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Fənn 0522 - Diplomatik və konsul xidməti 

 

 

 

 

1.Diplomatın imtiyaz və üstünlükləri başqa cür necə adlanır:  

 immunodefisit 

 ))immunitet 

 immiqrasiya 

 imitasiya 

 innovasiya 

 

 

2.Diplomat hansı üstünlüyə malik deyil:  

 səfirliyin binasının toxunulmazlığı 

 arxivlərin toxunulmazlığı 

 ))övladlarının təhsil haqqını ödəməkdən azaddır 

 vergilərdən azaddır 

 gömrük rüsumlarından azaddır 

 

 

3.Səfir diplomatik toxunulmazlıqdan məhrum olmur:  

 təlimatları pozduqda 

 fəaliyyət göstərdiyi ölkədə arzuolunmaz şəxs elan edilsə 

 ))diplomat mühüm tədbirə gecikdikdə 

 diplomat nazir arasında şəxsiqərəzlik olduqda 

 fəaliyyət göstərdiyi ölkənin daxili işlərinə kobud surətdə qarışdıqda 

 

 



4.Arzuolunmaz şəxs diplomatiyada necə adlanır: 

  Persona non-solitire 

 ))Persona non-qrata 

 Persona qrata 

 Persona apart 

 Persona opportunite 

 

 

5.Müstəsna hüquq, üstünlük necə adlanır?  

 vergi 

 böyüklük 

 ))imtiyaz 

 yüksək rütbə 

 maddi təminat 

 

 

6.diplomatik toxunulmazlığa kimlər malikdir?  

 yüksək vəzifəli məmurlar 

 ))xarici dövlətlərin diplomatları 

 KİV nümayəndələri 

 ziyalılar 

 səfirliyin texniki personalı 

 

 

7.Cəmiyyətdə xüsusi yer tutan insanlara ümumi qanunlara tabe olmamaq haqqını qısaca necə adlandırmaq 
olar?  

 sui-istifadə 

 fərqlənmə 

 individuallıq 

 ))toxunulmazlıq 



 inteqrasiya 

 

 

8.Səfirliyin ərazisi nəyə bərabər sayılır: 

  neytral ərazi 

 diplomatın fəaliyyət göstərdiyi dövlətin ərazisi 

 yerli qanunların məhdud tətbiqi olan ərazi 

 yalnız diplomatik korpus üçün açıq məkan 

 ))diplomatın təmsil etdiyi dövlətin ərazisi 

 

 

9.Diplomatik poçt harada yoxlamaq hüququ var? 

  gömrükdə 

 ))heç bir yerdə yoxlana bilməz 

 poçt məntəqəsində 

 polis bölməsində 

 XİN 

 

 

10.İmtiyaz və toxunulmazlıqların məhdud formasından istifadə etmir:  

 səfirliyin texniki heyəti 

 səfirin üçüncü ölkənin vətəndaşı olan ailə üzvləri 

 ))səfirliyin diplomatik personalı 

 səfirliyin inzibati heyəti 

 səfirin ailə üzvlərinin şəxsi qulluqçuları 

 

 

11.İmtiyaz və toxunulmazlıqların tam formasından istifadə edir: 

  səfirliyin inzibati heyəti 

 ailə üzvlərinin şəxsi qulluqçuları 



 ))diplomatla eyni ölkənin vətəndaşı olan ailə üzvləri 

 diplomatın şəxsi mühafizə dəstəsi 

 səfirliyin texniki heyəti 

 

 

12.Diplomatın imtiyaz və toxunulmazlıqlarını təsdiqləyir: 

  diplomatik möhür 

 diplomat olduğunu bəlli edən nişan 

 xüsusi emblem 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))diplomatik pasport  

 

 

13.Diplomat fəaliyyət göstərdiyi ölkə qarşısında vəzifələrinə aid deyil:  

 ))açıq mətnlə məktublaşmadan istifadə etmək 

 daxili işlərinə qarışmamaq 

 səfirlik ərazisindən qeyri-məqsədəlrlə istifadə etsin 

 üstünlüklərindən şəxsi mənfəət üçün yararlanmaq 

 cavab variantlarının hamısı düzgündü 

 

14.Səfirliyə icazəsiz daxil olduqda səfirlik əməkdaşının hüququ var:  

 ))atəş açmağa 

 yerli hökümət orqanlarına şikayət etmək 

 polis məntəqəsinə sığınmaq  

 KİV-nə müraciət etmək 

 həmin şəxsi tutaraq dindirmək 

 

 

15.Diplomatın müvafiq toxunulmazlıqlar qrupuna aid deyil:  

 yazıların toxunulmazlığı 



 məktublaşmanın toxunulmazlığı 

 ))şəxsi toxunulmazlıq 

 sənədlərin toxunulmazlığı 

 arxivlərin toxunulmazlığı 

 

 

16.Səfirliyin əlaqə və ünsiyyət azadlığı sahəsinə daxil deyil:  

 öz dövlətinin nümayəndələri ilə  

 üçüncü dövlətlərin nümayəndələri ilə 

 həmvətənləri ilə 

 fəaliyyət göstərdiyi dövlətin nümayəndələri 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

17.Diplomatın iqtisadi azadlıqlarına aid deyil:  

 vergi ödənişindən azad olma 

 ))cinayət məsuliyyətindən azad olma 

 idxal etmək hüququ 

 ictimai vəzifələrin icrasından azad olma 

 gömrük rüsumlarının ödənişindən azad olma 

 

 

18.Toxunulmazlığın qüvvədə qalması müddətinə aid deyil: 

  diplomatın səlahiyyət müddətinin bitməsi ilə qüvvədən düşür 

 diplomat geri çağırıldıqda qüvvədən düşür 

 diplomat gəlişi barədə məlumat verdiyi andan qüvvəyə minir 

 ))diplomat şəxsi işləri ilə məşğul olarkən qüvvədən düşür 

 diplomatın ölkəyə daxilolma anından qüvvəyə minir 

 

19.Diplomatın cinayət məsuliyyətində toxunulmazlığına aid deyil: 



  diplomat öz dövlətinin qanunlarına tabe olur 

 diplomat ən pis halda xaric edlilə bilər 

 cinayət törətdikdə diplomat cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur 

 diplomat digər vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra ümumi öhdəliklərdən azaddır 

 ))məhkəmədə şahid qismində ifadə verməyə borcludur 

 

 

20.İctimai vəzifələrdən azad edilməyə aiddir:  

 ))hərbi xidmətdən azad olma 

 sərhəddə sənədlərini təqdim etməkdən azad olma 

 rəhbərliyinə hesabat verməkdən azad olma 

 tam sərbəst ixrac hüququ 

 istənilən ərazini ziyarət etmək hüququ 

 

 

21.Diplomatın ictimai vəzifələrlə statusuna aid deyil:  

 ictimai işi könüllü olaraq icra edə bilər 

 bütün ictimai işlərdən azaddır 

 ))könüllü olaraq belə ictimai işlərdə iştirak edə bilməz 

 hərbi xidmətdən azaddır 

 qanvermə aksiyasından azaddır 

 

 

22.Diplomatın hansı azadlığı məhduddur: 

  ünsiyyət azadlığı  

 ))yerdəyişmə azadlığı 

 əlaqə azadlığı 

 ictimai vəzifələrdən azadlığı 

 hərbi xidmətdən azadlığı 

 



 

23.Diplomatın hüququ yoxdur:  

 şahidlik etməmək 

 ifadə verməmək 

 hərbi xidmətdən keçməmək 

 ))səfirliyin ərazisini icarəyə vermək 

 vergi ödəməmək 

 

 

24.1808-ci ildə Londondakı ispan diplomat nökərinin həsb edilməsinə nəyə görə etiraz etdi?  

 nökəri günahsız olduğu üçün 

 ispan hökümətinin hərbi üstünlüyünə arxalanaraq 

 bunu şəxsi təhqir kimi qəbul etdiyi üçün 

 nökərin himayəsində azyaşlı uşağın olduğuna görə 

 ))həbsin səfirliyin binasında baş verdiyi üçün 

 

 

25.1808-ci ildə ingilis höküməti nəyə görə ispan diplomatının nökərini həbsdən azad edir:  

 ))icazəsiz səfirliyə daxil olub həbsi həyata keçirdikləri üçün 

 günahı sübut olunmadığı üçün 

 ölkələrarası gərginliyi azaltmaq üçün 

 uzunmüddətli məhkəmə prosesindən çəkinərək 

 ispandilli mətbuatın təzyiqi altında 

 

 

26.2003-cü ilin avqust ayında ABŞ-Türkmənistan münasibətlərində gərginliyə nə səbəb olmuşdu: 
 Türkmənistanın etiraz notası 

 iki türkmən diplomatının casusluqda ittiham edilərək ABŞ-dan çıxarılması 

 ))Türkmənistan hökümətinin ABŞ səfirliyini iqamətgahından zorla çıxarmaq cəhdləri 

 ABŞ diplomatının daxili işlərə qarşımaqla ittiham edilməsi 



 səfirlik binasının amerikalılar tərəfindən bines məqsədləri ilə istifadəsi  

 

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

  ))kraliça 

 baş nazir 

 baş lord 

 parlament 

 xarici işlər naziri 

 

 

28.Böyük Britaniya diplomatik aparatında tez-tez rast gəlinir:  

 texnokratlara 

 biznes sahəsindən gələnlərə 

 mədəniyyət sahəsindən gələnlərə 

 ))əsilzadə ailələrin üzvlərinə 

 ikili vətəndaşlığı olanlara 

 

 

29.Böyük Britaniya siyasi sistemində yoxdur:  

 parlament 

 ))konstitusiya  

 seçkilər 

 müxalifət 

 nazirlər kabineti 

 

 

30.Böyük Britaniya parlamenti neçə palataya malikdir?  

 1 

 3 

 4 



 7 

 ))2 

 

 

31.Xarici əlaqələr sahəsində Böyük Britaniyada real, praktiki səlahiyyətlərə malikdir:  

 kraliça 

 prezident 

 ))hökümət 

 lordlar 

 hərbi komendant 

 

 

32.Böyük Britaniyada xarici siyasi məsələlər üzrə debatları həyata keçirən dövlət orqanını qeyd edin: 
 ))parlament 

 kral sarayı 

 nazirlər kabineti 

 məhkəmə 

 baş katiblik 

 

 

33.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 

 

 

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



 Məxfi Şura 

 ))Britaniya Şurası 

 Ali Dövlət Kolleci 

 Kral Akademiyası 

 Forin Ofis 

 

 

35.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  

 

 

36.İtaliyada Xarici İşlər qurumuna rəhbərlik edir:  

 duçe 

 baş katib 

 ))nazir 

 tribun 

 komandante 

 

 

37.İtaliyanın XİN-də ali qurumun rəhbərinə bilavasitə tabe deyil:  

 ))Avropa idarəsi 

 hüquq şöbəsi 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 daxili nəzarət şöbəsi 

 parlamentlə əməkdaşlıq üzrə katiblik 

 



 

38.İtaliyanın XİN daxiliyində neçə departament mövcuddur:  

 2 

 3 

 12 

 ))3 

 4 

 

 

39.İtaliyanın Xarici siyasi koordinasiya departamentinə daxil deyil: 

  Avropa idarəsi 

 ))Avstraliya idarəsi 

 Amerika idarəsi 

 Asiya, Okeaniya, Sakit okean və Antarktida idarəsi 

 Aralıq dənizi və Yaxın Şərq ölkələri idarəsi 

 

 

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

 Pakistan 

 Rusiya 

 Hindistan 

 ))Kanada 

 

 

41.Hansı ölkənin xaricdə 1365 ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir? 

  Nepal 

 Yaponiya 

 ))Kanada 

 Azərbaycan 



 Çexiya 

 

 

42.Rusiya XİN daxilində 2004-cü ilə qədər neçə nazir müavini var idi?  

 13 

 ))3 

 6 

 10 

 1 

 

 

43.2004-cü ildə Rusiya XİN-də hansı yeni rəhbər vəzifə təsis edildi:  departament rəhbəri 

 6-cı nazir müavini 

 vitse-nazir 

 ))baş direktor 

 baş vəkil 

 

 

44.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 

 

 

45.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 

 

 

46.XX əsrin 70-ci illərində ABŞ-da beynəlxalq məsələlərdə önəmli rol oynamağa başlayır:  

 dövlət başçısının siyasi müşaviri 

 dövlət katibi 

 ))prezidentin Milli Təhlükəsizlik işləri üzrə köməkçisi 

 baş senator 

 departament müdiri 

 

 

47.XX əsrin 70-ci illərində xarici siyasətlə bağlı iki vəzifəni tutmağa nail olmuş diplomat kimdir? 

  ))Kissincer 

 Bzejinski 

 Karter 

 Madlen Olbrayt 

 Morgentau 

 

 

48.Almaniyada xarici əlaqələrin federal orqanlarına daxil deyil:  

 parlament 

 prezident 

 xarici işlər naziri 

 ))federal torpaq rəhbərliyi 

 federal kansler 

 

 

49.Almaniyada xarici əlaqələrin nəzəri cəhətdən ali orqanını qeyd edin:  

 baş nazir 



 ))prezident 

 kansler 

 reyxskansler 

 baş direktor 

 

 

50.Alman idarəçilik sistemini bəzi mütəxəssislər necə adlandırırlar?  

 reyxstaq diktaturası 

 reyxstaq diktaturası 

 imperial recim 

 totalitar rejim 

 ))kansler diktaturası 

 

 

51.Almaniya parlamentində xarici işlər üzrə neçə komissiya mövcuddur? 

  5 

 1 

 ))2 

 belə qurum, ümumiyyətlə, yoxdur 

 4 

 

 

52.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 

 

 



53.Almaniyanın XİN daxilindəki kollegiya necə adlanır?  

 ikinci şöbə 

 baş büro 

 məşvərət şurası 

 ))direktorlar konfransı 

 müşavirlər toplantısı 

 

 

 

54.Xarici əlaqələr üzrə dövlət orqanlarını hansı meyarlar üzrə bölmək olar:  

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 yerləşmələrinə görə 

 fəaliyyətlərinə uyğun olaraq 

 hüquqi mövgelərinə görə 

 funksiyalarının xüsusiyyətlərinə görə 

 

 

55.İtaliya XİN aşağıdakı vəzifələrini iyerarxiyaya əsasən aşağıdan yuxarıya göstərin: 1. nazir 2. baş katib 
3. departament rəhbəri 4. baş katibin müavini  

 2,1, 4, 3 

 4, 2, 3,1 

 ))1, 2, 4, 3 

 3, 4, 1, 2 

 1, 4, 3, 2 

 

 

56.İtaliyanın XİN xarici siyasi təhlil və planlaşdırma departamentinə daxil deyil:  

 ))beynəlxalq islahatlara dəstək idarəsi 

 konsulluq idarəsi 

 inzibati idarə 



 kadrlar idarəsi 

 avropa inteqrasiya idarəsi 

 

 

57.Aşağıdakıları birləşdirən ümumi cəhəti qeyd edin: 1. müqavilə-hüquq idarəsi 2. informasiya və 
mətbuat idarəsi 3. Diplomatiya institutu 4. dövlət protkolu xidməti  

 ABŞ Dövlət Departamentinin qərarverici bölmələridirlər 

 Rusiyada təsərrüfat işləri üzrə nazir müavinin səlahiyyətlərinə daxildirlər 

 Fransada birbaşa nazirə tabe olan qurumlardır 

 ))onlar İtaliya XİN vahid departamenti daxilindədirlər 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

58.2004-cü ilə qədər Rusiya XİN iyerarxiyanı yuxarıdan aşağı qeyd edin:  

 departament rəhbəri, baş katib, nazir müavini, şöbə müdiri 

 ))nazir, baş katib, nazirin birinci müavini, nazirin digər müavinləri  

 nazir, vitse-nazir, nazir müavini, baş müşavir 

 baş vəkil, direktor, müdir 

 dövlət katibi, katib, katib müavini, müşavir 

 

 

59.Almaniya XİN daxilindəki şöbələrə aid deyil:  

 Avropa şöbəsi 

 Şərq şöbəsi 

 ticarət-siyasi şöbə 

 kadrlar şöbəsi 

 ))almandilli ölkələr şöbəsi 

 

 

60.Almaniyanın səfirlikləri daxilində fəaliyyət göstərmir:  



 maliyyə məsələri üzrə referent 

 informasiya şöbəsi 

 ))ekoloji şöbə 

 mədəniyyət şöbəsi 

 iqtisadi şöbə 

 

 

61.Fransanın parlamenti neçə palatadan ibarətdir?  

 ))milli məclis və senat 

 senat 

 konvent 

 ali palata və qraflar palatası 

 müəssislər məclisi və konvent 

 

 

62.Xaricdə yaşayan fransızlar parlamentin hansı palatasında təmsil olunurlar?  

 konqress 

 diaspora ilə iş əzrə komitədə 

 konvent 

 ))senat  

 irsi palatada 

 

 

63.Fransa parlamentə xarici siyasi məsələlərlə bağlı hansı hüquqlara malikdir:  

 müharibə elan etmək 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 bəzi beynəlxalq müqavilələrin təsdiqlənməsində müstəsna hüquq 

 hökümətə inam yaxud inamsızlıq nümayiş etdirmək 

 Fransadan kənarda yaşayan soydaşların mövgeyini nəzərə almaq 

 



 

64.Fransa prezidentində xarici siyasi məsələlərlə bağlı hansı səlahiyyətlər mövcuddur?  

 səfirləri təyin etmək 

 Milli təhlükəsizliyi təmin etmək 

 müqavilə bağlamaqla bağlı danışıqlar aparmaq 

 müqavilə bağlamaqla bağlı danışıqlar aparmaq 

 xarici səfirləri akreditə etmək 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

65.Fransada xarici siyasi fəaliyyətə nəzarət edən xüsusi qurumun adını qeyd edin: 

  Milli birlik komitəsi 

 Milli təhlükəsizlik məclisi 

 ))Konstitusiya şurası 

 Ölməzlər Akademiyası 

 Milli barışıq konqressi 

 

 

66.Fransanın konstitusiya Şurasına neçə nəfər və neçə illik seçilir: 

  ))9 nəfər 9 ilə 

 5 nəfər 7 ilə 

 3 nəfər 15 ilə 

 12 nəfər 13 ilə 

 8 nəfər 30 ilə 

 

 

67.Kimlər Fransanın Konstitusiya Şurasının ömürlük üzvləridir:  

 iki baş hakim 

 Şuranın sədri və müavini 

 düzgün cavab variantı yoxdur 



 ))eks-prezidentlər 

 Şuranın bütün üzvləri 

 

 

68.Fransa XİN fəaliyyət tarixçəsinin əvvəlini hansı dövrlə bağlayırlar:  

 XI əsrin ilk rübü ilə 

 ))XVII əsrin birinci yarısı ilə 

 XV əsrlə 

 XIX əsrin sonları ilə 

 XX əsrin ortaları ilə 

 

 

69.Fransada hansı təşkilatın mərkəzi orqanları da xarici əlaqəlar orqanlarına daxildir:  

 varislik cəmiyyəti 

 əsilzadələr klubu 

 ikili vətəndaşlıq şöbəsi 

 diaspora mərkəzi 

 ))frankofon cəmiyyəti 

 

 

70.XX əsrin ortalarından Fransa diplomatik və konsul personalının yeni tərkibinə daxil deyil:  

 elçilər 

 xarici işlər üzrə katiblər 

 ))MDB üzrə ekspertlər 

 Şərq üzrə mütəxəssislər 

 iş icraatçıları 

 

 

71.Yaponiya XİN-də struktur bölmələr necə adlanır?  

 ))büro 



 departament 

 katibliklər 

 ostan 

 idarə 

 

 

72.Yaponiya XİN daxilində belə struktur bölmə yoxdur:  

 xarici siyasət bürosu 

 təhlil və kəşfiyyat bürosu 

 nazir katibliyi 

 ))təhlükəsizlik komitəsi 

 iqtisadi əməkdaşlıq bürosu 

 

 

73.Yaponiyanın XİN regional struktur bölmələrinə daxil deyil:  

 Avropa işləri üzrə büro 

 ))MDB və Qafqaz bürosu 

 Asiya və Okeaniya bürosu 

 Şimali Ameriya bürosu 

 Yaxın Şərq və Afrika işləri üzrə büro 

 

 

74.Yaponiya XİN xarici siyasi bürosunun fəaliyyət dairəsinə aid deyil:  

 strateji planlaşdırma 

 beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri 

 BMT ilə əməkdaşlıq 

 humanitar problemlər 

 ))ictimaiyyətlə əlaqələr 

 

 



75.Aşağıdakılardan hansıları Böyük Britaniyanın xarici əlaqələr orqanlarına aiddir: I) Forin ofis; II) 
Dauninq-strit; III) Ke Dorse; IV) Uol strit; V) Bukingem sarayı;  

 ))I və II 

 II və IV 

 I və V 

 IV və V 

 III və V 

 

 

76.Aşağıdakıları iyerarxiya prinsipi ilə düzün: I) Xarici işlər naziri; II) Xarici işlər nazirinin müavinləri; 
III) səfirlər; IV) konsullar; V) əməliyyat-ərazi idarələri  

 I,II,III,IV,V 

 II,IV,I,V,III 

 V,II, III, I, IV 

 ))I,II, V, III, IV 

 III,IV,I, V, II 

 

 

77.Bir qayda olaraq, XİN qurumları daxilində müqavilə-hüquqi şöbəyə aid edilir:  

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 beynəlxalq hüquqi məsələlərlə məşğul olur 

 bəzi dövlətlərdə ədliyyə nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxildir 

 Böyük dövlətlərdə ayrıca struktur bölmə kimi ayrılır 

 müqavilələrin ratifikasiyanı da həyata keçirirlər 

 

 

78.Bir qayda olaraq, XİN qurumları daxilində inzibati şöbəyə aid edilir:  

 kommunikasiya məsələləri 

 təhlükəsizlik məsələləri 

 ))protokol və etiket məsələləri 



 arxivlər 

 kitabxana 

 

 

79.Diplomatik nümayəndəliyin tərkibinə neçə kateqoriyalı əməkdaş daxildir:  

 4 

 6 

 7 

 5 

 ))3 

 

 

80.Hökümətin hər hansı şəxsi diplomatik nümayəndə qismində təyinatına razılığı necə adlanır:  

 aparteid 

 ))aqreman 

 anşlyuz 

 anneksiya 

 annotasiya 

 

 

81.Diplomatik nümayəndəliyin tərifinə aid deyil: 

  bir dövlətə məxsusdur 

 digər dövlətin ərazisində yerləşir 

 daimidir  

 xarici əlaqələr orqanıdır 

 ))sırf diplomatlardan ibarətdir 

 

 

82.Azərbaycanda ən çox attaşesi olan səfirlik hansı ölkəni təmsil edir?  

 Türkiyə 



 Misir 

 ))ABŞ 

 Rusiya 

 İspaniya 

 

 

83.Ən aşağı diplomatik dərəcəni qeyd edin  

 ))attaşe 

 duayen 

 katib 

 aqreman 

 müşavir 

 

 

84.XİN əməkdaşlarının fərqlənmə dərəcələri necə adlanır:  

 titul 

 şan 

 vəzifə 

 ))ranq 

 miqyas 

 

 

85.Bir ölkədə fəaliyyət göstərən bütün əcnəbi diplomatlar təşkil edir:  

 Diplomatik liqanı 

 ))Diplomatik korpusu 

 Diplomatik İttifaqı 

 Diplomatik birliyi 

 Diplomatik uniyanı 

 

 



86.Duayen vəzifəsinə seçilməkdə adətən hansı meyar əsas götürülür:  

 diplomatın rütbəsi 

 diplomatın yaşı 

 ))diplomatın ölkədə fəaliyyət müddəti 

 diplomatın əlaqə dairəsi 

 diplomatın təmsil etdiyi dövlətin nüfuzu 

 

 

87.Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrə önəm verən və ticarət məsələləri üzrə iki attaşesi olan səfirlik: 

  ))İtaliya 

 Macarıstan 

 Çin 

 Cənubi Koreya 

 Çexiya 

 

 

88.Azərbaycanın hansı ölkədəki səfirliyində sahə üzrə köməkçiləri daha yüksək ranqla təmsil olunublar: 
 Liviya 

 İraq 

 Cənubi Koreya 

 ))Rusiya 

 Meksika 

 

 

89.Hansı dövlətin Azərbaycanda Mədəni Mərkəzi və onun nəzdində mədəniyyət üzrə daha iki attaşesi 
var?  Çexiya 

 ))Misir 

 Meksika 

 İsrail 

 Şotlandiya 



 

 

 

 

 

90.Hansı kateqoriyalı personal yerli vətəndaşlardan seçilə bilər:  

 ))xidmətçi 

 diplomatik 

 texniki 

 hərbi 

 daxili 

 

 

91.Konsulluğun səfirlikdən fərqlərinə aid deyil:  

 Konsulluq səfirliklə eyni şəhərdə yerləşmir 

 ))Konsulluq əməkdaşları diplomatik üstünlük və imtiyazlara malik deyillər 

 Konsulluq statusa göpə daha aşağıdadır 

 Konsulluğun əsas fəaliyyət dairəsinə siyasi məsələlər daxil deyil 

 Konsulluğun personalı sayca daha azdır 

 

 

92.XX əsrin 70-ci illərində Kuba-ABŞ münasibətləri kəsildikdə ABŞ «maraqlar şöbəsi» yaradılmışdı: 

  Rusiyanın səfirliyində 

 Böyük Britaniyanın səfirliyində 

 ))İsveçrənin səfirliyində 

 Braziliyanın səfirliyində 

 Almaniyanın konsulluğunda 

 

 



93.XX əsrin sonlarında Yuqoslaviya böhranı zamanı Belqradın maraqları hansı dövlətin səfirliyində 
təmsil edilirdi:  

 Çexiyanın 

 Macarıstanın 

 ))Rusiyanın 

 Xorvatiyanın 

 İtaliyanın 

 

 

94.Mərakeşdə daimi duayen hansı ölkənin təmsilçisidir? 

  Rusiya 

 İspaniya 

 ))Fransa 

 Böyük Britaniya 

 Yaponiya 

 

 

95.Toqo dövlətində daimi duayen və vitse-duayen hansı ölkələrin təmsilçiləridir?  

 ))Almaniya və Fransa 

 İngiltərə və İspaniya 

 Rusiya və Misir 

 Almaniya və İtaliya 

 Avstriya və İsveç 

 

 

96.Müasir diplomatiyanın formaları nə vaxt yaranır:  

 IX əsrdə 

 XI əsrdə 

 XIII əsrdə 

 ))XVI-XVII əsrlərdə 



 XIX əsrdə 

 

 

97.«Maraqlar şöbələri» harada açıla bilər: 

  Üçüncü ölkənin ərazisində 

 Xarici işlər nazirliyinin nəzdində 

 ))Ölkənin ərazisindəki neytral dövlətin səfirliyinin nəzdində 

 BMT-nin yerli qərargahında 

 ATƏT-in yerli nümayəndəliyində  

 

 

98.ABŞ-dan sonra, Azərbaycanda attaşelərin say çoxluğuna görə ikinci hansı ölkənin səfirliyidir? 

  ))Türkiyə 

 İran 

 Çin 

 CAR 

 Çexiya 

 

 

99.Bu şəhərlərin hansında Azərbaycanın baş konsulluğu yoxdur? 

  Qars 

 Təbriz 

 Sankt-Peterburq 

 ))Praqa 

 İstambul 

 

 

100.Bu şəhərlərin hansında Azərbaycanın fəxri konsulluğu yoxdur 

  Beyrut 

 ))Frankfurt 



 düzgün cavab variantı yoxdur 

 Genuya 

 Bratislava 

 

 

 

 

 

101.Diplomatik nümayəndəliyin texniki personalına daxildir: I) attaşe; II) müşavir; III) şifrləyici; IV) 
makinaçı; V) sürücü;  

 I və III 

 I və V 

 ))III və IV 

 II və IV 

 IV və V 

 

 

102.Missiyanın səfirlikdən fərqlərinə aid deyil:  

 Missiyanın konkret məqsədi var 

 Missiya statusa görə daha aşağıdadır 

 ))Missiya diplomatik nümayəndəlik hesab edilmir 

 Missiyaya elçi başçılıq edir 

 Missiya hökümət başçısı yanındadır, səfirlik dövlət başçısı 

 

 

103.XX əsrin 70-ci illərində Kuba-ABŞ münasibətləri kəsildikdə Kubanın «maraqlar şöbəsi» 
yaradılmışdı:  Rusiyanın səfirliyində 

 ))Çexoslovakiyanın səfirliyində 

 İspaniyanın səfirliyində 

 Fransanın səfirliyində 



 Yuqoslaviyanın səfirliyi nəzdində 

 

 

104.Hansı dövlətin «maraqlar şöbəsi» ABŞ-da bir müddət Ermənistanın səfirliyi nəzdində yaradılmışdı: 
 İraqın 

 Belorusun 

 Şimali Koreyanın 

 ))İranın 

 Gürcüstanın 

 

 

105.Hansı ölkənin səfiri 1943-1970-ci illərdə ABŞ-da çalışaraq nəhayət, duayen seçildi:  

 Meksika 

 Salvador 

 Yeni Zelandiya 

 ))Nikaraqua 

 Çili 

 

 

106.XX əsrin 70-ji illərində hansı dövlətin səfiri 17 il səfir kimi çalışdıqdan sonra Londonda duayen 
seçilir:  Lixteynşteyn 

 ))Lüksemburq 

 Monako 

 Butan 

 Lesoto 

 

 

107.yaranır; II) Xaç yürüşləri Şərq dünyasını yenidən Avropaya açır; III) Bizans imperiyasının süqut edir; 
IV) Daimi diplomatik nümayəndəliklər formalaşır; V) İlk konsulluq qurumları formalaşır.  

 I və V 

 II və III 



 IV və V 

 II və IV 

 ))I və IV 

 

 

108.«Maraqlar şöbələri» hansı hallarda yaradılır:  

 ))İki ölkə arasında rəsmi diplomatik münasibətlər olmadıqda 

 İki ölkə arasında xüsusi iqtisadi maraqlar mövcud olduqda 

 Məxfi danışıqlar aparmaq məqsədi ilə 

 İki etnik cəhətdən yaxın ölkələr arasında 

 Hərbi-strateji partnyor-dövlətlər arasında 

 

 

109.Azərbaycanda hansı ölkənin baş konsulluğu var? 

  Macarıstanın 

 Fransanın 

 Rusiyanın  

 ))İranın 

 Qazaxıstanın 

 

 

110.Sadalanan ölkələrin hansının Azərbaycanda fəxri konsulluğu yoxdur? 

  İsveç 

 ))Meksika 

 Niderland 

 Sloveniya 

 Qırğızıstan 

 

111.Diplomatik kontaktlara aid deyil:  

 ))dostluq münasibətlərinə çevrilməməlidirlər 



 qarşılıqla inam və etibara əsaslanmalıdırlar 

 daimi xarakter daşıyırlar 

 səmərəli olmalıdırlar 

 sistemli şəkildə aparılmalıdırlar 

 

 

112.Diplomatik kontakt növlərinə aiddir: I) ali səviyyədə kontaktlar II) müxalifət nümayəndələri ilə 
kontaktlar III) turistlərlə kontaktlar IV) KİV ilə kontaktlar V) tələbələrlə kontaktlar 

  III, IV və V 

 ))I, II və IV  

 I, III və V 

 II, IV və V 

 I, II və III 

 

 

113.Ali səviyyədə kontaktlara təsir edən obyektiv amillərə daxil deyil: I) ölkənin beynəlxalq 
münasibətlərdə rolu və yeri II) ikitərəfli münasibətlərin vəziyyəti III) ali şəxsi maraqlandırmaq bacarığı 
IV) diplomatın şəxsi nüfuzu V) ali şəxsin görüşdə maraqlılığı 

  I və V 

 II və IV 

 IV və V 

 ))III və IV 

 II və V 

 

 

114.Parlament üzvləri ilə kontaktların əhəmiyyətliliyinə aid deyil:  

 hansı qanunların hazırlandığı birinci əldən öyrənmək  

 ayrı-ayrı parlament komissiya və qruplarının qanunların qəbuluna təsiri var 

 parlamentdə cəmiyyətin aparıcı qüvvələri təmsil olunur 

 parlamentdə dövlət işlərinə təsir edən şəxslər var 

 ))millət vəkilləri vasitəsi ilə secicilərinə təsir etmək olar 



 

 

115.Müxalifətlə kontaktlarda nəzərə alınmalıdır: 

  ))radikal partiyalarla münasibətlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır 

 müxalifət nümayəndələri tam obyektiv informasiya çatdırırlar 

 seçki kampaniyaları zamanı onlarla daha sərbəst şəkildə görüşmək olar 

 müxalifət nümayəndələri ilə məxfi informasiyanı bölüşmək olar 

 partiya liderləri partiyanın prinsiplərinə sadiqdirlər 

 

 

116.Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə kontaktlar yardımçı olmur:  

 vaxt və maliyyə vəsaitlərinə qənaət etməyə 

 ))informasiyanın məxfiliyini təmin etməyə 

 əlavə informasiya əldə etməyə 

 ictimai rəyə təsir etməyə 

 rəsmi şəkildə deyə bilmədiklərini çatdırmağa 

 

 

117.KİV diplomatın təmsil etdiyi ölkəyə mənfi münasibət nümayiş etdirirsə, diplomat:  

 hər tənqidi məqaləyə dərhal kəskin reaksiyasını bildirməlidir  

 KİV-ni məhkəməyə verməlidir 

 səhvlərini boynuna alıb üzr istəməlidir 

 ))səbrli olub, münasibətləri düzəltməyə çalışmalıdır 

 ittihamedici cavab məqalələri ilə çıxış etməlidir 

 

 

118.Ziyalı və mədəniyyət xadimləri ilə kontaktlara aid deyil:  

 onlarla görüşlər diplomatın nüfuzunu artırır 

 ))bilavasitə təbliğat vasitəsidir 

 onlarda həyatın müxtəlif sahələri üzrə analitik material var 



 diplomat öz ölkəsinin imicini yüksəldir 

 cəmiyyətin digər təbəqələri ilə münasibətlər yaxşılaşır. 

 

 

119.Bunlardan hansı ilə diplomatik kontaklar məhdud xarakter daşıyır: 

  həmkarlar ittifaqları 

 ekoloji təşkilatlar 

 ))hərbçilər 

 humanitar ictimai təşkilatlar 

 qadın təşkilatları 

 

 

120.Hansı dövrdən başlayaraq diplomatların xanımlarının diplomatiyada vacib rol oynadığı qəbul edilir? 
 Orta əsrlərdən 

 Yeni dövrdən 

 XVIII-ci əsrdən 

 XX əsrin sonlarından 

 ))XIX-cu əsrdən 

 

 

121.Pakistan XİN inzibati katibə tabe olan bölmələrə aid deyil: 

  səfirlik binası və xüsusi lahiyələr 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))Əfqanıstanla iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı 

 Təhlükəsizlik xidməti 

 Audit və təftiş 

 

 

122.İnternet texniki cəhətdən səfirliyin hansı fəaliyyətini asanlaşdırıb? 

  ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 



 minlərlə sorğulara əməkdaşların yerinə bir veb-sayt cavab verir 

 diplomatik əməkdaşlara vəzifə iddilarını nəzərdən keçirmək 

 əməkdaşlara ödənişləri vaxtında əldə etmək imkanı verir 

 fırıldaqların qarşısını qısa müddət ərzində almaq 

 

 

123.ABŞ xarici işlər qurumunun sosial təminat sistemi harada yerləşir? 

  Qvadalaxara 

 Los-Anjeles 

 Filadelfiya 

 ))Baltimor 

 Vaşinqton 

 

 

124.Müasir texnologiyalar səfirliyin konsulluq şöbəsinə hansı fırıldağın qarşısını almaq imkanı verir? 
 telefon danışıqlarının dinlənilməsinin 

 ))pasportlarda qanunsuz dəyişiklikərin 

 dövlət rəmzlərinə təhqiramiz münasibətin 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 saxta nömrələri olan maşınlarla səfirliyin ərazisinə daxilolma cəhdlərinin 

 

 

125.ABŞ-ın harada virtual konsulluğu mövcuddur? 

  Monakoda 

 Liverpulda 

 Şotlandiyada 

 İrlandiyada 

 ))Uelsdə 

 

 



126.Çalışdığı ölkənin ziyalıları və mədəniyyət xadimləri ilə yaxın əlaqələrə malik olan səfirimiz kimdir? 
 ))Polad Bülbüloqlu 

 Həsən Həsənov 

 Məhərrəm Əliyev 

 Tamerlan Qarayev 

 Əli Həsənov 

 

 

127.Səfirin yerli ziyalılarla görüşlərinin ölkənin bütün vətəndaşlarının gözündə nüfuzunun artmasının 
səbəbi nədir? 

 ziyayılarla ünsiyyət səfirdən daha böyük bacarıq və bilik tələb edir 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 bu cür görüşlər mütləq televiziya vasitəsilə geniş şəkildə yayımlanır 

 ))ziyalılar millətin «siması»dırlar  

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

128.Diplomatın cəmiyyətin digər qrupları ilə kontaktlarına aid deyil:  

 ekoloji təşkilatlar 

 qadın təşkilatları 

 hərbçilər 

 həmkarlar ittifaqları 

 ))KİV-lə əlaqələr 

 

 

129.Diplomat cəmiyyətin digər qrupları kontaktlar qurarkən hansı amilləri nəzərə almır: 

  onların təsir dairəsini 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))qrupun rəsmi qeydiyyatdan keçmiş üzvlərinin sayını 

 çalışdığı ölkədə həmin qrupun nüfuzu 



 təmsil etdiyi dövlətin siyasi xəttində qrupun önməlik dərəcəsi 

 

 

130.Həmvətənlilərlə əlaqələr daha sıxdır:  

 ))konsulluqlarda 

 yardım fondlarında 

 ticarət nümayəndəliklərində 

 XİN-də 

 səfirliklərdə 

 

 

131.Diplomat həmvətənlilərin maraqlarını müdafiə edərkən ilk növbədə nəzərə alır 

 nüfuz sahibi olan həmvətənlilərinin hüquqlarını 

 soydaşlarının hüquqlarını 

 qadın-həmvətənlilərinin hüquqlarını 

 ))öz ölkəsinin vətəndaşlarının hüquqlarını 

 yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarını 

 

 

132.Səfirlik daxilində kontaktların sistemləşdirilməsi və əlaqələndirilməsinə ehtiyacın səbəbi: 
 bürokratik qaydadır 

 ))eyni kontakt istiqamətində bir neçə diplomatın çalışmasının qarşısını almaq üçün 

 rəhbərliyin onlarla tanış olmasını asanlaşdırmaq üçün 

 diplomat öz kontaktlarını unutmasın deyə 

 diplomatlar bir-birindən kontaktları «oğurlamasınlar» deyə 

 

 

133.Bəzi hallarda səfirliyin kontaktları hansı qurumun maraqları ilə toqquşa bilər?  

 Ekologiya nazirliyi 

 əmək nazirliyi 



 Sərhəd qoşunları 

 DİN 

 ))MTN 

 

 

134.Kontaktın davamlı və möhkəm olması üçün diplomat vaxtaşırı nə edir?  

 kontaktda olan şəxsi məxfi informasiya ilə təmin edir 

 kontaktda olan şəxsin şəxsi sirlərini öyrənməyə cəhd edir 

 ))kontaktda olan şəxsə əlamətdar günlərdə suvenirlər verir 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 kontaktda olan şəxsin karyera rəqibləri ilə mübarizə aparır  

 

 

135.Hansı dövrlərdə diplomatların xanımlarının diplomatiyada rolu inkar edilirdi?  

 ))Qədim Dövr və Orta Əsrlərdə 

 XX və XXI əsrlərdə 

 Yeni Dövr və XIX əsrdə 

 V-X əsrlərdə 

 Neolit və Mezolit dövrlərində  

 

 

 

 

 

136.Diplomatik kontaktlarda etibarlılıq amili ilə bağlı deyil: 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 qarşılıqlı olmalıdır 

 tərəflər bir-birinə şübhə ilə yanaşmamalıdırlar 

 ciddi ünsiyyətə hazır olmalıdırlar 

 səmərəli fikir mübadiləsinə meyl etməlidirlər 



 

 

137.Diplomat kiminlə kontaktdan qaçmalıdır?  

 müstəqil rəyi olandan 

 geniş bilik bazasına malik olandan 

 analitik düşüncə sahibindən 

 ))düşüncələri sırf mətbuata, televiziyaya əsaslanandan 

 hər hansı bir sahənin mütəxəssisindən 

 

 

138.Diplomatik kontaktlar üçün səciyyəvidir:  

 daimilik 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 əsaslı xarakter daşımaq 

 mütəmadilik 

 sistemlilik 

 

 

139.Səfir üçün ali şəxslə kontakt qurmaq üçün ilk fürsət:  

 qonşuluqda yaşamaq 

 dövlət bayramı ilə bağlı tədbir 

 ))etimadnamənin təqdimatı 

 səfirin ölkəsinə həmin rəsmi şəxsin səfəri 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

140.İki ölkə arasında gərginlik yaşanırsa, diplomat nə etməlidir?  

 ))istənilən halda kontakt qurmaq cəhdlərini davam etdirməlidir 

 müvəqqəti olaraq kontakt qurmaq cəhdlərindən imtina etməlidir 

 öz rəhbərliyini gərginliyi tez aradan götürməyə çağırmalıdır 



 ali şəxslə birbaşa görüşlərdən qaçmalıdır 

 bu cür şəraitdə işləməkdən imtina etməlidir 

 

 

141.XX əsrin 70-ci illərində SSRİ-nin dörd diplomatını persona non-qrata elan etmiş dövlət:  

 Polşa 

 Meksika 

 Avstraliya  

 ))Tunis 

 Somali 

 

 

142.XİN-daxili kontaktların qurulması üçün diplomatın biliklərinə daxil deyil:  

 XİN daxili strukturu 

 departamentlərin şəxsi heyəti barədə məlumat 

 XİN fərqli özünəməxsus xüsusiyyətlərindən agah olmaq 

 XİN əməkdaşlarının subordinasiyası  

 ))XİN əməkdaşlarının genealoji məlumatları 

 

 

143.Pakistan XİN hansı regionla bağlı əlavə katib vəzifəsi yoxdur? 

  Afrika 

 Yaxın Şərq 

 ))Okeaniya 

 Amerika 

 Avropa 

 

 

144.Qadınların diplomatiyada rolunu hətta bu islahatçı diplomat belə inkar edirdi: 

  ))Kalyer 



 Dante 

 Fet 

 Kissincer 

 Olbrayt 

 

 

145.Diplomatların xanımlarının rolunun artması ilk növbədə hansı sahədə baş verdi:  

 tərcüməçilikdə 

 sənədlərin tərtibatında 

 məsləhətçi qismində 

 ))diplomatik qəbulun təşkilində 

 müqavilə lahiyələrinin müzakirəsində 

 

 

146.Azərbaycanın hansı ölkədəki səfirlərinə diplomatik kontaktlar yaratmaq daha asandır? 

  ABŞ 

 ))Gürcüstan 

 Braziliya 

 Çin 

 Avstraliya 

 

 

147.Azərbaycanın hansı ölkədəki səfirinə kontaktlar qurmaq daha çətindir? 

  İran 

 Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Rusiya 

 ))ABŞ 

 

 



148.ABŞ-dakı Azərbaycan səfirinin diplomatik kontakt qurmaqda mane olan obyektiv amillərə aid deyil: 
 ABŞ super-güc mərkəz olması 

 Azərbaycanın nüvə dövləti olmaması 

 ))Səfirin xarici dili mükəmməl səviyyədə bilməməsi 

 Azərbaycanın ABŞ xarici ticarətində çəkisinə görə birincilərdən olmaması 

 Azərbaycanın Böyük səkkizliyə daxil olmaması 

 

 

149.Azərbaycanın Türkiyədə səfirinə diplomatik kontakt qurmaqda yardımçı olan obyektiv amillərə daxil 
deyil:  

 ))Türkiyədəki səfirimizin türk filologiyası üzrə təhsil alması 

 ölkələr arasında strateji partnyorluq 

 milli soykökümüzün eyni olması 

 bizim qonşu dövlətlər olmağımız 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

150.Rusiyadakı səfirimizin diplomatik kontaktlar qurmaqda yardımçı olan subyektiv amili qeyd edin: 
 ölkələrimizin qonşu olması 

 Rusiyada bir neçə milyon soydaşımızın yaşaması 

 yaxın tarixi keçmişin birliyi 

 ))səfirin rus mədəniyyət xadimləri və əhalisi arasında populyarlığı 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

151.Milli Məclisdə ümumölkə səviyyəsində təsir imkanlarına malik olan millət vəkilini qeyd edin:  

 Fəzail Ağamalı 

 ))Mehriban Əliyeva 

 Fuad Muradov 

 Siyavuş Novruzov 

 Xanhüseyn Kazımlı 



 

 

152.2010-cu ildə müxalifətlə əlaqələrdə xarici səfirliklər hansı dövrdə daha ehtiyatlı olmuşdular?  

 yanvar-fevral 

 aprel-may 

 mart ayında 

 iyul-avqust 

 ))oktyabr-noyabr 

 

 

153.Diplomatın kontakt qurmasında hansı amillər mövcuddur?  

 real və potensial 

 ali və aşağı dərəcəli 

 ))obyektiv və subyektiv 

 aşkar və gizli 

 məcburi və könüllü 

 

 

154.Pakistanın XİN strukturunda Azərbaycanın da önəm verdiyi beynəlxalq təşkilat hansıdır?  

 ))İslam Konfransı Təşkilatı 

 Əfqanıstanla İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı 

 Asiya Sakit okean regionu əməkdaşlığı 

 Yaxın Şərq əməkdaşlıq təşkilatı 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

155.Parlamentdə kontaktın olması diplomata qanunlarla bağlı imkan verir: 

  qanunla bağlı səsvermənin nəticələrini dəyişdirmək 

 yazılmasında bilavasitə iştirak etmək 

 icrasını dayandırmaq 



 ))qəbulunu gecikdirmək yaxud tezləşdirmək 

 qanunun yazılması üslubunu dəyişdirmək 

 

 

156.Müxalifətin hansı qanadı ilə kontaktlar saxlamaq xüsusən təhlükəlidir? 

  solçu 

 ))radikal 

 dini 

 sağçı 

 konservativ 

 

 

157.Sadalanan ölkələr arasında Azərbaycanın sıx iqtisadi əlaqələri olmayanı qeyd edin:  

 Türkiyə 

 İtaliya 

 Gürcüstan 

 Rusiya 

 ))Seneqal 

 

 

158.Son illər Avropa dövlətlərində siyasətə təsir edən aparıcı ictimai qrupu qeyd edin:  

 humanitar ictimai təşkilatlar 

 hərbi 

 ))ekoloji 

 həmkarlar ittifaqı 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

159.Diplomat öz kontaktlarını:  

 ))xələfinə ötürməyi bacarmalıdır 



 məxfi saxlamağı bacarmalıdır 

 getdikdən soqnra unutmağı bacarmalıdır 

 gündəlik nəzarət altında saxlamalıdır 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

160.Diplomatiyada mühüm rol oynamış xanımlara daxil deyil:  

 Kondoliza Rays 

 Tansu Çillər 

 Sara Xatun 

 ))Məhsəti  

 Madlen Olbrayt 

 

161.«Biz əvvəllər olmuş, yaxud bu gün olan yox, sabah olacaq dünyada işlə məşğul ola biləcək kişi və 
qadınların hazırlığına ehtiyac duyuruq» kəlamının müəllifi kimdir?  

 Henri Kissincer 

 ))Madlen Olbrayt 

 Zbiqnev Bzejinski 

 Kondoliza Rays 

 Toni Bleyer 

 

 

162.Fransanın müasir xarici siyasi prinsipləinə aid deyil:  

 Fransa müstəqil siyasət yürütməlidir 

 Əsas prioritet Avropa həmrəyliyidir 

 Təhlükəsizliyin əsası - Atlantik həmrəylikdir 

 ))Latın Amerika ölkələri ilə münasibətlər prioritet xarakter daşıyır 

 Digər ölkələrin diqtə və təzyiqlərinə boyun əyilməməlidir 

 

 



163.Hansı ölkələrlə Almaniya diplomatik əməkdaşların əvəzedilməsini həyata keçiribdir  

 İtaliya və Yunanıstan 

 ))Fransa və Böyük Britaniya 

 Böyük Britaniya və Polşa 

 Norveç və Danimarka 

 Avstriya və Finlyandiya 

 

 

164.ABŞ Dövlət Departamenti üçün səfirin uğurlu fəaliyyətinin əsas amil kimi nə önə çəkilir:  

 məxfi materiallar əldə etməyini 

 hərbi əlaqələrin genişlənməsini 

 ))ticarət və Amerika mallarının idxal səviyyəsini 

 diplomatın kontaktlar dairəsinin genişliyi 

 İKT istifadə etmək səviyyəsi 

 

 

165.Müasir dövrün diplomatiyasına təsir edən amillərə aid deyil:  

 ))kommunikasiya problemləri 

 qloballaşma 

 etnik münaqişələr 

 beynəlxalq maliyyə problemləri 

 beynəlxalq terrorizm 

 

 

166.İnformasiya texnologiyalarının inkişafı diplomatlardan hansı keyfiyyəti tələb edir:  

 ehtiyatlılığı 

 yalan danışmağı 

 qənaət etməyi 

 ))çevik, cəld reaksiya 

 təvazökarlığı 



 

 

167.Fransa səfirlərin strateji planının əsas müddəalarını təsdiqləyir:  

 departament müdiri 

 ))bilavasitə xarici işlər naziri 

 XİN-nin müavini 

 bilavasitə baş nazir 

 şəxsən prezident 

 

 

168.Müasir Fransa diplomatiyasında artdı: 

  bir ölkədəki səfirlik və konsulluq arasında əməkdaşlığın səviyyəsi 

 XİN-nin prezidentdən müstəqilliyi 

 düzgün ccavab variantı yoxdur 

 mükafatlandırma sisteminin tətbiqi müddəti 

 ))nazirlik və xaricdəki nümayəndəlikləri arasında məlumat mübadiləsinin sürəti 

 

 

169.Böyük Britaniyada səfirə etimadnamə vermədən işə başlamaq icazə verilməsinin səbəbi: 
 diplomatik prtokol normalarının sadələşdirilməsi 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))kraliçanın qəbuluna düşməyinin çətinliyi və uzunmüddətliyi 

 ingilis kral sarayının protokol normalarının mürəkkəbliyi 

 yerli baş nazirinin qəbuluna düşməyinin çətinliyi  

 

 

170.Böyük Britaniyanın aparıcı müttəfiqi olan ölkə:  

 ))ABŞ 

 Rusiya 

 Fransa 



 Çexiya 

 Hindistan 

 

 

 

 

 

171.Jüppe Fransanın XİN vəzifəsinə nə vaxt təyin edildi: 

  ))1993-cü ildə 

 2001-ci ildə 

 1979-cu ildə 

 2009-cu ildə 

 1193-cü ildə 

 

 

172.Müasir Fransa xarici siyasəti sistemində dəyişiklik:  

 səfirlərin kontakt qurmaq üçün maddi imkanlarını artırma 

 miqrantları diplomatiya sahəsinə buraxmamaq istiqamətində planın tərtib edilməsi 

 ))səfirlərə ümumi tövsiyyələrdən konkret tapşırıq və hesabat sisteminə keçid 

 ekoloji istiqaməti bir nömərli məsələ olaraq irəli sürmək 

 hər kişi-səfirin birinci köməkçisinin xanım olmasını təmin etmə 

 

 

173.İngiltərənin XİN naziri olmuş şəxsi qeyd edin:  

 ))Rifkind  

 Jüppe 

 Bleyer 

 M.Olbrayt 

 J.Karter 

 



 

174.Böyük Britaniyanın xarici iqtisadi siyasətdə elan etdiyi əsas istiqamətlərə aid deyil: 

  ticarət 

 investisiyalar 

 əmtəə ixracatı 

 ))miqrantların cəlb edilməsi 

 turizm 

 

 

175.Aşağıdakılar hansı dövlətin xarici siyasətinin əsas prinsiplərinə aiddir: 1) Ölkənin ərazi bütövlüyü və 
təhlükəsizliyi 2) Avropada sülh və təhlükəsizlik 3) tabeələrinin maddi rifahının təminatı 

  Butan 

 ))Böyük Britaniya 

 Belarus 

 Bolqarıstan  

 Vatikan 

 

 

176.Müasir dövrdə ABŞ xarici siyasətinin təməlini təşkil edir: 

  hücum, müdafiə və tərəqqi 

 rəqabət, bölgü və mübarizlik 

 ticarət, iqtisadi üstünlük və diplomatiya  

 ekologiya, mübarizə və açıqlılıq 

 ))müdafiə, diplomatiya və inkişaf  

 

 

177.ABŞ-ın dünyadakı təsirinin ənənəvi mənbələri: 

 nüvə silahı və «dəyənək siyasəti» 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))iqtisadi qüdrət və «nümunə gücü» 



 müstəmləkərə təsir və «zorla təhdid» 

 antikommunizm və miqrasiya siyasəti 

 

 

178.İngiltərə və Fransanın xarici siyasətində oxşar mövge:  

 ))təhlükəsizliyin təməlini NATO təşkil edir 

 ABŞ-ın təsir dairəsindən mümkün qədər uzaq olmaq 

 Rusiya ilə münasibətlərdə yaxınlığa meyl 

 miqrantlara qarşı sərtlik və ayrı-seçkilik 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

179.Azərbaycanın konsulluqlar açmaq istiqamətində uzunmüddətli fəaliyyətdən sonra nail olunmuş 
məqsəd:  Los-Anjelesdə konsulluq açmaq 

 Ərdəbildə konsulluq açmaq 

 San-Fransiskoda konsulluq açmaq 

 ))Təbrizdə konsulluq açmaq 

 Bağdadda konsulluq açmaq 

 

 

180.ABŞ-ın ən yaxın strateji müttəfiqi olan ölkəni qeyd edin:  

 Çexiya 

 ))Böyük Britaniya 

 Meksika 

 Çin 

 Polşa 

 

 

181.Ermənistanın ən yaxın strateji-hərbi müttəfiqi olan ölkə:  

 Fransa 



 ABŞ 

 İsveçrə 

 İran 

 ))Rusiya 

 

 

182.Azərbaycan-ermənistan münaqişəsi ilə bağlı qəbul olunmuş beynəlxalq sənədlərə daxil deyil: 

  Lissabon Sammiti 

 Bişkək müqaviləsi 

 BMT-nin dörd qətnaməsi 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ))Mərakeş razılığı 

 

 

183.Diplomatik kuryerin malik olduğu imtiyazlara aiddir: I) yaşadığı məkanın toxunulmazlığı; II) 
üzərində axtarış aparılmaması; III) saxlanıla bilməz; IV) ictimai nəqliyyatdan ödənişsiz istifadə; V) 
internetdən ödənişsiz istifadə  

 I və V 

 I və II 

 II və IV 

 II və V 

 ))II və III 

 

 

 

 

 

184.Gözəl rəqs etmək, söhbət etmək, qadınları cəlb etmək - bu keyfiyyətlər hansı dövrün diplomatlarına 
xas keyfiyyətlərdir: 

  Qədim dünya 

 ))Orta əsrlər 



 XX əsr 

 Ən yeni tarix 

 Müasir dövrdə 

 

 

185.Ottaviano Maconun fikrinə görə, diplomat latın və yunan dillərindən başqa, hansı dilləri bilməli idi: 
 ispan, ingilis, ərəb 

 alman, fransız, çin 

 rus, türk, macar 

 kelt, ərəb, ispan 

 ))fransız, ispan, türk 

 

 

186.«Makiavellizm» anlayışının mənası nədir:  

 ))Məqsədə çatmaq üçün həm xeyir, həm şərdən istifadə etmək 

 Diplomat öz fəaliyyətində dürüst olmalıdır 

 Diplomatların kəşfiyyat xarakterli fəaliyyəti 

 Səfirlərin vahid nöqtədən çıxış etməsi 

 Diplomat dini baxışlardan uzaq olmalıdır 

 

 

187.Nikolsona görə, XVI-XVIII əsrlərdə diplomat sözü hansı sözlə eyniləşdirilmişdi 

  centlmen 

 zadəgan 

 ))fırıldaqçı, yalançı 

 əsgər 

 alim 

 

 

188.Nikolsona görə, diplomat üçün ən mənfi keyfiyyət hansıdır:  



 yalançılıq 

 səliqəsizlik 

 kobudluq 

 əsəbilik 

 ))şöhrətpərəstlik 

 

 

189.«Siyasətnamə» əsərinin müəllifi kimdir:  

 Yusif Balasaqunlu 

 ))Nizam əl-Mülk 

 Ottaviano Maco 

 Şəmsəddin Eldəniz 

 əl-Biruni 

 

 

190.Nikolson hansı əsərin müəllifidir?  

 ))«Diplomat» 

 «Diplomatik lüğət» 

 «Maraqlar şöbəsi» 

 «Hökmdar» 

 «Florensiya gündəliyi» 

 

 

191.Yeni səfiri təyin edərkən hökmdarlara tələsməməyi tövsiyyə edən mütəfəkkir kim idi:  

 Nizami Gəncəvi 

 ))Yusif Balasaqunlu 

 Nizam əl-Mülk 

 F.Kalyer 

 Nəsrəddin Tusi 

 



 

192.Fransua Kalyer hansı hökmdarın katibi vəzifəsində çalışmışdı:  

 ))XVI Lüdoviq 

 II Karl 

 XIV Lüdoviq 

 I Fransisk 

 III Eduard 

 

 

193.Qərb diplomatiyasında diplomatiyada dürüstlüyü inkar edən italyan diplomat kimdir? 

  ))Makiavelli 

 Nikolson 

 Dizraeli 

 F.Kalyer 

 Çesterton 

 

 

194.Daxili xidmət sənədlərinə xas deyil:  

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 lakoniklik 

 aydınlıq 

 birmənalılıq 

 ))ehtiyatlılıq 

 

 

195.Xarici yazışma sənədlərinə xas deyil:  

 ))birmənalılıq 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 təmkinlilik 

 spesifik terminlər biliyi 



 ehtiyatlılıq 

 

 

196.Kütləni, camaatı inandırmaq keyfiyyəti hansı dövrün diplomatına lazım idi:  

 XVIII əsr 

 Ərəb Xilafəti 

 Orta əsr Vatikan diplomatlarına 

 ))Qədim Yunanıstan 

 Yeni dövr 

 

 

197.Orta Əsrlər dövrünün diplomatının keyfiyyətlərinə aid deyil:  

 gözəl rəqs etmək 

 qadınların xoşuna gəlmək 

 incə zarafat etmək 

 kart oynamaq 

 ))elmi yeniliklərdən xəbərdar olmaq 

 

 

198.Diplomatın fəaliyyətinin mühüm hissəsi keçir:  

 kütlə qarşısında çıxışlarda 

 ))masa arxasında  

 televiziya verilişlərində 

 müsahibələr verməklə 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

199.Öz ölkəsi haqqında biliklərə daxildir:  

 coğrafiya 

 tarix 



 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür  

 mədəniyyət 

 iqtisadi inkişaf və problemlər 

 

 

200.Diplomatın mütləq bilməli lazım olduğu beynəlxalq sahəyə dair biliklərə daxil deyil:  

 beynəlxalq ticarət 

 beynəlxalq təşkilatlar 

 beynəlxalq protokol 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 beynəlxalq hüquq 

 

 

201.Diplomatın KİV-lə təmas formalarına aid deyil: 

  mətbuat konfransları 

 brifinqlər 

 bəyanatlar 

 ))ətraflı hesabat 

 müsahibələr 

 

 

202.Sadalananlar hansı qrup biliklərə aiddir: 1. maliyyə və beynəlxalq ticarət bilikləri 2. mükəmməl 
səviyyədə xarici dilləri bilmək 3. beynəlxalq hüquq sahəsində biliklər  

 ))öyrənilməsi mümkün olan biliklər qrupuna  

 şəxsi keyfiyyətlərə 

 fitri istedad tələbə edən biliklər sahəsi 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 peşəkar vərdişlər bölməsinə 

 

 



203.Kommunikativ vərdişin şərhinə daxil deyil:  

 qaşqabaqlı olmamaq 

 ))susmağa üstünlük verməlidir 

 söz ehtiyata malik olmaq 

 ünsiyyətdən qaçmamalı 

 söz ehtiyatından səmərəli istifadə etmək 

 

 

204.Müşahidə və təhliletmə vərdişinə daha tez yiyələnirlər: 

  oturaq iş reciminə meyilli 

 eyni fəaliyyətdən bezməyənlər 

 səbrli adamlar 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 bir məsələ üzərində diqqətini cəmləşdirməyi bacaranlar 

 

 

205.Aşağıda sadalananlar hansı vərdişin cəhətləri hesab edilir: 1. Mehribanlılıq. 2. Nəzakətli. 3. 
Həyatsevər 4. Anlayışlı  

 ))insanları cəlb etmək bacarığı 

 müstəqil düşüncə  

 daxili yazışma 

 müşahidə və təhlil 

 təmizkarlıq 

 

 

206.Aşağıdakılardan hansı liderlik keyfiyyətlərinə malik deyildi:  

 Çörçill 

 ))XVI Lüdoviq 

 Teymurləng 

 de Qoll 



 Heydər Əliyev 

 

207.Qədim Yunan diplomatları üçün ən vacib keyfiyyət:  

 xarici görünüş 

 xarici dilləri bilmək 

 ))natiqlik məharəti 

 liderlik bacarığı 

 yumor hissi 

 

 

208.Düzgün olmayanı göstərin: diplomat malik olmalıdır…  

 öz ölkəsi haqqında biliklərə 

 fəaliyyət göstərdiyi ölkə haqqında biliklərə 

 maliyyə və beynəlxalq ticarət sahəsində biliklərə 

 KİV və onların iş sistemi haqqında biliklərə 

 ))numizmatika sahəsində biliklərə 

 

 

209.Diplomatın peşəkar vərdişlərinə aid deyil: 

  danışıqlar aparmaq vərdişi 

 ))biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq vərdişi 

 müşahidə və təhliletmə vərdişi 

 İdarəetmə və təşkilatçılıq vərdişi 

 Özünü təqdimetmə vərdişi 

 

 

210.Diplomatın mütləq şəxsi keyfiyyətlərinə aid deyil:  

 ))dindar olmaq 

 liderlik keyfiyyəti 

 təmizkarlıq 



 intellektual maraqlılıq 

 müstəqil ağıl, əqrar qəbul etmək qabiliyyəti 

 

 

211.F.Kalyer hansı əsərin müəllifidir:  

 «Diplomatların maddi stimullaşdırılması yolları» 

 ))«Hökmdarlarla danışıqlar aparmağın üsulları haqqında» 

 «Diplomatiya tarixinin bəzi məsələləri» 

 «Diplomatiyada uğurun təmin edilməsi şərtləri» 

 «Diplomatın xarici görünüşü» 

 

 

212.Müasir dövrdə dürüstlük prinsipini pozduğu üçün siyasi nüfuzu və beynəlxalq imici sıfıra enmiş lider 
hansıdır? 

  Barak Obama 

 Merkel 

 ))Toni Bler 

 Benazir Bhutto 

 Ərdoğan 

 

 

213.İkinci Dünya Müharibəsi dövründə loyallıq prinsipini pozan diplomat kimdir? 

  Molotov 

 İden 

 Çemberlen 

 ))Şulenburq  

 Klemanso 

 

 

214.Qədim Yunanıstanda diplomatlara natiqlik məharəti nə üçün lazım idi? 



  imtahanlardan keçmək üçün  

 Senatda çıxış etmək üçün 

 tribunları inandırmaq üçün 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))xalq yığıncağının iştirakçılarını inandırmaq üçün 

 

 

215.Orta əsrlərdə diplomatlar üçün əsas məlumat mənbəsi rolunu oynayırdılar:  

 ))saray əyanları  

 tacirlər sinfi 

 alimlər 

 ordu  

 vergiödəyiciləri 

 

 

216.Orta əsrlərdə diplomat əsasən məlumatı toplayırdı:  

 ballarda 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ziyafətlərdə 

 qonaqlıqlarda 

 saray qəbullarında 

 

 

217.Orta əsrlərdə Qərbi Avropada diplomatiya sahəsində tanınmış şəhər:  

 Barselona 

 Neapol 

 ))Venesiya 

 Berlin 

 Varşava 

 



 

218.Orta əsrlərdə Avropada beynəlxalq münasibətlərdə aparıcı vahid qüvvə:  

 Bizans 

 Burqundiya  

 Türkiyə 

 ))Roma-katolik kilsəsi 

 Alman imperatorluğu 

 

 

219.Macoya görə, diplomat hansı antik müəlliflərin əsərlərini bilməli idi:  

 Platon və Sofokl 

 Demosfen və Aristotel 

 Böyük Plinii və Katul 

 Seneka və Empedokl 

 ))Aristotel və Platon 

 

 

220.Xarici yazışma sənədlərinə xas olan cəhətləri göstərin:  

 ))ehtiyatlılıq, nəzakətlik və təmkinlik 

 yalan, tərif və yaltaqlıq 

 uzunçuluq, ədəbilik və hiyləgərlik 

 hədə, ittiham və tələb 

 səmimilik, çoxmənalılıq və lakoniklik 

 

 

221.Daxili xidmət sənədlərinə xas olan cəhətləri qeyd edin: 

  ))birmənalılıq, lakoniklik və aydınlıq 

 ehtiyatlılıq, məxfilik və tələsiklik 

 hədə, ittiham və tələb 

 səliqəlilik, çoxmənanalılıq və hiyləgərlik 



 ikimənalılıq, uzunçuluq və ədəbilik 

 

 

222.Makiavelli hansı dövlətdə dövlət vəzifəsində çalışmışdı:  

 Sparta 

 Budapeşt 

 Praqa 

 Genuya 

 ))Florensiya 

 

 

223.Nikolsonun fəaliyyət sahəsinə daxil deyil:  

 diplomat 

 siyasi xadim 

 parlamentin üzvü 

 ))musiqiçi 

 publisist 

 

 

224.Nikolsonun diplomat üçün lazım olan keyfiyyətlərə daxil deyildi:  

 loyallıq 

 aramlılıq 

 ))şöhrətpərəstlik 

 dəqiqlik 

 dürüstlük 

 

 

225.Nikolsonun diplomat kimi fəaliyyət göstərdiyi paytaxtlara daxil deyil:  

 London 

 ))Varşava 



 İstambul 

 Tehran 

 Madrid 

 

 

226.Həm Şərqdə, həm də Qərbdə qiymətləndirilən diplomat keyfiyyəti hansıdır?  

 ))zəka, savad 

 Əflatunun əsərlərini bilmək 

 kütlə qarşısında çıxış etmək 

 hədiyyə qəbul etmək 

 sərbəst olmaq 

 

 

227.Fransa Akademiyasının üzvü seçilmiş diplomat kimdir? 

  Düppe 

 Molotov 

 Kontarini 

 Danton 

 ))Kalyer 

 

 

228.Müstəqil düşüncə anlayışının şərhinə daxil deyil:  

 qısa vaxt ərzində düzgün həll variantını tapmaq 

 qeyri-standart 

 qəfil dəyişikliklərə hazır olan 

 ))şablon düşüncə 

 sərbəst 

 

 

229.Makiavelli ilə Maconu birləşdirən cəhətlərə daxil deyil:  



 eyni ölkədən idilər 

 müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışmışdılar 

 ))Genuya diplomatik məktəbinin parlaq nümayəndələri idilər 

 diplomatiyanın nəzəri məsələləri ilə məşğul olmuşlar 

 diplomatın keyfiyyətləri barədə əsərlər yazmışdılar 

 

 

230.Diplomatın verdiyi məlumatda əks olunmamalıdır:  

 həqiqət 

 ))bütün həqiqət 

 yalnız həqiqət 

 dürüst informasiya 

 dəqiq informasiya 

 

 

231.Diplomatın yalanı nəyə mənfi təsir edir:  

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 diplomatın nüfuzuna 

 təmsil etdiyi dövlətin nüfuzuna 

 beynəlxalq münasibətlərə 

 diplomatın fəaliyyətinə 

 

 

232.Makiavelliyə görə diplomatda cəmləşməli olduğu canlılar arasına daxil deyil:  

 aslan 

 şir 

 tülkü 

 ))qurd 

 insan 

 



 

233.Loyallıq prinsipinin pozulmasının şərhinə daxil deyil:  

 rəhbərliyin eşitmək istədiyini söyləmək 

 rəhbərin fikrini təhrif etmək 

 ))rəhbərin fikri ilə razı olmayaraq istefa vermək 

 rəsmi ittihamı yumşaltmaq 

 neqativ informasiyanı gizlətmək 

 

 

234.bir dövlətin əməkdaşlıq etdiyi digər dövlətin yürütdüyü siyasətə və hökümətinə hörmət nümayiş 
etdirmək adlanır:  

 riyakarlıq 

 de-fakto 

 tolerantlıq 

 ekzekvatura 

 ))loyallıq  

 

 

235.Diplomat yazışmada nədən uzaq olmalıdır: 

  uzunçuluq 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 emosionallıq 

 ifrat təsvirlilik 

 kobudluq 

 

236.Diplomat loyallıq prinsipini hansı hallarda pozur: I) iş sirlərini yaxınlarına açanda; II) diplomatlıqla 
kəşfiyyatlığı eyniləşdirəndə; III) rəhbərliyinə həqiqəti yox, eşitmək istədiyini IV) rəhbərliyin fikrinə etiraz 
edəndə; V) təmsil etdiyi yaxud fəaliyyət göstərdiyi ölkənin kobud ifadələrini yumşaldaraq; 

  I və III 

 II və III 

 III və IV 



 ))III və V 

 II və V 

 

 

237.Beynəlxalq hüquq sahəsində biliklər diplomata nə üçün lazımdır? 

 ))diplomatik sənədləri düzgün tərtib etmək üçün 

 sonradan vəkillik karyerasını başlamaq üçün 

 milli qanunvericilik proseslərində iştirak üçün 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 diplomatik qəbulun təşkil olunması üçün 

 

 

238.ABŞ-ın Rusiyadakı diqqət mərkəzində olmağı xoşlayan diplomat kimdir? 

  Berne 

 ))Verşbou 

 Rays 

 Smit 

 Olbrayt 

 

 

239.Müasir beynəlxalq münasibətlərin təməledici prinsiplərinə zərbə vurmuş siyasi xadimi qeyd edin: 
 Böyük Corc Buş 

 Kofi Annan 

 ))Kiçik Corc Buş 

 Pan Qi Mun 

 Teodor Ruzvelt 

 

 

240.XX əsrin əvvəllərində Gürcüstanın müstəqilliyinin xaç atası rolunu oynamış diplomat kimdir? 
 Ribbentrop 



 Kaunits 

 Qorçakov 

 ))qraf Şulenburq 

 Kipiani 

 

 

241.Tiflisdə, Tehran, Buxarest və Moskvada diplomatik fəaliyyətlə məşğul olmuş şəxs kimdir? 
 Topçubaşev 

 ))Şulenburq 

 Taleyran 

 Kalyer 

 Nikolson 

 

 

242.1815-ci ilin Vyana konqressinin aparıcı üzvlərindən biri kim olmuşdur?  

 Napoleon 

 Fuşe 

 II Nikolay 

 I Pavel 

 ))Taleyran 

 

 

243.Taleyran hansı ölkələrin ərazi məsələsinə müdaxilə edir?  

 ))Hollandiya və Belçika 

 Polşa və Almaniya 

 Çexiya və Slovakiya 

 İtaliya və Yuqoslaviya 

 Çin və Koreya 

 

 



244.XX əsrin hansı siyasətçilərini makiavellist adlandırmaq olmaz?  

 Stalin 

 ))Bill Klinton 

 Hitler 

 Pinoçett 

 Kiçik Corc Buş 

 

 

245.Diplomatiyada həqiqət məsələsinə tam fərqli mövgelərdən kimlər yanaşırdı?  

 Kalyer və Balasaquni 

 Makiavelli və Taleyran 

 Kissincer və Topçubaşev 

 ))Makiavelli və Kalyer 

 Nikolson və Kalyer 

 

 

246.Diplomatik yazışma sənədlərinə aid deyil:  

 hesabat 

 arayış 

 siyasi məktub 

 nota 

 ))memuarlar  

 

 

247.Aşağıdakılar hansı vərdişlə bağlıdır: 1. gülərüz 2. mehriban 3. xoşünsiyyətli  

 ))kommunikativ 

 yazışma məharəti 

 təmizkarlıq 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 individuallıq 



 

 

248.Aşağıdakılar hansı vərdişlə bağlıdır: 1. üzdə olmaq bacarığı 2. publika qarşısında çıxış etmək 3. 
fikrini aydın izah etmək  

 individuallıq 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))təmsilçilik 

 kollektivçilik 

 iyerarxiya 

 

 

249.Diplomatın xüsusi bilikləri şərti olaraq neçə hissəyə bölünür? 

  2 

 ))3 

 6 

 4 

 9 

 

 

250.Taleyran müasir diplomatiyanın hansı tələbinə cavab vermirdi: 

  maraqlılıq 

 danışıqlar aparmaq 

 kommunikativ vərdiş 

 mütaliə 

 ))dürüstlük 

 

 

251.Orta əsrlərin diplomatların ən vacib bilik sahələrindən biri hansı idi?  

 ))teologiya 

 geologiya 



 rəssamlıq 

 arxeologiya 

 riyaziyyat 

 

 

252.Daxili yazışma: birmənalılıq, …, aydınlıq; Xarici yazışma: …, nəzakətlik, təmkinlik, termin və 
ifadələr, çalışdığı ölkənin adətləri və qaydaları. Buraxılanları qeyd edin: 

 konservativlik və lakoniklik 

 ideologiya və səbr 

 rəvanlıq və inadkarlıq 

 ehtiyatlılıq və xəttatlıq 

 ))lakoniklik və ehtiyatlılıq 

 

 

253.Öyrənilməsi mümkün olan diplomatik sahələr arasında boş olanı qeyd edin: Ölkələr haqqında; …; 
beynəlxalq təşkilatlar; beynəlxalq hüquq; maliyyə, ticarət; xarici dillər; KİV; intelektuallıq.  

 liderlik 

 ))protokol və etiket 

 danışıqlar aparmaq 

 müşahidə və təhlil 

 diplomatik üslüb 

 

 

254.Peşəkar vərdişlər: danışıqlar aparmaq; müşahidə, təhlil, məruzə; təmsilçilik, üzdə olmaq; …; 
kommunikativ vərdiş. Çatışmayanı əlavə edin:  

 maliyyə və ticarət 

 müstəqil düşüncə 

 ))idarəetmə və təşkilatçılıq 

 təmizkarlıq 

 inadkarlıq 

 



 

255.Təbiətən olmalıdır: müstəqil düşüncə; mehribanlıq, cəlbetmə; …; liderlik; təmizkarlıq. Çatışmayanı 
əlavə edin:  

 təmsilçilik 

 məruzə etmək bacarığı 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))maraqlılıq, yenilik həvəsi 

 mütaliə 

 

 

256.Yunanıstanda beynəlxalq əlaqələrin qədim forması neсə adlanır?  

 polis 

 aqora 

 ays 

 ))prokseniya 

 evrika 

 

 

257.Prokseniyanın mənası:  

 himayədarlıq 

 ))qonaqpərvərlik 

 səfər 

 nəzakətlik 

 etibarlıq 

 

 

258.Proksen kimlərdən seçilirdi?  

 yerli vətəndaşlardan 

 qullardan 

 din xadimlərindən 



 demosdan 

 ))hörmətli əсnəbilərdən 

 

 

259.Proksenə digər əсnəbilərə nisbətən hansı güzəştlər tətbiq olunurdu?  

 tiсarət sahəsində 

 məhkəmə sahəsində 

 ))сavab versiyalarının hamısı düzgündür 

 fəxri imtiyazlar sahəsində 

 vergilər sahəsində 

 

 

260.Proksenlərə verilən zəmanət məktubu neсə adlanırdı? 

  ))simbola 

 preambula 

 verdikt 

 ultimatum 

 diploma 

 

 

261.Qədim Yunanıstanda səfirlər öz məqsədlərini harada açıqlayırdılar?  

 senatda 

 hökmdarın qəbulunda 

 ziyafətdə 

 ))xalq yığınсağında 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

262.Vəzifəsini uğurla bitirən səfirlərə doğma şəhərdə ən böyük mükafat nə idi? 

  daha yüksək vəzifə 



 ))dəfnə taсı ilə fəxri naharda iştirak etmək  

 yeni ev 

 hökmdardan böyük ənam 

 daha böyük dövlətə səfir təyinolunma 

 

 

263.Səfirin hesabatını kim tənqid edə bilərdi?  

 hökmdarın məsləhətçiləri 

 senatorlar 

 hökmdar 

 yalnız səfirlər kollegiyası 

 ))istənilən şəhər vətəndaşı 

 

 

264.Qədim Romada mülki funksiyaları olan kahin kollegiyası adlanırdı: 

  prokseniya 

 respublika 

 ))fetsiallar 

 iyerarxiya 

 kapitoliy 

 

 

265.Fetsialların vəzifələrinə aid deyildi:  

 ))səfirləri təyin etmək 

 tayfalararası münaqişələri tənzimləmlək 

 beynəlxalq müqavilələri tənzimləmək 

 müharibə elan etmək 

 sülh bağlamaq 

 

 



266.Qədim Romada müharibə elan etməyin rəmzi nə idi?  

 sülh müqaviləsinin nizəyə sanсılması 

 əсnəbi səfirin edamı 

 düşmənin ərazisinə ölümсül yaralanmış iti atmaq 

 ))uсu yandırılımış qanlı ox 

 kahinin lənət yağdırması 

 

 

267.Qədim Romada ən yüksək statuslu səfirlər adlanırdı: 

  oratorlar 

 ))leqatlar 

 proksenlər 

 plebeylər 

 nunsilər 

 

 

268.Qədim Roma Senatının səlahiyyətlərinə aid deyildi:  

 xariсi siyasət 

 səfirlərin göndərilməsi 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 səfirlərin qəbulu 

 ))daxili siyasət 

 

 

269.Hansı qədim dövlətdə ritorika-diplomatik məktəblər mövсud idi? 

  Yunanıstanda 

 Şumerdə 

 ))Romada 

 Mannada 

 Misirdə 



 

 

270.Qədim Romanın zəngin diplomatik irsindən ən çox bəhrələnən orta əsr dövləti: 

 ))Bizans 

 Ərəb Xilafəti 

 Frank dövləti 

 Göytürk imperiyası 

 Girdıman dövləti 

 

 

271.Səfirləri Bizansın paytaxtına çətin və uzun yolla aparımasının səbəbi:  

 danışıqlara yorğun gəlmələri üçün 

 yolboyu səfirlərin sirlərini öyrənmək üçün 

 düzgün сavab versiyası yoxdur 

 ))onların bura hüсum etməkdən çəkindirmək üçün 

 səfirləri qəfil hüсumlardan sığortalmaq üçün 

 

272.Əсnəbi namizədin səfir qismində təyinatına razılıq adlanır:  

 nota 

 ultimatum 

 simbola 

 ))aqreman 

 attaşe 

 

 

273.Aqremana сavab hansı müddət ərzində verilməlidir?  

 bir ay ərzində 

 ))mümkün qədər tez 

 bir həftə ərzində 

 mümkün qədər geс 



 сavaba ehtiyaс yoxdur 

 

 

274.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 

 

 

275.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 

 

 

276.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 

 

 

277.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 

 

 

278.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 

 

 

279.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 

 

 

280.Yeni səfiri hava limanında qarşılayır:  

 protokol şöbəsinin nümayəndəsi 

 səfirliyin işlər üzrə müvəkkili 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 XİN nümayəndəsi 

 səfirliyin yüksək vəzifəli diplomatları 

 

 



281.Hava limanında fəxri qonaqlar üçün məkan adlanır:  

 ))VİP 

 BP 

 TET 

 XY 

 OK 

 

 

282.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 

 

 

283.Yeni gəlmiş əсnəbi səfir ilk vizitini hara edir:  

 baş nazirə 

 ))XİN protokol şöbəsinə 

 qohumlarına 

 prezident aparatına 

 parlamentə 

 

 

284.Yeni səfirin xariсi işlər naziri ilə ilk görüşə aid deyil:  

 səfirə nazirlə görüşün tarixi və vaxtı barədə əvvəlсədən məlumat verilir 

 nazir dövlət başçısı ilə görüşü təşkil etməkdə yardımçı olaсağını bildirir 

 nazirə əvvəlki səfirin geri çağırılma sənədənin nüsxəsi verilir 

 nazirə etimadnamənin nüsxələri verilir 

 ))bir qayda olaraq, görüş 3 saata yaxın davam edir 



 

 

285.Etimadnamənin təqdim edilməsi mərasiminin geсikdirilməsi səbəblərinə aiddir:  

 dövlət başçısının vəfatı 

 uzunmüddətli bayram günləri 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 təbii qəzalar 

 uzunmüddətli matəm günləri 

 

 

286.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 

 

287.Bir qayda olaraq, əсnəbi səfirlə dövlət başçısının ilk görüşü baş verir: 

  tranzit səfəri zamanı 

 ))etimadnamənin təqdimatı zamanı 

 birgə təşkil etdikləri qəbul zamanı 

 internet vasitəsilə 

 xanımlarının iştirak etdiyi qəbulda 

 

 

288.Etimadnamənin təqdim edilməsinə aid deyil:  

 etimadnaməni dövlət başçısı qəbul edir 

 dövlət başçısı əсnəbi diplomatı rəsmi iqamətgahında qəbul edir 

 ))səfirlə dövlət başçısı təqdimat zalına eyni qapıdan daxil olurlar 

 tədbirdə digər yüksək vəzifəli şəxslər iştirak edir 



 səfiri səfirliyin diplomatik personalı müşayiət edir 

 

 

289.Etimadnamə təqdim edildikdən sonra dövlət başçısı:  

 ))səfirə şəxsi audiyensiya verir 

 səfirin ailə üzvləri ilə tanış olur 

 səfirliyi ziyarət edir 

 сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 səfirin xahişləri ilə bağlı sərənсam imzalayır 

 

 

290.Dövlət başçısı audiyensiya verməsi dedikdə nə başa düşülür? 

  dövlət başçısından mükafat almaq 

 dövlət başçısından yeni təyinat almaq 

 şikayətini bildirmək imkanı 

 ))dövlət başçısı ilə özəl söhbət etmək 

 dövlət başçısından avtoqraf almaq 

 

 

291.Dövlət başçısının iqamətgahına yeni səfir yollanır:  

 şəxsi avtomobilində 

 ))dövlət başçısının qarajından təqdim edilən maşınla 

 XİN rəsmi maşınlarından biri ilə 

 vertolyotla 

 öz ölkəsində istehsal olunan maşın modeli ilə 

 

 

292.Etimadnamənin təqdimedilməsi mərasimində geyim forması:  

 qeyri-formal 

 rəsmi 



 şəxsi zövqdən asılı olaraq 

 qəbul edən ölkənin mili geyimində 

 ))parad geyimi ordenlərlə birgə 

 

 

293.Dövlət başçısı ilə görüşün yeri və vaxtı barədə yeni səfiri məlumatlandırır:  

 xariсi işlər naziri 

 prezident aparatının nümayəndəsi 

 ))XİN protokol şöbəsi  

 şəhər meriyasının nümayəndəsi 

 dövlət başçısının iqamətgahının komendantı 

 

 

294.Səfiri müşayiət edən XİN protokol şöbəsinin nümayəndəsi avtomobildə əyləşir:  

 ))səfirdən sol tərəfdə 

 səfirdən sağ tərəfdə 

 səfirin istəyinə uyğun şəkildə 

 sürüсünü əvəz edir 

 sürüсünün yanında 

 

 

295.Etimadnamənin təqdimatı keçirilən zala səfir daxil olarkən:  

 ondan sağda protokol şöbəsinin nümayəndəsi addımlayır 

 ondan solda işlər üzrə müvəkkil addımlayır 

 ondan sağda xariсi işlər naziri addımlayır 

 ))ondan sağda müvafiq ərazi-əməliyyat departamentinin rəhbəri addımlayır 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 

 

296.Etimadnəmnin təqdimatı zamanı səfir təqdim etmir:  



 öz etimadnaməsini 

 sələfinin geri çağırılma sənədini 

 söyləyəсək nitqin mətnini 

 düzgün сavab variantı yoxdur 

 ))şəxsiyyət vəsiqəsini  

 

 

297.Dövlət başçısının səfirə verdiyi audiyensiyada iştirak edirlər: 

  dövlət başçısı 

 xariсi işlər naziri 

 ))сavab variantlarının hamısı düzgündür 

 səfir 

 baş nazir 

 

 

298.Monarxiyalı quruluşlu dövlətlərdə etimadnamənin təqdimatı keçirilir:  

 ))daha mürəkkəb və təmtəraqlı 

 daha sadə 

 daha demokratik şəkildə 

 səfirliyin ərazisində 

 monarxın iştirakı olmadan 

 

 

299.İsveçdə səfir monarxın iqamətgahına yollanır:  

 şəxsi avtomobilində 

 şəxsi təyyarəsində 

 vertolyotda 

 ))monarxın faytonlarından birində 

 XİN avtomobilində 

 



 

300.İsveçdə etimadnamənin qəbuledilməsi mərasiminə aid deyil: 

  səfir bir neçə zaldan keçir 

 ))kralı üç nəfər müşayiət edir  

 onu qofmeysterlər müşayiət edir 

 tədbirdə hərbi orkestr iştirak edir  

 səfir tədbirə faytonla gəlir 

 

 

 

 

 


