1-24№-li tapşırıqlar üçün təlimat.
Hər suala ehtimal olunan dörd cavab verilmişdir. Onlardan yalnız biri
düzgündür. Sizin seçdiyiniz cavabı işarə etməyin yeganə yolu cavablar vərəqindəki müvafiq xanada X işarəsi
qoymaqdır. Heç bir başqa qeyd, üfüqi yaxud şaquli xətlər, dairəyə almaq və s. elektron proqramı tərəfindən qəbul
edilmir. Əgər cavablar vərəqində işarə edilmiş cavabı düzəltmək istəyirsinizsə, xananı bütövlüklə rəngləyin və ona X
işarəsi qoyun, sonra cavabın yeni variantını işarə edin (yeni xanada X işarəsi qoyun). Düzəltdiyiniz cavabı təkrarən
seçmək qeyrü-mümkündür. Hər tapşırığa 1 xal verilir.
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1. Gürcü salnaməçisi Sumbat Davitis dze yazır, “Gürcülər çarı Baqrat Reqveni, xeyir-dua verilmiş Sumbat
Kurapalatın oğlu on üçüncü xronikonun 214-cü ilində vəfat etdi və öz böyük oğlu Qurqeni qoyub getdi, onu
çarlar-çarı adlandırdılar”. Gürcülər çarı Baqrat Reqveni hansı ildə vəfat etdi?
ა. 884
ბ. 934
გ. 994
დ. 1004
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2. “Dəniz xalqları” hansı tərəfə soxuldular və orada mövcud olan dövləti darmadağın etdilər?
ა. Şimali Afrikaya
ბ. Çayarasına
გ. Kiçik Asiyaya
დ. Balkanlara
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3. Həmmüasirlərinə acı-acı gülən məşhur yunan komedioqrafı kim idi?
ა. Aristofan
ბ. Evripid
გ. Eskile
დ. Sofokl
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4. Parnavaz çar tərəfindən Armazın bütünün ucaldılmasından başlıca məqsəd nə idi?
ა. Təkallahlılığın müəyyən edilməsi
ბ. Bütpərəstliyin təsis edilməsi
გ. Göy cisimlərinə sitayişin təsis edilməsi
დ. Ümumi ali Allahın kultunun yaranması
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5. Xəritədə hansı dövlətin güclənməsi dövrü əks etdirilmişdir?
ა. Makedoniyalı İskəndərin imperiyasının
ბ. Franklar çarlığının
გ. Ərəblər xəlifəsinin
დ. Roma imperiyasının
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6. Roma Respublikasında baş verən vətəndaş müharibələrinin uzunmüddətli dövrü nə vaxt başa çatdı?
ა. Sulanın təkhakimiyyətli rəhbərliyi ilə
ბ. Qneus Pompeusun diktaturası ilə
გ. Servius Tuliusun çarlığı ilə
დ. Oktaviusun imperatorluğu ilə
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7. Franklar çarı Xlodvik hansı sülalənin nümayəndəsi idi?
ა. Valuanın
ბ. Merovinqlərin
გ. Kapetinqlərin
დ. Karolinqlərin
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8. Digər səbəblərlə yanaşı Bizans imperatorları tərəfindən ikona ilə mübarizə aparanların dəstəyinə nə səbəb
oldu?
ა. Roma papası ilə yaxınlaşmaq arzusu
ბ. Dövlətdə sabitliyin saxlanması zərurəti
გ. Zəngin kilsə əmlakına sahib olmaq arzusu
დ. Kilsə yığıncağının qərarı ilə müəyyən edilmiş təəhhüdlər
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9. Orta əsrlər Avropasında feodi nəyi təmsil edirdi?
ა. Vassal tərəfindən senyor üçün hamilik əvəzinə güzəştə gedilmiş torpaq sahəsi
ბ. Təhkimçi kəndlilər tərəfindən onların torpağından feodal üçün ödənilən biyar və vergi
გ. Feodallar tərəfindən təhkimçi kəndlilərin becərməsi və qulluq edilməsi üçün onlara verilmiş torpaq
დ. Senyor tərəfindən vassala xidmət əvəzinə verilmiş torpaq sahəsi
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10. “Karolonq dirçəlişi” dövrünün məşhur alimi kim idi?
ა. Toma Akvineli
ბ. Vulfila
გ. Aynhard
დ. Pyer Abelar
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11. Abbasilərin hakimiyyəti dövründə “Müdriklik evi” hansı şəhərdə tikildi?
ა. Bağdadda
ბ. Yerusəlimdə
გ. İskəndəriyyədə
დ. Qranadada
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12. Roma papalarının və İlahi Roma imperatorlarının nəyə görə bir-birinə qarşı durduqları investitura nə
idi?
ა. Vergilərin müəyyən edilməsi və toplanması üstünlüyü
ბ. Diptixdə birinci yerdə adı çəkilməsinə hörmət
გ. Yepiskopların təkşəxsiyyət kimi təyin edilməsi hüququ
დ. Dünya Kilsə Yığıncağının çağırılması üstünlüyü
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13. Orta əsrlərdə Avropalılar ərəb tərcüməçisi vasitəsilə hansı yunan filosofunun əsəri ilə tanış oldular?
ა. Aristotelin
ბ. Virqilinin
გ. Demokritin
დ. Flaviusun

15

14. III Baqrat kurapalatlığa, IV Baqrat daha yüksək titul olan sevastosluğa malik idi, II Giorgi isə kesaros
adlanırdı. Bu fakt nəyi göstərir?
ა. Gürcüstan çarlığı ərazisinin genişlənməsini
ბ. Bizans üçün Gürcüstanın əhəmiyyətinin artmasını
გ. Gürcülərin Səlib yürüşündə fəal iştirakı
დ. Gürcülərin səlcuq türklərinə qarşı uğurlu döyüşləri
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15. Nizamülmülk kim idi?
ა. Ərəblər xəlifəsinin ali xalq hakimi
ბ. İlxanilər dövlətinin divanının rəhbəri
გ. Səlcuqlar sultanlığının ən nüfuzlu vəziri
დ. Sasanilər İranının ali hakimiyyət kahini
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16. II Henri Plantaqenet və Tomas Beket arasında qarşıdurmaya nə səbəb oldu?
ა. Beketin təşəbbüsü ilə Roma papası əleyhinə başlanmış təbliğat
ბ. Henrinin anqlikan kilsəsinin başçısı elan edilməsi
გ. Beket tərəfindən Böyük Azadlıq Xartiyasının dəstəklənməsi
დ. Henrinin ruhani şəxsləri özünə tabe etmək arzusu
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17. IV Davidin fəaliyyətinin mühüm nəticələrindən birini nə hesab edək?
ა. Dövlətin idarə olunmasının yeni sisteminin yaradılması
ბ. Feodal cəmiyyət üçün yeni hüquq toplusunun yaradılması
გ. Ona qədər fəaliyyətdə olan kilsə strukturunun kökündən yenidən dəyişdirilməsi
დ. Qərbi Avropa ölkələri ilə sıx əlaqə yaradılması
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18. Kapetinqlər sülaləsinin hakimiyyəti başa çatdıqdan sonra İngiltərə çarı Fransanın taxtına irad tutdu. O
bu iradı nəyin əsasında irəli sürdü?
ა. Normandiya hersoqu idi və Fransanın birinci şəxsi sayılırdı
ბ. Fransa çarı Gözəl Filipin nəvəsi idi
გ. Paris qrafı tituluna malik idi və çar canişini sayılırdı
დ. Fransa çarı sonsuz Müqəddəs Luinin bacısı oğlu idi
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19. İllüstrasiyada təqdim olunan xəritədə hansı tarixi proses əks etdirilmişdir?
ა. Dekolonizasiya
ბ. Rekonkista
გ. Restavrasiya
დ. Risorcimento
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20. Gürcüstandan göndərilmiş şəxslərin Ferrara-Florensiya kilsə yığıncağını tərk etmələrinin səbəblərindən
biri nə idi?
ა. Yığıncağın gedişində Konstantinopolun azad edilməsi üçün daha Osmanlı əleyhinə kualisiya yaradılmaması
barədə qəbul edilmiş qərar
ბ. Yığıncaqda elan edilmiş qərb və şərq kilsələrinin Roma papasının hakimiyyəti altında birləşdirilməsi ideyasının
elan edilməsi
გ. Yığıncaq tərəfindən Yerusəlimin Xaç monastırının gürcü kilsəsinin sərəncamına qaytarılması tələbinə məhəl
qoyulmaması
დ. Roma papasının katolik yepiskopluğunun iqamətgahının Tbilisidən Smirnaya köçürülməsi barədə təkbaşına qərar
qəbul etməsi
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21. Otuzillik müharibənin səbəblərindən biri nə idi?
ა. Balkanlarda xristianlarla müsəlmanlar arasında dini qarşıdurma
ბ. Mərkəzi Avropada katoliklər və protestantlar arasında dini qarşıdurma
გ. Flandriyada və Niderlandda Fransa və İngiltərənin mənafelərinin toqquşması
დ. İspaniya və İlahi Roma imperiyası arasında Avropada birincilik uğrunda mübarizə
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22. 1829-cu il Adrianopol sülh müqaviləsinin nəticələrindən biri nə idi?
ა. Samtsxe Cavaxetinin Axalsixe və Axalkalaki ilə birlikdə Rusiyaya verilməsi
ბ. Osmanlı Kartlini və Kaxetini Rusiyanın tərkibində tanıdı
გ. Rusiya Acarıstanı tutdu, Batumiyə və Kobuletiyə sahib oldu
დ. Osmanlı Lazetini və Qars vilayətini Rusiyaya güzəştə getdi

24

23. Gürcüstan Demokratik Respublikası ilə əlaqədar hansı fikir düzgündür?
ა. Elan edilmiş neytralitetə baxmayaraq, Gürcüstan real surətdə Antantanın müttəfiqi idi və məhz buna görə
Britaniyanın hərbi qüvvələri 1919-1920-ci illərdə burada idilər
ბ. Sovet Rusiyası ilə bağlanmış sülh müqaviləsi Almaniyanın böyük narazılığına səbəb oldu və o özünün hərbi
birləşmələrini 1919-cu ildə Gürcüstandan çıxardı
გ. Mövcud olan sülh müqaviləsinə baxmayaraq, Osmanlı yenə də Gürcüstana ciddi ərazi iradları tuturdu və bu 1920ci ildə Gürcüstanın millətlər liqasına qəbul edilməməsinin səbəblərindən biri oldu
დ. Gürcüstan Avropada sosialistlərin hakimiyyət başına gəldiyi ilk dövlət idi və bu ikinci beynəlmiləl üzvlərinin
nümayəndə heyətinin 1920-ci ildə Gürcüstana qonaq getmələrinə səbəb oldu
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24. Fotoşəkillərdə hansı tarixi epizod əks etdirilmişdir?

ა. Brestdə Polşanın birlikdə işğalı zamanı Sovet və Almaniya zabitlərinin görüşü
ბ. Anşlus Avstriya-Almaniya sərhəddində Avstriya və Almaniya zabitlərinin görüşü
გ. Almaniya məğlub olduqdan sonra Elba çayı üzərində Amerika və Sovet zabitlərinin görüşü
დ. Şimali Afrikada Misir azad edilərkən İngiltərə və Amerika zabitlərinin görüşü
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25-28№-li tapşırıqlar üçün təlimat.
Tarixi hadisələri xronoloji qaydada yerləşdirin. Cavabları cavablar vərəqində verilmiş xanalarda yazın. Nəzərə alın
ki, xanada yalnız qeyd olunmuş hadisənin müvafiq rəqəmi yazılmalıdır. Birinci xanada ən əvvəl baş verən hadisə ilə
qeyd olunan rəqəm yazılmalıdır və s. Buna müvafiq olaraq, sonuncu, üçüncü xanada ən gec baş verən hadisə ilə
qeyd olunan rəqəm yazılmalıdır. Hər tapşırığa 1 xal verilir.
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25. Yunan tarixçilərini onların fəaliyyət göstərdikləri dövr üzrə xronoloji qaydada yerləşdirin:
1. Polibios
2. Ksenofont
3. Plutark
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26. Səlib yürüşü dövründə baş vermiş hadisələri xronoloji qaydada yerləşdirin:
1. Səlahəddin tərəfindən Yerusəlimin alınması
2. Antiokiya knyazlığının təsis edilməsi
3. Damietanın mühasirəyə alınması
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27. Memarlıq abidələrini onların ucaldıldığı dövr üzrə xronoloji qaydada yerləşdirin:
1. Axali Şuamta
2. İkorta
3. Barakoni
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28. Bədii əsərləri onların təsvir olunduğu dövrlər üzrə xronoloji qaydada yerləşdirin:
1. Qriqol Robakidzenin “Öldürülmüş ruh”
2. Mixail Cavaxişvilinin “Ləmbəli və qaşıq”
3. Levan Qotuanın “Qəhrəmanların dərdi”
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29№-li tapşırıq üçün təlimat.
Şagirdə xəritə verildi. O öz biliyinə və xəritədəki informasiyaya görə verilən suallara cavab verməlidir.
Şagirdin verdiyi cavablarda iki (2) səhv vardır.
Siz bu səhvləri tapmalı, onları cavablar vərəqinin müvafiq yerində yazmalı və oradaca düzgün cavabı qeyd
etməlisiniz. Tapşırığa maksimum 2 xal verilir.
Tapşırıq 29. Xəritəyə və suallara növbəti səhifələrdə baxın
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Suallara növbəti səhifədə baxın
33

Şagirdə verilən suallar:

Şagirdin verdiyi cavablar:

29.1. Bu tarixi hadisə hansı adla məşhurdur ki, onun tərkib 29.1 Böyük coğrafi kəşflər
hissəsini xəritədə göstərilən ekspedisiyalar təşkil edir?
29.2. Qəhvəyi rəngli oxla göstərilmiş ekspedisiya hansı 29.2. İspaniyadan, Kolumb
dövlətdən həyata keçirildi və onun rəhbəri kim idi?
29.3. Yaşıl rəngli oxla göstərilmiş ekspedisiya hansı dövlətdən 29.3. Portuqaliyadan, Vasko da Qama
həyata keçirildi və onun rəhbəri kim idi?
29.4. Qəhvəyi rəngli oxla göstərilmiş ekspedisiyanın ilkin 29.4. Yeni qitənin tapılması
məqsədi nə idi?
29.5. Xəritədə göstərilən ekspedisiyalara təkan verən bir konkret 29.5. Avropada dini müharibələr, çünki məğlub edilmiş
tarixi hadisənin adını çəkin, fikrinizi hökmən əsaslandırın
hugenotlar Avropanı tərk etməyə məcbur oldular

34

30№-li tapşırıq üçün təlimat
İllüstrasiyada verilmiş informasiyanı diqqətlə təhlil edin və suallara cavab verin. Cavabları cavablar vərəqinin
müvafiq yerinə yazın. Tapşırığa maksimum 7 xal verilir.

Tapşırıq 30. İllüstrasiyalara və suallara növbəti səhifələrdə baxın
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Tapşırıq 30. Təqdim olunan fotoşəkillər Yalta və Potsdam konfranslarına həsr edilmişdir.

N1

N2

Suallara növbəti səhifədə baxın

N3
36

Suallar:
(2) 30.1. Yalta konfransında görüş hansı fotoda əks etdirilmişdir? Fikrinizi illüstrasiyada mövcud olan informasiya
üzrə əsaslandırın.
(2) 30.2. Potsdam konfransı zamanı baş verən görüşləri əks etdirən iki fotodan hansı xronoloji baxımdan daha əvvəl
çəkilmişdir? Fikrinizi illüstrasiyada mövcud olan informasiya üzrə əsaslandırın.
(2) 30.3. Konfranslar arası dövrdə hansı dövlət başçısı dəyişdirildi və nə üçün?
(1) 30.4. Həmin dövlət başçılarının hansı konfransında görüşü əks etdirən foto təqdim olunmamışdır?
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31№-li tapşırıq üçün təlimat. Aşağıda verilmiş tarixi sənədi diqqətlə oxuyun, mətni düşünün və
suallara cavab verin. Cavabları cavablar vərəqinin müvafiq yerinə yazın. Tapşırığa maksimum 19 xal
verilir.
Tapşırıq 31. Tarixi sənəd və suallara növbəti səhifələrdə baxın
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Bu zaman İbrahim xan qaçanlarla birlikdə Kür və Alazani
çaylarını keçdi. Carda yaşayan ləzgilərə sığındı və Balakən
deyilən bir yerdə iri kənd saldı. Ağa Məhəmməd xan iranlı
süvarilərlə Şuşa qalasına daxil oldu və içəridə dayandı. Ağa
Məhəmməd xan İbrahim xanı ələ keçirə bilmədiyinə görə çox
qəzəblənmişdi. Öz qoşunlarını Şirvana və Şəkiyə göndərdi.
Şamaxı xanını öz yanına çağırdı və o gələndə əsir aldı. Ona
görə ki, Mustafa xan rus qoşunları gələndə Zubovu böyük
hörmətlə qəbul etdi və Zubov da ona böyük hörmət göstərdi.
Çünki Gürcüstan əleyhinə getmək üçün hazırlıq görürdü.
Ancaq eşitdi ki, orada hələ də çoxsaylı rus əsgərləri var idi,
onlara ümid bəsləmək olmazdı, çünki onlar Rusiyaya getmək
üçün hazırlıq görürdülər. Çar İrakli gürcü qoşununu diqqətlə
hazırlayırdı və döyüşə hazır idi. Və o zaman Tbilisidə xanımın
sarayında yaşayırdı və çarın varisi olan oğlu da orada idi.
Bu zaman Ağa Məhəmməd xan qalada idi və var-qüvvə
ilə qoşunu yeritməyə hazır idi. Bu zaman onun
qulluqçularından olan İsfahanlı Xudat və Ağa Məhəmməd
xanın digər qulluqçuları öz aralarında danışdılar.
Mətnin davamına növbəti səhifədə baxın

Teymuraz Baqrationinin tarix əsərindən bir parça
Sonrakı baharda Ağa Məhəmməd xan Xorasanın işlərindən
vaxt tapdı və hazırlıq görmüş qoşunla Tehrandan gəldi və
Ərdəbilə daxil oldu. O zaman rus qoşunu cənab Valerian
Zubov və başqaları Dərbənd yolu ilə Rusiyaya doğru
qayıtdılar. Qoşunun bir hissəsi Gürcüstan yolu ilə gəldi və
payızadək Gürcüstanda qaldı.
Qarabağlı İbrahim xan rusların geri qaçdığını və Ağa
Məhəmməd xanın ikinci dəfə gəldiyini gördü və Şuşa qalasını
möhkəmləndirə bilmədi, çünki Qarabağda çox az sakin
qalmışdı. Ağa Məhəmməd xana görə bəzi sakinlər qaçdılar,
bəziləri isə orada qaldılar və gələn il üçün daha əkin-səpin
işləri görə bilmədilər, çünki mal-qaraları ac idi. Buna görə də
onların əksəriyyəti ayrılıb Kartliyə, Kaxetiyə və digər yerlərə
getdilər. Əksəriyyəti Gürcüstanda qaldı və daha Qarabağa
qayıtmadı, çünki Gürcüstanda yaşayırdılar. İbrahim xanın
bütün qohumlarını iranlılar əsir aldılar. Daha nə çörəkləri, nə
yeməkləri, nə barıtları, nə də güllələri qaldı. Buna görə də
qalanın sakinləri bütün ailə ilə birlikdə getdilər. Sakilərin
bəzisi getdi, bəzisi isə orada qaldı, başqaları isə müxtəlif
yerlərə qaçdılar.
Suallara keçid: 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
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Bir gün səhər açılanda, o dua oxuyub yatan zaman suiqəsdçilər onun alaçığına hücum edib xəncərlə öldürdülər və
üstünə yorğan örtdülər. Xudat Ağa Məhəmməd xanın birinci
sərkərdəsi Sadıq xana baş vermiş hadisəni gizli şəkildə danışdı.
Sadıq xan həyəcanlandı və onu nə səbəbə görə öldürdüklərini
soruşdu. O dedi ki, o bizi öldürməklə hədələyirdi və
qorxduğumuza görə öldürdük. Sadıq xan dedi ki, bunu heç
kəsə danışmayın və sonra, həmin gün 5000-lik qoşunla Şuşa
qalasını tərk etdi və öz xanlığına, Şağağiyə getdi. Ağa
Məhəmməd xanın qoşunu bu hadisədən və xanın ölümündən
xəbər tutcaq Ağa Məhəmməd xanın alaçığına daxil olub onu
qarət etdilər. Sonra onların arasında iğtişaş baş verdi və onlar
müxtəlif hissələrə bölünərək bir-birilərini qarət etməyə və
öldürməyə başladılar. Şuşa qalasının sakinləri bütün bunları
görürdülər, onlar bir yerə toplaşdılar. Yaxınlıqdakı kəndlərdə,
Suallara keçid: 1 2 3 4 5 6 7

dağlarda, qayalıqlarda gizlənmiş adamları çağırdılar, onlar
şuşalılarla birləşib iranlıları əsir alır, qarət edir və öldürürdülər.
Qarabağlılar Ağa Məhəmməd xanın cənazəsinin başını
kəsdilər və Balakəndə ləşzgilərə sığınmış İbrahim xana
verdilər. İbrahim xan bunu görüb çox sevindi. Ağa Məhəmməd
xanın bir neçə yaxın adamı öz hökmdarının başı kəsik
meyidini götürüb İrana apardı. Ağa Məhəmməd xanın qardaşı
arvadı Baba xanın anası Ağa Məhəmməd xanın varisi elan
edilmişdi. Onun meyidini aparıb Bağdadda iranlıların
ibadətgahının yanında, Məhəmmədin kürəkəni Əlinin məzarı
olan yerdə, İranın hökmdarlarının və aristokratlarının dəfn
olunduğu yerdə böyük hörmətlə dəfn etdi.
Sualları növbəti səhifədə baxın

8 9 10 11
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Suallar:
(1) 31.1. Mənbəyə əsasən, gürcü çarının “rus qoşununa” ümidi var idimi? Mənbədə mövcud olan informasiya üzrə
fikri əsaslandırın.
(1) 31.2. Mənbəyə əsasən, Ağa Məhəmməd xanın xidmətçiləri onu öldürmək üçün niyə sui-qəsd hazırladılar?
(1) 31.3. Mətndə mövcud olan informasiya ilə əlaqədar Ağa Məhəmməd xanın qatilləri niyə məhz Sadıq xana
müraciət etmişlər?
(1) 31.4. Bir konkret tarixi hadisənin adını çəkin ki, o zaman Tbilisidə olan çar xanımın sarayında “məskən
salmışdır”?
(2) 31.5. Çarla birlikdə xanımın sarayında “məskən salmış” şəxsiyyətə nə deyilirdi və mənbənin müəllifi nə üçün onu
xüsusi xatırlayır?
(2) 31.6. “Rus qoşunu” Qafqazda hansı konkret məqsədlə qalırdı və mənbəyə əsasən onun sərkərdəsi kim idi?
Sənədin mətninin 1-ci səhifəsinə keçid
Sənədin mətninin 2-ci səhifəsinə keçid
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(2) 31.7. Mənbəyə əsasən, Şuşa qalasındakı Ağa Məhəmməd xanı əsir alan şəxsiyyətin adını çəkin.
(2) 31.8. Ağa Məhəmməd xanın döyüşçüləri onun ölüm xəbərini eşitcək necə hərəkət ediklərini bütünlüklə təsvir
edin.
(2) 31.9. Mənbəyə əsasən, Ağa Məhəmməd xan kimi öz varisi hesab etdi və onunla hansı qohumluq əlaqəsi var idi?
(2) 31.10. Tutaq ki, mənbədə təsvir olunan hadisələrin tarixi məlum deyildir. Bu təqdirdə mənbədə mövcud olan
informasiya əsasında təsvir olunan yuxarıdakı həddi maksimum dəqiqliklə müəyyən edin (tarixi göstərin). Sizin
təklif etdiyiniz tarixin müvafiq dəlillərini hökmən təqdim edin.
(3) 31.11. Mənbəyə əsasən, İbrahim xanın Ağa Məhəmməd xanla döyüşməkdən nə üçün imtina etdiyi üç səbəbi
sadalayın.

Sənədin mətninin 1-ci səhifəsinə keçid
Sənədin mətninin 2-ci səhifəsinə keçid
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32№-li tapşırıq üçün təlimat . Aşağıdakı tapşırığı diqqətlə oxuyun və suallara cavab verin. Cavabları cavablar
vərəqinin müvafiq yerinə yazın. Hər suala tam və ətraflı cavab verin. Tapşırığa maksimum 4 xal verilir.
Tapşırıq 32. Diskussiya mövzusunun müəyyən edilməsi
(1) 32.1. 31№-li tapşırıqda verilmiş tarixi mənbədən hansı konkret mövzunun müzakirəsi zamanı istifadə edərdiniz?
(1) 32.2. Dərsdə müzakirə olunmuş mövzunun başlıca məsələsini nəzərə almaqla diskussiya mövzusunun başlığını
formalaşdırın.
(2) 32.3. Diskussiya zamanı yarana biləcək iki alternativ mövqeni formalaşdırın.

43

