
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Sual 1. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında”ARQ-ə görə hansı fikir yalnışdır? 

a) Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin 
başlıca əlamətlərindən biri sayır. 

b) Azərbaycan dövləti Azərbaycan dilinin tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır. 

c) Azərbaycan Respublikası Dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə 
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır. 

d) “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-u Konstitusiyaya uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır. 

 

Sual 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı hisssəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublika-
sının dövlət dili Azərbaycan dilidir? 

a) 50-ci maddəsinin I hissəsinə 

b) 35-ci maddəsinin I hissəsinə 

c) 57-ci maddəsinin II hissəsinə 

d) 21-ci maddəsinin I hissəsinə 

 

Sual 3. Dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ...............? 

a) hüququdur. 

b) borcudur. 

c) vəzifəsidir. 

d) azadlığıdır. 

 

Sual 4. Dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını hansı subyekt təmin edir? 

a) Azərbaycan xalqı 



b) Azərbaycan dövləti 

c) Azərbaycan Respublikası 

d) Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 

 

 

Sual 5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların 
nümayəndəlikləri ilə) və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə yazışmalar hansı dildə aparıla 
bilər? (Tam və dolğun cavabı müəyyən edin) 

a) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olun-
maq şərtilə 

b) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində 

c) müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərtilə 

d) Qanunvericiliklə belə bir hal müəyyən olunmayıb. 

 

 

Sual 6. Aşağıdakılardan hansı dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin vəzifəsi 
kimi müəyyən olunmayıb? 

a) dövlət dilinin tətbiqi işinə, bu dilin işlənməsi və qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin müddəalarına ria-
yət olunmasının təmin edilməsi 

b) dövlət dilinin inkişaf proqramının hazırlanması və dövlət büdcəsinin vәsaiti hesabına maliyyələşdiril-
məsinin təmin edilməsi 

c) dövlət dilinin saflığının qorunması, dilçilik elminin nәzәriyyәsi və praktikasının inkişafı üçün müvafiq 
şəraitin yaradılması və tədbirlərin həyata keçirilməsi 

d) xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan dilində təhsil almalarına, 
bu dildən sərbəst istifadə etmələrinə köməklik göstərilməsi 

 

 

Sual 7. Hansı rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılmaya bilər? 

a) Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti keçirdiyi bütün 



b) yerli özünüidarəetmə orqanlarının keçirdiyi bütün 

c) dövlət qurumlarının keçirdiyi bütün keçirdiyi bütün 

d) Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli 

 

 

Sual 8. Hansı rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır? 

a) Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli rəsmi mərasimlər 

b) Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli rəsmi tədbirlər 

c) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən digər ölkələrdə keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və 
tədbir 

d) yerli özünüidarəetmə orqanlarının keçirdiyi bütün 

 

Sual 9. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə görə aşağıdakı fikirlərdən hansı yalnış-
dır? 

a) Azərbaycan Respublikasında təhsil dövlət dilində aparılır. 

b) Azərbaycan Respublikasında başqa dillərdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

c) Başqa dillərdə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi məcburi deyil. 

d) Azərbaycan Respublikasında ali və orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul zamanı Azərbaycan di-
li fənnindən imtahan verilməlidir. 

 

Sual 10. “Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi” maddəsi ilə bağlı aşağıdakı hansı müd-
dəa doğrudur? (Tam və düzgün cavabı seçin) 

a) Mülkiyyət formasından asılı olaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstə-
rən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl 
bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. 

b) Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət 
göstərən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının işçiləri dövlət dilini mükəmməl 
bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. 



c) Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət 
göstərən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəm-
məl bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. 

d) Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət 
göstərən, bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl bilməli və səlis danışıq 
qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. 

 

Sual 11. “Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi” ilə bağlı hansı fikir yalnışdır? 

a) Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili işlənilir. 

b) Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı digər dillər 
də tətbiq oluna bilər. 

.c) Zəruri hallarda elanlarda (lövhələrdə, tablolarda, plakatlarda və sair) dövlət dili ilə yanaşı, digər dillər-
dən də istifadə oluna bilər. 

d) Digər dillərin tutduğu sahə Azərbaycan dilindəki qarşılığının tutduğu sahəyə bərabər olmalı və Azər-
baycan dilindəki yazıdan sonra gəlməlidir. 

 

Sual 12. “Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi” ilə bağlı hansı fikir yalnışdır? 

a) Reklamvericinin tələbinə əsasən reklam qurğularında yerləşdirilən reklamın mətnində Azərbaycan 
Respublikasının dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdən istifadə oluna bilər. 

b) Xarici dildə olan mətn dövlət dilində olan mətndən sonra yerləşdirilməli, dövlət dilində olan mətnin 
tutduğu sahədən kiçik olmalı və reklamın yerləşdiyi ümumi sahənin yarısından çox olmamalıdır. 

c) Mətndə digər dillərdə ifadə olunan əmtəə nişanı və coğrafi göstərici müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən qeydə alındığı formada göstərilməlidir. 

d) Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili döv-
lət dilinin normalarına uyğun olaraq tətbiq edilməlidir. 

 

Sual 13. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə görə hansı fikir yalnışdır? 

a) Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə ixrac edilən malların üzərindəki etiketlər 
və digər yazılar müvafiq xarici dillərlə yanaşı, dövlət dilində də olmalıdır. 



b) Azərbaycan Respublikasına idxal edilən mal və məhsulların üzərindəki etiketlər və adlar, onlardan isti-
fadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət 
olunmalıdır. 

c) "Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünü təşkil edən inzibati ərazi vahidlərinin – şəhər, rayon, 
inzibati ərazi dairəsi, qəsəbə və kəndlərin adları dövlət dilində yazılmalı və onların dövlət dilinin normala-
rına uyğun olaraq yazılışı müvafiq qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

d) İnzibati ərazi vahidlərinin adları yalnız dövlət dilində yazılır. 

 

Sual 14. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə görə Azərbaycan coğrafi adlarının xa-
rici dillərdə verilməsi aşağıdakılardan hansılara uyğun olaraq müəyyən edilir? 

1. Azərbaycan dilində səslənməsinə 

2. Coğrafi adların beynəlxalq yazılış qaydalarına uyğun olaraq 

3. Müvafiq xarici dildə səslənməsinə 

4. Coğrafi adların dövlət dilinin normalarınının yazılış qaydalarına uyğun olaraq 

a) 1 və 2 

b) 1 və 3 

c) 2 və 3 

d) yalnız 4 

 

 

Sual 15. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə görə hansı hallarda Azərbaycan Res-
publikasının beynəlxalq yazışmaları dövlət dili ilə yanaşı, müvafiq xarici dillərdən birində də aparıla bilər? 
(dəqiq cavabı müəyyən edin) 

a) zəruri hallarda 

b) Aparıla bilməz. 

c) əvvəlcədən müəyyən olunan hallarda 

d) bütün hallarda 

 



 

Sual 16. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-də hansı subyektlərin Azərbaycan dili-
nin orfoqrafiya və orfoepiya normalarına əməl etməli olduğu müəyyən olunmayıb? 

a) hüquqi şəxslər 

b) vəzifəli şəxslər 

c) fiziki şəxslər 

d) xarici huquqi şəxslər 

 

 

 

Sual 17. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti hansı müddətdə yazı dili normalarını təsbit edən lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin) nəşr 
olunmasını təmin edir? 

a) ildə bir dəfədən az olmayaraq 

b) 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

c) 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

d) 7 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

 

Sual 18. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya və orfoepiya normaları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir? (Tam 
və dolğun cavabı müəyyən edin) 

a) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Na-
zirlər Kabineti 

b) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

c) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası 

d) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

 

 



Sual 19. “Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında” ARQ-u nə vaxt qəbul olunub? 

a) 25 dekabr 1991-ci il 

b) 18 noyabr 1991-ci il 

c) 18 oktyabr 1991-ci il 

d) 02 fevral 1992-ci il 

 

 

Sual 20. “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 9 avqust 2001-ci il ta-
rixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan 
əlifbası və Azərbaycan dili günü hər il hansı tarixdə keçirilir? 

a) 1 Avqust 

b) 9 Avqust 

c) 7 iyul 

d) 19 iyul 

 

 

Sual 21.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə əsasən Azərbaycan yazı mədəniyyəti-
nin tarixində mühüm rol oynamış ərəb və kiril əlifbalarından istifadə edilə bilərmi? 

a) İstifadı edilə bilməz. 

b) Xüsusi hallarda (lüğətlərdə, elmi nəşrlərdə ədəbiyyat göstəricisi və s.) istifadə edilə bilər. 

c) Yalnız lüğətlərdə istifadə oluna bilər. 

d) Kiril əlifbasından xüsusi hallarda istifadə mümkündür, ərəb əlifbasından isə istifadə edilə bilməz. 

 

 

Sual 22. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə əsasən aşağıdakı sənədlərdən hansı 
dövlət dili ilə yanaşı xarici dildə də tərtib edilə bilər? 

a) şəxsiyyət vəsiqəsi 



b) təhsil haqqında sənəd 

c) hərbi bilet 

d) əmək kitabçası 

 

 

Sual 23. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-ə əsasən “Azərbaycan Respublikasının 
dövlət dili Konstitusiyanın neçənci bölməsində və hansı fəslində təsbit olunmuşdur? 

a) I bölmə və xalq hakimiyyəti 

b) I bölmə və dövlətin əsasları 

c) II bölmə və vətəndaşların əsas vəzifələri 

d) II bölmə və dövlətin əsasları 

 

 

Sual 24. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-u nə vaxt qəbul olunub? 

a) 22 dekabr 1992-ci il 

b) 30 sentyabr 2002-ci il 

c) 09 avqust 2001-ci il 

d) 25 dekabr 1991-ci il 

 

 

 

Sual 25. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” ARQ-u qüvvəyə mindiyi gündən hansı Qanun 
qüvvədən düşmüş hesab edilir? 

a) "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 1992-ci il 
tarixli 

b) "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 1993-ci il 
tarixli 



c) "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 1992-ci il ta-
rixli 

d) "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının 02 dekabr 1995-ci il 
tarixli 

 

Sual 26. 1926-cı ildən 1939-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikasında hansı əlifbadan istifadə olunub? 

a) latın 

b) kiril 

c) ərəb 

d) rus 

 

 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
1.B 5.A 9.C 13.D 17.C 21.B 25.C  
2.D 6.D 10.C 14.A 18.A 22.B 26.A  
3.B 7.D 11.D 15.A 19.A 23.B   
4.C 8.D 12.B 16.D 20.A 24.B   

 


