Tarix
Qapalı (çoxseçimli) test tapşırıqları
1. Naxçıvanda Möminə Xatun türbəsi və Bakıda Qız qalasına aid oxşar cəhət:
A) Erkən orta əsrlərdə inşa edilməsi
B) Müdafiə məqsədilə inşa edilməsi
C) XII əsrdə inşa edilməsi
D) Məsud Davud oğlu tərəfindən inşa edilməsi
E) Əcəmi Əbubəkr oğlu tərəfindən inşa edilməsi
2. Venn diaqramından istifadə etməklə Çində Suy (1) və Tan (2) sülalələrinin dövrlərini müqayisə edin.
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a. Göytürklərə mübarizə aparılması
b. Böyük kanalın çəkilməsi
c. Xilafətin qoşunları ilə toqquşmaları
d. Çinin yenidən vahid dövlətdə birləşdirilməsi
e. Van Anşinin iqtisadi sahədə islahatlar keçirməsi
A) 1 – b,d; 2 – c; 3– a
B) 1 – b; 2 – c,e; 3 – a,d
C) 1 – a,d; 2 – c; 3 – b
D) 1 – b,e; 2 – a,b; 2 – c
E) 1 – c; 2 – a; 3 – d
3. E. ə. I əsrin sonlarında Atropatenanın Roma ilə dostluq münasibətləri yaratmağa səy göstərməsinin
səbəbi:
A) Parfiyadan asılı vəziyyətə son qoyulması
B) Parfiyanın Atropatenanı özünə tabe etməyə çalışması
C) Parfiyanın Atropatenanın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Fraaspaya hücum etməsi
D) Selevkilərdən ayrılıb yenidən müstəqil olmağa çalışması
E) Roma sərkərdəsi Antoninin Parfiya üzərinə hücuma keçməsi
4. Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşünün nəticəsi deyil:
A) yeni dövlətin əsası qoyuldu
B) Şəmkir, Bakı, Tovuz işğal edildi
C) Təbrizdən bir çox tanınmış sənətkarlar Qaraqoruma göndərildi
D) əhalisinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq, Gəncə işğal edildi
E) Dərbənd monqollar tərəfindən ələ keçirildi
5. 1882-ci ildə yaranmış Üçlər İttifaqına daxil olan dövlətləri xəritədə müəyyən edin.

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

B) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

6. XX əsrin 50-ci illərində Azərbaycan tarixi üçün səciyyəvi deyil:
A) repressiyalara məruz qalmış azərbaycanlılara bəraət verilməsi
B) Azərbaycan tarixi üzrə dərslik və ümumiləşdirilmiş əsərlər yaradılması haqqında qərarın qəbul
edilməsi
C) Azərbaycan SSR Konstitusiyasına dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında yeni maddə
əlavə edilməsi
D) Bakının Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb birbaşa Moskvaya tabe etmək planının pozulması
E) Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi
7. Volter dini fanatizmi, zadəganların və ruhanilərin imtiyazlarını tənqid edir, mütləq monarxiyanı
məhdudlaşdırmağa, kilsənin nüfuzunun zəiflətməyə çağırırdı. O inqilab tərəfdarı deyildi. Volter
düşünürdü ki, mövcud köhnəlmiş qaydaları "maariflənmiş monarx" özü dəyişdirməlidir. O insanlara
hüquq bərabərliyinin verilməsini, hər cür imtiyazların ləğv edilməsini tələb edirdi.
Verilənlərə əsasən Volterin yaymaq istədiyi ideyaları müəyyən edin.
A) Mütləq monarxiyanın tamamilə ləğv edilməsi və imtiyazların məhdudlaşdırılması
B) Hər cür imtiyazların ləğv edilməsi və monarxiyanın tamamilə ləğvi
C) Ruhanilərin imtiyazlarının tənqidi və silklərə xüsusi imtiyazların verilməsinin tələb edilməsi
D) Hamının qanun qarşısında bərabər olması və feodal qaydalarının dəyişdirilməsi
E) Hamıya siyasi hüquqların verilməsi, xristian kilsəsinin ləğv edilməsi
8. Uyğunluğu müəyyən edin.

Osmanlı dövləti
təzminat ödədi
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Amur çayı iki dövlət
arasında sərhədə
çevrildi
Krımın Rusiya
tərəfindən işğalı
təsdiq edildi
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Yassı
müqaviləsi ilə

Baxçasaray
sülhü ilə

Kiçik
Qaynarca
müqaviləsi ilə

A) 2, 3
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 3, 4
E) 1, 3
Açıq tipli test tapşırıqları
9. XIX əsrin birinci yarısı İngiltərənin iqtisadiyyatı üçün xarakterik olanları müəyyən edin.
1. Siyasi pərakəndəliyin kapitalizmin inkişafına mane olması
2. Sənaye çevrilişinin başa çatması
3. Aqrar çevrilişin başa çatması
4. Sənaye sahələrində manufakturaların üstünlük təşkil etməsi
5. İstehsalda təmərküzləşmə prosesi baş verməsi
Doğru cavab: 2, 5

10. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti üçün xarakterikdir:
1. Qacarlar dövləti ilə hərbi paktın bağlanması
2. Dağlı Respublikası ilə müqavilələr imzalanması
3. Ş.M. Xiyabaninin yaratdığı Milli hökumətlə sıx əməkdaşlıq edilməsi
4. Denikinə qarşı Sovet Rusiyası ilə birgə mübarizə aparılması
5. Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmasına nail olunması
Doğru cavab:

2, 5

11. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Mezolit dövrü
2. Neolit dövrü
3. Erkən tunc dövrü
a. əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması
b. əhalinin oturaq həyata keçməsi
c. ox və kamanın yaradılması
d. köçmə (yaylaq) maldarlığın meydana gəlməsi
e. ibtidai maldarlığın əsasının qoyulması
Doğru cavab: 1 – c, e; 2 – b; 3 – a, d
Situasiya və onun əsasında tərtib olunmuş test tapşırıqları
“_____________ şəhəri Azərbaycana məxsus olduğundan Osmanlı sultanı onun heç zaman
Gürcüstanın tabeliyinə verilməsinə razı olmayacaqdır. Sultan Ərzurum paşasına və digər həmsərhəd
paşalara rus qoşunlarına qarşı çıxmağı əmr etmişdir. Qarabağlı İbrahimxəlil xan və digər Azərbaycan
xanları həmin şəhəri gürcülərin işğalından xilas etmək üçün birləşmişlər”.
(Polkovnik Burnaşevin general
Pavel Potyomkinə məktubu)
1. Mənbədə hansı şəhərdən bəhs olunduğunu qeyd edin.
Doğru cavab: İrəvan
2. Mənbəyə əsasən gürcü işğalına qarşı mübarizədə Azərbaycan xanlıqlarına hansı dövlətin kömək
göstərə biləcəyini qeyd edin (cavabınızı əsaslandırın).
Doğru cavab: Osmanlı dövlətinin; çünki Osmanlı sultanı Azərbaycan torpaqlarının Gürcüstanın
tabeliyinə verilməsinə qarşı idi.
3. Mənbədə verilən məlumatlar əsasında regionda cərəyan edən tarixi proseslərlə bağlı hansı nəticələrə
gəlmək olar (Ən azı üç nəticə yazın.)?
Mümkün doğru cavablar:
1. İrəvan şəhərinin Azərbaycana məxsus olduğu
2. Osmanlı sultanının İrəvanın Gürcüstanın tabeliyinə verilməsinə razı olmadığını və İrəvanın Osmanlı
tərəfindən himayə olunması
3. Azərbaycan xanlarının gürcü işğalına qarşı birləşmələrini
4. Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanda mərkəzləşmiş dövlətin olmaması
5. Osmanlı Sultanının gürcülərin güclənəcəyindən ehtiyat etməsi
6. Yadellilərə qarşı mübarizədə Azərbaycan xanlıqlarının birləşmə zərurətinin yarandığını
7. Osmanlı Sultanının Cənubi Qafqazda əsas rəqib kimi Rusiyanı görməsi
8. İrəvanın işğalında əslində rusların iştirak etməsi və gürcülərin bu işdə sadəcə alət olması
9. Şimali Azərbaycan xanlıqları içərisində Qarabağ xanlığının xüsusi gücünün və statusunun olması

