
“AQRAR SFERANIN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏİ” fənni üzrə 
test imtahan sualları 

 
 
 

1. Aqrar sferanın əsas məqsədi nədir? 
 
1) torpaqdan istifadənin yaxşılaşdırılması 
2)) ərzaq təhlükəsizliyinin təmini 
3) ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsal 
4) torpağın eroziyadan qorunması 
5) ətraf mühitin mühafizəsi 

 
 

2. Respublikada məşğul əhalinin neçə faizi aqrar sahədə işləyir? 
 
1) 15,6 %-ə qədəri 
2) 19,6 %-ə qədəri 
3)) 38,0 %-dən coxu 
4) 6,9 %-ə qədəri 
5) 45,6 %-dən coxu 
 
 
3. ÜDM-da aqrar sferanın xüsusi cəkisi necə faizi təşkil edir? 
 
1) 46,5 %-dən coxunu 
2) 19,7 %-ə qədərini 
3) 13,3 %-dən coxunu 
4)) 5,7 %-ə qədərini 
5) 3,5 %-dən cox hissəsini 
 
 
4. Yeyinti sənaye müəssisələrinin xammal ehtiyaclarının necə faizi aqrar sfera 

hesabına ödənilir? 
 
1) 60,0 %-dən coxu 
2) 40,0 %-ə qədəri 
3) 35,6 %-ə qədəri 
4) 55,6 %-dən coxu 
5)) 80,0 %-dən coxu 
 
5. İqtisadiyyatın dayanaqlı sahəsi hansıdır? 
 
1)) kənd təsərrüfatı 
2) meşə təsərrüfatı 



3) sənaye 
4) tikinti 
5) ticarət 
 
6. Aqrar sferanın obyektiv əsasını nə təşkil edir? 
 
1) əmək məhsuldarlığı 
2) məhsulların maya dəyəri 
3) əmək haqqı 
4) istehsalın təşkili 
5)) əmək bölgüsünün dərinləşməsi 

 
7. Aqrar sferanın iqtisadiyyatı nə deməkdir? 

 
1) istehsalın əsasıdır 
2)) ictimai münasibətlərin məcmusudur 
3) iqtisadi əlaqədir 
4) iqtisadi qanunlardır 
5) istehsalın ixtisaslaşmasıdır 

 
8. Aqrar sferada təhlil metodundan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? 
 
1)) optimal variantın seçilməsi 
2) məhsul artımının təmin edilməsi 
3) istehsala xidmətin təşkili 
4) ətraf mühitin mühafizəsi 
5) suvarma sisteminin yaxşılaşdırılması 

 
9. Aqrar sferanın öyrənilməsində normativ metoddan istifadənin məqsədi 

nədir? 
 
1) iqtisadi münbitliyi artırmaq 
2)) proqnozların işlənməsi 
3) təbii münbitliyi qorumaq 
4) şoranlaşmanın qarşısını almaq 
5) istehsala xidmət 
 
10.  Aqrar sferada balans metodundan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? 
 
1) melorasiya işinin aparılması 
2) istehsalın təmərküzləşməsi 
3) istehsala xərcləri azaltmaq 
4)) əmtəələrə təlabatın müəyyən etmək  
5) istehsalı stimullaşdırmaq 
 



11.  Aqrar sferada statistik metod hansı məqsədlərə xidmət edir? 
 
1) məlumatların işlənməsinə 
2) müşahidələrin aparılmasına  
3) məlumatların sistemləşdirilməsinə 
4)) hadisələrin inkişafını xarakterizə edilməsinə 
5) qrafik üsulundan istifadəyə 
 
12. Aqrar sferada statistik metod hansı formada təzahür edir? 

 
1)) müşahidə formasında  
2) qərarların qəbulunda 
3) məlumatların işlənməsində 
4) istehsalın təşkilində 
5) gəlirlərin bölgüsündə 
 
13.  Aqrar sferada müşahidənin aparılması nə ilə nəticələnir? 

 
1) məlumatların işlənməsi 
2) məlumatların sistemləşdirilməsi 
3)) məlumatların işlənməsi və sistemləşdirilməsi 
4) istehsalın təmərküzləşməsi 
5) istehsalın ekstensiv inkişafı 
 
14. Aqrar sferada statistik məlumatların işlənməsi və ümumiləşdirilməsi nə ilə 
nəticələnir? 
 
1) qrafik üsulunun qurulması ilə 
2) təhlildən istifadəyə edilməsi ilə 
3)) nəticənin təhlil yolu ilə 
4) iqtisadi müqayisə ilə 
5) problemin öyrənilməsi ilə   
 

     15.  Aqrar bölmədə induksiya metodu vasitəsi ilə nə öyrənilir? 
 
1) problemlərin işlənməsini 
2) hadisələrin aşkarlanmasını 
3) sosial məsələlərin həll edilməsini 
4)) hadisələrin bütövlükdə öyrənilməi 
5) iqtiadi məsələlərin həll edilməsini 
 
16. Aqrar sferada deduksiya metodundan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?   
 
1) əmək balansının tərtibində 
2) məşğulluğun təmin edilməsində 



3) səmərəliliyin yüksəldilməsində 
4)) hadisələrin xüsusi cəhətlərinin öyrənilməsində 
5) hadisələrin bir-biri ilə bağlılığının öyrənilməsində 
 
17. Aqrar sferada monoqrafiya metodu hansı məqsədlərə xidmət edir? 
 
1) həyata keçirilən tədbirlərə 
2)) texnologiyanın məhsuldarlığa təsirini 
3) istehsalın təşkili prinsiplərini 
4) proses modelləşdirilməsini 
5) iqtisadi artımın təmin edilməsinə 
 
18.Aqrar sferada iqtisadi-riyazi üsulun tətbiqi hansı məqsədlərə xidmət edir? 
 
1) iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə 
2) sosial-iqtisadi problemlərin həllinə 
3)) gələcək inkişafın optimal həllinə 
4) istehsalın ixtisaslsşmasına 
5) əmək haqqının artırılmasına 
 
19.Aqrar sfera respublika iqtisadiyyatının hansı sahəsini özündə birləşdirir?  
 
1) ictimai münasibətləri 
2) təsərrüfatçılıq formalarını 
3) yalnız kənd təsərrüfatını 
4) meşə təsərrüfatını 
5)) kənd və meşə təsərrüfatı, emalı, xidmət 
 
20. “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” elminin tədqiqat obyektini 
nə təşkil edir? 
 
1) dövlət təsərrüfatları 
2) sənaye müəssisələri 
3) bolıqçılıq təsərrüfatları 
4) tikinti təşkilatları 
5)) kəndli, ailə, ev təsərrüfatları, emal 
 
21. “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” elminin predmetini nə təşkil 
edir? 
 
1)) obyektiv iqtisadi qanunlar 
2) iqtisadi islahatlar 
3) torpaq islahatı 
4) sahibkarlıq fəaliyyəti  
5) istehsalın proqnozlaşdırılması 



22. Aqrar sferada istehsal ehtiyyatına nələr daxildir? 
 
1) torpaq fondu 
2) meşə fondu 
3) əmək ehtiyatları 
4) su fondu 
5)) bunların hamısı 
 
23. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar aqrar sferanın qarşısında duran 
vəzifələr nələr aid edilir? 
 
1) çayçılığın inkişafı 
2) irriqasiya işlərinin aparılması 
3) torpaqların melorasiyası 
4)) əkin sahəsinin 2,0 milyon ha çatdırılması 
5) suvarma sistemlərinin yaxşılaşdırılması 
 
24. Aqrar sferada taxılçılığın inkişafı üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
önəmlidir? 
 
1) əkin sahəsinin azaldılması 
2) dəmiyyə əkinçiliyə keçilməsi 
3) meşə massivlərinin salınması 
4) taxılın məhsuldarlığının azaldılması 
5)) əkinlərdə taxılın xüsusi çəkisinin 60 %-ə çatdırılması 
 
25. Aqrar sferada özəlləşdirməyə dair dövlət proqramının həyata keçirilməsində 
əsas məqsəd nədir? 
 
1)) sahibkarlığın üstün inkişafı 
2) istehsalın həcminin artırılması 
3) çayçılığın inkişafı 
4) dövlət təsərrüfatlarının inkişafı 
5) xidmət sahələrinin inkişafı 
 
26. Aqrar sferada təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində nəyə üstünlük verilməlidir?  
 
1)) bazar münasibətləri əsasında qurulmasına 
2) köhnə variantının saxlanılmasına 
3) ekoloji təminatın yaxşılaşdırılmasına 
4) zəruri infrastrukturun yaradılmasına 
5) xarici təcrübədən istifadəyə 
 



27. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sferanın qarşısında duran əsas vəzifələr 
hansıdır? 
 
1) yerlərdə mövcud potensialdan istifadə 
2) xarici investisiyaların  cəlb edilməsi 
3) emalın xammal ərazilərinə yaxşılaşdırılması 
4) ölkə əhalisinin ərzaq və ekoloji təminatı 
5)) bunların hamısı 
 
28. Aqrar münasibətlər nəyi özündə birləşdirir? 

 
1) istehsalın təmərküzləşməsini 
2) torpaqların irriqasiyasını 
3) torpaqlardan istifadə səviyyəsini 
4)) istehsal münasibətlərinin məcmusunu 
5) istehsala vəsait qoyuluşunu 
 
29. Aqrar sferada yüksək əmək tutumlu sahə nə deməkdir? 

 
1) kompleks mexanikləşmə 
2) avtomatlaşdırma 
3)) əl əməyinin üstünlük təşkil etməsi 
4) əməyin stimullaşdırılması 
5) istehsala marağın artırılması 
 
30. Aqrar sferanın sosial-iqtisadi mahiyyəti nədir? 
 
1) istehsalın səviyyəsinin yüksəlməsi 
2) milli iqtisadiyyatın formalaşması 
3)) cəmiyyətdə sabitliyin təmin edilməsi 
4) ərzaq probleminin həlli  
5) ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı 
 
31. Aqrar sferada differensial kredit siyasəti nə deməkdir? 
 
1) istehsalın maliyyələşməsi 
2) investisiyaların cəlb edilməsi 
3) vergi güzəştlərinin tətbiqi 
4)) fərqli kredit siyasəti 
5) lizinq xidmətinin təşkili 
 
32. Aqrar sferada differensial vergi siyasəti nədir? 
 
1) gəlirlərin tənzimlənməsi 
2) gömrük rüsumlarının tətbiqi 



3) material xərclərinə qənaət 
4) vergi tətbiqinin təkmilləşdirilməsi  
5)) güzəştli vergi tətbiqi 
 
33. Aqrar sferada struktur dəyişiklikləri nə deməkdir? 
 
1) istehsalın təşkili 
2) istehsalın ixtisaslaşması 
3) istehsalın intensivləşməsi 
4) əməyin təşkili 
5)) istehsalın tələb-təklif əsasında təşkili 
 
34. Aqrar sferanın məhsullarının ilkin emalı nədir? 
 
1) keyfiyyətli məhsul istehsalıdır 
2) maya dəyərinin aşağı salınmasıdır 
3) məhsulların qablaşdırılmasıdır 
4) məhsulların tədarüküdür 
5)) məhsulların şirəsinin alınması 
 
35. Aqrar sferada potensial və həqiqi mümkün olan məhsuldarlığa təsir edən 
amillər hansıdır? 
 
1) torpağın münbitliyi 
2) suvarma şəraiti 
3) torpaqların rekultivasiyası 
4)) günəşin radiasiyası, istilik, yağmurlar 
5) torpağın meliorasiyası 
 
36. Aqrar sferada idarə olunan amillər hansıdır? 
 
1) günəşin radiasiyası 
2) yağmurların miqdarı 
3) külək və su eroziyası 
4) torpağın şoranlaşması 
5)) sort, aqrotexnika, qida mühiti 
 
37. ÜDM-da iqtisadiyyatın hansı sahəsində dinamiklik müşahidə edilir? 
 
1) kənd təsərrüfatında  
2) meşə təsərrüfatında 
3) nəqliyyat və rabitədə 
4) sair sahələrdə 
5)) sənaye sahələrində 
 



38. Aqrar sferada 2008-ci ildə iqtisadi artım neçə faiz təşkil etmişdir? 
 
1) 20-25 %-ə qədər 
2) 3-5 %-ə qədər 
3) 6-8 %-ə qədər 
4) 0,5 %-dən çox 
5)) 10,0 %-ə qədər 
 
39. Aqrar sferada 2000-2008-ci illərdə məhsul istehsalı artımı neçə faiz təşkil 
etmişdir? 
 
1) 50-60 %-dən çox 
2)) 3,0-3,1 dəfə 
3) 1,5-2,0 dəfədən çox 
4) 75-80 %-dən çox 
5) 5,1 dəfədən az 
 
40. Aqrar sferaya investisiya qoyuluşu 2000-2008-ci illər ərzində neçə dəfə 
artmışdır? 
 
1) 50-70 % arasında 
2)) 50,0 dəfədən çox 
2) 2,5-3,0 dəfədən çox 
3) 5,1-6,5 dəfədən çox 
4) 30,5-40,5 dəfədən çox 
 
41. Ölkə əhalisinin gəlirlərinin neçə faizi aqrar sferada formalaşır? 
 
1) 20-25 %-ə qədəri 
2) 30-35 %-ə qədəri 
3)) 50,0 %-ə qədəri 
4) 70,0-dən çoxu 
5) 80,0-dən azı 
 
42. Aqrar sferada torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi nəticəsində neçə ailə, 
kəndli təsərrüfatı yaradılmışdır? 
 
1) 1156-dan çox 
2) 1159-dan çox 
3)) 2651-ə qədər 
4) 1956-2000-dən çox 
5) 2500-dən az 
 

43. Aqrar sferada özəl qurumların yaranması nəticəsində neçə ailə fiziki şəxs kimi 
fəaliyyətə başlamışdır? 



 
1) 250 min nəfərdən çox 
2) 350 min nəfərdən çox 
3) 450 min nəfərə qədər 
4) 565 min nəfərdən az 
5)) 843 min nəfərdən çox  
 

44. Aqrar sahədə islahatların gedişinin sürətləndirilməsinə dair Prezident 
fərmanında nə kimi güzəştlər vermişdir? 

 
1)) vergi güzəştləri 
2) güzəştli kredit 
3) maliyyə yardımı 
4) istehsalın stimullaşdırılması 
5) istehsalın təşkili 

 
45. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında özəl bölmənin xüsusi çəkisi neçə faiz 
təşkil edir? 
  

1) 50-60 %-ə qədər 
2) 75-80 %-ə qədər 
3)) 99,5 %-dən çox 
4) 92,0 %-dən çox 
5) 98,0 %-dən az 

 
46. Aqrar bölmənin hansı sahələrində istehsalın artımında dinamiklik müşahidə 
edilir? 
 

1) kartof istehsalında 
2) tərəvəz istehsalında 
3) meyvə və giləmeyvə istehsalında 
4) ət və süd istehsalında 
5)) bunların hamısında 

 
47. Aqrar sahədə ixtisaslaşma istiqamətindən asılı olaraq meyvə-tərəvəz istehsalı 
və emalı güclərinin çoxu hansı regiondadır? 
 

1)) Quba-Xaçmaz zonasında 
2) Şirvan zonasında 
3) Gəncə-Qazax zonasında 
4) Qarabağ-Mil zonasında 
5) Naxçıvan Muxtar Respublikasında  
 

48. Aqrar sferada istehsal olunan 1 kq üzümdə nə qədər kallori var? 
 



1) 250-300 kallori 
2) 390-500 kallori 
3)) 700-1200 kallori 
4) 1500-2000 kallori 
5) 2000-dən çox kallori 
 

49. 2008-ci ildə həyata keçirilən ixrac əməliyyatlarında hansı ölkələr daha çox 
məhsul göndərilmişdir? 

 
1) MDB məkanı ölkələrinə 
2) Avropa Birliyi ölkələrinə 
3)) Qara Dəniz iş birliyi ölkələrinə 
4) Asiya qitəsi ölkələrinə 
5) Şimali Amerika ölkələrinə 
 

50. Aqrar sənaye məhsullarının ixracında hansı amillər nəzərə alınmalıdır? 
 
1) müəssisələrin mövcud inkişaf səviyyəsi 
2) müəssisələrin maliyyə möhkəmliyi 
3) buraxılam məhsulların çeşidi, keyfiyyəti 
4) məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyi 
5)) bunların hamısı 
 

51. Respublikada idxal əməliyyatlarında hansı məhsullara üstünlük verilir? 
 
1) cins damazlıq heyvanlara 
2) əkin üçün elit bitki toxumlarına 
3) süd və süd məhsullarına 
4) konservləşdirilmiş məhsullara 
5)) bunların hamısına 
 

52. Aqrar sferada ərzaq məhsullarına hansılar aid edilir? 
 
1) pambıq məhsulu 
2) tütün, barama 
3) qeyri-ərzaq məhsulları 
4)) bütün qida məhsulları 
5) emal edilmiş 

 
53. Aqrar sferada qeyri ərzaq məhsullarına hansı məhsullar daxildir? 

 
1) emal olunmuş meyvə-tərəvəz 
2) konservləşdirilmiş ət məhsulları  
3) soyudulmuş qida məhsulları 
4)) qidalanmada itifadə olunmayan məhsullar 



5) meyvə və giləmeyvə məhsulları 
 

54. Aqrar sferada məhsulların ixracı nədir? 
 
1) məhsulların emalı 
2) istehsalın təşkili 
3) əməyin təşkili forması 
4)) malların ölkə sərhədindən çıxarılması 
5) malların xaricdən ölkəyə gətirilməsi 
 

55. Aqrar sferada müxtəlif çeşiddə və keyfiyyətdə məhsul istehsalı və emalı nəyə 
xidmət edir? 

 
1) istehsalın təşkilinə 
2) struktur dəyişikliklərinə 
3) istehsala xidmətin yaxşılaşdırılmasına 
4)) ixrac potensialının artırılmasına  
5) məşğulluğun təmin edilməsinə 
 

56. Azərbaycanda ilk dəfə hansı nüfuzlu şəxs pambıq parça istehsalı üzrə 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub? 

 
1) Musa Nağıyev 
2) Mayılov qardaşları 
3) Privalovlar 
4)) Zeynalabdin Tağıyev 
5) Nobel qardaşları 
 

57. Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində aqrar sferanın hansı sahəsi inkişaf 
etmişdir? 

 
1) taxılçılıq 
2) maldarlıq 
3) tərəvəzçilik 
4)) pambıqçılıq 
5) çayçılıq 

 
58. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra sahibkarlığın inkişaf mərhələsi 
hansı dövrü əhatə edir? 

 
1) 1940-1950-ci illəri 
2) 1950-1960-cı illəri 
3) 1960-1970-ci illəri 
4) 1970-1990-cı illəri 
5)) 1990-1993-cü illəri 



 
59. Aqrar sferada sahibkarlığın ikinci inkişaf mərhələsi hansı illəri əhatə edir? 

1) 1990-1993-cü illəri 
2) 2002-2005-ci illəri 
3) 2005-2008-ci illəri 
4)) 1993-2002-ci illəri 
5) 2008-2010-cu illəri 
 

60. Aqrar sferada sahibkarlığın üçüncü inkişaf mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? 
 
5) 1993-cü ilə qədər olan dövrü 
6) 1993-1996-cı illəri 
7) 1996-2000-ci illəri 
8) 2000-2002-ci illəri 
5)) 2002-2010-cu ilə olan dövrü 
 

61. Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri hansılardı? 
 
1) dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
2) təsərrüfatçılıq formaları 
3) istehsalın ixtisaslaşması 
4)) kiçik, orta, iri sahibkarlıq 
5) əməyin təşkili formaları 
 

62. Aqrar sferada kiçik və orta sahibkarlıq hansı üstünlüklərə malikdir? 
 
1) istehsalın ixtisaslaşmasına 
2) istehsalın kooperativləşməsinə 
3) şəxsi marağın artırılmasına 
4)) iqtisadiyyatın lazımi çevikliyinə 
5) rəqabət mühitinin yaradılmasına 
 

63. Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyət imkanlarına görə hansı istiqamətlərə ayrılır? 
 
1) məsləhət sahibkarlığı 
2) ticarət sahibkarlığı 
3)) istehsal sahibkarlığı 
4) maliyyə sahibkarlığı 
5) xidmət sahibkarlığı 
 

64. Aqrar sferada sahibkarlığın hansı forması daha geniş yayılıb? 
 
1) Dövlət sahibkarlığı 
2)) fərdi sahibkarlıq 
3) koolektiv sahibkarlıq 



4) iri sahibkarlıq 
5) sair sahibkarlıq 

 
65. Respublikanın aqrar bölmələrində sahibkarlıqla neçə hüquqi şəxs məşğuldur? 

 
1) 1500-2000-dən çox 
2) 2500-3000-ə qədər 
3) 4000-5500-dən çox 
4)) 15660-dan çox 
5) 20000-20500-dən çox 
 

66. Aqrar sferada sahibkarlıqla məşğul olan subyektlərin neçəsi emal sahəsində 
fəaliyyət göstərir? 

 
1) 3500-ə qədəri 
2) 3500-4000-ə qədəri 
3) 4500-dən çoxu 
4)) 6100-dən çoxu 
5) 7500-ə qədəri 
 

67. 2002-2008-ci illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilən 271,4 
milyon manat güzəştli kreditin nə qədəri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və 
emala yönəldilmişdir? 

 
1) 85-95 milyon manatı 
2) 115-120 milyon manatı 
3) 130 milyon manatı 
4)) 147 milyon manatı 
5) 200 milyon manatdan çoxu   
 

68. Aqrar sferada 2008-2015-ci illərdə ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün neçə 
maddədən ibarət proqram nəzərdə tutulub? 

 
1) 5 maddədən ibarət proqram 
2) 7 maddədən ibarət proqram 
3) 8 maddədən ibarət proqram 
4)) 10 maddədən ibarət proqram 
5) 15 maddədən ibarət proqram 
 

69. Aqrar sferada sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi əhəmiyyəti nədədir? 
 
1) istehsalın artımında 
2) çoxnövlü təsərrüfatların yaradılmasında 
3)) maddi nemətlər bolluğunun yaradılmasında 
4) intensiv inkişafın təmin edilməsində  



5) əhalinin maddi təminatının pisləşməsində 
 
70. Aqrar sferada aparılan siyasət nəyi təmin etməlidir? 

 
1)) yerli istehsalçılara üstünlük verilməsi 
2) istehsalın tempinin aşağı salınması  
3) ərzaq məhsulları istehalının azalması 
4) əhalinin təminatının pisləşməsi 
5) köhnə texnologiyanın tətbiqi 
 

71. Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətini canlandırmaq məqsədilə hansı tədbirlər 
həyata keçirilməlidir 

 
1) çoxukladlı iqtisadiyyatın zəifləməsi 
1) yerli resurslardan zəif istifadə 
2) regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
4)) inkişaf istiqamətlərin diqqətin artırılması 
5) bütün regionlar üçün eyni tövsiyyələr vermək 

 
72. Aqrar iqtisadiyyat məfhumu nəyi özündə birləşdirir? 
 

1) təbiətdən istifadəni 
2) torpağın rekultivasiyasını 
3) torpağın çirklənməsini 
4)) torpaqla bağlı münasibətləri 
5) istehsalın təşkilini 
 

73. Aqrar istehsal məfhumu nəyi özündə əks etdirir? 
 
1) torpağın meliorasiyasını 
2) istehsalın səviyyəsini 
3) istehsalın təmərküzləşməsini 
4)) növlər üzrə məhsul istehsalını 
5) istehsalın tənzimlənməsini 
 

74. Aqrar sferada istehsal xüsusiyyətinin mahiyyəti nədədir? 
 

1) suvarma şəraitindən asılılığı 
2) külək eroziyasından asılılığı 
3) ətraf mühitlə bağlılığı 
4) istehsalın təşkili 
5)) mövsümü xarakterli olması 
 

75. Aqrar sferada təkrar istehsal nə ilə xarakterikdir? 
 



1) məhsul istehsalının azalması 
2) elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi 
3) istehsalın təmərküzləşməsi 
4)) istehsalın davamlı inkişafı 
5) maya dəyərinin yüksəlməsi 
 

76. Aqrar sferanın 5-ci xüsusiyyəti nəyi özündə əks etdirir? 
 

1) sahibkarlığın formalaşmasını 
2) işçi qüvvəsi axınını 
3) əməyin təşkili formalarını 
4)) işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı 
5) məşğulluq səviyyəsini 
 

77. Aqrar sferada geniş təkrar istehsalın iki metodu hansılardı? 
 

1) torpağın özəlləşdirilməsi 
2) əmlakın özəlləşdirilməsi 
3) ətraf mühitin mühafizəsi 
4)) ekstensiv və intensiv inkişaf 
5) istehsalın stimullaşdırılması 
 

78. Bir məfhum kimi ərzaq təhlükəsizliyi nədir? 
 

1) məhsul istehsalının artımı 
2) səmərəliliyin aşağı düşməsi 
3) yeni texnologiyanın tətbiqi 
4) aqrar sferanın inkişafı 
5)) cəmiyyətin fiziki mövcudluğunun qorunması 
 

79. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi anlayışına daxil olan ünsürlər hansılardır?  
 

1) keyfiyyətsiz məhsul istehsalı 
2) istehsalın səviyyəsinin aşağı salınması 
3) ərzaq məhsulları çatışmamazlığı 
4) işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı 
5)) keyfiyyətli ərzaq məhsulunun mövcudluğu 
 

80. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə daxil olan ikinci ünsür hansıdır? 
 
1)) ailələrin ərzağı əldə edə bilməsi 
2) cəmiyyətdə ərzaq çatışmamazlığı 
3) ərzaq bolluğunun yaradılması 
4) istehsalın həcminin artırılması 
5) taxıla tələbatın azalması 



81. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə daxil olan üçüncü ünsür hansıdır? 
 
1) ərzağın qidalıq səviyyəsi norması 
2) ərzağın qidalıq səviyyəsinin aşağı düşməsi 
3) keyfiyyətsiz məhsul istehsalı 
4)) ərzağın analoji qidalandırıcı tərkibi 
5) istehsalın zəif tənzimlənməsi 
 

82. Milli səviyyədə qeyri ərzaq təhlükəsizliyi nədir? 
 
1) etibarlı bazarın olması 
2)) etibarlı bazarın olmaması 
3) əmtəə istehsalçılarının qorunmaması 
4) ərzaq çatışmamazlığı 
5) iqtisadiyyatda inhisarçılıq 
 

83. Ailə səviyyəsində ərzaq təhlükəsizliyi nədir? 
 

1) gəlirlərin çox olması  
2) ailənin tərkibinin çoxluğu 
3) ailədə baş verən dəyişikliklər 
4) istehsalın səviyyəsi 
5)) gəlirlərin kifayət qədər olmaması 
 

84. Azərbaycanda ərzaq proqramı neçənci ildən həyata keçirilir? 
 

1) 1993-cü ildən 
2) 1994-cü ildən 
3) 1995-ci ildən 
4)) 1996-cı ildən 
5) 2000-ci ildən 
 

85. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi nə ilə bağlıdır? 
 

1) ərzaq bolluğu ilə 
2) istehsalın təşkili prinsipi ilə 
3) aqrar sferanın inkişaf səviyyəsi ilə 
4)) ərzaq çatışmaması təhlükəsi ilə 
5) torpaqların eroziyası ilə 
 

86. Tomas Robert Maltus nəzəriyyəsinə görə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün hansı amillər əsas götürülür? 
 

1) əhalinin kəskin artımı  
2) urbanizasiya 



3) ətraf mühitin mühafizəsi 
4) aqrar sahənin ekstensiv inkişafı 
5)) xəstəliklər, müharibələr 

 
87. Dünyanın ərzaq təhlükəsizliyinə dair “Roma Klubunda” “Artım həddi” 
araşdırmalarda hansı amil əsas götürülüb? 
 

1) ərzaq məhsulları istehsalı artımı 
2) əhali artımının tənzimlənməsi 
3) cəmiyyətin inkişafında meyllər 
4)) 130 ilə cəmiyyətin inkişafının proqnozlaşdırılması 
5) torpaqlardan təyinatına görə istifadə 
 

88. Dünyanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində 5 qlobal 
problem nəzərdə tutulmuşdur. Birinci problem hansı amilləri özündə birləşdirir? 
 

1) intensiv inkişaf 
2) ekstensiv inkişaf 
3) emal sənaye sahələrinin inkişafı 
4)) sürətli sənayeləşmə 
5) əkin sahələrinin genişləndirilməsi 
 

89. Ərzaq təhlükəsizliyinə dair qəbul edilmiş problemin ikinci amili hansıdır? 
 

1) əhali artımının məhdudlaşdırılması 
2) istehsalın səviyyəsinin artırılması 
3) xəstəlik və müharibələr 
4)) əhalinin sürətli artımı 
5) istehsalın tənzimlənməsi 
 

90. “Roma Klubu”nun qəbul olunmuş proqnozlarında üçüncü amilin məğzi nədən 
ibarətdir? 
 

1) ərzaq bolluğunun yaradılması 
2) okean məhsullarından istifadə 
3) təbii fəlakətlərin qarşısının alınması 
4) yeni texnologiyanın tətbiqi 
5)) aclıq və ərzaq çatışmamazlığı 
 

91. Meyvə və giləmeyvə məhsulları ilə özünü təminetmə səviyyəsi neçə faiz təşkil 
edir? 

 
1) 80-90 % arasında 
2) 90,0 %-dən çox 
3) 120-130 % səviyyəsində 



4) 130,0 % səviyyəsindən aşağı 
5)) 161,4 % səviyyəsində 

 
92. Ərzaq yönümlü ət və süd məhsullarına tələbatın neçə faizi idxaldan asılı 
olmuşdur? 
 

1)) 7,8 - 11.7 % səviyyəsində 
2) 39,1 - 44,3 % səviyyəsində 
3) 0,2 – 2,3 % səviyyəsində 
4) 4,7 – 22,5 % səviyyəsində 
5) 31,9 %-dən yüksək 
 

93. Aqrar sferada iqtisadi mexanizmi nədir? 
 

1) istehsal üsuludur 
2) tədarük sistemidir 
3) satış formalaşır 
4) nəzarətin əsasıdır 
5)) iqtisadi vasitələrin məcmusudur 

 
94. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmin tərkib hissəsinə daxil deyil? 

 
1) qiymət mexanizmi 
2) maliyyə-kredit 
3) vergi, stimullaşdırma 
4)) istehsalın strukturu 
5) müqavilə münasibətləri 

 
95. Aqrar sferada tənzimləyici mexanizmdən biri və marketinq fəaliyyətinin 
istiqamətləndiricisi nədir? 
 

1) əmtəəlik məhsul 
2) vergi münasibətləri 
3) istehsal xərcləri 
4) əmək sərfi 
5)) qiymət mexanizmi 

 
96. Aqrar sferada istehsal xərclərinin ödənilməsi və gəlirlərin səviyyəsi nədən 
asılıdır? 
 

1) məhsul istehsalı artımından 
2) istehsalın azalmasından 
3) gəlirlərin artmasından 
4) vergi ödəmələrindən 
5)) qiymətdən 



 
97. İqtisadi münasibətlərin prinsip və metodları nəyin təsiri ilə formalaşır? 
 

1) istehsalın artımı 
2) satışın təşkili 
3) qanunların sıxlığı 
4)) bazar iqtisadiyyatının qanunları 
5) bazar münasibətlərinin zəifləməsi 

 
98. Aqrar sferada tərtib olunan biznes planları nədir? 
 

1) istehsalın təşkilidir 
2) çoxnövlü təsərrüfatların yaradılmasıdır 
3) istehsalın təmərküzləşməsidir 
4) iqtisadi artımdır 
5)) sahibkarın əsas iş planıdır 

 
99. Aqrar sferada iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi zamanı hansı amillər 
nəzərə alınmalıdır? 
 

1) kadr hazırlığı 
2) əkin sahəsinin genişləndirilməsi 
3) məhsulların tədarükü 
4)) istehsalın bütün xüsusiyyətləri 
5) maddi-texniki təchizat 

 
100. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadi mexanizmin qiymət, maliyyə-kredit, 
vergi sistemi vasitəsilə nə təmin edilir? 

 
1)) gəlirlərin tarazlaşdırılması 
2) istehsalın istiqaməti 
3) istehsalın təmərküzləşdirilməsi 
4) istehsalın ixtisaslaşması 
5) istehsalın intensivləşməsi 

 
101. Aqrar sferada qiymətin neçə funksiyası fəaliyyət göstərir? 
 

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

 
102. Aqrar sferada qiymətin stimullaşdırılması funksiyası ilə nə müəyyən edilir? 
 



1) təchizatın artırılması 
2) tədarükün stimullaşdırılması 
3) maya dəyərinin artımı 
4) material xərclərinin səviyyəsi 
5)) istehsalın stimullaşdırılması 
 

103. Aqrar sferada qiymətin uçot və ölçü funksiyası ilə nə müəyyən olunur? 
 

1) rentabellik səviyyəsi 
2) satış qiymətlərinin səviyyəsi 
3) istehsala məsrəflərin səviyyəsi 
4)) dəyər göstəriciləri 
5) maya dəyərinin səviyyəsi 

 
104. Aqrar sferada qiymətin tənzimləyici funksiyası nə ilə müəyyən olunur? 
 

1) istehsalın həcmi 
2) əmtəəlik məhsulun miqdarı 
3)) tələb və təklifin tarazlığı 
4) keyfiyyətin səviyyəsi 
5) rentabellik səviyyəsi 
 

105. Aqrar sferada satış və alış arasında münasibət aşağıdakı qiymətlərdən 
hansında öz əksini tapır? 
 

1) sərbəst və topdan satış 
2) tənzimlənən, pərakəndə satış 
3) tədarük, müqayisəli 
4) müqavilə, hesablaşma 
5)) bunların hamısı 

 
106. Aqrar sferada istehsalın inkişafına iqtisadi mexanizmin hansı amili bilavasitə 
təsir göstərir? 
 

1) mənəvi həvəsləndirmə 
2) istehsalın təşkili formaları 
3) təsərrüfatçılıq formaları 
4)) maliyyə-kredit mexanizmi 
5) sığorta işinin təkmilləşdirilməsi 
 

107. Aqrar sferada maliyyə münasibətləri istehsalın hansı mərhələsində daha fəal 
çıxış edir? 
 

1) məhsulların satışında 
2) məhsulların tədarükündə 



3) tədavül sferasında 
4) təchizat sistemində 
5)) gəlirlərin bölgüsündə 

 
108. Azad pul vəsaiti təkrar istehsalın fasiləsizliyini təmin etmək üçün müəssisə və 
təşkilatlara hansı formada verilə bilər? 
 

1) istehsalın maliyyələşməsinə 
2) vergiyə cəlb edilməsinə 
3) sığorta işinə 
4) yardım kimi 
5)) kredit kimi 

 
109. Aqrar sferada kreditin əsas əlaməti nədir? 
 

1) geri qaytarılmamaq şərti 
2)) qaytarılmaq şərti və pullu olması 
3) pul vəsaiti fondlarının yaradılması 
4) pulsuz olması 
5) vətəndaşlara ölçüsüz verilməsi 

 
110. Aqrar sferada maliyyənin əsas funksiyası nədir? 
 

1)) gəlir və yığımı formalaşdırmaq  
2) təsərrüfatlara pulun verilməsi 
3) vergi ödəmələrinin aparılması 
4) infrastrukturu maliyyələşdirmək 
5) iqtisadi artımı təmin etməmək 

 
111. Aqrar sferada kreditin əsas növü hansıdır? 
 

1) müddətsiz 
2) güzəştli 
3) müddətli 
4) məhdud müddətli 
5)) qısa, orta və uzun müddətli 

 
112. Aqrar sferanın müəssisə və təşkilatlarının kreditə ehtiyacları nə vaxt yaranır? 
 

1) satışın təşkili zamanı 
2) texnikanın təmiri zamanı 
3) maddi marağın ödənilməsi zamanı 
4) əmək haqqının verilməsi zamanı 
5)) ona ehtiyac yarandığı zaman 
 



113. Aqrar sferada kreditə təlabatın dövrlər üzrə müxtəlif olması və ondan 
istifadənin dəyişməsi nə ilə əlaqədardır? 

 
1)) istehsalın mövsümi xarakterliliyi ilə 
2) torpaqların münbitlik səviyyəsi ilə 
3) əmək ehtiyatlarından istifadə ilə 
4) işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı ilə 
5) əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə 

 
114. Aqrar sferada qısa müddətli kredit hansı müddətlərə ayrılır? 
 

1) 3 il müddətinə 
2) 5 il müddətinə 
3) 3-5 il müddətinə 
4)) 1 il və daha az müddətə 
5) 1 ildən çox müddətə 

 
115. Aqrar sferada təşkilatı quruluş vasitəsilə nə öyrənilir? 
 

1) istehsalın təşkili formaları 
2)) istehsalın idarə edilməsi 
3) çoxukladlı iqtisadiyyat 
4) xidmətin təşkili 
5) xidmətin həyata keçirilməsi 

 
116. Aqrar sferada regional quruluş nəyə imkan verir? 

 
1) sahələrin ixtisaslaşmasına 
2) əməyin məhsuldarlığına 
3)) sahənin intensiv inkişafına 
4) sahələrin ekstensiv inkişafına 
5) torpaqların yaxşılaşdırılmasına 

 
117. Bazar iqtisadiyyatının təzahürü hansı amillər hesabına yaranır və formalaşır? 

 
1)) ictimai əmək bölgüsü nəticəsində 
2) əməyin təşkili yeni forması hesabına 
3) struktur dəyişiklik hesabına 
4) istehsalın ixtisaslaşması hesabına 
5) sənayenin kənd təsərrüfatının ayrılması hesabına 
 

118. Bazar iqtisadiyyatının tarixi əsasını nə təşkil edir? 
 
1) iqtisadi artım 
2))  əmtəə təsərrüfatı 



3) diferensial renta 
4) gəlirlərin bölgüsü 
5) əkinçiliyin inkişafı 

 
119. Aqrar sferada bazar münasibətləri hansı formada fəaliyyət göstərir? 

 
1) tənzimləyici rol oynayır 
2) istehsalı sürətləndirir 
3)) istehsalla istehlak arasında əlaqə 
4) ekstensiv inkişafa yol açır 
5) məhsul qıtlığı yaradır 
 

120. Bazar münasibətlərinin inkişafı aqrar sferada nəyin formalaşmasına şərait 
yaradır? 

 
1) işçi qüvvəsinin 
2) əmək ehtiyatlarının 
3) istehsalın  
4)) sahibkarlığın  
5) gəlirlərinin  
 

121. Bazar iqtisadiyyatı aqrar sferada nəyin yeniləşməsinə şərait yaradır? 
 
1) əmək ödənişlərinin  
2) istehsalın təşkilini 
3)) təsərrüfatçılıq formalarının  
4) məhsul istehsalının  
5) istehsala xidmətin 
 

122. Bazar münasibətlərinə keçid aqrar sferada nəyin dəyişməsinə şərait yaradır? 
 
1) istehsal sahələrinin  
2) əmək haqqının  
3)) mülkiyyət münasibətlərinin 
4) məhsulların emalının 
5) istehsalat xidmətin  

123. Bazar iqtisadiyyatı aqrar sferada nəyin aparılmasını sürətləndirmişdir? 
 
1) ətraf mühitin çirklənməsinin 
2) torpaqların şoranlaşmasının 
3) əməyin təşkilinin  
4)) iqtisadi islahatların  
5) külək və su eroziyasının 
 



124. Aqrar sferada həyata keçirilən islahatlar nəyin sürətlənməsinə şərait 
yaratmışdır? 

 
1) meliorasiya-irriqasiya işinə 
2) əmək ödənişlərinə 
3)) sosial-iqtisadi inkişafa 
4) məhsulların tədarükünə 
5) məhsulların satışına 
 

125. Aqrar sferada aparılan islahatlar nəyin dəyişməsini təmin etmişdir? 
 
1) suvarma üsullarını 
2) istehsalın mexanikləşməsini 
3)) mülkiyyət münasibətlərinin 
4) ixtisaslaşma səviyyəsinin 
5) təmərküzləşməsinin 
 

126. Bazar iqtisadiyyatına keçid aqrar sferada nəyin sərbəstləşməsinin təmin 
etmişdir? 

 
1) istehsala münasibəti 
2) gəlirlərin formalaşmasını 
3) mənfəətdən istifadəni 
4)) istehsal iqtisadi əlaqələri 
5) xidmətdən istifadəni 
 

127. Bazarın iqtisadi fəaliyyətinin təşkilinin digər pillələrindən fərqləndirən 
səciyyəvi cəhətlər hansıdır? 

 
1) bazara sərbəst daxil olmaq və çıxmaq 
2) əmtəə istehsalçılarının çoxluğu 
3) maddi, maliyyə, insan resursları 
4) iştirakçılar üçün bərabər imkanın təmin edilməsi 
5)) bunların hamısı 
 

128. Bazar münasibətləri şəraitində aqrar sahənin inkişafında hansı xüsusiyyətlər 
nəzərə alınmalıdır? 

 
1) işçi qüvvəsindən istifadə 
2) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 
3) istehsalın təşkili formaları 
4) struktur dəyişiklikləri 
5)) istehsal dövrü ilə iş dövrünün uyğun gəlməməsi 
 

129. Aqrar sferada iş müddəti nədir? 



 
1)) istehsal prosesinin əmək fəaliyyəti altında olması 
2) istehsala xidmətin təşkili 
3) aqrar sferanın intensiv inkişafı 
4) aqrar sahəyə vəsait qoyuluşu 
5) aqrar sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi 
 

130. Aqrar sferada istehsal dövrü nədir? 
 
1)) məhsul istehsalı prosesi 
2) emalın təşkili prinsipləri 
3) yeni texnologiyanın tətbiqi 
4) istehsalın intensivləşməsi 
5) iqtisadi artıma nail olunması 
 

131. Aqrar münasibət bir məfhum kimi nəyi özündə əks etdirir? 
 
1)) istehsal münasibətlərin məcmusunu 
2) istehsalın təşkili formalarını 
3) istehsalın təmərküzləşməsini 
4) regionların sosial-iqtisadi inkişafını 
5) ərazi əlamətinə görə istehsalın yerləşdirilməsi  

 
132. Aqrar sahədə aparılan islahatlar nəyin artmasına şərait yaratmışdır? 

 
1) mexanikləşmə səviyyəsinin 
2) eroziyanın 
3)) rəqabətin 
4) mənfəətin 
5) elektrikləşmə səviyyəsinin  

 
133. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aparılan islahatlar nəyin sürətlənməsinə və 
inkişafına təkan verir? 

 
1) satış kanallarının çoxalmasına 
2)  təchizatın yaxşılaşmasına  
3)) tələb və təklifin vüsət almasına 
4) informasiya bolluğuna 
5) gəlirlərin bölgüsünə 
 

134. Aparılan islahatlar nəticəsinə aşağıdakı amillərdən hansı özünü daha qabarıq 
şəkildə biruzə verir? 

 
1) yeni torpaqları mənimsənilməsinə 
2) yeni işçi qüvvəsinin formalaşmasına 



3)) yeni istehsal sahəsinin yaranmasına 
4) yeni suvarma üsullarına 
5) yeni əmək ödənişinə 

 
135. İslahatların gedişi prosesində hansı təsərrüfatçılıq formaları üstün inkişaf 
edir? 

 
1)) xüsusi mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatlar 
2) Dövlət mülkiyyətində olan təsərrüfatlar 
3) bələdiyyə mülkiyyətində olan təsərrüfatlar 
4) ev və ailə təsərrüfatları 
5) balıqçılıq təsərrüfatları 

 
136. İslahatlar nəticəsi kimi hansı göstəricilər daha sürətlə artır? 

 
1) əkin sahəsi 
2) əmək ehtiyatları 
3)) pul gəlirləri, mənfəət 
4) məhsulların maya dəyəri 
5) əmək sərfi 

 
137. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aparılan islahatlar nəyin vüsət almasına səbəb 
olur? 

1)) kooperasiyanın 
2) mexanikləşmənin 
3) avtomatlaşmanın 
4) qismən mexanikləşmənin  
5) kompleks mexanikləşmənin 
 

138. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aşağıdakı amillərin hansı dəyişir? 
 
1) əmək haqqı 
2) əmək məhsuldarlığı 
3) əməyin təşkili forması 
4)) əməyin bölgüsü 
5) əməyin stimullaşdırılması 
 

139. Bazar münasibətləri şəraitində aqrar sferanın aşağıdakılardan hansı yenidən 
formalaşır? 
 

1) üzüm plantasiyaları 
2) meyvə bağları 
3) heyvandarlıq sahəsi 
4)) istehsal-iqtisadi əlaqələr 
5) əkinçilik sahəsi 



 
140. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hansı sahələr formalaşır? 

 
1) müxtəlif istehsal sahələri 
2)) nisbətən eyni sahələr 
3) kənd təsərrüfatı və xidmət 
4) qeyri müəyyən sahələr 
5) sabit sahələr 
 

141. “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 
neçənci ildə qəbul olunub? 

 
1) 1992-ci ildə 
2) 1993-cü ildə 
3) 1994-cü ildə 
4) 1990-cı ildə 
5)) 1995-ci ildə 
 

142. Aqrar islahatlar nəticəsində hansı təsərrüfat formaları yaradılmışdır? 
 
1) şəxsi yardımçı kəndli(fermer) təsərrüfatları 
2) istehsal kooperativləri, kollektiv müəssisələr 
3) səhmdar cəmiyyəti 
4) dövlət müəssisələri, səhmdar cəmiyyətləri 
5)) bunların hamısı 

 
143. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə 
qəbul olunub? 

 
1) 2000-ci ildə 
2) 2005-ci ildə 
3)) 1996-cı ildə  
4) 1999-cu ildə 
5) 1998-cu ildə 

 
144. İslahatlar nəticəsində hansı mülkiyyət forması yarandı? 

 
1) kollektiv mülkiyyət 
2) dövlət mülkiyyəti 
3) qarışıq mülkiyyət 
4)) xüsusi mülkiyyət 
5) ailə mülkiyyəti 

 
145. Aqrar sferaya dövlət himayəsi hansı istiqamətləri əhatə edir? 

 



1) investisiyaların cəlb edilməsi 
2) meliorasiya işlərinin aparılması 
3) xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə 
4) qiymətlər arasında mütənasibliyin yaradılması 
5)) bunların hamısı 

 
146. Aqrar-sənaye kompleksi nədir? 

 
1) istehsalın həcminin artması 
2) əmtəəlik məhsulun çoxalması 
3)) istehsal və xidmət sahələrinin birləşməsi 
4) istehsalın təşkili 
5) istehsalın maliyyələşməsi 

 
147. İstehsal xidmət sahələri formalaşarkən hansı sahələr sərbəstliyini saxlayır? 

 
1) məhsulların daşınmasını 
2) əkin sahələrinin genişlənməsini 
3) infrastrukturun azalmasını 
4)) istehsal-iqtisadi sərbəstliyini 
5) pul gəlirlərinin aşağı salınmasını 

 
148. Aqrar-sənaye kompleksində hansı sahələr birləşərək istehsala xidmət edir? 

 
1) bitkiçilik 
2) heyvandarlıq 
3)) istehsal-xidmət 
4) tikinti 
5) nəqliyyat 

 
149. ASK inkişafı hansı sahələrin yüksəlməsinə xidmət edir? 

 
1) torpaq sahələrinin artmasına 
2) əkin sahələrinin genişlənməsinə 
3) suvarılan sahələrin artırılmasına 
4)) həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə 
5) əmək haqqının artmasına 

150. “Kompleks” məfhumunun mənası nədir? 
 
1) iqtisadi inkişaf 
2)) birləşmə və qovuşma 
3) mütərəqqi texnologiya 
4) ayrılma 
5) kənarlaşma 

 



151. ASK-nin formalaşması və inkişafı nəyə xidmət edir? 
 
1) əhalinin artması 
2) resursların artması 
3) əkinlərin genişlənməsi 
4) xidmətlərin məhdudlaşması 
5)) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
 

152. ASK-nin inkişafının sürətləndirilməsi üçün aşağıdakı amillərin hansından 
istifadə edilməlidir? 

 
1) əmək haqqı fondundan 
2) əhalinin yerləşdirilməsindən 
3) torpaqların eroziyasından 
4)) mövcud istehsal çoxalmasından 
5) şoranlaşmanın çoxalmasından 

 
153. Aqrar-sənaye kompleksinin formalaşması nəyin tənzimlənməsinə şərait 
yaradır? 

 
1) əmək haqqının 
2) əmək ehtiyatlarının 
3) istehsal sahələrinin  
4)) istehsal-iqtisadi əlaqələrin 
5) pul gəlirlərinin, mənfəətin 

 
154. Aqrar-sənaye kompleksinin obyektinə hansı sahələr daxildir? 

 
1)) istehsal-xidmət müəssisələri 
2) tikinti təşkilatları  
3) təmir təşkilatları 
4) sosial obyektlər 
5) mədəni-məişət obyektləri 

 
155. ASK-nin milli iqtisadiyyatda tutduğu yer hansı amil əsasında müəyyən edilir? 

 
1) torpaq sahəsi ilə 
2) əhalinin sayı ilə 
3) urbanizasiya şəraiti ilə 
4)) fondlar, işçi qüvvəsi, ÜDM-lla 
5) əmək haqqının səviyyəsi ilə 

 
156. Respublikanın əmtəə dövriyyəsinin neçə faizi aqrar-sənaye kompleksinin 
payına düşür? 

 



1) 90-100%-ə qədəri 
2) 85-90%-dən çoxu 
3)) 70-75%-ə qədəri 
4) 35-40%-ə qədəri 
5) 25-30%-ə qədəri 

 
157. Aqrar-sənaye kompleksinin başlıca istehsal sahəsi nədir? 

 
1) tədarük 
2) satış 
3)) kənd təsərrüfatı və emal 
4) tikinti 
5) təmir 

 
158. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı artdıqda tədarük, emal, daşınma 
sahəsində nə baş verir? 

 
1) daha çox gəlir əldə edilir 
2)) onların fəaliyyəti genişlənir 
3) onların fəaliyyəti məhdudlaşır 
4) onların fəaliyyəti ləğv olunur 
5) onların fəaliyyəti dəyişmir 

 
159. ASK-da istehsal olunan ərzaq və qeyri ərzaq məhsulları istehlak şeylərinə 
tələbatın neçə faizini ödəyir? 

 
1) 45-50%-ə qədərini 
2) 74-75%-ə qədərini 
3)) 70-71%-ə qədərini      
4) 40-45%-ə qədərini 
3) 85-90%-ə qədərini 

 
160. Yeyinti, yüngül sənaye sahələrinin neçə faizini aqrar-sənaye kompleksi 
ödəyir? 

 
1) 50-60%-ə qədərini 
2) 60-70%-ə qədərini 
3)) 70-80%-ə qədərini 
4) 40-45%-ə qədərini 
5) 90-100%-ə qədərini 

 
161. Aqrar-sənaye kompleksinin sosial-iqtisadi əsasını nə təşkil edir? 

 
1) xammal bazası 
2) işçi qüvvəsi 



3) bazara nisbətən yaxınlığı 
4) məhsulların rəqabətqabiliyətli olması 
5)) bunların hamısı 

 
162. ASK formalaşarkən nəyin düzgün nəzərə alınması vacibdir? 

 
1) əmtəəlik məhsul 
2) əmək sərfi 
3)) ərazi-sahə quruluşu 
4) əmək ehtiyatları 
5) torpaq sahələri 

 
163. ASK-nin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün nəyin nəzərə alınması 
vacibdir? 

 
1) əmək haqqının artırılması 
2) əhalinin yaşayış səviyyəsi 
3) torpağın münbitliyinin azalması 
4) satış qiymətlərinin səviyyəsi 
5)) təbii-iqlim şəraiti, iqtisadi artım 

 
164. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyətinə təsir edən amillər hansıdır? 

 
1) məhsul istehsalının azalması 
2) əmtəəlik məhsulun azalması 
3)) əmək ehtiyatları və işçi qüvvəsi 
4) əmək sərfinin azalması 
5) mənfəətin əldə edilməsi 
  

165. ASK-də itkilərin azaldılması və səmərəli fəaliyyəti üçün əsas nədir? 
 
1)) infrastruktur, iqtisadi əlaqələr 
1) əhalinin məskunlaşması 
2) rentabelliyin yüksəldilməsi 
3) əmək məhsuldarlığının azalması 
4) əmək haqqının artması 
 

166. ASK-nı formalaşdırarkən hansı xüsusiyyətlərin nəzərə alınması tələb olunur? 
 
1) texnikadan mövsümi istifadə 
2)) torpağın əsas istehsal vasitəsi olması 
3) əməkdən mövsümi istifadə 
4) texnikanın universal olması 
5) işçilərin ixtisasının artırılması 
 



167. Aqrar-sənaye kompleksində inteqrasiya əlaqələri hansı sahələri əhatə edir? 
 
1) xammal istehsalı sahələrini 
2)) xammal və emal sahələrini 
3) son məhsul istehsalı prosesini 
4) emaldan keçən məhsulların artmasını 
5) satış sferasının genişləndirilməsini 
 

168. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində inteqrasiya nədir? 
 
1) istehsalın ixtisaslaşması 
2) istehsalın təmərküzləşməsi 
3)) sahələrin birləşməsi, qovuşması 
4) gəlirlərin bölgüsü 
5) sahələrin ayrılması 
 

169. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində inteqrasiya prosesi hansı yolla həyata 
keçirilir? 

 
1) istehsalın genişləndirilməsi 
2)) sənaye ilə kənd təsərrüfatının qarşılıqlı əlaqəsi 
3) emal sahələrinin genişləndirilməsi 
4) başqa kanalların çoxalması 
5) tədarük sisteminin ləğv edilməsi 
 

170. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ASK-nin və aqrar iqtisadiyyatın inkişafının əsas 
istiqamətini nə təşkil etməlidir? 

 
1)) xammal istehsalı və emalı 
2) xammal istehsalın azalması 
3) ilkin emalın artırılması 
4) rəqabətə davamsız məhsul istehsalı 
5) itkilərin artması 
 

171. Aqrar istehsalın sosial-iqtisadi nəticələri özünü nədə biruzə verir? 
 
1) məhsul istehsalının artımında 
2)) iqtisadi artım və həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə  
3) həyat səviyyəsinin aşağı düşməsində 
4) istehsalın təşkilində 
5) ixtisaslaşma səviyyəsində 
 

172. Aqrar islahatlar aqrar sferanın inkişafına təsiri hansı formada özünü biruzə 
verə bilər? 

 



1) məhsul istehsalının azalmasında 
2) istehsalın səviyyəsinin aşağı düşməsində 
3)) iqtisadi artımda və səmərəliliyin yüksəldilməsində 
4) yeni texnologiyanın tətbiqində 
5) əmək haqqının aşağı salınmasında 

 
173. Aqrar sfera aqrar-sənaye kompleksini nə ilə təmin edir? 

 
1)) xammalla 
2) hazır məhsulla 
3) istehsala xidmətlə 
4) istehsal vasitələri ilə 
5) mineral gübrələrlə 
 

174. Aqrar sənaye kompleksi bir elm sahəsi kimi nəyi öyrənir? 
 
1)) konkret sahədə ictimai münasibətləri  
2) cəmiyyətin inkişaf mərhələlərini 
3) maddi nemətlər istehsalını 
4) mübadilə və bölgünü 
5) istehlakı idarə edən qanunları 
 

175. Aqrar-sənaye kompleksinin tədqiqat obyektini nə təşkil edir? 
 
1) dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələri 
2)) xüsusi  mülkiyyətli özəl qurumlar 
3) istehsal kooperativləri 
4) balıqçılıq təsərrüfatı 
5) meşə təsərrüfatı 
 

176. Təsərrüfat aqrar-sənaye kompleksi hansı sahələri özündə birləşdirir? 
 
1)) kənd təsərrüfatı və emalı 
2) xidmət sahələrini 
3) tikinti təşkilatlarını 
4) meşə təsərrüfatını 
5) meliorasiya sistemlərini 
 

177. Rayon səviyyəsində fəaliyyət göstərən aqrar-sənaye kompleksi hansı sahələri 
əhatə edir? 

 
1) şirə istehsalı zavodlarını  
2)) rayonun əksər təsərrüfatlarını 
3) yalnız kredit təşkilatlarını 
4) lizinq xidmətini 



5) aqrokimyəvi xidməti 
 

178. Hazırda respublikanın aqrar-sənaye kompleksində neçə müəssisə, təsərrüfat 
və təşkilatları birləşdirir? 

 
1) 3,5 – 4,0 min təsərrüfat 
2) 2.3 – 3,0 minə qədər müəssisəni 
3)) 10,0 mindən çox müəssisə və təşkilatları 
4) 850-dən çox müəssisələri 
5) 500 – 550-yə yaxın təsərrüfatı 
 

179. Hazırda respublikada neçə kollektiv müəssisə fəaliyyət göstərir? 
 
1)) 1119-dan çox 
2) 856-dən az 
3) 516-dən çox 
4) 400-dən çox 
5) 1916-dən çox  
 

180. Aqrar-sənaye kompleksinin sosial-iqtisadi əsasını nə təşkil edir? 
 
1) istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti 
2) məhsulların rəqabət qabiliyyətli olması 
3) bazara nisbətən yaxınlığı 
4) infrastrukturun inkişafı 
5)) bunların hamısı 
 

181. ASK iri istehsal sahəsi kimi necə qrupa bölmək olar? 
 
1) 2-3 qrupa 
2) 3-4 qrupa 
3) 10-15 qrupa 
4) 16-17 qrupa 
5)) 5 qrupa 
 

182. Aqrar-sənaye kompleksində birinci qrupa hansı sahələr daxildir? 
 
1)) kənd təsərrüfatı istehsalı və emalı 
2) yalnız kənd təsərrüfatı 
3) tikinti sahəsi 
4) nəqliyyat və rabitə sahəsi  
5) meliorasiya-irriqasiya xidməti 
 

183. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində birinci qrup nəyi özündə birləşdirir? 
 



1) balıqçılıq təsərrüfatını 
2) meşə təsərrüfatını 
3) suvarma sistemlərini 
4)) kompleks əmələ gətirən özəyi 
5) xammal ehtiyatlarını 
 

184. Müstəqil istehsal sahəsi kimi ikinci qrup sahələr ASK-ni nə ilə təmin edir? 
 
1) suvarma qurğuları ilə 
2) maliyyə resursları ilə 
3)) sənaye mənşəli istehsal vasitələri ilə 
4) kənd təsərrüfatı məhsulları ilə  
5) məişət tullantıları ilə 
 

185. ASK sistemində fəaliyyət göstərən üçüncü qrup nəyi təşkil edir? 
 
1)) infrastrukturu 
2) maddi marağı 
3) əməyin təşkilini 
4) istehsalın ixtisaslaşmasını 
5) baytarlıq xidmətini 
 

186. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində dördüncü qrupa hansı sahələr daxildir? 
 
1) maddi-texniki təchizat 
2) nəqliyyat və rabitə 
3) su təsərrüfatı sistemləri 
4) aqrokimya xidməti 
5)) tədavül sferası sahələri 
 

187. Dördüncü qrupa daxil olan tədavül sferası sahələr ASK-də hansı funksiyanı 
yerinə yetirir? 

 
1)) son məhsulu istehlakçılara çatdırır 
2) xammalın emalını təşkil edir 
3) pərakəndə satışı yerinə yetirir 
4) istehlakçılarla əlaqə yaradır 
5) məhsulların emalını həyata keçirir 
 

188. ASK sistemində beşinci qrupa hansı sahələr daxildir? 
 
1) kənd təsərrüfatı 
2) meşə təsərrüfatı 
3) balıqçılıq təsərrüfatı 
4) xidmət sahələri 



5)) maliyyə, kredit, bank 
 

189. Beşinci qrup kənd təsərrüfatı, emal müəssisələrini nə ilə təmin edir? 
 
1)) kreditlə, maliyyə resursları ilə 
2) maşın və mexanizmlərlə 
3) avtomatlaşdırma vasitələri ilə 
4) cihaz və avadanlıqlarla 
5) xammal və hazır məhsullarla 
 

190. Çoxsahəli istehsal sistemi kimi ASK-nin məzmununu nə təşkil edir? 
 
1) iqtisadiyyatın tənzimlənməsi 
2) müqavilə münasibətləri 
3)) inteqrasiya əlaqələri 
4) ictimai əmək növü 
5) istehsalın səmərəliliyi 
 

191. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının yaradılmasında ASK hansı sahəsi həlledici rol 
oynayır? 

 
1) özəl qurumlar 
2) meşə təsərrüfatı 
3) torpaq fondu  
4) su fondu 
5)) kənd təsərrüfatı 
 

192. ASK-nin formalaşması və inkişafında sənayecə inkişaf etmiş ölkələr neçə 
tarixi mərhələ keçmişlər? 

 
1) 5-7 tarixi mərhələ 
2)) 3 tarixi mərhələ 
3) 2 tarixi mərhələ 
4) 10-11 tarixi mərhələ 
5) 1-2 tarixi mərhələ 
 

193. Birinci tarixi mərhələ özünü hansı sahədə biruzə verir? 
 
1)) əkinçiliyin üstünlük təşkil etdiyi dövr 
2) sənayenin üstün inkişaf dövrü 
3) xidmətin inkişaf dövrü 
4) tikintinin üstün inkişaf dövrü 
5) aqrar sahənin tənəzzül dövrü 
 

194. ASK formalaşarkən nəyin düzgün nəzərə alınması təmin olunmalıdır? 



 
1) əmtəəlik məhsulun 
2) əmək sərfinin 
3)) ərazi-sahə strukturunun 
4) əmək ehtiyatlarının 
5) torpaq sahələrinin 
 

195. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir edən amil nədir? 
 
1) məhsul istehsalının azalması 
2) əmtəəlik məhsulun aşağı düşməsi 
3)) əməkdən və işçi qüvvəsindən istifadə 
4) əmək sərfinin azalması 
5) mənfəətin əldə edilməməsi 
 

196. ASK-nin regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün aşağıdakılardan 
hamısının əhəmiyyəti böyükdür? 

 
1)) infrastrukturun 
2) əhalinin yerləşdirilməsinin 
3) rentabelliyin yüksəldilməsini 
4) əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsinin 
5) əmək haqqının artmasının 
 

197. ASK formalaşarkən hansı xüsusiyyətin nəzərə alınması tələb olunur? 
 
1) mövcud texnikadan istifadə 
2)) torpağın əsas istehsal vasitəsi olması 
3) əməkdən istifadə 
4) texnikanın sahələr üzrə bölgüsü 
5) işçilərin ixtisasını artırılması 
 

198. “Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət 
Proqramı”na dair qanunun birinci mərhələsi illəri əhatə edir? 

 
1) 2000-2003-cü illəri 
2)) 2004-2008-ci illəri 
3) 1995-2000-ci illəri 
4) 1993-1994-cü illəri 
5) 2015-2020-ci illəri 
 

199. “Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət 
Proqramı”nın ikinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir? 

 
1)) 2009-2013-cü illər 



2) 2005-2007-ci illər 
3) 2006-2009-cu illər 
4) 2010-2011-ci illər 
5) 2012-2015-ci illər 
 

200. Sosial-iqtisadi inkişafa dair qəbul olunmuş proqramda Azərbaycanın ərazisi 
neçə regiona bölünmüşdür? 

 
1) 15 iqtisadi regiona 
2)) 10 iqtisadi regiona 
3) 7 iqtisadi regiona 
4) 6 iqtisadi regiona 
5) 15 iqtisadi regiona 
 

201. Azərbaycan Respublikasında resurs potensialına və ərazisinə görə ən böyük 
region hansıdır? 

 
1) Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 
2) Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu 
3) Naxçıvan iqtisadi rayonu 
4) Lənkəran iqtisadi rayonu 
5)) Aran iqtisadi rayonu 
 

202. Respublikada ərazisinə və istehsal potensialına görə kiçik region hansıdır? 
 
1) Abşeron iqtisadi rayonu 
2) Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 
3) Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 
4)) Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 
5) Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 
 

203. Aqrar sferada sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün ilk növbədə nəyə 
nail olunmalıdır? 

 
1) istehsalın genişləndirilməsinə 
2) pul gəlirlərinin artırılmasına 
3) əmək sərfinin artırılmasına 
4)) maddi marağın yüksəldilməsinə 
5) istehsala məsrəflərin azaldılmasına  
 

204. Aqrar sferaya daxil olan yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə nail olmaq üçün öz 
fəaliyyətini nəyə uyğunlaşdırmalıdır? 

 
1) istehsalın artırılmasına 
2)) kənd təsərrüfatının tələblərinə 



3) qiymətlərin artırılmasına 
4) maya dəyərinin aşağı salınmasına 
5) əmək sərfinin artmasına 
 

205. “Azərbaycan Respublikasının Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”na dair proqram nə vaxt təsdiq olunmuşdur (2002-2008-ci illər)? 

 
1) 20 yanvar 2004-cü il 
2) 20 mart 2004-cü il 
3)) 11 fevral 2004-cü il 
4) 22 fevral 2004-cü il  
5) 15 may 2004-cü il 
 

206. “Azərbaycan Respublikasının Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” (2009-2013-cü illər) nə vaxt təsdiq edilmişdir? 

 
1) 15 yanvar 2009-cu il 
2) 29 mart 2009-cu il 
3) 12 may 2009-cu il 
4)) 14 aprel 2009-cu il 
5) 14 fevral 2009-cu il 
 

207. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında aqrar sferanın rolu və yeri nə ilə 
müəyyən edilir? 

 
1) məhsul istehsalının azalması 
2) sahə vahidində xərclərin artması 
3) mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi 
4) emal müəssisələrinin inkişafı 
5)) istehsal və emalın artırılması 
 

208. Hazırda regionlarda aqrar sferanın inkişafının müasir səviyyəsi qənaətbəxş 
hesab etmək olarmı? 

 
1) qeyri-qənaət bəxşdir 
2) inkişaf səviyyəsi tələbatdan aşağıdır 
3)) tələbata uyğundur  
4) tələbatdan yüksəkdir 
5) tələbatdan çox aşağıdır 
 

209. Regionlarda hansı təsərrüfat formalarının inkişafına üstünlük verilir? 
 
1) dövlət təsərrüfatlarına 
2) ailə və ev təsərrüfatlarına 
3) istehsal kooperativlərinə 



4) kollektiv müəssisələrə 
5)) fərdi sahibkarlığa və kəndli təsərrüfatlarına 
 

210. Hazırda regionlarda aqrar sahibkarlığın inkişaf səviyyəsi necədir? 
 
1) aşağı səviyyədədir 
2) yüksək səviyyədədir 
3)) orta səviyyəlidir 
4) qeyri normaldır 
5) inkişaf tempi yüksəkdir 
 

211. Regionlarda məşğulluğun yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın hansı sahəsinin 
inkişafı daha önəmlidir? 

1) əmək tutumlu az olan sahələrin 
2) taxılçılıq sahəsinin 
3) yemçilik sahəsinin 
4)) yüksək əmək tutumlu sahələrin  
5) emal sahəsinin 
 

212. Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın inkişafının 
əhəmiyyəti nədədir? 

  
1) ərzaq məhsulları istehsalının azaldılmasında 
2) qeyri ərzaq məhsulları istehsalında 
3)) ərzaq və gündəlik tələbat mallarının artımında 
4) istehsalın səviyyəsinin aşağı salınmasında 
5) əmək haqqının aşağı salınmasında 
 

213. Regionlarda aqrar sahibkarlıqla məşğul olanların torpaq, işçi qüvvəsi, maliyyə 
vəsaitləri ilə təminatı necədir? 

 
1)) orta səviyyədədir 
2) çox aşağıdır 
3) yüksək səviyyədədir 
4) normativlərə uyğun səviyyədədir 
5) normativlərə uyğun gəlmir 
 

214. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul olunmuş proqram necə yerinə 
yetirilir? 

 
1) lazımı səviyyədə yerinə yetirilmir 
2) yüksək səviyyədə yerinə yetirilir 
3)) plana uyğun həyata keçirilir 
4) qərarlarda boşluqlar var 
5) istehsalın inkişafına təkan vermir 



 
215. Respublikanın regionlarında aqrar sferanın quruluşunda baş verən dəyişiklik 
başqasına necə təsir göstərir? 

 
1) təsir etmir  
2)) fəaliyyəti pozulur 
3) fəaliyyəti genişlənir 
4) fəaliyyəti səmərəli əlaqələnir 
5) fəaliyyəti yüksəlir 
 

216. Aqrar sferada xammaldan əldə edilən son məhsulun çoxalması nəyi əks 
etdirir? 

 
1) xammal itkisinin azalmasını 
2) xammal istehsalının azalmasını 
3)) keyfiyyətin yüksəlməsi və itkilərin azalması 
4) istehsala məsrəflərin yüksəlməsi 
5) xammalın pis keyfiyyətdə olması 
 

217. Aqrar sferada və onun regionlarında istehsal olunan məhsulların neçə faizi 
təkrar istehsala yönəldilir? 

 
1) 25-30 %-ə qədəri 
2) 30-40 %-ə qədəri 
3) 40-45 %-ə qədəri 
4)) 55-60 %-ə qədəri 
5) 75-80 %-ə  qədəri 
 

218. Regionlarda aqrar sferaya daxil olan sahələr onun fəaliyyətinə necə təsir 
göstərir? 

 
1)) müxtəlif formada təsir göstərir 
2) əlaqəli formada təsir edir 
3) əlaqəsiz formada təsir göstərir 
4) iştirak etmirlər 
5) eyni formada təsir göstərir 
 

219. Regionlarda aqrar sferanın ümumi fəaliyyətinə ona daxil olan sahələrin 
iştirakı necə təsir göstərir? 

 
1) məhsulların maya dəyəri ilə  
2) məhsullara sərf olunan əməklə 
3) istehsala məsrəflərlə  
4)) əmtəəlik məhsulun xüsusi çəkisi ilə  
5) istehsalın mexanikləşmə səviyyəsi ilə  



 
220. Respublikanın regionlarında aqrar sferada aqrokimyəvi xidmətin səmərəli 
nəyə bilavasitə təsir göstərir? 

 
1)) məhsul istehsalının artmasına 
2) məhsul istehsalının azalmasına 
3) itkilərin artmasına 
4) son məhsulun azalmasına 
5) xərclərin artmasına 
 

221. Regionlarda hansı amillər torpağın məhsulvermə imkanlarını artırır? 
 
1) torpağın mühafizəsi 
2)) aqrokimyəvi xidmət 
3) aqrotexniki qulluq 
4) torpağın meliorasiyası 
5) torpağın irriqasiyası 
 

222. Regionlarda əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün hansı sahələrə 
diqqət artırılmalıdır? 

 
1) iqtisadi artıma 
2) sahələr üzrə məhsul istehsalının artımına 
3) yerlərdə vərdişlərin inkişafına 
4) yüksək əmək tutumlu sahələrin inkişafına 
5)) bunların hamısına 
 

223. Aqrar sferada ətraf mühitin mühafizəsi nədir? 
 
1) ekoloji təhlükə 
2) ətraf mühitin çirklənməsi 
3) təbii resurslardan istifadə 
4) torpağın çirklənməsi 
5)) resurslardan istifadəyə yönəldilmiş tədbirlər 
 

224. Aqrar sferada külək, su eroziyasına uğramış torpaqlar ümumi torpaqların neçə 
faizini təşkil edir? 

 
1) 25 – 30 %-ə qədərini 
2) 40 – 45 %-ə qədəri 
3) 90 – 100 %-ə qədəri 
4)) 80 – 85 %-ə qədəri 
5) 10 – 15 %-ə qədəri 
 

225. Ətraf mühitin mühafizəsi aqrar sferaya nə verə bilər? 



 
1)) ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalı 
2) ümumi məhsulun artırılması 
3) istehsala məsrəflərin artması 
4) torpağın, suyun çirklənməsi 
5) ekoloji tarazlığın pozulması 
 

226. Aqrar sferada ətraf mühitə ziyan dəyməməsi üçün hansı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir? 

 
1)) meliorasiya işinin aparılması 
2) torpaqlara mineral gübrə verilməsi 
3) ekoloji tarazlığın pozulması 
4) torpağın şoranlaşması 
5) meşə massivlərinin məhv edilməsi 
 

227. Aqrar sferada ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində hansı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi vacibdir? 

 
1) meşələrin qurulmaması 
2) heyvanat aləminin dağılmaması 
3) qrunt sularının səviyyəsi qalxması 
4) ətraf mühitə ziyan dəyməsin 
5)) bunların hamısı 
 

228. Aqrar sferada torpağın çirklənməsi nədir? 
 
1)) torpağın səthinin müxtəlif maddələrlə örtülməsi 
2) torpağa kimyəvi maddələrin daxil olması 
3) mineral gübrələrin verilməsi 
4) zəhərli maddələrdən istifadə 
5) torpaqda qazıntı işlərinin aparılması 
 

229. Aqrar sferada torpağın çirklənməsinin neçə növü mövcuddur? 
 
1) 2 – 3 növü 
2) 1 – 2 növü 
3) 7 növü 
4)) 4 növü 
5) 9 növü 
 

230. Aqrar sferada torpağın çirklənməsi növləri hansılardır? 
 
1) mexaniki çirklənmə 
2) fiziki çirklənmə 



3) kimyəvi, bioloji çirklənmə 
4) sanitariya çirklənməsi 
5)) bunların hamısı 
 

231. Dünyada hər il əridilən 500 milyon ton metalın neçə faizi korroziyaya 
uğrayaraq torpağa daxil olur və onu çirkləndirir? 

 
1) 10 – 15%-ə qədəri 
2) 15 – 20%-ə qədəri 
3)) 20 – 25%-ə qədəri 
4) 40 – 45%-ə qədəri 
5) 45%-dən çox hissəsi   
 

232. Aqrar sferada torpağın xassəsi nə vaxt dəyişir? 
 
1) eroziya zamanı 
2) şoranlaşma zamanı 
3)) fiziki, kimyəvi paralanma zamanı 
4) torpaqdan istifadə zamanı 
5) məhsul istehsalı prosesində 
 

233. Aqrar sferada çirklənmənin öz-özünə təmizlənmə hansı sahədə gedir? 
 
1) torpaqda 
2) atmosferdə 
3) meşədə 
4) istehsal prosesində 
5)) suda 
 

234. Aqrar sferada torpağın fiziki, kimyəvi çirklənməsi nəyə səbəb olur? 
 
1) torpağın su keçirmə qabiliyyətinin azalmasına 
2) keyfiyyətin pisləşməsinə 
3)) məhsuldarlığın aşağı düşməsinə 
4) istehsalın təmərküzləşməsinə 
5) torpaqda özünü təmizləmənin getməsinə 
 

235. Aqrar sferada torpağın müxtəlif maddələrlə çirklənməsi nəyin çirklənməsinə 
bilavasitə təsir edir? 

 
1) meşələrin 
2) üzüm plantasiyalarının 
3) meyvə bağlarının 
4) çay plantasiyalarının 
5)) suyun, atmosferin 



236. Hesablamalara əsasən aqrar sferada məhsuldarlığa təsir edən amilləri 100% 
qəbul etsək  mineral gübrələrdən istifadə məhsuldarlığın yüksəlməsinə neçə faiz 
təsir edir? 

 
1)) 40 – 41 faiz 
2) 20 – 25 faiz 
3) 25 – 30 faiz 
4) 35 – faizdən çox 
5) 50 %-dən az  
 

237. Aqrar sferada investisiya qoyuluşunun mənası nədir? 
 
1) istehsala çəkilən xərc 
2) əmək haqqı xərcləri 
3) kapital yönümlü vəsait 
4)) sərmayə qoyuluşu 
5) maliyyələşdirmə 
 

238. Aqrar sferada investisiyanın əsas istiqamətlərinə rəğmən necə hissəyə ayrılır? 
 
1) 3 hissəyə 
2) 3 – 4-dən çox hissəyə 
3)) 6 hissəyə 
4) 5 hissəyə 
5) 8-10-dan çox hissəyə 
 

239. Aqrar sferada investisiyaların əsas üstünlükləri nədədir? 
 
1) pul vəsaiti, kreditlər, səhmlər, qiymətli kağızlar 
2) daşınan və daşınmaz əmlak 
3) intellektual sərvətlər və başqa sərvətlər 
4)) bunların hamısı 
5) bunların heç biri 
 

240. Aqrar sferada investisiya qoyuluşu hansı amillərə müvafiq olaraq 
təkmilləşdirilir? 

1) sahə strukturuna 
2) təkrar istehsal strukturuna 
3) texnoloji struktura 
4)) bunların hamısı 
5) bunların heç biri  
 

241. Aqrar sferada investisiya siyasəti hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir? 
 
1) investisiya prosesinin mərkəzləşdirilməsi 



2) dövlət investisiyalarının məqsədi yerləşdirilməsi 
3) xarici investisiyaların stimullaşdırılması 
4) bunların heç biri 
5)) bunların hamısı 
 

242. Ölkə iqtisadiyyatı üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya neçə milyon 
manat təşkil etmişdir? 

 
1) 5,7 – 6,0 milyon manat 
2) 0,9 – 3,0 milyon manat 
3)) 7,1 – 7,5 milyard manatdan çox 
4) 10,5 – 15,1 milyard manat 
5) 15,5 milyard manatdan çox 
 

243. Aqrar sfera üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların bütövlükdə ölkə 
iqtisadiyyatı investisiyasında xüsusi çəkisi neçə faiz təşkil etmişdir? 

 
1) 0,5 – 0,7 % qədər 
2) 1,5 – 1,7 %-ə qədər 
3) 0,9 – 2,5 %-ə qədər 
4)) 3,2 % çox 
5) 7,8 – 10,0 %-ə qədər 
 

244. Aqrar sfera üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların nə qədər təşkil 
etmişdir? 

 
1) 6,5 – 10,5 milyon manat 
2) 40,7 – 58,3 milyon manat 
3) 60,5 – 90,0 milyon manat 
4) 150 – 200 milyon manat 
5)) 243,3 milyon manat 
 

245. Əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyaların aqrar sahə üzrə istifadə 
edilmiş investisiyalarda xüsusi çəkisi neçə faiz təşkil edir? 

 
1) 67,9 – 66,7 % 
2) 38,5 – 45,6 % 
3) 78,5 – 24,8 % 
4) 38,5 – 39,0 % 
5)) 18,5 % səviyyəsində 
 

246. Aqrar sferada geniş təkrar istehsalın hansı formasına üstünlük verilir? 
 
1)) intensiv inkişafa 
2) istehsalın ixtisaslaşmasına 



3) ekstensiv inkişafa 
4) istehsalın təmərküzləşməsinə 
5) kompleks mexanikləşdirməyə 

 
247. Aqrar sferada intensiv inkişaf nə deməkdir? 

 
1)) istehsalın keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi 
2) istehsalın yenidən qurulması 
3) istehsalın təmərküzləşməsi 
4) istehsalın yerləşdirilməsi 
5) istehsalın kooperasiyalaşması 
 

248. Aqrar sferada istehsalın intensivlik səviyyəsinin müəyyən edilməsində hansı 
göstəricilərdən istifadə olunur? 

 
1)) əsas fondlar, cari istehsal xərcləri 
2) əmək haqqının səviyyəsi 
3) xərclərin aşağı salınması 
4) gəlirlərin səviyyəsi 
5) ümumi məhsulun dəyəri 
 

249. Aqrar sferada istehsalın intensivlik səviyyəsinin müəyyən edilməsində hansı 
göstəricinin vahid torpaq sahəsinə düşən məbləği əsas götürülür? 

 
1) əmək sərfi göstəricisi 
2)) cari istehsal xərcləri 
3) ümumi məhsulun dəyəri  
4) xalis gəlirin dəyəri 
5) inteqrasiya göstəricisi 
 

250. Aqrar sferada əmək sərfi göstəricisi istehsalın intensivləşdirilməsini hansı 
cəhətdən xarakterizə edir? 

 
1) istehsalın texnologiyasını 
2) istehsalın ixtisaslaşmasını 
3) istehsalın yerləşdirilməsini 
4) istehsalın təmərküzləşməsini 
5)) istehsalın mexanikləşmə və avtomatlaşdırma səviyyəsini 
 

251. Aqrar sferada sahələr üzrə intensivləşmə səviyyəsi müəyyən edilərkən hansı 
göstəricilərdən istifadə olunur? 

 
1) enerji ilə təmin olunma 
2) mineral və üzvü gübrələrdən istifadə 
3) mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi 



4) bitkilərin növ tərkibi, torpağın meliorasiyası 
5)) bunların hamısı 
 

252. Aqrar sferada heyvandarlıq sahələrinin intensivlik səviyyəsinin müəyyən 
edilməsində hansı göstəricilər əsas götürülür? 

 
1) naxırın quruluşunun yaxşılaşdırılması 
2) heyvanların yem, binalarla təmin edilməsi 
3) mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi 
4) cins yaxşılaşdırılması 
5)) bunların hamısı 
 

253. Aqrar sferada istehsalın intensivləşdirilməsi səviyyəsinin müəyyən 
edilməsində hansı göstəricidən istifadə olunur? 

 
1) ümumi gəlirin yararlı sahəyə nisbəti 
2) ümumi məhsulun yararlı sahəyə nisbəti 
3) xalis gəlirin yararlı sahəyə nisbəti 
4) istehsalın rentabellik səviyyəsi  
5)) bunların hamısı 
 

254. Aqrar sferada intensivləşmənin əsas istiqamətini nə təşkil edir? 
 
1) aqrar sahənin sənayeləşməsi 
2) torpaqların meliorasiyası 
3) elmi əsaslarla idarə etmə 
4)) bunların hamısı 
5) bunların heç biri 
 

255. Aqrar sferada ümumi məhsul nədir? 
 
1)) sahələr üzrə ümumi məhsulun dəyəri 
2) bitkiçilik məhsullarının dəyəri 
3) heyvandarlıq məhsullarının cəmi 
4) emal müəssisələrinin dəyəri 
5) xidmət sahələrindən əldə edilən gəlir 

 
256. Aqrar sferada aralıq məhsul nədir? 

 
1) istehsal olunan xalis məhsul 
2) əmək məhsuldarlığı 
3) məhsulların maya dəyəri 
4)) ümumi məhsulun bir hissəsi 
5) əmək haqqının səviyyəsi 
 



257. Aqrar sferada yağ istehsalında aralıq məhsul hansıdır? 
 
1)) kənd təsərrüfatından alınan yem və dən 
2) inəklərə verilən şirəli yem 
3) tərəvəzdən alınan tullantı 
4) heyvanlara verilən qaba yem 
5) çay tikanın tullantısı 
 

258. Aqrar sferada alınan yem və dən nəyin son məhsulu hesab olunur? 
 
1) heyvandarlığın 
2)) bitkiçiliyin 
3) xidmət sahələrinin 
4) üzümçülüyün 
5) yemçiliyin 
 

259. Aralıq məhsul kimi istifadə olunan qüvvəli yem nəyin son məhsuludur? 
 
1) emal müəssisələrinin 
2) kənd təsərrüfatının 
3) meşə təsərrüfatının 
4)) qarışıq yem zavodunun 
5) balıqçılıq təsərrüfatının 
 

260. Aqrar sferada kərə yağın alınmasında aralıq məhsul kimi istifadə olunan süd 
hansı sahənin son məhsuludur? 

 
1)) heyvandarlığın 
2) bitkiçiliyin 
3) qoyunçuluğun 
4) donuzçuluğun 
5) arıçılığın 
 

261. Aqrar sferanın fəaliyyətinə qiymət verərkən nə əsas götürülməlidir? 
 
1) ümumi məhsulun dəyəri 
2) aralıq məhsulun dəyəri 
3) emala gedən məhsulların dəyəri 
4) satılan məhsulun dəyəri 
5)) ümumi məhsuldan aralıq məhsul çıxıldıqdan sonra qalan hissə 
 

262. Aqrar sferada son məhsula nələr daxildir? 
 
1)) emaldan alınan ərzaq məhsulları 
2) əkinçilikdən alınan məhsullar 



3) heyvandarlıqdan alınan məhsullar 
4) məsrəflərin artma ehtimalı 
5) əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi 
 

263. Aqrar sferada mənfəət nədir? 
 
1) pul gəliri 
2) ümumi gəlir 
3) təsərrüfat hesablı gəlir 
4)) xalis gəlirin reallaşan hissəsi 
5) ümumi məhsulun dəyəri 
 

264. Aqrar sferada səmərəliliyi əks etdirən ümumiləşdirilmiş göstərici nədir? 
 
1) əmək haqqı 
2) istehsal xərci 
3) mexanikləşmə 
4) məhsuldarlıq 
5)) əmək məhsuldarlığı 
 

265. Aqrar sferada əmtəəlik məhsul nəyə deyilir? 
 
1) istehsal olunan məhsula 
2)) satılan məhsula 
3) tədarük olunan məhsula 
4) emal olunan məhsula 
5) saxlanılan məhsula 
 

266. Aqrar sferada idarəetmə nədir və onun əsas funksiyası nədən ibarətdir? 
 
1)) işçilərin hərəkətini təmin edər və istiqamətləndirir 
2) əmək ehtiyatlarını hərəkətə gətirir 
3) istehsalı səmərəli təşkil edir 
4) istehsalın ixtisaslaşmasına səbəb olur 
5) əməyin stimullaşdırılmasını təmin edir 
 

267. Aqrar sferanın idarə edilməsi fənninin obyekti nədir? 
 
1)) sosial-iqtisadi sistemdir 
2) sosial inkişafdır 
3) iqtisadi yüksəlişdir 
4) texniki təchizatdır 
5) müasir texnologiyadır 
 

268. Aqrar sferanın idarə edilməsi fənninin predmeti nədir? 



 
1) iqtisadi əlaqədir 
2) sosial münasibətdir 
3) əmək münasibətləridir 
4)) aqrar sahədə istehsaldır 
5) elmi-texniki tərəqqidir 
 

269. Aqrar sahədə regionların, ərazilərin idarə edilməsi nə deməkdir? 
 
1) əməyin idarə olunmasıdır 
2) elmi-texniki tərəqqinin idarə olunmasıdır 
3) bələdiyyələrin idarə olunmasıdır 
4)) ictimai istehsalın idarə olunmasıdır 
5) sosial idarəetmə sistemidir 
 

270. Aqrar sahənin idarə edilməsinin təşkili üçün nəyi nəzərə almaq vacibdir? 
 
1) istehsalın intensivləşməsi 
2) istehsal prosesinin mexanikləşdirilməsi 
3) əməyin təşkili qaydaları 
4)) istehsal xüsusiyyətləri 
5) iqtisadi əlaqələr 
 

271. Aqrar sferada idarəetmə mərhələlərinin formalaşmasına nə təsir göstərir? 
 
1) ixtisaslaşma 
2) inteqrasiya 
3) kooperasiya 
4) təmərküzləşmə 
5)) istehsal amilləri 
 

272. Aqrar sferaya daxil olan sahələrinin idarə edilməsi kim tərəfindən həyata 
keçirilir? 

  
1) aqrar sahə tərəfindən 
2)) müəssisələr tərəfindən 
3) bələdiyyələr tərəfindən 
4) icra hakimiyyəti tərəfindən 
5) nazirlik tərəfindən 
 

273. Aqrar sferada iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi, istehsal-iqtisadi əlaqələr 
kim tərəfindən idarə olunur? 
 

1) Nazirlik 
2) İcra hakimiyyəti 



3) Bələdiyyələr 
4)) tam sərbəst 
5) xidmət sahələri 
 

274. Aqrar sferada inzibati idarəetmə metodunun iqtisadi idarəetmə metodu ilə 
əvəzlənməsinə nə şərait yaratmışdır? 

 
1) istehsalın ixtisaslaşması 
2)) müstəqilliyin təmin olunması 
3) pul gəlirlərinin artması 
4) mənfəətin artım surəti 
5) maddi maraq 
 

275. İqtisadi idarəetmə metodu nəyin idarə obyektinin fəaliyyətinə təsir vasitəsi ilə 
həyata keçirilir? 

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

276. Aqrar sferada idarəetmə funksiyası məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə 
obyektinin nəyidir? 

 
1)) fəaliyyətidir 
2) təşkilidir 
3) genişləndirilməsidir 
4) məhdudlaşdırılmasıdır 
5) stimullaşdırılmasıdır 
 

277. Aqrar sferada istehsalın miqyasının dəyişməsi idarəetmə funksiyasının 
məzmununa necə təsir göstərir? 

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

278. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın həcminin kəskin artması 
nəticəsində idarəetmə funksiyasında yerinə yetirən nəyin dəyişməsi baş verir? 

 
1) heç nə dəyişmir 
2)) işlərin həcmi və sistemi dəyişir 



3) funksiyalar təzələnir 
4) funksiyalar yeniləşir 
5) funksiyalar dəyişir 
 

279. Aqrar sferada idarəetmə funksiyaları təzahür və mahiyyət etibarilə necə olur? 
 
1) eyni 
2)) oxşar 
3) əlaqəli 
4) əlaqələri çox yaxın 
5) müxtəlif 
 

280. Aqrar sferada idarəetmə funksiyalarına nə aiddir? 
 
1) xammal istehsal edən sahələr 
2) emal müəssisələr 
3) tədarük, satış, saxlanma 
4) bunların heç biri 
5)) bunların hamısı 
 

281. Aqrar sferada idarəetmə prosesi məqsəd qoyuluşu ilə başlayır və məqsədin 
yerinə yetirilməsinin nəyi ilə başa çatır? 

 
1) istehsalın nəticəsi ilə 
2)) uçotu və təhlili ilə 
3) məhsulun emalı ilə 
4) məhsul satışı ilə 
5) gəlirlərin alınması ilə 
 

282. Aqrar sferada idarəetmənin hansı üsullarından həm ayrılıqda və həmdə 
idarəetmənin başqa üsullarını həyata keçirməkdə istifadə oluna bilər? 

1) siyasi 
2) texnoloji 
3) təşkilati 
4) sosial 
5)) inzibati 
 

283. Aqrar sferada sahibkarlıq formalarının idarə edilməsi qaydaları necə müəyyən 
edilir? 

 
1) inzibati qaydada 
2) normativ yolları 
3) təşkilati qaydada 
4)) sərbəst qaydada 
5) göstəriş əsasında 



 
284. Sahibkarlıq fəaliyyəti şəraitində aqrar sferada idarəetmənin hansı formasından 
istifadə olunur? 

 
1) normativ 
2) təşkilati 
3)) iqtisadi 
4) inzibati amirlik 
5) müqayisə 
 

285. Aqrar sferada idarəetmə prosesini ümumi şəkildə təsnifləşdirməyə imkan 
verən amil nədir? 

 
1)) cansız təbiətdə idarəetmə sistemi 
2) texniki sistemlərdə idarəetmə 
3) canlı təbiətdə idarəetmə 
4) bioloji sistemlərdə idarəetmə 
5) sosial sistemlərdə idarəetmə 

 
286. Aqrar sferada torpaqdan, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edən əsas 
amil hansıdır? 

 
1) texnoloji sistem 
2) texniki sistem 
3)) təşkilati sistem 
4) aqrobioloji 
5) aqrotexniki 
 

287.Aqrar sferada innovasiya əsasən nə ilə xarakterizə olunur? 
 
1)) iqtisadiyyata qoyulan vəsaitin nəticəsi ilə 
2) cəmiyyətin inkişafı ilə 
3) elmi-texniki tərəqqinin (ETT) əsas tərəfi kimi 
4) iqtisadiyyatın inkişafı kimi 
5) yeni istehsal növləri kimi 
 

288. Aqrar sferada yeni texnologiyanın tətbiqində əsas qoyuluşlar hansı istiqamətə 
yönəldilir? 

 
1) istehsalın ixtisaslaşmasına 
2)) innovasiyanın inkişafına  
3) istehsalın intensivləşməsin 
4) əməyin təşkilinə 
5) istehsalın idarə edilməsinə 
 



289. Aqrar sferada innovasiya fəaliyyəti özünü hansı formada biruzə verir? 
1)) elmi-texniki tərəqqinin əsas tərəfi kimi 
2) inkişafın əsas hissəsi kimi 
3) istehsala xərclərin artması kimi 
4) ixtisaslaşmanın dərinləşməsi kimi 
5) əsas fondlardan istifadə 

 
290. EET nəyin dəyişməsinə və inkişafına təsir göstərir? 

 
1) istehsalın strukturunun dəyişməsinə 
2)) əmək vasitələrinin dəyişməsinə 
3) təsərrüfat formalarının dəyişməsinə 
4) maşın və mexanizmlərin dəyişməsinə 
5) istehsalın texnologiyasının dəyişməsinə 

 
291. Aqrar sferada ETT inkişafı insanlar arasında nəyin yaxşılaşmasına təsir edir? 

 
1) istehsalın ixtisaslaşmasına 
2) əməyin təşkili formalarına 
3) qarşılıqlı münasibətlərin yaxşılaşmasına 
4) böhranlı vəziyyətin yaranmasına 
5) iqtisadi artıma 

 
292. Aqrar sferada ETT-nin inkişafı nəyə şərait yaradır? 

 
1) enerji gücünün azalmasına 
2) xərclərin artmasına 
3) əmək məsrəflərinin çoxalmasına 
4)) ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə 
5)  resurslardan səmərəsiz istifadəyə 

 
293. Aqrar sferada EET-nin inkişafı nəyə əsaslanır? 

 
1)) iqtisadi və bioloji qanunlara 
2) EET məxsus qanunlara 
3) təbii iqlim şəraitinə 
4) regional xüsusiyyətlərə 
5) istehsalın inkişafına 

 
294. Təsərrüfat formalarının birinin digərinə çevrilməsi necə həyata keçirilir? 
 
1)) ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
2) belə hal həyata keçirilmir 
3) yavaş-yavaş 
4) bunların heç biri 



5) bunların hamısı 
 
295. Ərazi məşğulluq proqramının I bölməsinə bunlardan hansı aid edilir? 
 

1) məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsində əmək bazarının rolu 
2) əmək bazarının hesablanması 
3)) iqtisadi və sosial demoqrafik inkişafın əsas istiqaməti 
4) bunların heç biri 
5) bunların hamısı 
 

296. Ərazi məşğulluq proqramının II hissəsinə bunlardan hansı aid edilir? 
 
1)) məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsində əmək bazarının rolu 
2) əmək bazarının hesablanması 
3) kadrların peşə hazırlığı 
4) sərbəst işlərin və qeyri-məşğul əhalinin yeni işə hazırlanması 
5) bunların hamısı 
  
297. Ərazi məşğulluq proqramının III hissəsinə bunlardan hansı aiddir? 
 

1) kadrların peşə hazırlığı 
2) yeni işə hazırlanması 
3) iqtisadi inkişafın istiqaməti 
4)) əmək bazarinin hesablanması 
5) bunların hamısı 
 

298. Aqrar-sənaye kompleksinin sosial-iqtisadi əsasları nə təşkil edir? 
 
1. (Xammal bazası, işçi qüvvəsi, məhsulların tələbatı ödəmə qabiliyyəti 
olması) 
2. İstehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi 
3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 
4. İstehsala yeni texnologiyanın tətbigi 
5. Yeni bazar strukturlarının yaradılması 
 

299. Sahələr üzrə aqrar-sənaye kompleksləri nədir? 
 
1. (Sahələr üzrə xammal istehsalı, emalı, satışı ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 
müəssisələrin birliyi) 
2. İstehsal texnologiyaların təkmilləşdirilməsi 
3. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı 
4. Sahibkarlıq fəaliyyəti 
5. Sahələr üzrə məhsul artımı 
 

300. Ekoloji tarazlığın pozulmasına aşağıdakılardan hansı daha ciddi təsir göstərir? 



 
1) əmək təşkili 
2) mexanikləşmə  
3)) suvarma texnologoyası 
4) nəqliyyat 
5) rabitə 
 
 
 
 
 


