
 

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

təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Uğurlar! 

 

1. I was awake half the night. – cümləsi hansı zamandadır? 

a) Present Perfect 

b) Simple Present 

c) Present Continuous 

d) Past Simple 

 

2. "I'm awake," she moaned, as she rolled out of bed. – cümləsindəki “awake” hansı nitq 

hissəsindədir? 

a) Sifət    

b) İsim 

c) Fel 

d) Əvəzllik 

 

3. It was midday when she awoke. – cümləsində istifadə olunan “awoke” feli hansı zamandadır? 

a) Gələcək 

b) İndiki davamedici 

c) Keçmiş    

d) Keçmiş bitmiş 

 

4. The Vedas say, "All intelligences awake with the morning." – cümləsini tərcümə edin. 

a) Ağıllılar sabah oyanacaq.    

b) Sabah bütün ağıllar oyanacaq. 

c) Bütün ağıllar səhərlə birlikdə oyanır. 

d) Bütün ağıllar səhərlər oyanıb.    

 

 

5. They … to find the house in flames.? – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Awoken 

b) Awoke 

c) Awoking 

d) Will awake 

 



6. By dawn she was awake again - ready to get started. – cümləsi hansı zamandadır? 

a) Present Continuous  

b) Past Simple 

c) Present Perfect  

d) Present Simple 

 

7. "Molly … be awake," I cautioned. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Have 

b) Had 

c) Do 

d) Will 

 

8. To be awake is to be alive. –  cümləsindəki “awake” felin neçənci halıdır? 

a) Felin 3-cü halı 

b) Felin 1-ci Halı 

c) Felin 2-ci halı 

d) Heç biri 

 

9. I'll be awoken at three every morning by the theme song from 'The Exorcist.' – cümləsini 

tərcümə edin. 

a) Hər səhər üçdə “Exorcist”-in tema mahnısı ilə oyanacağam. 

b) Hər səhər “The Exorcist” tərəfindən oyadılacağam. 

c) “The Exorcist” səhər oyanmağıma səbəb oldu. 

d) Səhər “The Exorcist” ilə oyanacağam. 

 

10. You have … with soreness in your head which can not be explained. – cümləsindəki boşluğu 

doldurun. 

a) Awake 

b) Will awake 

c) Awoken 

d) Will have awoken 

 

 

 

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

 


