
 

Beat felinin birinci, ikinci və üçüncü halları ilə qrammatik qaydaları və cümlə quruluşlarını 

təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Uğurlar! 

 

1. He beat out a jazz rhythm on the drums. – cümləsindəki “beat out” kəliməsi nəyi ifadə edir? 

a) Feli birləşmə 

b) Məsdər 

c) Sifət 

d) Farzeoloji birləşmə 

 

2. They danced to the rhythmic beat of the music. – cümləsindəki “beat” hansı nitq hissəsinə aiddir? 

a) Fel 

b) İsim 

c) Məsdər 

d) Sifət 

 

3. He was beaten once, at the age of seven, and the second time, his mother was. – cümləsindəki 

“beaten” necə ifadə olunub? 

a) Perfect Tense şəklində 

b) Passive Voice şəklində 

c) Active Voice şəklində 

d) Məsdər şəklində 

 

4. Beats me why he wants such a big car. – cümləsindəki “beats” kəliməsi hansı zamandadır? 

a) İndiki davamedici 

b) Keçmiş zaman 

c) Geniş zaman 

d) Gələcək zaman 

 

5. Do you think the Socialists … beat the Liberals in the election? – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Had 

b) Have been 

c) Was 

d) Will 

 

6. Tonight Spain will beat Tunis. – cümləsindəki “beat” hansı mənadadır? 



a) Döymək 

b) Döyünmək 

c) Qalib gəlmək 

d) Çırpmaq 

 

7. She has beaten her opponent in all of their previous encounters. – cümləsindəki “beaten” 

aşağıdakilardan hansına aiddir? 

a) Passive Voice 

b) Future Perfect 

c) Present Simple 

d) Present Perfect 

 

8. The wind has beaten the crops down. – cümləsindəki “become” felin neçənci halıdır? 

a) Felin 3-cü halı 

b) Felin 1-ci Halı 

c) Felin 2-ci halı 

d) Heç biri 

 

9. He marked his debut by beating the champion. – cümləsindəki “beating” aşağıdakılardan hansıdır? 

a) Məğlub edir 

b) Məğlub etdi 

c) Döyərək 

d) Məğlub edərək 

 

10. His heart was still … . – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Beats 

b) Have beating 

c) Beating 

d) Beaten 

 

 

 

Cavablar: 1.A, 2.B, 3.B, 4.C, 5.D, 6.C, 7.D, 8.A, 9.D, 10.C 

 

 


