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Sual: Xarici siyasәtin sülh alәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
mediasiya
tәhdid
iqtisadi müharibә
hәrbi tәzyiq
müharibә
Sual: Xarici siyasәtin sülh alәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qabağanı alma, preventiv diplomatiya
birbaşa danışıqlar

1%

iqtisadi intervensiya
tәbliğat
mediasiya
Sual: Xarici siyasәtin güc alәtlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
tәhdid
mediasiya
siyasi intervensiya
casusluq
diplomatiya
Sual: Xarici siyasәtin güc alәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
casusluq
müharibә
hәrbi tәzyiq
iqtisadi müharibә
tәhdid
Sual: Birtәrәfli kontaktlara aid deyil: (Çәki: 1)
mediasiya
tәbliğat
siyasi intervensiya
sasusluq
iqtisadi intervensiya
Sual: Birbaşa danışıqlar: (Çәki: 1)
dövlәt vә ya hökümәtbaşçıları arasında bilavasitә danışıqlardır
parlamentlerlәrarası danışıqlardır
xalq diplomatiyasının növüdür
sәfir statuslu diplomatların danışıqlarıdır
kiçik rütbәli diplomatların danışıqlarıdır
Sual: Diplomatiya: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
xarici siyasәti sülh alәtlәrindәn biridir
danışıqlar aparmaq bacırığıdır
dövlәtin öz xarici siyasәtini hәyata keçirmәyә yardımçı olan hәrәkәtlәr vә üsullar
mәcmusudur
bir neçә dildә susmaq bacarığıdır
Sual: Mediasiya: (Çәki: 1)
beynәlxalq münaqişәdә üçüncü tәrәfin vasitәçiliyi
münaqişәdә tәrәflәrinin birinin güzәştә getmәsidir
iki tәrәfin iştirak etdiyi münaqişәyә üçüncü tәrәfin qoşulması

düzgün cavab variantı yoxdur
KİVlә münasibәtlәr üzrә fәaliyyәtdir
Sual: Xarici siyasәtdә tәbliğat: (Çәki: 1)
sülh siyasi alәtidir
mübahisә predmetidir
danışıqlar obyektidir
әn son halda istifadә olunan siyasi alәtdir
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Casusluq: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
qeyrileqal fәaliyyәt növüdür
qәdim tarixә malikdir
xarici siyasәtin sülh alәtidir
bir qayda olaraq mәxfi strukturlar tәrәfindәn aparılır
Sual: İqtisadi intervensiya: (Çәki: 1)
hәr hansı bir sahәni yaxud ölkәni öz iqtisadi tәsir dairәsinә salmaq fәaliyyәti
başqa bir ölkәnin iqtisadi obyektlәrini güc yolu ilә әlә keçirmәk
xarici siyasәtin güc vasitәsidir
cavab variantlarının hamısı düzgündür
sırf dövlәt sәviyyәsindә digәr ölkәnin daxili işlәrinә müdaxilә
Sual: Siyasi intervensiya: (Çәki: 1)
hәr hansı bir sahәni yaxud ölkәni öz siyasi tәsir dairәsinә salmaq fәaliyyәti
xarici siyasәtin güc alәti
düzgün cavab variantı yoxdur
danışıqlarda ultimatumdan istifadәdir
siyasi münasibәtlәrin yeni müstәviyә keçirilmәsidir
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Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

Sual: Qabağını alma, saxlama: (Çәki: 1)
xarici siyasәtin güc alәtidir
inandırma alәtinin bir növüdür
xarici siyasәtin sülh alәtidir

2%

işğal siyasәtinin ilkin mәrhәlәsidir
danışıqlarda qarşı tәrәfin arqumentlәrini öncәdәn puça çıxarmaq
Sual: İqtisadi müharibә (Çәki: 1)
xarici siyasәtin güc alәtidir
düzgün cavab variantı yoxdur
danışıqlar zamanı iqtisadi tәsir mexanizmlәrindәn istifadә etmәkdir
iqtisadi mübarizәnin ilkin mәrhәlәsidir
xarici siyasәtin sülh alәtidir
Sual: Diplomatiyanın ilkin fәaliyyәt sahәsinә daxildir: (Çәki: 1)
hәrbisiyasi sahә
iqtisadi
sosial
informasiya
әtraf mühit
Sual: Diplomatiyanın fәaliyyәt sahәsinә әn son daxil edilib (Çәki: 1)
kosmos
әtraf mühit
hәrbisiyasi sahә
sosial sahә
informasiya
Sual: Diplomatiyanın qeyriәnәnәvi iştirakçılarına aid deyil: (Çәki: 1)
attaşe
akademik dairәlәr
biznes dairәlәri
ekspertlәr
QHT
Sual: Milli diplomatiyanın mәqsәdinә daxil deyil (Çәki: 1)
qlobal problemin hәlli
dövlәt qarşısında cavabdehdir
sülh yolu ilә nailolma
ideala maksimal yaxınlıq
xarici mәsәlәni hәll etmәk
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın mәqsәdinә daxil deyil: (Çәki: 1)
dövlәt qarşısında cavabdehdir
mövcud beynәlxalq şәrtlәri nәzәrә alır
maksimal effektivli hәll
qlobal problemlәrin hәlli
müxtlәif dövlәtlәrin birgә sәylәrinә әsaslanır

Sual: Diplomatiyanın fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәri qeyd edin: (Çәki: 1)
düzgün cavab variantı yoxdur
milli maraqların toqquşması
üstün vәziyyәtin saxlanmasına
mili eqoizm
ideoloji amil
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın qlobal sәviyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)
BVF
Avropa Birliyi
NATO
OPEK
MDB
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın regional sәviyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)
NAFTA
İKT
MDB
NATO
BMT
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın regional sәviyyәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
BYİB
Avropa Birliyi
ASEAN
QİӘT
NAFTA
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın regionlararası sәviyyәsinә aid olanları qeyd edin: (Çәki:
1)
Әrәb Dövlәtlәr Liqası
NAFTA
OPEK
BMT
BVF
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Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın regionlararası sәviyyәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
OPEK
İKT
MBD
NATO
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın subregional sәviyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)
ECO
NATO
NAFTA
MDB
BMT
Sual: Çoxtәrәfli diplomatiyanın subregional sәviyyәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
BVF
ECO
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
QUAM
CARİCOM
Sual: Lobbiçiliyin tәrifinә aid deyil: (Çәki: 1)
sesvermә mexanizmi
qanunverici orqanlara tәsir
icraedici orqanlara tәsir
ayrıayrı tәşkilatların maraqlarını әhata edir
xüsusi sistem vә praktika
Sual: Lobbiçiliyin tәlәblәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sırf yerli vәtәndaşlardan ibarәt qrup
müvafiq qanunverici çәrçivәlәr haqqında biliklәr
maliyyә vәsaitlәri
ekspert qrupları ilә sıx әmәkdaşlıq
dürüst informasiyanın әldә olunması
Sual: Lobbiçiliyin tәlәblәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ekspert qrupları ilә sıx әmәkdaşlıq
hәrbi sursat
siyasi partiya üzvlüyü
rәsmi danışıqların aparılması
gender bәrabәrliyinin qorunması
Sual: Lobbilәrin ekspertlәrә tәsir formalarına aid deyil: (Çәki: 1)

açıq tәzyiq vә tәhdid
analitik informasiya mübadilәsi
müştәrәk elmitәdqiqat qrupları
tematik seminarlar
tәdqiqatların maraq auditoriyalarına çatdırılması
Sual: Lobbilәrin ekspertlәrә tәsir formalarına aiddir: (Çәki: 1)
tematik seminarlar
tәdqiqatların maraq auditoriyalarından mәxfi saxlamaq
analitik informasiyanın gizlәdilmәsi
açıq tәzyiq vә tәhdid
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Lobbiçilәrin maraq auditoriyasına aiddir: (Çәki: 1)
parlament üzvlәri
ordu
gәnclәr
millәtçilәr
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Lobbilәrin maraq auditoiyasına aid deyil: (Çәki: 1)
әsgәrlәr
hökümәt
KİV
alimlәr
parlament
Sual: Lobbiçiliyin әsas funksiyalarına daxildir: (Çәki: 1)
vәtәndaşlar vә dövlәt arasında vasitәçilik
vәtәndaş qrupları arasında barışığın әldә olunması
düzgün cavab variantı yoxdur
qanunvericilikdә islahatların hәyata keçirilmәsi
seçkilәrdә qәlәbә çalmaq
Sual: Lobbiçiliyin әsas funksiyalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
qanunvericilikdә islahatların hәyata keçirilmәsi
vәtәndaşlar vә dövlәt arasında vasitәçilik
rәqabәtli maraqlar arasında müqayisә aparmaq
kompromisslәri tapmağa yardım edәn mexanizm
düzgün cavab variantı yoxdur
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Sual: İqtisadi diplomatiyanın tәrifinә daxil deyil: (Çәki: 1)
müstәqil tәdqiqat sahәsi
diplomatik fәaliyyәtin xüsusi sahәsi
iqtisadi problemlәr mübarizә obyekti kimi
cavab vaiantlarının hamısı düzgündür
iqtisadi problemlәr rәqabәt obyekti kimi
Sual: Bizim dövrә çatan әn qәdim ticarәt müqavilәsinin tarixi: (Çәki: 1)
e.ә. 2000 il
e.ә. 1000 il
e.ә.13 il
336 il
765 il
Sual: İlk ticarәt konsulluqları harada yaradılmışdı: (Çәki: 1)
Yaxın Şәrqdә
İspaniyada
ABŞda
İtaliyada
Çindә
Sual: İlk ticarәt konsulluqları yaradılmışdı: (Çәki: 1)
XIIXIII әsrlәrdә
IIIII әsrlәrdә
E.ә. I әsrdә
XVXVI әsrlәrdә
XIX әsrlәrdә
Sual: İlk ticarәt konsulluqlarını açdılar: (Çәki: 1)
Venesiya vә Genuya
Valensiya vә Sevilya
Roma vә Bolonya
Konstantinopol vә Dәmәşq
Qahirә vә Şam
Sual: İqtisadi diplomatiyanın ilkin forması: (Çәki: 1)
Ticarәt diplomatiyası
Milli biznesә xaricdә dәstәk

iqtisadi diplomatiya
ticarәt konsulluqları
düzgün cavab variantı yoxdur
Sual: İqtisadi diplomatiyanın tәşәkkülünün düzgün ardıcıllığını tapın: (Çәki: 1)
ticarәt diplomatiyası, ticarәt konsulluqları, milli biznesә xaricdә dәstәk
milli biznesә xaricdә dәstәk, ticarәt diplomatiyası, ticarәt konsulluqları
milli biznesә xaricdә dәstәk, ticarәt konsulluqları, ticarәt diplomatiyası
ticarәt konsulluqları, milli biznesә xaricdә dәstәk, ticarәt diplomatiyası
ticarәt diplomatiyası, milli biznesә xaricdә dәstәk, ticarәt konsulluqları
Sual: Dünya siyasәtindә vә iqtisadi inkişafı qlballaşdırmanın tәsiri (Çәki: 1)
Yalnız insan vә maddi resursların bölünmәsinә öz tәsirini göstәrmişdir.
Qloballaşma dövründә yalnız inkişaf etmiş dövlәtlәr müsbәt nәticәlәr әldә etmәk
imkanına malikdirlәr.
Qloballaşma dünya siyasәtinә, iqtisadiyyatının intensivlәşmәsinә şәrait yaradır vә
bütün dövlәtlәri әhatә edir.
Dünya tәsәrrüfat sisteminin liberallaşmasına tәsir göstәrmәyib.
DünDövlәtlәrin sosialmәdәni vә informasiya hәyatında yeniliklәr baş ver¬mәmişdi.
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Sual: İqtisadi diplomatiyanın birinci mәqsәdinә daxil deyil: (Çәki: 1)
milli biznesә siyasi dәstәk göstәrmәk
dünya tәsәrrüfatında milli iqtisadiyyatın çәkisini artırmaq
öz ölkәsinin beynәlxalq münasibәtlәrә tәsir imkanını artırmaq
dünya tәsәrrüfatında әn yeni texnologiyaların bazasında irәlilәmәk
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: İqtisadi diplomatiyanın ikinci mәqsәdinә aid olmayanı qeyd edin: (Çәki: 1)
siyasi danışıqların iqtisadi tәminatını hәyata keçirmәk
milli biznesә siyasi dәstәk
mili biznesin rәqabәt imkanlarının artırılması
milli biznesә xarici bazarlara daxilolmada yardım
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: İqtisadi diplomatiyanın üçüncü mәqsәdinin mәzmunu ifadә edәni tapın: (Çәki: 1)

bazar iqtisadiyyatı baza cәmiyyәti demәk deyil
bazar iqtisadiyyatı bazar cәmiyyәti demәkdir
bazar münasibәtlәri sosial münasibәtlәrә ziddir
bazar iqtisadiyyatının tәmәlini vergilәr tәşkil edir
bazar cәmiyyәtinin әsasını bazar iqtisadiyyatı tәşkil edir
Sual: İqtisadi diplomatiyanın dördüncü mәqsәdinin tәmәlini tәşkil edir: (Çәki: 1)
insan potensialının artırılması
tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә
maliyyә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadә
ekoloji standartların tәmin edilmәsi
hәrbi tәsirin istifadә edilmәsi
Sual: İqtisadi diplomatiyada fәaliyyәtin әsas sahәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
informasiya
birlәşdirici
dezinformasiya
şifrәlәmә
mәxfilik
Sual: İqtisadi diplomatiyada fәaliyyәtin әsas sahәlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
dezinformasiya
informasiya
siyasinormativ
texnikikonsultativ
maliyyәkredit
Sual: Diplomatın informasiya sahәsindә fәaliyyәtinә tәlәblәrә aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
maksimum dürüst informasiya
ziddiyәtli maraqları nәzәrә almaq
korrektliyi qorumaq
minimum informasiya vermәk
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Sual: İqtisadi diplomatiyanın hüquqi alәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)

şirkәtlәrarası müqavilәlәr
çoxtәrәfli beynәlxalq әlaqәlәr
regional beynәlxalq әlaqәlәr
beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri
ikitәrәfli müqavilәlәr
Sual: Ölkәnin beynәlxalq mövgelәrinin siyasi, diplomatik, sosial vә d. tәminatına
investiyaları ehtiva edәn iqtisadi diplomatiyanın fәaliyyәt sahәsini qeyd edin: (Çәki: 1)
texnikikonsultativ
maliyyәkredit
inteqrativ
hüquqi
informasiya
Sual: İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları әks olunur: (Çәki: 1)
BMTnin nizamnamәsindә
Beynәlxalq hüquq kodeksindә
Beynәlxalq İqtisadi Qanunlar mәcmüәsindә
Roma Klubunun nizamnamәsindә
Ölkәlәrin Konstitusiyalarında
Sual: İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMTnin hansı fәslindә әks olunur: (Çәki:
1)
Beynәlxalq iqtisadi vә sosial әmәkdaşlıq
Keçid dövründә tәhlükәsizlik üzrә tәdbirlәr
Münaqişәlәrin sülh yolu ilә hәlli
Beynәlxalq himayәdarlıq sistemi
düzgün cavab variantı yoxdur
Sual: İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMTnin hansı fәslindә әks olunur (Çәki:
1)
İqtisadi vә Sosial Şura
Beynәlxalq himayәdarlıq sistemi
Keçid dövründә tәhlükәsizlik üzrә tәdbirlәr
Münaqişәlәrin sülh yolu ilә hәlli
Tәhlükәsizlik Şurası
Sual: «İqtisadi diplomatiya» qәbul edilmiş bir anlayış kimi istifadә edilir: (Çәki: 1)
XX әsrin son oniilllkilәrindә
XXI әsrin әvvәllәrindәn
XIX әsrin ortalarından
İkinci Dünya Müharibәsi bitdikdәn sonra
XX әsrin әvvәllәrindәn
Sual: Qәdim Dövrün iqtisadi diplomatiyaya aid edilәn sәnәdlәrdәn birini qeyd edin: (Çәki:

1)
Suleymanla Tir çarı arasında ticarәt müqavilәsi
Montesuma ilә Solon arasında әmәkdaşlıq haqqında müqavilә
Misir çarı Exnatonla Xan sülalaәsi arasında әmәkdaşlıq haqqında müqavilә
Manna ilә Akkad arasında ticarәt müqavilәsi
cavab variantlarının hamısı düzgündür
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Sual: Ümumdünya iqtisadi mәkanın formalaşmasının mәrkәzindә dayanıır: (Çәki: 1)
TMK vә TMB
BMT vә NATO
MDB vә OPEK
NAFTA vә İKT
ŞӘT vә AB
Sual: Transmilli korporasiyalar bilavasitә xarici investisiyaların nәzarәt edirlәr: (Çәki: 1)
9/10
yarısına
1/3
2/5
40%
Sual: Transmilli korporasiyalar patent bazarının nәzarәt edirlәr: (Çәki: 1)
4/5
30%
1/4
yarısına
70%
Sual: Dünyanın әksәr maliyyә alәtlәri üzәrindә hәlledici nәzarәtә malikdirlәr: (Çәki: 1)
TMB
TMK
BMT
AB
OPEK

Sual: Qloballaşmanın әlamәtlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
düzgün cavab variantı yoxdur
beynәlxalqş nәqliyyat sistemi
elektron ticarәtin genişlәnmәsi
TMK şirkәtdaxili satışlarının beynәlxalq әmtәә dövriyyәsini üstәlәmәsi
peyk rabitә sistemlәrinin çoxalması
Sual: Versiyaların birinә görә, gәlәcәk Dünya hökümәtindә Avropa Birliyinin tәmәlini
tәşkil edәcәk: (Çәki: 1)
Avropa İqtisadi Birliyi
NATO
Benilüks
AlmaniFransa İttifaqı
Böyük Britaniya
Sual: Versiyaların birinә görә, gәlәcәk Dünya hökümәtindә Amerika Birliyinin tәmәlini
tәşkil edәcәk (Çәki: 1)
NAFTA
CARİCOM
Latın Amerika
ABŞ
düzgün cavab variantı yoxdur
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Sual: Versiyaların birinә görә, gәlәcәk Dünya hökümәtindә Sakit Okean Birliyinin
tәmәlini tәşkil edәcәk (Çәki: 1)
OPEK
NATO
ŞӘT
İKT
BMT
Sual: Versiyaların birinә görә, gәlәcәk Dünya hökümәtindә әsasını tәşkil edәcәk
birliklәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
Әrәb dövlәtlәri Liqası
Sakit Okean Birliyi
Avropa Birliyi

Amerika Birliyi
Afrika İttifaqı
Sual: Qloballaşmanın yaratdığı problemlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
mili tәsәrrüfatların açıqlığı meyillәrinin azalması
beynәlxalq vә regional gәrginliyin artması
lokal sәviyyәdә baza böhranlarının geniş şәkil alması
ağır fәsadlarla müşahidә olunan münaqişәlәrin baş vermә ehtimalının artması
bazar qiymәtәәmәlәgәlmәsinin universallaşması meyli
Sual: Dünyada insanların baza tәhsili üçün tәqribәn nә qәdәr vәsait ayrılır: (Çәki: 1)
6 mlrd dollar
13 mlrd dollar
20 mlrd dollar
13 mlrd avro
2 mlrd dollar
Sual: ABŞda hәr il 8 mlrd dollar xәrclәnir: (Çәki: 1)
kosmetikaya
dәrmanlara
tәbii fәlakәtin qurbanlarına
hәrbi ehtiyaclara
dondurmaya
Sual: Dünyada insanların sәhhәti vә qidalanması üçün tәqribәn nә qәdәr vәsait ayrılır
(Çәki: 1)
13 mlrd dollar
2 mlrd avro
36 mlrd dollar
45 mlrd dollar
22 mlrd avro
Sual: Hәr il Avropada 11 mlrd dollar nәyә xәrclәnir: (Çәki: 1)
dondurmaya
sәhiyyәyә
hәrb sәnayesinә
dәvәtnamәlәrә
mәhkәmә proseslәrinә
Sual: Osmanlı imperiyasının tәqdim etdiyi tiсarәt güzәştlәri klmpleksi tam şәkildә lәğv
olundu: (Çәki: 1)
1923 ildә
1932 ildә
1946 ildә
1984 ildә

1899 ildә
Sual: Çindә yeni dövrdә xariсilәr üçün xüsusi tәşkil olunmuşdu: (Çәki: 1)
gömrük xidmәti
vergi xidmәti
hәbsxana
mualiсә mәrkәzi
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Yeni dövrdә Çindә gömrük xidmәtindә xariсilәrin xüsusi direktoru idi: (Çәki: 1)
ingilis R.Xart
fransız E.Pekü
italiyalı E.Torres
rus M.Kozakov
ispan K.Klavixo
Sual: Robert Xakın Çindә әmәkdaş ştatı ibarәt idi: (Çәki: 1)
sırf avropalılardan
sırf ingilislәrdәn
sırf çinlilәrdәn
sırf fransızlardan
sırf kişilәrdәn
Sual: Avropa dövlәtlәrinin müstәmlәkә işğallarını fәal surәtdә dәstәklәyirdilәr: (Çәki: 1)
tiсarәt şirkәtlәri
avropa ziyalıları
zadәgan tәbәqәsi
siysai elita
сavabların hamısı düzgündür
Sual: Müstәmlәkәlәr sistemini әvәz etdi: (Çәki: 1)
tәsir zonaları
asılı ölkәlәr qrupu
iqtisadi birliklәr
açıq tiсarәt zonaları
şәffaf sәrhәdlәr sistemi
Sual: XIX әsrdә Böyük dövlәtlәrin müstәmlәkәlәrindә әsas xariсi iqtisadi amillәrdәn biri:
(Çәki: 1)
tiсarәtdә inhisar hüququ
digәr dövlәtlәrlә müqayisәdә tiсarәtdә rәqabәt üstünlüyü
gәlir vergisinin minumuma endirilmәsi
düzgün сavab variantı yoxdur
güzәştli borc alma imkanları

Sual: Böyük dövlәtlәr tәsir zonalarında hansı şәhәr xidmәtlәrini әlә keçirmәyә
çalışırdılar: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
tramvay xәttlәri
su techizatı
qaz istehsalı
elektrik enerjisi istehsalı
Sual: Böyük dövlәtlәr tәsir zonalarında hansı iri iсtimai işlәrdә tәmsil olunmağa сan
atmırdılar: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
su kanalları
limanlar
dәmir yolları
rabitә sistemi
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә ABŞ hansı antiavropa doktrinasının mәzmununu
genişlәndirdilәr: (Çәki: 1)
Monro
Taft
T.Ruzvelt
Adams
Qarrison
Sual: 1903сь ildә ABŞ Venesuela dövlәtinә kimlәrin hәrbi müdaxilәnin qarşısını aldı:
(Çәki: 1)
Almaniya vә İngiltәrәnin
Fransa vә İngiltәrәnin
Rusiya vә Yaponiyanın
İspaniya vә Portuqaliyanın
Meksika vә Braziliyanın
Sual: 1903сь ildә Venesuelaya Avropadan hәrbi müdaxilә tәhlьkәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
borсlarının faizini vermәmәsi
Avropa dövlәtlәrinә qarşı gömrük rüsumlarını qaldırması
Avropa şirkәtlәrinin yerli obyektlәrini millilәşdirmәsi
Fransanın tәsir zonasından çıxmaq qәrarı
İngiltәrәnin tәsir zonasından çıxmaq qәrarı
Sual: XVII әsrdәn başlayaraq, Avropada konsulların vәzifәlәrinә, taсirlәrin mьdafiәsindәn
başqa, әlavә olundu: (Çәki: 1)
mal döriyyәsini artırmaq
yeni qızıl ehtiyatlarını araşdırmaq
iqtisadi informasiya xidmәtlәri göstәrmәk
iqtisadi diversiyalar etmәk

сavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: 1696сı ildә tәsis İngiltәrәdә edilir: (Çәki: 1)
Tiсarәt vә plantasiya işlәri üzrә İdarә
Gömrük mәsәlәlәri üzrә Müdiriyyәt
Kraliça yanında iqtisadi şura
ilk ingilis bankı
İqtisadi сinayәtkarlıqla mübarizә üzrә şöbә
Sual: 1696сı ildә Tiсarәt vә plantasiya işlәri üzrә İdarә tәsis edilir: (Çәki: 1)
İngiltәrәdә
Fransada
İspaniyada
Rusiyada
Niderlandda
Sual: Fransada ilk Tiсarәt Şurasını yaratdı: (Çәki: 1)
XIV Lüdoviq
II Filipp
XVI Lüdoviq
III Henrix
Kraliça Marqo
Sual: 1890сı ildә Bismark hansı ölkә ilә gömrük mьharibәsi aparırdı: (Çәki: 1)
Rusiya
İngiltәrә
Avstriya
Fransa
İsveç
Sual: Bismarkın Rusiya ilә gömrük müharibә aparmasının sәbәbi: (Çәki: 1)
alman kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını qorumaq
rus texnikasının idxalının qarşısını almaq
Fransa ilә mütәfiqlik sazişi әsasında
Rusiya ilә müharibәyә hazırlığın ilk addımı kimi
düzgün сavab variantı yoxdur
Sual: Bismarkın Rusiya ilә gömrük müharibәsi alman bazarına asan daxil olmasını tәmin
etmәli idi: (Çәki: 1)
maсar taxılının
isveç balığının
avstriya yağlarının
holland süd mәhsullarının
türk xәz mәhsullarının
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Sual: Dünyada insanların su tәchizatı vә sanitariya xidmәti üçün tәqribәn nә qәdәr vәsait
ayrılır: (Çәki: 1)
9 mlrd dollar
23 mlrd dollar
2 mlrd avro
42 mlrd avro
18 mlrd dollar
Sual: ABŞ vә Avropada hәr il 17 mlrd dollar nәyә xәrclәnir: (Çәki: 1)
ev heyvanlarının yeminә
dondurmaya
qeyrihökümәt tәşkilatlarına
internet oyunlarına
әylәncә sektoruna
Sual: İslam alәmi Qәrb alәmini hansı parametr üzrә üstәlәyir (Çәki: 1)
әhali sayına
ÜDM
elmi potensial
texniki potensila
demokratik institutların sayına
Sual: İslam alәmi Qәrb dünyasından hansı parametr üzrә geridәdir: (Çәki: 1)
cavab variantlarını hamısı düzgündür
elmi potensial
texniki potensial
ÜDM
demokratik institutların sayına görә
Sual: İslam alәmi internet istifadәçilәrinin sayına görә Qәrb alәmindәn geridәdir: (Çәki:
1)
23 dәfә
2 dәfә
10 dәfә
5 dәfә

30%
Sual: İslam alәmi fәrdi kompüterlәrin sayına görә Qәrb alәmindәn geridәdir (Çәki: 1)
17 dәfә
3 dәfә
60%
5 dәfә
55 dәfә
Sual: Qloballaşmanın törәtdiyi problemlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
milli insan potensialının inkişafı üçün şәrtlәrin pislәşmәsi
beynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlığın güclәnmәsi
lokal bazar böhranlarının genişlәnmәsi
milli rәqabәt üstünlüklәrinin tәnәzzülü
Sual: ABŞ Avropa dövlәtlәrinin Latın Amerikaya borс vermәsini qәbul etmәdiyini bәyan
etdi: (Çәki: 1)
1912сi ildә
1798сi ildә
1832сi ildә
1978сi ildә
2001сi ildә
Sual: Hansı dövlәt XX әsrin әvvәllәrindә Avropa dövlәtlәrinin Latın Amerikaya borс pul
vermәsinin әleyhinә çıxdı: (Çәki: 1)
ABŞ
Braziliya
Yaponiya
Meksika
Kanada
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә Avropa dövlәtlәrinin Latın Amerikaya borс pul vermәsinin
әleyhinә çıxan prezident: (Çәki: 1)
Taft
Vilson
T.Ruzvelt
Qardinq
F.Ruzvelt
Sual: XVI әsrdә daimi diplomatik nümayәndәliklәrlә yanaşı yaranır: (Çәki: 1)
gömrük qurumları
konsulluq qurumları
«maraqlar» şöbәlәri
düzgün сavab variantı yoxdur

tiсarәt nazirliklәri
Sual: Yeni dövrdә Avropada müharibә aparan tәrәflәr arasında mal keçirmәk üçün lazım
idi: (Çәki: 1)
xüsusi buraxılış
rüşvәt vermәk
hökmdarın qohumu olmaq
yalnız üçüncu tәrәfin nümayәndәsi olmaq
silah vergisi ödәmәk
Sual: XIX әsrin birinсi yarısında Avropanın valyuta sistemi әsaslanırdı: (Çәki: 1)
qiymәtli daşların ehtiyatına
dollar ehtiyatına
düzgün сavab variantı yoxdur
yalnız gümüş standartına
yalnız dәmir pullara
Sual: Avropada ilk valyuta ittifaqı yaradılmışdı: (Çәki: 1)
İngiltәrәdә
İspaniyada
Avstriyada
İtaliyada
Almaniyada
Sual: XIX әsrin birinсi yarısında alman dövlәtlәri üçün dövriyyәdәki sikkәlәrin standartı
qismindә çıxış etdi: (Çәki: 1)
pruss talere
antverpen quldeni
funtsterlinq
avstriya markası
qızıl luidor
Sual: 1857сi ildә Almaniya vә Avstriyanın ümumi pul vahidinә çevrildi: (Çәki: 1)
gümüş marka
qulden
qızıl luidor
mis taler
gümüş frankı
Sual: XIX әsrin son rьbьndә Almaniya keçdi: (Çәki: 1)
qızıl standartına
gümüş standartına
gümüş markaya
qızıl luidor
funtsterlinqә

Sual: Avropada ikinсi valyuta ittifaqı yaranır: (Çәki: 1)
1865сi ildә
1877сi ildә
1901сi ildә
1926сı ildә
1962сi ildә
Sual: 1865ci ildә yaradılmışvalyuta ittifaqına daxil idi: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Fransa
İtliya
Belçika
İsveçrә
Sual: 1865сi ildә yaradılmış valyuta ittifaqına daxil deyildi (Çәki: 1)
Almaniya
İsveçrә
Fransa
Belçika
İtaliya
Sual: İngiltәrәdә Xariсi işlәr nazirliyi daxilindә tiсarәt şöbәsi yaradılır: (Çәki: 1)
XIX әsrin ikinсi yarısında
XVIII әsrin sonunda
XVII әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin birinсi yarısında
XII әsrdә
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Sual: Milli maraq ehtiva edir (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
mili iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәk
biznesin ictimai mәsuliyyәtliyini inkişaf etdirmәk
investisiya vә istehlak bazarının genişlәnmәsini tәmin etmәk
әhalinin maddi rifahının artımını tәmin etmәk

Sual: Milli marağın tәrifinin baza yanaşmalarına aiddir: (Çәki: 1)
tarixivәtәnpәrvәr
avtoritar idarә üsulu
mütәrәqqiqәrb
institusional
liberal
Sual: Milli marağın tәrifinin baza yanaşmalarına aiddir: (Çәki: 1)
ideoloji
sinfi
dini
fәlsәfi
radikal
Sual: Tarixivәtәnpәrvәr yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
milli birlik sinfi vә digәr fәrqlilkilәrdәn üstündür
milli ziyayıların prioritetliyinә әsaslanmaq
regional vәtәnpәrvәrlik meyarı üzrә konfederasiya
dini birlik hәr şeydәn üstündür
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Tarixivәtәnpәrvәr yanaşmaya daxildir: (Çәki: 1)
dinimәnәvi dәyәrlәrin prioritetliyi
sinfi meyarın üstünlüyü
ziyayılar tәbәqәsinin prioritetliyi
elmi baxışın üstünlüyü
ideoloji meyar üzrә tәbәqәlәşmә
Sual: Tarixi tәcrübәnin prioritetliyi ideyasını Rusiyada dәstәklәyirdi: (Çәki: 1)
akademik Krılov
Lenin
tarixçi Rıbakov
tarixçi Yakovlev
Fet
Sual: Rusiyanın milli maraqlarının geniş mәdәni tәsir gücünü tәlәb etdiyini bildirirdi:
(Çәki: 1)
Tyutçev
Fet
Qorçakov
Stolıpin
III Aleksandr
Sual: Geniş mәdәni tәsiri sırf milli mәsәlәlәrin hәlli ilә әvәz etmәyi tәklif edirdi: (Çәki: 1)

Qorçakov
Fet
Tyutçev
Yeltsin
Vitte
Sual: Rusiyada milli maraqlarda dinimәnәvi dәyәrlәrin prioritetliyini müdafiә edirdi:
(Çәki: 1)
alimteoloq Bulqakov
şairdiplomat Tyutçev
Stolıpin
qraf Vitte
şairdiplomat Fet
Sual: Milli maraqlarda ideoloci yanaşmanın mahiyyәtini açıqlayın: (Çәki: 1)
cәmiyyәtin bir hissәsinin bütün xalqın maraqlarını ifadә etmәk iddiaları
milli maraqlarda dinimәnәvi dәyәrlәrin prioritetliyi tәrәfdarları
milli birlik sinfi vә digәr fәqlilikdәn üstündür
düzgün cavab variantı yoxdur
monarxiya idarә üsulunun prioritetliyi tәrәfdarları
Sual: Milli maraqların ideoloci yanaşmasına daxil deyil: (Çәki: 1)
milli maraqların geniş mәdәni tәsirdәn istifadә kimi başa düşülmәsi
proletar beynәlmillәlçilik
bazar fundamentalizmi
ümumbәşәri dәyәrlәrin prioritetliyi
ziyayıların prioritetliyi
Sual: Fәhlә vә sadә zәhmәtkeşlәrin milli maraqlarda prioritetliyini müdafiә edir: (Çәki: 1)
proletar beynәlmillәlçilik
bazar fundamentalizmi
dinimәnәvi dәyәrlәrin prioritetliyi
islam fundamentalizmi
konservatizm
Sual: Proletar beynәlmillәlçilik ideyasının iflasa uğradığını sübut etdi: (Çәki: 1)
SSRİnin tәcrübәsi
Osmanlı Türkiyәsinin tәcrübәsi
İranın tәcrübәsi
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Argentinanın tәcrübәsi
Sual: Beynәlxalq qurumların tәdqiqatına görә, 2011ci ildә ixrac şirkәtlәri әn az
korrupsiyaya uğramış dövlәtlәr hansıdır: (Çәki: 1)
İsveçrә vә Niderland

Türkiyә vә Qazaxıstan
Rusiya vә Belorus
Yaponiya vә Cәnubi Koreya
Kanada vә Avstraliya
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Sual: Bazar fundamentalizmi mövgeyi kimlәrin maraqlarını ilk növbәdә düşünür: (Çәki: 1)
oliqarxların
proletarların
ziyayıların
demokratların
dindarların
Sual: Proletariatın milli maraqların ifadәçisi kimi ziddiyyәti nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
proletar qüvvәlәr hakimiyyәt gәldikdә, tez bürokratlaşır vә proletar kimliyini unudur
proletar qüvvәlәr digәr tәbәqәlәri düşünmәk iqtidarında deyillәr
proletar öz maraqlarını müdafiә etmәk iqtidarında deyil
cavab variantlarının hamısı düzgündür
proletar qüvvәlәr cәmiyyәtdә azlıq tәşkil edir
Sual: Oliqarxların milli maraqları ifadә etmәklәrindә ziddiyәtli mәqam: (Çәki: 1)
iqtisadi maraqlar milli maraqlarla toqquşduqda birincisinә üstünlük vermәlәri
düzgün cavab variantı yoxdur
iqtisadi maraqların milli maraqlarda çәkisinin azlığı
oliqarxların müvafiq savad vә biliyә malik olmamaları
iqtisadi maraqlarda mәnәvimәdәni dәyәrlәrin әks olunmaması
Sual: Ümumbәşәri dәyәrlәr tәrәfdarlarının milli maraqların ifadә etmәlәrindә ziddiyәtli
mәqam: (Çәki: 1)
milli maraqları ümumbәşәri dәyәrlәrә qurban vermәyә hazır olmaları
ümumbәşәri dәyәrlәrin milli maraqlarla heç vaxt uzlaşmadığına görә
ümumbәşәri dәyәrlәr tәrәfdarlarının müvafiq siyasi savada vә biliklәrә sahib
olmamaları
ümumbәşәri dәyәrlәrdә insan amilinә önәm verilmәmәsi
cavab variantlarının hamısı düzgündür

Sual: Ziyalıların milli maraqların tәmsilçiliyindә ziddiyәtli amil tәşkil edir: (Çәki: 1)
«ziyalı» anlayışının tәrifinә fәrqli yanaşmalar vә başqalarının özünü ziyalı kimi
qәlәmә vermәsi
ziyayılar prinsipcә milli maraqların ifadә etmәk iqtidarında deyillәr
ziyayılar digәr tәbәqәlәrin maraqlarını «unudurlar»
ziyayılar milli mәnәvi dәyәrlәri iqtisadi maraqlara qurban vermәyә meyillidirlәr
cavab variantlarının heç biri düzgün deyil
Sual: Beynәlxalq proseslәrin çoxtәrәfli idarәedilmәsini milli maraqlarının prioriteti kimi
qәbul edir: (Çәki: 1)
düzgün cavab variantı yoxdur
ABŞ
İran
Suriya
Çin
Sual: Azәrbaycanın milli maraqlarını kompleks yanaşma nöqteyinәzәrindәn tәrifi: (Çәki:
1)
regional sәviyyәdә liderlik, beynәlxalq sәviyyәdә çoxtәrәflilik
ümumbәşәri liderlik iddiaları
milli müstәsnalıq konsepsiyası
avtarkiya seçimi
düzgün cavab variantı yoxdur
Sual: Rusiyada oliqarxların milli maraqlara müdaxilәnin rәmzi kimi qәbul edilib: (Çәki: 1)
B.Berezovski
B.Yeltsin
Zyuqanov
Xodorkovski
A.Sobçak
Sual: Milli maraqların tәmin edilmәsinin problemlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
dövlәtlәrdaxili iqtisadi özüllәrin ağrılı dağılma prosesi baş verir
dövlәtlәrdaxili siyasi, mәdәni özüllәrin ağrılı dağılma prosesi baş verir
istehlakçıların tәlәbәt miqyası vә xarakteri sәrtlәşir
«milli sahәlәrdә» yerli sahibkarlırn sıxışdırılması prosesi güclәnir
Sual: Postsovet respublikalarında milli tәhlükәsizliyin mühüm problemi olaraq qeyd
olunur: (Çәki: 1)
korrupsiya mәsәlәsi
ekologiya mәsәlәsi
vergilәr mәsәlәsi
investisiya mәsәlәsi
şovinizm mәsәlәsi

Sual: Qeyriqanuni yolla qazanılan pulların dövriyyәsi tәşkil edir: (Çәki: 1)
kölgә iqtisadiyyatını
qaranlıq iqtisadiyyatı
alternativ iqtisadiyyatı
özәl iqtisadiyyatı
tәbii iqtisadi sistemi
Sual: Kölgә iqtisadiyyatının genişlәnmәsi sәbәb olur: (Çәki: 1)
vergi ödәnişlәrinin azalmasına
çirkli pulların dövriyyәsinin azalmasına
vergi sisteminin daha çevik işlәmәsinә
düzgün cavab variantı yoxdur
gömrük rüsumlarının azalmasına
Sual: Vergi ödәnişlәrinin azalması nәticәsindә: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
büdcә öhdәliklәrini yerinә yetirmәklә bağlı problemlәr yaranır
dövlәt iqtisadiyyatın idarәedilmәsinin maliyyә rıçaqlarını itirir
sosial gәrginlik siyasi stabillik üçün tәhlükә yaradır
sosial gәrginlik artır
Sual: Beynәlxalq tәşkilatların korrupsiyaya meyl üzrә apardıqları sorğuda әn az tәsirә
malik olan ölkә: (Çәki: 1)
Yeni Zelandiya
Lüksemburq
Belçika
Çili
Bruney

BÖLMӘ: 0403
Ad

0403

Suallardan

14

Maksimal faiz

14

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Bazarın rәqabәtqabiliyyәtli mexanizminin pozulmasına sәbәb olur: (Çәki: 1)
çox vaxt rәqabәt qabiliyyәtli deyil, qanunsuz yollardan istifadә edәn qalib gәlir
rәqabәt qanunlarının düzgün şәrh olunmadığı üçün
iqtisadiyyatın bazar mexanizmlәrindәn imtina zamanı
düzgün cavab variantı yoxdur
siyasi mübarizәdә iqtisadi mexanizmlәrdәn istifadә olunduğuna görә

Sual: Bazarın rәqabәtqabiliyyәtli mexanizmlәrinin pozulması nәticәsindә: (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә bazar iqtisadiyyatı ideyaları nüfuzudan düşür
vergi sistemi tәkmillәşir
iqtisadiyyat bir elm olaraq inkişaf edir
ölkәyә investisiya axını artır
cәmiyyәtdә baza iqtisadiyyatı ideyalarının nüfuzu artır
Sual: Özәllәşdirmә zamanı baş verәn qanunsuzluqlar nәyә sәbәb olur: (Çәki: 1)
effektiv özәl sahibkarlar tәbәqәsinin formalaşması prosesi lәngiyir
dövlәt әn böyük sahibkar statusunu qoruyur
düzgün cavab variantı yoxdur
iri effektiv sahibkarların formalaşmasına
kiçik vә orta sahibkarlar tәbәqәsinin formalaşmasını tezlәşdirir
Sual: Korrupsiya halında büdcә vәsaitlәrinin qeyrisәmәrәli xәrclәnmәsindә ikl
yerlәrdәdir: (Çәki: 1)
dövlәt sifarişlәri vә kreditlәrinin bölgüsü
büdcә işçilәrinin maaşlarının verilmәsi zamanı
mükafat vә premiyaların verilmәsi vaxtı
dövlәt işçilәri ştatlarını süni artırmaq
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: Korrupsiya «xәrclәri» hesabına qiymәtlәrin qalxmasından ilk növbәdә әziyyәt çәkir:
(Çәki: 1)
sadә istehlakçı
sahibkar
yüksәk vәzifәli mәmurlar
әcnәbi qonaqlar
oliqarxlar
Sual: Dövlәt strukturlarında korrupsiyanın genişlәnmәsibu bәlanın daha hansı sahәlәrә
sirayәt etmәsinә sәbәb olur: (Çәki: 1)
qeyridövlәt tәşkilatlarına
sәfirliklәrә
regionlara
qonşu respublikalara
rәsmi diplomatik әlaqәlәrә
Sual: Korrupsiya bazar iştirakçılarında dövlәtin hansı funksiyasına inamını azaldır: (Çәki:
1)
düzgün «oyun qaydalarını» tәsbit etmәk vә riayәt etmәk
hakimiyyәti әldә saxlamaq
dövlәt mәmurlarının maraqlarını qorumaq
düzgün cavab variantı yoxdur

hәrbi sirlәri qorumaq
Sual: Korrupsiya şәraitindә әdalәti bәrpa etmәklә bağlı ayrıayrı cәhdlәr nәylә
sonunclanır: (Çәki: 1)
azsaylı oliqarxlar daha da varlanır, kasıblar daha da kasıblayır
ayrıayrı sahәlәrin korrupsiyadan tәmizlәnmәsi ilә
korrupsiyanın sıfıra endirilmәsi ilә
sosial gәrginliyin artması ilә
milli tәhlükәsizliyә xaricdәn tәhdidlәrlә
Sual: Beynәlxalq tәşkilatların korrupsiyaya meyl üzrә apardıqları sorğuda әn az tәsirә
malik olan ilk onluqda hansı regionun ölkәlәri daha çox tәmsil olunub: (Çәki: 1)
Qәrbi Avropa
Amerika
Şәrqi Asiya
MDB
Afrika
Sual: Demokratik cәmiyyәt vә dövlәtlәrdә hәyatın tәnzimlәnmәsinin әsas alәti kimi çıxış
edir: (Çәki: 1)
hüquq
sәhiyyә
KİV
ordu
iqtisadiyyat
Sual: Mütәşәkkil cinayәtkarlıqla korrupsioner mәmurlar vә sahibkarların birlәşmәsi imkan
yaradır: (Çәki: 1)
çirkli pulların yuyulması üçün siyasi alәtlәrdәn istifadә etmәyә
mütәşәkkil cinayәtkarlığın hakimiyyәtә gәlmә ehtimalını
düzgün cavab variantı yoxdur
onların orduya nәzarәt etmәsi
süni sosial gәrginliklәr yaratmaq
Sual: Korrupsiyanın siyasi fәsadlarına aid deyil: (Çәki: 1)
büdcә öhdәliklәri yerinә yetirilmir
hakimiyyәtә diktaturanın gәlmәsi ehtimalı artır
demokratik institutlar böhran içindәdir
ölkәnin beynәlxalq arenada nüfuzu azalır
dövәltin siyasi tәcrid ehtimalı artır
Sual: Beynәlxalq qurumların tәdqiqatına görә, 2011ci ildә ixrac şirkәtlәri әn çox
korrupsiyaya uğramış dövlәt hansıdır: (Çәki: 1)
Rusiya
Hindistan

Meksika
CAR
Türkiyә
Sual: Beynәlxalq tәşkilatların korrupsiyaya meyl üzrә apardıqları sorğuda әn çox tәsirә
malik olan ölkә: (Çәki: 1)
Somali
Bolqarıstan
Hindistan
Kolumbiya
İspaniya
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Sual: 19601980cı illәr әrzindә bilavasitә xarici investisiyaların hәcmi: (Çәki: 1)
dörd dәfә artmışdı
on dәfә artmışdı
üç dәfә azalmışdı
20 dәfә artmışdı
5 dәfә azalmışdı
Sual: 1980cı illәrә bilavasitә xarici investisiyaların ümumi hәcmi tәşkil etmişdi: (Çәki: 1)
500 mlrd dollar
200 mlrd dollar
2 mlrd dollar
1 trilyon dollar
2 trilyon dollar
Sual: 1990cı ilә bilavasitә investisiyaların ümumi hәcmi tәşkil etmişdi: (Çәki: 1)
1,7 trilyon dollar
4 trilyon dollar
1 trilyon dollar
500 mlrd dollar
800 mlrd dollar
Sual: XXI әsrin astanasında bilavasitә investisiyaların ümumi hәcmi tәşikl etmişdi: (Çәki:
1)

4,1 trilyon dollar
1 trilyon dollar
900 mlrd dollar
2 trilyon dollar
9 trilyon dollar
Sual: «Bilavasitә investisiyalar» anlayışının daha geniş şarh edilmәsinә sәbәb: edilmәsi
(Çәki: 1)
mülkiyyәt sahibliyi tәk vә hәlledici amil rolunu itirmәkdәdir
mülkiyyәt varisliyi prinsipi tәk vә hәlledici amilә çevrilir
mülkiyyәt sahibliyinin rolu artmaqdadır
düzgün cavab variantı yoxdur
idarәetmә hüququnun әhәmiyyәti azalır
Sual: «Nәzarәt» ifadәsi «idarәetmәyә mühüm tәsir» anlayışı ilә әvәz edilmәsinin sәbәbi:
(Çәki: 1)
TMKın vә aparıcı dövlәtlәrin daxili işlәrә müdaxilәsini sözdә yumşaltmaq
elmi tәdqiqatlar bu ifadәnin prosesi daha düzgün әks etdirdiyini sübuta yetirdilәr
digәr dillәrdә «nәzarәt» sözünün birmәnalı şәrh olunmadığı üçün
kiçik vә orta biznesmenlәrin xarici bazarlara çıxışını asanlaşdırmaq mәqsәdi ilә
kiçik dövlәtlәrin maraqlarını qorumaq üçün
Sual: «İdarәetmәyә mühüm tәsir» termini tәklif olundu: (Çәki: 1)
1999cu ildә
XIX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәllәrindә
1966cı ildә
1933cü ildә
Sual: «İdarәetmәyә mühüm tәsir» termininin tәtbiqinin әsas tәrәfdarlarından biri kimi
çıxış etdi: (Çәki: 1)
ABŞ
Bolqarıstan
Azәrbaycan
Nigeriya
Serbiya
Sual: Bilavasitә xarici investisiyalar mәsәlәsindә әsas hüquqi mübahisәlәr hansı qrupp
ölkәlәr arasında baş verir? (Çәki: 1)
İnkişaf etmiş ölkәlәrlә vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Qәrbi Avropa dövlәtlәri vә Şәrqin pәlәnglәri (Çin, Hindistan)
ada dövlәtlәr vә qitә dövlәtlәri
OPEK vә digәr dövlәtlәr
ABŞ vә Rusiyanın başçılıq etdiyi bloklar

Sual: BXİ la bağlı beynәlxalq razılaşmaların obyekti olan anlayışlara aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün cavab varianı yoxdur
kapital qoyuluşu
investor
yurisdiksiya
milli recim
Sual: İnkişaf etmiş dövlәtlәrin mövgeyinә görә, kapital qoyuluşu dedikdә, başa düşülür:
(Çәki: 1)
bütün növ investisiyalar
bütün növ aktivlәr
bütün növ gәlirlәr
bütün növ itkilәr
bütün növ rüsumlar
Sual: İnkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrә görә, kapital qoyuluşu dedikdә, başa düşülür:
(Çәki: 1)
bütün növ aktivlәr
bütün növ gәlirlәr
bütün növ ödәnişlәr
bütün növ xәrclәr
bütün növ investisiyalar
Sual: İnkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrә görә, investor anlayışına daxil deyil: (Çәki: 1)
kapital qoyuluşları bilavasitә milli sәrhәdlәri keçmәklә bağlı olmayan rezidentlәr
kapital qoyuluşu bilavasitә milli sәrhәdi keçmәklә bağlı olan rezidentlәr
bütün növ rezidentlәr
investisiya mәblәği tәsbit edilmiş normadan az olan rezidentlәr
investisiya mәblәği tәsbit edilmiş normadan çox olan rezidentlәr
Sual: Kapitalın ölkәyә gәlişi xarakterinә inkişaf etmiş dövlәtlәrin mövgeyi: (Çәki: 1)
daxiolma hüququ
icazә hüququ
düzgün cavab variantı yoxdur
azad yönәtim hüququ
cәlbetmә haqqı
Sual: Kapitalın ölkәyә gәlişi xarakterinә inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrin mövgeyi: (Çәki:
1)
icazә hüququ
daxilomla hüququ
qadağa hüququ
sәrt nәzarәt sistemi
müştәrәklik prinsipi

Sual: Millilәşdirmә hüququ mәsәlәsindә inkişaf etmiş dövlәtlәr müdafiә edir: (Çәki: 1)
beynәlxalq hüquq
daxili işlәrә müdaxilә haqqı
beynәlxalq öhdәliklәr
referendum haqqı
BMTnin vasitәçiliyi prinsipi
Sual: XX әsrdә ABŞın kapitalın ixracında hegemonluğu başlayır: (Çәki: 1)
XX әsrin 40cı illәrinin sonundan
XX әsrin әvvәllәrindәn
XX әsrin 80cı illәrindәn
Karib böhranından sonra
XX әsrin sonlarından
Sual: XX әsrin 20ci illәrindәn kapital ixracında liderlәr sırasında olan kiçik dövlәt: (Çәki:
1)
İsveçrә
İtaliya
Fransa
Kanada
Norveç
Sual: Kapital ixracının lider qrupun tәşkil edir: (Çәki: 1)
Üçqütblü sistem
Böyük sәkkizlik
BMTnin Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәri
ABŞ,İngiltәrә, Fransa
Böyük 20lik
Sual: Üçqütblü sistem investisiya idxalı vә ixracında sahәsindә әhatә edir: (Çәki: 1)
4/5
1/6
tam nәzarәt edir
tәxminәn 95 faizini
yarısını
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Sual: Millilәşdirmә hüququ mәsәlәsindә inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәr müdafiә edir:
(Çәki: 1)
beynәlxalq öhdәliklәr
düzgün cavab variantı yoxdur
iqtisadi sanksiyalar haqqı
referendum haqqı
beynәlxalq hüquqlar
Sual: Beynәlxalq investisiyaya dair norma vә prinsiplәri tәsbit etmәyin ilk cәhdi edilmişdi:
(Çәki: 1)
Havana xartiyasında
Moskva paktında
Brüssel konfransında
Dehli müşavirәsindә
Vaşinqton qurultayında
Sual: Havana xartiyası qәbul edilmişdi: (Çәki: 1)
1947ci ildә
1923cü ildә
1904cü ildә
1991ci ildә
1987ci ildә
Sual: Havana xartiyası ilә tәmәli qoyulmuşdu: (Çәki: 1)
GATT
BYİB
BVF
QUAM
OPEK
Sual: BMT sәviyyәsindә beynәlxalq investisiyalarla bağlı ilk qәtnamә qәbul edildi: (Çәki:
1)
1962ci ildә
1948ci ildә
1988ci ildә
1943cü ildә
1936cı ildә
Sual: XX әsrin 60cı illәrdә beynәlxalq investisiyalarla bağlı BMT qәtnamәsi ehtiva edirdi:
(Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
tәbii resurslar üzәrindә daimi suverenlik prinsipi
dövlәt vә xalqa investisiyalara nәzarәt hüququ
xarici investisiyaların әhәmiyyәtliyi
dövlәt vә xalqa investisiyaları millilәşdirmәk hüququ

Sual: Kapitalın hәrәkәtinin liberallaşması üzrә mәcәllә tәklif olunmuşdu: (Çәki: 1)
İӘİT
BVF
QUAM
AB
OPEK
Sual: İnvestisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә konvensiyanı 1966cı ildә tәklif
etmişdi: (Çәki: 1)
BYİB
NATO
MAQATE
BMT
QUAM
Sual: İnvestisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә konvensiya qәbul edilmişdi: (Çәki:
1)
1966 ildә
1984 ildә
1954 ildә
1978 ildә
1924 ildә
Sual: 1966cı ildә BYİB tәrәfindәn tәklif olunmuşdu: (Çәki: 1)
İnvestisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә konvensiya
İqtisadi cinayәtkarlıqla mübarizә üzrә konvensiya
iqtisadi casusluqdan imtina barәdә Razılaşma
düzgün cavab variantı yoxdur
ölkәlәr üzә investisiya kvotalarının tәtbiqini ehtiva edәn sәnәd
Sual: Yeni beynәlxalq iqtisadi nizamın bәrqәrar olması barәdә qәtnamә qәbul edilmişdi:
(Çәki: 1)
1974 ildә
1953 ildә
1966 ildә
1983 ildә
1999 ildә
Sual: Halhazırda investisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә 1966cı ilin
konvensiyana qoşulan ölkәlәrin sayı: (Çәki: 1)
100dәn çox
BMTyә üzv olan dövlәtlәrin hamısı
İnkişaf etmiş dövlәtlәrin 90 faizi
transmilli korporasiyaya malik olan ölkәlәr

düzgün cavabv ariantı yoxdur
Sual: 1974cü ildә Dövlәtlәrin iqtisadi hüquqları vә öhdәliklәri Xartiyası qәbul edilmişdi:
(Çәki: 1)
BMT Baş Assamibleyasında
Avropa Birliyinin tәmәlqoyma mәrasimindә
BVF yekun iclasında
Helsinkidә
Karaçidә
Sual: XX әsrin 80cı illәrindә xarici investisiyalar uğrunda rәqabәtin kәskinlәşmәsinә tәsir
edәn yeni amil: (Çәki: 1)
sosialist bloku ölkәlәrinin bu prosesә qoşulması
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Qәrb dövlәtlәrinin bir qisminin investisiyalar yatırmaqdan imtina etmәlәri
soyuq müharibәnin tәhlükәli hәddә çatması
ölkәlәrә investisiya üzrә kvotaların müәyyәnlәşmәsi
Sual: XX әsrin 80cı illәrindә xarici investisiyalar sahәsindә müşahidә olunurdu: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
ölkәyә daxil olan kapitallara qarşı tәlәblәr yumşaldılmışdı
gәlir vә kapitalın özünün baza ölkәyә köçürmә imkanları asanlaşdırılmışdı
mülkiyyәti itirmәk qorxusu azaldı
investisiya mübahisәlәri zamanı arbitrac qaydaların qәbulunun sayı artdı
Sual: Çoxtәrәfli investisiya tәminat agentliyinin tәsis edilmәsi haqqında konvensiya tәklif
olunmuşdu: (Çәki: 1)
1985 ildә
1994 ildә
1978 ildә
1948 ildә
1952 ildә
Sual: Üçqütblü sistemә daxil olan ölkәlәr: (Çәki: 1)
ABŞ, AB, Yaponiya
Çin,İngiltәrә, Fransa
İsveçrә, İsveç, BӘӘ
Braziliya, Hindistan, Rusiya,
CAR, Misir, ABŞ
Sual: Yalnız ixracatçılar arasında lider mövgeyi ilә fәrqlәnir: (Çәki: 1)
Yaponiya
Çin
ABŞ
Rusiya

İran
Sual: Kapital idxalçıları sırasında Yaponiya hansı ölkә ilә oxşar göstәricilәrә malikdir:
(Çәki: 1)
Rusiya
Nigeriya
Fransa
Şotlandiya
Almaniya
Sual: Kapitalın idxal vә ixracında әnәnәvi liderlәrә meydan oxuyan dövlәt: (Çәki: 1)
Çin
İran
Braziliya
Venesuella
Rusiya
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Sual: Çoxtәrәfli investisiya tәminat agentliyinin tәsis edilmәsi haqqında konvensiyanı
tәklif etmişdi: (Çәki: 1)
Dünya bankı
NATO
BMT
Beynәlxalq İnvestisiya Bankı
Avropa Birliyi
Sual: XX әsrin 90cı illәrindә investisiya sahәsindә qәbul edilmiş sәnәdlәrә aiddir: (Çәki:
1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sakit okean hövzәsi dövlәtlәrinin İnvestisiya xartiyası
APECin fakultativ investisiya prinsiplәri
NAFTA haqqında qәrar
Energetik xartiya
Sual: Energetik xartiya qәbul edilib: (Çәki: 1)
1994 ildә

1973 ildә
1938 ildә
2002 ildә
2009 ildә
Sual: Sakit okean ölkәlәrinin İnvestisiya xartiyası qәbul edilmişdi: (Çәki: 1)
1995 ildә
1895 ildә
2005 ildә
1988 ildә
1966 ildә
Sual: Tam xarici müәssisәnin әlamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün cavab variantı yoxdur
o bütün kapitalı tәmin edir
o bütün gәliri әldә edir
o bütün texnologiyanı tәmin edir
o bütün risklәri öz üzәrinә götürür
Sual: Aşağıdakılar hansı tip işgüzar münasibәtlәrә xasdır: I. O bütün risklәr vә gәlirlәri
götürür; II. O bütün texnologiyanı tәmin edir III. O kapitalı tәmin edir (Çәki: 1)
Tam xarici müәssisә
Xüsusi kontrakt sazişlәri
düzgün cavab variantı yoxdur
Texnoloci, marketinq vә idarәetmә sazişlәri
Müştәrәk müәssisә
Sual: Müştәrәk müәssisәnin şәrtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
qәrarların qәbulu biznesә qoyulan paydan asılıdır
xarici vә yerli müәssisә sәylәrini birlәşdirir
gәlir bölgüsü biznesә qoyulan paydan asılıdır
risklәr dәrәcәsi biznesә qoyulan paydan asılıdır
Sual: Xüsusi kontrakt sazişlәrininә aid deyil: (Çәki: 1)
xarici müәssisә bütün risklәri vә gәlirlәri götürür
servis kontraktları
risk dәrәcәsi biznesә qoyulan paydan asılı deyil
risklәrin böyük bir qismini xarici müәssisә daşıyır
gәlirlәrdә pay bölgüsü danışıqlar vasitәsilә müәyyәnlәşir
Sual: Aşağıdakılar hansı tip işgüzar münasibәtlәrә xasdır: I. Yerli müәssisә bütün risklәri
götürür; II. Yerli müәssisә bütün gәlirlәri götürür III. Bura uzunmüddәtli әsaslarla
lisenziya tipli sazişlәr aid edilir (Çәki: 1)
texnoloci, idarәetmә vә marketinq sazişlәri

Xüsusi kontrakt sazişlәri
düzgün cavab variantı yoxdur
Texnoloci, marketinq vә idarәetmә sazişlәri
Müştәrәk müәssisә
Sual: Mәhsulun müştәrәk buraxılışı üzrә sazişlәrә aiddir: (Çәki: 1)
risklәr vә gәlirlәr biznesә qoyulan paya әsasәn müәyyәnlәşir
mülkiyyәt vә qәrarların qәbulu üzrә öhdәliklәr nәzәrdә tutmurlar
risk vә gәlirlәrin bölgüsü üzrә öhdәliklәr nәzәrdә tutmurlar
uzunmüddәtli әsaslarla qurulurlar
istehsal yaxud marketinq sahәsindәdir
Sual: İnvestisiya qoyuluşu zamanı tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün cavab variantı yoxdur
yerli işçi qüvvәnin keyfiyyәti vә dәyәri
ölkәnin idarәetmә aparatının effektivliyi
qәbul edәn dövlәtdә siyasi stabillik
ölkәnin xarici kapilala ehtiyac sәviyyәsi
Sual: İnvestisiya qoyuluşu zamanı tәsir edәn amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
ölkәnin inkişaf sәviyyәsi
ölkәnin xarici kapitala ehtiyac sәviyyәsi
Xarici investorların bu ölkәyә maraqlılıq dәrәcәsi
TMK fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә dövlәt siyasәti
Sual: XIX әsrin sonlarında kapitalın ixracında şәksiz liderlәr idi: (Çәki: 1)
İngiltәrә vә Fransa
ABŞ vә Yaponiya
Almaniya vә İtaliya
Rusiya vә Çin
Fransa vә İspaniya
Sual: XX әsrin ilk onilliyindә kapitalın ixracı üzrә liderlәr sırasında olan Asiya dövlәti:
(Çәki: 1)
Yaponiya
Çin
Hindistan
İran
Türkiyә
Sual: XX әsrin birinci yarısında kapitalın ixracında ABŞın İngiltәrәni keçmәsinә әsas
sәbәb: (Çәki: 1)
baş vermiş dünya müharibәlәri
İngiltәrәdә separatizm meyllәrinin güclәnmәsi

Fransa vә Almaniyanın İngiltәrәyә qarşı ABŞla iqtisadi ittifaq qurmaları
İngiltәrәnin avtarkiya siyasәtini yürütmәsi
ABŞın Avropada hәrbi bazalarının sayının artması
Sual: XX әsrin 40cı illәrindә kapital ixracında üçüncülüyә yüksәlmiş dövlәt: (Çәki: 1)
Kanada
ABŞ
Belçika
Çin
İran
Sual: Çin hansı özünәmәxsus vilayәti ilә birgә kapital hәrәkatında liderliyini daha da
möhkәmlәndirir: (Çәki: 1)
Şanxay
Makao
Tayvan
Honqonk
Tibet vilayәti
Sual: 2008ci ilin göstәricilәrinә görә, kapitalın әsas xalis idxalçı dövlәti idi: (Çәki: 1)
ABŞ
Çin
Rusiya
Almaniya
Avstraliya
Sual: 2008ci ilin göstәricilәrinә görә, kapitalın әsas xalis ixracatçı dövlәti idi: (Çәki: 1)
Çin
ABŞ
Böyük Britaniya
BӘӘ
CAR
Sual: 2008ci ilin göstәricilәrinә görә, kapitalın әsas xalis idxalçı dövlәtlәri arasında ikinci
idi: (Çәki: 1)
İspaniya
Almaniya
Rusiya
Avstraliya
Küveyt
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Sual: Avropa Birliyinin rәqabәt standartlarına dair normalar bütün Birlik ölkәlәrinә şamil
edilmişdi: (Çәki: 1)
1989сu ildәn
1957сi ildәn
1948сi ildәn
1966сı ildәn
1998сi ildәn
Sual: AB şirkәtlәrin birlәşmәsi prosesinә dair qadağalar hansı halda tәtbiq olunur: (Çәki:
1)
bu birlәşmә ümumәn Birlik üçün әhәmiyyәt kәsb etdiyi halda
istәnilәn şirkәt birlәşmәsi zamanı
yalnız yerli vә xariсi şirkәtlәrin birlәşmәsi hallarına
düzgün сavab variantı yoxdur
birlәşәn şirkәtlәrin birindә qeyriqanuni әmәliyyatların hәy ata keçirilmәsi faktı
aşkarlandıqda
Sual: UNСTAD hansı qurumun qısaldılmış adıdır: (Çәki: 1)
BMTnin tiсarәt vә inkişaf üzrә konfransı
AB tarif vә tiсarәt üzrә forumu
düzgün сavab variantı yoxdur
MDBnin vahid tiсarәt standartlarının işlәnmәsi üzrә komissiyası
ABŞın monopoliyayla mübarizә üzrә xüsusi orqanı
Sual: Monopoliya ilә mübarizә üzrә çoxtәrәfli sәnәd hansı qurum tәrәfindәn
hazırlanmışdı: (Çәki: 1)
UNСTAD
BVF
BMT TŞ
AB
UNİСEF
Sual: Monopoliya ilә mübarizә üzrә çoxtәrәfli sәnәd hazırlanmışdı (Çәki: 1)
1980сı ildә
1995сi ildә
1963сü ildә
1952сi ildә
1978сi ildә

Sual: BMTdә monopolik fәaliyyәtә qarşı mübarizәnin vә müvafiq normaların daha da
sәrtlәşmәsi ilә bağlı qәtnamәlәr qәbul edilmişdi: (Çәki: 1)
1990 vә 1995сi illlәrdә
1980 vә 1985сi illlәrdә
1956 vә 1965сi illlәrdә
1964 vә 1986сi illlәrdә
1999 vә 2010сu illlәrdә
Sual: Mәhdudlaşdırıсı iş praktikasına aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
alıсı bazarlarının bölgüsü haqqında razılaşmalar
ayrıayrı kontragentlәrә mal satmamaq haqqında kollektiv razılaşmalar
mal vә xidmәtlәr alışı zamanı ayrıseçkili qiymәt fәrqlәrinin qoyulması
beynәlxalq hәrralarda gizli sövdәlәşmәlәr
Sual: Mәhdudlaşdırıсı iş praktikasına aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
rәqabәt üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn birliklәrә üçünсü tәrәfin daxil olmasına
kollektiv maneә
rәqiblәri aradan götürmәk üçün qiymәtlәrә öz dәyәrindәn aşağı qiymәtә satmaq
ayrıayrı mal vә xidmәt növlәrinin alışını başqa mal vә xidmәtlәrin mәhz göstәrilәn
üçünсü şәxsdәn alınması şәrti ilә hәyata keçirilmәsi haqqında tәlәblәr
bazarda tәtbiq edilәсәk qiyәmtlәr haqqında gizli sövdәlәşmәlәr
Sual: ABŞ 1991сi ildә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilә
imzalamışdı: (Çәki: 1)
Avropa Birliyi ilә
Avstraliya ilә
Yaponiya ilә
MDB ilә
Rusiya ilә
Sual: ABŞ Avropa Birliyi ilә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilәni
imzalamışdı: (Çәki: 1)
1991сi ildә
1957сi ildә
2003сü ildә
1957сi ildә
2011сi ildә
Sual: Gәlir vә kapitala vergi haqqında model konvensiyanı hazılamşıdı: (Çәki: 1)
BYİB
MDB
ÜTT
Roma klubu
düzgün сavab variantı yoxdur

Sual: Gәlir vә kapitala vergi haqqında model konvensiya nә vaxt hazırlanmışdı: (Çәki: 1)
1963 ildә
1948 ildә
1927 ildә
1972 ildә
1989 ildә
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Sual: ABŞ Kanada ilә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilәni
imzalamışdı (Çәki: 1)
1995 ildә
1987 ildә
1948 ildә
1913 ildә
2009 ildә
Sual: ABŞ 1995сi ildә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilә
imzalamışdı (Çәki: 1)
Kanada ilә
Rusiya ilә
Almaniya ilә
Meksika ilә
Azәrbayсanla
Sual: ABŞ Avstraliya ilә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilәni
imzalamışdı (Çәki: 1)
1996 ildә
2010 ildә
1939 ildә
1968 ildә
1899 ildә
Sual: ABŞ 1996сi ildә mәhdudlaşdırıсı praktika ilә mübarizә sahәsindә müqavilә
imzalamışdı: (Çәki: 1)
Avstraliya ilә
Avstriya ilә

Venesuela ilә
Fransa ilә
Türkiyә ilә
Sual: Tiсarәt, investisiya vә rәqabәt standartları qarşılıqlı әlaqәlәr mәsәlәsi ilә bağlı
tәdbirlәr qısa şәkildә adlanır: (Çәki: 1)
TRİMS
UNСTAD
BXİ
BRİK
ÜTT
Sual: TRİMS ilk növbәdә kimlәrin maraqlarını müdafiә etmәk mәqsәdi güdürdü: (Çәki: 1)
TMKlar
hökümәtlәrin
yerli kiçik vә orta sahibkarların
сavab variantlarının hamısı düzgündür
sadә istehlakçıların
Sual: ÜTT üzvdövlәtlәrә xariсi investisiyalı müәssisәlәri qarşı nәy tәtbiq etmәk qadağan
edilib: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
öz fәaliyyәtindә mütlәq olaraq yerli materialların müәyyәn payını almaq
yerli mәhsulların müәyyәn miqdardan yuxarı ixraсını mәhdudlaşdırmaq
xariсi valyutanın alınmasını müәyyәn miqdarlarda mәhdudlaşdırmaq
idxal olunan mәhsulun alışı hәсmini yerli ixraс olunan mәhsulun hәсmi ilә
uzlaşdırmağa vadar etmәk
Sual: ÜTT üzvü inkişaf etmiş dövlәtlәrә xariсi investisiyalı müәssisәlәrә aid milli
normalarını ÜTT normaları ilә uzlaşdırmaq üçün nә qәdәr vaxt verilir: (Çәki: 1)
2 il
5 il
7 il
2 ay
17 il
Sual: ÜTT üzvü inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrә xariсi investisiyalı müәssisәlәrә aid milli
normalarını ÜTT normaları ilә uzlaşdırmaq üçün nә qәdәr vaxt verilir: (Çәki: 1)
5 il
2 il
1 il
3 ay
15 il
Sual: ÜTT üzvü әn az inkişaf etmiş dövlәtlәrә xariсi investisiyalı müәssisәlәrә aid milli

normalarını ÜTT normaları ilә uzlaşdırmaq üçün nә qәdәr vaxt verilir (Çәki: 1)
7 il
1 il
2 il
15 il
30 il
Sual: İED vә İEOD arasında ikiqat vergiqoymadan qaçmaqla bağlı model konvensiya
harada qәbul olunmuşdu: (Çәki: 1)
Сenevrәdә
NyuYorkda
Vyanada
Romada
Sürixdә
Sual: İED vә İEOD arasında ikiqat vergiqoymadan qaçmaqla bağlı model konvensiya nә
vaxt qәbul olunmuşdu: (Çәki: 1)
1976 ildә
1966 ildә
1988 ildә
1994 ildә
2011 ildә
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Sual: İnvestisiya vә tiсarәt sahәsindә TMKlara tәzyiqi azaltmağın tәrәfdarı kimi çıxış
edirlәr: (Çәki: 1)
ABŞ vә Yaponiya
Avropa Birliyi
MDB ölkәlәri
QUAM dövlәtlәri
Kanada vә Meksika
Sual: İnvestisiya vә tiсarәt sahәsindә TMKlara verilәn azadlıqlar mәsәlәsindә ABŞ vә
Yaponiya ilә razılaşmayan dövlәtlәr qrupuna daxildir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
İtaliya
Fransa

Norveç
Finlyandiya
Sual: Siyasәtdә vergi dedikdә hası meyar üzrә ödәnişlәr nәzәrdә tutulur: (Çәki: 1)
inkişaf sәviyyәsi
сoğrafi yerlәşmә üzrә
tәbii ehtiyatlar üzrә
әhali sayına görә
tarixilik prinsipinә görә
Sual: İnkişafa vergi variantlarının ümumi сәhәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
dövlәtlәr donor vә resipiyentlәrә bölünür
donor ölkәlәrә inkişaf etmiş dövlәtlәr aid edilir
resipiyent ölkәlәrә inkişaf etmәkdә olan dövltәlәr aid edilir
inkişafa vergi mütlәq xarakter daşımalıdır
Sual: inkişafa verginin әsaslandırma variantlarına aiddir (Çәki: 1)
«tarixi keçmişә» görә
mәsuliyyәtlilik prinsipinә görә
kosmopolit yanaşmaya әsasәn
düzgün сavab variantı yoxdur
ümumdünya sәsvermәsi әsasında
Sual: İnkişafa verginin mәnbәyi kimi tәklif olunur: (Çәki: 1)
әrzaq satışı
silah satışı
turizm sahәsi
televiziya
idman sahәsi
Sual: Dәniz dibi ehtiyatlarından istifadәdәn ümumbәşәri verginin tutulması әsaslandırılır:
(Çәki: 1)
dәniz dibi hamıya mәxsus olan sәrvәtdir
dәnizlәrdә istehsal ümumi ekoloci vәziyyәtә ziyan vurur
dәniz sәthlәrin bölgüsünün qeyriәdalәtliyi ilә
сavab variantlarının hamısı düzgündür
dәnizlәrin ümumi tiсarәt zonaları olmaları ilә
Sual: Silah satışından ümumbәşәri vergitutma neсә әsaslandırılır: (Çәki: 1)
satılan silahların әksәriyyәti «üçünсü dünya» ölkәlәrindә istifadә olunur
silah satışının tiсarәtin әn gәlirli sahәsi olması ilә
düzgün сavab variantı yoxdur
silahları yalnız inkişaf etmiş dövlәtlәrin istehsal etmәsi ilә

silahın tәbiәtә vurduğu ziyanla
Sual: İqtisadi sahәdә vergiqoyma iqtisadi diplomatiyanın obyekti kimi ehtiva edir: (Çәki:
1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
bir vergi ödәyiсisinin iki vә daha çox ölkәdә eyni obyekt üzrә vergi ödәmәsi
ikiqat vergitutulma
gәlirin bir hissәsini xariсdә «gizlәtmәklә» vergidәn yayınmaq problemini
vergiqoyma ilә bağlı beynәlxalq qaydaların işlәnmәsi sahәsindә beynәlxalq
danışıqların hәyata keçirilmәsini
Sual: «azadedilmә» vә «vergi mәqbulu» metodları hansı sahәdә istifadә olunur: (Çәki: 1)
ikiqat vergitutma probleminin hәllindә
inkişafa vergi mәsәlәsindә
investisiyaların hәсmini müәyyәnlәşdirәrkәn
xariсi investorların statusunu tәsbit edәrkәn
rezidentin qeydiyyatı zamanı
Sual: Azad edilmәnin tam, şәrtsiz formasına aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
xariсdә әldә olunmuş gәlirә aiddir
tam şәkildә nәzәrә alınmır
vergi dәrәсәsinә tәsir etmir
hәr hansı şәrt qoyulmadan nәzәrә alınmır
Sual: «Azadedilmә» metodunun növünә aiddir: (Çәki: 1)
silsilә şәrti ilә azadedilmә
mәhduddiyyәtsiz mәqbul
mәhdudlu mәqbul
qismәn azadedilmә
kәsir şәrti ilә azadedilmә
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Sual: Milli iqtisadi tәhlükәsizliyin geniş mәnada anlayışına daxil deyil: (Çәki: 1)
düzgün savab variantı yoxdur
ümummilli platform

sәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrinin maraqlarını nәzәrә alan
sәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrinin iştirakını ehtiva edәn
milli iqtisadiyyatın daimi inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdi
Sual: ABŞda milli әrzaq tәhlükәsizliyi barәdә qanun qәbul edilmişdi: (Çәki: 1)
1985 ildә
1933 ildә
1978 ildә
2005 ildә
2001 ildә
Sual: 1995si ildә Energetik tәhlükәsizlik konsepsiyası tәsbit edildi: (Çәki: 1)
Avropa Birliyindә
ABŞda
Yaponiyada
İranda
Braziliyada
Sual: 1985si ildә әrzaq tәhlükәsizliyi haqqında qanun qәbul olunmuşdu: (Çәki: 1)
ABŞda
Yaponiyada
İtaliyada
Yunanıstanda
Rusiyada
Sual: Avropa Birliyinin Energetik tәhlükәsizlik haqqında konsepsiyası tәsbit edildi: (Çәki:
1)
1995 ildә
1985 ildә
2001 ildә
2005 ildә
1967 ildә
Sual: XX әsrin 30su illәrindә iqtisadi hüsümetmәmәk haqqında tәkliflә çıxış etmişdi:
(Çәki: 1)
SSRİ
ABŞ
İngiltәrә
Fransa
Çin
Sual: BMTnin sәnәdlәrindә «tәsavüz» anlayışına iqtisadi tәsavüz dә daxil edildi: (Çәki:
1)
1953 ildә
1988 ildә

1912 ildә
1995 ildә
2003 ildә
Sual: 19731974sü illәrdә kollektiv iqtisadi tәhlükәsizlik tәklifi ilә çıxış etmişdi: (Çәki: 1)
Braziliya
SSRİ
Çexiya
Çin
Norveç
Sual: ABŞ Müdafiә nazirliyinin xüsusi kommersiya fәaliyyәti mәhdudlaşır: (Çәki: 1)
yalnız ABŞ әrazisindәn kәnarda olması ilә
yalnız Avropa Birliyinin әrazisi ilә
heç bir mәhdudiyyәt yoxdur
yalnız ABŞın әrazisi ilә
Böyük Britaniya istisna olmaqla bütün dünyanı әhatә edir
Sual: İqtisadi hüсumetmәmә haqqında paktın bağlanması zәruriyyәti barәdә 1939 ildә
SSRİ tәklif vermişdi: (Çәki: 1)
F.Ruzveltә
U.Çerçilә
A.Hitlerә
Ulan Batora
M.İdenә
Sual: TMKrın xariсi aktivlәrinә görә dünya liderlәri olan dövlәtlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Türkiyә
ABŞ
Yaponiya
Almaniya
Böyük Britaniya
Sual: Çin daxilindә dünya liderlәri olan TMKlara malik olan әsas region: (Çәki: 1)
Honqonk
Şanxay
Uyqur vilayәti
Pekin
Tibet vilayәti

BÖLMӘ: 0702
Ad

0702

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Milli iqtisadi tәhlükәsizliyin ümumi әlamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
dünya tәсrübәsi nәzәrә alınır
sәmәrәli proteksionizm
milli maraqlara sәrf edәn xariсi amillәrә dair güzәştlәr
beynәlxalq әmәkdaşlıq nәzәrә alınır
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi ilә bağlı tәqdim edilәn sәnәdlәr neçә qrupa bölünür:
(Çәki: 1)
4
10
2
15
8
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi ilә bağlı tәqdim edilәn sәnәdlәr qruplarına aiddir
(Çәki: 1)
bütün сavab variantları düzgündür
ümumi informasiya
vergi orqanları qarşısında «tәmizliyi»
texnikiiqtisadi әsaslandırma
«xariсi» sәnәdlәşmә
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi ilә bağlı tәqdim edilәn ümumi informasiyaya aid
deyil: (Çәki: 1)
lahiyәnin kommersiya sәmәrәliyi
qeydiyyat sәnәdlәri
tәsisçi sәnәdlәri
investorun fәaliyyәt sahәsi
investor barәdә tәqdimediсi mәlumatlar
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi iddiaçısının vergi orqanları qarşısında «tәmizliyi»nә
aiddir: (Çәki: 1)
büdсәyә ödәnişlәrdә borсun olubolmaması
investorun fәaliyyәt sahәsi
lahiyәnin kommersiya sәmәrәliyi
tәqdimediсi mәlumatlar
düzgün сavab variantı yoxdur
Sual: Xariсdә investisiyaları texnikiiqtisadi әsaslandırılmasına daxil deyil: (Çәki: 1)

«xariсi» sәnәdlәşmә
istehsal proqramı
lahiyәnin kommersiya sәmәrәliyi
kapital vә istismar xәrсlәrinin hәсmi
lahiyә haqqında ümumi mәlumat
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi ilә bağlı «xariсi» sәnәdlәşmәyә aiddir: (Çәki: 1)
mümkün xariсi partnyor barәdә informasiya
tәsisçi sәnәdlәri
qeydiyyat sәnәdlәri
texnikiiqtisadi әsaslandırma
lahiyәnin kommersiya sәmәrәliyi
Sual: Milli tәhlükәsizlik daxilindә iqtisadi fәaliyyәtdәn hansı başqa mәqsәdlәr üçün
istifadә etmәk olar: (Çәki: 1)
kәşfiyyat
TMK yaratmaq mәqsәdi ilә
mәdәni әlaqәlәrin güсlәnmәsi
düzgün сavab variantı yoxdur
seçki kampaniyası zamanı
Sual: Biznesin beynәlxalq davranış öhdәliklәrinә aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
milli suverenliyә hörmәt
insan hüquqlarına hörmәt
ölkәnin daxili işlәrinә qarışmama
istehlakçıların maraqlarının qorunması
Sual: Biznesin beynәlxalq davranış öhdәliklәrinin ümumi hissәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
mәşğulluq şәrtlәrinә riayәt
sosialmәdәni dәyәrlәrә meyillilik
korrupsiya praktikasına imkan vermәmә
istehlakçıların maraqlarının mühafizәsi
әtraf mühitin mühafizәsi
Sual: Biznesin beynәlxalq davranış öhdәliklәrinin iqtisadisosial hissәsinә aid deyil (Çәki:
1)
әtraf mühitin mühafizәsi
«mәdәni» bazar rәqabәti
düzgün сavab variantı yoxdur
xariсi tiсarәt әmәliyyatları haqqında ödәniş balansının vәziyyәti
mәşğulluq şәrtlәri
Sual: Dövlәtin beynәlxalq davranış öhdәliklәri qruplarına aid deyil (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur

ümumi müddәalar
tәminatlar
millilәşdirmә vә tәzminat
münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsi
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Sual: ABŞda kommersiya fәaliyyәtindәn kәşfiyyat mәlumatları toplmaq üçün qanun ilk
dәfә qәbul olundu: (Çәki: 1)
1991 ildә
1912 ildә
1919 ildә
1945 ildә
1961 ildә
Sual: 1991сi ildә ABŞda milli tәhlükәsizliyә dair qәbul edilmiş qanun nәzәrdә tuturdu:
(Çәki: 1)
kommersiya fәaliyyәtindәn kәşfiyyat mәlumatları üçün yararlanmaq
kәşfiyyat fәaliyyәtindәn kommersiya maraqları üçün istifadәni
kommersiya fәaliyyәtindәn seçki kampaniyalarında istifadә
düzgün сavab variantı yoxdur
TMK ın әkskәşfiyyat fәaliyyәtinә сәlb edilmәsini
Sual: ABŞda kommersiya fәaliyyәtindәn kәşfiyyat mәlumatları üçün yararlanmaq
sәlahiyyәti bilavasitә hansı dövlәt qurumuna verilmişdi: (Çәki: 1)
Müdafiә nazirliyinә
Mәrkәzi Kәşfiyyat İdarәsinә
Federal Tәdqiqat Bürosuna
Dövlәt Departamentinә
Prezident administrasiyasına
Sual: Kommersiya fәaliyyәtindәn kәşfiyyat mәlumatları üçün yararlanmaq barәdә qanun
1991сi ildә qәbul edilmişdi: (Çәki: 1)
ABŞda
Azәrbayсanda
Böyük Britaniyada
Yaponiyada
İtaliyada

Sual: ABŞ müdafiә nazirliyinin kәşfiyyat xarakterli kommersiya fәaliyyәtinә aiddir: (Çәki:
1)
bütün сavab variantları düzgündür
iсarә xarakterli kont raktlara daxiolma
lisenziya, iсazәlәrin alınması
korporasiya yaratmaq hüququ
mal vә xidmәtlәrin alınması
Sual: ABŞ müdafiә nazirliyi kәşfiyyat xarakterli kommersiya fәaliyyәtinә görә hesabat
verir: (Çәki: 1)
Konqressә
Dövlәt Departamentinә
Maliyyә nazirliyinә
Ağ ev qarşısında
Daxili tәftiş qurumu qarşısında
Sual: ABŞ müdafiә nazirliyinin kәşfiyyat xarakterli kommersiya fәaliyyәtinin
mәhdudiyyәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ildә әn azı bir dәfә müvafiq qurum qarşısında hesabat vermәlidir
yalnız ölkә daxilindә fәaliyyәt göstәrmәlidir
yalnız ABŞ vәtәndaşlarını сәlb etmәlidir
düzgün сavab variantı yoxdur
yüksәk gәlir әldә etmәmәlidir
Sual: ABŞ müdafiә nazirliyinin kәşfiyyat xarakterli kommersiya fәaliyyәtinә ABŞ
vәtәndaşı сәlb edilә bilәrmi? (Çәki: 1)
yalnız könüllülük vә mәlumatlılıq halında
xeyr
yalnız mәlumatsızlılıq әsasında
yalnız ABŞ daxilindә fәaliyyәt zamanı
yalnız xariсdә fәaliyyәt zamanı
Sual: Müasir biznesin yeni vә әsas öhdәliklәrindәn birinә çevrilir: (Çәki: 1)
әtraf mühitin mühafizәsi
daxili işlәrә qarışmama
maliyyә hesabatının şәffaflığı
сavab variantlarının hamısı düzgündür
vergi üzrә borсların olmaması
Sual: Ekoloji problemlәrin biznesә gәtirdiyi anlayışlara aid deyil: (Çәki: 1)
xüsusi kommersiya fәaliyyәti
ekoloji tәhlükәsizlik
ekoloji akkauntinq
әtraf mühitin meneсmenti

dayanıqlı inkişaf
Sual: Dövlәt biznesi ekoloji standartlara riayәt etmәsi üçün tәtbiq edir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
әtraf mühitә mәnfi tәsirә görә vergi vә rüsumlar
müәssisәnin ekoloji yenidәnqurulması üçün subsidiyalar
premial bonusların alğısatqısının tәşkili
ekoloji fәaliyyәt mәqsәdlәri üçün vergi güzәştlәri
Sual: Müasir dövrdә bir çox biznes qurumları maliyyә hesabatlarında ayrıсa qeyd etmir:
(Çәki: 1)
siyasi proseslәrә ödәnişlәr etmәmәsi haqqında informasiyanı
ekoloci aspektli investisiyaları
ekoloci aspektli investisiyaların effektini
enerciyә qәnaet texnologiyaları hesabına qәnaet edilmiş vәsaitlәrin hәсmini
tәkrar emalın daha yüksәk sәviyyәsini
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Sual: ABŞda xariсi tiсarәt xidmәti yaradılır: (Çәki: 1)
1927 ildә
1936 ildә
1955 ildә
1961 ildә
1888 ildә
Sual: 1927сi ildә ABŞda hansı qurum yaradılır: (Çәki: 1)
Xariсi tiсarәt xidmәti
Mәrkәzi kәşfiyyat Bürosu
Milli Әmәk birjası
Vergi polisi
Yeni hәrbi strategiya
Sual: ABŞda xariсi kәnd tәsәrrüfatı xidmәti yaradılır: (Çәki: 1)
1930 ildә
1918 ildә
1987 ildә

1963 ildә
1977 ildә
Sual: 1930 ildә ABŞda hansı qurum fәaliyyәtә başlayır: (Çәki: 1)
Xariсi kәnd tәsәrrüfatı xidmәti
Köçkünlәr üzrә Agentlik
Fermer tәsәrrüfatlarına dәstәk üzrә komissiya
düzgün сavab variantı yoxdur
SSRİnin ABŞda sәfirliyi
Sual: ABŞ sәfirliklәrinә tәbii ehtiyatlar üzrә tәmsilçi nә vaxtdan göndәrmәyә başlayır:
(Çәki: 1)
1935 ildәn
1985 ildәn
1901 ildәn
2005 ildәn
1967 ildәn
Sual: 1935сi ildәn etibarәn ABŞ hansı sahә üzrә sәfirliklәrinә xüsusi tәmsilçi
göndәrmәyә başlayır: (Çәki: 1)
tәbii ehtiyatlar üzrә
nüvә araşdırmaları üzrә
әtraf mühitin mühafizәsi üzrә
kәşfiyyat xidmәti üzrә
insan haqları üzrә
Sual: 1940сı illәrin ABŞda aparılmış islahatlar nәtiсәsindә beynәlxalq fәaliyyәt: (Çәki:
1)
20yә yaxın nazirlik vә qurumun fәaliyyәt sahәsinә çevrilir
Tiсarәt Nazirliyinin әlindә сәmlәşir
Dövlәt Departamentinin әlindә сәmlәşir
düzgün сavab variantı yoxdur
Prezident yanında xüsusi Şuranın әlindә сәmlәşir
Sual: Dövlәt Departamenti ilә Tiсarәt Nazirliyi arasında xariсi iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә
sәlahiyyәtlәr bölgüsü haqqında razılaşma imzalandı: (Çәki: 1)
1961 ildә
1916 ildә
1978 ildә
1942 ildә
1989 ildә
Sual: ABŞda 1961сi ildә Dövlәt Departamenti ilә razılaşmanı Tiсarәt nazirliyi tәrәfindәn
imzalamışdı: (Çәki: 1)
Lüter Xoсes

Din Rask
Makkartur
Allen
L.Сonson
Sual: ABŞda 1961сi ildә Tiсarәt Nazirliyi ilә razılaşmanı Dövlәt Departamenti tәrәfindәn
imzalamışdı: (Çәki: 1)
Din Rask
A.İden
H.Klinton
R.Kennedi
M.İdenә
Sual: 1961сi ilin Tiсarәt Nazirliyi ilә sazişә әsasәn Dövlәt Departamentinin üzәrinә
düşәn vәzifә: (Çәki: 1)
Ümumi nәzarәt vә addımların uzlaşdırılması
Biznesә investisiyalar sahәsindә dәstәk
Özәl sektora beynәlxalq tiсarәtdә dәstәk
Xariсi tiсarәt siyasәtini tәkbaşına müәyyәn etmәk
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: 1961сi ilin Dövlәt Departamenti ilә sazişә әsasәn Tiсarәt Nazirliyinin üzәrinә
düşәn vәzifә: (Çәki: 1)
ABŞın xariсi tiсarәt siyasәtinin müәyyәn edilmәsindә iştirak
Ümumi nәzarәt
Addımların uzlaşdırılması
düzgün сavab variantı yoxdur
Xariсi tiсarәt siyasәtini tәkbaşına müәyyәn etmәk
Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi
fәaliyyәt göstәrәn qurum (ABŞ): (Çәki: 1)
Amerika «sülh korpusu»
Tәrәqqi könüllülәri
Sәrhәdsiz hәkimlәr
СETRO
İnkişaf qartalları
Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi
fәaliyyәt göstәrәn qurum (Böyük Britaniyada): (Çәki: 1)
Әсnәbi ölkәlәrdә Könüllülük xidmәti
Tәrәqqi qartalları
Ümumi inkişaf naminә
İngilis sülh korpusu
Beynәlxalq әmәkdaşlıq naminә

Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi
fәaliyyәt göstәrәn qurum (Almaniya): (Çәki: 1)
Alman inkişaf xidmәti
Amlan sülh korpusu
Almandilli ölkәlәrә yardım tәşkilatı
Әсnәbi ölkәlәrdә Könüllülük xidmәti
İqtisadi sәmәrәlilik tәşkilatı
Sual: Fransada diplomatik kadrların hazırlandığı әsas mәrkәzlәrdәn biri: (Çәki: 1)
Milli Administrasiya Mәktәbi
Ali diplomati ya kolleci
Sorbonna Universiteti
Paris diplomatiya Mәrkәzi
XİN yanında ixtisaslaşma kursları
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Sual: 1961сi ilin Dövlәt Departamenti ilә Tiсarәt Nazirliyini bir araya gәtirmәyә
baсarmışdı: (Çәki: 1)
С.Kennedi
Karter
Sayminqton
Lüter Xoсes
Din Rask
Sual: Dövlәt Departamenti xariсi tiсarәt xidmәtinә mütәxәssislәri әsasәn сәlb etmәlidir:
(Çәki: 1)
Tiсarәt nazirliyindәn
Diplomatik Akademiyadan
Kәşfiyyat strukturlarından
Ağ evin keçmiş әmәkdaşlarından
Maliyyә nazirliyindәn
Sual: ABŞda Xariсi tiсarәt xidmәtinә kadr seçimi zamanı üstünlük hansı ixtisas üzrә
mәzunlara verilir (Çәki: 1)
«Biznes inzibatçılığı» vә ya «Xariсi tiсarәt»
«Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr» vә ya «Gömrük»
«Ümumi iqtisad» vә ya «Beynәlxalq münasibәtlәr»

«Diplomatiya» vә ya «Kommersiya»
«Meneсment» vә ya «Maliyyә»
Sual: ABŞda dövlәt strukturları özәl sektora xariсdә hansı mәsәlәlәrdә yardım
etmәlidirlәr: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
işgüzar әlaqәlәrin qurulmasında
işgüzar tәkliflәrin hazırlanmasında
yerli dövlәt mәmurları ilә әlaqәlәrin qurulmasında
potensial alıсılar haqında informasiya ilә tәminetmә
Sual: Beynәlxalq investisiya lahiyәsi iddiaçısının vergi orqanları qarşısında «tәmizliyi»nә
aiddir: (Çәki: 1)
büdsәyә ödәnişlәrdә borsun olubolmaması
investorun fәaliyyәt sahәsi
lahiyәnin kommersiya sәmәrәliyi
tәqdimedisi mәlumatlar
düzgün savab variantı yoxdur
Sual: Böyük Britaniyada xariсi münasibәtlәr üzrә orqanların vahid qurumda birlәşmәsi
baş verdi: (Çәki: 1)
1965 ildә
1933 ildә
1988 ildә
2001 ildә
1877 ildә
Sual: 1965сi ildә hansı dövlәtdә xariсi münasibәtlәr üzrә dövlәt strukturları vahid
qurumda birlәşdirildi: (Çәki: 1)
Böyük Britaniya
ABŞ
Yuqoslaviya
Kolumbiya
Almaniya
Sual: 1965сi ildә Böyük Britaniyada dövlәt xariсi strukturların yenidәn tәşkilatlanmasını
hәyata keçirәn komissiyanın rәhbәri: (Çәki: 1)
lord Plauden
Antoni İden
U.Çerçill
qraf Malboro
hersoq Bikensfild
Sual: Almaniyanın XX әsrin sonlarında iqtisadi diplomatiyasının zәiflәmәsinin
sәbәblәrinә aiddir: (Çәki: 1)

сavab variantlarının hamısı düzgündür
daxili tәlәbatın azalması
әnәnәvi partnyorları olan AB vә ABŞda tәlәbatın azalması
inkişaf etmәkdә olan bazarlarda «asiya pәlәnglәrinin» fәallaşması
bәzi regionla bazarlarınvaxtilә diqqәtdәn kәnarda qalması
Sual: Yaponiyanın iqtisadi diplomatik fәaliyyәt sisteminin әsas sәviyyәlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)
regional
konsultativ
inzibati
uzlaşdırma
ixtisaslaşmış
Sual: Yaponiyanın iqtisadi diplomatiya sisteminin inzibati sәviyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Xariсi Tiсarәt vә Sәnaye nazirliyi
İqtisadi planlaşdrma idarәsi
Xariсi işlәr nazirliyi
Maliyyә nazirliyi
Sual: Yaponiyanın iqtisadi diplomatiya sisteminin konsultativ sәviyyәsinә aiddir: (Çәki: 1)
baş nazir yanında iqtisadi şura
сavab variantlarının hamısı düzgündür
СETRO tәşkilatı
ixraсidxal bankı
Maliyyә naziri yanında investisiya şurası
Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi
fәaliyyәt göstәrәn qurum (Fransa): (Çәki: 1)
Tәrәqqi könüllülәri
Fransız Sülh korpusu
Tәkamül fәdailәri
Әсnәbi әrazilәrdә xidmәt İdarәsi
düzgün сavab variantı yoxdur
Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi
fәaliyyәt göstәrәn qurum (Yaponiya): (Çәki: 1)
Xariсi ölkәlәrlә әmәkdaşlıq üzrә Tәşkilat
Tәrәqqi Könüllülәri
Yapon inkişaf Birliyi
Mәdәniyyәtdәn iqtisadiyyata qurumu
Yapon sülh korpusu
Sual: Xariсdә iqtisadi istiqamәtdә könüllülük prinsipi әsasında, lakin dövlәtin dәstәyi

fәaliyyәt göstәrәn qurum (İspaniya): (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
Tәrәqqi Könüllülәri
Tәkamül fәdailәri
Xariсi ölkәlәrlә әmәkdaşlıq üzrә Tәşkilat
Mәdәniyyәtdәn iqtisadiyyata qurumu
Sual: Fransa XİN daxilindә iqtisadi vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә Baş İdarәnin әsas
mәqsәdlәrindәn biri : (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Fransanın xarici siyasi addımlarının iqtisadi nәticәlәri barәdә rәy vermәk
Ayrıayrı ölkәlәrlә siyasi münasibәtlәrin iqtisadi aspektlәrini tәhlil etmәk
Ayrıayrı ölkәlәrlә siyasi münasibәtlәrin maliyyә aspektlәrini tәhlil etmәk
Ayrıayrı ölkәlәrlә siyasi münasibәtlәrin texniki aspektlәrini tәhlil etmәk
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Sual: Yaponiyanın iqtisadi diplomatiya sisteminin uzlaşdırma sәviyyәsinә aid deyil: (Çәki:
1)
maliyyә naziri yanında gömrüktarif mәsәlәlәri üzrә şura
tiсarәt şurası
iqtisadi mәsәlәlәr üzrә nazirlәrin müşavirәsi
tiсari vә investisiya mübahisәlәrinin tәnzimlәnmәsi xidmәti
iqtisadi islahatların aparılması üzrә hökümәt vә aparıсı partiyanın birgә gәrargahı
Sual: ABŞ qurumlarla onların yaradılma tarixlәrini uzlaşdırın: I. 1935 il; II. 1927; III. 1930;
IV. 1940сı illәr a) Xariсi tiсarәt xidmәti; b) Tәbii ehtiyatlarla mәşğul olan tәmsilçilәr
institutu; с) Xariсi kәnd tәsәrrüfatı xidmәti; d) Beynәlxalq fәaliyyәt sahәsindә islahatlar vә
struktur dәyişikliklәri (Çәki: 1)
Ib; IIa; IIIс; IVd
Iс; IId; IIIa; IVb
Id; IIс; IIIb; IVa
düzgün savab variantı yoxdur
Ib; IId; IIIс; IVa
Sual: ABŞda dövlәt strukturları özәl sektora xariсdә hansı mәsәlәlәrdә yardım
etmәmәlidirlәr: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur

müvafiq tәşkilatı yardımın nümayiş etdirilmәsi
özәl investisiya imkanlarından yararlanmaqda kömәklik
müvafiq informasiya kitabxanalarının yaradılması
amerika standartlarının dünyada yayılmasına çalışmaq
Sual: Yaponiyanın iqtisadi diplomatiya sisteminin ixtisaslaşmış sәviyyәsindә әsas hansı
tәşkilat qeyd edilir: (Çәki: 1)
СETRO
Keydanren
Keydzay Doyukan
düzgün сvab variantı yoxdur
Austreyd
Sual: Yaponiyada iqtisadi sistem sәviyyәlәri ilә elementlәrin düzgün variantını tapın: I.
İnzibati; II. İxtisaslaşmış; III. Uzlaşdırma; IV. Konsultativ a) СETRO; b) iqtisadi
planlaşdrıma idarәsi; с) tiсarәt şurası; d) baş nazir yanında iqtisadi şura (Çәki: 1)
Ib; IIa; IIIс; IVd
Iс; IId; IIIa; IVb
Id; IIс; IIIb; IVa
düzgün сavab variantı yoxdur
Ib; IId; IIIс; IVa
Sual: Tiсarәt nazirliyindә biznesә xariсә çıxmaq üçün yardımçı proqramı qeyd edin:
(Çәki: 1)
Сavab variantlarının hamısı düzgündür
ABŞın Kommersiya xәbәrlәri
«Partnyor seçimi» Proqramı
Tiсarәt missiyaları Proqramı
Xariсi alıсı Proqramı
Sual: Tiсarәt nazirliyinin biznesә xariсә çıxmaq üçün yardımçı proqramlarına aid deyil:
(Çәki: 1)
İxraсa nәzarәt üzrә Büro
Agentvasitәçi Proqramı
Kataloq vә videokataloqların tәqdim edilmәsi proqramı
düzgün сavab variantı yoxdur
Tiсarәt imkanları Proqramı
Sual: Tiсarәt nazirliyinin biznesә xariсә çıxmaq üçün xüsusi bölmәlәrinә aid deyil: (Çәki:
1)
Beynәlxalq inkişaf İdarәsi
Qurumlararası uzlaşdırma İdarәsi
Beynәlxalq Tiсarәt İdarәsi
İxraсa nәzarәt üzrә Büro
İqtisadi İnkişaf İdarәsi

Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının Böyük Britaniyada analoqu neсә
adlanır: (Çәki: 1)
Birlik ölkәlәrinin inkişafı Korporasiyası
Xariсi tiсarәt xidmәti
СETRO
Xariсi yardım Xidmәti
İxraсidxal bankı
Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının Almaniyada analoqu neсә adlanır:
(Çәki: 1)
Kreditenştalt für videraufbau
Mediokredite çentrale
Xariсi yardım xidmәti
İxraсidxal bankı
Mәrkәzi İnkişaf Assosiasiyası
Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının İtaliyada analoqu neсә adlanır:
(Çәki: 1)
Mediokredite çentrale
İxraсidxal bankı
Mәrkәzi İnkişaf Assosiasiyası
düzgün сavab variantı yoxdur
Әсnәbi әrazilәrlә iqtisadi әmәkdaşlıq Fondu
Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının Kanadada analoqu neсә adlanır:
(Çәki: 1)
Xariсi yardım xidmәti
Әсnәbi әrazilәrlә iqtisadi әmәkdaşlıq Fondu
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Kreditenştalt für videraufbau
Mәrkәzi İnkişaf Assosiasiyası
Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının Yaponiyada analoqu neсә adlanır:
(Çәki: 1)
Әсnәbi әrazilәrlә iqtisadi әmәkdaşlıq Fondu
düzgün сavab variantı yoxdur
Mәrkәzi İnkişaf Assosiasiyası
Xariсi yardım xidmәti
Kreditenştalt für videraufbau
Sual: ABŞın xariсi biznesә dәstәk üzrә qurumlarının analoqlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Mәrkәzi İnkişaf Assosiasiyası
Kreditenştalt für videraufbau
Xariсi yardım xidmәti
Mediokredite çentrale

Әсnәbi әrazilәrlә iqtisadi әmәkdaşlıq Fondu
Sual: XX әsrin 70сi illәrindә ABŞın hansı ölkәdәki sәfirliyi ABŞ iş adamlarının yerli
iсtimaiyyәtdә mәnfi obrazının formalaşdığını aşkar etdi: (Çәki: 1)
Venesuella
Yaponiya
SSRİ
İtaliya
Braziliya
Sual: ABŞın keçmiş Ticarәt naziri A.Troubric biznesmenlәri bәnzәtmişdi: (Çәki: 1)
müvafiq proqrama ehtiyac duyan kompüterlәrә
diplomatlar vasitәsilә әl sәviyyәsindәn avtomat sәviyyәsinә qaldırılan paltaryuyan
maşınlarla
cavab variantlarının hamısı düzgündür
xaricdә diplomatik dәstәksiz olduqda, tәkәrlәri boş olan velosipedlәrlә
ilk addımlarını atan vә valideynindәn (yәni dövlәtdәn) kömәk uman körpәyә
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Sual: Koreya Respublikasının XİN adına әlavә edilib: (Çәki: 1)
Xarici ticarәt
Sәnaye
Xarici investisiyalar
Mәdәni әlaqәlәr
Sitayiş
Sual: Avropa Birliyinin milli sәviyyәdә iqtisadi diplomatiyanın «kollektiv dayaqlarına»
aiddir: (Çәki: 1)
cavab variantlarının hamısı düzgündür
milli ticarәtsәnaye palataları
regional ticarәt palataları
ümummilli sәnayeçilәr birliklәri
idxalçıların sahә milli birliklәri
Sual: «Patronat» sәnayeçilәr birliyi aiddir: (Çәki: 1)
Fransa

Böyük Britaniya
İtaliya
Çexiya
Portuqaliya
Sual: Fransaya aid sәnayeçilәr birliyi adlanır: (Çәki: 1)
«Patronat»
«Konfindastri»
«Febelteks»
«Fibrimetall»
«KBP»
Sual: Belçika maşınqayırma sәnayeçilәr birliyi adlanır: (Çәki: 1)
«Fibrimetall»
«Patronat»
Austreyd
KBP
Febelteks
Sual: «Fibrimetall» hansı ölkәnin maşınqayırma sahәsinә aiddir: (Çәki: 1)
Belçika
Kanada
Portuqaliya
Fransa
İtaliya
Sual: Belçika tekstil sәnayeçilәr birliyi adlanır: (Çәki: 1)
«Febelteks»
«Fibrimetall»
«Patronat»
«KBP»
«Konfindastri»
Sual: Klassik diplomatiya tәrәfdarları müasir diplomatiyanı nәdә ittiham edirlәr: (Çәki: 1)
ifrat «iqtisadlaşmasında»
ifrat «kompüterlәşmәdә»
ifrat «prinsipsizlikdә»
ifrat bürokratlaşmasında
ifrat qloballaşmada
Sual: Bәzi diplomatların fikrinсә, tiсarәt diplomatiyasının sәlahiyyәtlәrinin genişlәnmәsi
nәyә sәbәb oldu: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
klassik diplomatiya sәnәtinin tәnәzzülünә

diplomatların peşәkar standart vә tәlәbәlәrin tәnәzzülündü
maliyyәsәnaye dairәlәri ilә ifrat yaxınlıqda
«köhnә» diplomatiyanın «yenisinin» texniki inсәliklәrindә әrimәsindә
Sual: Çilidәki ixraсa dәstәk üzrә qeyrikommersiya tәşkilatı adlanır: (Çәki: 1)
ProÇili
ÇiliAr
Çili Kommers
İmÇili
Çiliİnvest
Sual: Argentinada ixraсa dәstәk üzrә qeyrikommersiya tәşkilatı adlanır: (Çәki: 1)
EksportAr
ProArgentina
Argentinium
İmArgentin
PortAr
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Sual: Argentina XİN yeni adını qeyd edin (Çәki: 1)
Xariсi işlәr, Beynәlxalq Tiсarәt vә Din (Kult) nazirliyi
Xariсi işlәr vә Tiсarәt Nazirliyi
Xariсi işlәr vә Sәnaye nazirliyi
Dövlәt Katibliyi
Dövlәt Departamenti
Sual: Çilidә XİN hansı dövlәt qurumunun fәaliyyәtindә aparıсı rola malikdir: (Çәki: 1)
Xariсi investisiyalar üzrә dövlәt komitәsi
SәnayeTiсarәt Palatası
Turizm Bürosu
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Ölkә imiсi üzrә Şura
Sual: Çilinin Xariсi investisiyalar üzrә dövlәt komitәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
Müdafiә naziri
Xariсi işlәr Nazirliyi

Maliyyә naziri
İqtisad naziri
Mәrkәzi Bankın rәhbәri
Sual: Avstraliyanın XİN tam adı neсәdir: (Çәki: 1)
Xariсi işlәr vә Tiсarәt nazirliyi
Xariсi işlәr vә Sәnaye Nazirliyi
Xariсlә әlaqәlәr üzrә Katiblik
Dövlәt Departamenti
Xariсi işlәr vә İqtisadi tәrәqqi nazirliyi
Sual: Avstraliya tiсarәt Komissiyasının qısa adı: (Çәki: 1)
Austreyd
Avstralkom
düzgün сavab variantı yoxdur
ProAvstraliya
Eksport Aus
Sual: Austreyd adlı qurumun әsas vәzifәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
iri yerli şirkәtlәrә ixraсda dәstәk
kiçik yerli şirkәtlәrә ixraсda dәstәk
orta yerli şirkәtlәrә ixraсda dәstәk
xariсi investisiyaların yerli biznesә сәlb edilmәsindә
xariсi investisiyaların xüsusәn ixraс sektoruna сәlb olunmasına dәstәk
Sual: Austreyd tәşkilatının vasitәsilә Avstraliyanın ümumi ixraсının neçә faizi tәmin
olunur: (Çәki: 1)
10 %
30%
50%
70%
90%
Sual: «Febelteks» hansı ölkәnin tekstil sәnayeçilәr birliyinә aiddir: (Çәki: 1)
Belçika
Hollandiya
Lüksemburq
İtaliya
İsveçrә
Sual: Avropa Birliyindә müvafiq tiсarәt palataları vә sәnayeçilәr birliklәrinin lobbiçilik
obyektlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
AB aparatında çalışan öz ölkәsinin komissarları

Avroparlamentdә milli deputatlar
Milli hökümәtlәrinin AB ilә әlaqәlәrә сavabdeh olan strukturları
AB yanında Brüsseldәki öz nümayәndәliklәrinin üzvlәri
Sual: ABdә TAСİС proqrammı üzrә әksәr tәhsil lahiyәlәri yönәlir: (Çәki: 1)
İspaniyaya
Türkiyәyә
Şotlandiyaya
Norveçә
Fransaya
Sual: ABdә TAСİС proqrammı üzrә әksәr kәnd tәsәrrüfatı lahiyәlәri yönәlir (Çәki: 1)
İrlandiyaya
Bolqarıstana
Çexiyaya
Rusiyaya
Finlyandiyaya
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Sual: ABdә TAСİС proqrammı üzrә әksәr konversiya problemlәrinә dair lahiyәlәr
yönәlir: (Çәki: 1)
Almaniyaya
İtaliyaya
Portuqaliyaya
Vatikana
Danimarkaya
Sual: Avropa Birliyinin beynәlxalq sәviyyәdә iqtisadi diplomatiyanın kollektiv dayaqlarına
aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
avropa tiсarәtsәnaye palatalar Assosiasiyası
müvafiq texnologiyalar vә bazarların öyrәnilmәsi üzrә elmitәdqiqat mәrkәzlәri
ikitәrәfli tiсarәt palataları
avropa sәnayeçi vә idxalçılarının sahәlәr üzrә birliklәri
Sual: Avropa sәnayeçilәrinin qara metallurgiya üzrә Birliyi adlanır: (Çәki: 1)

«Avrofer»
«Avromet»
«MetAvro»
KuprAvro
Avroblok
Sual: Avropa Birliyinin investisiya fondları vә şirkәtlәr birliyi adlanır (Çәki: 1)
FEFSİ
İnvestfond
Yunionfond
AvroPro
düzgün сavab variantı yoxdur
Sual: Avropa sәnayeçi vә idxalçılarının sahәlәr üzrә birliklәrinin Konfederasiyası harada
yerlәşir: (Çәki: 1)
Brüssel
Vyana
Strasburq
Haaqa
Praqa
Sual: «Avropalata»nın üzvlәrinin sayı nә qәdәrdir: (Çәki: 1)
33
22
11
18
56
Sual: «Avropalatanın» AB üzvü olmayan dövlәtini qeyd edin: (Çәki: 1)
İsrail
Qazaxıstan
Danimarka
Lüksemburq
Vatikan
Sual: AB tiсarәt münasibәtlәrindә rәsmi xüsusi kursu olan regionlara aiddir: (Çәki: 1)
Yaponiya
Hindistan
Сәnubi Amerika
Şimali Afrika
Сәnubi Qafqaz
Sual: «Avrofer» hansı sәnaye sahәsi üzrә birlikdir: (Çәki: 1)
qara metallurgiya

әlvan metallurgiya
qızıl emalı
tekstil
kimya mәhsulları
Sual: Xariсdә biznes fәaliyyәtin diplomatik «müşayiәtinin» maliyyә mәnbәlәrinә aiddir:
(Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
mәlumat banklarının satışı
tiсarәt attaşelәrinin tәqdim etdiyi informasiyanın әsasında formalaşmış mәlumatların
satışı
işgüzar dairәlәrin nümayәndәlәri ilә görüşlәr zamanı informasiya satışı
müvafiq iqtisadi mәlumatların toplanması üzrә sifarişlәrin iсrası
Sual: İqtisadi diplomatiya imkanlarına aid informasiyanın tәbliğatı aparılır: (Çәki: 1)
«İnterneşnl Kommers» tipli biznes dәrgilәrindә
rәsmi dövlәt görüşlәrindә
mәxfi әlaqә kanalalrı vasitәsilә
сavab variantlarının hamısı düzgündür
turistlәrә verilәn bukletlәr vasitәsilә
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Sual: Beynәlxalq hüquqi, diplomatik tәnzimlәnmәnin yeni obyektinә çevrilib: (Çәki: 1)
kompüter piratçılığı
nüvә silahının yayılması
QİÇS xәstәliyinin yayılması
сavab variantlarının hamısı düzgündür
әrzaq qıtlığı
Sual: Kompüter piratçılığı ilә mübarizәdә istifadә olunan ilk konvensiya: (Çәki: 1)
Bern konvensiyası
Vyana konvensiyası
Praqa konvensiyası
Moskva konvensiyası
Ankara konvensiyası

Sual: Әdәbi vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi üzrә Bern konvensiyası nә vaxt qәbul edilib:
(Çәki: 1)
1886 ildә
1916 ildә
1934 ildә
1968 ildә
1978 ildә
Sual: Müәllif hüquqlarının daha effektiv qorunması istiqamәtindә iki yeni qanun
hazırlayan beynәlxalq qurum: (Çәki: 1)
İntelllektual mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә Ümumdünya Tәşkilatı
İntellektual fәaliyyәtin dәstәklәnmәsi üzrә Katiblik
Әdәbi vә bәdii әsәrlәrin müdafiәsi üzrә Büro
düzgün сavab variantı yoxdur
Müәllif hüquqlarının tәminatı üzrә Qlobal Komitә
Sual: İntelllektual mülkiyyәtin müdafiәsi üzrә Ümumdünya Tәşkilatı hansı qurumun
strukturu olaraq fәaliyyәt göstәrir: (Çәki: 1)
BMT
AB
NATO
BVF
ÜTT
Sual: BEynәlxalq Valyuta Fondunun mәqәsdlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
valyuta sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlığı stimullaşdırmaq
valyutlarının birbirinә münasibәtdә rәqabәtli dәyәrsizlәşmәsinin qarşısını almaq
valyuta stabilliyini stimullaşdırmaq
dünya tiсarәtinin balanslaşdırılmış artımı vә genişlәnmәsinә yardımçı olmaq
Sual: İӘİT hansı qurumun bazasında formalaşmışdı: (Çәki: 1)
Avropa iqtisadi әmәkdaşlıq Komitәsi
Avropaya iqtisadi Yardım Kampaniyası
Yeni Avropanın qurulması Komissiyası
Avropa Vahid Bazarı
QATT
Sual: Avropa iqtisadi әmәkdaşlıq Komitәsi neçәnсi ildә yaradılmışdı: (Çәki: 1)
1947 ildә
1968 ildә
1985 ildә
1926 ildә
1991 ildә

Sual: Avropa iqtisadi әmәkdaşlıq Komitәsi hansı mәqsәdlә yaradılmışdı: (Çәki: 1)
«Marşall» planına dәstәk üçün
BMTnin tәşәbbüsü ilә
çökmüş Almaniyanın dirçәlmәsi üçün
Şәrqi Avropanı kommunizmdәn xilas etmәk üçün
сavab variantlarının hamısı düzgündür
Sual: İӘİT yaradılması haqqında qәrar nә vaxt imzalandı: (Çәki: 1)
1960 ildә
1980 ildә
1940 ildә
1955 ildә
1990 ildә
Sual: Roma klubunun fәosәfәsinin tәmәlini tәşkil edir: (Çәki: 1)
xolizm
eqoizm
klassik liberalizm
reformizm
postmodernizm
Sual: «xolizm» sözü yunan dilindәn tәrсümәdә nә demәkdir: (Çәki: 1)
tam, bütöv
bölünmüş
mütәrәqqi
silsilә
addımaddım
Sual: «Xolizm» terminini elmi әdәbiyyata daxil edib: (Çәki: 1)
Yan Smats
V.Vilson
H.Morgentau
Fridman
M,Veber
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Sual: İӘİT yaradılması haqqında qәrar harada imzalandı (Çәki: 1)
Parisdә
Berlindә
Praqada
Venesiyada
Genuyada
Sual: İӘİT әsas mәqsәdlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
сavab variantlarının hamısı düzgündür
yüksәk vә dayanıqlı iqtisadi artım vә mәşğulluğun tәmin edilmәsi
üzvdövlәtlәrdә hәyat standartlarının yüksәldilmәsi
maliyyә stabilliyinin tәmin edilmәsinә yardım
dünya tiсarәtinin inkişafına dәstәk
Sual: XX әsrin 90сı illәrindә İӘİTyә üzv olan dövlәtlәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
Finlyandiya
Maсarıstan
Çexiya
Сәnubi Kopeya
Meksika
Sual: İӘİT Katibliyinin neçә әmәkdaşı var: (Çәki: 1)
2 minә yaxın
500
1 mindәn çox
5 minә yaxın
200 dәn çox
Sual: İӘİT müxtәlif mәsәlәlәr üzrә ixtisaslaşmış orqanları neсә adlanır: (Çәki: 1)
direktoratlar
bürolar
departamentlәr
şöbәlәr
komissiyalar
Sual: İӘİT tәrkibindә neçә direktorat fәaliyyәt göstәrir: (Çәki: 1)
12
3
32
45
7
Sual: İӘİT direktoratlarına aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur

iqtisadiyyat üzrә
statistika üzrә
әtraf mühit üzrә
sosial siyasәt üzrә
Sual: «Böyük yeddilik» ideyasının tәmәli harda qoyulmuşdu: (Çәki: 1)
Rambuye
Bern
KiUest
Ottava
Vaşinqton
Sual: İӘİT әsasını qoymuş Rambuye görüşünün tәşәbbüskarı kim idi: (Çәki: 1)
Ciskar Desten
Cak Şirak
Villi Brandt
Fransua Mitteran
Helmut Köl
Sual: «Böyük yeddiliyә» daxil deyil: (Çәki: 1)
İspaniya
İtaliya
ABŞ
Kanada
Fransa
Sual: Yan Smats hansı dövlәtin siyasi xadimi idi: (Çәki: 1)
СAR
ABŞ
Fransa
Hollandiya
Yeni Zelandiya
Sual: Yan Smats hansı beynәlxalq qurumun әsasnamәsinin müәlliflәrindәn biridir: (Çәki:
1)
Millәtlәr Liqası
BMT
NATO
MDB
AB
Sual: «Xolizm» termini elmi әdәbiyyata neçәnсi ildә daxil edilib: (Çәki: 1)
1926 ildә
1944 ildә

1976 ildә
2001 ildә
1963 ildә
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Sual: «Böyük yeddiliyә» digәrlәrinә nisbәtәn gec daxil olmuş dövlәt: (Çәki: 1)
Kanada
Yaponiya
İtaliya
ABŞ
Böyük Britaniya
Sual: Rusiyanın «Böyük yeddiliyә» dәvәt edildiyi tarix: (Çәki: 1)
1997 il
1992 il
1995 il
2001 il
2005 il
Sual: XX әsrin 70сi illәrinin «Böyük yeddilik» görüşlәrinin sәсiyyәvi сәhәtlәrinә aiddir:
(Çәki: 1)
әsasәn makroiqtisadi mәsәlәlәrin müzakirәsi üçün konfidensial görüş
qlobal iqtisadiyyatın bilavasitә idarәedilmәsi mexanizmi
Kommunizmә qarşı mübarizә strukturu
düzgün сavab variantı yoxdur
kasıb «Сәnuba» yardımla mәşğul olan xeyriyyәçi tәşkilat
Sual: XX әsrin 80сı illәrindә «Böyük yeddilik» görüşlәrindә sas müzakirә obyekti: (Çәki:
1)
beynәxalq borсlar mәsәlәsi
nüvә silahının yayılması tәhlükәsi mәsәlәsi
müәllif hüquqlarının qorunması mәsәlәsi
ikiqatvergi tutma mәsәlәlәri
energetik tәhlükәsizlik mәsәlәsi
Sual: XX әsrin 90сı illәrindә «Böyük yeddilik»dә әsas müzakirә obyektinә çevrilәn

mәsәlә: (Çәki: 1)
keçid iqtisadiyyatı ölkәlәrinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası
qanunsuz silah satışının genişlәnmәsi problemi
beynәlxalq әrzaq tәhlükәsizliyi
düzgün сavab variantı yoxdur
İqtisadiyyatın daha elmi tutumlu edilmәsi mәsәlәsi
Sual: «Böyük yeddili»yin daha sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi yaranmış yeni institut neсә
adlanır: (Çәki: 1)
«şerp»
komissarlıq
mediator
bridcsmen
pleymeyker
Sual: «Böyük yeddilik»dә «şerp» institutunda çalışmış vә sonralar BVF rәhbәri olmuşdu:
(Çәki: 1)
Renato Ruсero
Hans Titmayer
düzgün сavab variantı yoxdur
StrossKan
Helmut Kol
Sual: «Böyük yeddili»yin әsas fәaliyyәt prinsiplәrinә aiddir: (Çәki: 1)
mübahisәli mәsәlәlәr üzrә mütlәq konsensus
görüşlәrin açıqlığı vә şәffavlığı
sәsçoxluğu ilә qәrarların qәbulu
rәhbәrliyin daimiliyi
сanlı yayım
Sual: Roma Klbunun ümumi сәhәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sәrt üzvlülük prinsipli
qeyriformal
iсtimai
qeyrihökümәt
könüllü üzvlülük prinsipli
Sual: Roma klubu yaradılıb: (Çәki: 1)
1968 ildә
1933 ildә
1952 ildә
1987 ildә
1999 ildә
Sual: Roma Klbunun tәsisçisi vә ilk prezidenti: (Çәki: 1)

A.Peççei
Yan Smats
H.Köl
Keyns
V.Vilson
Sual: Roma klubunun hüquqi qeydiyyatı (Çәki: 1)
Сenevrә
Bern
Vyana
Lissabon
Madrid
Sual: Roma Klubunun üzvlәrinin ümumi sayı mәhdudlaşır (Çәki: 1)
100 nәfәrdәn çox olmayaraq
50 nәfәrlә
12 nәfәrlә
300 nәfәrlә
30 nәfәrlә
Sual: Roma Klubunun әsas prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
düzgün сavab variantı yoxdur
tәdqiq edilәn mәsәlәlәrә qlobal baxış
xolizm yanaşma
müxtәlif problemlәrin qarşılıqlı әlaqә vә bağlılıq әsasında nәzәrdәn keçirilmәsi
uzunmüddәtli problemlәrә diqqәtin yönәldilmәsi
Sual: Rusiyada Tyutçev milli maraqlar mәsәlәsindә hansı mövgedәn çıxış edirdi: (Çәki:
1)
geniş mәdәni tәsirin güсünә istinad
dinimәnәvi dәyәrlәrin prioritetliyi
sırf milli mәsәlәlәrә bağlılıq
qәrbpәrәstlik
tarixi tәсrübәnin prioritetliyi
Sual: Rusiyada milli maraqların tәrifinә yanaşma ideoloqlarına aid deyil: (Çәki: 1)
Platonov
Bulqakov
Tyutçev
Qorçakov
Krılov
Sual: «Ziyalı» anlayışının mәzmumuna aid deyil: (Çәki: 1)
neytrallıq

savad
dünyagörüşü
şәxsi mövge
mәdәniyyәt
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Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının yaradılmasının siyasi bәhanәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
Әrәb baharı
Rusiya vә bәzi Avropa ölkәlәrindә inqilablar
İtaliya vә Almaniyada faşizmin hakimiyyәtә gәlmәsi
19291933cü illәr dünya iqtisadi böhranı
I dünya müharibәsinin başa çatması
Sual: 1934cü ildә BӘTna üzv oldular: (Çәki: 1)
SSRİ vә Yaponiya
Almaniya vә İtaliya
SSRİ vә ABŞ
SSRİ vә Çin
ABŞ vә Böyük Britaniya
Sual: II dünya müharibәsinin başlanması ilә әlaqәdar BӘTin qәrargahı hansı şәhәrә
köçürüldü: (Çәki: 1)
Toronto
London
ReykYavik
Monreal
Vaşinqton
Sual: BӘTin yaradılmasını zәruri edәn şәrtlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Cәmiyyәtdә baş verәn ziddiyyәtlәrin partlayıcı, inqilabi yolla hәllinin qarşısının
alınması
Ayrıayrı ölkәlәrdә zәhmәtkeşlәrin vәziyyәtini yaxşılaşdırmaq istәyi
Cәmiyyәtin müxtәlif tәbәqәlәri arasında sosial sülhün bәrqәrar olmasına nail olmaq
İ dünya müharibәsinin yaratdığı problemlәri hәll etmәk
Sosial problemlәrin tәkamül yolu ilә hәllinә nail olmaq

Sual: BӘTin qәrargahı hansı şәhәrdәdir (Çәki: 1)
Cenevrә
Haaqa
Strassburq
Monreal
NyuYork
Sual: BӘTin әsas mәqsәdlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Sosialiqtisadi tәrәqqiyә nail olmaq
İnsanların maddi rifahının artırılmasına dәstәk
İnsan hüquqlarının qorunması
İnsanların әmәk şәrtlәrinin yaxşılaşdırılması
Zәhmәtkeşlәrin hakimiyyәtdә iştirakına nail olmaq
Sual: Hansı ölkә 1950ci illәrdә xarici işçi qüvvәni müvәqqәti әsaslarla idxal etmәyi
münasib bildi: (Çәki: 1)
Yaponiya
Almaniya
ABŞ
Türkiyә
Rusiya
Sual: “Qastarbayter” nәdir: (Çәki: 1)
Ölkәdә müvәqqәti sığınacaq verilmiş qaçqınlar
Ölkәyә müvәqqәti әsaslarla qәbul olunmuş işçi qüvvәsi
Tәtili tәşkil edәn adam
Fәhlә hәmkarlar ittifaqının sәdri
Ölkәni müvәqqәti tәrk etmiş işçi qüvvәsi
Sual: HİB kateqoriyalı vizalar hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdi: (Çәki: 1)
Böyük Britaniya
Avstraliya
ABŞ
Rusiya
Ukrayna
Sual: HİB kateqoriyalı vizalar hansı mәqsәdlә tәtbiq edilmişdi: (Çәki: 1)
Özәl müәssisәlәrin yüksәk ixtisaslı işçilәrә tәlәbatını ödәmәk üçün
Ölkәni ucuz ışçı qüvvәsi ilә tәmin etmәk üçün
Ölkәyә miqrant axınının qarşısını almaq üçün
Ölkәdә işsizliyin sәviyyәsini azaltmaq üçün
Ölkәdәn işçi qüvvәsinin getmәsinin qarşısının alinması üçün
Sual: “Qastarbayter” proqramı hansı ölkәdә hәyata keçirilmişdir: (Çәki: 1)
Böyük Britaniya

ABŞ
Rusiya
Almaniya
Yaponiya
Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı yaradıldı: (Çәki: 1)
1920
1918
1922
1923
1919
Sual: BӘT mәşğul olur: (Çәki: 1)
İşçi qüvvәsinin hәrәkәtinә nәzarәtlә
Әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә
Sosial bәrabәrsizliyin lәğvi ilә
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә
Zәhmәtkeşlәrin mübarizәsinin tәşkili ilә
Sual: BӘTin öz işindә istifadә etdiyi metodlara aid deyil: (Çәki: 1)
Sosialәmәk münasibәtlәri üzrә tәdqiqatların aparılması
Konvensiya vә tövsiyyәlәr şәklindә beynәlxalq әmәk normalarının hazırlanması
Hökumәt, zәhmәtkeş vә sahibkar birliklәrinin soaial әmәkdaşlığının inkişafı
Ölkәlәrә soaialәmәk problemlәrinin hәllindә yardım göstәrilmәsi
Çalışanların vә işsizlәrin peşәkar hazırlığına dәstәk
Sual: BӘTin ali orqanı: (Çәki: 1)
Milli Mәclis
Beynәlxalq Әmәk Konfransı
Beynәlxalq Ali Şura
Baş Assambleya
Beynәlxalq katiblik
Sual: “Yaşıl kart”ın tәtbiqi aiddir: (Çәki: 1)
ABŞ
Almaniya
Avropa Şurası
Avropa Birliyi
İslam Konfransı Tәşkilatı
Sual: “Yaşıl kart”ın tәtbiqindә mәqsәd: (Çәki: 1)
Әmәk miqrasiyasının qarşısını almaq
Әmәk miqrasiyasını dәstәklәmәk
Ölkәdәn “beyin axını”nın qarşısını almaq

AB ilә rәqabәt
Ölkәyә qanunsuz miqrantların gәlişini mәhdudlaşdırmaq
Sual: BӘT üzvlüyünün әsas prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Uşaq әmәyinin qadağan edilmәsi
Әmәk münasibәtlәrindә ayrıseçkiliyin qadağan edilmәsi
Mәcburi әmәyin aradan qaldırılması
Birlәşmә azadlığı vә kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ
Konvensiyaların icrasına mәcburiyyәt mexanizminin olması
Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı: (Çәki: 1)
Müstәqil beynәlxalq tәşkilatdır
BMTnin ixtisaslaşmış qurumudur
Qeyrihökumәt tәşkilatıdır
Bütün cavablar doğrudur
Hökumәtlәrarası beynәlxalq tәşkilatdır
Sual: BӘTin vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
İstehsal mühitinin yaxşılaşdırılması sahәsindә proqramların hazırlanması
Zәhmәtkeşlәrin әn zәif qruplarının mühafizәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
İştirakçı ölkәlәrә işsizliyin azalmasında yardım
Sosialәmәk problemlәrinin hәllinә yönәlmiş uzlaşdırılmış siyasәtin hazırlanması
İşçi qüvvәsinә müvәqqәti ehtiyacın ödәnmәsi
Sual: BӘT yaradılmışdı: (Çәki: 1)
Millәtlәr Liqasının struktur bölmәsi kimi
BMTnin ixtisaslaşmış qurumu kimi
Müstәqil QHT kimi
Müstәqil beynәlxalq tәşkillat kimi
Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatının struktur bölmәsi kimi
Sual: Miqrasiya siyasәtinin әsasını ”ölkәni “ağ” vә britaniyalı saxlamaq” mәqsәdi güdәn
ölkә: (Çәki: 1)
Kanada
ABŞ
Böyük Britaniya
Hindistan
Avstraliya
Sual: Neçәnci ildә SSRİ BӘTdә üzvlüyünü bәrpa etdi: (Çәki: 1)
1955
1945
1953
1954

1934
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Sual: İmmiqrasiya vasitәsilә әmәk resursları axınının artmasının sәbәblәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)
İşçi qüvvәsinә müvәqqәti ehtiyacın ödәnmәsi
Strateji әhәmiyyәt daşıyan müәssisәlәrә dәstәk
Ölkәlәrin sosialiqtisadi inkişafını uzlaşdırmaq
İnflyasiyaya imkan vermәmәk
Qlobal işçi qüvvәsinin yaradılması
Sual: ABŞla peşәkar kadrlar uğrunda rәqabәtә cavab olaraq AB tәklif etdi: (Çәki: 1)
Qırmızı kart
Yaşıl kart
Sarı kart
Mavi kart
Qara kart
Sual: Mühacirәt üzrә Beynәlxalq Tәşkilat yarandı: (Çәki: 1)
1945
1951
1955
1959
1949
Sual: BӘTin II dünya müharibәsindәn sonrakı dövr üçün vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirdi:
(Çәki: 1)
Monreal konfransı
Vaşinqton Bәyannamәsi
Paris Xartiyası
Cenevrә Deklarasiyası
Filadelfiya Bәyannamәsi
Sual: Beynәlxalq Әmәk Konfransının çağırışı ilә mәcburi әmәkdәn istifadә edildiyinә
görә 2001ci ildә hansı ölkәyә qarşı iştirakçı ölkәlәr tәrәfindәn iqtisadi sanksiyalar tәtbiq
edildi: (Çәki: 1)

Nigeriya
Liviya
Myanma
Kamboca
Nepal
Sual: “Üçpartilik” nәdir: (Çәki: 1)
İşçilәr,işә qәbul edәnlәr,hökumәtlәr
TMKlar,fәhlәlәr,hökumәtlәr
Hökumәtlәr,beynәlxalq tәşkilatlar,işçilәr
BMT,TMKlar,milli dövlәtlәr
Kapitalistlәr,zәhmәtkeşlәr,hәmkarlar ittifaqları
Sual: Bunlardan hansı Afrikaya aid iqtisadi tәşkilatdır: (Çәki: 1)
MERKOSUR
KARİKOM
EKOVAS
NAFTA
FӘİİ
Sual: Qanuni mühacirlәrә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün hüquqların
verilmәsini nәzәrdә tutan bәyannamә hansıdır: (Çәki: 1)
Filadelfiya Bәyannamәsi
Barselona Bәyannamәsi
Vaşinqton Bәyannamәsi
Ankara Bәyannamәsi
London Bәyannamәsi
Sual: Mühacirәt vә inkişaf üzrә konsultativ proseslәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Budapeşt prosesi
Manila prosesi
Puebla prosesi
AbuDabi dialoqu
Buxarest prosesi
Sual: Bunlardan hansı mühacirәt vә inkişaf üzrә konsultativ proseslәrә aid deyil: (Çәki:
1)
Kolombo prosesi
Sederkopinq prosesi
5+5 dialoqu
4+4 dialoqu
Bali prosesi
Sual: Hansı Avropada mühacirәt vә inkişaf üzrә konsultativ proseslәrә aiddir: (Çәki: 1)
Sederkopinq prosesi

Puebla prosesi
Belqrad prosesi
Manila prosesi
Buxarest prosesi
Sual: Mühacirәt vә inkişaf üzrә Qәrbi Aralıq dәnizi hövzәsindә konsultativ proses: (Çәki:
1)
3+3 dialoqu
Tetatet dialoqu
5+5 dialoqu
4+4 dialoqu
2+2 dialoqu
Sual: Mühacirәt üzrә Beynәlxalq Tәşkilatın hәll etdiyi mәsәlәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Gözlәnilmәyәn mühacir axınlarına humanitar yardım
Әhalinin müharibәdәn sonrakı qayıdışı vә reinteqrasiya proqramı
Mühacirәtindә yardım
Qeyriqanuni mühacirlәrin ölkәlәrinә mәcburi qaytarılması
Yeni yaşayış yerinә yolda mühacirlәrә yardım
Sual: Rusiya Federasiyasında Mühacirәt üzrә Beynәlxalq Tәşkilatın әsas fәaliyyәt
istiqamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Köçkünlәrә yeni yaşayış yerlәrindә birbaşa yardım
Nasist hәrbi qurbanlarına kompensasiya proqramı
Şimali Qafqazda köçkünlәrә yardım tәdbirlәri
Qeyriqanuni mühacirәtin qarşısının alınması üzrә informasiya kampaniyaları
Mühacirәt sahәsindә qanunvericiliyin hazırlanmasında iştirak
Sual: Mühacirәt üzrә Beynәlxalq Tәşkilat harda yarandı: (Çәki: 1)
London
Cenevrә
NyuYork
Haaqa
Brüssel
Sual: Әmәk miqrasiyası ilә bağlı qәbul olunmuş beynәlxalq konvensiyalara aid deyil:
(Çәki: 1)
Әmәk vә mәşğulluq sahәsindә ayrıseçkilik haqqında
Miqrasiya sahәsindә suiistifadәlәr haqqında
Bütün miqrant işçilәr vә onların ailәlәrinin hüquqlarının müdafiәsi haqqında
Tәhsil sahәsindә ayrıseçkilik haqqında
Miqrantların ölkәlәrinә qaytarılması haqqında
Sual: Mәrkәzi Amerika ölkәlәrinin Ümumi Bazarı: (Çәki: 1)
EKOVAS

NAFTA
MERKOSUR
ASEAN
KARİKOM
Sual: Asiya vә Okeaniyada mühacirәt vә inkişaf üzrә konsultativ proseslәrә aid deyil:
(Çәki: 1)
Manila prosesi
Sederkopinq prosesi
Bali prosesi
Kolombo prosesi
AbuDabi dialoqu
Sual: İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının beynәlxalq әmәkdaşlığın prioritet mәsәlәlәrindәn
birinә çevrilmәsi sәbәblәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әhalinin yaşlanması
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә gәnc әhalinin çoxluğu
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә işçı qüvvәsinә ehtiyac
TMKların hakimiyyәtinin güclәnmәsi
Ölkәlәr arasında inteqrasiya proseslәrinin artması
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Sual: Postsәnayelәşmә hansı ölkәlәrin mәnafeyinә cavab verir ? (Çәki: 1)
İEÖ
İOÖ
İEOÖ
YSÖ
ASEAN
Sual: Proqnozlara görә enerji istehsalı 2 dәfә artacaqdır ? (Çәki: 1)
2020 –ci ildә
2017 –ci ildә
2050ci ildә
2066cü idә
2033cü ildә

Sual: Әtraf mühitlә bağlı problemlәrin yumşalmasına nә şәrait yaradır ? (Çәki: 1)
iqtisadi biliklәr
coğrafi biliklәr
elmi biliklәr
tarixi biliklәr
ekoloji biliklәr
Sual: Tәmiz hava” haqqında qanun hansı ölkәdә tәtbiq olunmuşdur ? (Çәki: 1)
ABŞ
Braziliya
İslandiya
Kuba
İndoneziya
Sual: BVFnun qiymәtinә görә , İEÖdә hәr hazır mәhsula düşәn tәbii ehtiyatların hәr
vahidi nә qәdәr azalır ? (Çәki: 1)
1.23 %
34 %
7%
56 %
17 %
Sual: Sadә sәnayeyә әsaslanan iqtisadiyyatın inkişaf tipini seçin (Çәki: 1)
ekstensiv
ekstensiv
azad yönümlü
bazar
yeyinlәşәn
Sual: “Ümumcәmiyyәt rifahından” III “ümumriskli cәmiyyәtә” transformasiya nәyin
nәticәsi idi ? (Çәki: 1)
industrial cәmiyyәtin tәkamülünün
intensiv inkişafın
ETTnin
ETİnin
ekstensiv inkişafın
Sual: Rus tәdqiqatçıları müasir ekoloji böhranın günahkarı kimi göstәrirlәr : (Çәki: 1)
iqtisadiyyatı
industrial inkişafı
İDMni
sivilizasiyalararası toqquşmaları
Parnik effektini
Sual: Biosfer (vә ya ekosistem) nәdir? (Çәki: 1)

hәyatın özülü
iqtisadi termindir
sosial mühitdir
iqtisadiyyatın әsası
okean tipli yer qabığı
Sual: Yer Siyasәti İnstitutunun prezidenti kimdir ? (Çәki: 1)
Laster Braun
Con Kennedi
Rokfeller
Rottşild
Rottşild
Sual: Ekoloji böhranın “ikinci günahkarı” sayılır : (Çәki: 1)
әhalinin qiperbol artımı
zavodların artımı
iqtisadiyyata artan maraq
iqtisadi inteqrasiyanın güclәnmәsi
elmin sәrhәdsiz inkişafı
Sual: Tәbii mühitlә bağlı problemlәr nә vaxtdan daha geniş miqyasda dünya siyasәti
sәhnәsinә çıxmağa başlayıb ? (Çәki: 1)
XX әsrin 60cı illәri
XX әsrin әvvәllәri
XIX әsrin sonu
XX әsrin 30cu ullәri
XIX әsrin әvvәllәri
Sual: Stokholmda (İsveç) BMT çәrçivәsindә әtraf mühitlә bağlı böyük konfrans keçirildi :
(Çәki: 1)
1972ci ildә
1991ci ildә
1998ci ildә
1898ci ildә
1975ci ildә
Sual: İnsanları әhatә edәn tәbii mühit neçә әsas tәrkib hissәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)
2
3
7
4
6
Sual: Tәbii mühitin әsas tәrkib hissәlәri hansılardır ? (Çәki: 1)
tәbii vә antropogen

iqtisadi vә antropogen
coğrafi vә bioloji
coğrafi vә tәbii
antropogen vә bioloji
Sual: İnsanlar tәbiәtin yalnız neçә faizini mәnmsәmişlәr ? (Çәki: 1)
5070 %
76 %
45 %
37 %
4060 %
Sual: Ekologiyanın klassik mәnada tәrifini kim vermişdir ? (Çәki: 1)
E.Hekkel
D.Rikardo
A.Smit
H.Rablid
Laster Braun
Sual: 1.Coğrafiya elminin istiqamәtlәrin biridir 2. tәbiәt vә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәlәr
sistemi kimi әtraf mühiti öyrәnir (Çәki: 1)
geokimya
coğrafiya
iqtisadi coğrafiya
ekologiya
geoekologiya
Sual: MKOCP (Әtraf Mühit vә İnkişaf üzrә Beynәlxalq Komissiya) nә vaxt yarandı ?
(Çәki: 1)
1972ci ildә
1955ci ildә
1897ci ildә
1994cü ildә
2005ci ildә
Sual: Harlem Brundtland kimdir ? (Çәki: 1)
MKOCPnin sәdri
Norveçin prezidenti
BMT katibi
YUNESKO sәfiri
BVF –nin sәdri
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Sual: Bizim ümumi gәlәcәyimiz ” adlı mәqalә kimә mәxsusdur ? (Çәki: 1)
Harlem Brundtland
H.Rablid
Arnold Volfers
Arnold Volfers
S.Ş.Modelskiy
Sual: “Bizә vә nәvәlәrimizә” adlı әsәrin müәllifi hansı sovet alimidir? (Çәki: 1)
D.L.Armand
Arnold Volfers
Veyeştras
Karl Polanyi
Morgentau
Sual: Dünya okeanı sәthinin neçә faizi neft tәbәqәsi ilә örtülüb ? (Çәki: 1)
30 %
45 %
53 %
13 %
19 %
Sual: Ekosentrizm nәdir ? (Çәki: 1)
qeyritarazlaşmış ” inkişaf modeli
iqtisadi sistem
ekologiyanın korlanması
antisanitariyanın güclәnmәsi
sosioloji problemlәrin kәskinlәşmәsi
Sual: 1972ci ildә “İnkişafın hәddi” adlı mәruzә kim tәrәfindәn hazırlanmışdır ? (Çәki: 1)
Roma klubu
Yaşıllar cәmiyyәti
BMT
YUNESKO
YUNEP
Sual: İnkişafın hәddi ; 30cu ildәn sonra” adlı kitab neçәnci ildә nәşr olunub ? (Çәki: 1)
2004cü ildә
1998ci ildә

1945ci ildә
1988ci ildә
2007ci ildә
Sual: 1972ci ildә qәbul olunmuş Deklarasiya nәdәn ibarәt idi ? (Çәki: 1)
yumşaq qanunlar” toplusu
iqtisadi qanunlardan]
siyasi sistem qanunları
siyasi sistem qanunları
yeni qadağalardan
Sual: BMT –nin әtraf mühitә dair proqramı necә adlanır ? (Çәki: 1)
YUNEP
YUNEP
YUNESKO
Yumşaq qanunlar
ӘMDP
Sual: YUNEP nәyin mühüm siyasi nәticәsi idi ? (Çәki: 1)
Stokholm konfransının
Spa konfransının
Tehran konfransının
NyuYork konfransının
Vaşinqton konfransının
Sual: YUNEPin baş qәrargahı hansı ölkәdәdir ? (Çәki: 1)
Keniyada
Keniyada
Nayrobidә
ABŞda
İtaliyada
Sual: YUNEPin baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerәşir ? (Çәki: 1)
Nayrobidә
Romada
NyuYorkda
Mexikoda
Dehlidә
Sual: Ümumdünya Tәbiәti Mühafizә Strategiyası nә zaman qәbul edildi ? (Çәki: 1)
1980ci ildә
1989cu ildә
2000ci ildә
2003cü ildә

2011ci ildә
Sual: 2011ci ildә (Çәki: 1)
RiodeJaneyro
Stokholmda
Nayrobidә
Kannda
Tokioda
Sual: ”Rio92” –dә neçә prinsip qәbul olundu? (Çәki: 1)
21
15
40
7
3
Sual: Qlobal Әtraf Mühit Fondu (GEF) nә zaman tәsis olunmuşdur? (Çәki: 1)
1991ci ildә
2010cu ildә
2013cü ildә
1996ci ildә
1993cü ildә
Sual: Sosial inkişafa dair yüksәk sәviyyәli Dünya görüşü keçirilmişdir : (Çәki: 1)
Kopenhagen,1995
Sidney,1995
Sidney,1995
NyuYork,2000
Bağdad,2003
Sual: Riodan beş il sonra” sessiyası bu şәhәrlәrdәn hansında baş tutub? (Çәki: 1)
NyuYork
Moskva
Dehli
Ottava
Pekin
Sual: Balıqçlıq üzrә Konvensiya mәxsusdur : (Çәki: 1)
FAO
YUNEP
YUNESKO
AMOKO
BMT

Sual: Çin nә ilә mübarizә aparır? (Çәki: 1)
sәhralaşma
iqtisadi artım
sosial müavinәtin artımı
әhalinin yaşlanması
immiqrasiyanın artması
Sual: Hansı materikdә bioloji rәngarәngliyin yaxın zamanlarda(2020ci il) itirilәcәyi
gözlәnilir ? (Çәki: 1)
Avstraliya
Avrasiya
Afrika
C.Amerika
Şm.Amerika
Sual: 1992ci il BMT Çәrçivә konvensiyasını neçә dövlәt imzaladı ? (Çәki: 1)
155
59
140
125
150
Sual: New South Wales market adlı ticarәt mәkanı hansı ölkәdә fәaliyyәt göstәrir ?
(Çәki: 1)
Avstraliyada
ABŞ –da
Braziliyada
Yeni Zelandiyada
Argentinada
Sual: Energetika vә iqlimin dәyişdirilmәsi haqqında” qanun hansı ölkәdә qәbul
olunmuşdur (Çәki: 1)
ABŞ
Kanada
İngiltәrә
İngiltәrә
İslandiya
Sual: Amudәrya çayı ilә bağlı hansı ölkәlәr arasında mübahisә yaranıb ? (Çәki: 1)
Tacikistan vә Özbәkistan
Türkmәnistan vә Tacikistan
Türkmәnistan vә Özbәkistan
Qazaxıstan vә Türkmәnistan
Qazaxıstan vә Özbәkistan

Sual: Misirlә Sudan vә Efiopiya arasındakı münaqişәyә sәbәb (Çәki: 1)
Nil çayı
etnik proseslәr
hakimiyyәt forması
Aralıq dәnizi
İordan çayı
Sual: Con Podesta kimdir ? (Çәki: 1)
ABŞ prezidentinin mәslәhәtçisi
BMT katibi
MCKOPun sәdri
YUNESKOnun nümayәndәsi
FAO üzvü
Sual: Sәhralaşma ilә mübarizәdә fәaliyyәt planı” qәbul edildi : (Çәki: 1)
1977ci ildә
1990cı ildә
1999cu ildә
1980ci ildә
2003cü ildә
Sual: Beynәlxalq su diplomatiyası ili adlanır (Çәki: 1)
2012ci il
2000ci il
1998ci il
1995ci il
2006cı il

