
1. Milli təhlükəsizliyin əsas obyekti və subyekti hesab olunur:  
A. Cəmiyyət 
B. Dövlət 
C. İnsan 
D. Ordu 
E. Bütün cavablar doğrudur 

 

 

2. Milli təhlükəsizliyə dair əsas nəzəri məktəblər: 
A. Realpolitika,Liberalpolitika,Vahid dünya 
B. Realpolitika,Liberalpolitika,Demokratik dünya 
C. Liberalpolitika,Postmodernizm,Neomarksizm 
D. Realpolitika,Demokratik dünya,Vahid dünya  
E. Neoklassizm,Neomarksizm,Demokratik dünya 

 

 

3. Ekspansiyanın 7 qanununun müəllifi: 
A. R.Çellen 
B. F.Ratsel 
C. K.Haushofer 
D. H.Morgentau 
E. X.Makinder 

 

 

4. Geopolitika” terminini ilk dəfə elmi dövriyyəyə gətirib: 
A. K.Haushofer 
B. F.Ratsel 
C. Ş.L.Monteskye 
D. Jan Boden 
E. R.Çellen 

 

 

5. Müasir Realpolitika nəzəri məktəbinin yaradıcısı: 
A. X.Makinder 
B. H.Kissincer 
C. Z.Bzejinski 
D. H.Morgentau 
E. F.Ratsel 

 

 



6. Liberalpolitika məktəbi daha çox tanınır: 
A. H.Morgentaunun adı ilə 
B. K.Haushoferin adı ilə 
C. Cozef Nay və Robert Kohenin adı ilə 
D. F.Ratselin yaradıcılığı ilə 
E. Z.Bjezinskinin yaradıcılığı ilə 

 

 

7. ”Demokratik dünya” nəzəri məktəbinin ideya banisi hesab olunur:  
A. İ.Kant 
B. Hegel 
C. T.Hobbs 
D. Ş.L.Monteskye 
E. Aristotel 

 

 

8. Realpolitika məktəbinin nümayəndələri istinad edirlər: 
A. Aristotelə 
B. Platona 
C. İ.Kanta 
D. Fukididə 
E. Polibiyə 

 

 

9. Realpolitika məktəbinin nümayəndələri öz fikirlərində qədim dövrün hansı əsərinə istinad edirlər: 
A. Qanunların ruhu  
B. Hökmdar 
C. Peloponnes müharibələri 
D. Ekspansiyanın qanunları 
E. Heç birinə 

 

 

10. İ.Kant hansı nəzəri məktəbin ideya banisi hesab olunur: 
A. Demokratik dünya 
B. Realpolitika 
C. Liberalpolitika 
D. Alman geopolitika məktəbi 
E. ABŞ geopolitika məktəbi 

 

 



11. Milli bazarın qorunmasına aid olan tədbirlərə aiddir: 
A. Embarqo 
B. Sanksiya 
C. Boykot 
D. Kvota 
E. Sabotaj 

 

 

12. Merkantilizmin mahiyyəti: 
A. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması 
B. İqtisadiyyatın dövlətin siyasi maraqlarına tabe edilməsi 
C. İqtisadiyyatın siyasətdən təcrid olunması 
D. İqtisadiyyatda azad bazara keçilməsi 
E. Azad iqtisadi zonanın yaradılması 

 

 

13. Maltusçuluq yarandı: 
A. Almaniya 
B. İtaliya 
C. İngiltərə 
D. ABŞ 
E. Kanada 

 

 

14. Merkantilizm terminindən ilk istifadə etmişdir: 
A. Maltus 
B. Bleyk və Lippman 
C. Nay və Kohen 
D. Bleyk və Uolters 
E. Uolters və Nay 

 

 

15. Merkantilizmə zidd olan cərəyanlara aiddir: 
A. Siyasi realism 
B. Dövlət-mərkəzçi yanaşma 
C. Iqtisadi millətçilik 
D. Maltusçuluq 
E. İqtisadi liberalizm 

 

 



16. Milli iqtisadi təhlükəsizliyə aid deyil: 
A. Dünya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlığın nəzərə alınması 
B. Açıqlıq və səmərəli proteksionizmin uzlaşdırılması 
C. İstifadəsi milli maraqlara sərf edən xarici amillərin xeyrinə imtiyazların legitim sayılması 
D. İqtisadi inkişafda iştirak edən tərəflərin qanuni maraqlarının mühafizəsi 
E. Avtarkiya 
17. Hansı geopolitiki “dənizin Klauzevitsi” adlandırırlar: 
A. Makinder 
B. Mehen 
C. Spaykmən 
D. Nay 
E. Hovsbaum 

 

 

18. ”Rimlənd” anlayışı hansı geopolitikə məxsusdur:  
A. Spaykmən 
B. Makinder 
C. Haushofer 
D. Çellen 
E. Hobsbaum 

 

 

19. ”Müharibə siyasətin zorakı yolla davamıdır” ifadəsi kimə məxsusdur: 
A. Makinder 
B. Klauzevits 
C. Spaykmən 
D. Haushofer 
E. Makiavelli 

 

 

20. Makinderin fikrincə “Rimlənd“ə daxildir: 
A. Skandinaviyadan Çin dənizinədək ərazi 
B. Ural dağlarınadək Rusiya ərazisi 
C. Avrasiyanın mərkəzi 
D. Alp dağlarından Himalaya qədər ərazi 
E. Atlantik və Sakit okean sahilboyu ərazisi  

 

 

21. Hansı nəzəriyyəçi “Soyuq müharibə”ni ABŞ və SSRİ arasında “Böyük oyun” adlandırır: 
A. F.Fukiyama 
B. İ.Vallerstayn 



C. S.Hantinqton 
D. D.Trenin 
E. C.Nay 

 

 

22. ”Rimlənd” anlayışı ehtiva edir: 
A. Vatikan 
B. Katolik Avropası 
C. Mərkəzi Avropa 
D. Kənar ərazilər 
E. Ada əraziləri 

 

 

23. ”Dünyanın mərkəzinə nəzarət edən dünya adasına nəzarət edir,dünya adasına nəzarət edən 
dünyaya hökmranlıq edir” fikri hansı nəzəriyyəçiyə aiddir: 

A. Spaykmən 
B. Mehen 
C. Çellen 
D. Morgentau 
E. Makinder 

 

 

24. Daxili münaqişələrin artması səbəbindən individiumların təhlükəsizlik səviyyəsi enmişdir” 
fikrinin tərəfdarı olan konsepsiya:  

A. Demokratik dünya 
B. İnsan təhlükəsizliyi 
C. Kooperativ təhlükəsizlik 
D. Sosial təhlükəsizlik 
E. Qrosian konsepsiyası 

 

 

25. Beynəlxalq norma və prinsiplər şəraitində deyil,humanitar dəyərlər və idealların müdafiəsi 
mövqeyindən fəaliyyət göstərməyi əsaslandıran konsepsiya: 

A. Qrosian 
B. İnsan təhlükəsizliyi 
C. Demokratik dünya 
D. Kantian 
E. Sosial təhlükəsizlik 

 

 



26. Təhlükəsizliyin aşağı təbəqələrdən gələn sosial hərəkətlərdən formalaşdığını bildirən konsepsiya:  

 

A. Kooperativ təhlükəsizlik 
B. İnsan təhlükəsizliyi 
C. Qrosian 
D. Kantian 
E. Sosial təhlükəsizlik 

 

 

27. C.Spaykmənə görə “Rimlənd” daxildir:  
A. Sakit Okean və Atlantik okean sahili ərazilər 
B. SSRİ-ni və “Dünya adasını” birləşdirən ərazi 
C. Baltik dənizindən Qərbi Avropayadək ərazi 
D. Şərqi Avropanı və “Hartlənd”i birləşdirən ərazi 
E. Avrasiyanın sahilboyu əraziləri 

 

 

28. Milli maraqları formalaşdıran subyektlərə aid deyil: 
A. Cəmiyyət 
B. Sosial qruplar 
C. Vətəndaşlar 
D. Beynəlxalq təşkilatlar 
E. Dövlət strukturları 

 

 

29. Dünya adası” anlayışını dövriyyəyə gətirib:  
A. F.Ratsel 
B. R.Çellen 
C. X.Makinder 
D. K.Haushofer 
E. Klauzevits 

 

 

30. Həyat sahəsi” anlayışını dövriyyəyə gətirib:  
A. X.Makinder 
B. F.Ratsel 
C. R.Çellen 
D. K.Haushofer 
E. Tomas Hobbs 



 

 

31. ”Hartlənd”(dünyanın ürəyi) anlayışının müəllifi: 
A. X.Makinder 
B. R,Çellen 
C. F.Ratsel 
D. S.Hantinqton 
E. İ.Vallerstayn 

 

 

32. Gələcəyin okeanı kimi Sakit Okeanı təqdim edən:  
A. K.Haushofer 
B. R.Çellen 
C. H.Kissincer 
D. H.Morgentau 
E. F.Ratsel  

 

 

33. Coğrafi determinizmdən əsl geopolitikaya keçid başlayıb: 
A. Qədim yunan filosoflarının əsərləri ilə 
B. Ş.L.Monteskyenin “Qanunların ruhu ” əsəri ilə 
C. F.Ratselin yaradıcılığı ilə 
D. Tomas Hobbsun yaradıcılığı ilə 
E. Fukididin əsəri ilə 

 

 

34. F.Ratselin fikrincə dövlətin siyasi gücü yayılır:  
A. Onun mədəniyyətinin yayıldığı əraziyə 
B. Uzaqda yerləşsə də onunla eyni dinə mənsub olan əhaliyə 
C. Bütün qonşu dövlətlərə 
D. Yalnız öz sərhədlərinə aid olan əraziyə 
E. Yalnız eyni milliyyətdən olan əhaliyə 

 

 

35. R.Çellen öz baxışlarına görə aiddir: 
A. Böyük Britaniya geopolitika məktəbinə 
B. Alman geopolitika məktəbinə 
C. ABŞ geopolitika məktəbinə 
D. Rusiya geopolitika məktəbinə 
E. Heç birinə aid deyil 



 

 

36. K.Haushoferi nasistlərdən fərqləndirən əsas cəhət:  
A. Kosmopolit olması 
B. İngiltərəyə meyl etməsi 
C. Almaniyanın Rusiya ilə müharibəsinin əleyhinə olması 
D. Almaniyanın ABŞ-la müttəfiqliyinin tərəfdarı olması 
E. Heç bir fərq yox idi 

 

 

37. ABŞ geopolitika məktəbinə aid deyil:  
A. Z.Bjezinski 
B. X.Makinder 
C. F.Fukiyama 
D. S.Hantinqton 
E. İ.Vallerstayn 

 

 

38. Z.Bjezinski aiddir: 
A. Böyük Britaniya məktəbinə 
B. Rusiya məktəbinə 
C. Alman məktəbinə 
D. İsveç məktəbinə 
E. ABŞ məktəbinə 

 

 

39. Hansı politoloq dünyanın nüvə-periferiya strukturunu əsaslandırıb: 
A. S.Hantinqton 
B. F.Fukiyama 
C. İ.Vallerstayn 
D. Z.Bjezinski 
E. F.Ratsel 

 

 

40. Tarixin sonu ” əsərinin müəllifi: 
A. S.Hantinqton 
B. İ.Vallerstayn 
C. Z.Bjezinski 
D. R.Çellen 
E. F.Fukiyama 



 

 

41. Hərbi qüvvələrin maddi gücünün göstəricilərinə aid deyil: 
A. Dövlət büdcəsindən milli müdafiəyə ayrılan xərclər 
B. Emaledici sənayenin ümumi istehsalda payı 
C. Emaledici sənayenin ümumi istehsalda payı 
D. Hərbi heyətdə döyüş təyyarə və vertolyotlarının olması 
E. Hərbi heyətdə döyüş gəmilərinin olması 

 

 

42. Dövlətin maddi gücünün göstəricilərinə aid deyil: 
A. Ərazi 
B. Ümumdaxili məhsulun həcmi 
C. Əhali 
D. Təhsilə ayrılan vəsait 
E. Emaledici sənayedə çalışanların sayı 
43. Yalta-Potsdam sisteminin xüsusiyyətləri: 1. İkiqütblülük 2. Müharibədə uduzan tərəflərin 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması 3. Bütün dünyada çoxlu münaqişələrin mövcudluğu 4. Sistem 
qarşıdurma, hərdən isə kəskin qarşıdurma xarakter daşıyırdı 5. Sistem siyasi-ideoloji qarşıdurma 
xarakteri daşıyırdı 6. Avropa dövlətlərinin qüvvələr balansı 7. Nüvə silahın mövcudluğu hərbi və 
siyasi strategiyaların inqilabına gətirdi 8. Sistem Avropamərkəzli xarakter daşıyırdı 9. Sistemdə 
baş verən hadisələr qarşıdurmanın qloballaşmasına və dərin geosiyasi strukturlaşmasına gətirdi 

A. 1, 4, 5, 7, 9 
B. 1, 2, 3, 6, 7 
C. 1, 4, 5, 8, 9 
D. 1, 2, 3, 7, 8 
E. 1, 2, 5, 7, 8 

 

 

44. Bipolyar Yalta-Potsdam sisteminin formalaşma dövrü nə vaxta qədər davam edib? 
A. Karib böhranına qədər 
B. NATO-nun yaradlmasına qədər 
C. Varşava Müqaviləsi Təşkilatının yaradılmasına qədər 
D. Koreya müharibəsinə qədər 
E. Vyetnam müharibəsinə qədər 

 

 

45. Trumen doktrinasına görə: 
A. Kommunist təhlükəsi altında olan Yunanıstan və Türkiyəyə 400 mln. dollar məbləğində yardımın 

göstərilməsi 
B. İkinci dünya müharibəsində zərər çəkmiş Avropa ölkələrinə yardım göstərilməsi 



C. Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ictimai və siyasi təşkilatlar Ədliyyə Nazirliyində yenidən 
qeydiyyatdan keçməlidirlər 

D. ABŞ Avropada yeni orta mənzilli raketlər yerləşdirməməli idi 
E. NATO üzvü olan Avropa ölkələri hərbi yardım almaq üçün ABŞ-a müraciət etdilər 

 

 

46. Marşal planı nəzərdə tuturdu: 
A. Müharibədən sonrakı dövrdə iqtisadiyyatı bərpa etmək üçün Avropa ölkələrinə maliyyə 

yardımının göstərilməsini 
B. İşçi qüvvələrinin tam məşğulluğunu 
C. Sosial təminat üçün geniş şəraitin yaranmasını 
D. Qərb ölkələrinin SSRİ ilə əməkdaşlıq proqramını 
E. İnkişaf edən ölkələrə kömək 

 

 

47. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ABŞ-ın SSRİ-yə qarşı siyasəti adlanırdı: 
A. "Çəkindirmə" siyasəti 
B. Bitərəflik siyasəti 
C. Amerikan həyat tərzinin təbliğatı 
D. Müttəfiqlik münasibətləri 
E. Xüsusi münasibətlər 

 

 

48. "Qaydaya cavabdeh olan "dünya hökuməti"nin formalaşmasına gətirən ümumbəşəri dəyərlərinin 
prioritetiyi" haqqında fikirlər kimlərə məxsus idi? 

A. İdealistlərə 
B. Siyasi realistlərə 
C. Neorealistlərə 
D. Radikalistlərə 
E. Konstruktivislərə 

 

 

49. "Beynəlxalq sisteminin sabitliyi hər dövlətin onun milli maraqlarına uyğun olan sağ qalmaq 
arzusu əsasında əldə edilir" fikri kimlərə məxsus idi? 

A. Siyasi realistlərə 
B. İdealistlərə 
C. Neorealistlərə 
D. Postmodernistlərə 
E. Liberal idealistlərə 

 



 

50. Siyasi realistlərin praktiki məsləhətləri: 1. Qaydaya cavabdeh olan "dünya hökuməti"nin 
formalaşmasına gətirən ümumbəşər dəyərlərinin yayılması 2. dövlətər düşmən mühitdə öz milli 
maraqlarını həyata keçirərək və mənasız münaqişələrin başlamasına yol verməyərək ehtiyyatla 
hərəkət etməlidilər 3. beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin əməkdaşlıq və inteqra meyllərinin 
dəstəkələnməsi 4. dövlət başçıları mövcud olan hər vasitədən istifadə edərək çevik siyasət həyata 
keçirməlidilər 5. beynəlxalq münasibətlərin əsasına real insan düşüncəsi və fəaliyyətini qoymaq 
üçün insanların şüurunun yüksəldilməsi  

A. 2, 4 
B. 1, 2 
C. 3, 5 
D. 4, 5 
E. 1, 3 

 

 

51. Siyasi realizm hansı fikir üzərində yaranmışdır? 1. dövlətlər beynəlxalq aləmin əsas aktorlarıdır 
2. təşkilatlar beynəlxalq aləmin əsas aktorlarıdır 3. ümumbəşər dəyərlərinin prioritetliyi 4. 
dövlətlərin məskəni anarxiya ilə xarakterizə olunur 5. müharibəni tamamilə istisna etmək olmaz 

  1, 4, 5 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 2, 3, 5 

 

 

52. Realpolitiklər beynəlxalq münasibətləri bənzədirlər: 

  Şahmat oyununa 

 Bilyard oyununa 

 Boulinq oyununa 

 Domino oyununa 

 Nərd oyununa 

 

 

53. Realpolitikada “təhlükəsizlik dilemması”: 

  Nüvə müharibəsi təhlükəsi 



 Nüvə silahının yayılması 

 Nüvə dövlətlərinin sülh üçün təhlükə yaratması 

 Bir dövlətin hərbi hazırlığının digərlərində həllolunmaz mücərrədlik yaratması 

 Ərazi bütövlüyü prininsipi və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi arasında ziddiyyət 

 

 

54. ”Dünya siyasətində Evklid həndəsəsi dövrü başa çatmışdır” fikri kimə məxsusdur:  

 Torkunov 

 Morgentau 

 Kissincer 

 Bjezinski 

 Hantinqton 

 

 

55. ”Demokratik dünya” nəzəri məktəbinin əsasını qoyanlar: 

  C. Nay,Kissincer,Morgentau 

 Kant,Hobbs,Rişelye 

 Haushofer,Ratsel,Çellen 

 Babst,Doyl,Rassel 

 Babst,Nay,Kissincer 

 

 

56. Qloballaşma dövründə beynəlxalq münasibətlərin xüsusiyyəti deyil:  

 insan hüquqlarının hər bir dövlətin daxili işi olması  

 siyasətin iqtisadiləşməsi 

 qeyri-dövlət strukturlarının iqtisadi potensialının artması 

 qeyri-dövlət strukturlarının iqtisadi potensialının artması 

 dövlətlərin daxili və xarici siyasəti arasında sərhədlərin itməsi 

 

 



57. İnteqrasiya prosesi öz inkişafında bir neçə mərhələdən keçir: 1. ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti 
birləşdirilir 2. ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti məhdudlaşır 3. ölkələrin daxili və xarici siyasəti 
əlaqələndirilir 4. ölkələr NATO-ya daxil olmalıdırlar 5. ölkələrin müdafiə və təhlükəsizlik 
məsələləri ümumi mərkəzdən idarə olunur 

  1, 3, 5 

 1, 4, 5 

 2, 3, 4 

 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 

58. xalqının vahidliyinin qorunub saxlanması hansı sahədə maraqlara aiddir: 
Siyasi 

 İnformasiya 

 Elm,mədəniyyət və mənəviyyat 

 İqtisadi 

 Sosial 

 

 

59. Azərbaycan xalqının genofondunun qorunması hansı sahədə millli maraqlara aiddir: 

  Siyasi 

 Sosial 

 İnformasiya 

 Hərbi 

 Elm,mədəniyyət və mənəviyyat 

 

 

60. AR-nın sosial sahədə milli maraqlarına aid deyil:  

 Səhiyyə və sosial sığorta sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi 

 Əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi 

 Cəmiyyətin yaşayışı üçün təhlükəsiz ekoloji və texnoloji şəraitin yaradılması 

 Azərbaycan xalqının genofondunun qorunması 



 Bütün cavablar doğrudur 

 

 

61. Bunlardan hansı AR-nın siyasi sahədə milli maraqlarına aiddir: 

  Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin qorunması 

 Azərbaycan xalqının dünya xalqları ilə dostluq şəraitində yaşaması 

 Dövlətin müdafiə qüdrətinin təmin edilməsi 

 Döyüşə və səfərbərliyə hazırlığın təmin olunması 

 Milli özünüdərk və iftixar hissinin inkişaf etdirilməsi 

 

 

62. Təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət:  

 Vətəndaşların payina düşür 

 Dövlət orqanlarının payına düşür 

 Beynəlxalq təşkilatların payına düşür 

 Dövlətin payına düşür 

 Ordunun payına düşür 

 

 

63. Amerika politoloqu Lippmana görə Dövlət o zaman təhlükəsiz olur ki: 1. müharibədən qaçmaq 
məqsədilə öz maraqlarını qurban verməyə məcbur olmur 2. dünyanın hər yerində maraqlarını 
qoruya bilir 3. dövlətin maraqlarına təcavüz olduqda müharibə yolu ilə bu maraqları qoruyur 4. 
Böyük dövlətlərlə eyni maraqları güdür 

  1,3 

 1,2 

 2,3 

 2,4 

 3,4 

 

 

64. Maraqların təsnifatına aid deyil:  



 Sosial əhəmiyyət 

  Ümumilik 

 Dinamiklik 

 Qarşılıqlı fəaliyyət xarakteri 

 Müddəti 

 

 

65. Təlqinetmə metoduna aid deyil:  

 Təsadüfi 

 Birbaşa 

 Məcburi 

 Dolayı 

 Təşkil olunmuş 

 

 

66. Maraqların həyat fəaliyyəti sahələrinə görə təsnifatına aid deyil: 

   İqtisadi 

 Xarici siyasət 

 Daxili siyasət 

 Həyati əhəmiyyətli 

 İnformasiya 

 

 

67. Maraqların ümumilik dərəcəsinə görə təsnifatına aid deyil: 

   İndividual 

  Dövlət 

 Qrup 

 Milli 

 Ümumbəşəri 

 



 

68. Maraqların istiqamətinə görə təsnifatına aid deyil:  

 Şəxsi 

  İqtisadi 

 Siyasi 

 Hərbi 

 Mənəvi 

 

 

69. Maraqların qarşılıqlı fəaliyyət xarakterinə görə təsnifatına aid deyil:  

 Uzlaşan 

 Perpendikulyar 

 Paralel 

 Fərqli 

 Bir-birinə zidd 

 

 

70. Maraqların subyektlərə görə təsnifatına aid deyil: 

  Region 

 Dövlət 

 İctimai 

 Dövlətlər koalisiyası 

 Dünya birliyi 

 

 

71. Maraqlar bölünür: 

  Zəruri,mühüm,az mühüm 

 Həyati əhəmiyyətli,əhəmiyyətli,az əhəmiyyətli 

 Daimi,əbədi,uzun müddətli 

 Uzun müddətli,qısa müddətli,ani 



 Zəruri,həyati əhəmiyyətli,az əhəmiyyətli 

 

 

72. Maraqların istiqamətinə görə təsnifatına aid deyil: 

  Dövlət 

 Siyasi 

  İqtisadi 

 Mədəni 

 Hərbi 

 

 

73. Roma imperiyası dövründə kimlərə qarşı müharibə ədalətli sayılırdı: 

  Barbarlara 

 Sivil xalqlara 

 Müsəlmanlara 

 Pravoslavlara 

 Yəhudilərə 

 

 

74. Tomas Hobbs dövlətlər arasında fasiləsiz müharibələri nə ilə izah edirdi: 

  İqtisadiyyatın inkişafı 

 Təbii sərvətlərin azalması 

 Dövlətlər üzərində ali arbitrajın olmaması 

 Əhali artımı 

 Kapitalizmin inkişafı 

 

 

75. ”Əsən küləklər gölməçələri iylənməkdən qoruduğu kimi,müharibələr də cəmiyyəti çürüməkdən 
qoruyur” fikri kimə məxsusdur: 

  T. Hobbs 



 Maltus 

 Makiavelli 

 Spinoza 

 Fukidid 

 

 

76. ”Artıq adamlar” nəzəriyyəsi kimə aiddir: 

  Tomas Hobbs 

 Maltus 

 Makiavelli 

 II Filipp 

 Rişelye 

 

 

77. ”Zəmanənin mühüm məsələlərini dəmir və qan gücünə həll etmək lazımdır” ifadəsinin müəllifi: 
Lloyd Corc 

 Hitler 

 Bismark 

 Makiavelli 

 Makedoniyalı İsgəndər 

 

 

78. ”Qanun hörümçək toru kimidir,güclü ordan çıxır,zəif isə ilişib qalır” ifadəsi kimə məxsusdur: 

  Bismark 

 Rişelye 

 Stalin 

 Hitler 

 XIV Lüdovik 

 

 



79. Qərar qəbulu mexanizminə aid deyil: 

  Vaxtında yerinə yetirilməsi 

 Problemin qoyuluşu 

 Məlumat toplanması və təhlil 

 Alternativlərin seçilməsi 

 Qərarın hazırlanması 

 

 

80. Milli təhlükəsizlik sahəsində qərarların təsnifatına aiddir: 

   Fundamental,hüquqi,hərbi 

  Sosial,hüquqi,inzibati 

 Fundamental,qanunverici,inzibati 

 Qanunverici,icraedici,hüquqi 

 Fundamental,siyasi,hərbi 

 

 

81. Milli təhlükəsizlik sahəsində qərar qəbulu mexanizmində manelərin təsnifatı:  

 Aktiv və passiv 

 Leqal və qeyri-leqal 

 Hərbi və dinc 

 Siyasi və iqtisadi 

 Açıq və gizli 

 

 

82. Milli təhlükəsizlik sahəsində qərarın yerinə yetirilmə mərhələsinə aid deyil:  

  Qərarın təhlili 

 Yerinə yetirilməyə nəzarət 

 Alternativlərin qiymətləndirilməsi 

 Geriyə əlaqə 

 Düzəliş edilməsi 



 

 

83. Milli təhlükəsizlik sahəsində qərar hazırlanması mərhələsinə aid deyil: 

  Alternativlərin işlənib hazırlanması 

 Alternativlərin qiymətləndirilməsi 

 Qərar qəbulunun zəruriliyinin etirafı 

 Alternativlərin seçilməsi 

 Hamısı aiddir 

 

 

84. Şəxsiyyətin həyati mühüm maraqlarına aid deyil: 

  Həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 

 Əmlak təhlükəsizliyi 

 Hərbi qüvvələrin sayı 

 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 

 

85. Yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı hansı sahədə maraqlara aiddir: 

  Sosial ədalət 

 Həyat səviyyəsi 

 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 Konstitusiya hüquqlarının təmin olunmasıi 

 Həyat keyfiyyətiı 

 

86. Dövlət sirlərinin qorunmasının hüquqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi milli təhlükəsizliyin 
qorunmasının hansı sahəsinə aiddir 

  Siyasi 

 İqtisadi 

 Ekoloji 



 Hərbi 

 İnformasiya 

 

 

87. Yoxsulluğun aradan qaldırılması hansı sahədə milli təhlükəsizliyin qorunmasına aiddir: 

  Siyasi 

 Hüquqi 

 Elm,mədəniyyət,mənəviyyat 

 İqtisadi 

 Sosial 

 

 

88. Beynəlxalq terrorçuluğa və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlıq hansı sahədə milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına aiddir: 

  Elm,mədəniyyət,mənəviyyat 

 İqtisadi 

 Siyasi 

 Hərbi 

 İnformasiya 

 

 

89. Nüvə silahının yaylmaması haqqında müqavilə imzalanmışdır:  

 1958 

 1955 

 1968 

 1969 

 1990 

 

 

90. Ölkədə Konstitusiya quruluşunun qorunmasının əsas istiqamətlərinə aid deyil:  



 Milli iqtisadiyyatın beynəlxalq inteaqrasiyası üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

 Milli qanunvericiliyin üstünlüyünün təmin olunması 

 Dövlətin bütövlüyünün müdafiəsinin təşkilati və hüquqi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması 

 Separatçı məqsədlər güdən siyasi partiyaların yaradılmasına mane olan mexanizmin 
təkmilləşdirilməsi 

 Mərkəzi və regional maraqların optimal balansını təmin edən regional siyasətin həyata keçirilməsi  

 

 

91. Milli təhlükəsizliyin təmin olunması vasitələrinə aid deyil: 

  Siyasi 

 iqtisadi 

 Hüquqi 

 Hərbi 

 Ekoloji 

 

 

92. Konstitusiya hüquqlarının təminatı sahəsinə aiddir: 

  Evsiz insanların sayı 

 Dövlət idarəçiliyində qadınların sayı 

 Qadın və kişilərin əmək haqları arasında fərq 

 Adambaşına düşən mənzil sahəsi 

 Parlamentdə qadınların sayı 

 

 

93. Həyat keyfiyyəti sahəsinə aiddir:  

 Adambaşına düşən gəlir 

 Real əmək haqqının orta səviyyəsi 

 Orta ömür həddi 

 Yemək üçün xərclərin orta məbləği 

 Əmək qabiliyyətli əhali sayında işsizlərin sayı 



 

 

94. Həyat səviyyəsi sahəsində maraqlara aiddir: 

  Təqaüdçülərin ümumi əhali üzrə sayı 

 Ümumi xərclər içində təhsilə ayrılan xərclərin miqdarı 

 Anadan olanların sayı 

 Boşanmaların sayı 

 Əhalinin adambaşına düşən gəlirləri arasında regionlar üzrə fərq 

 

 

95. Həyat fəaliyyətinin sabitliyi üzrə maraqlara aid deyil: 

  Uşaq ölümü səviyyəsi 

 Yanğınların sayı 

 Törədilmiş cinayətlərin sayı 

 Ölüm səviyyəsi 

 İş həftəsinin uzunluğu 

 

 

96. Sosial ədalət sahəsinə aiddir:  

 Ümumi cinayətlərin sayında uşaq cinayətlərinin payı 

 Ümumi əhali sayında məhkum olunanların sayı 

 İşləyən əhalidə istehsal zədələri alanların payıı 

 Hüquqlarının pozulması haqqında vətəndaşların məhkəmə orqanlarına müraciətlərinin sayı 

 Xaricdə təhsil alanların sayıı 

 

 

97. Uşaq ölümü səviyyəsi hansı sahədə təsnifata aiddir:  

 Həyat səviyyəsi 

 Həyat keyfiyyəti 

 Konstitusiya hüquqlarının təminatı 



 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 Sosial ədalət 

 

98. İkinci dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniyanın ABŞ-la münasibətləri necə adlanırdı: 
Xüsusi münasibətlər 

 Tərəfdaşlıq münasibətləri 

 Dostluq münasibətləri 

 Xeyirxah münasibətlər 

 Müttəfiqlik münasibətləri 

 

 

99. Barux planına görə: 

  dünyada bütün nüvə xammalı mənbələri, nüvə materiallarını emal edən bütün müəssisələr və 
atom enerjisi sahəsində bütün elmi tədqiqat işləri vahid beynəlxalq birliyin nəzarəti altında olmalıdır 

 Atom enerjisi üzərində beynəlxalq nəzarət təşkil etmək, nüvə silahı istehsalını dayandırmaq 

 Silahlanmaya sərf olunan vəsaiti iqtisadi inkişaf və əhalinin rifahının yaxşılaşmasına yönəltmək 

 SSRİ-nin birtərəfli qaydada silahlı qüvvələrinin azaldılması 

 Əvvəl adi, sonra nüvə silahı sahəsində tərksilah keçirilməsi 

 

 

100. Hansı hadisə ilə ABŞ ənənəvi öz "dinc dövrdə ayrı dövlətlərin işlərinə qarışmamaq" 
siyasıtinə son qoydu 

  Trumen doktrinasının qəbulu ilə 

 Marşall planın qəbulu ilə 

 NATO-nun yaradılması ilə 

 Koreya müharibəsi ilə 

 Vyetnam müharibəsi ilə 

 

 

101. Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması nəyə gətirib çıxardı? 1. 
AFR və ADR-in yaranmasına 2. Müttəfiq qoşunların Almaniyadan çıxarılmasına 3. Qərbi Berlin 



ilə ABŞ və İngiltərənin hava əlaqəsinin təşkilinə 4. Vahid alman dövlətinin yaranmasına 5. Sovet 
qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına 

  1, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 4, 5 

 2, 5 

 

 

102. Kuba böhranının başlanma səbəbi: 

  SSRİ-nin Kubada gizli şəraitdə orta mənzilli raketlər yerləşdirilməsi 

 Kubada nüvə sınaqlarının keçirilməsi 

 ABŞ-ın Kubaya neft göndərilməsini qadağan etməsi 

 ABŞ-ın Nikaraqua və Qvatemalaya bir neçə hərbi gəmi göndərməsi 

 Qərb dövlətlərinin Latın Amerikası regionunda mövqelərini saxlamaq cəhdləri 

 

 

103. Kuba böhranının nəticəsi idi: 

  Sovet qoşunları Kubadan, amerikan qoşunları Türkiyədən çıxarıldı 

 ABŞ Kuba mühacirlərinə kömək göstərəcəyini vəd etdi 

 nüvə sınaqlarına qadağa haqqında müqavilənin bağlanmasından imtina edildi 

 Kubaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq edildi 

 Kubada kommunist rejimini zəiflədi 

 

 

104. Regionu Kuba inqilabının təsirindən qorumaq üçün ABŞ tərəfindən qəbul edilən 
proqram:  

 Tərəqqi naminə ittifaq proqramı 

 Yeni hüdudlar doktrinası 

 Quam doktrinası 



 Marşall planı 

 Trumen doktrinası 

 

 

105. I dünya müharibəsindən sonra dağılan imperiyalara aid deyil:  

 Rusiya 

 Osmanlı 

 Avstriya-Macarıstan 

 Yaponiya 

 Almaniya 

 

 

106. "Aralıq dənizi – keçmişin okeanıdır, Atlantik okean – indinin okeanıdır, Sakit okean isə - 
gələcəyin okeanıdır" fikrini kim söyləmişdir? 

  ABŞ dövlət katibi C. Hey 

 Almaniyanın kansleri O. Bismark 

 İngiltərənin baş naziri D. Lloyd Corc 

 Fransanın baş naziri J. Klemanso 

 Yaponiyanın baş naziri Makino 

107. Azərbaycan Respublikasının “Milli təhlükəsizlik haqqında” qanunu qəbul edilmişdir: 

   2001 

 1992 

 2004 

  2005 

 2003 

 

 

108. Kommunikasiyaların və nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətinin pozulması aiddir:  

 Sosial təhdid 

 İqtisadi təhdid 



 Ekoloji təhdid 

 İnformasiya təhdid 

 Siyasi təhdid 

 

 

109. Azərbaycanın tarixinə,dilinə,mənəvi sərvətlərinə qəsd edilməsi hansı təhdidlərə aiddir: 

  İnformasiya 

 Siyasi 

 Elm,mədəniyyət və mənəviyyat 

 Sosial 

 İctimai 

 

 

110. AR-nın milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələrin və dövlət orqanlarının 
səlahiyyətlərinə aid deyil: 
AR-nın milli təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tədbirlərin planlaşdırılması 

 AR-nın milli təhlükəsizlik sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlə təkliflər verilməsi 

 Milli təhlükəsizliklə bağlı qanunlara və digər normativ-hüquqi aktlara riayət olunmasının təmin 
olunması 

 AR-nın milli təhlükəsizliyini təhdid edən fəaliyyətin qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsi 

 Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi 

 

 

111. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi hansı sahədə milli maraqlara aiddir: 

  Elm,mədəniyyət və mənəviyyat  

 Sosial 

 Hərbi 

 Siyasi 

 İnformasiya 

 



 

112. Dövlət müstəqilliyi,suverenliyi və ərazi bütövlüyü hansı sahədə milli maraqlara aiddir: 

  Hərbi 

 Siyasi 

 İnformasiya 

 Elm,mədəniyyət 

 Sosial 

 

 

113. AR-nın siyasi sahədə milli maraqlarına aid deyil:  

 Konstitusiya quruluşunun qorunması 

 Kəşfiyyat,terror və təxribatın qarşısının alınması 

 Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanması 

 Bərabər tərəfdaşlıq əsasında beynəlxalq əməkdaşləğən inkişafı 

 Dövlətin müdafiə qüdrətinin təmin olunması 

 

 

114. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzunun artırılması hansı maraqlara 
aiddir: 

  Siyasi 

 İnformasiya  

 Elm,mədəniyyət 

 Sosial 

 Hərbi 

 

 

115. AR-nın milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün siyasi tədbirlərə aid deyil:  

 Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı 

 Separatçılığın qarşısının alınması 

 Mütəşəkkil diasporanın formalaşdırılması 



 AR-nın dövlət sərhədləri yaxınlığında əlverişlı qüvvələr nisbətinin yaranmasına nail olunması 

 Vətənpərvərliyə və həmrəyliyə əsaslanan ümummilli psixologiyanın formalaşdırılması 

 

 

116. Siyasi sahədə milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına aiddir:  

 Hərbi təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi 

 AR-nın sərhədləri yaxınlığında əlverişli qüvvələr nisbətinin yaranmasına nail olunması C)Silahlı 
qüvvələrin ixtisaslı kadrlarla təminatının yaxşılaşdırılması  

 Silahlı qüvvələrin ixtisaslı kadrlarla təminatının yaxşılaşdırılması 

 AR-na qarşı terror,təxribat fəaliyyətinin aşkarlanması və qarşısının alınması 

 Miqrasiya və demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi 

 

 

117. Vətənpərvərliyə və millətlərarası həmrəyliyə əsaslanan ümummilli psixologiyanın 
formalaşdırılması hansı sahədə tədbirlərə aiddir:  

 İnformasiya 

 Siyasi 

 Elm,mədəniyyət,mənəviyyat 

 Sosial 

 Bütün variantlar doğrudur 

 

 

118. Mövcud məzhəb ayrılıqlarının siyasi məqsədlərlə istifadə cəhdlərinin qarşısının alınması 
hansı sahədə tədbirlərə aiddir:  

 Siyasi 

 İnformasiya 

 Elm,mədəniyyət,mənəviyyat 

 Sosial 

 Hərbi 

 

 



119. Azərbaycanla Gürcüstan arasında “Tbilisi bəyannaməsi” adlı sənəd imzalandı: 

  1996 

 1995 

 1992 

 2002 

 2000 

 

 

120. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması siyasətinin formalaşdırılması və 
reallaşdırılmasında iştirak etmir: 

  Dövlət başçısı 

 Parlament 

 Hökumət 

 Dövlət təhlükəsizlik orqanları 

 Qeyri-hökumət Təşkilatları 

 

 

121. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm olan 
amillərə aid deyil: 
Enerji resursları 

 İqlim şəraiti 

 Geosiyasi vəziyyəti 

 Tranzit əhəmiyyəti 

 Ərazi bütövlüyü  

122. ABŞ-ın atom bombası üzərində inhisarına son qoyuldu: 

  1949-cu ildə SSRİ nüvə silahının ilk sınağını keçirdikdən sonra 

 Barux planının qəbul edilməsindən sonra 

 Varşava müqaviləsi təşkilatının yaradılmasından sonra 

 NATO-nun yaradılmasından sonra 

 1959-cu ildə SSRİ hökumət başçısının ABŞ-a rəsmi səfərindən sonra 

 



 

123. «Soyuq müharibə» dövründə BMT əsasən hansı ideoloji düşərgəni dəstəkləyirdi? 

  Heç birini 

 Hamısını 

 SSRİ başda olmaqla sosialist ölkələri düşərgəsini 

 ABŞ başda olmaqla kapitalist ölkələri düşərgəsini 

 Bitərəf ölkələri  

 

 

124. XX əsrin 40-cı illərinin sonu – 50-ci illərin əvvəlləri ABŞ və SSRİ-nin milli təhlükəsizlik 
siyasətinin əsasını təşkil edir: 

  Etibarlı müttəfiqin axtarışı 

 Dünyanı özündən asılı vəziyyətə salmaq 

 Təhlükəsizliyi qorumaq üçün beynəlxalq təşkilatlar yaratmaq 

 Müstəmləkəçi siyasətin qarşısını almaq 

 Müharibə və münaqişələrin qarşısının alınması 

 

 

125. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Böyük Britaniyanın və SSRİ-nin 
maraqlarının toqquşması ilk dəfə harada baş verdi? 

  Balkanlarda və Yaxın Şərqdə 

 Balkanlarda və Uzaq Şərqdə 

 Uzaq Şərqdə və Cənub-Şərqi Asiyada 

 Uzaq Şərqdə və İrlandiyada 

 Yaxın Şərqdə və İrlandiyada 

 

 

126. Politoloqlar “0 nəticəli oyun” adlandırırlar: 

  Hər iki tərəf məhv olduqda 

 Bir tərəfin qələbəsi digər tərəfin məğlubiyyətinə bərabərdir 



 Heç-heçə nəticə olduqda 

 Nüvə müharibəsini 

 ”Soyuq müharibə”ni 

 

 

127. ABŞ prezidenti olmağı ”möhtəşəm bir iztirab” adlandıran siyasi xadim: 

  Benjamin Franklin 

 Abraham Linkoln 

  Riçard Nikson 

 Franklin Ruzvelt 

 Tomas Cefferson 

 

 

128. SSRİ-yə rəsmi səfər etmiş ilk ABŞ prezidenti:  

 C.Kennedi 

 F.Ruzvelt 

 R.Nikson 

 C.Karter 

 R.Reyqan 

 

 

129. AR-nın iqtisadi sahədə milli maraqlarına aid deyil: 

  İqtisadi potensialın tükənməsi 

 Bazar iqtisadiyyatının inkişafı 

 Təbii və maddi sərvətlərin qorunması 

 Daxili və xarici investisiyalar üçün əlverişli şəraiitin yaranması 

 Bütün variantlar aiddir 

130. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasının prinsiplərinə aid 
deyil: 
Beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiya 



 AR-nın Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edilməsi 

 İnsan,cəmiyyət və dövlətin maraqları arasındakı tarazlığın saxlanması 

 AR-nın milli təhlükəsizliyinin vahid dövlət siyasətinə əsaslanması 

 Milli və dini təbliğatın aparılması 

 

 

131. Təbii və maddi sərvətlərin talan edilməsi və səmərəsiz istifadəsi hansı sahədə təhdidlərə 
aiddir 

  İqtisadi 

 Ekoloji 

 Sosial 

 Siyasi 

 Coğrafi 

 

 

132. Siyasi sahədə təhdidlərə aid deyil: 

  Dövlət xadiminin xidməti fəaliyyətinə görə onun həyatına sui-qəsd edilməsi 

 Milli və dini münasibətlərin kəskinləşməsi 

 Beynəlxalq terrorizm 

 Digər dövlətlər tərəfindən AR-nın hərbi konfliktlərə cəlb olunması 

 Digər dövlətlər tərəfindən AR-nın daxili işlərinə müdaxilə 

 

 

133. Hərbi sahədə təhdidlərə aid deyil:  

 Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsi 

 AR ilə qonşu dövlətlərdə hərbi-siyasi vəziyyətin qeyri-sabit olması 

 AR ilə həmsərhəd dövlətlərin ərazisində ölkəmizə qarşı düşmən siyasət yürüdən diigər dövlətlərin 
qoşunlarının yerləşdirilməsi 

 Xarici xüsusi xidmət orqanlarının və başqa təşkilatların AR-na qarşı terror-təxribat və digər 
pozuculuq fəaliyyəti 

 Yeni hərbi texnologiyaların yayılmasında AR-nın ərazisindən tranzit kimi istifadə olunması 



 

 

134. Sosial sahədə təhdidlərə aid deyil: 

  Müxtəlif sosial təbəqələr arasında qütbləşmənin kəskinləşməsi 

 Milli münasibətlərin kəskinləşməsi 

 Demoqrafik vəziyyətin kəskinləşməsi 

 Əhalinin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin görülməməsi 

 Sosial hüquqların pozulması 

 

 

135. Cəmiyyətin kəskin təbəqələşməsinə yol verilməməsi üçün müvafiq sosial müdafiə və 
səhiyyə sisteminin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması hansı sahədə tədbirlərə aiddir 

  Ekoloji 

 Sosial 

 İqtisadi 

 Siyasi 

 Hərbi 

 

 

136. Cənubi Qafqazda “3+1” təhlükəsizlik formulunu təklif edən ölkə  

 İran 

 Türkiyə 

 Rusiya 

 ABŞ 

 Azərbaycan 

 

 

137. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması siyasətinin formalaşdırılması və 
reallaşdırılmasında iştirak etmir:  

 Dövlət başçısı 



 Parlament 

 Hökumət 

 Dövlət təhlükəsizlik orqanları 

 Qeyri-hökumət Təşkilatları 

 

 

138. ”Heç nə özünü islah etməyə çalışan avtoritar rejim qədər həssas deyildir” ifadəsi 
məxsusdur:  

 Toynbi 

 Lippman 

 Bauman 

 Bauman 

 Tokvil 

 

 

139. XX əsrin əvvəllərində Almaniyada geopolitikanın inkişafına təkan verən əsas səbəb:  

 Parçalanmış vəziyyətdə olması 

 I dünya müharibəsində məğlub olması 

 Burjua inqilabının baş verməsi 

 Milli-demokratik hərəkatın yüksəlişi 

 Müstəmləkələr uğrunda mübarizəyə başlaması 

140. Hansı geopolitik Cənubi Qafqazı “Avrasiyanın Balkanları” adlandırır:  
Hantinqton 

 Vallerstayn 

 Bjezinski 

 Haushofer 

 Ratsel 

 

 

141. Beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərində iştirak edilməsi hansı sahədə tədbirlərə aiddir: 



  Hərbi 

 İqtisadi 

 İnformasiya 

 Siyasi 

 Elm,mədəniyyət,mənəviyyat 

 

 

142. Hərbi münaqişələrin həllində istifadə olunan diplomatik tədbirlərə aid deyil:  

 Dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərində gərginlik yaratmış məsələlər üzrə danışıqların 
fəallaşdırılması 

 Beynəlxalq institutlardan istifadə olunması 

 Siyasi liderlərin,dövlət nümayəndələrinin səfərlərinin təşkili 

 Diplomatik münasibətlərin kəsilməsi 

 Səfirlik,Konsulluq personalının sayının azaldılması  

 

 

143. Hərbi münaqişələrin həllində istifadə olunan hüquqi tədbirlərə aid deyil:  

 Dövlət başçılarına nota,memorandum və tələblərin verilməsi 

 Beynəlxalq hüquq,müqavilə və sazişlərin normalarına əməl olunması tələbi 

 Qarşılıqlı hüquqi münasibətlərin tənzimlənməsi üçün ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrin 
imzalanması 

 Danışıqlar,vasitəçilik,barışdırma,məhkəmə araşdırması,regional orqanlara müraciət olunması 

 Beynəlxalq hüquqi institutlardan istifadə olunması 

 

 

144. Hərbi münaqişələrin həllində istifadə olunan iqtisadi tədbirlərə aid deyil:  

 Xarici iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi 

 Xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 

 Qarşılıqlı faydalı əsaslarda uzunmüddətli müqavilələrin imzalanması 

 Kreditlərin,sərmayə qoyuluşunun azaldılması,enerji daşıyıcıları təchizatına embarqo qoyulması 



 Beynəlxalq vəziyyəti gərginləşdirən dövlətlərə qarşı sanksiya tətbiq olunması üçün beynəlxalq 
institutlardan istifadə olunması 

 

 

145. Əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlikdə üstünlük verilir:  

 xarici siyasətə 

 daxili siyasətə 

 baza prinsiplərinə  

 qeyri-rəsmi dialoqa 

 ikitərəfli danışıqlara 

 

 

146. Müasir beynəlxalq münaqişələrin həllində üstünlük verilir:  

 hərbi yola 

 siyasi-diplomatik danışıqlara 

 aparıcı dövlətlərin yanaşmasına 

 BMT tərəfindən həll olunmasına 

 separatizm və terror yolu ilə həllinə 

 

 

147. Yeni dövlətçiliyin formalaşması prosesində əsas təhlükə sayılır: 1. hakimiyyətin silahlı 
yolla ələ keçirilməsi 2. qonşu dövlətlərlə gərgin münasibətlər 3. separatçılıq 4. enerji mənbələrinə 
nəzarət uğrunda mübarizə 5. Terrorizm 

  1,2,3 

 2,3,4 

 1,3,5 

 2,4,5 

 3,4,5 

 

 



148. Hərbi-siyasi təhlükəsizlik anlayışında aşağıdakı formaları ayırd etmək olar: 1. ümumi 
təhlükəsizlik 2. humanitar təhlükəsizlik 3. hüquqi təhlükəsizlik 4. kollektiv təhlükəsizlik 5. 
əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlik  

 1,2,3 

 2,3,4 

 1,4,5 

 2,4,5 

 3,4,5 

 

 

149. Hərbi münaqişələrin həllində istifadə olunan diplomatik tədbirlərə aid deyil: 

  Dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərində gərginlik yaratmış məsələlər üzrə danışıqların 
fəallaşdırılması 

 Beynəlxalq institutlardan istifadı olunması 

 Siyasi liderlərin,dövlət nümayəndələrinin səfərlərinin təşkili 

 Diplomatik münasibətlərin kəsilməsi 

 Səfirlik,Konsulluq personalının sayının azaldılması  

 

 

150. Azərbaycan neçənci ildən NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına qoşuldu?  

 1994, may 

 1992, dekabr 

 1993, oktyabr 

 1995, yanvar 

 1996, noyabr 

 

 

151. Hansı təşkilat Azərbaycanın demokratikləşməsi prosesində ən ardıcıl və məqsədyönlü 
fəaliyyəti ilə seçilir:  
Avropa Şurası 

 ATƏT 

 İslam Konfransı Təşkilatı 



 NATO 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

 

 

152. ABŞ konqresi "Azadlığı Müdafiə Aktı"na "907-ci düzəliş" adlı sənədi nə zaman qəbul 
etdi? 

  1992  

 1990 

 1993 

 1991 

 1994 

 

 

153. "Azadlığı Müdafiə Aktı"na "907-ci düzəliş"də nə nəzərdə tutulurdu:  

 Azərbaycana hər cür yardımı qadağan etmək 

 Hərbi sahədə əməkdaşlığı dayandırmaq 

 Bakıda səfirlik təsis etmək 

 Diplomatik münasibətləri kəsmək 

 Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamaq 

 

 

154. ABŞ Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanımışdır: 

  1991-ci ilin dekabrın 25-də 

 1992-ci ilin martın 10-da 

 1993-cü il mayın 28-də 

 1991-ci il oktyabrın 18-də 

 1992-ci il noyabrın 17-də 

155. Təhlükəsilik strategiyasında enerji təhlükəsizliyi məsələsini ön plana çıxartdı: 
1973-cü il ümumdünya neft böhranı 

 1929-1933-cü il iqtisadi böhranı 



 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri 

 İranın uranium istehsalına başlanması 

 nüvə ölkələrin sayının artması 

 

 

156. Milli dövlətlərin yaradılmasına böyük təkan verən amil: 

  İngiltərə burjua inqilabı 

 Burjua münasibətlərinin inkişafı 

 Böyük Fransa burjua inqilabı 

 Sənaye çevrilişi 

 Vestfal sülhü 

 

 

157. Aşağıdakılardan biri Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasında verilə bilməz: 

  Ölkədə demokratik islahatlar keçirilməsi 

 Avropa Birliyi sisteminə və qlobal dünya siyasəti məkanına inteqrasiya etmək 

 Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və mill təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

 Müstəqil neft strategiyasını reallaşdırılması vəzifəsi 

 Xaricdə yaşayan azəbaycanlıların hüquqlarının qorunması, eləcə də onlardan Azərbaycanın milli 
maraqları üçün istifadə edilməsi 

 

 

158. 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammitində elan olunan “Regionda Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Paktı”nın yaradılması təşəbbüsü kimə məxsus idi? 

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti H. Əliyevə 

 Gürcüstan Respublikası Prezidenti E. Şevarnadzeyə 

 Rusiya Federasiyası Prezidenti V. Putinə 

 Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidenti Ə. N. Sezərə 

 Ermənistan Respublikası Prezidenti R. Koçəryana 

 



 

159. İranın təklif etdiyi Cənubi Qafqazda vahid təhlükəsizlik sisteminin “3+2” formulunda 
hansı dövlətlərin iştirakı nəzərdə tutulurdu? 

  Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, İran 

 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə 

 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, İran, Türkiyə 

 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, ABŞ, İran 

 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, ABŞ, Türkiyə 

 

 

160. Hansı təşkilat Ermənistanı ilk dəfə təcavüzkar dövlət kimi tanımışdır? 

  İKT 

 BMT 

 ATƏT 

 GUAM 

 AB 

 

 

161. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci dövlət hansıdır? 

  Türkiyə 

 Rumıniya 

 Pakistan 

 Tunis 

 İran 

 

 

162. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini nə zaman tanıdı? 

  1991-ci il 9 noyabrda 

 1991-ci il 20 noyabrda 

 1991-ci il 11 dekabrda 



 1991-ci il 13 dekabrda 

 1992-ci il 2 yanvarda 

163. Müəyyən sərhədlər daxilində yaşayan xalqın xüsusi sistemlə idarə olunmasını təmin edən 
siyasi quruluş: 
 Təşkilat 

 Ordu 

 Dövlət 

 Dövlət başçısı 

 Hakimiyyət 

 

 

164. İlk dəfə beynəlxalq münasibətlərdə təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması hansı 
sənəddə öz əksini tapdı: 

  ”Paris” xartiyası 

 Brian-Kelloq paktı 

 Helsinki yekun Akti 

 Versal müqaviləsi 

 Nürnberq prosesi 

 

 

165. Dünya müharibələri arasındakı dövrdə Avropa təhlükəsizlik sistemi əsaslanırdı: 

  Brian-Kelloq paktına 

 Versal müqaviləsinə 

 Millətlər Cəmiyyətinin nizamnaməsinə 

 ABŞ-İngiltərə münasibətlərinə 

  ABŞ-SSRİ münasibətlərinə 

 

 

166. "Soyuq müharibə"nin 1969-1979-cu illər mərhələsində: 1. SSRİ ilə Fransa arasında 
Avropada təhlükəsizliyə dair razılaşma 2. SSRİ ilə AFR arasında müqavilə 3. AFR ilə Polşa 
arasında müqavilə 4. ABŞ ilə Azərbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilə Misir arasında Afrikanın 
təhlükəsizliyə dair müqavilə  
1, 2, 3 



 1, 3, 4  

 2, 4, 5 

 3, 4, 5 

 3, 4, 5 

 

 

167. Avropa birliyi iqtisadi cəhətdən yönəlmişdi:  

 ABŞ və Yaponiyaya qarşı 

 ABŞ və SSRİ-yə qarşı 

 SSRİ və Yaponiyaya qarşı 

 ABŞ və Çinə qarşı 

 Çin və Yaponiyaya qarşı 

 

 

168. Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlət aparıcı rol oynadı? 

   Fransa 

 Almaniya 

 İngiltərə 

 İtaliya 

 Belçika 

 

 

169. Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır:  

 30 iyul 1975-ci ildə 

 12 may 1972-ci ildə 

 22 noyabr 1992-ci ildə 

 22 noyabr 1992-ci ildə 

 3 avqust 1989-cu ildə 

 

 



170. Təşkilatlar anlayışına aid deyil: 

  Siyasi partiyalar 

 Kütləvi ictimai hərəkatlar 

 İctimai strukturlar 

 Dövlət siyasətində konkret məqsəd güdən hər hansı birlik 

 Bütün cavablar aiddir 

 

 

171. SSRİ-nin ərəb ölkələrindəki nüfuzu hansı hadisə ilə sarsıldı? 

  ABŞ təzyiqləri nəticəsində SSRİ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxması ilə 

 Yuqoslaviyanın dağılması ilə 

 Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə 

 Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə 

 ABŞ-ın Kuveyti İraqın işğalından azad etməsi ilə 

 

 

172. Beynəlxalq hərbi-siyasi təhlükəsizliyin əsas dayağı: 

  B/x ticarət 

 B/x təşkilatlar 

 B/x hüquq 

 TMK-lar 

 Milli dövlətlər 

 

 

173. İngiltərənin AİB-ə gec daxil olmasının səbəbi:  

 İngiltərədə iqtisadi böhranın bu prosesə əngəl olması 

 Hakim partiyaların məsələyə mənfi münasibəti 

 Xalq kütləsinin bu işə etirazı 

 AFR-in bu məsələyə “veto” qoyması 

 



 

174. Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması (Birinci Berlin böhranı) 
baş vermişdi:  
1948-1949-cu il 

  1945-1947-ci il 

 1946-1947-ci il 

 1947-1949-cu il 

 1949-1951-ci il 

 

 

175. Beynəlxalq münaqişənin “döyüş,oyun,debat” təsnifatını vermiş alim: 

  Roaç 

 Rappoport 

 Lipson 

 Nay 

 Aron 

 

 

176. Dövlətlərarası münaqişə deyil: 

  Kəşmir problemi 

 Fələstin problemi 

 Folklend böhranı 

 Çeçen problemi 

 Dağlıq Qarabağ problemi 

 

 

177. İkinci Berlin böhranı baş vermişdi:  

 1961-ci ildə 

 1948-ci ildə 

 1949-cu ildə 



 1955-ci ildə 

 1963-cü ildə 

 

 

178. ”Güclü dövlət odur ki,müharibə etmədən öz məqsədinə çata bilsin” fikri hansı ölkəyə 
aiddir:  

 Qədim Misir 

 Qədim Çin 

 Şumer 

 Assuriya 

 Qədim Roma 

 

 

179. İkinci Berlin böhranı nəticəsində:  

 Berlin divarı tikilmişdir 

 Berlin divarı dağıdılmışdır 

 AFR və ADR yaradılmışdır 

 AFR və ADR birləşmişdir 

 AFR NATO-ya daxil olmuşdur 

 

 

180. Nüvə silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq müqavilə: 

  1968 

 1960 

 1975 

 1988 

 1955 

 

 



181. Obyektlərin və ətraf mühitin insan və cəmiyyət üçün əhəmiyyətinin mənəvi 
prinsiplər,normalar,ideallarda əks olunmuş qiymətləndirmə ölçüsü  

 Maraqlar 

 Tələblər 

 İdeologiya 

 Dəyərlər 

 Məqsədlər 

 

 

182. Müəyyən şəxs və ya təsisatın kütlələrin ətraf mühiti qeyri-tənqidi qəbul etməsinə 
yönəlmiş özünəməxsus sosial-psixoloji təsir: 

  Təlqinetmə 

 Təbliğat 

 Təşviqat 

 Məcburetmə 

 Hipnoz 

 

183. Hansı konfransda Yaponiya dəniz gücü kimi tanındı: 

  Krım 

 Dumbarton-Oks 

 Vaşinqton 

 Paris 

 Lozanna 

 

 

184. ”Parçala və hökm sür” prinsipi ilk dəfə tətbiq olunub:  

 Assuriya 

 Roma imperiyası 

 Osmanlı imperiyası 

 Rusiya imperiyası 



 Avstriya-Macarıstan imperiyası 

 

 

185. Rusiya regional problemləri «3+1» formulasında həll etməyə çalışır: 

  Cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiya 

 Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyə 

 Baltikyanı ölkələr və Rusiya 

 İran, Türkiyə; Ermənistan və Rusiya 

 Cənubi Qafqaz ölkələri və İran  

 

186. Rişelyeyə görə dövlətin hüquqa iddia etməsi üçün tətbiq edilən anlayış: 

  Beynəlxalq ictimai hüquq 

 Milli maraqlar 

 Proteksionizm 

 Demokratiya 

 Diplomatiya 

 

 

187. Öz dövləti üçün ticarətin ən sərfəli şərtlərini təmin edən dövlət siyasətinin əsas aləti: 

  Merkantilizm 

 Makkartizm 

 Azad ticarət 

 Açıq qapilar 

 Proteksionizm 

 

 

188. Hər hansı dövlət həddən artıq güclənərsə siyasi yolla bunun qarşısının alınması necə 
adlanır: 

  Tarazlıq siyasəti 

 Çevik siyasət 



 Təcavüzkarı sakitləşdirmək siyasəti 

 Parlaq təcridetmə siyasəti 

 Çəkindirmə siyasəti 

 

 

189. Avropada İkinci dünya müharibəsindən sonra ən böyük hərbi münaqişə hansı idi? 

  Bosniya münaqişəsi 

 Kosovo münaqişəsi 

 Kipr münaqişəsi 

 Qərbi Berlin münaqişəsi 

 Qarabağ münaqişəsi 

 

 

190. AR-nın informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasıına aid deyil:  

 Dövlət informasiya ehtiyatlarının müdafiəsi sahəsində milli sistemin yaradılması] 

 Dövlət sirlərinin qorunmasının hüquqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

 Kompüter informasiyası sahəsində cinayətkarlığa qarşı mübarizə 

 Vəzifəli şəxslər tərəfindən qərarların qəbulunun informasiya təminatı məqsədilə obyektiv 
məlumatın toplanması 

 İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətkarlığa qarşı mübarizə 

 

 

191. Dünya azərbaycanləlarının ilk qurultayı keçirildi:  

 2001-ci il dekabr 

 2001-ci il noyabr 

 2002-ci il yanvar 

 2002-ci il mart 

 2000-ci il noyabr 

 

 



192. SSRİ-nin əmlakının bölüşdürülməsi haqqında müqavilə imzalandı: 

  Aşqabadda 

 Bişkekdə 

 Daşkənddə 

 Kişinyovda 

 Minskdə 

 

 

193. SSRİ-nin süqutunun daxili səbəblərinə aid deyil: 

  İnzibati-amirlik sisteminin mövcudluğu 

 Azad rəqabətin olmaması 

 Yenidənqurma konsepsiyasının irəli sürülməsi 

 Kommunizm qurmaq ideyası ilə reallıq arasında ziddiyyətin dərinləşməsi 

 Sosial tələblər üçün vəsaitin ayrılmaması 

 

 

194. SSRİ-nin süqutunun xarici səbəblərinə aid deyil: 

  Dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin SSRİ-yə qarşı yönəlməsi 

 Ümumdünya Antikommunist liqasının SSRİ-yə qarşı mübarizəni genişləndirməsi 

 Ümumdünya İslam liqasının kommunizmə qarşı cihad elan etməsi 

 70-ci illərin ortalarında SSRİ-nin Şərqi Avropada ortamənzilli raketlər yerləşdirməsi 

 Xarici qüvvələrin SSRİ-də milli münaqişə ocaqları yaratması 

 

 

195. Azərbaycan Televiziyası fəaliyyətə başladı: 

  1956 

 1957 

 1958 

 1959 

 1967 



 

 

196. AR-nın milli təhlükəsizliyinin obyektlərinə aid deyil: 

  İnsan hüquqları 

 Cəmiyyətin maddi dəyərləri 

 Dövlət hakimiyyət orqanları 

 Dövlətin müstəqilliyi 

 Konstitusiya quruluşu 

197. Azərbaycan regional təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi: 

  Qafqaz regionuna əlavə güclərin gəlməsi 

 Avrasiya məkanına inteqrasiya 

 Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq 

 Qonşularla əməkdaşlıq 

 Beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq 

 

 

198. Heydər Əliyev regionda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktının yaradılması təşəbbüsü ilə 
çıxış etdi: 
Budapeşt sammitində 

 Roma konvensiyasının müzakirəsi zamanı 

 Paris sammitində 

 İstanbul sammitində 

 BMT tribunasında 

 

 

199. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxil olmayan dövlətlər: 1. Rusiya 2. Azərbaycan 
3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbəkistan 6. Gürcüstan  

 1,2,3 

 1,4,5 

 2,3,4 

 2,4,6 



 4,5,6 

 

 

200. Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı yarandı: 

  Budapeşt sammitində 

 Moskva sammitində 

 Lissabon sammitində 

 Bakı sammitində 

 Kişinyov sammitində 

 

 

201. Ümumi təhlükəsizliyin əsas prinsipləri: 1. beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində 
hərbi gücdən imtina 2. hərbi gücün özünümüdafiə məqsədilə istifadə olunması 3. başqa dövlətlər 
üzərində hərbi üstünlüyə nail olmaq 4. münaqişələrin həllində hərbi gücdən istifadə 5. başqa 
dövlətlər üzərində hərbi üstünlüyə nail olmamaq  

 1,2,5 

 1,2,5 

 2,3,4 

 2,4,5 

 3,4,5 

 

 

202. Heydər Əliyev Təhlükəsizlik paktına daxil olmalı idi: 1.İran 2.Rusiya 3.Çin 4.Cənubi 
Qafqaz dövlətləri 5.Türkiyə  

 1,2,3 

 2,4,5 

 1,4,5 

 2,3,4 

  3,4,5 

 

 



203. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində 1999-cu ilə qədər müşahidəçi qismində iştirak 
etdi: 1. Qırğızıstan 2. Azərbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. İran 

  2,3,5 

 1,2,3 

 2,4,6 

 3,4,5 

 3,4,6 

204. ATƏT hansı dövlətlərin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır: 

  Keçmiş Sovet İttifaqı və sosialist dövlətlərinin 

 ABŞ və Qərbi Avropa dövlətlərinin 

 «Soyuq müharibə» iştirakçı olmayan dövlətlərin 

 Bitərəf dünya dövlətlərinin 

 Cavabların hamısı doğrudur  

 

 

205. İslam Konfransı Təşkilatı nə zaman təsis edildi: 

  1969 

  1959 

 1950 

 1960 

 1970 

 

 

206. "Dəmir pərdə" ifadəsi kimə məxsusdur:  

 U. Çörçilə 

 H. Makmillana 

  E. Xitə 

 K. Ettliyə 

 A. İdenə 

 



 

207. Silahlanmanın səviyyəsinin azaldılması üçün həll olunmalı məsələlərə aid deyil: 

  Silah-sursatın mülkiyyəti,saxlanması,istifadəsi üzərində hüquqi rejimin tam bərpası 

 Əhali tərəfindən qanunsuz saxlanan silahın təhvil verilməsi 

 Hərbi strukturların nümayəndələrində olan silah-sursatın qeydiyyata alınması 

 Təhlükəsizlik zonasının mühafizəsi və qanunvericiliyə uyğun vasitələrlə təhlükəsizlik rejiminin 
pozulmasının qarşısının alınması 

 Müəyyən olunmuş yerlərdə silahın toplanması və təhvil verilməsi  

 

 

208. Hərbi münaqişənin həllində istifadə olunan informasiya-psixoloji tədbirlərə aid deyil:  

 Beynəlxalq müqavilə və sazişlərə əməl olunmasınının zəruriliyi haqqında təbliğatın 
fəallaşdırılması 

 Beynəlxalq səviyyədə və ölkə daxilində psixoloji əməliyyatların qarşısının alınması 

 Münaqişənin əsl səbəbləri və məqsədi haqqında əhalinin və ordunun məlumatlandırılması 

 Münaqişə tərəflərinə komək etmək fikrindən daşındırmaq məqsədilə dövlətə informasiya-
psixoloji təsir 

 Ordunun döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi haqqında rəsmi bəyanat 

 

 

209. Hərbi münaqişənin həllində istifadə olunan hərbi tədbirlərə aid deyil: 

  Nizami hərbi qüvvələrin hərbi dövrün ştatına keçirilməsinin nümayişi 

 Ehtiyat qüvvələrin hərbi vəziyyətə keçirilməsinin nümayişi 

 Yeni hərbi hissələrin və birləşmələrin formalaşdırılması 

 Hava,yer və dəniz sərhədlərinin blokadasının həyata keçirilməsi 

 Strateji nüvə üevvələrinin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi 

 

 

210. Hərbi münaqişənin həllində istifadə olunan siyasi tədbirlərə aiddir:  

 Təcavüzkar dövlətlərə ultimatum xarakterli tələblərin elan olunması 

 Diplomatik münasibətlərin kəsilməsi 



 Milli düşmənliyi,şovinist və digər destruktiv halların qızışdırılmasının qarşısının alınması üzrə 
psixoloji əməliyyatlar 

 Xarici iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi 

 Beynəlxalq Məhkəmədən istifadə olunması 

 

 

211. Hərbi münaqişənin həllində istifadə olunan informasiya-psixoloji(ideoloji) tədbirlərə aid 
deyil: 

 B/x müqavilələrə əməl olunmasının zəruriliyi haqqında təbliğat 

 Sərhədboyu ərazilərdə məqsədyönlü şəkildə kəşfiyyat məlumatlarının toplanmasının təşkili 

 Münaqişə hazırlayan dövlətə yardım göstərməkdən daşındırmaq məqsədilə dövlətə informasiya-
psixoloji təsir 

 Münaqişə tərəflərinə ideoloji,təbliğati,psixoloji təsirin həyata keçirilməsi 

 Münaqişənin əsl səbəbləri haqqında əhalinin məlumatlandırılması 

 

 

212. Münaqişədə olan tərəfləri ayırmaq istəyən üçüncü tərəfin təmin etməli olduğu şərtlərə aid 
deyil:  
Humanitar yardımın göstərilməsinə kömək etmək 

 Yaranan mübahisələrin tənzimlənməsində vasitəçilik 

 Təmas xəttinə,təhlükəsizlik zonalarına nəzarət 

 Ümumi istifadədə olan su mənbələrindən,otlaqlardan istifadə olunmasına nəzarət 

 Bütün cavablar doğrudur 

 

 

213. Strategiya ilk yarandığı vaxtda ifadə edirdi: 

  Dövlətin başqa dövlətlərə qarşı mübarizə siyasətini 

 İri hərbi əməliyyatlar zamanı dəniz qüvvələrindən istifadə 

 Müharibə zamanı yürüdülən taktika 

 Hərbi hava qüvvələrindən istifadə 

 Döyüş meydanının düzgün seçilməsi  

 



 

214. Qloballaşma prosesinin ən mənfi tərəfi hansıdır?  

 Mədəni və mənəvi dəyərlərin pozulması 

 İqtisadi problemlərin yaranması 

 Siyasi-diplomatik qalmaqalların ortalığa çıxması 

 Münaqişələrin kəskinləşməsi 

 Ekoloji problemlərin kəskinləşməsi 

 

 

215. Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır? 

  Qərbi Avropada 

 Şimali Amerikada 

 Latın Amerikasında 

 Çin və Rusiyada 

 Uzaq Şərqdə 

 

 

216. 1993-cü ildə Rusiya ilə ABŞ arasında imzalanmış strateji hücum silahlarının ixtisarına 
dair müqaviləyə görə:  

 strateji hücum raketlərindəki döyüş başlıqlarının sayı müəyyənləşməli 

 sualtı qayıqlardakı raketlərin döyüş başlıqları ləğv edilməli 

 Rusiyanın bütün strateji nüvə silahları Birləşmiş strateji komandanlığa tabe olmalı 

 nüvə raket istehsalı dayandırılmalı 

 döyüş başlığı bölünən yerüstü bazalı ballistik raketlər saxlanılmalı idi 

 

 

217. Dünya siyasətşünasları demokratikləşmə prosesini neçə mərhələyə bölürlər? 

  3 

 4 

 5 



 Ziddiyyətli fikirlər mövcuddur 

 Heç bir mərhələyə bölünmür, bütöv şəkildə öyrənilir 

 

 

218. AR-nın dövlət himni təsdiq edildi: 

  1992 

 1991 

 1993 

 1990 

 1994 

 

 

219. AR-nın dövlət gerbi təsdiq edildi:  

 1992 

 1993 

 1991 

 1994 

 Heç bir variant doğru deyil 

 

 

220. ABŞ Dövlət Departamentinin “ABŞ və Dağlıq Qarabağ” adlı bəyanatı qəbul edildi:  

 2005 

 2003 

 2004 

 2006 

 1997 

 

 

221. L.Düqinin elmi dövriyyəyə gətirdiyi anlayış:  

 ”Qəribə müharibə” 



 Milli dövlət 

 Fövqəldövlət 

 ”Soyuq müharibə” 

 Siyasi sistem 

222. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. Eyzenhauer doktrinası 2. Bağdad paktı 3. 
SEATO 4. SENTO 5. Çəkindirmə doktrinası 

  5, 3, 2, 1, 4 

 3, 5, 2, 4, 1 

 1, 2, 4, 5, 3 

 2, 3, 4, 1, 5 

 1, 3, 5, 2, 4 

 

 

223. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 1. ANZUS təşkilatının yaradılması 2. Şimali 
Atlantika Alyansının yaradılması 3. Koreyada müharibənin başlanması 4. Rio-de-Janeyro 
paktının imzalanması  

 4, 2, 3, 1 

 1, 3, 4, 2 

 2, 4, 1, 3 

 2, 1, 3, 4 

 3, 2, 1, 4 

 

 

224. Hansı konfransın prinsipləri Bitərəf dövlətlər blokunun ideoloji əsasını təşkil etmişdir?  

 1955-ci il Bandunq konfransı 

 1961-ci il Brüssel konfransı 

 1945-ci Potsdam konfransı 

 1963-cü il Yaund konfransı 

 1954-cü il Cenevrə konfransı 

 

 



225. XX əsrin 70-ci illərin ortalarında Cənub-Şərqi Asiya regionunda: 1. ABŞ-Çin 
münasibətləri yaxşılaşdı 2. Regionda üstünlük Çinin əlinə keçdi 3. ABŞ-Çin münasibətləri 
pisləşdi 4. SSRİ-Çin münasibətləri yaxşılaşdı 5. Regionda üstünlük SSRİ-nin əlinə keçdi 6. SSRİ-
Çin münasibətləri pisləşdi 7. Regionda üstünlük ABŞ-ın əlinə keçdi 8. Regionda üstünlük 
Yaponiyanın əlinə keçdi 

  1, 2, 6 

 2, 3, 5 

 4, 6, 7 

 1, 5, 7 

 4, 6, 8 

 

 

226. Hansı hadisə NATO-nun təhlükəsizlik sahəsində yeni şəraitə yaxşı uyğunlaşdığını 
göstərdi?  

 Bosniya böhranı  

 Əfqanıstan müharibəsi 

 «Soyuq müharibənin» sona çatması 

 Kosovo münaqişəsi 

 İraqın işğalı 

 

 

227. Qarşılıqlı tarazlığın “Avropa konserti” adlanır: 

  Vestfal sistemi 

 Vyana sistemi 

 Bretton-Vuds sistemi 

 Vaşinqton sistemi 

 Potsdam sistemi 

 

 

228. 1991-ci ildə hansı şəhərdə keçirilən görüşdə Avropa Birliyinin yaradılması layihəsi 
bəyənildi: 

  Maastrix 



 Paris 

 London 

 Vaşinqton 

 Roma 

 

 

229. MERKOSUR:  

 Latın Amerikasında inteqrasiya təşkilatıdır 

 Afrikada inteqrasiya təşkilatıdır 

 Latın Amerikasında hərbi-siyası təşkilatdır 

 Cənub-Şərqi Asiyada sosial-iqtisadi təşkilatdır 

 Kanadada ictimai-siyasi təşkilatdır 

 

 

230. ABŞ Əfqanıstanda antiterror əməliyyatına nə vaxt başladı:  

 2001-ci il oktyabrın 7-də 

 2001-ci il sentyabrın 13-də 

 2003-cü il martın 20-də 

 2004-cü il iyulun 14-də 

 2005-ci il mayın 16-da 

 

 

231. C. Buş 2002-ci ildə üç ölkəni müasir terrorizmə dəstək verdiklərinə görə “şər 
üçbucağına” daxil etmışdir. Bu ölkələr: 

  İran, İraq, Şimali Koreya 

 İran, İraq, Suriya 

 İraq, Kuba, Əfqanıstan 

 İraq, Suriya, Kuba 

 Kuba, Nikaraqua, Suriya 

 



 

232. NATO-nu genişləndirmək və onu Avropada hakim hərbi siyasi struktura çevirmək 
istəyən ABŞ və Avropanın əsas dövlətlərinin məqsədi:  

 Şimali Atlantika Təşkilatını yeni təhlükəsizlik sisteminin təməlinə çevirmək 

 Varşava Müqaviləsi Təşkilatının dağılmasından sonra ona üzv olmuş ölkələrin Qərbin hərbi siyasi 
və iqtisadi strukturlarına inteqrasiyasını təmin etmək 

 Rusiyanı sıxışdırmaq 

 Yaxın Şərqin neft bazalarına nəzarəti ələ keçirmək 

 Yuqoslaviyadakı münaqişələrin qarşısını almaq 

 

 

233. 2001-2008-ci illərdə ABŞ-ın xarici siyasətinin əsasını təşkil edirdi:  

 Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə 

 Çəkindirmə siyasəti 

 Çevik siyasət 

 Nüvə silahlarının yayılmasına qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq 

 Müsəlman dövlətləri ilə əlaqələrin bərpa edilməsi 

 

 

234. ATƏT-in hansı sammitində müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas prinsipləri və 
beynəlxalq hüququn əsas normalarını müəyyən edən xartiya qəbul olundu?  

 1990-cı il Paris sammitində 

 1999-cu il İstanbul sammitində 

 1992-ci il Helsinki sammitində 

 2010-cu il Astana sammitində 

 1994-cü il Budapeşt sammitində 

 

 

235. Müharibə ərəfəsində diplomatiyanın istifadə etdiyi priyomlara aid deyil: 
”Özünümüdafiə”motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlıq 

 ”Təmənnasızlıq” ideyası ilə ört-basdır edilmiş təcavüzkarlıq 



 Düşməni azdırmaq məqsədilə müharibə bəyanatları vermək 

 Düşməni azdırmaq məqsədilə pasifist təbliğatdan istifadə edilməsi 

 Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən təcavüzkar tərəfin istifadə etməsi 

 

 

236. Müharibə ərəfəsində diplomatiyanın istifadə etdiyi priyomlar içərisində ən çox istifadə 
olunanı: 
Düşməni azdırmaq məqsədilə pasifist təbliğatdan istifadə edilməsi 

 Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən təcavüzkar tərəfin istifadə etməsi 

 Düşmənin sayıqlığını zəiflətmək məqsədilə “dostluq müqavilə”sinin bağlanması 

 Millətlər arasında ədavəti qızışdırmaq yolu ilə ölkənin daxildən parçalanmasını hazırlamaq 

 ”Özünümüdafiə” motivləri ilə ört-basdır edilmiş təcavüzkarlıq  

 

 

237. Napoleon müharibələrində diplomatiyanın hansı metodundan daha çox istifadə olunurdu:  
Düşmənin sayıqlığını zəiflətmək məqsədilə “dostluq müqavilə”sinin bağlanması 

 ”Özünümüdafiə” motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlıq 

 Təcavüzkarın öz planlarını həyata keçirmək məqsədilə potensial düşmənlərdən birinə onu 
zərərsizləşdirmək üçün əldə ediləcək qqənimətdən pay təklif etməsi 

 Millətlər arasında ədavəti qızışdırmaq yolu rəqib ölkənin daxildən parçalanmasını hazırlamaq 

 Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən təcavüzkarın istifadə etməsi 

 

 

238. Brest-Litovsk müqaviləsi diplomatiyanın istifadə etdiyi hansı metoda aiddir: 

  Düşmənin sayıqlığını zəiflətmək məqsədilə “dostluq müqavilə”sinin bağlanması 

 Təcavüzkarın öz planlarını həyata keçirmək məqsədilə potensial düşmənlərindən birinə onu 
zərərsizləşdirmək üçün qənimətdən pay təklif etməsi 

 Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən təcavüzkar tərəfin istifadə etməsi 

 Millətlər arasında ədavəti qızışdırmaq yolu ilə ölkənin daxildən parçalanmasını hazırlamaq 

 Düşməni azdırmaq məqsədilə pasifist təbliğatdan istifadə edilməsi 

 

 



239. Rusiyanın Osmanlı imperiyasının daxili işlərinə qarışmaq üçün istifadə etdiyi diplomatik 
priyomlara aiddir: 

  Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən istifadə etmək 

 ”Təmənnasızlıq” ideyası motivləri ilə ört-basdır edilmiş təcavüzkarlıq 

 Düşmənin sayıqlığını zəiflətmək məqsədilə onunla “Dostluq müqavilə”si bağlamaq 

 ”Özünümüdafiə” motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlıq 

 Bütün variantlar 

 

 

240. Düşməni azdırmaq məqsədilə pasifist təbliğatdan istifadə etmək nümunəsinə aiddir:  

 Fransa-Prussiya müharibəsi ərəfəsində Bismarkın diplomatiyası 

 II d.m. ərəfəsində Almaniyanın diplomatiyası 

 Napoleon müharibələri dövründə Fransa diplomatiyası 

 I d.m. ərəfəsində ABŞ diplomatiyası  

 Rusiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı diplomatiyası  

 

 

241. I d.m. dövrünün diplomatiyasına xas olan əsas priyomlara aid deyil:  

 Dostluq haqqında müqavilələr bağlamaq 

 Əlverişli qüvvələr nisbəti yaratmaq məqsədilə bitərəflik haqqında müqavilələr bağlamaq 

 Xarici ölkələrdə dini,milli və siyasi nifaqı qızışdırmaq 

 ”Siyasi tarazlığı” qorumaq bəhanəsilə koalisiya yaratmaq 

 Güc tətbiq etməklə hədələmək 

 

 

242. ”Təmənnasızlıq” motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlığa aiddir:  

 I d.m.-nin Avropanın daxili işi olduğu haqqında V.Vilsonun bəyanatı 

 Almaniyanın I d.m.-də Belçikaya hücumu 

 Rusiyanın özünü xristian əhalinin müdafiəçisi kimi qələmə verməklə Osmanlı imperiyasının 
daxili işlərinə qarışması 



 ABŞ-ın Vyetnama müdaxiləsi 

 ABŞ və NATO üzrə müttəfiqlərinin kütləvi qırğın silahı olması bəhanəsilə İraqa müdaxiləsi 

 

 

243. ”Qəribə müharibə” terminini tətbiq etdi: 

  L.Düqi 

 U.Lippman 

 İsten 

 Bentam 

 Doljeres 

244. Azərbaycan regional təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi: 

  Qafqaz regionuna əlavə güclərin gəlməsi 

 Avrasiya məkanına inteqrasiya 

 Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq 

 Qonşularla əməkdaşlıq 

 Beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq 

 

 

245. Heydər Əliyev regionda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktının yaradılması təşəbbüsü ilə 
çıxış etdi: 
Budapeşt sammitində 

 Roma konvensiyasının müzakirəsi zamanı 

 Paris sammitində 

 İstanbul sammitində 

 BMT tribunasında 

 

 

246. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxil olmayan dövlətlər: 1. Rusiya 2. Azərbaycan 
3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbəkistan 6. Gürcüstan  

 1,2,3 

 1,4,5 



 2,3,4 

 2,4,6 

 4,5,6 

 

 

247. Ümumi təhlükəsizliyin əsas prinsipləri: 1. beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində 
hərbi gücdən imtina 2. hərbi gücün özünümüdafiə məqsədilə istifadə olunması 3. başqa dövlətlər 
üzərində hərbi üstünlüyə nail olmaq 4. münaqişələrin həllində hərbi gücdən istifadə 5. başqa 
dövlətlər üzərində hərbi üstünlüyə nail olmamaq 

  1,2,5 

 1,2,5 

 2,3,4 

 2,4,5 

 3,4,5 

 

 

248. Heydər Əliyev Təhlükəsizlik paktına daxil olmalı idi: 1.İran 2.Rusiya 3.Çin 4.Cənubi 
Qafqaz dövlətləri 5.Türkiyə 
1,2,3 

 2,4,5 

 1,4,5 

 2,3,4 

  3,4,5 

 

 

249. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində 1999-cu ilə qədər müşahidəçi qismində iştirak 
etdi: 1. Qırğızıstan 2. Azərbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. İran 

  2,3,5 

 1,2,3 

 2,4,6 

 3,4,5 

 3,4,6 



250. Müəyyən sərhədlər daxilində yaşayan xalqın xüsusi sistemlə idarə olunmasını təmin edən 
siyasi quruluş:  
Təşkilat 

 Ordu 

 Dövlət 

 Dövlət başçısı 

 Hakimiyyət 

 

 

251. İlk dəfə beynəlxalq münasibətlərdə təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması hansı 
sənəddə öz əksini tapdı: 

  ”Paris” xartiyası 

 Brian-Kelloq paktı 

 Helsinki yekun Akti 

 Versal müqaviləsi 

 Nürnberq prosesi 

 

 

252. Dünya müharibələri arasındakı dövrdə Avropa təhlükəsizlik sistemi əsaslanırdı: 

  Brian-Kelloq paktına 

 Versal müqaviləsinə 

 Millətlər Cəmiyyətinin nizamnaməsinə 

 ABŞ-İngiltərə münasibətlərinə 

  ABŞ-SSRİ münasibətlərinə 

 

 

253. "Soyuq müharibə"nin 1969-1979-cu illər mərhələsində: 1. SSRİ ilə Fransa arasında 
Avropada təhlükəsizliyə dair razılaşma 2. SSRİ ilə AFR arasında müqavilə 3. AFR ilə Polşa 
arasında müqavilə 4. ABŞ ilə Azərbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilə Misir arasında Afrikanın 
təhlükəsizliyə dair müqavilə 
1, 2, 3 

 1, 3, 4  

 2, 4, 5 



 3, 4, 5 

 3, 4, 5 

 

 

254. BMT-nin Nizamnaməsi qəbul edilmişdi: 

  1945-ci ildə San-Fransiskoda 

 1944-cü ildə Bretton-Vudsda 

 1919-cu ildə Parisdə 

 1945-ci ildə Nyu-Yorkda 

 1957-ci ildə Cenevrədə 

 

 

255. BMT Nizamnaməsinə görə onun neçə əsas orqanı var? 

  6 

 3 

 4 

 5 

 7 

 

 

256. Aşağıdakılardan biri BMT TŞ-nın daimi üzvü deyil:  

 Almaniya  

 Rusiya 

 ABŞ 

 Böyük Britnaiya 

 Çin 

 

 

257. Avropa birliyi iqtisadi cəhətdən yönəlmişdi: 

  ABŞ və Yaponiyaya qarşı 



 ABŞ və SSRİ-yə qarşı 

 SSRİ və Yaponiyaya qarşı 

 ABŞ və Çinə qarşı 

 Çin və Yaponiyaya qarşı 

 

 

258. Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlət aparıcı rol oynadı? 

   Fransa 

 Almaniya 

 İngiltərə 

 İtaliya 

 Belçika 

 

 

259. ATƏM neçənci ildən formalaşdı?  

 1973 

  1967 

 1975 

 1989 

  1992 

 

 

260. Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır: 

  30 iyul 1975-ci ildə 

 12 may 1972-ci ildə 

 22 noyabr 1992-ci ildə 

 22 noyabr 1992-ci ildə 

 3 avqust 1989-cu ildə 

 

 



261. Təşkilatlar anlayışına aid deyil: 

  Siyasi partiyalar 

 Kütləvi ictimai hərəkatlar 

 İctimai strukturlar 

 Dövlət siyasətində konkret məqsəd güdən hər hansı birlik 

 Bütün cavablar aiddir 

 

 

262. SSRİ-nin ərəb ölkələrindəki nüfuzu hansı hadisə ilə sarsıldı? 

  ABŞ təzyiqləri nəticəsində SSRİ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxması ilə 

 Yuqoslaviyanın dağılması ilə 

 Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə 

 Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə 

 ABŞ-ın Kuveyti İraqın işğalından azad etməsi ilə 

 

 

263. Beynəlxalq hərbi-siyasi təhlükəsizliyin əsas dayağı:  

 B/x ticarət 

 B/x təşkilatlar 

 B/x hüquq 

 TMK-lar 

 Milli dövlətlər 

 

 

264. İngiltərənin AİB-ə gec daxil olmasının səbəbi:  

 İngiltərədə iqtisadi böhranın bu prosesə əngəl olması 

 Hakim partiyaların məsələyə mənfi münasibəti 

 Xalq kütləsinin bu işə etirazı 

 AFR-in bu məsələyə “veto” qoyması 

 



 

265. Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması (Birinci Berlin böhranı) 
baş vermişdi: 
1948-1949-cu il 

  1945-1947-ci il 

 1946-1947-ci il 

 1947-1949-cu il 

 1949-1951-ci il 

 

 

266. Beynəlxalq münaqişənin “döyüş,oyun,debat” təsnifatını vermiş alim:  

 Roaç 

 Rappoport 

 Lipson 

 Nay 

 Aron 

 

 

267. Dövlətlərarası münaqişə deyil:  

 Kəşmir problemi 

 Fələstin problemi 

 Folklend böhranı 

 Çeçen problemi 

 Dağlıq Qarabağ problemi 

 

 

268. ”Güclü dövlət odur ki,müharibə etmədən öz məqsədinə çata bilsin” fikri hansı ölkəyə 
aiddir: 

  Qədim Misir 

 Qədim Çin 

 Şumer 



 Assuriya 

 Qədim Roma 

 

 

269. İkinci Berlin böhranı nəticəsində:  

 Berlin divarı tikilmişdir 

 Berlin divarı dağıdılmışdır 

 AFR və ADR yaradılmışdır 

 AFR və ADR birləşmişdir 

 AFR NATO-ya daxil olmuşdur 

 

 

270. Təlqinetmə metoduna aid deyil: 

  Birbaşa 

 Dolayı 

 Təşkil olunmuş 

 Təsadüfi 

 İnandırma 

 

 

271. Nüvə silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq müqavilə: 

  1968 

 1960 

 1975 

 1988 

 1955 

 

 

272. İnsanların gerçəkliyə və bir-birinə münasibətlərinin dərk olunduğu və qiymətləndirildiyi 
ideyalar və baxışlar sistemi:  



 Nəzəriyyə 

 İdeologiya 

 Strategiya 

 Taktika 

 Diplomatiya 

 

 

273. Obyektlərin və ətraf mühitin insan və cəmiyyət üçün əhəmiyyətinin mənəvi 
prinsiplər,normalar,ideallarda əks olunmuş qiymətləndirmə ölçüsü  

 Maraqlar 

 Tələblər 

 İdeologiya 

 Dəyərlər 

 Məqsədlər 

 

 

274. Müəyyən şəxs və ya təsisatın kütlələrin ətraf mühiti qeyri-tənqidi qəbul etməsinə 
yönəlmiş özünəməxsus sosial-psixoloji təsir: 

  Təlqinetmə 

 Təbliğat 

 Təşviqat 

 Məcburetmə 

 Hipnoz 

 

 

275. Bakıda Kosmik Tədqiqatlar Elmi-İstehsalat Birliyi fəaliyyətə başladı: 

  1986 

 1982 

 1985 

 1993 



 1987 

 

276. XX əsrin 60-70-ci illərində Cənub-Şərqi Asiya regionunda qüvvələr balansını dəyişən 
hadisə:  

 Vyetnam müharibəsi 

 V.Brandtın Şərq siyasəti 

 Helsinkidə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa dair Müşavirə 

 Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə 

 Müstəmləkə sisteminin süqutu 

 

 

277. Vyetnam müharibəsinin tarixi çərçivəsi:  

 1964-1973 

 1950-1953 

 1968-1972 

 1954-1964 

 1948-1949 

 

 

278. Çin Cənub-Şərqi Asiya regionunda nə vaxtdan müstəqil rol oynamağa başladı? 

  İ.V. Stalinin ölümündən sonra 

 ABŞ-la diplomatik əlaqələr qurandan sonra 

 Vyetnam müharibəsindən sonra 

 C. Kennedinin öldürülməsindən sonra 

 V.Brandtın Şərq siyasət yürütməsindən sonra 

 

 

279. ”Milli maraqlar” anlayışını ilk dəfə kim tətbiq edib: 

  Makiavelli,Rişelye 

 Makiavelli,Hobbs 



 Rişelye,Hobbs 

 Aristotel,Hobbs 

 Monteskye,Hobbs 

 

 

280. Milli maraqlar konsepsiyasının formalaşması beynəlxalq münasibətlər sahəsində nəyin 
tətbiqini asanlaşdırır: 

  Dünya bazarının formalaşması 

 Ümumi təhlükəsizlik konsepsiyası 

 Hüquq normaları 

 Proteksionizm 

 Avtarkiya 

 

 

281. Dövlət məkanında tarixən yaranmış maraqların məcmusu: 

  Siyasi maraqlar 

 Milli maraqlar 

 Dövlət maraqları 

 Xüsusi maraqlar 

 Ümumi maraqlar 

 

 

282. Vestfal sülhündən sonra beynəlxalq münasibətlər sistemində qəbul edilən prinsip: 

  Dini baxışlarından asılı olmayaraq dövlətlərin suveren bərabərliyi  

 Legitimlik 

 Beynəlxalq münasibətlərdə qüvvə istifadəsindən imtina  

 Azad ticarət 

 Açıq dəniz sərbəstliyi 

 

 



283. Vestfal sülhü hansı təriqətlərin hüquqlarını tanıdı:  

 Lüteran və protestantlar 

 Lüteran və kalvinistlər 

 Pravoslav və protestantlar 

 Katoliklər və lüteranlar 

 Kalvinistlər və qriqoryanlar 

 

 

284. Beynəlxalq münasibətlərin əsas prinsip və parametrləri formalaşmışdır:  

 XVII əsrin ortalarında 

 XVI əsrin sonunda 

 XVI əsrin sonunda 

 XX əsrin əvvəllərində 

  XVIII əsrdə 

 

 

285. Avropa qitəsində “mükəmməl qüvvələr balansı” nə vaxt formalaşdı: 

  1763-cü il Paris sülhündən sonra 

 1648-ci il Vestfal sülhündən sonra 

 1815-ci il Vyana konqresindən sonra 

 ”Soyuq müharibə”dən sonra 

  II dünya müharibəsindən sonra 

 

 

286. ”Müqəddəs yer”lərin problemı nə vaxtdan etibarən beynəlxalq münasibətlərdə müzakirə 
obyekti oldu: 
XVIII əsrin əvvəllərində 

 XIX əsrin ortalarında 

 XX əsrin əvvəllərində 

 XIX əsrin sonunda 



  XVII əsriun sonunda 

 

 

287. Həyati mühüm maraqlara aid deyil:  

 Həyat səviyyəsi 

 Həyat keyfiyyəti 

 Konstitusiya hüquqlarının qarantı 

 Geosiyasi yerləşmə 

 Sosial ədalət 

 

 

288. Cəmiyyətdə boşanmaların sayı hansı sahədə maraqlara aiddir: 

  Həyat səviyyəsi 

 Sosial ədalət 

 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 Konstitusiya hüquqlarının qarantiyası 

 Həyat keyfiyyəti  

 

 

289. Vətəndaşların ölkə Prezidentinə şikayətlərinin sayı hansı sahədə maraqlara aiddir:  

 Həyat səviyyəsi 

 Həyat keyfiyyəti 

 Sosial ədalət 

 Konstitusiya hüquqlarının təminatı 

 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 

 

290. Sosial ədalət sahəsində maraqlara aid deyil: 

  Ödənilən məzuniyyət günlərinin sayı 

 Varlı və kasıbların gəlirləri arasında fərq 



 Parlamentdə qadınların sayı 

 Təqaüdçülərin ümumi sayında işləməyənlərin sayı 

 Xaricdə təhsil alanların sayı 

 

 

291. Konstitusiya hüquqlarının təminatı sahəsində maraqlara aid deyil:  

 Dövlət idarəçiliyində qadınların sayı 

 Əmək qabiliyyətli əhalidə işsizlərin sayı 

 Prezidentə şikayətlərin sayı 

 Vətəndaşların Strasburq B/x Məhkəməyə müraciətlərinin sayı 

 Evsiz adamların sayı 

 

 

292. Həyat səviyyəsi sahəsində maraqlara aid deyil:  

 Adambaşına düşən gəlir 

 Adambaşına düşən xərc 

 Ödənilən məzuniyyət günlərinin sayı 

 Uzaq xaricə turist səfəri etmiş vətəndaşların sayı 

 İş həftəsinin uzunluğu 

 

 

293. Həyat keyfiyyəti sahəsində maraqlara aid deyil:  

 1000 nəəfərə düşən telefon sayı 

 Muzeylərin sayı 

 Kitabxanaların sayı 

 Regionlar üzrə əhalinin gəlirləri arasında fərq 

 Adambaşına düşən mənzil sahəsi 

 

 

294. Uşaq ölümü hansı sahədə maraqlara aiddir:  



 Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 Həyat səviyyəsi 

 Həyat keyfiyyəti 

 Sosial ədalət 

 Konstitusiya hüquqlarının təminatı 

 

 

295. Sosial ədalət sahəsində maraqlara aiddir: 

  İş həftəsinin müddəti 

 Evsiz adamların sayı 

 Peşə xəstəliyi qazanmış işləyən vətəndaşların sayı 

 İkinci növbədə təhsil alan məktəblilərin sayı 

 Ümumi xərclər içində təhsilə xərclənən vəsaitin miqdarı 

 

 

296. Maraqların təmin olunmasında əsas tələb:  

 Dövlətin məqsədləri ilə qüdrəti arasında uçurum olmasın 

 Dövlətin güclü ordusu olsun 

 Dövlətin güclü iqtisadiyyatı olsun 

 Dövlətin əlverişli geosiyasi mövqeyi olsun 

 Dövlətin zəngin təbii sərvətləri olsun 

 

 

297. Maraqların formalaşmasına daha çox təsir göstərir:  

 İdeyalar 

 Məqsədlər 

 Dəyərlər 

 Nəzəriyyələr 

 İdeologiyalar 

 



 

298. Sosial inkişafın əsas səbəbi və hərəkətverici qüvvəsi:  

 İqtisadiyyat 

 Dəyərlər 

 Tələblər 

  Rəqabət 

 Maraqlar 

 

 

299. Hansı ölkədəki müharibə “İlk kontinental müharibə” adlanır:  

 Misir 

 Zimbabve 

 Konqo 

 Nigeriya 

 Ruanda 

 

 

300. Müasir dövrdə siyasətin formalaşmasına təsir edən əsas reallıqlar: 

  İqtisadi 

 Siyasi 

 Hərbi 

 Geosiyasi 

 Mədəni 

 

 

 

 

 


