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1.  Geosiyasət dövlətin öz ətrafina, qonşularına, ilk növbədə yerləşdiyi coğrafi 
məkana münasibətini öyrənir və coğrafi məkan münasibətlərindən irəli gələn, 
yaranan problemlərin həllini qarşısına məqsəd qoyur"- fikri kimə məxsusdur?  

a) )F. Ratsel 
b) R. Çellen 
c) E.A. Pozdnyakov 
d) Z. Bzejinski  
e) G. Qeddis 

 
2. Bu alim Geosiyasəti "konkret məkanda yerləşən,daim genişlənən və inkişaf 
edən, coğrafi və bioloji orqanizmin qovuşduğu dövlət haqqında elm kimi" 
xarakterizə etmişdir.   

a) )R. Çellen 
b) F. Ratsel 
c) E.A. Pozdnyakov 
d) G. Qeddis 
e) Z. Bzejinski  

 
 
 3. Praktik geosiyasət cərəyanalrının təsnifatı hansı variantda düzgün verilmişdir 

a) )Praqmatik və idealist 
b) İdealist və klassik 
c) Pozitiv və neqativ 
d) Liberal və praqmatik 
e) Heç bir variant düzgün deyil. 

 
 
 4. Konkret dövlətin siyasi əhatəsini, xarici aləmin və siyasi müttəfiqlərin ona 
göstərdiyi təsir və təzyiqi öyrənir.   

a) )Monopolitika 
b) Morfopolitika 
c) Fiziopolitika 
d) Geosiyasi məkan  
e) Düzgün variant yoxdur. 

 
5.  Dövlətin ərazisinin formasını, ölçülərini öyrənir.   

a) )Morfopolitika 



b) Monopolitika 
c) Fiziopolitika 
d) Geosiyasi məkan  
e) Geosiyasi məkan  

 
 
6.  Dövlətin ərazisinin geostrateji məzmun və xarakteristikasını, fiziki coğrafi 
keyfiyyətlərini və s. öyrənir.   

a) )Fiziopolitika 
b) Monopolitik 
c) Morfopolitika 
d) Geosiyasi məkan  
e) Düzgün variant yoxdur. 

 
 
 7. Bu alimə görə Geosiyasətin əsas vəzifəsi - dövlətin böyüməyə və genişlənməyə 
olan ehtiyacını, dünya ərazilərinin bölüşdürülməsi hesabına bu ehtiyacın 
ödənilməsinin vacibliyini əsaslandırmaqdan ibarətdir.   

a) )R. Çellen 
b) F. Ratsel 
c) N. Spaykmen 
d) Z. Bzejinski  
e) G. Qeddis 

 
 
8.  Bu alim geosiyasəti "dövlətin coğrafi təfəkkürü" kimi dəyərləndirir.   

a) )K. Haushofer 
b) F. Ratsel 
c) N. Spaykmen 
d) Z. Bzejinski  
e) G. Qeddis 

 
 
9. Bu alimə görə geosiyasətin əsas vəzifəsi "coğrafi yerləşmə xarakteristikasından 
asılı olaraq dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri öyrənməkdən" ibarətdir.  

a) )N. Spaykmen 
b) F. Ratsel 
c) K. Haushofer 
d) Z. Bzejinski  



e) G. Qeddis 
 
 
10. Geosiyasətin obyekt və predmetinə aid deyil.   

a) )hamısı aiddir 
b) geosiyasi proseslər 
c) planetar məkan 
d) praktik geosiyasi fəaliyyət 
e) konkret tarixi şəraitlərdə idrak 

 
 
11. Siyasi institutların, dövlət və dövlət birliklərinin məkan üzərində nəzarətinin 
əsaslarını, imkanlarını, forma və mexanizmlərini öyrənir.   

a) )Geosiyasət 
b) Geoiqtisadiyyat 
c) Meta sahə 
d) Geosiyasi məkan 
e) Endemik sahə 

 
 
 12. Dünya siyasətinin ox anlayışı - hartlənd" geosiyasi anlayışının müəllifi ;  

a) )H. Makkinder 
b) F. Ratsel 
c) K. Haushofer 
d) K. Haushofer 
e) G. Qeddis 

 
 
 
13.  "Rimlənd, sahil zonaları" geosiyasi anlayışı kimə məxsusudur ?   
 

a) )N. Spaykmen 
b) F. Ratsel 
c) K. Haushofer 
d) Z. Bzejinski  
e) G. Qeddis 

 
 
14. Geosiyasi məkanın statusuna görə təsnifatına aid deyil.   



a) )hamısı aiddir. 
b) beynəlxalq ərazilər 
c) qarışıq rejimli ərazilər 
d) nəzarətsiz məkanlar 
e) arktika əraziləri 

 
 
 15. Dövlətin hava məkanı ibarətdir.   

a) )Onun quru və su ərazilərinin səmasından və yerin səmasından kosmosa 
qədər olan 110 km hündürlükdən; 

b) Onun quru ərazilərinin səmasından və yerin səmasından kosmosa qədər olan 
110 km hündürlükdən; 

c) Onun quru və su ərazilərinin səmasından və yerin səmasından kosmosa 
qədər olan 40-50 km hündürlükdən; 

d) Yerin səmasından kosmosa qədər olan 110 km hündürlükdən; 
e) Onun quru və su ərazilərinin səmasından və yerin səmasından kosmosa 

qədər olan 80 km hündürlükdən; 
 
 
16.  Heç bir dövlətin suveren idarəçiliyi altına daxil olmayan ərazilər adlanır.  

a) )beynəlxalq ərazilər 
b) müvəqqəti keçid statuslu ərazilər 
c) qarışıq rejimli ərazilər 
d) nəzarətsiz məkanlar 
e) arktika əraziləri 

 
 
 17. Bunlar beynəlxalq hüquqla statusu müəyyən edilmiş ərazidir. Ona xüsusi 
mandatlı, qeyri-statuslu və heç kimə məxsus olmayan ərazilər, ikili tabeçilikdə 
olan kondominiumlar, protektoratlar, müstəmləkələr, dominionlar daxildir.  

a) )müvəqqəti keçid statuslu ərazilər 
b) beynəlxalq ərazilər 
c) qarışıq rejimli ərazilər 
d) nəzarətsiz məkanlar 
e) arktika əraziləri 

 
 
18.  Bunlara təbii yataqlarını kəşf və istismar etmək hüququ olan sahil dövlətlərinin 
kontinental şelf və dəniz iqtisadi zonaları daxildir.   



a) )qarışıq rejimli ərazilər  
b) beynəlxalq ərazilər 
c) müvəqqəti keçid statuslu ərazilər 
d) nəzarətsiz məkanlar 
e) arktika əraziləri 

 
 
19.  Hansı ərazinin statusu beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənmir?  

a) )müvəqqəti keçid statuslu ərazilər  
b) dövlətin məxsusi təbii-fiziki və coğrafi əraziləri 
c) qarışıq rejimli ərazilər 
d) beynəlxalq ərazilər 
e) arktika əraziləri 

 
 
20.  Bu ərazi daha çox ölkənin daxili həyatının inzibati konstitusion quruluşuna aid 
statusa malikdir.   

a) )müvəqqəti keçid statuslu ərazilər 
b) dövlətin məxsusi təbii-fiziki və coğrafi əraziləri 
c) qarışıq rejimli ərazilər 
d) beynəlxalq ərazilər 
e) arktika əraziləri 

 
 
21.  Bunlardan biri geosiyasi məkanın xarakteristikasına görə qruplaşdırılan 
növlərinə aid deyil.  

a) hamısı aiddir   
b) siyasi xarakteristikası 
c) iqtisadi xarakteristikası 
d) hava-kosmik xarakteristikası 
e) mədəni-informasiya xarakteristikası  
f) )hamısı aiddir 

 
 
22. Geosiyasi məkanın sahələrinə aid deyil.   

a) )hamısı aiddir 
b) endemik sahə 
c) çarpaz sahə 
d) sərhəd sahəsi 



e) meta sahə 
 
 
23.  Davamlı müddətdə dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılan məkandır.  

a) )endemik sahə 
b) sərhəd sahəsi 
c) total sahə 
d) meta sahə 
e) çarpaz sahə 

 
 24. Bir neçə həmsərhəd dövlətin iddia etdiyi məkandır. 

a) )çarpaz sahə 
b) sərhəd sahəsi 
c) meta sahə 
d) geosiyasi dayaq nöqtəsi 
e) total sahə 

 
 
25. Milli icmanın nəzarəti altında olan sahədir.   

a) )total sahə 
b) sərhəd sahəsi 
c) endemik sahə 
d) meta sahə 
e) geosiyasi dayaq nöqtəsi 

 
 
 26. Eyni zamanda bir neçə dövlət tərəfindən mənimsənilən torpaqlardır.   

a) )meta sahə 
b) endemik sahə 
c) total sahə 
d) geosiyasi dayaq nöqtəsi 
e) sərhəd sahəsi 

 
 
 27. Total sahədən kənarda yerləşən, hər hansı bir dövlət tərəfindən nəzarətə alınan 
ərazidir. Lakin bu ərazidəki kommunikasiyalara ayrı-ayrı dövlətlər nəzarət edir.  

a) )geosiyasi dayaq nöqtəsi 
b) sərhəd sahəsi 
c) endemik sahə 



d) meta sahə 
e) çarpaz sahə 

 
 
 28. Bəhs olunan dövlətin nəzarəti altındadır, lakin demoqrafik, 
etnodemoqrafik,iqtisadi, siyasi cəhətdən kifayət qədər uyğunlaşdırılmamış ərazi 
xarakteristikasına malikdir. Bu ərazilər daha çox milli azlıqların məskunlaşdığı 
məkanlardır.   

a) endemik sahə 
b) total sahə 
c) meta sahə 
d) çarpaz sahə 
e) )sərhəd sahəsi 

 
 
29.Müasir dünya sisteminin rəsmi idarəetmə orqanı hesab olunur.   

a) )BMT 
b) dövlət 
c) geosiyasi region 
d) korporasiya 
e) geostrateji region 

 
 
 30. Dünya siyasi məkanının xüsusi coğrafi keyfiyyətləri, intensiv ticarət əlaqələri, 
mədəni-ideoloji ünsiyyəti ilə seçilən- böyük transmilli xarakterli məkan hesab 
olunur.   

a) )geostrateji region 
b) geosiyasi xətt 
c) dünya sistemi 
d) geosiyasi region 
e) dövlətlərarası blok 

 
 
 
 31. Geosiyasi paradiqmalara aid deyil.   

a) )regional iqtisadiyyat paradiqması 
b) milli-dövlət paradiqması 
c) ideoloji paradiqma 
d) sivilizasiya paradiqması 



e) geoiqtisadi və informasiya paradiqması 
 
 
32.  Geosiaysətin tədqiqat metodlarına aid deyil.   

a) )sivilizasiya metodu 
b) sistemli yanaşma metodu 
c) fəaliyyət metodu 
d) müqayisəli metod 
e) normativ-dəyər metodu 

 
 
 33. Geosiaysətin tədqiqat metodlarına aid deyil.   

A. )bütün variantlar aiddir 
B. funksional metod 
C. bixeviorist metod 
D. struktur-funksional təhlil metodu 
E. institusional metod 

 
 
34.  Klassik və ya ənənəvi geosiyasi aktorlardan biri deyil.   

a) )QHT-lər 
b) dini və milli təsisatlar 
c) dövlət birlikləri 
d) ordu  
e) dövlət 

 
 
35. Yeni geosiyasi aktorlar sırasına aiddir.   
 

a) )Kütləvi informasiya və kommunikasiya vasitələri 
b) dini və milli təsisatlar 
c) dövlət birlikləri 
d) ordu  
e) dövlət 

 
 
36.  Yeni geosiyasi aktorlar sırasına aid deyil.   

a) )dini və milli təsisatlar 
b) Kütləvi informasiya və kommunikasiya vasitələri 



c) Siyasi partiyalar 
d) QHT-lər 
e) TMK-lar 

 
 
 37. Biri xristian klerikal dövlətlərdən deyil.   

a) )İsrail 
b) İspaniya 
c) Vatikan 
d) İngiltərə 
e) Yunanıstan 

 
 
38. Biri müsəlman klerikal dövlətlərdən deyil.   

a) )Nepal 
b) İran 
c) Əfqanıstan 
d) Pakistan 
e) Sudan 

 
 
39. İdeologiyaya görə siyasi partiyaalrın təsnifatına aid deyil.   

a) )federal 
b) sağ 
c) milli 
d) dini 
e) liberal 

 
 
40.  Siyasi partiyaların doktrinasının xarakterinə görə təsnifatına aid deyil.  

a) )etnik 
b) inqilabi 
c) reformist 
d) mühafizəkar 
e) irticaçı 

 
 
 41. Məzmununa görə siyasi partiyaların növlərinə aid deyil.   

a) )liberal 



b) millətçi 
c) federal 
d) regional 
e) etnik 

 
 
42. QHT-lərə aid deyil.   

a) )BMT 
b) Greenpeace 
c) Freedom House 
d) Amnesty İnternational 
e) Sərhədsiz həkimlər 

 
 
43.  Dünyada bu gün ABŞ-ın payına 162, Aİ ölkələrinin payına 155, Yaponiyanın 
payıana 126, İsveçrə və Cənubi Koreyanın hər birinin payına 13, Kanadaya 6, 
Braziliya və Avstraliyanın hər birinin payına 5 ..... düşür. Nöqtələrin yerinə 
olmalıdır.   

a) )TMK 
b) KİV 
c) QHT 
d) BHAT 
e) Siyasi partiyalar 

 
 
44. Bu alimin adı ilə bağlı olan konsepsiyaya görə millət tarixi inkişafın 
məhsuludur   

a) )Ernest Rena 
b) Herder 
c) Fixte 
d) K. Mehen 
e) K. Mehen 

 
 
 45. Bu alimə görə hər bir millətin xarakterini təbii şərait, iqlim, fiziki coğrafiya 
amilləri müəyyən edir.   

a) )Herder 
b) Rena 
c) Fixte 



d) K. Mehen 
e) R. Çellen 

46.  Bu alimin konsepsiyası elmdə millət anlayışının bioloji və mədəniyyət 
konsepsiyası adlandırılır.   

a) )Herder 
b) Rena 
c) N. Spaykmen 
d) K. Mehen 
e) R. Çellen 

 
 
 47. Dövlət-millət analyışının geosiyasətdə ilk praqamtik izahını vermişdir.   

a) )İv Lakost 
b) N. Spaykmen 
c) Rena 
d) K. Mehen 
e) R. Çellen 

 
 
 48. Avropanın milli dövlətlərə uyğun xəritəsi nə vaxt formalaşmışdır ?   

a) )XVII-XIX əsrlərdə 
b) XIX-XX əsrlərdə 
c) XVI-XVIII əsrlərdə 
d) XVIII-XX əsrlərdə 
e) XV-XVI əsrlərdə 

 
 
49. Hansı variantda milli azlığın fərqləndiyi qrup düzgün verilməmişdir.   

a) )Bütün variantlarda düzgün verilmişdir 
b) Müəyyən bir dövlət ərazisində yaşayan və öz müstəqil dövləti olmayan 

azlıqlar  
c) Başqa milli dövlətin ərazisində yaşayan, lakin eyni zamanda milli dövləti 

olan  
d) Bir neçə dövlətin ərazisində yaşayan və dövləti olan azlıqlar 
e) Bir neçə dövlətin ərazisində yaşayan və dövləti olmayan azlıqlar 

 
 



50.  İlk dəfə bu termin Venesiyadakı yəhudi məhəllələri ilə bağlı işlədilmiş, 
sonralar ABŞ-da etnik azlıqların, zəncilərin yaşadıqları yerlər də belə 
adlandırılmışdır.   

a) )getto 
b) lobbi 
c) diaspor 
d) koloniya 
e) triada 

 
 
 51. ....... bir millətin müxtəlif ölkələrdə yaşayan və doğma yurdu ilə əlaqələri 
kəsməyən qruplardır. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır.   

a) )diaspor 
b) lobbi 
c) mili azlıqlar 
d) koloniya 
e) triada 

 
 
52.  Bunlardan hansı güclü diasporlardan biri deyil.    

a) )çin 
b) yəhudi 
c) erməni 
d) yunan 
e) ərəb ölkələrindəki fələstinlər 

 
 53. Məkan təsəvvürünü ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil etmişdir.   

a) )Anri Lefebr 
b) Herder 
c) Fixte 
d) K. Mehen 
e) R. Çellen 

 
 
54.  Məkan təsəvvürünə aid anlayışlardan deyil.   

a) )yerli əhali konsepsiyası 
b) ərazi 
c) sərhəd 
d) paytaxt 



e) ərazilərin statusu 
 
 
 
 
 55. Geosiyasət xüsusi elmi istiqamətə çevrilmişdir.   

a) )XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri 
b) XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlləri 
c) XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəlləri 
d) heç bir variant doğru deyil 
e) XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri 

 
 
56.  Geosiyasət elminin ilkin mənbələri və nəzəri-metedoloji əsasları sırasına 
aiddir.   

a) )pozitivizm" və "təbii inkişaf" nəzəriyyəsi 
b) heç bir variant doğru deyil 
c) sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi 
d) tarixin sonu" nəzəriyyəsi 
e) şahmat taxtası" nəzəriyyəsi 

 
 
57.  Geosiyasətin ilkin inkişafı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır.   

a) )Geosiyasətin funksiyaları sırasına müxtəlif güc mərkəzlərinin qlobal 
səviyyədə strateji məkanlar üzərində - hərbi, siyasi, iqtisadi,mədəni və s. 
nəzarət imkanlarının vəziyyətini öyrənmək aid idi. 

b) Geosiyasət elminin ilkin mənbələri və nəzəri-metedoloji əsasları sırasına 
tədqiqatçılar "pozitivizm" və "təbii inkişaf" nəzəriyyələrini aid edirlər. 

c) Geosiyasət elminin ilkin mənbələrini və intellektual əsasını XVII-XIX 
əsrlərdə bəzi krallar, dövlət başçıları, hərbi sərkərdələr, alimlərin ideya və 
düşüncələri təşkil edirdi.  

d) Geosiyasət elminin ilkin mənbələrini və intellektual əsasını XVII-XIX 
əsrlərdə bəzi krallar, dövlət başçıları, hərbi sərkərdələr, alimlərin ideya və 
düşüncələri təşkil edirdi.  

e) dövrdə geosiyasətdə "coğrafi determinizm" nəzəriyyəsi geniş tətbiq 
olunmuşdur. 

 
 



 58. Bu alim bizim eradan əvvəl yaşamış bütün xalqalrı "tarixilər" və "qeyri-
tarixilər" olmaqla iki qrupa ayırırdı.   

a) )Karl Yaspers 
b) Herder 
c) Fixte 
d) Fixte 
e) R. Çellen 

 
 
59. Yaspersə görə biri "tarixi" xalqlara aid deyil.   

a) )türklər 
b) çinlilər 
c) hindlilər 
d) yunanlar 
e) yəhudilər 

 
 
 60. Çində milli birliyin və milli formalaşmanın tarixi bu imperiya dövrünə aid 
edilir   

a) )Çjou  
b) Tan 
c) Sin 
d) heç bir variant düzgün deyil 
e) Şan 

 
 
 61. Çin adı bu sözdən yaranmışdır.   

a) )Orta imperiya 
b) Cənub iperiyası 
c) Şərq imperiyası 
d) Böyük imperiya 
e) Kiçik imperiya 

 
 
 62. Bu filosofun ədəbi irsində "dörd dəniz əhatəsində hakimiyyət ideyası " 
fəlsəfəsi və onun geosiyasi əsaslandırılması öz əksini tapmışdır.   

a) )Men-Tszı 
b) Konfutsi 
c) Platon 



d) Aristotel 
e) Sokrat 

 
 
 63. Geosiyasi fikirlər və mülahizələr İndiki Hindistan ərazisində yaranmışdı.  

a) )e.ə III minillikdə 
b) e.ə II minillikdə 
c) e.ə I minillikdə 
d) e.ə IV minillikdə 
e) e.ə IV minillikdə 

 
 
 64. Harappa mədəniyyəti yaranmışdı.   

a) )Hindistan. 
b) Türküstan 
c) Yunanıstan 
d) Yaponiya 
e) Çin 

 
 
 65. Bu alim qədim Hindistanda ilk geosiyasi fikirlər və ideyaların müəlliflərindən  

a) )Artxaşastra Kautilya 
b) Men-Tszı 
c) Konfutsi 
d) K.Ritter 
e) R.Taqor 

 
 
66.  Bu alimin geosiyasi dövlət düşüncəsi yüzillər sonra Avropada meydana 
gəlmiş, imperiyalar, adi dövlətlər və polislər adlanan dövlə quruluşu sisteminə tam 
uyğun idi.   

a) )Əl-Fərabi 
b) Konfutsi 
c) Aristotel 
d) Platon 
e) İbn Haldun 

 
 
 67. Asabiy nədir?  



a) )qədim qohumluq münasibətləri əsasında birləşmə 
b) geosiyasi nəzəriyyə 
c) siyasi rejimi 
d) dövlət quruluşu 
e) geosiyasi kateqoriya 

 
 
 68. Bu alimlərdən biri xristian siyasi nəzəriyyələrinin əsas yaradıcılarından biridir  

a) )Avreliy Avqustin 
b) Makedoniyalı İsgəndər 
c) Aristotel 
d) Sokrat  
e) Platon 

 
 
 69. Geosiyasətə dair Orta əsr Avropasına (V-XV əsrlər) aid deyil.   

a) )Coğrafi determinizm nəzəriyyəsinin yaranması 
b) Bütün tədqiqatlar idealist xarakter kəsb edirdi. 
c) Bu təlimlərin əsasında kilsə və onun nəzəriyyəçiləri dayanmışdı. 
d) Avreliy Avqustin xristian siyasi nəzəriyyələrinin əsas yaradıcılarından hesab 

olunurdu 
e) Avropanın geosiyasi fikir dünyasının inkişafına ən çox təkan verən 

hadisələrdən biri "xaç yürüşləri" olmuşdur. 
 
 
70.  Biri Avropada geosiyasi düşüncələrin yüksəlişinə səbəb olan hadisə deyil.  

a) )Osmanlı imperiyasının süqutu 
b) xaç yürüşləri" 
c) Bizans imperiyasının süqutu 
d) Avropada mərkəzləşmiş milli dövlət hərəkattının başlanması 
e) Böyük coğrafi kəşflər 

 
 
 71. Avropa geosiyasətində ilk dəfə məhz bu alim dövlətin quruluşunu, idarəçilik 
formasını təbii coğrafi mühitlə bağlamış, iqlim şəraitinin dövlət və cəmiyyət 
həyatına təsiri məsələlərini şərh etmişdir.   

a) )Monteskyö 
b) Jan Boden 
c) Hegel 



d) Karl Ritter 
e) Edmon Demolen 

 
 
 72. Coğrafiya milli şüurun komponenti kimi" geosiyasi nəzəriyyəsini irəli 
sürmüşdür   

a) )Karl Ritter 
b) Jan Boden 
c) Hegel 
d) Monteskyö 
e) Edmon Demolen 

 
 
 73. Geosiyasi ədəbiyyata ilk dəfə "coğrafi fərdilik" terminini gətirmişdir.   

a) )Karl Ritter 
b) Jan Boden 
c) Monteskyö 
d) Hegel 
e) Edmon Demolen 

 
 
74.  Hərbi-strateji nəzəriyyənin banisi hesab olunur.   

a) )Makiavelli 
b) K. Ritter 
c) Kant 
d) Hegel 
e) Klauzevits 

 
 
 75. Hərbi-strateji nəzəriyyəyə aid deyil.   

a) )Tarixi ədəbiyyatda mövcud olan ən qədim geosiyasi nəzəriyyə hesab olunur 
b) Banisi Makiavelli olmuşdur. 
c) Daha çox realist və pozitivist nəzəriyyə hesab olunur. 
d) Bu nəzəriyyə tərəfdarlarına görə dövlət öz maraqlarını və təhlükəsizliyini 

hərbi güc tətbiq etməklə təmin edə bilər. 
e) Klauzevits bu nəzəriyyənin tərəfdarlarından biri olmuşdur. 

 
 



76.  Avropada ilk dəfə dünyanın quru və dəniz dövlətlərinin daimi qarşıdurması 
nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür.   

a) )Karl Ritter 
b) Jan Boden 
c) Hegel 
d) Edmon Demolen 
e) Monteskyö 

 
 
77. Hərbi-strateji nəzəriyyə tərəfdarlarına aiddir.   

a) )K. Klauzevits 
b) K. Klauzevits 
c) Volter 
d) Kant 
e) K.Ritter 

 
 
 78. Yeni dövr Avropasında idealist elmi yanaşmanı təqdim etmişdir.   

a) )Kant 
b) K.Klauzevits 
c) N.Makiavelli 
d) A.Humbolt   
e) K.Ritter 

 
 
79.  Protogeosiyasət dövrü hesab olunur.   

a) )İnsan tarixinin qədim dövründən Avropa sənaye inqilabının baş 
verməsinədək olan dövr 

b) Sənaye inqilabı dövründən başlayaraq qlobal təbii fəlakətlərin insanları 
təhdid etməsinə qədərki dövr 

c) Böyük coğrafi kəşflərdən sonrakı dövr 
d) Xaç yürüşləri dövrü 
e) Heç bir variant doğru deyil 

 
 
80.  Münaqişə və qarşıdurma geosiyasəti dövrü hesab olunur.   

a) )Sənaye inqilabı dövründən başlayaraq qlobal təbii fəlakətlərin insanları 
təhdid etməsinə qədərki dövr 



b) İnsan tarixinin qədim dövründən Avropa sənaye inqilabının baş 
verməsinədək  

c) Böyük coğrafi kəşflərdən sonrakı dövr 
d) Xaç yürüşləri dövrü 
e) Heç bir variant doğru deyil 

 
 
 81. Bu dövr geosiyasi fatalizmə əsaslanır.   

a) )Protogeosiyasət dövrü 
b) Münaqişə və qarşıdurma geosiyasəti dövrü 
c) Qeyri-münaqişə geosiyasəti dövrü 
d) Xaç yürüşləri dövrü 
e) Böyük coğrafi kəşflər dövrü 

 
 
 82. Bu alim geosiyasətin elm kimi inkişafının üç tarixi mərhələsini göstərmişdir  

a) )Pier Qallua 
b) K. Haushofer 
c) L. Ranke 
d) Ratsel 
e) R. Çellen 

 
 
83.  Tədqiqatçılara görə geosiyasət bir elm kimi harda meydana gəlmiş və 
institutlaşmışdır   

a) )Avropada 
b) Asiyada 
c) Amerikada 
d) Heç bir variant doğru deyil 
e) Afrikada 

 
 
 84. Avropada kontinental geosiyasət nəzəriyyəsinin əsasını qoyan klassik 
geosiyasətçilərdən deyil.   

a) )Bjezinski 
b) K. Haushofer 
c) L. Ranke 
d) Ratsel 
e) R. Çellen 



 
 
85.  Kontinental Avropa nəzəriyyəçiləri içərisində ilk dəfə "ox ölkələri" geosiyasi 
analyışını dövriyyəyə gətirmişdir.  

a) )R. Çellen 
b) K. Haushofer 
c) Nauman 
d) K. Klauzevits 
e) Ratsel 

 
 
86.  Kontinental Avropa nəzəriyyəçiləri içərisində ilk dəfə "Berlin-Moskva-Tokio" 
geosiyasi blok analyışını dövriyyəyə gətirmişdir.   

a) )K. Haushofer 
b) Bjezinski 
c) K. Klauzevits 
d) Nauman 
e) Ratsel 

 
 
 87. Kontinental Avropa nəzəriyyəçiləri içərisində ilk dəfə "Orta Avropa" geosiyasi 
analyışını dövriyyəyə gətirmişdir.   

a) )Nauman 
b) Bjezinski 
c) R. Çellen 
d) K. Klauzevits 
e) Ratsel 

 
 
88.  Klassik Avropa və alman geosiyasətinin əsasını qoymuşdur.   

a) )Ratsel və Çellen 
b) Haushofer və Şmid 
c) Spaykmen və Bjezinski 
d) Heç bir variant doğru deyil 
e) Makiavelli və Klauzevits 

 
 
89.  Otto Maula görə məhz bu alim geosiyasətin atasıdır.   

a) )F.Ratsel 



b) Bjezinski 
c) N.Spaykmen 
d) K. Klauzevits 
e) R. Çellen 

 
 
 90. Ratselin adı ilə bağlı olan əsas geosiyasi nəzəriyyələrdən biri hesab olunur. 

a) )Zəruri həyati məkan" konsepsiyası 
b) Tarixin sonu" nəzəriyyəsi 
c) Sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi 
d) Şahmat taxtası" nəzəriyyəsi 
e) Kontinental blok" konsepsiyası 

 
 
91.  Variantlardan biri Ratselin nəzəriyyəsinə aid deyil.   

a) )Almaniya-Yaponiya-Rusiya geosiyasi blok ideyası 
b) Dövlətin canlı orqanizm kimi dərk edilməsi 
c) Bir qrup xalqların işğala məruz qalmasının digər dövlətlərin inkişafının 

əsasını təşkil etməsi  
d) Dövlətin varlığında və quruluşunda ən əsas siyasi-coğrafi amil rolunu məhz 

zəruri məkanın (Raum) oynaması 
e) Avropanın kontinental məkanlarını birləşdirmək və ən böyük qitə dövləti 

yaratmağın daha çox Almaniyanın haqqı olması 
 
 
 92. Bu alimə görə Avropanın kontinental məkanlarını birləşdirmək və ən böyük 
qitə dövləti yaratmaq daha çox Almaniyanın haqqıdır.   
          )) F.Ratsel 
 Bjezinski 
 K. Klauzevits 
 N.Spaykmen 
 R. Çellen 
 
 
 93. Biri Ratselin təqdim etdiyi geosiyasi işğalın yeddi əsas qanununa aid deyil. 
 )) dövlət digər dövlətlərin ərazisinə, suverenliyinə hörmət etməlidir 
 dövlətin ərazisi onun mədəniyyəti ilə birlikdə genişlənir və inkişaf edir 
 dövlətin inkişafı və genişlənməsi kiçik dövlətlərin və xalqların 
birləşdirilməsi  



 sərhəd- dövlətin hissiyyat orqanıdır, o, dövlətin inkişafı, qüdrəti, zəifliyi və 
onun orqanizmində baş verən digər dəyişikliklərin nişanəsidir. 
 dövlət ətraf ərazilərin ən qiymətli elementlərini; sahil xətlərini, çay 
yataqlarını, düzənlikləri, təbii ehtiyatlarla zəngin rayonları cəmləşdirməyə çalışır. 
 
 
94.  Yeddi bəndlik ekspansiya qanununun müəllifidir.   
           )) F.Ratsel 
 Bjezinski 
 N.Spaykmen 
 K. Klauzevits 
 R. Çellen 
 
 
95.  Geosiyasi ədəbiyyatda bütövlükdə Avropa klassik geosiyasətinin, o cümlədən 
"hərbi-strateji" və "sivilizasiya yanaşması" geosiyasi nəzəriyyələrinin banisi hesab 
olunur.   
          ))  F.Ratsel 
  N.Spaykmen 
  K. Klauzevits 
  R. Çellen 
  Bjezinski 
 
96. Biri Ratselə aid deyil.   
         ))  Kontinental blok" və "Həyati məkan" nəzəriyyələrinin banilərindən hesab 
olunur. 
 İlk realist geosiyasətçi alimdir. 
 Geosiyasətin atası hesab olunur. 
 Yeddi bəndlik ekspansiya qanununun müəllifidir. 
 Bu alimə görə Avropanın kontinental məkanlarını birləşdirmək və ən böyük 
qitə dövləti yaratmaq daha çox Almaniyanın haqqıdır. 
 
 
97.  Bu alim üç coğrafi amil haqqında tezisi əsaslandırır. Bu amillərə genişlənmə, 
ərazi birliyi və hərəkət azadlığını aid edir.   
          )) R. Çellen 
 Bjezinski 
 Vallerstayn 
 Vallerstayn 



 F. Ratsel 
 
 
 98. Biri Çellenin dövlət təliminə ad deyil.   
           )) hamısı aiddir 
 iqtisadi siyasət 
 demosiyasət  
  sosiosiyasət 
 kratosiyasət 
 
 
 99. Biri Çellenin dövlət təliminin fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə aid deyil.   
          )) vahid ordu 
 hamı üçün məcburi olan vahid idarəçilik 
 vahid coğrafi məkan 
 vahid təsərrüfat sistemi 
 bütöv bir xalq 
 
 
100. Bu alim elmdə və siyasətdə təkcə təkcə yeni geosiyasi terminlərin və şərhlərin 
banisi kimi deyil, həm də Üçüncü Reyxin əsasını təşkil edən bir çox 
konsepsiyaların müəllifi kimi ad çıxarmışdır.   
           )) R. Çellen 
  Bjezinski 
 Vallerstayn 
 F. Ratsel 
 K. Klauzevits 
 
 
101. Kontinental blok" və "Həyati məkan" geosiyasi nəzəriyyələrinin əsas 
banilərindən hesab olunur.   
         )) K. Haushofer 
 Bjezinski 
 Vallerstayn 
 Hegel 
 N.Spaykmen 
 
 



102. Bu alimlərdən biri dövlətin əsas hərəkətverici qüvvəsinin zəruri "həyati 
məkanın" əldə edilməsi hesab etmir.  Vallerstayn 
 )) Hamısı belə hesab edir 
 R.Çellen 
 F.Ratsel 
 K.Haushofer 
 
103. Bu alim atlantistlərin ekspansiyasından qurtulmağın yolunu "Kontinental 
blokun" yaradılmasında görürdü.   
          )) K. Haushofer 
 Bjezinski 
 Vallerstayn 
 N.Spaykmen 
 Hegel 
 
 
104. Böyük məkan" konsepsiyası bu alimə aiddir. 
  ))  K. Şmid 
 R. Çellen 
 Vallerstayn 
 Makiavelli 
 F. Ratsel 
 
105. Sivilizasiya dualizmi" nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür.   
           )) K. Şmid 
 R. Çellen 
 Vallerstayn 
 Makiavelli 
 F. Ratsel 
 
 
106. Geosiyasi ədəbiyyata "yerin nizamı" (tellurokratiya) anlayışını gətirmişdir. 
 )) K. Şmid 
 R. Çellen 
 Vallerstayn 
 Makiavelli 
 F. Ratsel 
 
 



107. Siyasət, siyasətçi və müharibələr haqqında Avropada Haudhoferdən sonra ən 
çox əsər yazan və çoxsaylı geosiyasi ideyalar irəli sürən geosiyasətçi ; 
  )) K. Şmid 
 R. Çellen 
 Vallerstayn 
 Makiavelli 
 F. Ratsel 
 
 
 108.Biri K.Şmidə aid deyil.   
          )) Kontinental blok" nəzəriyyəsi 
 böyük məkan" konsepsiyası 
 sivilizasiya dualizmi" nəzəriyyəsi 
 Siyasət, siyasətçi və müharibələr haqqında Avropada Haudhoferdən sonra ən 
çox əsər yazan və çoxsaylı geosiyasi ideyalar irəli sürən geosiyasətçi olmuşdur. 
 Geosiyasi ədəbiyyata "yerin nizamı" (tellurokratiya) anlayışını gətirmişdir. 
 
 
 109.Alman geosiyasət məktəbinin nümayəndəsi deyil. 
  )) Elize Reklyu 
 K.Şmid 
 K.Haushofer 
 F.Ratsel 
 R.Çellen 
 
 
 110. Fransanın klassik idealist geosiyasətin idealist atası hesab olunur.  
 )) Elize Reklyu 
 K.Şmid 
 Vidal de la Blanş 
 F.Ratsel 
 A. Demanjon 
 
 111.Possibilizm adlı geosiyasi nəzəriyyəni irəli sürmüşdür.  
 )) Vidal de la Blanş  
 K.Şmid 
 Elize Reklyu 
 J.Ansel 
 A. Demanjon 



 
 
112. Bu alim planetar və fransız geosiyasəti tarixində heç bir geosiyasi nəzəriyyə 
ilə yadda qalmamışdır.  
 )) Elize Reklyu 
  K.Şmid 
 Vidal de la Blanş 
 J.Hotmann 
  A. Demanjon 
 
113. Ratseldən fərqli olaraq bu alim coğrafi determinizm ideyasından imtina 
edərək birinci yerə coğrafi, ərazi amillərini deyil, insanın təşəbbüsünü və azadlığını 
qoyurdu  
 )) Vidal de la Blanş  
 K.Şmid 
 Elize Reklyu 
 R.Çellen 
 A. Demanjon 
 
 
114. Fransız nəzəriyyələrinin diqqət mərkəzində əsasən dururdu. 
  )) İdeal insan amili və humanist, liberal, xalqlararası münasibətlər 
 Məkan kateqoriyası 
 Hərbi-strateji konsepsiya 
 Sivilizasiya toqquşması 
 Coğrafi determinizm 
 
 
115. Vidal de la Blanşa aid deyil.  
 )) Qitə və dəniz dövlətləri arasında ziddiyətlərin daimi və əbədi olması fikri 
 Fransız geosiyasət məktəbinin banilərindən hesab olunur 
 Possibilizm geosiyasi nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. 
 Onun nəzəriyyəsinin əsas elementlərindən biri - sivilizasiyaların inkişafında 
lokal məkan kateqoriyasıdır. 
 Sivilizasiya geosiyasəti" məktəbinin əsasını qoymuşdur. 
 
 
116. Fransız geosiyasət məktəbinin nümayəndəsi deyil. 
  )) D. Cenetile 



 J.Ansel 
 A.Demanjon 
 J.Hotmann 
 Vidal de la Blanş 
 
 
117. Bu alim geosiyasətçilər sırasında ilk dəfə dövlətin gücü ilə ərazisinin 
böyüklüyü arasında heç bir bağlılıq olmadığı fikrini söyləmişdir.  
 )) J.Hotmann 
 J.Ansel 
 A.Demanjon 
 B. Mussolini 
 Vidal de la Blanş 
 
 
118. Məkan ikonoqrafiyası" istiqamətinin əsasını qoymuşdur.  
 )) Vidal de la Blanş  
 K.Şmid 
 Elize Reklyu 
 R.Çellen 
 A. Demanjon 
 
119. İtalyan geosiyasət məktəbinin nümayəndəsi deyil. 
  )) J.Hotmann 
 B. Mussolini 
 D. Cenetile 
 Culiyo Deu 
 Heç bir variant doğru deyil. 
 
 
120. İtalyan geosiyasət məktəbinin nümayəndəsidir. 
  )) D. Cenetile 
 J.Ansel 
 A.Demanjon 
 J.Hotmann 
 Vidal de la Blanş 
 
 121.Fransız geosiyasət məktəbinin nümayəndəsidir.  
 ))  J.Hotmann 



 B. Mussolini 
 D. Cenetile 
 Culiyo Deu 
 F. Ratsel 
 
 
122. Bu alimin hərbi aviasiya üzərində qurulmuş geostrategiyasına görə odlu silah 
və quru qoşun növləri hücum deyil,müdafiə üçün lazımdır. Hücum ordusu daha 
çox aviasiya və strateji silah növləri silahlanmalı və müharibə də onun vasitəsiə 
aparılmalıdır.  
 )) Culiyo Deu 
 B. Mussolini 
 F. Ratsel 
 D. Cenetile 
 Makkinder 
 
123. Bu alimin Avropa ordularının hücum strategiyasına gətirdiyi yenilik o dövrdə 
faşist Almaniyası tərəfindən geniş istifadə olunmuş və müharibədə tətbiq 
olunmuşdur.  
 )) Culiyo Deu 
 B. Mussolini 
 D. Cenetile 
 Makkinder 
 F. Ratsel 
 
124. Dünya geostrategiyasında hərbi-hava qüvvələrinin rolu və ondan istifadə 
yollarını ilk dəfə əsaslı şəkildə məhz bu alim formalaşdırmışdır.  
 )) Culiyo Deu 
 B. Mussolini 
 Spaykmen 
 Makkinder 
 Klauzevits 
 
 
125. C. Deunun geosiyasi nəzəriyyələrindən istifadə olunmamışdır. 
  )) Bütün variantlarda istifadə olunmuşdur. 
 II dünya müharibəsində 
 ABŞ-ın Yaponiyanı bombalaması zamanı 
 Soyuq müharibə" dövründə 



 ABŞ,NATO-nun Koreyada,Vyetnamda,Əfqanıstan, İraq, Yuqoslaviyada 
həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlarda 
 
 
126. Tomas Bokla görə, xalqların və dövlətlərin inkişafında təbii-coğrafi amillərin 
dörd əsas qrupuna aid deyil.  
 )) bütün variantlar aiddir 
  iqlim 
 torpaq 
 qida 
 təbiətin ümumi görünüşü 
 
 
127. Tarixi ədəbiyyata "Dəniz qüdrəti" geostratejii nəzəriyyəsinin əsas 
banilərindən biri kimi daxil olmuşdur. 
  )) F.Kolumb 
 T.Bokl 
 A.Demanjon 
 Vidal de la Blanş 
 J.Hotmann 
 
128. Kim "Tarixin dərk edilməsi" adlı əsərində "çağırış və cavab" adlandırdığı 
nəzəriyyəsində sivilizasiyaların geniş təsnifatını vermişdir?  
 F.Kolumb 
 T.Bokl 
 A.Demanjon 
 J.Hotmann 
 )) A.Toynbi 
 
 
129.H.Makkinder irəli sürmüşdür. 
  )) Hartlənd nəzəriyyəsi 
 Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsi 
 Böyük Şahmat taxtası 
 Tarixin sonu nəzəriyyəsi 
 Həyati məkan nəzəriyyəsi 
 
 



130. Bu nəzəriyyəyə görə Avrasiya qitəsinin sərhəd əraziləri "daxili aypara" və 
"xarici aypara"ya ayrılır.  
 )) Hartlənd nəzəriyyəsi 
 Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsi 
 Böyük Şahmat taxtası 
 Tarixin sonu nəzəriyyəsi 
 Həyati məkan nəzəriyyəsi 
 
 
131. Makkinder "daxili aypara"ya aid edirdi.  
 )) Türkiyə, Almaniya Avstriya-Macarıstan 
 Böyük Britaniya, Amerika, Kanada 
 Heç bir variant doğru deyil. 
 Çin, Misir, Hindistan 
 Rusiya, Mərkəzi Asiya 
 
 
132.  Makkinder "xarici aypara"ya aid edirdi  
 )) Böyük Britaniya, Amerika, Kanada 
 Türkiyə, Almaniya Avstriya-Macarıstan 
 Amerika, Yunanıstan, Çin  
 Bütün variantlar doğrudur. 
 Rusiya, Mərkəzi Asiya 
 
 
133. Şərqi Avropaya nəzarət edən dövlət "Mərkəzi materik"ə, "Mərkəzi materik"ə, 
nəzarət edən dövlət "Dünya adası"na, "Dünya adası"na " nəzarət edən dövlət 
dünyanı idarə edəcək" tezisinin müəllifi ; 
  )) C. Makkinder 
 A.Toynbi 
 F.Kolumb 
 T.Bokl 
 A.Demanjon 
 
 
134. ABŞ geosiyasətinin əsas yaradıcılarından hesab olunur. 
  )) A.Mehen 
  Makkinder 
 F.Ratsel 



 Haushofer 
 R.Çellen 
 
 
135. Elmi dövriyyəyə ilk dəfə "sahilboyu millətləri" terminini gətirmişdir. 
  )) A.Mehen 
 Makkinder 
 Klauzevits 
 Bjezinski 
 R.Çellen 
 
136. Dünya məkanında Mehen 30-cu və 40-cı paralellər arasındakı ərazini xüsusi 
olaraq necə fərqləndirmişdir? 
  )) münaqişə zonası kimi 
 sülh zonası kimi 
 sahilboyu ərazi kimi 
 güclü zona kimi 
 zəif zona kimi 
 
 
137. Dəniz hökmranlığı" konsepsiyasının ideologiyasını və onu həyata keçirən 
praktik siyasətçilərin fəaliyyət proqramını hazırlamışdır.  
 )) A.Mehen 
 Makkinder 
 Klauzevits 
 Bjezinski 
 N.Spaykmen 
 
 138. Mehenə görə millətlərin dəniz qüdrətini müəyyənləşdirən kriteriyalara aid 
deyil.   
         ))  liberal hakimiyyətin olması 
 fiziki-coğrafi quruluş 
 coğrafi mövqe 
 ərazi ölçüləri 
 əhalinin sayı və xalqın xarakteri  
 
 
139. Mehen ABŞ-a tövsiyə etmirdi. 
  )) Çinlə əməkdaşlıq etmə Çinlə əməkdaşlıq etməyi 



 almanların dəniz iddialarına qarşı çıxmasını 
 Böyük Britaniya ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq etməsini 
 Sakit okeanda Yaponiyanın üstünlüyünə son qoyması 
 Sakit okeanda Yaponiyanın üstünlüyünə son qoyması 
 
140. Avrasiyaya qarşı "anakonda strategiyası"nı tətbiq etməyi təklif edirdi. 
 )) A.Mehen 
 Makkinder 
 Makiavelli 
 Bjezinski 
 R.Çellen 
 
141. N.Spaykmenə görə dövlətin geosiyasi qüdrətinin meyaralrına aid deyil. 
 )) bütün variantlar aiddir. 
 sərhədlər 
 etnik birlik 
 əhalinin sayı 
 maliyyə qüdrəti 
 
 
142. Bu geosiyasətçiyə görə dünya hegemonluğunda açar rolunu "Hartlənd" yox 
"Rimlənd" oynayır. 
  )) N.Spaykmen 
 Makkinder 
 Makiavelli 
 Vallerstayn 
  F.Kolomb 
 
 143. Geosiyasi ədəbiyyata ilk dəfə "Mərkəzi okean" anlayışını gətirmişdir. 
 )) N.Spaykmen 
 Makkinder 
 F.Kolomb 
 Makiavelli 
 Vallerstayn 
 
 
144. Atlantizm" geosiyasi konsepsiyasının əsas ideoloqlarından biri olmuşdur 
 )) N.Spaykmen 
 F.Ratsel 



 Makiavelli 
 Blanş 
 R.Çellen 
 
145. Spaykmen bu nəzəriyyənin əsas banisi kimi tanınmışdır. 
  )) Rimlənd 
 Rimlənd 
 Həyati məkan 
 Kontinental blok 
 Böyük məkan 
 
146. İngilis geosiyasətçilərinə aiddir.  
  )) Makkinder 
 Haushofer 
 Spaykmen 
 Mehen 
 Bjezinski 
 
 
 147. Bu konsepsiyanı "Mehen-Kolomb" nəzəriyyəsi kimi də təqdim edirlər. 
 )) Dəniz qüdrəti 
 Hartlənd 
 Böyük məkan 
 Coğrafi determinizm 
 Kontinental blok 
 
 
 148. O, alman geosiyasətçisi Haushoferin "Həyati məkan" geosiyasi 
konsepsiyasını ölkəsinin rəsmi strateji dövlət doktrinası kimi qəbul etmiş və bütün 
hakimiyyəti dövründə onu həyata keçirməyə çalışmışdır.   
          )) A. Hitler 
 İ. Stalin 
  U. Çörçill 
 Şarl de Qoll 
 B. Mussolini 
 
 
149. Hitler bu alimin geosiyasi konsepsiyasını ölkəsinin rəsmi strateji dövlət 
doktrinası kimi qəbul etmişdi. 



  )) Haushofer 
 F.Ratsel 
 Makiavelli 
 Makkinder 
 R.Çellen 
 
 
150. Hitlerin geosiyasi strategiyasının Haushoferin konsepsiyasından fərqi 
  )) Müttəfiq kimi Yaponiya və İtaliyanı seçməsi 
 Müttəfiq kimi Yaponiya və Rusiyanı seçməsi 
 Heç bir variant doğru deyil 
 Avrasiya Yapon imperiyasını yaratmaq 
 Geostrateji mütəmləkə planlarına Çinin daxil olması 
 
151. Hitlerin geosiyasi strategiyasının Haushoferin konsepsiyasından əsas fərqi və 
yeniliyi;  
 )) Yeni geosiyasi ox nəzəriyyəsi - Berlin, Roma, Moskva və Tokionun 
birləşdirilməsi ideyası 
 Müttəfiq kimi Yaponiya və Rusiyanı seçməsi 
 Heç bir variant doğru deyil 
 Bütün yəhudilərin məhv edilməsi 
 Geostrateji mütəmləkə planlarına Çinin daxil olması 
 
152.  Avropa inteqrasiyası" adlanan strateji doktrina kimin geosiyasi planlarına aid 
idi?   
           )) Hitlerin 
 Ruzveltin 
 İ.Stalinin 
 Şarl de Qollun 
 B. Mussolininin 
 
 153. Yaponiyanın birinci geosiyasi vəzifəsi hesab olunurdu. 
  )) Asiyaçılıq 
 Milli birlik 
 Dünya hakimliyi  
 Okeanlarda ağalıq 
 Çinə sahib olmaq 
 
154. Kioto geosiyasət məktəbi aiddir.  



 )) Yaponiyaya 
 Çinə 
 Koreyaya 
 Düzgün cavab yoxdur. 
 Almaniyaya 
 
155. Kioto geosiyasi ideyasının hədəflərinə aid deyil. 
  )) Bütün dünyada yapon ağalığını təmin etmək 
 Yaponiyanın vahidliyini təmin etmək 
 Yapon xalqının milli üstünlüyünü bütün Cənub Şərqi Asiyada qəbul 
etdirmək 
 Böyük Asiya Cənub-Şərqi Yapon imperiyası"nı yaratmaq 
 Düzgün cavab yoxdur. 
 
156. Yaponiyanın ikinci geosiyasi nəzəriyyəsi bu xalqın təsiri altında 
formalaşmışdır.  
 )) almanların 
 heç birinin 
  amerikalıların 
  ingilislərin 
 rusların 
 
 
157. Yapon geosiyasətinə aid deyil.  
 )) Avropa-Afrika müstəmləkələrinin ələ keçirilməsi 
 Avropa-Afrika müstəmləkələrinin ələ keçirilməsi 
 Kioto geosiyasət məktəbi 
 Yaponiyanən ikinci əsas geosiyasi nəzəriyyəsi "alman tipli" hesab edilirdi 
 İki əsas ideya - "panasiyaçılıq" və "yapon avrasiyaçılığı" hakim idi. 
 
 
158. Hitlerin "Mayn Kampf" kitabının yapon variantını yazmışdır. 
  ))  İkki Kita 
 Tanaka Qiiti 
 Konoye Fumimaro  
 Meydzi 
 Tokuqava 
 
 



159. Yaponiyanın ikinci əsas geosiyasi nəzəriyyəsi - Avrasiyaçılıq konsepsiyasının 
banisi idi.  
 )) Konoye Fumimaro 
 Tanaka Qiiti 
 Todze Xideki 
 Meydzi 
 Tokuqava 
160. Yaponiya tarixində ən ekstremist baş nazir hesab olunur.  
 )) Todze Xideki  
 Tanaka Qiiti 
 Konoye Fumimaro 
  Meydzi 
 Tokuqava 
 
161. Kimin geosiyasi düşüncəsinin mahiyyəti bütün dünyada Proletar Diktaturası 
idarəçiliyinə əsaslanan, sosialist rejimli dövlətlər yaratmaq, onları vahid bir 
sistemdə birləşdirməkdən ibarətdir? 
  )) İ. Stalinin 
 Ruzveltin 
 U. Çörçillin 
 Şarl de Qollun 
 B. Mussolininin 
 
 
162. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı sinfi və ideoloji qarşıdurmanın əsas 
təşəbbüskarı və ilhamvericilərindən biri idi.  
 )) İ. Stalin 
 Fumimaro 
 Hitler 
 Şarl de Qoll 
 B. Mussolini 
 
 
163. Atom silahı vasitəsilə sülhü qorumaq doktrinası , Avropa birliyi ideyası 
məxsus olmuşdur 
  )) U. Çörçillə 
 Ruzveltə 
 Stalinə 
 Şarl de Qolla 



 B. Mussoliniyə 
 
 
164. SSRİ-nin Qərbi Avropadan mümkün qədər uzaq tutulması, sosializmin 
təsirinin dünyada yayılmasının qarşısının alınması, ABŞ-İngiltərə geosiyasi 
müttəfiqliyinin yaradılması kimin geosiyasətinin əsasını təşkil edir? 
  )) U. Çörçillin 
  Ruzveltin 
 V.Vilsonun 
  Şarl de Qollun 
  B. Mussolininin 
 
165. Yeni kurs" islahatları aiddir.  
 )) F. Ruzveltə 
 Hitlerə 
 Fumimaroya 
 V.Vilsona 
 İ. Boumenə 
 
 
166. F. Ruzveltə aid deyil.  
 )) Avropa Birləşmiş Ştatları ideyası 
 Yeni kurs" islahatları 
 ABŞ geosiyasətçilərinin "təcrid olmaqla təhlükəsizliyə çatmaq" 
geostrategiyasından imtina etmişdir. 
 Hərbi cəhətdən dünyaya nəzarət etmə" taktikasını qəbul etmişdir 
 Liberal xarici siyasət kursunu yenidən gündəmə gətirmişdir. 
 
 
167. Bu ABŞ prezidentinin geosiyasi nəzəriyyəsinin əsasını ABŞ-ın hərbi dəniz 
gücünün artırılması yolu ilə dünya okeanlarına çıxış, başqa quru və dəniz 
dövlətlərinin ərazisi yaxınlığında hərbi-ticarət və s. bazaların yaradılması və ABŞ-
ın həmin ərazilərə təsirinin artırılması təşkil edirdi. 
  )) F. Ruzvelt 
 Eyzenhauer 
 Kennedi 
 V.Vilson 
 C. Buş 
 



 
168. Avropaya "Geosiyasi miras" adlanan nəzəriyyə təklif etmişdir. 
  )) H. Fleyq 
 K.Vovinkel 
 E.Obst 
 A.Qrabovski 
 A.Haushofer 
 
 
169. XX əsrin 70-ci illərdə Avropada ən geniş yayılmış geosiyasi ideya idi. 
 )) Birləşmiş Avropa" 
 Şahmat taxtası" 
 Tarixin sonu" 
 Zəruri həyat" 
 Kontinental Məkan" 
 
 
170. XX əsrin 70-ci illərində Avropada yeni meydana gəlmiş yeni cərəyan ; 
 )) Tətbiqi geosiyasət" 
 Həyati maraq" 
 Realist geosiyasət" 
 Böyük məkan" 
 Həyati məkan" 
 
 
171 Daxili geosiyasət" məktəbi məxusdur. 
  )) İv Lakost 
 Andre Ziqfrid 
 A. Çişki 
 R. Hiçder 
 E. Hobst 
 
 
172. Elektoral geosiyasət" nəzəriyyəsini təqdim etmişdir. 
  )) Andre Ziqfrid 
 İv Lakost 
 A. Çişki 
  R. Hiçder 
 E. Hobst 



 
 
173. Elektoral çağırış" ideyası məxsusdur. 
  )) İv Lakosta 
 Andre Ziqfrida 
 A. Çişkiyə 
 R. Hiçderə 
  E. Hobsta 
 
 
174. Bu geosiyasi nəzəriyyə cərəyanının başında Alen de Benua və J.Triar 
dururdu.  
 )) Yeni sağlar" 
 Tətbiqi geosiyasət" 
 Realist geosiyasət" 
 Böyük məkan" 
 Həyati məkan" 
 
 
175. Yeni sağlar"ın əsas xarakterik cəhətlərinə aid deyil. 
  )) Mediatik imic" 
 İngilis-amerikan Atlantik geosiyasi ideyalarına qarşı çıxmaları 
 Dublindən-Vladivostoka qədər Avropa" layihəsi 
 Çin və Hindistanla strateji alyans yaratmaq 
 Vahid Avropa birliyinin əsasına Almaniya və Fransanın "Orta Avropa" 
birliyinin qoyulması 
 
 
176. İndiki müasir Avropada "Yeni sağlar"ın ideyalarını davam etdirir.  
 )) Avropa Azadlıq Cəbhəsi " 
 Tətbiqi geosiyasət" 
 Realist geosiyasətv 
  "Böyük məkan" 
 Həyati məkan" 
 
 
177. Bu alimə görə, əgər Almaniyanın paytaxtı Berlin deyil, Köniqsberq şəhəri 
olsaydı, onda Almaniya və Rusiya arasında anqlo-saks talassokratiyalarına qarşı 
yönəlmiş ittifaqın yaranması qaçınılmaz olardı. 



  )) Y. Lohauzen 
 Andre Ziqfrid 
 A. Çişki 
 R. Hiçder 
 E. Hobst 
 
 
178. 1950-90-cı illərdə Avropa geosiyasətində digər Avropa ölkələrindən xeyli 
geri qalmışdı.  
 )) İtaliyan geosiyasi məktəbləri 
 İngilis geosiyasi məktəbləri 
 Fransız geosiyasi məktəbləri 
  Alman geosiyasi məktəbləri 
 Düzgün variant yoxdur 
 
179. O, hesab edirdi ki, Avropa-Rusiya-İslam dünyasının birliyi məsələsi gələcək 
kontinental Avropanın əsas geosiyasi hədəfi olmalı, Atlantizmin dağıdılmasında 
ciddi amil kimi istifadə olunmalıdır. 
  )) K.Terraçino 
 Andre Ziqfrid 
  A. Çişki 
 R. Hiçder 
 Y.Lohazen 
 
180. İtaliya geosiyasi məktəbinin nümayəndəsi ; 
  )) K.Terraçino 
 Andre Ziqfrid 
 A. Çişki 
 R. Hiçder 
 Y.Lohazen 
 
181. Mondialist geosiyasətçi idi  
 )) K. Santaro 
 Andre Ziqfrid 
 K.Terraçino 
 R. Hiçder 
 Y.Lohazen 
 
182. Mondialist geosiyasətçi deyil.  



 )) Y. Lohazen 
 K. Santaro 
 Düzgün variant yoxdur 
 J. Attali  
 F. Fukuyama 
 
 
183. Bu nəzəriyyə Fernan Brodel tərəfindən irəli sürülmüşdür.  
 )) İqtisadi aləm nəzəriyyəsi 
 Dördüncü dünya nəzəriyyəsi 
 Tarixi inkişaf konsepsiyası 
 Modernləşmə nəzəriyyəsiı 
 Elektoral çağırış nəzəriyyəsi 
 
184. Bu nəzəriyyə iki formada təqdim olunur. Bunlardan biri dünyada vahid 
mədəni birliyin yaranmasını təbliğ edir və tərəfdarları İ.Herder və K.Yaspersdir. 
Digəri mədəni-tarixi konsepsiya adlanır və onu O.Şpenqler, A.Toynbi təklif edir. 
 )) Tarixi inkişaf konsepsiyası 
 İqtisadi aləm nəzəriyyəsi 
 Modernləşmə nəzəriyyəsi 
 Dördüncü dünya nəzəriyyəsi 
 Elektoral çağırış nəzəriyyəsi 
 
185.  Milli maraq analyışını ilk dəfə tədqiqat mövzusu kimi gündəmə gətirmişdir. 
 )) H. Margentau 
 S. Hantinqton 
 Spaykmen 
 Vallerstayn 
 F.Fukuyama 
 
186.  Onun doktrinası ABŞ-a "qamçı və kökə" metodu ilə hərəkət etməyi təklif 
edirdi. Onun geosiyasi ideyaları ABŞ və Avropada sonralar "humanist geosiyasət" 
adını aldı. 
  )) H. Kissincer 
 S. Hantinqton 
 S. Koen 
 H. Margentau 
  F.Fukuyama 
 



187. S. Koenin nəzəriyyəsi ; 
  İqtisadi aləm nəzəriyyəsi 
 )) Regionalizm 
 Modernləşmə nəzəriyyəsi 
 Dördüncü dünya nəzəriyyəsi 
 Elektoral çağırış nəzəriyyəsi 
 
 
188. Bu alim nəzəriyyəsində yer kürəsini geosiyasi və geostrateji tipinə görə dörd 
qrup bölünür və regional lider statusuna iddialı beş geostrateji mərkəzi ABŞ, 
Avropa Birliyi, SSRİ, Çin və Yaponiyanı fərqləndirir. 
  )) S. Koen 
 S. Hantinqton 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
 F.Fukuyama 
 
189. Geostrateji güc tarazlığı" nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. 
  )) S. Koen 
 S. Hantinqton 
 F.Fukuyama 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
 
190. Konvergensiya nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. 
 )) Z. Bjezinski 
 S. Hantinqton 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
 F.Fukuyama 
 
191. Neomondialist nəzəriyyələrə aid deyil. 
  )) Hartlənd  
 Düzgün cavab variantı yoxdur 
 Tarixin sonu 
 Konvergensiya 
 Yeni dünya nizamı 
 
 192. Tarixin sonu konsepsiyası bu alimə məxsusdur.  



 )) F.Fukuyama 
 S. Hantinqton 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
 Z. Bjezinski 
 
193.Yeni dünya nizami nəzəriyyəsinin müəllifi ;  
 )) Z. Bjezinski 
 S. Hantinqton 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
 F.Fukuyama 
 
194. Bu nəzəriyyənin əsasında H.Palmerstonun "İngiltərənin daimi dostu yoxdur, 
daimi maraqları var" ifadəsi dayanır. 
  Geosiyasi praqmatizm 
 Regionalizm 
 Tarixin sonu 
 Konvergensiya 
 Yeni dünya nizamı 
 
 
195.  Karl Popper tərəfindən bu nəzəriyyə irəli sürülmüşdür.  
 )) Açıq cəmiyyət 
 Regionalizm 
 Geosiyasi praqmatizm 
 Konvergensiya 
 Yeni dünya nizamı 
 
196. İqtisadi liberalizm nəzəriyyəsinin yaradıcısı olmuşdur. 
  )) F. Hayek 
 S. Hantinqton 
 H. Kissincer 
 H. Margentau 
  S. Koen 
 
197. Dünya sistemi geosiyasi məktəbi bu alimə məxsusdur.  
 )) Vallerstayn 
 S. Hantinqton 



 F. Hayek 
 H. Margentau 
 S. Koen 
 
198. Bu nəzəriyyə Qərb geosiyasətindəhər iki məktəb - Avropa və Atlantik 
cərəyanları tərəfindən geniş istifadə edilir. 
  )) Şimal-Cənub geoitisadi nəzəriyyəsi 
 Regionalizm 
 Geosiyasi praqmatizm 
 Dünya sistemi geosiyasi məktəbi 
 Yeni dünya nizamı 
 
 199.Rusiyaya aid ən qədim yazılı mənbə aiddir.  
 )) XII əsrə 
 X əsrə 
 XV əsrə 
 XVI əsrə 
 IX əsrə 
 
200.  Rusiyanın ən qədim yazılı mənbələrinin əsas ideyası ; 
  )) özgə torpaqlarının işğalı 
 Vahid Rusiya yaratmaq 
 Rusiyanın qüvvətlənməsi 
 Avropa ilə müttəfiqlik 
 Asiya ilə müttəfiqlik 
 
 
201. Rusiyada panpravoslav missiyası - "Moskva üçüncü Romadır" - geosiyasi 
ideyası nə vaxt meydana atılır?  
 )) XVI əsrə 
 X əsrə 
 XVII əsrə 
  XII əsrə 
 XV əsrə 
 
202. Rusiyada XIX əsrdən etibarən yayılan geosiyasi cərəyanlara aiddir.  )) 
Qərbçilik və Slavyanofillik 
 Mondializm və Neomondializm 
 Atlantizm və Neoatlantizm 



 Düzgün cavab yoxdur. 
 Geosiyasi praqmatizm və etnomərkəzçilik 
 
203.  Qərbçilik geosiyasi cərəyanının Rusiyadakı tərəfdarlarına aid deyil.  )) 
A.S.Xomyakov 
 K.D. Kavelin 
 A.İ.Gertsen 
 N.P.Oqaryov 
 N.V.Stankeviç 
 
204. Biri qərbçilərə aid əlamətlərdən deyil. 
  )) Əsas tərəfdarları Xomyakov, Samarin,Kiriyevski qardaşları, Aksakov 
qardaşları idi. 
 Rusiya tezliklə "geridə qalmış patriarxal asiyaçılıq" imicindən xilas olaraq 
bəşəri sivilizasiya istiqamətində hərəkət etməlidir. 
 Onlara görə Rusiyanın Qərbdən fərqlənən keçmiş tarixi inkişafı I Pyotr 
tərəfindən dayandırılmış və Qərbə doğru istiqamət almışdır. 
 Rusiya insan azadlığı və tərəqqisinin, ümumdünya sivilizasiyasının yolu ilə 
gedərək bu dəyərlərin yaradıcısı olan Qərbi Avropa ilə birlikdə hərəkət etməlidir 
 Ümumavropa sivilizasiyası ilə yanaşı, həm də "utopik milli sosializm" 
ideyalarını təbliğ edirdilər. 
 
 
205. Slavyanofillik cərəyanının tərəfdarlarına aid deyil. 
  )) Q. Belinski 
 A.S. Xomyakov 
 Y.F, Samarin, 
 Kiriyevski qardaşları 
 Aksakov qardaşları 
 
 
206. Slavyanofillik cərəyanına aid deyil. 
  )) Tərəfdarları Gertsen, Kavelin, Stankeviç və başqaları idi. 
 Onlara görə hər bir xalq özünün məxsusi mədəniyyətinə malikdir və 
ətrafdakı xalqlarla birgə "ümumi sivilizasiya" təşkil edir. 
  Bu cərəyanın tərəfdarları I Pyotrun Rusiyanın milli mentalitetinə zərbə 
vurduğunu,onu zorla avropalaşdırdığını iddia edir və onun islahatlarını kəskin 
tənqid edirdilər. 



 Planetdə başqa sivilizasiya ocaqları ilə yanaşı vahid ümumslavyan 
mədəniyyəti mövcuddur və bu reallıq Avropada ümumalman şüuruna qarşı istifadə 
olunmalıdır. 
 Düzgün cavab yoxdur. 
 
 
207. Rusiya slavyanofillərinin bir qrupu bu cərəyanı yaratmışdır. 
  )) Panslavizm 
 Anti-panslavizm 
 Panasiyaçılıq 
 Coğrafi determinizm 
 Avrasiyaçılıq 
 
 
208. Panslavizm cərəyanının banisi ; 
  )) N.Danilevski 
 K.D. Kavelin 
 A.İ.Gertsen 
 N.V.Stankeviç 
 N.P.Oqaryov 
 
 
209. Bu cərəyan içərisində rusofil xətti xüsusilə fərqlənirdi.  
 )) Panslavizm 
 Anti-panslavizm 
 Panasiyaçılıq 
 Coğrafi determinizm 
 Avrasiyaçılıq 
 
 
210. Anti-panslavizm cərəyanının əsas tərəfdarı idi. 
  )) A.M.Qorçakov 
 N.Danilevski 
 Vuka Karadjic 
 Pyotr Neqoşa 
 N.P.Oqaryov 
 
 
 211.Anti-panslavizm cərəyanının əsas tərəfdarı idi. 
  )) A.M.Qorçakov 



 N.Danilevski 
 Vuka Karadjic 
 Pyotr Neqoşa 
 N.P.Oqaryov 
 
 
 212.Rusiyada "sivilizasiya yanaşması" nəzəriyyəsinin banisi olmuşdur.  )) 
N.Danilevski 
 K.D. Kavelin 
 A.İ.Gertsen 
 N.V.Stankeviç 
 N.P.Oqaryov 
 
 
213. Klassik rus geosiyasətində "Coğrafi determinizm" konsepsiyasının əsas 
tədqiqatçısı və mənbəşünası olmuşdur.  
 )) Lev Meçnikov 
 A.S. Xomyakov 
 Y.F, Samarin, 
 Kiriyevski qardaşları 
 Aksakov qardaşları 
 
 
 214.Rus geosiyasi məktəbində coğrafi determinizm ideyalarına müraciət 
etməmişdir. 
  )) Dmitri Milyutin 
 Lev Meçnikov 
 B.N.Çiçerin 
 S.Solovyov 
 A.P.Sapov 
 
 
215. Klassik rus geosiyasətində "Hərbi-strateji yanaşma" nəzəriyyəsinin yaradıcsı 
olmuşdur 
  )) Dmitri Milyutin 
 Lev Meçnikov 
 B.N.Çiçerin 
 S.Solovyov 
 A.P.Sapov 



 
 
 216.Rus geostrategiyasında hərbi coğrafiya üzrə bilikləri praktiki olaraq tətbiq 
edən, hərbi coğrafiyanı nəzəri elm və hərbi strategiyanın bir hissəsi kimi müəyyən 
edən ilk alim;  
 )) Dmitri Milyutin 
 Lev Meçnikov 
 B.N.Çiçerin 
 S.Solovyov 
 A.P.Sapov 
 
 
217. Rusiya hərbi strateji geosiyasət mənbələri sırasına bu alimin yazdığı əsərləri 
aid etmək olmaz. 
  )) Lev Meçnikov 
 Y.N. Kvaşnin-Samarin 
 V.M.Qolovnin 
 S.A.Skreqin 
 V.F. Qolovaçev 
 
 
 218.Halqaşəkilli, dənizdən dənizədək və topaşəkilli ərazilər və onlardan istifadə 
nəticələri və s. anlayışları dünyada hamıdan əvvəl şərh etmişdir.  
 )) S. Tyan-Şanski 
 Y.N. Kvaşnin-Samarin 
 Lev Meçnikov 
 N.Danilevski 
 V.F. Qolovaçev 
 
 
 219.Semyonov Tyan-Şanskiyə aid deyil. 
  )) Geosiyasi ideyaları hərbi coğrafiya və hərbi statistka nöqteyi-nəzərindən 
tədqiq edirdi. 
 Planetar ərazilərə geosiyasi nəzarətin tarixən meydana gəlmiş üç əsas 
sistemini təsvir etmişdir. 
 Coğrafi məkanların mənimsənilməsinin iki əsas növu olan məskunlaşdırma 
və istilanı fərqləndirirdi. 
 Rusiyanın o dövrkü coğrafi və geosiyasi məkan xarakteristikasının tam 
qlobal konsepsiyasını yaratmışdır. 



 Məkan üzərində hökmranlığın 3 əsas sistemini - halqaşəkilli, topaşəkilli, 
kontinental ərazi sistemləri kimi təsnif etmişdir. 
 
220.Rus geosiyasi məktəbinin XX əsrdə ən geniş yayılmış cərəyanı idi.  )) 
Avrasiyaçılıq 
 Qərbçilik 
 Panslavizm 
 Slavyanofillik 
 Rusofillik 
 
 
 221.Klassik rus geosiyasətində Kontinental Hartlənd ideyasını ilk dəfə irəli 
sürmüşdür. 
  )) avrasiyaçılar 
 qərbçilər 
 qərbçilər 
 rusofillər 
 slavyanofillər 
 
 
 222. Birinci olaraq Rusiyada geosiyasət sözünü işlətmişlər.  
 )) avrasiyaçılar 
 qərbçilər 
 panslavistlər 
 rusofillər 
 slavyanofillər 
 
 
223. Avrasiyaçılıq" nəzəriyyəsinin tərəfdarlarına aid deyil. 
 )) Dmitri Milyutin 
 Q.V.Vernadski 
 Q.V. Florovski 
 N.S. Trubetskoy 
 P.N.Savitski 
 
 
 224.Avrasiyaçılıq" nəzəriyyəsinin banilərindən sayılır. 
  )) P.N.Savitski 
 K.D. Kavelin 



 A.İ.Gertsen 
 N.V.Stankeviç 
 N.P.Oqaryov 
 
 
225. Avarsiyaçılara aid deyil.  
 )) Avrasiyaçıların çoxunun dünyagörüşü qərbçilərin əsərlərinin təsiri ilə 
yaranmışdır. 
 Klassik rus geosiyasətində Kontinental Hartlənd ideyasını ilk dəfə irəli 
sürmüşdür. 
 Klassik rus geosiyasətində Kontinental Hartlənd ideyasını ilk dəfə irəli 
sürmüşdür. 
 Birinci olaraq Rusiyada geosiyasət sözünü işlətmişlər. 
 Avrasiyaçılıq" nəzəriyyəsinin banilərindən biri P.N.Savitski hesab olunur. 
 
 
 226.İnkişaf yeri" konsepsiyasının müəllifi; 
  )) P.N.Savitski 
 A.İ.Gertsen 
 N.V.Stankeviç 
 N.P.Oqaryov 
 K.D. Kavelin 
 
 
227. Mədəni-tarixi tip" nəzəriyyəsinin müəllifi;  
 )) N.Y. Danilevski 
 Q.V.Vernadski 
 Q.V. Florovski 
 N.S. Trubetskoy 
 P.N.Savitski 
 
 
 228.Savitskiyə görə, bu xalq Avrasiyanın tarixi yerini, rolunu və vəzifələrini 
formalaşdırmış, geosiyasi birliyinin və siyasi quruluşunun başlanğıcını qoymuşdur. 
 )) monqollar 
  çinlilər 
 hunlar 
 türklər 
  ruslar 



 
 
 229.Lev Qumilyov bu cərəyanı yaratmışdı. 
  )) Yeni avrasiyaçılıq 
 Panslavizm 
 Avrasiyaçılıq 
 Slavyanofillik 
 Qərbçilik 
 
 
 230.Rusiyada etnologiya elmini yaratmışdır. 
  )) L.Qumilyov 
 N.Y. Danilevski 
 Q.V. Florovski 
 N.S. Trubetskoy 
 P.N.Savitski 
 
 
 231.Passionarlıq nəzəriyyəsinin müəllifi; 
  )) L.Qumilyov 
 N.Y. Danilevski 
 Q.V. Florovski 
 N.S. Trubetskoy 
 P.N.Savitski 
 
 
 232. L.Qumilyova aid deyil.  
 )) Rusiyanın o dövrkü coğrafi və geosiyasi məkan xarakteristikasının tam 
qlobal konsepsiyasını yaratmışdır. 
 Passionarlıq nəzəriyyəsinin müəllifi olmuşdur. 
 Qumilyova görə, bir etnos digərindən davranış stereotipləri və xarakterləri 
ilə fərqlənir. 
 Ona görə etnoslarda ictimai şüuru hissiyyat və şərti reflekslər müəyyən edir. 
 "Velikoruslar"ı Şərqi slavyanların bir qanadı deyil, türk-slavyan 
birləşməsindən yaranan "xüsusi etnos" hesab edir. 
 
 
233. L.Qumilyov passionar təkan anından tarazlığın yeni vəziyyətinə 
qayıtmasınadək olan dövrü necə adlandırır? 



 )) qomeostaz 
 simbioz 
 kseniya 
 ximera 
  teosofiya 
 
 
234. Bu uyğunlaşamdır, burada bir "qonaq" etnos başqasının ərazisinə səpələnir. 
"Qonaq" təcrid olunmuş şəkildə yaşayır və "sahib"in etnik sistemini pozmur. 
 )) kseniya 
 simbioz 
 qomeostaz 
 ximera 
 teosofiya 
 
 
235. Bu birləşməzin birləşməsidir. Bu, superetnoslara məxsus iki etnosun bir vahid 
məkanda üz-üzə gəldiyi və etnik dəyərləri uyğun gəlmədiyi təqdirdə meydana çıxır 
və onlar bir-biri ilə qarşılıqlı yaşayır. Belə halda dağıntı və qan tökülməsi, bu və ya 
digər etnosun məhvi də qaçınılmazdır.  
 )) ximera 
 simbioz 
 qomeostaz 
 kseniya 
 teosofiya 
 
 
 236.Bu etnosların ahəngidir, burda hər bir etnos öz ekoloji ərazisini, landşaftını 
tutur və bununla bərabər milli xüsusiyyətlərini saxlayır. 
  )) simbioz 
 ximera 
 qomeostaz 
 kseniya 
 teosofiya 
 
 
237. Bu dövr təxminən 1200-1500 il çəkir. 
  )) qomeostaz 
 simbioz 



 kseniya 
 ximera 
  teosofiya 
 
 
 238.A. Duqinin Rusiya ilə bağlı geosiyasi düşüncələrinin əsasında dayanan 5 əsas 
tezisinə aid deyil.  
 )) Bütün cavablar 5 əsas tezisə aiddir. 
 Rusiya cəmiyyətinin qütbləşməsinin müəyyənləşməsi - dostlar, düşmənlər, 
düşmənlərin bəlli olması 
 K. Şmidin tarix anlamı- " köklənmiş, orqanik - torpaq" və milli iradənin 
mövcudluğu 
 Partizan fəaliyyətinin gərəkliyinin qəbul olunması 
 Rusiyanın düşmənlərinin ABŞ və İngiltərə olması fikrinin aydınlığı 
 
 
 239.A. Duqinin Avrasiya hərəkatına aid deyil. 
  )) Bjezinskinin Avrasiya doktrinasına alternativ idi. 
 Tam anti-qərbçilik üzərində qurulmuşdur. 
 İdeokratiya ilə şərtlənir. 
 Avrasiyaçılığın hüquqi platformasının əsasına "demotiya" adlı anlayı.ın 
təklif edilməsi 
 Avrasiyaçılıq hərəkatı Avrasiya seçimi deyilən bir hərəkat 
formalaşdırmalıdır. 
 
 
 240.Avrasiya İqtisadi Birliyi ideyası məxsusdur. 
  )) N.Nazarbayevə 
 R.F.Turovskiyə 
 G.A.Züqanova 
 A. Duqinə 
 V.V. Jirinovskiyə 
 
 
241. Müasir qərbçilik üzərində qurulmuş rus geosiyasi cərəyanı ;  
 )) Kozırev doktrinası" 
 Üçüncü Roma" 
 Rus geosiyasi toplusu" 
 Bizim müasirlər" 



 Millətçi avrasiyaçılıq" 
 
 
 242.Bu alimə görə, Rusiya XX əsrin sonunda özünün imperiya əsasında qurulmuş 
geosiyasi kodunu yeni - "Ada" geosiyasi kodu ilə əvəz etməlidir. 
  )) V.L.Tsinburski 
 R.F.Turovski 
 A. Duqin 
 V.V. Jirinovski 
 G.A.Züqanov 
 
 
243. Ada siyasi dokrtinası"nın müəllifidir. 
  )) V.L.Tsinburski 
  R.F.Turovski 
 G.A.Züqanov 
 G.A.Züqanov 
 V.V. Jirinovski 
 
 
244. Tsinburskinin geosiyasi baxışlarına aid deyil.  
 )) Onun nəzəriyyəsi Hantinqtonun "sivilaziya yanaşması" ilə oxşar idi. 
 Avrasiyaçılardan fərqli olaraq hesab edirdi ki, Rusiya Avrasiyanın yaradıcısı 
yox, dağıdıcısıdır. 
 Geosiyasi doktrinası müəyyən mənada Bjezinskinin Avrasiya istiqamətli 
geosiyasi konsepsiyasına alternativ idi. 
 Onun doktrinası planetar əhəmiyyət kəsb etmirdi, əsasən Rusiya üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. 
 Özünün geosiyasi baxışını "sivilasiya geosiyasəti" adlandırırdı.  
 
 
 
 245.Tədiqaqatçılara görə qəbul olunmuş Osmanlıların geosiyasi problemlərə aid 
deyil. 
  )) Bütün cavablar geosiyasi problemlərə aiddir. 
 Böyük köçlərdən və yerdəyişmələrdən irəli gələn çətinliklər 
 Ərəblərdən qəbul edilən müsəlman-xristian-yəhudi qarşıdurması mirasının 
davam etdirilməsi 
 Avropanın dərinliklərinə daxil olduqca orda dirənişlərin güclənməsi  



 Yeni-yeni ərazilər işğal etməsi və tez-tez öz coğrafi bütünlüyünü pozaraq 
geoməkan, hərbi-strateji-sərhəd ünsürlərini dəyişməyə məcbur qalmaları 
 
 
 246. Osmanlı imperiyasının geosiyasətini xarakterizə edən əsas cəhətlərdən biri; 
 )) Həddən artıq böyük əraziləri və sivilizasiyaları əhatə etməsi 
 Yerli əhalini dil,din,milli cəhətdən assimilyasiyaya uğratma 
 Saray çəkişmələri ilə məşğul olması 
 Ərəblərdən qəbul edilən müsəlman-xristian-yəhudi qarşıdurması mirasının 
davam etdirilməsi 
 Düzgün cavab yoxdur. 
 
 
 247. Osmanlı imperiyasının geosiyasətini xarakterizə edən əsas cəhətlərdən deyil. 
 )) Yerli əhalini dil,din,milli cəhətdən assimilyasiyaya uğratma 
 Həddən artıq böyük əraziləri və sivilizasiyaları əhatə etməsi 
 Bütün cavablar yanlışdır. 
 Bütün cavablar doörudur. 
 Geosiyasi devizi "ya məkan üzərində tam hakim olmaq, ya da ərazini tərk 
etmək" idi. 
 
 
 248. Avrasiyaçılıq" terminini ilk dəfə Türkiyə geosiyasi düşüncə müstəvisinə 
gətirmişdi 
  )) Ziya Göyalp 
 Atatürk 
 F.Akgül 
 A.Davudoğlu 
 Mehmet Aça 
 
 
 249.Atatürkün geosiyasi fəaliyyətinin ən zəif həlqəsini təşkil edirdi.  
 )) Yaxın Şərqin, Afrika və Asiyanın, SSRİ-nin müsəlmann xalqları ilə 
münasibətlər 
 Sovet İttifaqı ilə münasibətlər 
 Avropa dövlətləri ilə münasibətlər 
 Yeni idarıetmə münasibətlərinin kökündə "üçüncü təbəqə" yaxud milli 
burjuaziyanın dayanması 
 Düzgün cavab yoxdur. 



 
 
 250. Türkiyə və SSRİ geosiyasi maraqları və yolları nə vaxt birdəfəlik ayrıldı? 
 )) 1932-ci ildə 
 1930-cu ildə 
 1925-ci ildə 
 1945-ci ildə  
 1939-cu ildə 
 
 
 251.Məxsusi avrasiyaçılıq" geosiyasət xəttinin əsasını qoymuşdu. 
  )) Atatürk 
 Ziya Göyalp 
 F.Akgül 
 A.Davudoğlu 
 Mehmet Aça 
 
 
252. II dünya müharibəsində Türkiyənin mövqeyi ;  
 )) Bitərəf ölkə 
 SSRİ-nin müttəfiqi 
 Almaniyanın müttəfiqi 
 Antantanın müttəfiqi 
 Düzgün cavab yoxdur 
 
 
253. Türkiyədə "bölgəçilik" geosiyasi xəttinə aiddir;  
 )) Rusiya, Çin, İran və digər bölgə dövlətləri ilə bir araya gələrək, Avropa 
Birliyinə alternativ "Avrasiya Birliyi" yaratmaq 
 Rusiya, Çin, İran və digər bölgə dövlətləri ilə bir araya gələrək, Avropa 
Birliyinə alternativ "Avrasiya Birliyi" yaratmaq 
 Türkiyənin AB və ABŞ ilə müttəfiqliyi 
 Bütün türk soylu xalqları bir araya gətirmək, pantürkizm- çağdaş türk birliyi 
ideyasını dirçəltmək 
 Türkiyəni beynəlxalq aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 
 



 254.Türk avarsiyaçılığını fərqləndirən əsas xarakterik xüsusiyyətlərə aid deyil. 
 )) Geosiyasi təhlil və nəzəriyyələrin daha çox elmi araşdırmalara, dərin 
nəzəri mülahizələrə söykənməsi 
 Mühafizəkarlar, milliyyətçilər və sol-sosialist baxışlı olmaqla üç əsas 
cərəyana bölünür 
 Solçu avrasiyaçılar Atlantik müttəfiqlik əvəzinə Avrasiya müttəfiqliyini 
reallaşdırmağa çağırırlar. 
 Millətçi avrasiyaçılar daha çox "turançı avrasiyaçılıq" mövqeyindən çıxış 
edirdilər. 
 "Mühafizəkar avrasiyaçılıq xətti" "Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi 
əsasında Türkiyəni beynəlxalq aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldıraraq onun 
geosiyasi statusunu yüksəltməyə yönəlmişdir.  
 
 
 255. Mühafizəkar avrasiyaçılıq xətti"nə aiddir.  
 )) Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 Rusiya, Çin, İran və digər bölgə dövlətləri ilə bir araya gələrək, Avropa 
Birliyinə alternativ "Avrasiya Birliyi" yaratmaq 
 Atlantik müttəfiqlik əvəzinə Avrasiya müttəfiqliyini reallaşdırmaq 
 Bütün türk soylu xalqları bir araya gətirmək, pantürkizm- çağdaş türk birliyi 
ideyasını dirçəltmək 
 Daha çox "turançı avrasiyaçılıq" mövqeyindən çıxış etmək 
 
 
 256.Millətçi avrasiyaçılara aiddir.  
 )) Bütün türk soylu xalqları bir araya gətirmək, pantürkizm- çağdaş türk 
birliyi ideyasını dirçəltmək 
  Rusiya, Çin, İran və digər bölgə dövlətləri ilə bir araya gələrək, Avropa 
Birliyinə alternativ "Avrasiya Birliyi" yaratmaq 
 Atlantik müttəfiqlik əvəzinə Avrasiya müttəfiqliyini reallaşdırmaq 
 Düzgün cavab yoxdur 
 Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 
 
 257. Solçu avrasiyaçılara aiddir.  
 )) Atlantik müttəfiqlik əvəzinə Avrasiya müttəfiqliyini reallaşdırmaq 
 Düzgün cavab yoxdur 



 Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 Bütün türk soylu xalqları bir araya gətirmək, pantürkizm- çağdaş türk birliyi 
ideyasını dirçəltmək 
 Daha çox "turançı avrasiyaçılıq" mövqeyindən çıxış etmək 
 
 
258. Türkiyədəki bütün avrasiyaçı cərəyanlara aiddir.  
 )) Öz geosiyasi baxışlarını Atatürkün ideyaları və görüşləri ilə 
əsaslandırmağa çalışırdılar 
 Düzgün cavab yoxdur 
 Atlantik müttəfiqlik əvəzinə Avrasiya müttəfiqliyini reallaşdırmağa 
çalışırdılar 
 Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmağa çalışırdılar 
 Daha çox "turançı avrasiyaçılıq" mövqeyindən çıxış edirdilər 
 
 
 259.II dünya müharibəsinin sonuna (1919-1945) qədərki dövrdə türklər üçün 
xarakterik olan xüsusiyyyətlərə aid deyil. 
  )) Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 Türklərin keçmiş imperiya ambisiyalarından birdəfəlik məhrum edilməsi 
 Atatürkün rəhbərliyi ilə türk millətinin yenidən səfərbər olunaraq müasir 
Türkiyə Cumhuriyyəti quruculuğuna cəlb edilməsi  
 Türkiyənin yeni statusla dünyanın və bölgənin geosiyasi həyatında iştirak 
etməsi 
 Bütün cavablar doğrudur. 
 
 
260. II dünya müharibəsinin sonuna (1919-1945) qədərki dövrdə türklər üçün 
xarakterik olan xüsusiyyyətlərə aiddir. 
  )) Türklərin keçmiş imperiya ambisiyalarından birdəfəlik məhrum edilməsi 
 Yeni Osmanlı" geosiyasi konsepsiyasi əsasında Türkiyəni beynəlxalq 
aləmdə "dünya dövləti" səviyyəsinə qaldırmaq 
 Düzgün cavab yoxdur 
 Daha çox "turançı avrasiyaçılıq" mövqeyindən çıxış etmək 
 Bütün türk soylu xalqları bir araya gətirmək, pantürkizm- çağdaş türk birliyi 
ideyasını dirçəltmək 



 
 
 
261. Dünyanın geosiyasi strukturunun formalaşmasına təsir göstərən əsas hadisələr 
sırasına aid deyil. 
 )) I və II dünya müharibələri 
 xalqların böyük köçü 
 Şimali Amerikanın, Sibirin fəthi və məskunlaşdırılması 
 Dünya ərazilərinin müstələkələrə çevrilməsi və məskunlaşdırılması 
 Dünya sənaye inqilabı və kapitalist münasibətlərin inkişafı 
 
 
 262. Böyük coğrafi kəşflərin ən əsas geosiyasi nəticəsi ; 
  )) Qərb ölkələrinin yeni dünya məkanlarını ələ keçirməsi və müstəmləkələrə 
çevirməsi 
 Düzgün cavab yoxdur. 
 Bütün cavablar doğrudur. 
 Nəqliyyat-kommunikasiya inqilabı 
 Nəqliyyat-kommunikasiya inqilabı 
 
 
 263. Keçilməz geostrateji okean təhlükəsizliyi " anlayışı məxsusdur. 
  )) amerikanlılara 
  ingilislərə  
 almanlara 
 bütün cavablar doğrudur 
  çinlilərə 
 
 
 264. Dünya sisteminin və geosiyasi strukturlaşmanın təsnifatına aid deyil. 
  Bütün variantlar aiddir 
 Mərkəz-əyalət yanaşması 
 Qlobal yanaşma 
 İnkişaf yanaşması 
 Sivilizasiya yanaşması 
 
 
 265. Sivilizasiyaların toqquşması " nəzəriyyəsi aiddir.  
 )) Hantinqtona 



 Vallerstayna 
 Makkinderə 
 Spaykmenə 
 Bjezinskiyə 
 
 
 266. 2-ci dünya ölkələrinə aid deyil. 
  )) Kanada 
 postsovet ölkələri 
 Ş. Koreya 
 Türkiyə 
 Rusiya 
 
 
267. 1-ci dünya ölkələrinə aiddir.  
 )) ABŞ 
 postsovet ölkələri 
 Ş. Koreya 
 Türkiyə 
 Rusiya 
 
 
268. 50-ci illərədən sonra müstəqillik əldə etmiş Asiya, Afrika, Latın Amerikası 
ölkələri aiddir.  
 )) 3-cü dünya ölkələrinə 
 2-ci dünya ölkələrinə 
 1-ci dünya ölkələrinə 
 düzgün cavab yoxdur 
 4-cü dünya ölkələrinə 
 
 
269. Asiya və Afrikanın ən kasıb ölkələrini - Haiti, Somali, Sudan, Banqladeş və s 
kimi dövlətləri aidd edirlər. 
  )) 4-cü dünya ölkələrinə 
 2-ci dünya ölkələrinə 
 2-ci dünya ölkələrinə 
 3-cü dünya ölkələrinə 
 düzgün cavab yoxdur 
 



 
270. Geosiyasi strukurlaşmanın iki forması - Dünya imperiyası və Dünya iqtisadi 
sistemini irəli sürmüşdür. 
  )) Vallerstayn 
 Hantinqton 
 Makkinder 
 Spaykmen 
 Bjezinski 
 
 
 271.  Dünya sisteminin mərkəz-əyalət yanaşmasını irəli sürmüşdür. 
  )) Vallerstayn 
 Hantinqton 
  Makkinder 
 Spaykmen 
 Bjezinski 
 
 
 272.Vallerstayna görə Fransa, Almaniya, Yaponiya, Skandinaviya və s. ölkələr 
aiddir.  
 )) nüvə ölkələrinə 
 yarıməyalət ölkələrinə 
 əyalət ölkələrinə 
 industrial ölkələrinə 
 postindustrial ölkələrinə 
 
 
 273. Dünya ölkələrinin planetdəki geosiyasi məkanlarının müəyyən olunması 
praktikası bu iki dövlət arasındakı müqavilə ilə başlamışdır. 
  )) İspaniya və Portuqaliya 
 İngiltərə və Fransa 
 İtaliya və Avstriya 
 Rusiya və Prussiya 
 Türkiyə və İngiltərə 
 
 
 274. Dünyanın geosiyasi strukturunun formalaşmasının Birinci dövrünə aid deyil. 
 )) Potsdam mərhələsi 
 Versal mərhələsi 



 Vestfal mərhələsi 
 dünya müstəmləkəçilik hərəkatının başlanması 
 Avropada milli dövlətlərin yaranması 
 
 
 275. Geosiyasi strukturun formalaşmasının hansı dövrü Belovejsk geosiyasi dövrü 
ilə üst-üstə düşür. 
  )) Üçüncü dövr 
 Birinci dövr 
 İkinci dövr 
 Doğru cavab yoxdur 
 Dördüncü dövr 
 
 
 276. Dünyanın geosiyasi strukturunun formalaşmasının Birinci dövrü hansı illəri 
əhatə edir  
 )) 1648- 1945 
 1945-1991 
 1918-1945 
 1648-1815 
 1991-ci ildən sonrakı dövr 
 
 
 277. Müasir dünya siyasətinin, beynəlxalq münasibətlərin prinsiplərinin əsası 
Avropada bu sülh ilə qoyulmuşdur. 
  )) Vestfal 
 Versal 
 Belovejsk 
 Utrext 
 Potsdam 
 
 
278. Vestfal sülhünə görə milli dövlət anlayışının əsaslarına aid deyil.  
 )) ordu 
 başqa dövlətlər tərəfindən tanınma 
 legitim hakimiyyət 
 ərazidə kompakt yaşayan əhali 
 ərazi 
 



 
279.Fransa-İspaniya arasında bağlanmış Utrext sülhündə rəhbər tutulan hüquq 
məhz bu müqavilə olmuşdur. 
  )) Vestfal 
 Versal 
 Vyana 
 Potsdam 
 Vaşinqton 
 
 
280. Ərazisinə görə dünyanın ən böyük müstəmləkəçi dövləti idi.  
 )) İngiltərə 
 Fransa 
 Rusiya 
 ABŞ  
 Almaniya 
 
 
 281.Dünya geosiyasətinin və beynəlxlaq münasibətlərin yalnız bu dövründə 
Avropa dövlətlərinin bir-biri ilə münasibətlərində müəyyən qayda-qanun 
yaradılmışdı.  
 )) Vestfal 
 Versal 
  Vyana 
 Vaşinqton 
 Doğru cavab yoxdur. 
 
 
282. XV-XVIII əsrlərdə Avrasiyanın ən böyük dövlətinə çevrilmişdi.  
 )) Osmanlı 
 Fransa 
 Rusiya 
 İngiltərə 
 Almaniya 
 
 
 283.Cənub-Şərqi Asiyada ən böyük müstəmləkəni bu dövlət yaratmışdı.  
 )) Yaponiya 
  Hindistan 



 Rusiya 
 Çin 
 Doğru cavab yoxdur. 
 
284.  I dünya müharibəsinin yekunlarına aid deyil.  
 )) İlk beynəlxalq hüquq və istinad sisteminin formalaşması 
 ABŞ-ın beynəlxalq münasibətlərdə güc tarazlığının dəyişməsində əsas amilə 
çevrilməsi  
 Beynəlxalq münasibətlərdə yeni bir sisitemin- Versal sisteminin yaranması 
 Beynəlxalq münasibətlər sistreminə yeni dövlətlərin qatılması 
 Dünyada milli-dövlət qarşıdurmasının ideoloji-sinfi qarşıdurma ilə əvəz 
olunması 
 
 
 285. Versal-Vaşinqton sisteminə son qoyulur.  
 )) Versal-Vaşinqton sisteminə son qoyulur. 
 I dünya müharibəsinin başlaması ilə 
 I dünya müharibəsinin bitməsi ilə 
 Soyuq müharibənin başlaması ilə 
 Soyuq müahribənin bitməsi ilə 
 
 
286. Münhen sövdələşməsi imzalanır.  
 )) 1938-ci ildə 
 1948-ci ildə 
 1918-ci ildə 
 1945-ci ildə 
 1991-ci ildə 
 
 
 287. II dünya müharibəsindən sonra keçirilən konfranslara aid deyil.  
 )) Versal 
 Bütün cavablar doğrudur 
  Potsdam 
 Moskva 
 Tehran 
 
 
 288.1945-ci ildə atom bombasını əldə etmişdir.  



 )) ABŞ 
 SSRİ 
 İngiltərə 
 Almaniya 
 Yaponiya 
 
 
289. 1949-cu ildə atom silahını sınaqdan çıxarmışdır. 
  )) SSRİ 
 ABŞ 
 İngiltərə 
 Almaniya 
 Yaponiya 
 
 
290. BMT Nizamnaməsində sonra beynəlxalq münasibətlər sistemini inkişaf 
etdirən ən mühüm beynəlxalq hüquqi sənəd hesab olunur.  
 )) Helsinki yekun aktı 
 Paris xartiyası 
 Lissabon sənədi 
 Vyana Konvensiyası 
 Atlantik xartiyası 
 
 
291. Kosmik fəzanın və yerətrafı orbitin fəth olunması və ona nəzarət sahəsində ən 
öncül dövlətlərdən deyil.  
 )) İsrail 
 Bütün cavablar doğrudur 
  Çin 
 Rusiya 
 ABŞ 
 
 
292. Biri geosiyasi proseslərə təsir gücünə və dünya siyasətindəki roluna görə 
dövlətlərin bölündüyü qrupa aid deyil. 
  )) Kiçik dövlətlər 
 Böyük dövlətlər 
 Regional dövlətlər 
 Adi dövlətlər 



 Fövqəldövlətlər 
 
 
293. Böyük dövlətlərə aid deyil. 
  )) ABŞ 
 Yaponiya 
 ingiltərə 
 Fransa  
 Almaniya 
 
 
 294.Müasir dünya sisteminin geosiyasi meylləri sırasına aid deyil. 
  )) Bütün cavablar aiddir 
 Qloballaşmanın geniş vüsət alması, dünya həyatının bütün sahələrinə 
müdaxilə etməsi 
 Beynəlxalq təhlükəsizlik tələblərinin, qlobql və lokal terrorizmə qarşı 
mübarizənin ümumdünya siyasəti səviyyəsinə qaldırılması 
 Konfutsi-buddist, islam sivilizasiyasına əsaslanan inkişaf modellərinin Qərb 
sivilizasiyasına getdikcə daha açıq meydan oxuması  
 Qərb-Şərq və Şimal-Cənub geosiyasi qarşıdurmasının əvvəlki qlobal 
məkandan lokal və əyalət ərazilərinə keçməsi 
 
 
295. XX əsrin əvvəllərində geosiyasətə gətirilmiş iyerarxiyalı dövlət təsnifatında 
"dördüncü dünya" anlayışı nəzərdə tutur.  
 )) QHT və dövlətlərarası təşkilatlar 
 Qərb ölkələri 
 keçmiş müstəmləkə dövlətləri 
 postsovet ölkələri 
 böyük yeddilər 
 
 
 296.Dünya sisteminin və geosiyasi strukturunun həlledici məsələlərinə aid deyil. 
 )) Bütün cavablar aiddir 
 Milli və beynəlxalq hava məkanlarına nəzarət 
 Kosmik fəzanın və yerətrafı orbitin fəth olunması və ona nəzarət 
 Hərbi tarazlıq və kollektiv təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı sistemin 
pozulması 
 Çoxqütblülüyün pozulması və təkqütblülüyün yaranması 



 
 
297. Geosiyasi koordinantların yeni sistemini tədqiqatçılar adlandırır. 
  )) Belovejsk sisitemi 
 Vestfal sistemi 
 Vyana sistemi 
 Vaşinqton sistemi 
 Versal sistemi 
 
 
298. Dünya sisteminin müasir geosiyasi strukturunun konfiqurasiyasındakı əsas 
dəyişiklilər baş vermişdir.  
 ))  11 sentyabr 2001-ci il ABŞ-dakı hadisələrdən sonra 
 Soyuq müharibənin bitməsindən sonra 
 II dünya müharibəsindən sora 
 Soyuq müharibənin başlamasından sonra 
 I dünya müharibəsindən sonra  
 
 
299. Dünyanın iqtisadi həyatının qloballaşması və yeni geoiqtisadi siyasətin həyata 
keçirilməsində tətbiq olunan mühüm modellərdən biridir. 
  )) dayanıqlı inkişaf modeli 
 dünya kapitalist iqtisadiyyatı modeli 
 yeni dünya nizamı modeli 
 Bütün cavablar doğrudur 
 Düzgün cavab yoxdur 
 
 
 300. Qloballaşmada iştirak edən dövlət və birliklərin başında durur. 
  )) ABŞ və Yaponiya 
 ASEAN 
 Aİ 
 NATO 
 QHT-lər 
 
 
 


