
ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 
 

1. Bazar münasibətlərinin inkişafı ASK-da nəyin formalaşmasına şərait yaradır? 
 
işçi qüvvəsinin 
əmək ehtiyatının 
istehsalın 
4)) sahibkarlığın 
5) gəlirlərin 
 

2. Bazar münasibətlərinin inkişafı ASK-da nəyin yeniləşməsinə səbəb olur? 
 

istehsal vasitələrinin 
əmək haqqının 
3)) təsərrüfatçılıq üsullarının 
4) məhsul istehsalının 
5) işçi qüvvəsinin 
 
3. Bazar münasibətlərinin formalaşması ASK-da nəyin inkişafına şərait yaradır? 
 
1) emal sahələrinin 
2) tədarük işinin 
3) əmək haqqının 
4)) mülkiyyət formalarının 
5) istehsal sahələrinin 
 
4. Bazar münasibətlərinin inkişafı ASK-da nəyin sürətlənməsini təmin 
etmişdir? 
 
1) torpaqların çoxalmasını 
2) suvarmanın artırılmasını 
3) əməyin təşkilini 
4)) iqtisadi islahatların 
5) gəlirlərin azaldılmasını 
 
5. ASK-da islahatlar nəyin sürətlənməsinə şərait yaratmışdır? 
1) meliorasiyanın 
2) irriqasiyanın 
3) erroziyanın 
4)) elmi-texniki tərəqqinin 
5) əmək haqqının 
 
6. ASK-da islahatlar nəyin dərinləşməsini təmin etmişdir? 
 
1)) ixtisaslaşma səviyyəsinin 



2) suvarmanın 
3) mexanikləşmənin 
4) məhsul satışının 
5) gəlirlərin bölgüsünün 
 
7. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan nə sürətlə inkişaf etməlidir? 
 
1) satış 
2) təchizat 
3)) tələb-təklif 
4) informasiya 
5) gəlir bölgüsü 
 
8. Aqrar islahatlar inkişaf etdikcə aşağıdakılardan hansı meydana çıxır? 
 
1) yeni torpaqlar 
2) yeni işçi qüvvəsi 
3)) yeni istehsal sahələri 
4) yeni suvarma üsulu 
5) yeni əmək haqqı 
 
9. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan hansı inkişaf edir? 
 
1)) xüsusi təsərrüfatlar 
2) əkin sahəsi 
3) əmək ehtiyatı 
4) pul gəliri 
5) rentabellik 
 
10. Aqrar islahatlar nəticəsində nəyin artmasına nail olunur? 
 
1)) kooperasiyanın 
2) mexanikləşmənin 
3) avtomatlaşmanın 
4) qismən mexanikləşmənin 
5) eroziyanın 
 
11. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakı proseslərdən hansı dərinləşir? 
 
1) əmək haqqı 
2) əmək məhsuldarlığı 
3)) əməyin bölgüsü 
4) əməyin təşkili 
5) əməyin stimullaşması 
 



12. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan hansı yenidən formalaşır? 
 
1) üzümlüklər 
2) meyvə bağları 
3) heyvandarlıq sahələri 
4)) istehsal-iqtisadi əlaqələr 
5) nəqliyyat formaları 
 
13. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakı sahələrdən hansı vahid halda 
formalaşır? 
 
1) bitkiçilik 
2) heyvandarlıq 
3)) istehsal-xidmət 
4) tikinti 
5) təmir 
 
14. Aqrar islahatlar nəticəsində hansı xarakterli sahələr formalaşır? 
 
1) müxtəlif 
2)) nisbətən eyni 
3) qeyri-müəyyən 
4) dəyişən 
5) sabit 
 
15. Aqrar-sənaye kompleksi nədir? 
 
1) məhsul istehsalının çoxalması 
2) əmtəəlik məhsulun artması 
3)) müvafiq istehsal-xidmət sahələrinin birləşməsi 
4) istehsalın təşkili 
5) istehsalın maliyyələşməsi 
 
16. İstehsal-xidmət sahələri formalaşarkən hansı sərbəstliyini nisbətən saxlayır? 
 
1) məhsulun daşınmasını 
2) əməyin genişlənməsini 
3)) istehsal-iqtisadi sərbəstliyini 
4) infrastrukturun azaldılmasını 
5) pul gəlirinin aşağı salınmasını 
 
17. ASK-də birləşən sahələr geniş təkrar istehsalı prosesinin müəyyən 
mərhələsində hansı məhsulları istehsal edirlər? 
 
1) ümumi məhsul 



2) əmtəəlik məhsul 
3) emal edilən məhsul 
4)) özünəməxsus məhsul 
5) tədarük olan məhsul 
 
18. ASK hansı sahələrin birləşməsidir? 
 
1) bitkiçilik 
2) heyvandarlıq 
3)) istehsal-xidmət 
4) tikinti 
5) nəqliyyat 
 
19. Aqrar-sənaye kompleksi aşağıdakılardan hansının yüksəldilməsinə xidmət 
edir? 
 
1) torpaq sahələrinin artmasına 
2) əkin sahələrinin genişləndirilməsinə 
3) suvarmanın çoxaldılmasına 
4)) həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
5) əmək haqqının artırılmasına 
 
20. ”Kompleks” məhvumunun mənası nədir? 
 
1) iqtisadi inkişaf 
2)) birləşmə və qovuşma 
3) tərəqqi 
4) tənəzzül 
5) ayrılma, kənarlaşma 
 
21. ASK formalaşmasının mənası nədir? 
 
1)) əhalinin və ölkənin tələbatının təmin edilməsi 
2) əhalinin çoxaldılması 
3) resursların artırılması 
4) torpaqların genişləndirilməsi 
5) xidmətlərin məhdudlaşması 
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22. ASK-da son məhsulun artırılması və istehlakçılara çatdırılması prosesini 
düzgün həyata keçirmək üçün nə edilməlidir? 
 
1) xammal artırılmalıdır 
2) əmək haqqı çoxaldılmalıdır 
3) mənfəət azaldılmalıdır 



4)) münasib əlaqələr qurulmalıdır 
5) proses dayanmalıdır 
 
23. ASK müəssisələri fəaliyyət prosesində düzgün qurulan münasib əlaqələr 
nəyi müəyyən edir? 
 
1) tədarükü 
2) kadr hazırlığını 
3)) inkişaf istiqamətlərini 
4) əmək ehtiyatlarını 
5) itkiləri 
 
24. ASK formalaşarkən nəyin düzgün nəzərə alınması təmin olunmalıdır? 
 
1) əmtəəlik məhsulun 
2) əmək sərfinin 
3)) ərazi-sahə strukturunun 
4) əmək ehtiyatının 
5) torpaq sahələrinin 
 
25. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturu düzgün qurulmadıqda nəyi həll 
etmək mümkün deyil? 
 
1)) sahələrarası inkişaf problemləri 
2) torpaqların qorunmasını 
3) əmək mübahisələrini 
4) müəssisələrarası ziddiyyətləri 
5) əməyin təşkilini 
 
26. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturunun düzgün qurulmaması 
nəticəsində nəyin yüksəlməsi mümkün deyil? 
 
1) torpağın məhsuldarlığı 
2) texnikadan istifadə 
3) əmək haqqı 
4)) iqtisadi səmərəlilik 
5) iqtisadi əlaqə 
 
27. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturu düzgün qurulmadan nə ilə bağlı 
məsələləri həll etmək qeyri-mümkündür? 
 
1) məhsulun satışı 
2) məhsulun emalı 
3) məhsulun saxlanılması 
4)) son məhsulun istehlakı 



5) mənfəətin azalması 
 
28. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün nəyin 
nəzərə alınması vacibdir? 
 
1) əmək haqqının artırılması 
2) əhalinin gəlirlərinin azaldılması 
3) şoranlaşmanın çoxalması 
4) satış qiymətlərinin səviyyəsi 
5)) təbii-iqlim şəraiti, istehsalın artırılması imkanları 
 
29. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərən amil 
əsasən nədir? 
 
1) məhsul istehsalının azalması 
2) əmtəəlik məhsulun aşağı düşməsi 
3)) əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsindən düzgün istifadə 
4) əmək sərfinin azalması 
5) mənfəətin alınmaması 
 
30. ASK-nin regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərilməsi üçün aşağıdakılardan 
hansının əhəmiyyəti böyükdür? 
 
1)) infrastruktur və iqtisadi əlaqələrin 
2) əhalinin yerdəyişməsinin 
3) rentabelliyin yüksəldilməsinin 
4) əmək məhsuldarlığının azalmasının 
5) əmək haqqının artmasının 
 
31. ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün ona daxil olan sahələrdə nəyin 
inkişafı təmin edilməlidir? 
 
1) əhalinin artımı 
2) əmək ehtiyatının çoxalması 
3)) iqtisadi əlaqə və kooperasiya 
4) əmək sərfi 
5) rentabellik 
 
32. ASK-da istehsalın səmərəli quruluşu, ehtiyatlardan istifadə, iqtisadi əlaqə və 
mənafelər nəyi təmin edir? 
 
1) məhsulun azalmasını  
2) əmək sərfinin çoxalması 
3) əmək haqqının artmasını 
4)) iqtisadi inkişafa marağın yüksəlməsini 



5) keyfiyyətin tənzimlənməsini 
 
33. ASK-nin formalaşması problemləri həll edilərkən ona daxil olan sahələrdə 
nəyin nəzərə alınması vacibdir? 
 
1) ərazinin artırılması 
2) ərazinin yeniləşdirilməsi 
3)) ərazinin ümumiliyi 
4) ərazin məhdudluğu 
5) ərazinin dəyişməsi 
 
34. ASK formalaşarkən aşağıdakı xüsusiyyətin hansının nəzərə alınması tələb 
olunur: 
 
1) texnikadan mövsümü istifadə 
2)) torpağın əsas istehsal vasitəsi olması 
3) əməkdən mövsümü istifadə  
4) texnikanın sahələr üzrə bölgüsü 
5) işçilərin ixtisasının artırılması 
 
35. ASK-da inteqrasiya nədən ibarətdir? 
 
1) xammal istehsalının artırılması 
2)) xammal və emal sahələrinin birləşməsi 
3) son məhsulun çoxaldılması 
4) emalın artırılması 
5) satışın genişləndirilməsi 
 
36. ASK-da inteqrasiya nə deməkdir? 
 
1) ixtisaslaşma 
2) təmərküzləşmə 
3)) birləşmə, qovuşma 
4) bölüşdürmə 
5) ayrılma 
 
37. ASK-da inteqrasiya prosesi hansı yolla həyata keçirilir? 
 
1) istehsalın genişləndirilməsi 
2)) sənaye və kənd təsərrüfatının qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafı 
3) emal sahələrinin genişlənməsi 
4) satış kanallarının çoxaldılması 
5) tədarükün ləğv edilməsi 
 



38. ASK-da inteqrasiya istehsalın texnika və texnologiyasının, iqtisadiyyatı və 
təşkilinin, sosial münasibətlərinin hansı mərhələsində baş verir? 
 
1) bunların heç birində 
2)) bunların hamısında 
3) yalnız sosial münasibətlərdə 
4) yalnız texniki səviyyədə 
5) yalnız texnoloji mərhələdə 
 
39. Müasir maşın mexanizmlərinin, avtomaşın cihazlarının, müasir 
texnologiyaların tətbiqi inteqrasiyanın hansı mərhələsini əks etdirir? 
 
1) təşkilatı 
2) iqtisadi 
3) sosial 
4) texniki 
5)) texnoloji 
 
40. Məhsul istehsalında axın sistemlərinin tətbiqi, kompleks mexanikləşmə və 
avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tətbiqinin çoxalması inteqrasiyanın hansı 
mərhələsini göstərir? 
 
1) texnoloji 
2) sosial-iqtisadi 
3) iqtisadi-təşkilati 
4)) texniki-texnoloji 
5) texnoloji-təşkilati 
 
41. İstehsalın strukturunun dəyişilməsi, tədarük, təchizat, satış, idarəetmə, 
stimullaşma və s. ilə əlaqədar olaraq müxtəlif təşkilatlarla razılaşmalar 
inteqrasiyanın hansı mərhələsidir? 
 
1) sosial 
2) sosial-iqtisadi 
3)) təşkilati 
4) texnoloji 
5) texniki 
 
42. Aqrar islahatın mahiyyəti nədən ibarətdir? 
 
1) torpaqların artırılması 
2) heyvandarlığın inkişafı 
3)) yeniləşmə və müasirləşmə 
4) əkin sahələrinin genişləndirilməsi 
5) maliyyə-kreditin artırılması 



43. Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nəyə görə zəruri prosesə 
çevrilmişdir? 
 
1) əmək haqqı artmışdır 
2) istehsal xərci azalmışdır 
3) məşğulluq yüksəlmişdir 
4)) aqrar sahədə böhran artmışdır 
5) əmək məhsuldarlığı yüksəlmişdir 
 
44. Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nə zaman başlamış və davam 
etmişdir? 
 
1) 80-ci illərin sonunda 
2)) 90-cı illərin əvvəlində 
3) 200-ci ildə 
4) 2005-ci ildə 
5) 1998-ci ildə 
 
45. Aqrar islahatların həyata keçirilməsinə nədən başlanır? 
 
1) torpaqların özəlləşdirilməsi 
2) əmlakın qiymətləndirilməsi 
3) işçilərin hazırlanması 
4) texnikanın uçota alınması 
5)) normativ-hüquqi bazanın yaradılması 
 
46. Aqrar islahatlara nədən başlanılır? 
 
1) kadrların yerləşdirilməsi 
2) idarəetmənin müəyyən edilməsi 
3) əməyin təşkili 
4)) torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi 
5) istehsalın artırılması 
 
47. Aqrar sferada mülkiyyətin hansı forması mövcuddur? 
 
1) dövlət və bələdiyyə 
2) yalnız xüsusi 
3) dövlət və xüsusi 
4)) dövlət, xüsusi və bələdiyyə 
5) xüsusi və bələdiyyə 
 
48. Aqrar sferada torpaq və əmlak özəlləşdirdikdən sonra hansı proses həyata 
keçirilir? 
 



1) istehsal artır 
2) əmtəəlik məhsul çoxalır 
3)) ictimai təsərrüfatlar ləğv olunur 
4) ictimai təsərrüfatlar möhkəmlənir 
5) idarəetmə mürəkkəbləşir 
 
49. Aqrar sferada torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi və ictimai təsərrüfatların 
ləğv edilməsi nəticəsində nə yaranır? 
 
1) kollektiv müəssisələr 
2) təsərrüfatlararası təşkilatlar 
3) istehsal-elmi birlikləri 
4) aqrokombinatlar 
5)) xüsusi təsərrüfatlar 
 
50. Xüsusi təsərrüfatlarda torpaqdan, maliyyə mənbəyindən, istehsal 
resurslarından istifadə sahəsində nə baş verir? 
 
1) onlardan istifadəyə həvəs olmur 
2)) onlardan səmərəli istifadəyə maraq artır 
3) onlardan istifadə zəifləyir 
4) onlar icarəyə verilir 
5) onlar bələdiyyələrə məxsusdur 
 
51. Xüsusi təsərrüfatlar nəyin formalaşmasına real şərait yaradır? 
 
1) bələdiyyə təsərrüfatlarının 
2) icarə kollektivlərinin 
3)) aqrar sahibkarlığın 
4) təsərrüfatlararası birliklər 
5) dövlət müəssisələrinin 
 
52. Azərbaycan Respublikasında müasir dövrün tələblərinə uyğun normativ-
hüquqi bazanın yaradılması, qərarların qəbul edilməsi, təkliflərin hazırlanması 
nəyin sürətlə həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır? 
 
1) istehsalın ixtisaslaşması 
2) tədarük sisteminin dəyişməsi 
3) təchizatın azalması 
4) əməyin stimullaşması 
5)) aqrar islahatların sürətlənməsi 
 
53. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində xüsusi mülkiyyətə 
əsaslanan hansı təsərrüfatlar yaranmışdır? 
 



1) təsərrüfatlararası müəssisələr 
2) elmi-istehsal birlikləri 
3)) kooperativlər, fermerlər, fərdi təsərrüfatlar 
4) təmir təşkilatları 
5) tikinti müəssisələri 
 
54. Xüsusi təsərrüfatlar yüksək nəticəyə nail olunması üçün yerli şəraitə uyğun 
hansı tədbirləri həyata keçirməlidir? 
 
1) eroziyanın güclənməsini 
2) suvarmanın üsullarının dəyişilməsi 
3)) texniki-texnoloji, sosial-iqtisadi 
4) istehsal sahələrinin genişlənməsi 
5) tikinti sahələrinin azaldılması 
 
55. Aqrar islahatlarla əlaqədar yaradılan sosial-iqtisadi və texniki-texnoloji, 
təşkilati tədbirlər müəyyən edilmiş səviyyədə əməl edilmədikdə nə baş verir? 
 
1) istehsal-iqtisadi yüksəliş sürətlənir 
2)) sosial-iqtisadi yüksəlişə əməl olunmur 
3) sosial-iqtisadi artıma əməl olunur 
4) məhsul istehsalı artır 
5) iqtisadi səmərəlilik yüksəlir 
 
56. Aqrar islahatların hüquqi təminatını nə təşkil edir? 
 
1)) iqtisadi qanunlar 
2) istehsalın təşkili formaları 
3) tədarük qaydaları 
4) maddi-texniki təchizat 
5) istehsalın stimullaşdırılması 
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57. Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin etmək kim tərəfindən 
aparılmışdır? 
 
1) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
2) Dövlət Torpaq Komitəsi 
3) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
4)) Dövlət Aqrar İslahatlar Komissiyası 
5) Hüquq-mühafizə orqanları 
 
58. Aqrar islahatların aparılmasının ümumi istiqamətləri, prinsipləri, metodları, 
mexanizmləri kim tərəfindən müəyyən edilir? 
 



1) elmi müəssisələr 
2) ali məktəblər 
3) vergi orqanları 
4) inzibati orqanlar 
5)) Aqrar İslahatlar Komissiyası 
 
59. Hansı təsərrüfatlar məhsul istehsalı, emalı, satışı ilə məşğul olub 
vətəndaşların əmək birləşməsi olmaqla sərbəst sahibkarlıq formasıdır? 
 
1) kollektiv müəssisələr 
2)) xüsusi təsərrüfatlar 
3) təsərrüfatlararası birliklər 
4) yardımçı təsərrüfatlar 
5) köməkçi təsərrüfatlar 
 
60. Azərbaycan Respublikasının ASK-nin inkişaf tempi son illər onun 
qarşısında duran vəzifəyə uyğundurmu? 
 
1) tam uyğundur 
2) nisbətən uyğundur 
3)) uyğun deyildir 
4) uyğunluq müəyyən edilmir 
5) vəzifə düzgün müəyyən olunmur 
 
61. Azərbaycan Respublikasının ASK-da yaradılan sahələr arası əlaqələr onun 
inkişafını təmin edirmi? 
 
1) tam təmin edir 
2) nisbətən təmin edir 
3)) əlaqələr uyğun deyil 
4) əlaqələr pozulmuşdur 
5) əlaqələr müəyyən edilməmişdir 
 
62. ASK əmlakın və torpağın özəlləşdirilməsi nəyə geniş imkan açır? 
 
1) istehsalın azalmasına 
2)) xüsusiyyətçiliyin inkişafın 
3) fondların artmasına 
4) gəlirlərin çoxalmasına 
5) rentabelliyin yüksəlməsinə 
 
63. Müasir dövrdə ASK-nın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün ilk 
növbədə nəyə nail olunmalıdır? 
 
1) istehsalın genişləndirilməsinə 



2) pul gəlirinin çoxaldılmasına 
3) əmək sərfinin artırılmasına 
4)) maddi marağın yüksəldilməsinə 
5) istehsal xərcinin azaldılmasına 
 
64. ASK-ya çoxlu sayda istehsal, xidmət sahələrinin daxil olması onun 
quruluşunda nəyə səbəb olur? 
 
1) sadələşməsinə 
2) genişlənməsinə 
3)) mürəkkəbləşməsinə 
4) əlaqəsinin zəifləməsinə 
5) əlaqələrin pozulmasına 
 
65. ASK-nin quruluşu mürəkkəb, biri-digəri ilə əlaqəli olub nəyin inkişafına 
şərait yaradır? 
 
1) əmək sərfinin artmasına 
2) pul gəlirinin çoxalmasına 
3) istehsal xərcinin artmasına 
4) rentabelliyin yüksəlməsinə 
5)) biri digərinin inkişafına 
 
66. ASK quruluşunun hər hansında baş verən nöqsan digərinin fəaliyyətinə 
necə təsir edir? 
 
1) təsir etmir 
2)) fəaliyyəti pozulur 
3) fəaliyyəti genişlənir 
4) fəaliyyəti səmərəli əlaqələnir 
5) fəaliyyəti yüksəlir 
 
67. ASK quruluşu mürəkkəb, biri-digərini tamamlayan və inkişaf etdirən 
olmaqla neçə istiqamətə malikdir? 
 
1) 4 istiqamətə 
2) 7 istiqamətə 
3) 6 istiqamətə 
4)) 5 istiqamətə 
5) 3 istiqamətə 
 
68. ASK-nın quruluşu müxtəlif xarakterli istehsal və texnoloji mərhələdən 
təşkil olunmaqla qanunauyğun nədir? 
 
1) istehsal mərhələdir 



2) istehsal göstəricidir 
3)) qanunauyğun bir sistemdir 
4) bir tədbirdir 
5) bir prosesdir 
 
69. ASK-nın quruluşunun hər bir mərhələsində kompleksin nəyi həyata 
keçirilir? 
 
1) istehsalın təşkili 
2) iqtisadi səmərəliliyi 
3) texnoloji tədbir 
4)) obyektiv funksiya 
5) texniki tədbir 
 
70. ASK-nın funksional quruluşu nəyi xarakterizə edir? 
 
1) əhalinin artımını 
2)) istehsalın ardıcıl və paralel mərhələsini 
3) mənfəətin çoxalmasını 
4) gəlirlərin artmasını 
5) əmək məhsuldarlığını 
 
71. ASK funksional quruluşu vasitəsilə nə müəyyən edilir? 
 
1) əmtəəlik məhsul 
2) mexanikləşmə səviyyəsi 
3) əmək sərfi 
4) istehsalın həcmi 
5)) məhsulların ayrı-ayrı məqsədlərə sərf olunması 
 
72. ASK-da istehsal olunan xammalın təkrar istehsala cəlb edilməsi səviyyəsi 
nəyi əks etdirir? 
 
1)) fəaliyyətin səmərəliliyini 
2) fəaliyyətin zəifləməsini 
3) xammalın çoxalmasını 
4) keyfiyyətin yüksəlməsini 
5) əmək sərfinin yüksəlməsini 
 
73. ASK xammalından əldə edilən son məhsulun çoxalması nəyi əks etdirir? 
 
1) xammalın itkisinin artmasını 
2) xammal istehsalının azalmasını 
3)) keyfiyyətin yüksəlməsi və itkilərin azalması 
4) istehsal xərcinin yüksəlməsini 



5) xammalın pis keyfiyyətdə olmasını 
 
74. Müasir dövrdə ASK-da istehsal olunan xammalın neçə faizi təkrar istehsala 
ayrılaraq son məhsul istehsal edilməlidir? 
 
1) 30-40% 
2) 60-65% 
3) 40-45% 
4)) 50-55% 
5) 70%-dən çox 
 
75. ASK-nın sahə quruluşu nəyi əks etdirir? 
 
1) kompleksin inkişafını 
2) kompleksdə iqtisadi səmərəliliyi 
3) kompleksdə intensivləşməni 
4)) kompleksin hansı sahələrdən ibarət olduğunu 
5) kompleksdə istehsal münasibətlərini 
 
76. ASK-ya daxil olan sahələr onun fəaliyyətində necə iştirak edirlər? 
 
1) eyni formada 
2)) müxtəlif formada 
3) əlaqəli formada 
4) əlaqəsiz formada 
5) iştirak etmirlər 
 
77. ASK-nın ümumi fəaliyyətində ona daxil olan sahələrin iştirakı necə 
müəyyən edilir? 
 
1) maya dəyəri ilə 
2) əmək sərfi ilə 
3) istehsal xərci ilə 
4)) xüsusi çəkisi ilə 
5) mexanikləşmə səviyyəsi ilə 
 
78. ASK-da sahə quruluşu müəyyən edilərkən sahələrin xüsusi çəkisi 
aşağıdakılardan hansının vasitəsi ilə hesablanır? 
 
1) istehsal xərci 
2)) əsas fond, işçi qüvvəsi, son məhsul 
3) ümumi məhsul 
4) əmək ehtiyatı 
5) istehsalın mövsümlüyü 
 



79. ASK-nın müasir inkişafı şəraitində onun tərkibində hansı sahənin xüsusi 
çəkisi daha yüksəkdir? 
 
1) emal sahəsinin 
2) xidmət müəssisələrinin  
3)) xammal istehsalı sahələrinin 
4) tikinti sahələrinin 
5) texniki təmir sahələrinin 
 
80. ASK-nin iqtisadi mexanizmi nədir? 
 
1) istehsal üsuludur 
2)) iqtisadi vasitələrin məcmusudur 
3) tədarük sistemidir 
4) satış formalarıdır 
5) nəzarətin əsasıdır 
 
81. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizminin tərkib hissəsinə daxil deyil? 
 
1) qiymət mexanizmi 
2) maliyyə-kredit 
3)) istehsalın strukturu 
4) vergi, stimullaşdırma 
5) müqavilə münasibətləri 
 
82. ASK müəssisələrində tənzimləyici mexanizmlərdən biri və marketinq 
fəaliyyətinin istiqamətləndiricisi nədir? 
 
1) əmtəəlik məhsul 
2) vergi münasibətləri 
3) istehsal xərci 
4)) qiymət mexanizmi 
5) əmək sərfi 
 
83. ASK-da istehsal xərcinin ödənilməsi və gəlirlərin səviyyəsi nədən asılıdır? 
 
1) məhsul istehsalının çoxalmasından 
2) istehsalın azalmasından  
3) gəlirlərin çoxalmasından 
4) verginin artırılmasından 
5)) qiymətdən 
 
84. Müasir şəraitdə iqtisadi münasibətlərin prinsip və metodları nəyin təsiri ilə 
şərtlənir? 
 



1) istehsalın artımı 
2) satışın təşkili 
3) qanunların çoxalması 
4)) bazar iqtisadiyyatının qanunları 
5) bazar münasibətlərinin zəifləməsi 
 
85. İqtisadi mexanizm ASK-nın inkişafı ilə əlaqədar nəyin nəzərə alınmasını 
təmin etməlidir? 
 
1) kadr hazırlığını 
2) torpaqların genişlənməsini 
3)) istehsalın bütün xüsusiyyətlərini 
4) tədarük sistemini 
5) təchizat üsullarını 
 
86. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə iqtisadi mexanizmin qiymət, 
maliyyə, kredit, vergi və s. prosesləri nədir? 
 
1)) tarazlaşdırmalardır 
2) istiqamətlərdir 
3) təmərküzləşdirmələrdir 
4) intensivləşdirmələrdir 
5) ixtisaslaşdırmalardır 
 
87. ASK-da maliyyələşmə, kreditləşmə, vergi, qiymət və s. nəyin fəallaşmasına 
təsir göstərən başlıca amillərdir? 
 
1) istehsalın ixtisaslaşmasına 
2)) istehsalçıların maraqlarına 
3) istehsalın intensivləşməsinə 
4) istehsalın təşkilinə 
5) istehsalın təmərküzləşməsinə 
 
88. ASK-da məhsul istehsalının artımına, keyfiyyətin yaxşılaşmasına, istehsalın 
son nəticəsinin yüksəlməsinə kompleksə daxil olan bütün müəssisələrin 
marağının artmasına nə ilə nail olunur? 
 
1) mexanikləşmənin yüksəlməsi ilə 
2) istehsalın strukturunun dəyişməsi ilə 
3) istehsal xərcinin artımı ilə 
4)) qiymətin səviyyəsi və strukturu ilə 
5) əldə edilən pul gəliri ilə 
 
89. ASK-da qiymətin neçə mühüm funksiyası fəaliyyət göstərir? 
 



1) 7 funksiya 
2)) 4 funksiya 
3) 6 funksiya 
4) 5 funksiya 
5) 3 funksiya 
 
90. ASK-da qiymətin uçot və ya ölçü funksiyası ilə nə müəyyən olunur? 
 
1) rentabellik 
2) satış qiyməti 
3) istehsal xərci 
4)) dəyər göstəriciləri 
5) maya dəyəri 
 
91. ASK-da qiymətin stimullaşdırılması funksiyası ilə nə müəyyən edilir? 
 
1) tədarükün stimullaşdırılması 
2) təchizatın artırılması 
3) maya dəyərinin stimullaşdırılması 
4) istehsal xərcinin stimullaşdırılması 
5)) istehsalın stimullaşdırılması 
 
92. ASK-da qiymətin bölüşdürmə funksiyası vasitəsi ilə əsasən nə yerinə 
yetirilir? 
 
1) istehsal xərci bölüşdürülür 
2) əmək haqqı bölüşdürülür 
3) əmək sərfi bölüşdürülür 
4)) material resursları bölüşdürülür 
5) maya dəyəri bölüşdürülür 
 
93. ASK-da qiymətin tənzimləyici funksiyası ilə nə müəyyən olunur? 
 
1)) tələb və təklifin tarazlığı 
2) istehsalın həcmi 
3) əmtəəlik məhsulun miqdarı 
4) keyfiyyətin səviyyəsi 
5) rentabellik 
 
94. ASK-da satış və alış arasında münasibətlər aşağıdakı qiymətlərdən hansında 
öz əksini tapır? 
 
1) sərbəst və topdansatış 
2) tənzimlənən, sərbəst, pərakəndə 
3) tədarük, müqayisəli 



4)) bunların hamısı 
5) bunların bəzisi 
 
95. ASK-da strateji məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün nə formalaşır, onun 
mənbəyi və istifadə edilməsi üsulları müəyyən edilir? 
 
1) istehsal üsulu 
2)) maliyyə-kredit münasibətləri 
3) satış qaydaları 
4) tədarük formaları 
5) texnoloji qaydalar 
 
96. ASK-da islahatların inkişafı maliyyə-kredit münasibətlərinə necə təsir 
etmişdir? 
 
1) təsiri olmamışdır 
2) sistem ləğv olmuşdur 
3)) münasibətlər yeniləşmişdir 
4) rolu azalmışdır 
5) əhəmiyyəti aşağı düşmüşdür 
 
97. ASK sistemində pul fondlarının formalaşması və hərəkəti ilə bağlı olan 
iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirən iqtisadi münasibət nədir? 
 
1) istehsal münasibəti 
2) tədavül münasibəti 
3) vergi münasibəti 
4)) maliyyə münasibəti 
5) satış münasibəti 
 
98. ASK-da maliyyə münasibətləri iqtisadi marağın təmin edilməsinə 
yönəldilən hansı münasibət kimi çıxış edir? 
 
1) satış 
2) tədarük 
3) tədavül 
4) təchizat 
5)) bölgü 
 
99. Müəssisələrin, təşkilatların, vətəndaşların müvəqqəti azad pul vəsaitlərinin 
tələb olunan ölçü və müəyyən edilmiş qaydada ASK müəssisə və təşkilatlarına 
verilməsi nədir? 
 
1) pul yardımı 
2)) kredit 



3) maliyyə köməyi 
4) vergi 
5) sığorta 
 
100. ASK-da kreditin başlıca növü hansıdır? 
 
1) müddətsiz 
2) güzəştli 
3)) qısa, orta və uzun müddətli 
4) müddətli 
5) məhdud müddətli 
 
101. ASK-nın maddi-texniki bazası məhsuldar qüvvələrinin, maddi 
elementlərin və istehsal vasitələrinin nəyindən ibarətdir? 
 
1) dinamikasından 
2) dəyişilmə səviyyəsindən 
3)) onların cəmindən 
4) strukturundan 
5) yeniləşməsindən 
 
102. ASK-nın maddi-texniki bazasına nə daxildir? 
 
1)) istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı vasitələr 
2) əmək resursları 
3) maliyyə resursları 
4) texniki resurslar 
5) torpaq resursları 
 
103. ASK-nın inkişafı maddi-texniki resursların nəyindən asılıdır? 
 
1) ixtisaslaşmasından 
2)) təchizatdan və istifadəsindən 
3) dinamikasından 
4) strukturundan 
5) təşkili qaydasından 
 
104. ASK maddi-texniki bazası müəyyən edilərkən bütün istehsal vasitələrinin 
nəyi nəzərə alınmalıdır?  
 
1) təmərküzləşməsi 
2) ixtisaslaşması 
3) dinamikası 
4)) əlaqə və birliyi 
5) dəyişilmə meylləri 



 
105. ASK-da maddi-texniki bazaya necə qiymət verilir? 
 
1) istehsal amili kimi 
2)) bütöv bir sistem kimi 
3) istehsal vasitəsi kimi 
4) mexanikləşmə səviyyəsi kimi 
5) intensivləşmə amili kimi 
 
106. ASK-da məhsul istehsalının artması kompleksə daxil olan müəssisə və 
sahələrinin maddi-texniki bazasının nəyi ilə əlaqədardır? 
 
1) dinamikası 
2) təkmilləşdirilməsi 
3) istiqamətinin dəyişməsi 
4)) möhkəmləndirilməsi 
5) keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
 
107. ASK-nın maddi-texniki bazası müəyyən edilərkən onu təşkil edən 
elementlərin nəyi düzgün nəzərə alınmalıdır? 
 
1) inkişaf istiqaməti 
2) dəyişilmə dinamikası 
3)) xüsusiyyətləri 
4) əmək sərfi 
5) istehsal xərci 
 
108. ASK-nın sürətlə inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə maddi-texniki baza 
yaradılarkən nəyin təmin edilməsi üçün tələb olunan keyfiyyətdə və miqdarda 
ehtiyat yaradılmalıdır? 
 
1) istehsalın 
2)) bütün texnoloji proseslərin 
3) texnologiyanın  
4) əməyin təşkilinin 
5) istehsalın strukturunun 
 
109. ASK-nın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəyi təmin 
etməlidir? 
 
1) nəqliyyatın inkişafını 
2) xidmətlərin səviyyəsini 
3) mexanikləşmənin yüksəlməsini 
4) əmək məhsuldarlığının artmasını 
5)) bütün sahələrin inkişafını 



 
110. ASK-nın maddi-texniki bazasının ehtiyatları nəyin ən mühüm istiqamətləri 
üzrə cəmləşdirilməlidir? 
 
1) əmək ehtiyatının 
2) işçi qüvvəsinin 
3) əmək sərfinin 
4)) elmi-texniki tərəqqinin 
5) istehsal xərcinin 
 
111. ASK-nın maddi-texniki bazasına daxil olan məhsuldar və iş heyvanları, 
çoxillik əkmələr başlıca olaraq nə əsasında inkişaf etdikləri nəzərə alınmalıdır? 
 
1) intensiv 
2) ekstensiv 
3) sərbəst 
4) iqtisadi qanunlar 
5)) bioloji qanunlar 
 
112. ASK maddi-texniki bazasının əsas istiqamətlərinin inkişafı eyni olsa da 
onların təkmilləşmələri necə aparılmalıdır? 
 
1) eyni 
2) sabit 
3) sərbəst 
4)) müxtəlif 
5) bərabər 
 
113. ASK-nın maddi-texniki bazasının istiqamətləri təkmilləşdirilərkən başlıca 
olaraq nəyə fikir verilməlidir? 
 
1) iqtisadi tədbirlərə 
2)) texnoloji və texniki istiqamətlərə 
3) bioloji qanunlara 
4) sosial problemlərə 
5) istehsalın artırılmasına 
 
114. ASK-da istehsal prosesinin zonal xüsusiyyətə və mövsümü xarakterə 
malik olması maddi-texniki bazadan istifadə ilə nə kimi əlaqəsi var? 
 
1) əlaqəsi yoxdur 
2) nisbətən əlaqəsi var 
3)) istifadəyə təsir edir 
4) təsir etmir 
5) nisbətən təsir edir 



 
115. ASK-nın və xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 
maşın-mexanizmlər hazırlanarkən nəyin nəzərə alınmasına nail olunmalıdır? 
 
1) maşın-mexanizmlərin çoxalmasına 
2) onların təmirinin təşkilinə 
3) texnikanın istifadə vəziyyətinə 
4)) zonaların xüsusiyyətinə 
5) əməyin mövsümlüyünə 
 
116. ASK-da istehsalın mövsümü xarakterə malik olması maddi-texniki 
resurslardan necə istifadəyə səbəb olur? 
 
1) intensiv 
2) məhsuldar 
3)) fasiləli və natamam 
4) müvəqqəti 
5) fasiləsiz 
 
117. ASK-da maddi-texniki bazadan səmərəli istifadəyə nail olunması üçün 
onun elementlərindən istifadədə nə edilməlidir? 
 
1) texnikanın məhsuldarlığı artırılmalı 
2) texniki xidmət yüksəlməli 
3) texniki təmir təşkil edilməli 
4)) texnika universallaşdırılmalı 
5) texnika azaldılmalı 
 
118. ASK-da maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsi nəyin artırılmasından və 
ondan səmərəli istifadədən asılıdır? 
 
1) əməyin təşkilindən 
2)) əsaslı vəsait qoyuluşundan 
3) əmək haqqından 
4) istehsalın təşkilindən 
5) intensiv inkişafdan 
 
119. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu nəyin həyata keçirilməsinin başlıca maliyyə 
mənbəyidir? 
 
1)) geniş təkrar istehsalın 
2) kadr hazırlığının 
3) əməyin təşkilinin  
4) əmək haqqının 
5) maddi marağın 



 
120. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu öz təyinatına görə hansı hissələrə bölünür? 
 
1) texniki-texnoloji 
2) iqtisadi-sosial 
3)) istehsal – qeyri-istehsal 
4) istehsal-təşkil 
5) təmir-tikinti 
 
121. ASK-da hansı vəsait növü istehsalın artırılmasına və iqtisadi səmərəliliyin 
yüksəldilməsinə sərf olunur? 
 
1) kredit 
2) sığorta 
3) sosial təyinatlı 
4) iqtisadi təyinatlı 
5)) istehsal təyinatlı 
 
122. ASK-da sosial problemlər hansı təyinatlı vəsaitlər hesabına həll edilir? 
 
1) iqtisadi 
2) maddi maraq 
3) kreditlər 
4)) qeyri-istehsal 
5) istehsal 
 
123. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşundan səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə 
onun istiqaməti regionlar üzrə nəyi nəzərə alaraq müəyyən edilməlidir? 
 
1) istehsalın səviyyəsini 
2) iqtisadi səmərəliliyi 
3) əməyin təşkilini 
4)) yerli şəraiti, perspektiv inkişafı 
5) əmək haqqını 
 
124. Aşağıdakılardan hansı ASK sistemində əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyə 
mənbəyinə aid deyil? 
 
1) mənfəətdən ayırmalar 
2)) iqtisadi münasibətlər 
3) əsas fondlardan amortizasiya 
4) əsas fondların ləğv edilməsindən daxil olmalar 
5) kredit resursları 
 



125. Xammal istehsalının artırılmasında keyfiyyətin yüksəldilməsində və itkilərin 
qarşısının alınmasında aşağıdakılardan hansının əhəmiyyəti daha böyükdür? 
 

1) əməyin təşkili 
2) istehsalın genişləndirilməsi 
3)) istehsal xidmətləri 
4) nəqliyyat xidmətləri 
 

126. Kənd təsərrüfatında istehsal xidmətlərinin neçə növü mövcuddur? 
 

1) 3 növü 
2) 4 növü 
3) 6 növü 
4)) 5 növü 
6) 7 növü 
 

127. Xammal istehsalının çoxaldılması və itkilərin azaldılmasında həlledici rol 
oynayan torpaqların gübrələnməsi, xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə xidməti 
nəyi təşkil edir? 
 

1) iqtisadi əlaqələri 
2) sosial münasibətləri 
3) maddi marağı 
4)) aqrokimyəvi xidməti 
5) satış xidmətini 

 
128. ASK müəssisələrinə aqrokimyəvi xidmət işləri kim tərəfindən göstərilir? 
 

1) kənd təsərrüfatı nazirliyi 
2) bələdiyyələr 
3) yerli icra orqanları 
4) elmi institutlar 
5)) xüsusi xidmət təşkilatları 
 

129. Aşağıdakılardan hansı torpağın məhsulvermə imkanlarını artırmır? 
 
 1) aqrotexniki qulluq 

2)) idarəetmə 
3) gübrələnmə 
4) suvarma 
5) torpağın qorunması 

 
130. Torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin artırılmasına başlıca olaraq 
aşağıdakılardan nə daha çox təsir göstərir? 
 



1) eroziyanın zəiflənməsi  
2) şoranlıqla mübarizə 
3)) münbitlik 
4) şumlama 
5) kanalların təmizlənməsi 
 

131. ASK-da yararlı torpaq hansılardır? 
 

1) əkin yeri və dincə qoyulan sahələr 
2) çoxillik əkmələr 
3) biçənək, örüş, otlaqlar 
4)) bunların hamısı 
5) yalnız əkin yeri 
 

132. ASK-da əkin dövriyyəsi sistemi nədir? 
 
 1)) əkin sahəsinin seçilməsi 
 2) bitkilərin yerləşdirilməsi 
 3) məhsuldar bitkilərin seçilməsi 
 4) mexanikləşmənin aparılması 
 5) suvarmanın aparılması 
 
133. ASK-da yararlı torpaqlardan istifadənin səmərəliliyi hansı göstəricilərlə 
müəyyən edilir? 
 

1) natura ilə 
2) dəyər ilə 
3)) natura və dəyərlə 
4) müxtəlif qiymətlərlə 
5) əmək çəkisi ilə   
  

134. Torpağın hansı münbitliyi vardır? 
 

1) yalnız təbii 
2) süni 
3) iqtisadi 
4) təbii və süni 
5)) təbii, süni və iqtisadi 
 

135. Torpağın iqtisadi münbitliyi nədir? 
 
 1)) təbii və süni münbitliyin əlaqəsi 
 2) məhsulun artması 
 3) əmtəəlik məhsul istehsalı 
 4) pul gəlirinin çoxalması 



 5) zərərliyin yüksəlməsi 
 
136. ASK-da iqtisadi münbitliyə qiymət verilmənin hansı göstərici əsas götürülür? 
 

1) zərərlik münbitliyi 
2) gəlirlik səviyyəsi 
3) orta səviyyə 
4)) mütləq və nisbi münbitlik 
5) mənfi münbitlik 
 

137. ASK-da mütləq münbitlik necə müəyyən edilir? 
 

1) məhsulun həcmi ilə 
2) keyfiyyətlə 
3)) sahə vahidindən alınan məhsulla 
4) əmtəəlik məhsulla 
5) əmək şərti ilə 
 

138. ASK-da nisbi münbitlik necə hesablanır? 
 

1) gəlirlərlə 
2) zərərlə 
3) maya dəyəri ilə 
4)) xərc vahidinə düşən məhsulla 
5) əmək şərti ilə 
 

139. Ölkənin tələbatının təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması üçün istehsal olunan 
əsas növ məhsulları nəyi səmərəli təşkil etməlidir? 
 

əmək sərfi 
istehsal xərci 
suvarma işləri 
4)) tədarük, emal satışı 
5) əmək haqqını 
 

140. Tez xarab olan məhsullar vaxtında tədarük olmadıqda nə baş verir? 
 

maya dəyəri azalır 
əmək sərfi aşağı düşür 
3)) itkilər çoxalır, keyfiyyət pisləşir 
4) mexanikləşmə pisləşir 
5) maya dəyəri yüksəlir 
 

141. Məhsulların tədarükündə buraxılan nöqsanlar hansı sahəyə daha çox zərər 
verir? 



 
emal sahəsinə 
tədarük sahəsinə 
3) satış sahəsinə 
4) saxlama sahəsinə 

  5)) xammal istehsalı sahəsinə 
 
142. Tədarük prosesində buraxılan nöqsanlar itkilərin artmasına, qiymətin 
bahalaşmasına və keyfiyyətin pisləşməsilə yanaşı nəyə mənfi təsir göstərir? 

 
1) əmək haqqı artır 
2)) son məhsul azalır, qiyməti artır 
3) əmək sərfi çoxalır 
4) maya dəyəri azalır 
5) məhsuldarlıq yüksəlir 

 
143. Aşağıdakı idarə və müəssisələrdən hansı xammalın tədarük işi ilə məşğul 
olunur?  
 

dövlət və emal müəssisələri 
idarə və müəssisələr 
kooperativlər, ictimai təşkilatlar 
4)) təsərrüfatlararası müəssisələr 
5) əhali, ayrı-ayrı şəxslər 

 
144. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükündə hansı qaydadan 
istifadə olunur? 
 

1) vahid formadan 
2) planlı qaydada 
3)) müxtəlif formadan 
4) göstərişlər əsasında 

 5) sifariş əsasında 
 
145. Hazırda kənd təsərrüfatı xammalı istehsal edənlər, tədarükünü aparanlar, 
emalını təşkil edənlər məhsulun tədarükü üçün maraqlıdırlar. Nə üçün? 
 

tədarük azalır 
tədarük çoxalır 
pul gəliri azalır 
4)) mövcud qaydalar onları təmin edir 
5) əlaqələr pozulur 

 
146. Kənd təsərrüfatı məhsullarının mövcud tədarük qaydaları məhsul 
istehsalçılarına öz məhsullarını reallaşdırmaqda nə verir? 



 
əmək sərfini azaldır 
pul gəliri çoxalır 
maya dəyəri bahalaşır 
mexanikləşmə artır 
5)) tam sərbəstlik verir 

 
147. Dövlət tərəfindən tədarük olan məhsulların həcmi necə tənzimlənir? 
 

normalara əsasən 
2)) əvvəlcədən verilən sifariş əsasında 
3) müqavilə olmadan 
4) sərbəst qaydada 
5) müəyyən edilmir 

 
148. Kənd təsərrüfatı məhsulları təşkilatlar, müəssisələr tərəfindən necə tədarük 
olunur?  
 
 1)sərbəst 
 2) sifariş əsasında 
 3)) müqavilə əsasında 
 4) normativlərə əsasən 
 5) tam azad halda 
 
149. Məhsulların tədarükü ilə əlaqədar təsdiq olunmuş müqavilədə məhsulun 
həcmi, keyfiyyəti, tədarük vaxtı, məhsulun qiymətindən başqa nə nəzərdə tutulur? 
 

1) maya dəyəri 
2) istehsal xərci 
3) əmək sərfi 
4)) tərəflərin məsuliyyəti 
5) satış kanalları 

 
150. Kooperativlər, ictimai təşkilatlar, əhali, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən tədarük 
olan məhsullar hansı qiymətlərlə reallaşır?   
 

sifariş qiymətlə 
topdansatış qiymətlə 
pərakəndə qiymətlə 
plan qiyməti ilə 
5)) sərbəst qiymətlərlə 

 
151. ASK-da istehsal olunan xammal və son məhsulun səmərəliliyinin artırılması 
nə ilə bağlıdır? 
 



 1)) satışın düzgün təşkili 
 2) xərci nəzərə alınması 
 3) əmək sərfinin düzgün olması 
 4) texnologiyanın düzgün təşkili 
 5) əmək haqqının artırılması 
 
152. Xammal və son məhsullar vaxtında reallaşmadıqda nəyi inkişaf etdirmək 
mümkün deyil? 
 

sosial məsələləri 
 iqtisadi əlaqələri 
maddi marağı 
4)) geniş təkrar istehsalı 
5) iqtisadi münasibətləri 

 
153. Müasir dövrdə ASK-nın inkişafının başlıca istiqaməti nədən ibarətdir? 
 

1) torpaqların artırılması 
2) işçilərin çoxaldılması 
3) texniki təmirin gücləndirilməsi 
4) ekstensiv inkişaf 
5)) intensiv inkişaf 
 

154. ASK-da elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi və onun nailiyyətlərinin tətbiqi 
nəyin inkişafına səbəb olur? 
 

1) əmək haqqının  
2) ekstensiv inkişafın 
3) iqtisadi münasibətlərin 
4)) intensivləşmənin 
5) ixtisaslaşmanın 

 
155. ASK-da geniş təkrar istehsala hansı yollarla nail olunur? 
 

1) torpaqların genişlənməsi 
2)) intensiv və ekstensiv inkişaf 
3) maddi maraq 
4) əhali artımı 
5) əməyin təşkili 

 
156. Məhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişləndirilməsi və obyektlərin 
artırılması hesabına nail olunması inkişafın hansı istiqamətidir? 
 

1) istehsalın ixtisaslaşması 
2) istehsalın təmərküzləşməsi 



3)) ekstensiv 
4) intensiv 
5) məqsədəuyğun 

 
157. ASK-da ekstensiv inkişaf şəraitində əmək və vəsait sərfi nəyə yönəldilir? 
 

1) kadr hazırlığına 
2) əhalinin artmasına 
3) əhali yer dəyişmələrə 
4)) istehsal sahələrinin genişləndirilməsinə 
5) əmək sərfinin azalmasına 
 

158. İstehsalın keyfiyyətcə dəyişməsi, yenidən qurulması, müasirləşməsi, elmi-
texniki tərəqqinin sürətlənməsi istehsalın inkişafının hansı istiqamətini əks etdirir? 
 

1) ekstensiv 
2)) intensiv 
3) sosial-iqtisadi 
4) regional 
5) qarışıq inkişaf 
 

159. ASK-da istehsalın intensiv inkişafı nəyə əsaslanır? 
 

1) istehsal xərcinin azalmasına 
2) əmək sərfinin aşağı salınmasına 
3)) əmək və vəsaitin vahid məqsədə cəmləşməsi 
4) kadr hazırlığına 
5) əmək haqqının artırılmasına 
 

160. ASK-da intensivləşmə əmək və vəsaitin hansı torpaq sahəsində cəmləşməsini 
və onlardan səmərəli istifadəni nəzərdə tutur? 
 

1) cəmi torpaqlarda 
2) əkin yerində  
3) çoxillik əkmələrdə 
4) kənd təsərrüfatına yararlı sahədə 
5)) məqsədəuyğun hesab olunan sahədə 
 

161. ASK-da intensiv inkişaf şəraitində istehsal üsullarının dəyişdirilməsini, 
texnika və texnologiyanın yaxşılaşmasını nə tələb edir? 
 

1) əməyin təşkili 
2) istehsalın strukturu 
3)) əmək və vəsait qoyuluşu 
4) satış üsulları 



5) təchizat formaları 
 
162. ASK sistemində torpaqdan, istehsal resurslarından, texnologiyadan, əsaslı 
vəsait qoyuluşundan intensivləşmənin nəyi asılıdır? 
 

1) dinamikası 
2) təşkili qaydası 
3) hərəkət forması 
4)) səviyyəsi 
5) dəyişilməsi 

 
163. ASK-da intensivləşmə müqayisə nəticəsində müəyyənləşdirilən hansı 
göstəricidir? 
 

1) dəyişən 
2) mütləq 
3) keyfiyyət 
4)) nisbi 
5) dinamik 

 
164. Təsərrüfat, müəssisə və kollektivlərin birinin digərinə nisbətən intensivlik 
səviyyəsinin yuxarı, aşağı, zəif və s. olması nə ilə müəyyən edilir? 
 

1) maya dəyəri ilə 
2) əmək sərfi ilə 
3) istehsal xərci ilə 
4) mexanikləşmə ilə 
5)) müqayisə ilə 

 
165. ASK-da intensivlik səviyyəsini müəyyən edən ümumi və xüsusi təyinatlı 
müqayisələr hansı formaya malikdir? 
 

1) nisbi 
2) dəyişən 
3) sabit 
4)) dəyər və natura 
5) dinamik 

 
166. Bitki, heyvanat və mikroorqanizmlərin torpaq, iqlim, su ilə üzvü əlaqəli halda 
cəmiyyət üçün məhsul istehsal etdiyi sistem nədir? 
 

1) intensiv 
2) ekstensiv 
3) istehsal-iqtisadi 
4)) ekoloji-istehsal 



5) ekoloji məhsul 
 
167. Bioloji qanunlar, inkişaf və iqtisadi qanunlarla əlaqədar olub ASK-nin nəyinin 
bütün səviyyəsində özünü göstərir? 
 

1) istehsal prosesində 
2) satış mərhələsində 
3)) idarə olunmasında 
4) planlaşmasında 
5) stimullaşmasında 

 
168. Torpaq və digər resurslardan istifadədə texnoloji rejimlərə ciddi əməl 
edilməməsi nəticəsində nəzərdə tutulan səviyyədə məhsul istehsalı və nəyə nail 
olunmur? 
 

1) ekoloji rejim gözlənilir 
2) atmosferaya zərər vurulur 
3) çirkli sahələr artır 
4)) ekoloji tarazlıq pozulur 
5) ekoloji vəziyyət yaxşılaşır 
 

169. Kənd təsərrüfatında gübrələrdən, kimyəvi dərmanlardan düzgün istifadə 
edilməməsi nəyə səbəb olur? 
 

1) məhsul istehsalı azalır 
2) məhsulun keyfiyyəti pisləşir 
3) iqtisadi səmərəlilik azalır 
4) torpağın məhsuldarlığı pisləşir 
5)) ətraf mühit çirklənir 

 
170. Regionlarda meliorasiya məqsədi ilə aparılan tədbirlərin ekoloji şərait nəzərə 
alınmadan yerinə yetirilməsi nəyə səbəb olur? 
 

1) məhsuldarlığın artmasına 
2)) şoranlığın çoxalmasına və xəstəliklərin yaranmasına 
3) suvarma şəraitinin pisləşməsini 
4) eroziyanın qorunmasına 
5) kanalların su axımının azalmasına 

 
171. ASK sistemində elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi təbiətlə kənd təsərrüfatı 
arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşməsinə və kənd təsərrüfatı arasında səbəb olur? 
 

1) məhsul istehsalına  
2) torpaq sahələrinə 
3) ekologiyanın yaxşılaşmasına 



4) eroziyanın zəiflənməsini 
5)) ətraf mühitə 

 
172. Torpaq sahələrindən intensiv istifadənin sürətlənməsi nəyin baş verməsini 
artırır? 
 

1) məhsuldarlıq yüksəlir 
2)) münbitlik azalır, eroziya artır 
3) maşınlardan istifadə pisləşir 
4) şoranlaşma azalır 
5) suvarma sistemi pozulur 

 
173. Azərbaycanda eroziyanın hansı növü vardır və onlar torpaqların neçə faizini 
əhatə edir? 
 

1)eroziya zəifdir və 15-20% əhatə edir 
2) təkcə külək eroziyası, 30-40% 
3) yalnız su eroziyası 25-30% 
4)) külək və su eroziyası 65-70% 
5) eroziya yoxdur 

 
174. Kənd təsərrüfatında gübrələrdən və kimyəvi maddələrdən düzgün istifadə 
edilməməsi insanlara və canlı aləmə nə edir? 
 

1) təsir etmir 
2) təsiri zəifdir 
3) təsiri hiss olunmur 
4)) ciddi zərər vurur 
5) heç bir zərəri yoxdur 

 
175. Tərəvəz məhsullarına həddindən artıq gübrə verilməsi onların tərkibində 
insanlar üçün böyük təhlükə olan nəyin yaranmasına səbəb olur? 
 

1) heç nə yaratmır 
2) vitaminlər artır 
3)) nitrat çoxalır 
4) nitrat toplanmır 
5) məhsulun keyfiyyəti pisləşir 

 
176. Kənd təsərrüfatında kimyəvi birləşmələrin çox tətbiq edilməsi, onların 
səmərəsiz təşkili ölkəmizdə flora və faunaya bitki və heyvan növlərinə necə təsir 
edir? 
 
 1) çox zəif 
 2)) flora və faunaya zərər vurur, bitki-heyvan məhv edilir 



 3) onlarla əlaqəsi yoxdur 
 4) kimyəvi maddə az tətbiq olur 
 5) bütün prosesə nəzarət edilir 
 
177. ASK-da son məhsullar kimin fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunur? 
 

1) xammal istehsal edən 
2) emal sahəsinin  
3) tədarük sahəsinin 
4)) bir-neçə sahənin 
5) satış sahəsinin 

 
178. ASK-da istehsal olunan son məhsulların səmərəliliyinin yüksəlməsi üçün 
onun yaradılmasında iştirak edən müəssisələrdə nəyə nail olunmalıdır? 
 

1) elmi-texniki tərəqqiyə 
2)) yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə 
3) əmək haqqının artmasına 
4) kadr hazırlığına 
5) əmək sərfinin yüksəlməsinə 

 
179. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri hansı sahələr üzrə formalaşır? 
 

1) xidmət sahələri 
2) tədarük sahələri 
3)) ayrı-ayrı sahələr 
4) tikinti sahələri 
5) emal sahələri 

 
180. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri hansı müəssisə və sahələr hesabına 
formalaşır? 
 

1) yalnız emal 
2) yalnız xammal 
3) yalnız tədarük 
4)) istehsala xidmət 
5) tikinti-təmir 

 
181. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri tələbatı neçə növ xalq istehlakı məhsulları ilə 
təmin edir? 
 

1) bir növ 
2) çoxlu növ 
3) məhdud növ 
4)) bir və bir-neçə 



5) istehlak malları istehsal etmir 
 
182. Aqrar-sənaye sahə komplekslərinə xammal istehsal edən, tədarük, emal, 
saxlama, satış, istehsala xidmət sahələrindən hansı daxil deyil? 
 

1) istehsala xidmət 
2) satış və saxlama 
3) tədarük və emal 
4)) hamısı daxildir 
5) satışdan başqa hamısı 

 
183. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri çoxlu sayda və müxtəlif funksiyalı istehsal-
xidmət sahələrindən ibarət olmaqla onların arasında mürəkkəb əlaqə və münasibət 
vardır. Onlar necə qurulmalıdır? 
 

1) əlaqəyə ehtiyac yoxdur 
2) əlaqə mövcud deyil 
3)) əlaqə bazar münasibətlərinə uyğunlaşmalıdır 
4) nazirlik tərəfindən müəyyən edilir 
5) icra orqanları müəyyənləşdirir 

 
184. Aqrar-sənaye sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqə və münasibətlərin 
formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? 
 

1) istehsalın azalması 
2) gəlirlərin çoxalması 
3)) real tələbatlar 
4) satış formaları 
5) tədarük üsulları 

 
185. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə ASK-da məhsul istehsalının 
artımı ilə yanaşı nəyin yüksəldilməsi başlıca vəzifə kimi qarşıda durur? 
 
 1) məhsuldarlığın 
 2) keyfiyyətin 
 3)) iqtisadi səmərəliliyin 
 4) maya dəyərinin 
 5) əmək sərfinin 
 
186. ASK-da iqtisadi səmərəlilik iqtisadi inkişafın başlıca problemi kimi mürəkkəb 
nədir? 
 

1) istehsal münasibətidir 
2)) ictimai-iqtisadi prosesidir 
3) əmək müqaviləsidir 



4) qiymət formasıdır 
5) iqtisadi əlaqədir 

 
187. ASK-da geniş təkrar istehsalın inkişafının, əhalinin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasının başlıca şərti, ehtiyat mənbəyi və maliyyə imkanlarının 
mövcud olmasını nə əks etdirir? 
 
 1) istehsalın çoxalması 
 2) pul gəlirinin artması 
 3) mənfəətin azalması 
 4)) ictimai səmərəlilik 
 5) iqtisadi münasibət 
 
188. ASK-da səmərə nəyi əks etdirir? 

 
1) məhsulun çoxalmasını 
2)) hər-hansı tədbirin nəticəsini 
3) əmtəəlik məhsulun artmasını 
4) gəlirlərin çoxalmasını 
5) rentabelliliyin yüksəlməsini 

 
189. ASK-da səmərəlilik nədir? 

 
1)) alınan nəticə ilə onu törədən səbəbin nisbəti 
2) əldə edilən gəlirin çoxalması 
3) rentabelliliyin dinamikası 
4) istehsal xərcinin azalması 
5) fondlarla təminatın yaxşılaşması 

 
190. ASK-da səmərəliliyin hansı forması müəyyən edilir? 

 
1) yalnız sosial 
2) yalnız istehsal-iqtisadi 
3) yalnız texniki-texnoloji 
4) yalnız təşkilati 
5)) sosial, istehsal-iqtisadi, texniki-texnoloji 

 
191.ASK-da  son məhsul nədir? 

 
1) istehsalın dinamik artımı 
2)) ümumi məhsulla aralıq məhsulun fərqi 
3) əmtəəlik məhsulun səviyyəsi 
4) məhsulun keyfiyyəti 
5) məhsulun istehlak dəyəri 

 



192. ASK-da aralıq məhsul nədir? 
 
1)) ümumi məhsulun istehlaka sərf olunan hissəsidir 
2) ümumi məhsulun satılan hissəsidir 
3) ümumi məhsulun emal olunan hissəsidir 
4) ümumi məhsulun tədarük olunan hissəsidir 
5) ümumi məhsulun zay olan hissəsidir 

 
193. ASK-da xalis məhsul (ümumi gəlir) nədir? 

 
1) cəmi məhsuldur 
2) cəmi məhsulun dəyəridir 
3)) yeni yaradılan dəyərdir 
4) istehlak olunan dəyərdir 
5) reallaşan dəyərdir 

 
194. ASK-da xalis gəlir nədir? 

 
1) rentabellik səviyyəsidir 
2)) ümumi məhsulla istehsal xərcinin fərqidir 
3) ümumi məhsulun satılan hissəsidir 
4) son məhsulun əmtəəlik hissəsidir 
5) ümumi xərcin artan hissəsidir 

 
195. Məhsulun keyfiyyəti nə ilə müəyyən olunur? 

 
1) məhsul istehsalının artımı ilə 
2) məhsulun istehsal xərcləri ilə 
3) əmtəəlik məhsulun çoxalması ilə 
4)) istehlak norması ilə 
5) əmtəəlik səviyyəsi ilə 

 
196. ASK müəssisə və təşkilatlarının inkişaf səviyyəsi artdıqca və istehsalın həcmi 
genişləndikcə onların nəyə tələbatı daha da artır? 
 

1) əməyin təşkilinə 
2) istehsalın intensivləşməsinə 
3)) müxtəlif növ xidmətlərə 
4) əmək ehtiyatına 
5) əmək haqqına 

 
197. İstehsalın inkişafına tələb olunan xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə qrup 
halında birləşərək fəaliyyət göstərən sahələr necə adlanır? 
 

1) istehsal sahələri 



2) yardımçı sahə 
3) köməkçi sahə 
4) sosial sahə 
5)) infrastruktura 

 
198. İnfrastruktura istehsalın normal fəaliyyətini təmin edən, onun inkişafında 
mühüm rol oynayan zəruri proses kimi nədən ibarətdir? 
 

1) əmək sərfindən  
2) istehsal xərcindən 
3) maya dəyərindən 
4)) sosial, texnoloji-texniki sahələrin cəmi 
5) istehsal-iqtisadi əlaqələrin cəmi 

 
199. ASK-nın normal fəaliyyət göstərməsində başlıca amil olan infrastrukturun 
mənası nədir? 
 

1) əməyin təşkili 
2) əmək birləşməsi 
3) üst, yuxarı quruluş 
4) əsas quruluş 
5)) alt, aşağı quruluş 

 
200. ASK sistemində infrastruktur istehsalın tərkib hissəsi olub istehsalın 
artırılması və iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə tələb olunan nəyin 
göstərilməsidir? 
 
1)) xidmətin 
2) təcrübənin 
3) üsulların 
4) işin 
5) əməliyyatın 
 
201. ASK-da infrastruktur istehsal sahələrini xidmət işindən azad etməklə yanaşı 
diqqətin bilavasitə harada cəmləşməsinə şərait yaradır? 
 

1) əmək sərfinə 
2) əmək haqqına 
3) məhsul satışına 
4)) istehsal prosesinə 
5) əməyin təşkilinə 

 
202. ASK-da infrastrukturu nədən ibarətdir? 
 

1)) İstehsal və sosial xarakterli xidmətdir 



2) İstehsalın inkişaf etdirilməsidir 
3) Məhsulun xərcinin azaldılmasıdır 
4) Əməyin təşkilidir 
5) İstehsalın stimullaşdırılmasıdır 

 
203. ASK-da infrastruktur öz təyinatına görə hansı hissələrə ayrılır? 
 

1) İstehsal 
2) Sosial 
3) Elmi-texniki tərəqqi 
4)) İstehsal və sosial 
5) İdarəetmə istiqaməti 

 
204. ASK-da infrastruktur əsas istiqamətləri üzrə neçə istiqamətə ayrılır? 

 
1) 3 istiqamət 
2)) 5 istiqamət 
3) 6 istiqamət 
4) 8 istiqamət 
5) 4 istiqamət 

 
205. ASK-da infrastruktura xidmət göstərməsi əhatəsinə görə hansı hissələrə 
ayrılır? 
 

1) İstehsal sahələrinə 
2) İstehsal və emal sahələrinə 
3)) İstehsal, istehsal-emal və bütün sahələri 
4)Texnoloji sahələri 
5) İqtisadi yüksəlişə 

 
206. İnsanların fəaliyyətinin xüsusi forması nədir? 
 
 1) əmək prosesi 
 2) istehsal prosesi 
 3) təşkil prosesi 
 4)) idarəetmə prosesi 
 5) texnoloji proses 
 
207. ASK müəssisələri və təşkilatlarının üzvlərinin məqsədyönlü və razılaşdırılmış 
fəaliyyətinin ehtiyacından irəli gələn nədir?  
 
 1) əmək haqqı 
 2)) idarəetmə 
 3) əmək sərfi 
 4) əməyin təşkili 



 5) tənzimlənmə 
 
208. ASK-nin inkişafı ilə əlaqədar olaraq təsərrüfatçılıq üsullarının yeniləşməsi 
nəyin təkmilləşməsinə səbəb olur? 
 
 1) planlaşmanın 
 2) tənzimlənmənin 
 3)) idarəetmənin 
 4) istehsalın təşkilinin 
 5) maddi marağın 
 
209. Aqrar sahədə aparılan islahatlar nəticəsində yeni iqtisadi münasibətlərin 
formalaşması nəyin yeniləşməsinə və funksiyaların dəyişməsinə səbəb olmuşdur? 
 
 1) istehsal texnologiyasının 
 2) əmək  haqqının 
 3) texnikadan istifadənin 
 4)) idarəetmənin 
 5) tədarük və satışın 
 
210. ASK-da idarəetmə orqanlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün nəyin 
dəqiq müəyyən edilməsi vacibdir? 
 

1) istehsalın intensivləşməsi 
2) istehsalın ixtisaslaşması 
3)) idarəetmənin hüquq, vəzifə məsuliyyəti 
4) əmək ehtiyatı 
5) idarəetmənin əmək haqqı 

 
211. ASK-da idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması və idarəetmənin 
ucuzlaşdırılması üçün nə edilməlidir? 
 
 1) əmək haqqı artırılmalıdır 
 2)) oxşar funksiyaları birləşməlidir 
 3) bəzi ixtisaslar azaldılmalıdır 
 4) kadr hazırlığı artırılmalıdır 
 5) əmək sərfi çoxaldılmalıdır 
 
212. ASK-nin sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi texniki-texnoloji, təşkilati-
iqtisadi amillərlə yanaşı aşağıdakı hansı amildən asılıdır? 
 
 1) torpaqların artırılması 
 2) mexanikləşmənin genişlənməsi 
 3) mədəni-məişətin yaxşılaşması 
 4)) kompleksin elmi əsaslarla idarə edilməsi 



 5) kadr hazırlığı 
 
213. Bazar münasibətləri şəraitində ASK müəssisələrində inzibati idarəetmə 
metodunun iqtisadi idarəetmə metodu ilə əvəzlənməsinə nə şərait yaratmışdır? 
 

istehsalın ixtisaslaşması 
2)) müstəqilliyin təmin olunması 
3) pul gəlirinin artması 
4) mənfəətin çoxalması 
5) maddi maraq 

 
214. İqtisadi idarəetmə üsulu nəyin idarə obyektinin fəaliyyətinə təsiri vasitəsi ilə 
həyata keçirilir? 
 

1) mexanikləşmənin 
2) istehsalın texnologiyasının 
3)) iqtisadi amilləri 
4) əməyin təşkilinin 
5) istehsala xidmətin 

 
215. İqtisadi idarəetmə metodları kollektivə və onun ayrı-ayrı üzvlərinə mövcud 
obyektiv iqtisadi vasitələrin köməyi ilə nə etməkdir? 
 

1) kömək göstərmək 
2) yardım etmək 
3) fəaliyyəti əlaqələndirmək 
4)) təsiretmə sistemidir 
5) istehsalın təşkilidir 

 
216. İqtisadi idarəetmə metodlarının özünəməxsus nəyi vardır? 
 

1) münasibətləri 
2) təşkili üsulu 
3) maraqlandırma qaydası 
4) mexanikləşmə üsulu 
5)) iqtisadi mexanizmi 

 
217. ASK-nın idarəetmə funksiyası məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyektinə 
idarəetmənin nəyidir? 
 
1)) fəaliyyətidir 
2) təşkilidir 
3) genişlənməsidir 
4) məhdudlaşmasıdır 
5) stimullaşmasıdır 



 
218. ASK-da idarəetmə funksiyaların nəyi idarəedilən obyektin normal fəaliyyətini 
və inkişafını təmin edir? 
 

1) düzgün təşkili 
2) stimullaşması 
3)) birgə təsiri 
4) ayrı-ayrı fəaliyyəti 
5) əlaqəsiz fəaliyyəti 

 
219. ASK sistemində istehsalın miqyasının dəyişilməsi idarəetmə funksiyasının 
məzmununa necə təsir edir? 
 

1) məhdudlaşır 
2) genişlənir 
3)) dəyişmir 
4) yenidən qurulur 
5) ciddi şəkildə dəyişir 

 
220. ASK müəssisələrində istehsalın həcminin kəskin olaraq çoxalması nəticəsində 
onun idarəetmə funksiyasına dair yerinə yetirilən nəyin dəyişməsi baş verir? 
 

1) heç nə dəyişmir 
2)) işlərin həcmi və sistemi dəyişir 
3) funksiyalar təzələnir 
4) funksiyalar yenilənir 
5) funksiyalar dəyişir 

 
221. ASK-da iqtiadi islahat nəticəsində nə sərbəstləşir? 
 
1) rentabelik 
2) əmək haqqı 
3) mənfəət 
4)) istehsal-iqtisadi əlaqələr 
5) suvarma üsulları 

 
222. ASK-da bazar iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə hansı proses dərinləşir? 
 
1) mexanikləşmə 
2) əmək məhsuldarlığı 
3)) əməyin bölgüsü 
4) əmək haqqı 
5) əməyin təşkili 

 
223. ASK-da kompleksin mənası nədir? 



 
1) inkişaf 
2) tənəzül 
3)) birləşmə, qovuşma 
4) parçalanma, ayrılma 
5) müqayisə 
 
224. ASK-da istehsal olunan ərzaqla əhalinin təlabatını fizioloji normalarla 
təmin etmək mümkündürmü? 
 
1) mümkündür 
2)) tam mümkün deyil 
3) artıqlaması ilə mümkündür 
4) yüksək səviyyədə mümkündür 
5) tam mümkündür 

 
 
225. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu başlıca olaraq nəyin inkişafını təmin edir? 
 
1) işçi qüvvəsinin 
2) nəqliyyatın 
3) əməyin təşkilinin 
4) əmək haqqının 
5)) təkrar istehsalın 
 
 
226. Bazar münasibətlərinin formalaşması ilə əlaqədar ASK səmərəli fəaliyyəti 
nədən aslıdır? 
 

1) torpaqların çoxaldılması 
2) nəqliyyatın artırılması 
3) mexanikləşmənin sürətlənməsi 
4) maliyyə-kreditin təşkili 
5)) aqrar islahatların aparılması 
 

227. Aqrar islahatlarla əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi tədbirlərin tətbiqi nəyə səbəb 
olur? 
 

1) suvarma artır 
2) istehsal xərci yüksəlir 
3)) istehsal-iqtisadi yüksəliş olur 
4) əmək haqqı artır 
5) sosial problem yaranır 
 

 



228. İctimai təsərrüfatlarda istehsal xərcindən necə istifadə edilirdi? 
 

1) səmərəli 
2) planauyğun  
3)) süni olaraq artırılırdı 
4) səmərəsiz 
5) göstəriş əsasında 
 

229. ASK-nin sürətlə inkişafı üçün ona daxil olan sahələrin imkan və 
potensialından necə istifadə edilməlidir? 
 

1) potensial artıeılmalı 
2) imkan genişləndirilməli 
3)) onlardan dolğun istifadə olunmalı 
4) imkanlar yeniləşdirilməli 
5) potensial aşağı salınmalı 
 

230. ASK-nin inkişafı ilə əlaqədar mövcud əlaqə və mənafeyin necə təşkil 
edilməlidir? 
 

1) mövcud vəziyyət saxlanılmalı 
2) onlar dəyişdirilməməli 
3) onların əlaqəsi yoxdur 
4)) onlar düzgün əlaqələndirilməli 
5) biri-digərini tamamlamalıdır 
 

231. ASK-nin hansı sahələrin birliyindən ibarətdir? 
 

1) istehsal 
2) tədarük 
3) nəqliyyat  
4) informasiya 
5)) istehsal-xidmət 
 

232. ASK-nin hansı istehsal və xidmət sahələri birləşməsi ilə formalaşır? 
 
1)) xammal istehsal edən və ona xidmət göstərən 
2) yalnız istehsal edən 
3) yalnız xidmət sahələri 
4) emal sahələri 
5) nəqliyyat sahələri 
 
233. Müasir dövrdə ASK necə birləşmə formasıdır? 
 

1) sadə 



2) mürəkkəb 
3)) çox mürəkkəb 
4) adi və səmərəsiz 
5) qarışıq və səmərəsiz 
 

234. ASK-nin son məqsədi hansı səviyyədə əmək və vəsait sərfi ilə yüksək son 
nəticəyə nail olmqdır? 
 

daha çox 
daha yüksək 
3)) daha az 
4) səmərəsiz 
5) məhdud 

 
235. ASK-da  istehsal olunan ərzaq və xalq istehlakı məhsulları aşağıdakılardan 
hansını təmin etməlidir? 
 
1) rentabelli olmalı 
2) zərərlə işləməli 
3) maya dəyəri yüksəlməli 
4) istehsal xəri artmalı 
5)) müxtəlif çeşidli olmalı 
 
236. ASK əhalinin və emal sənaye sahələrinin təlabatını necə ödəməlidir? 
 

planlı qaydada  
plansız halda 
ödəməməlidir 
4)) etibarlı halda 
5) mütləq deyildir 

 
237. ASK-nin müasir inkişaf səviyyəsi onun qarşısında duran məqsədə 
uyğundurmu? 
 
1) uyğundur 
2) tam uyğundur 
3)) uyğun deyildir 
4) tələbatı ödəyir  
5) inkişaf yüksəkdir  

 
238. ASK-da torpaq vahidi bir işçi, bir adam-saat hesabına daha çox gəlir alınması 
nəyi əks etdirir? 
 

1) gəlirlərin artmasını 
2) gəlirlərin azalmasını 



3)) onlardan səmərəli istifadəni 
4) rentabelliyin yüksəldilməsini 
5) zərərliyin azalmasını 
 

239. ASK özünəməxsus xüsusiyyətinə görə nəyi əhatə edir? 
 

1) əhalini 
2) suvarılan sahələri 
3)) geniş ərazini 
4) maliyyə resurslarını 
5) işçi qüvvəsini 
 

240. İqtisadi mexanizm nədən ibarətdir? 
 

1) istehsal münasibətlərindən 
2) istehsal xərcindən 
3)) kompleks iqtisadi amillərdən 
4) əmək səviyyəsindən 
5) əmək haqqından 
 

241. ASK-nin maddi-texniki bazası məhsuldar qüvvələrin və maddi elementlərin 
və nəyin cəmindən ibarətdir? 
 

1) torpaq sahələrinin 
2) maliyyə vəsaitinin 
3) istehsal xərcinin 
4)) istehsal vasitələrinin 
5) maya dəyərinin 
 

242. ASK-nin maddi-texniki bazası maddi elementlər və istehsal vasitələri və 
habelə nəyin cəmindən ibarətdir? 
 

1) nəqliyyat vasitələrinin 
2)) məhsullar qüvvələrinin 
3) işçi qüvvəsinin 
4) əsas fondun 
5) dövriyyə fondunun 
 

243. ASK-nin maddi-texniki bazadan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
nəyin yaxşılaşdırılmasından asılıdır? 
 

1) maliyyələşmənin 
2) kreditləşmənin 
3) vergiqoymanın 
4)) təchizatla təminatın 



5) sığortanın 
 

244. Maddi-texniki bazadan düzgün istifadənin həyata keçirilməsi üçün onlardan 
necə istifadə edilməlidir? 
 

1) əhatəli 
2) plana əsasən 
3)) səmərəli 
4) ayrı-ayrı 
5) əlaqəsiz 
 

245. ASK maddi-texniki bazasının düzgün formalaşması üçün təchizat sistemi 
nəyə əasən qurulmalıdır? 
 

1) istehsalın həcminə 
2) iqtisadi səmərəliliyə 
3)) bazar münasibətlərinə 
4) sərbəst satışa 
5) infrastruktura 
 

246. ASK-nin maddi-texniki bazasına onun sərəncəmında olan bütün maddi-
texniki ehtiyatlar, yəni torpaq, su və daha nə daxildir? 
 

1) nəqliyyat 
2) mexaniki vasitələr 
3) əmək ehtiyatı 
4)) meşə ehtiyatı 
5) suvarma sistemləri 
 

247. ASK-nin maddi-texniki bazası meşə, su və hansı ehtiyatlardan ibarətdir? 
 

1) maliyyə vəsaiti 
2) kredit ehtiyatı 
3)) torpaq ehtiyatı 
4) əmək ehtiyatı 
5) nəqliyyat vasitələri 
 

248. ASK-da mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə edildikdə nəyə nail olunur? 
 

1) maya dəyəri yüksəlir 
2) istehsal xərci azalır 
3) nəqliyyat vasitələri artır 
4)) yüksək nəticələrə nail olunur 
5) heç nə olmur 



249. İstehsal vasitələrinin hər hansı elementi çatmadıqda, digərləri artıq olsa belə 
maddi-texniki bazanın nəyi pozulur? 
 

1) inkişaf istiqaməti 
2) genişləndirilməsi 
3) fəaliyyəti 
4)) birliyi 
5) heç nəyi 
 

250. Maddi-texniki vasitələrin hər hansı elementi olmadıqda texniki prosesin 
nəyinə əməl edilmir? 
 

1) istifadənin yüksəldilməsinə 
2) təchizata 
3)) ahəngdarlığına 
4) satışa 
5) səmərəliliyə 
 

251. ASK-nin maddi-texniki bazasına qiymət verilərkən onun nəyi nəzərə 
alınmalıdır? 
 

1) təchizat forması 
2) təşkilati əsasları 
3) iqtisadi səviyyəsi 
4)) bir sistem olması 
5) texnoloji prosesi 
 

252. ASK-nin maddi-texniki bazası texnoloji baxımdan formalaşdığına görə ona 
qiymət verilərkən nəyə əməl olunma səviyyəsi üzrə xarakteristikası aparılmalıdır? 
 

1) genişlənməsinə 
2) təzələnməsinə 
3) amortizasiyasına 
4) istehsalın təşkilinə 
5)) texnoloji rejimə 
 

253. ASK-nin maddi-texniki bazasının inkişaf istiqaməti müəyyən edilərkən onu 
təşkil edən elementlərin nəyi nəzərə alınmalıdır? 
 

1) sayı 
2) qiyməti 
3) maya dəyəri 
4)) xüsusiyyətləri 
5) istehsal xərci 
 



254. ASK-nin maddi-texniki bazasının inkişafı əsaslandırılarkən nəyin nəzərə 
alınması təmin edilməlidir? 
 

1) maya dəyəri 
2) satış qiyməti 
3)) səmərəli fəaliyyəti 
4) əmək sərfi 
5) əmək haqqı 
 
255. ASK-da yüksək istehsal və sosial-iqtisadi nəticəyə nail olmağın başlıca 
istiqaməti nədir? 
 
1) yeni sahələrin yaradılması 
2) torpaqların artırılması 
3) əmək haqqının yüksəldilməsi 
4) ekstensiv inkişaf 
5)) intensiv inkişaf 
 
256. Ekoloji tarazlığın pozulmasına aşağıdakılardan hansı daha ciddi təsir 
göstərir? 
 
1) əmək təşkili 
2) mexanikləşmə  
3)) suvarma texnologoyası 
4) nəqliyyat 
5) rabitə 
 
257. Torpaq və suvarma zamanı texnoloji rejimə əməl edilməməsi nəyin 
azalmasına səbəb olur? 
 
1) maya dəyərinin 
2) qiymətin  
3) əmək haqqının 
4)) istehsalın 
5) rentabelliyin 
 
258. Xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə zamanı işlədilən kimyavi maddələr 
nəyin artmasına şərait yaradır? 
 
1) istehsal xərcinin 
2) əmək haqqının 
3)) istehsalın 
4) mexanikləşmənin 
5) əmək sərfinin 
 



259. Aqrar sahədə işlədilən kimyəvi dərman və birləşmələr nəyin 
yaxşılaşmasına səbəb olur? 
 
1) əmək təşkilinin 
2) texnoloji prosesin 
3) suvarma rejiminin 
4)) məhsulun keyfiyyətinin 
5) həyat şəraitinin 
 
260. Xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizədə aparılarkən istifadə edilən kimyəvi 
maddələr nəyin ucuzlaşmasına səbəb olur? 
 
1) əmək sərfinin 
2) əmək haqqının 
3) həyat şəraitinin 
4)) məhsulların 
5) qiymətin 
 
261. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı işlədilən kimyəvi maddələr nəyin 
tərkibinə ciddi təsir göstərir? 
 
1) məhsulların 
2) keyfiyyətin 
3)) torpaq və suyun 
4) toxumun  
5) yemin 

 
262. Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi k/t-ı ilə nəyin arasındakı əlaqəni 
dərinləşdirir? 
 
1) emal müəssisəsi 
2)) təbiətlə 
3) tədarüklə 
4) satışla 
5) saxlama ilə 
 
263. ASK sistemində elmi-texniki tərəqqinin inkişafı k/t-nın nəyə təsirini 
gücləndirir? 
 
1) əmək təşkilinə 
2) emal sahələrinə 
3) satış sahələrinə 
4) qiymətlərə 
5)) ətraf mühitə 
 



264. Torpaqlardan istifadənin səmərəliliyi yüksəldikcə hansı proses güclənir? 
 
1) mexanikləşmə 
2) gübrələnmə 
3)) erroziya 
4) suvarma 
5) şoranlaşma 
 
265. Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çəkisi 
böyükdür?  
 
1) mexanikləşmə 
2) əməyin təşkili 
3) yalnız suvarma 
4) yalnız külək 
5)) su və külək 
 
266. ASK-da istehsal olunan ərzaq məhsulları nəyə təminat verməlidir? 
 
1) rentabelliyə 
2) səmərəliliyə 
3)) insanlığın sağlamlığına 
4) ucuzlaşmasına 
5) heç nəyə 
 
267. ASK-da ərzaq istehsalı ilə məşğul olan sahələr hansı xarakterli funksiyaya 
malik olmalıdır? 
 
1) oxşar 
2) nisbi 
3) müxtəlif 
4)) eyni 
5) heç biri 
 
268. ASK-da istehsal olunan məhsullar aşağıdakılardan hansından uyğun 
olmalıdır? 
 
1) gündəlik tələbata 
2) yüksək zərərliyə 
3) yüksək əmək haqqına 
4)) insanların zövqünə 
5) maya dəyərinə 
 
269. ASK-da istehsal olunan son məhsullar insanların nəyinə cavab verməlidir? 
 



1) həyat şəraitinə 
2) gündəlik tələbatına 
3)) iqtisadi imkanlarına 
4) həyat tərzinə 
5) heç nəyə 
 
270. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri necə formalaşır? 
 
1) adi qaydada 
2) sahələrin birləşməsi 
3) sahələrin bölgüsü 
4)) ayrı-ayrı sahələr üzrə 
5) iki-üç sahə üzrə 
 
271. Sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqə və mənafeylərin 
formalaşdırılmasının əsasını nə təşkil edir? 
 
1) istehsalın inkişafı 
2) istehsalın strukturu 
3) istehsal xərci 
4) əmək haqqı 
5)) real tələbatlar 
 
272. Sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqələr müəyyən edilərkən nəyin 
nəzərə alınması təmin edilməlidir? 
 
1) iqtisadi mexanizm 
2) istehsalın inkişafı 
3)) sahənin spesifik xüsusiyyətləri 
4) istehsalın inteqrasiyası 
5) istehsalın kooperasiyası 
 
273. Sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqəvə münasibətlər nəyə əsasən 
qurulmalıdır? 
 
1)) bazar münasibətlərinə 
2) sahələrin inkişafına 
3) iqtisadi səmərəliliyə 
4) infrastrukturaya 
5) əməyin təşkilinə 
 
274. ASK-da son və aralıq məhsulun cəmi nəyi təşkil edir? 
 
1) mənfəəti 
2) xalis gəlir 



3)) ümumi məhsulu 
4) rentabelliyi 
5) əmək haqqını 
 
275. ASK-da ümumi məhsul nəyin cəmindən ibarətdir? 
 
1) son və xalis məhsul 
2) son məhsul və mənfəət 
3) xalis gəlir və mənfəət 
4)) son və aralıq məhsul 
5) xalis məhsul və rentabellik 
 
276. ASK-da ümumi məhsulla nəyin fərqi son məhsulu təşkil edir? 
 
1) xalis məhsul 
2) xalis gəlir 
3) mənfəət 
4) rentabellik 
5)) aralıq məhsul 
 
277. ASK-da ümumi məhsuldan aralıq məhsulu çıxdıqdan sona qalan hissə nəyi 
təşkil edir? 
 
1) mənfəəti 
2)) son məhsulu 
3) xalis məhsulu 
4) xalis gəliri 
5) istehsal xərcini 

 
278. Müəyyən dövr ərzində xammalın emalından alınan ərzaq və istehlak 
malları aşağıdakılardan hansına daxildir? 
 
1) mənfəətə 
2) xalis gəlirə 
3) əmək haqqına 
4)) son məhsula 
5) xalis məhsula 
 
279. ASK-dan kənarda istehsal sahələrinin ehtiyacını ödəyən məhsullar nəyin 
tərkibinə aid edilir? 
 
1) ümumi məhsulun 
2)) son məhsulun 
3) xalis məhsulun 
4) aralıq məhsulun 



5) heç birinin 
 
280. Kənd təsərrüfatı xammalının emalından əldə edilən xalis məhsulun dəyəri 
nəyin tərkibinə aiddir? 
 
1) mənfəətin 
2) əmək haqqına 
3) xalis məhsula 
4)) son məhsula 
5) istehsal xərcinə 
 
281. ASK-da istehsal genişlənməsi nəyin formalaşmasına obyektiv zərurətə 
çevirir? 
 
1) əməyin 
2) əmək haqqının 
3)) infrastrukturun 
4) istehsal xərcinin 
5) gəlirlərin 
 
282. Aqrar islahat nəticəsində istehsalın inkişafının genişlənməsi nəyə tələbatı 
artırır? 
 
1) istehsal xərcinə 
2) əmək haqqına 
3) satış qiymətlərə 
4)) istehsal resurslarına 
5) erroziyaya 
 
283. Aşağıdakılardan hansı istehsala xidmət sahəsi hesab edilmir? 
 
1) kimyəvi maddələr 
2) yanacaq-sürtgü materialları 
3)) əmək haqqı 
4) nəqliyyat-texniki təmir 
5) suvarma 
 
284. ASK-nin infrastrukturunda buraxılan nöqsan hansı sahəyə ciddi zərər 
yetirir? 
 
1) məhsulun daşınmasına 
2) məhsulun saxlanılmasına 
3)) istehsal sahəsinə 
4) satış sahəsinə 
5) tədarük sahəsinə 



285. ASK sahələrinin idarə edilməsi ümumiyyətlə idarəetmənin nəyinə 
əsaslanır? 
1) əlaqəsi yoxdur 
2) eyni əlaqəlidir 
3)) ümumi prinsipə 
4) oxşar prinsipə 
5) müxtəlif prinsipə 
 
286. İdarəetmənin ümumi prinsipləri idarəetmə orqanlarının nəyini müəyyən 
edir? 
 
1) istiqamətini 
2) qurluşunu 
3) dəyişmə meylini 
4)) fəaliyyətini 
5) dinamikasını 
 
287. ASK-nin idarəedilməsinin səmərəliliyi bir başa nədən asılıdır? 
 
1) əməyin təşkilindən 
2) əmək haqqından 
3) əmək intizamından 
4) əmək məcəlləsindən 
5)) idarəetmədən 
 
288. Sahibkarlıq formalarında idarəetmədə buraxılan nöqsanlar nəticəsində 
əmək və vəsait sərfindən necə istifadə edilir? 
 
1) düzgün 
2) səmərəli 
3) məqsədəuyğun 
4)) qeyri-səmərəli 
5) plana əsasən 
 
289. ASK-da idarəetmə fəninin obyekti nədir? 
 
1)) sosial-iqtisadi sistemlər 
2) istehsal texnikası 
3) istehsal texnologiyası 
4) sosial ədalət 
5) iqtisadi tənəzzül 
 
290. Aqrar sahibkarlıq formalarının idarə olunması onun üzvlərinin nəyinin 
xüsusi formasıdır? 
 



1) əmək haqqının 
2) əmək təşkilinin 
3) maddi marağın 
4) stimullaşmanın 
5)) fəaliyyətinin 
 
291. Aqrar islahatlar nəticəsində baş verən sosial-iqtisadi şərait idarəetmə 
sahəsində nəyə səbəb olmuşdur? 
 
1) sabit qalmış 
2) bahalaşmış 
3) ucuzlaşmış 
4)) universallaşmış 
5) sadələşmişdir 
 
292. ASK-da istehsal münasibətlərin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq hansı 
idarəetmə fəaliyyəti formalaşmışdır? 
 
1) sadə 
2) mürəkkəb 
3)) yeni 
4) dəyişməmiş 
5) heç nə dəyişməmiş 
 
293. ASK-nin idarəetmə elmi hansı elmlərə aiddir? 
 
1) sosial 
2) təbii 
3) iqtisadi  
4)) təşkilati-iqtisadi 
5) humanitar 
 
294. İstehsalın idarə edilməsi prosesində idarəetmə elmi nəyin əlaqə və 
münasibətlərini öyrənir? 
 
1) əməyin təşkilinin 
2) istehsal xərcinin 
3) maya dəyərinin 
4) qiymətin 
5)) imkanların 
 
295. İstehsal prosesinin yerinə yetirilməsi və onun idarə olunması ilə əlaqədar 
insanlar arasında nə yaranır? 
 
1) heç nə 



2)) münasibətlər 
3) bir-birinə kömək etmək 
4) biri digərinə əngəl yaradır 
5) münasibət yaranmır 
 
296. İdarəetmə elminin mahiyyəti idarəetmə prosesində insanların məqsədyönlü 
fəaliyyət qanun və qanunauyğunluqlarının nəyindən ibarətdir? 
 
1) nəzərdən keçirilməsindən 
2) sadələşməsindən 
3)) aşkar olunmasından 
4) dəyişməsindən 
5) bahalaşmasından 
 
297. ASK-da idarəetmə elminin mahiyyətinə aşağıdakılardan hansı daxil edilir? 
 
1) idarəetmənin təşkili 
2) idarəetmənin strukturu 
3) idarəetmənin sadələşməsi 
4)) idarəetmənin prinsipləri 
5) idarəetmənin sadələşməsi 
 
298. ASK-da idarəetmə elmi iqtisadi qanunların idarəetmə prinsipinə təsiri nə 
edir? 
 
1) köməklik 
2) əks təsir 
3) heç nə 
4)) əsaslanır 
5) dəyişilir 
 
299. Aqrar sferada fəaliyyət göstərən istehsal kooperativləri necə idarə 
edilirlər? 
 
1)) rəhbər seçməklə kollektiv 
2) icra hakimiyyəti 
3) bələdiyyələr 
4) mütəxəssislər 
5) mərkəzdən 
 
300. Aqrar sahibkarlıq formalarının inkişaf etdiyi şəraitdə onlar hansı metodla 
idarə edilirlər? 
 
1) inzibati 
2) planlı 



3)) iqtisadi  
4) təşkilatı 
5) psixoloji 
 


