
 

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

təkmilləşdirmək üçün aşağıdakı çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Uğurlar! 

 

1. A raft of foreign-owned firms have built new factories. – cümləsi hansı zamandadır? 

a) Present Perfect 

b) Simple Present 

c) Present Continuous 

d) Past Simple 

 

2. Quite a lot of actors have built their careers on his plays. – cümləsindəki “built” hansı nitq 

hissəsindədir? 

a) Sifət    

b) İsim 

c) Fel 

d) Əvəzllik 

 

3. Those workers have built many substantial buildings in the recent years. – cümləsində istifadə 

olunan “have built” feli hansı zamandadır? 

a) Future Perfect 

b) Past Perfect 

c) Simple Present   

d) Present Perfect 

 

4. She has built these scraps of metal into a sculpture. – cümləsindəki “built” felin neçənci 

halındadır? 

a) Felin birinci halı    

b) Feli ikinci halı 

c) Felin üçüncü halı 

d) Felin dördüncü halı    

 

 

5. The hospital … a helicopter pad. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Have built 

b) Have build 

c) Builded 



d) Has built 

 

6. We can and will build new roads, new shopping malls and multiplexes. – cümləsindəki “build” 

nəyi bildirir? 

a) Yıxmaq  

b) İnşa etmək 

c) Sökmək  

d) Birləşdirmək 

 

7. This house … built of wood. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Was 

b) Were 

c) Do 

d) Will 

 

8. The $300 million palace was built to satisfy the caprice of one man. –  cümləsindəki “built” felin 

neçənci halıdır? 

a) Felin 3-cü halı 

b) Felin 1-ci Halı 

c) Felin 2-ci halı 

d) Heç biri 

 

9. The chemistry Department will build a new laboratory this year. – cümləsini tərcümə edin. 

a) Kimya şöbəsi bu il yeni laboratoriyanı düzəldəcək. 

b) Kimya laboratoriyası bir ilə şöbə tikəcək. 

c) Kimya şöbəsi bu il yeni bir laboratoriya inşa edəcəkdir. 

d) Kimya şöbəsi bir ilə söküləcək. 

 

10. Lifting weights … arm and shoulder muscles. – cümləsindəki boşluğu doldurun. 

a) Builded 

b) Building 

c) Will built 

d) Will build 

 

 

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

 


