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Fәnn 0104  ASKnin iqtisadiyyatı vә
idarәedilmәsi

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Ağakişiyeva Y.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 45

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ASKda nәyin formalaşmasına şәrait yaradır?
(Çәki: 1)

işçi qüvvәsinin
әmәk ehtiyatının
istehsalın
sahibkarlığın
gәlirlәrin

Sual: ASKda islahatlar nәyin sürәtlәnmәsinә şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)
meliorasiyanın

http://dist.aseu.az/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=10&Sort=0&PageId=0


irriqasiyanın
erroziyanın
elmitexniki tәrәqqinin
әmәk haqqının

Sual: Aqrar islahatlar aşağıdakılardan nәyin güclәnmәsinә şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)
mexaniklәşmәnin
eroziyanın
rәqabәtin
mәnfәәtin
elektriklәşmәnin

Sual: Aqrar islahatlar inkişaf etdikcә aşağıdakılardan hansı meydana çıxır? (Çәki: 1)
yeni torpaqlar
yeni işçi qüvvәsi
yeni istehsal sahәlәri
yeni suvarma üsulu
yeni әmәk haqqı

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә hansı xarakterli sahәlәr formalaşır? (Çәki: 1)
müxtәlif
nisbәtәn eyni
qeyrimüәyyәn
dәyişәn
sabit

Sual: ASK hansı sahәlәrin birlәşmәsidir? (Çәki: 1)
bitkiçilik
heyvandarlıq
istehsalxidmәt
tikinti
nәqliyyat

Sual: ”Kompleks” mәhvumunun mәnası nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi inkişaf
birlәşmә vә qovuşma
tәrәqqi
tәnәzzül
ayrılma, kәnarlaşma

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşması ilk növbәdә nәyin sürәtlәnmәsinә sәbәb
olur? (Çәki: 1)

әmәk haqqının
әmәk sәrfinin



iqtisadi islahatların
satışın
istehlakın

Sual: ASKda bazar münasibәtlәri nәyin sürәtlәndirilmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqi
iqtisadi әlaqә
iqtisadi münasibәt
satış formaları
tәchizat qaydaları

Sual: ASKda bazar iqtisadiyyatı inkişaf etdikcә hansı proses dәrinlәşir? (Çәki: 1)
mexaniklәşmә
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk haqqı
әmәyin bölgüsü
әmәyin tәşkili

Sual: Bazar iqtisadiyyatının inkişafı qarışılıqlı әlaqә vә asıllığ malik olan, vahid mәqsәdә
xidmәt edәn eyni xarakterli sahәlәrdә nәyә sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

formalaşır
ayrılır
parçalanır
әlaqәlәr pozulur
әmәk haqqı artır

Sual: ASKda kompleksin mәnası nәdir? (Çәki: 1)
inkişaf
tәnәzzül
birlәşmә, qovuşma
parçalanma, ayrılma
müqayisә

Sual: Müasir dövrdә ASKnin qarşısında duran mәqsәdә nә sәviyyәdә nail olunur?
(Çәki: 1)

qismәn
tam
yüksәk sәviyyәdә
nisbi sәviyyәdә
әmәl olunmur

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 15



Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ASKda nәyin sürәtlәnmәsini tәmin etmişdir? (Çәki:
1)

torpaqların çoxalmasını
suvarmanın artırılmasını
әmәyin tәşkilini
iqtisadi islahatların
gәlirlәrin azaldılmasını

Sual: Aqrar islahatların inkişafı nәyin sәrbәstlәşmәsini tәmin etmişdir? (Çәki: 1)
istehsalın
әmәk haqqının
gәlirlәrin
mәnfәәtin
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan hansı inkişaf edir? (Çәki: 1)
xüsusi tәsәrrüfatlar
әkin sahәsi
әmәk ehtiyatı
pul gәliri
rentabellik

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan nә sürәtlә inkişaf edir? (Çәki: 1)
satış
tәchizat
tәlәbtәklif
informasiya
gәlir bölgüsü

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakı proseslәrdәn hansı dәrinlәşir? (Çәki: 1)
әmәk haqqı
әmәk mәhsuldarlığı
әmәyin bölgüsü
әmәyin tәşkili
әmәyin stimullaşması

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakı sahәlәrdәn hansı vahid halda formalaşır?
(Çәki: 1)

bitkiçilik



heyvandarlıq
istehsalxidmәt
tikinti
tәmir

Sual: İstehsalxidmәt sahәlәri formalaşarkәn onlar hansı sәrbәstliyini nisbәtәn saxlayır?
(Çәki: 1)

mәhsulun daşınmasını
әmәyin genişlәnmәsini
istehsaliqtisadi sәrbәstliyini
infrastrukturun azaldılmasını
pul gәlirinin aşağı salınmasını

Sual: ASKnin inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansından dolğun
istifadә tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı fondundan
әhalinin yerdәyişmәsindәn
torpaqların eroziyasından
mövcud istehsal resurslarından
şoranlaşmanın çoxalmasından

Sual: Bazar iqtisadiyyatının inkişafı nәyin yenilәşmәsini tәyin edir? (Çәki: 1)
texnikanın
әmlakın
sәrvәtin
tәsәrrüfatçılıq formaların
әmәyin tәşkilinin

Sual: ASKda iqtisadi islahat nәticәsindә nә sәrbәstlәşir? (Çәki: 1)
rentabelik
әmәk haqqı
mәnfәәt
istehsaliqtisadi әlaqәlәr
suvarma üsulları

Sual: ASKda bazar iqtisadiyyatı sürәtlәndikcә hansı proses daha da sürәtlәnir? (Çәki: 1)
suvarma
mәhsul istehsalı
gәlirlәr
kooperasiya
әmәk tәşkili

Sual: Vahid halında formalaşan istehsalxidmәt sahәlәri özünün texnoloji, istehsal vә
iqtisadi sәrbәstliyini nә edir? (Çәki: 1)

aşağı salır



nisbәtәn saxlayır
yüksәldir
inkişaf etdirir
zәiflәdir

Sual: ASKda birlәşәn sahәlәr geniş tәkrar istehsal prosesinin müәyyәn mәrhәlәsindә
hansı mәhsulu istehsal edir? (Çәki: 1)

yüksәk keyfiyyәtli mәhsul
daha ucuz mәhsul
sәmәrәli mәhsul
özünәmәxsus mәhsul
daha bahalı mәhsul

Sual: Әhalinin vә sәnaye sahәlәrinin tәlabatını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk ASKnin
nәyini tәşkil edir? (Çәki: 1)

strukturunu
mәqsәdini
 inkişafını
әlaqәlәrini
maya dәyәrini

Sual: ASKda istehsal olunan әrzaqla әhalinin tәlabatını fizioloji normalarla tәmin etmәk
mümkündürmü? (Çәki: 1)

mümkündür
tam mümkün deyil
artıqlaması ilә mümkündür
yüksәk sәviyyәdә mümkündür
tam mümkündür

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ASKda nәyin yenilәşmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәrinin
әmәk haqqının
tәsәrrüfatçılıq üsullarının
mәhsul istehsalının
işçi qüvvәsinin



Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşması ASKda nәyin inkişafına şәrait yaradır?
(Çәki: 1)

emal sahәlәrinin
tәdarük işinin
әmәk haqqının
mülkiyyәt formalarının
istehsal sahәlәrinin

Sual: ASKda islahatlar nәyin dәrinlәşmәsini tәmin etmişdir? (Çәki: 1)
ixtisaslaşma sәviyyәsinin
suvarmanın
mexaniklәşmәnin
mәhsul satışının
gәlirlәrin bölgüsünün

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә nәyin artmasına nail olunur? (Çәki: 1)
kooperasiyanın
mexaniklәşmәnin
avtomatlaşmanın
qismәn mexaniklәşmәnin
eroziyanın

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan hansı yenidәn formalaşır? (Çәki: 1)
üzümlüklәr
meyvә bağları
heyvandarlıq sahәlәri
istehsaliqtisadi әlaqәlәr
nәqliyyat formaları

Sual: Aqrarsәnaye kompleksi nәdir? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının çoxalması
әmtәәlik mәhsulun artması
müvafiq istehsalxidmәt sahәlәrinin birlәşmәsi
istehsalın tәşkili
istehsalın maliyyәlәşmәsi

Sual: ASKdә birlәşәn sahәlәr geniş tәkrar istehsalı prosesinin müәyyәn mәrhәlәsindә
hansı mәhsulları istehsal edirlәr? (Çәki: 1)

ümumi mәhsul
әmtәәlik mәhsul
emal edilәn mәhsul
özünәmәxsus mәhsul
tәdarük olan mәhsul



Sual: Aqrarsәnaye kompleksi aşağıdakılardan hansının yüksәldilmәsinә xidmәt edir?
(Çәki: 1)

torpaq sahәlәrinin artmasına
әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә
suvarmanın çoxaldılmasına
hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
әmәk haqqının artırılmasına

Sual: ASK formalaşmasının mәnası nәdir? (Çәki: 1)
әhalinin vә ölkәnin tәlәbatının tәmin edilmәsi
әhalinin çoxaldılması
resursların artırılması
torpaqların genişlәndirilmәsi
xidmәtlәrin mәhdudlaşması

Sual: ASKda bazar münasibәtlәri nәyin formalaşmasına real şәrait yaradır? (Çәki: 1)
işçi qüvvәsinin
gәlirlәrin
mәnfәәtin
qiymәtin
sahibkarlığın

Sual: ASKda bazar iqtisadiyyatı nәyin inkişafına tәminat verir? (Çәki: 1)
bitkiçiliyin
satışın
tәlәbtәklifin
mexaniklәşmәnin
meliorasiyanın

Sual: ASKda bazar münasibәtlәri inkişaf etdikcә nә meydana çıxır? (Çәki: 1)
yeni torpaq sahәlәri
yeni istehsal sahәlәri
yeni maşınlar
yeni işçilәr
yeni nәqliyat formaları

Sual: ASKda bazar iqtisadiyyatının inkişafı istehsalxidmәt sahәlәri arasında nәyin
formalaşmasını tәmin etmişdir? (Çәki: 1)

tәdarükün
tәchizatın
әlaqә vә asıllıqların
maliyyәnin
kreditlәşmәnin

Sual: Әrzaq vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәnşәli mәhsulları istehsal edәn, tәdarükü vә



emalını aparan, son mәhsula çevrәn, әhalinin hәyat şәraitini yaxşılaşdıran birlik nәdir?
(Çәki: 1)

istehsal kompleksi
xidmәt kompleksi
sosial kompleks
aqrarsәnaye kompleksi
tәdarük kompleksi

Sual: ASKnın qarşısında duran mәqsәdә nail olmaq üçün ona daxil olan istehsalxidmәt
sahәlәrindә mövcud potensialdan necә istifadә olunmalıdır? (Çәki: 1)

quruluşu dәyişdirilmәli
istiqamәti yenilәşmәli
dolğun istifadә olunma
xәrclәr artırılmalı
xәrclәr azaldılmalıdır

Sual: ASK mәhsulları ilә әhalinin vә ölkәnin tәlabatını ödәmәk mümkündürmü? (Çәki: 1)
nisbәtәn
yox
tamamilә
qeyri realdır
ayrıayrı sahәlәr üzrә

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: ASK formalaşarkәn nәyin düzgün nәzәrә alınması tәmin olunmalıdır? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsulun
әmәk sәrfinin
әrazisahә strukturunun
әmәk ehtiyatının
torpaq sahәlәrinin

Sual: ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadan nә ilә bağlı mәsәlәlәri
hәll etmәk qeyrimümkündür? (Çәki: 1)

mәhsulun satışı
mәhsulun emalı
mәhsulun saxlanılması
son mәhsulun istehlakı



mәnfәәtin azalması

Sual: Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün nәyin nәzәrә
alınması vacibdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqının artırılması
әhalinin gәlirlәrinin azaldılması
şoranlaşmanın çoxalması
satış qiymәtlәrinin sәviyyәsi
tәbiiiqlim şәraiti, istehsalın artırılması imkanları

Sual: ASKnin formalaşması problemlәri hәll edilәrkәn ona daxil olan sahәlәrdә nәyin
nәzәrә alınması vacibdir? (Çәki: 1)

әrazinin artırılması
әrazinin yenilәşdirilmәsi
әrazinin ümumiliyi
әrazin mәhdudluğu
әrazinin dәyişmәsi

Sual: ASK formalaşarkәn aşağıdakı xüsusiyyәtin hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?
(Çәki: 1)

texnikadan mövsümü istifadә
torpağın әsas istehsal vasitәsi olması
әmәkdәn mövsümü istifadә
texnikanın sahәlәr üzrә bölgüsü
işçilәrin ixtisasının artırılması

Sual: Müasir maşın mexanizmlәrinin, müasir texnologiyaların tәtbiqi inteqrasiyanın hansı
mәrhәlәsini әks etdirir? (Çәki: 1)

tәşkilatı
iqtisadi
sosial
texniki
texnoloji

Sual: İstehsalın strukturunun dәyişilmәsi, tәdarük, tәchizat, satış, idarәetmә, stimullaşma
vә s. ilә әlaqәdar olaraq müxtәlif tәşkilatlarla razılaşmalar inteqrasiyanın hansı
mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)

sosial
sosialiqtisadi
tәşkilati
texnoloji
texniki

Sual: ASK әsasәn hansı sahәlәrin mәqsәdәuyğun birlәşmәsi formasıdır? (Çәki: 1)
әkinçilik



heyvandarlıq
tәdarük vә emal
istehsal vә xidmәt
nәqliyyat vә tikinti

Sual: ASKda istehsalın artırılması üçün ilk növbәdә nәyin düzgün strukturu müәyyәn
edilmәlidir? (Çәki: 1)

torpağın
suvarmanın
әrazisahәnin
sәnayenin
emalın

Sual: ASKnin sürәtlә inkişafına nail olmaq üçün nәyә ciddi әmәl olunmalıdır? (Çәki: 1)
әmәk haqqının artımına
nәqliyyatın çoxalmasına
suvarmanın genişlәnmәsinә
işçilәrin çoxalmasına
intensiv inkişafa

Sual: ASKda әmәk ehtiyatlarından, maliyyә vәsaitindәn, infrastrukturlardan sәmәrәli
istifadә nәyә şәrait yaradır? (Çәki: 1)

tikintinin artmasından
sosial irәlilәyişә
intensiv inkişafa
gәlirlәrin artmasına
mәnfәәtin çoxalmasına

Sual: ASK formalaşarkәn regionlarda sahәlәrarası münasibәtlәr necә formalaşır? (Çәki:
1)

eyni sәviyyәdә
birbirinә uyğun
biri diğәrini tamamlayır
geyri barәbәr
inzibati yolla

Sual: ASKnin inkişafına tәsir edәn amillәrdәn hansının nәzәrә alınması vacibdir? (Çәki:
1)

torpaqların artırılması
kooperasiya inkişafı
әmәk haqqının sәviyyәsi
maya dәyәri
istehsal xәrci

BÖLMӘ: 0202



Ad 0202

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturunun düzgün qurulmaması nәticәsindә
nәyin yüksәlmәsi mümkün deyil? (Çәki: 1)

torpağın mәhsuldarlığı
texnikadan istifadә
әmәk haqqı
iqtisadi sәmәrәlilik
iqtisadi әlaqә

Sual: ASKnin regionlarda sәmәrәli fәaliyyәt göstәrilmәsi üçün aşağıdakılardan hansının
әhәmiyyәti böyükdür? (Çәki: 1)

infrastruktur vә iqtisadi әlaqәlәrin
әhalinin yerdәyişmәsinin
rentabelliyin yüksәldilmәsinin
әmәk mәhsuldarlığının azalmasının
әmәk haqqının artmasının

Sual: ASKda istehsalın sәmәrәli quruluşu, ehtiyatlardan istifadә, iqtisadi әlaqә vә
mәnafelәr nәyi tәmin edir? (Çәki: 1)

mәhsulun azalmasını
әmәk sәrfinin çoxalması
әmәk haqqının artmasını
iqtisadi inkişafa marağın yüksәlmәsini
keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsini

Sual: ASKda inteqrasiya nә demәkdir? (Çәki: 1)
ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
birlәşmә, qovuşma
bölüşdürmә
ayrılma

Sual: ASKda inteqrasiya istehsalın texnika vә texnologiyasının, iqtisadiyyatı vә
tәşkilinin, sosial münasibәtlәrinin hansı mәrhәlәsindә baş verir? (Çәki: 1)

bunların heç birindә
bunların hamısında
yalnız sosial münasibәtlәrdә
yalnız texniki sәviyyәdә



yalnız texnoloji mәrhәlәdә

Sual: Mәhsul istehsalında axın sistemlәrinin tәtbiqi, kompleks mexaniklәşmә vә
avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tәtbiqinin çoxalması inteqrasiyanın hansı
mәrhәlәsini göstәrir? (Çәki: 1)

texnoloji
sosialiqtisadi
iqtisaditәşkilati
texnikitexnoloji
texnolojitәşkilati

Sual: ASK müәssisәlәri fәaliyyәt prosesindә düzgün qurulan münasib әlaqәlәr nәyi
müәyyәn edir? (Çәki: 1)

tәdarükü
kadr hazırlığını
inkişaf istiqamәtlәrini
әmәk ehtiyatlarını
itkilәri

Sual: Әrzaq vә istehlak mәsulları xammalını istehsal edәn vә son mәhsula çevirәn
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә digәr sahәlәrin birlәşmәsi nәyin formalaşmasına sәbәb olur?
(Çәki: 1)

istehsal komplekslәri
ASK
istehlak kompleksi
xidmәt kompleksi
yardımçı komplekslәr

Sual: ASK regionlarda formalaşarkәn nәyin nәzәrә alınması vacibdir? (Çәki: 1)
mexaniklәşmәnin
әmәk haqqı
suvarma şәraiti
tәbiiiqlim şәraiti
әmәyin tәşkili

Sual: Aqrar ilahatların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә ictimaiiqtisadi münasibәtlәrdә nә
baş vermişdir? (Çәki: 1)

sabit qalmış
әsaslı şәkildә dәyişmiş
ciddi dәyişmә olmamış
bәzi әlavәlәr edilmiş
heç nә baş vermәmiş

Sual: ASKnın kooperasiya vә inteqrasiyasının xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
quruluşu necә formalaşır vә inkişaf edir? (Çәki: 1)



sürәtlә
çox sürәtlә
tәdricәn
planlı formada
inzibati yolla

Sual: ASKnın inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün nәyin nәzәrә alınmasına nail
olunmalıdır? (Çәki: 1)

mәhsuldarlığın
istehsal xәrcinin
işçi qüvvәsinin
rentabelliyin
mәnfәәtin

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda son mәhsulun artırılması vә istehlakçılara çatdırılması prosesini düzgün
hәyata keçirmәk üçün nә edilmәlidir? (Çәki: 1)

xammal artırılmalıdır
әmәk haqqı çoxaldılmalıdır
mәnfәәt azaldılmalıdır
münasib әlaqәlәr qurulmalıdır
proses dayanmalıdır

Sual: ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadıqda nәyi hәll etmәk
mümkün deyil? (Çәki: 1)

sahәlәrarası inkişaf problemlәri
torpaqların qorunmasını
әmәk mübahisәlәrini
müәssisәlәrarası ziddiyyәtlәri
әmәyin tәşkilini

Sual: Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsinә tәsir göstәrәn amil әsasәn
nәdir? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalının azalması
әmtәәlik mәhsulun aşağı düşmәsi
әmәk ehtiyatı vә işçi qüvvәsindәn düzgün istifadә
әmәk sәrfinin azalması



mәnfәәtin alınmaması

Sual: ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün ona daxil olan sahәlәrdә nәyin inkişafı
tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)

әhalinin artımı
әmәk ehtiyatının çoxalması
iqtisadi әlaqә vә kooperasiya
әmәk sәrfi
rentabellik

Sual: ASKda inteqrasiya nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
xammal istehsalının artırılması
xammal vә emal sahәlәrinin birlәşmәsi
son mәhsulun çoxaldılması
emalın artırılması
satışın genişlәndirilmәsi

Sual: ASKda inteqrasiya prosesi hansı yolla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
istehsalın genişlәndirilmәsi
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının qarşılıqlı әlaqәlәrinin inkişafı
emal sahәlәrinin genişlәnmәsi
satış kanallarının çoxaldılması
tәdarükün lәğv edilmәsi

Sual: ASKda son mәhsul istehsalının artırılması vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün nә
edilmәlidir? (Çәki: 1)

torpaq genişlәndirilmәlidir
xәrc azaldılmalıdır
sәmәrәli fәaliyyәt qurulmalıdır
sahә azaldılmalıdır
mәnfәәt artırılmalıdır

Sual: Regionlarda ASKnın sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nә edilmәlidir? (Çәki: 1)
torpaqların artırılması
maliyyә imkanları vә әlaqәlәr düzgün qurulmalı
suvarma genişlәndirilmәli
әmәk haqqı artırılmalı
mexaniklәşdirmә yüksәldilmәlidir

Sual: Mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişmәsi, ictimaiiqtisadi münasibәtlәrin yenilәşmәsi,
istehsalın inkişafına tәmin edәn şәraitә nә kimi tәsir etmişdir? (Çәki: 1)

tәsiri olmamış
dәyişilmә baş vermәmiş
yeni şәrait formalaşmış
mәhsul artmış



gәlirlәr çoxalmışdır

Sual: ASK formalaşarkәn onun hansı quruluşunun xüusilә nәzәrә alınması vacibdir?
(Çәki: 1)

tәkcә funksional
yalnız sahәvi
sosial
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: ASK formalaşarkәn aşağıdakı amillәrdәn hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?
(Çәki: 1)

iqtisadi sәmәrә
mәnfәәt
әlaqәlәrin sabitliyi
rentabellik
zәrәrlik

Sual: ASKda sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә aşağıdakılardan hansının
sәmәrәliliyi yüksәldilmәlidir? (Çәki: 1)

iqtisadi әlaqәlәrin
zәrәrlik sәviyyәsinin
maya dәyәrinin
istehsal xәrcinin
rentabelliyin

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aqrar islahatın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
torpaqların artırılması
heyvandarlığın inkişafı
yenilәşmә vә müasirlәşmә
әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
maliyyәkreditin artırılması

Sual: Aqrar sferada mülkiyyәtin hansı forması mövcuddur? (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyә



yalnız xüsusi
dövlәt vә xüsusi
dövlәt, xüsusi vә bәlәdiyyә
xüsusi vә bәlәdiyyә

Sual: Xüsusi tәsәrrüfatlarda torpaqdan, maliyyә mәnbәyindәn, istehsal resurslarından
istifadә sahәsindә nә baş verir? (Çәki: 1)

onlardan istifadәyә hәvәs olmur
onlardan sәmәrәli istifadәyә maraq artır
onlardan istifadә zәiflәyir
onlar icarәyә verilir
onlar bәlәdiyyәlәrә mәxsusdur

Sual: Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan hansı
tәsәrrüfatlar yaranmışdır? (Çәki: 1)

tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
elmiistehsal birliklәri
kooperativlәr, fermerlәr, fәrdi tәsәrrüfatlar
tәmir tәşkilatları
tikinti müәssisәlәri

Sual: Aqrar islahatların hüquqi tәminatını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
iqtisadi qanunlar
istehsalın tәşkili formaları
tәdarük qaydaları
madditexniki tәchizat
istehsalın stimullaşdırılması

Sual: Hansı tәsәrrüfatlar mәhsul istehsalı, emalı, satışı ilә mәşğul olub vәtәndaşların
әmәk birlәşmәsi olmaqla sәrbәst sahibkarlıq formasıdır? (Çәki: 1)

kollektiv müәssisәlәr
xüsusi tәsәrrüfatlar
tәsәrrüfatlararası birliklәr
yardımçı tәsәrrüfatlar
kömәkçi tәsәrrüfatlar

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşması ilә әlaqәdar ASK sәmәrәli fәaliyyәti nәdәn
aslıdır? (Çәki: 1)

torpaqların çoxaldılması
nәqliyyatın artırılması
mexaniklәşmәnin sürәtlәnmәsi
maliyyәkreditin tәşkili
aqrar islahatların aparılması

Sual: Aqrar islahatlarla әlaqәdar olaraq sosialiqtisadi tәdbirlәrin tәtbiqi nәyә sәbәb olur?



(Çәki: 1)
suvarma artır
istehsal xәrci yüksәlir
istehsaliqtisadi yüksәliş olur
әmәk haqqı artır
sosial problem yaranır

Sual: Azәrbaycanın aqrar sahәsindә böhranın baş verәn sәbәbi nә idi? (Çәki: 1)
torpaqlar azalırdı
istehsal artması
obyektivsudyektiv sәbәblәr
gәlirlәr çoxalması
rentabelliyin yüksәlmәsi

Sual: Aqrar sahәdә böhranın baş vermәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansı daha çox tәsir
edirdi? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin sәviyyәsi
istehsal vә satışın nöqsanları
әmәk haqqının sәviyyәsi
maya dәyәri
istehsal xәrci

Sual: İctimai tәsәrrüfatlarda növcud ehtiyat vә imkanlara uyğun mәhsul istehsal
olunurdumu? (Çәki: 1)

tam uyğun
imkanlar sәviyyәsindә
qatqat aşağı
tәlabat sәviyyәsindә
plan sәviyyәsindә

Sual: İctimai tәsәrrüfatlar aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
kooperativlәr
sahibkarlar
kolxozsovxozlar
tәmir tәşkilatı
emal müәssisәlәri

Sual: İctimai tәsәrrüfatlar tәlabata uyğun miqdarda vә keyfiyyәtdә mәhsul istehsal
edirdimi? (Çәki: 1)

tam uyğun
tәlәb olunan sәviyyәdә
planı ödәmәklә
tәmin etmirdi
artıqlaması ilә

BÖLMӘ: 0302



Ad 0302

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nә zaman başlamış vә davam
etmişdir? (Çәki: 1)

80ci illәrin sonunda
90cı illәrin әvvәlindә
2000ci ildә
2005ci ildә
1998ci ildә

Sual: Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsinә nәdәn başlanır? (Çәki: 1)
torpaqların özәllәşdirilmәsi
әmlakın qiymәtlәndirilmәsi
işçilәrin hazırlanması
texnikanın uçota alınması
normativhüquqi bazanın yaradılması

Sual: Aqrar sferada torpaq vә әmlakın özәllәşdirilmәsi vә ictimai tәsәrrüfatların lәğv
edilmәsi nәticәsindә nә yaranır? (Çәki: 1)

kollektiv müәssisәlәr
tәsәrrüfatlararası tәşkilatlar
istehsalelmi birliklәri
aqrokombinatlar
xüsusi tәsәrrüfatlar

Sual: Xüsusi tәsәrrüfatlar nәyin formalaşmasına real şәrait yaradır? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә tәsәrrüfatlarının
icarә kollektivlәrinin
aqrar sahibkarlığın
tәsәrrüfatlararası birliklәrin
dövlәt müәssisәlәrinin

Sual: Aqrar islahatlarla әlaqәdar yaradılan sosialiqtisadi vә texnikitexnoloji, tәşkilati
tәdbirlәr müәyyәn edilmiş sәviyyәdә әmәl edilmәdikdә nә baş verir? (Çәki: 1)

istehsaliqtisadi yüksәliş sürәtlәnir
sosialiqtisadi yüksәlişә әmәl olunmur
sosialiqtisadi artıma әmәl olunur
mәhsul istehsalı artır



iqtisadi sәmәrәlilik yüksәlir

Sual: Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk kim tәrәfindәn aparılmışdır?
(Çәki: 1)

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Dövlәt Torpaq Komitәsi
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
Dövlәt Aqrar İslahatlar Komissiyası
Hüquqmühafizә orqanları

Sual: Aqrar islahatlar dedikdә ilk növbәdә nә nәzәrdә titulur? (Çәki: 1)
әmәk haqqı
maya dәyәri
istehsal xәrci
müasir tәsәrrüfatçılıq
iqtisadi sәmәrә

Sual: Aqrar islahatlarla әlaqәdar olaraq ASKda sosialiqtisadi tәdbirlәrin tәtbiqi nә tәşkil
edir? (Çәki: 1)

inzibati amil
tәşkilatı amil
texniki tәdbir
iqtisadi amil
obyektiv zәrurәt

Sual: Aqrar böhranın dәrinlәşmәsi aşağıdakı iqtisadi mexanizmin hansından çox aslı idi?
(Çәki: 1)

maliyyә
kredit
sığorta
vergi
әsaslı vәsait qoyluşu

Sual: İctimai tәsәrrüfatlarda istehsal xәrcindәn necә istifadә edilirdi? (Çәki: 1)
sәmәrәli
planauyğun
süni olaraq artırılırdı
sәmәrәsiz
göstәriş әsasında

Sual: İctimai tәsәrrüfatların istehsal etdiyi mәhsullar әhalinin tәlәbatının ödәyә bilirdimi?
(Çәki: 1)

tam ödәyirdi
tәlәbata uyğun idi
tәlәbata uyğun deyildi



tәlәbatdan artıq idi
tәlәbata cavab verirdi

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nәyә görә zәruri prosesә
çevrilmişdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı artmışdır
istehsal xәrci azalmışdır
mәşğulluq yüksәlmişdir
aqrar sahәdә böhran artmışdır
әmәk mәhsuldarlığı yüksәlmişdir

Sual: Aqrar islahatlara nәdәn başlanılır? (Çәki: 1)
kadrların yerlәşdirilmәsi
idarәetmәnin müәyyәn edilmәsi
әmәyin tәşkili
torpaq vә әmlakın özәllәşdirilmәsi
istehsalın artırılması

Sual: Aqrar sferada torpaq vә әmlak özәllәşdirdikdәn sonra hansı proses hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)

istehsal artır
әmtәәlik mәhsul çoxalır
ictimai tәsәrrüfatlar lәğv olunur
ictimai tәsәrrüfatlar möhkәmlәnir
idarәetmә mürәkkәblәşir

Sual: Azәrbaycan Respublikasında müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun normativhüquqi
bazanın yaradılması, qәrarların qәbul edilmәsi, tәkliflәrin hazırlanması nәyin sürәtlә
hәyata keçirilmәsinә şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşması
tәdarük sisteminin dәyişmәsi
tәchizatın azalması
әmәyin stimullaşması
aqrar islahatların sürәtlәnmәsi



Sual: Xüsusi tәsәrrüfatlar yüksәk nәticәyә nail olunması üçün yerli şәraitә uyğun hansı
tәdbirlәri hәyata keçirmәlidir? (Çәki: 1)

eroziyanın güclәnmәsini
suvarmanın üsullarının dәyişilmәsi
texnikitexnoloji, sosialiqtisadi
istehsal sahәlәrinin genişlәnmәsi
tikinti sahәlәrinin azaldılması

Sual: Aqrar islahatların aparılmasının ümumi istiqamәtlәri, prinsiplәri, metodları,
mexanizmlәri kim tәrәfindәn müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

elmi müәssisәlәr
ali mәktәblәr
vergi orqanları
Aqrar İslahatlar Komissiyası
inzibati orqanlar

Sual: ASKda aqrar islahatlar dedikdә mütәrәqqi tәsәrrüfatçılığın tәşkilinә tәbii vә iqtisadi
potensialdan sәmәrәli istifadәyә tәsir göstәrәn hansı amillәr nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

texnoloji
sosial
sosialiqtisadi
tәşkilatı
texniki

Sual: Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi hansı zәrurәtdәn baş verir? (Çәki: 1)
böhranın dәrinlәşmәsi
istehsalın artımı
mәnfәәtin çoxalması
әmәk haqqının aşağı olması
maya dәyәrinin yüksәk olması

Sual: İctimai tәsәrrüfatlarda torpaqdan vә әsas fondlardan necә istifadә olunur? (Çәki: 1)
düzgün
sәmәrәsiz
sәmәrәli
planauyğun
plansız

Sual: İctimai tәsәrrüfatlarda maddi marağ necә qurulurdu? (Çәki: 1)
plan әsasında
düzgün
sәmәrәli
sәmәrәsiz
mәrkәzdәn



Sual: Böhranın getdikcә dәrinlәşmәsi ictimai tәsәrrüfatların fәaliyyәti prosesindә nәyin
güclәnmәsinә sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

inkişafının
zәiflәmәsinin
birlәşmәsinin
lәğv edilmәsinin
idarәedilmәsinin

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasının ASKnin inkişaf tempi son illәr onun qarşısında duran
vәzifәyә uyğundurmu? (Çәki: 1)

tam uyğundur
nisbәtәn uyğundur
uyğun deyildir
uyğunluq müәyyәn edilmir
vәzifә düzgün müәyyәn olunmur

Sual: ASKnin quruluşu mürәkkәb, biridigәri ilә әlaqәli olub nәyin inkişafına şәrait
yaradır? (Çәki: 1)

әmәk sәrfinin artmasına
pul gәlirinin çoxalmasına
istehsal xәrcinin artmasına
rentabelliyin yüksәlmәsinә
biri digәrinin inkişafına

Sual: ASK quruluşu mürәkkәb, biridigәrini tamamlayan vә inkişaf etdirәn olmaqla neçә
istiqamәtә malikdir? (Çәki: 1)

4 istiqamәtә
7 istiqamәtә
6 istiqamәtә
5 istiqamәtә
3 istiqamәtә

Sual: ASK funksional quruluşu vasitәsilә nә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul
mexaniklәşmә sәviyyәsi



әmәk sәrfi
istehsalın hәcmi
mәhsulların ayrıayrı mәqsәdlәrә sәrf olunması

Sual: Müasir dövrdә ASKda istehsal olunan xammalın neçә faizi tәkrar istehsala
ayrılaraq son mәhsul istehsal edilmәlidir? (Çәki: 1)

3040%
6065%
4045%
5055%
70%dәn çox

Sual: ASKnın ümumi fәaliyyәtindә ona daxil olan sahәlәrin iştirakı necә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)

maya dәyәri ilә
әmәk sәrfi ilә
istehsal xәrci ilә
xüsusi çәkisi ilә
mexaniklәşmә sәviyyәsi ilә

Sual: Müasir dövrdә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә ASKnın
necә inkişafı tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)

ekstensiv
intensiv
suvarmanın artması ilә
mexaniklәşmәnin azalması ilә
kimyalaşma yolu ilә

Sual: ASKnin inkişafı üçün onun qurluşu vә sahәlәri arasında münasibәt necә
yaradılmalıdır? (Çәki: 1)

onların әlaqәsi yoxdur
biridigәrini tamamlayır
biri digәrindәn asılı deyil
mәqsәdәuyğun әlaqә olmalı
onlar sabit qalmalıdır

Sual: ASKda xammal istehsal edәn sahәlәrә xidmәt edәn sahә necә adlanır? (Çәki: 1)
tәdarük xidmәti
tәşkilatı xidmәt
istehsal xidmәti
emala xidmәt
iqtisadi xidmәt

Sual: ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsullar hansı tәlәbata cavab vermәlidir?
(Çәki: 1)



hәcmi artmalı
yüksәk keyfiyyәtli
xәrci yüksәlmәli
maya dәyәri artmalı
keyfiyyәtin әhәmiyyәti yoxdur

Sual: ASKda istehsal olunan mәhsullarla ölkәnin tәlәbatını etibarlı ödәmәk üçün ona
daxil olan sahәlәr nece fәaliyyәt göstәrmәlidir? (Çәki: 1)

ekstensiv yolla
sәmәrәli
plana әsasәn
plansız qaydada
adi formada

Sual: ASKnin müasir inkişafı şәraitindә onun sahәlәri arasında әlaqәlәrә necә әmәl
olunur? (Çәki: 1)

plana uyğun
plansız
düzgün әlaqә
qeyri düzgün
sәmәrәli

Sual: ASKnin inkişafı ilә onun sahәlәri arasındakı әlaqә vә münasibәtlәr düzgün
fәaliyyәt göstәrirmi? (Çәki: 1)

düzgündür
sәmәrәlidir
mәqsәdәuyğundur
düzgün deyildir
plana uyğundur

Sual: ASKnin sürәtlә inkişafı üçün onun mövcud potensialından istifadә mәqsәdi ilә
fәaliyyәtdә olan әlaqә vә asıllıqlar necә tәnzimlәnmәlidir? (Çәki: 1)

plana uyğun
plansız
buna ehtiyac yoxdur
düzgün
әmrә әsasәn

Sual: ASK hansı istehsal xüsusiyyәtlәrinә malikdir? (Çәki: 1)
heç bir
biolojitәbii iqlim, torpaq
yalnız torpaq
yalnız bioloji
yalnız tәbiiiqlim

BÖLMӘ: 0402



Ad 0402

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Azәrbaycan Respublikasının ASKda yaradılan sahәlәr arası әlaqәlәr onun
inkişafını tәmin edirmi? (Çәki: 1)

tam tәmin edir
nisbәtәn tәmin edir
әlaqәlәr uyğun deyil
әlaqәlәr pozulmuşdur
әlaqәlәr müәyyәn edilmәmişdir

Sual: ASKya çoxlu sayda istehsal, xidmәt sahәlәrinin daxil olması onun quruluşunda
nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)

sadәlәşmәsinә
genişlәnmәsinә
mürәkkәblәşmәsinә
әlaqәsinin zәiflәmәsinә
әlaqәlәrin pozulmasına

Sual: ASKnın quruluşu müxtәlif xarakterli istehsal vә texnoloji mәrhәlәdәn tәşkil
olunmaqla qanunauyğun nәdir? (Çәki: 1)

istehsal mәrhәlәdir
istehsal göstәricidir
qanunauyğun bir sistemdir
bir tәdbirdir
bir prosesdir

Sual: ASKnın funksional quruluşu nәyi xarakterizә edir? (Çәki: 1)
әhalinin artımını
istehsalın ardıcıl vә paralel mәrhәlәsini
mәnfәәtin çoxalmasını
gәlirlәrin artmasını
әmәk mәhsuldarlığını

Sual: ASK xammalından әldә edilәn son mәhsulun çoxalması nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
xammalın itkisinin artmasını
xammal istehsalının azalmasını
keyfiyyәtin yüksәlmәsi vә itkilәrin azalması
istehsal xәrcinin yüksәlmәsini



xammalın pis keyfiyyәtdә olmasını

Sual: ASKya daxil olan sahәlәr onun fәaliyyәtindә necә iştirak edirlәr? (Çәki: 1)
eyni formada
müxtәlif formada
әlaqәli formada
әlaqәsiz formada
iştirak etmirlәr

Sual: ASKnın müasir inkişafı şәraitindә onun tәrkibindә hansı sahәnin xüsusi çәkisi
daha yüksәkdir? (Çәki: 1)

emal sahәsinin
xidmәt müәssisәlәrinin
xammal istehsalı sahәlәrinin
tikinti sahәlәrinin
texniki tәmir sahәlәrinin

Sual: ASKnin sürәtlә inkişafı üçün ona daxil olan sahәlәrin imkan vә potensialından
necә istifadә edilmәlidir? (Çәki: 1)

potensial artırılmalı
imkan genişlәndirilmәli
onlardan dolğun istifadә olunmalı
imkanlar yenilәşdirilmәli
potensial aşağı salınmalı

Sual: ASKnin hansı sahәlәrin birliyindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsal
tәdarük
nәqliyyat
informasiya
istehsalxidmәt

Sual: Müasir dövrdә ASK necә birlәşmә formasıdır? (Çәki: 1)
sadә
mürәkkәb
çox mürәkkәb
adi vә sәmәrәsiz
qarışıq vә sәmәrәsiz

Sual: ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları aşağıdakılardan hansını
tәmin etmәlidir? (Çәki: 1)

rentabelli olmalı
zәrәrlә işlәmәli
maya dәyәri yüksәlmәli
istehsal xәri artmalı



müxtәlif çeşidli olmalı

Sual: ASKda torpaq vahidi, bir işçi, bir adamsaat hesabına istehsal olunan
mәәhsulların miqdarının artması nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)

istehsalın çoxalmasını
onlardan sәmәrәli istifadәni
istehsalın azalmasını
satışın çoxalmasını
tәdarükün yaxşılaşmasını

Sual: ASK müasir dövrdә mürәkkәb, çoxsahәli, geniş әhatәli bir nәdir? (Çәki: 1)
istehsal qurumu
birlәşmә forması
xidmәt növü
tәdarüksatış sahәsi
emal müәssisәsi

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASK әmlakın vә torpağın özәllәşdirilmәsi nәyә geniş imkan açır? (Çәki: 1)
istehsalın azalmasına
xüsusiyyәtçiliyin inkişafın
fondların artmasına
gәlirlәrin çoxalmasına
rentabelliyin yüksәlmәsinә

Sual: Müasir dövrdә ASKnın sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün ilk növbәdә
nәyә nail olunmalıdır? (Çәki: 1)

istehsalın genişlәndirilmәsinә
pul gәlirinin çoxaldılmasına
әmәk sәrfinin artırılmasına
maddi marağın yüksәldilmәsinә
istehsal xәrcinin azaldılmasına

Sual: ASK quruluşunun hәr hansında baş verәn nöqsan digәrinin fәaliyyәtinә necә tәsir
edir? (Çәki: 1)



tәsir etmir
fәaliyyәti pozulur
fәaliyyәti genişlәnir
fәaliyyәti sәmәrәli әlaqәlәnir
fәaliyyәti yüksәlir

Sual: ASKnın quruluşunun hәr bir mәrhәlәsindә kompleksin nәyi hәyata keçirilir? (Çәki:
1)

istehsalın tәşkili
iqtisadi sәmәrәliliyi
texnoloji tәdbir
obyektiv funksiya
texniki tәdbir

Sual: ASKda istehsal olunan xammalın tәkrar istehsala cәlb edilmәsi sәviyyәsi nәyi әks
etdirir? (Çәki: 1)

fәaliyyәtin sәmәrәliliyini
fәaliyyәtin zәiflәmәsini
xammalın çoxalmasını
keyfiyyәtin yüksәlmәsini
әmәk sәrfinin yüksәlmәsini

Sual: ASKnın sahә quruluşu nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
kompleksin inkişafını
kompleksdә iqtisadi sәmәrәliliyi
kompleksdә intensivlәşmәni
kompleksin hansı sahәlәrdәn ibarәt olduğunu
kompleksdә istehsal münasibәtlәrini

Sual: ASKda sahә quruluşu müәyyәn edilәrkәn sahәlәrin xüsusi çәkisi aşağıdakılardan
hansının vasitәsi ilә hesablanır? (Çәki: 1)

istehsal xәrci
әsas fond, işçi qüvvәsi, son mәhsul
ümumi mәhsul
әmәk ehtiyatı
istehsalın mövsümlüyü

Sual: ASKnin inkişafı ilә әlaqәdar mövcud әlaqә vә mәnafeyin necә tәşkil edilmәlidir?
(Çәki: 1)

mövcud vәziyyәt saxlanılmalı
onlar dәyişdirilmәmәli
onların әlaqәsi yoxdur
onlar düzgün әlaqәlәndirilmәli
biridigәrini tamamlamalıdır



Sual: ASKnin hansı istehsal vә xidmәt sahәlәri birlәşmәsi ilә formalaşır? (Çәki: 1)
xammal istehsal edәn vә ona xidmәt göstәrәn
yalnız istehsal edәn
yalnız xidmәt sahәlәri
emal sahәlәri
nәqliyyat sahәlәri

Sual: ASKnin son mәqsәdi hansı sәviyyәdә әmәk vә vәsait sәrfi ilә yüksәk son nәticәyә
nail olmqdır? (Çәki: 1)

daha çox
daha yüksәk
daha az
sәmәrәsiz
mәhdud

Sual: ASK әhalinin vә emal sәnaye sahәlәrinin tәlabatını necә ödәmәlidir? (Çәki: 1)
planlı qaydada
plansız halda
ödәmәmәlidir
etibarlı halda
mütlәq deyildir

Sual: ASKnin müasir inkişaf sәviyyәsi onun qarşısında duran mәqsәdә uyğundurmu?
(Çәki: 1)

uyğundur
tam uyğundur
uyğun deyildir
tәlәbatı ödәyir
inkişaf yüksәkdir

Sual: ASKda torpaq vahidi bir işçi, bir adamsaat hesabına daha çox gәlir alınması nәyi
әks etdirir? (Çәki: 1)

gәlirlәrin artmasını
gәlirlәrin azalmasını
onlardan sәmәrәli istifadәni
rentabelliyin yüksәldilmәsini
zәrәrliyin azalmasını

Sual: ASK özünәmәxsus xüsusiyyәtinә görә nәyi әhatә edir? (Çәki: 1)
әhalini
suvarılan sahәlәri
geniş әrazini
maliyyә resurslarını
işçi qüvvәsini

BÖLMӘ: 0501



Ad 0501

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda istehsal xәrcinin ödәnilmәsi vә gәlirlәrin sәviyyәsi nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının çoxalmasından
istehsalın azalmasından
gәlirlәrin çoxalmasından
verginin artırılmasından
qiymәtdәn

Sual: ASKda mәhsul istehsalının artımına, keyfiyyәtin yaxşılaşmasına, istehsalın son
nәticәsinin yüksәlmәsinә kompleksә daxil olan bütün müәssisәlәrin marağının artmasına
nә ilә nail olunur? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin yüksәlmәsi ilә
istehsalın strukturunun dәyişmәsi ilә
istehsal xәrcinin artımı ilә
qiymәtin sәviyyәsi vә strukturu ilә
әldә edilәn pul gәliri ilә

Sual: ASKda qiymәtin neçә mühüm funksiyası fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
7 funksiya
4 funksiya
6 funksiya
5 funksiya
3 funksiya

Sual: ASKda satış vә alış arasında münasibәtlәr aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansında öz
әksini tapır? (Çәki: 1)

sәrbәst vә topdansatış
tәnzimlәnәn, sәrbәst, pәrakәndә
tәdarük, müqayisәli
bunların hamısı
bunların bәzisi

Sual: ASK sistemindә pul fondlarının formalaşması vә hәrәkәti ilә bağlı olan iqtisadi
münasibәtlәri özündә әks etdirәn iqtisadi münasibәt nәdir? (Çәki: 1)

istehsal münasibәti
tәdavül münasibәti
vergi münasibәti



maliyyә münasibәti
satış münasibәti

Sual: ASKda maliyyә münasibәtlәri iqtisadi marağın tәmin edilmәsinә yönәldilәn hansı
münasibәt kimi çıxış edir? (Çәki: 1)

satış
tәdarük
tәdavül
tәchizat
bölgü

Sual: ASK müәssisәlәrindә tәnzimlәyici mexanizmlәrdәn biri vә marketinq fәaliyyәtinin
istiqamәtlәndiricisi nәdir? (Çәki: 1)

әmtәәlik mәhsul
vergi münasibәtlәri
istehsal xәrci
qiymәt mexanizmi
әmәk sәrfi

Sual: ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi iqtisadi mexanizmin nәyindәn aslıdır? (Çәki:
1)

tәşkili qaydalarından
düzgün formalaşmasından
inkişafından
lәğv olunmasından
sabit qalmasından

Sual: Aşağıdakı iqtisadi göstәricilәrdәn hansı iqtisadi mexanizmә daxildir? (Çәki: 1)
rentabellik
әmәk mәhsuldarlığı
xalis gәlir
qiymәt
maya dәyәri

Sual: ASKda iqtisadi mexanizmin fәaliyyәt istiqamәti nәyә әsasәn müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)

qanunvericiliyә
plana
normativlәrә
satışa
sığortaya

Sual: ASKnin tәsәrrüfat formaları müvafiq qanunlara vә normativ sәnәdlәrә әsasәn
necә istehsal vahididir? (Çәki: 1)

plana әsaslanan



mәrkәzdәn idarә olunan
tam sәrbәst
qismәn sәrbәst
idarә edilmәyәn

Sual: ASK müәssisәlәrinin fәaliyyәt funksiyaları müvafiq qanun vә normativ sәnәdlәrә
әsasәn kim tәrәfindәn müdafiә olunur? (Çәki: 1)

özlәri
bәlәdiyyә
dövlәt
icra başçısı
rәhbәri

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizminin tәrkib hissәsinә daxil deyil? (Çәki: 1)
qiymәt mexanizmi
maliyyәkredit
istehsalın strukturu
vergi, stimullaşdırma
müqavilә münasibәtlәri

Sual: Müasir şәraitdә iqtisadi münasibәtlәrin prinsip vә metodları nәyin tәsiri ilә şәrtlәnir?
(Çәki: 1)

istehsalın artımı
satışın tәşkili
qanunların çoxalması
bazar iqtisadiyyatının qanunları
bazar münasibәtlәrinin zәiflәmәsi

Sual: ASKda maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, vergi, qiymәt vә s. nәyin fәallaşmasına tәsir
göstәrәn başlıca amillәrdir? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşmasına
istehsalçıların maraqlarına
istehsalın intensivlәşmәsinә
istehsalın tәşkilinә
istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә



Sual: ASKda qiymәtin stimullaşdırılması funksiyası ilә nә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
tәdarükün stimullaşdırılması
tәchizatın artırılması
maya dәyәrinin stimullaşdırılması
istehsal xәrcinin stimullaşdırılması
istehsalın stimullaşdırılması

Sual: ASKda qiymәtin tәnzimlәyici funksiyası ilә nә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklifin tarazlığı
istehsalın hәcmi
әmtәәlik mәhsulun miqdarı
keyfiyyәtin sәviyyәsi
rentabellik

Sual: ASKda strateji mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün nә formalaşır, onun mәnbәyi
vә istifadә edilmәsi üsulları müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

istehsal üsulu
maliyyәkredit münasibәtlәri
satış qaydaları
tәdarük formaları
texnoloji qaydalar

Sual: Müәssisәlәrin, tәşkilatların, vәtәndaşların müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin tәlәb
olunan ölçü vә müәyyәn edilmiş qaydada ASK müәssisә vә tәşkilatlarına verilmәsi
nәdir? (Çәki: 1)

pul yardımı
kredit
maliyyә kömәyi
vergi
sığorta

Sual: İqtisadi mexanizm nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsal münasibәtlәrindәn
istehsal xәrcindәn
kompleks iqtisadi amillәrdәn
әmәk sәviyyәsindәn
әmәk haqqından

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmә daxil edilir? (Çәki: 1)
valyuta münasibәtlәri
xarici әlaqәlәr
fond tutumu
vergi münasibәtlәri
fondverimi



Sual: ASKnin tәsәrrüfatlarının digәr müәssisә vә tәşkilatlarla әlaqә vә münasibәtlәri
nәyә әsasәn tәnzimlәnir? (Çәki: 1)

tәnzimlәnmir
plana әsasәn
göstәrişә әsasәn
tövsiyәlәrә әsasәn
müqavilәyә әsasәn

Sual: ASK müәssisәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün onlara istehsaliqtisadi,
maliyyәkredit şәraiti kim tәrәfindәn yaradılır? (Çәki: 1)

icra başçısı
bәlәdiyyә
tәsәrrüfat rәhbәri
dövlәt
heç kim

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKnin iqtisadi mexanizmi nәdir? (Çәki: 1)
istehsal üsuludur
iqtisadi vasitәlәrin mәcmusudur
tәdarük sistemidir
satış formalarıdır
nәzarәtin әsasıdır

Sual: İqtisadi mexanizm ASKnın inkişafı ilә әlaqәdar nәyin nәzәrә alınmasını tәmin
etmәlidir? (Çәki: 1)

kadr hazırlığını
torpaqların genişlәnmәsini
istehsalın bütün xüsusiyyәtlәrini
tәdarük sistemini
tәchizat üsullarını

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә iqtisadi mexanizmin qiymәt, maliyyә,
kredit, vergi vә s. proseslәri nәdir? (Çәki: 1)

tarazlaşdırmalardır
istiqamәtlәrdir



tәmәrküzlәşdirmәlәrdir
intensivlәşdirmәlәrdir
ixtisaslaşdırmalardır

Sual: ASKda qiymәtin uçot vә ya ölçü funksiyası ilә nә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
rentabellik
satış qiymәti
istehsal xәrci
dәyәr göstәricilәri
maya dәyәri

Sual: ASKda qiymәtin bölüşdürmә funksiyası vasitәsi ilә әsasәn nә yerinә yetirilir?
(Çәki: 1)

istehsal xәrci bölüşdürülür
әmәk haqqı bölüşdürülür
әmәk sәrfi bölüşdürülür
material resursları bölüşdürülür
maya dәyәri bölüşdürülür

Sual: ASKda islahatların inkişafı maliyyәkredit münasibәtlәrinә necә tәsir etmişdir?
(Çәki: 1)

tәsiri olmamışdır
sistem lәğv olmuşdur
münasibәtlәr yenilәşmişdir
rolu azalmışdır
әhәmiyyәti aşağı düşmüşdür

Sual: ASKda kreditin başlıca növü hansıdır? (Çәki: 1)
müddәtsiz
güzәştli
qısa, orta vә uzun müddәtli
müddәtli
mәhdud müddәtli

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmә daxil deyil? (Çәki: 1)
qiymәt
maliyyәkredit
әmәk haqqı
vergi
sosialsığorta

Sual: Aqrar sferada iqtisadi mexanizmin istiqamәti necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
mәrkәzdәn
planlı qaydada
sәrbәst



göstәrişlә
bәlәdiyyә tәrәfindәn

Sual: ASKnin tәsәrrüfatlarının başqa müәssisә vә tәşkilatlarla әlaqә vә münasibәti
hansı yolla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

yalnız plana әsasәn
göstәrişә uyğun
nağd vә hesablaşma
әmәk sazişinә
maya dәyәrinә

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKnın inkişafı madditexniki resursların nәyindәn asılıdır? (Çәki: 1)
ixtisaslaşmasından
tәchizatdan vә istifadәsindәn
dinamikasından
strukturundan
tәşkili qaydasından

Sual: ASKda mәhsul istehsalının artması kompleksә daxil olan müәssisә vә sahәlәrinin
madditexniki bazasının nәyi ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

dinamikası
tәkmillәşdirilmәsi
istiqamәtinin dәyişmәsi
möhkәmlәndirilmәsi
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

Sual: ASKnın madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi nәyi tәmin etmәlidir? (Çәki:
1)

nәqliyyatın inkişafını
xidmәtlәrin sәviyyәsini
mexaniklәşmәnin yüksәlmәsini
әmәk mәhsuldarlığının artmasını
bütün sahәlәrin inkişafını

Sual: ASK madditexniki bazasının әsas istiqamәtlәrinin inkişafı eyni olsa da onların



tәkmillәşmәlәri necә aparılmalıdır? (Çәki: 1)
eyni
sabit
sәrbәst
müxtәlif
bәrabәr

Sual: ASKnın vә xüsusilә kәnd tәsәrrüfatının inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi ilә maşın
mexanizmlәr hazırlanarkәn nәyin nәzәrә alınmasına nail olunmalıdır? (Çәki: 1)

maşınmexanizmlәrin çoxalmasına
onların tәmirinin tәşkilinә
texnikanın istifadә vәziyyәtinә
zonaların xüsusiyyәtinә
әmәyin mövsümlüyünә

Sual: ASKda istehsalın mövsümü xarakterә malik olması madditexniki resurslardan
necә istifadәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)

intensiv
mәhsuldar
fasilәli vә natamam
müvәqqәti
fasilәsiz

Sual: ASKda madditexniki bazadan sәmәrәli istifadәyә nail olunması üçün onun
elementlәrindәn istifadәdә nә edilmәlidir? (Çәki: 1)

texnikanın mәhsuldarlığı artırılmalı
texniki xidmәt yüksәlmәli
texniki tәmir tәşkil edilmәli
texnika universallaşdırılmalı
texnika azaldılmalı

Sual: ASKda әsaslı vәsait qoyuluşu nәyin hәyata keçirilmәsinin başlıca maliyyә
mәnbәyidir? (Çәki: 1)

geniş tәkrar istehsalın
kadr hazırlığının
әmәyin tәşkilinin
әmәk haqqının
maddi marağın

Sual: ASKda sosial problemlәr hansı tәyinatlı vәsaitlәr hesabına hәll edilir? (Çәki: 1)
iqtisadi
maddi maraq
kreditlәr
qeyriistehsal
istehsal



Sual: ASKnin madditexniki bazası mәhsuldar qüvvәlәrin vә maddi elementlәrin vә
nәyin cәmindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

torpaq sahәlәrinin
maliyyә vәsaitinin
istehsal xәrcinin
istehsal vasitәlәrinin
maya dәyәrinin

Sual: ASKnin madditexniki bazadan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi nәyin
yaxşılaşdırılmasından asılıdır? (Çәki: 1)

maliyyәlәşmәnin
kreditlәşmәnin
vergiqoymanın
tәchizatla tәminatın
sığortanın

Sual: ASK madditexniki bazasının düzgün formalaşması üçün tәchizat sistemi nәyә
әasәn qurulmalıdır? (Çәki: 1)

istehsalın hәcminә
iqtisadi sәmәrәliliyә
bazar münasibәtlәrinә
sәrbәst satışa
infrastruktura

Sual: ASKnin madditexniki bazası meşә, su vә hansı ehtiyatlardan ibarәtdir? (Çәki: 1)
maliyyә vәsaiti
kredit ehtiyatı
torpaq ehtiyatı
әmәk ehtiyatı
nәqliyyat vasitәlәri

Sual: İstehsal vasitәlәrinin hәr hansı elementi çatmadıqda, digәrlәri artıq olsa belә
madditexniki bazanın nәyi pozulur? (Çәki: 1)

inkişaf istiqamәti
genişlәndirilmәsi
fәaliyyәti
birliyi
heç nәyi

Sual: ASKnin madditexniki bazasına qiymәt verilәrkәn onun nәyi nәzәrә alınmalıdır?
(Çәki: 1)

tәchizat forması
tәşkilati әsasları
iqtisadi sәviyyәsi
bir sistem olması



texnoloji prosesi

Sual: ASKnin madditexniki bazasının inkişaf istiqamәti müәyyәn edilәrkәn onu tәşkil
edәn elementlәrin nәyi nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)

sayı
qiymәti
maya dәyәri
xüsusiyyәtlәri
istehsal xәrci

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKnın madditexniki bazasına nә daxildir? (Çәki: 1)
istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı vasitәlәr
әmәk resursları
maliyyә resursları
texniki resurslar
torpaq resursları

Sual: ASKda madditexniki bazaya necә qiymәt verilir? (Çәki: 1)
istehsal amili kimi
bütöv bir sistem kimi
istehsal vasitәsi kimi
mexaniklәşmә sәviyyәsi kimi
intensivlәşmә amili kimi

Sual: ASKnın madditexniki bazası müәyyәn edilәrkәn onu tәşkil edәn elementlәrin nәyi
düzgün nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)

inkişaf istiqamәti
dәyişilmә dinamikası
xüsusiyyәtlәri
әmәk sәrfi
istehsal xәrci

Sual: ASKnın madditexniki bazasına daxil olan mәhsuldar vә iş heyvanları, çoxillik
әkmәlәr başlıca olaraq nә әsasında inkişaf etdiklәri nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)



intensiv
ekstensiv
sәrbәst
iqtisadi qanunlar
bioloji qanunlar

Sual: ASKda istehsal prosesinin zonal xüsusiyyәtә vә mövsümü xarakterә malik olması
madditexniki bazadan istifadә ilә nә kimi әlaqәsi var? (Çәki: 1)

әlaqәsi yoxdur
nisbәtәn әlaqәsi var
istifadәyә tәsir edir
tәsir etmir
nisbәtәn tәsir edir

Sual: ASKda madditexniki bazanın möhkәmlәnmәsi nәyin artırılmasından vә ondan
sәmәrәli istifadәdәn asılıdır? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkilindәn
әsaslı vәsait qoyuluşundan
әmәk haqqından
istehsalın tәşkilindәn
intensiv inkişafdan

Sual: ASKda hansı vәsait növü istehsalın artırılmasına vә iqtisadi sәmәrәliliyin
yüksәldilmәsinә sәrf olunur? (Çәki: 1)

kredit
sığorta
sosial tәyinatlı
iqtisadi tәyinatlı
istehsal tәyinatlı

Sual: ASKda әsaslı vәsait qoyuluşundan sәmәrәli istifadә edilmәsi mәqsәdi ilә onun
istiqamәti regionlar üzrә nәyi nәzәrә alaraq müәyyәn edilmәlidir? (Çәki: 1)

istehsalın sәviyyәsini
iqtisadi sәmәrәliliyi
әmәyin tәşkilini
yerli şәraiti, perspektiv inkişafı
әmәk haqqını

Sual: ASKnin madditexniki bazası maddi elementlәr vә istehsal vasitәlәri vә habelә
nәyin cәmindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

nәqliyyat vasitәlәrinin
mәhsuldar qüvvәlәrinin
işçi qüvvәsinin
әsas fondun
dövriyyә fondunun



Sual: Madditexniki bazadan düzgün istifadәnin hәyata keçirilmәsi üçün onlardan necә
istifadә edilmәlidir? (Çәki: 1)

әhatәli
plana әsasәn
sәmәrәli
ayrıayrı
әlaqәsiz

Sual: ASKnin madditexniki bazasına onun sәrәncәmında olan bütün madditexniki
ehtiyatlar, yәni torpaq, su vә daha nә daxildir? (Çәki: 1)

nәqliyyat
mexaniki vasitәlәr
әmәk ehtiyatı
meşә ehtiyatı
suvarma sistemlәri

Sual: ASKda mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә edildikdә nәyә nail olunur? (Çәki:
1)

maya dәyәri yüksәlir
istehsal xәrci azalır
nәqliyyat vasitәlәri artır
yüksәk nәticәlәrә nail olunur
heç nә olmur

Sual: Madditexniki vasitәlәrin hәr hansı elementi olmadıqda texniki prosesin nәyinә
әmәl edilmir? (Çәki: 1)

istifadәnin yüksәldilmәsinә
tәchizata
ahәngdarlığına
satışa
sәmәrәliliyә

Sual: ASKnin madditexniki bazası texnoloji baxımdan formalaşdığına görә ona qiymәt
verilәrkәn nәyә әmәl olunma sәviyyәsi üzrә xarakteristikası aparılmalıdır? (Çәki: 1)

genişlәnmәsinә
tәzәlәnmәsinә
amortizasiyasına
istehsalın tәşkilinә
texnoloji rejimә

Sual: ASKnin madditexniki bazasının inkişafı әsaslandırılarkәn nәyin nәzәrә alınması
tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)

maya dәyәri
satış qiymәti
sәmәrәli fәaliyyәti



әmәk sәrfi
әmәk haqqı

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKnın madditexniki bazası mәhsuldar qüvvәlәrinin, maddi elementlәrin vә
istehsal vasitәlәrinin nәyindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

dinamikasından
dәyişilmә sәviyyәsindәn
onların cәmindәn
strukturundan
yenilәşmәsindәn

Sual: ASK madditexniki bazası müәyyәn edilәrkәn bütün istehsal vasitәlәrinin nәyi
nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)

tәmәrküzlәşmәsi
ixtisaslaşması
dinamikası
әlaqә vә birliyi
dәyişilmә meyllәri

Sual: ASKnın sürәtlә inkişafının tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә madditexniki baza
yaradılarkәn nәyin tәmin edilmәsi üçün tәlәb olunan keyfiyyәtdә vә miqdarda ehtiyat
yaradılmalıdır? (Çәki: 1)

istehsalın
bütün texnoloji proseslәrin
texnologiyanın
әmәyin tәşkilinin
istehsalın strukturunun

Sual: ASKnın madditexniki bazasının ehtiyatları nәyin әn mühüm istiqamәtlәri üzrә
cәmlәşdirilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk ehtiyatının
işçi qüvvәsinin
әmәk sәrfinin
elmitexniki tәrәqqinin
istehsal xәrcinin



Sual: ASKnın madditexniki bazasının istiqamәtlәri tәkmillәşdirilәrkәn başlıca olaraq
nәyә fikir verilmәlidir? (Çәki: 1)

iqtisadi tәdbirlәrә
texnoloji vә texniki istiqamәtlәrә
bioloji qanunlara
sosial problemlәrә
istehsalın artırılmasına

Sual: ASKda әsaslı vәsait qoyuluşu öz tәyinatına görә hansı hissәlәrә bölünür? (Çәki:
1)

texnikitexnoloji
iqtisadisosial
istehsal – qeyriistehsal
istehsaltәşkil
tәmirtikinti

Sual: Aşağıdakılardan hansı ASK sistemindә әsaslı vәsait qoyuluşunun maliyyә
mәnbәyinә aid deyil? (Çәki: 1)

mәnfәәtdәn ayırmalar
iqtisadi münasibәtlәr
әsas fondlardan amortizasiya
әsas fondların lәğv edilmәsindәn daxil olmalar
kredit resursları

Sual: Müasir dövrdә ASKnin madditexniki bazası mәhsullar güvvәlәrin, istehsal
vasitәlәrin vә nәyin cәmindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

әkin sahәlәrinin
әhalinin
dövrüyyә fondunun
sosial şәraitin
maddi elementlәrin

Sual: ASK müәssisәlәrinin madditexniki bazasının düzgün formalaşdırılması üçün nә
tәkmillәşdirilmәlidir? (Çәki: 1)

istehsalın quruluşu
kadr hazırlığı
satış üsulları
tәchizat sistemi
tәdarük formaları

Sual: ASKnin madditexniki bazasına torpaq, meşә vә nә daxildir? (Çәki: 1)
әhali
әmәk ehtiyatları
nәqliyyat
su ehtiyatları



texniki qüvvә

Sual: ASKnin madditexniki bazası hesablanarkәn nәyin birliyi hәyata keçirilmәlidir?
(Çәki: 1)

istehsal vasitәlәrinin
istehlak şeylәrinin
istehsalın hәcminin
gәlirlәrin
mәnfәәtin

Sual: ASKnin madditexniki bazanın hәr hansı elementi olmadıqda nәyin aşağı düşmәsi
baş verir? (Çәki: 1)

istehsal xәrcinin
maya dәyәrinin
istehsaliqtisadi göstәricilәrin
әmәk haqqının
әmәk sәrfinin

Sual: ASKda mәhsul istehsılının artırılması vә iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi üçün
ona daxil olan sahәlәrin madditexniki bazasında nә baş vermәlidir? (Çәki: 1)

qiymәti azaldılmalı
qiymәti artırılmalı
madditexniki baza möhkәmlәndirilmәli
istehsal xәrci azaldılmalı
maya dәyәri yüksәldilmәli

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında istehsal xidmәtlәrinin neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
3 növü
4 növü
6 növü
5 növü
7 növü

Sual: Aşağıdakılardan hansı torpağın mәhsulvermә imkanlarını artırmır? (Çәki: 1)



aqrotexniki qulluq
idarәetmә
gübrәlәnmә
suvarma
torpağın qorunması

Sual: ASKda yararlı torpaq hansılardır? (Çәki: 1)
әkin yeri vә dincә qoyulan sahәlәr
çoxillik әkmәlәr
biçәnәk, örüş, otlaqlar
bunların hamısı
yalnız әkin yeri

Sual: ASKda yararlı torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyi hansı göstәricilәrlә müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)

natura ilә
dәyәr ilә
natura vә dәyәrlә
müxtәlif qiymәtlәrlә
әmәk çәkisi ilә

Sual: ASKda nisbi münbitlik necә hesablanır? (Çәki: 1)
gәlirlәrlә
zәrәrlә
maya dәyәri ilә
xәrc vahidinә düşәn mәhsulla
әmәk şәrti ilә

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalının artırılması vә keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması üçün nә
vaxtında yerinә yeririlmәlidir? (Çәki: 1)

suvarma
becәrmә
istehsala xidmәtlәr
mexaniklәşmә
tozlanma

Sual: Aqrokomyәvi xidmәtin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün nәdәn düzgün istifadә
edilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkili
elmitexniki tәrәqqi
әmәk haqqı
mexaniklәşmә
suvarma

Sual: Gübrәlәnmә torpaqların fiziki vә kimyәvi tәrkibindә nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)



heç nәyә
ciddi dәyişmәlәrә
onların nisbәti dәyişir
mәhsuldarlıq azalır
itkilәr çoxalır

Sual: Gübrәlәrdәn istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün onlar sahәlәrә verilәndә
nә düzgün müәyyәn edilmәlidir? (Çәki: 1)

heç nә
istehsalın tәşkili
üsullar, metodlar, müddәtlәr
şumlama qaydası
becәrmә forması

Sual: Gübrәlәrdәn istifadәni sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün onların daşınması,
saxlanılması, sahәlәrә verilmәsi necә tәşkil edilmәlidir? (Çәki: 1)

necә mümkündür elә
imkanlara uyğun
sahәlәrdә saxlanılmalıdır
texnoloji tәdbirlәrә uyğun
rәhbәrin göstәrişi әsasında

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Xammal istehsalının çoxaldılması vә itkilәrin azaldılmasında hәlledici rol oynayan
torpaqların gübrәlәnmәsi, xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә xidmәti nәyi tәşkil edir?
(Çәki: 1)

iqtisadi әlaqәlәri
sosial münasibәtlәri
maddi marağı
aqrokimyәvi xidmәti
satış xidmәtini

Sual: Torpaqların mәhsulvermә qabiliyyәtinin artırılmasına başlıca olaraq
aşağıdakılardan nә daha çox tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

eroziyanın zәiflәnmәsi
şoranlıqla mübarizә
münbitlik



şumlama
kanalların tәmizlәnmәsi

Sual: Torpağın hansı münbitliyi vardır? (Çәki: 1)
yalnız tәbii
süni
iqtisadi
tәbii vә süni
tәbii, süni vә iqtisadi

Sual: ASKda mütlәq münbitlik necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
mәhsulun hәcmi ilә
keyfiyyәtlә
sahә vahidindәn alınan mәhsulla
әmtәәlik mәhsulla
әmәk şәrti ilә

Sual: İstehsalın inkişafı üçün hәyata keçirilәn aqrokimyәvi, suvarma, texniki tәmir,
nәqliyyat, tikinti vә s. nәyi tәşkil edir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkilini
gәlirlәrin artımını
mәnfәәtin çoxalmasını
istehsala xidmәti
mexaniklәşmәni

Sual: Torpaqların münbitliyinin sәviyyәsi vә mәhsuldarlıq nәyin hәyata keçirilmәsi üçün
nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)

suvarmanın
becәrmәnin
gübrәlәnmәnin
әmәk tәşkilinin
mexaniklәşmәnin

Sual: Torpağın aqrotexniki normalarla gübrәlәnmәsi nәticәsindә nә baş verir? (Çәki: 1)
mәhsuldarlıq sabitlәşir
heç nә olmur
mәhsuldarlıq artır
maya dәyәri yüksәlir
rentabellik aşağı düşür

Sual: Gübrәlәrin sahәyә verilmәsi üsulları, metodları vә müddәtlәri regionlar üzrә
eynidirmi? (Çәki: 1)

eynidir
eyni olmalıdır



buna ehtiyac yoxdur
kәskin fәrqlidir
nisbәtәn eynidir

Sual: Aqrokimyәvi xidmәtin başlıca istiqamәti aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
istehsalın tәşkili
inkişafın ixtisaslaşması
xәstәlik vә zәrәvericiliklәrlә mübarizә
intensiv inkişaf
istehsalın mexaniklәşmәsi

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Xammal istehsalının artırılmasında, keyfiyyәtin yüksәldilmәsindә vә itkilәrin
qarşısının alınmasında aşağıdakılardan hansının әhәmiyyәti daha böyükdür? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkili
istehsalın genişlәndirilmәsi
istehsal xidmәtlәrinin
nәqliyyat xidmәtlәrinin
tikinti xidmәtlәrinin

Sual: ASK müәssisәlәrinә aqrokimyәvi xidmәt işlәri kim tәrәfindәn göstәrilir? (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatı nazirliyi
bәlәdiyyәlәr
yerli icra orqanları
elmi institutlar
xüsusi xidmәt tәşkilatları

Sual: ASKda әkin dövriyyәsi sistemi nәdir? (Çәki: 1)
әkin sahәsinin seçilmәsi
bitkilәrin yerlәşdirilmәsi
mәhsuldar bitkilәrin seçilmәsi
mexaniklәşmәnin aparılması
suvarmanın aparılması

Sual: Torpağın iqtisadi münbitliyi nәdir? (Çәki: 1)
tәbii vә süni münbitliyin әlaqәsi



mәhsulun artması
әmtәәlik mәhsul istehsalı
pul gәlirinin çoxalması
zәrәrliyin yüksәlmәsi

Sual: ASKda iqtisadi münbitliyә qiymәt verilmәnin hansı göstәrici әsas götürülür? (Çәki:
1)

zәrәrlik münbitliyi
gәlirlik sәviyyәsi
orta sәviyyә
mütlәq vә nisbi münbitlik
mәnfi münbitlik

Sual: Mәhsul istehsalının artırılması üçün xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә,
gübrәlәnmә vә s. nәyi tәşkil edir? (Çәki: 1)

intensivlәşmәni
ekstensiv inkişafı
yardımçı işlәri
mexaniklәşmәni
aqrokomyәvi xidmәti

Sual: Torpaqlara gübrәlәr nәyә әsasәn verilmәlidir? (Çәki: 1)
mәhsula görә
mәhsuldarlıq әsasında
mexaniklәşmә ilә
aqrotexniki norma ilә
necә gәldi

Sual: Mәhsuldarlığın artması nәticәsindә mәhsul vahidi hesabına әmәk vә vәsait
sәrfindә nә baş verir? (Çәki: 1)

onlar yüksәlir
nisbi vәziyyәt dәyişmir
onlar kәskin olaraq çoxalır
onlar xeyli azalır
heç nә olmur

Sual: Torpaqiqlim şәraitindәn asılı olaraq torpaqlara verilәn gübrәlәrin tәsiri arasında
fәrq olurmu? (Çәki: 1)

fәrq olmur
fәrq olmamalıdır
kәskin fәrq olur
nisbi eynilik olur
heç nә olmur
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Sual: Ölkәnin tәlәbatının tәmin edilmәsinin yaxşılaşdırılması üçün istehsal olunan әsas
növ mәhsulları nәyi sәmәrәli tәşkil etmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk sәrfi
istehsal xәrci
suvarma işlәri
tәdarük, emal, satışı
әmәk haqqını

Sual: Müasir dövrdә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükündә hansı qaydadan istifadә
olunur? (Çәki: 1)

vahid formadan
planlı qaydada
müxtәlif formadan
göstәrişlәr әsasında
sifariş әsasında

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları tәşkilatlar, müәssisәlәr tәrәfindәn necә tәdarük olunur?
(Çәki: 1)

sәrbәst
sifariş әsasında
müqavilә әsasında
normativlәrә әsasәn
tam azad halda

Sual: ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsulun sәmәrәliliyinin artırılması nә ilә
bağlıdır? (Çәki: 1)

satışın düzgün tәşkili
xәrci nәzәrә alınması
әmәk sәrfinin düzgün olması
texnologiyanın düzgün tәşkili
әmәk haqqının artırılması

Sual: ASKda istehsal olunan son mәhsullar hansı qiymәtlәrlә satılır? (Çәki: 1)
müqavilә
sifariş
sәrbәst
pәrakәndә vә topdansatış



müqayisәli

Sual: Mәhsul istehsalçıları öz mәhsullarını başlıca olaraq nәyә uyğun satırlar? (Çәki: 1)
әmәk haqqına
istehsal xәrcinә
maya dәyәrinә
әmәk tәşkilinә
tәsdiq olunmuş şәrtlәrә

Sual: Mәhsul satışı müәssisә vә sahәlәrin müxtәlif olması istehsalçı üçün әlverişlidir. Nә
üçün? (Çәki: 1)

baha satılır
sәrbәst satılır
ucuz satılır
satılmır
alan tapılmır

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda aşağıdakı sahәlәrdәn hansına
daha çox ziyan dәyir? (Çәki: 1)

emal
tәdarük
satış
istehsal
saxlama

Sual: Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi xammal satışı sahәsindә nәyә sәbәb
olmuşdur? (Çәki: 1)

satış forması dәyişmiş
satış forması sabit qalmış
satışa maraq azalmış
heç nә dәyişmәmiş
satışın hәcmi azalmışdır

Sual: Xammal satışında istehsalçılar özmәhsullarını harada satmağa daha çox
maraqlıdır? (Çәki: 1)

tәdarük müәssisәlәrindә
emal sahәlәrindә
satış müәssisәlәrindә
sәrbәst bazarlarda
әhaliyә

Sual: Xammal istehsalçıları texniki bitki mәhsullarını hansı müәssisәyә satır? (Çәki: 1)
tәdarük
kommersiya



әhali
emal
nәqliyyat

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalının emal müәssisәsi tәrәfindәn alınması istehsalçıların
marağını tәmin edirmi? (Çәki: 1)

tamamilә tәmin edir
nisbәtәn tәmin edir
tәmin etmir
bu iş düzgün qurulur
bu iş sәmәrәli tәşkil olunur

Sual: Mәhsul satışı ilә әlaqәdar fәaliyyәtdә olan qiymәt mexanizmi necәdir? (Çәki: 1)
sadәdir
çox sadәdir
әlverişlidir
mürәkkәbdir
pis deyil
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Sual: Tez xarab olan mәhsullar vaxtında tәdarük olmadıqda nә baş verir? (Çәki: 1)
maya dәyәri azalır
әmәk sәrfi aşağı düşür
itkilәr çoxalır, keyfiyyәt pislәşir
mexaniklәşmә pislәşir
maya dәyәri yüksәlir

Sual: Hazırda kәnd tәsәrrüfatı xammalı istehsal edәnlәr, tәdarükünü aparanlar, emalını
tәşkil edәnlәr mәhsulun tәdarükü üçün maraqlıdırlar. Nә üçün? (Çәki: 1)

tәdarük azalır
tәdarük çoxalır
pul gәliri azalır
mövcud qaydalar onları tәmin edir
әlaqәlәr pozulur

Sual: Dövlәt tәrәfindәn tәdarük olan mәhsulların hәcmi necә tәnzimlәnir? (Çәki: 1)



normalara әsasәn
әvvәlcәdәn verilәn sifariş әsasında
müqavilә olmadan
sәrbәst qaydada
müәyyәn edilmir

Sual: Kooperativlәr, ictimai tәşkilatlar, әhali, ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn tәdarük olan
mәhsullar hansı qiymәtlәrlә reallaşır? (Çәki: 1)

sifariş qiymәtlә
topdansatış qiymәtlә
pәrakәndә qiymәtlә
plan qiymәti ilә
sәrbәst qiymәtlәrlә

Sual: ASKda istehsal olunan xammal hansı qiymәtlәr vasitәsi ilә reallaşdırılır? (Çәki: 1)
yalnız müqavilә
yalnız sifariş
yalnız pәrakәndә
yalnız topdansatış
müxtәlif qiymәtlәrlә

Sual: Mәhsul satışına dair tәsdiq edilmiş şәrtlәr istehsalçı vә istehlakçının marağına
necә tәmin etmәlidir? (Çәki: 1)

heç cür
maraqla әlaqәsi yoxdur
eyni sәviyyәdә
yalnız istehsalçının
yalnız istehlakçının

Sual: İstehsal olunan mәhsul vaxtında satılmadıqda nә baş verir? (Çәki: 1)
heç nә olmur
mәhsul bahalaşır
maya dәyәri aşağı düşür
itkilәr çoxalır, keyfiyyәt pislәşir
әmәk haqqı yüksәlir

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda onun qiymәtindә nә baş verir?
(Çәki: 1)

heç nә dәyişmir
qiymәt aşağı düşür
qiymәt sabit qalır
qiymәt yüksәlir
qiymәt lәğv olur

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalı satışı forma vә qaydaları istehsalçılarda nәyә şәrait



yaratmışdır? (Çәki: 1)
maya dәyәrinin yüksәlmәsinә
istehsal xәrcinin artmasına
әmәk haqqının azalmasına
marağın yüksәlmәsinә
sәmәrәliliyin aşağı düşmәsinә

Sual: Xammal istehsalçıları öz mәhsullarını sәrbәst bazarda satmaqda daha çox
maraqlıdır. Nә üçün? (Çәki: 1)

maya dәyәrinә uyğun satır
maya dәyәrindәn aşağı satır
tam sәrbәst satır
qiymәti aşağı salır
qiymәti dәyişir

Sual: Emal müәssisәlәrinә satılan mәhsulların hәcmi, keyfiyyәti vә qiymәti nә әsasında
müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

istehsal dövrü
satış dövrü
sifariş әsasında
emal zamanı
daşınma mәrhәlәsi

Sual: Xammalın vaxtında vә keyfiyyәtli satışına ciddi tәsir göstәrәn amil nәdir? (Çәki: 1)
elә amil yoxdur
müqavilәnin düzgün tәrtib edilmәmәsi
sifarişin vaxtında verilmәmәsi
sifarişә dair müqavilәyә әmәl olunması
sifarişin gec tәrtib olunması

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satış qiymәti kimi maraqlandırmalıdır? (Çәki: 1)
tәdarükçülәri
nәqliyyat işçilәrini
saxlama müәssisәlәri
mütәxәssislәri
istehsal vә tәdarükçülәri
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Sual: Mәhsulların tәdarükündә buraxılan nöqsanlar hansı sahәyә daha çox zәrәr verir?
(Çәki: 1)

emal sahәsinә
tәdarük sahәsinә
satış sahәsinә
saxlama sahәsinә
xammal istehsalı sahәsinә

Sual: Tәdarük prosesindә buraxılan nöqsanlar itkilәrin artmasına, qiymәtin
bahalaşmasına vә keyfiyyәtin pislәşmәsilә yanaşı nәyә mәnfi tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı artır
son mәhsul azalır, qiymәti artır
әmәk sәrfi çoxalır
maya dәyәri azalır
mәhsuldarlıq yüksәlir

Sual: Aşağıdakı idarә vә müәssisәlәrdәn hansı xammalın tәdarük işi ilә mәşğul olmur?
(Çәki: 1)

dövlәt vә emal müәssisәlәri
idarә vә müәssisәlәr
kooperativlәr, ictimai tәşkilatlar
tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
әhali, ayrıayrı şәxslәr

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının mövcud tәdarük qaydaları mәhsul istehsalçılarına
öz mәhsullarını reallaşdırmaqda nә verir? (Çәki: 1)

әmәk sәrfini azaldır
pul gәliri çoxalır
maya dәyәri bahalaşır
mexaniklәşmә artır
tam sәrbәstlik verir

Sual: Mәhsulların tәdarükü ilә әlaqәdar tәsdiq olunmuş müqavilәdә mәhsulun hәcmi,
keyfiyyәti, tәdarük vaxtı, mәhsulun qiymәtindәn başqa nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

maya dәyәri
istehsal xәrci
әmәk sәrfi
tәrәflәrin mәsuliyyәti
satış kanalları

Sual: Xammal vә son mәhsullar vaxtında reallaşmadıqda nәyi inkişaf etdirmәk mümkün
deyil? (Çәki: 1)

sosial mәsәlәlәri
iqtisadi әlaqәlәri



maddi marağı
geniş tәkrar istehsalı
iqtisadi münasibәtlәri

Sual: ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsulların qiymәtlәrinin artırılması
düzgün hesab olunmur. Nә üçün? (Çәki: 1)

maya dәyәri artır
istehsal xәrci çoxalır
әhalinin hәyat şәraiti pislәşir
iqtisadi әlaqә pozulur
rentabellik aşağı düşür

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalı aşağıdakılardan hansı tәrәfindәn tәdarük olunur? (Çәki:
1)

yalnız dövlәt
yalnız emal
idarә vә müәssisәlәr
ictimai tәşkilat vә әhali
bunların hamısı

Sual: Xammal düzgün reallaşmadıqda istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi sahәsindә nә baş
verir? (Çәki: 1)

heç nә dәyişmir
sәmәrәlilik yüksәlir
sәmәrәlilik sabit qalır
sәmәrәliliyә tәsir etmir
sәmәrәlilik aşağı düşür

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalı satışının vaxtında aparılmaması nәticәsindә istehsalçının
nәyi azalır? (Çәki: 1)

әmәk sәrfi
istehsal xәrci
maya dәyәri
әmәk haqqı
gәlirlәri

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalının satışında istehsalçıların nәyi tәmin edilmәlidir? (Çәki:
1)

әmәk haqqı artırılmalı
әmәk sәrfi çoxaldılmalı
maya dәyәri yüksәldilmәli
rentabellik aşağı salınmalı
sәrbәstliyi tәmin edilmәli

Sual: Xammal istehsalçıları әrzaq mәhsullarının әksәr hissәsini harada reallaşdırır?



(Çәki: 1)
emala verir
tәdarükә verir
sәrbәst satır
satmır
pay verir

Sual: Bu vә digәr mәhsullara tәlәbat, onların keyfiyyәti, daşınma şәraiti, tәdarük vaxtı,
qiymәti vә s. nә vaxt müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

bunlara ehtiyac olmur
tәdarük vaxtı
emal vaxtı
sifariş müәyyәn edildikdә
istehlak zamanı

Sual: Mәhsulun keyfiyyәtlә satışı nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
әmәk haqqı
әmәk sәrfi
maya dәyәri
qiymәt mexanizmi
istehsal xәrci
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Sual: ASKda geniş tәkrar istehsala hansı yollarla nail olunur? (Çәki: 1)
torpaqların genişlәnmәsi
intensiv vә ekstensiv inkişaf
maddi maraq
әhali artımı
әmәyin tәşkili

Sual: Mәhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişlәndirilmәsi vә obyektlәrin
artırılması hesabına nail olunması inkişafın hansı istiqamәtidir? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
ekstensiv
intensiv
mәqsәdәuyğun



Sual: ASK sistemindә torpaqdan, istehsal resurslarından, texnologiyadan, әsaslı vәsait
qoyuluşundan intensivlәşmәnin nәyi asılıdır? (Çәki: 1)

dinamikası
tәşkili qaydası
hәrәkәt forması
sәviyyәsi
dәyişilmәsi

Sual: ASKda yüksәk istehsal vә sosialiqtisadi nәticәyә nail olmağın başlıca istiqamәti
nәdir? (Çәki: 1)

yeni sahәlәrin yaradılması
torpaqların artırılması
әmәk haqqının yüksәldilmәsi
ekstensiv inkişaf
intensiv inkişaf

Sual: ASKda mәhsuldar qüvvәlәrin vә istehsal münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmә
prosesini nә әhatә edir? (Çәki: 1)

mәhsuldarlıq
fond tutumu
intensivlәşmә
qiymәt
maya dәyәri

Sual: İntensivlәşmә ASKnin inkişafının bütün nәyini özündә cәmlәşdirir? (Çәki: 1)
planlarını
dәyişilmә üsullarını
şәrtlәrini
dәyişkәn olmasını
sabit qalmasını

Sual: ASKda sahibkarlığın formalaşması ilә әlaqәdar intensiv inkişaf sahәsinә nә
yaranır? (Çәki: 1)

istiqamәti dәyişmir
forması sabitlәşir
yeni xüsusiyyәtlәr yaranır
heç nә dәyişmir
әhәmiyyәti azalır

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarında intensiv inkişafa nail olmaq üçün intensivlәşmәnin
nәyi nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)

sәviyyәsi
yeni xüsusiyyәtlәri
sabitlәşmәsi



dәyişmәsi
tәşkili qaydası

Sual: ASKda intensivlәşmә nәticәsindә mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı onun
nәyinә real şәrait yaranır? (Çәki: 1)

bahalaşmasına
ucuzlaşmasına
sabitlәşmәsinә
istehsalın azalmasına
keyfiyyәtin pislәşmәsinә

Sual: İntensivlәşmә ilә әlaqәdar olaraq fondlardan istifadә, mütәrәqqi texnologiyanın
tәtbiqi başlıca nә kimi qarşıda durur? (Çәki: 1)

nöqsan kimi
vәzifә kimi
azalmaq
aşağı salmaq
nәzәrә almamaq

Sual: ASKda intensivlәşmәnin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün bir saıra nәdәn istifadә
edilmәsi tәlәb olunur? (Çәki: 1)

maliyyә vәsaitindәn
kreditdәn
istehsal xәrcindәn
iqtisadi göstәricilәrdәn
vergi növündәn

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi vә onun nailiyyәtlәrinin tәtbiqi nәyin
inkişafına sәbәb olur? (Çәki: 1)

әmәk haqqının
ekstensiv inkişafın
iqtisadi münasibәtlәrin
intensivlәşmәnin
ixtisaslaşmanın



Sual: İstehsalın keyfiyyәtcә dәyişmәsi, yenidәn qurulması, müasirlәşmәsi, elmitexniki
tәrәqqinin sürәtlәnmәsi istehsalın inkişafının hansı istiqamәtini әks etdirir? (Çәki: 1)

ekstensiv
intensiv
sosialiqtisadi
regional
qarışıq inkişaf

Sual: ASKda intensivlәşmә әmәk vә vәsaitin hansı torpaq sahәsindә cәmlәşmәsini vә
onlardan sәmәrәli istifadәni nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)

cәmi torpaqlarda
әkin yerindә
çoxillik әkmәlәrdә
kәnd tәsәrrüfatına yararlı sahәdә
mәqsәdәuyğun hesab olunan sahәdә

Sual: ASKda intensivlәşmә müqayisә nәticәsindә müәyyәnlәşdirilәn hansı göstәricidir?
(Çәki: 1)

dәyişәn
mütlәq
keyfiyyәt
nisbi
dinamik

Sual: ASKda intensivlik sәviyyәsini müәyyәn edәn ümumi vә xüsusi tәyinatlı
müqayisәlәr hansı formaya malikdir? (Çәki: 1)

nisbi
dәyişәn
sabit
dәyәr vә natura
dinamik

Sual: Müasir dövrdә ASKnin inkişafına hansı yolla nail olmaq mümkündür? (Çәki: 1)
әmәk haqqının artırılması
istehsal xәrcinin azaldılması
gәlirlәrin çoxaldılması
intensivlәşmә
ekstensiv inkişaf

Sual: İntensivlәşmә ölkәnin mәhsul istehsalına tәlәbatın tәmin edilmәsinin nәyindәn irәli
gәlir? (Çәki: 1)

azaldılması
zәrurәti
bahalaşması
ucuzlaşması
itkilәrin azaldılması



Sual: İntensiv inkişaf nә ilә çox ciddi bağlıdır ki, o sahibkarlığın yüksәk nәticәlәrә nail
olmasının әsasıdır? (Çәki: 1)

tәnzimlәnmә
infrastruktura
kompleks mexaniklәşmә
iqtisadi sәmәrәlilik
uçothesabat

Sual: İntensivlәşmәnin yüksәldilmәsinә ayrılan vәsait sahibkarlıq şәraitindә hansı
mәnbәdәn ayrılır? (Çәki: 1)

büdcәdәn
bәlәdiyyәnin vәsaitindәn
icra hakimiyyәtindәn
öz vәsaitindәn
kredit hesabına

Sual: ASK sistemindә intensivlәşmә necә proses olub yüksәk nәticәlәrә şәrait yaradır?
(Çәki: 1)

sadә
çox sadә
qarışıq
mürәkkәb vә çox cәhәtli
adi

Sual: İstehsalın intensivlәşmәsi, sahәnin madditexniki bazasının möhkәmlәnmәsi
nәticәsindә işçilәrin sayı qanunauyğun olaraq nә olur? (Çәki: 1)

sabitlәşir
çoxalır
azalır
dәyişmәz qalır
strukturu dәyişir

Sual: Әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar problemlәr nәyi zәruri proses
kimi qarşıya qoyur? (Çәki: 1)

istehsal xәrcinin artmasının
maya dәyәrinin yüksәldilmәsini
әmәk haqqının çoxalmasını
intensiv inkişafı
rentabelliyin aşağı düşmәsini

Sual: ASKda intensivlәşmәni xarakterizә edәn göstәricilәrin müәyyәn edilmәsi nәyi
tәlәb edir? (Çәki: 1)

göstәricilәrin düzgün müәyyәn edilmәsini
göstәricilәrin sәviyyәsini



göstәricilәrin növünü
göstәricilәrin quruluşunu
göstәricilәrin keyfiyyәtini

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müasir dövrdә ASKnın inkişafının başlıca istiqamәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
torpaqların artırılması
işçilәrin çoxaldılması
texniki tәmirin güclәndirilmәsi
ekstensiv inkişaf
intensiv inkişaf

Sual: ASKda ekstensiv inkişaf şәraitindә әmәk vә vәsait sәrfi nәyә yönәldilir? (Çәki: 1)
kadr hazırlığına
әhalinin artmasına
әhali yer dәyişmәlәrә
istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә
әmәk sәrfinin azalmasına

Sual: ASKda istehsalın intensiv inkişafı nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
istehsal xәrcinin azalmasına
әmәk sәrfinin aşağı salınmasına
әmәk vә vәsaitin vahid mәqsәdә cәmlәşmәsi
kadr hazırlığına
әmәk haqqının artırılmasına

Sual: ASKda intensiv inkişaf şәraitindә istehsal üsullarının dәyişdirilmәsini, texnika vә
texnologiyanın yaxşılaşmasını nә tәlәb edir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkili
istehsalın strukturu
әmәk vә vәsait qoyuluşu
satış üsulları
tәchizat formaları

Sual: Tәsәrrüfat, müәssisә vә kollektivlәrin birinin digәrinә nisbәtәn intensivlik
sәviyyәsinin yuxarı, aşağı, zәif vә s. olması nә ilә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)



maya dәyәri ilә
әmәk sәrfi ilә
istehsal xәrci ilә
mexaniklәşmә ilә
müqayisә ilә

Sual: ASKda intensivlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә istifadә olunan müqayisәlәr
hansı tәyinata malikdir? (Çәki: 1)

dәyişәn
dinamik
ümumi vә xüsusi
sabit
qeyrisabit

Sual: ASKnin intensiv inkişafı ilә kim mәşğul olur? (Çәki: 1)
bәlәdiyyәlәr
icra hakimiyyәti
elmi işçilәr
mütәxәssislәr
sahibkarların özü

Sual: ASKda intensivlәşmә istehsalın inkişafını vә iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini
tәmin edәn iqtisadi qanunların nәyindәn irәli gәlir? (Çәki: 1)

öyrәnilmәsindәn
dәrk olunmasından
yenilәşmәsindәn
tәlәblәrindәn
yenilәşmәsindәn

Sual: ASKda formalaşan çoxukladlı iqtisadiyyatın vә sahibkarlıq formalarının ümumi
inkişafının әsas istiqamәti nәdir? (Çәki: 1)

ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
tәnzimlәnmә
sabitlәşmә
intensivlәşmә

Sual: Müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarında yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmağın
ümumi göstәricisi nәdir? (Çәki: 1)

xәrclәrin azaldılması
әmәk haqqının artırılması
maya dәyәrinin yüksәldilmәsi
intensiv inkişaf
rentabellik



Sual: Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilә әlaqәdar olaraq intensivlәşmәnin rolu vә
sәmәrәliliyindә nә baş verir? (Çәki: 1)

heç nә
dәyişilmәz qalır
yüksәlir
sadәlәşir
mürәkkәblәşir

Sual: İntensivlәşmә nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindә nә baş verir? (Çәki:
1)

sabitlәşir
azalır
dәyişilmәz qalır
yüksәlir
әmәk sәrfi azalır

Sual: ASKda torpaq sahәsi, ona yönәldilәn әsaslı vәsait, sәrf olunan әmәk arasındakı
qarşılıqlı münasibәtlәr nәyi xarakterizә edir? (Çәki: 1)

istehsalın strukturunu
istehsalın istiqamәtini
istehsalın intensivlәşmәsini
istehsal xәrcini
maya dәyәrini

Sual: Aqrar islahatlar vә sahibkarlığın inkişafı intensivlәşmәnin göstәricilәrindә nәyә
şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)

onların çoxalmasına
onların dәyişmәsinә
onların azalmasına
onların sayının artmasına
onların sayının sabitlәşmәsinә

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Torpaq vә digәr resurslardan istifadәdә texnoloji rejimlәrә ciddi әmәl edilmәmәsi
nәticәsindә nәzәrdә tutulan sәviyyәdә mәhsul istehsalı vә nәyә nail olunmur? (Çәki: 1)

ekoloji rejim gözlәnilir
atmosferaya zәrәr vurulur



çirkli sahәlәr artır
ekoloji tarazlıq pozulur
ekoloji vәziyyәt yaxşılaşır

Sual: ASK sistemindә elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi tәbiәtlә kәnd tәsәrrüfatı
arasında qarşılıqlı әlaqәnin dәrinlәşmәsinә vә kәnd tәsәrrüfatının nәyә tәsirinin
artmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalına
torpaq sahәlәrinә
ekologiyanın yaxşılaşmasına
eroziyanın zәiflәnmәsini
әtraf mühitә

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında gübrәlәrdәn vә kimyәvi maddәlәrdәn düzgün istifadә
edilmәmәsi insanlara vә canlı alәmә nә edir? (Çәki: 1)

tәsir etmir
tәsiri zәifdir
tәsiri hiss olunmur
ciddi zәrәr vurur
heç bir zәrәri yoxdur

Sual: Torpaqdan istifadә zamanı texnoloji rejimin pozulması nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
istehsalın artmasına
gәlirlәrin çoxalmasına
maya dәyәrinin ucuzlaşmasına
ekoloji tarazlığın pozulmasına
ekoloji tarazlığın bәrpasına

Sual: Aqrar sferada istifadә edilәn kimyәvi maddәlәr düzgüz istifadә olunmaması nәyә
sәbәb olar? (Çәki: 1)

istehsalın azalmasına
iqtisadi artıma
qiymәtin aşağı düşmәsinә
әtraf mühitin çirklәnmәsinә
maya dәyәrinin azalmasına

Sual: Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizәdә tәdbiq olan kimyәvi maddәlәr nәyin
qarşısını alınmasına şәrait yaradır? (Çәki: 1)

әmәk sәrfinin
itkilәrin
әmәk haqqının
istehsal xәrcinin
maya dәyәrinin

Sual: ASKnin hansı sahәsi әtraf mühitlә daha sız bağlıdır? (Çәki: 1)



emal
satış
tәdarük
istehsal
infrastruktur

Sual: Torpaqlardan istifadәnin intensivlәşmәsinin artması nәticәsindә torpaq
әmәlәgәlmә prosesi pozulur, digәr tәrәfdәn nә azalır? (Çәki: 1)

kimyalaşma
suvarma
qorunma
münbitlik sәviyyәsi
heç nә azalmır

Sual: Torpaqların iqtisadi münbitliyinin yüksәldilmәsi nәyә şәrait yaradır? (Çәki: 1)
mexaniklәşmәyә
suvarmaya
istehsalın artmasına
gәlirlәrin azalmasına
zәrәrliyin yüksәlmәsinә

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bioloji qanunlar, inkişaf vә iqtisadi qanunlarla әlaqәdar olub ASKnin nәyinin bütün
sәviyyәsindә özünü göstәrir? (Çәki: 1)

istehsal prosesindә
satış mәrhәlәsindә
idarә olunmasında
planlaşmasında
stimullaşmasında

Sual: Regionlarda meliorasiya mәqsәdi ilә aparılan tәdbirlәrin ekoloji şәrait nәzәrә
alınmadan yerinә yetirilmәsi nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)

mәhsuldarlığın artmasına
şoranlığın çoxalmasına vә xәstәliklәrin yaranmasına
suvarma şәraitinin pislәşmәsini
eroziyanın qorunmasına
kanalların su axımının azalmasına



Sual: Azәrbaycanda eroziyanın hansı növü vardır vә onlar torpaqların neçә faizini әhatә
edir? (Çәki: 1)

eroziya zәifdir vә 1520% әhatә edir
tәkcә külәk eroziyası, 3040%
yalnız su eroziyası 2530%
külәk vә su eroziyası 6570%
eroziya yoxdur

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında kimyәvi birlәşmәlәrin çox tәtbiq edilmәsi, onların sәmәrәsiz
tәşkili ölkәmizdә flora vә faunaya bitki vә heyvan növlәrinә necә tәsir edir? (Çәki: 1)

çox zәif
flora vә faunaya zәrәr vurur, bitkiheyvan mәhv edilir
onlarla әlaqәsi yoxdur
kimyәvi maddә az tәtbiq olur
bütün prosesә nәzarәt edilir

Sual: Ekoloji tarazlığın pozulmasına aşağıdakılardan hansı daha ciddi tәsir göstәrir?
(Çәki: 1)

әmәk tәşkili
mexaniklәşmә
suvarma texnologoyası
nәqliyyat
rabitә

Sual: Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә zamanı işlәdilәn kimyavi maddәlәr nәyin
artmasına şәrait yaradır? (Çәki: 1)

istehsal xәrcinin
әmәk haqqının
istehsalın
mexaniklәşmәnin
әmәk sәrfinin

Sual: Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizәdә aparılarkәn istifadә edilәn kimyәvi
maddәlәr nәyin ucuzlaşmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

әmәk sәrfinin
әmәk haqqının
hәyat şәraitinin
mәhsulların
qiymәtin

Sual: Elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi k/tı ilә nәyin arasındakı әlaqәni dәrinlәşdirir?
(Çәki: 1)

emal müәssisәsi



tәbiәtlә
tәdarüklә
satışla
saxlama ilә

Sual: Torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyi yüksәldikcә hansı proses güclәnir? (Çәki: 1)
mexaniklәşmә
gübrәlәnmә
erroziya
suvarma
şoranlaşma

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bitki, heyvanat vә mikroorqanizmlәrin torpaq, iqlim, su ilә üzvü әlaqәli halda
cәmiyyәt üçün mәhsul istehsal etdiyi sistem nәdir? (Çәki: 1)

intensiv
ekstensiv
istehsaliqtisadi
ekolojiistehsal
ekoloji mәhsul

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında gübrәlәrdәn, kimyәvi dәrmanlardan düzgün istifadә
edilmәmәsi nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalı azalır
mәhsulun keyfiyyәti pislәşir
iqtisadi sәmәrәlilik azalır
torpağın mәhsuldarlığı pislәşir
әtraf mühit çirklәnir

Sual: Torpaq sahәlәrindәn intensiv istifadәnin sürәtlәnmәsi nәyin baş vermәsini artırır?
(Çәki: 1)

mәhsuldarlıq yüksәlir
münbitlik azalır, eroziya artır
maşınlardan istifadә pislәşir
şoranlaşma azalır
suvarma sistemi pozulur



Sual: Tәrәvәz mәhsullarına hәddindәn artıq gübrә verilmәsi onların tәrkibindә insanlar
üçün böyük tәhlükә olan nәyin yaranmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

heç nә yaratmır
vitaminlәr artır
nitrat çoxalır
nitrat toplanmır
mәhsulun keyfiyyәti pislәşir

Sual: Torpaq vә suvarma zamanı texnoloji rejimә әmәl edilmәmәsi nәyin azalmasına
sәbәb olur? (Çәki: 1)

maya dәyәrinin
qiymәtin
әmәk haqqının
istehsalın
rentabelliyin

Sual: Aqrar sahәdә işlәdilәn kimyәvi dәrman vә birlәşmәlәr nәyin yaxşılaşmasına sәbәb
olur? (Çәki: 1)

әmәk tәşkilinin
texnoloji prosesin
suvarma rejiminin
mәhsulun keyfiyyәtinin
hәyat şәraitinin

Sual: Xәstәlik vә zәrәrvericilәrә qarşı işlәdilәn kimyәvi maddәlәr nәyin tәrkibinә ciddi
tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

mәhsulların
keyfiyyәtin
torpaq vә suyun
toxumun
yemin

Sual: ASK sistemindә elmitexniki tәrәqqinin inkişafı k/tnın nәyә tәsirini güclәndirir?
(Çәki: 1)

әmәk tәşkilinә
emal sahәlәrinә
satış sahәlәrinә
qiymәtlәrә
әtraf mühitә

Sual: Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çәkisi böyükdür?
(Çәki: 1)

mexaniklәşmә
әmәyin tәşkili
yalnız suvarma



yalnız külәk
su vә külәk

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda son mәhsullar hansı fәaliyyәti nәticәsindә istehsal olunur? (Çәki: 1)
xammal istehsal edәn
emal sahәsinin
tәdarük sahәsinin
birneçә sahәnin
satış sahәsinin

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri hansı müәssisә vә sahәlәr hesabına formalaşır?
(Çәki: 1)

yalnız emal
yalnız xammal
yalnız tәdarük
istehsalxidmәt
tikintitәmir

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqә vә münasibәtlәrin
formalaşmasının әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)

istehsalın azalması
gәlirlәrin çoxalması
real tәlәbatlar
satış formaları
tәdarük üsulları

Sual: ASKda әrzaq istehsalı ilә mәşğul olan sahәlәr hansı xarakterli funksiyaya malik
olmalıdır? (Çәki: 1)

oxşar
nisbi
müxtәlif
eyni
heç biri

Sual: ASKda istehsal olunan son mәhsullar insanların nәyinә cavab vermәlidir? (Çәki:



1)
hәyat şәraitinә
gündәlik tәlәbatına
iqtisadi imkanlarına
hәyat tәrzinә
heç nәyә

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri necә formalaşır? (Çәki: 1)
adi qaydada
sahәlәrin birlәşmәsi
sahәlәrin bölgüsü
ayrıayrı sahәlәr üzrә
ikiüç sahә üzrә

Sual: Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqә vә mәnafeylәrin formalaşdırılmasının
әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)

istehsalın inkişafı
istehsalın strukturu
istehsal xәrci
әmәk haqqı
real tәlәbatlar

Sual: Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqәlәr müәyyәn edilәrkәn nәyin nәzәrә
alınması tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)

iqtisadi mexanizm
istehsalın inkişafı
sahәnin spesifik xüsusiyyәtlәri
istehsalın inteqrasiyası
istehsalın kooperasiyası

Sual: Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqәvә münasibәtlәr nәyә әsasәn
qurulmalıdır? (Çәki: 1)

bazar münasibәtlәrinә
sahәlәrin inkişafına
iqtisadi sәmәrәliliyә
infrastrukturaya
әmәyin tәşkilinә

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: ASKda istehsal olunan son mәhsulların sәmәrәliliyinin yüksәlmәsi üçün onun
yaradılmasında iştirak edәn müәssisәlәrdә nәyә nail olunmalıdır? (Çәki: 1)

elmitexniki tәrәqqiyә
yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә
әmәk haqqının artmasına
kadr hazırlığına
әmәk sәrfinin yüksәlmәsinә

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri tәlәbatı neçә növ xalq istehlakı mәhsulları ilә
tәmin edir? (Çәki: 1)

bir növ
çoxlu növ
mәhdud növ
bir vә birneçә
istehlak malları istehsal etmir

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri çoxlu sayda vә müxtәlif funksiyalı istehsalxidmәt
sahәlәrindәn ibarәt olmaqla onların arasında mürәkkәb әlaqә vә münasibәt vardır. Onlar
necә qurulmalıdır? (Çәki: 1)

әlaqәyә ehtiyac yoxdur
әlaqә mövcud deyil
әlaqә bazar münasibәtlәrinә uyğunlaşmalıdır
nazirlik tәrәfindәn müәyyәn edilir
icra orqanları müәyyәnlәşdirir

Sual: ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları hansı sahәnin hesabına
әldә edilir? (Çәki: 1)

iki sahәnin
bir neçә sahәnin
üç sahәnin
bir sahәnin
heç bir sahәnin

Sual: ASKda istehsal olunan müxtәlif çeşidli vә yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar necә başa
gәlmәlidir? (Çәki: 1)

baha
ucuz
zәrәrlә
rentabelli
yüksәk qiymәtlә

Sual: ASKda istehsal olunan mәhsullar işçilәrdә nәyә tәminat vermәlidir? (Çәki: 1)
әmәk haqqına



maddi marağına
mәnәvi marağına
istehsal xәrcinә
maya dәyәrinә

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri әhalinin tәlәbatını necә tәmin edir? (Çәki: 1)
tәmin etmir
bir vә birneçә mәhsulla
çoxlu mәhsulla
keyfiyyәtli әrzaqla
baha mәhsulla

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahә komplekslәrindә spesifik xüsusiyyәt hesab olunur?
(Çәki: 1)

ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
istehsalın mövsümlüyü
inteqrasiya
kooperasiya

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәri hansı sahәlәr üzrә formalaşır? (Çәki: 1)
xidmәt sahәlәri
tәdarük sahәlәri
ayrıayrı sahәlәr
tikinti sahәlәri
emal sahәlәri

Sual: Aqrarsәnaye sahә komplekslәrinә xammal istehsal edәn, tәdarük, emal, saxlama,
satış, istehsala xidmәt sahәlәrindәn hansı daxil deyil? (Çәki: 1)

istehsala xidmәt
satış vә saxlama
tәdarük vә emal
hamısı daxildir
satışdan başqa hamısı



Sual: ASKda istehsal olunan әrzaq mәhsulları nәyә tәminat vermәlidir? (Çәki: 1)
rentabelliyә
sәmәrәliliyә
insanlığın sağlamlığına
ucuzlaşmasına
heç nәyә

Sual: ASKda istehsal olunan mәhsullar aşağıdakılardan hansından uyğun olmalıdır?
(Çәki: 1)

gündәlik tәlәbata
yüksәk zәrәrliyә
yüksәk әmәk haqqına
insanların zövqünә
maya dәyәrinә

Sual: ASKda istehsal olunan son mәhsulların istehlak dәyәrinin yüksәldilmәsi üçün
onun istehsalı ilә mәşğul olan sahәlәrdә nәyә nail olunmalıdır? (Çәki: 1)

әmәk haqqının artmasına
maya dәyәrinin azldılmasına
әmәyin düzgün tәşkilinә
rentabelli olmasına
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinә

Sual: Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqәlәr hansı tәlәbata uyğun tәnzimlәnir?
(Çәki: 1)

tәnzimlәnir
plana әsasәn
tәlәbata uyğun
bazar münasibәtlәri ilә
göstәrişә әsasәn

Sual: İstehsal vasitәlәri istehsal edәn vә emalı hәyata keçirәn sahәlәr öz әlaqә vә
mәmafeyinin qurarkәn hansı sahәnin tәlәbatını nәzәrә almalıdır? (Çәki: 1)

nәqliyyat
ticarәt
kәnd tәsәrrüfatı
texniki tәmir
sosial inkişaf

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә ASKda mәhsul istehsalının artımı ilә
yanaşı nәyin yüksәldilmәsi başlıca vәzifә kimi qarşıda durur? (Çәki: 1)

mәhsuldarlığın
keyfiyyәtin
iqtisadi sәmәrәliliyin
maya dәyәrinin
әmәk sәrfinin

Sual: ASKda sәmәrәliliyin hansı forması müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
yalnız sosial
yalnız istehsaliqtisadi
yalnız texnikitexnoloji
yalnız tәşkilati
sosial, istehsaliqtisadi, texnikitexnoloji

Sual: ASKda aralıq mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
ümumi mәhsulun istehlaka sәrf olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
ümumi mәhsulun emal olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun tәdarük olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun zay olan hissәsidir

Sual: ASKda ümumi mәhsulla nәyin fәrqi son mәhsulu tәşkil edir? (Çәki: 1)
xalis mәhsul
xalis gәlir
mәnfәәt
rentabellik
aralıq mәhsul

Sual: ASKdan kәnarda istehsal sahәlәrinin ehtiyacını ödәyәn mәhsullar nәyin tәrkibinә
aid edilir? (Çәki: 1)

ümumi mәhsulun
son mәhsulun
xalis mәhsulun
aralıq mәhsulun
heç birinin

Sual: Xammal vә son mәhsulların satışını aparan tәşkilatların xalis mәhsulunun dәyәri
nәyә daxil olur? (Çәki: 1)

xalis mәhsula
xalis gәlirә
mәnfәәtә



ümumi gәlirә
son mәhsula

Sual: Ümumi mәhsul istehsalı prosesindә amortizasiya ayırmalarının azalması nәyin
artmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

xalis gәlirin
son mәhsulun
mәnfәәtә
xalis mәhsulun
әmәk haqqının

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı istehsal prosesindә texnikitexnoloji vә tәşkilatı amillәrin düzgün
hәyata keçirilmәsi nәticәsindә nә baş verir? (Çәki: 1)

gәlirlәr çoxalır
itkilәr artır, keyfiyyәt pislәşir
istehsal xәrci azalır
maya dәyәri ucuzlaşır
mәnfәәt artır

Sual: Nәyin yüksәlmәsi istehsal xәrci, keyfiyyәti, qiymәti vә digәr amillәrdәn asılıdır?
(Çәki: 1)

әmәk sәrfinin
әmәk haqqının
fond veriminin
iqtisadi sәmәrәliyin
zәrәrlik sәviyyәsinin

Sual: ASKda bir işçi, bir adamsaat hesabına mәhsul çıxımının sәviyyәsi nәyi әks
etdirir? (Çәki: 1)

әmәk mәhsuldarlığına
maya dәyәrinә
rentabelliyi
istehsal xәrcini
mexaniklәşmәni

Sual: Mәhsul istehsalının iqtisadi sәmәrәliyi istehsal xәrci, maya dәyәri, keyfiyyәti ilә
yanaşı nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)

әmәk sәrfindәn
qiymәtdәn
suvarmadan
becәrmәdәn
emaldan

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202



Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda geniş tәkrar istehsalın inkişafının, әhalinin hәyat şәraitinin
yaxşılaşdırılmasının başlıca şәrti, ehtiyat mәnbәyi vә maliyyә imkanlarının mövcud
olmasını nә әks etdirir? (Çәki: 1)

istehsalın çoxalması
pul gәlirinin artması
mәnfәәtin azalması
ictimai sәmәrәlilik
iqtisadi münasibәt

Sual: ASKda sәmәrәlilik nәdir? (Çәki: 1)
alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti
әldә edilәn gәlirin çoxalması
rentabelliliyin dinamikası
istehsal xәrcinin azalması
fondlarla tәminatın yaxşılaşması

Sual: ASKda xalis mәhsul (ümumi gәlir) nәdir? (Çәki: 1)
cәmi mәhsuldur
cәmi mәhsulun dәyәridir
yeni yaradılan dәyәrdir
istehlak olunan dәyәrdir
reallaşan dәyәrdir

Sual: Mәhsulun keyfiyyәti nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının artımı ilә
mәhsulun istehsal xәrclәri ilә
әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә
istehlak norması ilә
әmtәәlik sәviyyәsi ilә

Sual: ASKda son vә aralıq mәhsulun cәmi nәyi tәşkil edir? (Çәki: 1)
mәnfәәti
xalis gәlir
ümumi mәhsulu
rentabelliyi
әmәk haqqını



Sual: ASKda ümumi mәhsuldan aralıq mәhsulu çıxdıqdan sona qalan hissә nәyi tәşkil
edir? (Çәki: 1)

mәnfәәti
son mәhsulu
xalis mәhsulu
xalis gәliri
istehsal xәrcini

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә yaradılan xalis mәhsulun dәyәri nәyә daxildir? (Çәki:
1)

ümumi mәhsula
ümumi gәlirә
son mәhsula
mәnfәәtә
istehsal xәrcinә

Sual: ASKnin fәaliyyәtinә qiymәt verilәrkәn istifadә olunan әsas göstәrici hansıdır?
(Çәki: 1)

son mәhsul
ümumi mәhsul
aralıq mәhsul
xalis mәhsul
ümumi gәlir

Sual: İstehsal prosesindә sәrf olunan xammal vә materialların azalması nәyin
çoxalmasına tәsir edir? (Çәki: 1)

istehsal xәrcinin
maya dәyәrinin
әmәk haqqının
zәrәrliyinin
xalis mәhsulunun

Sual: ASKda itkilәrin çoxalması vә keyfiyyәtin pislәşmәsi nәyin aşağı düşmәsinә sәbәb
olur? (Çәki: 1)

istehsal xәrcinin
mәşğulluğun
mexaniklәşmәnin
iqtisadi sәmәrәliliyin
әmәk sәrfinin

Sual: Mәhsul istehsalının istehsal xәrci, maya dәyәri, qiymәti, keyfiyyәti vә s. iqtisadi
sәmәrәliliyin sәviyyәsinә necә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

eyni
sabit
müxtәlif
әlaqәli



sadә

Sual: Müasir texnikitexnoloji proseslәr, sosialiqtisadi tәdbirlәr torpaqdan vә әmlakdan
necә istifadәyә şәrait yaratmalıdır? (Çәki: 1)

әlaqәsi yoxdur
plana әsasәn
göstәrişә әsasәn
sәmәrәli
tövsiyәyә uyğun

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKda iqtisadi sәmәrәlilik iqtisadi inkişafın başlıca problemi kimi mürәkkәb nәdir?
(Çәki: 1)

istehsal münasibәtidir
ictimaiiqtisadi prosesidir
әmәk müqavilәsidir
qiymәt formasıdır
iqtisadi әlaqәdir

Sual: ASKda sәmәrә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun çoxalmasını
hәrhansı tәdbirin nәticәsini
әmtәәlik mәhsulun artmasını
gәlirlәrin çoxalmasını
rentabelliliyin yüksәlmәsini

Sual: ASKda son mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın dinamik artımı
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrqi
әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun istehlak dәyәri

Sual: ASKda xalis gәlir nәdir? (Çәki: 1)
rentabellik sәviyyәsidir
ümumi mәhsulla istehsal xәrcinin fәrqidir



ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
son mәhsulun әmtәәlik hissәsidir
ümumi xәrcin artan hissәsidir

Sual: ASKda ümumi mәhsul nәyin cәmindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
son vә xalis mәhsul
son mәhsul vә mәnfәәt
xalis gәlir vә mәnfәәt
son vә aralıq mәhsul
xalis mәhsul vә rentabellik

Sual: Müәyyәn dövr әrzindә xammalın emalından alınan әrzaq vә istehlak malları
aşağıdakılardan hansına daxildir? (Çәki: 1)

mәnfәәtә
xalis gәlirә
әmәk haqqına
son mәhsula
xalis mәhsula

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı xammalının emalından әldә edilәn xalis mәhsulun dәyәri nәyin
tәrkibinә aiddir? (Çәki: 1)

mәnfәәtin
әmәk haqqına
xalis mәhsula
son mәhsula
istehsal xәrcinә

Sual: Son mәhsulun dәyәrindәn amortizasiya ayırmaları, xammal vә material xәrci
çıxdıqdan sonra qalan hissә nәdir? (Çәki: 1)

ümumi mәhsul
ümumi gәlir
xalis mәhsul
zәrәr
mәnfәәt

Sual: ASKda xalis mәhsulun әldә edilmәsinin yeganә mәnbәi hansı sahәdir? (Çәki: 1)
satış
emal
tәdarük
kәnd tәsәrrüfatı
saxlama

Sual: ASKda nәyin yüksәldilmәsi istehsal xәrci vә maya dәyәrinin aşağı salınması ilә
bağlıdır? (Çәki: 1)

әmәk haqqının



qiymәtin
iqtisadi sәmәrәliliyin
әmәk sәrfinin
rentabelliyin

Sual: ASKda texnikitexnoloji, sosialiqtisadi tәdbirlәr nәyә yönәlmәlidir ki, iqtisadi
sәmәrәlilik yüksәlsin? (Çәki: 1)

әmәk haqqının artmasına
istehsal xәrcinin azalmasına
maya dәyәrinin artmasına
zәrәrliyin yüksәlmәsinә
texnoloji prosesin zәiflәmәsinә

Sual: Mütәrәqqi texnikitexnoloji tәdbirlәr vә sosialiqtisadi amillәr nәticәsindә mәhsul
istehsalının artımı nәyin yüksәlmәsinә şәrait yaradır? (Çәki: 1)

әmәk haqqının
istehsal xәrcinin
iqtisadi sәmәrәnin
maya dәyәrinin
qiymәtin

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İstehsalın inkişafına tәlәb olunan xidmәtin göstәrilmәsi mәqsәdi ilә qrup halında
birlәşәrәk fәaliyyәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)

istehsal sahәlәri
yardımçı sahә
kömәkçi sahә
sosial sahә
infrastruktura

Sual: ASK sistemindә infrastruktur istehsalın tәrkib hissәsi olub istehsalın artırılması vә
iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsinә tәlәb olunan nәyin göstәrilmәsidir? (Çәki: 1)

xidmәtin
tәcrübәnin
üsulların
işin
әmәliyyatın



Sual: ASKda infrastruktur öz tәyinatına görә hansı hissәlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
İstehsal
Sosial
Elmitexniki tәrәqqi
İstehsal vә sosial
İdarәetmә istiqamәti

Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsala xidmәt sahәsi hesab edilmir? (Çәki: 1)
kimyәvi maddәlәr
yanacaqsürtgü materialları
әmәk haqqı
nәqliyyattexniki tәmir
suvarma

Sual: Aqrar islahat nәticәsindә istehsal vә xidmәt sahәlәrinin әlaqәlәrindә nә baş verir?
(Çәki: 1)

sabit qalır
mәhdudlaşır
әlaqәlәr kәsilir
heç nә baş vermir
genişlәnir

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә kәnd yerlәrindә mәdәnimәişәt şәraitinin vә hәyat
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar nә yerinә yetirilmişdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı artmış
sosial tәdbirlәr hәyata keçirilmiş
nәqliyyat növü dәyişmiş
yollar sabit qalmış
idman sahәsi inkişaf etmiş

Sual: ASKda hansı infrastruktur istehsal infrastrukturu tәşkil edir? (Çәki: 1)
bütün xidmәtlәr
sosial xidmәtlәr
istehsala xidmәt
әhaliyә xidmәt
emala xidmәt

Sual: ASKnin infrastrukturu mәhsul istehsalı prosesindә necә iştirak edir? (Çәki: 1)
bilavasitә
dolayı
iştirak etmir
qismәn
әlaqәsi yoxdur



BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnfrastruktura istehsalın normal fәaliyyәtini tәmin edәn, onun inkişafında mühüm rol
oynayan zәruri proses kimi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

әmәk sәrfindәn
istehsal xәrcindәn
maya dәyәrindәn
sosial, texnolojitexniki sahәlәrin cәmi
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin cәmi

Sual: ASKda infrastruktur istehsal sahәlәrini xidmәt işindәn azad etmәklә yanaşı
diqqәtin bilavasitә harada cәmlәşmәsinә şәrait yaradır? (Çәki: 1)

әmәk sәrfinә
әmәk haqqına
mәhsul satışına
istehsal prosesinә
әmәyin tәşkilinә

Sual: ASKda infrastruktur әsas istiqamәtlәri üzrә neçә istiqamәtә ayrılır? (Çәki: 1)
3 istiqamәt
5 istiqamәt
6 istiqamәt
8 istiqamәt
4 istiqamәt

Sual: ASKda istehsal genişlәnmәsi nәyin formalaşmasına obyektiv zәrurәtә çevirir?
(Çәki: 1)

әmәyin
әmәk haqqının
infrastrukturun
istehsal xәrcinin
gәlirlәrin

Sual: Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәlmәsi istehsal prosesinin düzgün hәyata keçirilmәsi
ilә yanaşı hansı sahә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

әmәk ehtiyatı
әmәk haqqı



nәqliyyat sahәsi
xidmәt sahәlәri
tikinti sahәsi

Sual: Aqrar islahat nәticәsindә emal müәssisәlәrinin fәaliyyәtindә nәyә nail olunur?
(Çәki: 1)

sabit qalır
inkişafı zәiflәyir
emala ehtiyac qalmır
müasirlәşir
xәrclәr azalır

Sual: Aqrar islahatlar ASK sahәlәri arasındakı әlaqәlәrin funksiyasında nәyә sәbәb
olmuşdur? (Çәki: 1)

dәrinlәşmәsinә
sabitlәşmәsinә
әlaqәnin pozulmasına
heç nәyә
zәiflәmәsinә

Sual: ASKda tәbiiiqlim, relyef, su, texnoloji proseslәr vә digәr şәrtlәr nәyә tәsir edir?
(Çәki: 1)

hәr şeyә
heç nәyә
insanlara
maşınlara
infrastruktura

Sual: ASKda istehsal olunan xammalın yüksәk keyfiyyәtdә istehlakçılara çatdırılması
nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)

iqlim şәraitindәn
әmәk haqqından
infrastrukturdan
әmәk sәrfindәn
emal sahәsindәn

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: ASK müәssisә vә tәşkilatlarının inkişaf sәviyyәsi artdıqca vә istehsalın hәcmi
genişlәndikcә onların nәyә tәlәbatı daha da artır? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkilinә
istehsalın intensivlәşmәsinә
müxtәlif növ xidmәtlәrә
әmәk ehtiyatına
әmәk haqqına

Sual: ASKnın normal fәaliyyәt göstәrmәsindә başlıca amil olan infrastrukturun mәnası
nәdir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkili
әmәk birlәşmәsi
üst, yuxarı quruluş
әsas quruluş
alt, aşağı quruluş

Sual: ASKda infrastrukturu nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
İstehsal vә sosial xarakterli xidmәtdir
İstehsalın inkişaf etdirilmәsidir
Mәhsulun xәrcinin azaldılmasıdır
Әmәyin tәşkilidir
İstehsalın stimullaşdırılmasıdır

Sual: ASKda infrastruktura xidmәt göstәrmәsi әhatәsinә görә hansı hissәlәrә ayrılır?
(Çәki: 1)

İstehsal sahәlәrinә
İstehsal vә emal sahәlәrinә
İstehsal, istehsalemal vә bütün sahәlәri
Texnoloji sahәlәri
İqtisadi yüksәlişә

Sual: Aqrar islahat nәticәsindә istehsalın inkişafının genişlәnmәsi nәyә tәlәbatı artırır?
(Çәki: 1)

istehsal xәrcinә
әmәk haqqına
satış qiymәtlәrә
istehsal resurslarına
erroziyaya

Sual: ASKnin infrastrukturunda buraxılan nöqsan hansı sahәyә ciddi zәrәr yetirir? (Çәki:
1)

mәhsulun daşınmasına
mәhsulun saxlanılmasına
istehsal sahәsinә
satış sahәsinә



tәdarük sahәsinә

Sual: Mәhsulların tәdarükü, saxlanması vә satışı üzrә xidmәt sahәlәrinin fәaliyyәtindә nә
hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

inkişaf etmir
sәrbәstlәşir
sabit saxlanılır
onlara ehtiyac olmur
yenilәşir, müasirlәşir

Sual: ASKnin infrastrukturu hansı istehsal prosesinin normal inkişafını tәmin edir? (Çәki:
1)

intensiv
ekstensiv
qarışıq
geniş
sadә

Sual: ASKda insanların hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә әlaqәdar mövcud olan
xidmәt nәdir? (Çәki: 1)

istehsal infrastrukturu
nәqliyyat xidmәti
sosial infrastrukturu
mәdәni xidmәt
tibbi xidmәt

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASK müәssisәlәri vә tәşkilatlarının üzvlәrinin mәqsәdyönlü vә razılaşdırılmış
fәaliyyәtinin ehtiyacından irәli gәlәn nәdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı
idarәetmә
әmәk sәrfi
әmәyin tәşkili
tәnzimlәnmә

Sual: Aqrar sahәdә aparılan islahatlar nәticәsindә yeni iqtisadi münasibәtlәrin



formalaşması nәyin yenilәşmәsinә vә funksiyaların dәyişmәsinә sәbәb olmuşdur? (Çәki:
1)

istehsal texnologiyasının
әmәk haqqının
texnikadan istifadәnin
idarәetmәnin
tәdarük vә satışın

Sual: İdarәetmәnin ümumi prinsiplәri idarәetmә orqanlarının nәyini müәyyәn edir? (Çәki:
1)

istiqamәtini
quruluşunu
dәyişmә meylini
fәaliyyәtini
dinamikasını

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә idarәetmәnin düzgün fәaliyyәt göstәrmәdikdә istehsal
resurslarından necә istifadә olunur? (Çәki: 1)

sәmәrәli
qeyrisәmәrәli
düzgün
sabit
dinamik

Sual: Sahibkarlığın sәmәrәli idarә edilmәsi nәyin yaxşılaşdırılmasına şәrait yaradır?
(Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin
әmәk sәrfinin
maya dәyәrinin
istehsalın son nәticәsinin
qiymәtlәndirmәnin

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının idarә olunması onun üzvlәrinin nәyinin xüsusi
formasıdır? (Çәki: 1)

әmәk haqqının
әmәk tәşkilinin
maddi marağın
stimullaşmanın
fәaliyyәtinin

Sual: ASKda kollektivlәrin fәaliyyәtinin düzgün istiqamәtlәndirilmәsi ehtiyacından nә irәli
gәlir? (Çәki: 1)

istehsalın tәşkili
istehsalın strukturu
әmәk haqqı
idarәetmә



planlaşma

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: ASKnin inkişafı ilә әlaqәdar olaraq tәsәrrüfatçılıq üsullarının yenilәşmәsi nәyin
tәkmillәşmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)

planlaşmanın
tәnzimlәnmәnin
idarәetmәnin
istehsalın tәşkilinin
maddi marağın

Sual: ASKda idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artırılması vә idarәetmәnin ucuzlaşdırılması
üçün nә edilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı artırılmalıdır
oxşar funksiyaları birlәşmәlidir
bәzi ixtisaslar azaldılmalıdır
kadr hazırlığı artırılmalıdır
әmәk sәrfi çoxaldılmalıdır

Sual: ASKnin idarәedilmәsinin sәmәrәliliyi bir başa nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkilindәn
әmәk haqqından
әmәk intizamından
әmәk mәcәllәsindәn
idarәetmәdәn

Sual: Sahibkarlıq formalarında idarәetmәdә buraxılan nöqsanlar nәticәsindә әmәk vә
vәsait sәrfindәn necә istifadә edilir? (Çәki: 1)

düzgün
sәmәrәli
mәqsәdәuyğun
qeyrisәmәrәli
plana әsasәn

Sual: ASKda idarәetmә fәninin obyekti nәdir? (Çәki: 1)
sosialiqtisadi sistemlәr



istehsal texnikası
istehsal texnologiyası
sosial әdalәt
iqtisadi tәnәzzül

Sual: Aqrar sahibkarlıq formaları kim tәrәfindәn idarә olunur? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә
icra hakimiyyәti
özlәri
mütәxәssislәr
plan orqanları

Sual: ASKda islahatların nәticәsindә tәsәrrüfatçılıq formalarının yenilәşmәsi nәyin köklü
dәyişmәsinә sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin
planlaşmanın
texnologiyanın
idarәetmә prinsipinin
texniki qulluğun

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İnsanların fәaliyyәtinin xüsusi forması nәdir? (Çәki: 1)
әmәk prosesi
istehsal prosesi
tәşkil prosesi
idarәetmә prosesi
texnoloji proses

Sual: ASKda idarәetmә orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyin dәqiq
müәyyәn edilmәsi vacibdir? (Çәki: 1)

istehsalın intensivlәşmәsi
istehsalın ixtisaslaşması
idarәetmәnin hüquq, vәzifә mәsuliyyәti
әmәk ehtiyatı
idarәetmәnin әmәk haqqı



Sual: ASKnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsi texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi
amillәrlә yanaşı aşağıdakı hansı amildәn asılıdır? (Çәki: 1)

torpaqların artırılması
mexaniklәşmәnin genişlәnmәsi
mәdәnimәişәtin yaxşılaşması
kompleksin elmi әsaslarla idarә edilmәsi
kadr hazırlığı

Sual: ASK sahәlәrinin idarә edilmәsi ümumiyyәtlә idarәetmәnin nәyinә әsaslanır? (Çәki:
1)

әlaqәsi yoxdur
eyni әlaqәlidir
ümumi prinsipә
oxşar prinsipә
müxtәlif prinsipә

Sual: ASKda idarәetmәni hәyata keçirәnlәr sahibkarlıq şәraitindә nәyә nәzarәti hәyata
keçirmәlidir? (Çәki: 1)

xәrcә
әmәk sәrfinә
ümumi fәaliyyәtә
satışa
tәdarükә

Sual: Aqrar sahibkarlıq şәraitindә idarәetmәnin düzgün hәyata keçirilmәsi nәyin
yüksәlmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)

qiymәtin
maya dәyәrinin
maddi marağın
әmәk sәrfinin
istehsal xәrcinin

Sual: Aqrar sahibkarlıq şәraitindә idarәetmә fәninin predmeti nәdir? (Çәki: 1)
istehsal texnologiyası
istehsal texnikası
әmәk sәrfi
ictimai istehsal
istehsal xәrci

Sual: İnsanların fәaliyyәtinin xüsusi forması nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkili
kollektiv fәaliyyәt
idarәetmә prosesi
maddi maraq
istehsalın stimullaşması



Sual: Aqrar islahat nәticәsindә yeni tәsәrrüfatçılıq formalarının yaranması idarәetmәdә
hansı yeni idarәetmә formasının yaranmasına sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

kolxozların idarә olunması
sovxozların idarә olunması
sahibkarlığın idarә edilmәsi
xidmәtin idarә edilmәsi
fermanın idarә olunması

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İqtisadi idarәetmә üsulu nәyin idarә obyektinin fәaliyyәtinә tәsiri vasitәsi ilә hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin
istehsalın texnologiyasının
iqtisadi amillәri
әmәyin tәşkilinin
istehsala xidmәtin

Sual: İqtisadi idarәetmә metodlarının özünәmәxsus nәyi vardır? (Çәki: 1)
münasibәtlәri
tәşkili üsulu
maraqlandırma qaydası
mexaniklәşmә üsulu
iqtisadi mexanizmi

Sual: ASK sistemindә istehsalın miqyasının dәyişilmәsi idarәetmә funksiyasının
mәzmununa necә tәsir edir? (Çәki: 1)

mәhdudlaşır
genişlәnir
dәyişmir
yenidәn qurulur
ciddi şәkildә dәyişir

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә baş verәn sosialiqtisadi şәrait idarәetmә sahәsindә
nәyә sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

sabit qalmış
bahalaşmış



ucuzlaşmış
universallaşmış
sadәlәşmişdir

Sual: İstehsalın idarә edilmәsi prosesindә idarәetmә elmi nәyin әlaqә vә münasibәtlәrini
öyrәnir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkilinin
istehsal xәrcinin
maya dәyәrinin
qiymәtin
imkanların

Sual: İdarәetmә elminin mahiyyәti idarәetmә prosesindә insanların mәqsәdyönlü
fәaliyyәt qanun vә qanunauyğunluqlarının nәyindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

nәzәrdәn keçirilmәsindәn
sadәlәşmәsindәn
aşkar olunmasından
dәyişmәsindәn
bahalaşmasından

Sual: ASKda idarәetmә elmi iqtisadi qanunların idarәetmә prinsipinә tәsiri nә edir?
(Çәki: 1)

kömәklik
әks tәsir
heç nә
әsaslanır
dәyişilir

Sual: Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn istehsal kooperativlәri necә idarә edilirlәr? (Çәki:
1)

rәhbәr seçmәklә kollektiv
icra hakimiyyәti
bәlәdiyyәlәr
mütәxәssislәr
mәrkәzdәn

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının inkişaf etdiyi şәraitdә onlar hansı metodla idarә
edilirlәr? (Çәki: 1)

inzibati
planlı
iqtisadi
tәşkilatı
psixoloji

BÖLMӘ: 1502



Ad 1502

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İqtisadi idarәetmә metodları kollektivә vә onun ayrıayrı üzvlәrinә mövcud obyektiv
iqtisadi vasitәlәrin kömәyi ilә nә etmәkdir? (Çәki: 1)

kömәk göstәrmәk
yardım etmәk
fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk
tәsiretmә sistemidir
istehsalın tәşkilidir

Sual: ASKnın idarәetmә funksiyası mәqsәdә nail olmaq üçün idarәetmә obyektinә
idarәetmәnin nәyidir? (Çәki: 1)

fәaliyyәtidir
tәşkilidir
genişlәnmәsidir
mәhdudlaşmasıdır
stimullaşmasıdır

Sual: ASKda istehsal münasibәtlәrin dәyişmәsi ilә әlaqәdar olaraq hansı idarәetmә
fәaliyyәti formalaşmışdır? (Çәki: 1)

sadә
mürәkkәb
yeni
dәyişmәmiş
heç nә dәyişmәmiş

Sual: İstehsal prosesinin yerinә yetirilmәsi vә onun idarә olunması ilә әlaqәdar insanlar
arasında nә yaranır? (Çәki: 1)

heç nә
münasibәtlәr
birbirinә kömәk etmәk
biri digәrinә әngәl yaradır
münasibәt yaranmır

Sual: ASKda idarәetmә elminin mahiyyәtinә aşağıdakılardan hansı daxil edilir? (Çәki: 1)
idarәetmәnin tәşkili
idarәetmәnin strukturu
idarәetmәnin sadәlәşmәsi
idarәetmәnin prinsiplәri



idarәetmәnin sadәlәşmәsi

Sual: ASKnin idarәetmә elmi ona mәxsus bir sıra spesifik nәyә mәxsusdur? (Çәki: 1)
iqtisadi amilә
tәşkilatı şәrtә
sosial vәziyyәtә
texniki xidmәtә
xüsusiyyәtә

Sual: Aqrar sahәdә sahibkarlığa әsaslanan fәrdiailә tәsәrrüfatları kim tәrәfindәn idarә
edilirlәr? (Çәki: 1)

mühasiblәr
bәlәdiyyәlәr
ailә başçısı
icra hakimiyyәti
mütәxәssislәr

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә ASK müәssisәlәrindә inzibati idarәetmә metodunun
iqtisadi idarәetmә metodu ilә әvәzlәnmәsinә nә şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşması
müstәqilliyin tәmin olunması
pul gәlirinin artması
mәnfәәtin çoxalması
maddi maraq

Sual: ASKda idarәetmә funksiyaların nәyi idarәedilәn obyektin normal fәaliyyәtini vә
inkişafını tәmin edir? (Çәki: 1)

düzgün tәşkili
stimullaşması
birgә tәsiri
ayrıayrı fәaliyyәti
әlaqәsiz fәaliyyәti

Sual: ASK müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin kәskin olaraq çoxalması nәticәsindә
onun idarәetmә funksiyasına dair yerinә yetirilәn nәyin dәyişmәsi baş verir? (Çәki: 1)



heç nә dәyişmir
işlәrin hәcmi vә sistemi dәyişir
funksiyalar tәzәlәnir
funksiyalar yenilәnir
funksiyalar dәyişir

Sual: ASKnin idarәetmә elmi hansı elmlәrә aiddir? (Çәki: 1)
sosial
tәbii
iqtisadi
tәşkilatiiqtisadi
humanitar

Sual: İstehsal prosesi mәrhәlәsindә insanlar arasında yaranan münasibәt fәaliyyәtinin
nәyini öyrәnilmәsi onun sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindә vacib şәrtdir? (Çәki: 1)

sadәlәşmәsinin
mürәkkәblәşmәsinin
qanunauyğunluqlarının
pozulmasının
dәrk edilmәsinin

Sual: ASKda idarәetmә elminin mahiyyәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biri dә idarәetmәnin
nәyinin müәyyәnlәşdirilmәsidir? (Çәki: 1)

tәşkilinin
funksya vә metodlarının
sadәlәşmәsinin
ucuzlaşmasının
bahalaşmasının

Sual: Aqrar sahibkarlıq forması olan kәndli (fermer) tәsәrrüfatı kim tәrәfindәn idarә
olunur? (Çәki: 1)

direktor
sәdr
bәlәdiyyә
kollektivin başçısı
aqronom

Sual: Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn elmiistehsal birliklәri kim tәrәfindәn idarә
olunurlar? (Çәki: 1)

hәmkarlar tәşkilatı
elmi şura
bәlәdiyyәlәr
icra başçısı
iqtisadçılar
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