
12

3
25 −  ifadəsinin qiymətini tapın. 

А) 
7
31                  В) 

3
22               С) 

3
13         

D) 3                      Е) 
3
28  

     
27. 15%-i 75 olan ədədi tapın. 

             A) 50     B) 200    C) 500     D) 300        E)  750 
 
28. a-nın  hansı qiymətində  2172))(( bba =  
bərabərliyi doğrudur? 
A) 1,7        B) 1,6         C) 1,9        D) 2,5         E) 1,5 

  
 
 
 
 
 
 

29. 
8

42
3

2

−
++

b
bb

 kəsrini ixtisar edin. 

 A) 2−b                                 B) b−2           

C) 2+b                                     D) 
2

1
−b

          

E) 
2

1
+b

 

 

30. a=− 67  olduqda, 7 + 6  ədədini a 
ilə  ifadə edin. 
A) –a                  B) a+1               C) a–1         

D) a                    E)
a
1

 

31. 24 +=− xx  tənliyini həll edin. 
A) 7; −2         B) −2      C) 7       D) 2        E) 14 
 

32. 




=+−
=+

7158
052

yx
yx

 tənliklər sistemindən yx −  

fərqini tapın. 
A) –0,7         B) 0,7      C) 0,5       D) 0,3        E) 0 
 



33. 0)5()1( 22 ≥−− xxx  bərabərsizliyini həll 
edin. 
A) (0;5]               B) )0;(−∞            C) (0;5)    
D) [0;5]      E) );5( +∞  
 
34. Ədədi silsilədə 3 ,91 == da  olarsa, 8a -i 
tapın. 
A) 30        B)  35       C) 40        D) 45         E) 50 
 

35. 
x

xxf 357)( −
=    funksiyasının təyin 

oblastını tapın.                
A) (0;5)      B) [5;+∞)   
C) );5()0;( +∞∪−∞  D) [ )+∞∪−∞ :5)0;(      

E) ( )+∞;0  
 
36. oooo 97cos157cos7cos23sin +  ifadəsinin 
qiymətini tapın. 

A)
2
1

                  B)
2
1

−                   C) 1         

D) 0                    E) 
2
3

 

 
 
 
 
37. 0cos4sin5 =− xx   tənliyini həll edin.     

A) narctg π+
4
5

;  Ζ∈n       

B) nπ
π

+
3

; Ζ∈n  

C) narctg π+
5
4

; Ζ∈n    

D) narctg π+3 ;  Ζ∈n   

E)  nπ
π

+
4

;  Ζ∈n  

38. 3log 2 =b  olduqda, 
16

log 2
b

-nı hesablayın. 

A) 1          B) −1            C) −7      D) 7       E) 3 
 
39. 04262 12 =+⋅−+ xx  tənliyini həll edin. 
A) 0;1   B)  1;2        C) 1; −1         D) 1;3       E) 2;3 
 
40. )7(log3 x− >1 bərabərsizliyinin ən böyük 
tam həllini tapın. 
A) 1         B) 2        C) 3        D) 4         E) 5 
 

41. xxxy 42 23 −+=  funksiyasının [–2;0] 
parçasında ən böyük qiymətini tapın. 
A) 8      B) 0     C) -3        D)  1        E) -8 
 
42. xyxy −== 2,2  xətləri ilə hüdudlanan 
fiqurun sahəsini tapın. 

A) 
2
13                B) 

3
23                   C) 3           

D) 
2
1

                 E) 
2
14  

 
43. Uzunluğu  30 sm olan AB parçası üzərində C 
nöqtəsi qeyd edilib. AC parçası  CB parçasından 5 
dəfə kiçik olarsa, CB parçasının uzunluğunu 
tapın.  
A) 10 sm        B) 12 sm          C) 6 sm           
D) 25  sm       E) 5sm  
    
44. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik 
bucağı 70°-dir. Üçbucağın təpə bucağını tapın. 
A) 30°      B) 35°       C) 40°        D) 55°      E) 110°  
 
45 Qabarıq çoxbucaqlının daxili bucaqlarının 
cəmi  12600 olarsa, onun tərəflərinin sayını tapın. 
A) 6       B) 7         C) 8            D) 9           E) 10 
 
46. A (1;4) və B (6;16) nöqtələri arasındakı 
məsafəni tapın. 
A) 10         B) 11        C) 12          D) 13          E) 14 

 
47. Rombun sahəsi 49 sm2, diaqonallarının nisbəti 
1:2 kimidir. Rombun diaqonallarını tapın. 
A) 7sm; 14 sm     B) 3 sm; 6 sm       C) 5 sm; 10 sm 
D) 2 sm; 4 sm      E) 6 sm; 8 sm   
 
48. Müstəvini kəsməyən parçanın bir ucu ondan 7 
sm, orta nöqtəsi isə 9 sm məsafədədir. Parçanın o 
biri ucunun müstəvidən məsafəsini tapın. 
A) 10 sm          B) 11 sm        C) 12 sm         
D) 13 sm        E) 14 sm 
 
49. Apofemi 4 sm, tam səthi 48 sm2 olan düzgün 
dördbucaqlı piramidanın oturacağının tərəfini 
tapın.  
A) 3 sm      B) 5 sm    C) 4 sm    D) 6 sm    E) 7 sm  

 
50. Ox kəsiyinin sahəsi  24 sm2, oturacağının 
sahəsi isə 16π sm2 olan konusun həcmini tapın.  
A) 64π sm3                 B) 32π sm3      
C) 16π sm3                     D) 384π sm3     
E) 192π sm3  
 
51. Toxa əkinçiliyini xış əkinçiliyi əvəz etdi: 
A) Mis-Daş dövründə              B) Erkən Tunc 
dövründə 
C) Yeni Daş dövründə             D) Orta Daş dövründə 



E) Son Tunc dövründə 
 
52. Qaumatanın siyasətinə aid idi: 
A) Misirin və ətraf ərazilərin işğal edilməsi 
B) xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və nəsli 
əyanların      hüquqlarını məhdudlaşdırmaq 
C) imperiyanı satraplıqlara bölmək 
D) vergi dairələrini müəyyənləşdirmək  
E) fars əyanlarının mövqelərini gücləndirmək 
 
53. Albaniya ərazisindəki katakomba 
qəbirlərini hansı tayfalarla 
əlaqələndirirlər: 
A) saklarla                  B) skiflərlə       
C) alanlarla                 D) Sasanilərlə       
E) kimmerlərlə 
 
54. Sasanilərin qələbəsi ilə bitmiş döyüşlər: 
1. Amid 2. Avarayr 3. Dzirav 4. Xalxal 
A) 1, 4                   B) 2, 3               C) 2, 4        
D) 1, 2                   E) 3, 4 
 
55.Xronoloji ardıcıllığı göstərin. 
1. Xürrəmilər hərəkatı 
2. Məzdəkilər hərəkatı 
3. ərəblərin Albaniya dövlətini ləğv etməsi 
4. Musafirin başçılığı ilə ərəblərə qarşı üsyan  
A) 1, 3, 2, 4                   B) 2, 3, 4, 1         
C) 2, 3, 1, 4                   D) 4, 3, 2, 1            
E) 1, 3, 4, 2  
 
56. Azərbaycan Atabəylər dövləti süqut etdi:  
A) IV Davidin Azərbaycana basqınları ərəfəsində 
B) Böyük Səlcuq imperiyasının dağıldığı ərəfədə 
C) Şirvanşahlar dövlətinin süqutu ərəfəsində 
D) monqolların Azərbaycana birinci yürüşü 
ərəfəsində 
E) Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana  yürüşü 
nəticəsində 
 
57. Qızıl Ordu hökmdarının 1357-ci ildə Azərbay-
cana yürüşünün nəticəsi: 
A) Atabəylər dövləti süqut etdi.           
B) Cəlairi dövləti süqut etdi. 
C) 5-ci monqol ulusu yarandı. 
D) Azərbaycan monqollar tərəfindən tamamilə işğal 
edildi. 
E) Hülakü dövlətinə son qoyuldu.  
 
58. İkinci Rusiya-İran müharibəsinin həlledici 
döyüşü olub, müharibənin sonrakı gedişinə 
əhəmiyyətli təsir göstərmiş və faktiki olaraq, onun 
müqəddəratını həll etmiş döyüş: 
A) Cavanbulaq döyüşü       B) Gəncə döyüşü 
C) Aslandüz döyüşü           D) Qəmərli döyüşü 
E) Şəmkir döyüşü 
 

59. Nadir şah əleyhinə 1747-ci ildə baş vermiş 
üsyanların səciyyəvi cəhətini müəyyənləşdirin. 
A) Üsyanlarda pərakəndəlik üstünlük təşkil edirdi. 
B) Üsyanlar kortəbii şəkildə baş verirdi.  
C) Üsyanlar mütəşəkkil təşkil olunmurdu.  
D) Üsyanlar  eyni vaxtda başlanırdı ki, bu da şah 
qüvvələrinin parçalanmasına səbəb olurdu.  
E) Üsyançıların aydın məqsədləri olmurdu. 
 
60. 1908-ci ildə tamaşaya qoyulan ilk Azərbaycan 
operası necə adlanırdı? 
A) «Koroğlu»             B) «Şah İsmayıl» 
C) «Nərgiz»                     D) «Gəlin qayası» 
E) «Leyli və Məcnun»  
 
61. XIX əsrin 30-50-ci illərində Cənubi Azərbay-
canda əhalinin əsas məşğuliyyətini 
müəyyənləşdirin. 
A) sənətkarlıq və ticarət          
B) əkinçilik və maldarlıq 
C) bağçılıq və sənətkarlıq       
D) arıçılıq və üzümçülük 
E) meyvəçilik və tərəvəzçilik 
 
62. İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
Almaniyanın işğalçılıq planlarında Azərbaycan 
haqqında nəzərdə tutulmuşdur: 
A) Şimali və Cənubi Azərbaycanı vahid dövlət 
formasında birləşdirmək, onları Qafqazda aparıcı 
dövlətə çevirmək 
B) Bakı neftini ələ keçirmək, Azərbaycanın şimali və 
cənubi də daxil edilməklə türk xalqları yaşayan digər 
əraziləri zəbt edərək ondan asılı olan «Böyük 
Türküstan» dövləti yaratmaq 
C) Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirmək və 
konfederativ dövlət yaratmaq 
D) Azərbaycanlıları xristianlaşdırmaq 
E) Azərbaycan əhalisini qula çevirmək 
 
63. 1920-ci ilin yayında Azərbaycan üçün səciyyəvi 
idi: 
A) ərzaq vergisinin tətbiq olunması  
B) hərbi kommunizm siyasətinin tətbiq olunması 
C) yeni iqtisadi siyasətə keçilməsi 
D) kəndli təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi 
E) sənayeləşdirmənin başlanması 
 
64. Görkəmli dövlət və ictimai xadim Heydər 
Əliyev neçənci illərdə yaşamışdır? 
A) 1925-2003-cü illərdə            
B) 1923-2003-cü illərdə  
C) 1928-2003-cü illərdə            
D) 1930-2003-cü illərdə 
E) 1924-2003-cü illərdə 
 
65. Baş nazirin toxunulmazlığına xitam verilə 
bilər: 
A) Baş prokurorun təqdimatı əsasında Mərkəzi Seçki 
Komissiyası tərəfindən 



B) Milli Məclisin təqdimatı əsasında Konstitusiya 
Məhkəməsi tərəfindən 
C) Baş Prokurorun təqdimatı əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
D) Azərbaycan  Respublikasının Prezidentinin 
təqdimatı əsasında Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən 
E) Milli Məclisin təqdimatı əsasında Mərkəzi Seçki 
Komissiyası tərəfindən  
 
66.  at2/2 ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin 
edilir (a-təcil, t-zamandır)? 
A) orta  sürət      B) kinetik enerji       C) qüvvə 
D) gedilən yol       E) qüvvə impulsu 
 
67. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan cismə təsir 
edən qüvvənin modulunu 2 dəfə azaldıb, qüvvənin 
qolunu 2 dəfə artırsaq, qüvvə momenti necə 
dəyişər? 
A) dəyişməz qalar  B) 4 dəfə azalar  
C) 2 dəfə azalar    D) 2 dəfə artar  
E) 4 dəfə artar 
 
68. Bərabər sürətlə hərəkət edən cismin kinetik 
enerjisinin onun kütləsindən asılılıq qrafiki 
hansıdır? 
A)                                 B)                         C)                       
 
 
 
 
 
 
 
D)                               E)               
 
 
 
    
 
 
69. Elektromaqnit rəqslərini hansı cihazın köməyi 
ilə müşahidə etmək olar? 
A) ampermetrin     B) transformatorun   
C) osilloqrafın     D) voltmetrin  
E) elektroskopun 
 
 
70. İdeal qaz molekullarının orta kinetik 
enerjisinin mütləq temperaturdan asılılıq qrafiki 
hansıdır? 
A)                               B)                         C)   
                     
 
 
 
 
 
 

D)                         E)    
  
 
 
 
      
 
71. Cismi təşkil edən zərrəciklərin hərəkət və 
qarşılıqlı təsir enerjisi ......... adlanır. 
A) mexaniki enerji   B) daxili enerji    
C) temperatur     D) orta kinetik enerji   
E) istilik tutumu 
 
72. V/A ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə 
uyğundur? 
A) uzunluğun   B) cərəyanın işinin    C) EHQ-nin     
D) müqavimətin    E) intensivliyin                     
 
73. Kondensatorun köynəklərindən birinin yükü 
3 mkKl, elektrik tutumu 3mkF olarsa, onun 
enerjisini hesablayın. 
A) 1,5 mkC      B) 3 mkC     C) 4,5 mkC     
D) 6 mkC     E) 9 mkC 
 
74. Fotonun  enerjisi hansı ifadə ilə təyin edilir? 
A) mc                  B) hν             C) h/λ      
D) mϑ2/2            E) qE∆d                               
 
 
75. Verilmiş cismin udduğu şüalanma enerjisi 2 
dəfə artarsa, şüalanmanın udulma dozası necə 
dəyişər? 
A) 4 dəfə azalar         B) 2 dəfə azalar     
C) dəyişməz qalar   D) 2 dəfə artar    
E) 4 dəfə artar  
 
76. Eynicinsli qarışığı göstərin. 
A) kükürdün su ilə B) dəmirin kükürd ilə     
C) neftin su ilə    D) bitki yağının su ilə  
E) etil spirtinin su ilə  
 
77. Hansı maddənin adı düzgün deyil? 
A) H2S – sulfid turşusu   
B) Fe(OH)3 – dəmir (III) hidroksid 
C) Fe2O3 – dəmir (II) oksid  
D) CuSO4 – mis (II) sulfat 
E) CaCl2 – kalsium-xlorid 
 
78. Hansı duzun suda məhlulu qələvi mühit  
yaradır? 
A) Na2SO4 B) NaCl  C) Na2CO3   
D) NaNO3 E) KCl 
 
79. Saxarozanın hidrolizindən hansı maddələr 
əmələ gəlir? 
A) qlükoza və fruktoza B) fruktoza və riboza   
C) nişasta və riboza D) dezoksiriboza 
E) yalnız qlükoza 
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80. Hansı metal xlorid turşusu ilə reaksiyaya 
 girmir? 
A) Zn                       B) Cr                  C) Cu       
D) Fe                       E) Mg 
 
81. Azot hansı oksidləşmə dərəcəsini göstərmir? 
A) −3                 B) +1                       C) 0    
D) +4                 E) +6 
 
82. Metilasetatın formulunu göstərin: 
A) CH3 – COO – CH3     
B) CH3 – COO – C2H5     
C) H – COO – CH3        
D) H – COO – C2H5     
E) CH3 – O – CH3 
 
83. 1,5 mol xlorla neçə qram alüminium 
reaksiyaya girər?  Ar(Al)=27 
A) 54                     B) 27                  C) 13,5           
D) 9                       E) 18 
 
84. 25%-li məhlul almaq üçün 150 qram suda neçə 
qram duz həll etmək lazımdır? 
A) 50                   B) 150               C) 100             
D) 25                   E) 125 
 
85. Aldеhidləri mis 2-hidroksidlə oksidləşdirdikdə 
hansı üzvi maddə alınır?  
A) karbonat turşusu                     
B) spirt        
C) mürəkkəb efir                         
D) karbon turşusu         
E) keton 
86. Hansı sırada quru birtoxumlu meyvəsi olan 
bitkilər verilib? 
A) qarğıdalı, buğda           B) zeytun, badam 
C) alma, fındıq                 D) yemiş, palıd qozası 
E) itburnu, feyxoa 
 
87. Aşağıdakılardan hansı şibyələrdə olur? 
A) kök                 B) gövdə  
C) yarpaq             D) zoğ   
E) tallom 
 
88. Aşağıdakılardan hansı ancaq məməlilər üçün 
səciyyəvidir? 
A) göz qapaqları        B) aorta qövsu  
C) dişlər   D) xarici qulaq seyvanı  
E) beyin yarımkürələri 
 
89. Sağlam orta yaşlı insanın alt çənə sümüyündə 
neçə ədəd diş yuvası var?  
A) 20                   B) 28                 C) 30         
D) 16                   E) 32 
 
90. Aşağıda verilənlərdən hansı biopolimerdir? 
A) qlükoza B) amin turşusu    C) hemoqlobin  
D) nukleotid E) süd turşusu 
 

91.  Hansı orqanoid hüceyrədə bölünmə 
vətərlərinin əmələ gəlməsində iştirak edir? 
A) mitoxondri  B) hüceyrə mərkəzi 
C) lizosom  D) vakuol 
E) xloroplast 
 
92. Hansı sistematik vahidlərdən həm bitkilərin, 
həm də heyvanların təsnifatında istifadə olunur? 
A) növ, cins               B) sinif, tip  
C) fəsilə, sıra             D) dəstə, sinif  
E) sinif, şöbə  
 
93.  Monqoloidlər üçün xarakterik olan əlamətlər 
hansı sırada düzgün verilib? 
A) qıvrım saçlar, enli burun 
B) düz saçlar, enli göz yarıqları 
C) qıvrım saçlar, qarabuğdayı dəri 
D) dalğalı saçlar, ağ dəri 
E) düz saçlar, dar göz yarıqlar 
 
94. Vegetativ çoxalma hansı orqanizmlər arasında 
geniş yayılıb? 
A) göbələklər B) bakteriyalar     C) heyvanlar  
D) bitkilər E) viruslar 
 
95. C.Əliyev hansı bitkinin yüksək məhsuldar 
sortlarını yaratmışdır? 
A) çovdarın                 B) buğdanın  
C) arpanın                   D) vələmirin  
E) qarğıdalının 

 
96. Kəsmə yüksəkliyinin 30 m-dən bir çəkildiyini 
nəzərə alaraq B nöqtəsinin mütləq hündürlüyünü   
təyin edin: 
A)  132 m       B) 116 m  C) 120 m  
D)  180 m   E)  150 m 
 

 
 
 
97. Respublikamızda pambıqtəmizləmə 
zavodlarının Kür-Araz ovalığında yerləşməsi 
əlaqədardır: 
A) ucuz işçi qüvvəsinin çox olması ilə 
B) səthin  hamar relyefi ilə 
C) yarımsəhra və quru iqlim tipinin mövcudluğu ilə 
D) mühüm nəqliyyat yollarının buradan keçməsi ilə 
E) xammalın  mövcudluğu ilə 
 
98. Samur və Arpaçayın ümumi cəhəti: 
A) Birbaşa Xəzər dənizinə tökülürlər. 
B) Mənbələrini başqa ölkənin ərazisindən götürürlər. 
C) Sərhəd çaylarıdırlar. 
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D) Eroziya bazisləri okean səviyyəsindən aşağıda 
yerləşir. 
E) Araz çayının sol qollarıdırlar. 
 
99. Azərbaycanda ən mühüm qaz yataqları 
hansılardır? 
A) Azəri, Çıraq     B) Ramana, Bibiheybət   
C) Neftçala, Səngəçal  D) Qaradağ, Şahdəniz   
E) Siyəzən, Parağaçay 
 
100. Mütləq hündürlük nəyə deyilir? 
A) iki məntəqə arasında olan yüksəklik fərqinə 
B) hər hansı məntəqənin okean səviyyəsindən olan 
  hündürlüyünə  
C) dağın ətəyinin düzənliyə qovuşan hissəsinə 
D) Azərbaycanda hər hansı yüksəkliyin Xəzər  
dənizinin səviyyəsinə olan hündürlüyünə 
E) dağın ən uca zirvəsinə 
 
101. Dağın ətəyində iyul ayının orta temperaturu  
+210C  olarsa qar xəttinin keçdiyi hündürlüyü 
təyin edin: 
A) 4500m B) 2000m C) 2100m 
D) 3500m E) 6000m 
 
102. Şimali Afrika səhralarında vahələrin geniş 
yayılması  əlaqədardır:  
A) çökək ərazilərdə, yeraltı suların səthə yaxın 
yerləşməsi ilə  
B) relyefdə düzənliklərin   üstün yer tutması ilə  
C) iqlimin quru olması ilə    
D) səthin çökmə suxur qatı ilə örtülü olması ilə   
E) çay şəbəkəsinin sıxlığı ilə 
 
103. Şimal Buzlu okean hövzəsinə  aid olan çaylar: 
A) Lena, Dunay     B) Peçora, Volqa   
C) Dunay, Ob   D) Yenisey, Lena        
E) Amur, Kolıma 

 
104. Vasko-da-Qamanın səyahətinin coğrafi 
nəticəsi: 
A) Yerin kürə forması sübut olundu 
B) Yer ekvatorunun uzunluğu müəyyən olundu 
C) Hindistana dəniz yolu açıldı  
D) Hindistana quru yolu ilə marşrut təyin olundu 
E) Avropalılar  üçün Mərkəzi Asiya regionları kəşf 
olundu 

 

105. İki materiki bir-birindən ayıran boğaz. 
A) Dreyk            B) Mozanbik       C) Bosfor           
D) Pa-de-Kale  E) Laperuz 
 
106. Choose the line of words with the sound  
     [ i:] 
A) breathe,  eagle, ship, sleep 
B) peace, meat, whistle, city 
C) actress, between, miss, sea 
D) bleed, bitter, keep, pity 

E)  pea, meet, tea, speak 
 
107. Choose the nouns in the singular.                                                                   
A) people, geese          B) Germans, trousers      
C) women, feet            D) foot, news           
E) teeth, sportsmen  
 
108. Choose the correct articles. 
      Who was … first president of … United  
      States? 
A) the, the         B) a, the      C) the, an 
D) a, a               E) the, - 
 
109. Choose the synonym of the word  
      answer. 
A) reply         B) repeat     C) require     
D) read          E) receive 
 
110. Choose the correct pronouns. 
    A friend of … came to stay with … yesterday. 
A) my, me                    B) myself, her 
C) my, them                 D) mine, me 
E) our, us 
 
111. Choose the correct prepositions. 
    ...  mistake I have told Sally I’ll meet her  
    tomorrow.   But tomorrow I’ll be busy ...   
    work. 
A) By, at      B) At, on         C) On, in       
D) By, on                  E) In, to   
 
112. Choose the correct adjective. 
    The Nile is … than the Mississippi. 
A) long                  B) longer       
C) the largest         D) most longest     
E) more long 
 
113. Choose the correct tense form. 
    I need an umbrella, because it … right now. 
A) rained     B) has rained    C) is raining     
D) rains       E) had rained 
 
114. Choose the correct sentence in the 

PassiveVoice. 
     Some people sometimes throw plastic bags  
     into the sea. 
A) Some people sometimes threw plastic  

  bags into the sea. 
B) Plastic bags are sometimes thrown into  

  the sea by some people. 
C) Plastic bags were sometimes thrown  

  into the sea by some people. 
D) Plastic bags have been sometimes  

  thrown into the sea by some people. 
E) Plastic bags will be sometimes thrown  

  into the sea by some people. 
 

115. Choose the correct modal verb. 
    We … stop pollution of the atmosphere. 



A) don’t have     B) must     C) can to                   
D) needn’t to      E) mustn’t 
 
 
116. Choose the correct question to the word   
     underlined. 
    I saw a friend of mine in the park  yesterday. 
A) Whose friend did I see in the park   
   yesterday? 
B) Whom I saw in the park yesterday? 
C) Whom did I see in the park yesterday? 
D) Whom did I saw in the park yesterday? 
E) Whom had I seen yesterday? 
 
117. Choose the correct variant. 
    The key … has been lost. 
A) opens the office          B) that opens the office with             
C) that opens the office   D) it opens the office            
E) it opened the office  

 
118. Choose the correct sentence.  
A) He wasn’t at the station too. 
B) They spoke English either. 
C) We didn’t send a letter either. 
D) My friend could swim at all. 
E) I know French also. 
 
119. Complete the sentence. 
     Your friends aren’t going to the post office, … ? 
A) do they            B) they are     C) aren’t they 
D) have they         E) are they   
     
120. Choose the correct sentence in Indirect  
      Speech. 
     “What do you usually have for lunch?” the  
      girl said to John. 
A) The girl asked John what did he usually 
      have   for lunch. 
B) The girl asked John what he usually had  
      for lunch.  
C) The girl told John what he usually has for   
     lunch. 
D) The girl said to John what he usually had  
     for lunch. 
E) The girl told John what he usually had for  
     lunch. 

 
106. Was passt?      
106. Ich habe heute in der Schule eine Zwei 
bekommen, 
und meine Eltern werden … 
 natürlich sehr unzufrieden. 
A) über mich     B) von mir           C) nach mir       
D) auf mich E) mit mir         
 
107. Da kommt gerade der Mensch, auf … wir 
warten. 
A) die      B) denen     C) der 
D) den     E) derer 

 
108. Ein Buch mit Reiseinformationen ist ein .. 
A)  Reiseführer       B)  Wörterbuch     
C) Schlafsack     D) Blumen    
E) Feuerzeug 
 
109. Die Schüler…den neuen Stoff ... . 
A) haben – verstanden  
B) seid – verstanden 
C) habt – verstehen  
D) sind – verstanden 
E) hast – verstehen 
 
110. Um die Sprache besser zu kennen,… 
A) Rechne viel  B) Lerne Erdkunde               
C) Mußt du Sport treiben D) Lies viel Deutsch            
E) Schreibe viel 
 
111. Der Lehrer war mit … zufrieden. 
A) den Antworten  seiner Schüler  
B) der Antwort   seinem Schüler 
C) die Antworten  seine Schüler 
D) der Antworten   sein Schüler 
E) Antwort 
 
112. Mein Vater liebt … und geht zu … täglich. 
A) seinem Eltern – seiner Eltern 
B) seine Eltern – seinen Eltern 
C) seinen Eltern – sein Eltern  
D) seines Eltern – seine Eltern 
E) mein – sein 
 
113. Unsere Klasse bereitet sich auf die Prüfungen  
vor. 
A) Wo bereitet sich unsere Klasse vor? 
B) Was sich bereitet unsere Klasse vor? 
C) Warum  bereitet sich unsere Klasse vor? 
D) Worauf bereitet sich unsere Klasse vor? 
E) Wie bereitet sich unsere Klasse vor? 
 
114. Im Dezember ist das Wetter …  
Im Januar ist es...Im Februar ist es... 
A) kälter – der kälteste – am kälteste 
B) kalt – kälter – am kältesten  
C) am kältesten – kalt - kälter 
D) der kälteste – kalt - kälter 
E) warm - warmer 

 
115. Wir … viel … . 
A) werde…wandern       B) werden…wandern 
C) werde…gewandert     D) habt…gewandern 
E) werdem…wandert 
 
116….ich hinausgehen? 
A) will        B) dürft     C) darf  
D) dürfen    E) willst 
 
117  ...erfüllte  den Plan 
A) Dieses Werkes     B) Diesem Werk 



C) Das Werk             D) Dieser Werk 
E) Diesen Werk 
 
118. Ich traf auf der Strasse... 
A) meines Freundin     B) meiner Freundin    
C) meine Freundin       D) meinen Freundin 
E) meinem Freundin 
 
119.1. gelobt, 2.der Versammlung, 3.der  
Direktor,4. in, 5.hat, 6.unsere Klasse?  
A) 1,6,4,5,3,2     B) 2,5,4,6,3,1 C) 3,2,6,4,1,5         
D) 2,1,4,6,3,5  E) 5,3,4,2,6,1 

 
120.1.um, 2. beginnt, 3. Uhr, 4. acht,  
5. das Konzert?  
A) 3,2,4,1,5 B) 2,5,1,4,3       C) 1,5,3,2,4         
D) 1,2,3,4,5 E) 5,1,3,2,4 

 
106. Dans quelle série les lettres finales se 
prononcent ? 
A) mère, père, chère B) noire, poire, boire 
C) armoire, poire, soir D) voir, noire, croire 
E) mur, mer, fer 
 
107.  Choisissez l’ antonyme du mot souligné. 
Il y a beaucoup de longues rues dans ma ville natale. 
A) claires           B) larges          C) étroites 
D) courtes          E) animées 
 
108. Choisissez la bonne réponse. 
- Qu’est-ce que les enfants français mangent à seize 
heures ? 
- A seize heures, ils mangent … pain avec ... beurre 
et … confiture. 
A)  du –du –de la  B) du – de – du 
C) de – du – de  D) du – du – le 
E) de la – le - du 
 
109. Choisissez la bonne réponse. 
Nous avons écrit  … dictée et nous avons fait 
beaucoup de fautes dans ... dictée. 
A)  une - cette     B)  les – ces C)  des – ce         
D)  de – cet E)   la - mon 
 
110. Écrivez en lettres :182 ; 276 
A) cent soixante-douze ; trois cent soixante dix-sept 
B) cent quatre-vingt-onze ; deux cent soixante-dix- 
sept 
C) cent quatre-vingt-douze ; deux cent soixante-six 
D) cent quatre-vingt-deux ; deux cent soixante-seize 
E) cent soixante – deux ; deux cent soixante- six 
 
111. Choisissez les noms masculins. 
A) chanteur, menteur, vendeur 
B) chanteuse, menteuse, vendeuse 
C) danseuse, fille, spectatrice 
D) bergère, musicienne, collégienne 
E) lycéenne, écolière, jardinière 
 

112. Choisissez les adjectifs qui se placent devant 
le nom. 
A) jaune, rouge, blanc 
B) jeune, vieux, beau 
C) armé, turbulent, indiscipliné 
D) pâle, malade, faible 
E) actif, passive, sérieux 
 
113. Choisissez la série des verbes qui se 
conjuguent avec avoir aux temps   composés. 
A) aller, monter, descendre, revenir 
B) se lever, se laver, se promener, se rencontrer 
C) être, finir, rougir, avoir 
D) se trouver, se rencontrer, se mettre, naître 
E) venir, revenir, devenir, s’arrêter 
 
 
114. Choisissez la série correcte. 
On m’a demandé … je me souvenais des détails de 
notre conversation. 
A) ce qui        B) que     C) ce que        D) si     E) qui 
 
115. Choisissez la proposition subordonnée  
soulignée. 
Comme je suis rentré  de l’école à 11 heures, je n’ai 
pas déjeuné à la cantine. 
A) proposition subordonnée temporelle 
B) proposition subordonnée de cause 
C) proposition subordonnée relative 
D) proposition subordonnée de condition 
E) proposition subordonnée complétive 
 
116. Formez une phrase. 
1.  fleurs   2. met  3. dans  4. maman  6. le vase 5. ces 
jolies 
A) 5, 6, 2, 3, 4, 1     B) 2, 1, 4, 3, 5, 6 
C) 4, 2, 5, 1, 3, 6     D) 6, 1, 2, 5, 3, 4 
E) 3, 4, 5, 1, 2, 6 
 
117.  Choisissez l’idée principale. 
Mon oncle est musicien. Il est professeur de musique 
à l’Académie de Musique. Ses étudiants apprennent à 
chanter et à jouer aux instruments nationaux. Ils 
donnent souvent des concerts pour les habitants de 
Bakou. Notre famille aime assister à ces concerts. Ce 
sont des soirées amusantes pour mon oncle qui aime 
bien son métier. 
A) Au cinéma            B) Au théâtre 
C) Mon oncle            D) A l’exposition 
E) Notre famille 
 
118. Choisissez la bonne réponse. 
-Qu’est-ce que les Français fêtent le 21 juin ? 
A)  le Mardis Gras 
B) la Fête du Travail 
C) la Fête de la Musique 
D) la Chandeleur 
E)  la Fête Nationale 
 



119. Choisissez la proposition impersonnelle. 
A) Il ne fait pas de fautes dans son travail de contrôle. 
B) Il fait ses devoirs et il se repose. 
C) Il fait des fautes dans ses devoirs. 
D) Il fait ses devoirs de maths sans fautes. 
E) Il est tard. Il pleut. Il fait froid.  Il faut rentrer à la  
maison. 
 
120. Choisissez  les plantes. 
A) chien, chat, oiseau 
B) rose, feuille, herbe 
C) âne, cheval, poisson 
D) vache, chèvre, poule 
E) mouton, chatte , chien 

 
106.  Укажите ряд антонимов. 
A) древний - старый         В) черный – темный 
С) тяжелый – трудный     D) родной – близкий   
Е) горячий – холодный  
 
107. Если мы опоздали, то должны сказать: 
А) прощайте              В) спасибо 
С) благодарю             D) извините          
Е) пока 
 
108. Продолжите пословицу «Меньше говори - 
больше …» 
А) делай                  B) рисуй     
С) играй                  D) пиши            
Е) пой 
 
109. Укажите вариант слова «холодный» в       
переносном значении. 
А) холодный взгляд            В) холодная вода          
С) холодный суп                 D) холодные фрукты    
Е) холодный арбуз 
 
110. На какой вопрос отвечает слово «пришёл»? 
А) что сделала?       В) что сделали?         
С) что сделало?       D) что сделал?          
Е)  что делаю?                   
 
111. Выделенное слово является: 
На стене висит карта. 
А) существительным      В) глаголом             
С) наречием                     D) предлогом 
Е) местоимением 
 
112. Составьте предложение. 
   1. мой     2. занимается    3. старший   
   4. спортом     5. брат 
А) 2,3,5,1,4              В) 1,3,5,2,4    
С) 3,5,4,1,2              D) 5, 2, 3,4, 1            
Е) 4,2,1,5,3 

 
113. Укажите, какое слово обозначает предмет. 
А) синий            В)  холодно   
С) журнал          D) читать          
Е) мой 
 
114. Выберите правильный перевод слова    
«tənbəl» 
А) аккуратный            B) ленивый     
С) трудолюбивый       D) осторожный 
Е) глупый 
 
115. Укажите правильный перевод 
словосочетания   «эстрадная музыка». 
А)  musiqinin estradası        B)  estrada musiqisi                                       
C)  estradanın musiqisi        D)  musiqili estrada 
Е)  estradalı musiqi 
 
116. Кто что делает? 
Кошка …;   птица …;    тигр … 
А) рычит, летает, мяукает        
B) летает, рычит, мяукает 
С) мяукает, летает, рычит                                     
D) рычит, мяукает, летает 
Е) мяукает, рычит, летает 
 
  Прочитайте текст и выполните задания. (117 -
120) 

Раз после дождя выглянуло солнышко и 
появилась семицветная радуга. Все ею 
любовались. 

Загордилась радуга и стала хвалиться, что она 
красивее солнца. Услышало эти речи солнышко, 
рассердилось. А радуга всё смеется и ещё больше 
хвалится. Тогда солнышко спряталось за тучу – и 
радуги как не бывало.  
  
117. Сколько цветов у радуги? 
А) 5        В) 6       С) 7       D) 8         Е) 9 
 
118. Выберите заголовок к тексту. 
А) Дождь и тучи            В) Солнышко и тучи        
С) Солнце и радуга       D) Радуга и земля  
Е) Дождик и радуга 
 
119. Чем можно заменить в тексте выделенные  
слова? 
 А) рассказ        В) диалог          С) беседа     
 D) смех            Е) эти слова       
  
120. Где появляется радуга? 
А)  в поле          В) на небе       С) на земле        
D) в степи          Е) в горах 

 
 



Yoxlama imtahanlarında peşə liseylərinin 4803 nəfər XI sinif, əsas və orta 

ümumtəhsil məktəblərinin uyğun olaraq 139258 nəfər IX sinif, 97977 nəfər XI 

sinif şagirdinin iştirak etməsi nəzərdə tutulur. 

2009-2010-cu dərs ilinin ikinci yarısında imtahanlara hazırlaşmasını təmin 

etmək məqsədi ilə IX sinif şagirdləri üçün ana dili və riyaziyyat, XI sinif şagirdləri 

üçün ana dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya, xarici dil 

fənlərinə dair test sual kitabçaları hazırlanıb, çap olunmaq üçün nəşriyyata təqdim 

edilib və fevral ayının ikinci yarısında təhsil müəssisələrinə çatdırılması nəzərdə 

tutulub.  

Kurikulum tətbiq edilən siniflərdə (I və II siniflər) cari dərs ilinin I yarısına aid 

ana dili və riyaziyyat fənlərindən məktəbdaxili qiymətləndirmə testləri hazırlanıb, 

çap olunub və məktəblilərin istifadəsinə verilib.  

Cari dərs ilinin II yarısına aid məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması üçün 

ana dili, Azərbaycan dili, riyaziyyat və informatika fənlərindən məktəbdaxili 

qiymətləndirmə vasitələri hazırlanıb, çap olunmaq üçün nəşriyyata təqdim edilib.  

Eyni zamanda ana dili, riyaziyyat, informatika, həyat bilgisi, təsviri incəsənət, 

texnologiya, musiqi, fiziki tərbiyə fənləri üzrə rublüklərin və qiymətləndirmə 

vasitələrinin hazırlanması davam etdirilir. 

Milli qiymətləndirmənin ötən ilin aprel-may aylarında keçirilmiş sınaq 

mərhələsi ilə bağlı yekun hesabat hazırlanıb və fevral ayının əvvəllərində 

ictimaiyyətə açıqlanacaq. 

Beynəlxalq qiymətləndirmə (PISA-2009) proqramının əsas mərhələsinə dair 

yekun hesabat hazırlanaraq PISA tədqiqatları üzrə beynəlxalq Konsorsiuma təqdim 

edilib və reytinq cədvəlinin təyin olunması gözlənilir.   

Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzi PISA-2006 proqramının 

nəticələrinin ətraflı təhlilinə əsasən ümumi təhsil sistemində görülən işlərin qənaət-

bəxş olduğunu qeyd edib, lakin oxu istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 



səmərəliliyinin artırılması, xüsusilə yuxarı siniflərin tədris proqramlarının və 

kurikulumlarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulduğu qənaətinə gəlib. 

Hazırda PISA-2006-nın nəticələrinə və beynəlxalq qiymətləndirmə sahəsində 

toplanmış təcrübəyə istinad edərək kurikulum əsasında hazırlanan dərslik və dərs 

vəsaitlərinə şagirdlərin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün kifayət qədər açıq test 

tapşırıqlarının daxil edilməsi, həmçinin onların nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı işlər davam etdirilir.  

Eyni zamanda beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatının məqsəd və vəzifələri, 

üsul və vasitələri və PISA-2009 tədqiqatının nəticələrinin müzakirəsi  ilə bağlı 

seminarların keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

Mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan buraxılış imtahanlarında, həmçinin 

məktəbdaxili qiymətləndirmələrin üsul və vasitələrinin beynəlxalq qiymətləndir-

mədə istifadə olunan üsul və vasitələrə tədricən uyğunlaşdırılması, eyni məqsəd, 

vəzifə və prinsiplər əsasında aparılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 

Cari ildə digər beynəlxalq qiymətləndirmələrin – TIMSS-2011 və PIRLS-2011 

proqramlarının sınaq mərhələsinin aparılması üçün zəruri məlumatların 

toplanması, TIMSS-2011 və PIRLS-2011 proqramlarının əsas mərhələsinin həyata 

keçirilməsi üçün sorğu alətlərinin hazırlanması prosesi davam edir. 


