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Sual: Müasir beynәlxalq münasibәtlәr fәnni hansı elmlәr qrupuna daxildir: (Çәki: 1)
texniki
dәqiq
ictimai
tibb
tәbiәt
Sual: Müasir beynәlxaq münasibәtlәr elminin yaranma tarixi: (Çәki: 1)
1919
1870

1900
1905
1898
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrlә bağlı ilk yazılı mәnbә: (Çәki: 1)
Fukididin әsәri
Hobssun әsәri
Tusinin әsәri
Kardozanın әsәri
Aronun әsәri
Sual: İlk dәfә suveren siyasi vahidlәr arasında münasibәtlәr haqqında mәlumat verir:
(Çәki: 1)
Korani
Morqentau
Fukidid
Kolar
Puarye
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәr elminin vәtәni hansı dövlәt hesab olunur? (Çәki: 1)
SSRİ
Böyük Britaniya
ABŞ
Fransa
Çin
Sual: Azәrbaycanda beynәlxalq münasibәtlәr elmi nә zamandan tәşәkkül tapmağa
başladı? (Çәki: 1)
SSRİ dağıldıqdan sonra
II dünya müharibәsi illәrindә
2000ci ildәn bәri
Bakı Dövlәt Universiteti tәsis edilmәsi ilә
Azәrbaycan BMTyә üzv qәbul olunduqdan sonra
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrә dair ilk yazılı mәnbәlәrdәn biri hesab olunur: (Çәki: 1)
Fukididin «Peloponnes müharibәlәri tarixi»
Makiavellinin «Hökmdar» әsәri
Z.Bjezinskinin «Böyük Şahmat lövhәsi» әsәri
Şarl Lui Monteskyenin «Qanunların ruhu» әsәri
cavab variantlarının heç biri düz deyil
Sual: Qloballaşma prosesi nә zamandan sürәtlәnmәyә başlandı? (Çәki: 1)
Soyuq müharibәnin gedişindә
XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә

Müstәmlәkәçilik sisteminin dağılmasında sonra
XX әsrin 80ci illәrindә
Sual: "Vyana deklorasiyası" qәbul edilmişdir: (Çәki: 1)
1992
1980
1999
1987
1972
Sual: "İntifada" hansı ölkәnin azadlıq hәrәkatıdır? (Çәki: 1)
Misir
Fәlәstin
Әlcәzair
Liviya
Livan
Sual: Türkiyә Respublikası üzvü deyil: (Çәki: 1)
NATO
Avropa Şurası
Qara Dәniz hövzәsi ölkәlәri birliyi
İӘT
Avropa Birliyi
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Sual: Qloballaşma prosesinin fәnnin әsaslarına tәsiri: (Çәki: 1)
tәsiri olmamışdır
fәnnin әsaslarına tәsir etmişdi
dövrün yeniliklәri tәsir imkanlarına malik deyil
fәnnin әsasları dәyişmәz qalmışdı
nisbi dәrәcәdә tәsir etmişdi
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrlә bağlı mövcud dünyagörüşü kökündәn dәyişdi: (Çәki: 1)
Edvard Karrın әsәri
Reynhold Niburun әsәri
Hans Morqentaunun әsәri

Tomas Hobssun әsәri
Nikolo Makiavellinin әsәri
Sual: Siyasi realizm cәrәyanına görә: (Çәki: 1)
cәrәyanın әsas subyektlәri milli dövlәtlәr sayılmır
hәr bir subyekt öz gücünә görә maraqlarını tәmin edir
dövlәtlәrin fәrdi milli maraqları nәzәrә alınmır
yaranmış problemlәrin böyük dövlәtlәrin imkanlarından kәnar olması
siyasi realizm elmi dairәlәrin diqqәt mәrkәzindә olmamışdı
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
Dünyanın maddi vә mәnәvi faktorları vә onların subyektlәri arasında münasibәtlәr
Dünya siyasәtinә tәsir göstәrәn informasiya, maliyyә, kommunikasiya, miqrasiya vә
s. proseslәr
Beynәlxalq alәmdә qәrarların qәbul olunması, әmәkdaşlıq, danışıqlar, konfliktlәr vә
s. proseslәr
Ölkәlәrdaxili vә ölkәlәrarası münasibәtlәrә tәsir göstәrәn faktorlar, hadisәlәr,
normalar, proseslәr, onlar arasındakı әlaqә vә bağlılıq vә s.
Dövlәtlәrarası qarşılıqlı siyasi vә diplomatik münasibәtlәr
Sual: Aşağıdakılardan biri beynәlxalq münasibәtlәr elminin әsas tәrkib hissәlәri sırasına
aid deyil: (Çәki: 1)
Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin formalaşması, inkişafı vә diplomatiya tarixi
Beynәlxalq münasibәtlәr nәzәrriyәsi
Geosiyasәt
Beynәlxalq münasibәtlәrin iqtisadi, elmi, mәdәni әsasları
Beynәlxalq münasibәtlәr vә müasir dünya siyasәti
Sual: Hansı cәrәyan beynәlxalq münasibәtlәrin hәrәkәtverici qüvvәsi kimi sinfi qeyri
bәrabәrliyi, istismarı görür: (Çәki: 1)
postmodernizm
Neomarksizm
postklassik
liberal idealizm
qlobal sistem
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Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrin obyekt vә predmetlәri sırasına daxil deyil: (Çәki: 1)
dünyanın maddi vә mәnәvi faktorları
dövlәtlәrarası diplomatik, sosial, mәdәni, elmi münasibәtlәr
beynәlxalq alәmdә qәrarların qәbul olunması, әmәkdaşlıq, danışıqlar
dünya siyasәtinә tәsir göstәrәn informasiya, maliyyә, miqrasiya vә s. proseslәr
mәrkәz dövlәtlәrinin inteqrasiyasının güclәnmәsi
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәr nәzәriyyәsinin әsasını qoymuşlar: 1. E.Karr 2.
N.Morqentau 3. D.İston 4. P.Suzi 5. R.Aron (Çәki: 1)
1,3,5
2,4,5
1,2,5
2,3,4
3,4,5
Sual: Postmodernizm cәrәyanının nümayәndәlәri: 1. C.Derian 2. D.İston 3. M.Uolser 4.
C.Metyuz 5. R.Şapiro (Çәki: 1)
1,2,3
2,4,5
2,3,4
1,3,5
3,4,5
Sual: Hansı cәrәyana görә bәşәriyyәtin inkişafı yalnız «Vahid norma, vahid qanun, vahid
ümumdünya hökumәti» kimi dәyәrlәrlә bağlıdır: (Çәki: 1)
neomarksizm
postklassik
postmodernizm
liberal idealizm
marksizm
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Sual: Vestfal sisteminin yaranması: (Çәki: 1)
1215
1446
1648

2%

1815
1762
Sual: Diplomatik münasibәtlәr tarixinin ikinci dövrü әhatә edir: (Çәki: 1)
15461612
16481917
18641877
18831891
18991902
Sual: Diplomatik münasibәtlәr tarixinin üçüncü dövrü әhatә edir: (Çәki: 1)
19051914
19231930
19171945
19331940
19391941
Sual: Diplomatik münasibәtlәr tarixinin dördüncü dövrü әhatә edir: (Çәki: 1)
19411960
19431950
19501965
19451991
19441958
Sual: Milli dövlәt anlayışının mahiyyәtinә gәtirilәn prinsiplәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әrazi
bu әrazidә kompakt yaşayan әhali
yeni münasibәtlәrә qoşulmaq
legitim hakimiyyәt
başqa dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma
Sual: Vyana sisteminin yaranma tarixi: (Çәki: 1)
1712
1860
1815
1762
1899
Sual: «Vyana sistemi»nin әsas istinad sәnәdi: (Çәki: 1)
Vyana sistemi Vestfal sisteminә son qoymuşdu
әsas istinad sәnәdi Vestfal müqavilәsi olmuşdur
işğal nәticәsindә Fransa işğal torpaqlarından çәkilmәmişdi
dövlәtlәrin hüquqları vә bütövlüyü tәmin edilmәmişdi
vahid tәhlükә qarşısında birlik nümayiş etdirilmәmişdi

Sual: Müstәmlәkәlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi siyasәtinin sәbәblәri: (Çәki: 1)
imperializm dövründә dövlәtlәrin qeyribәrabәr iqtisadi inkişafının nәticәlәri
müstәmlәkәçiliyә son qoyulması istәyi
mübarizәnin dünya inkişafına mәnfi tәsir göstәrmәmәsi
dövlәtlәrin hәrbi bloklara bölünmәsi
müharibә tәhlükәsinin yaranması
Sual: Vaşinqton konfransı: (Çәki: 1)
1919
1920
1930
19211922
1940
Sual: VersalVaşinqton sistemindәn kәnarda qalmış dövlәt: (Çәki: 1)
İngiltәrә
ABŞ
Fransa
İspaniya
Sovet Rusiyası
Sual: Versal sülh sisteminә daxil olmayan müqavilә: (Çәki: 1)
SenJermen
Neyi
Sevr
Trianon
Mudanya
Sual: Versal sistemini tәşkil edәn hansı müqavilәyә әsasәn Osmanlı imperiyası öz
әrazilәrin 4/5 hissәsini itirdi: (Çәki: 1)
Sevr
Paris
London
SenJermen
Neyi
Sual: Soyuq müharibәnin başlanmasına sәbәb oldu: (Çәki: 1)
Antifaşist koalisiyasının yaranması
Münhen sövdәlәşmәsi
Koreya müharibәsi
BMTnin yaranması
Çerçilin Fulton çıxışı
Sual: Soyuq müharibәnin sonuncu mәrhәlәsi: (Çәki: 1)

19521958ci illәr
19651970ci illәr
19701974cü illәr
19851991ci illәr
19701975ci illәr
Sual: Bloklara qoşulmamaq prinsipi әsasında beynәlxalq әmәkdaşlığın tәmәli qoyuldu:
(Çәki: 1)
Bandunq konfransında
Qahirә konfransında
Dehli konfransıda
Krım konfransında
Belqrad konfransında
Sual: Asiya vә Afrika xalqlarının hәmrәyliyi konfransı keçirildi: (Çәki: 1)
Bandunqda
Praqada
Belqradda
Qahirәdә
Bağdadda
Sual: Bloklara qoşulmamaq hәrәkatında iştirak edәn dövlәt başçılarının ilk konfransı:
(Çәki: 1)
Bandunq
Qahirә
Belqrad
Dehli
Tehran
Sual: Bloklara qoşulmamaq hәrәkatında rolu olmamışdır: (Çәki: 1)
C.Nehrunun
C.Nasirin
Titonun
Y.Әrәfatın
A.Suxartonun
Sual: Hansı sülh Avropada yaranan yeni dövlәtlәr vә digәr hüquqi subyektlәr arasında ilk
beynәlxalq hüquq vә istinad sistemi formalaşdırdı: (Çәki: 1)
Paris (1919)
Vestfal (1648)
Utrext (1713)
BrestLitovsk (1918)
Vyana (1815)
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Sual: Vestfal sülhü milli dövlәt anlayışının mahiyyәtinә hansı prinsiplәri qoyurdu: (Çәki:
1)
әrazi; bu әrazidә komprakt yaşayan әhali; legitim hakimiyyәt; başqa dövlәtlәr
tәrәfindәn tanınma
әrazi; başqa dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma; qonşu icması; müstәmlәkәlәr әldә etmәk
legitim hakimiyyәt; dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma mәcburi deyil; qeyriiqtisadi
mәcburetmә
başqa dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma; qonşu icması; müstәmlәkәlәr әldә etmәk
qeyriiqtisadi mәcburetmә; yeni münasibәtlәrә qoşulmaq; başqa dövlәtlәr tәrәfindәn
tanınma
Sual: Vestfal sisteminin dünyanın inkişafına tәsiri: (Çәki: 1)
sistem yeniliklәrә sәbәb olmamışdı
feodal quruluşunun möhkәmlәnmәsinә sәbәb olmuşdu
yeni beynәlxalq münasibәtlәrin formalaşmasına әsas olmuşdu
iqtisadi inkişafa әsasәn sәbәb olmuşdu
beynәlxalq hüquq normaların yaranmasına tәssir etmәmişdi
Sual: Vestfal sisteminin dövlәtlәrarası münasibәtlәrә tәsiri: (Çәki: 1)
AmerikaAvropa münasibәtlәrini pozdu
iqtisadi, siyasi, mәdәni әlaqәlәrin yaranmasına zәmin yaratmışdı
beynәlxalq münasibәtlәrin inkişafına sәbәb olmamışdı
dövlәtlәrarası әlaqәlәri tәnzimlәmәsinә әsaslar yaratmamışdı
milli dövlәtlәrin yaranmasına әsaslar yaradılmamışdı
Sual: Soyuq müharibә hansı hәrbisiyasi bloklar arasında gedirdi? 1. QİYŞ 2. SENTO 3.
NATO 4. Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı (Çәki: 1)
1,2
1,3
3,4
2,3
2,4
Sual: Soyuq müharibәnin yumşalmasının sәbәbi: (Çәki: 1)
SSM1 müqavilәsinin imzalanması
NATOnun yaranması
Varşava müqavilәsi tәşkilatının yaranması

ABŞ tәrәfindәn nüvә silahının sınaqdan keçirilmәsi
Karib böhranı
Sual: 1987ci il dekabrın 8dә ABŞla SSRİ arasında imzalanan sazişә görә: (Çәki: 1)
SSM1 müqavilәsinin şәrtlәrinә yenidәn baxıldı
SSM2 müqavilәsi qüvvәdәn salındı
kosmik fәzada nüvә sınaqları qadağan edildi
orta vә yaxın mәnzilli raketlәrin lәğvi nәzәrdә tutulurdu
Koreya müharibәsi başa çatdı
Sual: Soyuq müharibә dövrünә aiddir: (Çәki: 1)
BMTnin yaradılması
Kipr probleminin yaranması
Millәtlәr Cәmiyyәtinin yaradılması
Yeni Avropa valyutasının tәtbiqi
Minsk qrupunun yaradılması
Sual: Aşağıdakılardan biri beynәlxalq münasibәtlәrin müasir nәzәriyyәlәrindәn deyil:
(Çәki: 1)
Qlobal sistem nәzәriyyәsi
Münaqişә nәzәriyyәsi
Beynәlxalq birlik nәzәriyyәsi
Tәhlükәlәr balansı nәzәriyyәsi
Antihegemon blok nәzәriyyәsi
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin formalaşması vә inkişafının üçüncü dövrü
hansı hadisә ilә yekunlaşdı? (Çәki: 1)
II dünya müharibәsinin başa çatması ilә
Soyuq müharibәnin başlaması ilә
NATOnun yaranması ilә
SSRİ vә ABŞ münasibәtlәrinin yenidәn kәskinlәşmәsi ilә
ABŞ vә onun müttәfiqlәrinin soyuq müharibәdә tam qәlәbә çalması ilә
Sual: ATӘT hansı dövlәtlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır: (Çәki: 1)
ABŞ vә Qәrbi Avropa dövlәtlәrinin
keçmiş Sovet İttifaqı vә sosialist dövlәtlәrinin
«Soyuq müharibә» iştirakçı olmayan dövlәtlәrin
Bitәrәf dünya dövlәtlәrinin
üçüncü qrup dünya dövlәtlәrinin
Sual: Aşağıdakılardan biri Vestfal sülünün Milli dövlәt (hüquqi sübyekt) anlayışının
mahiyyәtinә qoyduğu dövr әsas prinsipdәn biri deyil: (Çәki: 1)
әrazi
әrazidә kompakt yaşayan әhali
әhalinin faktiki idarә edilmәsi

digәr dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma
dövlәtin iqtisadi vә hәrbi qüdrәti
Sual: «Soyuq müharibә»dәn sonra beynәlxalq münasibәtlәrin yeni mәrhәlәsinә aid deyil:
(Çәki: 1)
qloballaşmanın geniş vüsәt alması
transmilli şirkәtlәrin rolunun artması
NATOnun Şәrqә genişlәnmәsi
ikiqütblü sistemin yaranması
beynәlxalq tәşkilatların rolunun artması
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Sual: Versal sisteminin dağılmasına gәtirib çıxaran hadisәlәr: 1. Millәtlәr Cәmiyyәtinin
yaranması 2. Almaniyada hәrbi mükәllәfiyyәtlәrin bәrpası 3. SSRİnin qurulması 4.
Almaniyanın Reyn zonasına qoşun yeritmәsi 5. SSRİnin Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul
edilmәsi (Çәki: 1)
2,4
1,3
3,5
1,5
2,3
Sual: Trumen doktrinası hansı ölkәlәrdә sovet tәsirinә qarşı yönәlmişdi? 1. Yunanıstan
2. Fransa 3. İtaliya 4. Türkiyә (Çәki: 1)
1,4
2,3
1,3
2,4
1,2
Sual: Soyuq müharibәnin birinci mәrhәlәsinә aiddir: 1. ABŞın Avropada
möhkәmlәnmәsi 2. SSRİnin Latın Amerikasında möhkәmlәnmәsi 3. SSRİnin Çin,
Vyetnam vә Koreyada möhkәmlәnmәk uğrunda mübarizәsi 4. Amerikanın Qafqazda
möhkәmlәnmәsi (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,4
2,4,5

3,4,5
3,1,5
Sual: Soyuq müharibәnin 19691979cu illәr mәrhәlәsindә: 1. SSRi ilә Fransa arasnıda
Avropada tәhlükәsizliyә dair razılaşma; 2. SSRi ilә AFR arasında müqavilә 3. AFR ilә
Polşa arasında müqavilә 4. ABŞ ilә Azәrbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilә Misir
arasında Afrikanın tәhlükәsizliyinә dair (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,4
2,4,5
3,4,5
3,1,5
Sual: «Soyuq müharibә»nin sona çatdığını rәsmi elan edәn sәnәd: (Çәki: 1)
Helsinki Yekun Aktı
ATӘTin Lissabon sammiti
ATӘTin İstanbul sammiti
Paris Xartiyası
BrettonVuds konfransı
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Sual: Siyasi qarşıdurma üzәrindә qurulmuş beynәlxalq münasibәtlәr sisteminә son
qoyulur: (Çәki: 1)
SSRİÇin münasibәtlәri normallaşdıqdan sonra
NATOnun yaranmasından sonra
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının yaranmasından sonra
SSRİnin buraxılmasından sonra
Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatının yaranması ilә
Sual: ADR vә AFRin birlәşmәsi baş verdi: (Çәki: 1)
1987ci ilin mayı
1988ci ilin noyabrı
1988ci ilin martı
1989cu ilin yanvarı
1990cı ilin oktyabrı

Sual: Sovet qoşunları Almaniyadan çıxarılmalı idi: (Çәki: 1)
1989cu ildә
1990cı ildә
1994cü ilә qәdәr
1992ci ildә
1996cı ilә qәdәr
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrdә yeni mәrhәlәyә keçid: (Çәki: 1)
60cı illәrin әvvәllәri
70ci illәrin әvvәllәri
80ci illәrin ortaları
90cı illәrin әvvәllәri
2000ci ildә
Sual: ATӘTin hansı sammitdә müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin әsas
prinsiplәri vә beynәlxalq hüququn әsas normalarını müәyyәn edәb xartiya qәbul olundu?
(Çәki: 1)
1990cı il Paris sammitindә
1999cu il İstanbul sammitindә
1992ci il Helsinki sammitindә
2010cu il Astana sammitindә
1994cü il Budapeşt sammitindә
Sual: 1986  1989cu illәrdә güclü siyasi vә diplomatik tәzyiqlәrlә ABŞ hansı әrazidәn
sovet qoşunlarının çıxarılmasına nail oldu? (Çәki: 1)
İraq
Suriya
Әfqanıstan
Misir
Gürcüstan
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Sual: ABŞ vә onun Qәrb müttәfiqlәri SSRİnin zәiflәmәsindәn istifadә edәrәk: (Çәki: 1)
SSRİ ilә daha da yaxınlaşırlar
SSRİnin Qәrbә inteqrasiyasına nail olurlar
SSRİnin tәsir dairәsindә olan ölkәlәrә vә bölgәlәrә daxil olurlar
SSRİnin Yaxın vә Orta Şәrqdә möhkәmlәnmәsini istәmirlәr

SSRİ ilә hәrbisiyasi sahәdә әmәkdaşlığa nail olurlar
Sual: Müasir dünya siyasәtindә beynәlxalq tәşkilatların rolu: (Çәki: 1)
beynәlxalq tәşkilatların tәsir qüvvәyә malik olmaması
beynәlxalq münasibәtlәrdә vә siyasәtdә böyük tәsirә malik olması
formal fәaliyyәt
yeniliklәri tәşkilatlar nәzәrә almamaq
beynәlxalq tәşkilatların müasir dövrdә tәsir dairәsinin azalması
Sual: Müasir beynәlxalq münasibәtlәrin formalaşmasına hansı qüvvәlәr başçılıq edirdi?
(Çәki: 1)
ABŞ vә SSRİ
AB vә ATӘT
SSRİ vә Çin
ABŞ vә NATO
NATO vә AB
Sual: Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin aktorları sırasında verilә bilmәz: (Çәki:
1)
Transmilli korporasiyalar
Hökumәtlәrarası tәşkilatlar
Qeyri Hökumәt Tәşkilatları
Dövlәtlәr
Ayrıayrı dövlәt orqanları
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Sual: Yeni dünya qaydalarının yaranma tarixi: (Çәki: 1)
XVI әsr
1872ci il
XIX әsrin sonu
XX әsrin sonu
XVIII әsr
Sual: Beynәlxalq münasibәtlәr sistemi nә zamandan yeni dünya nizamının formalaşması
mәrhәlәsinә keçir? (Çәki: 1)
90cı illәrin sonlarından

80ci illәrin sonlarından
NATO yarandıqdan sonra
Soyuq münaribәnin başlaması ilә
ATӘT yarandıqdan sonra
Sual: Müasir dövrdә beynәlxalq proseslәrә tәsir imkanına görә aşağıdakı dövlәt
qruplarından biri yanlışdır: (Çәki: 1)
Fövqәldövlәtlәr
Böyük dövlәtlәr
Regional dövlәtlәr
Kiçik dövlәtlәr
Adi dövlәtlәr
Sual: Halhazırda müasir dünya siyasәtindә fövqәldövlәt statusuna hansı dövlәt(lәr)
sahibdir? (Çәki: 1)
ABŞ vә Rusiya
ABŞ
ABŞ vә AB dövlәtlәri
Çin vә Rusiya
NATO üzvü dövlәtlәr
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Sual: ABŞ vә onun müttәfiqlәrinin soyuq müharәbәdә qalib gәlәrәk sinfi mübarizәyә son
qoyması müasir beynәlxalq münasibәtlәrdә nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
Yeni dünya nizamının yaranmasına
SSRİnin dağılmasına
Dünyada çoxqütblü beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin yaranmasına
Qloballaşma vә inteqrasiya proseslәrinin zәiflәmәsinә
Dünya birliyinin şәrq vә qәrb cәbhәlәrinә bölünmәsinә
Sual: Müasir dövrdә beynәlxalq münasibәtlәr alәmindә dövlәtlәr әsasәn hansı
xüsusiyyәtlәrinә görә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
İnsan potensialına görә
Tәbii ehtiyatlarla zәnginliyinә görә
İqtisadi qüdrәtinә görә
Hәrbi gücünә görә
Beynәlxalq proseslәrә tәsir imkanlarına görә

Sual: Öz milli maraqlarını ölkәsindә, regionunda vә dünyanın digәr әhәmiyyәtli
bölgәlәrindә tәmin etmәyә qadir olan, başqa dövlәtlәri onunla hesablaşmağa mәcbur
edә bilәn dövlәtlәr hansı qrupa daxildir? (Çәki: 1)
Böyük dövlәtlәr
Belә dövlәtlәr artıq mövcud deyil
Regional dövlәtlәr
Adi dövlәtlәr
Fövqәldövlәtlәr
Sual: Aşağıdakılardan biri ABŞın öz xarici siyasәti çәrçivәsindә dünya ölkәlәrini böldüyü
4 qrupdan biri deyil: (Çәki: 1)
ABŞın müttәfiqlәri
müttәfiqliyә doğru irәlilәyәnlәr
düşmәn dövlәtlәr
rәqiblәranti Amerika siyasәti yürüdәnlәr
heç bir әhәmiyyәt kәsb etmәyәn dövlәtlәr
Sual: «Sivilizasiyaların toqquşması» nәzәriyyәsi hansı politoloqa aiddir: (Çәki: 1)
Hantinqton
Vallerstayn
Fukiyama
Bjezinski
Morqentau
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Sual: Yeni dünya nizamının yaranmasına aşağıdakılardan hansı sәbәb kimi göstәrilә
bilmәz? (Çәki: 1)
Qloballaşmanın geniş vüsәt alması
İnteqrasiya prosesinin dәrinlәşmәsi
Dünya siyasәtinin transmillilәşmәsi
Beynәlxalq hüququn әsasına insan hüquq vә azadlıqlarının qoyulması
Beynәlxalq münasibәtlәr, davranış normalarında demokratiyanın sıxışdırılması
Sual: ABŞ politoloqu S.Hantinqton dünyada neçә sivilizasiya mәrkәzi müәyyәnlәşdirir:
(Çәki: 1)
5

7
9
3
8
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Sual: Qloballaşmada iştirak edәn lider dövlәt: (Çәki: 1)
Almaniya
Fransa
Böyük Britaniya
ABŞ
Rusiya
Sual: Qloballaşma prosesindә hansı dövlәt(lәr) dünya nizamına rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Avropa dövlәtlәri
ABŞ
Şimali Amerika ölkәlәri
Çin vә Yaponiya
Almaniya
Sual: Qloballaşma prosesi nә zamandan sürәtlәnmәyә başladı? (Çәki: 1)
Soyuq müharibә gedişindә
XX әsrin әvvәllәrindәn
XX әsrin 90cı illәrindәn
Müstәmlәkәçilik sisteminin dağılmasından sonra
XX әsrin 80ci illәrind
Sual: Qloballaşmadan әn çox ziyan görәn aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
İqtisadiyyat
Ekologiya
İnsan artımı
Elm, tәhsil vә sәhiyyә
Milli mәdәniyyәt vә dәyәrlәr

BÖLMӘ: 05 02
Ad

05 02

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Qloballaşma prosesinin öyrәnilmәsi, әhatә dairәsi: (Çәki: 1)
siyasi problemlәri araşdırmır
iqtisadi inkişafın әsaslarını açıqlamır
dünya siyasәtinin transmillәşmәsi, ümumi inkişaf problemlәrini әhatә edir
qloballaşma prosesi yalnız Avropa dövlәtlәri ilә bağlıdır
qloballaşma obyektiv vә subyektiv amillәrә әsaslanmır
Sual: Qloballaşmanın mahiyyәtini әsasәn aşağıdakı amillәrdәn hansı әks etdirmir?
(Çәki: 1)
Qloballaşma tarixi prosesdir
Qloballaşma istehsal münasibәtlәrini dәyişmәsinin nәticәsidir
Qloballaşma siyasi quruluşda baş verәn yeniliklәrin nәticәsidir
Qloballaşma insan ağlının, qabiliyyәtinin ümumilәşmiş formasıdır
Qloballaşma münaqişәlәrin çoxalması, müharibәlәrin kәskinlәşmәsidir
Sual: Aşağıdakılardan biri qloballaşma prosesindә hegemonluq uğrunda ABŞın rәqiblәri
olan Avropa dövlәtlәri vә Yaponiyanın maraqları kimi verilә bilmәz: (Çәki: 1)
İqtisadi maraqlar
Enerji daşıyıcılarının әldә olunması
Yeni xammal bazarlarının kәşf edilmәsi
Yeni satış bazarlarına çıxış uğrunda mübarizә
Yeni әrazilәrin işğalı
Sual: Qloballaşmanın mәnfi cәhәtlәri sırasında verilә bilmәz: (Çәki: 1)
Ölkәyә ucuz işçi qüvvәsi kimi miqrant axının artması
Ölkәyә iri hәcmdә xammal idxalı
Miqrantların mәnafeyinә uyğun sosial siyasәt hәyata keçirmәk zәrurәti
Kapitalizmin inkişafı
Ekoloji problemlәr
Sual: Qloballaşmanın birbaşa üstün cәhәti kimi verilә bilmәz: (Çәki: 1)
Konflikt vә münaqişlәrdәn yan qaçılması
Demokratiyanın inkişafı
Beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәrinin tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә çalışılması
Beynәlxalq terrorizmlә mübarizә
İnsan vә narkotik qaçaqmalçılığı ilә mübarizә

Sual: Qloballaşmanın әsas hәrәkәtverici qüvvәsi hansı(lar)dır? (Çәki: 1)
Dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәri vә onlara aid transmilli şirkәtlәr
Beynәlxalq Hökumәtlәrarası Tәşkilatlar
Qeyri Hökumәt Tәşkilatları
Beynәlxalq Qeyri Hökumәt Tәşkilatları
Az inkişaf etmiş ölkәlәr vә onların ucuz işçi qüvvәsi
Sual: Bunlardan hansı qloballaşmanın sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
kapitalların yerdәyişmәsinin miqyas vә tempinin sıçrayışları artımı
standart vә univrsal mәhsul istehsal edәn beynәlxalq istehsal şәbәkәsinin
yaranması
maliyyә sahәsinin özünü idarә edә bilәn müstәqil sahәyә çevrilmәsi
beynәlxalq tәşkilatların rolunun azalması
milli dövlәtlәrin suverenliyinin mәhdudlaşması
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Sual: Әmәk resurslarının qloballaşması aşağıdakılardan hansının fәaliyyәti nәticәsindә
meydana gәlir? (Çәki: 1)
Qeyri Hökumәt Tәşkilatlarının
Beynәlxalq Hökumәtlәrarası Tәşkilatların
Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәrinin
Transmilli Korporasiyaların
Beynәlxalq Qeyri Hökumәt Tәşkilatlarının
Sual: Nәhәng transmilli müәsisәlәrin qurulduğu üçüncü qrup ölkәlәr üçün qloballaşma
prosesinin xeyirli cәhәtlәri sırasında verilә bilmәz: (Çәki: 1)
Yerli әhalinin miqrantlar tәrәfindәn ideoloji, informasiya tәsirinә mәruz qalması
Hәmin müәssisәlәrdәn vergilәrin alınması
İşsizlik probleminin müәyyәn mәnada hәlli
Sosialiqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşması
Yerli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminә inteqrasiyası
Sual: Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәrin xüsusiyyәti deyil: (Çәki: 1)
dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәti arasında sәrhәdlәrin itmәsi
siyasәtin iqtisadilәşmәsi
qeyridövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması
milli dvölәtlәrin başlıca mövqelәrdәn sıxışdırılması

insan hüquqlarının hәr bir dövlәtin daxili işi olması
Sual: Aşağıdakılardan hansı S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiyalara aid deyil:
(Çәki: 1)
İslam
Konfutsi
Qәrbi xrstian
Pravoslavxristian
Rus
Sual: Qloballaşma terminini ilk dәfә hansı alim tәtbiq etmişdir: (Çәki: 1)
T.Mor
T.Hobbs
H.Morqentau
T.Levit
Z.Bjezinski
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Sual: İnteqrasiya nә vaxt әks effekt verib dağıla bilәr? (Çәki: 1)
vahid bazar formalaşdıqda
milli sәdlәr aradan qalxdıqda
obyektiv vә könüllü xarakter daşımırsa
ölkәlәrarası әlaqәlәr dәrinlәşdikdә
inteqrasiya obyektiv baş verirsә
Sual: Regional intaqrasiya: (Çәki: 1)
obyektiv vә kortәbii prosesdir
dövlәtin fәaliyyәtinin bir növü kimi sayılmır
dövlәtlәrin birbirindәn asılılığı inteqrasiyaya sәbәb olmur
inteqrasiya mәcburiyyәtdәn irәli gәlmir
hamı üçün mәqbul hesab edilmir
Sual: İlk inteqrasiya prosesinin yaranma yeri: (Çәki: 1)
Mәrkәzi Amerika
Asiya qitәsi
Avropa qitәsindә

Afrika qitәsindә
Yaxın Şәrq dövlәtlәri
Sual: İnteqrasiya prosesinin başlanma vaxtı: (Çәki: 1)
Fransız inqilabı
I Dünya müharibәsindәn sonra
soyuq müharibә dövrü
Rusiyada 1917ci ildә baş vermiş inqilabdan sonra
II Dünya müharibәsindәn sonra
Sual: XX әsrin 70ci illәrindәn dünyada hansı meyllәr getdikcә güclәnirdi? (Çәki: 1)
İnteqrasiya
Qloballaşma
Humanizm
Terrorçuluq
Müstәmlәkәçilik
Sual: Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır? (Çәki: 1)
Şimali Amerikada
Çin vә Rusiyada
Qәrbi Avropada
Latın Amerikasında
Uzaq Şәrqdә
Sual: İnteqrasiya prosesinin әn mәnfi tәrәfi hansıdır? (Çәki: 1)
İqtisadi problemlәrin yaranması
Siyasidiplomatik qalmaqalların ortalığa çıxması
Ekoloji böhranların meydana gәlmәsi
Mәdәni vә mәnәvi dәyәrlәrin pozulması
Münaqişәlәrin kәskinlәşmәsi
Sual: Uğurlu inteqrasiya amillәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
oxşar tәsәrrüfat sisteminin olması
mәdәniyyәt yaxınlığı
oxşar idarәçilik sistemi
sivilizasiya yaxınlığı
dövlәt quruluşunun eyni olması
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Sual: İnteqrasiyanın ilkin mәrhәlәsindә aiddir: (Çәki: 1)
kapital qoyuluşu
ölkәlәrarası әlaqәlәrin dәrinlәşmәsi
valyutamaliyyә siyasәtinin yeridilmәsi
azad iqtisadi ticarәt zonası yaranır
hökumәtlәrarası orqanların yaradılması
Sual: Aşağıdakılardan biri inteqrasiyanın predmeti kimi verilә bilmәz: (Çәki: 1)
İctimai
Siyasi
İqtisadi
Qarşılıqlı
Elmitexniki
Sual: İnteqrasiya prosesi coğrafiyasına görә aşağıdakı kimi bölünür: (Çәki: 1)
Qlobal, regional, subregional
Kiçik, orta, böyük
Genişyayılmış vә әksinә
Biristiqamәtli vә çoxistiqamәtli
Dövlәtlәrarası vә qitәlәrarası
Sual: İnteqrasiya prosesinin ziddiyyәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
vahid bazarın formalaşması
resurslardan istifadә imkanlarının artması
qarşılıqlı iqtisadi asılılığın artması
subyektlәrin maraqlarının toqquşması
hamı üçün mәqbul qaydaların yaranması
Sual: İnteqrasiyaya aid deyil: (Çәki: 1)
ölkәlәrin milli tәsәrrüfat sistemlәri birbirindәn asılı vәziyyәtә düşür
milli sәrhәdlәr ümumi inkişaf yolunda maneәyә çevrilir
dövlәtlәrin daxili siyasәti tәcrid olunur
beynәlxalq әmәk bölgüsü dәrinlәşir
istehsal münasibәtlәri inkişaf edir
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Sual: İnteqrasiyanı dövlәtlәrarası sosialiqtisadi vә siyasi proseslәrdәn fәrqlәndirәn
amillәr: 1. inteqrasiya vahid tәsәrrüfat sisteminin yaranmasını nәzәrdә tutur 2.
inteqrasiya milli sәdlәri aradan qaldırır 3. inteqrasiya vahid tәsәrrüfat sistemini nәzәrdә
tutmur 4. vahid regiondaxili bazar formalaşır 5. istehsal münasibәtlәri vә xidmәt inkişaf
etmir (Çәki: 1)
1,2,3
1,2,4
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: İnteqrasiya prosesi milli dövlәtlәrlә yanaşı әhatә edir: 1. insan cәmiyyәtlәrini 2.
separatizmi 3. ictimai birliklәri 4. siyasi partiyaları 5. terroru (Çәki: 1)
1,3,4
1,2,3
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: İnteqrasiyanın sivilizasiya yaxınlığı prinsipi ilә izah olunmasının nümunәsidir: 1.
NATO 2. NAFTA 3. ASEAN 4. BMT 5. İӘT (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,5
1,3,5
2,4,5
3,4,5
Sual: İnteqrasiya bir az fәrqli formada hәyata keçirilir: 1. MDB 2. NAFTA 3. Varşava
Müqavilәsi tәşkilatı 4. GUAM 5. Şanxay Әmәkdaşlıq tәşkilatı (Çәki: 1)
1,4,5
1,2,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: İnteqrasiya prosesi öz inkişafında aşağıdakı müәyyәn mәrhәlәlәri hansı ardıcıllıqla
keçir? (Çәki: 1)
İqtisadi sahәdә islahatlar, daxili vә xarici siyasәtdә islahatlar, müdafiә vә
tәhlükәsizlik sahәsindә islahatlar
Daxili vә xarici siyasәtdә islahatlar, iqtisadi sahәdә islahatlar, müdafiә vә
tәhlükәsizlik sahәsindә islahatlar
Müdafiә vә tәhlükәsizlik sahәsindә islahatlar, daxili vә xarici siyasәtdә islahatlar,
iqtisadi sahәdә islahatlar

Müdafiә vә tәhlükәsizlik sahәsindә islahatlar, iqtisadi sahәdә islahatlar, daxili vә
xarici siyasәtdә islahatlar
İqtisadi sahәdә islahatlar, müdafiә vә tәhlükәsizlik sahәsindә islahatlar, daxili vә
xarici siyasәtdә islahatlar
Sual: İnteqrasiya üçün aşağıdakı şәrtlәri dә vacib hesab edirlәr: 1. coğrafi yaxınlığın vә
әmәkdaşlıq tәcrübәsinin mövcudluğunu 2. ictimai rәyin müsbәt olmasını 3. dövlәtlәrin
etnik yaxınlığı olmalıdır 4. dövlәt idarәçilik sisteminin oxşarlığı 5. konfederasiya
quruluşunun olmasını (Çәki: 1)
1,3,4
1,4,5
1,2,4
2,3,4
3,4,5
Sual: İnteqrasiya prosesi öz inkişafında bir neçә mәrhәlәdәn keçir: 1. ölkәlәrin iqtisadi
fәaliyyәti birlәşdirilir 2. ölkәlәrin iqtisadi fәaliyyәti 3. onların daxili vә xarici siyasәti
әlaqәlәndirilir 4. bu ölkәlәr NATOya daxil olmalıdırlar 5. müdafiә vә tәhlükәsizlik
mәsәlәlәri ümumi mәrkәzdәn idarә olunur (Çәki: 1)
1,3,5
1,4,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: İnteqrasiya nәticәsindә baş vermir: (Çәki: 1)
ümumi tәsәrrüfat sistemi formalaşır
pul, xidmәt, istehsal münasibәtlәri milli sәdlәrdәn azad edilir
dövlәtlәrin qarşılıqlı iqtisadi asılılığı artır
dövlәtin әrazi bütövlüyü pozulur
vahid regiondaxili bazar formalaşır
Sual: Sәrt inteqrasiya zamanı : (Çәki: 1)
dövlәt ümumi mәkanda «әrimir»
hamı üçün mәqbul qaydalar yaradılır
milli dövlәtin müstәqilliyi artır
qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәr dövlәtlәr tәrәfindәn birgә idarә olunur
dövlәt bir sıra hüquqlarını üstmilli qurumlara qurban verir

BÖLMӘ: 07 01
Ad

07 01

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Demokratiklәşmә prosesinin әsas mәrhәlәlәrinin sayı: (Çәki: 1)
6
8
7
3
5
Sual: İlk dәfә dövlәtlәrin demokratiklәşmәsi anlayışının çıxması harada (hansı dövlәtdә)
olmuşdu: (Çәki: 1)
Fransa
Almaniya
Böyük Britaniya
ABŞ
Rusiya
Sual: Dünya siyasәtşünasları demokratiklәşmә prosesini neçә mәrhәlәyә bölürlәr?
(Çәki: 1)
2
3
4
Ziddiyyәtli fikirlәr mövcuddur
Heç bir mәrhәlәyә bölünmür, bütöv şәkildә öyrәnilir
Sual: Dünyanın әn tәkmil hüquqi vә demokratik dövlәti kimlәrә mәxsusdu? (Çәki: 1)
ingilislәrә
amerikalılara
fransızlara
türklәrә
yaponlara
Sual: Dünyanın әn liberal iqtisadiyyatı, әn effektiv idiarәçilik vә әn tәkmil vergi siyasәti
hansı dövlәtә mәxsusdur: (Çәki: 1)
Rusiyada
Kanadaya
Böyük Britaniyaya
ABŞa
Almaniyaya
Sual: ABŞın «Azad ev» tәşkilatına görә demokratiyanın inkişafının üçüncü dalğası
başlanır: (Çәki: 1)
1945ci ildәn
1920ci ildәn
1970ci ildәn

1995ci ildәn
2000ci ildәn
Sual: ABŞın «Azad ev» tәşkilatının hesablamalarına görә 1972ci ildә dünyada neçә
demokratik vә «azad» ölkә var idi: (Çәki: 1)
20
34
42
44
50
Sual: ABŞın «Azad ev» tәşkilatının hesablamalarına görә 2002ci ildә dünyada neçә
demokratik vә «azad» ölkә var idi: (Çәki: 1)
74
34
89
44
50
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Sual: Dünyanın demokratiklәşmәsi tendensiyası: (Çәki: 1)
demokratiklәşmә müasir dünya nizamının әsas tendensiyası deyil
demokratiklәşmә prosesi yalnız Avropa qitәsinә xasdır
dünya miqyasında müşahidә olunmur
yalnız inkişaf etmiş dövlәtlәrә xasdır
beynәlxalq münasibәtlәrin әsas tendensiyasıdır
Sual: Demokratiklәşmә prosesinin әsas mahiyyәti: (Çәki: 1)
dermokratik dövlәtlәrin sayının vә rolunun artırılması
hökumәtlәrarası vә qeyrihökumәt tәşkilatlarının yaradılması nәzәrdә tutulmur
qloballaşma prosesi demokratiklәşmә ilә bağlıdır
demokratiklәşmә yalnız inkişaf etmiş dövlәtlәr üçün zәruridir
dünya miqyasında müasir dövrdә tәlәb olunmur
Sual: Demokratiklәşmә prosesindә dövlәtlәrin әsas mәqsәdi: (Çәki: 1)
tәhlükәsizliyin әldә edilmәsi

iqtisadiyyatın inkişafı nәzәrә alınmır
dövlәt idarәçilik funksiyalarının iqtidarın әlindә saxlanması
qapalı siyasi dövlәtdaxili hәyata malik olmaq
formal xarakter
Sual: Demokratiklәşmәnin mәrhәlәlәrini araşdıran tәdqiqatçılar 1945 – 1960cı illәri nә
cür dәyәrlәndirirlәr? (Çәki: 1)
“Demokratiyanın tәşәkkülü” dövrü kimi
“Demokratiyanın sürәtli inkişafı” dövrü kimi
“Demokratik vә qeyridemokratik dövlәtlәrin mübarizәsi” dövrü kimi
“Dövlәtlәrin demokratiyadan geri çәkilmәsi” dövrü kimi
“Demokratiyanın sonunun başlanğıcı” dövrü kimi
Sual: SSRİ dağıldıqdan sonra hansı iki ölkә istisna olmaqla digәrlәri demokratik inkişaf
istiqamәti götürdülәr? (Çәki: 1)
Kuba vә Yuqoslaviya
Ermәnistan vә Gürcüstan
Türkiyә vә Yunanıstan
Meksika vә Hindistan
Rusiya vә Çin
Sual: İnsan hüquqları üzrә komitә : (Çәki: 1)
1947ci ildә tәşkil olunub
1960cı ildә
1946cı ildә
1950ci ildә
1955ci ildә
Sual: ”Sivilizasiyaların toqquşması” nәzәriyyәsinin müәllifi: (Çәki: 1)
Vallerstayn
Fukiyama
Bjezinski
Hantinqton
Makiavelli
Sual: ”Demokratik dövlәt” anlayışının standartlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Dövlәtin idarәçilik forması
Açiq vә demokratik siyasi mübarizәnin olması
Vәtәndaşların hüquqlarının tәmin olunması
Vәәtәndaşların dövlәtin siyasi hәyatında iştirakı
Daxili vә xarici siyasәtin formalaşmasında vәtәndaşlların iştirakı
Sual: Bu ölkәlәrdәn hansı keçmiş sosialist ölkәsidir: (Çәki: 1)
Kuba
Livan

Macarıstan
Şimali Koreya
Çin
Sual: Rus politoloqu A.Melvilin fikrincә dövlәtlәrin demokratikliyini qiymәtlәndirәrkәn
nәzәrә alınmalı olan amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Ölkәlәrin sovet sisteminә qәdәrki әnәnәlәri
Xarici tәsir vasitәlәrinin onların daxili proseslәrinә tәsiri
Dövlәtlәrdә hәyata keçirilәn hәrәkat vә ictimai çıxışların xarakteri
Demokratik tәcrübәnin olmasi
Milli vә dini mәnsubiyyәt
Sual: Dünyada demokratiklәşmә dalğasına tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Beynәlxalq tәşkilatların rolunun artması
Dövlәtlәrin qarşılıqlı asılılığının artması
Etnik münaqişәlәrin artması
Demokratik dövlәtlәrin iqtisadi,siyasi,mәdәni vә s. inkişaf sahәsindә daha böyük
uğurlar qazanması
Әnәnәvi vәtәndaşlıq anllayışının dövlәtlәrin inhisarından çıxması
Sual: Totalitarizmә aid deyil: (Çәki: 1)
Әhalinin hәr göstәrişi yerinә yetirmәyә hazır olan biorobotlara çevrilmәsi
Vәtәndaşların nәinki davranışına,hәtta fikirlәrinә dә nәzarәt olunması
Hakimiyyәt bölgüsünün mәhdud xarakter daşıması
Cәmiyyәtә tam nәzarәt etmәk üçün dövlәt partiyası kimi siyasi institutdan istifadә
olunması
Muxalifәtin olmamasi
Sual: Ratifikasiya nәdir: (Çәki: 1)
Hәr hansı müqavilәnin qüvvәdәn düşmәsi
Hәr hansı müqavilәnin fәaliyyәt müddәti
Parlamentin qәrarı ilә müqavilәnin lәgv edilmәsi
Müqavilә imzalanması üçün dövlәtin son razılığı
Xalqın razılığı
Sual: Tәdqiqatçılar “demokratik dövlәt” anlayışının meydana gәlmәsini hansı hadisә ilә
bağlayırlar: (Çәki: 1)
V.Vilsonun “14 maddә”si
V.Vilsonun”Dünyanı demokratiya üçün tәhlükәsiz etmәliyik” çağırışı
Trumen doktrinası
Marşall planı
U.Çörçillin Fultondakı çıxışı
Sual: ”Dünyanı demokratiya üçün tәhlükәsiz etmәliyik” çağırışı hansı ABŞ prezidentinә
mәxsusdur: (Çәki: 1)

V.Vilson
F.Ruzvelt
A.Linkoln
T.Cefferson
C.Kennedi
Sual: ”Müxtәlif ictimaisiyasi sistemlәrin dinc yanaşı yaşamasının 5 prinsipi” ilk dәfә kim
tәrәfindәn irәli sürülmüşdür: (Çәki: 1)
İ.Stalin
Bitәrәf ölkәlәr bloku
BMT
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
Potsdam konfransı
Sual: ”Pinoçet” rejimi hansı ölkәdә mövcud olub: (Çәki: 1)
Ekvador
Haiti
Venesuela
Çili
Kolumbiya
Sual: ”Aparteid” diskriminasiya rejimi hansı ölkәdә mövcud olmuşdur: (Çәki: 1)
Nigeriya
Çili
Cәnubi Afrika Respublikası
Somali
Zimbabve
Sual: Neçәnci illәri tәdqiqatçılar dövlәtlәrin demokratiyadan geri çәkilmәsi dövrü hesab
edir: (Çәki: 1)
XX әsrin 20ci illәri
XX әsrin 7080ci illәri
XX әsrin 8090cı illәri
XX әsrin 90cı illәri
XX әsrin 5060cı illәri
Sual: İspaniya vә Portuqaliyada faşist rejiminin II dünya müraibәsindәn sonra uzun
müddәt qalmasının sәbәbi: (Çәki: 1)
Monarxiya idarә üsuluna malik olması
Әhalinin mentaliteti
Hәrbi әmәliyyatlardan kәnarda qalması
Potsdam konfransının qәrarları
Almaniyanın yardımı
Sual: Bunlardan hansı keçmiş sosialist ölkәsi deyil: (Çәki: 1)

Polşa
Macarıstan
Vyetnam
Rumıniya
Albaniya
Sual: Hansılar teokratik dövlәtlәrә aiddir: 1.İran,2.Sәudiyyә
Әrәbistanı,3.Әfqanıstan,4.Vatikan,5.Pakistan,6.Butan (Çәki: 1)
1,2,6
2,3,5
1,2,4
1,4,5
2,3,6
Sual: Gәlәcәk BMTnin iş qaydaları hansı konfransda müәyyәn oldu: (Çәki: 1)
DumbartonOks
Yalta
SanFransisko
Tehran
Potsdam
Sual: Tәşkilatlar anlayışına aid deyil: (Çәki: 1)
Siyasi hәrәkatlar
Dövlәt siyasәtindә hәr hansı mәqsәd güdәn ictimai birlik
İctimai strukturlar
Kütlәvi ictimai hәrәkatlar
Bütün cavablar aiddir
Sual: BMTnin yaranmasına tәsir etmәmişdir: (Çәki: 1)
”Atlantika xartiyası”
Milllәtlәr Bәyannamәsi”
DumbartonOks konfransı
Tehran konfransı
Krım konfransı
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Sual: Müxtәlif ölkәlәrdә demokratiklәşmә prosesinә nәzarәtin tamamilә beynәlxalq
qurumların әlinә keçmәsi şәrti olaraq necә adlanır? (Çәki: 1)
“Mütlәq demokratiya”
“Qlobal demokratiya”
“Kosmopolit demokratiya”
“Davamlı demokratiya”
“Regional demokratiya”
Sual: ABŞın «Azad ev» tәşkilatının demokratik vә «azad» ölkәlәr sırasında keçmiş
SSRi mәkanından hansı ölkәlәr daxil edilmişdir: 1. Moldova 2. Estoniya 3. Latviya 4.
Ukrayna 5. Litva (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,5
1,4,5
2,3,4
3,4,5
Sual: S.Hantinqton müxtәlif meyarları әsas götürәrәk dövlәtlәri üç kateqoiyaya ayırırdı:
1. demokratik 2. totalitar 3. qeyridemokratik 4. sosialist 5. demokratiya istiqamәtindә
inkişaf edәn (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: Dissident nәdir? (Çәki: 1)
Tәriqәt tәrәfdarı
Siyasi mәhbus
Siyasi fikirlәri fәrqli olduğuna görә tәqib olunan şәxs
Din xadimi
Vәtәndaşlığı olmayan şәxs
Sual: Hansı ölkәdә qadinlar daha gec seçki hüququ almışdır? (Çәki: 1)
İsveçrә
Fransa
Yeni Zelandiya
Avstriya
İngiltәrә
Sual: Aşagıdakılardan hansı dövlәt başçısı deyil: (Çәki: 1)
Prezident
Kral
Sultan
Kansler
Kayzer

Sual: Bu ölkәlәrdәn hansında kommunist idarә üsulu deyil: (Çәki: 1)
Kuba
Çin
Şimali Koreya
Filippin
Laos
Sual: ”Mәxmәri inqilab” hansı ölkәnin dinc yolla bölünmәsi ilә nәticәlәndi: (Çәki: 1)
Yuqoslaviya
SSRİ
Çexoslovakiya
Bolqarıstan
Macarıstan
Sual: Konstitusiyaya görә Azәrbaycan Respublikasında hakimiyyәtin mәnbәyi: (Çәki: 1)
Prezidentdir
Nazirlәr kabinetidir
Baş nazirdir
Xalqdır
Milli Mәclisdir
Sual: Dünyada demokratiklәşmә dalğasına tәsir edәn amillәrә aid deyil (Çәki: 1)
Beynәlxalq tәşkilatların rolunun artması
Dövlәtlәrin qarşılıqlı asılılığının artması
Etnik münaqişәlәrin artması
Demokratik dövlәtlәrin iqtisadi,siyasi,mәdәni vә s. inkişaf sahәsindә daha böyük
uğurlar qazanması
KİVnin,QHTin,beynәlxalq tәşkilatların demokratik inkişafı stimullaşdırmaq
sahәsindә geniş fәaliyyәti
Sual: Sosialist partiyaları nә vaxtdan etibarәn siyasi sәhnәyә çıxdılar: (Çәki: 1)
XIX әsrin ortalarında
XVIII әsrdә
XIX әsrin sonlarında
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin әvvәllәrindә
Sual: Liberal dövlәt rejiminә aiddir: (Çәki: 1)
Demokratik siyasi münasibәtlәrin demәk olar ki,olmaması
Real olaraq bütün hakimiyyyәtin diktatorun әlindә cәmlәşmәsi
Müxalifәtin qeyrileqal fәaliyyәt göstәrmәsi
Hakimiyyәt bölgüsünün formal xarakter daşıması
Demokratik institutların sanki cәmiyyәt hәyatının sәthindә fәaliyyәt göstәrmәsi

Sual: ”Demokratik dövlәt” anlayışının standartlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Dövlәtin idarәçilik forması
Açiq vә demokratik siyasi mübarizәnin olması
Vәtәndaşların hüquqlarının tәmin olunması
Vәtәndaşların dövlәtin siyasi hәyatında iştirakı
Daxili vә xarici siyasәtin formalaşmasında vәtәndaşlların iştirakı
Sual: Neçәnci illәri tәdqiqatçılar dövlәtlәrin demokratiyadan geri çәkilmәsi dövrü hesab
edir: (Çәki: 1)
XX әsrin 20ci illәri
XX әsrin 7080ci illәri
XX әsrin 8090cı illәri
XX әsrin 90cı illәri
XX әsrin 5060cı illәri
Sual: Rus politoloqu A.Melvilin fikrincә dövlәtlәrin demokratikliyini qiymәtlәndirәrkәn
nәzәrә alınmalı olan amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Ölkәlәrin sovet sisteminә qәdәrki әnәnәlәri
Xarici tәsir vasitәlәrinin onların daxili proseslәrinә tәsiri
Dövlәtlәrdә hәyata keçirilәn hәrәkat vә ictimai çıxışların xarakteri
Demokratik tәcrübәnin olmasi
Milli vә dini mәnsubiyyәt
Sual: ”Dünyanı demokratiya üçün tәhlükәsiz etmәliyik” çağırışı hansı ABŞ prezidentinә
mәxsusdur: (Çәki: 1)
V.Vilson
F.Ruzvelt
A.Linkoln
T.Cefferson
C.Kennedi
Sual: ”Müxtәlif ictimaisiyasi sistemlәrin dinc yanaşı yaşamasının 5 prinsipi” ilk dәfә kim
tәrәfindәn irәli sürülmüşdür: (Çәki: 1)
İ.Stalin
Bitәrәf ölkәlәr bloku
BMT
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
Potsdam konfransı
Sual: Tәdqiqatçılar “demokratik dövlәt” anlayışının meydana gәlmәsini hansı hadisә ilә
bağlayırlar: (Çәki: 1)
V.Vilsonun “14 maddә”si
V.Vilsonun”Dünyanı demokratiya üçün tәhlükәsiz etmәliyik” çağırışı
Trumen doktrinası
Marşall planı

Brian Kelloq paktı
Sual: ABŞın “Azad ev” tәşklatının hesablamalarına görә “nisbәtәn azad” ölkәlәrә aid
deyil: (Çәki: 1)
Azәrbaycan
Qazaxıstan
Gürcüstan
Ukrayna
Rusiya
Sual: XX әsrin 50ci illәrinin әvvәlindә ABŞda geniş vüsәt almış siyasi hәrәkat: (Çәki: 1)
Revanşizm
Neoliberalizm
Makkartizm
Marşall planı
Postmodernizm
Sual: Düzgün variantı seçin: (Çәki: 1)
İndoneziya – N.Mandela
Kuba – Gevara
Kombocca – Çan Kay Şi
Şm.Koreya – Mao Tse Dun
ABŞ – M.L.Kinq
Sual: ABŞda zәnci әhalinin hüquqları uğrunda mübariz: (Çәki: 1)
Çe Gevara
Martin Lüter Kinq
Nelson Mandela
Pol Pot
Bolevar
Sual: Qәrb politoloqlarının fikrincә demokratik ölkәlәrin sayının artması nәticәsindә:
(Çәki: 1)
Müharibәlәr vә münaqişәlәr azalır
Qloballaşma sürәtlәnir
İqtisadiyyat inkişaf edir
Qlobal problemlәrin hәlli asanlaşır
Әhalinin hәyat sәviyyәsi yüksәlir
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Sual: ATӘMin yaranma tarixi: (Çәki: 1)
1960
1953
1965
1980
1975
Sual: Budapeşt sammiti: (Çәki: 1)
1980
1972
1994
1998
1992
Sual: Lissabon sammiti: (Çәki: 1)
1982
1973
1995
1996
2000
Sual: İstanbul sammiti: (Çәki: 1)
1962
1970
1999
1980
1987
Sual: Azәrbaycan Respublikası ATӘTә qәbul tarixi: (Çәki: 1)
1992
1999
1995
1996
2000
Sual: Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin ATӘTә çevrilmәsi: (Çәki: 1)
Lissabon sammiti
Paris sammiti
Helsinki sammiti
İstanbul sammiti
Budapeşt sammiti

Sual: Beynәlxalq Sәhiyyә Tәşkilatı (BST), Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA),
YUNESCO vә s. bu kimilәri aşağıdakılardan hansı qrupa aiddir? (Çәki: 1)
QHT
BHAT
TMK
BQHT
KİV
Sual: Müasir beynәlxalq tәşkilatların sәlәflәri hesab oluna bilәcәk ilk tәşkilatlar nә zaman
yaranmışdır? (Çәki: 1)
B.e.ә. II minllikdә
XV әsrdә
XX әsrdә
XIX әsrdә
B.e.ә. IV әsrdә
Sual: “Millәtlәr Liqası” nә zaman yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1918
1921
1945
1949
1975
Sual: BMT nә zaman yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1918
1921
1945
1949
1975
Sual: Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı neçәnci ildә fәaliyyәtә başladı? (Çәki: 1)
1995
1990
2000
1992
1999
Sual: Neçә dövlәt BMTyә üzvdür (2011ci il üçün)? (Çәki: 1)
200
100ә qәdәr
177
196
193

Sual: ATӘMin Yekun Aktının imzalanmasında hansı dövlәtlәr müşahidәçi qismindә
iştirak etdi: (Çәki: 1)
ABŞ vә Kanada
Kanada vә Yaponiya
Kanada vә Meksika
ABŞ vә Yaponiya
Almaniya vә Yaponiya
Sual: BMTnin yaradılmasına dair keçirilәn 1945ci il SanFransisko konfransı hansı
dövlәtlәrin tәşәbbüsü ilә keçirilirdi: (Çәki: 1)
Bitәrәf dövlәtlәrin
Üçüncü qrup dünya dövlәtlәrinin
SSRİ, ABŞ, Çin vә Böyük Britaniyanın
II Dünya müharibәsindәn mәğlub çıxan dövlәtlәrin
ABŞ, İngiltәrә vә Fransanın
Sual: BMT TŞnın neçә daimi üzvü var: (Çәki: 1)
3
11
7
5
8
Sual: BMTdә әsas mәşvәrәtçi orqan hansıdır: (Çәki: 1)
Baş Assambleya
Tәhlükәsizlik Şurası
Katiblik
Beynәlxalq mәhkәmә
İqtisadi vә Sosial Şura
Sual: BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Tәşkilatı necә adlanır: (Çәki: 1)
YUNİSEF
ANAMA
MAQATE
YUNESKO
ARRA
Sual: NATOnun mәnzil qәrarqahı hansı şәhәrdә yerlәşir: (Çәki: 1)
Strasburq
Cenevrә
Brüssel
NyuYork
Lissabon

Sual: ASİӘT yaradılmışdır: (Çәki: 1)
1967ci ildә
1974cü ildә
1989cu ildә
1990cı ildә
1992ci ildә
Sual: ASİӘTә üzvlüyә mәhdüdiyyәtlәr tәtbiq edilirdi: (Çәki: 1)
1997ci ildә
1998ci ildә
1999cu ildә
2000ci ildә
2001ci ildә
Sual: BMTnin sülhmәramlı qüvvәlәri necә adlanır: (Çәki: 1)
qırmızı papaqlılar
mavi dәbilqәlilәr
yaşıl dәbilqәlilәr
sarı dәbilqәlilәr
mavi papaqlılar
Sual: BMT nizamnamәsi 1945ci ildә hansı şәhәrdә imzalandı: (Çәki: 1)
NyuYork
DumbartonOKS
Moskva
SanFransisko
London
Sual: Hansı dövlәt BMT Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvü deyil: (Çәki: 1)
Rusiya
Fransa
Çin
Almaniya
Böyük Britaniya
Sual: Bunlardan hansı BMTnin rәsmi dillәri sırasına aid deyil: (Çәki: 1)
rus
ingilis
yapon
fransız
çin
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Sual: Avropa Paris xartiyasının yaranma (imzalanma) tarixi: (Çәki: 1)
1963
1971
1990
1998
2000
Sual: ATӘTin әsas fәaliyyәti: (Çәki: 1)
iqtisadi irәlilәyiş
mәdәni әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
әmәkdaşlıq vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri
tәşkilatın fәaliyyәti yalnız Avropa ölkәlәrini әhatә edir
ekoloji problemlәr
Sual: ATӘTin baza prinsiplәri (ümumi sayı): (Çәki: 1)
7
5
8
10
6
Sual: Beynәlxalq tәşkilatların tәsnifatı, bir qayda olaraq, aşağıdakılardan hansı prinsip
üzrә aparılmır? (Çәki: 1)
Üzvlük
Coğrafi
Funksional
Üzvlәrin statusuna görә
Yaranma tarixinә әsasәn
Sual: 1944cü ildә beynәlxalq tәşkilatların BrettonVuds sisteminin yaranması dövlәtlәr
arasında hansı münasibәtlәrin inkişafında böyük hadisә oldu? (Çәki: 1)
Siyasi vә diplomatik
Maliyyә vә iqtisadi
Hәrbi vә tәhlükәsizlik
Elmitexniki
Sosial vә mәdәni
Sual: Neçә dövlәt NATO üzvüdür (2005ci il üçün)? (Çәki: 1)

28
26
18
19
12
Sual: Azәrbaycan neçәnci ildә BMT üzvlüyünә qәbul edildi? (Çәki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995
Sual: Azәrbaycan neçәnci ildәn NATOnun “Sülh naminә tәrәfdaşlıq” proqramına
qoşuldu? (Çәki: 1)
1992
1993
1994
1995
1996
Sual: BMT Nizamnamәsinә görә onun neçә әsas orqanı var? (Çәki: 1)
2
8
4
3
6
Sual: Aşağıdakılardan biri BMT TŞnın daimi üzvlәrindәn deyil: (Çәki: 1)
Çin
Rusiya
ABŞ
Böyük Britaniya
Almaniya
Sual: 1997ci ildәn bәri ATӘTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik edir: (Çәki:
1)
ABŞ, Rusiya, Türkiyә
ABŞ, Rusiya, Fransa
ABŞ vә Rusiya
Rusiya, İngiltәrә, Fransa
Rusiya vә Türkiyә
Sual: NATOya üzv dövlәtlәr üçün irәli sürülәn tәlәb prinsiplәrdәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
kollektiv tәlükәsizlik

demokratiya
konsensus
әdalәtli rәqabәt
qarşılıqlı tәhlükәsizlik
Sual: NATO ilә tәrәfdaşlıq müqavilәlәrinә qoşulan ölkәlәr üçün mәcburi öhdәliklәr
sırasında verilә bilmәz: (Çәki: 1)
NATO üzvü ölkәlәrindәn hәr hansı birinә qarşı tәcavüz aktı baş verdikdә NATO
tәrәfdәn hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәk
hәrbi idarәlәr üzәrindә mülki nәzarәtin tәmin edilmәsi sahәsindә tәdbirlәr keçirilmәsi
hәr il hәrbi büdcәnin dәrci
әsas döyüş sistemlәrinin blokun standartlarına uyğun tәkmillәşdirilmәsi vә yenidәn
tәchizinin tәşkili
qoşunların döyüş hazırlığı proqramına ingilis dilinin mәcburi tәdrisinin daxil edilmәsi
Sual: İslam Konfransı Tәşkilatı nә zaman tәsis edildi: (Çәki: 1)
1969
1959
1950
1960
1970
Sual: Bunlardan hansı BMTnin әsas orqanlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq mәhkәmә
Baş mәclis
katiblik
YUNİSEF
Sual: ATӘMin yaranması vә әsas prinsiplәri haqqında Yekun Aktı hansı şәhәrdә
imzalandı: (Çәki: 1)
Brüssel
Haaqa
Helsinki
Cenevrә
Strasburq
Sual: Nüvә enerjisindәn dinc mәqsәdlәrlә istifadә etmәk istәyәn dövlәtlәr bunu hansı
tәşkilatın nәzarәti ilә etmәlidirlәr: (Çәki: 1)
OPEK
Avropa Şurası
Avropa İttifaqı
MAQATE
Beynәlxalq sәhiyyә tәşkilatı

Sual: Hansı dövlәt BMT TŞnın daimi üzvü deyil: (Çәki: 1)
ABŞ
Fransa
Çin
Yaponiya
Rusiya
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Sual: Hal hazırda BMTyә qәbul necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Baş Assambleyanın qәtnamәsi vә Tәhlükәsizlik Şurasının tövsiyәlәri әsasında
Tәhlükәsiz Şurasının qәrarı ilә
Katibliyin tövsiyәsi ilә
beynәlxalq mәhkәmә vә Baş Assambleyanın qәrarı ilә
Tәhlükәsizlik Şurası vә Beynәlxalq mәhkәmәnin tövsiyәlәri ilә
Sual: BMTnin Katibliyi hansı funksiyanı yerinә yetirir: (Çәki: 1)
Qәtnamә qәbul edir
tәşkilatın qәbul etdiyi proqramları icra edir
sanksiya tәtbiq edir
tәşkilata yeni üzvlәrin qәbulunu hәyata keçirir
Tәhlükәsizlik Şurasının üzvlәrini seçir
Sual: BMTnin Baş Katibi necә tәyin olunur: (Çәki: 1)
katibliyin qәrarı ilә
Tәhlükәsizlik Şurasının qәrarı ilә
katibliyin tövsiyәsi әsasında Baş Assambleya tәrәfindәn
Baş Assambleyanın tövsiyәsi ilә Katiblik tәrәfindәn
Tәhlükәsizlik Şurasının tövsiyәsi ilә Baş Assambleya tәrәfindәn
Sual: Azәrbaycan neçәnci ildә «Fәrdi Tәrәfdaşlıq üzrә Әmәliyyat Planı»nı NATOya
tәqdim etdi? (Çәki: 1)
2000
2004
1994
1996
1999

Sual: İKTnin ali orqanı hansıdır: (Çәki: 1)
krallar, dövlәt vә hökumәt başçılarının konfransı
xarici işlәr nazirlәrinin konfransı
baş katiblik vә onun tabeliyindә olan tәşkilatlar
baş nazirlәrin konfransı
tәşkilatın parlamenti
Sual: İKTnin icra orqanı hansıdır: (Çәki: 1)
baş katiblik
nazirlәr şürası
hökumәt başçıları konfransı
xarici işlәr nazirlәri konfransı
ali komissiya
Sual: İslam İnkişaf Bankının tәsis edilmәsi haqda Bәyanat nә zaman imzalanmışdır:
(Çәki: 1)
1975
1973
1969
1976
1970
Sual: Bu dövlәtlәrdәn ASİӘTә daxildir: 1. İndoneziya 2. Filippin 3. Fransa 4. ABŞ 5.
Almaniya 6. Rusiya (Çәki: 1)
1,2,3,4
1,2,4,5
1,2,4,6
3,4,5,6
2,3,4,5
Sual: BMTnin sülhmәramlı qüvvәlәri ilk dәfә hansı münaqişә zonasında yerlәşdirilmişdi:
(Çәki: 1)
HindistanPakistan sәrhәdindә
Koreyada
İsrailFәlәstin cәbhәsindә
Bosniyada
Kәşmirdә
Sual: Bunlardan hansı ATӘTin yekun prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Әrazi bütövlüyünә hörmәt
sәrhәdlәrin toxunulmazlığı
insan hüquq vә azadlıqlarının tәmin olunması
xalqların öz müqәddәratını tәyin etmә hüququ
birbirinin daxili işlәrinә qarışmaq

Sual: Hansı tәşkilat 1955ci ildә yaranmışdır: (Çәki: 1)
NATO
Varşava müqavilәsi Tәşkilatı
Avropa Şurası
BMT
İKT
Sual: Bunlardan hansı 1994cü ildә müşavirәdәn tәşkilata çevrildi: (Çәki: 1)
GUAM
MDB
İKT
ATӘT
NATO
Sual: Hansı «Soyuq müharibә» illәrindә sosialist ölkәlәrinin hәrbisiyasi bloku idi: (Çәki:
1)
QİYŞ
GUAM
ASEAN
Varşava müqavilәst tәşkilatı
Bağdad paktı
Sual: Hansı dövlәt Millәtlәr Cәmiyyәtinin Daimi Şurasına daxil deyildi: (Çәki: 1)
Fransa
Yaponiya
İtaliya
Böyük Britaniya
Rusiya
Sual: Millәtlәr Cәmiyyәtinin süqutu sәbәbi: (Çәki: 1)
Almaniyanın Birinci dünya müharibәsindә mәğlubiyyәti
Rusiyada sosialist inqilabı
ABŞla İngiltәrә arasındakı ziddiyyәtlәr
Beynәlxalq ziddiyyәtlәri yalnız qalib dövlәtlәrin mәnafeyindәn hәll etmәyә çalışması
İtaliyanın Hәbәşistanı işğal etmәsi
Sual: Bunlardan hansı QeyriHökumәt Tәşkilatı deyil: (Çәki: 1)
Paquoş hәrәkatı
Qırmızı Xaç vә Aypara Tәşkilatı
London klubu
Sәrhәdsiz hәkimlәr tәşkilatı
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Sual: Hansı tәşkilat daha sonra yaranıb: (Çәki: 1)

NATO
Avropa Şurası
ATӘT
Avropa İttifaqı
İKT
Sual: Hansı ölkәlәr QeyriHökumәt Tәşkilatlarında daha çox tәmsil olunur: (Çәki: 1)
Şimal ölkәlәri
İnkişaf etmiş ölkәlәr
Böyük yeddilәr
müsәlman ölkәlәri
inkişaf etmәkdә olan vә üçüncü dünya ölkәlәri
Sual: Belçikada Beynәlxalq Hüquq İnstitutunun yaradılması: (Çәki: 1)
1789
1810
1873
1900
1910
Sual: Beynәlxalq tәşkilatların yaranması tarixi (ilk mәrhәlә): (Çәki: 1)
antik dövr
quldarlıq dövrü
feodalizm dövrü
kapitalizm dövrü
XX әsrin әvvәllәrindә
Sual: Beynәlxalq bank qrupunun әsas iş prinsipi: (Çәki: 1)
beynәlxalq miqyasda iqtisadi vә sosial tәrәqqiyәә sәy göstәrir
yalnız mәslәhәt kömәyi göstәrir
geridә qalmış dövlәtlәrin iqtisadi vә sosial tәrәqqilәrinә dәstәk verir, milli kadrların
hazırlanmasında iştirak edir
beynәlxalq bank qrupu yekdil tәşkilatdır
yalnız uzunmüddәtli proyektlәrin vә proqramların qәbulunda iştirak edir
Sual: Beynәlxalq gömrük tәşkilatının yaradılması : (Çәki: 1)
1950
1955
1960
1947
1962
Sual: Portuqaldilli dövlәtlәrin birliyinin yaradılması tarixi: (Çәki: 1)
1980

1947
1960
1970
1996
Sual: Millәtlәr Birliyinin prinsiplәrinin qәbul edilmәsi tarixi : (Çәki: 1)
1971 il
1978 il
1965 il
1950 il
1960 il
Sual: Üzv dövlәtlәrinin öhdәliklәri (Varşava müqavilәsi tәşkilatı): (Çәki: 1)
Ümumi hәrbi qüvvәlәr komandanlığı yaradılmamışdı
Komandanlığın yerlәşdirilmәsi Praqa şәhәrindә olmuşdu
Tәşkilata daxil olmuş dövlәtlәrdә SSRİnin hәrbi qüvvәlәrini yerlәşdirmәmәk şazişi
imzalanmışdı
Tәşkilat NATO ilә rәqabәt aparmamışdı
1955 ildә yaradılmış vә әsas öhdәliklәr: bütün mübahisәlәri, problemlәri sülh yolu ilә
hәll etmәk, tәhlükәsizlik problemlәri üzrә mәslәhәtlәr aparmaq, dәrhal tәcavüzә mәruz
qalmış üzv dövlәtlәrinә kömәk etmәk
Sual: Tәşkilatın işçi qrupları (GUAM): (Çәki: 1)
İşçi qruplar yaradılmamışdı
Milli koordinator komitәsi
İşçi qruplar tәşkilatın bütün sahәlәrini әhatә etmir
İşçi qruplarda üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәri tәmsil olunmayıblar
Daimi tәyin olunurlar
Sual: Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı: (Çәki: 1)
1988ci ilә yaradılıb vә maliyyә  infestisiya tәşkilatıdır
bankın ali orqanı  icraçı komitәdir
bankın üzvü olması üçün Beynәlxalq valyuta fondunun üzvü olması tәlәb olunmur
1991ci ildә yaradılıb Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa dövlәtlәrinә iqtisadiyyatın yüksәlişi,
bazar iqtisadiyyatına keçid mәqsәdilә yardım göstәrmәk
Azәrbaycan bankın üzvü deyil
Sual: Baş katiblik (Millәtlәr Cәmiyyәti): (Çәki: 1)
üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrindәn ibarәt idi
baş katib, katiblәrdәn vә kömәkçi işçilәrdәn ibarәtdir vә Şura tәrәfindәn tәsdiq
olunurdu
katibliyin üzvlәri Assambleya tәrәfindәn tәsdiq olunurdu
baş katib neytral dövlәtin nümayәndәsi olmalı idi
baş katiblik onun fәaliyyәti Assambleya tәrәfindәn qiymәtlәndirilmirdi

Sual: Millәtlәr cәmiyyәtinin nüfuzunun itirilmәsinin sәbәblәri (Çәki: 1)
maliyyә problemlәri
tәşkilata beynәlxalq alәmdә ehtiyacın olunmaması
II Dünya Müharibәsi әsas olmuşdu
assambleyanın toplantıları 1946cı ilә qәdәr davam etmişdi
tәşkilatın rәsmi lәğvi 1945ci ildә olmuşdu
Sual: Millәtlәr Cәmiyyәtinin fәaliyyәt dövrü (Çәki: 1)
1900  1920
1920  1946
1930  1950
1910  1930
1925  1945
Sual: Millәtlәr cәmiyyәtinin Şurası (Çәki: 1)
hәr bir üzv dövlәtin nümayәndәsi Şurada tәmsil olunmuşdur
Şurada daimi statusa İngiltәrә, ABŞ, Fransa, İtaliya vә Yaponiya hüququna
madikdirlәr
Şurada müzakirә olunan problem, onun barәsindә qәbul edilәn qәrar yekdil sәs
tәlәb olunmurdu
müstәsna halları nәzәrdә tutulmamışdı
daimi Şuranın üzvlәri qruplara bölünmürdülәr
Sual: Millәtlәr cәmiyyәtinin tarixi tәcrübәsinin aspektlәri (Çәki: 1)
dövlәtarası assosiasiya
beynәlxalq orqanizm
beynәlxalq hәyatın tәnzimlәnәmsi tәşәbbüsü
üç әsas prinsip: dövlәtarası, beynәlxalq vә beynәlxalq hәyatın tәnzimlәnmәsi
tәşәbbüsü
nizamnamәdә әks olunmuş aspektlәr tәşkilatın fәaliyyәtindә realizә edilmәmişdi
Sual: BMTnin Nizamнamәsinin әsasları (Çәki: 1)
beynәlxalq әlaqәlәrin әsas prinsiplәri açıqlanmayıb
üzv dövlәtlәrin hüquq vә öhdәçiliklәri öz әksini tapmayıb
nizamnamәdә üzv dövlәtlәrin hüquq vә öhdәçiliklәri izah olunmuş, tәşkilatın
orqanları vә onların iş fәaliyyәti aydınlaşdırılmışdı
sәnәd beynәlxalq әlaqәlәrdә, müharibәdәn sonrakı dövrün yeniliklәrini nәzәrә
almamışdı
beynәlxalq әlaqәlәrdә hәrbi qüvvәdәn istifadә edilmәsinә qadağa qoyulmamışdı
Sual: BMTnin fәaliyyәtinin regional dövlәtlәr qrupuna bölünmәsi (Çәki: 1)
dövlәtin coğrafi yerlәqmәsi nәzәrә alınmır
regional coğrafi bölgü mövcuddur: Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Qәrbi Avropa vә
digәr dövlәtlәr
ABŞ ayrıca qrupa daxil olunmuşdur
dövlәtlәrin regional yerlәşmәsi öz mәnfi nәticәlәrini göstәrmәkdәdir

Qәrbi Avropa dövlәtlәri bölgüdә aparıcı yer tutur
Sual: Tәhlükәsizlik Şurasının fәaliyyәtinin strukuturu (Çәki: 1)
daimi komitәlәrә malik deyil
ixtisaslaşdırılmış komitәlәr mövcud deyil
üzv vә qeyriüzv dövlәtlәr Şuraya müraciәt etmәk hüququna malik deyil
Şura Baş Assambleyanın gündәliyinә tövsiyә etmәk hüququna malik deyil
daimi vә ixtisaslaşdırılmış komitәlәr mövcuddur, Şuraya hәr bir dövlәt müraciәt
etmәk imkanına malikdir
Sual: İqtisadi vә Sosial Şura (Ekosos) (Çәki: 1)
Şura BMTnin iqtisadi vә sosial fәaliyyәtini koordinasiya ilә mәşğul olmur
Şura Baş assambleya tәrәfindәn seçilmir
dövlәt vә qeridövlәt tәşkilatları ilә әlaqә yaratmamışdı
Şura daimi komitәlәrә bölünmәmişdi
Şuranın әsas mәqsәdi iqtisadi vә sosial problemlәrin hәllinә yönәlib, üzvlәr
assambleya tәrәfindәn seçilir, digәr tәşkilatlar ilә sıx әlaqә saxlayır
Sual: BMTnin tәsis konfransı. Tәşkilatın nizamnamәsinin qәbul edilmәsi (Çәki: 1)
Paris (1947 il)
Roma (1950 il)
SanFransisko (1945 il)
Moskva (1946 il)
London (1948 il)
Sual: Әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun yaranması (Çәki: 1)
1950
1955
1945
1960
1961
Sual: Әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun Konfransının iş fәaliyyәti (Çәki: 1)
әsas prinsiplәri aydınlaşdırır, büdcәni tәsdiq edir, aparılan işlәri müzakirә edir,
qәrarlar qәbul edir
milli vә beynәlxalq miqyasda problemlәrin müzakirәsindә iştirak etmir
beynәlxalq alәmdә mövcud olan vәziyyәtin müzakirәsini aparmır
mәslәhәt, tövsiyә vә nәzarәt funksiyalarını daşımır
tәşkilat kömәkçi komitәlәrә bölünmür
Sual: Baş konfrans (UNESCO) (Çәki: 1)
tәşkilatın baş orqanı sayılmır
bütün üzv dövlәtlәr tәmsil olunmayıblar
konfrans mәqsәd vә proqram fәaliyyәti müәyyәnlәşdirmir
konfrans dövlәtarası vә qeyridövlәt tәşkilatları ilә әlaqә saxlamır

baş konfrans, tәşkilatın әsas orqanı sayılır, üzv dövlәtlәr tәmsil olunub, toplantıda
tәşkilatın mәqsәd vә proqramı müәyyәnlәşdirilir
Sual: Beynәlxalq Sәhiyyә Tәşkilatının yaradılması (Çәki: 1)
1945ci il
1947ci il
1948ci il
1950ci il
1952ci il
Sual: Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının baş orqanı (Çәki: 1)
qurultay
ümumi toplantı (üzv dövlәtlәrin)
baş konfrans
şura
tәnzimlәmә fövqaladә qrup
Sual: Beynәlxalq ticarәt tәşkilatının әsas funksiyaları (Çәki: 1)
inkişaf etmiş dövlәtlәrin ticarәt sahәsindә yekdil yanaşmaların әldә edil¬mәsi
ticarәtin tәnzimlәnmәsi maqsәdi güdmür
ticarәt siyasәtinin şәffaflığına riayәt edilmәsi bir mәqsәd kimi qarşıya qoyulmayıb
dünya ticarәtinin sayәsindә ümumi qaydaları qәbul etmәk, yaranmış mübahisәlәri
tәnzimlәmәk
beynәlxalq ticarәtdә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk hüququnda deyil
Sual: Beynәlxalq ticarәt tәşkilatının әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
turizmi dәstәklәmәk, iqtisadi inkişaf vasitәsi kimi, xalqlar arasında qar¬şı¬lıqlı
әlaqәlәrin genişlәnmәsinә nail olmaq
yalnız kommersiya mәqsәdi güdür
sülhün qorunmasında tәsir imkanlarına malik deyil
insan hüquqlarına riayәt etmәkdә tәsiri yoxdur
inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrin turizm sferasının inkişaf etmәsindә iştirak etmir
Sual: Kimyәvi silahları qadağan etmә tәşkilatının әsas fәaliyyәti (Çәki: 1)
kimyәvi silahların dünya üzәrindә tam lәğv edilmәsinә nail olmaq vә onun istehsalını
qadağan etmәk
tәşkilat üzv dövlәtlәrini kimyәvi silahdan müdafiә etmәyә yardım vә öhdәçilik qәbul
etmәyib
beynәlxalq miqyasda kimya sahәsindә әmәkdaşlığa sәy göstәrmir
kimyәvi silahın istehsal edilmәsinin qadağan edilmәsi barәsindә konvensiya qәbul
edilmәyib
hәr bir üzv dövlәt kimyәvi silahların lәğvi vә onun istehsalı barәsindә öhdәçilik qәbul
etmәyiblәr
Sual: BMTnin әtraf mühit proqramı (Çәki: 1)

1960cı ildә yaradılıb
BMT konfransından sonra 1973cü ildә yaradılıb vә әsas istәk vә mәqsәd әtraf
mühiti qorumaq olmuşdur
proqram regional miqyasda aparılır
problem üzrә koordinasiya proqramı qәbul edilmәyib
tәşkilatın katibliyi Parisdә yerlәşir
Sual: İnterpol un Baş Assambleyasının sәlahiyyәtlәri (Çәki: 1)
polislәrin dünya miqyasında әmәkdaşlığına yönәlmәyib
yeni üzvlәrin tәşkilata qәbulu imkanına malik deyil
tәşkilatın iş planı vә büdcәni tәsdiq etmәsindә iştirak etmir
daimi vә müvәqqәti komissiyaları tәşkil etmәk imkanına malik deyil
polislәrin beynәlxalq miqyasda әmәkdaşlığı, tәşkilatın iş planı vә büdcәsinin tәsdiq
edilmәsi, yeni komissiyaların yaradılması sәlahiyyәtlәrinә malikdir
Sual: Beynәlxalq hesablama bankı (Çәki: 1)
bank 1930cu ildә yaradılıb, Almaniyanın Versal müqavilәsinin şәrtlәrinin icrası
üçün, II Dünya müharibәsindәn sonra BretonVud sistemi çәrçivәsindә fәaliyyәtini
davam etdirmişdir
bank beynәlxalq formatda fәaliyyәt göstәrmir
bank iqtisadi tәdqiqatlar mәrkәzi sayılmır
bank Beynәlxalq valyuta fondu ilә әmәkdaşlıq etmir
bank regional maliyyә tәşkilatıdır
Sual: Şimali Atlantika müqavilәsi. NATO (Çәki: 1)
Tәşkilatın yaradılması tarixi 1930 ildә olmuşdur
1940 ildә olmuşdu (Paris sazişi)
1919 ildә olmuşdu (London sazişi)
1955 ildә olmuşdu (Madrid sazişi)
1949 ildә olmuşdu (vaşinqton sazişi)
Sual: Şimali Atlantika әmәkdaşlıq şurasının struktur qruluşu (Çәki: 1)
Yalnız Qәrbi Avropa ölkәlәri daxil olmaq hüququna malikdirlәr
Avropanıni yüksәk inkişaf etmiş dövlәtlәri
Elmi vә ekoloci NATO nun proqramlarında iştirak etmir
Şura zәrbi müdafiә planlaşmanın planı ilә mәşğul olmur
Mәslәhәtçi forumdur, öz tәrkibinә NATO üzvü olan dövlәtlәr ilә birlikdә postsovet
dövlәtlәri vә qurumda xarici işlәr tәmsil olunublar
Sual: «Sülh naminә tәrәfdaşlıq» iştirakçıların tәrkibi (Çәki: 1)
Yalnız Avropa dövlәtlәri
Asiya ölkәlәri
Birliyә qәbulu zamanı milli ayrı seçkiliyә yol verilir
Üzv dövlәtlәr qaynar nöqtәlәrdә iştirak etmirlәr
Avropa vә Asiya ölkәlәri birliyin iştirakçılarıdı. Azәrbaycan Respublikası birliyin
üzvüdür

Sual: OPEKin tәrkibi (Çәki: 1)
Yalnız Yaxın Şәrq ölkәlәri
İran körfәzi
Afrika dövlәtlәri
Bütün neft ixrac edәn dövlәtlәr
Latın Amerika dövlәtlәri
Sual: OPEKin konfransları (Çәki: 1)
Büdcә vә nizamnamәdә dәyişiklik aparmaq konfransın sәlahiyyәtlәrindәn kәnardır
Fövqәladә toplantılar adәtәn çağrılmır
Baş katib eyni zamanda konfransın katibidir
Әn yüksәk tәşkilatın orqanıdı, iki ildә bir Vyanada toplantıda üzv dövlәtlәr toplantı
keçirirlәr
Konfrans ümumi xәtti müәyyәn etmir
Sual: Cәnub mәrkәzi (Portuqaldilli dövlәtlәr birliyi) (Çәki: 1)
Mәrkәz qeyri hökümәt orqan (tәşkilat) sayılmır
Beynәlxalq tәşkilat kimi qәbul edilmәyib
Cәnub dövlәtlәrin hәmrәyliyinә yönәlmәyib
Mәrkәzin maliyyә tәminatı üzv dövlәtlәr tәrәfindәn toplanır
1995ildә yaradılıb. Әsas mәqsәd: regionun hәmrәyliyinә dövlәtlәrin qarşılıqlı
yardımına, koordinasiya rolu fәaliyyәtin istiqamәtidir.
Sual: Katibliyin strukturu vә iş fәaliyyәti (Millәtlәr Birliyi) (Çәki: 1)
Müdir başçılıq edir
1956 ildәn sonra katiblik yenilәndirilmәyib (iş üsulu)
Katiblik departamentlәrә bölünmәyib
Katibliyin nәznindә komitәlәr vә qruplar fәaliyyәt göstәrmirlәr
Katibliyin Baş katib tәrәfindәn idarә olunur. 1993 ildә iş fәaliyyәtindә bir sıra
islahatlar aparılmışdı, 13 departamentә bölünür. Katiblik Londonda yerlәşir
Sual: OPEKin iqtisadi komissiyası (Çәki: 1)
Onun sәlahiyyәtlәrinә bütün neft siyasәtinin problemlәri daxil edilmәmişdir
Enerji siyasәti komissiyanın fәaliyyәtindәn kәnardı
Komissiya adәtәn iki ildәn bir toplantı keçirir
Baş katib daimi tәyin olunur
Neft bazarında stabilliyi tәmin edir. Onun sәlahiyyәtlәrinә neft vә enerji problemlәri
aiddir
Sual: Tәşkilatın әsas mәqsәdlәri (QİYŞ) (Çәki: 1)
Tәşkilatın әsas mәqsәdi: tәsәrrüfat tәcrübә mübadilәsi, texniki qarşılıqlı kömәk, xalq
tәsәrrüfat planlarının koordinasiyası
Dövlәtlәr arası iqtisadi koordinasiya nәzәrdә tutulmamışdı
Sәnayedә vә kәnd tәsәrrüfatında әmәk bölgüsü aparmamışdı

Üzv dövlәtlәrinin iqtisadiyyatına bәrabәr inkişafa imkanlar yaradılmışdı
Üzv dövlәtlәrdәn sәrbәst iqtisadi inkişafına imkanlar yaratmaq
Sual: Tәşkilatın strukturu (Varşava müqavilәsi tәşkilatı) (Çәki: 1)
Siyasi müşavirәtçi, siyasi komitә (ümumi mәsafәlәr) vә birlәşmiş hәrbi qüvvәlәr
komandanlığı
Birlәşmiş hәrbi qüvvәlәr ilә idarәçilik Şura tәrәfindәn icra olunur
Birlәşmiş hәrbi qüvvәlәrin ümumi qәrargahı yaradılmışdı
Hәrbi nazirlәr komitәsi yaradılmamışdı
Baş komandanlıq
Sual: MDB nin hüququ әsasları (Çәki: 1)
Әsas sәnәd ümumi razılıq sazişi olmuşdu
19921993 illәrdә qәbul edilmiş sәnәdlәr birliyin hüquqü әsaslarını yaratmışdı. Әsas
sәnәd MDB nizamnamәsi sayılır
MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı
Humanitar problemlәr nizamnamәdә әksini tapmamışdı
Nizamnamәdә dövlәtlәr arası әlaqәlәrin prinsiplәri tam aydınlaşdırılmayıb
Sual: Tәşkilata daxil olmuş dövlәtlәr (GUAM) (Çәki: 1)
Tәşkilatın ilk sammiti: Yaltada 2001 ildә olmuşdur
Tәşkilatın yaranmasının ilk mәrhәlәsindә: Gürcüstan, Moldova, Ukrayna,
Azәrbaycan. 1999 ildә Özbәkistan
Özbәkistan tәşkilatda vә bu gündә qalmaqdadır
Tәşkilata daxil olmuşlar: Rusiya, Azәrbaycan, Gürcüstan, Moldova
Tәşkilata daxil olmuşlar: Tacikistan, Türkmәnistan, Azәrbaycan, Gürcüstan
Sual: Tәşkilatın icrası orqanı (GUAM) (Çәki: 1)
İcraçı şura
Üzv dövlәtlәrin baş nazirlәri
Ayrıca tәşkil olunmuş komitә
Xarici işlәr nazirlәrinin şurası
Katiblik
Sual: Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni tәşәbbüslәr (Çәki: 1)
30cu illәrin sonunda olmuşdu
50ci illәrdә olmuşdu
SSRİnin süqutundan sora
müharibә dövründә Avropa dövlәtlәrinin birliyinin yaradılması proyektlәri olmamışdı
İkinci Dünya müharibәsindәn sonra, 1946cı ildә U.Çerçilin tәklifi  «Avropa evi»nin
yaradılması ehtiyacı
Sual: Maastrix sazişinin әsas maddәlәri (Çәki: 1)
ümumi bazarın hüquqi normalarını aydınlaşdırmamışdı
әtraf mühitin qorunması barәsindә öhdәçilik öz әksini tapmamışdı

ittifaqda vәtәndaşlığın qәbulu qaydalı nәzәrdә tutulmamışdı
ittifaqın konfransları keçirilmәyib
iqtisadi vә maliyyә birliyinin yaradılması, ümumi valyutanın qәbul edilmәsi, xarici vә
tәhlükәsizlik normaları öz әksini tapmışdır
Sual: Maastrix sazişinin әsas maddәlәri (Çәki: 1)
ümumi bazarın hüquqi normalarını aydınlaşdırmamışdı
әtraf mühitin qorunması barәsindә öhdәçilik öz әksini tapmamışdı
ittifaqda vәtәndaşlığın qәbulu qaydalı nәzәrdә tutulmamışdı
ittifaqın konfransları keçirilmәyib
iqtisadi vә maliyyә birliyinin yaradılması, ümumi valyutanın qәbul edilmәsi, xarici vә
tәhlükәsizlik normaları öz әksini tapmışdır
Sual: Avropa İttifaqının ümumi xarici vә tәhlükәsizlik siyasәti (Çәki: 1)
ümumi strateji proqramlar qәbul etmir
ümumi prinsip vә yekdil istiqamәtlәr qurmur
Avropa İttifaqı xarici vә tәhlükәsizlik siyasәtindә ümumi strateji proqram¬lar qәbul
edir, istiqamәtlәri aydınlaşdırır vә ümumi strategiyanı hazırlayır
birlik xarici dövlәtlәr ilә beynәlxalq saziş bağlamaq hüququna malik deyil
xarici siyasәt problemlәrә ümumi mövqe hazırlamayıb
Sual: Benilüks birliyin strukturu (Çәki: 1)
nazirlәr komitәsi ali orqan sayılır, qәbul edilmiş sazişlәrin icrasına nәzarәt edir,
tәşkilat komissiyaların imkanlarından istifadә edir
birliyin iqtisadi şurası müstәqil fәaliyyәtә malikdir
birlikdә sahә vә xüsusilәşdirilmiş komissiyalar vә komitәlәr yaradılmayıb
arbitraj kollegiyası vә hüquq palatası yaradılmayıb
qurum işçi qruplarına malik deyil
Sual: Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının mәqsәdlәri (Çәki: 1)
bütün iqtisadi problemlәri әhatә etmәmişdi
inkişaf etmiş dövlәtlәrin istәyini realizә edir
qurumun üzv dövlәtlәrinin sayı 1960cı ildәn (yaranma tarixi) dәyişmәz qalmışdır
qurum Avropa iqtisadi birliklә rәqabәt aparır
iqtisadi artım, maliyyә sabitliyi, üzv dövlәtlәrin tam bәrabәrliyi, 2004cü il¬dә birliyә
İslandiya, Lixtenşteyn, Norveç vә isveçrә dövlәtlәri daxil olmuş¬lar
Sual: Avropa nüvә tәdqiqatlar tәşkilatı (Çәki: 1)
1950ci ildә yaradılmışdı, tәşkilatın üzvlәri nüvә silahını әldә etmiş dövlәt daxil
olmuşlar
1954cü ildә yaradılıb, mәqsәd Avropa dövlәtlәrinin elmi vә fundamental nüvә
fizikasının tәdqiqatlarında әmәkdaşlıq yaratmaq istәyi olmuşdu
Azәrbaycan tәşkilatın proyektlәrindә iştirak etmir
baş katib әn yüksәk vәzifә sahibidir
tәşkilat komitәlәrә bölünmәyib

Sual: Budapeşt (1994) zirvә görüşü (Çәki: 1)
Tәşkilatın adını dәyişdirmәk barәsindә qәrәr qәbul edilmәmişdi
Avropada baş vermiş siyasi radikal dәyişikliklәr sammitdә qәraraların qәbulunda
әksini tapmamışdı
Budapeşt sammiti tәşkilatda yeni siyasәtin aparılmasına tәkan vermәmişdi
Sammitdә tәşkilat «Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsi» yeni ad ilә
әvәz olunmuşdı. Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Sammitin işindә Avropanın bütün aktual problemlәri gündәliyә salınmamışdı
Sual: CәnubiŞәrqi asiya dövlәtlәrin birliyinin mәqsәdәlәri (Çәki: 1)
Regionun hәrbi potensialını möhkәmlәndirmәk
Regionun hәrbi potensialını möhkәmlәndirmәk
Әmәkdaşlıq hәyatın bütün sferasını әhatә etmәyib
Әmәkdaşlıq hәyatın bütün sferasını әhatә etmәyib
Birlik region dövlәtlәrin imkanlarını böyük tәsiri yoxdur
Sual: Tәşkilatın baş orqanı (Birlәşmiş Afrika tәşkilatı) (Çәki: 1)
Assambleyabaş orqan sayılır
Tәşkilatın qurultayı
Ümumi toplantıbaş orqan sayılır
Xarici işlәr nazirlәrinin toplantısı
Baş orqan Forum sayılır
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Sual: «Tәhlükәsizlik» termini XX әsrin 4050ci illәrindәn etibarәn geniş işlәnmәyә
başladı: (Çәki: 1)
Rusiyada
SSRİdә
İtaliyada
Çindә
ABŞda
Sual: SSRİdә «tәhlükәsizlik» termini işlәnmәyә başladı: (Çәki: 1)
1985ci ildәn sonra
1970ci ildәn sonra
2000ci ildәn

1960cı illәrin ortalarından
1975ci ildәn
Sual: Azәrbaycan regional tәhlükәsizlik mәsәlәsindә mövqeyi: (Çәki: 1)
Qafqaz regionuna әlavә güclәrin gәlmәsi
Avrasiya mәkanın inteqrasiya
Qafqaz regionunun müxtәlif güc blokları arasında bölünmәsinin qarşısını almaq
Çinlә әmәkdaşlıq
beynәlxalq tәşkilatlara qoşulmaq
Sual: Heydәr Әliyev regionda Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Paktının yaradılması
tәşәbbüsü ilә çıxış etdi: (Çәki: 1)
Budapeşt sammitindә
Roma konvensiyasının müzakirәsi zamanı
Paris samitindә
İstanbul sammitindә
BMT tribunasında
Sual: Azәrbaycan vә Gürcüstan arasında «Tbilisi bәyannamәsi» adlanan sәnәd
imzalandı: (Çәki: 1)
1996cı ildә
1992ci ildә
1919cu ildә
2005ci ildә
2003cü ildә
Sual: KTMnin KTTna çevrilmәsi: (Çәki: 1)
1999cu ildә
2001ci ildә
2003cü ildә
2005ci ildә
2009cu ildә
Sual: Amerika politoloqu Lippmana görә dövlәt o zaman tәhlükәsiz vәziyyәtdә olur ki:
(Çәki: 1)
Böyük dövlәtlәrin siyasәtinә uyğun siyasәt yürüdür
Dünyanın strateji bölgәlәrindә maraqlarını qoruya bilir
Müharibәdәn qaçmaq naminә öz maraqlarını qurban vermәyә mәcbur olmur
Qonşu ölkәlәrlә heç bir münaqişәli vәziyyәt olmur
Güclü orduya malik olur
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Sual: Tәhlükәsizlik sahәsindә fәaliyyәt: (Çәki: 1)
dövlәtlәrin payına düşür
terrorun payına düşür
separatizmin payına düşür
ayrıayrı qrupların üzәrinә düşür
QHTlәrin payına düşür
Sual: Rusiyanın milli tәhlükәsizliyinin müasir әsasları «Tәhlükәsizlik» haqqında qanunda
öz әksini tapmışdır: (Çәki: 1)
1994cü ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
1992ci ildә
1997ci ildә
Sual: Әmәkdaşlığa әsaslanan tәhlükәsizlikdә üstünlük verilir: (Çәki: 1)
xarici siyasәtә
daxili siyasәtә
baza prinsiplәrinә
qeyrirәsmi dialoqa
ikitәrәfli danışıqlara
Sual: Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsinә daxil olmayan dövlәtlәr: 1. Rusiya 2.
Azәrbaycan 3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbәkistan 6. Gürcüstan (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,5
2,3,4
2,4,6
4,5,6
Sual: Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatı yarandı: (Çәki: 1)
Budapeşt sammitindә
Kişinyov sammitindә
Moskva sammitindә
Lissabon sammitindә
Bakı sammitindә
Sual: Rusiya regional problemlәri «3+1» formulasında hәll etmәyә çalışır: (Çәki: 1)
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә Rusiya

Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә Türkiyә
Baltikyanı ölkәlәr vә Rusiya
İran, Türkiyә,ABŞ vә Rusiya
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә İran
Sual: Azәrbaycanın regionda tәhlükәsizlik mәsәlәsindә mövqeyi nәdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)
Qafqaz bölgәsinin müxtәlif güc blokları arasında bölünmәzliyi ideyası
Ermәnistanın tәcavüz aktı ilә әlaqәdar olaraq Türkiyә ilә yaxınlaşmaq
Milli tәhlükәsizliyin tәminatı üçün birmәnalı NATOyönümlü siyasәt yürütmәk
Rusiyanın regionda güclü mövqeyini nәzәrә alaraq gәlәcәkdә KTMTna qoşulmaq
hәdәfi
Öz tәhlükәsizliyinin tәminatı üçün sürәtli silahlanmanın yeganә çıxış yolu hesab
edilmәsi
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Sual: Yeni dövlәtçiliyin formalaşması prosesindә әsas tәhlükә sayılır: 1. hakimiyyәtin
silahlı yolla әlә keçirilmәsi 2. qonşu dövlәtlәr tәrәfindәn işğal 3. separatçılıq 4. regional
tәşkilatlarda tәmsil olunmaq 5. terrorizm (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
1,3,5
2,4,5
3,4,5
Sual: Dövlәtlәrin qoruduğu mühüm dәyәrlәr: 1. Vәtәndaşların hәyatı 2. siyasi partiyalar
3. әrazi bütövlüyünü 4. dövlәt orqanları 5. konstitusiya quruluşunu (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
Sual: Amerika politoloqu Lippmana görә Dövlәt o zaman tәhlükәsiz olur ki: 1.
müharibәdәn qaçmaq mәqsәdilә öz maraqlarını qurban vermәyә mәcbur olmur 2.
müharibәdәn qaçmaq mәqsәdilә öz maraqlarını qurban verir 3. dövlәtin maraqlarına
tәcavüz olduqda müharibә yolu ilә bu maraqları qoruyur 4. dövlәtin maraqlarını qorumaq
üçün müharibәdәn qaçır (Çәki: 1)

1,3
1,2
2,3
2,4
3,4
Sual: Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsini hansı dövlәtlәr imzaladı? (Çәki: 1)
Azәrbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbәkistan, Belarus, Moldova
Azәrbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna
Rusiya, Ermәnistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbәkistan
Rusiya, Belarus, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Ermәnistan
Rusiya, Qazaxıstan, Ermәnistan, Tacikistan, Özbәkistan, Gücüstan
Sual: Cәnubi Qafqaz münaqişә ocaqları sırasına daxildir: 1. Qarabağ münaqişәsi 2.
Acarıstan münaqişәsi 3. Abxaziya münaqişәsi 4. Çeçenistan münaqişәsi 5. Osetiya
münaqişәsi (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
1,4,5
1,3,5
3,4,5
Sual: İnterpolun әsas mәqsәdlәri : (Çәki: 1)
polis orqanlarının dünya miqyasında әmәkdaşlığın әldә edilmәsinә yönәlmәyib
yeni tәşkilatların yaradılması bir mәqsәd kimi durmayıb
tәşkilatın siyasi, hәrbi, dini vә irqi xarakterli problemlәrә qarışması qadağan olunub
tәşkilatın qәbul etdiyi qәrarlar tövsiyyә xarakteri daşıyır
tәşkilatın beynәlxalq miqyasda fәaliyyәti kifayәtlәndirici deyil
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Sual: İqtisadi tәhlükә vurulan zәrәrin miqyasına vә sәviyyәsinә görә aşağıdakı
formalarda olur: 1. beynәlxalq (regional vә qlobal) 2. şәxsi (hәyәtyanı tәsәrrüfat) 3. milli,
lokal (ölkә vә ölkәnin regionları) 4. sosial 5. xüsusi (firma vә şәxs) (Çәki: 1)
1,2,3
1,3,5
2,3,4
2,3,5

3,4,5
Sual: Elmitexniki tәrәqqinin fәsadlarından irәli gәlәn tәhlükә adlanır: (Çәki: 1)
tәbii
qlobal
sosial
texnogen
fiziki
Sual: Trumen doktrinasına görә: (Çәki: 1)
Kommunist tәhlükәsi altında olan Yunanıstan vә Türkiyәyә 400 mln. dollar
mәblәğindә yardımın göstәrilmәsi
İkinci dünya müharibәsindә zәrәr çәkmiş Avropa ölkәlәrinә yardım göstәrilmәsi
Ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün ictimai vә siyasi tәşkilatlar Әdliyyә Nazirliyindә
yenidәn qeydiyyatdan keçmәlidirlәr
ABŞ Avropada yeni orta mәnzilli raketlәr yerlәşdirmәmәli idi
NATO üzvü olan Avropa ölkәlәri hәrbi yardım almaq üçün ABŞa müraciәt etdilәr
Sual: Marşal planı nәzәrdә tuturdu: (Çәki: 1)
Müharibәdәn sonrakı dövrdә iqtisadiyyatı bәrpa etmәk üçün Avropa ölkәlәrinә
maliyyә yardımının göstәrilmәsini
İşçi qüvvәlәrinin tam mәşğulluğunu
Sosial tәminat üçün geniş şәraitin yaranmasını
Qәrb ölkәlәrinin SSRİ ilә әmәkdaşlıq proqramını
İnkişaf edәn ölkәlәrә kömәk
Sual: ”Xalqlar hәbsxanası” adlanırdı: (Çәki: 1)
Rusiya
Osmanlı imperiyası
AvstriyaMacarıstan
Böyük Britaniya
SSRİ
Sual: ”Milli dövlәt”: (Çәki: 1)
Beynәlxalq münasibәtlәrdә müstәqil çıxış edәn homogen vә sosial mәdәni qrup
BMTnin tam rәsmi üzvü olan dövlәt
Deyure tanınan dövlәt
Yalnız bir millәtdәn tәşkil olunan dövlәt
Milli maraqlarını tәmin edә bilәn dövlәt
Sual: II d.m.dә faşistlәrin yәhudilәr üçün ayirdığı xüsusi yerlәr adlanırdı: (Çәki: 1)
Konslager
Getto
Rezervasiya
Bundesvat

Rezervuar
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Sual: Dövlәtin milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi asılıdır: 1. siyasi
partiyaların fәaliyyәtindәn 2. onun tәhsilindәn 3. sağlam milli mәnәviyyatının
sәviyyәsindәn 4. müharibә vә sülh amilindәn 5. insan amilindәn (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,5
1,4,5
2,3,4
3,4,5
Sual: Dövlәtin başqa dövlәtlәrin hesabına öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmәk meyllәrinin
artmasına sәbәb olur: 1. regional tәhlükәsizlik şәraitindә 2. istehsalın beynәlmilәllәşmәsi
3. әhalinin tәbii artımının baş vermәsi 4. Müstәmlәkә sisteminin dağılması 5. tәbii vә
iqtisadi resursların azalması (Çәki: 1)
1,2,4
1,4,5
2,3,5
2,4,5
3,4,5
Sual: İqtisadi tәhlükәnin mәnbәyi aşağıdakı formalarda tәzahür edir: 1. tәbii tәhlükә 2.
milli tәhlükә 3. texnogen tәhlükә 4. sosial tәhlükә 5. mövcud tәhlükә (Çәki: 1)
1,3,4
1,4,5
2,3,4
2,4,5
3,4,5
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Sual: Şovinizm: (Çәki: 1)
dil vә din birliyi
bir millәtin digәrlәrindәn «yüksәkdә» olması kimi xarakterizә edilmәsi
başqa millәtlәrin qәbul edilmәmәsi
siyasi davranışın yaxınlığı
dil vә mәdәniyyәtin etnik xüsusiyyәtlәri
Sual: Ksenofobiya: (Çәki: 1)
iqtisadi birliyә nail olmaq
dil, din, adәtәnәnә yaxınlığı
etnik qrupun öz milli mәnliyini itirmә qorxusuna reaksiyasıdır
siyasәtә qarşı reaksiyadır
milli dövlәtin formalaşmasıdır
Sual: Millәtin formalaşmasının әsas amillәri: (Çәki: 1)
iqtisadi birlik, dil birliyi, tarix birliyi
siyasi birlik
mәdәni birlik
dilin vahidliyi
iqtisadi, siyasi, mәdәni, әrazi birliyi әsas amillәrdir
Sual: Bunlardan hansı millәtin formalaşması üçün әsas şәrtlәrdәn biri deyil: (Çәki: 1)
dil birliyi
mәdәniyyәt birliyi
iqtisadi әlaqәlәr birliyi
әrazi birliyi
siyasi әgidә birliyi
Sual: Millәt anlayışı formalaşdı: (Çәki: 1)
ibtidai icma quruluşunda
eneolit dövründә
feodalizm dövründә
kapitalizmin inkişafı ilә
qәdim dövlәtlәrin yaranması
Sual: Bu dövlәtlәrdәn hansında irqçilik, şovinizm dövlәt siyasәti olmuşdur: (Çәki: 1)
Osmanlı imperiyası
ABŞ
faşist Almaniyası
İspaniya
Suriya

Sual: Bunlardan hansı separatçı hәrәkat deyil: (Çәki: 1)
Tamil İlam pәlәnglәri
Şimali İrlandiya Azadlıq Ordusu
Baskların hәrәkatı
PKK (Kürd İşçi partiyası)
ӘlQaidә
Sual: Çindә yaşayan türkdilli xalq: (Çәki: 1)
Tibetlilәr
Kәrküklәr
Türkmanlar
Altaylar
Uyğurlar
Sual: İraqda türkmanların kompakt yaşadığı әrazi: (Çәki: 1)
Mosul
Kәrkük
Bәlucistan
Zәncan
Hәmәdan
Sual: ”Tamil İlam pәlәnglәri” hansı ölkәdә separatçı hәrәkatdır: (Çәki: 1)
Hindistan
Pakistan
ŞriLanka
Banqladeş
Nepal
Sual: Avropa Birliyindә әn çox müsәlman әhaliyә malik xristian ölkә: (Çәki: 1)
Almaniya
Fransa
Niderland
Danimarka
İsveçrә
Sual: Qaqauzlar hansı ölkәdә yaşayan türkdilli xalqdır: (Çәki: 1)
Moldova
Ukrayna
Litva
Belarus
Latviya
Sual: Terrorçu tәşkilat hesab olunmur: (Çәki: 1)
Hәmas

Hezbollah
Şin Feyn
ӘlQaidә
ASALA
Sual: Ekstremist adlanır: (Çәki: 1)
Dindәn siyasi mәqsәdlә istifadә edәnlәr
Millәtçi ideyalara әsaslananlar
Radikal müxalifәt
Qeyriqanuni mübarizә vasitәlәrindәn istifadә edәnlәr
Mühafizәkar siyasi qüvvәlәr
Sual: Hansı ölkәdә dörd dil dövlәt dili statusuna malikdir: (Çәki: 1)
Belçika
Niderland
İsveçrә
İsveç
Çernoqoriya
Sual: Hansı ölkәdә inzibati әrazi vahidlәri dil amilinә әsasәn bölünüb? (Çәki: 1)
Nigeriya
Misir
Hindistan
Türkiyә
İran
Sual: Rusiya tәrkibindә muxtariyyәti olan türkdilli xalqlara aid qurum deyil: (Çәki: 1)
SaxaYakut
Çukotka
Altay
Çuvaşiya
Xakasiya
Sual: ABŞda yerli әhali olan hinduların әnәnәvi hәyat tәrzini saxlamaq vә mәhvinin
qarşısını almaq üçün ayrılmış әrazilәr necә adlanır: (Çәki: 1)
Rezervuar
Rezervasiya
Kommuna
Polis
Koloniya
Sual: Milli dinlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Buddizm
Sintoizm

İudaizm
Qriqoryanlıq
Yezid
Sual: ABŞda yerli әhali olan hinduların әnәnәvi hәyat tәrzini saxlamaq vә mәhvinin
qarşısını almaq üçün ayrılmış әrazilәr necә adlanır: (Çәki: 1)
Rezervuar
Rezervasiya
Kommuna
Polis
Koloniya
Sual: Bunlardan hansı separatçı hәrәkat deyil: (Çәki: 1)
PKK
ETA
İrlandiya Azadlıq Ordusu
”ӘlQaidә”
Tamil İlam Pәlәnglәri
Sual: Separatçı hәrәkatlara aid deyil: (Çәki: 1)
Tamil İlam Pәlәnglәri
Baskların Azadlıq Ordusu
Taliban
SADVAL
Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu
Sual: Bunlardan hansı Muxtar Respublika deyil: (Çәki: 1)
Naxçivan
Krım
Başqırdıstan
Dağıstan
Hәştәrxan
Sual: Әn çox müsәlman әhalisi olan ölkә: (Çәki: 1)
Pakistan
Әfqanıstan
İndoneziya
İraq
Türkiyә
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Sual: Veberә görә millәt: (Çәki: 1)
ümumi dil, din, adәtәnәnә müqәddәratı ilә birlәşmiş insan qrupudur
iqtisadi birliyә nail olmuş insan qrupudur
özüözünü idarә edәn cәmiyyәtdir
qismәn yığcam әrazinin olmasıdır
millәt dil, din, adәtәnәnә yaxınlığından uzaqdır
Sual: Millәtçilik anlayışı: (Çәki: 1)
millәtçilik şovinizmin tәzahürüdür
ksenofobiya  әdavәt (kin) millәtçilikdә özünü göstәrmir
şovinizm vә ksenofobiya millәtçiliyin tәrkib hissәsidir
millәtçilik bütün hallarda müsbәt rol oynayır
müasir inkişaf dövründә millәtçilik özünü büruzә etmir
Sual: Millәtçilik vә ideologiya: (Çәki: 1)
millәtçilik ideoloji siyasәt kimi qәbul edilir
kommunistlәrin siyasi ideologiyasıdır
mühafizәkar siyasi ideologiyaya aiddir
millәtçilik bütün ideologiyalarda mümkün deyil
millәtçilik ideoloji siyasәtdә qәbul edilmir
Sual: Millәtçilik müasir inkişaf dövründә: (Çәki: 1)
tәhlükәli ideoloji forma olmamışdı
müasir ideologiyalardan daha böyük tәhlükә yaradır
böyük tәsirә malik deyil
yalnız inkişafda olan dövlәtlәrә mәxsusdur
regional xarakterlidi
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә Osmanlı imperiyasının dağılmasının qarşısını almaq üçün
hansı nәzәriyyә tәbliğ olunurdu: (Çәki: 1)
pantürkizm
osmançılıq
sionizm
islamçılıq
faşizm
Sual: Millәt anlayışı: (Çәki: 1)
İqtisadi termindir
mәdәni termindir
sosioloji termindir

ictimai termindir
texniki termindir
Sual: Lobbizm nәdir: (Çәki: 1)
Parlamentarilәrә qeyrirәsmi tәzyiq sistemi
Hәr hansı bir әhali qrupunun kompakt mәskunlaşması
Siyasi mәqsәdlә terror fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq
Hәr hansı әhali qrupunun öz icması daxilindә müstәqilliyi
Millәtçiliyin tәzahür formalarından biri
Sual: Toynbiyә görә diaspora: (Çәki: 1)
Yerli çoxluğu idarә edәn yad hakim azlığa çevrilәcәk
Yerli әhali ilә qaynayıbqarışmadan ayrı hissә kimi qalacaq
Öz tarixi vәtәninә qayıdacaq
Yerlilәr tәrәfindәn mәhv olunacaq
Yaşadığı ölkәdә aşağı tәbәqә kimi qalacaq
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Sual: N.Berdyayev millәtçiliyin iki növünü göstәrir: 1. yaradıcı 2. birlәşdirici 3.
sakitlәşdirici 4. dağıdıcı (Çәki: 1)
1,2
1,3
1,4
2,3
3,4
Sual: Toynbiyә görә diaspora: 1. Ona olan ehtiyac aradan qalxdığı zaman yox olacaq 2.
Ona ehtiyac olmadığı tәqdirdә möhkәmlәnәcәk 3. diaspora yerli әhalinin çoxunu idarә
edәn, yad hakim azlığa çevrilәcәk 4. dövlәtlәrin diasporaya ehtiyacı olmayacaq 5.
assimilyasiyaya uğrayacaq (Çәki: 1)
1,3,5
1,2,5
1,4,5
2,3,5
3,4,5

Sual: Hansı ölkәdә millәtin formalaşmasında dini amil әsas rol oynamışdır: (Çәki: 1)
Israildә
Fransada
Almaniyada
ABŞda
Yaponiyada
Sual: Yәhudi millәtçiliyi adlanır: (Çәki: 1)
iudaizm
sionizm
impressionizm
abolisionizm
daosizm
Sual: Cәnubi Afrika Respublikasında zәnci әhaliyә qarşı irgi ayrıseçkilik siyasәti rejimi:
(Çәki: 1)
sionizm
normanizm
aparteid
abolisionizm
puritanizm
Sual: Millәtçiliyin öyrәnilmәsi başlandı: (Çәki: 1)
Gerder tәrәfindәn hәr bir xalqın unikallığının vurğulanması ilә
ibtidai icma dövründә
sinifli cәmiyyәtә keçid dövründә
ilk orta әsrlәrdә
«Soyuq müharibә»dәn sonra
Sual: Lobbiçilik әn çox hansı xalqlarda yüksәk inkişaf etmişdir: (Çәki: 1)
müstәqil xalqlarda
müstәmlәkә xalqlarında
tarixәn güclü dövlәtә malik xalqlarda
tarixәn uzun müddәt әrzindә dövlәti olmayan xalqlarda
din birliyi olmayan xalqlarda
Sual: Ksenofobiyaya aid deyil: (Çәki: 1)
tarixi böhran şәraiti
cәmiyyәtin daxili dezinteqrasiyası
gәlәcәk qarşısında qorxu
öz milli mәnliyini itirmәk qorxusu
gәlmәlәrә loyal münasibәt
Sual: Bunlardan hansı milli münaqişәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Kosovo

Gürcüabxaz
Dnestryanı )Moldova
Koreya böhranı
Darfur
Sual: Ekstremist adlanır: (Çәki: 1)
Dindәn siyasi mәqsәdlә istifadә edәnlәr
Millәtçi ideyalara әsaslananlar
Radikal müxalifәt
Qeyriqanuni mübarizә vasitәlәrindәn istifadә edәnlәr
Mühafizәkar siyasi qüvvәlәr
Sual: ”Parçala vә hökm sür” prinsipi ilk dәfә tәtbiq olunub: (Çәki: 1)
Roma imperiyasında
SSRİdә
Rusiyada
Britaniya imperiyasında
Bizansda
Sual: ”Milli dövlәt”: (Çәki: 1)
Beynәlxalq münasibәtlәrdә müstәqil çıxış edәn homogen vә sosial mәdәni qrup
BMTnin tam rәsmi üzvü olan dövlәt
Deyure tanınan dövlәt
Yalnız bir millәtdәn tәşkil olunan dövlәt
Milli maraqlarını tәmin edә bilәn dövlәt
Sual: Millәtçiliyin tәdqiqi başlamışdır: (Çәki: 1)
Millәtin formalaşması ilә
Milli dövlәtin yaranması ilә
Hәr millәtin unikallığının tәsdiqi ilә
Faşizmin yaranması ilә
Diasporanın yaranması ilә
Sual: Ksenofobiya hansı ölkәlәrdә tәzahür edır: (Çәki: 1)
Yeni yaranan
Daxili dezinteqrasiya yaşayan
Müstәmlәkәlәrdә
Çoxmillәtli
Tәkmillәtli
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Sual: Sivilizasiyalararası münaqişәlәr neçә formada olur? (Çәki: 1)
Yalnız bir forması mövcuddur
İki forması var: lokal vә qlobal
Çoxformalı xarakter daşıyır
Münaqişәnin başvermә mәkanından asılıdır
Münaqişәnin başvermә zamanından asılıdır
Sual: Aşağıdakılardan birini Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğal faktı ilә әlaqәdar
BMT TŞnın qәbul etdiyi qәtnamәlәrdәn biri kimi göstәrmәk olmaz: (Çәki: 1)
822 saylı
853 saylı
874 saylı
882 saylı
884 saylı
Sual: Minsk qrupunun hәmsәdrlәri 1997 – 2005ci illәr әrzindә Dağlıq Qarabağ
münaqişәsinin hәlli ilә әlaqәdar hansı hәll yolu(ları) ilә çıxış ediblәr? (Çәki: 1)
“Paket hәll”, “mәrhәlәli hәll” vә “ümumi dövlәt”
“Ümumi dövlәt” vә “Madrid prinsipi”
“Paket hәll” vә “mәrhәlәli hәll”
“Paket hәll”, “mәrhәlәli hәll” vә “Madrid prinsipi”
“Mәrhәlәli hәll”
Sual: Hansı tәşkilat Ermәnistanı ilk dәfә birmәnalı şәkildә tәcavüzkar dövlәt kimi
tanımışdır? (Çәki: 1)
İKT
BMT
ATӘT
GUAM
AB
Sual: Avropada ikinci dünya müharibәsindәn sonra әn böyük hәrbi münaqişә hansı idi?
(Çәki: 1)
Kosovo
Kipr
Bosniya
Qarabağ
Balkan münaqişәsi
Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq münaqişәlәrin bölgüsünә aiddir: (Çәki: 1)

beynәlxalq vә daxili silahlı münaqişә
bütöv vә epizodik
simmetrik vә asimmetrik
normal vә anormal
lokal vә regional
Sual: Beynәlxalq münaqişә şәraitindә danışıqlar prosesinin sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)
danışıqlara hazırlıq mәrhәlәsi
iştirakçıların birbirinә öz tәkliflәrini bildirmәsi
danışıqların gündәliyinin әsas mәsәlәlәri üzrә diskussiyalara keçid
danışıqların birgә qәrar qәbul edilmәsi ilә başa çatması ya da dalana dirәnmәsi
birbirini tәhdidetmә
Sual: Bu ölkәlәrdәn hansı Yuqoslaviya Federasiyasının tәrkibindә olub? (Çәki: 1)
Slovakiya
Sloveniya
Bolqarıstan
Albaniya
Rumıniya
Sual: İsrail dövlәti yaranmışdır: (Çәki: 1)
1946
1949
1950
1948
1945
Sual: Daxili münaqişәlәrin әn geniş yayılmış forması: (Çәki: 1)
Hakimiyyәt uğrunda mübarizә
Dövlәt çevrilişi
Separatçılıq
Enerji mәnbәlәrinә nәzarәt uğrunda mübarizә
Transsәrhәd münaqişәlәri
Sual: Krım Muxtar respublikası hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir: (Çәki: 1)
Ukrayna vә Moldova
Moldova vә Belarus
Ukrayna vә Rusiya
Rusiya vә Moldova
Rusiya vә Belarus
Sual: Separatçı rejim deyil: (Çәki: 1)
Abxaziya

Dnestryanı
Cәnubi Osetiya
Şimali Osetiya
Dağlıq Qarabağ
Sual: SSRİnin Әfqanıstana müdaxilәsinin nәticәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Moskva olompiadasının boykot edilmәsi
ABŞ konqresinin SSM2 müqavilәsini ratifikasiya etmәkdәn imtina etmәsi
Beynәlxalq gәrginliyin artması
Nüvә müharibәsi tәhlükәsinin yaranması
SSRİnin beynәlxalq alәmdә nüfuzunun sarsılması
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Sual: Bosniya münaqişәsi nә zaman başa çatdı? (Çәki: 1)
1990
1993
1995
1997
2000
Sual: Kosovoya Serbiya tәrkibindә muxtar vilayәt statusu ne vaxt verilmişdi? (Çәki: 1)
1945
1949
1969
1980
1991
Sual: Kosovo münaqişәsinin hәllindә hansı tәşkilat hәlledici rol oynadı? (Çәki: 1)
ATӘT
AB
KTT
BMT
NATO
Sual: Daxili silahlı münaqişәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
hakimiyyәt uğrunda silahlı mübarizә

tәbii sәrvәtlәrә nәzarәt uğrunda müxtәlif qruplaşmaların mübarizәsi
separatçı münaqişәlәr
siniflәrin «ideoloji» münaqişәsi
transsәrhәd münaqişәlәri
Sual: Beynәlxalq münaqişәnin «döyüş, oyun, debat» formalarında tәsnifatını verәn alim:
(Çәki: 1)
Veber
Lippman
Gerder
Rappoport
Melvill
Sual: Beynәlxalq münaqişәnin gedişatı tәsnifatına aiddir: (Çәki: 1)
döyüş, oyun, debat
oyun, mübarizә, qәlәbә
tәnzimlәnmә, dondurulma, hәlli
oyun, diskussiya, debat
debat, oyun, kompromiss
Sual: «Döyüş» formasında inkişaf edәn münaqişә üçün sәciyyәvidir: (Çәki: 1)
rasional davranış
atәşkәs elan olunması
vәziyyәtin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
irrasional davranış
kompromisә nail olmaq
Sual: «Oyun» formasında inkişaf edәn münaqişә üçün sәciyyәvidir: (Çәki: 1)
irrasional davranış
beynәlxalq şәraitin nәzәrә alınmaması
rasional davranış
kompromis әldә olunması
vәziyyәtin subyektiv qiymәtlәndirilmәsi
Sual: Bunlardan hansı dövlәtlәrarası münaqişәyә aid deyil: (Çәki: 1)
HindistanPakistan arasında
İsrailPakistan arasında
İsrailFәlәstin münaqişәsi
Folklend böhranı
Bosniya böhranı
Sual: 2001ci ildә hansı ölkәyә BMT TŞnın mandatı ilә ABŞ vә müttәfiqlәri hәrbi
müdaxilә etdilәr: (Çәki: 1)
İraq

Kosovo
Serbiya
Bosniya
Әfqanıstan
Sual: Separatçı hәrәkatlara aid deyil: (Çәki: 1)
Tamil İlam Pәlәnglәri
Baskların Azadlıq Ordusu
Taliban
SADVAL
Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu
Sual: Neçәnci ildә Türkiyә Kipr adasına qoşun çıxardı: (Çәki: 1)
1964
1965
1972
1974
1980
Sual: Altıgünlük müharibә olmuşdur: (Çәki: 1)
Fәlәstin vә İsrail arasında
İordaniya,Fәlәstin vә İsrail arasında
Әrәb ölkәlәri vә İsrail arasında
Misir vә İsrail arasında
İran vә İraq arasında
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Sual: Bosniya münaqişәsinin diplomatiksiyasi yolla hәllini nәzәrdә tutan “Kutelyero
planı” nәdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
Bosniyanın üç dövlәtin konfederasiyasına çevrilmәsindәn
Bosniyada serblәr üçün ayrılmış әrazilәrin genişlәndirilmәsindәn
NATOnun münaqişәnin hәllindә iştirakından imtina edilmәsindәn
Rusiyanın münaqişәdә tәrәf kimi elan edilmәsindәn
Bosniyada parlamentli respublika idarә üsuluna keçilmәsindәn
Sual: Hansı ölkәdә 1992ci ildә BMTnin daxili silahlı münaqişәni nizama salmaq cәhdi

iflasa uğradı: (Çәki: 1)
Polşada
Hindistanda
Somalidә
Sudanda
İraqda
Sual: «Soyuq müharibә» dövrünün münaqişәlәrinin sәciyyәvi cәhәti: (Çәki: 1)
dünya müharibәsinә sәbәb olması
nüvә müharibәsinә sәbәb olması
rәqib bloklar tәrәfindәn qidalandırılması
iqtisadi sәbәblәrdәn yaranması
dini münaqişәlәrin üstünlük tәşkil etmәsi
Sual: «Soyuq müharibә» dövründә bәşәriyyәti nüvә müharibәsi tәhlükәsi ilә üzlәşdirәn
böhran: (Çәki: 1)
Koreya müharibәsi
Altıgünlük müharibә
Folklend böhranı
Karib böhranı
Vyetnam müharibәsi
Sual: İri silahlı münaqişә hesab olunur: (Çәki: 1)
bir il әrzindә 10000 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
münaqişә davam etdiyi müddәtdә 1000 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
münaqişә davam etdyi müddәtdә bir il әrzindә 1000 nәfәrdәn çox adam hәlak
olarsa
bir il әrzindә 100 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
münaqişәnin davam etdiyi müddәtdә 100000 nәfәrәdәk adam hәlak olarsa
Sual: Kiçik intensivlikli münaqişәlәrә aiddir: (Çәki: 1)
il әrzindә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 1000 nәfәrdәn az olarsa
il әrzindә bir tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 1000 nәfәrdәn az olarsa
il әrzindә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az olarsa
il әrzindә bir tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az olarsa
münaqişә davam etdyi müddәtdә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az
olarsa
Sual: Bunlardan hansı daxili silahlı münaqişәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Kәşmir problemi
Dnestryanı respublika
Folklend böhranı
Dağlıq Qarabağ problemi
Kosovo böhranı

Sual: Bunlardan hansı separatçı münaqişәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Dağlıq Qarabağ
Cәnubi Osetiya
Kosovo
Darfur
Folklend böhranı
Sual: Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan diplomatik tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki:
1)
Danışıqların fәallaşdırılması
Sәfirlik vә konsulluq personalının azaldılması
Diplomatik әlaqәlәrin kәsilmәsi
Beynәlxalq institutlardan istifadә olunması
Siyasi liderlәrin sәfәrlәrinin tәşkili
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Sual: BMTnin beynәlxalq mәhkәmәsi yaranmışdır: (Çәki: 1)
1954cü ildә
1963cü ildә
1949cu ildә
1947ci ildә
1945ci ildә
Sual: BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi hansı şәhәrdә yerlәşir: (Çәki: 1)
Strasburq
Brüssel
Haaqa
Cenevrә
ReykYavik
Sual: Hüqo Qrotsinin yaratdığı konsepsiya beynәlxalq alәmdә hansı adla qәbul olunub:
(Çәki: 1)
Vyana sistemi
Versal sistemi
Vaşinqton sistemi
Vestfal sistemi
Verden sistemi

Sual: İkinci dünya müharibәsindә ağır cinayәtlәr törәtmiş faşist canilәrinin beynәlxalq
mәhkәmәsi hansı şәhәrdә keçirildi: (Çәki: 1)
Haaqa
Nürnberq
Strasburq
Berlin
Cenevrә
Sual: Bunlardan hansı beynәlxalq hüququn inkişafına aid deyil: (Çәki: 1)
Vestfal sülhü
Vyana konqresi
Vaşinqton konfransı
BrianKelloq paktı
Münhen sazişi
Sual: Beynәlxalq hüququn inkişafında mühüm addım: (Çәki: 1)
VersalVaşinqton sistemi
BMTnin yaranması
NATOnun yaranması
Münhen sazişi
Daues planı
Sual: ”Böyük yeddi”lәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Fransa
İtaliya
Almaniya
Kanada
Çin
Sual: Bandunq konfransı hansı ölkәlәrin toplantısı idi: (Çәki: 1)
Kapitalist ölkәlәrinin
Sosialist ölkәlәrinin
Keçmiş müstәmlәkәlәrin
Bitәrәf ölkәlәrin
CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin
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Sual: Hüquq hansı formalarda hәyata keçirilir: (Çәki: 1)
daxili vә beynәlxalq
daxili vә xarici
xarici vә siyasi
beynәlxalq vә qlobal
beynәlxalq vә xüsusi
Sual: Beynәlxalq hüququn nәzәri müddәaları ifadә olunmuşdur: (Çәki: 1)
qәdim Misir alimlәrinin әsәrlәrindә
qәdim yunan vә Roma alimlәrinin әsәrlәrindә
qәdim yunan vә İran alimlәrinin әsәrlәrindә
qәdim Hett vә Misir alimlәrinin әsәrlәrindә
qәdim Babil alimlәrinin әsәrlәrindә
Sual: BMTnin katibliyinin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
BMTnin fәaliyyәti haqqında KİVi mәlumatlandırmaq
BMTnin qәrarlarının icrasına nәzarәt
Yeni üzvlәrin әrizәlәrinin qәbulu
BMTnin hәyata keçirdiyi proqramların gedişatına nәzarәt
Qәyyumluq altında olan әrazilәrdә insan hüquqlarının qorunması
Sual: İlk dәfә beynәlxalq hüquqda tәcavüzkar müharibәlәrin qadağan olunması hansı
sәnәddә әksini tapmışdı: (Çәki: 1)
Marşall planında
Eyzenhauer doktrinasında
Helsinki Yekun Aktında
BrianKelloq paktında
Münhen sazişindә
Sual: Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı yarandı: (Çәki: 1)
XX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
”Soyuq müharibә”dәn sonra
I dünya müharibәsindәn sonra
XX әsrin 70ci illәrindә
Sual: ”Nә Qәrb,nә Şәrq” prinsipini elan etdi: (Çәki: 1)
M.Qandi
İ.Tito
C.Naser
Y.Әrәfat
M.Qәddafi

Sual: 1998ci ildә Bloklara qoşulmamaq hәrәkatına böyük zәrbә oldu: (Çәki: 1)
Hindistanla Pakistan arasında münaqişәnin kәskinlәşmәsi
Әfqanıstanda Taliban rejiminin hakimiyyәtә gәlmәsi
Hindistan vә Pakistanın nüvә silahının sınağını keçirmәsi
Banqladeşin Pakistandan ayrılması
Yuqoslaviyanın parçalanması
Sual: Hәr cür zorakılığın әleyhinә olan cәrәyan: (Çәki: 1)
Ekstremizm
Pasifizm
Abolisionizm
Liberalizm
Şovinizm
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Sual: Orta әsr beynәlxalq hüququn inkişafında mühüm rol oynamışlar: 1. Venesiya 2.
Osmanlı 3. Florensiya 4. Genuya 5. Sardiniya (Çәki: 1)
1,2,3
1,4,5
1,3,4
2,3,5
3,4,5
Sual: 1946cı ildәn1990cı ilә qәdәr Tәhlükәsizlik Şurası «Sülhün pozulması» faktı
barәdә qәrar qәbul etmişdir: 1. Folklend adasının işğalı ilә bağlı 2. Karib böhranı ilә bağlı
3. Koreya Xalq demokratik respublikasına qarşı 4. Misirә qarşı (Çәki: 1)
1,3
1,2
3,4
2,3
2,4
Sual: BMT Tәhlükәsizlik Şurasında veto hüuququnun lәğvi uğrunda hansı ölkә çıxış edir:
(Çәki: 1)
ABŞ
Rusiya

Almaniya
Çin
Kanada
Sual: BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsinin tәrkibi neçә ildәn bir tәzәlәnir: (Çәki: 1)
5
7
10
3
1
Sual: BMT Beynәlxalq Mәhkәmәnin hakimlәri neçә il müddәtinә seçilir: (Çәki: 1)
7
1
15
9
2
Sual: Beynәlxalq hüququn banisi hesab olunur: (Çәki: 1)
Hüqo Qrotsiy
Tomas Hobbs
Spinoza
H.Morqentau
Tomas Mor
Sual: «Müharibә elan edilmәsi» hansı prosesdә ilk dәfә әn ağır beynәlxalq cinayәt kimi
qiymәtlәndirilmişdi: (Çәki: 1)
BrianKelloq paktında
Daues planında
Trumen doktrinasında
Nürnberq prosesindә
Lozanna konfransında
Sual: BMTnin beynәlxalq hüquq komissiyasının mәqsәdi: (Çәki: 1)
Dövlәtlәrә qarşı sanksiyalar tәtbiq etmәk
BMT üzvü olan ölkәlәrdә insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq
Beynәlxalq hüququn mütәrәqqi inkişafına nail olmaq
Üçüncü dünya ölkәlәrindә sosial proqramlar hәyata keçirmәk
Tәhlükәsizlik Şurasının qәrarlarının yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk
Sual: Daimi diplomatik nümayәndәlәr institutu yaranmışdı: (Çәki: 1)
XVI әsrdә
XVII әsrdә
XIII әsrdә

XV әsrdә
XIX әsrdә
Sual: Beynәlxalq münaqişәlәrin hansı fazası sülh üçün әn tәhlükәli hesab olunur: (Çәki:
1)
I faza
II faza
III faza
IV faza
V faza
Sual: XX әsrin son rübünә qәdәr beynәlxalq hüququn tәsiri: (Çәki: 1)
yalnız dövlәtlәrin sәrhәdlәrinә kimi tәsir qüvvәsinә malik idi
dövlәtlәrin müstәqilliyini xeyli mәhdudlaşdır
dövlәtlәrin daxili siyasәtinә fәal müdaxilә edird
beynәlxalq tәşkilatlar dünya siyasәtindә aparıcı rol oynayırdılar
beynәlxalq münasibәtlәrә tam nәzarәt edirdi
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Sual: 1991ci ildә Albaniyada ilk dәfә keçirilәn çox partiyalı seçkidә hansı partiya qalib
gәldi? (Çәki: 1)
Albaniya Fәhlә partiyası
Albaniya Әmәk partiyası
Aqrar partiya
Albaniya demokrat partiyası
Respublika partiyası
Sual: Neçәnci ildәn Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyi adlanmağa başladı? (Çәki: 1)
1992
1991
1993
2001
2003
Sual: XX әsrin sonlarında Bosniyada yaşayan әhali içәrisindә üstünlük tәşkil edirdi:
(Çәki: 1)

serblәr
xorvatlar
ruslar
müsәlmanlar
polyaklar
Sual: Hansı dövlәt Balkan hadisәlәrini «Avropanın problemi» adlandırırdı? (Çәki: 1)
Rusiya
Yaponiya
İran
ABŞ
Çin
Sual: Hansı dövlәt NATOnun Avropada genişlәnmәsini istәmirdi? (Çәki: 1)
Çin
Rusiya
Almaniya
Hindistan
Kanada
Sual: ABŞ konqresi Amerika hökumәtinә Azәrbaycana yardım etmәk hüququ verirdi:
(Çәki: 1)
1996cı ildә
1998ci ildә
2002ci ildә
2004cü ildә
2005ci ildә
Sual: Dünyada neft istehlakına görә birinci yerdә hansı dövlәt dayanır? (Çәki: 1)
Çin
ABŞ
Rusiya
Almaniya
İran
Sәudiyyә Әrәbistanı
Sual: ABŞ konqresi «Azadlığı Müdafiә Aktı»na «907ci düzәliş» adlı sәnәdi nә zaman
qәbul etdi? (Çәki: 1)
1992
1990
1993
1991
1994

Sual: «Azadlığı Müdafiә Aktı»na «907ci düzәlişdә nә nәzәrdә tutulurdu: (Çәki: 1)
diplomatik münasibәtlәri kәsmәk
hәrbi sahәdә әmәkdaşlığı dayandırmaq
Bakıda sәfirlik tәsis etmәk
Azәrbaycana hәr cür yardımı qadağan etmәk
Azәrbaycana qarşı hәrbi әmәliyyatlara başlamaq
Sual: Avropa Birliyinin nümayәndәli hakimiyyәt orqanı rolunu oynayır: (Çәki: 1)
Avropa Şurası
Avropa İttifaqı
Avropa Parlamenti
Avropa cәmiyyәti
Avropa komissiyası
Sual: Avropa Birliyinin әsas icra orqanı hansıdır: (Çәki: 1)
Avropa Parlamenti
Avropa İttifaqı
Avropa Mәhkәmәsi
Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Sual: 1991ci ildә hansı şәhәrdә keçirilәn görüşdә Avropa Birliyinin yaradılması layihәsi
bәyәnildi: (Çәki: 1)
London
Paris
Maastrix
Vaşinqton
Roma
Sual: Sloveniya vә Xorvatiyanın öz müstәqilliklәrini elan etmәsinә cavab olaraq hansı
ölkә oraya öz qoşununu göndәrdi: (Çәki: 1)
İtaliya
Almaniya
Rusiya
Amerika
Yuqoslaviya
Sual: Xorvatiya neçәnci ildә Qәrbi Sloveniyanı әlә keçirdi: (Çәki: 1)
1995
1990
1996
1992
1993
Sual: Polşa hansı tәşkilata daxil olmağı Rusiyadan xilas olmaq vasitәsi kimi

qiymәtlәndirirdi? (Çәki: 1)
ATӘT
QİYŞ
BMT
NATO
Avropa Birliyi
Sual: Bu dövlәt 2004cü ildә Avropa Birliyinә daxil olmuşdur: (Çәki: 1)
Avstriya
İngiltәrә
Fransa
Finlandiya
Polşa
Sual: ”Uotergeyt әhvalatı” hansı ABŞ prezidentini impiçment tәhlükәsi ilә üzlәşdirdi:
(Çәki: 1)
B.Klinton
E.Conson
C.Karter
U.Makkinli
R.Nikson
Sual: Düzgün variant hansıdır: (Çәki: 1)
V.Vilson – “Böyük dәyәnәk” siyasәti
H.Trumen – “Atom diplomatiyası”
T.Ruzvelt – “Yeni xәtt” siyasәti
F.Ruzvelt – “14 maddә”
R.Reyqan – “Açıq qapı” siyasәti
Sual: ABŞda qaradәrili әhalinin hüquqları ugrunda hәrәkat adlanırdı: (Çәki: 1)
Makkartizm
Maltusçuluq
Abolisionizm
Antisionizm
Merkantilizm
Sual: ”Böyük dәyәnәk” siyasәti hansı bölgәdә ABŞ siyasәtini möhkәmlәndirmәyә
yönәlmişdi: (Çәki: 1)
Yaxın Şәrqdә
Qәrbi Avropada
Amerika qitәsindә
Uzaq Şәrq vә Sakit okean hövzәsindә
Çindә
Sual: ABŞın Yaxın Şәrq siyasәtinin müddәaları hansı sәnәddә öz әksini tapmışdı:

(Çәki: 1)
Monro doktrinası
”Böyük dәyәnәk” siyasәti
Trumen doktrinası
Eyzenhauer doktrinası
Vilsonun “14 maddәsi”
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Sual: Bu dövlәtlәrdәn hansı Yuqoslaviyanın dağılmasını istәmirdi? 1. Serbiya 2.
Çernoqoriya 3. Xorvatiya 4. Sloveniya (Çәki: 1)
1,2
3,4
2,4
2,3
1,4
Sual: NATOnun yeni strateji konsepsiyaları qәbul edildi: 1. Roma sammitindә 2. Brüssel
sammitindә 3. Vaşinqton sammitindә 4. London sammitindә (Çәki: 1)
1,3
1,4
2,3
2,4
3,4
Sual: Aşağıdakılardan biri Avropa İttifaqı idarәçilik statusuna daxil deyil: (Çәki: 1)
Avropa Cәmiyyәti
Avropa Şurası
Avropa parlamenti
Avropa komissiyası
Avropa Mәhkәmәsi
Sual: Yuqoslaviyanın dağılması nә zaman başa çatdı: (Çәki: 1)
1992ci ildә Bosniyanın ittifaqdan çıxdığı zaman
Rusiyanın müdaxilәsindәn sonra
BMT qüvvәlәrinin müdaxilәsindәn sonra
ABŞın müdaxilәsindәn sonra
NATOnun qüvvәlәri ölkәyә daxil olduğu zaman

Sual: Xorvatiya ilә Bosniya arasında federasiyanın yaradılması haqqında saziş harada
imzalandı: (Çәki: 1)
Moskvada
Berlindә
Romada
Vaşinqtonda
Parisda
Sual: ABŞın müasir dövrdә dünya liderliyinә tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
SSRİnin süqutu
güclü hәrbistrateji potensiala malik olması
dünya maliyyә kapitalının әsas bazası olması
beynәlxalq terrorizmin güclәnmәsi
cavab variantlarının hamısı doğrudur
Sual: Faşizmә qarşı vuruşan ölkәlәrә ABŞ konqresinin yardımı adlanırdı: (Çәki: 1)
Marşall
Lendliz
Trumen
Daues
Yunq
Sual: ABŞın kosmik tәdqiqatlarda aparıcı mövqeyә çıxarmaq üçün qәbul edilәn
proqram: (Çәki: 1)
”Apollon”
“Yeni üfüqlәr”
”Üçüncü yol”
”Çellencer”
”Saman yolu”
Sual: 50ci illәrdә ABŞda kommunistlәrin repressiya olunması siyasәti: (Çәki: 1)
Merkantilizm
Nihilizm
Әdalәtli xәtt
Makkartizm
Futurizm
Sual: Azәrbaycanla Ermәnistan arasında atәşkәs haqqında protokol imzalandı: (Çәki: 1)
Moskva
Bişkek
Almatı
Daşkәnd
Minsk

BÖLMӘ: 14 03
Ad

14 03

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Bosniya münaqişәsi hansı dövlәtlәrin diqqәt mәrkәzindә idi? 1. Rusiyanın 2.
Almaniyanın 3. Kanadanın 4. Amerikanın (Çәki: 1)
1,4
1,2
2,3
2,4
3,4
Sual: Yeni dünya siyasәtindә ABŞ nә üçün NATOnun saxlanılmasına çalışırdı? 1.
Avropa siyasәtindә fәal iştirak etmәk üçün 2. Avropa dövlәtlәri ilә әmәkdaşlığı
genişlәndirmәk üçün 3. Avropanı dünya siyasәtindәn tәcrid etmәk üçün 4. Avropanı
Rusiya ilә müharibәyә sövq etmәk üçün 5. Avropada öz mövqelәrini qoruyub saxlamaq
üçün (Çәki: 1)
1,2,3
2,3,4
3,4,5
2,4,5
1,2,5
Sual: Tәdqiqatçıların qruplaşdırmasında aşağıdakılardan biri Avropa Birliyinin fәaliyyәt
prinsipi kimi göstәrilmәyib: (Çәki: 1)
Milli vә ümumi maraqlar arasında balans yaradan qurumların mövcudluğu
qәbul olunan qәrarların müxtәlif tәsnifatı
ittifaq qәrarlarının ümdә üstünlüyü
dәqiq sәlahiyyәt bölgüsü
hadisәlәrә çevik, dәqiq vә әdalәtli reaksiya verilmәsi
Sual: Avropa Parlamenti neçә üzvdәn ibarәt olur: (Çәki: 1)
626
552
603
580
400
Sual: Bu dövlәtlәrdәn hansı Yuqoslaviyanın dağılmasını istәmәyәrәk ona birlәşdilәr? 1.

Serbiya 2. Çernoqoriya 3. Xorvatiya 4. Sloveniya (Çәki: 1)
3,4
2,4
1,2
2,3
1,4
Sual: Aşağıdakı hansı Avropanın beynәlxalq münasibәtlәrdәki mövqeyinә aid deyil:
(Çәki: 1)
Avropa müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin «beşiyi» hesab olunur
Avropada yaranan mexanizmlәr sonradan qlobal sәviyyәdә yayılır
Avropa beynәlxalq hәyatın subyektlәri arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin bütün mümkün
vasitәlәrini mәnimsәmişdir
Avropa çoxfunksiyalı müxtәlif institutların vә mexanizmlәrin yüksәk sıxlığına malikdir
Avropa müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә ikinci dәrәcәli rol oynayır
Sual: Bunlardan hansı BMTnin әsas orqanlarından biridir: (Çәki: 1)
MAQATE
YUNESCO
Beynәlxalq Mәhkәmә
YUNİSEF
YUNİFEM

BÖLMӘ: 15 01
Ad

15 01

Suallardan

20

Maksimal faiz

20

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: ABŞ konqresi Amerika hökumәtinә Azәrbaycana yardım etmәk hüququ verirdi:
(Çәki: 1)
1996cı ildә
1997ci ildә
1998ci ildә
2000ci ildә
2002ci ildә
Sual: AzәrbaycanPakistan diplomatik әlaqәlәri yaradıldı: (Çәki: 1)
1991ci ildә
1993cü ildә
1992ci ildә
1994cü ildә

1995ci ildә
Sual: 1992ci il martın 2dә: (Çәki: 1)
«Әsrin müqavilәsi» imzalanmışdır
Azәrbaycan ATӘTә qәbul olmuşdur
Azәrbaycan BMTyә daxil olub
Azәrbaycanın müstәqilliyi Türkiyә tәrәfindәn tanınıb
Avropa Şurasına Azәrbaycan daxil oldu
Sual: Azәrbaycanİran diplomatik әlaqәlәri yaradıldı: (Çәki: 1)
1991ci ilin dekabrında
1992ci ilin martında
1993cü ilin mayında
1994cü ilin martında
1994cü ilin mayında
Sual: AzәrbaycanHindistan diplomatik әlaqәlәri qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1991ci il yanvar
1992ci il fevral
1993cü il may
1994cü il fevral
1995ci il mart
Sual: “Әsrin müqavilәsi” neçәnci ildә imzalandı? (Çәki: 1)
1992
1994
1995
1996
1998
Sual: Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtinin ali icra hakimiyyәti funksiyasını kim
hәyata keçirir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Xarici İşlәr Naziri
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
Azәrbaycan Respublikası Baş naziri
Azәrbaycan Respublikası Prezident Aparatının rәhbәri
Sual: Xocalı qәtliamı nә vaxt reallaşdırıldı? (Çәki: 1)
8 may, 1992
26 fevral, 1992
20 yanvar, 1990
17 may, 1992
29 oktyabr, 1993

Sual: Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt hansıdır? (Çәki: 1)
Pakistan
Rumıniya
Türkiyә
Tunis
İran
Sual: Türkiyә Azәrbaycanın müstәqilliyini nә zaman tanıdı? (Çәki: 1)
1991ci il 9 noyabrda
1991ci il 20 noyabrda
1991ci il 11 dekabrda
1991ci il 13 dekabrda
1992ci il 2 yanvarda
Sual: Azәrbaycan nә zaman ATӘTә üzv qәbul edildi: (Çәki: 1)
1991ci il 9 noyabr
1992ci il 2 mart
1991ci il 13 dekabr
1993cü il 29 oktyabr
1992ci il 20 yanvar
Sual: 19941997ci illәr әrzindә ATӘTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik
etmişdir? (Çәki: 1)
ABŞ vә Rusiya
Türkiyә vә Fransa
İsveç vә Finlandiya
İsveçrә vә Rusiya
Rusiya vә Finlandiya
Sual: Hansı tәşkilat Azәrbaycanın demokratiklәşmәsi prosesindә әn ardıcıl vә
mәqsәdyönlü fәaliyyәti ilә seçilir: (Çәki: 1)
Avropa Şurası
ATӘT
İslam Konfransı Tәşkilatı
NATO
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Sual: Bu «Azәrbaycanın Strasburq yolunda atdığı әn böyük addımı»dı: (Çәki: 1)
Konstitusiyanın ümumxalq sәsvermәsi ilә qәbulu
demokratik seçkilәr
ölüm cәzasının lәğvi
Prezidentli respublika idarәçilik sistemindәn Parlamentli respublika idarәçiliyinә
keçid
referendumda «eqzitpol» keçirilmәsi

Sual: AzәrbaycanYaponiya diplomatik әlaqәlәri qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1991ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә
Sual: Azәrbaycan Respublikası ilә Avropa Birliyi arasında tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq
haqqında sazişin imzalanması: (Çәki: 1)
1992ci il
1993cü il
1996cı il
1998ci il
2000ci il
Sual: Prezident Heydәr Әliyevin Vatikana rәsmi sәfәri: (Çәki: 1)
1993cü il
1994cü il
1996cı il
1997ci il
1998ci il
Sual: Malayziya ilә Azәrbaycan arasında diplomatik әlaqәlәr qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1991ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1995ci ildә
Sual: Konstitusiyaya görә Azәrbaycan Respublikasının prezidenti neçә il müddәtinә
seçilir: (Çәki: 1)
6
7
4
5
Ömürlük
Sual: Bunlardan hansını Azәrbaycan Respublikası Prezidenti tәyin etmir: (Çәki: 1)
Baş nazir
Milli Mәclisin sәdri
Respublikanın Baş Prokuroru
Ali Mәhkәmәnin sәdri
Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri

BÖLMӘ: 15 02

Ad

15 02

Suallardan

19

Maksimal faiz

19

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycanın xarici dövlәtlәrlә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә böyük rol
oynayırdı: (Çәki: 1)
NATOilә әmәkdaşlıq
Şanxay tәşkilatı ilә әmәkdaşlıq
Böyük İpәk yolunun bәrpası
İran ilә әmәkdaşlıq
Rusiya ilә әmәkdaşlıq
Sual: «AvropaQafqazAsiya» nәqliyyat dәhlizinin inkişafı üzrә çoxtәrәfli sәnәdlәr
imzalandı: (Çәki: 1)
Bakı konfransında
London konfransında
Bandunq konfransında
Belqrad konfransında
Daşkәnd konfransında
Sual: Azәrbaycan NATOnun «Sülh naminә tәrәfdaşlıq» proqramına qoşulmuşdu: (Çәki:
1)
1999cu ildә
2004cü ildә
1997ci ildә
1994cü ildә
2009cu ildә
Sual: AzәrbaycanÇin diplomatik әlaqәlәri qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1992ci il aprel
1993cü il may
1993cü il aprel
1994cü il avqust
1995ci il aprel
Sual: Azәrbaycanİndoneziya diplomatik әlaqәlәri qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1994cü il may
1993cü il oktyabr
1995ci il aprel
1992ci il sentyabr

1992ci il dekabr
Sual: Hindistanın Azәrbaycan Respublikasında sәfirliyi açılmışdır: (Çәki: 1)
1993cü ildә
1995ci ildә
1996cı ildә
1998ci ildә
1999cu ildә
Sual: Müstәqil Azәrbaycanın xarici siyasәtinin konseptual әsasları, mәqsәdi, prinsiplәri
vә әsas xüsusiyyәtlәri nәdә öz әksini tapmışdır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti tәrәfindәn imzalanan sәrәncamlarda
Müxtәlif mәcәllәlәrdә
Milli Mәclisin ratifikasiya etdiyi beynәlxalq sazişlәrdә
Sual: 1993cü ildә “Qafqaz bölgәsindә sülh, sabitlik vә tahlüksәsizlik haqqında”
Bәyannamәni hansı dövlәtlәr imzaladı? (Çәki: 1)
Azәrbaycan, Ermәnistan vә Gürcüstan
Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Rusiya
Azәrbaycan vә Rusiya
Azәrbaycan, Ermәnistan vә Rusiya
Sual: Azәrbaycanın mütәqilliyini tanıyan ilk Avropa dövlәti: (Çәki: 1)
Almaniya
Rusiya
Polşa
Rumıniya
İngiltәrә
Sual: Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan üçüncü dövlәt hansıdır? (Çәki: 1)
İran
İraq
Pakistan
Hindistan
Әfqanıstan
Sual: Müstәqil Azәrbaycanın qәbul olduğu ilk beynәlxalq qurum: (Çәki: 1)
BMT
İKT
ATӘT
AŞ PA
GUAM

Sual: ATӘTin Minsk Qrupuna neçә dövlәt daxildir: (Çәki: 1)
3
16
11
9
5
Sual: «Azәrbaycanın Strasburq yolunda atdığı әn böyük addımı» kimi dәyәrlәndirilәn
ölüm cәzasının lәğvi ölkәmizdә nә zaman hәyata keçirilmişdir: (Çәki: 1)
1995
1999
1996
2000
1998
Sual: Azәrbaycan nә zaman NATO Parlament Assambleyasına assosiativ üzv seçildi:
(Çәki: 1)
2000ci ildә
1999cu ildә
1996cı ildә
2002ci ildә
2001ci ildә
Sual: Prezident Heydәr Әliyevin Fransaya rәsmi sәfәri, «Azәrbaycan Respublikası ilә
Fransa Respublikası arasında dostluq, qarşılıqlı anlaşma vә әmәkdaşlıq haqqında»
müqavilәnin imzalanması: (Çәki: 1)
1989cu ilin mayında
1990cı ilin martı
1991ci ilin mayında
1992ci ilin dekabrı
1993cü ilin dekabrında
Sual: Qәrbin neft şirkәtlәri ilә «Şahdәniz» yatağının istismarına dair müqavilәnin
imzalanması: (Çәki: 1)
1996cı ilin iyunu
1994cü ilin mayı
1997cü ilin mayı
2000ci ilin martı
2002ci ilin avqustu
Sual: Әfqanıstan ilә Azәrbaycan arasında diplomatik әlaqәlәr qurulmuşdur: (Çәki: 1)
1991ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә

1995cü ildә
1996ci ildә
Sual: II Dünya müharibәsindәn sonra ABŞın zәrәr çıkmiş Avropa ölkәlәrinә yardım
planı: (Çәki: 1)
General planı
Marşall planı
Trumen doktrinası
Eyzenhauer doktrinası
Monro doktrinası
Sual: Azәrbaycan Respublikasının “Milli tәhlükәsizlik haqqında qanunu” qәbul olunub:
(Çәki: 1)
1999
2002
2004
1995
2005

