
0528 - Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesləri 

 

 

1. ”Soyuq müharibə”nin simvolu idi: 

  Qış sarayı 

 Dəmir pərdə 

 Berlin divarı 

 Bastiliya qalası 

 Kreml saatı 

 

 

2. ”Şər imperiyası” adlandırılan ölkə: 

  ABŞ 

 Osmanlı imperiyası 

 SSRİ 

 Böyük Britaniya 

  Rusiya 

 

 

3. Cənubi Qafqazı “Asiyanın Balkanları” adlandırıb:  

 Morgentau 

 Vallerstayn 

 Hantinqton 

 Bjezinski 

 Lippman 

4. Qloballaşma getdikcə daha çox vüsət aldı: 

 I dünya müharibəsindən sonra 

 II dünya müharibəsindən sonra 

 Vaşinqton konsensusundan sonra 

 BMT yarandıqdan sonra 



 Sosializmin iflasından sonra 

 

 

5. Tarixin sonu” nəzəriyyəsinin müəllifi: 

  S.Hantinqton 

 F.Fukiyama 

 Vallerstayn 

 Z.Bjezinski 

 H.Kissincer 

 

 

6. S.Hantinqtonun müyyən etdiyi sivilizasiya mərkəzlərinə aid deyil:  

 Qərbi xristian 

 İslam 

 Hinduist 

 Konfutsi 

 Protestant 

 

 

7. XX əsrin sonunda islam və xristian sivilizasiyaları arasında konfliktin kəskinləşməsi 
amillərinə(S.Hantinqtona görə) aid deyil 

 Dünyada enerji resurslarının getdikcə tükənməsi 

 İslamın dirçəlişi müsəlmanlara yenidən öz dinlərinin xüsusi xarakterinə və missiyasına inanmaq 
imkani vermişdir 

 Qərbin öz dəyərlərini universallaşdırmaq cəhdləri müsəlmanların kəskin etirazına səbəb olmuşdur 

 Kommunizmin iflası Qərbin və İslamın ümumi düşməninin yox olmasına və onların bir-birində 
düşmən görməsinə imkan verdi 

 Qərblilər və müsəlmanlar arasında getdikcə artan ünsiyyət onların hər ikisini özünün digərindən 
fərqini anlamağa məcbur edir 

 

 



8. İ.Vallerstayna görə müasir dünyanın strukturu formalaşıb:  

 Xalqların böyük köçündən sonra 

 Kapitalizmin yaranması ilə 

 İ dünya müharibəsindən sonra 

 Vestfal sülhündən sonra 

 Vyana konqresindən sonra 

 

 

9. S.Hantinqtonun müəyyən etdiyi sivilizasiya mərkəzlərinə aid deyil:  

 Konfutsi 

 Şimali Afrika 

 Pravoslav xristian 

 Yapon  

 Latın Amerikası 

 

 

10. Z.Bjezinskiyə görə ABŞ-ın xüsusi əhəmiyyət verməli olduğu keçmiş Sovet respublikaları 
 Gürcüstan,Azərbaycan,Ukrayna 

 Qazaxıstan,Ukrayna,Azərbaycan 

 Özbəkistan,Azərbaycan,Gürcüstan 

 Ukrayna,Azərbaycan,Özbəkistan 

 Azərbaycan,Gürcüstan,Rusiya 

 

 

11. Qloballaşma dövründə beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorlarına  

 QHT-lər 

 Beynəlxalq təşkilatlar 

 Milli dövlətlər 

 Siniflər 

 TMK-lar 



 

 

12. S.Hantinqtonun müəyyən etdiyi sivilizasiya mərkəzlərinə aiddir:  

 Şimali Afrika 

 Ərəb 

 Yapon 

 Türk 

 Cənub-Şərqi Asiya 

 

 

13. Qloballaşmanı ”Dünya şərinin təzahürü” hesab edir:  

 Qrinpis 

 Xristian-konservatorlar 

 Feministlər 

 Müsəlmanlar 

 Neoliberallar 

 

 

14. Qlobal dünyanın beynəlxalq münasibətlərinin xarakterinə aid deyil:  

 Dövlətlərin daxili və xarici siyasətləri arasında sərhədlərin itməsi 

 Geoiqtisadi hakimiyyətin dünyaya öz şərtlərini diqtə etməsi 

 Qeyri-dövlət strukturlarının iqtisadi potensialının artması 

 Siyasətin iqtisadiləşməsi 

 Dövlətlərin daxilində vətəndaş sabitliyi 

  

 

 

 

 

15. Transformasiyaçılar mövqe etibarilə daha yaxındırlar:  



 Skeptiklərə 

 Radikallara 

 Utopistlərə 

 Anarxistlərə 

 Antiqlobalistlərə 

 

 

16. ”Lokallaşma,regionallaşma,qloballaşma” mərhələlərinin ifadəsini tətbiq etmişdir:  

 Robertson 

 A. Kurosava 

 P. Draker 

 C. Soros 

 O. Stoun 

 

 

17. Avropada yaranan antiqlobalist hərəkatlara aiddir:  

 Maoist İnternasional 

 Xaktivist 

 Antikapitalist blok 

 Qlobal xalq hərəkatı 

 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 

 

18. Qloballaşmanı monopolist kapitalın və ABŞ imperializminin dünyada iqtisadi bərabərsizliyi tam 
təsbit etmək və dövlətlərin istismarı məqsədilə yaradılan strategiya hesab edir:  

 Neoliberallar 

 Neomarksistlər 

 Realistlər 

 Postmodernistlər 

 Radikakllar 



 

 

19. Qloballaşmada dövlətlər tərəfindən öz dar eqoist milli maraqlarının tədricən aradan qaldırılması 
prosesini və “mədəni ölkələr birliyini”nin təşəkkülünü görənlər:  

 Neoliberallar 

 Neomarlsistlər 

 Postmodernistlər 

 Demokratik dünya 

 Realist paradiqmaçılar 

 

 

20. Qloballaşmanı “Soyuq müharibə”də başda ABŞ olmaqla SSRİ üzərində Qərbin qələbəsi və bütün 
dünyaya yeganə dövlətin hegemonluğunun qanuni yayilma prosesi hesab edənlər:  

 Neomarksistlər 

 Radikallar 

 Neoliberallar 

 Realist paradiqmaçılar 

 Monopolistlər  

 

  

 

 

 

 

21. Antiqlobalist Bove “Şeytani üçlük” adlandırir: 

  ABŞ,AB,Yaponiya 

 Dünya Bankı,Ümumdünya Valyuta Fondu,Avropa İttifaqı 

 DB,BVF,TMK-lar 

 Makdonalds,Koka-Kola,Nike 

 DB,BVF,NATO 



 

 

22. Avropada antiqloballaşma hansı hadisı ilı başladı:  

 Genuyada “Böyük səkkizlər”ə qarşı nümayişlə 

 J. Bovenin öz traktoru ilə “Makdonalds”binasını dağıtması ilə 

 Londonda “Kapitalizmə qarşı karnaval”ın keçirilməsi ilə 

 Praqada DB və BVF-nun sammitinin boykotu ilə 

 Kapitalizmə qarşı ümumdünya mübarizə günü ilə 

 

 

23. Antiqlobalistlərin şüarlarına aid deyil:   
”Küçəni qaytaraq” 

 ”Sərhədləri ləğv edirik” 

 ”Şirkətləri təqib edək” 

 ”Xalq sosializmi” 

 ”Kapitalizmi məhv edək” 

 

  

 

 

 

 

24. Neft ixracatçısı olmaqdan neft idxalatçısı olmağa keçdiyinə görə OPEK-dən çıxmış dövlət:  

  İran 

 Qətər 

 Venesuela 

 İndoneziya 

  Bruneya 

 

 



25. ”Cini” əmsalı nədir:  

 Həyat səviyyəsi ilə həyat keyfiyyəti arasında fərq 

 İnkişaf etmiş ölkələrlə üçüncü dünya ölkələrinin gəlirləri arasında fərq 

 Əhalinin varlı təbəqəsi ilə kasıb təbəqəsinin gəlirləri arasında fərq 

 Ölkədə adambaşına düşən gəlir 

 Ölkənin ÜDM ilə xarici borcları arasında fərq 

 

 

26. Davamlı inkişafın təmin olunmasında əsas prioritetlərdən biri deyil:  

 İşsizlərin sosial müdafiəsi 

 İşçı qüvvəsinin müntəzəm monitorinqinin keçirilməsi  

 Gəlirlərin ədalətli bölgüsünə nail olmaq 

 Səmərəli məşğulluğun təmin edilməsi 

 Alternativ enerji mənbələrindən istifadə etmək 

 

 

27. Davamlı inkişafın təmin edilməsinin əsas tələbi:  

 Kənd təsərrüfatı resurslarından istifadə 

 Gəlirlərin ədalətli bölgüsünə nail olmaq 

 Yeni iş yerlərinin açılması 

 Sənayenin inkişafı 

 Demoqrafik problemin düzgün həll olunması 

 

 

28. Statistikaya görə dünyada gəlirlərin 65 %-i kimin payına düşür: 

  ABŞ və AB 

 ABŞ,AB və Yaponiya 

 Cənub-Şərqi Asiya və ABŞ 

 Çin və ABŞ 

 ABŞ,AB və Çin 



 

 

29. Avropa “Kömür və polad paktı” imzalandı:  

 1950 

 1949 

 1951 

 1955 

 1052 

 

 

30. Avropa Kömür və Polad Paktının ilk qurucularına aid deyil:  

 AFR 

 Fransa 

 İtaliya 

 Belçika 

 Danimarka 

 

 

31. AB-nin mübarizə apardığı prioritet istiqamətlərə aid deyil:  

 Miqrasiya 

 İrqçilik 

 Ölüm cəzası 

 Terrorçuluq 

 Piratlıq və əqli mülkiyyət pozuntuları 

 

 

32. Avropa Kömür və Polad Paktının ilk qurucularına aiddir:  

 Böyük Britaniya 

 Belçika 

 ADR 



 Danimarka 

 İslandiya 

 

 

33. ”Təhlükəsiz informasiya cəmiyyəti haqqında Avropa strategiyası” nə vaxt qəbul edilib: 

  2000 

 2002 

 2006 

 2008 

 2004 

 

 

34. Qloballaşmanın ziddiyyətlərinə aid deyil:  

 Təbii ehtiyatların tükənməsi 

 Yoxsulluğun artması 

 Demoqrafik balans 

 İEOÖ-də sənayenin ekstensiv inkişafı 

 Mərkəzdənqaçma meyllərinin artması 

 

 

35. Avropa İttifaqının təhlükəsizlik sahəsində prioritet istiqamətlərinə aid deyil:  

 İqlim dəyişikliyi 

 Mütəşəkkil cinayətkarlıq 

 Kibernetik təhlükəsizlik 

 Enerji təhlükəsizliyi 

 Ərzaq təhlükəsizliyi 

 

 

36. Avropa İttifaqına potensial namizəd olan ölkələrə aid deyil (2007)  

 Albaniya 



 Bosniya və Hersoqovina 

 Latviya 

 Serbiya 

 Çernoqoriya 

 

 

37. Avropa İttifaqına namizəd ölkələrə aiddir:  

 Türkiyə 

 Latviya 

 Litva 

 Estoniya 

 Albaniya 

 

 

38. Avropa İttifaqına üzv deyil:  

 İspaniya 

 Portuqaliya 

 İrlandiya 

 Norveç 

 İsveç 

 

 

39. Avropa “Kömür və Polad Paktı”nın qurucu ölkələrinə aid deyil:  

 Böyük Britaniya 

 Fransa 

 Belçika 

 İtaliya 

 İtaliya 

 

 



40. Avropa İttifaqının üzvüdür:  

 İsveçrə 

 Norveç 

 Finlandiya 

 İslandiya 

 Lixtenşteyn 

 

 

41. Tobin vergisi nədir:  

 Bütün maliyyə əməliyyatlarına 0,1 % vergi qoymaq və əldə olunan gəlirin dünyada yoxsulluq və 
aclığın ləğvinə xərclənməsi 

 Bütün maliyyə əməliyyatlarına 1 % vergi qoymaq və əldə olunan gəlirin bütün ölkələr arasında 
bərabər paylanması 

 TMK-lar üzərinə 0,1 % vergi qoyulması və gəlirin yoxsulluğun ləğvinə yönəlməsi 

 ”Böyük səkkizlər”dən üçüncü dünya ölkələri xeyrinə xüsusi vergi alınması 

 ABŞ və Aİ ölkələrində bütün maliyyə əməliyyatlarından 0,7 % vergi tutulması və üçüncü dünya 
ölkələrində aclıq və yoxsulluğun ləğvinə xərclənməsi 

 

 

42. Qloballaşma prosesinin nəticələrinə aid deyil:  

 Dünya iqtisadiyyatının dinamizminin artması 

 Ayrı-ayrı ölkələrin mədəni identikliyinin dağılmağa başlaması 

 Milli dövlətlərin ləğvi 

 Regional səviyyəli inteqrasiya prosesləri güclənmişdir 

 Dünya iqtisadiyyatının inkişafının qeyri-sabitliyi artmışdır 

 

 

43. Vaşinqton konsensusunun prinsiplərinə aid deyil:  

 Özəlləşdirmə 

 Maliyyənin liberallaşması 

 İnfrastrukturun inkişafı,təhsil və səhiyyə sahəsinə dövlət sərmayəsinin qoyulması 



 Əmlak hüququnun təmin olunması 

 Proqressiv vergi şkalasının tətbiq olunması 

 

 

44. Radikal qloballaşmaçıların əsas tezisi: 

  Başqa dünya mümkündür 

 Bazar dövlətdən güclüdür 

 Bir dünya,bir xalq,bir hökumət 

 Milli dövlətlərə son 

 Bütöv dünya 

 

 

45. Bütün ölkələr üçün əmək və ödəniş standartlarını təcili və zorakı yolla düzəltməyi hansı hərəkat 
tələb edir:  

 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 Ya Basta 

 Maoist İnternasional 

 Attak 

 Redskins 

 

 

46. Antiqloballaşma hərəkatını gücləndirən amillərə aid deyil:  

 Milli-mənəvi dəyərlərin itməsi 

 Ölkələrin inkişafında qeyri-bərabərliyin artması 

 Ayrı-ayrı ölkələrin qloballaşmadan zərər görməyə başlaması 

 Resurslardan ədalətsiz istifadə olunması 

 Nüvə silahının yayılması təhlükəsi 

 

 

47. Transmilli qüvvələrin 5 tipinə aid deyil:  



 Beynəlxalq təşkilatlar 

 TMK-lar 

 QHT-lər 

 Transmilli problemlər və proseslər 

 Dövlətlər 

 

 

48. Qloballaşmanın mənfi nəticələrinə aid deyil:  

 Təbii ehtiyatların tükənməyə başlaması 

 Milli iqtisadiyyatın blokadaya alınması 

 ”Valyuta suverenliyi” problemi 

 Qeyri-ekvivalent xarici mübadilə rejimi 

 Dünya iqtisadiyyatının inkişafında qeyri-bərabərliyin artması 

 

 

49. Avropa İttifaqında hökm sürən qaydalara aid deyil:  

 Bütün üzvlərin vahid valyutaya keçməsi zərurəti 

 Hər bir üzv istənilən vaxt birliyi tərk edə bilər 

 Şəffaf sərhədlər 

 Gömrüksüz ticarət 

 Azad iqtisadi zona  

 

 

50. ”Dünya ölkələri-qloballaşma bayraqlarını qaldırın!” şüarı hansı konqresdə irəli sürülmüşdür: 
Vaşinqton 

 San-Fransisko 

 Nyu-York 

 Çikaqo 

 London 

 



 

51. ”XXI əsrin yeni sivilizasiyasına doğru yol göstərən “Qlobal beyin tresti yaradılması”” ideyasını 
irəli sürən San-Fransisko konqresi neçənci ildə keçirilmişdir:  

 Çikaqo 

 London 

 San-Fransisko 

 Nyu-York 

 Vaşinqton 

 

 

52. Qloballaşmanın siyasi amillərinə aid deyil:  

 Dövlət sərhədlərinin möhkəmliyinin azalması 

 Kapitalın,xidmətlərin hərəkət sərbəstliyinin asanlaşması 

 Milli dövlətlərin rolunun zəifləməsi 

  Beynəlxalq miqrasiyalara təkan verən milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 

 Vətəndaşların hərəkət sərbəstliiyinin asanlaşması 

 

 

53. Qloballaşmaya aid deyil:  

 Çoxsaylı və ictimai nəticələri sonadək aydın olmayan texnoloji inqilab 

  Fəaliyyətdə olan bazarın güclü tendensiyalarında israrlı olan ortodoksal ideologiya 

 Siyasi demokratikləşmə  

 Siyasətin iqtisadiləşməsi 

 Sinfi ziddiyyətlərin aradan qalxması 

 

 

54. Uğurlu inteqrasiya üçün zəruri şərtlərə aid deyil:  

 Oxşar təsərrüfat sistemi 

 Oxşar idarəçilik sistemi 

 Yaxın həyat tərzi 



 Eyni milli mənsubiyyət 

 Ümumi tarix 

 

 

55. Sərt inteqrasiya zamanı:  

 Dövlət ümumi məkanda müstəqil hissə kimi çıxış edir 

 Bütün səlahiyyətlər dövlətin özünə aid olur 

 Hamı üçün məqbul qaydalar yaradılır 

 Bir üzvün mənafeyi hamının mənafeyi hesab olunur 

 Bütün səlahiyyətlər üstmilli qurumlara aid olur 

 

 

56. “Avro” neçənci ildə tədavülə buraxıldı: 

  1999 

 1998 

 2000 

 2001 

 2002 

 

 

 

57. Maastrix müqaviləsi imzalandı:  

 1991 

 1990 

 1993 

 1989 

 1992 

 

 

58. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yaradıldı:  



 2000 

 2002 

 2001 

 2003 

 1999 

 

 

59. Hansı ölkə İngiltərənin toxuculuq sənayesi üçün “pambıq plantasiyası” rolunu oynayırdı:  

 Əlcəzair 

 Hindistan 

 Misir 

 Avstraliya 

 Kanada 

 

 

60. Etatizm siyasəti:  

 Cəmiyyətin və şəxsiyyətin maraqlarının dövlətə tabe olunması 

 Rəqib dövlətlərdən təcridçilik  

 Yerli istehsalçını rəqabətdən qorumaq  

 Siyasi plüralizmin inkişafı 

 Vətəndaş cəmiyyəti qurmaq 

 

 

61. Neçənci illərdə Çin kömür hasilatı üzrə dünyada birinci yerə çıxdı:  

 90-cı illərdə 

 60-cı illərdə 

 70-ci illərdə 

 50-ci illərdə 

 2000-ci illərdə 

 



 

62. Neçənci ildə Yaponiya “G-7”-nin iştirakçısı oldu:  

 1965 

 1969 

 1973 

 1975 

 1971 

 

 

63. 1973-cü ildə Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olan ölkələr:  

 Fransa,Belçika,Niderland 

 Böyük Britaniya,İrlandiya,Danimarka 

 Finlandiya,İrlandiya,Danimarka 

 Böyük Britaniya,İspaniya,Danimarka 

 Böyük Britaniya,İspaniya,Norveç 

 

 

64. 1981-ci ildə Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olan ölkə:  

 Portuqaliya 

 Yunanıstan 

 Kipr 

 İspaniya 

 Böyük Britaniya 

 

 

65. ”Avropa Kömür və Polad Paktına” aid deyil:  

 1957-ci il Roma müqaviləsi 

  Avropada qalib və məğlub ölkələr arasında sülhü təmin etmək,əməkdaşlığı genişləndirmək 

 6 təsisçi ölkənin ağır sənaye sahəsində çalışmaq üçün müqavilə imzalaması 

 Qlobal təhlükəsizlik sahəsində BMT və NATO ilə birgə çalışması 



 Siyasi məsələlərə qarışmaması  

 

 

66. Avropa İttifaqının təhlükəsizlik sahəsində prioritet istiqamətlərinə aid deyil:  

 Qeyri-leqal miqrantlar 

 İnsan alveri 

 Narkotik ticarəti 

 Qaçaqmalçılıq 

 İşsizlik 

 

 

67. 2004-cü ildə Aİ-na daxil olan ölkələrə aid deyil:  

 Bolqarıstan 

 Çexiya 

 Malta 

 Polşa 

 Macarıstan 

 

 

68. 2007-ci ildə Aİ-na daxil olan ölkə:  

 Polşa 

 Kipr 

 Rumıniya 

 Slovakiya 

 Sloveniya 

 

 

69. Aİ-na daha gec daxil olmuşdur:  

 Yunanıstan 

 Avstriya 



 Portuqaliya 

 İspaniya 

 Danimarka 

 

 

70. Hazırda xaricdə kapital qoyuluşunun miqdarına görə ABŞ-dan sonra ikinci yeri tutur:  

 Yaponiya 

 Fransa 

 Böyük Britaniya 

 Almaniya 

 Cənubi Koreya 

 

 

71. Müasir dövrün qlobal problemlərinin ümumi cəhəti:  

 Onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olması 

 XX əsrdə meydana gəlməsi 

 Onların yalnız inkişaf etmiş ölkələrlə bağlı olması 

 Onların bir-birindən asılı olmaması 

 İnsan yarandığı vaxtdan yaranması 

 

 

72. Müasir postsənaye cəmiyyəti üçün hansının hakim rolu səciyyəvidir:  

 Hasilat sənayesi 

 Emaledici sənaye 

 Kənd təsərrüfatı 

 İnformasiya texnologiyaları 

 Ağır sənaye 

 

 

73. Resurslar sahəsində qlobal problem:  



 Beynəlxalq aləmdə xammalın qiymətlərinin tənzimlənməməsi 

 ) İEOÖ-də xammal çatışmazlığı 

 Xammal hasilatı üzrə TMK-ların yaranması 

 İstehsal imkanları ilə istehlak artımı arasında uyğunsuzluq 

 İnkişaf etmiş ölkələrlə İEOÖ arasında fərqin artması 

 

 

74. Qlobal ekoloji problemlərə aiddir:  

 Dünya regionları üzrə təbii resursların qeyri-bərabər paylanması 

 Bioloji silahların inkişafı 

 Nüvə müharibəsi təhlükəsi 

 Bəzi ölkələrdə əhalinin həddindən artıq yoxsulluğu 

 Planetdə içməli su hövzələrinin azalması 

 

 

75. Müasir dövrdə dünyanın bütövlüyü və qarşılıqlı asılılığı təmin edir:  

 Bütün ölkələrin əhalisinin öz azadlıq səviyyəsini artırmaq cəhdlərini gücləndirir 

 Planet əhalisi arasında savadsızlığın ləğvini 

 Bazar iqtisadiyyatının dünyanın bütün regionlarında sürətli inkişafını 

 Dünyanın bütün regionlarında dini və dünyəvi hakimiyyətin bölgüsünü 

 Qlobal problemlərin həllinin zəruriliyinin dərk olunmasını 

 

 

76. Müasir dünyanın bütövləşməsi və qarşılıqlı asılılığın artması təmin edir:  

 Bütün bəşəriyyətin mənəvi tərəqqiyə cəhdini 

 Bütün variantlar doğrudur 

 Kommunikasiya və informasiya vasitələrinin dəyişməsini 

 Bütün dünyada vahid hüquqi qanunların tətbiqini 

 Yer kürəsi əhalisi arasında savadsızlığın ləğvini 

 



 

77. ”Reyqanomika”nın mahiyyəti  

 Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini gücləndirməklə istehsalı yüksəltmək 

 Elm və təhsilə ayrılan xərcləri artırmaqla ümumi inkişafa nail olmaq 

 Sahibkarlığı canlandırmaqla istehsalın yüksəlişinə nail olmaq 

 Vergilərin artırılması yolu ilə büdcə gəlirini artırmaq 

 Yeni iş yerlərinin yaradılması yolu ilə iqtisadiyyatı dirçəltmək 

 

 

78. 50-ci illərdə ABŞ-da kommunistlərin repressiya olunması siyasəti  

 Merkantilizm 

 Nihilizm 

 Ədalətli xətt 

 Makkartizm 

 Futurizm 

 

 

79. R. Niksonun 1971-ci ildə ölkənin yüksəlişinə nail olmaq üçün irəli sürdüyü proqram:  

 Yeni üfüqlər 

 Ədalətli xətt 

 Yeni iqtisadi siyasət 

 Böyük cəmiyyət 

 Yeni xətt 

 

 

80. Gələcək BMT-nin iş qaydaları hansı konfransda müəyyən oldu 

:  Dumbarton-Oks 

 Yalta 

 San-Fransisko 

 Tehran 



 Potsdam 

 

 

81. II d. m. -də Almaniyanın müttəfiqi deyildi:  

 Rumıniya 

 Bolqarıstan 

 Finlandiya 

 Türkiyə 

 Yaponiya 

 

 

82. 1942-ci ilə aid deyil:  

 Bütün yəhudilərin məhv olunması haqda Hitler plan təsdiq etdi 

 Millətlər bəyannaməsi təsdiq olundu 

 Əl-Əlameyn döyüşü baş verdi 

 Stalinqrad döyüşü başladı 

 Lend-Liz haqqında qanun SSRİ-yə də aid edildi 

 

 

83. SSRİ-nin dövlət başçısı olmayıb  

 Malenkov 

 Çernenko 

 Andropov 

 Lenin 

 Molotov 

 

 

84. İstehsalda ilk dəfə konveyer iş üsuluna keçmiş sahibkar:  

 Rokfeller 

 Ford 



 Simens 

 Rotşild 

 Boş 

 

 

85. Amerikanın işi - biznesdir” şüarı hansı ABŞ siyası xadiminə aiddir:  

 B. Franklin 

 T. Ruzvelt 

 K. Kulic 

 U. Hardinq 

 H. Huver 

 

 

 

 

86. Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Bretton-Vuds konfransı 2. Vaşinqton konsensusu 3. Daues planı 4. 
Marşall planı 5. Eyzenhauer doktrinası   

              1,2,3,4,5 

 5,3,4,2,1 

 3,1,4,5,2 

 2,3,4,1,5 

 3,4,1,5,2 

 

 

87. ABŞ-ın xarici siyasətinə aid deyil 

  Monro doktrinası 

 Reyqanomika 

 Daues planı 

 ”4 D”prinsipi 

 Marşall planı 



 

 

88. ”4 D” prinsipinin elan olunması hansı ABŞ prezidentinə aiddir 

:  H. Trumen 

 D. Eyzenhauer 

 C. F. Kennedi 

 F. D. Ruzvelt 

 V. Vilson 

 

 

89. ”Böyük dəyənək” siyasəti aiddir:  

 T. Ruzvelt 

 F. D. Ruzvelt 

 V. Vilson] 

 U. Makkinli 

 C. Karter 

 

 

90. Sözün geniş mənasında cəmiyyət:  

 İnsanların maraqlar üzrə birliyi 

 Bu və ya digər ölkənin vətəndaşları 

 Müəyyən tarixi dövrdə mövcud olan insan birliyi 

 İnsanların birlik formalarının məcmusu 

 İnsanların milli birliyi 

  

 

 

 

 

91. Qloballaşmanın mənfi cəhətlərinə aiddir:  



 Qlobal problemlərin həllinin çətinləşməsi 

 Sosializmin iflası 

 Milli münaqişələrin artması 

 Demokratikləşmənin getdikcə artması 

 TMK-ların hakimiyyətinin getdikcə artması 

 

 

92. Vaşinqton konsensusu: 

  1993 

  1991 

  1994 

  1992 

 1995 

 

 

93. Vaşinqton konsensusuna aid deyil:  

 İqtisadiyyatda dövlət tənzimlənməsinin artması 

 Ticarətin liberallaşması 

 Özəlləşdirmə 

 Mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi 

 Birbaşa xarici investisiyalar üçün maneələrin kənarlaşdırılması 

 

 

94. Qloballaşma proseslərindən daha çox mənfəət əldə edir:  

  ABŞ 

 İnkişaf etmiş ölkələr 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

 Avropa İttifaqı 

 Üçüncü dünya ölkələri 

 



 

95. Qloballaşma dövründə milli dövlətlər:  

 Müstəqil xarici siyasət yürütmək imkanı qazanırlar 

 Öz milli təhlükəsizliyini daha yaxşı təmin etmək imkanı qazanırlar 

 Heç bir dəyişikliyə məruz qalmırlar 

 Öz milli sərvətlərindən daha yaxşı istifadə etmək imkanı qazanırlar 

 Öz suveren hüquqlarını getdikcə itirirlər 

 

 

96. Alimlərin fikrincə müasir dünyanı idarə edir:  

 TMK-lar 

 ”Qızıl milyard” ölkələri 

 ”Qızıl milyard” ölkələri 

 ABŞ 

 Beynəlxalq mondialist-maliyyə oliqarxiyası 

 Bütün cavablar doğrudur 

 

 

97. ”Milli dövlət ideyası öz mənasını itirməmişdir,əksinə qloballaşmışdır” fikri kimə məxsusdur: 
Z.Bauma 

 Robertson 

 C.Soros 

 İ.Valllerstayn 

 F.Fukiyama 

 

 

98. ”Yeni Bretton-Vuds” sisteminin yaradılması ideyası məxsusdur:  

 ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Z.Bzejinski 

 Almaniya kansleri A.Merkel 

 B.Britaniyanın keçmiş baş naziri T.Bler 



 Almaniyanın keçmiş kansleri H.Kol 

 İtaliyanımn keçmiş baş naziri S.Berluskoni 

 

 

99. Milli dövlətləri yerli polis sahələri səviyyəsinə endirmək asandır” fikrinin müəllifi:  

  Bell 

  Bauman 

 Vallerstayn 

 Robertson 

 Şuman 

 

 

100. Üç mərkəzdən ibarət dünya sistemi:  

 ABŞ,Yaponiya,Aİ 

 ABŞ,Rusiya,Aİ 

  ABŞ,Rusiya,Çin 

 ABŞ,Aİ,Çin 

 Aİ,Rusiya,Yaponiya 

 

 

101. Antiqlobalist rolunda çıxış edir:  

 Böyük Britaniya 

 Çin 

 Yaponiya 

 Rusiya 

 Kanada 

 

 

102. ”Milli dövlətlər qlobal problemlər üçün çox kiçik,kiçik məişət problemləri üçün isə çox 
böyükdür” formulunun müəllifi:  



  Bauman 

  Robertson 

 Joze Beven 

 Bell 

  Melvil 

 

 

103. Avropada “sosial dövlət”i sarsıdan əsas səbəblərdən biri:  

 İnteqrasiyanın artması 

 Miqrantların axını 

 İqtisadi böhran 

 Ənənəvi vətəndaşlığın süqutu 

 Separatçılığın artması 

  

 

 

 

104. Qloballaşmaya aid deyil:  

 Demokratikləşmənin getdikcə artması 

 BMT-nin rolunun artması 

 TMK-ların mövqeyinin güclənməsi 

 QHT-lərin beynəlxalq münasibətlərdə rolunun artması 

 Birqütblü dünyanın yaranması 

 

 

105. Vyana konqresindən sonra  

 SSRİ-nin dağılması,lider ölkələrin postsənaye dövrünə keçməsi,dünya iqtisadiyyatının 
regionallaşması 

 Sivilizasiyaların toqquşması,ölkələrin qeyri-bərabər inkişafının artması,milli münaqişələrin 
azalması 



 Elmi Texniki Tərəqqinin yüksəlişi,BMT-nin rolunun artması,dünya iqtisadiyyatının 
regionallaşması 

 Dünya iqtisadiyyatının regionallaşması,lider ölkələrin postsənaye dövrünə keçməsi,milli 
münaqişələrin artması 

 Beynəlxalq terrorizmin güclənməsi,sosializmin iflası,TMK-ların hakimiyyətinin artması 

 

 

106. Antiqlobalizm ilk dəfə başlamışdır:  

 1994 

 1995 

 1989 

 2001 

  1991 

 

 

107. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 1999-cu il 30 noyabr sammitinin baş tutmamasının 
səbəbi:  

 Təbii fəlakət 

 Antiqlobalistlərin mitinqləri 

 İqtisadi böhran 

 Sui-qəsd 

 Dövlətlərin boykotu 

 

 

108. YUNEP hansı sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatdır:  

 İqtisadi inteqrasiya 

 Əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi  

 Ətraf mühitin qorunması 

 Silahların məhdudlaşdırılması 

 Qaçqınlara yardım 

 



 

109. 2000-ci il 1 may tarixə düşüb:  

 Terrorizmə qarşı mübarizə günü 

 Beynəlxalq inteqrasiya günü 

 Kapitalizmə qarşı mübarizə günü 

 Zəhmətkeşlərin həmrəyliyi günü 

 Maaliyyə böhranının başlanması günü 

 

 

110. ABŞ-dakı antiqlobalist hərəkatlara aid deyil:  

 Ya Basta 

  Antikapitalist blok 

 Maoist İnternasional 

 Radikal ekoloqlar 

 Xaktivist 

 

 

111. Antiqlobalistlərin yaratdığı təşkilat:  

 Antiamerika 

 Antidavos 

 Antikommunist 

  AntiBrüssel 

 Antixrist 

 

 

112. Antiqlobalistlərin minimum proqramına aid deyil:  

 Keçmiş sosialist ölkələrinin borclarının ləğv edilməsi 

  Maliyyə möhtəkirlərinin üzərinə vergi qoyulması və onların nəzarətə götürülməsi 

 BVF və DB-nın bütün iştirakçı ölkələrə eyni dərəcədə hesabat verməli olan regional banklar 
sistemi ilə əvəz olunması 



 Qərbə alternativ olan sivilizasiyanın ləğv ollunmasından imtina edilməsi 

 Asılı iqtisadiyyatlı ölkələrdə inqilabi hərəkatların müdafiəsi 

 

 

113. Hansı antiqlobalist təşkilat bütün ölkələr üçün “əməl və ödəniş” standartlarını zorakı yolla 
dəyişməyi və beynəlxalq korporativ hakimiyyəti “Xalq sosializmi” ilə əvəz edərək devirməyi 
tələb edir:  Antikapitalist bloku 

 Ya Basta 

 Redskins 

 Maoist İnternasional 

 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 

 

114. Antiqlobalist fransız fermeri Joze Boven nə ilə məşhurlaşmışdı:  

 Öz şəxsi traktoru ilə “Makdonalds”ları dağıtmışdı 

 Bill Qeytsin və B.Klintonun kredit kartlarının nömrələrini leqallaşdırmışdı 

 Davos forumunun binasına daxil olaraq gözyaşardıcı qaz tətbiq etmişdi 

 Davos forumu zamanı təyyarəni qaçırıb forumun binasına çırpmağa cəhd etmişdi 

 ”Böyük səkkizlik” liderlərinə “Sibir qarayarası” mikrobları olan məktublar göndərmişdi 

 

 

115. 1998-ci il 18 iyunda antiqlobalistlərin dünyanın 40-dan çox şəhərində keçirdiyi hərəkat 
adlanırdı:  Antidavos forumu 

 Planet yürüşü 

 Ümumdünya karnavalı 

 Xalq sosializmi 

 Şirkətləri təqib edək 

  

 

 

 



116. Qloballaşmanın ziddiyyətlərinə aid deyil:  

 Siyasətin iqtisadiləşməsi 

 Ümumbəşəri dəyərlərlə milli xüsusiyyətlər arasındakı ziddiyyət 

 Dövlətlər daxilindəki vətəndaş qayda-qanunu ilə beynəlxalq münasibətlərdə hakim olan vəziyyət 
arasındakı ziddiyyət 

 Qloballaşma ilə xalqların,sosial icmaların öz müqəddəratını həll etməyə cəhdləri arasındakı 
ziddiyyət 

 Ölkələrin qeyri-bərabər inkişafı 

 

 

117. Tədqiqatçıların fikrincə qloballaşma şəraitində yalnız o ölkələr möhkəmlənə bilər ki  

 Yeni texnologiyaları və insan ehtiyatı olsun 

 Yeni texnologiyaları və ucuz,lakin çevik işçi qüvvəsi olsun 

 Əlverişli coğrafi şəraiti və yeni texnologiları olsun 

 Əlverişli geosiyasi vəziyyətə və ucuz işçi qüvvəsinə malik olsun 

 Yeni texnologiyalara və zəngin resurslara malik olsun 

  

 

 

 

118. Müasir qloballaşmanı səciyyələndirən cəhətlərə aid deyil:  

 ”Soyuq müharibə”dən sonra başlanmış tarixi mərhələ 

 Milli dövlətlərin müstəqil xarici siyasət yürütməsi 

 Amerika dəyərlər sisteminin yayılması 

 İqtisadi,siyasi,mədəni əlaqələrin transmilliləşməsi 

 Maliyyə bazarlarının kortəbii yönəltməsi ilə dünya iqtisadiyyatının transformasiyası  

 

 

119. Hansı xadim bu gün açıq cəmiyyət üçün kapitalizmi ən böyük təhlükə hesab edir:  

 Bauman 



 C.Soros 

 Z.Bauman 

 İ.Vallerstayn 

  Bell 

 

 

120. Z.Baumanın fikrincə informasiyanın və kapitalın real hakimiyyəti kimin əlində olacaq:  

 TMK-ların 

 ABŞ-ın 

 İnkişaf etmiş ölkələrin 

 Nüvə dövlətlərinin 

 Kiberdünyanın 

 

 

121. Hansı nəzəriyyəçinin fikrincə kapitalizm öz daxilindəki təzadlar nəticəsində süquta 
məhkumdur:  
İ.Vallerstayn 

 F.Fukiyama 

 C.Soros 

 Z.Bauman 

 U.Lippman 

   

   

  

 

 

 

 

122. Antiqlobalist yürüşdə iştirak edənlərə aid deyil: 

  Oliver Stoun 



 Xanım Mitteran 

 Madlen Olbrayt 

 Xose Samaranqo 

 Markos 

 

 

123. Neçənci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının sammiti antiqlobalistlərin nümayişlərinə 
görə baş tutmadı:  
1998 

 1999 

 2000 

 2002 

 1995 

 

 

124. Qloballaşma əleyhinə “Ümumdünya karnavalı” neçənci ildə keçirildi:  

 1996 

 1999 

  1998 

  1997 

  2000 

 

 

125. Antidavos” forumu harda yarandı:  

 Argentina 

  Meksika 

 Kuba  

  Braziliya 

 Çili 

 



 

126. Antiqlobalistlərin müxtəlif ölkələrdə ilk əlaqələndirilmiş hərəkatları başladı:  

 1996 

 1998 

  1999 

 2000 

 1994 

 

 

127. Antiqlobalistlərin minimum proqramına aid deyil:  

 Demoqrafik vəziyyəti nəzarətə götürmək 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin borclarının ləğv olunması 

 Kommunist ölkələrinin borclarının ləğv olunması 

 ÜVF və DB-nın əvəzinə bütün iştirakçı dövlətlərə eyni dərəcədə hesabat verməli olan bank 
sisteminin yaradılması 

  Asılı iqtisadiyyatlı ölkələrdə əmək haqlarının artırılması 

 

 

128. Antiqlobalistlərin minimum proqramına aiddir: 

  Kapitalizmi xilas etmək 

 Dünya sosialist sistemi qurmaq 

 Maliyyə möhtəkirlərinin üzərinə vergi qoymaq 

 DB və BVF-nun üzərinə vergi qoymaq 

 İnkişaf etmiş ölkələrdə terror aktları keçirmək 

 

 

129. Antiqlobalist Markos kimləri ölümə məhkum edirdi:  

 DB və BVF rəhbərlərini  

 Siyasi partiyaları 

 İnkişaf etmiş ölkə rəhbərlərini 



 TMK-ları 

 Hamısını 

 

 

130. Bandunq konfransı hansı ölkələrin toplantısı idi:  

 Kapitalist ölkələrinin 

 Sosialist ölkələrinin 

 Keçmiş müstəmləkələrin 

 Bitərəf ölkələrin 

 Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin 

 

 

131. Bloklara qoşulmamaq hərəkatı yarandı: 

  XX əsrin 60-cı illərində 

 XX əsrin 50-ci illərində 

 ”Soyuq müharibə”dən sonra 

 I dünya müharibəsindən sonra 

 XX əsrin 70-ci illərində 

 

 

132. ”Nə Qərb,nə Şərq” prinsipini elan etdi: 

  M. Qandi 

  İ. Tito 

  C. Naser 

 Y. Ərəfat 

 M. Qəddafi 

 

 

133. 1998-ci ildə Bloklara qoşulmamaq hərəkatına böyük zərbə oldu:  

 Hindistanla Pakistan arasında münaqişənin kəskinləşməsi 



 Əfqanıstanda Taliban rejiminin hakimiyyətə gəlməsi 

 Hindistan və Pakistanın nüvə silahının sınağını keçirməsi 

 Banqladeşin Pakistandan ayrılması 

 Yuqoslaviyanın parçalanması 

 

 

134. Sıralarında yazıçı Syuzan Corc,Nobel mükafatçısı Tobin,sponsorlarından biri məşhur 
filantrop C. Soros olan antiqlobalist təşkilat:  

 Ya Basta 

 Attak 

 Antidavos 

 Antikapitalist blok 

 Radikal ekoloqlar 

 

 

135. İrqçilikdən uzaq olan və sinfi ədaləti bərpa etməyə məcbur etməyə çalışan təşkilat:  

 Qara blok 

 Şans-2000 

 Maoist İnternasional 

 Redskins 

 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 

 

136. ”Şirkətləri təqib edək” şüarı hansı hərəkata aiddir:  

 Ya Basta 

 Redskins 

 Antikapitalist blok 

 Radikal ekoloqlar 

 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 



 

137. QİYŞ yarandı: 

  1948 

 1950 

 1947 

 1949 

 1955 

 

 

138. Təmin olunması yalnız birgə səylər və fəaliyyət sayəsində mümkün olan tələblər və 
maraqlar əsasında formalaşan insan birliyi:  

 Konqlomerat 

 Cəmiyyət 

 Sistem 

 Təşkilat 

 Növbə 

 

 

139. BMT-nin yaranmasına təsir etməmişdir 

  ”Atlantika xartiyası” 

 ”Milllətlər Bəyannaməsi” 

 Dumbarton-Oks konfransı 

 Tehran konfransı 

 Krım konfransı 

  

 

 

 

 

140. Qlokallaşma bildirir:  



 Lokal strukturların modernləşdirilməsi və qlobal məədəniyyətin uğurlarının hibridləşmə əsasında 
həyata keçirilməsi 

 Mədəni təcrid siyasəti 

 İnteqrasiya və fraqmentləşdirmə proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi 

 Həm azlıqların,həm çoxluğun maraqları nəzərə alınır 

 Mərkəz və periferiyaların əlaqəsini 

 

 

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

 İtaliya 

 Fransa 

 Rusiya 

 Almaniya 

 Avstriya-Macarıstan 

 

 

142. ”Xalqlar həbsxanası” adlanırdı: 

  Rusiya 

 Osmanlı imperiyası 

 Avstriya-Macarıstan 

 Böyük Britaniya 

  SSRİ 

 

 

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

 Roma imperiyasında 

 SSRİ-də 

 Rusiyada 

 Britaniya imperiyasında 



 Bizansda 

 

 

144. ”Milli dövlət” anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir: 

  L. Düqi 

 Kimliki 

 Toynbi 

 Veber 

 Gerder 

 

 

145. ”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 

 

 

146. 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 

 

 

147. Millətlə dövləti birləşdirən əsas cəhət:  

 Vahid din 

 Ərazi 



 Vahid dil 

 Vahid mədəniyyət 

 Vahid iqtisadiyyat 

 

 

148. ABŞ-ın İraqa müdaxiləsi baş verdi:  

 2002 

 2004 

 2005 

 2003 

 2001 

 

 

149. ABŞ-ın geopolitik mövqeyi konkretləşir:  

 Eyzenhauer doktrinası ilə 

 Trumen doktrinası ilə 

 Vilsonun “14 maddəsi” ilə 

 Monro doktrinası ilə 

 Marşall planı ilə 

 

 

150. II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın zərər çıkmiş Avropa ölkələrinə yardım planı:  

 General planı 

 Marşall planı 

 Trumen doktrinası 

 Eyzenhauer doktrinası 

 Monro doktrinası 

 

 

151. ”Amerika amerikalılar üçün” prinsipi hansı doktrinada təsbit olundu:  



 Monro 

 Trumen 

 Eyzenhauer 

 Reyqanomika 

 Marşall 

 

 

152. I Dünya müharibəsi ərəfəsində əsl xristian mərkəzi olan “III Roma imperiyası” yaratmaq 
kimi dini-siyasi ambisiyası olan ölkə: 

  İtaliya 

 İspaniya 

 Almaniya 

 Rusiya 

 Fransa 

 

 

153. Faşizmə qarşı vuruşan ölkələrə ABŞ konqresinin yardımı adlanırdı:  

 Marşall  

 Lend-liz 

 Trumen 

 Daues 

 Yunq 

 

 

154. Sovet ordusu Əfqanıstandan çıxarıldı:  

 1979 

 1988 

 1987 

 1989 

 1991 



 

 

155. 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 

 

 

156. Avropanın müasir b/x münasibətlərdə mövqeyinə aid deyil:  

 Beynəlxalq təşkilatların sıxlığı 

 Demokratiyanın vətəni olması 

 Müasir b/x münasibətlərin vətəni olması 

 Subyektlərarası əlaqələrin bütün mümkün yollarının mənimsənilməsi 

 Avropada sınaqdan keçmiş mexanizmlərin bütün dünyaya yayılması 

 

 

157. 1958-ci ildə Birləşmiş Ərəb Respublikasını yaratdılar:  

 Suriya və Misir 

 Suriya və İordaniya 

 Yəmən və Oman 

 Misir və Əlcəzair 

 Misir və Tunis 

 

 

158. Qərbi Avropa imperialistlərinin maliyyələşdirdiyi antiqlobalist təşkilat: 

  ”Reclaim the street” 

 Attak 

 Xaktivist 



 İnsanların qlobal fəaliyyəti 

 Antikapitalist blok 

 

 

159. Hərbi-siyasi təşkilatlara aid deyil:  

 SEATO 

 ASEAN 

 SENTO 

 NATO 

 Varşava Müqaviləsi Təşkilatı  

 

 

160. ”Amerika xalqı dünyanı idarə etmək zərurəti qarşısında qalmışdır” bəyanatı kimə 
məxsusdur: 

  R. Reyqan 

 H. Trumen 

 T. Ruzvelt 

 C. Buş 

 V. Vilson 

 

 

161. Neçənci ildə Yaponiya minik avtomobilləri istehsalında dünyada birinci yerə çıxdı:  

 1968 

 1978 

 1971 

 1981 

 1991 

 

 

162. Yaponiya iqtisadiyyatının sürətli inkişafına səbəb olan əsas amillərə aid deyil:  



 Rejimin liberallaşdırılması 

 Təbii resurslardan səmərəli istifadə 

 Əmək məhsuldarlığının yüksək artımı 

 ABŞ-dan iri həcmdə kredit alınması 

 İdarəetmənin səmərəli təşkili 

 

 

163. Prezident Şarl de Qollun xarici siyasətinə aid deyildi:  

 SSRİ ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq 

 ”Böyük Fransa”nı bərpa etmək 

 ABŞ-ın Avropada təsirini zəiflətmək 

 NATO üzvlüyündən çıxmaq 

 ABŞ-ın Vyetnama müdaxiləsinə etiraz 

 

 

164. Aİ-nın fəaliyyətinə aid deyil:  

 İEOÖ üçün ərzaq və mal təminatına görə dünyanın ən əlverişli bazarı olması 

 İstifadəçi dövlətlərə milli siyasət və idarəçilik üçün bir çox sahələrdə milli suverenlik güzəştləri 
verilməsi 

 Əfqanıstanda sülh və sabitliyin bərpasına kömək etməsi 

 Ən böyük yardım donoru olması 

 Regional münaqişələrin həllində ən səmərəli mexanizmlərdən istifadə etməsi 

 

 

165. Aİ-na daxil olma ardıcıllığına görə ölkələr: 1.İtaliya 2.İrlandiya 3.Finlandiya 
4.Yunanıstan 5.Rumıniya 6.Malta  

 2,4,5,6,1,3 

 6,4,3,5,2,1 

 1,2,4,3,6,5 

 2,1,4,3,6,5 



 1,4,6,2,3,5 

 

 

166. Aİ-na namizəd ölkələrə aiddir(2007) : 

  Slovakiya 

 Sloveniya 

 Bolqarıstan 

 Xorvatiya 

 Estoniya 

 

 

167. ”3 D” siyasəti ehtiva edirdi:  

 Demilitarizasiya,denasifikasiya,demokratikləşmə 

 Demokratikləşmə,denasifikasiya,dezinteqrasiya 

 Dezinteqrasiya,demokratikləşmə,demilitarizasiya 

 Demarkasiya,demokratikləşmə,devalvasiya 

 Demokratikləşmə,devalvasiya,demilitarizasiya 

 

 

168. Qərb dövlətlərinin II d.m.-dən sonra iqtisadi cəhətdən Almaniyanı zəiflətmək 
siyasətindən imtina etməsinin səbəbi:  

 Almaniyanın iki dövlətə parçalanm 

 Sovet təhlükəsinin güclənməsi 

 Almaniyanın iqtisadiyyatının iflası 

 Almaniyanın Aİ-na daxil olması 

 Aİ-nın yaranması 

 

 

169. XX əsrin 50-ci illərində B.Britaniyanın b/x aləmdə nüfuzunun aşağı düşməsinin səbəbi: 

  Misir tərəfindən milliləşdirilən Süveyş kanalını zorla geri qaytarmaq cəhdinin uğursuzluğu 



 Aİ-na üzvluyunun ləngiməsi 

 Müstəmləkələrinin müstəqillik qazanması 

 NATO qüvvələri tərkibində Koreya müharibəsində iştirakı 

 Mühafizəkarların yenidən hakimiyyətə qayıtması 

 

 

170. Uyğun variantı seçin:  

 B.Klinton- “Yeni üfüqlər” 

 C.Kennedi- “Üçüncü yol” 

 L.Conson- “Böyük cəmiyyət” 

 T.Ruzvelt- “Yeni xətt” 

 R.Nikson- “Ədalətli xətt” 

 

 

171. “Ədalətli xətt” hansı ABŞ prezidentinin daxili siyasətinə aiddir:  

 B.Klinton 

 R.Nikson 

 L.Conson 

 H.Trumen 

 C.Karter 

 

 

172. ”Üçüncü yol” siyasəti aiddir:  

 B. Klinton 

 C. Kennedi 

 T. Ruzvelt 

 R. Nikson 

 H. Trumen 

 

 



173. “Böyük cəmiyyət” siyasəti aiddir  

 R. Nikson 

 H. Trumen 

 C. Kennedi 

 C. Buş(oğul)  

 L. Conson 

 

 

174. “Reyqanomika”ya aid deyil:  

 Tətil hərəkatının qarşısı alındı 

 İqtisadi böhran dayandırıldı 

 İnflyasiyanın səviyyəsi azaldı 

 Sosial sahədə xərclər artırıldı 

 İqtisadiyyatın inkişaf tempi sürətləndi 

 

 

175. Hansı prezidentin idarəçiliyi dövründə ABŞ-da “firavanlıq dövləti” yarandı:  

 D. Eyzenhauer 

 C. Karter 

 H. Trumen 

 B. Klinton 

 U. Makkinli 

 

 

176. ABŞ-ın kosmik tədqiqatlarda aparıcı mövqeyə çıxarmaq üçün qəbul edilən proqram:  

 ”Apollon” 

 “Yeni üfüqlər” 

 ”Üçüncü yol”  

 ) ”Çellencer” 

 ”Saman yolu” 



 

 

177. ABŞ-da Taft-Hartli qanunu nəzərdə tuturdu:  

 Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı 

 Tətil hüququ qadağan olundu 

 İşsizliyə görə müavinət verilməsi dayandırıldı 

 Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi məhdudlaşdırıldı 

 Ölkədə kommunistlərə qarşı repressiyalar rəsmiləşdi 

  

 

 

 

178. ”Asiya pələngləri” adlandırılan ölkələrə aid deyil:  

 Tailand 

 Kamboca 

 Cənubi Koreya 

 İndoneziya 

 Sinqapur  

 

 

179. Hansı ölkə İEOÖ-lərə aid deyil:  

 Braziliya 

 Argentina 

 Meksika 

  Kanada 

 Çili 

 

 

180. 1949-cu ildə yaradıldı: 

  NATO və Avropa İttifaqı 



 NATO və Avropa Şurası 

 ”Kömür və Polad Pakti” və NATO 

 Ərəb dövlətləri Liqası və NATO 

 NATO və Varşava Müqaviləsi Təşkilatı 

 

 

181. Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. İslam Konfransı Təşkilatı 2. Ərəb dövlətləri Liqası 3. 
NATO 4. ”Kömür və Polad Paktı”  

 1,2,3,4 

 2,4,3,1 

 1,4,2,3 

 2,3,4,1 

 3,2,4,1 

 

 

182. 1945-i ildə yaranmayıb:  

 BMT 

 Dünya Bankı 

 Ərəb dövlətləri liqası 

 Beynəlxalq Məhkəmə 

 ”Kömür və Polad Paktı” 

 

 

183. 1995-ci ildə yarandı:  

 Beynəlxalq Əmək Federasiyası 

 MAQATE 

 NAFTA 

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 

 Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 

 



 

184. XIX əsrdə yaranmış təşkilatdır: 

  Beynəlxalq Əmək Federasiyası 

 Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Aypara Cəmiyyəti 

 Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 

 Sərhədsiz Həkimlər 

 Hamısı 

 

 

185. Qeyri-hökumət təşkilatıdır:  

 Qrinpis 

 Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 

 Beynəlxalq Əmək Federasiyası 

 Paquoş hərəkatı 

 Hamısı 

 

 

186. Antiqlobalistlərin fəaliyyətində xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Çiapas ştatında hindu qiyamı 
2. Ümumdünya karnavalı 3. Kapitalizmə qarşı ümumdünya mübarizə günü 4. Genuya nümayişi 
5. Sietldə ÜTT-nin sammitinin boykotu  

 1,3,4,2,5 

 1,2,5,3,4 

 5,4,3,2,1 

 2,3,5,4,1 

 1,5,2,3,4 

 

 

187. Antiqlobalist hərəkatlara aid deyil:  

 Sapatistlər 

 Xaktivistlər 



 Satanistlər 

 Redskinslər 

 Radikal ekoloqlar 

 

 

188. Hansı antiqlobalist birliyi “Qara blok” adlandırırlar:  

 Redskins 

 Radikal ekoloqlar 

 Xaktivistlər 

 Antikapitalist blok 

 Maoist İnternasional 

 

 

189. Antiqlobalist birliklərdən birinin “Qara blok” adlandırılmasının səbəbi: 

  Qaradərili insanlardan ibarət olduğu üçün 

 Afrikanı təmsil etdiyi üçün 

 Qara maska geydikləri üçün 

 Tərkibində anarxistlər çox olduğu üçün 

 Ektremist üsullardan istifadə etdikləri üçün 

 

 

190. Radikal ekoloqların fikrincə ekoloji qəzanı yalnız hansı yolla aradan qaldırmaq olar:  

 Ekoloji problemləri həll etməklə 

 Kapitalistləri məhv etməklə 

 Alternativ enerji mənbələrinə əsaslanan istehsala keçməklə 

 Kimya sənayesini ləğv etməklə 

 Bazar əleyhinə inqilabla 

 

 



191. ”Üçüncü dünyanın” bütün borclarını ləğv etməyə və birja möhtəkirlərini bütün dünyada 
həyat səviyyəsini bərabərləşdirməyə imkan yaradan vergilər tətbiq etməyi tələb edən hərəkat:  

 Attak 

 Antikapitalist blok 

 Ya Basta 

 Antidavos 

 Maoist internasional 

 

 

192. Antiqlobalistlərin hansı TMK-ya qarşı mübarizəsi daha uğurlu olmuşdur:  

 ”Koka-Kola” 

 ”Nike” 

 BP 

 Makdonalds 

 General Motors 

 

 

193. ”Maoist İnternasional”ın məqsədi:  

 Birja möhtəkirləri üzərinə vergilər qoyulması 

 Bütün sərhədləri ləğv etmək 

 B/x korporativ hakimiyyəti “xalq sosializmi” ilə əvəz etmək 

 Bazar əleyhinə inqilab 

 Kommunist ölkələrinin borclarını ləğv etmək 

 

 

194. Vətəndaş təşəbbüslərinin və ictimai hərəkatın geniş qeyri-formal və desentralizasiya 
edilmiş ittifaqı “Qlobal xalq hərəkatı” yaradıldı:  

 1998 

 1999 

 2000 



 2002 

 1996 

 

 

195. Antiqlobalist Markosun fikrincə III dünya müharibəsi başa çatdı:  

 ABŞ-da 11 sentyabr hadisəsi ilə 

 Sosializmin məhv olması ilə 

 ABŞ-ın İraqı ələ keçirməsi ilə 

 Müstəmləkə sisteminin dağılması ilə 

 Sosialist sisteminin yaranması ilə 

 

 

196. Uyğun olmayan variantı tapın:  

 ”Attak”- “Kapitalizmi məhv edək” 

 ”Ya basta”-“Sərhədləri ləğv edirik” 

 Antidavos-”Başqa dünya mümkündür” 

  Maoist İnternasional-“Xalq sosializmi” 

  ”Ya Basta”- “Artəq yetər” 

 

 

197. ”Vətəndaşlara yardım məqsədilə Tobin vergisi hərəkatı” hansı təşkilatın adıdır: 

   Ya Basta 

 Attak 

 Xaktivist 

 Sapata 

 Şans-2000 

 

 

198. Markosun antiqlobalist qiyamı başladı 

:  NAFTA-nın yaradılmasına qarşı 



 NATO-nun yaradılmasına qarşı 

 Hindu rezervasiyalarının yaradılmasına qarşı 

 ÜTT-nın yaradılmasına qarşı 

 Davos forumunun yaradılmasına qarşı  

 

 

199. ”Açıq qapı” və “liberallaşdırma” siyasətini elan etmiş Misir Prezidenti: 

  Farux 

 C. Naser 

 H. Mübarək 

 Veysəl 

 Ə. Sadat 

 

 

200. ”Ağ inqilab”ın həyata keçirildiyi ölkə: 

  İraq 

 Çin 

 Əfqanıstan 

 Pakistan 

 İran 

 

 

201. ”Mədəni inqilab”ın həyata keçirildiyi ölkə:  

 Çin 

 Şimali Koreya 

 İndoneziya 

 İran 

 SSRİ 

 

 



202. Neçənci illərdə İran iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə Asiyada yaponiyadan sonra ikinci 
yerə çıxdı:  
60-cı illər 

 70-ci illər 

 80-ci illər 

 50-ci illər 

 90-cı illər 

 

 

203. ABŞ-la Türkiyə arasında “Marşall planı” əsasında bağlanan sazişin nəticələrinə aid deyil:  

 Türkiyə ABŞ-ın təsiri altına düşdü 

 ABŞ kapitalının ölkəyə axını daha geniş miqyas aldı 

 Ölkədə iqtisadiyyatın liberallaşmasına təkan verildi 

 Ölkədə iqtisadiyyatın liberallaşmasına təkan verildi 

 Ölkəyə ilk xarici kapital axınının başlanğıcı qoyuldu 

 

 

204. Türkiyədə respublika dövründə ilk dəfə olaraq ölkənin qapıları xarici kapital üçün açıq 
elan olundu:  
1946 

 1945 

 1947 

 1948 

 1949 

 

 

205.Turqut Özalın Yürkiyəni iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlərə aid deyil: 
 İnflyasiyanı cilovlamaq 

 Orta təbəqənin milli gəlirdən aldığı payı artırmaq 

 Orta təbəqənin əlavə gəlirini çoxaltmaq 

 Orta təbəqənin sosial sığortasını gücləndirmək 

 Kəndlilərin ödədiyi ərzaq vergisini ləğv etmək 



 

 

206.Neçənci ildə sosializm quruculuğunun “Çin modeli” konsepsiyası təsdiq edildi: 

  1992 

 1993 

 1991 

 1994 

 1976 

 

 

207.Çində yeni iqtisadi islahatlara keçid başladı:  

 1969 

 1971 

 1945 

 1991 

 1978 

 

 

208.Böyük Britaniya icarəyə götürdüyü hansı ərazini Çinə qaytardı:  

 Tayvan 

 Honkonq 

 Tibet 

 Ussuri 

 Tailand 

 

 

209.Hindistanın daxili və xarici siyasətinin əsas prinsiplərini təşkil edən xətt adlanırdı: 

 ”Nehru xətti” 

 ”Qandi xətti” 

 Dinc yanaşı yaşama prinsipi 



 ”Nə Şərq,nə Qərb” 

 Heç bir cavab doğru deyil 

 

 

210.1979-cu ildə Çində:  

 Den Syaopin iqtisadi islahatları başladı 

 Ailədə bir uşağa icazə verən qanun qəbul edildi 

 Nüvə silahının sınağı keçirildi 

 Sosializm quruculuğunun”Çin modeli” təsdiq edildi 

 SSRİ ilə hərbi toqquşma baş verdi 

 

 

211.1992-ci ildə Çində:  

 Sosializmin “Çin modeli” təsdiq edildi 

 Honkonq Çinin tərkibinə qaytarıldı 

 Xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasına məhdudiyyət qoyuldu 

 Kömür hasilatında dünyada birinci yerə çıxdı 

 Qərb dövlətləri ilə yaxınlaşma başladı 

 

 

212.1992-ci ildə İtaliyada hakimiyyətin yuxarı eşelonunda kütləvi korrupsiya hallarını aşkara 
çıxaran kampaniya:  

 Çirkli pullar 

 Təmiz dövlət 

 Çirkli əllər 

 Təmiz əllər 

 Təmiz millət 

 

 

213.Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasına imkan yaradan layihələrə aid deyil:  



 ”Əsrin müqaviləsi” 

 Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

 Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

 Bakı-Tbilisi-Qars 

 Bakı-Tbilisi-Ərzincan 

 

 

214.II d.m.-dən sonra “alman möcüzəsinin” səbəblərinə aid deyil:  

 ”Marşall planı” çərçivəsində ABŞ-dan alınan maliyyə yardımı 

 50-ci illərin ortalarına qədər ordunun və hərbi xərclərin olmaması 

 Ucuz işçi qüvvəsindən istifadə 

 Maşınqayırma,kimya və polad sənayesinin sürətli inkişafı 

 NATO-ya daxil olması 

 

 

215.”Yeni Şərq siyasəti” hansı ölkədə həyata keçirilmişdi:  

 ADR 

 AFR 

 SSRİ 

 Türkiyə 

 ABŞ 

 

 

216.”Yapon möcüzəsi”nin baş verməsinə səbəb olan amillərə aid deyil:  

 Rejimin liberallaşdırılması 

 Əmək məhsuldarlığının yüksək artımı 

 Dövlətin müəssisələrin fəaliyyətinə qarışmaması 

 Ölkənin b/x münasibətlərdə iştirakının təmin olunması 

 Dövlətin geosiyasi mövqeyi 

 



 

217.XX əsrin 50-ci illərində B.Britaniyaya aid deyil:  

 Süveyş kanalını zorla aytarmaq cəhdinin uğursuzluğu 

 İmperiyanı saxlamaq siyasətinin iflası 

 Mühafizəkarların yenidən hakimiyyətə gəlməsi 

 Dünya iqtisadiyyatında İngiltərənin payının azalması 

 NATO-ya daxil olması 

 

 

218.Türkiyəyə ilk dəfə rəsmi səfər etmiş Rusiya dövlət başçısı:  

 B.Yeltsin 

 D.Medvedev 

 V.Putin 

 M.Qorbaçov 

 V.İ.Lenin 

 

 

219.SSRİ-də elan olunmuş “Yenidənqurma” siyasətinə aid deyildi: 

  Sosializmin aşınmalarından xilas olmaq 

 ”Lenin normaları”na qayıtmaq 

 Demokratik sosializm qurmaq 

 Sosialist hüquqi dövlətinin yaradılması 

 Kommunizm qurmaq 

 

 

220.Latın Amerikasına münasibətdə “mehriban qonşu” siyasəti yürüdən ABŞ prezidenti:  

 H. Huver  

 F. Ruzvelt 

 T. Ruzvelt 

 U. Hardinq 



 K. Kulic 

 

 

221.Neçənci ildə Azərbaycanda televiziya fəaliyyətrə başladı:  

 1954 

 1955 

 1956 

 1959 

 1965 

 

 

222.Milli valyuta – manat AR ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olundu:  

 1993 

 1995 

 1996 

 1994 

 1992 

 

 

223.Azərbaycanın Olimpiya oyunlarında ilk dəfə müstəqil dövlət kimi iştirakı:  

 1992 

 1996 

 1994 

 1990 

 1998 

  

 

 

 

 



224.Neçənci illərdən başlayaraq AB-nə miqrasiya qaydaları sərtləşdirilmişdir:  

 1990 

 1985 

  2000 

  2010 

 1980 

 

 

225.Millətdən fərqli olaraq milliyyət əsasən əks etdirir:  

 Dil birliyini 

 Ərazi birliyini 

 Etnik mənsubiyyəti 

 Ümumi dövləti 

 Din birliyini 

 

 

226.Diasporanı tədqiq etmişdir:  

 Lippman 

 Morgentau 

 Rapoport 

 Toynbi 

 Vallerstayn 

 

 

227.Lobbiçilik ilk dəfə rəsmiləşib: 

  İsraildə 

 Türkiyədə 

 ABŞ-da 

 Ermənistanda 

 Fransada 



 

 

228.Millətin formalaşması şərtlərinə aid deyil:  

 Ərazi birliyi 

 Mədəniyyət birliyi 

 Dil birliyi 

 İqtisadi əlaqələr birliyi 

 Milli birlik 

 

 

229.Millətçiliyin tədqiqi başlamışdır:  

 Millətin formalaşması ilə 

 Milli dövlətin yaranması ilə 

 Milli dövlətin yaranması ilə 

 Faşizmin yaranması ilə 

 Diasporanın yaranması ilə 

 

 

230.Ksenofobiya hansı ölkələrdə təzahür edır:  

 Yeni yaranan 

 Daxili dezinteqrasiya yaşayan 

 Müstəmləkələrdə 

  Çoxmillətli 

  Təkmillətli 

 

 

231.Birobican Rusiya tərkibində hansı xalqın muxtar mahalıdır:  

 Tatar 

 Başqırd 

 Yəhudi 



 Çukça 

 Qaqauz 

 

 

232.Bosniya müsəlmanlarının serblər tərəfindən soyqırımı olmuşdur:  

 Kosovo 

 Srebrennitsa 

 Sarayevo 

 Praqa 

 Vinnitsa 

 

 

233.Hansı ölkənin parçalanması dinc yolla baş verdi:  

 Yuqoslaviya 

 SSRİ 

 Koreya 

 Çexoslovakiya 

 Pakistan 

 

 

234.”Asiya asiyalılar üçün” şüarını irəli sürmüşdü:  

 Çin 

 Hindistan 

 Yaponiya 

 İran 

 Şimali Koreya 

 

 

235.50-ci illərdə ABŞ-da “Alabama” avtobus şirkətinə qarşı boykotun səbəbi:  

 Zənci əhalinin bu nəqliyyat vasitələrinə buraxılmaması 



 ”Ağ”lar və “qara”lar üçün yerlərin ayrılması 

 ”Qaralar” üçün biletlərin baha olması 

 ”Qara” işçılərin işdən kütləvi çıxarılması 

 ”Qara” işçılər üçün sosial sığortanın olmaması 

 

 

236.Faşist ölüm düşərgələrindən biri deyildi:  

 Osvensim 

 Mauthauzen 

 Dahau 

 Buhenvald 

 Liditse 

 

 

237.II d. m. -də faşistlərin yəhudilər üçün ayirdığı xüsusi yerlər adlanırdı:  

 Konslager 

 Getto 

 Rezervasiya 

 Bundesvat 

 Rezervuar 

 

 

238.II d. m. dövründə SSRİ-də deportasiya olunan xalqlara aid deyil:  

 Qaraçaylar 

 İnquşlar 

 Krım tatarları 

 Acarlar 

 Türklər 

 

 



239.Hansı müttəfiq respublika 1944-cü ildə RSFSR-in muxtar vilayətinə çevrildi:  

 Buryatiya 

 Başqırdıstan 

 Yakutiya 

 Tuva 

 Çukot 

 

 

240.Fransa faşizminin Almaniya və İtaliya faşizmindən fərqli cəhətlərinə aid deyil: 

  Gec formalaşdığı üçün müstəqil siyasi cərəyana çevrilməmişdi 

 Geniş sosial bazaya malik deyildi 

 Şovinist təbliğat imkanları zəif idi 

 Hakimiyyətə gəlmək iddiası yox idi 

 İqtisadi böhranın kəskinləşmədiyi şəraitdə fəaliyyət göstərirdi 

 

 

241.Hansı prezidentin dövründə ABŞ-a azad mühacir axını kəsildi: 

  K. Kulic 

 H. Huver 

 U. Hardinq 

 T. Ruzvelt 

 V. Vilson 

 

 

242.Neçənci ildə SSRİ-də vətəndaşlara pasport verilməyə başlandı: 

  1929 

 1937 

 1932 

 1931 

 1933 



 

 

243.SSRİ-də neçənci ildə kolxozçulara pasport verilməyə başlandı: 

  1956 

 1959 

 1955 

 1945 

 1932 

 

 

244.SSRİ-də “Suverenlik haqqında Konstitusiya Akt”ının qəbul olunduğu ilk respublika:  

 Litva 

 Azərbaycan 

 Estoniya 

 Ukrayna 

 Latviya 

 

 

245.TÜRKSOY yaradıldı:  

 1992 

 1991 

 1994 

 1993 

 1995 

 

 

246.Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs haqqında protokol imzalandı:  

 Moskva 

 Bişkek 

 Almatı 



 Daşkənd 

 Minsk 

 

 

247.Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı keçirildi: 

  2000 

 2001 

 2002 

 1999 

 2003 

 

 

248.Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi yarandı:  

 2002 

 2000 

 2001 

 1999 

 2003 

 

 

 

 

 

249.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 

 



 

250.İlk dəfə canlı bombadan istifadə etmişdir:  

 Əl-Qaidə 

 Tamil İlam pələngləri 

 Taliban 

 Çeçen mücahidləri 

 Hizbullah 

 

 

251.Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinə görə dövlətlər neçə qrupa bölünür:  

 4 

 5 

 3 

 2 

 6 

 

 

252.Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsində 2-ci qrupa aiddir:  

 Əlcəzair 

 CAR 

 İsrail 

 İran 

 Braziliya 

 

 

253.Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinin şərtlərinə aid deyil:  

 Nüvə dövləti başqa dövlətə nüvə silahı satmamalıdır 

  Nüvə dövlətləri kosmosun qeyri-hərbi mənimsənilməsinə çalışmalıdır 

 Nüvə dövləti başqa dövlətə nüvə silahı yaratmaqda kömək etməməlidir 

 Dövlətlər nüvə enerjisinə yalnız MAQATE-nin nəzarəti ilə nail ola bilərlər 



  Nüvə dövlətləri başqa dövlətlərə nüvə daşıyıcı qurğuları verə bilməzlər 

 

 

254.”Hizbullah” təşkilatı hansı ölkənin ərazisini İsrail işğalından qurtarmağa çalışır:  

 Livan 

 Misir 

 İordaniya 

 Fələstin 

 Suriya 

 

 

255.Milli təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət: 

  Dövlət orqanlarının payına düşür 

 Vətəndaşların payına düşür 

 Dövlətin payına düşür 

 Ordunun payına düşür 

 Beynəlxalq təşkilatların payına düşür 

 

 

256.Milli təhlükəsizliyin əsas obyekti və subyekti kimi çıxış edir: 

  Dövlət 

 İnsan 

 Cəmiyyət 

 Ordu 

 BMT 

 

 

257.Milli təhlükəsizliyin təmin olunması vasitələrinə aid deyil:  

 Hərbi 

 Siyasi 



 İqtisadi 

 Hüquqi 

 Ekoloji 

 

 

258.Azərbaycan Respublikasının “Milli təhlükəsizlik haqqında qanunu” qəbul olunub:  

 1999 

 2002 

 2004 

 1995 

 2005 

 

 

259.”Təhlükəsizlik” termini elmi dövriyyəyə gəlib: 

  SSRİ 

 Avropa 

 ABŞ 

 Asiya 

 Rusiya 

 

 

260.Dövlətin milli təhlükəsizliyininn təmin olunması siyasətinin formalaşdırılması və reallaşdırılmasında 
iştirak etmir:  

 Dövlət başçısı 

 Parlament 

 Beynəlxalq təşkilatlar 

 Hökumət 

 Dövlət təhlükəsizlik orqanları 

 

 



261.Amerika politoloqu Lippmana görə dövlət o zaman təhlükəsiz vəziyyətdə olur ki:  

 Böyük dövlətlərin siyasətinə uyğun siyasət yürüdür 

 Dünyanın strateji bölgələrində maraqlarını qoruya bilir 

 Müharibədən qaçmaq naminə öz maraqlarını qurban verməyə məcbur olmur 

 Qonşu ölkələrlə heç bir münaqişəli vəziyyət olmur 

 Güclü orduya malik olur 

 

 

262.Qeyri-rəsmi dialoqa üstünlük verilir:  

 Əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlikdə 

 Ümumi təhlükəsizlik konsepsiyasında 

 Kollektiv təhlükəsizlikdə 

 İkitərəfli təhlükəsizlik konsepsiyasında 

 NATO-da 

 

 

263.Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləyə görə 4-cü qrupa hansı ölkələr aiddir: 

  Rəsmi nüvə dövlətləri 

 Qeyri-rəsmi nüvə dövlətləri 

 Nüvə silahı yaratmağa çalışan dövlətlər 

  Nüvə silahı yaratmaq imkanı olan,lakin bundan imtina edən dövlətlər 

 Nüvə silahı yaratmaq imkanı və arzusu olmayan dövlətlər 

 

 

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

  Koreya müharibəsi 

 Berlin böhranı 

 Karib böhranı 

 ”Praqa baharı” 

 Kosovo böhranı 



 

 

265.XX əsrin 70-ci illərinə aid deyil:  

 SSM-1 müqaviləsi 

 SSM-2 müqaviləsi 

 SSRİ-nin Əfqanıstana müdaxiləsi 

 Vyetnam müharibəsinin sonu 

 Praqa baharı 

 

 

266.Rusiyada I Çeçen müharibəsi hansı danışıqlarla başa çatdı:  

 Mahaçqala 

 Xasav Yurt 

 Qroznı 

 Budyonovsk 

 Moskva 

 

 

267.Rusiyada I Çeçen müharibəsi başa çatdı:  

 1996 

 1995 

 1997 

 1999 

 1994 

 

 

268.NATO-nun hərbi təşkilatından çıxmışdı:  

 Böyük Britaniya 

 Fransa 

 İtaliya 



 Belçika 

 Niderland 

 

 

269.Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinə görə CAR neçənci qrupa aiddir:  I 

 II 

 IV 

 V 

 III 

 

 

270.ABŞ-a ilk dəfə rəsmi səfər etmiş Sovet dövlət başçısı:  

 L. Brejnev 

 N. Xruşov 

 İ. Stalin 

 M. Qorbaçov 

 Y. Andropov 

 

 

271.”Atom diplomatiyası”aiddir:  

 F. D. Ruzvelt 

 D. Eyzenhauer 

 H. Trumen 

 C. Karter 

 R. Reyqan 

 

 

272.“Müharibədən sonra dünyanın 80 %-i Amerika nümunəsində qurulacaq”ifadəsi aiddir: 

  F. Ruzvelt 

 H. Trumen 



 C. Marşall 

 C. Buş(ata)  

 V. Vilson 

 

 

273.Kosmosun hərbiləşdirilməsi-Ulduz müharibələrı ideyası aiddir: 

  İ. Stalin 

 L. Brejnev 

 N. Xruşov 

 R. Reyqan 

 C. Buş(ata)  

 

 

274.1969-cu ilə aiddir:  

 SSRİ və ABŞ arasında SSM-1 müqaviləsinin imzalanması 

 N. Xruşovun ABŞ-a rəsmi səfəri 

 Vyetnam müharibəsinin başa çatması 

 Kosmosa ilk insan uçuşu 

 3 məkanda nüvə sınaqlarını qadağan edən ABŞ-SSRİ-Böyük Britaniya müqaviləsi  

 

 

275.ABŞ-ın daxili siyasətinə aid deyil:  

 Nudizm 

 Makkartizm 

 ”Yeni xətt” 

 Reyqanomika 

 Keynsçilik  

 

 

276.Beynəlxalq tribunal yaradıldı:  



 II d. m. -dən sonra faşist canilərini mühakimə etmək üçün 

 Terrorçuları mühakimə etmək üçün 

 Bosniyalıları qətl etmiş serb canilərini mühakimə etmək üçün 

 Etnik münaqişələrdə kütləvi qırğın silahından istifadə edənləri cəzalandırmaq üçün 

 ”Əl-Qaidə” və “Taliban” üzvlərinin mühakiməsi üçün  

 

 

277.BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsi nəzərdə tutur:  

 Zərurət olduğu halda nüvə silahından istifadə etməyi 

 Miqrantların öz ölkəsinə məcburi deportasiyasını 

 Dövlətin daxili işlərinə qarışmağı qadağan edir 

 Sülh üçün təhlükə yaranarsa həmin dövlətə qarşı blokada tətbiq olunmasını 

 B/x tribunalın təsis olunmasını 

 

 

278.Avropa Şurasının idarə olunmasında əsas prinsip:  

 İnsan haqlarının qorunması bütün dünya ictimaiyyətinin əsas vəzifəsidir 

 Ümumavropa evi yaradaq 

 Avropa avropalılar üçün 

 Təhlükəsiz Avropadan təhlükəsiz dünyaya 

 Demokratik Avropa demokratik dünya deməkdir 

 

 

279.2001-ci ildə Aİ-nın sammiti zamanı ölkəyə antiqlobalist nümayişçilərin axınının qarşısını almaq üçün 
İsveç hökuməti hansı addımı atmağa məcbur oldu:  

 Ölkəyə turistlərin gəlişinə müvəqqəti qadağa qoydu 

 Nümayişçılərə qarşı silah tətbiq edəcəyini elan etdi 

 Şengen azad hərəkət zonası haqqında müqaviləni müvəqqəti dayandırdı 

 Ölkədə fövqəladə rejim elan etdi 

 Ordunu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirdi 



 

 

280.Antiqlobalistlər hansı hadisədən sonra öz fəaliyyətlərində radikallığı azaltmağa çalışırlar:  

 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsindən sonra 

 SSRİ-nin süqutundan sonra 

 2008-ci il maliyyə böhranından sonra 

 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra 

 2010-cu il Kopenhagen sammitindən sonra 

 

 

281.Avropa İttifaqının yaradılmasını nəzərdə tutan müqavilə:  

 Cenevrə 

 Vyana 

 Maastrix 

 Amsterdam 

 Reykyavik 

 

 

282.Bloklara qoşulmamaq hərəkatının 10 maddədən ibarət prinsipi hansı konfransda qəbul edildi: 

  Qahirə 

 Bandunq 

 Dehli 

 Budapeşt 

 Belqrad 

 

 

283.Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının yaradılması haqqında müqavilə hansı sammitdə imzalandı: 

  Kiyev 

 Astana 

 Kişinyov 



 Aşqabad 

 Minsk 

 

 

284.Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı yarandı:  

 2003 

 2002 

 2001 

 2005 

 2004 

 

 

285.Avstriyanın bitərəfliyi tanındı: 

  1953 

 1954 

 1951 

 1959 

 1955 

 

 

286.Antiqlobalistlərin öz fəaliyyətində radikallığı azaltmağa çalışmasının səbəbi:  

 Beynəlxalq terrorozmin artması 

 Qlobal problemlərin kəskinliyinin azalması 

 Böyük dövlətlərin cəza tədbirlərini gücləndirməsi 

 Onların terrorçularla eyniləşdirilməsi təhlükəsi 

 Böyük dövlətlərin qlobal problemləri həll etməyə çalışması  

 

 

287.Misir Süveyş kanalını milliləşdirdi:  

 1956 



 1955 

 1997 

 1993 

 1967 

 

 

288.Hansı ölkəni dünyanın “Ən böyük demokratiyası” adlandırırlar:  

 Böyük Britaniya 

 Yaponiya 

 Hindistan 

 ABŞ 

 Çin 

 

 

289.Polşa,Macarıstan,Çexiya neçənci ildə NATO-ya üzv oldu:  

 1998 

 1997 

 2000 

 2002 

 1999 

 

 

290.Qlobal sahədə təhlükəsizliyin təmin olunmasını çətinləşdirən amillərə aid deyil:  

 Yoxsulluğun artması 

 Antiqlobalist hərəkatın güclənməsi 

 İEOÖ-də sənayenin ekstensiv inkişafı 

 Təbii ehtiyatların tükənməsi 

 Qanunsuz miqrasiyanın artması 

 

 



291.Tədqiqatçılar nəyi hərbi,siyasi,iqtisadi silaha bərabər hesab edirlər:  

 Yoxsulluğu 

 Qanunsuz miqrasiyanı 

 Piratlığı 

 İnternet cinayətkarlığını 

 Əqli mülkiyyət cinayətkarlığını 

 

 

292.”3 D” siyasəti hansı ölkəyə münasibətdə həyata keçirildi:  

 Polşa 

 İtaliya 

 Almaniya 

 Yaponiya 

 Çin 

 

 

293.”Yeni Şərq” siyasətinin prinsiplərinə aid deyil: 

  ”Soyuq müharibə”dən imtina etmək 

 Yaranmış qüvvələr nisbətinə hörmət etmək 

 ADR-i tanımaq 

 SSRİ ilə sərhədləri dəqiqləşdirmək 

 Şərqi Avropa ölkələri ilə münasibətləri normallaşdırmaq 

 

 

294.1951-ci ilə aiddir:  

 Yaponiya ilə SSRİ arasında sülh müqaviləsinin imzalanması 

 Berlin divarının tikilməsi 

 Almaniyada işğal rejiminin ləğvi 

 AFR-in NATO-ya daxil olması 

 AFR-in Aİ-na daxil olması 



 

 

295.NATO-nun ilk qurucularına aid deyil:  

 Böyük Britaniya 

 Fransa 

 İsveç 

 Danimarka 

 Norveç 

 

 

296.Ölkələrin NATO-ya daxil olma ardıcıllığı: 1.Kanada 2.AFR 3.Yunanıstan 4.Polşa 5.İspaniya  

 2,4,3,1,5 

 1,3,2,5,4 

 1,2,3,5,4 

 1,3,5,2,4 

 3,2,1,5,4 

 

 

297.Tarixdə nüvə ehtiyatının bir hissəsinin məhv edilməsi haqqında ilk saziş:  

 1963-cü ildə ABŞ,SSRİ və B. Britaniya arasında nüvə sınaqlarının qadağan olunması haqqında 
müqavilə 

 1972-ci il SSM-1 müqaviləsi 

 1976-cı il SSM-2 müqaviləsi 

 1988-ci il yaxın və orta mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilə 

 1974-cü il ABŞ-SSRİ müqaviləsi 

 

 

298.AR-da ilk ombudsmanın seçilməsi:  

 2000 

 2001 



 2003 

 2002 

 2004 

 

299.AR-da ilk ombudsmanın seçilməsi:  

 2000 

 2001 

 2003 

 2002 

 2004 

 

 

300.Qara dəniz boğazlarının rejimi hansı konfransda müəyyənləşdi: 

  Lozanna 

 Vaşinqton 

 Montre 

 Rapallo 

 Evian 

  

 

 

 


