
 

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

təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Uğurlar! 

 

1. And gladly would learn, and gladly teach. – cümləsinin tərcüməsi aşağıdakılardan 

hansıdır? 

a) Məmnuniyyətlə öyrənən, məmnuniyyətlə öyrədər. 

b) Məmnuniyyətlə öyrədən, məmnuniyyətlə öyrənər. 

c) Şikayətlə öyrənən, sevinclə öyrədər. 

d) Sevinclə öyrədən, sevinclə öyrənər. 

 

2. You can't … an old dog new tricks. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Learn 

b) Run 

c) Talk 

d) Teach 

 

3. Multitude of years should teach wisdom. – cümləsindəki “teach” kəliməsi felin hansı 

halındadır? 

a) Felin 1-ci halı 

b) Felin 2-ci halı 

c) Felin 3-cü halı 

d) Heç biri 

 

4. Don't … your Grandma to suck eggs. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Talk 

b) Lie 

c) Teach 

d) Have taught 

 

5. Never offer to teach fish to swim. – cümləsinin tərcüməsi nədir? 

a) Balıqlarla üzməyi öyrənməyin. 

b) Balıqlara üzməyi öyrətməyin. 

c) Balıqlar üzməyi öyrənmir. 

d) Balıqlar üzməyi öyrədir. 

 

6. Method … teach you to win time. – cümləsində hansı köməkçi fel olmalıdır? 

a) Have 



b) Had been 

c) Will 

d) Did  

 

7. The years teach much which the days never know. – cümləsindəki “teach” kəliməsi 

hansı nitq hissəsinə aiddir? 

a) Ədat 

b) Fel 

c) Zərflik 

d) İsim 

 

8. He needs to be taught some manners. – cümləsindəki “taught” felin neçənci halıdır? 

a) Felin 3-cü halı 

b) Felin 1-ci Halı 

c) Felin 2-ci halı 

d) Heç biri 

 

9. She taught history at a secondary school. – cümləsindəki “taught” hansı zamandadır? 

a) Keçmiş bitmiş 

b) İndiki davamedici 

c) Geniş zaman 

d) Sadə keçmiş zaman 

 

10. He taught for several years before becoming a writer. – cümləsinin tərcüməsi 

aşağıdakılardan hansıdır? 

a) Yazıçı olmazdan əvvəl bir neçə il öyrəndi. 

b) Yazıçı olarkən bir neçə il öyrəndi. 

c) Yazıçı olmazdan əvvəl bir neçə il öyrətdi. 

d) Yazıçı olduqdan sonra bir neçə il öyrətdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


