
 

  

‘’Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti ‘’ fənnindən testlər. 

 

1. Azərbaycan yazılı dilinin formalaşması hansı əsrləri əhatə edir ? 

A) Birinci mərhələ -  XIII-XVIII əsr , ikinci mərhələ - XVIII əsrdən müasir dövrə qədər 

B) Birinci mərhələ -  X-XIII əsr ,    ikinci mərhələ - XIII əsrdən müasir dövrə qədər     

C) Birinci mərhələ - XIII-XVI əsr ,    ikinci mərhələ - XVI əsrdən müasir dövrə qədər   

D) Birinci mərhələ -  X-XX əsr , ikinci mərhələ - XX əsrdən müasir dövrə qədər 

E) Birinci mərhələ -  XII-XIX əsr , ikinci mərhələ - XIX əsrdən müasir dövrə qədər 

2. XIII (13-cü) əsrə qədər Azərbaycanda sənət əsərləri hansı dildə yazılırdı ? 

A) Ərəb, Fars                                        B) Azərbaycan, Yunan 

C) Ərəb, Yunan, Fars                           D) Ərəb, Rus 

E) Ərəb, Azərbaycan ,rus 

3. XIII-XIV (13-14) əsrlərdə hansı sənətkarlarımız  Azərbaycan dilində gözəl əsərlər yazıb 

yaratmışlar ? 

A) İ.Həsənoğlu, Nəsimi                       B) N.Gəncəvi, Füzuli 

C) M.Gəncəvi, X.Şirvani                     D) M.F.Axundov, X.Şirvani 

E) C.Məmmədquluzadə, N.Gəncəvi 

4. Ana dilinin dövlət dili statusu alması uğrunda mübarizə aparan H.Əliyevin 1977-1978-ci 

illərdə çətinliklər qarşısında qalmasının səbəbi nə idi ? 

A) Qəbul edilən konstitusiyada dövlət dili haqqında maddə yox idi. 

B) Azərbaycan dili Türk dili adlandırılmışdı. 

C) Dövlət Dil Komissiyası yaradılmışdı. 

D) Latın qrafikalı əlifba qəbul olunmuşdu. 

E)  “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman imzalanmışdı. 

5. H.Əliyev “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanı nə vaxt 

imzalamışdır ? 

A) 2001-ci il 18 iyun                      B) 1993-cü il 15 iyun 

C) 1992-ci il 12 noyabr                 D) 1991-ci il 21 fevral 

E) 1978-ci il 2 aprel 

 

6. Dövrün maarifçi ziyalılarının ərəb qrafikalı əlifbanı latın qrafikalı əlifba ilə əvəzləmək 

istəməsinin səbəbi nə idi ? 

A) Ərəb qrafikasının dilimizin səs sistemini bütün dolğunluğu ilə əks etdirə bilməməsi 

B) Ərəb qrafikalı əlifbanın köhnəlməsi 

C) İslam dininin təsirinin zəifləməsi 

D) Ərəblərin hücumlarının azalması 

E) Ərəb qrafikalı əlifbada hərflərin sayının çox olması 

7. Azərbaycanda neçə dəfə əlifba dəyişikliyi olmuşdur ? 

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

8.  Azərbaycanda hansı əlifbadan istifadə olunmamışdır ? 

A) yunan       B) latın     C) kiril       D) ərəb    E) ərəb,kiril 

9. Azərbaycanda əlifba dəyişikliyinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. 

A) ərəb – latın – kiril – latın                    B) latın- ərəb- kiril – latın 

C) kiril – latın - ərəb – latın                    D) yunan - ərəb – kiril – latın 

E) finikiya - yunan – kiril – latın 

10. Azərbaycanda 1939-1991-ci illərdə hansı qrafikalı əlifbadan istifadə olunmuşdur ? 

A) kiril            B)  latın       C) ərəb       D) yunan     E) finikiya 



11. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ibarətdir: 

A)  32 hərf  34 səsdən              B) 23 hərf   9 səsdən 

C) 33 hərf  34 səsdən               D) 32 hərf  32 səsdən 

E) 30 hərf  32 səsdən 

12. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili və Əlifbası günü nə zaman qeyd edilir ? 

A)  1 avqust    B) 1 noyabr      C) 12 avqust      D) 1 iyun     E) 18 sentyabr 

13.  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsi dil haqqındadır?  

A) 21- ci           B) 19- cu         C) 18- ci       D) 29-cu       E) 25 – ci 

14. Vaqif nə zaman öz yaradıcılığı ilə dilimizi inkişaf etdirmişdir ? 

A) XVIII əsr       B) VII əsr        C) XV əsr         D) XIX əsr      E) VIII əsr 

15. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nə zaman yaradılmışdır ? 

A) 1918-ci il        B) 1920-ci il      C) 1926-cı il    D) 1940-cı il       E) 1921-ci il 

16. Əlifba komitəsi nə vaxt yaradılıb ? 

A) 1922-ci il     B) 1930-cu il     C) 1960-cı il     D) 1940-cı il    E) 1955-ci il 

 

17. Türkoloji qurultay nə vaxt çağırıldı ? 

A) 1926-cı il            B) 1925-ci il           C) 1936-cı il         D) 1932-ci il    E) 1934-cü il 

18. Latın qrafikalı əlifbaya nə zaman keçilmişdir? 

A) 1929-cu il       B) 1930-cu il         C) 1940-cı il       D) 1941-ci il     E) 1946-cı il 

19. Kiril qrafikalı əlifbaya nə zaman keçilmişdir ? 

A) 1940-cı il       B) 1929-cu il        C) 1930-cu il      D) 1935-ci il     E) 1937-ci il 

20. Aristotel özünün “Ritorika” əsərini nə vaxt yazmışdır ? 

A) 335-ci il       B) 340-cı il      C) 341-ci il        D) 336-cı il     E) 338-ci il 

21.Azərbaycanda nitq mədəniyyətinin birinci dövrü hansı illərdir ? 

A) 1920-1960         B) 1930-1931     C) 1912-1915       D) 1936-1937      E) 1937-1940 

22. Azərbaycanda “Nitq mədəniyyəti” fənni  ali məktəblərdə nə vaxtdan tədris olunmağa 

başladı ? 

A) 1980-ci ildən                      B) 2000-ci ildən 

C) 1950-ci ildən                      D) 1940-cı ildən 

E) 1995-ci ildən 

23. XI əsrdə Azərbaycan dilində Azərbaycan dilində yazıb yaratmış şair hansıdır ? 

A) Xətib Təbrizi                          B) Ş.İ.Xətai 

C) X.Şirvani                               D) M.Füzuli 

E) N.Gəncəvi 

24.Biri türk dilləri ilə qohum olmayan dildir ? 

A) Tacik         B) Türk      C) Özbək       D)  Tatar         E)  Uyğur 

25. Sadalanan türk dillərindən biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu Oğuz qrupuna aiddir? 

A) Türkmən      B) Tatar        C) Qırğız           D) Özbək       E) Qazax 

26. Sadalanan türk dillərindən biri oğuz qrupuna daxil deyil: 

A) Qazax dili                 B) Azərbaycan dili 

C) Türk dili                     D) Türkmən dili 

E) Qaqauz dili 

27. Azərbaycan Respublikasında 12 noyabr 1995-ci il səsverməsi ilə Konstitusiyada dövlət 

dilimiz hansı adla təsbit olunmuşdur ? 

A) Azərbaycan dili                   B) Azərbaycan türkcəsi 

C) Azəri dili                              D) Türk dili 

E) Azəri türkcəsi 

 

28. Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili elan edildi: 



A) 1995-ci il 12 noyabr                    B) 1993-cü il 17 noyabr 

C)  2001-ci il 1 avqust                       D) 1978-ci il 18 iyun 

E)  1991-ci il 15 iyun 

29.  Ərəb dilindən keçən “mədəni” sözünün mənası nədir ? 

A) şəhərli     B) şəhər    C) mədinə    D) savad   E) davranış 

30.Nitq mədəniyyətinin əsl vətəni hara olmuşdur ? 

A) Yunanıstan        B) Çin         C) Ərəbistan           D) Hindistan            E) Babilistan 

31. “Mədəniyyət ” sözü hansı dildən keçmişdir: 

A) ərəb         B) ingilis          C) yunan                D) rus           E) alman 

32. Nitq mədəniyyəti fənninin əsas vəzifələrinə aid deyil: 

A) Ədəbi dildə jarqonlardan istifadəni təbliğ etmək 

B) Ədəbi dilin normalarını şagirdlərə düzgün çatdırmaq 

C) Ədəbi dilin normalarını tələbələrə düzgün çatdırmaq 

D) Ədəbi dilin normalarını gənc nəslə düzgün çatdırmaq 

E) Ədəbi dildə normalardan düzgün istifadəni təbliğ etmək 

33. Nitq mədəniyyətinin mövzusuna aid deyil: 

A) təsviri sənət əsərləri            B) ədəbi dil və onun normaları 

C) nitq istisnaları                      D) nitq etiketləri 

E) natiqlik sənətinin sahələri 

34. Natiqlik sənətinə verilən tələblərdən biri yanlışdır: 

A) yalnız şifahi nitq söyləmək 

B) düzgün, dəqiq və gözəl danışmaq 

C) mümkün qədər yığcam danışmaq 

D) mimika və jestlərdən düzgün istifadə etmək 

E) ədəbi dil normalarına riayət etmək 

35. Bir natiq kimi dünya şöhrəti tapmış  Roma natiqi hansıdır ? 

A) Mark Tulliy Siseron                 B) İsokrat 

C) Aristotel                                  D) Esxin 

E) Demosfen 

 

36. İnsanların ədəbi dil normalarına yiyələnməsi və gündəlik ünsiyyətdə ona əməl etməsi nə 

adlanır ? 

A) Nitq mədəniyyəti                 B) Nitq diksiyaları 

C) Nitq fəaliyyəti                      D) Yarlıqlar 

E) Diksiya 

37. Biri Yunan natiqlik məktəbinin nümayəndəsi deyil. 

A) Siseron          B) Demosfen       C) Aristotel                  D) Platon       E) Sokrat 

38. Biri Roma natiqlik sənətinin nümayəndəsidir: 

A) Brut                 B) Nəvvab        C) Sokrat             D) Platon        E) Demosfen 

39. Biri Aristotelin əsəri deyil. 

A) Natiq           B) Ritorika          C) Məntiq                     D) Siyasət      E) Poetika 

40. Biri Siseronun əsəri deyil: 

A) “Ritorika”        B) “Natiq”      C) “Natiqlik haqqında”    D) “Brut”      E) “Natiq” , “Brut” 

41. “Ritorika” əsəri neçə hissədən ibarətdir ? 

A) 3           B) 4          C) 5       D) 2       E) 7 

42. “Ritorika” əsərinə aid deyil: 

A) Natiqin nitqini əzbərləməsi                                      B) Nitqin tərtibi prinsipi 

C) Natiq üçün lazım olan şəxsi keyfiyyətlər                 D) Nitqin texnikası,vasitələri 

E) Nitqin tərtibi , nitqin texnikası 



43. Demosfenin natiqlik sənəti üçün vacib hesab etdiyi tələblərə aid deyil: 

A) natiqin xarici görünüşünün gözəl olması            B) materialın toplanması 

C) planın tərtibi                                                        D) nitqin məzmununun öyrənilməsi 

E) məzmunun dinləyicilər qarşısında söylənilməsi 

44. Natiqlik sənətinin digər adı nədir ? 

A) Ritorika              B) Etiket         C) Mimika             D) Jest          E) Etika 

45. Nizami Gəncəvi hansı əsərində qədim Yunanıstanın natiq dövlət başçılarının obrazını əsas 

obrazın şəxsində ümumiləşdirmişdir ? 

A) “İskəndərnamə”                   B) “Xosrov və Şirin” 

C) “Leyli və Məcnun”                D) “Yeddi gözəl” 

E) “Sirlər xəzinəsi” 

46. XX əsr  Azərbaycan natiqlərindən hesab olunmur. 

A) Şah İsmayıl Xətai                    B) Nəriman Nərimanov 

C) Bəkir Çobanzadə                    D) Səməd Vurğun 

E) Xəlil Rza Ulutürk 

47. Biri Firudun bəy Köçərlinin fikri deyil: 

A) Bacardıqca qısa və mənalı danış 

B) Ana dili millətin mənəvi diriliyidir 

C) Hər millətin özünə məxsus dili var ki, onun məxsusi malıdır 

D) Hər kəs öz anasını və Vətənini sevdiyi kimi ana dilini də sevir 

E) Ana dili ruhun qidasıdır 

48. Natiqlik sənətinin bu sahəsində mövzu əvvəlcədən dinləyiciyə məlum olur: 

A) akademik natiqlik                      B) məişət natiqliyi 

C) dini natiqlik                                D) məhkəmə natiqliyi 

E) ictimai-siyasi natiqlik 

49. Biri natiqliyin sahəsi deyil:    

A) iqtisadi natiqlik     B) siyasi natiqlik 

C) işgüzar natiqlik         D) akademik natiqlik 

E) dini natiqlik 

50. “Natiq düşdüyü vəziyyətdən çıxmaq üçün psixi cəhətdən hər hansı maneəyə qalib gəlməyi, 

əsəblərini cilovlamağı bacarmalıdır” fikirləri nitq mədəniyyətinin hansı elmlə əlaqəsinə aiddir 

? 

A) psixologiya         B) etika      C) estetika      D) dilçilik      E) pedaqogika 

51. Mənası əxlaq, xarakter,adət deməkdir. 

A) etika       B) estetika     C) üslub     D) incəsənət     E) ədəbiyyat 

52. Yunan mənşəli sözdür, mənası “həssas” deməkdir 

A) estetika      B) etika      C) psixologiya       D) üslub    E) incəsənət 

53. Nitq mədəniyyətində dilin gözəlliklərini məharətlə dinləyicilərə çatdırmağı qarşıya məqsəd 

qoyur: 

A) estetika       B) incəsənət       C) etika       D) psixologiya      E) pedaqogika 

54. Dil haqqında verilənlərdən biri düzgün deyil. 

A) Yeganə ünsiyyət vasitəsi olmaq                 B) İnsanlar arasında əlaqə yaratmaq 

C) Əşyalara ad vermək                                    D) Ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olmaq 

E) Fikri ifadə etmək 

 

55. Nitqə aid edilənlərdən  biri yanlışdır. 

A) Ünsiyyət vasitəsidir               B) Törəmədir 

C)  Dəyişkəndir                         D) Fərdidir 

E) Dil əsasında meydana çıxır 



56.Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır 

A) Nitq əsasdır, dil ondan törəmədir          B) Ünsiyyət prosesidir 

C) Dəyişkəndir                                           D) Özündə müxtəlif etiketlər birləşdirir 

E) Dil əsas, nitq törəmədir 

57. Fikirlərdən biri düzgün deyil: 

A) Nitq əsasdır, dil ondan törəmədir 

B) Dil ünsiyyət vasitəsi olub,mücərrəd işarələr sistemidir. 

C) Nitq ünsiyyət prosesidir. 

D) Dil tarixən az dəyişir, nitq isə çox dəyişkəndir. 

E) Nitq fəaliyyəti nitqin təzahürü üçün lazım gələn ictimai, psixoloji və fizioloji aktların sistemidir. 

58. Şifahi nitqin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil. 

A) Terminlər çox işlədilir                  B) Ümumişlək sözlərə daha çox yer verilir 

C) Nitqin axını sürətli olur                D) Cümlələr ,əsasən ,qısa və sadə olur 

E) Danışılır və eşidilir 

59. Şifahi nitq üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz. 

A) Durğu işarələrindən istifadə             B) Yarımçıq və elliptik, yaxud söz-cümlələr 

C) Replikalar                                         D) Qısa və sadə cümlələr 

E) mimika və jestikulasiya 

60. “Bir şəxsin nitqi” mənasını verən nitq forması hansıdır ? 

A) monoloji nitq        B) dialoji nitq    C) şifahi nitq         D) yazılı nitq     E) kütləvi nitq 

61. Monoloji nitqin bir forması olub, xüsusi hazırlıq olmadan,bədahətən söylənilən nitqdir: 

A) spontan nitq                       B) dialoji nitq 

C) təşkil olunmuş nitq             D) yazılı nitq 

E) kütləvi nitq 

62. Monoloji nitq haqqında deyilənlərdən biri səhvdir: 

A) debat        B) məruzə    C) spontan nitq   D) çıxış     E) mühazirə 

 

63. Dialoji nitqlə bağlı verilən fikirlərdən biri yanlışdır: 

A) Aktyorun tamaşaçılara xitabən təkbaşına söylədiyi nitqdir 

B) Makrodioloq və mikrodioloq formaları var 

C) Replikalardan təşkil olunur 

D) Bu nitqdə əsas yeri iki və daha artıq şəxsin qarşılıqlı söhbəti tutur 

E) Makrodioloq forması bədii əsərlərin bütün quruluşunu əhatə edir 

64. Ədəbi əsərdə “iki şəxsin söhbəti şəklində yazılmış hissə” mənasındadır : 

A) dialoq           B) monoloq       C) mühazirə       D) spontan nitq     E) məruzə 

65. Qeyri-mədəni nitqə aiddir: 

A) Bu nitqdə ədəbsiz sözlərə,söyüş və qarğışlara yer verilir 

B) Söz ehtiyatı zəngin olur 

C) Ədəbi dilin normalarına riayət etmək 

D) Cümlələri qrammatik və üslubi cəhədən düzgün qurmaq 

E) Hər sözün,ifadənin ahənginə, vurğusuna fikir vermək 

66 . Mədəni nitqə aid edilə bilməz: 

A) Lovğalıq           B) Zənginlik     C) Aydınlıq          D) İfadəlilik          E) Dəqiqlik 

67. Dövlət başçısının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycan Respublikasının suverenliyi 

və ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı çıxışını natiqliyin hansı növünə aid etmək olar 

? 

A) Siyasi natiqlik                 B) Bədii natiqlik 

C) İşgüzar natiqlik              D) Akademik natiqlik 



E) Dini natiqlik 

68. İş adamlarının, sahibkarların çıxışları natiqliyin hansı sahəsinə aiddir? 

A) İşgüzar                           B) Akademik 

C) Siyasi                             D) Bədii 

E) Dini 

  

69. Diplomatların nitqi natiqliyin hansı sahəsinə aiddir ? 

A) Siyasi          B) Akademik         C) İşgüzar           D) Bədii            E) Dini  

 

70. Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan şərti hansıdır ? 

A) Nitqin düzgünlüyü                        B)  Nitqin dəqiqliyi 

B) Nitqin sərbəstliyi                           D) Nitqin elmiliyi 

E) Nitqin aydınlığı 

71. Qeyd olunan fikirlərdən biri səhvdir. 

A) Dil və nitq ünsiyyət vasitələridir.              B) Dil əsas, nitq isə ondan törəmədir. 

C) Dil ümumi, nitq isə fərdidir.                     D) Hər bir dilin özünəməxsus quruluşu var. 

E) Dil nitqin bazasıdır. 

72. Müəllim M.Füzulinin qəzəlini ifadəli oxudu, sonra bədii xüsusiyyətlərini təhlil etdi.Bu 

zaman natiqliyin hansı sahəsindən istifadə etdi ? 

A) Bədii, akademik              B) Bədii, işgüzar 

C) Yalnız bədii                    D) Bütün sahələrindən 

E) İşgüzar 

73. Nitqin aydınlığı dedikdə nə nəzərdə tutulur ? 

A) Dinləyici və oxucunun nitqi asanlıqla anlaması,başa düşməsidir. 

B) Fikrin dil vasitələri ilə düzgün verilməsinin göstəricisidir. 

C) Milli ədəbi dilin qayda və qanunlarına uyğun gələn nitqdir. 

D) Forma və məzmunca düzgün qurulmuş nitqdir. 

E) Obyektiv gerçəkliyi doğru, dürüst əks etdirən nitqdir 

74. Nitqi zənginləşdirən vasitələrdən biri yanlışdır 

A) köhnəlmiş sözlər           B) sinonimlər 

C) antonimlər                     D) frazeoloji birləşmələr 

E) üslubi vasitələr 

75.Nitq hansı sözlərin hesabına zənginləşir ? 

A) Yeni sözlər            B) Arxaik sözlər 

C) Tarixizmlər            D) Köhnəlmiş sözlər 

E) Yunan mənşəli sözlər 

76. Nitqin təmizliyi ilə bağlı verilən fikirlərdən biri yanlışdır 

A) Nitqdə məhəlli dialektlərə, yerli şivələrə geniş yer verilməlidir. 

B) Əcnəbi sözlər lüzumsuz işlədilməməlidir 

C) Tüfeyli sözlərlə bağlı qüsurlar aradan qaldırılmalıdır. 

D) Jarqon sözlərin və ifadələrin işlədilməsi məqbul sayılmamalıdır. 

E) Qeyri-etik sözlərə, ifadələrə yer verilməməlidir. 

 

77. Aşağıdakılardan biri orfoqrafik norma ilə tənzimlənir. 

A) Sözlərin böyük və kiçik hərflərlə yazılması            B) Sözün yerində işlənməsi 

C) Nitqin dəqiqliyi                                                        D) Nitqin ifadəliliyi 

E) Nitqin yığcamlığı 

78. İcra başçısı iclasda müəssisə rəhbərlərinin vəzifələrindən bəhs edərsə, onun çıxışı natiqliyin 

hansı sahəsinə aiddir ? 



A) İnzibati-idarə           B) Siyasi        C) Bədii          D) Akademik        E) Dini 

79. Məktəbliyə “şagird” əvəzinə “tələbə” deyilərsə, ədəbi dilin hansı norması pozular? 

A) Leksik                                 B) Fonetik 

C) Qrammatik                          D) Leksik və fonetik 

E) Fonetik və leksik 

80. Qrammatik normanın gözlənilməsi , ilk növbədə, təmin edir: 

A) nitqin düzgünlüyünü                              B) nitqin dəqiqliyini 

C) nitqin ifadəli və cəlbedici olmasını        D) nitqin konkretliyi və yığcamlığı 

E) ədəbi tələffüzü 

81. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin beynəlxalq forumda Qarabağ məsələsi ilə bağlı 

çıxışı natiqliyin hansı sahəsinə aiddir ? 

A) siyasi        B) işgüzar              C) inzibati -idarə     D) akademik       E) bədii 

82. Sözlərin birində ədəbi dilin orfoepik norması pozulub. 

A) [başdayar]          B) [sa:dət]        C) [gəlmisən]        D) [sənnən]             E) [mənnən] 

83. Bunlardan biri obrazlılığın fonetik səviyyədə göstəricisi deyil: 

A) Sinonimlik                              B) Alliterasiya 

C) Assonans                              D) Heca təkrarı 

E) İntonasiya 

84. Yunan sözü olub,  düzgün tələffüz qaydalarını öyrənir 

A) orfoepiya       B) orfoqrafiya       C) üslubiyyat     D) etimalogiya     E) morfologiya 

85. Yunan sözü olub , düzgün yazılış qaydalarını öyrənir 

A) orfoqrafiya           B) orfoepiya      C) etimalogiya      D) morfologiya     E) üslubiyyat 

86. Hansı sözdə orfoepik norma pozulmuşdur ? 

A) [uşağlar]        B) [qızdar]       C) [kitap]        D) [sənnən]          E) [nöksan] 

  

87.Orfoqrafik normaya uyğun olmayan sözü göstərin. 

A) Qramatika         B) Ədəbiyyat      C) Üslubiyyat         D) Nəqliyyat        E) Mədəniyyət 

88. “Zülmdən təngə gələn camaat  xanın malikanəsinə hücum etdilər” cümləsində ədəbi dilin 

hansı norması pozulmuşdur ? 

A) qrammatik                                 B) leksik                                         

C) fonetik                                       D) leksik və fonetik 

E) fonetik və qrammatik 

89. Filologiya fakültəsinin müəlliminin bədii təsvir vasitələri barədə mühazirəsi natiqliyin 

hansı sahəsinə aiddir ? 

A) akademik                B) işgüzar      C) bədii             D) siyasi           E) inzibati- idarə 

90. Ədəbiyyat müəlliminin Nəsiminin “Yanaram” qəzəlinin bədii xüsusiyyətlərindən 

danışması natiqliyin hansı sahəsinə aiddir ? 

A) akademik          B) siyasi       C) bədii             D) inzibati- idarə         E) işgüzar 

91. Nitqin ifadəliliyi dedikdə nə başa düşülür ? 

A) Ən müvafiq üslub baxımdan ən uğurlu dil vasitələrini tapıb işlətmək 

B) Dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda-qanunlarına tam əməl etmək 

C) Yazılı nitqin orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi baxımından səliqə-səhmanlı olma 

D) Fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan şəkilçiləri işlətmək 

E) Qrammatik qayda-qanunlara əməl etmək 

92. Nitqə aid edilən əlamətlərdən  biri yanlışdır. 

A) Dəyişməzdir                         B) Dil əsasında meydana çıxır 

C) Ünsiyyət prosesidir               D) Törəmədir 

E) Dəyişkəndir 

93. Orfoqrafik normaya uyğun olmayan sözü göstərin. 



A) mədəniyət   B) istiqlaliyyət   C) üslubiyyat  D) nəqliyyat   E) saniyə 

94.Tələffüz şəklində verilmiş aşağıdakı cümlədə hansı sözdə orfoepik norma pozulmuşdur ? 

A) [xəstənin]     B) [dünənnən]     C) [təyyarə]      D) [lap]    E) [yaxşılaşdı] 

95.”Qəflətən külək başladı, ağacdakı meyvələrə yığılmalıdır?” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur? 

A) Leksik, qrammatik                                 B) Leksik 

C) fonetik                                                   D) fonetik, leksik 

E) Yalnız leksik 

   

96.  Zəngin nitq mədəniyyətindən xəbər verən, şifahi və yazılı nitqin inkişafına xidmət edən 

ədəbiyyat nümunəsi hansıdır? 

A) «Kitabi Dədə Qorqud»                       B) «Koroğlu»  

C) «Leyli və Məcnun»                              D) «Əsli və Kərəm»   

E) «Danabaş kəndinin əhvalatları» 

97.Orfoqrafik normaya uyğun olmayan sözü göstərin 

A) Əhəmiyət            B)qalibiyyət       C) İqtisadiyyat          D) tərbiyə    E) Ədəbiyyat         

98. Leksik norma tələb edir . 

A) Sözlərin mənasına bələd olmağı və onu yerində düzgün işlətməyi  

B) Sözlər və cümlələr arasında əlaqələrin düzgün qurulmasını 

C) Sözlərin düzgün tələffüz olunmasını 

D) Durğu işarələrini düzgün qoyulmasını 

E) Sözlərin düzgün yazılışını 

99.Hansı fikir yanlışdır ? 

A) Leksik normada inkişaf və dəyişmə ləng gedir. 

B) Norma qayda, əsas deməkdir. 

C) Həm şifahi,həm də yazılı ədəbi dil normalara tabedir. 

D) Ədəbi dil normasında bir qayda olaraq sabitlik olur. 

E) Ədəbi dilin normaları olmadan ədəbi dil yoxdur. 

100. “Qapını döyürlər” əvəzinə  “qapını vururlar” ifadəsini işlətsək, ədəbi dilin hansı norması 

pozulmuş olar ? 

A) Leksik                            B) Qrammatik 

C) Fonetik                          D) Qrammatik və fonetik 

E) Fonetik və leksik 

 101. Bu norma hər bir şəxsdən sözün mənasına bələd olmaq, onu düzgün və yerində işlətməyi 

tələb edir. 

A) Leksik           B) Orfoqrafik    C) Morfoloji norma          D) Sintaktik      E) Orfoepik 

102. “Nərminin gərgin və qayğılı fikirləri bizi həyəcanlandırdı” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur ? 

A) leksik                                     B) fonetik     

C) orfoepik, qrammatik              D) qrammatik 

E) orfoqrafik, leksik 

103. “Ağız çaşar, düzünü danışar” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

A) leksik     B) qrammatik      C) fonetik    D) leksik, qrammatik    E) fonetik,qrammatik 

104. Cümlələrin birində leksik norma pozulmuşdur ? 

A) Hündür mərtəbəyə çatmaq onun çoxdankı arzusu idi. 

B) Xəstənin yüksək hərarəti vardır. 

C) Xoş sözlərdən sonra Mərdanın hirsi soyudu. 

D) Aradakı soyuq münasibət ümumi işə mane olurdu. 

E) Qədir işin nə yerdə olduğunu bilib,cin atına mindi. 



105. Tarixilik baxımından nitq normalarının hansında dəyişmə ləng gedir ? 

A) fonetik və qrammatik               B) yalnız qrammatik 

C) fonetik və leksik                      D) leksik 

E) yalnız fonetik 

106. Tarixilik baxımından nitq normalarının hansında dəyişmə tez gedir ? 

A) leksik                                 B) leksik və qrammatik 

C) yalnız fonetik                     D) fonetik və qrammatik 

E) yalnız qrammatik 

107. Nümunədə ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

        Pəncərəmə hicran yazır 

        Damcıların naxış-naxış.      (B.Vahabzadə) 

A) qrammatik                              B) fonetik 

C) leksik və qrammatik               fonetik və qrammatik 

E) leksik və fonetik 

108. “Nərgiz bacısının uzun saçlarından hörük toxuyurdu” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur ? 

A) yalnız leksik                  B) yalnız qrammatik       

C) yalnız fonetik                D) fonetik və leksik 

E) leksik və qrammatik 

109. Qrammatik norma tələb edir: 

A) sözlər və cümlələr arasındakı əlaqələrin düzgün qurulmasını 

B) sözlərin düzgün yazılmasını 

C) sözlərin düzgün tələffüz olunmasını 

D) sözlərin dəqiq və yerində işlədilməsini 

E) ən təsirli söz və ifadələrin tapılıb işlədilməsini 

110. Kobud sözdür, nitq qüsuru sayılır: 

A) vulqarizm           B) varvarizm 

C) sarkazm             D) frazeoloji birləşmə 

E) termin 

111.“Bu iki kitabları müəllimə çatdırın” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

A) qrammatik   B) leksik    C) orfoepik    D) orfoqrafik  E) orfoqrafik və qrammatik 

112. “Zülmə adət etmiş xalq Yusif Sərraca qarşı üsyan qaldırdılar” cümləsində ədəbi dilin 

hansı norması pozulmuşdur ? 

A) qrammatik    B) fonetik  C) leksik    D) leksik və fonetik    E) fonetik və qrammatik 

113. “Görüşə siz və onlar dəvət olunublar”  cümləsində ədəbi dilin hansı norması 

pozulmuşdur ? 

A) qrammatik    B) fonetik  C) leksik     D) leksik və qrammatik  E) fonetik və leksik 

114. “Silahlı əsgərlər kəndin sakit sakinlərinə amansız divan tutdular.” cümləsində ədəbi dilin 

hansı norması pozulmuşdur ? 

A) leksik       B) fonetik     C) orfoqrafik   D) qrammatik   E) orfoepik 

115. “Babamın maraqlı yaddaşına söz ola bilməz” cümləsində hansı söz leksik normaya uyğun 

deyil ? 

A) maraqlı      B) babamın      C) yaddaşına     D) söz      E) ola bilməzdi 

116. “Sən də, Murad da karikatura çəkməkdə çox mahirsən” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur ? 

A) qrammatik      B) orfoqrafik    C) leksik    D) orfoepik  E) həm orfoqrafik, həm orfoepik 

117. Nümunədə obrazlığın qrammatik səviyyədə göstəricisini müəyyən edin. 

                         

                         Təslim ol,təslim ol,  Bisütun dağı ! 



                          Parlasın eşqimin sönməz ocağı !               (S.Vurğun) 

A) İnversiya         B) İntonasiya    C) Alliterasiya    D) Ellipsis      E) İstiarə 

 

118. Nümunədə obrazlığın qrammatik səviyyədə göstəricisini müəyyən edin. 

                                         Belə yaşamışdır dünən və bu gün 

                                         Bizim keçmişimiz-oğuzlar,hunlar 

                                         Ərin namusunu qorumaq üçün 

                                         Keçər balasından Burla Xatunlar 

A) İnversiya      B) Metafora      C) Assonans            D) Cümlə təkrarı       E) Alliterasiya 

 119. Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz. 

A) Geniş izah və analitik şərhdən istifadə             B) Fikrin hüquqi azadlığı 

C) Fikrin birmənalılığı                                            D) Arxaik leksikanın mühafizəsi 

E) Fikrin diqqətliliyi 

120. Biri bədii üslubun fonetik səviyyədə göstəricilərinə aid deyil. 

 A) Sinonim        B) Assonans     C) Alletrasiya           D) Təkrar       E) İntonasiya 

121. Aşağıdakılardan hansı nitqə müəyyən emosionallıq verir ? 

A) Mimika, jest                       B) Jest, poetizm 

C) Ritorika, mimika                 D) Etiket, poetizm 

E) Ritorika, jest 

122. Publisistik üsluba aid edilə bilməz: 

A) Burada məcaziliyə, obrazlılığa yer verilir 

B) Qəzet və jurnallarda istehsalatla bağlı oçerklər, yol qeydləri, felyatonlar dərc olunur. 

C) Fikirlər təhkiyə üsulunda çatdırılır 

D) Həyatda baş verən müxtəlif hadisələr, faktlar sadə dildə verilir 

E) Radio,televiziya verilişləri bu dildə aparılır. 

123. Elmi üslub üçün xarakterik deyil 

A) Emosionallıq, obrazlılıq            B) Dəqiqlik 

C) Konkretlik                                 D) Birmənalılıq 

E) Məcazi mənalı sözlərə yer verilməməsi 

124. Hansı fikir yanlışdır ? 

A) Cümlə üzvlərinin sıralanması heç bir qaydaya tabe deyil 

B) Yazı ünsiyyətində durğu işarələrinin böyük əhəmiyyəti var 

C) Uzlaşma əsasən mübtəda ilə xəbər arasında olur 

D) Qrammatik normanın pozulması nitqin düzgünlüyünün pozulmasına səbəb olur 

E) Ədəbi dilin normasında sabitlik olur 

 

125.  Nitq mədəniyyətinin birbaşa əlaqəsi olmayan elmləri seçin.  

1 - Kimya 2 – ədəbiyyat 3 – Biologiya  4 - Psixologiya 5 – Coğrafiya 6 - Məntiq 

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

126. “Professor Ağayev Həzin bir adamdır” cümləsində dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

A) Leksik                           B) Qrammatik 

C) Fonetik                         D) Həm leksik, həm qrammatik 

E) Fonetik, leksik 

 

127. “Bu məqalə jurnalın ……. sayında çap olunacaq” cümləsində nöqtələrin yerinə hansı söz 

yazılsa, leksik norma pozular ? 

A) Dünənki         B) Növbəti          C) Dördüncü           D) Axırıncı         E) Beşinci  

128. “Bir qarpız tağı da yetişməz susuz tarlalarda” cümləsində pozulub. 

A) Leksik və qrammatik norma 



B) Fonetik və qrammatik norma 

C) Yalnız qrammatik norma 

D) Fonetik norma 

E) Yalnız leksik norma 

129. Aşağıdakılardan  biri orfoqrafik norma ilə tənzimlənir. 

A) Söz hissələrinin sətirdən -sətrə keçirilməsi 

B) Vurğudan asılı olaraq bəzən sözün fərqli leksik məna daşıması məqamları 

C) Sözün tələffüzü 

D) Sözün leksik mənasının fərqləndirilməsi 

E) Çoxmənalılıq 

130. Orxan və mən Dəli Kür romanını oxudum nümunəsində ədəbi dilin hansı norması 

pozulmuşdur ? 

A) Fonetik, qrammatik                     B) Fonetik, leksik 

C) Fonetik, leksik, qrammatik          D) Fonetik 

E) Leksik 

131. Nitq mədəniyyəti ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin. 

A) Nitqin düzgünlüyü nitq mədəniyyətinin ümumi, nitqin ifadəliliyi isə xüsusi məsələdir. 

B) Ədəbi dilin normaları bir sistem olmaqla bərabər, müstəqilliyə də malikdir. 

C) Hər kəs nitqini təkmilləşdirə bilər, amma hamı natiq ola bilməz. 

D) Nitq mədəniyyəti sözdən düzgün istifadə ilə yanaşı, onun dəqiq və ifadəli olmasını tələb edir. 

E) Nitq mədəniyyəti dilçiliyin praktik sahəsidir. 

132. Nitq mədəniyyəti adlanır: 

A) insanların ədəbi dilin müəyyənləşmiş normalarına yiyələnməsi və gündəlik ünsiyyətdə ona əməl 

etməsi 

B) nitqin yalnız ifadəliyinə əməl edilməsi 

C) nitqin təzahürü üçün lazım gələn, ictimai, psixoloji və fizioloji aktlar sistemi 

D) insanların dilə və nitqə münasibəti 

E) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitələrinin seçilməsi 

 

133. Bu nitqdə fasilə, sürət, ahəng, ton xüsusi rol oynayır. Buraya mühazirə, məruzə, 

məlumat, çıxış, məktub və s. daxildir, müxtəlif məqsədli və məzmunludur. Bu, nitqin hansı 

növünə aiddir? 

A) Monoloji         B) Dialoji              C) Səsli          D) Səssiz                E) Zahiri 

134. Nitqdə müəyyən miqdar sayından sonra gələn isim cəmdə işlədilərsə, bu halda ədəbi dilin 

hansı norması pozulmuş sayılır ? 

A) Qrammatik                      B) Leksik və qrammatik 

C) Leksik                             D) Fonetik 

E) Leksik və fonetik 

135. Hansı düzgün nitqdir ? 

A) Professor həmyerliləri ilə görüşüb, səmimi söhbət etdi. 

B) Altay nənəsini qışqırdı. 

C) Baba ayağa qalxmaq istədi, ancaq hələm bacarmadı. 

D) Ana yaxın-yaxın gəlib yatmış körpəsinə baxdı. 

E) Sona uzun-uzun danışdı. 

 

136. Bəndlərin birində rəsmi üslubun əlamətləri verilmişdir: 

A) Aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarla ifadəsi. 

B) Kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə. 

C) Ümumiləşdirmə,mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə 



D) İctimai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı,kütləvilik. 

E) Dialektüstü nitq forması olması 

137. Verilənlər içərisində hansı üsluba aid xüsusiyyət yoxdur. 

1) Olduqca müxtəlif mövqe və maraqları əks etdirir. 

2) Dialektüstü nitq formasıdır. 

3) Modallıq bildirən söz və ifadələr çox işlənir. 

4) Müəyyən mərhələlərdə bütövlükdə ədəbi dili təmsil etmişdir. 

A) Rəsmi-işgüzar      B) Publisistik      C) Məişət     D) Elmi        E) Bədii üslub 

138. Üslubiyyat və üslub haqqında verilənlərdən biri səhvdir: 

A) İşlənmə dairəsinə görə üslubiyyat üsluba nisbətən daha geniş anlayışdır. 

B) Üslubiyyat dilin üslubi imkanlarını öyrənir. 

C) Dilçilikdə üslub üslubiyyatın əsas vahididir. 

D) “Üslub” dedikdə dil vasitələrindən məqsədyönlü istifadə nəzərdə tutulur. 

E) Nitq üslubları adətən 2 növə bölünür. 

139. Məişət üslubuna aid edilmiş fikirlərdən biri yanlışdır 

A) Radio dili, televiziya dili, eləcə də kütləvi yığıncaqlarda, mitinqlərdə səslənən dil məişət 

üslubuna aiddir. 

B) Məişət üslubunda məhəlli nitq təzahürlərinə yol verilmir. 

C) Məişət üslubu ən tipik şəkildə dialoji nitq formasında üzə çıxır. 

D) Bu üslubda intonasiya və jest hərəkətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

E) Dialektüstü nitq formasıdır. 

140. Fikirlərdən biri elmi üslub üçün yanlışdır 

A) Bu üslubda modallıq bildirən söz və ifadələr, mürəkkəb cümlələr az işlənir. 

B) Məntiqlilik, ardıcıllıq, konkretlik, sübut, dəlil gətirmə tələb olunur. 

C) Obrazlılıq, emosionallıq,çoxmənalılıq, mətnaltı məna bu üslub üçün istisnadır. 

D) Hər elm sahəsinin öz terminologiyası var. 

141. “Xəstənin böyük qızdırması var” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur? 

A) Leksik       B) Fonetik     C) Qrammatik           D) Orfoqrafik      E) Fonetik və qrammatik 

  142. Cümlə hansı üslubdadır ? 

“Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədə uyğun, üslub baxımından ən uğurlu olan dil vasitələrini tapıb 

işlətmək başa düşülür.  ” 

A) Elmi            B) Bədii         C) Rəsmi-işgüzar          D) Publisistik           E) Məişət 

143. Rəsmi sənədlər üçün bunlardan biri məqbul sayılmır ? 

A) Fərdi nitq ünsürləri 

B) Dil yığcamlığı 

C) Rəsmi şəxsin imzası 

D) Hüquqi məzmuna malik olması 

E) Aydınlıq 

144. Bütün funksional üslublar üçün ortaq olan cəhət: 

A) Dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarına əməl edilməsi 

B) Elmi terminologiyadan geniş istifadə 

C) Obrazlılıq və məcaziliyə yer verilməsi 

D) Dəqiq, konkret, standart ifadələrdən istifadə 

E) Obrazlılıq və standart ifadələrdən istifadə 

145. Mətndə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəricisi vardır ? 

                    Mən ki ağappaq qızam 

                    Ağ güldən seçilmirəm 

                    Bəs niye anam mənə 

                    Qara deyir, bilmirəm 



                                                      ( B.Vahabzadə) 

A) Fonetik, leksik ,qrammatik                     B) Yalnız leksik 

C) Yalnız fonetik                                         D) Fonetik, leksik 

E) Yalnız qrammatik 

146. Bu üslubda : 

1) Konkret səciyyələndirici dil göstəricisi yoxdur. 

2) Əsas əlaməti nitqin sərbəstliyi və təbiiliyidir. 

3) Ayrı-ayrı üslub nümunələri birləşir. 

Söhbət hansı üslubdan gedir ? 

A) Məişət                       B) Rəsmi-işgüzar üslub 

C) Publisistik                 D) Elmi 

E) Epistolyar üslub 

E) Fonetik 

147. Rəsmi-işgüzar üslubun ən sərbəst forması hansıdır? 

      A)  məktub           B) bəyanat           C)  əmr           D) qaimə          E) sərəncam 

 

148. “Üslub” sözünün mənasına dair verilənlərdən biri səhvdir: 

A) Dəqiqlik            B) Tərz        C) Səliqə                  D) Üsul           E) İfadə tərzi 

149. Obrazlı dil hansı üslub üçün səciyyəvidir? 

A) Bədii              B) Rəsmi        C) Elmi             D) Publisistik              E) Məişət 

150. Ədəbi dilin ən işlək üslubu hansıdır ? 

A) Məişət            B) Bədii          C) Rəsmi              D) İşgüzar              E) Elmi 

151.  Standart formalar, yığcamlıq hansı üslub üçün xarakterikdir ? 

A) Rəsmi-işgüzar         B) Publisistik            C) Elmi        D) Məişət                 E) Bədii 

152. “Ailə-məişət məktubları”, “dostluq məktubları” ifadəsi hansı üsluba aiddir? 

A) Epistolyar       B) Məişət            C) Elmi        D) Publisistik E) Bədii 

153. Məktub sözü hansı mənşəlidir? 

    A) ərəb               B)  türk            C)  fars          D) tatar            E) monqol 

154. “Salam xanım ! Xoş gördük ! Gün aydın ! Axşamınız xeyir “ ifadələri  nitq etiketlərinin 

hansı növünə aiddir ?  

A) Görüşmə           B) Müraciət         C) Təbrik           D) Alqış                 E) Vidalaşma 

 155.  Qeyri-mədəni nitqdə əsas yeri nə tutur? 

A) Tamahkarlıq, pozğunluq, ədəbsizlik           

B) Nitq əlaqələri təhrif olunur 

C) Cəmiyyətdə öz iqtisadi marağını görür 

D) Tərəqqinin obyektiv qanunlarına qarşı qoyur 

E)  Fikir şüurlu şəkildə pozulur 

156. Bunlardan biri funksional üslublara daxil edilə bilməz: 

A) Fərdi üslub                      B) Elmi üslub 

C) Bədii üslub                      D) Publisistik üslub 

E) Məişət üslubu 

157.”Qəflətən külək başladı, ağacdakı meyvələrə yığılmalıdır?” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur? 

A) Leksik, qrammatik                                 B) Leksik 

C) fonetik                                                   D) fonetik, leksik 

E) Yalnız leksik 

158. Nitq mədəniyyəti dilçiliyin hansı sahəsidir? 

A) Praktiki        B) Nəzəri            C) Elmi        D) Mədəni      E) Heç biri 

 



159.Orfoqrafik normaya uyğun olmayan sözü göstərin 

A) Saniyyə          B)Kəşfiyyat        C) İqtisadiyyat            D) Mədəniyyət E) Ə   dəbiyyat         

160.“Dil xalqın böyük sərvətidir” – ifadəsi kimə məxsusdur? 

A) H. Əliyev           B) M. Rəsulzadə         C) B. Çobanzadə       D) F. Köçərli 

161. Nitq mədəniyyəti fənninin əlaqəli olduğu elmlərdən biri yanlışdır.  

A) antropologiya          B) məntiq     C) estetika           D) dilçilik       E)fiziologiya  

162. Nitq etiketi birləşməsinin əsas tərəfini hansı sözlə əvəz etmək olar? 

A) yarlıq          B) mədəniyyət    C) danışıq        D) forma        E)danışıq 

163. “Bıçağın üzərində cinayətkarın əlinin şəkli qalmışdı” cümləsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur? 

A) leksik                                        B) qrammatik 

C) leksik və qrammatik                 D) fonetik 

E) fonetik və leksik 

164. “Dözmək olmur didərginin, qaçqınların göz yaşına” nümunəsində ədəbi dilin hansı 

norması pozulmuşdur ? 

A) qrammatik                                           B) orfoqrafik 

C) həm leksik, həm qrammatik                D) leksik 

E) həm orfoepik, həm orfoqrafik 

 165. Dialoji nitqin formaları  hansılardır? 

1) söhbət və danışıq dialoqu 

2)sual-cavab dialoqu 

3)müsahibə dialoqu 

4) müzakirə dialoqu 

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

 

 

166. “Ölkənin ictimai həyatında yüksək hadisələr baş verməkdə idi” cümləsində ədəbi dilin 

hansı norması pozulmuşdur ? 

A) leksik                                        B) leksik və qrammatik   

C) fonetik                                       D) leksik və fonetik 

E) fonetik və qrammatik 

 167. Sözlər və cümlələr arasında əlaqələr nitqdə düzgün qurulmursa, hansı norma pozulmuş 

sayılır ? 

A) qrammatik                                   B) fonetik 

C) leksik                                          D) fonetik və leksik 

E) qrammatik və fonetik 

168. Tarixini daha yaxşı bildiyimiz türk dövlətlərindən biri də Hun dövləti, yaxud 

imperiyasıdır ki, I minilliyin ortalarından bizim eranın V əsrinə qədər mövcud olmuşdur. 

Nümunə natiqliyin hansı sahəsinə aid edilməlidir? 

A) akademik natiqlik                          B) bədii natiqlik 

C) siyasi natiqlik                                 D) inzibati-idarə natiqliyi 

E) işgüzar natiqlik 

169. “Adilin maraqlı yaddaşına hamı heyran qalmışdı” cümləsində ədəbi dilin hansı norması 

pozulmuşdur ? 

A) leksik, qrammatik               B) fonetik,qrammatik 

C) fonetik, leksik                     D) fonetik 

E) leksik, fonetik 

170. Nümunədə ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

         Göylər çənə büründükcə 



         Ürəyimi bürüyür qəm.            (B.Vahabzadə) 

A) qrammatik                              B) fonetik 

C) leksik və qrammatik               fonetik və qrammatik 

E) leksik və fonetik 

 171. “Dərsi danış” əvəzinə  “Dərsi söylə” deyilərsə, ədəbi dilin hansı norması pozular ? 

A) leksik       B) fonetik      C) qrammatik       D) leksik və fonetik     E) qrammatik və fonetik 

172. “Ürəyim ağrayır” əvəzinə “könlüm ağrıyır” ifadəsini işlətsək, ədəbi dilin hansı norması 

pozular ? 

A) leksik        B) qrammatik      C) fonetik      D) qrammatik və fonetik     E) leksik və fonetik 

173. “Uğur olsun”  , “Yaxşı yol” sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir ? 

A) ayrılma          B) təbrik       C) alqış      D) görüşmə        E) müraciət 

 

174. “Ömrün uzun olsun !” , “Canın sağ olsun” , “Bəxtin ağ olsun” nümunələri  nitq 

etiketlərinin hansı növünə aiddir ? 

A) alqış        B) təbrik           C) görüşmə       D)  müraciət     E) ayrılma 

175. Bu nitq normalarından biri yalnız şifahi ədəbi dilə aiddir: 

A) orfoepik      B) leksik-semantik      C) orfoqrafik       D) morfoloji         E) sintaktik 

176. Filologiyanın dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənən praktik sahəsi: 

A) nitq mədəniyyəti     B) qrammatika     C) fonetika       D) leksikologiya  E) üslubiyyat 

177 . İşgüzar sənədlərə aid cəhətləri seçin: 

     1.  Dövlət əhəmiyyəti daşımır. 

     2. Mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. 

     3. Hüquqi məzmuna malik olur.  

     4. Hər hansı bir şəxs tərəfindən hazırlanır. 

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

178. Aşağıdakı sözlərdən birində ədəbi dilin orfoepik norması pozulmuşdur: 

A) [baxışlayır]      B) [düşərgiyə]     C) [mənnən]     D) [kəntdən]    E) [Arifdən] 

 179. Təbrik etiketi olan cümləni göstərin. 

A) Gözəl binadır, sağlığınıza qismət olsun. 

B) Xoş gördük, necəsiniz ? 

C) Bağışlayın, bir söz soruşmaq olarmı ? 

D) Dayı , sizi gözləyirik, lütfən bizə gəlin. 

E) Əlvida, Bakı, doğma şəhər ! ... 

180. Görüşmə etiketi olan cümləni gösərin . 

A)  Möhtərəm şairə salamlar olsun ! ...  ( S.Vurğun) 

B) Şair, nə tez qocaldın sən ? ...       ( S.Vurğun) 

C) Vəzir, xeyir işiniz xeyli mübarək ... ( S.Vurğun) 

D) Ağıllı baladır, Allah saxlasın. 

E) Əlvida, Bakı, doğma şəhər ! ... 

181.”Anar qapının qulpundan tutub dayanmışdı” cümləsində ədəbi dilin hansı norması 

pozulmuşdur ? 

A) yalnız leksik                    B) yalnız fonetik 

C) leksik və qrammatik        D) yalnız qrammatik 

E) fonetik və qrammatik 

 182. Rəsmi və qeyri-rəsmi olmaqla iki yerə bölünən nitq etiketi hansıdır ? 

A) müraciət etiketləri                  B) görüşmə etiketləri 

C) ayrılma etiketləri                    D) təbrik etiketləri 

E) alqış etiketi 



183. “Hələlik, salamat qalın, görüşənə qədər” ifadələri nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir 

? 

A) ayrılma      B) təbrik   C) görüşmə    D) müraciət  E) alqış 

184. Aşağıdakı nitq etiketlərindən biri artıq ünsiyyətdən çıxmaqdadır: 

A) Yoldaş !          B) Qardaşoğlu !        C) Cənab !          D) Bəy !             E) Xanım ! 

185. “Qonaqları ... gecə yola saldılar” cümləsindəki nöqtələrin yerinə hansı söz yazılsa, leksik 

normaya uyğun olar ? 

A) dünən        B) axşam       C) sabah     D) günorta      E) səhər 

186. Biri qeyri-rəsmi müraciət etiketidir: 

A) qızım               B) bəy      C) xanım      D) cənab      E) siz 

187. Qeyri-türk mənşəli sözlər  əleyhinə yönəlir və məhz həmin sözlərə qarşılıq tapmaq 

cəhdindən ibarədir: 

A) özləşmə                          B) Azərbaycan lüğətçiliyi 

C) nitq istisnaları                 D) nitqin düzgünlüyü və dəqiqliyi 

E) natiqlik 

 188. Birində özləşmə müşahidə olunur: 

A) olay      B) göyçək       C) vəziyyət      D) hadisə       E) qardaş 

189. Nitqin təmizliyini nəzərə alaraq “mənbə” sözünü hansı türk mənşəli sözlə əvəzləyə bilərik 

? 

A) qaynaq         B) çağdaş        C) durum    D) əyləc        E) bölgə 

190. Nitqin təmizliyini nəzərə alaraq “məcmuə, jurnal” sözünü hansı türk mənşəli sözlə 

əvəzləyə bilərik ? 

A) toplu         B) ömürlük        C) bilgi       D) deyim      E) özəl 

191. Nitqin təmizliyini nəzərə alaraq “vəziyyət” sözünü hansı türk mənşəli sözlə əvəzləyə 

bilərik ? 

A) durum           B)  deyim      C) çağdaş     D) qaynaq       E) əsr 

  

192. Morfologiya nədir ? 

A) Nitq hissələri haqqında təlimdir 

B) Söz birləşmələri haqqında təlimdir 

C) Sözün mənşəyini öyrənən bölmədir 

D) Söz yaradıcılığı haqqında təlimdir 

E) Söz birləşməsi və cümlə haqqında təlimdir. 

193. Göstərilənlərdən biri görüşmə etiketlərinə aid deyil: 

A) Görüşənə qədər                      B) Xoş gəlmişsiniz 

C) Xoş gördük                             D) Sabahınız xeyir 

E) Axşamınız xeyir 

194. Dahi şəxsiyyət H.Əliyevin nitqi hansı keyfiyyətlərə malikdir ? 

1. Dəqiqliyi, dolğunluğu, məntiqliyinə görə. 

2. Qeyri-adiliyi, müstəsnalığı, misilsiz keyfiyyətinə görə. 

3. Təsirediciliyi, aydınlığı, qeyri-adiliyinə görə 

4. İdeal olmasına görə 

5. Söz seçimi, cümlələrin dəqiqliyi, fikir aydınlığı, əhatəliliyi və genişliyinə görə. 

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

195. “Toyuqlar yuvalarına doluşdular” cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur ? 

A) leksik   B) fonetik   C) qrammatik    D) fonetik və leksik    E) leksik və qrammatik 

196. “Qapında ot bitsin” ifadəsi nitq etiketlərinin hansı növünə daxildir ? 

A) qarğış     B) müraciət     C) görüşmə      D) alqış    E) təbrik 

197. Bunlardan biri rəsmi sənədlər cərgəsində verilə bilməz: 



    A) xasiyyətnamə         B) qanun         C) əmr          D) fərman        E) sərəncam 

198. Bu üslubda yığcamlıq,konkretlik, məntiqlik əsas yer tutur, çoxmənalılığa yol verilmir, 

düstur və qrafiklərdən istifadə olunur: 

A) elmi            B) bədii          C) publisistik      D) məişət        E) rəsmi-işgüzar 

199. Bu üslubda mürəkkəb cümlələr və modallıq bildirən ifadələr nisbətən  çox işlənir: 

A) elmi            B) bədii          C) publisistik      D) rəsmi-işgüzar  E) məişət 

200. Ədəbi tənqid sahəsində çalışan ədəbiyyatşünasların əsərləri hansı üslubdadır? 

A) elmi            B) bədii          C) publisistik      D) məişət        E) rəsmi-işgüzar 

201. Elmi üslubda fikri daha yığcam, daha konkret ifadə etmək üçün hansı köməkçi 

vasitələrdən istifadə olunur ? 

A) qrafik vasitələrdən                         B) mürəkkəb cümlələrdən 

C) modallıq bildirən sözlərdən           D) məcazlardan 

E) söz-cümlələrdən 

202. Bədii söz nədir ? 

A) məcazi mənada işlənmiş söz                B) dəqiq və konkret mənalı söz 

C) omonim söz                                           D) fikrin birbaşa ifadə üsulu 

E) bədii mətndəki bütün sözlər 

203. Biri obrazlılığın leksik səviyyədə göstəricilərinə daxildir: 

A) təkrar      B) inversiya    C) alliterasiya    D) istiarə    E) assonans 

204. Ayrı-ayrı söz sənəkarlarına aid olan fərdi dil xüsusiyyələri hansı funkisonal üslubda daha 

qabarıq şəkildə özünü göstərir ? 

A) bədii      B)  elmi         C) publisistik    D) məişət    E) rəsmi-işgüzar 

205. Hansı funksional üslubda fərdi dil xüsusiyyətlərinə, demək olar ki, təsadüf olunmur? 

A) rəsmi-işgüzar     B) elmi    C) bədii     D) məişət    E) publisistik 

206. Bu üslub üçün həm təsviri, həm də analitik dil səciyyəvi olub, mətbuatda funksionallaşır. 

Söhbət hansı üslubdan gedir ? 

A) publisistik         B) məişət      C) elmi     D) bədiii   E) rəsmi 

207. Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün səciyyəvi deyil ? 

A) frazeoloji birləşmələrdən istifadə 

B) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olması 

C) mürəkkəb cümlə və modal sözlərə geniş yer verilməsi 

D) məntiqlilik, ardıcıllıq, konkretlik 

E) terminlərdən daha çox istifadə 

208. Bu üslublardan biri ədəbi dilin şifahi və sərbəst təzahür formasıdır: 

A) məişət      B) rəsmi-işgüzar      C) elmi      D) publisistik     E) bədii 

209. Publisistik üslub haqqında hansı fikir yanlışdır ? 

A) Yalnız mətbuatda funksionallaşır 

B) Şifahi və yazılı formada olur 

C) Lüğət tərkibini əksəriyyət tərəfindən anlaşılan sözlər təşkil edir 

D) Bu üslubda bədiilik də özünü göstərə bilir. 

E) Publisistik üslubda gedən proseslər ümumxalq dilinə də təsir edə bilir. 

210. Hansı xüsusiyyət bədii üsluba aid edilə bilməz ? 

A) Sözlərin çoxmənalılığına yol verilmir. 

B) Bədii təfəkkürün ifadə vasitəsi olur. 

C) Obrazlı, emosional nitq forması olur 

D) Müəyyən mərhələlərdə ədəbi-bədii dil adlandırılır 

E) Məcazlardan geniş istifadə olunur 

211. Məişət üslubu üçün səciyyəvi deyil: 

A) mürəkkəb cümlələrdən geniş istifadə 



B) nitqin sərbəstliyi və təbiiliyi 

C) əsasən, şifahi şəkildə mövcudluğu 

D) dialoji nitq şəklində olması 

E) intonasiya, jest və mimikadan istifadə 

212. Şeir dili, nəsr dili və dramaturgiya dili birlikdə nəyi təşkil edir ? 

A) bədii üslubu                       B) elmi üslubu 

C) ədəbi dili                            D) məişət üslubunu 

E) publisistik üslubu 

213. Rəsmi sənədlərin  dili üçün səciyyəvi deyil: 

A) müxtəlif mövqe və maraqları əks etdirməsi            B) dil yığcamlığı 

C) fikrin birmənalılığı                                                   D) fikrin hüquqi əsaslılığı 

E) arxaik leksikanın mühafizəsi 

214. Hansı xüsusiyyətlər məişət üslubu üçün səciyyəvidir ? 

A) sadəlik, sərbəstlik                           B) mücərrədlik, qismən dəqiqlik 

C) aydınlıq, dəqiqlik                            D) məcazilik, obrazlılıq 

E) vulqarizm və varvarizmlərdən istifadə 

215. Hansı xüsusiyyət publisistik üslub üçün səciyyəvi deyil ? 

A) qrafik vasitələrindən istifadə              B)müxtəlif maraqları ifadə etmə 

C) analitik şərhlərdən istifadə                 D) xalq danışıq dilinə yaxınlıq 

E) kütləvi anlaşıqlılıq və aydınlıq 

216. Monoloq və dialoqlardan ibarət səhnə dili şəklində qurulur: 

A) dramaturgiya dili                                           B) şeir dili 

C) həm şeir, həm də dramaturgiya dili              D) nəsr dili 

E) həm şeir, həm də nəsr dili 

217. Epiqraf, ritorik suallar, bədii nida və xitablardan daha çox hansı funksional üslubda 

istifadə olunur ? 

A) bədii    B) rəsmi-işgüzar   C) elmi   D) məişət   E) publisistik 

218. Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir ? 

A) bədii         B) elmi        C) rəsmi-işgüzar      D)məişət    E) publisistik 

219. Biri işgüzar sənədlərə daxil deyil: 

A) əmr         B) tərcümeyi-hal      C) protokol       D) elan    E) arayış 

220. Jest və mimika haqqında doğru fikri göstərin. 

A) Şifahi ədəbi dil jest və mimikasız mümkün deyil. 

B) Jestlə mimika ayrı-ayrı psixoloji aktlardır. 

C) Bütün natiqlər eyni jest və mimikadan istifadə edirlər. 

D) Jest və mimika natiqliyin əsas şərtlərindən sayılmır. 

E) Natiqlər öz çıxışlarını hansı jest və mimika ilə başlayırlarsa, o cür də tamamlayırlar. 

   221.Mətn hansı üslubdadır ? 

     Dilçiliyin nitq hissələrindən bəhs edən şöbəsinə morfologiya deyilir. Nitq hissələri  sözlərin 

qrammatik məna qruplarıdır. 

A) elmi               B) bədii          C) məişət           D) rəsmi-işgüzar       E) publisistik 

222.  Mətn hansı üslubdadır ? 

   Ölçü və yaxud vəzn şeirdə ahəngi yaradan, qüvvətləndirən amillərdən biri və başlıcasıdır. Vəznin 

tələbinə görə misralar bir-birinə bərabər tutulur . 

A) elmi     B) bədii         C) publisistik       D) məişət      E) rəsmi-işgüzar 

223. Mətn hansı üslubdadır ? 

     Dillərin qohumluq prinsipindən başqa bir də tipoloji bölgüsü var.Bu bölgüdə dildəki sözlərin 

morfoloji quruluşu əsas götürülür.      

  A) elmi     B) bədii         C) publisistik       D) rəsmi-işgüzar      E) məişət         



  224. Biri sifətin üslubi imkanlarına aid deyil: 

A) Xəbərlik        B) Düzgünlük        C) Ahəngdarlıq            D) Dəqiqlik    E) Yığcamlıq 

225. Nitq hissələrini və onların dəyişməsi qaydalarını öyrənir: 

A) Morfologiya                          B) Fonetika 

C) Sintaksis                              D) Leksikologiya 

E) Frazeologiya 

226. Sintaksisdə öyrənilir: 

A) Söz birləşməsi və cümlələr                         B) Nitq hissələri 

C) Nitq normaları                                             D) Dialektlər 

E) Vulqarizmlər 

227.Bədii ədəbiyyatda işlənən məhəlli sözlər nə adlanır ? 

A) Dialektizm                  B) Vulqarizm 

C) Varvarizm                  D)  Arxaizmlər 

E) Sinonimlər 

228. Millətin, xalqın ümumi ünsiyyətinə xidmət edən, möhkəm qayda-qanunlara tabe olan 

nitq forması: 

A) ədəbi dil            B) dialekt       C) millli dil     D) xalq danışıq dili     E) şivə 

 229. Nümunədə işlənmiş məcaz növünü göstərin. 

 

     Arandan yaylağa tələsir yağış  ( H.Arif) 

A) istiarə           B) təşbeh     C) kinayə           D) epitet        E) mübaliğə 

230. Bədii təsvir vasitəsi deyil: 

A)  inversiya             B) epitet         C) təşbeh      D) metafora     E) metonimiya 

231. Nümunədə işlənmiş məcaz növünü göstərin. 

    

                               Sözün də su kimi lətafəti var, 

                               Hər sözü az demək daha xoş olar.    (N.Gəncəvi) 

A) təşbeh         B) inversiya       C) mübaliğə     D) epitet     E) kinayə 

232. Bədii ifadə vasitəsi deyil: 

A) təşbeh           B) mübaliğə       C) kinayə     D) bədii sual     E) inversiya 

 233. Nümunədə işlənmiş məcaz növünü göstərin. 

 

                                      Mən vətəni canım kimi sevirəm, 

                                      Ruhum, ətim, qanım kimi sevirəm.      (A.Səhhət) 

A) təşbeh         B) inversiya       C) mübaliğə     D) epitet     E) kinayə 

234.   Nümunədə işlənmiş məcazların növünü göstərin.        

                                       Mənim odlu gəncliyim, 

                                       Şimşək tək çaxdı getdi. 

A) epitet, təşbeh        B) inversiya      C) mübaliğə       D) mübaliğə, kinayə    E) bədii sual 

  

235.  Nümunədə işlənmiş məcaz növünü göstərin. 

                                     Nə yaman qışqırır sular dərədə, 

                                     Səfərə çıxıbdır arana dağlar.                         

A) metafora             B) inversiya       C) mübaliğə     D) epitet     E) kinayə 

 

236.  Epistolyar üslubun növlərinə aid deyil: 

A)  Borc məktubları                       B) Ailə-məişət məktubları 

C) Dostluq məktubları                   D) Rəsmi məktublar 



E) Sevgi məktubları 

 237. Məcaz işlənmiş nümunəni göstərin. 

A) Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi ? 

B) Goranboyun tarixi eramızdan əvvəllərə aiddir. 

C) Yarışda Səlim və Eldar fərqləndirildi. 

D) Gülüstan kəndi düşməndən azad edildi. 

E) Məhəmməd kişini bu kənddı hamı tanıyır. 

 

238. Cümləni düzgün tamamlayan bəndi müəyyən edin. 

 

           Fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi ........ 

A) bədii üslubdadır              B) elmi üslubdadır 

C) məişət üslubundadır       D) rəsmi-işgüzar üslubdadır 

E) publisistik üslubdadır 

239. Azərbaycan dilinin funksional üslublarına aid deyil: 

A) fərdi üslub           B) elmi üslub       C) bədii üslub     D) məişət üslubu   E) bədii üslub 

240. Əməli yazılar nədir ? 

A) Rəsmi və işgüzar sənədlər              B) İnsanların bir-birinə yazdığı şablon yazılar 

C) Bədii əsərlər                                    D) Elmi əsərlər 

E) Məqalələr 

241. Biri yanlışdır: 

 İşgüzar sənədlər rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq... 

A) Bəhs olunan məsələ barədə ümumi məlumat verir. 

B) Həcmcə kiçik olur. 

C) Mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. 

D) Xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır 

E) Bəzi nümunələrini müəyyən bir şəxs özü hazırlaya bilir. 

  

242. Ali məktəbə qəbul olan insandan özü haqqında məlumat yazıb təqdim etməsi istənilir.Bu 

zaman yeni tələbə olan şəxs hansı yazı nümunəsindən istifadə edəcək ? 

A) tərcümeyi-hal          B) ərizə          C) referat                 D) arayış     E) rəy 

 243. Tərz, ifadə tərzi, üsul mənasındadır: 

A) üslub      B) norma     C) nitq     D) termin      E) vulqarizm 

244. Bu və ya başqa görkəmli sənətkara məxsus şifahi, yaxud yazılı nitq xüsusiyyətləri necə 

adlanır ? 

A) fərdi üslub       B) bədii üslub    C) elmi üslub     D) publisistik üslub   E) məişət üslubu 

245. “Nəsimi dili”, “Nizami dili” ,“Füzuli dili”, “Sabir dili” ifadələri hansı üslubu əks etdirir ? 

A) fərdi üslub       B) bədii üslub    C) elmi üslub     D) publisistik üslub   E) məişət üslubu 

246. Müraciət etiketlərinin hansı formaları vardır ? 

A) rəsmi və qeyri-rəsmi                        B) şifahi və yazılı 

C) monoloji və dialoji                            D) mədəni və qeyri-mədəni 

E) daxili və xarici 

247. İlk dəfə olaraq Azərbaycan yazısını asanlaşdırmaq üçün əlifbada dəyişiklik etmək 

ideyasını irəli sürən kim olmuşdur ? 

A) M.F.Axundov                                             B) H.Zərdabi 

C) C.Məmmədquluzadə                                 D) M.Ə.Sabir 

E) Ə.Haqverdiyev 

248. Ədəbi dilimizin inkişafında rolu böyük olmuşdur: 

A) “Əkinçi”        B) “Kəşkül”         C) “Füyuzat”      D) “Şəlalə”        E) “Yeni yol” 



 249. Sözün ədəbi dildəki yazılış qaydası necə adlanır ? 

A) Orfoqrafik norma                      B) Orfoepik norma 

C) Fonetik norma                             D) Morfoloji norma 

E) Sintaktik norma 

250. Türkoloji qurultayda hansı əlifbaya keçmək barədə qərar qəbul olundu ? 

A) latın əlifbasına                     B) rus əlifbasına 

C) ərəb əlifbasına                    D) fars əlifbasına 

E) türk əlifbasına 
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