
 

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

təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Uğurlar! 

 

1. If she had become the boss, I would have left the company. – cümləsindəki “become” kəliməsi 

nəyi ifadə edir? 

a) Başlamaq 

b) Dönüşmək 

c) Halına çevrilmək 

d) Olmaq 

 

2. If she … ill, she would visit a doctor. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Become 

b) Becoming 

c) Became 

d) Have become 

 

3. My aunt will be becoming used to the sun this time next week. – cümləsini tərcümə edin. 

a) Mənim xalam gələn həftə günəşə çıxacaq. 

b) Mənim xalam gələn həftə günəşə dönüşmüş olacaq. 

c) Günəş mənim xalamın halını gələn həftəyə dəyişdirəcək. 

d) Xalam gələn həftə bu dəfə günəşə alışan olacaq. 

 

4. You should become the next leader. – cümləsindəki “become” kəliməsi hansı nitq hissəsinə aiddir? 

a) İsim 

b) Ədat 

c) Fel 

d) Sifət 

 

5. Her short hairstyle is very becoming. – cümləsindəki “becoming” nədir? 

a) Məsdər 

b) Mübtəda 

c) Sifət 

d) Tamamlıq 

 



6. In the rainy season the roads become a quagmire. – cümləsindəki “become” hansı 

zamandadır? 

a) Geniş zaman 

b) Sadə keçmiş zaman 

c) Gələcək zaman 

d) Keçmiş bitmiş davamedici zaman 

 

7. What will become of those refugees? – cümləsindəki “become” kəliməsi hansı nitq hissəsinə aiddir? 

a) Ədat 

b) Şəxs Əvəzliyi 

c) Fel 

d) İsim 

 

8. The new laws will become effective next month. – cümləsindəki “become” felin neçənci halıdır? 

a) Felin 1-cü halı 

b) Felin 3-ci Halı 

c) Felin 2-ci halı 

d) Heç biri 

 

9. In 1154, Henry II became King of England. – cümləsindəki “became” hansı zamandadır? 

a) Keçmiş davamedici 

b) Keçmiş bitmiş 

c) Geniş zaman 

d) Sadə keçmiş 

 

10. He … very ill and then he died. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Has become 

b) Could become 

c) Became 

d) Becoming 

 

 

 

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

 

 


