
 

 

1. Konfliktologiya elmi nəyi öyrənir? 

  Münaqişələri 

 Enerji təhlükəsizliyi 

 Siyasi idarəetməni 

 Insan Psixologiyasını  

 Diplomatiya tarixini 

 

 

2. Konfliktologiya hansı elmlərlə sıx bağlıdır? 

  Sosiologiya və psixologiya 

 Diplomatiya 

 Geologiya 

 Biologiya 

 Pedaqogika 

 

 

3. Kanfliktologiyanın məqsədi nədir?  

 Münaqişələrin həlli yollarını tapmaq və tənzimləmə 

 Tərəfləri barışdırmaq 

 Təqsirli tərəfi tapmaq 

 Tərəflərdən birini dəstəkləmək 

 Hər iki tərəfi dəstəkləmə 

 

 

4. Hansı konfliktlər beynəlxalq konfliktlər sayılır? 

  Dini 

 Milli azadlıq mübarizəsi 

 Daxili 



 Qurumlar arası 

 Regional  

 

 

5. Düzgün cavabı seçin: Konfliktologiya müstəqil elm olaraq yaranmışdır:  

 XX əsrin əvvəllərində 

 XIX əsrin ortalarında 

 XIX əsrin sonunda 

 XX əsrin ortasında 

 XXI əsrin əvvəllərində 

 

 

6. A.Maslov piramidasında hansı yoxdur? 

  Mənəvi ehtiyac 

 Fizioloji ehtiyac 

 Təhlükəsizlik və mühafizə 

 Sosial 

 Özünəhörmət (Ehtiram) 

 

 

7. Hansı faktorlar konstruktiv variantı mümkündür?  

 Səmimi qarşılıqlı ünsiyyət 

 Qapalı ünsiyyət 

 Subyektiv maraqlar 

 Adekvat olmayan qərarlar 

 Yuxarıdakı variantlar hamısı 

 

8. Sosial münaqişələrin müsbət funksiyası : 

  münaqişə ziddiyyətləri üzrə cıxarır, həll edir və bununla ictimai inkişafa təkan verir 

 ixtişaş və qeyri-sabitliyə aparıb çıxardır 



 mübarizə zorakılıq metodları ilə aparılır 

 münaqişə zamanı böyük maddi və mənəvi itkilər baş verir 

 cəmiyyət sülh və asayişi təmin etmir 

 

 

9. Sosial münaqişənin mənfi funksiyasına daxil deyil  

 münaqişə ətraf sosial mühiti rəqib birliklərin güc potensialının nisbəti haqqında informasiya əldə 
olunmasına təkan verir 

 ixtişaş və qeyri-sabitlik 

 cəmiyyət sülh və asayışı təmin etmir 

 mübarizə zorakı metodlar ilə aparılı 

 münaqişə nəticəsində böyük maddi və mənəvi itkilər baş verir 

 

 

10. Sosial münaqişənin inkişaf mərhələlərinə aid olmayan mərhələ 

  müharibə  

 müharibəqabağı mərhələ 

 münaqişə 

 münaqişənin həlli 

 müharibədən sonrakı mərhələ 

 

 

11. Veber M. görə sosial fəaliyyətin növlərindən hansı düzgün deyil:  

 substasional fəaliyyət 

 ənənəvi (vərdiş üzrə) sosial fəaliyyə 

 effektiv (emossiyalara tabe olan) fəaliyyət 

 dəyər rasional  

 məqsədli rasional fəaliyyət 

 

 



12. R. Darendorfa görə sinfi münaqişə vəziyyətində danışıqlar prosesinin təşkili prinsipindən 
yalnış olan: 

münaqişə zamanı tərəflər bir-biri ilə ziddiyyətli əlaqələrə girməlidirlər  

 münaqişə tərəflərinin hər biri opponentin mövcudluq və öz baxışlarına malik olmaq hüququnu 
qəbul etməlidir 

 münaqişə iştirakçıları fikir ayrılıqlarının və qarşıdurmanın mövcudluğunu etiraf etməlidir 

 bütün iştirakçılar tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyətinin bəzi qaydalarını qəbul edirlər 

 danışıqların nizamlanması parlament tipli institutlarla təmin olunur 

 

 

13. Sosial - əmək münaqişəsi:  

 əmək münasibətləri mühitində fəaliyyət göstərən subyektlərin mənafelərin əksliyi ilə şərtlənən 
toqquşması 

 işçilər və sahibkarlar arasında olan toqquşma 

 inkişaf qabiliyyətini itirmək 

 əksər sosial qruplar arasında olan toqquşma 

 sosial obyektin nisbətən sabit və sadə obrazı 

 

 

14. Münaqişənin inkişafının mərhələlərindən hansı düzgün deyil :  

 açıq cavab verilməsi  

 münaqişəli şəraitin yaranması] 

 münaqişənin dərk olunması 

 münaqişəli hərəkatlar 

 münaqişənin başa çatması 

 

 

15. Münaqişənin əsas siqnalarından olmayan:  

 üsyan  

  gərginlik 

 anlaşılmazlıq 



 böhran 

 insident 

 

 

16. Frustrasiya: 

  insanın məqsədini əldə edilməsi yolunda yaranmış cətinliklərə şərtlənən psixi vəziyyət 

 mövcud vəziyyətdən aylıq ifa olunması narazılıq 

 emosional vəziyyəti dərk etmə 

 mübahisəli məsələnin müzakirəsi 

 sosial subyektlərin toqquşması 

 

 

17. Konflikt iştirakçılarının hərəkətlərində tolerantlıq: 

  özgəsinin həyat tərzinə, rəyinə,davranışına, dəyərlərinə və.s. dözümlülük 

 mövcud rejim çərçivəsində hakimiyyətə səlahiyyətləri uğrunda mübarizə 

 qruplararası və dövlətlərarası danışıqlara təkan verən proses 

 anlaşılmazlıq üzündən yaranan toqquşma 

 insanın insan tərəfindən başa düşülməsi 

 

 

18. Millətlərarası etnik münaqişələrin tiplərindən düzgün olmayan: 

  ölkənin daxilində baş verən vətəndaş müharibəsi  

 dövlətlərarası xarici münaqişələr 

 vahid dövlət çərçivəsində ümumi inzibati sərhədlə ayrılan müxtəlif millətlər arasında resional 
münaqişələr 

 mərkəz və resion arasında münaqişələr 

 yeri münaqişələr vahid dövlət federal yaxud inzibati sərhədlər çərçivəsində yaşayan müxtəlif 
etmək qurumlar arasında 

 

 



19. Dövlətlərarası münaqişənin xüsusiyyətindən düzgün olmayan: 

  dövlətlərarası münaqişə vətəndaş müharibəsinə çevrilir  

 daxili siyasi münaqişənin dövlətlərarası münaqişəyə keçməsi 

 dövlətlərarası münaqişənin daxili siyasi münaqişənin yaranmasına təsiri 

 dövlətlərarası münaqişə daxili siyasi münaqişənin müvəqqəti nizamlanmasının səbəblərindən 
birini təşkil edə bilməsi 

 dövlətlərarası münaqişə müharibə şəklində reallaşır 

 

 

20. Müharibənin dövlətlərarası siyasi münaqişədən fərqinə görə səhv olan variant 

  müharibənin daxildə siyasi qüvvələrin mübarizəsinə təsiri 

 müharibə yalnız silahlı qarşıdurma ilə məhdudlaşmır və mənbələrinə, habelə səbəblərinə görə 
fərqlənir 

 hərbi münaqişələr müharibələrdən daha az miqyaslıdır 

 hərbi münaqişədən fərqli olaraq, müharibə onda iştirak edən bütün cəmiyyətin vəziyyətidir 

 müharibə dövlətlərin, beynəlxalq şəraitin sonrakı inkişafına daha mühüm təsir göstərir 

 

 

21. Dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alınması xüsusiyyətlərindən olmayan:  

 münaqişənin qarşısının alınması üçün əsasən xarici qüvvələrin köməyinə istinad etmək zəruridir 

 ziddiyyətsiz cəmiyyət mövcud olmadıqdan, münaqişəsiz içttimai inkişaf üçün surətdə şərait 
yaratmaq çətindir 

 münaqişələrin qarşısının alınması üzrə əsas səyylər obyektiv ziddiyyətlər nəticəsində yaranan 
problemlərin münaqişəsiz həllinə yönəldilməsidir 

 münaqişələrin qarşısının alınması potensial münaqişələrin mənfi nəticələrinin maksimum 
azaldılması nəzərdə tutur 

 dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alıınması üzrə əsas səyylər silahlı zorakılığın qarşısının 
alınmasına yönəldilir 

 

 

22. Dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alınması istiqaməti kimi istifadə olunmayan 
dünyanın demokratik inkişaf prinsipi: 

  dövlətlərarası münaqişələrin nizamlanması 



 təsərrüfat- iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə dünya birliyinin həyatının beynəlmiləşməsi 

 bütün ölkələrin və xalqların dinc yaşaması qonşuluq prinsipinə qəti sürətdə riayət etməsi 

 hərbi qarşıdurma səviyyəsinin aşağı salınması, silahların fasiləsiz, ardıcıl və eyni səviyyədə 
azaldılmasıdır 

 ölkələr arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində BMT,ATƏT kimi beynəlxalq 
hökümətlərarası təşkilatların rolunun gücləndirilməsi 

 

 

23. Yalnış davranılan münaqişə: 

  əsl müqəssir olan münaqişə subyektnin səhnə arxasında qaldığı qarşıdurma da isə ona bilavasitə 
aiddiyyatı olunmayan iştirakçıların iştirak etdiyi münaqişə 

 mövcud rejim çərçivəsində hakimiyyət səlahiyyətləri uğrunda mübarizə 

 əmək fəaliyyəti iştirakında imtina  

 anlaşılmazlıq üzündən yaranan münaqişə 

 hadisələrin, amillərin mənfi davranılması 

 hadisələrin, amillərin mənfi davranılması 

 

 

24. Yeri dəyişdirilmiş münaqişə:  

 həqiqi səbəb gizlədilərək yalançı əsasla yaranmış münaqişə  

 subyektin müəyyən vəziyyətdə hazırlığı 

 mövcud rejim çərçivəsində yaranan münaqişə 

 anlaşılmazlıq üzündən yaranan münaqişə 

 hadisələrin, amillərin mənfi davranılması 

 

 

25. Rollararası münaqişə: 

  şəxsiyyətin icra etdiyi müxtəlif sosial rolların tələbləri arasında ziddiyyətli vəziyyət 

 dəyişən şəraitdə davranış 

 şəxsiyyətin icra etdiyi ziddiyyətli vəziyyət 

 müxtəlif siyasi dəyərlərinin, siyasi inkişaf məqsədlərinin toqquşması 



 şəxsi nailiyyətlərin qrup tərəfindən tanınması 

 

 

26. Mütləq münaqişələr:  

 mübarizənin bir yaxud hər iki rəqibin tam məhvinə qədər aparıldığı münaqişələr 

 münaqişənin yaranması üçün real əsasların mövcud olması 

 münaqişələrin səbəblərinin aradan qaldırılması 

 birğə problemlərin həllində fikir ayrılıqları 

 münaqişənin konkret səbəbləri, motivləri, hərəkətverici qüvvələri 

 

27. Münaqişəli davranış  

 mübahisəli obyektin tutulub saxlanılması, yaxud rəqibin öz məqsəd¬lərin¬dən imtina etməyə və 
ya onları dəyişdirməyə vadar edilməsi məqsədilə qarşı tərəfə yönəlmiş hərəkatlar 

 bəzi müəyyən məqsədlə fəaliyyətə şövq edən meyl, yaxud tələbat 

 birgə problemin həllinin ən yaxşı variantının tapılması  

 sosial münaqişələrin nizama salınması 

 münaqişənin konkret səbəbi, hərəkətverici qüvvələri  

 

 

28. Münaqişəli şəraitdə davranış üsulu olmayan  

 reqressiv üsulu 

 rəqabət üsulu 

  yayınma üsulu  

 uyğunlaşma üsulu  

 əməkdaşlıq üsulu  

 

 

29. Münaqişəli davranışın uyğunlaşma üsulunun mahiyyəti.  

 müqayisə iştirakçıları birgə fəaliyyət göstərirlər, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi 
göstərmirlər  



 bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük 
verirlər  

 münaqişə iştirakçısı problemin həll olunmasında yayınır 

 münaqişə zamanı iştirakçı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir  

 münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir  

 

 

30. Münaqişəli davranış zamanı rəqabət üsulu.  

 münaqişə iştirakçısı öz şəxsi qüvvəsilə münaqişənin həll olunmasına çalışır  

 münaqişə iştirakçısı birgə fəaliyyət göstərir, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi 
göstərmirlər  

 bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük 
verirlər  

 münaqişə zamanı iştirakçı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir  

 münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir  

 

 

31. Münaqişəli davranış zamanı əməkdaşlıq üsulu. 

  münaqişə zamanı iştirakçısı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir  

 bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük 
verirlər  

 münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir  

 münaqişə iştirakçısı öz şəxsi qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına çalışır 

 münaqişə iştirakçısı birgə fəaliyyət göstərir, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi 
göstərmirlər 

 

 

32. Münaqişələrin tənzimlənməsində danışıqlardan istifadə olunma hansı dövrün elmi-
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir?  

 XX əsrin ikinci yarısı  

 XVII əsr 

 XIX əsrin axırı  



 XIX əsrin birinci yarısı 

 XVIII əsr  

 

 

33. Danışıqların aparılması haqqında ilk tədqiqatçı   

Fransua de Kalyer  

 F.Bekou  

 V.Guoso 

 J.Russo 

 R.Darendorf  

 

 

34. Münaqişənin həlli və tənzimlənməsi üsulu olan danışıqların digər üsullardan üstünlüyü 
olmayan.  danışıqların məqsədi tərəflərin ziddiyyətlərinin kəskinləşməsindən 
ibarət¬dir 

 danışıqlar prosesində tərəflərin qarşılıqlı hərəkətlərm baş verir  

 münaqişə iştirakçıları öz qarşılıqlı əlaqələrinin müxtəlif aspektlərini nəzarət edə bilər 

 danışıqlar münaqişə iştirakçılarını belə bir saziş hazırlamağa imkan yara¬dır, hansı ki ki, hər iki 
tərəfi qane edir 

 qəbul olunmuş qərar qeri-rəsmi xarakter daşıyır, çünki danışıq aparmış tərəflərin şəxsi işinə 
çevrilir 

 

 

35. Üçüncü neytral tərəfin cəlb olunması ilə fərqlənən danışıqlar.  

 açıq, qapalı  

 çoxtərəfli, ikitərfli  

 funksional, disfuknsional 

 maddi, mənəvi  

 ədalətli, ədalətsiz 

 

 



36. İştirakçıların məqsədlərindən asılı olaraq danışıqların növlərindən olmayan. 

  açıq və qapalı danışıqlar 

 mövcud olan sazişlərin uzadılması haqqında danışıqlar 

 yenidənbölüşdürmə haqqında danışıqlar  

 yeni şərtlərin yaradılması haqqında danışıqlar  

  ikinci dərəcəli effektə nail olmaq haqqında danışıqlar  

 

 

37. Danışıqların funksiyalarında düzgün olmayan. 

  funksional funksiya  

 informasion funksiya  

 kommunikativ funksiya  

 ruqelyativ funksiya  

 təbliğatçı funksiya  

 

 

38. Danışıqlar prosesində informasion funksiya.  

 maraqlar və məqsədlər haqqında informasiyasının alınması  

 münaqişə aparan tərəflərin münasibət və əlaqələrin qurulması ilə bağlıdır  

 münaqişə iştirakçılarının hərəkatlarının koordinasiyası  

 münaqişə iştirakçıları ictimai fikrə təsir göstərməyə cəhd göstərirlər  

 hec bir cavab düzgün deyil 

 

 

39. Danışıqlar zamanı tədqiqatçı funksiyanın mahiyyəti  

 münaqişə aparan tərəflər öz şəxsi iddialarının opponentə çatdırılması üçün ictimai fikrə təsir 
göstərmək cəhdi 

 münaqişə iştirakçılarının hərəkatlarının koordinasiyası  

 tərəflər haqqında informasiyanın alınması 

 konflikt aparan tərəflərin əlaqələrinin saxlanılması  



 münaqişə aparan tərəflərin funksiyalarını həyata keçirmək  

 

 

40. Danışıqların aparılmasının əsas strategiyaları 

  qarşıdurma davranış növünə yönəldilən mövqeli sövdələşmə, tərəfdaş davranış növünü təklif edən 
danışıqlar  

 ziddiyyət güdən danışıqlar  

 kompromiss əsasında danışıqlar  

 konsepsis əsasında danışıqlar  

 mövqeləri müdafiə etmək uğrunda danışıqlar  

 

 

41. Danışıqlar zamanı mövqeli sövdələşmə  danışıqların aparılmasının belə bir strategiyasını 
təşkil edir ki, 

 tərəflər qarşıdurmaya meyl göstərərək konkret mövqelər haqqında mübahisə aparırlar 

 həyatda bütün baş verənlərə xarici səbəblər tapmağa meyl 

 mübahisəli məsələnin müzakirəsi  

 davranış psixologiyası  

 insanın məqsədləri əldə edilməsi  

 

 

42. Mövqeli sövdələşmənin xüsusiyyətlərindən olmayan  

 birgə problemlərin həllinin ən yaxşı variantının tapılması  

 iştirakçılar öz şəxsi məqsədlərini realizə etməyə cəhd göstərirlər  

 iştirakçıların hərəkatları problemin həllinə yox, öz özlərinə qarşı yönəldilir  

 tərəflər problemin mahiyyəti haqqında informasiyanı gizlətməyə çalışırlar 

 əgər münaqişə aparan tərəflər üçüncü tərəfin iştirakına razılıq verirlər, onlar bunu öz şəxsi 
mövqeyinin yüksəlməyi üçün istifadə edirlər  

 

 

43. Danışıqların hazırlığında iki əsas aspekt. 



  təşkilatçı, məzmunlu 

 təhlilli, təhlilsiz 

 təşkilatçı, təhlilsiz 

 məzmunlu, təhlilli  

 mənalı, təhlilli  

 

 

44. Danışıqların aparılmasında əsas olmayan  

 maraq əsasında danışıqlar  

 gündəlik məsələlər  

 ayrı görüşlərin və həmçinin keçid prosesinin müvəqqəti çərçivəsi  

 qərarların qəbulunun metodikası  

 vasitəçilərin danışıqlarda iştirakının şərtləri  

 

 

45. Danışıqlar zamanı səmərəli dinləmənin növləri  

 refleksiv, qeri-refleksiv  

 ədalətli, ədalətsiz 

 zamanlı, zamansız 

 mütləq, qeyri-mütləq  

 refleksiv, zamansız 

 

 

46. Danışıqlar zamanı qeyri-refleksiz dinləmə.  

 opponentlərin çıxışı zamanı diqqətlə susmaq 

 danışıqlar zamanı çığırmaq  

 danışıqlar zamanı iclas yerini tərk etmək  

 danışıqlarda fəal iştirak etməmək  

 danışıqlar zamanı yatmaq  

 



 

47. Danışıqlar zamanı konsensus  

 danışıqlar zamanı qəbul olunan qərarlarda iştirakçıların razılığı 

 danışıqların axıra kimi davam etdirilməsi 

 danışıqlar zamanı fikir ayrılığı  

 iştirakçılar arasında ziddiyyət 

 danışıqlar zamanı diskusiya  

 

 

48. Konsensus metodunun nöqsanları.  

 əgər opponentlərdən biri etiraz edirsə qəbul olunmayacaq 

 danışıqlar zamanı ziddiyyət  

 danışıqlarda üçüncü tərəfin iştirakı  

 danışıqlar zamanı diskusiya  

 danışıqların düzgün aparılmaması  

 

 

49. Danışıqlar zamanı «üçüncü tərəfin» iştirakının əsas formalarında düzgün olan. 

   arbitraj  

  diskusiya  

  debat  

 ziddiyyət  

 kompromiss  

 

 

50. Danışıqlar zamanı vasitəçilik 

  münaqişənin tənzimlənməsi və həll olunmasında üçüncü tərəfin iştirakı  

 danışıqlarda ziddiyyətin kəskinləşməsi  

 danışıqlar zamanı problemin müzakirə prosesinin nizamlanmasında ciddi normaların olmaması  

 münaqişə iştirakçılarının ünsiyyəti  



 münaqişə aparan tərəflərin birgə rəyi 

 

 

51. Danışıqlar zamanı vasitəçinin hərəkatında düzgün olmayan həll.  

 danışıq iştirakçıları arasında ziddiyyət yaradır  

 mümkün olan sazişin ümumi formulasını təqdim edir 

 şəraitin öyrənilməsində iştirakçılara kömək göstərir, təklifləri qiymətlən¬dirir 

 problemin düzgün həll olunmasında opponentlərə kömək göstərir 

 problemin həlli üçün ideya və variantların əlavə mənbəyi rolunu oynayır 

 

 

52. Vasitəçilik fəaliyyətinin modellərindən olan «fasilitatorçuluq».   

münaqişə iştirakçılarına danışıqların təşkilivə görüşlərin keçirilməsində köməyin göstərilməsi 

 münaqişə iştirakçıları arasında məsləhətin aparılması 

 danışıqlar zamanı ziddiyyətin yaradılması  

 danışıqlar vaxtı hüquqi məsələlərə baxır  

 opponentlərin barışdırılması  

 

 

53. Danışıqlar zamanı vasitəçilik fəaliyyətinin obyektiv ölçülərindən olmayan. 

  danışıqlar zamanı iştirakçılar arasında ziddiyyətlərin qalması  

 münaqişənin başa çatdırılması  

 konflikt qarşıdurmanın kəskinliyinin azaldılması  

 problemin həll olunmasının birgə axtarışına cəhd göstərilməsi  

 opponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin normallaşması  

 

 

54. Vasitəçilik fəaliyyətinin modellərindən olan məsləhətçi vasitəçilik. 

  münaqişə aparan tərəflər vasitəçilər tərəfindən məsləhət şəklində kömək alırlar  

 danışıqlar zamanı tərəflərin ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi] 



 opponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin normallaşması  

 münaqişənin başa çatdırılması  

 konflikt qarşıdurmanın kəskinliyinin azaldılması  

 

 

55. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanmasına səbəb 

  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxaraq Ermənistana 
birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilməsi 

 Dağlıq Qarabağ meşələrində azərbaycanlının öldürülməsi  

 Dağlıq Qarabağa xarici qüvvələrin gətirilməsi  

 Dağlıq Qarabağda rus əsgərlərinin yerləşdirilməsi  

 Dağlıq Qarabağda nümayişlərin keçirilməsi  

 

 

56. BMT tərəfindən Dağlıq Qarabağa aid olan qətnamələrin nömrələri 

  822 №-li, 853 №-li, 874 №-li, 884 №-li 

 822 №-li, 625№-li, 902 №-li, 907 №-li 

 853 №-li, 907 №-li, 974 №-li, 902 №-li 

 758 №-li, 902 №-li, 822 №-li, 853 №-li 

 902 №-li, 907 №-li, 874 №-li, 758 №-li 

 

 

57. Danışıqlar zamanı arbitrajın xarakterik əlamətləri  

 onun qərarlarını mübahisə tərəfləri üçün məcburi hüquqi qüvvəsi, münaqişə iştirakçıları arbitrajın 
qərarı ilə razı olmasalar belə, ona riayət etməyə borcludurlar 

 danışıqlar aparan tərəflər arasında ziddiyyətləri kəskinləşdirmək  

 danışıqlara düzgün qiymət verməmək  

 tərəflərin yarımçıq danışıqları tərk etməyə çağırmaq  

 danışıqlar zamanı fikir ayrılığı yaratmaq  

 



 

58. Üfüqi siyasi münaqişələr 

  hakimiyyt və hakimiyyət səlahiyyətləri uğrunda mübarizə rejim çərçivə¬sində aparılır 

 bu növlü münaqişələrdə cəbhələşmə «hakimiyyət-cəmiyyət» xətti üzrə apa¬rılır 

 bu münaqişələr zamanı itkilərin sayı çoxalır  

 münaqişə zamanı ziddiyyət çoxalır 

 münaqişədə xarici qüvvələr iştirak edir  

 

 

59. Şaquli siyasi münaqişələr.  

 münaqişələrdə cəbhələşmə «hakimiyyət-cəmiyyət» xətti üzrə baş verir 

 hakimiyyət və hakimiyyət səlahiyyətləri uğrunda mübarizə mövcud rejim çərçivəsində aparılır  

 münaqişə zamanı tərəflər kompromiss gedir 

 münaqişə dövrü ziddiyyət kəskinləşir 

 münaqişədə üçüncü tərəfin iştirakı  

 

 

60. Şaquli siyasi münaqişədə rejim siyasi münaqişəsi.  

 mövcud siyasi quruluşu devirmək, yaxud siyasi xətti radikal surətdə dəyişdirmək  

 sosial məqsdlər uğrunda mübarizə aparmaq  

 mədəni qüvvələrin mübarizəsi 

 xarici qüvvələrin köməyi  

 üçüncü tərəfin müdaxiləsi  

 

 

61. Daxili siyasi münaqişənin xüsusiyyətlərindən düzgün olan.  

 parlament mübarizəsindən vətəndaş müharibələrinə qədər fərqlənən siyasi hökmranlıq uğrunda 
mübarizə  

 sosial mənafelər utrunda mübarizə  

 cəmiyyətdə siyasi qüvvələrin mübarizəsi  



 daxildə xarici qüvvələrin müdaxiləsi  

 söz azadlığı uğrunda mübarizə  

 

 

62. Daxili siyasi münaqişələrin növlərindən olmayan.  

 münaqişədə olmayan subyektləri göstərən uydurma münaqişələr  

 sinfi partiyalar arasında münaqişələr 

 siyasi partiyalar arasında münaqişələr 

 müxtəlif qruplaşmalar arasında dövlətdə, partiyada, hərəkatda və s. liderlik uğrunda münaqişələr 

 bəzən aydın ifadə olunmuş siyasi çalara malik millətlərarası münaqişələr daxili siyasi 
münaqişənin xüsusi qrupu kimi fərqləndirilir 

 

 

63. Siyasi münaqişələrin obyektivlik əlamətinə görə düzgün olmayan növü. 

  obyektiv ziddiyyətlərlə şərtlənən həqiqi münaqişə  

 iştirakçıların hələ dərk etmədikləri təsadüfi, şərti münaqişə  

 obyektiv ziddiyyətlərlə dolayi surətdə bağlı olan qarışıq münaqişə  

 münaqişədə olmayan subyektləri göstərən uydurma münaqişə  

 sosial məqsədlər uğrunda aparılan münaqişə  

 

 

64. Daxili siyasi münaqişələrin qarşısının alınması metodlarından olmayan.   

mədəni manevretmə 

 sosial manevretmə 

 siyasi manevretmə 

 siyasi manipulyasiya  

 «sistemli müxalifətin zəiflədilməsi» 

 

 

65. Sistemli müxalifətin zəiflədilməsi» metodunun xüsusiyyətlərində omlayan.  



 müxalifət liderlərinin hərəkatının dayandırılması 

 müxalifətin həyata keçirmək istədiyi hərəkətlərlə təşəbbüsün ələ keçirilməsi  

 müxalifətin qoyduğu məqsədlərin əldə olunmasının qeyri-mümkünlüyünün nümayiş etdirilməsi 

 müxalifət düşərgəsindən «fərarilər»in stimullaşdırılması, onların hakimiy¬yət strukturlarına cəlb 
edilməsi 

 müxalifət liderlərinin zərərsizləşdirilməsi 

 

 

66. Müxalifət liderlərinin zərərsizləşdirilməsi metodunda real olmayan.  

 müxalifət liderlərinin mədəni sahədəolan tədbirlərdə iştirakı  

 iddiaların təmin edilməsi  

 rolların qarışdırılması (problemlərin həllində çatışmamazlıqların aradane qaldırılmasında iştirak 
etmə təklifi) 

 psixoloji yaxınlaşma (rəhbərlik və müxalifət arasında qeyri-formal məsafənin azaldılması) 

 dolayı yolla gözdən salma (nüfuzlu, lakin ümidsiz işə başçılıq etmə təklifi) 

 

 

67. Demokratik siyasi sistemlə münaqişə zamanı kompromiss mümkün olmadıq¬da hansı 
variantlardan istifadə etmək olmaz?  

 münaqişə zamanı psixoloji gərginliyin artması  

 konstitusiya məhkəməsinə müraciət  

 hökumətin istefası  

 parlamentin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin olunması  

 mübahisəli məsələlərə dair referendumun təşkili və keçirilməsi 

 

Bölmə: 0201Ad 0201 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 



 

 

 

68. Hansı növ konflikt subyektiv səbəbləri yarada bilər?  

 Destruktiv 

 Konstruktiv 

 Biznes 

 Vertikal 

 Horizontal 

 

 

69. Konfnontasiya nədir?  

 İnkar etmək (qarşı olmaq) 

 Razı olmaq 

 Kompromis 

 Güzəşt 

 Dəstək olmaq 

 

 

70. Kompromis nədir? 

  İki tərəfli güzəşt 

 Təziq 

 Təktərəfli güzəşt 

 Hücum 

 Müdafiə 

 

 

71. Hansı hallarda innovasiya konfliktinin ehtimalı yüksəlmir  

 İnnovasiya prosesi kiçik qruplara daxildirsə 

 İnformasiya təhlükəsizliyi prosesi olmayanda 



 İnnovasiya prosesi sürətli gedəndə  

 Radikal yeniliklər zamanı 

 Yenilik iri maştabda olmayanda 

 

 

72. Monipulyasiyaya məruz qalmamaq üçüm:Nə etmək lazımdı  

 Öz üzərinə öhdəlik (məsuliyyət) almamaq 

 Dəstək olmaq 

 Özünə güvənmək 

 Heçnə etməmək 

 Öhdəlik götürmək 

 

 

73. Tərəflər arasında razılıq forması necə adlanır? 

  Konsensus 

 Kompromis 

 Geri çəkilmə 

 Mübarizə  

 Ədavət 

 

 

74. İnsanın emosional halı: 

  Həyəcan 

 Ümidsizlik 

 Yuxusuzluq 

 Yaddasş itirmə 

 Yorğunluq 

 

 

75. Millətlərarası münasibətlərin subyektini göstərin:  



 Millət 

 Etnonasional qrup 

 Partiyalar 

 İctimai hərəkatlar 

 Dövlət qurumu 

76. Millətçiliklə bağlı deyil: 

  Rasizm 

 Façizm 

 Şovinizm 

 Nasionalizm 

 Neofaşizm 

 

 

77. Millətlərarası konflikt növünə aid deyil: 

  Dinlərarası 

 Etnik 

 Dövlətlərarası 

 Regioanal 

 Milli mübarizə 

 

 

78. Millətlərarası ciddi münaqişə sayılmır:  

 Aclıq aksiyası 

 Mitinq 

 Demonstrasiya (nümayiş) 

 Silahlı qarşıdurma 

 Vətəndaş tabesizliyi 

 

 

79. Dini münaqişənin səbəblərinə aid deyil:  



 Hakimiyyət ugrunda mübarizə 

 Sosial vəziyyət 

 Həyat tərzi 

 Mədəniyyət fərqi 

 Geyim tərzi 

 

 

80. Mədəniyyətlərin toqquşması fikri kimə aiddir? 

  Xantinkton 

 Qoqol 

 Platon 

 Puşkin 

 Z.Freyd 

 

 

81. Ədalətli və şərəfli müharibə fikri kimindir?  

 Siseron 

 Fama Akvinskiy 

 Makiovelli 

 Z.Freyd 

 K.Marks 

 

82. Makiovellinizm nə deməkdir?  

 Bütün üsullarla hakimiyyətə yiyələnmək 

 Humanist yollarla hakimiyyətə yiyələnmək 

 Müharibə yolu ilə hakimiyyətə yiyələnmək 

 Danışıqlar yolu hakimiyyətə yiyələnmək 

 Kompromislə hakimiyyətə yiyələnmək 

 

 



83. Bu fikir A.Smite aiddir: 

  Siniflərarası mübarizə və iqtisadi rəqabət 

 Liberalizm 

 Demokratik cəmiyyət 

 Plualizm 

 Bərabərlik 

 

 

84. “Müharibə siyasətinin başqa vasitələrlə davamıdır” fikri kimindir?  

 Kral Klaurevrits 

 K.Marks 

 F.Engels 

 J.J.Russo 

 Çarlz Darvin 

 

 

85. Mövcudluq uğrunda mübarizə problemi kimin yaradıcılığında mərkəzi yer tutur?  

 Çarlz Darvin 

 E.Kant 

 J.Russo 

 K.Marks 

 V.Lenin 

 

 

86. Bu fikirlərdən biri Darvinə aiddir: 

  Bioloji təkamül 

 Makiovellizm 

 Humanizm 

 Feminizm 

 Faşizm 



 

 

87. Bu şəxslərdən kimin münaqişənin sosioloji nəzəriyyəsinə aidiyyatı yoxdur:  

 Herodot 

 Herbert Spenser 

 K.Marks 

 M.Veber 

 Ç.Darvin 

 

 

88. Aşağıdakılardan mrtodlardan biri- münaqişənin xarici psixoloji tədqiqatına aid deyil:  

 Geopolitik 

 Psixoanalitik 

 Sositrop 

 Ekoloji 

 Sosimetrik 

 

 

89. Konfliktologiya elminin predmeti hansidir:  

 Münaqişə 

 Siyasi sabitlik  

 Etnosiyasi nəzəriyyə 

 Darvinizm 

 Rasizm 

90. Konfliktologiya nəzəri əsaslarına aid deyil:  

 Sistemli siyasi analiz 

 Sistemli yanaşma 

 Münaqişə sistemli struktur analiz  

 Sistemli funksionalizm 

 Sistemli genetik analiz 



 

 

91. Münaqişənin inkişaf mərhələsinə aid deyil:  

 Sülh davranışı 

 Aktiv münaqişə 

 Passiv münaqişə davranışı  

 Münaqişəli-güzəştli davranış 

 Güzəştli davranış 

 

 

92. Münaqişələrin tipologiyasına aid edilmir:  

 Liberal  

 Hərbi 

 Sosial 

 Siyasi 

 Etnosiyasi 

 

 

93. Beynəlxalq münaqişələrin mahiyyətinin tədqiqatında təhlil edilməyən amil:  

 Yol hərəkəti qaydaları 

 Məkan 

 Zaman 

 Münaqişənin intensivliyi 

 Münaqişə obyektləri 

 

 

94. Kann şkalası nəyi öyrənir? 

  Münaqişə yaranma və eskolosiya səbəbləri 

 Zəlzələ hadisələri 

 Enerji təhlükəsizliyi 



 Nüvə reaktorlarını 

 Hava təzyiqini  

 

 

95. Münaqişənin intensivliyi deməkdir:  

 Onun zaman daxilində dəyişməsi 

 Məkanın öyrənilməsi 

 Strukturun öyrənilməsi 

 Keyfiyyətin öyrənilməsi 

 İştirakçıların sayını 

 

 

96. Münaqişə strukturuna aiddir:  

 İştirakçıların sayı və keyfiyyət xüsusiyyətləri 

 Münaqişənin motivləşdirilməsi 

 Münaqişənin hərəkətlərinin ideoloji izahları 

 Münaqişənin səciyyəsi 

 Strategiya və taktika 

 

 

97. Münaqişə sözünün mənası  

 qarşıdurma 

 oynama  

  dizçökmə 

 aralama 

 bağlama  

 

 

98. Münaqişənin obyekti   

o dəyər ki, əks olan tərəflərin maraqlarının qarşıdurmasını yaradır 



 münaqişənin iştirakçıları  

 qarşıduran tərəflərin məqsədləri  

 münaqişə aparan metodlar  

 münaqişəyə cəlb olunanlar 

 

 

99. Daxilişəxsi çətinlik  

 insanın daxili həyatının müəyyən qədər çətin olmayan problemlər 

 insanın şəxsi həyatı  

 insanın insan ilə qarşıdurması  

 insanın laqeyidliyi  

 insanın digər insana olan nifrəti  

 

 

100. Daxilişəxsi böhran 

  psixoloji dəyişikliklər ilə xarakterizə olunan 

 insanın yaşadığı həyat  

 insanın digər insan ilə olan ziddiyyəti 

 insanın digər insana olan nifrəti 

 insanın həyata olan laqeyidliyi  

 

101. Münaqişənin motivləşdirilməsinə aiddir:  

 Münaqişə hərəkətin ideoloji izahı 

 Münaqişənin intensivliyi  

 Obyekti 

 Subyekti 

 Predmeti 

 

 

102. Münaqişə iştirakçılarının davranış tipinə aiddir:  



 Məqsədə nail olmaq vasitələri və üsulları (taktiki, strategiya) 

 Stereotiplər  

 Rəqib obrazı 

 Rəqib haqqında bilgilərin xarakteri 

 Kəşfiyyat məlumatları 

 

 

103. Münaqişninə inkişaf dinamikası necə başa düşülür? 

  Xronolaoji ardıcıllıq 

 Sülh anlaşması 

 Atəşkəs 

 Kompromis 

 Durğunluq 

 

 

104. Siyasi münaqişəyə aiddir:  

 Hakimiyyət uğrunda mübarizə 

 İqtisadi maraqlar 

 Tayfalararası münaqişə 

 Cinslərarası münaqişə 

 İrqi münaqişə 

 

 

105. Münaqişə mərhələsinə aid deyil: 

  Müharibə qabağı vəziyyət 

 Uyğunsuzluğun dərk olunması 

 Gərginliyin artması 

 Hərbi gücdən istifadə etmədən təzyiq 

 Müharibə  

 



 

106. Siyasi münaqişələrə aiddir:  

 Daxili siyasi və beynəlxalq siyasi münaqişə 

 Fərdlərarası münaqişə 

 Şəxsi münaqişə 

 Regionlar arası münaqişə 

 Dini münaqişə 

 

 

107. İnandırma metodu işlədilir? 

  Mübahisə zamanı 

 Müharibə zamanı 

 Hücum zamanı 

 Əks hücum zamanı 

 Kəşfiyyat zamanı 

 

 

108. Müasir siyasi elmlə güc anlayışı ifadə edir?  

 Siyasi münasibətlərdə iştirakçının qüdrətini 

 Balansı 

 Kompromisi 

 Təziqi 

 Sülhü 

 

109. Beynəlxalq münaqişələrin həlli üçün dövlətlər tərəfindən yaradılmış təşkilatın adı:  

 BMT 

 OPEK 

 İNTERPOL 

 AFFA 

 UNİCEF 



 

 

110. Siyasi münaqişələrin tipologiyasına aiddir:  

 Üfüqi və şaquli siyasi münaqişələr 

 Obyektiv 

 Subyektiv 

 Burokratik 

 Konservativ (mühafizə) 

 

 

111. Siyasi rejimi (sistemi)devirmək necə adlanır:  

 İnqilab (çevriliş) 

 Üsyan 

 Mitinq 

 Aclıq aksiyası 

 Toqquşma 

 

 

112. Siyasi münaqişə obyektinin əlamətinə aid deyil:  

 Doğru münaqişə 

 Həqiqi münaqişə 

 Şərti münaqişə 

 Qarşılıqlı münaqişə 

 Yalançı münaqişə 

 

 

113. Daxili münaqişənin qarşısının alınması yollarına aid deyil:  

 İqtisadi manevretmə 

 Sosial manevretmə 

 Siyasi manevretmə 



 Siyasi monipulyasiya 

 Kontrelitanın inteqrasiyası 

 

 

114. Müxalifət liderlərinin zərərsizləşdirilməsi aşağıdakı metodlardan birisi deyil:  

 Suiqəsd edilməsi 

 İddaların təmin edilməsi 

 Rolların qarşıdurması 

 Psixoloji təcridetmə 

 Psixoloji yaxınlaşma 

 

 

115. Siyasi münaqişənin nizamlanması dalana dirəndikdə həll yolu deyil: 

  Siyasi partiya yaratmaq  

 Parlamentin buraxılması 

 Referendumun təşkili 

 Kökumətin istefası 

 Konstitusiya məhkəməsinə müraciət 

 

116. Bir qrupun münaqişəli davranışı necə adlanır?  

 kütlə effekti 

 sosial yoluxma effekti 

 sosial effekt 

 anonim effekt 

 təbii effekt 

 

 

117. Hansı hallarda yeni konflikt halı yüksəlmir?  

 konfliktə geniş insan qrupu qoşulmadıqda 

 yenilənmə prosesi sürətli olanda 



 radikal dəyişiklik baş verəndə  

 yenilik geniş miqyaslı olanda  

 qruplar arasında məlumat artanda  

 

 

118. Hansı hallarda mediatora müraciət etmək lazımdır? 

  əgər tərəflər bütün imkanlardan istifadə etməyiblərsə 

 hadisələri fərqli yozularsa 

 əgər bir tərəfə ciddi ziyan dəyibsə  

 əgər hər iki tərəfə ziyan dəyibsə  

 hər iki tərəf razıdırsa  

 

 

119. Münaqişələrin qarşılıqlı asanlaşdırılması prosesi necə adlanır? 

  fasilitasiya  

 sinxronizasiya 

 appensepsiya  

 mediosiya  

 kommunikasiya  

 

 

120. Ambivelent şəxslər arası konflikt hansıdır?  

 obyektin seçimi ilə bağlı olan konflikt  

 məhkəmə ilə nəticələn münaqişə 

 ədalətsiz münaqişə  

 müştərək münaqişə  

 maddi münaqişə  

 

121. Konfliktologiya müstəqil elm olmasında iştirak etməyib? 

  N. Makiovelli 



 R. Darendarf  

 L. Kozer  

 M. Doyça  

 M. Şerif  

 

 

122. Harvord metodunu kim yaradıb? 

  R. Fişer və U. Yuri 

 M. Veber 

 K. Marks  

 F.Engels  

 Z. Freyd  

 

 

123. Konflikt halında ikiqat model strategiyası kimə aiddir?  

 K. Tomas və R. Kilmen 

 M.Maslov 

 V. Vilson 

 M. Veber  

 M.Şerif  

 

 

124. Konfliktin hakimiyyət üsulu ilə həl olunması modeli kimə aiddir 

  X. Korrelius və Ş. Feyr 

 M. Veber 

 K. Tomas  

 R. Kilmen  

 K. Marks  

 

 



125. Özünəinam fərziyəsi kimindir?  

 A. Adler  

 K. Levin  

 K. Marks  

 V.Lenin  

 Ş. Feyr 

126. Motivasiya. Həvəsləndirici konflikt fərziyəsi kimə aiddir?  

 K. Levin  

 A. Ader 

 Ə.From  

 M. Veber  

 K. Tomas 

 

 

127. Ekzistensial dixotomiya fərziyəsi kimindir?  

 E. From  

 K. Levin 

 A. Aber  

 M. Veber 

 X. Kornelius 

 

 

128. Ekstroversiya və introversiya fərziyəsi kimindir?  

 K.Yung 

 Z. Freyd 

 A. Adler  

 M. Veber  

 F. Engils 

 

 



129. Konfliktologen nədir?  

 konflikt yarada biləcək söz və ya hərəkət  

 təsir 

 güzəşt 

 təzyiq  

 anlaşma 

 

 

130. İlk Beynəlxalq münaqişələrin həlli mərkəzi harada yaranıb  

 Avstraliyada  

 Rusiyada 

 Amerikada  

 Almaniyada 

 İsraildə 

131. Qarşıdurma nədir?  

 iki tərəfin bir-birinə zərər vurması  

 bir tərəfin məğlub olması 

 bir tərəfin qalib gəlməsi  

 bir tərəfə güzəştə getmək  

 hər iki tərəfin güzəştə getməsi 

 

 

132. İnsan konflikti anlayır? 

  təcrübəsilə  

 qərarı ilə 

 rəqibin fikriylə  

 hissilə (duyğusu ilə)  

 heç biriylə 

 

 



133. Konflikt insana təsir edir 

  pozitiv və neqativ 

 pozitiv 

 neqativ  

 neytral  

 heç biri 

 

 

134. Milli münaqişələrə aid deyl  

 obyektiv  

 ictimai 

 siyasi  

 mədəni  

 iqtisadi 

 

 

135. Normalar və dəyərlərə aid deyil  

 siyasi səviyyə  

 regionlararası 

 yerli  

 qlobal  

 heç biri 

 

136. Millətlərarası münaqişənin inkişaf strukturuna aiddir  

 doğmalar və yadlar 

 qruplar 

 şəxslər  

 dövlətlər  

 heç biri 

 



 

137. Etnik münaqişələrin əksər xüsusiyyətləri hansıdır? 

  ictimai- mədəni  

 obyektiv 

 subyektiv  

  iqtisadi  

 siyasi 

 

 

138. Etnik münaqişələrin faktorlarından deyil 

  xarakter  

 din 

 dil  

 sterotip  

 adət 

 

 

139. Mifoloji təfəkkür əsasən təzahür edir  

 ictimai mədəni 

 siyasi 

 iqtisadi 

 milli 

 destruktiv 

 

 

140. Mifoloji təfəkkürə hansı model aid deyil? 

  mücərrəd (xəyali) 

 obyektiv 

 subyektiv 

 destruktiv 



 vizual 

141. Xalqın uaddaşına aid deyil?  

 stereotip 

 qələbə 

 məglubiyyət 

 inciklik 

 düşmən obrazı 

 

 

142. Etnik münaqişələrə aiddir? 

  dövlətlərarası xarici  

 daxili 

 obyektiv 

 subyektiv 

 preporseonal 

 

 

143. Yerli münaqişələri hansı sərhədlər çərçivəsində olmur? 

  dövlətlərarası 

 vahid dövlət 

 federal 

 inzibati 

 heç biri 

 

 

144. Millətlərarası münaqişə prinsipinə aid deyil? 

  qıf 

 destruktiv 

 vizual 

 virtual 



 heç biri 

 

 

145. Etnik münaqişələr hansı motivlərdə olmur?  

 federal 

 sosial 

 mədəni 

 ərazi 

 separatçı 

146. Mübarizə metoduna aiddir?  

 zorakı və qeyri zorakı 

 təsir 

 təzyiq 

 separat 

 heç biri 

 

 

147. Qeyri zoraki münaqişələrə aid deyil?  

 Heç biri 

 siyasi 

 diplomatik 

 hüquqi 

 iqtisadi 

 

 

148. Millətlərarası münaqişələrin nizamlanmasında ifrat forma hansıdır?  

 güc tətbiqi 

 kompromis 

 güzəşt 

 əməkdaşliq 



 embarqo 

 

 

149. Bu münaqişələrdən hansı güc yoluyla dayandırılmamışdır?  

 qaradag-serb 

 serb-bosna 

 serb -alban 

 azerbaycan-ermənistan 

 gürcü-osetin 

 

 

150. Ən çətin nizamlanan münaqişə növü hansıdır?  

            millətlərarası 

 dinlərarası 

 məshəblərarası 

 irqlərarası 

 heç biri 

 

 

151. Millətlərarası münaqişə sisteminin yanaşma tərzinə aid deyil?  

 subyektiv 

 institusional 

 instrumental 

 taktiki 

 operativ 

 

 

152. Dövlətlərarası münaqişələr təsnifinə aid deyil?  

 operativlik 

 say 



 miqyas 

 vasitə 

 strateji məgsəd 

 

 

153. Dövlətlərarası münaqişələr spesifik təzahürü?  

 muharibə 

 çatışma 

 atəşkəs 

 sülh 

 heç biri 

 

 

154. Dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alınmasının əsas istiqamətləri hansıdır? 

  demokratik  

 totalitar 

 diktator 

 despotik 

 heç biri 

 

155. Münaqişələr haqqında ilk konsepsiyaların yaranması 

 e.ə. VI-V ə. 

 e.ə. VIII-VII ə. 

 e.ə.VII- VI ə. 

 XV-XVI ə. 

 XIX ə. sonu XX ə. əvvəlləri  

 

 

156. E.ə. VI ə. Konfusiy münaqişənin yaranma səbəbini izah edir:  

 dövlətlərin bir-biri ilə ziddiyyətləri 



 münaqişələrin baş verməsi 

 insanların qeyri bərabər və qeyri oxşarlığı münaqişəyə gətirir 

 dövlətin daxili strukturu 

 qulların mübarizəsi 

 

 

157. Qədim yunan filosofları Platon və Aristotel münaqişə probleminə münasibətini necə ifadə 
edirdilər? 

               insanların bir-birinə paxıllıq etməsi 

 insanların arasında müxtəlif ziddiyyətlərin olması 

 insanların müxtəlif mülkə nail olmasında qeyri bərabərlik 

 cəmiyyətdə olan dəyişiklik 

 bir insanın digərindən fərqli olaraq mala- dövlətə, mülkə və digər dəyərlərə malik olması 

 

 

158. Orta əsrlər dövründə münaqişə məsələlərinə münasibət bildirən  

 Quqo Qrosiy 

 Spinoza 

 Tomos Mor 

 Foma Akvikskiy 

 Frensis Bekon 

 

 

159. Foma Akvikskinin nəzəriyyəsinə görə ədalətli müharibə aparmaq üçün şərt: 

  müharibənin başlanması üçün dövlətin sanksiyası vacibdir 

 dövlətlər arası ancaq sülh məsələləri nəzərdən keçirilməlidir 

 müharibə və qüvvənin istifadə olunması həmişə günah hesab olunur 

 ədalətli müharibə dövlətlər arasında aparıla bilməz 

 Heç bir cavab düzgün deyil 

 



 

160. Florensiya nəzəriyyəsi və dövlət xadimi Nikolo Makiovelliyə görə sosial konfliktin 
başlanmasının əsas mənbəyi  

 cəmiyyətin dağılması 

 daxildə gedən çəkişmələr 

 varlılar tərəfindən dövlət hakimiyyətinin bütün səlahiyyətini əllərində cəmləşdirilməsi 

 dövlətlər arasında gedən müharibələr 

 dövlətin qurulmasında olan dəyişikliklər 

 

 

161. İngilis fəlsəfəçisi Frensis Bikon ölkənin daxilində başlanan sosial konfliktlərin səbəbini 
nədə görürdü? 

              ölkənin daxili zəruriyyətində  

 xalqın acınacaqlı maddi vəziyyətində  

 siyasi idarəetmədə buraxılan səhflərdə 

 xalqlar arası münasibətlərdə 

 dövlət başçılarının xalqa qarşı zülmkarlığında 

 

 

162. Yeni dövrdə münaqişənin təbiətinin anlanmasında iki müxtəlif yanaşmalar:  

 liberalist, kommunist 

 optimist, pessimist 

 mənfi, müsbət 

 sosialist, faşist 

 marksist 

 

 

163. Optimist yanaşmanın müəllifi: 

  Lenin 

 Marks 



 Kirov 

 Russo 

  Hobbs 

 

 

164. Pessimist yanaşma kim tərəfindən irəli sürülüb 

  Hobbs 

 Platon 

 Aristotel 

 Lenin 

 Stalin 

 

165. Alman filosofu E. Kantın konfliktlərə münasibəti?  

 konflikt təbi bir haldır 

 konflikt təbi bir haldır 

 qonşuluqda yaranan insanlar arasında sülh şəraiti təbii hall hesab edilmir 

 dövlətlər müharibə aparmamalıdırlar 

 sülh müqavilələri zəruridir 

 

 

166. Münaqişəni tədris edən elmlər:  

 psixologiya, sosiologiya, politologiya 

 tarix beynəlxalq münasibətlər 

 diplomatiya, diplomatika 

 hərbi iş, hərbi idman 

 sosiologiya, tarix, diplomatiya 

 

 

167. XX əsrin birinci yarsında Avstriya Z. Freyd öz tədqiqat işlərində insanların streslərinin 
səbəbini nədə görürdü?  



 insanların bir-biri ilə münasibətlərində 

 insanların bir-birinə olan 

 insanın xarakterində 

 insan psixikasına məxsus olan şurlu və şursuz münaqişələrdə 

 insanların bir-birinə olan nifrətində 

 

 

168. Anqloamerikan psixoloqu Mak Duqqall psixologiyada hansı istiqamətin müəllifidir? 

  etoloji 

 sosiotropp 

 sosiometrik 

 psixoanalitik 

 frustrasiya 

 

 

169. Müasir xarici psixologiyada münaqişələrin tədqiqatları aparılan istiqamətlər:  

 nəzəri- oyun təşkilat sistemlər nəzəriyyəsi, danışıqlar prosesinin nəzəriyyəsi və praktikası 

 frustrasiya-aqressiv 

 davranışlı sosiotrop 

 etoloji, sosiometrik 

 psixoanalitik, davranışlı 

 

 

170. Sosiologiya elmində və nəzəriyyəsində münaqişənin rolu müəyyən edilən dövr: 

  XVIII ə.  

 XIX əsrin ikinci yarsında 

 XX əsrdə 

 XVII əsrdə 

 XIX əsrin birinci yarsında 

 



 

171. Sosiologiya elmində sosial münaqişənin ümumi nəzəriyyəsi hansı alimin tədqiqat 
işlərində özünün yer almışdır:  

 Veber 

 Spinoza 

 Russo 

 Makiavelli 

 Kant 

 

 

172. Konfliktologiyanı bir müstəqil elm kimi irəli sürən alim: 

   Veber 

 Darendorf 

 Russo 

 Sokrat 

 Makiavelli 

 

 

173. “Müasir konflikt” əsərində Darendorf konfliktologiya elminə baxışı: 

  sosiologiyanın bir katiqoriyası adlandırın münaqişənin təbii bir hall hesab edir  

 cəmiyyətdə konfliktlərin baş verməsini zəruri sayır 

 dövlətlərin münaqişəyə əl atmasına çağırır 

 sülh müqavilələrinin imzalanmasını istəyir 

 müharibənin başlanmamasını tövsiyyə edir 

 

 

174. XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində Amerika sosioloqu Bouldinq münaqişə haqqında 
universal təlim: 

              münaqişə -dövlətlərin ziddiyyətidir 

 münaqişələr aradan qaldırılmalı və məhdudlaşdırılmalıdı  



 münaqişəni insanlar yaradır 

 münaqişəyə üçüncü tərəfi təsiri olur 

  münaqişə təkcə dağıntıya yox, həmdə ciddi dəyişikliyə gətirir 

 

 

175. Siyasi sabitlik nəzəriyyələrinin müəllifləri: 

  D. İston, S. Lipset, D. Sandersin 

 Russo, Cokart, Braun 

 Lenin, Marks, Engels 

 Trotski, Lipset, Russo 

 Braut, Engels, Levin 

 

 

176. Etnosiyasi nəzəriyyələrin meydana gəlmə tarixi:  

 XX əsrin 20 –ci illəri 

 XIX əsrin sonu 

 XX əsrin 70-ci illəri 

 XVIII əsrdə 

 XX əsrin 50-ci illəri 

 

 

177. Münaqişələrin öyrənilməsində sistemli yanaşmanın mahiyyəti: 

 sistemli yanaşma elmi idrak metodoliyasının və sosial təcrübənin əsasında obyektlərin sistemlər 
kimi nəzərdən keçirilməsidir  

 münaqişə haqqında məlumat verən bir yanaşmadır 

 münaqişənin yaranmasının kökünü göstərən məkandır 

 münaqişə aparan tərəflərin mahiyyətini göstərir 

 münaqişə dövründə konpromiss məsələrini həll edir 

 

 



178. Münaqişənin sistemli struktur analizinin mərhələsinə daxil deyil:  

 tam kimi münaqişənin məkan- zaman və məzmun sərhədlərinin müəyyən edilməsi 

 münaqişənin stukturunu təşkil edən mümkün qədər cox sayda yarımstruktur və elementlərin 
aşkara çıxarılması 

 elementlərin əsaslandırılmış sayda yarımstrukturlarda qruplaşdırılması 

 yarımstruktur və elementlərin aşağı səviyyələrin yuxarı səviyyələrə tabe olduğu müəyyən 
edilməsi 

 münaqişə aparan dövlətlərin öz münasibətlərini bildirməsi  

 

 

179. Münaqişələrin sistemli-genetik analizi:  münaqişələrin mahiyyəti deməkdir 

 münaqişənin gedişini bildirir 

 münaqişələrin təkamülünün, inkişafının dinamikasının hərəkətverici qüvvələrin tədqiqinə 
yönəldilmişdir 

 münaqişənin strukturunu göstərir 

 münaqişə aparan tərəflərin mövqeyini bildirir 

 

 

180. Sosial münaqişələrin mahiyyəti:  

 ehtiyat uğrunda mübarizə ilə bağlı olan münaqişədir 

 iqtisadi tələblər uğrunda mübarizə 

 siyasi tələblər uğrunda mübarizə 

 dövlətin sisteminin dağılması uğrunda mübarizə 

 hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə 

 

 

181. Sosial münaqişədə güc:  

 münaqişə tərəflərinin düşmənin müqavimətinə rəğmən öz məqsədlərini reallaşdırmaq imkanı və 
qabilliyyəti  

 işçilər və sahibkarlar arasında münaqişə 

 müəyyən vəziyyətdən müəyyən tərzdə hərəkət etmək 



 əksər sosial qruplar arasında siyasi münasibətlər 

 inkişaf qabilliyyətinin itirilməsi 

 

 

182. Sosial münaqişə zamanı tərəflər arasında münasibətlərin növləri:  

 hansısa mənafe mövcud olmadıqda radikal münaqişəli, toqquşmaya baxmayaraq tərəflərin 
hansısa ümumi mənafeyə malik olduqları . 

 mwnaqişə zamanı tərəflərin bir-biri ilə münasibətlərinin aydınlaşdırılması 

 münaqişə aparan tərəflərin kompromis əldə edilməsi 

 münaqişənin gedişində üçüncü tərəfin qoşulması 

 hansısa mənafe mövcud radikal münaqişəli  

 

 

183. Sosial münaqişələrin nizamlanmasında səhv olan metod:  

 münaqişə aparanlara qarşı müharibənin gücləndirilməsi  

 ahəngdarlığın bərqərar olması haqqında mülahizələrə əsaslanaraq münaqişələrin inkarı 

 kütləvi repressiyalar 

 münaqişələrin köklü həlli cəhdləri 

 partlayış təhlükəni aradan qalxana qədər münaqişələri nizamlanmaq cəhdləri  

 

 

184. Sosial gərginlik: 

  insanların mövcud vəziyyətdə, yaxud hadisələrin inkişafının gedişi ilə təmin olunması nəticəsində 
yaranan psixolojı hal  

 inkişaf qabilliyyətinin itirilməsi 

 cəmiyyətdə sosial strukturun dəyişilməsi 

 sosial obyektin nisbət sabit və sadə obraz 

 müəyyən vəziyyətdən müəyyən hərəkət 

185. Veberə görə millət:  

 ümumi dil, din, adət-ənənə müqəddəratı ilə birləşmiş insan qrupudur  



 iqtisadi birliyə nail olmuş insan qrupudur 

 özü-özünü idarə edən cəmiyyətdir 

 qismən yığcam ərazinin olmasıdır 

 millət dil, din, adət-ənənə yaxınlığından uzaqdır 

 

 

186. Millətçilik anlayışı:  

 millətçilik şovinizmin təzahürüdür 

 ksenofobiya - ədavət (kin) millətçilikdə özünü göstərmir 

 şovinizm və ksenofobiya millətçiliyin tərkib hissəsidir 

 millətçilik bütün hallarda müsbət rol oynayır 

 müasir inkişaf dövründə millətçilik özünü büruzə etmir 

 

 

187. Millətçilik və ideologiya:  

 millətçilik ideoloji siyasət kimi qəbul edilir 

 kommunistlərin siyasi ideologiyasıdır 

 mühafizəkar siyasi ideologiyaya aiddir 

 millətçilik bütün ideologiyalarda mümkün deyil 

 millətçilik ideoloji siyasətdə qəbul edilmir 

 

 

188. Millətçilik müasir inkişaf dövründə:  

 təhlükəli ideoloji forma olmamışdı 

 müasir ideologiyalardan daha böyük təhlükə yaradır 

 böyük təsirə malik deyil 

 yalnız inkişafda olan dövlətlərə məxsusdur 

 regional xarakterlidi 

 

 



189. XX əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının dağılmasının qarşısını almaq üçün hansı 
nəzəriyyə təbliğ olunurdu:  

 pantürkizm 

 osmançılıq 

 sionizm 

 islamçılıq 

 faşizm 

 

 

190. Ksenofobiya daha çox hansı ölkələrdə təzahür edir:  

 İnkişaf etmiş ölkələrdə 

 tarixi böhran, daxili dezinteqrasiya keçirən ölkələrdə  

 demokratik ölkələrdə 

 monoetnik ölkələrdə 

 cavab variantlarının hamısı doğrudur 

 

 

191. Millət anlayışı: 

  İqtisadi termindir 

 mədəni termindir 

 sosioloji termindir  

 ictimai termindir 

 texniki termindir 

 

 

192. İtaliyalı filosof Kroçe faşizmi hesab edirdi:  

 Avropanın «mənəviyyat xəstəliyi» 

 iqtisadi böhranın təbii nəticəsi 

 ifrat vətənpərvərliyin fəsadı 

 mətbuatın yaratdığı nağıl 



 məzlum xalqın haqq sədası 

 

 

193. Dövlətdaxili ekstremizm nümunələrinə aid deyil:  

 SSRİ-də QULAQ 

 Kambocada Pol Pot rejimi 

 Faşist Almaniyasında konslagerlər 

 Şimali Koreyada indiki rejim 

 Fransanın miqrasiya siyasəti 

 

 

194. Faşist ideologiyasına aid deyildi:  

 Şovinizm 

 Sosial darvinizm 

 Sionizm 

 Dövlət terroru 

 İrqçilik 

 

 

195. Hansı partiya öz xalqı üçün “Yer üzündə cənnət yaratmağ”ı öz ali məqsədi elan etmişdi: 

  Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 

 Rusiya Liberal-demokrat Partiyası 

 Almaniya nasional-sosialist Partiyası 

 Böyük Britaniya mühafizəkarlar partiyası 

 Almaniya xristian-demokrat İttifaqı 

 

 

196. Lobbizm nədir:  

 Parlamentarilərə qeyri-rəsmi təzyiq sistemi  

 Hər hansı bir əhali qrupunun kompakt məskunlaşması 



 Siyasi məqsədlə terror fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

 Hər hansı əhali qrupunun öz icması daxilində müstəqilliyi 

 Millətçiliyin təzahür formalarından biri 

 

 

197. ”Nasizmi məhv etmək üçün mən şeytanın özü ilə də ittifaqa girərdim” ifadəsi hansı siyasi 
xadimə məxsusdur:  

 İ.Stalin 

 U.Çörşill 

 F.Ruzvelt 

 Ş.de Qoll 

 Mao Tse Dun 

 

 

198. Neçənci ildə İsrail qanunsuz olaraq Qüds şəhərini öz paytaxtı elan etdi: 

  1948 

 1949 

 1955 

 1950 

 1951 

 

 

199. Rusiya tərkibində olan muxtar qurumlardan biri deyil:  

 Tuva muxtar mahalı 

 Çukot muxtar respublikası 

 Birobican muxtar mahalı 

 Buryat muxtar mahalı 

 Acarıstan muxtar respublikası 

 

 



200. Terrorçu təşkilat hesab olunmur: 

  Həmas 

 Hezbollah 

 Şin Feyn 

 Əl-Qaidə 

 ASALA 

 

 

201. Diasporanı tədqiq etmişdir:  

 Lippman 

 Morgentau 

 Rapoport 

 Toynbi 

 Vallerstayn 

 

 

202. Hansı ölkədə millətin formalaşmasında etnik mənsubiyyət dominant olmuşdur:  

 Pakistan 

 Hindistan 

 İsrail 

 Fransa 

 Yaponiya 

 

 

203. Hansı ölkədə millətin formalaşmasında din dominant olmuşdur:  

 Pakistan 

 Yaponiya 

 Fransa 

 İngiltərə 

 Almaniya 



 

 

204. Hansı ölkədə millətin formalaşmasında mədəniyyət dominant olmuşdur:  

 Almaniya 

 Fransa 

 İtaliya 

 Türkiyə 

 Yaponiya  

 

 

205. Lobbiçilik ilk dəfə rəsmiləşib:  

 İsraildə 

 Türkiyədə 

 ABŞ-da 

 Ermənistanda 

 Fransada 

 

 

206. ”Xalqlar həbsxanası” adlanırdı: 

  Rusiya 

 Osmanlı imperiyası 

 Avstriya-Macarıstan 

 Böyük Britaniya 

 SSRİ 

 

 

207. ”Milli dövlət” anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir: 

  L.Düqi 

 Kimliki 

 Toynbi 



 Veber 

 Gerder 

 

 

208. Toynbiyə görə diaspora:  

 Yerli çoxluğu idarə edən yad hakim azlığa çevriləcək 

 Yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmadan ayrı hissə kimi qalacaq 

 Öz tarixi vətəninə qayıdacaq 

 Yerlilər tərəfindən məhv olunacaq 

 Yaşadığı ölkədə aşağı təbəqə kimi qalacaq 

 

 

209. Millətlə dövləti birləşdirən əsas cəhət:  

 Vahid din 

 Ərazi 

 Vahid dil 

 Vahid mədəniyyət 

 Vahid iqtisadiyyat 

210. N.Berdyayev millətçiliyin iki növünü göstərir: 1. yaradıcı 2. birləşdirici 3. sakitləşdirici 4. 
dağıdıcı  

              1,2 

 1,3 

 1,4 

 2,3 

 3,4 

 

 

211. Toynbiyə görə diaspora: 1. Ona olan ehtiyac aradan qalxdığı zaman yox olacaq 2. Ona 
ehtiyac olmadığı təqdirdə möhkəmlənəcək 3. diaspora yerli əhalinin çoxunu idarə edən, 
yad hakim azlığa çevriləcək 4. dövlətlərin diasporaya ehtiyacı olmayacaq 5. 
assimilyasiyaya uğrayacaq  



 1,3,5  

 1,2,5 

 1,4,5 

 2,3,5 

 3,4,5 

 

 

212. Hansı ölkədə millətin formalaşmasında dini amil əsas rol oynamışdır:  

 Israildə 

 Fransada 

 Almaniyada 

 ABŞ-da 

 Yaponiyada 

 

 

213. Yəhudi millətçiliyi adlanır:  

 iudaizm 

 sionizm 

 impressionizm 

 abolisionizm 

 daosizm 

 

 

214. XX əsrin sonlarında ABŞ-da zəncilərin hüquqları uğrunda mübarizə aparan cərəyan:   

sosial darvinizm 

 ariçilik 

 nasional-sosializm 

 abolisionizm 

 panamerikanizm  

 



 

215. Cənubi Afrika Respublikasında zənci əhaliyə qarşı irgi ayrı-seçkilik siyasəti rejimi: 

  sionizm 

 normanizm 

 aparteid 

 abolisionizm 

 puritanizm 

 

 

216. Millətçiliyin öyrənilməsi başlandı:  

 Gerder tərəfindən hər bir xalqın unikallığının vurğulanması ilə  

 ibtidai icma dövründə 

 sinifli cəmiyyətə keçid dövründə 

 ilk orta əsrlərdə 

 «Soyuq müharibə»dən sonra 

 

 

217. Lobbiçilik ən çox hansı xalqlarda yüksək inkişaf etmişdir:  

 müstəqil xalqlarda 

 müstəmləkə xalqlarında 

 tarixən güclü dövlətə malik xalqlarda 

 tarixən uzun müddət ərzində dövləti olmayan xalqlarda  

 din birliyi olmayan xalqlarda  

 

 

218. Ksenofobiyaya aid deyil:  

 tarixi böhran şəraiti 

 cəmiyyətin daxili dezinteqrasiyası 

 gələcək qarşısında qorxu 

 öz milli mənliyini itirmək qorxusu 



 gəlmələrə loyal münasibət  

 

 

219. Bunlardan hansı milli münaqişələrə aid deyil:  

 Kosovo 

 Gürcü-abxaz 

 Dnestryanı )Moldova 

 Koreya böhranı 

 Darfur 

 

 

220. İkinci dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniyanın ABŞ-la münasibətləri necə 
adlanırdı:  

 Xüsusi münasibətlər 

 Tərəfdaşlıq münasibətləri 

 Dostluq münasibətləri 

 Xeyirxah münasibətlər 

 Müttəfiqlik münasibətlƏRİ 

 

 

221. Kommunist ideologiyasının mahiyyəti:   

Bütün sərvətlərin dövlət mülkiyyətinə keçməsi və əməyə görə bölgü aparılması 

 Burjuaziya ilə fəhlə sinfi arasında sülhə nail olmaq 

 Öz xalqı üçün Yer üzündə cənnət yaratmaq 

 Torpağın kəndlilərə verilməsi 

 Ölkədə savadsızlığın ləğvinə nail olmaq 

 

 

222. Ekstremist adlanır:  

 Dindən siyasi məqsədlə istifadə edənlər 



 Millətçi ideyalara əsaslananlar 

 Radikal müxalifət 

 Qeyri-qanuni mübarizə vasitələrindən istifadə edənlər 

 Mühafizəkar siyasi qüvvələr 

 

 

223. Rusiya Federasiyasında Yəhudi Muxtar Mahalı hansıdır: 

  Tuva 

 Birobican 

 Yamalo-Nenetsk  

 Kabarda-Balkar 

 Həştərxan 

 

 

224. I dünya müharibəsi ərəfəsində əsl xristian mərkəzi olan “Üçüncü Roma imperiyası” 
yaratmaq kimi dini-siyasi ambisiyası olan dövlət:  

 İtaliya 

 Fransa 

 Rusiya 

 Almaniya 

 Avstriya-Macarıstan 

 

 

225. ”Parçala və hökm sür” prinsipi ilk dəfə tətbiq olunub:  

 Roma imperiyasında 

 SSRİ-də 

 Rusiyada 

 Britaniya imperiyasında 

 Bizansda 

 



 

226. ”Milli dövlət”:  

Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil çıxış edən homogen və sosial mədəni qrup 

 BMT-nin tam rəsmi üzvü olan dövlət 

 De-yure tanınan dövlət 

 Yalnız bir millətdən təşkil olunan dövlət 

 Milli maraqlarını təmin edə bilən dövlət 

 

 

227. Millətçiliyin tədqiqi başlamışdır:  

 Millətin formalaşması ilə 

 Milli dövlətin yaranması ilə 

 Hər millətin unikallığının təsdiqi ilə 

 Faşizmin yaranması ilə 

 Diasporanın yaranması ilə 

 

 

228. Ksenofobiya hansı ölkələrdə təzahür edır:  

 Yeni yaranan 

 Daxili dezinteqrasiya yaşayan 

 Müstəmləkələrdə 

 Çoxmillətli 

 Təkmillətli 

 

 

229. Birobican Rusiya tərkibində hansı xalqın muxtar mahalıdır:  

 Tatar 

 Başqırd 

 Yəhudi 

 Çukça 



 Qaqauz 

230. Aşağıdakılardan birini Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal faktı ilə əlaqədar BMT 
TŞ-nın qəbul etdiyi qətnamələrdən biri kimi göstərmək olmaz:  

 822 saylı 

 853 saylı 

 874 saylı 

 882 saylı  

 884 saylı 

 

 

231. Hansı təşkilat Ermənistanı ilk dəfə birmənalı şəkildə təcavüzkar dövlət kimi tanımışdır? 

  İKT 

 BMT 

 ATƏT 

 GUAM 

 AB 

 

 

232. Avropada ikinci dünya müharibəsindən sonra ən böyük hərbi münaqişə hansı idi?  

 Kosovo 

 Kipr 

 Bosniya 

 Qarabağ 

 Balkan münaqişəsi 

 

 

233. Göstərilənlərdən hansı beynəlxalq münaqişələrin bölgüsünə aiddir:  

 beynəlxalq və daxili silahlı münaqişə 

 bütöv və epizodik 

 simmetrik və asimmetrik  



 normal və anormal 

 lokal və regional 

 

 

234. Beynəlxalq münaqişə şəraitində danışıqlar prosesinin səciyyəvi cəhətlərinə aid deyil:  

 danışıqlara hazırlıq mərhələsi 

 iştirakçıların bir-birinə öz təkliflərini bildirməsi 

 danışıqların gündəliyinin əsas məsələləri üzrə diskussiyalara keçid 

 danışıqların birgə qərar qəbul edilməsi ilə başa çatması ya da dalana dirənməsi 

 bir-birini təhdidetmə 

 

 

235. İsrail dövləti yaranmışdır: 

               1946 

 1949 

 1950 

 1948 

 1945 

 

 

236. Daxili münaqişələrin ən geniş yayılmış forması:  

 Hakimiyyət uğrunda mübarizə 

 Dövlət çevrilişi 

 Separatçılıq 

 Enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda mübarizə 

 Transsərhəd münaqişələri 

 

 

237. Krım Muxtar respublikası hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir: 

  Ukrayna və Moldova 



 Moldova və Belarus 

 Ukrayna və Rusiya 

 Rusiya və Moldova 

 Rusiya və Belarus 

 

 

238. Kuril adaları hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir:  

 Rusiya və Çin 

 Çin və Yaponiya 

 Rusiya və Yaponiya 

 Çin və Monqolustan 

 Şm.Koreya və Çin 

 

 

239. Münaqişələrin inkişafında Beynəlxalq siyasi böhran neçənci fazaya aiddir:  

 1 

 2 

 4 

 5 

 3 

 

 

240. Bunlardan hansı “Soyuq müharibə” dövrünə aid deyil: 

  Koreya müharibəsi 

 Berlin böhranı 

 Karib böhranı 

 ”Praqa baharı” 

 Kosovo böhranı 

 

 



241. SSRİ-nin Əfqanıstana müdaxiləsinin nəticələrinə aid deyil:  

 Moskva olompiadasının boykot edilməsi 

 ABŞ konqresinin SSM-2 müqaviləsini ratifikasiya etməkdən imtina etməsi 

 Beynəlxalq gərginliyin artması 

 Nüvə müharibəsi təhlükəsinin yaranması 

 SSRİ-nin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun sarsılması 

 

242. Bosniya münaqişəsi nə zaman başa çatdı? 

  1990 

 1993 

 1995 

 1997 

 2000 

 

 

243. Kosovoya Serbiya tərkibində muxtar vilayət statusu ne vaxt verilmişdi?  

 1945 

 1949 

 1969 

 1980 

 1991 

 

 

244. Kosovo münaqişəsinin həllində hansı təşkilat həlledici rol oynadı? 

  ATƏT 

 AB 

 KTT 

 BMT 

 NATO 

 



 

245. Daxili silahlı münaqişələrə aid deyil:  

 hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə 

 təbii sərvətlərə nəzarət uğrunda müxtəlif qruplaşmaların mübarizəsi 

 separatçı münaqişələr 

 siniflərin «ideoloji» münaqişəsi 

 transsərhəd münaqişələri  

 

 

246. Beynəlxalq münaqişənin «döyüş, oyun, debat» formalarında təsnifatını verən alim:  

 Veber 

 Lippman 

 Gerder 

 Rappoport 

 Melvill 

 

 

247. Beynəlxalq münaqişənin gedişatı təsnifatına aiddir:  

 döyüş, oyun, debat  

 oyun, mübarizə, qələbə 

 tənzimlənmə, dondurulma, həlli 

 oyun, diskussiya, debat 

 debat, oyun, kompromiss  

 

 

248. «Döyüş» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir:  

 rasional davranış 

 atəşkəs elan olunması 

 vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsi 

 irrasional davranış 



 kompromisə nail olmaq 

 

 

249. «Oyun» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir:  

 irrasional davranış 

 beynəlxalq şəraitin nəzərə alınmaması 

 rasional davranış  

 kompromis əldə olunması 

 vəziyyətin subyektiv qiymətləndirilməsi 

 

 

250. Bunlardan hansı dövlətlərarası münaqişəyə aid deyil:  

 Hindistan-Pakistan arasında 

 İsrail-Pakistan arasında 

 İsrail-Fələstin münaqişəsi 

 Folklend böhranı 

 Bosniya böhranı  

 

 

251. 2001-ci ildə hansı ölkəyə BMT TŞ-nın mandatı ilə ABŞ və müttəfiqləri hərbi müdaxilə 
etdilər:  

 İraq 

 Kosovo 

 Serbiya 

 Bosniya 

 Əfqanıstan  

 

 

252. Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil:  

 PKK 



 ETA 

 İrlandiya Azadlıq Ordusu 

 ”Əl-Qaidə” 

 Tamil İlam Pələngləri 

 

 

253. İlk dəfə siyasi terror hansı ölkədə dövlət siyasətinə çevrilmişdi:  

 Rusiya 

 Fransa 

 ABŞ 

 İtaliya 

 İrlandiya 

 

 

254. Separatçı hərəkatlara aid deyil: 

  Tamil İlam Pələngləri 

 Baskların Azadlıq Ordusu 

 Taliban 

 SADVAL 

 Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu 

 

 

255. Neçənci ildə Türkiyə Kipr adasına qoşun çıxardı:  

 1964 

 1965 

 1972 

 1974 

 1980 

 

 



256. 1967-ci ildə baş vermiş “Qara polkovniklər” çevrilişi hansı ölkədə olub:  

 Fransa 

 Türkiyə 

 Yunanıstan 

 Macarıstan 

 Bolqarıstan 

 

 

257. 1967-ci ildə Yunanıstanda baş vermiş çevriliş adlanır:   

”Qara polkovniklər” 

 ”Qara cümə” 

 ”Uzunbıçaqlılar” 

 ”Dəniz qiyamı” 

 ”Qırmızı qvardiya üsyanı” 

 

 

258. Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması nəyə gətirib çıxardı? 1. 
AFR və ADR-in yaranmasına 2. Müttəfiq qoşunların Almaniyadan çıxarılmasına 3. Qərbi 
Berlin ilə ABŞ və İngiltərənin hava əlaqəsinin təşkilinə 4. Vahid alman dövlətinin 
yaranmasına 5. Sovet qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına  

 1, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 4, 5 

 2, 3 

 

 

259. 1962-ci ildə "Kuba böhranı" zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlətlər:  

 SSRİ və ABŞ 

 ABŞ və İspaniya 

 ABŞ və Kuba 



 Böyük Britaniya və İspaniya 

 Yaponiya və SSRİ 

 

 

260. Kuba böhranının başlanma səbəbi:  

 SSRİ-nin Kubada gizli şəraitdə orta mənzilli raketlər yerləşdirməsi 

 Kubada nüvə sınaqlarının keçirilməsi 

 ABŞ-ın Kubaya neft göndərilməsini qadağan etməsi 

 ABŞ-ın Nikaraqua və Qvatemalaya bir neçə hərbi gəmi göndərməsi 

 Qərb dövlətlərinin Latın Amerikası regionunda mövqelərini saxlamaq cəhdləri 

 

 

261. Kuba böhranının nəticəsi idi:  

 Sovet qoşunları Kubadan, amerikan qoşunları Türkiyədən çıxarıldı 

 ABŞ Kuba mühacirlərinə kömək göstərəcəyini vəd etdi 

 nüvə sınaqlarına qadağa haqqında müqavilənin bağlanmasından imtina edildi 

 Kubaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq edildi 

 Kubada kommunist rejimini zəiflədi 

 

 

262. Vyetnam müharibəsinin tarixi çərçivəsi:  

 1964-1973 

 1950-1953 

 1968-1972 

 1954-1964 

 1948-1949 

 

 

263. Fələstində siyasi idarəetmədə fəal rol oynayan təşkilat: 

  Həmas 



 Hezbollah 

 Əl-Qaidə 

 Taliban 

 Sadval 

 

 

264. Transsərhəd təhlükəsi yaranır:  

 Qohum etnik qrupun məhvi ilə bağlı 

 Qonşu dövlətin təcavüzü ilə 

 Sərhədləri yaxınlığında münaqişə ocağı yaranarsa 

 Qonşu dövlətdən qaçqın axını olarsa 

 Regionda müharibə başlayarsa 

 

 

265. İlk dəfə canlı bombadan istifadə etmişdir:  

 Əl-Qaidə 

 Tamil İlam pələngləri 

 Taliban 

 Çeçen mücahidləri 

 Hizbullah 

 

 

266. Buryat Muxtar Respublikası hansı ölkədən zəbt edilmiş ərazidir:  

 Çin 

 Monqolustan 

 Yaponiya 

 Finlandiya 

 Polşa 

 

 



267. Sovet-Finlandiya müharibəsindən sonra SSRİ-yə keçmiş ərazi:  

 Buryatiya 

 Kareliya 

 Çuvaşiya 

 Estoniya 

 Kalininqrad 

 

 

268. Kalininqrad hansı ölkədən SSRİ-yə keçmiş ərazidir:  

 Polşa 

 Çexiya 

 Litva 

 Almaniya 

 Avstriya 

 

 

269. Korsika hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir: 

  İtaliya və İspaniya 

 İspaniya və Fransa 

 Potuqaliya və İspaniya 

 Portuqaliya və Fransa 

 İtaliya və Fransa 

 

 

270. Altıgünlük müharibə olmuşdur: 

  Fələstin və İsrail arasında 

 İordaniya,Fələstin və İsrail arasında 

 Ərəb ölkələri və İsrail arasında 

 Misir və İsrail arasında 

 İran və İraq arasında 



 

 

271. Koreya müharibəsinin xronoloji çərçivəsi:  

 1950-1953 

 1950-1955 

 1949-1952 

 1949-1954 

 1951-1955 

 

 

272. Hansı müharibə “Qış müharibəsi” adlanır:  

 Rus-yapon 

 Rusiya-İsveç 

 Napoleonun Rusiya yürüşü 

 Sovet-Finlandiya 

 Fransa-Ingiltərə 

 

 

273. Hərbi münaqişələrin həllində istifadə olunan iqtisadi tədbirlərə aid deyil:  

 Xarici iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi 

 Xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 

 Qarşılıqlı faydalı əsaslarda uzunmüddətli müqavilələrin imzalanması 

 Beynəlxalq vəziyyəti gərginləşdirən dövlətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq olunması üçün beynəlxalq 
institutlardan istifadə olunması 

 Enerji daşıyııcılarının təchizatı üzərində embarqo qoyulması 

 

 

274. XX əsrin 70-ci illərinə aid deyil: 

  SSM-1 müqaviləsi 

 SSM-2 müqaviləsi 



 SSRİ-nin Əfqanıstana müdaxiləsi 

 Vyetnam müharibəsinin sonu 

 Praqa baharı 

 

 

275. NATO-nun hərbi təşkilatından çıxmışdı: 

  Böyük Britaniya 

 Fransa 

 İtaliya 

 Belçika 

 Niderland 

 

276. Kəskin sosial münaqişə üçün xarakterik olan hal  

 açıq qarşıdurma  

 gizli qarşıdurma 

 tərəflərin ziddiyyətli qarşıdurması  

 münasibətlərin aydınlaşdırılması 

 münaqişələrin elan edilməsi 

 

 

277. Kəskin konfliktin sürdüyü müddət  

 qısamüddətli, dağıdıcı qüvvəyə malikdir 

 uzun müddətli 

 tərəflərin barışığını gözləyir 

 üçüncü tərəfin qarışmasından sonra başa çatır  

 kompromiss əldə olunur  

 

 

278. Münaqişənin sərhədlərini müəyyən etmək üçün üç aspekt  

 məkan, zaman, daxili sistem  



 daxili, gizli, məxfi  

 daxili, zaman, məxfi 

 məkan, gizli, daxili 

 daxili sistemli, gizli, məxfi  

 

 

279. Məkan sərhədlərini müəyyən edən şərait  

 münaqişənin baş verdiyi ərazi (yer) 

 münaqişədən asılı olan tərəflər 

 münaqişə zamanı yaranan qarşıdurma 

 münaqişədə əldə olunan kompromiss 

 münaqişəyə qoşulan dövlətlər  

 

 

280. Zaman münaqişələrinin mahiyyəti  

 münaqişənin müddəti, başlanması və sonu 

 münaqişənin xarakterini göstərir  

 münaqişədə tərəflərin rəyini öyrənir  

 münaqişədə baş verən ərazini müəyyən edir  

 münaqişədə kompromiss əldə etməyə çalışır  

 

 

281. Münaqişənin tanınması üçün hansı şərt vacib deyil  

 münaqişə başlananda təkcə şifahi sözlərdən istifadə  

 birinci iştirakı ikinciyə qarşı ziyanverici hərəkət edir (fiziki, mənəvi, kütləvi-informasiya 
vasitələrin istifadəsi) 

 ikinci iştirakçı (rəqib) dərk edir ki, onun maraqlarına qarşı hərəkət yönəldilib  

 bununla əlaqəli o özü də birinci iştirakçıya qarşı hərəkat keçir  

 iki tərəfin bir-birinə qarşı hərəkatı zamanı münaqişəni başlamaq olar 

 



 

282. Münaqişənin dinamikasının mərhələləri  

 münaqişəqabağı vəziyyət (latent dövr), obyektiv problemli vəziyyətin yaranması  

 münaqişədə tərəflər rəylərinin verilməsi 

 qarşıduran tərəflərin ziddiyyətli çıxışları  

 münaqişə aparan tərəflərin mübarizəsi  

 münaqişədən sonrakı stadiya  

 

 

283. İnsident  

 münaqişədə tərəflərin bilavasitə toqquşmasının başlanması üçün formal vasitə (bəhanə) 

 mübarizənin aparılması normaları  

 bir-birinə qarşı yönəldilmiş hərəkət  

 münaqişədə yaranmış ziddiyyətlərin aradan qaldırılması  

 mübahisəli obyektin tutulub saxlanması  

 

 

284. Konsepsus sözünün mahiyyəti  

 sosial münaqişlərin nizama salınmasının problemin birgə həllinə yönəlmiş metodu 

 sosial şəraitə uyğunlaşma  

 müxtəlif yayındırıcı obyektin  

 mübahisəli obyektin tutulub saxlanılması  

 münaqişələrin konkret səbəbini, hərəktverici qüvvələri  

 

 

285. Münaqişə zamanı tarazlaşdırılmış qarşıdurma  

 tərəflər bir-birinə qarşı durmaqda davam edirlər, lakin münaqişənin inten¬sivliyi aşağı düşür 

 opponentlərin münasibətlərinin qismən pormallaşması  

 opponentlərin münasibətlərinin tam normallaşması  

 münaqişəli qarşıdurma probleminin axtarışı  



 zaman-zaman münasibətlərin dayandırılması  

 

 

286. Aktor  

 fəal subyekt  

 formal təşkilat  

  beynəlxalq iştirakçı  

 hökumət qrupu  

 qanunverici orqan  

 

 

287. Münaqişə zamanı eskalasiya  

 opponentlərin mübarizəsinin kəskin intensifikasiyası  

 mövcud vəziyyətdən aydın ifadə olunmamış narazılıq  

 müəyyən məqsədləri əldə edilməsi 

 həyatda bütün baş verənlərin xarici səbəbinin tapılması  

 təsbit olunmuş psixoloji yönəliş 

 

 

288. Münaqişənin strukturu  

 münaqişənin sabit elementlərinin bütöv sistem təşkil edən məcmusu  

 münaqişənin sadə formasından mürəkkəb formasına keçidi 

 münaqişədə doğrulmuş ziddiyyətlər  

 münaqişə subyektləri arasında münasibətlərin aydınlaşdırılması  

 münaqişədə iki tərəfin qabiliyyəti  

 

 

289. Münaqişənin başa çatması zamanı artıq olan şərt 

  münaqişənin müvəqqəti dayandırılması  

 konflikt qarşıdurmadan problemin həll olunmasına keçid  



 insidentin dayandırılması  

 konflikt şəraitin dəyişdirilməsi  

 qarşı duran tərəflərin bir-birinə güzəşt edilməsi 

 

 

290. Münaqişə obyekti  

 münaqişənin konkret səbəbi, motivləri və hərəkətverici qüvvələri  

 mübahisəli obyektin tutulub saxlanılması  

 sosial şəraitə uyğunlaşan şəxs  

 sosial münaqişələrin nizama salınması prosesi  

 qrup üzvlərinin davranışı prosesi  

 

 

291. Münaqişədən sonrakı dövrün mərhələləri  

 opponentlərin münasibətlərinin qismən nomallaşması, onların münasibət¬lərinin tam 
normallaşması 

 opponentlərin mübarizəsinin dayandırılması  

 münaqişə aparan tərəflərin barışığı  

 insidentin başlanması  

 tarazlaşdırılmış qarşıdurma  

 

 

292. Beynəlxalq siyasi münaqişə anlayışı 

  dövlətlər arasında bütün səviyyələrdə və müxtəlif dərəcədə mövcud ola biləcək münasibətlər 

 dövlətlər arasında ziddiyyətlərin kəskini 

 dövlətlər arasında kompromissin əldə edilməsi  

 dövlətlərin sülh danışıqlarının aparılması  

 dövlətlərin daxilində siyasi sistemlərin dağılması  

 

 



293. Beynəlxalq münaqişənin mərhələləri  

 uyğunsuzluğun dərk edilməsi, gərginliyin artması, hərbi güc işlətmədən təzyiq, müharibə 

 inqilab, vətəndaş müharibəsi, siyasi rejimin dağılması  

 böhran, inqilab, müharibə, insident  

 vətəndaş müharibəsi, hərbi güc işlətmədən təzyiq  

 insident, inqilab, siyasi rejimin dağılması  

 

 

294. Münaqişəli davranış  

 mübahisəli obyektin tutulub saxlanılması, yaxud rəqibin öz məqsədlərindən imtina etməyə və ya 
onları dəyişdirməyə vadar edilməsi məqsədilə qarşı tərəfə yönəldilmiş hərəkətlə 

 birgə problemlərin həllinin ən yaxşı variantının tapılması  

 münaqişənin konkret səbəbi  

 sosial şəraitə uyğunlaşma  

 sosial münaqişənin nizama salınması  

 

 

295. Münaqişənin funksiyaları  

 informativ, kommunikativ, siqnalverici 

 stereopip, məsləhətverici  

 informasion, təbliğatçı  

 proflematik, informatik 

 təbliğatçı, siqnalverici 

 

 

296. Münaqişə zamanı mübahisə  

 birgə problemlərin həllinin ən yaxşı variantının tapılması ilə bağlı fikir ayrılıqları  

 münaqişənin konkret səbəbi  

 qrup üzvlərinin davranışı  

 münaqişə zamanı tərəflərin toqquşması  



 münaqişənin sadə formalarından biri  

 

 

297. Münaqişənin genezisi  

 münaqişənin yaranış, təşəkkül anı və sonrakı inkişaf prosesi  

 münaqişənin yaranması üçün real əsaslar  

 münaqişənin səbəbləri  

 münaqişənin sadə formalarından daha mürəkkəb formalara tədrici  

 mübahisəli şəxsin tutulun saxlanılması  

 

 

298. Münaqişə zamanı iqtişaş  

 mövcud vəziyyətdən aydın ifadə olunmamış narazılıq  

 münaqişə zamanı xarici səbəbləri tapmağa meyl göstərmək  

 davranış növü  

 mübarizə metodu  

 kompromiss variantı  

 

 

299. Münaqişəqabağı stadiya  

 münaqişə aparan tərəflərin öz gücünü qiymətləndirilməsi  

 münaqişənin yaranması üçün əsas səbəb  

 insidentin baş verməsi  

 münaqişəyə digər tərəflərin qoşulması  

 münaqişənin başlaması  

 

 

300. Münaqişənin başa çatması prosesini tezləşdirən məsləhətlərdən düzgün ol¬mayanı  

 tərəflər mübarizəni dayandırmamalıdırlar  

 danışıqlar zamanı prioritet mənalı sualların müzakirəsinə verilməlidir 



 tərəflər psixoloji və sosial gərginliyin götürülməsinə çalışmalıdırlar 

 tərəflər bir-birinə qarşılıqlı hörmət bəsləməlidirlər  

 danışıqlar iştirakçıları konflikt şəraitinin məxfi hissəsini açıq hissəyə  

 

 

 


