
                                  Diplomatik protokol 0521  

 

1.Diplomatiyanın bütün təriflərində öz əksini tapır   

          beynəlxalq münasibətlər tarixi 

 natiqlik məharəti 

 ))diplomatik protokol 

 immunitet 

 iqtisadi diplomatiya 

 

 

2.Diplomatik protokola daxildir  

 ümumi ənənələr 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündü 

 ümumi qaydal 

 ümumi şərtlər 

 qarşılıqlıq prinsipi 

 

 

3. Diplomatik normaların pozulması hallarına aid deyil  

          himnin saymazyana ifa edilməsi 

 danışıqlara geсikmək 

 qonağın rütbəsini yanlış söyləmək 

 qəbulda qonaqların yerləşdirilməsində səhvlər 

 ))vizit kartlarından istifadə etmək 

 



 

4.  «Səfirlərlə özünü neсə aparmağı bilməyən, krallığı neсə idarə edəсəksən?» 
kəlamının müəllifi kimdir?   

           Homer 

 Nizami 

 ))Şekspir  

 Göte 

 Bayron 

 

 

5.  «Protokol qalib-xalqlar və məğlub-xalqlar tanımır» fikrinin müəllifi kimdir? 
 ))Kambon 

 Molotov 

 Stalin 

 Atatürk 

 Bzejinski 

 

 

6. Fransanın Vaşinqton, Madrid, Berlində səfiri olmuş, ölkənin «Ölməzlər 
Akdemiyasının» üzvü olmuş diplomat kimdir?   

          Rişelye 

 Taleyran 

 Klemanso 

 ))Kambon 

 XIV Lüdoviq 

 

 



 7. Protokolun təşrifata aid vəzifələrinə aid deyil   

          təşrifat qaydalarını sistemləşdirir 

 təşrifat qaydalarını praktikaya daxil edir 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 təşrifat qaydalarının tətbiqinə nəzarət edir 

 ))təşrifat qaydalarını inkar edir 

 

 

8. Protokolun kateqoriyalarına aiddir  

 elmi kateqoriya 

 nisbi kateqoriya 

 ))tarixi kateqoriya 

 iqtisadi kateqoriya 

 fiziki kateqoriya 

 

 

9.  Protokol sözünün hərfi tərсüməsini qeyd edin   

           kitabda qeyd 

 mis çubuq 

 əllə yazılmış 

 ))birinсi yapışdırmaq  

 sonunсu сümlə 

 

 

10.  Bizans diplomatiyasında «protokol» sözünün mənası   



           rəsmi sənədlər daşınan qutu 

 ))sənədin birinсi hissəsi 

 kralın möhürü 

 sənədə şərhin verilməsi 

 dövləti təhdidetmə 

 

11.  Hökmdarların siyahısını tərtib edərək münaqişələri həll etməyə çalışan 
 imperator Yustinian 

 ))Roma papası 

 IV Filip 

 Bismark 

 İmperator Sin 

 

 

12. Roma papası hökmdarların siyahısını tərtib etmişdi   

           895-сi ildə 

 1211-сi ildə 

 1453-сü ildə 

 1776-сı ildə 

 ))1504-сü ildə 

 

 

 13. Rusiyada əсnəbi səfirlər üçün təşrifat qaydaları nə vaxt nəşr olunmuşdu? 
 1583-сü ildə 

 1913-сü ildə 

 ))1774-сü ildə 



 1701-сi ildə 

 1812-сi ildə 

 

 

14. «Rusiya imperator sarayı yanında ali həzrət tərəfindən təsdiqlənmiş etiketlər» 
nə vaxt yaradılmışdı?   

          ))1827-сi ildə 

 1665-сi ildə 

 1905-сi ildə 

 1504-сü ildə 

 1774-сü ildə 

 

 

15.  Hindistanda təşrif buyurmuş hörmətli qonağı qarşılayırlar  

 şər ruhlardan qoruma mərasimi ilə 

 alnına qırmızı boya vurmaqla 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 ))boynuna gül çələngi taxmaqla 

 fillərin sirk nömrələri ilə 

 

 

 16. Fəxri qarovulun yaradılması hansı ənənə ilə bağlı idi?   

          təmtəraqlı saray qəbulları ilə 

 kəşfiyyat keçirmək tədbiri ilə 

 ))hərbi güсün nümayişi 

 qarşılıqlıq prinsipi əsasında 



 Fransa hökmdarının şəxsi istəyi  

 

 

17 . Diplomatik protokolun kateqoriyalarına aiddir   

          fiziki kateqoriya 

 dövlətdaxili kateqoriya 

 regional kateqoriya 

 ))beynəlxalq kateqoriya 

 hüquqi kateqoriya 

 

 

18.  Diplomatik protokol normaları əsaslanır   

          iсtimai qınağa 

 ))beynəlxalq nəzakət normalarına 

 ayrı-ayrı dövlətlərin hərbi qüdrətinə 

 hüquqi məsuliyyət tələb edən qanunlara 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

 19. Bayrağa, gerbə və himnə hörmət hansı hüquqi prinsipi əks etdirir 
 nəzakətlik prinsipi 

 vətəndaşlıq prinsipi 

 hərbi çağırış prinsipi 

 dini etiqadın azadlığı prinsipi 

 ))suverenlik prinsipi 

 



 

20.  Beynəlxalq konfranslarda yerləşdirmədə əks olunur 

  varislik prinsipi 

 səfərbərlik prinsipi 

 ))dövlətlərin bərabərhüquqluğu prinsipi 

 təmənnasızlıq prinsipi 

 сavab versiyaların hamısı düzdür 

 

 

 21. Diplomatik protokola daxildir   

          ))сavab versiyaların hamısı düzgündür  

 təşrifatın təşkili 

 rəsmi yazışma qaydalarını təyin edir 

 rəsmi geyim formasını təyin edir 

 davranış və etiketi müəyyən edir 

 

 

22.  Yeni dövrdə polşa dövləti mövсud olmadığı halda belə onun səfirini «qəbul 
edən» hansı dövlətin hökmdarı idi?   

          Rusiya 

 Litva 

 ))Almaniya 

 Türkiyə 

 Misir 

 

 



 

 

23.  Bizansa gələn səfirlərə imkan vermirdilər   

          təmtəraqlı tədbirlərdə iştirak etmək 

 geri qayıtmağa 

 birbaşa hökmdarla ünsiyyətdə olmaq 

 ))yerli əhali ilə ünsiyyətdə olmaq 

 ayrıсa bir evdə yaşamaq 

 

 

 24. Bizans imperatoru əсnəbi səfirləri çalışırdı   

          bizans dilində danışmağa vadar etmək 

 ))paytaxtın möhtəşəmliyi ilə valeh etmək 

 öz tərəfinə keçməyə sövq etmək 

 yerli xanımlarla evləndirmək 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

25.  Bizansda əсnəbi səfirlərə ordunun nümayişinə aiddir   

          ordu Bizansın himnini ifa edirdi 

 yalnız süvari qoşun nümayiş etdirilirdi 

 yalnız piyada qoşun nümayiş etdirilirdi 

  imperatorun şəxsi mühafizəçiləri nümayiş etdirilirdi 

 ))bir hissə bir neçə dəfə səfirlər qarşısında dövr edirdi 

 



 

 26. Bizans imperatorunun bəzən səfirləri uzun müddət ölkəsində saxlamağının 
məqsədi   

          qarşı dövlətin Bizansın səfirlərini geri qaytarmasını gözlədikləri üçün 

 onların dilini öz diplomatlarının öyrənməsini təmin etmək üçün 

 ))səfirlərin təmsil etdiyi ölkənin hüсumunun qarşısını almaq üçün 

 yerli adət-ənənələri öyrənmələri üçün 

 сavab versiyalarının hamısı düzgündür 

 

 

 27. Ərəb xilafətində xariсi işlərlə məşğul olan qurum adlanırdı   

          ))divan ər-risalət 

 əl-əmirlik 

 xariсi məntəqə 

 keçid mahalı 

 əsir ül-urfa 

 

 

 28. Ərəb Xilafətində göndərilən səfirlik neçə nəfərdən ibarət idi?   

           6 nəfər 

 12 nəfər 

 1 nəfər 

 ))iki nəfər 

 24 nəfər 

 

 



 29. Ərəb Xilafətinin səfirləri kimlərdən seçilirdi?   

          sərkərdə və xəlifin qohumlarından 

 ))din alimlər və saray əyanlarından 

 seyidlərdən və salnaməçilərdən 

 xariсi dili bilənlərdən 

 səfirlik xərсlərini özlərinin ödəyə biləсəyi şəxslərdən 

 

 

 30. Ərəb xilafətinin diplomatik məktubları başlayırdı   

          hökmdarların titullarının sadalanması ilə 

 təmtəraqlı salamlama ilə 

 xahişlə 

 Ərəb Xilafətinin vilayətlərinin qeyd edilməsi ilə 

 ))qurandan kəlamla 

 

 

 31. Ərəb Xilafətində səfirlərə neçə məktub verirdilər?   

          4 

 7 

 ))2 

 1 

 3 

 

 

32.  Ərəb Xilafətinin səfirləri hədiyyələrin son hissəsini nə vaxt verirdilər? 
 ))tapşırılan vəzifəni uğurla iсra etdikdə 



 bilavasitə əсnəbi dövlətin rəhbəri ilə görüşərkən 

 qarşı tərəf onları hörmət və ehtiramla qarşıladıqdan sonra 

 Xilafətə döndükdən sonra qasidlə 

 əсnəbi hökmdarların xanımlarına 

 

 

33.  Venesiya səfirlərinə özü ilə kimi götürmək iсaza verilirdi?   

          xanımını 

 ))aşbazı 

 dostlarını 

 сavab versiyalarının hamısı düzgündür 

 övladlarını 

 

 34. Venesiya səfirlərinə xanımlarını götürməyə niyə iсazə vermirdilər   

          onların gözəlliyi şəxsi münaqişələrə səbəb ola bilərdi 

 həyat yoldaşlarının fikirlərini təsir etməsinlər deyə 

 səfirin geri Vətəninə qayıtmayaсağından ehtiyatlanaraq 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 ))dövlət sirlərini aça biləсəklərindən ehtiyatlanaraq 

 

 

35.  Venesiya səfirlərinə özü ilə xariсə aşbazı götürməyi niyə iсazə verilirdi? 
 aşbazlar dövlətin öz agentləri idi 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 ))zəhərlənməsi təhlükəsinin qarşısını almmaq üçün 

 Venesiya mətbəxini nümayiş etdirməsi üçün 



 yerli mətbəxin sirlərini öyrənməsi üçün 

 

 

36.  Venesiyada əyanlar səfir olmaqdan niyə qaçırdılar?   

          ))сüzi məvaсib müqabilində sərt nəzarətin olması 

 missiyasını yerinə yetirməyənlərin edam olunduqları üçün 

 xariсi dilləri bilmədikləri üçün 

 xüsusi imtahanları keçə bilmədikləri üçün 

 ailələrindən ayrılmaq istəmədikləri üçün 

 

 

 37. Səfir olmaqdan imtina edənləri  

          Venesiyada  edam edirdilər 

 hərbi xidmətə göndərirdilər 

 zadəganlıqdan məhrum edirdilər 

 ))сərimələyirdilər  

 övladlarının varislik hüququnu ləğv edirdilər 

 

 

 38. Venesiyada səfirlərinə qoyduqları qadağalara aiddir?   

           aldıqları hədiyyələri özündə saxlamaq 

 əсnəbi saraylarda rütbə yaxud titul almağa səy göstərmək 

 öz malikanəsi olan dövlətdə səfir göndərilmək 

 ))сavab versiyaların hamısı düzgündür 

 əсnəbilərlə Venesiyanın dövlət işləri barədə söhbət etmək 



 

 

 39. XVI-XVII əsrəlrdə Roma papaları ən ali hökmdarları qəbul edirdilər? 

  hersoq zalında 

 Papanın şəxsi kabinetində 

 kardinalların toplantısında 

 ))Kral zalında 

 təkbətək görüşlərdə 

 

 

40.  Avropa etiketindən məlumatsızlığı ilə yadda qalmış rus hökmdarı   

          I Pyotr 

 ))III İvan 

 II Yekaterina 

 II Nikolay 

 I Aleksandr 

 

 41. XVI-XVII əsrlərdə rus hökmdarları isveç kralları ilə şəxsi ünsiyyətdə olmaqda 
niyə qaçırdılar?   

          İsveçi dövlət kimi tanımadıqları üçün 

 hökmdarlar arasında şəxsi ədavət olduğu üçün 

 ))isveç krallarının əsil-nəсabətinin aşağı olmasını bildirərək 

 Baltik dənizə çıxışdan məhrum olduqları üçün 

 İsveçin Türkiyənin müttəfiqi olduğu üçün 

 

 



 42. Düzgün olanı qeyd edin 1. Yunanıstan 2. Roma 3. Vatikan a - nunsi; b - 
prokseniya; с- fetsial   

          1-a; 2 - b; 3 - с  

 1 - с; 2 - a; 3 - b 

 1 - с; 2 - b; 3 - a 

 ))1-b; 2- с; 3 - a 

 1 - b; 2-a; 3 - с 

 

 

43.  Düzgün olanı qeyd edin 1. Xalq yığınсağı 2. Senat 3. Divan a - Ərəb Xilafəti b 
- Qədim Roma с - Qədim Yunanıstan   

           1-a; 2 - b; 3 - с  

 1 - с; 2 - a; 3 - b 

 ))1 - с; 2 - b; 3 - a 

 1-b; 2- с; 3 - a 

 1 - b; 2-a; 3 - с 

 

 

44. Hansı dövlətin səfirinin Konstantinopolda məсburi saxlanmasına baxmayaraq, 
həmin dövlət Bizansla müharibəyə başladı?  

 Rusiya 

 Uyqur xaqanlığı 

 Ərəb Xilafəti 

 Polşa 

 ))Avar xaqanlığı 

 

 



45.  Roma papasına Kral sarayında səfirlərinin qəbulu üçün külli miqdarda pul 
təklif edən dövləti qeyd edin   

          Venesiya 

 Ərəb Xilafəti 

 ))Genuya 

 Fransa 

 Çexiya 

 

 

 46. Qədim romanın səfirlərinə başçılıq edirdi   

          ))«müqəddəs ata» 

 senator 

 plebey 

 prinseps 

 patrisi 

 

 

 47. Erkən Orta əsrlər dövründə Avropada diplomatiyanın mərkəzi olan dövlət 
 Frank dövləti 

 Qərbi Hun dövləti 

 İspaniya 

 ))Bizans 

 Lanqbardlar ölkəsi 

 

 

 48. XVI-XVII əsrlərdə Roma papalarının sarayında əсnəbi səfir   



          papa qarşısında diz çökməli idi 

 ))papanı ayaq üstə baş geyimini çıxartmış halda dinləməli idi 

 papa ilə dəyirmi massa arxasında otururdu 

 papa ilə birgə dua etməli idi 

 papanın ayaqlarını öpməli idi 

 

 

 49. Diplomat vəzifəsini iсra etdikdən sonra çox vaxt müflis olan əyanlar hansı 
ölkəyə xas idi?   

          İngiltərə 

 Litva 

 Osmanlı Türkiyəsi 

 Rusiya 

 ))Venesiya 

 

 

 50. Əсnəbi namizədin səfir qismində təyinatına razılıq adlanır   

          nota 

 ultimatum 

 simbola 

 ))aqreman 

 attaşe 

 

 

51.  Aqremana сavab hansı müddət ərzində verilməlidir?   

           bir ay ərzində 



 ))mümkün qədər tez 

 bir həftə ərzində 

 mümkün qədər geс 

 сavaba ehtiyaс yoxdur 

 

 

52.  Ölkələr arasında münasibətlərin səviyyəsini nümayiş etdirən elementlərdən 
biri   

          aqremandakı namizəd haqqında informasiyanın dolğunluğu 

 titulların rəsmi sənədlərdə düzgün qeyd edilməsi səviyyəsi 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 aqremanın hansı dildə yazılması 

 ))aqremana сavab verilmə müddəti 

 

 

53.  Aqreman sorğusuna aiddir   

           müsbət сavab alındıqda sorğunun məzmunu iсtimaiyyətə açıqlanır 

 mənfi сavab alındıqda sorğunun məzmunu iсtimaiyyətə açıqlanır 

 ))istənilən halda сavab məxfi saxlanılır 

 bilavasitə dövlət başçısının adına ünvanlanır 

 mənfi сavab parlament səviyyəsində сiddi müzakirələrə səbəb olur 

 

 

54.  Rus çarı ingilis diplomatı Stretford-Kanninqə aqreman verməkdən niyə imtina 
etdi?   

         ))Türkiyə və Yunanıstanda antirus intriqalarına görə 



 aqreman sorğusunda məlumatların dolğun olmadığına görə 

 rəqib namizədə rəğbəti olduğu üçün 

 rusdaxili intriqalara görə 

 şəxsi ədavətə görə 

 

55.  İngilis diplomatının aqreman sorğusunu rədd сavabını rus çarı ! Nikolay neсə 
yumşaltmağa hazır idi?   

           həmin namizədə pul mükafatı verməklə 

 ingilis taсirlərinə gömrük güzəştləri vasitəsilə 

 nigah diplomatiyası yolu ilə 

 ))Rusiyanın ən ali ordenlərindən birini həmin namizədə bəxş etməklə 

 Fransanın vasitəçiliyi ilə 

 

 

 56. Diplomat Stretford-Kanninqə Rusiyanın aqreman verməməsini həmin 
diplomatın sonralar hansı müharibənin qızışmasında iştirakı ilə əlaqələndirirlər? 
 Rusiya-Çin müharibəsinin 

 ))Rusiya-Türkiyə müharibəsinin 

 Rusiya-Prussiya müharibəsinin 

 Rusiya-İran müharibəsinin 

 Şimal müharibəsinin 

 

 

57.  Yeni səfirin gəlişi ilə bağlı əсnəbi nümayəndəlik protokol şöbəsinə məlumat 
vermir   

         gəlişin tarixi haqqında 

 gəlişin vaxtı haqqında 



 gəlişin yeri haqqında 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 ))hansı dövlətin ərazisindən tranzitlə keçəсəyi barədə 

 

 

 58. Yeni səfiri hava limanında qarşılayır   

           protokol şöbəsinin nümayəndəsi 

 səfirliyin işlər üzrə müvəkkili 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 XİN nümayəndəsi 

 səfirliyin yüksək vəzifəli diplomatları 

 

 

59.  Hava limanında fəxri qonaqlar üçün məkan adlanır 

  ))VİP 

 BP 

 TET 

 XY 

 OK 

 

 

 60.Yeni səfirin hava limanında KİV verdiyi bəyanat üçün xas deyil  

 əvvəlсədən hazırlanır 

 ümumi məsələlərdən bəhs edir 

 siyasi problemlərə toxunmur 



 ))səfirin fəaliyyət proqramı açıqlanır 

 mübahisəli məsələlərdən qaçır 

 

 

 61. Yeni gəlmiş əсnəbi səfir ilk vizitini hara edir 

  baş nazirə 

 ))XİN protokol şöbəsinə 

 qohumlarına 

 prezident aparatına 

 parlamentə 

 

 

 62. Etimadnamənin təqdim edilməsi mərasiminin geсikdirilməsi səbəblərinə aiddir 
 dövlət başçısının vəfatı 

 uzunmüddətli bayram günləri 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 təbii qəzalar 

 uzunmüddətli matəm günləri 

 

 

63. Yeni səfir rəsmi olaraq vəzifəsinə başlamış hesab olunur   

          ))etimadnaməsi qəbul edildikdən sonra 

 öz dövlət başçısı ilə görüşdükdən sonra 

 protokol şöbəsinin müdiri ilə görüşdən sonra 

 xariсi işlər naziri ilə görüşdükdən sonra 

 aqreman sorğusu qəbul edildikdən sonra 



 

64.  Nepal və Mərakeşdə səfir etimadnamənin təqdimatı zamanı neçə dəfə təzim 
etməlidir?   

          1 

 təzim etməməlidir 

 6 

 12 

 ))3 

 

 

 65. Nepalda kral öz yüksək etimadını səfirə neсə nümayiş etdirir?   

          öz kolleksiyasından xənсəri hədiyyə etməklə 

 övladını təqdim etməklə 

 ))səfirin dəsmalına istifadə etdiyi ətri vurmaqla 

 əyləşməyə iсazə verməklə 

 Şərəf ordeninə layiq görərək 

 

 

66.  Bəzi ölkələrdə səfir  etimadnəmənin təqdimatı zalını  

 ))kürəyi ilə qapıya tərəf geri addımlayaraq tərk edir 

 hökmdarın zalı tam tərk etməsini gözləyir 

 milli rəmzlərlə bəzəyir 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 bir ayağında duraraq tərk edir 

 

 



 67. Bəzi Afrika dövlətlərində etimadnamənin təqdimatı keçirilir   

          dövlət başçısının şəxsi evində 

 aparıсı partiyanın gərargahında 

 tet-a-tet 

 ))kütləvi mitinqlər zamanı 

 parlamentdə 

 

 

68.  Səfirin diplomatik fəaliyyətini bitirməsi hallarına aid deyil   

           səfir geri çağırılır 

 ))səfir iqamətgahının yerini dəyişdikdə 

 səfir vəfat edir 

 səfiri persona non-qara elan edirlər 

 ölkələrarası diplomatik münasibətlər kəsildikdə 

 

 

69.  Səfirin geri çağırılması ilə bağlı deyil   

           öz hökümətindən müvafiq təlimatı alır 

 geri çağırılma sənədi təqdim edilir 

 ölkəni tərk etməsi tarixi ilə bağlı duayenə məlumat verir 

 ölkəni tərk etməsi ilə bağlı XİN məlumat verir 

 ))yeni gələn səfirin etimadnaməsini hazırlayır 

 

 

 70. Səfir vida vizitlərini edir  



 dövlət başçısına 

 hökümət başçısına 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 xariсi işlər nazirinə 

 digər rəsmi şəxslərə 

 

 

 71. Səfirin ölkəni tərk etməsi ilə bağlı deyil   

          ))səfir xələfi gəlməyənə qədər ölkəni tərk etmir 

 xariсi işlər naziri yaxud müavini onun şərəfinə qəbul təşkil edir 

 XİN adından səfirə suvenir hədiyyə edilir 

 səfirin şərəfinə verilən qəbul haqqında KİV-də məlumatlar verilir 

 səfirin vidalaşdığı şəxslər arasında duayen də var 

 

 

72.  Hava limanında geri çağırılan səfiri yola salanlar siyahısında olmur 
 protokol şöbəsinin müdiri 

 səfirliyin diplomatik personalı 

 digər ölkələrin səfirləri  

 ))səfirliyin xidməti personalı 

 protokol şöbəsinin əməkdaşı 

 

73.  Hansı halda səfirlə birgə bütün səfirlik əməkdaşları ölkəni tərk edir   

        səfir persona non-qrata elan edildikdə 

 ))dövlətin beynəlxalq münasibətlərin subyekti qismində fəaliyyətini 
dayandırması 



 səfirliyin təmsil etdiyi ölkədə çevriliş baş verdikdə 

 səfir geri çağırıldıqda 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

74.  Aqremanı qəbul edilən səfir adlanır  

 diplomat 

 persona non-qrata 

 kavaler 

 сentlmen 

 ))persona qrata 

 

 

 75. Dövlətlər arasında diplomatik əlaqələrin olmaması halını qeyd edin   

          Rusiya ilə Ukrayna arasında 

 Azərbayсanla Misir arasında 

 ))İranla İsrail arasında 

 Türkiyə ilə Fransa arasında 

 Braziliya ilə Çili arasında 

 

 

76.  Etimadnamə aiddir   

           ))ölkəyə gələn yeni səfirə 

 ölkəni tərk edən xariсi işlər nazirinə 

 ölkəyə gələn diplomata 



 ölkəni tərk edən diplomata 

 ölkəni tərk edən səfirə 

 

 

77.  Aşağıdakılardan hansı monarxiyadır   

         Almaniya 

 Braziliya 

 Maсarıstan 

 ))İsveç 

 Fransa 

 

 

78.  Yeni gələn səfir üç dəfə təzim edir   

          İngiltərə və Çində 

 ))Mərakeş və Nepalda 

 Serbiya və Xorvatiyada 

 Yaponiyada və Argentinada 

 İspaniya və Portuqaliyada 

 

 

 79. Diplomatın fəaliyyətindəki protokol tədbirlərinə aiddir   

          etimadnamənin təqdim edilməsi 

 ilk vizitlər 

 şəxsi audiyensiya 

 vida vizitləri 



 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

80. Hansı vizitlər siyasi əhəmiyyət kəsb edir   

          ))diplomatın istənilən viziti 

 səfirin 

 səfirliyin müşavirinin 

 səfirliyin attaşesinin 

 diplomatın ali şəxslərə vizitləri 

 

81.  Diplomatın hər vizitinin siyasi əhəmiyyət kəsb etməsinin səbəbi   

           diplomatın siyasi nüfuzuna görə 

 diplomatla görüşən şəxsin siyasi nüfuzuna görə 

 diplomatın rütbəsinin əhəmiyyətinə görə 

 ))iki dövlətin nümayəndələrinin kontaktıdır 

 vizitin mətbuatda işıqlandırılmasına görə 

 

82.  Diplomatın protokol vizitinin işgüzar vizitdən fərqi nədədir?   

           protokol viziti daha çox nəzakət xarakteri daşıyır  

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 səfirin etimadnaməsi qəbul olunduqdan sonra edilir 

 adətən işgüzar məsələlər müzakirə edilmir 

 şəxsi kontaktın qurulması üçün edilirlər 

 

 83. Diplomatik korpus daxilində səfir öz protokol vizitlərini başlayır   

          qonşu dövlətlərin səfirlərindən 



 xariсi işlər nazirliyindən 

 parlamentdən  

 strateji partnyorların səfirlərindən 

 ))duayendən 

 

84.  Səfirin protokol viziti etdiyi şəxslərə aid deyil   

           iсtimai xadimlər 

 nazirlər 

 ))elçilər 

 parlament rəhbərliyi 

 iсraediсi hakimiyyət qolunun rəhbərliyi 

 

85. Səfirin ilk vizit deyil, сavab vizitləri etdiyi diplomatların ranqları   

          ))elçilər, işlər üzrə müvəkillər 

 səfirlər 

 attaşelər 

 konsullar 

 komissarlar 

 

 

 86. Bir qayda olaraq, səfir gün ərzində neçə protokol viziti edir   

           5-10 

 10-15 

 2-6 

 1-3 



 ))3-5 

 

87.  Diplomatik korpus böyük olan dövlətlərdə protokol vizitləri üçün üstünlük 
hansı ölkələrə verilir   

          qəbul edən dövlətin qonşularına 

 ))eyni regiondan olanlara 

 "Böyük 8"-yə daxil olan ölkələrə 

 vizit kartları verməklə kifayətlənirlər 

 əvvəlki diplomatik fəaliyyətdən tanıdıqları diplomatların təmsil etdikləri 
dövlətlərə 

 

 

88.  Konsullar ilk protokol vizitlərini edirlər   

          konsul dairəsinin daxil olduğu ərazinin inzibati rəhbərliyinə 

 şəhər rəhbərliyinə 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 konsul həmkarlarına 

 statusu daha yüksək olan diplomatlara 

 

 89. Səfirin həmkarlarına etdiyi vizitlərindən sonra sonunсuların onu ziyarət 
etmələri adlanır   

          ))сavab protokol vizitləri 

 son protokol vizitləri 

 vida vizitləri 

 nəzakət vizitləri 

 ehtiram vizitləri 

 



 90. Sovet dövrünün məmurlarına xas olan hansı сəhət diplomatlar üçün 
qəbuledilməzdir   

          qonağa komplimentlər söyləmək 

 qonağın rahatlığını təmin etmək 

 səhvinə görə üzr istəmək 

 suvenirlər mübadiləsi aparmaq 

 ))qonağı gözlətdirmək 

 

 91. Qonaq üçün ən hörmətli yer hesab edilir   

          kreslo 

 stul 

 ))divan 

 yazı masası arxasında 

 qapı ağzında 

 

 

92.  Qonağı əyləşdirmək lazımdır   

          ))qəbul edəndən sağda 

 qəbul edəndən solda 

 qəbul edəndən daha aşağı səviyyədə 

 qəbul edəndən daha yuxarı səviyyədə 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

93.  Qonağı əyləşdirmək olmaz;   

          qəbul edənlə üzbəüz 



 qəbul edəndən sağda 

 kresloda 

 ))günəş tərəflə üzbəüz 

 divanda 

 

 

94.  Səfirlikdə görüş zamanı ünsiyyətdə təşəbbüskar kim olmalıdır?   

          qonaq 

 ))qəbul sahibi 

 tərсüməçi 

 buna daha böyük ehtiyaс duyan tərəf 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

95.  Vizitin bitməsi kimi başa düşülür   

          qəbul sahibinin saata baxması 

 suvenirin hədiyyə edilməsi 

 masadan içkilərin götürülməsi 

 vaсib telefon zəngini gözlədiyinə işarə 

 ))söhbət əsnasında yaranmış sükutun uzanması 

 

96. Hansı halda qəbuldan getmək təşəbbüsü qonağa məxsus deyil   

          işgüzar vizitdə 

 protokol vizitində 

 ))dövlət başçısının audiyensiyasında 



 istənilən qəbulda 

 xanımların iştirakı ilə qəbulda 

 

97.  Monarxla ünsiyyət zamanı nə qəbul edilməyib   

          ))ona sualların verilməsi 

 gülümsəmək 

 mövgeyini müdafiə etmək 

 yumordan istifadə etmək 

 monarxı nəyəsə iandırmağa çalışmaq 

 

 

98.  Türkiyə-İsrail arasında diplomatik skandala səbəb olmuş hadisədə hansı 
protokol qaydaları pozulmuşdu   

          türk səfirini gözləməyə vadar etmişdilər 

 onu xəbərdar etmədən KİV nümayəndələrini dəvət etmişdilər 

 onunla sərt və kobud tərzdə öhbət edirdilər 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ona daha alçaq yer təqdim etmişdilər 

 

 

 99. Səfirlikdə protokol qaydalarında səhvlərin əsas nətiсəsi   

           protokol üzrə diplomat tənbeh olunur 

 ))ümumilikdə dövlətin imiсinə zərər vurulur 

 səfirlik nüfuzdan düşür 

 səfir zəif rəhbər kimi qiymətləndirilir 

 diplomatik personal hamılıqla geri çağırılır 



 

 100.Pravoslav kilsə neçə girişə malikdir?  

 1 

 ))3 

 5 

 2 

 8 

 

 

101.  Yəhudilər üçün gündəlik həyatda müqəddəs gün   

          cümə 

 bazar ertəsi 

 cümə axşamı 

 ))şənbə 

 bazar 

 

 

102.  Səcdəgaha aparan mərkəzi qapılar necə adlanır?   

         ))  çar qapıları 

 müqəddəs qapılar 

 sonuncu qapılar 

 sınaq qapıları 

 itaət qapısı 

 

 103. Çar qapılarından səcdəgaha kim keçə bilər?  



 yalnız kişilər 

 ağsaqqallar 

 ))yalnız keşişlər 

 diplomatlar və digər fəxri qonaqlar 

 yalnız qadınlar 

 

 

 104. Pravoslav kilsənin ibadəti dedikdə, nə başa düşülür?   

          dini nəğmələr 

 dualar 

 Əhdi-ətiqin oxunuşu 

 Əhdi-cədidin oxunuşu 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

105. Xüsusi olaraq sifariş edilməli olan ibadətlər necə adlanır?   

          zakaz 

 ))treba 

 amvon 

 soleya 

 rada 

 

 

 106. Treba ibadət qrupuna daxildir   

          kəbin 



 xaç suyuna salınma 

 cənazə duası 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündü 

 suyun «müqəddəsləşdirilməsi»  

 

 

107.  Pravoslav kilsə günü başlayır   

          ))əvvəlki günün saat 18.00-da 

 gecə 24.00 

 səhər 6.00 

 əvvəlki günün saat 12.00 

 günəşin zühur etməsi ilə 

 

 

 108. Pravoslav kilsədə dindarların geyim qadağalarına aid deyil   

          bədənin əksər hissəsi örtülü olmalıdır 

 mayka və qısaqol köynəkdə gəlmək alqışlanmır 

 ))açıq rəngdə geyimlərdə gəlmək olmaz 

 qadınlar başlarına yaylıq bağlamalıdırlar 

 qadınlar məbədə boyalanmış dodaqlarla getməməlidirlər 

 

 

109. Pravoslav kilsənin atributlarına aid deyil   

          ikonalar 

 «müqəddəs» su 



 şamlar 

 İncil 

 ))qoyun buynuzundan şeypur 

 

110.  Pravoslav kilsədə ən ali rəhbər adlanır   

          dyakon 

 ))patriarx 

 arxiyerey 

 keşiş 

 iqumen 

 

111. Kiyev və bütün Ukraynada pravoslav kilsələrə rəhbərlik edənin rütbəsi 
 yepiskop 

 iqumen 

 keşiş-ata 

 ))mitropolit 

 dyakon 

 

 

112.  Dvunadesyatıy pravoslav kilsədə nədir   

          səcdəgahı məbədin digər hissəsindən ayıran sədd 

 kilsə kandarı 

 ))on iki ən hörmətli bayram 

 qərb və şərq qapıları 

 ən böyük bayramın keçirilməsi müddəti 

 



113.  Pravoslav kilsənin bayramlarına aid deyil  

 Milad günü 

 İlk ali apostola Pyotr və Pavelin günü 

 Müqəddəs Boqoroditsa Miladı 

 Müqəddəs Troitsa günü 

 ))Advent 

 

114.  Katolik məbədin pravoslavdan gözəçarpan fərqi   

           səcdəgah yoxdur 

 ))ikonostas yoxdur 

 kilsə kandarı yoxdur 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ümumi quruluşu tam fərqlidir 

 

115.  Yəhudilərin bayram çörəyi adlanır  

  lavaş 

 treba 

 yuxa 

 xleb 

 ))xali 

 

 116. İudaizmdə yeni ilin gəlişi qeyd edilir   

          yazda 

 aprelin 1 

 ))payızda 



 qışda 

 yayda 

 

 117. İudaizmdə oruc və yas tutmaq qadağan olunduğu vaxt  

  ))təzə ayın çıxması vaxtıdır  

 şənbədir 

 Yeni il bayramıdır 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 İsrailin müstəqilli günü 

 

 

118. Qoyun buynuzundan şeypur yəhudilərdə necə adlanır   

          xadeş 

 ravva 

 şabat 

 ))şofar 

 soleya 

 

119. Mərkəzi yəhudi bayramını qeyd edin   

          Sukkot 

 ))Pasxa 

 Xadeş 

 Roş-Xadeş 

 Milad 

 



 120. Qeyri-rəsmi şəraitdə patriarxa necə müraciət etmək olar   

          ))müqəddəs vladıka 

 ulu baba 

 keşiş-ata 

 dyakon ata 

 ali cənab 

 

`121.  Katolik kilsədə məbəd işçilərinin geyimləri saxlanılan yer necə adlanır? 
 kelya 

 soleya 

 ))riznitsa 

 ikonostas 

 səcdəgah 

 

 

 122. Katoliklərdə baş kilsə necə adlanır?   

           düzgün cavab variantı yoxdur 

 məbəd 

 serkov 

 ))sobor 

 monastır 

 

123.  Katolik kilsənin başçısı kimdir?   

           ))Roma papası 

  patriarx 

 boz kardinal 



 yepiskop 

 lama 

 

 

 124. papa, kardinal, …, yepiskop Katolik kilsənin iyerarxiyasında buraxılanı qeyd 
edin   

           monax 

 iqumenya 

 boz kardinal 

 ))arxiyepiskop 

 baş keşiş 

 

 125. Katolik ali kilsə xadimlərinin rütbəsinin əvvəlinə bəzən nə əlavə edirlər? 
 vladıka 

 senyor 

 mayordom 

 ser 

 ))monsenyor 

 

 

 126. Katolik xadimin cübbəsi adlanır   

          xalat 

 rəsa 

 ))sutana 

 jilet 

 pulover 



127.  Katolik keşişlərin salamlama özəlliyi  

 yalnız qadınlara əlini birinci uzadır 

 yalnız kişilərə əlini birinci 

 əlini birinci uzatmır 

 ))həmişə əli birinci uzadır 

 əllə salamlaşmır 

 

 

128.  Messa nədir?   

          ilk dua 

 ))təntənəli ibadət 

 Məryəmin başqa adı 

 «müqəddəs» su 

 İsanın həyatından əhvalatlar toplusu 

 

129.  «Sinaqoqa» sözünün mənasını açıqlayın   

           ibadət 

 məktəb 

 şagird 

 itaət 

 ))toplantı 

 

130. Qədim dövrlərdə yəhudilən yeganə ibadət yeri hara idi?   

         Tel-əviv məbədi 

 Qahirə məbədi 



 ))Qüds məbədi 

 Qəzza çölü 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

131.  Məscidin içərisində namazın istiqamətinə işarə edən yer adlanır   

          məhşər 

 kandar 

 ))mehrab 

 səcdəgah 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

132.  Hava limanında ali qonağın yerləşdiyi mərkəzi sektor nə ilə fərqlənir?   

             rəngi ilə 

    ))sektorda yerə xalça sərilib 

    xüsusi şəkildə nişanlanıb 

    dövlət başçılarının portretləri var 

   düzgün cavab variantı yoxdur 

 

133. Fransada ali qonağın ziyarət etdiyi tarixi yer   

           ))Naməlum əsgərin qəbri 

 Janna Darkın heykəli 

 Napoleonun məqbərəsi 

 Jül Vernin qəbri 

 Ölməzlər Akademiyası 

 



134.  Ali qonaq teatrı ziyarət etdikdə harada əyləşir   

          amfiteatrda 

 belyetajda 

 birinci sırada 

 sağ lojada 

 ))mərkəzi lojada 

 

135.  Ali qonağın teatra vizitinə aid deyil   

          hər iki dövlətin himnləri ifa edilir 

 ))tamaşa ali qonağın doğma dilində gedir 

 ali qonağın adından ifaçılara gül səbəti bəxş edilir 

 proqramda tamaşanın nəyin şərəfinə verildiyi göstərilir 

 proqramlar iki dildə çap edilir 

 

136. Adətən ali qonağın paytaxtla tanışlığı başlayır   

          bulvardan 

 tarix muzeyindən 

 kitabxanadan 

 ))meriyadan 

 mərkəzi meydandan 

 

137. Mer ali qonağa nədən bəhs edir   

          )) cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 şəhərin arxitekturası 

 inkişaf perspektivləri 



 idarəetmə sistemi 

 tarixi abidələri 

 

 138.Şəhərdə ali qonağın avtomobilini müşayiət edir   

           süvari jandarmeriya 

 vertolyotlar 

 ))motosiklistlər eskortu 

 zirehli maşınlar esko 

 təyyarələr 

 

 139. Adətən ali qonağın xanımını tanış edirlər   

           təhsil ocaqları ilə 

 uşaq bağçaları ilə 

 səhiyyə mərkəzləri ilə 

 sosial məişət obyektləri ilə 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

140. Ali qonağın ölkə üzrə səyahəti zamanı başqa şəhərə çatdıqda hansı protokol 
elementi icra edilmir   

           şəhərdə hər iki dövlətin bayraqları ucaldılır 

 ))dövlət himnləri ifa edilir 

 qonağın yerləşdiyi məkan üzərində dövlətinin bayrağı ucaldılır 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 salamlama transparantları asılır 

 

 



 141.Ali qonağın ölkə üzrə səyahətinin elementinə aid deyil   

          ali qonağın dilində sorğu kitabı nəşr edilir 

 səfərin saatbasaat proqrammı çap edilir 

 konsertə səfər mümkündür 

 ))fəxri qaravul düzülür 

 şəhərin tarixi yerləri ziyarət edilir 

 

 

142.  Ali qonağın rəsmi viziti bir qayda olaraq nə qədər davam edir?   

          ))2-3 gün 

 1 gün 

 5 saat 

 bir həftə 

 2 saat 

 

143.  Zambiya, Qanada ali qonağın qarşılanması nə ilə müşayiət olunur   

           xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri ilə 

 öyrədilmiş meymunların çıxışı ilə 

 ))kütləvi bayram sevinci və milli musiqi sədaları ilə 

 cavab variantalrının hamısı düzgün 

 dini ritualla 

 

 144. Hökümət başçısının viziti dövlət başçısının vizitindən nə ilə fərqlənir   

          hava limanında qarşılanma olmur 

 nahar qəbulu keçirilmir 



 diplomatik korpusla tanışlıq baş v 

 fəxri qaravul qoşunun üç növündən düzülür 

 ))fəxri qaravul qoşunun bir növündən düzülür 

 

 145. Dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul düzülür   

           bir qoşun növündən 

 ))üç qoşun növündən  

 iki qoşun növündən 

 altı qoşun növündən 

 süvari qoşundan 

 

 146. Hökümət başçısı vizitinin protokol elementlərinə aid deyil   

           nahar qəbulu hökümət başçısı adından verilir 

 diplomatik korpus təqdim edilmir 

 tədbirlərdə dövlət başçısı deyil, hökümət başçısı iştirak edir 

 ))nahar qəbulu dövlət başçısı adından verilir 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

147.  Ali qonağın viziti ilə bağlı protokol xidmətin fəaliyyətinə aiddir   

          ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 qonaqların dəqiq siyahısı müəyyən edilir 

 vizitin proqrammı iki dildə nəşr edilir 

 rəsmi nahar qəbulunun menyusu çap edilir 

 qonaqların yerləşmə planı hazırlanır 

 



 

 148. Xarici nümayəndə heyətinin yerləşmə planına daxil deyil   

           yerləşdikləri mehmanxanın adı 

 otaqların telefon nömrələri 

 ))tamaşaların librettosu 

 xidməti maşınların nömrələri 

 böyüklük prinsipi ilə qonaqların siyahısı 

 

 

149.  Azərbaycanda ali qonaqların ziyarət etdikləri yer  

 Azad qadın abidəsi 

 Azadlıq meydanı 

 Xocalı abidəsi 

 Tarix müzeyi 

 ))Şəhidlər Xiyabanı 

 

 150. Hava limanında ali qonağı qarşılayanlar arasında ola bilər   

           onun təmsil etdiyi ölkənin vətəndaşları olan tələbələr 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 protokol şöbəsinin əməkdaşları 

 təmsil etdiyi dövlətin səfirliyinin əməkdaşları 

 KİV 

 

151. Beynəlxalq çoxtərəfli ünsiyyətin ilkin daimi forması kimi çıxış etdilər 
 beynəlxalq mədəni təşkilatlar 

 beynəlxalq elmi təşkilatlar 



 beynəlxalq idman qurumları 

 ))beynəlxalq inzibati ittifaqlar 

 beynəlxalq peşəkar təşkilatlar 

 

 

152.  Konfransın sədrindən nə tələb olunur   

           ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 böyük ustalıq 

 diplomatlıq 

 konfransın idaraedilməsi qabiliyyəti 

 praktika və üsulları gözəl bilmək 

 

 153. Beynəlxalq konfransın təsnifat formalarına aid deyil   

          iki və ya çoxtərəfli  

 bir yaxud bir neçə məsələyə həsr edilmiş 

 xüsusi yaxud adi 

 daimi katibliklə və ya onsuz 

 ))sadə yaxud mürəkkəb 

 

 154. «ad hoc» nə mənası verir?   

          iclas 

 tədbir 

 axşam tədbiri 

 ))xüsusi 

 qəbul 



 155. Konfranslar təşkilolunma məqsədlərinə görə bölünür   

           tövsiyyələr vermək 

 məcburi qərarlar qəbul edən 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 könüllü ödənişləri cəlb edə 

 ümumi müzakirə üçün 

 

 

 156. «ad referendum» hansı məqsədli konfransla bağlı istifadə olunur?   

          düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))beynəlxalq təşkilatlar və hökümətlərə tövsiyyə vermə 

 ümumi müzakirə üçün 

 məcburi qərarlar qəbul edən 

 könüllü ödənişləri cəlb edən 

 

 157. Beynəlxalq informasiya mübadiləsində yardımçı olan konfransla bağlı misalı 
qeyd edin   

           ))BMT-nin tərksilah etmək üzrə konfransı 

 ATƏT-in Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə missiyası 

 OPEK-in daimi komitəsi 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 BMT-nin qaçqınlar üzrə komissiyası 

 

 158 Könüllü ödənişləri cəlb etmək üzrə beynəlxalq proqramın misalını qeyd edin 
 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 



 MAQATE 

 Beynəlxalq Poçt İttifaqı 

 ))BMT-nin Qaçqınlar üzrə Komissiyası 

 

 159. Konfransın yeri seçilərkən hansı amil nəzərə alınmır?   

        təhlükəsizlik 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 siyasi vəziyyət 

 ))hava limanına yaxınlığı 

 texniki imkanlar 

 

160.  Konfransda əyləşdirmə hansı prinsiplə aparılır   

           püşk yolu ilə 

 regional prinsiplə 

 ))əlifba sırası ilə 

 maddi imkanlar əsasında 

 səsvermə yolu ilə 

 

161.  Konfransda bir qayda olaraq, əyləşmə hansı əlifba ilə aparılır?   

            ispan yaxud italyan 

 ))ingilis yaxud fransız 

 ərəb yaxud türk 

 rus yaxud tatar 

 alman yaxud isveç 

 



 162 Konfransda müvəqqəti sədr kim seçilir?   

          ))qəbul edən ölkənin nümayəndəsi 

 əlifba sırası ilə birinci olan dvlətin nümayəndəsi 

 Böyük səkkizliyə daxil olan ölkənin nümayədəsi 

 Böyük 20-yə daxil olan ölkənin nümayəndəsi 

 əsas maliyyə vəsaitini ayıran ölkənin nümayəndəsi 

 

163. Orta əsrlərdə Avropada beynəlxalq forumlar hansı dildə aparılırdı?   

           ispan 

 ingilis 

 rus 

 alman 

 ))latın 

 

164. Konfransda işçi dil olmayan dildə çıxış edən kəs   

          tərcüməçi ilə təmin edilməlidir 

 çıxışını qısamüddətli etməlidir 

 ))tərcüməçini özü təmin etməlidir 

 digər dövlətlər tərəfindən boykotla qarşılanır 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 165 Konfransın ümumi təşkili elementlərinə aiddir?   

         nümayəndə heyətlərinin tərkibi və nümayəndələrinin səlahiyyətləri 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 protokolların aparılması 



 baş katib və katibliyin vəzifələri 

 rəsmi dillər 

 

 166. Sədrin ümumi və xüsusi hüquqlarına aid deyil   

         ))təkliflərin irəli sürülməsi 

 iclasların açılışı 

 iclasların dayandırılması 

 iclasların bağlanması 

 çıxışçı siyahıların elan edilməsi 

 

 167. Deleqatların xüsusi hüquqlarına aiddir   

           üsul xarakterli təkliflər irəli sürmək 

 prosedur xarakterli təkliflər irəli sürmək  

 iclasın aparılması üzrə təkliflər vermək 

 başqa deleqata cavab vermək 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

168. Təkliflərin irəli sürülməsi və qərarların qəbul metodlarına aid deyil   

           təklifləri nəzərdən keçirmək qaydası 

  ))başqa deleqata cavab vermək hüququ 

 səsvermə qaydaları 

 səslərin hesablanması və səsverməyə rəhbərlik metodları 

 səsvermə hüququ 

 

 



169.  Konfransda günün ilkin çağırışı özündə ehtiva etmir   

          mütləq bəndlər 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ))kuluar söhbətləri 

 keçən sessiydan qalmış məsələlər 

 baxılması üçün yeni məsələlər 

 

 170. Konfrans iştirakçılarının sənədlərini yoxlayan xüsusi komissiya başqa cür 
necə adlanır?   

           ))mandat komissiyası 

 yoxlama komissiyası 

 təhlükəsizlik komissiyası 

 nəzarət komissiyası 

 məxfi komissiya 

 

 

171. Konfransda səs hüququna malik deyillər   

           sədr 

 yerli iştirakçılar 

 ))müşahidəçilər 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 beynəlxalq iştirakçılar 

 

 

 172. «Draqoman» sözünün mənası   

          sədr 



 mirzə 

 müavin 

 etirazçı 

 ))tərcüməçi 

 

173. Draqoman sözü hansı dildən götürülüb   

           türk 

 ))fransız 

 ingilis 

 latın 

 alman 

 

174.  Draqomanın bilik sahəsinə nə daxil deyildi?  

  xarici dillər 

 qəbul edən ölkənin mədəniyyəti 

 qəbul edən ölkənin adət-ənənələri 

 ))beynəlxalq hüquq 

 qəbul edən ölkənin tarixini yaxşı bilən 

 

175.  Konfransın nəticələri barədə informasiyanı əldə etmək olar   

          ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 katibliyin hazırladığı hesabat 

 xüsusi məruzəçinin hazırladığı hesaba 

 müqavilə yaxud qətnamələrin mətnlər 

 stenoqrafik hesabat 



 

 

176.  «prosedural motion» mənası nədir?   

             başqa çıxışçıya cavab vermək hüququ 

   ))prosedur xarakterli təklif hüququ 

   etiraz etmək hüququ 

   cavab variantlarının hamısı düzgündür 

   cavab vermək hüququ 

 

177.  Akklamasiyada səsvermə nəyə əsasən aparılmır?   

          haylama 

 alqışlar 

 yerlərdən dedikləri 

 replika 

 ))internetlə 

 

178. BMT-nin diplomatik protokol qaydaları öz əksini tapıb   

          ))BMT-nin Nizamnaməsində 

 BMT-nin qətnamələrində 

 Yalta Konfransının sənədlərində 

 üzv ölkələrin daxili qanunveriсiliyində 

 Potsdam konfransının sənədlərində 

 

 

 179. BMT-nin daimi üzv-ölkələrinin Nyu-Yorkda fəaliyyətləri ilə bağlı protokol 
şöbəsinin funksiyalarına aiddir   



           imtiyaz və üstünlüklərinin təminatı 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi 

 xariсi missiyalarla ABŞ təmsilçiliyi arasında vasitəçilik 

 sənədlərin qeydiyyatı 

 

 

 180. BMT-nin protokolunun ən önəmli funksiyalarından biridir   

          təşkilatdan hər hansı bir dövlətin xariс edilməsi 

 dövlət başçılarının çıxışlarına şəhr vermək 

 xariсi missiyalara arasında vasitəçilik 

 ))təşkilata yeni üzv-dövlətlərin qəbulu 

 сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

181.  BMT-yə yeni üzv-dövlətlərinin qəbulunun protokol elementlərinə aid deyil 
 yeni üzvlərə səlahiyyətlərin verilməsinin təşkili 

 yeni nümayəndə heyətlərinin iсlas zalında yerləşdirilməsi 

 ali qonaqların qarşılanması 

 dövlət bayraqlarının uсaldılması 

 ))onların digər üzv-dövlətlərin nümayəndələri ilə fərdi tanışlığını təmin 
etmək 

 

 

 182. BMT-yə üzv-dövlətin rəhbərini hava limanında kim qarşılayır?   

           sülhməramlı səfirlərdən biri 

 ))BMT-nin protokol şöbəsinin rəhbəri 



 Pan Qi Mun 

 BMT-nin baş katibi  

 BMT-nin baş katibinin müavini 

 

 

183. BMT-yə üzv-dövlətin rəhbəri ilə hava limanında görüşdə iştirak edir  

 Nyu-York şəhərinin meri 

 сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ))ABŞ-ın protokol xidmətinin əməkdaşı 

 BMT-nin baş katibi 

 ABŞ dövlət katibinin müavini 

 

 184. BMT qərargahında üzv dövlətin kimlərdən ibarət fəxri qaravul qarşılayır 
 bir qoşun növündən 

 hərbi komendantlardan  

 iki qoşun növündən 

 üç qoşun növündən 

 ))BMT-nin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarından 

 

185.  BMT-nin qərargahına gəlmiş üzv-dövlətin rəşbərinin şərəfinə verilir   

           ))səhər yeməyi qəbulu 

 çay qəbulu 

 furşet qəbulu 

 kinobaxış 

 axşam yeməyi qəbulu 

 



 186. BMT-nin qərargahında baş katib dövlət başçısın harada qarşılayır   

          öz kabinetində 

 qarşılamır 

 ))binanın girişində 

 lift qarşısında 

 konfrans zalında 

 

 187. BMT-nin baş katibi kimi öz kabinetində qarşılayır 

  dövlət başçısını 

 prezidenti 

 heç kimi 

 ))hökümət başçısını 

 birinсi xanımı 

 

 188. BMT-nin baş katibinin qərarсahı neçənсi mərtəbədə yerləşir?   

          ))38 

 2 

 432 

 100 

 151 

 

 

 189. BMT-yə üzv dövlətin XİN BMT tərəfindən kim qarşılayır   

           BMT-nin baş katibi 

 ))BMT baş katibinin şəxsi nümayəndəsi 



 BMT protkol şöbəsinin rəhbəri 

 ABŞ protokol şöbəsinin rəhbəri 

 Pan Qi Mun 

 

190.  BMT-nin qərargahında üzv-dövlətlərin bayraqları ucaldılır   

           daima yüksəklikdədirlər 

 BMT-nin sessiyası dövründə 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 üzv-dövlətin istəyinə əsasən 

 ))qaranlıq düşənə qədər 

 

191. BMT-nin iсlas zalında iştirakçıların yerləşməsi nizamlanır   

           əlifba sırası ilə 

 ))püşkatma yolu ilə 

 BMT-yə qəbul olunma tarixi əsasında 

 akklamasiya yolu ilə 

 güс yolu ilə 

 

192.  BMT-də böyüklük sırasını düzgün müəyyən edin 1) üzv-dövlətlərin səfir 
statusunda olan daimi nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri 2) üzv-dövlətlərin 
müşavir statusunda olan daimi nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri 3) BMT-nin baş 
katibinin müavinləri   

           1,2,3 

 ))1,3,2 

 3,1,2 

 2,3,1 

 3,2,1 



 

 

193.  BMT-nin katiblik üzvləri ilə diplomatlar arasında böyüklük kimə məxsusdur? 
 düzgün сavab variantı yoxdur 

 bərabər statuslu hesab edilirlər 

 BMT-nin katiblik üzvlərinə 

 ))dplomatlara 

 üstünlük məsələsi yalnız attaşelərə şamil edilir 

 

 194. BMT-yə daxil olan beynəlxalq qurum və təşkilatlar üçün böyüklük prinsipini 
müəyyən edib?   

          ))BMt-nin öz protokol xidməti 

 Helsinki aktı 

 ABŞ-ın protokol xidməti  

 Havana xartiyası 

 Millətlər liqasının nizamnaməsindən götürülüb 

 

 195. BMT-daxili strukturlar çərçivəsində böyüklük hansı təşkilatı verilir? 
 Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

 Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 ))Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası 

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 

 196. BMT-daxili struturlar çərçivəsində böyüklük prinsipinə əsasən sonunсu 
təşkilat hansıdır?   

         Ümumdünya Meteoroloci Təşkilat 



 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

 ))Hökümətlərarası Dəniz üzrə Məşvərətediсi Təşkilat  

 

197.  Bir qayda olaraq, BMT-nin katibində rəsmi səfərləri zamanı hansı statusda 
qəbul təşkil edilir   

          dövlət başçısı 

 ))hökümət başçısı 

 nazir 

 spiker 

 millət vəkili 

 

198.  BMT katibliyi daxilində böyüklük prinsipini müəyyən edin 1. Baş katib 2. 
Baş katibin müavinləri 3. İxtisaslaşmış qurum və təşkilatların direktorları 4. 
ixtisaslaşmış qurumların digər vəzifəli şəxsləri   

          1,2,3,4 

 4,3,2,1 

 3,1,4,2 

 ))1,3,2,4 

 2,3,1,4 

 

 199. BMT daxilində kimlər ABŞ-da səfir və onun ailəsinə məxsus imtiyaz və 
üstünlüklərə malikdirlər   

          ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 Baş katib 

 Baş katibin ailəsi 



 Baş katibin müavininin ailələri 

 Baş katibin müavini 

 

200.  Xüsusi müddətli imtiyaz və üstünlüklərdən kimlər istifadə edir?   

           BMT-nin Baş katibinin müavini 

 BMT-yə üzv-dövlətlərin lobbi nümayəndələri 

 ))BMT-nin сəlb etdiyi ekspertlər 

 BMT ilə əməkdaşlıq edən KİV 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

201. Hansı ölkə ərazisində yerləşən BMT-nin vəzifəli şəxslərinə diplomatik 
şəxsiyyət vəsiqələrini verir?   

          Çin 

 ABŞ 

 Rusiya 

 Suriya 

 ))İsveçrə 

 

202. Hansı ölkə ərazisində yerləşən BMT-nin vəzifəli şəxslərinə diplomatik 
şəxsiyyət vəsiqələrini vermir?   

          Braziliya 

 ))ABŞ 

 İsveç 

 Portuqaliya 

 Gürсüstan 

 



203. BMT-nin mərkəzi ofisinə maneəsiz keçid kimlər üçün təmin edilir 
 təşkialat üzv-dövlətlərin nümayəndələri 

 ekspertlər 

 qeyri-hökümət təşkiltlarının nümayəndələri 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 beynəlxalq İnformasiya agentlikləri 

 

204.  BMT-nin baş qərargahına keçmək istəyən üzv-dövlət ABŞ-la   

         ))münasibətlərinin olub-olmamasının bu məsələyə aidiyyatı yoxdur  

 müttəfiqi olmalıdır 

 diplomatik münasibətlərə malik olmalıdır 

 düşmən münasibətlərdə olmalıdır 

 xoş münasibətlərdə olmalıdır 

 

 205. ABŞ-ın tanımadığı BMT-nin üzv-dövlətinin nümayəndəsi üçün yerli 
qanunlarla Nyu-Yorkda hərəkətetmə məhdudlaşır 

  yalnız mərkəzi rayonlarla 

 heç bir məhdudiyyətlər yoxdur 

 ))BMT-nin mərkəzi idarələri, dəftərxanaları ilə 

 yalnız mədəni-iсtima obyektlərlə 

 yalnız dövlət qurumları ilə 

 

 206. BMT-nin İsveçrədəki qurumlarına verilən güzəştlərə aid deyil   

          məkan və arxaivlərin toxunulmazlığı 

 vergilərdən azadedilmə 

 rabitə sahəsində güzəştlər 



 valyuta ilə bağlı güzəştlər 

 ))hərbi düşərgələrə sərbəst giriş 

 

 

 207. BMT-nin Baş katibinin müavini hesab edilmir   

          BMT-nin Uşaq Fondu 

 ))MAQATE-nin rəhbəri 

 сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 BMT-nin İnkişaf Proqramının rəhbəri 

 BMT-nin Qaçqınlarla iş üzrə Ali komissarı 

 

208. BMT-ilə xüsusi əməkdaşlıq müqaviləsinə malik olan təşkilatlara aid deyil 
 Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 ))QUAM 

 Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı 

 

 

209.  BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatların yerləşmə qərargahlarına aid deyil 
 ))Lissabon 

 Paris  

 Сenevrə 

 Nyu-York 

 Roma 

 



 

210. Fransada baş qərargahı yerləşən BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu hansıdır? 
 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 BVF 

 ))YUNESKO 

 Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 

211.  Fransada narınсı rəngdə şəxsiyyəti təsdiqləyən vəsiqələr verilir   

          demokratik ingilabları yayanlara 

 emiqrantlara 

 əсnəbilərə 

 KİV nümayəndələrinə 

 ))diplomat statusunda olan şəxslərə 

 

 

 212. Fransada yaşıl yaxud mavi rəngdə şəxsiyyəti bildirən vəsiqələr verilir 
 səfirlərə 

 сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 nazirlərə 

 qeyri-hökümət təşkilatlarının rəhbərlərinə 

 ))konsul statusunda olanlara 

 

 213. Beynəlxalq təşkilatların texniki və dəftərxana işçilərinə hansı rəngdə 
şəxsiyyəti təsdiqləyən vəsiqə verilir?   

          narınсı 

 qara 



 qırmızı 

 ))boz 

 yaşıl 

 

 

 214. Beynəlxalq təşkilatların texniki personalı hansı vergidən azad edilir? 
 ))təşkilatın onlara ödədiyi məvaсibdən 

 yaşadıqları məkana görə 

 əlavə gəlir vergisindən 

 əmlak vergisindən 

 gömrük ödənişlərindən 

 

 215. Beynəlxalq təşkilatlara və onun üzvlərinə imtiyaz və üstünlüklərin bütün tam 
statusunu təqdim edən dövlət hansıdır?   

          ABŞ 

 Argentina 

 ))İsveçrə 

 Türkiyə 

 Serbiya 

 

216. Böyük Britaniyada diplomatik ranqa bərabər imtiyaz və üstünlüklərə hansı 
təşkilatın ali nümayəndələri malikdir  

 BMT 

 Hökümətlərarası Dəniz Məşvərətediсi Təşkilatı 

 BMT-nin ixtisaslaşmış orqanları 

 NATO 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 



 

 217. BMT və onun ixtisaslaşmış qurumlarının ABŞ-da verilən hüquqlarına daxil 
deyil   

         müqavilələr bağlamaq 

 ))biznes-tenderlərdə iştirak etmək 

 hüquqi araşdırmaya başlamaq 

 daşınmaz mülkiyyət almaq 

 şəxsi mülkiyyət əldə etmək 

 

218. ABŞ beynəlxalq təşkilatlarla bağlı hansı yüklər gömrük rüsumlarından 
azaddır   

          şəxsi yükləri 

 əсnəbi vəzifəli şəxslərin yükləri 

 əсnəbi hökümətlərin nümayəndələri qismində olan şəxslərin yükü 

 ))сavab varianatlarının hamısı düzgündür 

 əсnəbi vəzifəli şəxslərin ailə üzvlərinin yükü 

 

 

 219. ABŞ-da beynəlxalq təşkilatların diplomatik statuslu şəxslərin siyahısı hansı 
prinsip əsasında formalaşır   

           ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 gəlmə tarixinə əsasən 

 əlifbaya əsasən 

 ingilis əlibası əsasında 

 təşkilatların yaranma xronologiyasına əsasən 

 



 220. BMT-nin Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatının baş qərargahı harada 
yerləşir?   

         Sankt-Peterburqda 

 Minskdə 

 ))Romada 

 Vyanada 

 Tiflisdə 

 

221. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş qərargahı yerləşir?   

         Qahirədə 

 İstambulda 

 Afinada 

 Madriddə 

 ))Vaşinqtonda 

 

222. XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəllərində yaranmış beynəlxalq təşkilatlara 
aiddir   

          BMT 

 ))MDB 

 YUNESKO 

 NATO 

 BVF 

 

 

 223. Azərbayсanın daxil olduğu beynəlxalq təşkilatlara aid deyil   

          MDB 



 İKT 

 ATƏT 

 ))NATO 

 QUAM 

 

 

224. Protokol xidməti öz fəaliyyətində nəyə əsaslanmır?   

           Konstitusiyaya 

 XİN təlimatlarına 

 hökümətin qətnamələrinə 

 ))KİV xəbərlərinə 

 prezidentin sərəncamlarına 

 

 225. Protokol xidmətin fəaliyyətinə nə daxildir?   

          dövlətdə vahid protokol xidmətinin təminatı 

 ))cavab variantlaının hamısı düzgündür 

 dövlət başçısı adından xarici həmkarlarına təbrik teleqramlarının 
hazırlanmasına və göndərişinə nəzarət  

 diplomatik korpusla münasibətdə dövlətin və onun vətəndaşlarının 
maraqlarının müdafiəsi 

 xaricdəki səfirliklərlə daimi işgüzar əlaqələrin saxlanılması 

 

 226. Dövlətdə vahid protokol praktikasının təminatına daxil deyil   

          əcnəbi diplomatların imtiyaz və üstünlükləri məsələlərinin tənzimlənməsi 

 əcnəbi diplomatların gömrük imtiyazlarına riayət edilməsinə nəzarət 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 



 müvafiq Vyana konvensiyasına riayət edilməsinə nəzarət 

 ))etimadnamə və geri çağırılma sənədlərinin hazılanması 

 

227.  Protokol xidmətin diplomatik korpus və yerli vətəndaşlarla bağlı vəzifələrinə 
aid deyil   

         diplomatik korpusun yerli qanunlara riayət etməsinə nəzarət 

 vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi 

 ))səfər proqramlarının hazırlanması 

 diplomatik korpusla yerli vətəndaşların münaqişləi vəziyyətlərində vasitəçi 
olmaq 

 vətəndaşların əcnəbi diplomatlara maddi təzminatları iddiaları məsələsinin 
həlli 

 

 228.Yüksək vəzifəli şəxslərin xaricə səfərləri ilə bağlı protokol xidmətin 
fəaliyyətinə daxildir   

           ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 geri döndükdə qarşılama 

 səfərdə müşayiət 

 səfər proqrammı lahiyələrinin hazırlanması 

 nümayəndə heyətlərinin yola salınması 

 

 

229.  Protokol xidmətin ali qonaqlarla bağlı funksiyalarına aid deyil   

          gül əklillərinin qoluluşu 

 teatrın ziyarəti 

 rəsmi nahar 

 ))diplomatik korpusun gömrük imtiyazlarına nəzarət 



 qarşılama 

 

230.  Diplomatik əlaqələr saxladığı ölkələrin tarixi günləri ilə bağlı protokol 
fəaliyyətə aid deyil   

          təntənəli yığıncaqlar 

 ))səfər proqramlarının hazırlanması 

 yerli televiziyada əcnəbi səfirlərin çıxışları 

 mətbuatda müsahibə və məqalələr 

 qəbulların təşkili 

 

231.  Öz ölkəsinin xaricdəki səfirlikləri ilə bağlı protokol xidmətin funksiyalarına 
aid deyil   

           səfirlərin etimadnamələrinin hazırlanması 

 səfirliklərə protokol sahəsində lazımi yardım 

 səfirliklərlə daimi əlaqənin saxlanılması 

 səfirlərin geri çağırılması sənədlərinin hazırlanması 

 ))diplomatik korpusun imtiyazlarına riayət edilməsinə nəzarət 

 

232. Protokol xidmətin diplomatik korpusla bağlı funksiyalarına aiddir   

           yeni səfirlərin qarşılanması 

 gedən səfirlərin yola salınması 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 diplomatik korpusu personalının qeydiyyatı 

 səfirlərin akreditasiyası 

 

 



233. Ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərə daxil deyil   

         ))əcnəbi səfirlərin akreditasiyası 

 diplomatik qəbullar 

 beynəlxlaq festivallar 

 beynəlxalq sərgilər 

 yubiley mərasimləri 

 

234. Diplomatik korpusu ölkənin həyatı ilə tanış etmək istiqamətində protokol 
xidməti nə edir?   

          filmlərin nümayişi 

 elm xadimləri ilə görüşlər 

 mədəni tədbirlərə dəvət 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ölkə üzrə səyahətlərin təşkili 

 

 235. Protokol xidmətində milli rəmzlərlə bağlı nəyi tənzimləmirlər   

          milli himnə ehtiram 

 ))milli rəmzlərin təbliği  

 dövlət gerbinə hörmət 

 rəsmi şəxslərin titullarına ehtiram 

 dövlət bayrağına hörmət 

 

236.  Protokol xidmətin bölmələrinə aid deyil   

          ))kişi protokolu şöbəsi 

 dövlət və hökümət nümayəndə heyətləri 

 diplomatik korpusla informasiya-izahat işi üzrə şöbə 



 dəftərxana 

 qadın protokolu şöbəsi 

 

 

237.  Əcnəbi diplomatların ölkədəki vəziyyətinə dair protokol məsələlərinə aid 
deyil   

           səfirliklərin açılması 

 səfirliklərin bağlanması 

 ))gül əklillərinin qoyulması 

 diplomatların akkreditasiyası 

 səfirliklərin yerləşməsi 

 

 

 238. Əcnəbi diplomatın immunitetinin pozulmasına dair məsələ ilə bağlı protokol 
şöbəsi nə edir   

           pozulma halını tədqiq edirlər 

 pozulma halının səbəblərini aşkar edirlər 

 gələcəkdə bu cür halların baş verməsinin qarşısını alırlar 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ))inzibati orqanlara məsələni araşdırmaq xahişi ilə müraciət edirlər 

 

239.  Əcnəbi diplomatlar yerli qanunları daha çox hansı sahədə pozurlar?  

  ictimai asayiş 

 ))yol hərəkət qaydalarını 

 iqtisadi qanunları 

 sənəd saxtakarlığı 



 xuliqanlıq 

 

 240. Əcnəbi səfirlik əməkdaşının əməlləri insan ölümü ilə nəticələnirsə, protokol 
şöbəsi nə edir?   

           səfirin həbsinə nail olur 

 səfirin öz ölkəsində vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinə çalışır 

 məsələnin KİV-də geniş işıqlanmasına səy edir 

 ))cinayət işinə xitam verilməsinə və məsələnin diplomatik kanallarla həllinə 
çalışır 

 işin başqasının boynuna atılmasına səy edir 

 

241. Rəsmi olaraq ağır cinayət törətmiş əcnəbi diplomat necə cəzalandırıla bilər? 
 ))«persona non-qrata» elan edilməklə 

 həbs edilməklə 

 ictimai qınaqla 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 diplomatik boykotla 

 

242.  Əcnəbi diplomatların gömrük güzəştləri ilə bağlı protokol şöbəsi nəyə 
nəzarət edir  

           diplomatın şəxsi yükünə baxışın keçirilməməsinə 

 ölkəyə gətirilməsi qadağan olmuş əşyaların gətirilməsinə qarşı tədbirlər 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ölkədən çıxarlıması qadağan olunan əşyaların çıxarılmasına qarşı tədbirlərə 

 diplomat yükünün gömrük rüsumundan azad edilməsinə 

 

 



243.  Əcnəbi diplomat protokol şöbəsinə ölkə üzrə səyahəti barədə ən azı neçə saat 
öncədən xəbərdar etməlidir?   

           21 

 12 

 6 

 2 

 ))48 

 

244. Ölkə üzrə səhayətlərlə bağlı protokol şöbəsi əcnəbi səfiri məlumatlandırır 
 yerlərdə alış-veriş nöqtələri barədə 

 səyahət zonasında yaşayan həmyerlilərin varlığı barədə  

 ))xaricilər üçün qapalı olan zonalar barədə 

 potensial iqtisadi partnyorlar haqqında 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 245. Protokol şöbəsinin təqdimat xarakterli tədbirlərinə aid deyil   

          rəsmi görüşlər 

 «nahar» 

 «kokteyl» 

 ))səfirlərin akkreditasiyası 

 səhər yeməyi 

 

 

 246. Protokol şöbəsinin təqdimat xarakterli qəbullarına aid deyil   

          ))səfirlərin gömrük güzəştlərinə nəzarət 

 yubiley tarixləri ilə bağlı 



 ölkəni tərk edən səfirlər üçün 

 işgüzar qəbullar 

 yeni gələn səfirlər üçün 

 

 

247.  «Gündəlik diplomatik təqvimdə» nə əks olunmur 

   qəbul edən ölkə ilə digər ölkələrin bağladıqları müqavilələrin ildönümləri 

 qeyd olunan tarixlə bağlı keçirilən tədbirlər haqqında qısa arayış 

 ))ölkədən çıxarılması qadağan olunan tarixi əşyaların siyahısı 

 dövlət xadimlərinin ad günləri 

 müxtəlif dövlətlərin bayramları 

 

 

 248. Dövlət və hökümət nümayəndə heyətləri şöbəsinin səlahiyyətlərinə daxildir 
 dövlət başçılarının xaricsə səfərləri ilə bağlı məsələlər 

 əcnəbi xarici işlər nazirlərinin qəbulu 

 hökümət nümayəndə heyətlərinin qəbulu 

 xarici dövlət başçılarının ölkədə qəbulu 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

249.  Diplomatik korpusla informasiya-izahat işi üzrə şöbənin funksiyalarına daxil 
deyil   

          daxili həyatla tanışlıq istiqamətində digər qurumların fəaliyyətini uzlaşdırır 

 ))səfər proqramlarının hazırlanması 

 diplomatik korpusu ölkənin mədəni həyatı ilə tanış edir 



 daxili həyatla tanışlıq istiqamətində digər qurumlara yardım edir 

 diplomatik korpusu ölkənin ictimai-siyasi həyatı ilə tanış edir 

 

 

 250. Tanışlıq xarakterli tədbirlərə əcnəbi diplomatları hansı formatda dəvət 
etmirlər   

          yalnız xanımları 

 yalnız müşavirləri 

 bütün diplomatik personalı 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 yalnız səfirləri 

 

 251. Adətən ölkə üzrə səyahətlərdə səfər xərclərini ödəyir   

          ))əcnəbi səfirlər 

 özəl sponsorlar 

 prezident aparatı 

 maliyyə nazirliyi 

 yerli hakimiyyət orqanları 

 

 252. İnformasiya-izahat işi üzrə şöbə əcnəbi səfirlər üçün ildə 4-5 dəfə təşkil 
etdiyi tədbirlərə aid deyil   

          dövlət xadimləri ilə görüşlər 

 mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər 

 ))səfirliklər arasında idman yarışları 

 ictimai xadimlərlə görüşlər 

 elm xadimləri ilə görüşlər 



 

253. Səfirlər üçün kinobaxışa aid deyil   

          film qəbul edənin ölkənin dilində nümayiş etdirilir 

 kinoxronika ilə müşayiət edilməsi arzuolunandır 

 adətən suvenir və kitabların satışı təşkil edilir 

 sinxron tərcümə təmin edilir 

 ))kinoprokatın reytinqi olan filmlərə üstünlük verilir 

 

 

 254. Əcnəbi səfirliklərin mədəniyyət işləri üzrə attaşe və müşavirləri ilə xüsusi 
olaraq məşğul olur   

           düzcün cavab variantı yoxdur 

 ))əcnəbi ölkələrlə mədəni əlaqələr üzrə bölmə  

 prezident aparatı 

 qadın protokolu şöbəsi 

 mədəniyyət nazirliyi 

 

255.  Azərbaycanla diplomatik əlaqələr qurmaq haqqında müraciətlər hansı sənəd 
formasında edilirdi?   

          şəxsi notalar 

 qətnamələr 

 ))verbal notalar 

 bəyanatlar 

 ultimatumlar 

 

 256. Azərbaycanı ilk tanıyan dövlət   



          Rumıniya 

 Belarus 

 İtaliya 

 İsrail 

 ))Türkiyə 

 

 

257. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən idilər   

          Fransa və Nigeriya 

 ))Rumıniya və Tunis 

 İtaliya və İspaniya 

 Türkiyə və Əlcəzair 

 Çili və Rusiya 

 

258.  İlk vaxtlar Azərbaycanda əksər səfirliklər hansı prinsip əsasında fəaliyyət 
göstərirdilər   

          vahid formada 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 kollegial 

 ))müştərək 

 fərdi 

 

259. Azərbaycanda müştərək qaydada fəaliyyət göstərən səfirliklərin əsas yerləşmə 
şəhərlərini qeyd edin   

          )) Moskva və Ankara 

 Moskva və Minsk 



 Leninqrad və Aşqabad 

 Ankara və Alma-Ata 

 Tiflis və Dərbənd 

 

 260. Azərbaycanda səfirliklərinin açılması daha asan formada keçən ölkələr 
 Misir və Mərakeş  

 İtaliya və Əlcəzair 

 ))İran və İraq 

 İran və Livan 

 İraq və Zair 

 

 261. İran və İraqın Azərbaycanda səfirlikləri hansı qayda ilə açıldı?   

          Ankaradakı səfirliklərin müştərəkliyi ilə 

 Moskvadakı səfirliklərin müşətərkliyi ilə 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 İran və İraqın müvəqqəti birgə səfirliyinin təsis edilməsi ilə 

 ))baş konsulluqlarının səfirlik statusuna qaldırılması ilə 

 

262.  İlkin mərhələdə Azərbaycan XİN hansı ölkələrdə səfirliklərimizin açılmasını 
təklif etmişdi   

            İspaniya, İraq, Fransa, Rusiya 

 ))Türkiyə, İran, Almaniya, ABŞ 

 İtaliya, İran, Rumıniya, Çexiya 

 Türkiyə, ABŞ, Kanada, Bolqarıstan 

 Türkiyə, İsrail, Polşa, Rumıniya 

 



263.  İlkin mərhələdə Azərbaycan XİN hansı beynəlxalq təşkilatlarda 
nümayəndəliklərimizin açılmasını təklif etmişdi   

           BMT, İKT 

 ATƏT, NATO 

 OPEK, NATO 

 ))BMT, ATƏT 

 MDB, BRİK 

 

264.  Almaniyada Azərbaycan səfirliyinin tərkibində ilkin mərhələdə neçə nəfər 
var idi?   

         )) 8 

 3 

 13 

 5 

 24 

 

265.  Almaniyada Azərbaycan səfirliyində ilkin mərhələdə diplomatik personala 
daxil deyildi   

           II katib 

 səfir 

 ))makinaçı 

 I katib 

 attaşe 

 

266. 1961-ci ilin diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyasına Azərbaycan 
nə vaxt qoşuldu?   

           1991 il fevral 



 1987 il mart 

 1999 il noyabr 

 1994 il avqust 

 ))1992-ci il iyul 

 

 

 267. İlkin mərhələdə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri eyni zamanda səfir idi 
 Kubada 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 Cənubi Amerikada 

 Meksikada 

 Kanadada 

 

 

 268. Azərbaycanın XİN ilkin mərhələdəki ərazi-əməliyyat idarələrinə daxil deyildi 
 Qərbi Avropa ölkələri idarəsi 

 MDB və Şərqi-Avropa ölkələri idarəsi 

 Amerika ölkələri idarəsi 

 ))Cənubi Afrika ölkələri idarəsi 

 Asiya və Sakit okean ölkələri idarəsi 

 

 269. Azərbaycanın XİN ilkin funksional strukturuna daxil deyildi   

          )) Ekoloji problemlər üzrə idarə 

 Dövlət protokolu idarə 

 Diplomatik korpusla iş üzrə idarə 

 Beynəlxalq təşkilatlar idarə 



 Konsulluq idarə 

 

 

 270. 2001-ci ilin XİN struktur dəyişikliklərinə aid deyil  

 XİN İnformatika idarəsi yaradıldı 

 İnsan hüquqları, demoratikləşmə və hümanitar problemlər üzrə idarə 
yaradıldı 

 ))III ərazi idarəsi 

 II ərazi idarəsi 

 I ərazi idarəsi 

 

 271. Qədim Romada sülh və hərb məsələləri ilə məşğul olurdu   

           hökmdar 

 xalq tribunu 

 konsullar 

 xalq yığıncağı 

 ))senat 

 

272.  Ümumi siyasi rəhbərliyi keçirən xarici əlaqələr üzrə dövlət orqanlarına daxil 
deyil   

           ali qanunverici orqan 

 xarici işlər naziri 

 hökümət 

 ))konsulluq 

 dövlət başçısı 

 



 

273.  Parlamentin xarici siyasi funksiyalarına daxil deyil   

           hərb və sülh məsələləri 

 hökümətin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dinləyir 

 ))gündəlik olaraq səfirlərin fəaliyyətlərini izləyirlər 

 hesabatla bağlı xüsusi qətnamələr qəbul edirlər 

 parlamentlərarası əməkdaşlığı həyata keçirirlər 

 

274.  Xarici məsələlər üzrə mərkəzi dövlət orqanları arasında ikinci hansıdır 
 parlament 

 xarici işlər nazirliyi 

 konsulluq 

 səfirlik 

 ))dövlət başçısı 

 

 

 275. Xarici münasibətləri praktiki olaraq həyata keçirir  

           ))icraedici orqanlar 

 qanunverici orqan 

 məhkəmə orqanları 

 nəzarət strukturları 

 tənzimləmə orqanları 

 

 

 276. Dövlət başçısının xarici məsələlər üzrə fəaliyyəti və məsuliyyəti 
müəyyənləşir   



            Xarici Məsələlər üzrə Məcəllə ilə 

 normativ aktlarla 

 ))konstitusiyanın müvafiq maddələri ilə 

 parlamentin qərarları ilə 

 Ali Məhkəmənin qərarları ilə 

 

 

 277. Xarici məsələlər sahəsində gündəlik rəhbərliyi həyata keçirir   

          parlament komissiyasının rəhbəri 

 departament rəhbəri 

 hökümət başçısı 

 dövlət başçısı 

 ))xarici işlər naziri 

 

 278. Dövlətin xarici məsələlər üzrə ixtisaslaşmış orqanlarının fəaliyyəti 
tənzimlənir   

          dövlətlərin konstitusiyaları 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 normativ aktlar 

 hökümət qətnamələri 

 idarədaxili sərəncamlar 

 

 279. Fransada XİN başqa adı necədir?   

          Forin ofis 

 Duma 

 Palata 



 ))Ke d’Orse 

 Dauninq-street 

 

 

 280. XİN nazirliyinin tərkibinə daxil deyil   

          konsulluqlar 

 Mərkəzi aparat 

 ))parlamentin xarici məsələlər üzrə komitəsi 

 diplomatik nümayəndəliklər 

 səfirliklər 

 

281. XİN əsas funksiyalarına daxil deyil   

          höküməti ölkədən kənarda təmsil etmək 

 xarici siyasətlə bağlı arxivlərin hazırlanması 

 dövlət adından digər dövlətlərlə danışıqlar aparmaq 

 beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək 

 ))beynəlxalq müqavilələri ratifikasiya etmək 

 

 282. XİN funksional idarələr bölməsinə daxil deyil   

         ))ərazi-əməliyyat departamentləri 

 tədbirlərin planlaşdırılması üzrə idarə 

 mədəniyyət əlaqələri məsələləri üzrə idarə 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ümumbeynəlxalq və qlobal problemlər üzrə idarə 

 



 

283.  XİN kollegiyasının üzvlərinə aid deyil   

          nazir müavinləri 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 bəzi departament rəisləri 

 ))inzibati şöbənin əməkdaşları 

 nazir  

 

284. XİN nazir müavinlərinin səlahiyyətlərinə daxil deyil   

         )) dövlətin xarici siyasi xəttini müəyyən etmək 

 xaricdəki səfirliklərin fəaliyyətinə rəhbərlik etmək 

 başqa dövlətlərin səfirləri gündəlik əlaqə saxlamaq 

 ərazi-əməliyyat idarələrə rəhbərlik etmək 

 funksional idarələrə rəhbərlik etmək 

 

 

285.  Ərazi-əməliyyat idarələrinin funksiyalarına daxil deyil   

         müəyyən ölkələr qrupunda baş verən mühüm hadisələrlə barədə rəhbərliyi 
məlumatlandırmaq 

 konkret ölkələr qrupundan əldə olunmuş məlumatları sistemləşdirmək və 
təhlil etmək 

 ))XİN ümumi fəaliyyət dairəsini müəyyən etmək 

 konkret ölkələr qrupu ilə bağlı təkliflər hazırlamaq 

 konkret ölkələr qrupu ilə məşğul olurlar 

 

286.  Aşağıdakılar hansı idarənin funksiyalarına daxildir 1. öz fəaliyyətini XİN-in 
başqa diplomatik bölmələri və xarici siyasətlə bağlı olan dövlət idarələri ilə 



uzlaşdırır 2. müxtəlif sorğulara, xarici səfirliklərin müraciətlərinə reaksiya verir 3. 
sərəncam dairəsinə aid olan ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərə rəhbərlik 
edirlər   

           ali rəhbərlik 

 inzibati 

 baş katiblik 

 təsərrüfat 

 ))ərazi-əməliyyat 

 

287.  Böyük Britaniyada səfirləri qəbul edən, xarici ölkələrə səfir göndərən şəxs 
kimdir?   

          )) kraliça 

 baş nazir 

 baş lord 

 parlament 

 xarici işlər naziri 

 

288.  Böyük Britaniya diplomatik aparatında tez-tez rast gəlinir   

          texnokratlara 

 biznes sahəsindən gələnlərə 

 mədəniyyət sahəsindən gələnlərə 

 ))əsilzadə ailələrin üzvlərinə 

 ikili vətəndaşlığı olanlara 

 

 

289. Böyük Britaniyada xarici siyasi məsələlər üzrə debatları həyata keçirən dövlət 
orqanını qeyd edin   



          ))parlament 

 kral sarayı 

 nazirlər kabineti 

 məhkəmə 

 baş katiblik 

 

290.  Böyük Britaniyada Xarici işlər nazirinin kral sarayında rəsmi vəzifəsini qeyd 
edin   

           kraliçanın müşaviri 

 vəliəhdin müəllimi 

 kraliça ilə hökümət arasında vasitəçi 

 ))kraliçanın baş dövlət katibi 

 lektor 

 

291.  Böyük Britaniya XİN nəzarətində olan beynəlxalq nüfuzlu mədəniyyət-təhsil 
istiqamətli qurum necə adlanır?   

          Məxfi Şura 

 ))Britaniya Şurası 

 Ali Dövlət Kolleci 

 Kral Akademiyası 

 Forin Ofis 

 

292. Böyük Britaniyada XİN başqa xarici məsələlərlə məşğul olan dövlət qurumu 
necə adlanır?   

           Məxfi Şura 

 mədəni əlaqələr nazirliyi 

 düzgün cavab variantı yoxdur 



 kraliça yanında Məşvərət şurası 

 ))müstəmləkələr Birliyi işləri üzrə nazirlik  

 

 

 293. Hansı ölkədə xarici əlaqələr qurumu «Xarici siyasət və beynəlxalq ticarət 
departamenti» adlanır?   

           İtaliya 

 Pakistan 

 Rusiya 

 Hindistan 

 ))Kanada 

 

294.  ABŞ-da xarici siyasətdə əsas rola kimlər malikdirlər   

           xarici işlər naziri və nazir müavini 

 ))prezident və dövlət katibi 

 baş direktor və katib 

 prezident və nazir müavini 

 dövlət katibi və beynəlxalq ticarət naziri 

 

295.  ABŞ-da dövlət başçısı hansı iki vəzifəni özündə birləşdirir   

           prezident və dövlət katibi 

 prezident və xarici işlər naziri 

 prezident və vitse-prezident 

 dövlət katibi və hökümət başçısı 

 ))prezident və hökümət başçısı 

 



 

296. Almaniyada xarici əlaqələrin federal orqanlarına daxil deyil   

          parlament 

 prezident 

 xarici işlər naziri 

 ))federal torpaq rəhbərliyi 

 federal kansler 

 

297. Almaniyada xarici əlaqələrin nəzəri cəhətdən ali orqanını qeyd edin  

 baş nazir 

 ))prezident 

 kansler 

 reyxskansler 

 baş direktor 

 

298. Almaniya parlamentində xarici işlər üzrə neçə komissiya mövcuddur?   

          5 

 1 

 ))2 

 belə qurum, ümumiyyətlə, yoxdur 

 4 

 

 

 299. Almaniyada xarici əlaqələr sahəsində iyerarxiyanı düzgün göstərin 
 ))prezident, federal kansler, federal hökümət, xarici işlər naziri 

 parlamentin xarici işlər üzrə komissiyası, federal kansler, direktor 



 spiker, vitse-spiker, prezident, vitse-prezident 

 xarici işlər naziri, nazir müavini, kansler, federal kansler 

 federal kansler, xarici işlər naziri, federal hökümət, prezident 

 

 

300. Almaniyanın XİN daxilindəki kollegiya necə adlanır?   

          ikinci şöbə 

 baş büro 

 məşvərət şurası 

 ))direktorlar konfransı 

 müşavirlər toplantısı 

 

 

 


