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Fənn 0529 - Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası 

1. Bakının neft milyonçuları sırasına daxil deyil: 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

2. 1873-cü ildə Bibiheybətdə neft quyusu qazdıran milyonçu: 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyo 

 

 

3. Hacı Zeynalabidin Tağıyevin sədri olduğu bank:  

 İctimai bank 

 Tacirlər bankı 

 Rus-Asiya bankı 

 Tiflis ticarət bankı 

 İran bankı 

 

 

4. 1867-ci ildə Binəqədidə neftli ərazi alaraq neft milyonçusu olan şəxs: 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 



 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

5. 1890-cı ildə neft sahəsi alaraq Rusiyanın iri bazarlarına neft satan şəxs: 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

6. 1890-cı ildə müştərək neft şirkəti açan milyonçu kimdir? 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

7. 1891-ci ildə neftin daşınması üçün iki və üç dorlu gəminin hazırlanmasını sifariş edən şəxs: 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

8. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bazra gəmisindən istifadə edən milyonçu hansıdır? 

  Şəmsi Əsədullayev 



 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

9. Nobellərə maneə olan milyonçu kimdir?  

 Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

10. 1895-ci ildə metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahlarını ixtira edən milyonçu kimdir? 

  Şəmsi Əsədullayev 

 Musa Nağıyev 

 Hacı Zeynalabidin Tağıyev 

 Murtuza Muxtarov 

 Şəfi bəy Rüstəmbəyov 

 

 

11. Bakıda fəaliyyət göstərən neft şirkətləri sırasına daxil deyil: 

  Əmiraslanov qardaşları 

 Aşurov qardaşları 

 Şəriklər şirkəti 

 Diskonto-İzel-Şaft 

 Nobel qrdaşları 

 

 



12. Azərbaycanın çağdaş neft siyasətinin məqsədləri sırasına daxil deyil:  

 respublikanın iqtisadi maraqlarının təminatı 

 hərbi potensialın gücləndirilməsi vasitəsi 

 Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünün aradan qaldırılmasına təsir imkanı 

 beynəlxalq inteqrasiyaya qatılma yolu 

 neft sahəsində bağlanan müqavilələrin sayını artırmaq 

13. Dünya neft tarixinin öyrənilməsi  

 E. ə. I minillik  

 XV əsr  

 XIX əsr  

 XX əsr 

 XVII əsr  

 

 

14. Təbii karbohidrogen qazı neçənci ildən sənaye miqyasında istehsal olunurdu? 

  1900-cu ildən 

 1848-ci ildən  

 1920-ci ildən  

 1859-cu ildən  

 1940-cı ildən  

 

 

15. Neftin iqtisadi amildən hərbi-siyasi amilə çevrilməsi hansı amilə təsadüf edir? 

  I dünya müharibəsindənsonrakı dövr  

 XIX əsrin sonuna  

 XX əsrin sonuna  

 II dünya müharibəsindən sonraya  

 XVIII əsrə  

 

 



16. 1995-2005-ci illərdə orta hesabla ildə nə qədər neft hasil edilmişdir? 

  3,02 mlrd. Ton 

 3,28 mlrd. Ton 

 3,5 mlrd. Ton 

 5,1 mlrd. Ton 

 2,9 mlrd. Ton 

 

 

17. Mykl Faradey neçənci ildə neftin destillə edilməsi yolu ilə benzin almışdır? 

  1921 

 1825 

 1851 

 1848 

 1925 

 

 

18. Hansı ölkə neft hasilatına görə 1974-cü ildə 1-ci yerə çıxmışdı? 

  ABŞ 

 İraq  

 Səudiyyə Ərəbistanı  

 Böyük Britaniya  

 SSRİ 

 

 

19. 1991-ci ildə nefthasilatı üzrə 1-ci yerə çıxan ölkə 

  İran  

 Meksika  

 Böyük Britaniya  

 ABŞ 

 Səudiyyə Ərəbistanı  



 

 

20. Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatları və Azərbaycanda neft-qaz hasilatı  

 1859-cu ildə Bibiheybətdə 

 1848-ci ildə Balaxanıda  

 1848-ci ildə Bibiheybətdə  

 1846-cı ildə Buzovnada  

 1854-cü ildə Suraxanıda  

 

 

21. Dünyada mexaniki yüsulla ilk neft quyusu harada və neçənci ildə qazılmışdır? 

  1868-ci ildə ABŞ-da 

 1857-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında  

 1848-ci ildə Bibiheybətdə  

 1909-cu ildəŞimal dənizində  

 1859-cu ildə ABŞ-da 

 

 

22. Dünyada neft sənayesinin inkişafının başlancığı hansı dövrdən hesab edilir? 

 1848-ci ildə Balaxanıda ilk neft quyusunun qazılmasından  

 1859-cu ildə ABŞ-da mexaniki üsulla ilk neft quyusunun qazılmasından  

 1901-ci ildə İranda ilk neftquyusunun qazılmasınan  

 1848-ci ildə Bibiheybətdə ilk neft quyusunun qazılmasından  

 1938-ci ildə Küveytdə ilk neftquyusunun qazılmasından  

 

 

23. “Kapallo” neft müqaviəsi hansı dövlətlə bağlanmışdı? 

  Böyük Britaniya  

 Almaniya  

 İtaliya  



 ABŞ 

 Fransa  

 

 

24. Hansı ölkədə hər adama düşən neft vəqazın miqdarı dünya səviyyəsinin orta qiymətindəntən 
təxminən 7 dəfə çoxdur? 

  Küveyt  

 Novreç  

 Venesuella  

 ABŞ 

 Rusiya  

 

 

25. Neftdən məişətdə istifadənin tarixi  

 7-8 minillikdə 

 5-6 minillikdə  

 3-4 minillikdə 

 1-3 minillikdə  

 X əsrdə  

 

 

26. Bakıda “Xəzərneftqaz-95” beynəlxalq sərgi-konfransı keçirilmişdir  

 20 sentyabr 1995-ci il  

 24 fevral 1995-ci il  

 12 noyabr 1995-ci il 

 18oktyabr 1994-cü il  

 25 may 1995-ci il 

 

 

27. Neft haqqında ilkin məlumat hansı ölkədə qeydə alınıb?  



 Çində 

 Mesopotamiya  

 Yunanıstan  

 Hindistan  

 İran  

 

 

28. Neçənci il Azərbaycanda neft sənayesinin əsasının qoyulduğu il hesab edilir? 

  1848-ci il  

 1859-cu il  

 1900-cü il  

 1871-ci il  

 1909-cu il  

 

 

29. Dənizdə ilk neftquyusu harada və neçənci ildə qazılmışdır?  

 1798-ci ildə Azərbaycanda  

 1909-cu ildə ABŞ-da  

 1934-cü ildəSəudiyyə Ərəbistanında  

 1901-ci ildə İranda  

 1793-cü ildə Meksikada  

 

 

30. Abşeron yarımadasında istismar olunan ilk neft mədənləri sırasında daxil deyil? 

  Balaxanı  

 Sabunçu  

 Ramana  

 Buzovna  

 Binəqədi  

 



 

31. Neft hasilatına görə ABŞ-ı ötüb keçərək 1898-ci ildə dünyada 1-ci yerə çıxan ölkə.  

 Əlcəzair  

 Azərbaycan  

 İraq  

 Küveyt  

 Qatar  

 

 

32. Dünya üzrə neft isthelakında Şimali Amerika və Avropaya uyğun gələn faizlər: 

  ABŞ-31%,Avropa -28% 

 Şimali Amerika -28%,Avropa -24% 

 Şimali Amerika -30%,Avropa – 31% 

 Şimali Amerika -28%,Avropa -31% 

 Şimali Amerika -24%,Avropa -28% 

 

 

33. Qədim mənbələrdə neft haqqında ilk məlumatlar hansı tarixi coğrafişünaslara aiddir?  

 Heredot  

 Strabon və Plutarx  

 Ser Alan Herbert  

 F. Marks  

 L. Fişer  

 

 

34. XX əsrin 30-40-cı illərində kəşf edilən neft yataqları sırasına daxil deyil? 

  Yasamal  

 Lökbatan-Buta  

 Neftçala  

 Pirallahı  



 Qaraçüxur  

 

 

35. Abşeron yarımadasında mövcud olan neft mənbələri haqqında məlumatlar keçmiş yüzilliklərə 
təsadüf edir.  

 VII- VIII 

 V-VI 

 X-XI 

 III – IV  

 XII – XIII 

 

 

36. Azərbaycanda təbii qazınçıxarılmasına nə vaxtdan başlanmışdır?  

 XX əsrin 50-ci illərindən 

 XIXəsrin 40-cı illərindən 

 XIX əsrin 70-ci illərindən  

 XIX əsrin 50-ci illərinən  

 XX əsrin 40-cı illərindən  

37. Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin inkişafına aid olan tarixi mərhələlərhansıdır? 1. XIX əsrin 
əvvəllərindən Azərbaycanda Sovethakimiyyəti qurulana qədər 2. 1920-ci ildən1994-cü il 20 
sentyabr “Əsrin müqaviləsi”nə qədərki dövr 3. 1920-ci ildən ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa 
edənə qədər 4. 1994-cü il 20 sentyabrda imzalanan “Əsrin müqaviləsi”ndən sonrakı dövr 5. 
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının elan edildiyinildən sonrakı dövr 

  1, 2, 4 

 1, 3, 4 

 1, 3, 5 

 3, 4 

 2, 4 

 

 

38. Dünya üzrə təbii qaz istehlakında Şimali Amerikaya və avropaya uyğun gələn faizlər. 

 Şimali Amerika – 33%, Avropa – 45% 



 Şimali Amerika -40%,Avropa – 45% 

 Şimali Amerika -30%,Avropa -40% 

 Şimali Amerika -45%, Avropa -33% 

 Şimali Amerika – 33%, Avropa -31% 

 

 

39. 80-ci illərin (XX əsrin) sonundan başlayaraq Azərbaycanda neft və qaz hasilatının aşağı düşməyə 
başlamasının səbəbləri sırasına daxildir: 1. SSRİ-nin neft və qaz hasilatına bir çox 
məhdudiyyətlərqoyması 2. Köhnəlmiş avadanlıqların vaxtında yeniləşdirilməi 3. Xarici ölkələrin 
Azərbaycandan neft və qaz almasının dayandırılması 4. Mövcud quyu fondundan səmərəli 
istifadə edilməsi 5. Dənizin dərin sulu hissəsindənneftin çıxarılması üçün texniki vasitələrin 
olmaması 

  1, 3, 5 

 2, 4, 5 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 3, 4, 5 

 

 

40. Neft yataqlarının kəşfi və sənaye istismarının xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin 1. Küveyt 2. 
Qərbi Sibir 3. ABŞ – Texas 4. İndoneziya 5. Alyaska 

  3, 4, 5, 2, 1 

 5, 3, 2, 1, 4 

 4, 3, 1, 2, 5  

 2, 3, 4, 5, 1 

 1, 5, 3, 4, 2 

 

 

41. 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin ağır böhran vəziyyətinə 
düşməsinin səbəbləri sırasına daxil deyil. 

  Azərbaycanınkeçmiş SSRİ respublikaları ilə iqtisadi əlaqələrinin qırılması  

 Respublika ərazisində qeyri-sabitliyin olması  

 Texniki təchizatın olmaması  



 Mövcud maliyyə çətinliklərinin olması  

 İranın Xəzərlə bağlıAzərbaycana davamlı təzyiqləri  

42. Hansı dövlətlərin ərazisində heç zaman neft mənbələri olmamışdır?  

 Yunanıstan, Roma, Bizans 

 Makedoniya, Türküstan  

 Dərbənd, Özbəkistan  

 Hindistan, Rusiya 

 Azərbaycan, İran  

 

 

43. 1994-cü il 20 sentyabrda imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nə görə Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorundakı hansı yataqlarının birgə işlənməsi və pay bölgüsü nəzərdə tutulurdu?  

 Azəri, Şahdəniz, Günəşli  

 Çıraq, Günəşli, Azəri  

 Yalama, Günəşli, Azəri  

 Abşeron, Şahdəniz, Günəşli  

 Cənub, Azəri, Çıraq  

 

 

44. 1647-ci ildə Bakıda olmuş hansı səyyah “Neft dövlət gəlirinin əsas mənbəyidir” deyərək Bakı 
neftini qiymətləndirmişdir? 

  Övliya Çələbi  

 Covanni Batista Ramuzio  

 Marko Polo  

 Cozafato Barbaro  

 Əbdül Həsən ibn Hüseyn Məsudi  

45. “Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edən neft şirkətlərini ölkələrinə müvafiq düzün: I ABŞ 1. Statoyl II 
Böyük Britaniya 2. TPAO III Norveç 3. Delta-Hess IV Türkiyə 4. Remko V Səudiyyə Ərəbistanı 
5. Mak-Dermot 

  I-5, II-4, IV-2, V-3 

 I-2, II-4, III-5, IV-1,V-3 



 I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5 

 I-4, II-3, III-2, IV-1, V-5 

 I-3, II-1, III-4, IV-5, V-2 

 

 

46. Neft yataqlarının kəşfi və sənaye iststismarı xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin: 1. Şimal dənizi 
2. Bakı 3. Səudiyyə Ərəbistanı 4. İran 5. Əlcəzair və Nigeriya 

  2, 4, 3, 5, 1 

 3, 4, 2, 1, 5 

 4, 3, 1, 5, 2 

 5, 2, 4, 1, 3 

 2, 4, 5, 1, 3 

 

 

47. “Əsrin müqaviləsi”nin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti 
(ABƏŞ)yaradıldı?  
20 sentyabr 1994-cü ildə  

 12 noyabr 1994-cü ildə  

 24 fevral 1995-ci ildə  

 20 sentyabr 1995-ci ildə  

 24 fevral 1994-cü ildə 

 

 

48. Neft yataqlarını kəşf olunduğu illərə müvafiq düzün: I Alyaska 1. 1909-cu il II Küveyt 2. 1848-ci 
il III İndoneziya 3. 1968-ci il IV İran 4. 1934-cü il V Bakı 5. 1893-cü il  

 I-1, II-3, III-5, IV-2, V-4 

 I-2, II-4, III-1, IV-3, V-5 

 I-3, II-2, III-5, IV-1, V-4 

 I-1, II-2, III-3,IV-4, V-5 

 I-3,II-4,III-5, IV-1, V-2 

 



 

49. Neft şirkətlərini “Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığı günə olan ilkin pay bölgüsünə müvafiq 
düzün: I Penzoyl 1. 20,00% II ARDNŞ 2. 17,12% III Lukoyl 3. 9,81% IV BP 4. 17,01% V 
Amoko 5. 10,00% 

 I-2, II-3, III-4, IV-5, V-1 

 I-3, II-2, III-1, IV-4, V-5 

 I-3, II-1, III-5, IV-4, V-2 

 I-3, II-1, III-5,IV-2, V-4 

 I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5 

 

 

50. 1995-ci ildə ARDNŞ “Əsrin müqaviləsi”nə müvafiq olaraq aldığı 20% pay bölgüsündən 10%-ni 
hansı xarici neft şirkətinə verdi?  

 Amoko-3%, Lukoyl-7% 

 TPAO-4%, Delta-Hess-6% 

 Ekson/Mobil-5%, Statoyl-5% 

 İtoçu-2%, Yunokal-8% 

 Ekson/Mobil-5%,TPAO-5% 

 

 

51. Azərbaycanın xarici neft şirkətlərinə 10%-lik güzəştinin əsas səbəbi kimi göstərilirdi: 

  Xarici neft şirkətlərin pay bölgsünə narazı qalması  

 İran və Rusiyanın pay bölgüsündə respublikamıza təzyiqi 

 ARDNŞ-nın maliyyə vəsaitinin olmaması faktı  

 Müqaviləyə sonradan daxil olan xarici neft şirkətlərnin çoxluğu  

 ARDNŞ-nin öz səlahiyyətlərini yerinə yetirmək bacarığının kifayət qədər olmaması  

52. Aşağıdakı xüsusiyyətlər neftə əsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizə edir? 1. «Neft 
amili»nin İran «İslam inqilabı» nın katalizatoruna çevrilməsi 2. İİR dönəmində neft gəlirlərinin 
böyük bir hissəsinin lüzumsuz müharibəyə sərf olunması. (İran-İraq) müharibəsi 3. Gəlirlərin 
müəyyən qisminin rejimin sosial bazasının genişləndirilməsinə və teokratik hakimiyyətin 
ömrünün uzadılmasına ayrılması 4. Neft gəlirlərinin ucuz idxala şərait yaratmasının ölkədaxili 
iqtisadiyyat sahələrini (kənd təsərrüfatı) tənəzzülə uğratması 5. 1970-cı illərin ortalarında neft 
gəlirlərinin gəfil və kəskin artımının şahlığın iqtisadi siyasətini reallıqdan uzaqlaşdırması 



  «İran faciəsi» 

 «İran fenomeni» 

 «İran sindromu» 

 «İran təcrübəsi» 

 «İran xəstəliyi» 

 

 

53. Aşağıdakı cəhətlər neftə əsaslanan hansı inkişaf modeline aiddir? 1. bu model mənsub olduğu 
ölkənin iqtisadiyyatında 1960-1970-ci illərdə baş veren neqativ proseslərin ifadəsidir. 2. neft 
gəlirləri şəraitində iqtisadiyyatın digər önəmli sahələrinin inkişafının unudulması 3. Əhalinin 
sosial problemlərin əsasən ilkin neft gəlirlərinin hesabına həll edilməsi 4. neft gəlirlərinin təbii 
səbəblər üzündən azalmasına görə sosial sahəyə ayrılan xərclərin də azalması 5. bu modelin 
mənsub olduğu ölkə adi inkişaf göstəricilərinə görə ilk yerlərdə gedən 10-15 ölkə sırasındadır  

 «Holland xəstəliyi (sindromu)» 

 «Nigeriya faciəsi» 

 «Niderland fenomeni» 

 «Holland təcrübəsi» 

 «Küveyt çiçəklənməsi» 

 

 

54. AR-in «neft və qaz siyasəti»nin başlıca ilkin nəticələrinə aid əsas dəyərləndirmələr sırasına daxil 
deyil? 
ölkəmizin neft tarixində yeni-üçüncü mərhələnin başlanması 

 «Əsrin müqaviləsi», habelə digər çoxlu neft və qaz sazişlərinin bağlanması 

 azərbaycanın karbohidrogen ehtiyyatlarının çoxşaxəli nəqli və əsas ixrac neft kəmərinin (BTC-
nin) isə salınması 

 neft və qazın nəqlinin diversifikasiyası əsasında böyük dövlətlər və regional güclər arasında 
tarazlı, balanslaşdırılmış siyasət yürüdülməsinə çalışması 

 neft və qazla bağlı həyata keçirilən siyasət nəticəsində AR-ın İran və Rusiya ilə münasibətlərində 
vəziyyətin həddindən artıq kəskinləşməsi.  

 

 

55. Aşağıdakı cəhətlər neftə əsaslanan hansı inkişaf modelinə aiddir? 1. karbohidrogen ehtiyatlarına 
malik ölkələr sırasında ən ağır , acınacaqlı vəziyyətdə olanıdır. 2. bu ölkədə neft gəlirləri yalnız 
hakim elitanın ixtiyarındadır və tamamilə ona sərf olunur. 3. neft gəlirlərinə nəzarət uğrunda 



şiddətli mübarizə bir sıra hallarda vətəndaş müharibəsi - «petrol savaşları ilə nəticələnmişdir. 4. 
neft gəlirlərinin hakim elitanın ixtiyarında olması onların zənginləşməsinə, əhalinin isə dəhşətli 
yoxsulluqda olmasına gətirib çıxarır. 5. ixrac həcmi son vaxtlarda ildə 150 mln. ton təşkiledir. 

  «Küveyt faciəsi» 

 «İran təcrübəsi» 

 «Nigeriya faciəsi» 

 «Norveç fenomeni» 

 «Azərbaycan faciəsi» 

 

 

56. Aşağıdakı xüsusiyyətlər neftə əsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizə edir? 1. böyuk həcmdə 
neft ehtiyatlarına malikolma 2. mövcud ehtiyatlar 13,3 mlrd. tondan ibarətdir 3. gəlirlərin xeyli 
hisəsi sülaləyə çatır 4. neftdən gələn gəlirlər qeyri-neft sektoruna (ən çoxuda turizm) da qoyulur 
5. sosial xərclərə sanballı vəsait ayırma  

 «Norveç fenomeni» 

 «Küveyt çiçəklənməsi»  

 «İran təcrübəsi» 

 «Holland təcrübəsi» 

 «Nigeriya çiçəklənməsi» 

 

 

57. 1993-cü ildə «Azəri» yatağındakı neft ehtiyatlarının həcmini az göstərmək cəhdində ittiham 
edilən xarici neft şirkəti hansıdır? 

  Remko 

 Ekson 

 Şevron 

 Mak Dermott 

 Amoko 

58. Qazaxıstan tərəfindən neft və qaz ehtiyatlarının nəqli ilə bağlı nəzərdən keçirilən marşrutlar 
sırasına daxil deyil?  

 İran vasitəsilə nəql: ABŞ-ın siyasəti üzündən hələ ki, mümkünsüzdür 

 Çin marşrutu 

 Tranxəzər» və «Nabucco» ya qoşulma 



 «Bakı- Tbilisi-Ərzurum» marşrutuna qoşulma 

 Xəzər hövzəsi qazının Rusiyanın «Cənub axını» kəməri vasitəsilə ixracına qatılma 

 

 

59. «Nabucco» ya dair Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan prezidentlərinin iştirakı ilə 2008-ci ildə 
türkmənbaşı-keçmiş Krasnovodsk şəhərində keçirilən toplantının nəticəsi sıralarına daxil deyil? 
Avropanın enerji mənbələrinin aparıcı yeri bir daha isbatlandı 

 «Nabucco» nun gerçəkləşməsinin türkmənistandan daha çoxasılılğı təsdiqləndi 

 «Nabucco» kəmərinin yalnız Azərbaycan qazının hesabına doldurulmasının mümkünsüzlüyü 
növbəti dəfə təsdiqləndi 

 Azərbaycanın qismən, Türkmənistanınsa əsasən Xəzərin enerji ehtiyat¬larının ixracında Rusiya 
ilə Qərb arasındakı seçimlərinin hələ də qətiləşməməsini təkrarən göstərdi 

 qazın nəqlinin kommersiya qiymətləri ilə bağlı Azərbaycan və Türkmənistan tərəflərinin 
rahatlıqlarını, razılıqlarını yenidən ortaya qoydu.  

 

 

60. Türkmənistanın «qaz diplomatiyası»nın azsəmərəli olmasına ciddi təsir edən amillər sırasına 
daxildir? 1. özünü «neytral» elan edən Türkmənistanın xəzərin statusu məsələsində bir müddət 
Rusiya ilə İranın «kondominium prinsipi» ni dəstəkləməsi 2. rəsmi aşqabadın iranla müqaviləyə 
(1995) əsasən ilkin təbii qazı məhdud ötürmə güclü (ildə 2 mlrd. m3 ) kəmərlə oraya ixrac etməsi 
3. Xəzərin statusu məsələsində Rusiya ilə ziddiyyətin olması 4. Türkmənistanın da çox maraqlı 
olduğu, Qazaxıstan, Çin, Əfqanıstan-Pakistan, İran-Türkiyə istiqamətlərində qaz kəmərinin 
çəkilməsinə dair layihənin reallaşmaması 5. Xəzərin statusu məsələsində İran ilə 
ziddiyyətinolması   

              1,2,4 

 3,4,5 

 1,4 

 2,4,5 

 1,2 

 

 

61. XX əsrin axırlarına doğru (1977) Türkmənistanda qaz istehsalının aşağı düşməsinə təsir edən 
amillər sırasına daxildir 1. istehsalda istifadə olunan texnologiyanın yararsızlığı 2. istismar olunan 
yataqlarda qaz ehtiyatının azalması 3. yeni qaz yataqlarının kəşf olunmaması 4. türkmənistan 
qazının daimi alıcılarından sayılan bəzi postsovet respublikalarının onun əvəzini ödəyə bilməməsi 
5. rusiyanın inhisçarçılığı, qəbul edilməz şərtlərinin olması  



 1,2,3 

 2,3,4 

 4,5 

 3,5 

 2,4 

 

 

62. Təbii qaz ehtiyatlarına görə dünyada 4-cü yeri tutan ölkə hansıdır? 

  Qazaxıstan 

 Türkmənistan 

 Özbəkistan 

 Venesuela 

 Azərbaycan  

 

 

63. Tengiz yatağının mənsub olduğu ölkə hansıdır? 

  türkmənistan 

 Özbəkistan 

 Qazaxıstan 

 Azərbaycan 

 Gürcüstan 

 

 

64. 1998-ci ildə Azərbaycanda öz səfirliyini açan Türkmənistan sonralar hansı səbəbdən diplomatik 
nümayəndələrini geri çağırdı? 

  «Əsrin müqaviləsi»ndən kənarda qaldığı üçün 

 «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» boru kəmərinin ölkəsindən keçməsi 

 ölkə prezidenti ilə yaşanan anlaşılmazlıqlar 

 Xəzərin statusu ilə bağlı narazılıqlar ucbatından 

 Xəzərdə çıxarılan neftdən Azərbaycanın ona pay verməməsi 



 

 

65. Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında neftə dair imzalanan sənədlərin 
əsasında hansı ideya dururdu? 

  Azərbaycan neftinin Qazaxıstandan keçməklə Avropaya nəqli 

 Qazaxıstan neftinin Azərbaycandan keçməklə İrana nəqli 

 Qazaxıstan neftinin Azərbaycan tərəfindən ucuz qiymətə alınması 

 Xəzərin statusu ilə bağlı problemlərin həlli 

 Qazaxıstan neftinin Azərbaycandan keçməklə Bakı-Ceyhan və Bakı-Supsa kəmərləri, habelə 
dəmiryolu ilə düneya bazarına nəqli 

 

 

66. Qazaxıstan respublikasına aid olan neft-qaz şirkəti hansıdır? 

  Şevron 

 NİOS 

 Kazmunayqaz 

 TPAO 

 ACİP 

67. Neft fondlarını ölkələrinə müvafiq düzün: I ABŞ 1 «GRF» II Azərbaycan 2 «Temasek» III 
Norveç 3 «Alyaska» IV Sinqapur 4 «ARDNF» 

  I-3, II-4, III-2, IV-1 

 I-3, II-4, III-1, IV-2 

 I-3, II-1, III-4, IV-2 

 I-4, II-1,III- 2, IV-3 

 I-1, II-2, III-3, IV-4 

 

 

68. «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu»nun (ARDNF-in) əsas vəzifəsinə aiddir?  

 büdcə layihəsinin hazırlanması 

 büdcənin qəbul edilməsi 



 neft yataqlarından əldə edilən valyuta vəsaitlərinin, digər gəlirlərin toplanması və onların səmərəli 
idarə olunması 

 büdcənin icrası haqqında hesabatın verilməsi.  

 ölkənin xarici şirkətlərlə birgə işlədilən neft yataqlarından əldə edilən gəlirlərin, digər mühüm 
dövlət əhəmiyyəli layihələrin reallaşdırılmasına yönəldilməməsi  

 

 

69. Neçənci illərdə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatın inkişaf surəti cəhətdən «dünyada analoqu 
olmayan ölkəyə»çevrilmişdir? 

  2006-2008 

 1996-1998 

 2000-2002 

 2010-2012 

 2004- 2006 

 

 

70. Aşağıdakı xüsusiyyətlər neftə əsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizə edir? 1. neft 
ehtiyatlarından əldə olunan gəlirlərdən səmərəli istifadə 2. yataqların qənaətlə mənimsənilməsi 3. 
tranzit üçün açıqlıq və inkişaf etmiş (neft istehlakçısı) olan ölkələrlə, əhatənin artımına təsiri 4. 
neft gəlirlərindən qazanılan maliyyə vəsaitlərinin ilk növbədə neftlə əlaqədar olan emal, 
maşınqayırma və kimya sənayesinə qoyulması  

 «Küveyt çiçəklənməs 

 «Nigeriya faciəsi» 

 «İran təcrübəsi» 

 «Norveç fenomeni» 

 «Holland xəstəliyi» 

 

 

71. Rusiya və Ukrayna (Avropa) arasında baş verən «qaz müharibəsi» zamanı münasibətlərin 
tənzimlənməsində vasitəçi olan təşkilat hansıdır?  

 BMT 

 NATO 

 MDB 



 Aİ 

 ATƏT 

 

 

72. «Naftoqaz» şirkətinin mənsub olduğu ölkə hansıdır?  

 Azərbaycan 

 Ukrayna 

 İran 

 Rusiya 

 Norveç 

 

 

73. Rusiyanın ukrayna ilə yeni «qaz müharibəsi» nə başlamasının səbəbləri hansılardır? 1. 
Ukraynanın Xəzərin Azərbaycan sektorundakı qaz ehtiyatlarına sahib olmaq istəyi. 2. Rəsmi 
Kiyevin müstəqil beynəlxalq siyasəti. 3. Ukraynanın tezliklə Nato üzvü olmaq planı 4. 
Ukraynanın Gürcüstanı hərtərəfli dəstəkləməsi 5. Rusiyanın Ukrayna ərazisindən keçən, 
Avropaya istiqamətlənən qaz kəmər¬ləri üçün rəsmi Kiyevin yüksək tranzit tarifləri 
müəyyənləşdirməsi  

 1,3,5 

 2,3,5 

 2,3,4 

 3,4,5 

 1,2,3 

 

 

74. Rusiyanın Xəzərin hərbiləşdirilməsinin istəməməsinin səbəbləri sırasına daxil deyil: 

  Türkmənistanın silahlanması Azərbaycanla Qazaxıstanın da Xəzəri hərbiləşdirmək sələrini 
şərtləndirə bilər.  

 Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistanın silahlanması Rusiyanın Xəzərdəki hazırki ən güclü tərəf 
statusunun saxlanması üçün əlavə tədbirlər görməsi zərurətini yaradır 

 Rusiyanın öz hərbi gücünü artırmasından ötrü tələb olunan iri həcmi maliyyə vəsait problemi 

 Xəzərdəki hər hansı bir kiçicik də olsa hərbi münaqişənin NATO (ABŞ) və dicər qüvvələri 
hövzəyə gətirməsi təhlükəsi 



 Rusiyanın irandan çəkilməsi  

 

 

75. «CAGP» layihəsi nəzərdə tutur?  

 Azərbaycanın Rusiyaya, İrana və Gürcüstan vasitəsilə Qara dəniz ilə Avropaya qaz nəqlini 

 Novorossiyskdən qara dəniz ilə Bolqarıstana, İtaliyaya Avstriyaya qaz nəqlini 

 azərbaycanla və orta Asiya (Türkmənistan) qazının Qara dənizdən keçməklə Ukraynaya və 
oradanda Avropaya nəqlini 

 Azərbaycan qazının Ermənistan və Türkiyədən keçmək və Avropaya nəqlini 

 Türkmənistan qazının Özbəkistan və Qazaxıstan ərazisi ilə Çinə nəqlini  

 

 

76. Azərbaycan Respublikasının «Türkiyəsiz şaxələndirmə» planı nəyi nəzərdə tutur? 

  Türkiyəyə qaz ixracının dayandırılmasını 

 Türkiyənin «Nabucco» layihəsindən kənarlaşdırılmasını nəzərdə tutur 

 Azərbaycanın Rusiyaya, İrana və Gürcüstan vəsitəsilə Qara dəniz sahilləri ilə Avropaya qaz 
nəqlini nəzərdə tutur 

 Türkiyəyə satılan qazın qiymətinin artırılmasını 

 Azərbaycan qazının Qazaxıstandan keçməklə çinə nəqlini nəzərdə tutur.  

 

 

77. 2009-cu il iyulun 13-də Ankarada «Nabucco» nun həyata keçirilməsi üçün 5 tranzit ölkənin 
hökümətləri tərəfindən imzalanan sazişə aid olan dəyər ləndirmələr sırasına daxil dexil deyir?  

 «Nabucco»nun həyata keçirilməsində ilk real addım  

 enerji geosiyası savaşında yeni mərhələ 

 Türkiyənin «qaz həmlələrinin» ilki 

 qazın alınacağı ölkələri müəyyənləşdirməyən, buna görə də layihənin gerçəkləşdirilməsinə 
təminat verməyən sənəd 

 layihənin gerçəkləşdirilməsinə təminat verən sənəd  

 

 



78. Hansı ölkə ixrac üçün hasil etdiyi qazı bütövlüklə rusiyaya satmaq barədə qərar qəbul etmişdir?   
Türkmənistan 

 Qazaxıstan 

 Özbəkistan 

 Azərbaycan 

 İran 

 

 

79. “Nişanlısı çox olan Bakı neft gözəli” ifadəsi kimə məxsusdur?  

 Serebroviskiyə 

 Nərimanova 

 Leninə 

 Ordconikidzeyə 

 Çiçerinə 

 

 

80. Azərbaycan SSR Dövlət yanacaq komitəsi neçənci ildə yaradıldı?  

 1978 

 1968 

 1988 

 1990 

 1997 

 

 

81. XX əsrin 80-cı illərinin sonunda Azərbaycana gələn xarici neft şirkəti hansıdır?  

 Amoko  

 BP 

 Statoil 

 Penzoil 

 Remko 



 

 

82. ”Remko” nef şirkəti neçənci ildə Azərbaycana gəlmişdir? 

  1989 

 1988 

 1991 

 1994 

 1990 

 

 

83. 1991-ci ildə Azərbaycanda 3 yatağın işlənməsinə dair tenderin qalibi olan şirkət:  

 Ekson 

 Amoko 

 Penzoil 

 Şevron 

 TPAO 

 

 

84. Qaradağ yatağının işlənməsi üçün Lukoil ilə fəaliyyətini birləşdirən neft şirkəti. 

  Ekson 

 ACİP 

 Penzoil 

 Şevron 

 TPAO 

 

 

85. ABƏŞ və Şimali Abşeron əməliyyat şirkətinin üzvü olan neft şirkəti: 

  Amoko 

 BP 

 İtoçu 



 Penzoil 

 Remko 

 

 

86. Azərbaycanın 1990-cı illərdən etibarən digər ölkələrin neft şirkətləri ilə apardığı danışıqların 
mərhələlərinə aiddir: 1. 1990-da Əsrin müqaviləsinin bağlanmasınadək olan müddət 2. Əsrin 
müqaviləsindən 1998-ci ilədək olan dövr 3. İstanbul sazişindən sonrakı dövr 4. Əsrin 
müqaviləsindən 1997-ci ilədək olan dövr 5. Bakı-Supsanın istismarından sonrakı dövr 

  1,2,4 

 1,2,5 

 1,2,3 

 1,3,4 

 2,3,5 

 

 

87. H. Əliyevin “AR-də dəniz neft və qaz yataqlarının işlənməsinin surətləndirilməsi haqqında” 
fərmanı nə vaxt verilib? 

  1994 

 1996 

 1995 

 1997 

 1993 

 

 

88. Ə. Elçibəyin yürütdüyü “enerji siyasəti”nə aid deyil: 

  Qərb yönlü enerji siyasəti 

 Əvvəlki hakimiyyətin bağladığı müqavilələr ləğv edildi 

 Xarici şirkətlərlə 6 müqavilə imzalandı 

 Rusiya və İranla müqavilələrə icazə verilmədi 

 Ölkəmizin maraqlarını nəzərə alan heç bir müqavilə imzalanmadı 

 



 

89. Əsrin müqaviləsinə dair beynəlxalq yanaşmalar sırasına daxil deyil:  

 Qərbin məmnunluğu 

 Rusiyanın ziddiyətli münasibəti 

 ABŞ-ın narazılığı 

 Türkiyənin incikliyi 

 İranın onu tanımaması 

 

 

90. İranın Əsrin müqaviləsindən kənarda qalmasının səbəbi:  

 ABŞ-ın ciddi müqaviməti üzündən 

 İranın müqavilədə aldığı payın azlığı 

 Müqaviləyə gec dəvət olunması 

 Şimali Azərbaycan məsələsinə görə yaranan narazılıq 

 Rusiyanın arasıkəsilməz təzyiqləri 

 

 

91. Əsrin müqaviləsi neçənci ildə Milli məclis tərəfindən tanındı? 

  1994 

 1995 

 1999 

 1997 

 1998 

92. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1. Şahdəniz müqaviləsi 2. Dan ulduzu Əşrəfi müqaviləsi 3. 
Qaradağ müqaviləsi 4. Lənkərn-dəniz müqaviləsi 5. Yalama D-222 müqaviləsi  

 3,1,2,4,5 

 1,2,3,4,5 

 1,3,4,5,2 

 2,3,4,5,1 

 4,5,3,2,1 



 

 

93. Beynəlxalq neft şirkətlərini ölkələrə müvafiq düzün: I ACİP 1. Almaniya II Total 2. İran III 
Demineks 3. Belçika IV NİOC 4. İtaliya V Portfina 5. Fransa 

  I-4,II-5,III-1,IV-2,V-3 

 I-3,II-5,III-1,IV-2,V-4 

 I-4,II-1,III-2,IV-2,V-3 

 I-4,II-5,III-3,IV-2,V-1 

 I-4,II-5,III-1,IV-3,V-2 

94. Hansı neft yatağı daha əvvəl kəşf olunub?  

 Qərbi Sibir 

 Alyaska 

 Şimal dənizi 

 ABŞ-Texas 

 İndoneziya 

 

 

95. Müasir dövrdə dünya enerjisinin neçə faizi neft hesabına təmin olunur?  

 35% 

 45% 

 43% 

 40% 

 33% 

 

 

96. Neftli ərazilər ümumi Yerin kürə səthinin neçə faizini təşkil edir?  

 6% 

 19% 

 9% 

 11% 



 5% 

 

 

97. Dünyanın ən iri neft yatağı olan “Qafar” hansı ölkəyə məxsusdur?  

 Küveyt] 

 Qatar 

 İraq 

 Səudiyyə Ərəbistan 

 İran 

 

 

98. OPEK-ə daxil olan ölkə deyildir? 

  İraq 

 Venesuela 

 Küveyt  

 İndoneziyada 

 Meksika 

 

 

99. Meksikaya mənsub “Kanterrel” yatağı neçənci ildə kəşf olunmuşdur? 

  1979 

 1976 

 1966 

 1876 

 1879 

 

 

100. Dünyanın 2-ci böyük neft yatağı olan “Kanterrel” hansı ölkənin ərazisində yerləşir?  

 Venesuela 

 Səudiyyə Ərəbistan 



 Meksika 

 Liviya 

 Əlcəzair 

 

 

101. Nabucco” kəmərinin keçəcəyi ölkələr sırasına daxil deyil: 

  Bolqarıstan 

 Rumıniya 

 Rusiya 

 Avstriya 

 Macarıstan 

 

 

102. Nabucco” konsarsiumunun qurucusu olan şirkətlər sırasına daxil deyil: 

  OMV 

 MOL 

 Transqaz 

 Qazprom 

 Bulqarqaz 

 

 

103. Azərbaycandan Yunanıstana 2007-ci ildən cüzi miqdarda ixrac olunan qaz Türkiyənin 
hansı şirkəti tərəfindən Yunanıstana Avropa qiymətlərilə satılırdı? 

  RWE 

 TPAO 

 MOL 

 Transqaz 

 Botaş 

 

 



104. Neftə əsaslanan başlıca inkişaf modelləri sırasına daxil deyil:  

 ABŞ faciəsi 

 Norveç fenomeni 

 Küveyt çiçəklənməsi 

 Nigeriya faciəsi 

 Holland xəstəliyi 

 

 

105. ”Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının Mərkəzi Azəri hissəsindən ilk neftin alınmasına 
başlanmışdır?   
14 fevral 2005-ci ildən 

 18 fevral 2005-ci ildən 

 18 sentyabr 2002-ci ildən 

 25 may 2005-ci ildən 

 8 fevral 2005-ci ildən 

 

 

106. Bakı-Tbilisi-Ceyhan” əsas ixrac boru kəmərinin əsas göstəricilərinə aid deyil? 

  Boru kəmərinin 255 km-i Azərbaycanda ,445km-i Gürcüstanda,1070km-i Türkiyədədir. 

 Marşrutun uzunluğu 1770 km-dir. 

 xam neftötürmə qabiliyyəti sutkada 1 milyon barrel 

 Nasos stansiyalarının sayı:8 

 Layihə üzrə cari xərclər:ümumi xərc 2.9 mlrd ABŞ dolları 

 

 

107. “Əsrin müqaviləsi”ndə Yaponiyanın “İtoçi” şirkəti öz payını hansı xarici neft şirkətlərinin 
sahib oduğu payından aldı? 

  Yunokal,Penzoyl 

 Mak-Dermot,Remko 

 Amoko,Ekson,Mobil 

 Penzoyl,Mak-Dermot 



 Statoyl,Lukoyl 

 

 

108. “Əsrin müqaviləsi”ndə ABŞ-ın “Penzoyl” şirkətinin satdığı paydan öz pay bölgüsünü 
alan neft şirkətləri hansılardı? 

  Yunokal,Ekson,Mobil 

 BP,ARDNŞ 

 İtoçi,Ekson,Mobil 

 Remko,Delta-Hess 

 Statoyl,TPAO 

 

 

109. Bakı-Supsa neft kəməri neçənci ildə istismara verilmişdi?  

 21 mart 1999-cu ildə 

 20 sentyabr 1994-cü ildə 

 17 aprel 1999-cu il 

 12 noyabr 1997-ci ildə 

 7 aprel 1999-cu ildə 

 

 

110. Azərbaycan,Gürcüstan və Türkiyə tərəfindən xam neftin “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” əsas 
ixrac neft kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair saziş imzalandı? 

  1994-cü il 5-6 dekabrda Budapeştdə 

 1996-cı il 1-3 dekabrda Lissabonda 

 1999-cu il 8 noyabrda İstanbulda 

 1994-cü il 20 sentyabrda Bakıda 

 1999-cu il 18 noyabrda İstanbulda 

 

 

111. Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərinin tikilişi və gələcəkdə onun istismar edilməsi üçün 
London şəhərində “BTCCO” şirkəti təsis edildi: 



  1 avqust 2002-ci il 

 18 noyabr 1999-cu il 

 18 sentyabr 2002-ci il 

 11 avqust 2002-ci il 

 18 sentyabr 2001-ci ildə 

 

 

112. BTC” layihəsində nəzərdə tutulmuşdur? 

  Neft boru kəmərinin çəkilişi 

 Layihədə çəkiləcək boruların Rusiyadan idxal edilməsi 

 Səngəçal terminalının genişləndirilməsi 

 Ceyhan limanında müasir standartlara cavab verən terminalın inşası 

 8 nasos stansiyasının tikintisi 

 

 

113. ”Azərbaycan Respublikasının yanacaq – enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) 
üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiqinə dair Respublika prezidentinin sərəncamı nə vaxt olmuşdur? 

  1 avqust 2002-ci il 

 18 sentyabr 2003-cü il 

 14 fevral 2005-ci il 

 4 fevral 2005-ci il 

 14 aprel 2005-ci il 

 

 

114. Praqa bəyannaməsi”ndə qoşulan dövlətlər sırasına aid deyil: 

  Türkmənistan 

 Gürcüstan 

 Azərbaycan 

 Türkiyə  

 Misir 



 

 

115. Rusiyanın “Nabucco”ya başlıca alternativ olaraq nəzərdə tutduğu qaz kəməri hansıdır?  

 Cənubu Pars 

 Şimal axını 

 Qərb axını 

 Cənub axını 

 Şərq-Qərb axını 

 

 

116. Rusiyanın “Cənub axını” layihəsinin tranzit ölkələri sırasına daxil deyil  

 Rusiya 

 Qazaxıstan 

 Bolqarıstan 

 Türkiyə 

 Rumıniya 

 

 

117. İranın “Cənubi Pars” layihəsində ixrac olunacaq qaz hansı ölkədən ötürülməklə Avropaya 
çatdırılmalı idi?   
Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Ermənistan 

 Rusiya 

 Azərbaycan 

 

 

118. İranın ABŞ ilə Aİ-nin arasını vurmaq üçün həyata keçirmək istədiyi layihə hansıdır? 

  ”Cənub axını” qaz kəməri 

 Mavi axın” qaz kəməri 



 Ağ axın” qaz kəməri] 

 Pars”qaz kəməri 

 Şimali Pars” qaz kəməri 

 

 

119. Azəri,Çıraq,Kəpəz yataqlarına iddialı dövlət: 

  Türkmənistan 

 Qazaxıstan 

  İran 

 Özbəkistan 

 Rusiya 

 

 

120. ABŞ-ın Xəzərə iddiasına səbəb olan amillər sırasına daxil deyil:  

 Xəzərin ekoloji vəziyyətinin gərginləşməsi 

 Rusiya ilə çöxşaxəli rəqabətin olması 

 İranla hərbi qarşıdurmanın olması 

 Bakı-Tibilisi-Ərzurumun təhlükəsizliyi 

 Bakı-Tiblisi-Ceyhanın təhlükəsizliyi 

 

 

121. İranın Xəzər siyasətinə mane olmasının səbəblərinə daxil deyil:  

 İranın Əsrin müqaviləsində iştirakına yol verilməməsi 

 İranın Şimali Azərbaycanda dövlətin güclənməsini istəməməsi 

 Bütöv Azərbaycan iddiasından narazılıq duyur 

 Xəzərin ona problem yaradacağı qənaətindədir 

 ABŞ-ın regiona təsiri kimi dəyərləndirilir 

 

 

122. İranın Xəzərin statusu ilə bağlı irəli sürdüyü təklif nədən ibarətdi? 



  Xəzərin 20% nisbətində bölünməsini təklif edir 

 Azərbaycanla eyni bölgüyə malik olmaq iddiasını irəli sürür 

 Xəzərin yalnız Rusiya ilə İran arasında bölünməsini təklif edir 

 Sahilyanı dövlətlərin ümumi istifadəsini istəyir 

 Bütün ehtiyatların İrana məxsus olduğunu iddia edir 

 

 

123. Xəzərin hüquqi statusu məsələsində hansı dövlətlər ölkəmizə dəstək olmuşdur? 

  ABŞ,Türkiyə 

 Rusiya,Türkiyə 

 Qazaxıstan,Türkiyə 

 Türkmənistan,ABŞ 

 Gürcüstan,Rusiya 

 

 

124. Xəzərin həm dibinin,həm də səthinin bölünməsi qənaətindədir  
Milli sektorlara bölgünü təklif edir 

 Dənizin yalnız dibini bölünməsi,səthinin isə sahilyanı dövlətlər tərəfindən istifadə olunması 

 25 faiz paya malik olmaq istəyir 

 Bütün sahilyanı dövlətlərin ümumi istifadəsi 

 Xəzərin həm dibinin,həm də səthinin bölünməsi qənaətindədir 

 

 

125. 2001-ci ildə Azərbaycan və İran arasında mübahisəyə səbəb olan yataq: 

  Araz-alov 

 Abşeron 

 Kəpəz 

 Muğan-dəniz 

 Çıraq 

 



 

126. Rusiyanın Xəzərin statusu ilə bağlı mövqeyi:  

 Xəzərin həm dibinin,həm də səthinin bölünməsi qənaətindədir 

 Milli sektorlara bölgünü təklif edir 

 Dənizin yalnız dibini bölünməsi,səthinin isə sahilyanı dövlətlər tərəfindən istifadə olunması 

 25 faiz paya malik olmaq istəyir 

 Bütün sahilyanı dövlətlərin ümumi istifadəsi 

 

 

127. Qərb marşrutunun problemli tərəfləri sırasına aid deyil:  

 Kəmərə rus-çeçen münaqişəsi təhlükəsinin olması 

 Neftin Bosfor boğazı ilə daşınması 

 Abxaz seperatçılarının kəmərə təhlükə yaratması ehtimalı 

 Rusiyanın təzyiqlərə əl atması 

 Çoxsaylı texniki problemlər 

 

 

128. Bakı-Tiblisi-Ceyhan üstünlükləri sırasına daxil deyil:  

 Qısa olması ən az xərc tələb etməsi 

 Nəqlin uzunmüddətli perspektivini təmin edir 

 Problemli boğazlardan keçmir 

 Seysmikliyi az olan zonalardan keçir 

 600 km qısala bilər 

 

 

129. Xəzər neftinə dair beynəlxalq Bakı konfransı nə vaxt keçirilib? 

  2000 

 2001 

 1999 

 1994 



 1998 

 

 

130. Hyunston şəhərində Əsrin müqaviləsi zamanı kim səfərdə olmuşdur?  

 İ.Əliyev 

 H.Əliyev 

 C.Əliyev 

  S.Huseynov 

 Bütütn cavab variantları döğrudur 

 

 

131. Gülüstan sarayında imzalanan müqavilə:  

 Əsrin müqaviləsi 

 Gülüstan müqaviləsi 

 Türkmənçay müqaviləsi 

 Doğru cavab yoxdur 

 Rusiya-İran müqaviləsi 

 

 

132. Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının birlikdə istismarını nəzərdə tutan müqavilə:  

 Əsrin müqaviləsi 

 Gülüstan müqaviləsi 

 Türkmənçay müqaviləsi 

 Doğru cavab yoxdur 

 Rusiya-İran müqaviləsi 

 

 

133. Neftin siyasi amilə çevrilməsi neçənci əsrə təsadüf edir? 

  XX  

 XIX 



 XVII 

 XVIII 

 XIII 

 

 

134. 1825-ci ildə neftin distilləsi kim tərəfindən həyata keçirilib?  

 Maykl Faradey 

 Albert Enyşteyn 

 Nyuton 

 Paskal 

 Henri Robert 

 

 

135. Neftin distilləsi kim tərəfindən həyata keçirilib?  

 Maykl Faradey 

 Albert Enyşteyn 

 Nyuton 

 Paskal 

 Henri Robert 

 

 

136. SSRİ neçənci ildə neft istehsalına görə birinci yerə çıxmışdır? 

  1974 

 1984 

 1978 

 1988 

 1976 

 

 

137. ABŞ neçənci ildə neft hasilatına görə birinci yerə çıxmışdır? 



  1991 

 1984 

 1978 

 1988 

 1976 

 

 

138. 1859-cu ildə ilk dəfə harda neft mexaniki üsulla çıxarılıb?  

 ABŞ 

 Almaniya 

 İtaliya 

 Almaniya 

 İngiltərə 

 

 

139. dünyada neft sənayesinin başlanğıcı hesab olunur? 

  1859 

 1884 

 1678 

 1788 

 1976 

 

 

140. ABŞ-da hər adama düşən neft vəqazın miqdarı dünya səviyyəsinin orta qiymətindəndən 
təxminən neçə dəfə çoxdur? 

  7 dəfə 

 4 dəfə 

 6 dəfə 

 9 dəfə 

 10 dəfə 



 

 

141. 1871-də Azərbaycanda: 

  Neft sənayesinin əsası qoyulub 

 Qazma üsulu ilə neft çıxarılb 

 Neftin ilk dəfə çıxarılması baş verib 

 Neft milyonçularının fəaliyyəti dayandırılıb 

 Bütün vcavab variantları doğrudur 

 

 

142. Azərbaycan neçənci ildə neft istehsalına görə dünyada birinci yerə çıxdı?  

 1898 

 1884 

 1678 

 1788 

 1976 

 

 

143. 1898-ci ildə Azərbaycan:  

 Neft istehsalına görə birinci yerə çıxdı 

 Neft istehsalına görə ikinci yerə çıxdı 

 Neft istehslına görə üçüncü yerə çıxdı 

 SSRİ-ə neftin ixracını dayandırdı 

 Əsas neft istehsalı sahələrinin əlindən verdi 

 

 

144. Avropada qaz ehtiyatları neçə faizdir? 

  45 

 44 

 23 



 19 

 38 

 

 

145. Göstərilən dövlətlərdən birində neft mənbələri olmayıb:  

 Yunanıstan 

 Türkiyə 

 Azərbaycan 

 İraq 

 İran 

 

 

146. Göstərilən dövlətlərdən birində neft mənbələri olmayıb: 

  Roma 

 Türkiyə 

 Azərbaycan 

 İraq 

 İran 

 

 

147. Göstərilən dövlətlərdən birində neft mənbələri olmayıb: 

  Bizans 

 Türkiyə 

 Azərbaycan 

 İraq 

 İran 

 

 

148. Övliya Çələbi neçənci ildə Bakıda olmuşdur? 

  1647 



 1786 

 1765 

 1678 

 1987 

 

 

149. 1647-ci ildəə Azərbaycanda olan səyyah: 

  Ö.Çələbi 

 A.Düma 

 Heredot 

 Kolumb 

 V.Qama 

 

 

150. Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft şirkəti:  

 Delta-Hess 

 Remko 

 Mak-Dermot 

 TPAO 

 Düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

151. Norveçə məxsus neft şirkəti:  

 Statoil 

 Remko 

 Mak-Dermot 

 TPAO 

 Düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 



152. Böyük İpək yolunun bərpası üzrə konfransda neçə dövlət iştirak edirdi?  

 32  

 25  

 45  

 23  

 27 

 

 

153. Böyük İpək yolunun bərpası üzrə həyata keçirilən tədbirlər hansı proqram çərçivəsində 
idi?  

 TASİS-TRASEKA 

 BMT nizamnaməsi 

 ATƏT bəyannaməsi 

 Helsinki yekun aktı 

 Əsas proqram yox idi 

 

 

154. Azərb aycan hansı təşkilatın “Sülh və dostluq naminə” proqramının üzvüdür?  

 NATO 

 BMT 

 ATƏT 

 AB 

 Avropa Şurası 

 

155. Son dövrlərdə Respublikamızda xarici şirkətlərin işlədiyi neft sektoruna investisiya 
axınının azalmasının səbəbləri sırasına daxil deyil? 

  investorların riskli ölkələrə maliyyə vəsaiti yönəltmək istəməməsi 

 mülkiyyət hüquqlarının pozulmasının kütləvi səciyyə daşıması 

 rəqabət imkanlarını xeyli məhdudlaşdıran inhisarlaşmanın olması 

 respublikamızda neft ehtiyatının kəskin şəkildə azalması 



 korrupsiyanın yüksək səviyyəyə çatması  

 

 

 

 

156. H. Əliyevin «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu» nun təsis edilməsi haqqında 
fərmanı neçənci ildə olmuşdur? 

  1999 

 1998 

 1994 

 1995 

 2002 

 

 

157. Azərbaycanın «neft və qaz» strategiyasının ən yaxşı halda «holland xəstəliyi», daha pis 
halda «Nigeriya faciəsi» ilə yekunlaşa biləcəyi ehtimal edənlərin dəlilləri sırasına daxil deyil  

 Azərbaycan tarixən neft sivilizasiyasının beşiyi sayılsa da heç vaxt öz neftinin sahibi ola bilməyib 
və yaxın gələdəkdə də olmayacaqdır 

 XX əsrin əvvəllərində dünya neft sivilizasiyasının «nəhəng mərkəzi» olan Bakı hazırda Yerin 
enerji xəritəsində «kiçik nöqtə»dir 

 AR-in neft ehtiyatının həcmi ölkənin «Küveytləşməsi»nə əsla əsas vermir 

 neft gəlirlərindən ölkə daxilində düzgün səmərəli istifadə olunmaması 

 qeyri-neft sektorunun yetərincə inkişaf etdirilməsi 

 

 

158. Azərbaycanın Norveçlə Küveytin «neftlə inkişaf yolu»nu getdiyinə dair dəlillər sırasına 
daxil deyil 
Xəzərin hüquqi statusu məsələlərində məqsədyönlü tarazlaşdırılmış siyasət aparması 

 neft gəlirlərinin müəyyən hissəsinin yüksək faizlərlə xarici banklarda saxlanması hesabına xeyli 
maliyyə şəraitinin qazanılması 

 son 5 ildə Azərbaycanda Ümumi Daxili məhsulun artması 

 Büdcədən ölkənin müdafiə qabiliyyətinin güclən ləndirilməsi üçün ayrılan hərbi xərclərin 
azaldılması 



 tikinti sektorunun sürətli inkişafı abadlıq işlərinin görülməsi 

 

 

159. «İran təcrübəsi» inkişaf modelini xarakterizə edən sənətlər sırasına daxil deyil:  

 neft gəlirləri ölkədə sosial bərabərliyi artırmışdır 

 «neft amili»nin iran «islam inqilabı»nın katalizatoruna çevrilməsi 

 İİR dönəmində neft gəlirlərinin böyük bir hissəsinin lüzumsuz müharibəyə sərf olunması. (İran-
İraq) müharibəsi  

 Gəlirlərin müəyyən qisminin rejimin sosial bazasının genişləndirilməsinə və teokratik 
hakimiyyətin ömrünün uzadılmasına ayrılması 

 Neft gəlirlərinin ucuz idxala şərait yaratmasının ölkədaxili iqtisadiyyat sahələrini (kənd 
təsərrüfatı) tənəzzülə uğratması\ 

 

 

160. «Hollan xəstəliy (sindromu)» inkişaf modelini xarakterizə edən cəhətlər sırasına daxil 
deyil 

  Bu sindrom Niderland iqtisadiyyatında 1960-1970-ci illərdə baş verən neqativ proseslərin 
ifadəsidir 

 neft gəlirləri şəraitində enerji bölməsinin zəifləməsi  

 neft gəlirləri şəraitində iqtisadiyyatın digər önəmlmi sahələrinin inkişafının unudulması 

 əhalinin sosial problemlərinin əsasən ilkin neft gəlirlərinin hesavına həll edilməsi 

 neft gəlirlərinin təbii səbəblər üzündən azalmasına görə sosial sahəyə ayrılan xərclərində azalması 

 

 

161. Nigeriya faciəsi» nə aid xüsusiyyətlər sırasına daxil deyil 

  karbohidrogen ehtiyatlarına malik ölkələr sırasında ən ağır , acınacaqlı vəziyyətdə olanıdır 

 bu ölkədə və «Nigeriya qrupuna daxil oedilən dövlətlərdə (İraq, Liviya) neft gəlirləri yalnız 
hakim dövlətldər ixtiyarındadır və təmamilə ona sərf olunur 

 neft gəlirlərinə nəzarət uğrunda şiddətli mübarizə bir sıra hallarda «vətəndaş müharibəsi» ilə 
nəticələnmişdir.  

 neft gəlirlərinin əksər hissəsini ABŞ mənimsəyir 

 neft gəlirlərinin hakim elitanın ixtiyarında olması onların zənginləşməsinə, əhalinin isə dəhşətli 
yoxsulluqda olmasına gətirib çıxarır.  



 

 

162. «Küveyt çiçəklənməsi»nə aid xüsusiyyətlər sırasına daxil deyil;  

 böyük həcmdə neft ehtiyatlarına malikol 

 mövcud ehtiyyatlar 13,3 mlrd. tondan ibarətdir 

 əhalinin sayının çox olması adambaşına düşən neftin miqdarını azaldır 

 gəlirlərin xeyli hissəsi sülaləyə çatır 

 neftdən gələn gəlirlər qeyri-neft sektoruna (ən çoxda turizm) da qoyulur  

 

 

163. «Norveç fenomeni»nə aid xüsusiyyətlər sırasına daxil deyil  

 neft ehtiyyatlarından əldə olunan gəlirlərdən səmərəli istifadə 

 yataqların qənaətlə mənimsənilməsi 

 tranzit üçün açıqlıq və inkişaf etmiş (neft isçtehlakçısı) olan ölkələrlə əhatənin gəlir artımına təsiri 

 neft gəlirlərindən qazanılan maliyyə vəsaitinin ilk növbədə neftlə əlaqədar olan emal, 
maşınqayırma və kimya sənayesinə qoyulması 

 neft ehtiyatlarının həcminin çox olması (14 mlrd. ton) 

 

 

164. Hansı illərdə keçirilən tədbirlər Azərbaycanda böhranı aradan qaldırdı? 

  1993-2005 

 1994-2000 

 1998-2006 

 1995-2005 

 1997-2003 

 

 

165. Bitərəf ölkə kimi bloklara qoşulmayan ölkələrə nümunə ola bilər:   

               İran,Türkmənistan 

 Gürcüstan,Ermənistan 



 ABŞ,Türkiyə 

 İsrail,Azərbaycan 

 Pakistan,İngiltərə 

 

 

166. Manatın denonsasiyası haqqında fərman imzalandı:  

 2005-ci ildə 

 2003-cü ildə 

 2002-ci ildə 

 2004-cü ildə 

 2006-cı ildə 

 

 

167. Azərbaycanda daxili və xarici siyasət sahəsində ali icra hakimiyyəti funksiyasını həyata 
keçirir: 

  Prezident 

 Bələdiyyələr 

 Milli Məclis 

 Baş nazir  

 Xarici İşlər Nazirliyi 

 

 

168. Konstitusiyanın neçənci maddəsinə görə dövlət başçısı Azərbaycanın xarici siyasətinə 
rəhbərlik edir?  

 8 

 9 

 4 

 21 

 20 

 



 

169. Dövləti xarici aləmdə,beynəlxalq münasibətlər sistemində təmsil edir,ölkənin xarici 
aləmdə gündəlik ali təmaslarını yaradır,xarici siyasət aktlarını,bəyanatları,teleqram və məktubları 
imzalayır: 

  Prezident 

 Bələdiyyələr 

 Milli Məclis 

 Baş nazir 

 Xarici İşlər Nazirliyi 

 

 

170. Azərbaycanda ali qanunverici hakimiyyətə malikdir:  

 Milli Məclis 

 Prezident 

 İcra başçısı 

 XİN 

 DİN 

 

 

171. Azərbaycanın xarici siyasətinin maddi resurslarına aid olanlardan biri səhvdir: 

  Sosial resurslar 

 Coğrafi resurslar 

 İqtisadi resurslar 

 Hərbi resurslar 

 Demoqrafik resurslar 

 

 

172. Çindən Avropaya və bütün dünyaya açılan dəhliz: 

  ”İpək yolu” 

 TRASEKA 



 Bakı-Tiblisi-Ərzurum 

 Bakı-Ceyhan 

 Neft daşları 

 

 

173. Rusiyaya rəqib,Şərq-Qərb ölkələrinə isə bağlayıcı rolunu icra edir:  

 Azərbaycan 

 İran 

 Türkiyə 

 Ermənistan 

 Türkmənistan 

 

 

174. Azərbaycanın xarici siyasətdə mühüm addımlar atmasını kimin adı ilə bağlaya bilərik? 

  H.Əliyev 

 N.Nərimanov 

 M.Əzizbəyov 

 Ə.Elçibəy 

 İsa Qənbər 

 

 

175. Şimali Amerikanın ən böyük dövləti:  

 ABŞ 

 Meksika 

 Kanada 

 İngiltərə 

 Fransa 

 

 



176. BMT və onun Təhlükəsizlik şurası,NATO,ATƏT kimi qurumlar hansı dövlətin fəal 
təşəbbüsü ilə yaradılıb?  
ABŞ 

 Meksika 

 Kanada 

 İngiltərə 

 Fransa 

 

 

177. ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı:  

 1991 25 dekabr 

 1991 28 may 

 1991 27 iyun 

 1992 25 dekabr 

 1993 9 may 

 

 

178. 1992-ci il martın 17-də: 

  ABŞ Bakıda özünün səfirliyini açmış 

 ABŞ prezidenti Bakıda rəsmi səfərdə olmuş 

 İranın konsulluqları açılmış 

 Fransa ilə ikitərəfli müqavilə imzalanmış 

 ”Azadlığı müdafiə aktı” qəbul edilmiş 

 

 

179. 1991-1992-ci illərdə ABŞ hökuməti:  

 SSRİ-dən ayrılmış Azərbaycanı hərtərəfli öyrənir 

 SSRİ-nin müstəqilliyini tanıyır 

 İqtisadiyyatı bərba edir 

 Beynəlxalq araenada zəifləyir 



 Azərbaycanla diplomatik əlaqələri kəsir 

 

 

180. Azərbaycan-Amerika münasibətləri gərgin qarşıdurma vəziyyətində oldu:  

 Bill Klintonun hakimiyətə gəldiyi dövrdə 

 Corc Buşun hakimiyyətə gəldiyi dövrdə 

 Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə 

 İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə 

 Münasibətlər həmişə qaydasında olub 

 

 

181. 1993-cü ilin fevral ayının 4-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri hara yola düşdü? 

  Naxçıvana 

 Gəncəyə 

 Qubaya 

 Şamaxıya 

 Gürcüstana 

 

 

182. ”907-ci düzəliş” hansı dövlət tərəfindən qəbul olunub? 

  ABŞ 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Rusiya 

 İran 

 

 

183. Azərbaycan prezidentinə məktub göndərərək Ermənistanın kəlbəcəri işğal etməsini 
pislədi: 

  Bill Klinton 



 Corc Buş 

 Lindon Conson 

 Vudro Vilson 

 Franklin Ruzvelt 

 

 

184. 1994-1996-cı illərdə diplomatiyanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri:  

 ABŞ-la münasibətlərin inkişaf etdirilməsi 

 Gürcüstanla əlaqələrin qurulması 

 Pakistanla münasibətlərin bərpası 

 İranla dilomatik əlaqələri kəsmək 

 Dağıstanı Azərbaycana birləşdirmək 

 

 

185. ABŞ və Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyi 
dövr:  

 1995-1996 

 1997-1998 

 1993-1994 

 1992-1993 

 1990-1991 

 

 

186. 1995-ci ilin oktyabrında hansı təşkilatın 50 illiyi keçirildi?  

 BMT  

 NATO 

 ATƏT 

 ATƏM 

 AB 

 



 

187. Paris xartiyasının qəbulundan neçə il sonra Lisabbon sammiti keçirildi? 

  6 

 8 

 9 

 3 

 7 

 

 

188. ”Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə” nə vaxt imzalanıb?  

 1997-ci ildə 

 1996-cı ildə 

 1998-ci ildə 

 1993-cü ildə 

 1999-cu ildə 

 

 

189. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibi: 

  ABŞ,Rusiya,Fransa 

 İngiltərə,Fransa,ABŞ 

 Rusiya,Fransa,İngiltərə 

 ABŞ,Britaniya,Gürcüstan 

 Fransa,Ermənistan,İtaliya 

 

 

190. ”Amoko” hansı dövlətə məxsusdur?  

 ABŞ 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Gürcüstan 



 Avstraliya 

 

 

191. ”Eksson” hansı dövlətə məxsus şirkətdir?  

 ABŞ 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Gürcüstan 

 Avstraliya 

 

 

192. Biri ABŞ-a məxsus şirkət deyil:  

 “ Simens qardaşları” 

 “Amoko” 

 Yunokal 

 ”Eksson” 

 “Pennzoyl” 

 

 

193. Şimali Amerika ölkələrində ABŞ-dan sonra Azərbaycanın əlaqə saxladığı ikinci dövlət 
hansıdır? 

  Kanada 

 Meksika 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Gürcüstan 

 

 

194. Meksika ilə Azərbaycan arasında illik ticarət dövriyyəsi nə qədərdir? 

  1,5 milyon dolları hələ ki aşmayıb 



 1,7 milyard dollar 

 1,9 milyon dollar 

 1,8 milyard dollar 

 1,9 milyard dollar 

 

 

195. Göstərilən təşkilatlardan biri Azərbaycanın üzv olduğu təşkilat deyil:  

 AB 

 BMT 

 İKT 

 ATƏT 

 MDB 

 

 

196. 1996-cı ildə baş vermişdir: 

  Lisabbon sammiti 

 Paris sammiti 

 Budapeşt sammiti 

 Helsinki müqaviləsi 

 cavab variantlarının hamısı doğrudur 

 

 

197. BMT təhlükəsizlik şurasının neçə daimi üzvü var?  

 5 

 4 

 7 

 6 

 9 

 

 



198. 1993-cü ilin dekabrında Azərbaycan prezidenti hansı dövlətə rəsmi səfər etdi? 

  Fransa 

 İngiltərə 

 ABŞ 

 Kanada 

 İspaniya 

 

 

199. Əsrin müqaviləsində tərəfləri göstərin:  

 Azərbaycan və Avropa dövlətləri 

 Azərbaycan və Ermənistan 

 ABŞ və Azərbaycan 

 Azərbaycan və Gürcüstan 

 Gürcüstan və Ermənistan 

 

 

200. 1991-ci ilə aid olan hadisəni göstərin: 

  SSRİ-nin süqutu 

 Helsinki müqaviləsi 

 İKT-nin yaranması 

 MDB-nin süqutu 

 Potsdam konfransı 

 

 

201. Müasir dövrdə Azərbaycanla münasibətlərində soyuqluq müşahidə olunduğu dövlət:  

 Fransa 

 Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Rusiya 

 İtaliya 



 

 

202. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət hansıdır? 

  Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Ermənistan 

 ABŞ 

 İngiltərə 

 

 

203. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk Avropa dövləti:  

 Rumınya 

 İspaniya 

 İngiltərə 

 Fransa 

 İtaliya 

 

 

204. 1996-cı il 4 iyun sazişinin mahiyyəti: 

  “Şahdəniz” yatağının istismarına dair 

 Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair 

 Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair 

 “Əsrin müqaviləsi”nə dair 

 Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsinə dair 

 

 

205. 1998-ci ilə aiddir: 1.GUAM-ın yaradılması 2.H.Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçilməsi 3.TÜRKSOY-un yaranması 4.Konstitusiya Məhkəməsinin 
yaradılması 

  2,4  



 3,4  

 1,2  

 3,2 

 heç bir variant düzgün deyil 

 

 

206. BMT-nin taradılmasından neçə il sonra Azərbaycan Respublikası onun üzvü oldu?  

 47  

 36  

 23  

 20  

 35 

 

 

207. XXI əsrin ilk günlərində Azərbaycan daxil oldu:  

 Avropa Şurasına 

 Avropa İttifaqına 

 İslam Təşkilatı Konfransına 

 NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”proqramına 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına 

 

 

208. Ki-Uest danışıqları zamanı ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanı:  

 təcavüzkar dövlət kimi tanıdı 

 NATO ilə əməkdaşlığa dəvət etdi 

 NATO ilə əməkdaşlığa dəvət etdi 

 Rusiyanın strateji müttəfiqi kimi tanımadı 

 BMT-dən uzaqlaşdırıldı 

 

 



209. Dünya azərbaycanlılarını ilk dəfə bir araya gətirən dövlət xadimi:  

 Heydər Əliyev 

 İlham Əliyev 

 Əbülfəz Elçibəy 

 M.Rəsulzadə 

 Ə.Topçubaşov 

 

210. İran ilə Çar Rusiyası arasında Xəzərin bölüşdürülməsi ilk dəfə nə vaxt olub?  

 1714-cü ildə 

 1755-ci ildə 

 1810-cu ildə 

 1826-cı ildə 

 1800-cü ildə 

 

 

211. İran ilə Çar Rusiyası arasında Xəzər mübahisəsi hansı müqavilələrlə əlaqədardır?  

 Türkmənçay və Gülüstan 

 Brest Litovsk və Gülüstan 

 Türkmənçay və Versal 

 Türkmənçay və Bağdad 

 gülüstan və Bağdad 

 

 

212. Siyasət və iqtisadiyyatın ayrılmazlığı problemi ilə məşğul olan tədqiqatçılar:  

 İ. Kant və R. Kohen 

 S. Strenci və R. Kohen 

 S. Strenci və S. Remp 

 S. Remp və İ. Kant 

 R. Kohen və S. Remp 

 



 

213. ”Müstəqil dövlətin xarici siyasəti milli mənafeyin təbiəti və mahiyyətini dərk etməyə 
kömək edən fiziki,siyasi və mədəni reallığa söykənməlidir” fikrinin müəllifi: 

  İ. Kant 

 I. Vallerstayn 

 U. Çörçil 

 H. Morqentau 

 R. Kohen 

 

 

214. H. Əliyev neçənci ildə Azərbaycana rəhbər seçildi?  

 1970  

 1983 

 1991 

 1969 

 1972 

 

 

215. Neftin kokslaşdırılması neçənci ilə təsadüf edir? 

  1987 

 1990 

 1986 

 1960 

 1976 

 

216. ”Əsrin müqaviləsi”ndə hansı yataqların birgə istismarı nəzərdə tutulurdu? 1. Azəri 2. 
Şahdəniz 3. Çıraq 4. Tangiz 5. Günəşli  

 1,4,5  

 1,3,5 

 2,4,5 



 3,4,5 

 1,2,4 

 

 

217. ”Əsrin müqaviləsi” neçə il müddətinə imzalanmışdır? 

  40 

 50 

 20 

 10 

 30 

 

 

218. ”Əsrin müqaviləsi”ndə ən çox pay alan tərəf: 

  Azərbaycan 

 Rusiya 

 Türkiyə 

 İngiltərə 

 ABŞ 

 

 

219. ”Əsrin müqaviləsi” neçə dildə imzalanıb? 

  5 

 6 

 4 

 3 

 7 

 

 

220. ”Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edən ölkələrə aid deyil: 

  ABŞ 



 Rusiya 

 İraq 

 Norveç 

 Türkiyə 

 

 

221. ”Əsrin müqaviləsi”ndə neçə şirkətiştirak edirdi? 

  5 

 6 

 9 

 7 

 11 

 

 

222. 12 dekabr 1994-cü ildə:  

 Əsrin müqviləsini Milli Məclis ratifikasiya etdi 

 H. Əliyev ABŞ-da rəsmi səfərdə oldu 

 Əsrin müqaviləsi qüvvədən düşdü 

 907-ci düzəliş ləğv olundu 

 Düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

223. ”Əsrin müqaviləsi”ndə ən az pay hansı şirkətə düşdü? 

  ARDNŞ 

 BP 

 Statoil 

 Delta 

 Türkiyə petrolları 

 

224. Rusiyada Azərbaycan sürtkü yağlarının satışını hansı şirkət həyata keçirib? 



  “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

 

 

225. “Nobel qardaşları” tərəfindən Bakıdan neft daşınılması hansı istiqamətlərdə həyata 
keçirilib? 1.Xəzər dənizindən Volqa çayına,ordan da dəmir yolu vasitəsilə 2.Zaqafqaziya dəmir 
yolu vasitəsilə Batuma,Qara dəniz sahilinə 3.Xəzər dənizindən Dunay çayına ordan da dəmir yolu 
vasitəsilə 4.Zaqafqaziya dəmir yolu ilə İstanbula,Egey dənizi sahillərinə 

  1,2 

 2,3,4 

 3,4 

 1,3 

 1,3,4 

 

 

226. Hansı şirkət 1882,1896-cı illərdə “Dövlət gerbi” mükafatına layiq görülüb? 

  “Simens qardaşları 

 “Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

 

 

227. 1884-cü ildə Qaraşəhərdə tikilmiş məktəbi hansı şirkət tikdirmişdir?  

 “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 



 Standart oil” 

 

 

228. ”Nobel qardaşları” şirkətinin təsisçiləri sırasına daxil deyil:  

 Lüdviq Nobel 

 Robert Nobel 

 Alfred Nobel 

 Pyotr Bilderlinq 

 Konon Lisenko 

 

 

229. Azərbaycan-rus sürtkü yağlarının Avropada istifadəsinə başlanmışdır?  

 1866 

 1877 

 1897 

 1900 

 1903 

 

 

230. Azərbaycan-rus sürtkü yağlarını ilk dəfə istifadə edən ölkə:  

 Almaniya 

 İsveç 

 Fransa 

 Norveç 

 İtaliya 

 

 

231. ”Nobel qardaşları” şirkətinin mədənlərində neft kimin rəhbərliyi ilə hasil olunurdu?  

 K.K.Nellis 

 Q.P.Eklund 



 Q.K.Oman 

 S.K.Peterson 

 S.S.Dalqren 

 

 

232. Qərb dəmiryolu cəmiyyəti” hansı ölkəyə məxsusdur?  

 Almaniya 

 İsveç 

 Fransa 

 Norveç 

 İtaliya 

 

 

233. 1888-1919-cu illərdə “Nobel qardaşları” şirkətinin rəhbəri:  

 Lüdviq Nobel 

 Robert Nobel 

 Alfred Nobel 

 Pyotr Bilderlinq 

 Emanuil Nobel 

 

 

234. 1879-1888-ci illərdə “Nobel qardaşları” şirkətinin rəhbəri:  

 Lüdviq Nobel 

 Robert Nobel 

 Alfred Nobel 

 Pyotr Bilderlinq 

 Emanuil Nobel 

 

 

235. ”Nobel qardaşları”nın iştirak etdikləri sərgilər sırasına daxil deyil:  



 Beynəlxalq gigiyena sərgisi(1884) 

 Ümumrusiya sərgisi(1885,1894) 

 Ümumdünya sərgisi(1894) 

 Beynəlxalq sərgi(1901) 

 Ümumdünya sərgisi(1922) 

 

 

236. ”Nobel qardaşları” neçə adda məhsul istehsal edirdi?  

 20 

 2 

 30 

 5 

 44 

 

 

237. XX əsin əvvəllərində “Nobel qardaşları” şirkətində hansı ölkənin kapitalının nüfuzu 
artmışdır? 

  Almaniya 

 İsveç 

 Fransa 

 Norveç 

 İtaliya 

 

 

238. Diskonto-İzel-Şaft bankı hansı ölkəyə məxsus idi?  

 Almaniya 

 İsveç 

 Fransa 

 Norveç 

 İtaliya 



239. .”Nobel qardaşları” Qafqazda,xüsusilə də Abşeron yarımadasında neft sənayesinin 
inkişafı üçün hansı istiqamətləri əsas götürmüşdür? 1.neft emelı zavodlarını xam neftlə təmin 
etmək 2.neftin saxlanılması üçün dəmir rezervatorların tikilməsi 3.neft qalçqlarından qaz istehsalı 
üçün istifadə edilməsi 4.ağ neftin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 5.neft məhsulları satılan 
məntəqələrdə ehtiyyat çənlərin tikilməsi 
1,3,5 

 2,3,4 

 1,4,5 

 1,2,3 

 Bütün cavablar doğrudur 

 

 

240. 1878-ci ildə işə salınan buxar mühərrikli nasoslarla təchiz olunmuş ilk neft kəməri hansı 
şirkət tərəfindən çəkilmişdir? 

  “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

 

 

241. ”Zoroastr” tankerləri ilk dəfə hansı şirkət tərəfindən Azərbaycana gətirilmişdir?  

 “Simens qardaşları” 

 Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

 

 

242. .”Neft villası” adlanan istirahət parkı hansı şirkət tərəfindən salınmışdır?  

 “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 



 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

 

 

243. Zaqafqaziya dəmir yolunun çəkilməsi hansı şirkət tərəfindən həyata keçirilib?  

 “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil”  

 “Royal Datç” 

 

 

244. ”Moisey” gəmisi hansı şirkətin sifarişi ilə hazırlanıb?  

 “Simens qardaşları” 

 “Nobel qardaşları” 

 “Royal Datç” 

 “Xəzər-Qara dəniz” 

 Standart oil” 

245. BTC əsasən hansı təhlükəli problemlərlə qarşılaşmışdır?1.Əl qaidə,PKK 
2.ermənilər,Rusiya və İran 3.Rusiya və Gürcüstan müharibəsi 4.bəzi hallarda transmilli 
korporasiyalar 5.zəlzələ,təbii fəlakətlərin olması  
1,4,2 

  1,3,5 

 1,4,3 

  2,3,4 

 3,4,5 

 

 

246. 2008-ci ildə Rusiyanın BTC kəmərini sıradan çıxarmağa curət etməməsinin səbəbi:   

               Kəmər ABŞ tərəfindən müdafiə olunurdu 



 Kəməri Avropa dövlətləri himayə edirdi 

 Kəmər Türkiyə tərəfindən himayə olunurdu 

 Kəmər Azərbaycan tərəfindən himayə olunurdu 

 Gürcüstan kəmərin müdafiəsi üçün çoxlu maliyyə vəsaiti ayırmışdı 

 

 

247. BTC neçənci ildə işə salındı? 

  2006 

 2008 

 2004 

 2009 

 2003 

 

 

248. BTC-nin inşasının sonradan bahalaşmasının səbəblərini göstərin: 1.tikinti işlərinin 
qiyməti artışdı 2.Gürcüstana tarif güzəştləri edilmişdi 3.Türkiyə tariflərdə müəyən güzəştlər 
istəmişdi 4.tikinti şirkətlərinin sayının çoxulması 5.keyfiyyətin daha da yüksəldilməsi   

               1,2,3 

 1,3,4 

 2,3.4 

 3,4.5 

 2,3,5 

 

 

249. ABŞ-ın BTC və Transxəzər üçün gördüyü tədbirlər sırasına daxildir: 1.Kəpəz və Sərdar 
yatağı haqqında danışıqlara çağırış edildi 2.layihənin maliyyə xərclərini öz üzərinə götürdü 
3.1988-ci ildə xüsusi müşavir müəyyənləşdi 4.Ankara bəyannaməsinə qatılması baş verdi 
5.Mütəxəssislərin ABŞ-dan gətirilməsi  
1,3,4 

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4,5 



 1,4,5 

 

 

250. ABŞ xəzərin hüquqi statusu məsələsində hansı təklifi dəstəklədi 

  Xəzərin sahilyanı dövlətlərlə orta xətt üzrə bölünməsini dəstəklədi 

 Bütün dövlətlərin istifadəsini dəstəklədi 

 Yalnız Rusiya və İran arasında bölünməsini dəstəklədi 

 Xəzərin yalnız təkinin bölünməsini dəstəklədi 

 Xəzərin su səthinin bölünməsini dəstəklədi 

 

 

251. ABŞ-ın BTC-ə üstünlük verməsinin əsas səbəbi:  

 Rusiyanın təsirini Xəzər regionundan qoparmaq 

 ABŞ neft şirkətlərinin bu layihədə iştirakı 

 Ona da pay düşməsi 

 Həddindən çox bu layihəyə sərmaye qoyması 

 Türkiyə ilə müttəfiq olması 

 

 

252. İranın BTC layihəsini dəstəkləməməsinin əsas səbəbləri sırasına daxil deyil:  

 layihədə ABŞ şirkətinin fəal iştirakı 

 Kəmərin bahalılığı 

 Siyasi kəmər olması 

 ekoloji problem yaratması ehtimalı 

 neft ehtiyatlarının azlığı 

 

 

253. Neft yataqlarının təsnifatında səhvə yol verilmişdir:  

 10 milyon tondan 50 milyon tona qədər-orta 

 10 milyon ton olan yataq-kiçik 



 300 milyon tona qədər-iri 

 300 milyon tondan 1 milyard tonadək-nəhəng 

 1 mlyrd tondan çox olan –unikal yataq 

 

 

254. Unikal neft yatağı: 

  1 mlyd tondan çox olan yataq 

 10 milyon ton olan yataq 

 300 milyon tona qədər olan yataq 

 yeni 10 milyon tondan 30 milyon tona qədər olan yataq 

 300milyon tondan 1mlyrd tonadək olan yataq 

 

 

255. Nəhəng neft yatağı adlanır:  

 1 mlyd tondan çox olan yataq 

 10 milyon ton olan yataq 

 10 milyon tondan 30 milyon tona qədər olan yataq 

 300milyon tondan 1mlyrd tonadək olan yataq 

 300 milyon tona qədər olan yataq 

 

 

256. NATO üçün “antikvar” qədər qiymətlidir?  

 Xəzər dənizi 

 Neft 

 Bakı şəhəri 

 Gəncə şəhəri 

  ABŞ 

 

 

257. PB-nin rəhbəri: 



  Con Braun 

 S.Remp 

 L.Nobel 

 A.Nobel 

 Roy Ellison 

 

 

258. Xəzər nefti ilə ilk kəşfiyyat oyunu nə vaxt başlayıb:  

  1870 

  1880 

  1890 

 1897 

  1789 

 

 

259. 1870-ci illərdə NATO-nu təmsil edən şirkətlər sırasına daxil deyil:  

 Rempo 

 Rokfeller 

  Nobel 

 Rotşild 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

260. Xəzər neftinin Azərbaycanla yanaşı böyük bir hissəsi hansı dövlətin payına düşür?  

  Qazaxıstan 

 Rusiya 

 Gürcüstan 

 İran 

 Türkiyə 

  Gürcüstan 



 

 

261. 1991 və 1992-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanın siyasətinin istiqaməti hansı dövlət 
yönümlü idi? 
Rusiya  

 ABŞ 

 Türkiyə 

 İngiltərə 

 Fransa 

 

 

262. 8 dekabr 1992-ci ildə 

  Belovejk sazişi imzalandı 

 Azərbaycan BMT-ə üzv seçildi 

 ATƏT yaradıldı 

 Azərbaycan respublika elan olundu 

 ”Əsrin müqaviləsi” imzalandı 

 

 

263. 1991-ci il 18 oktyabrda:  

 Azərbaycan respublika elan olundu 

 Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bərpa olundu 

 Azərbaycan BMT-ə qəbul oldu 

 Qarabağ münaqişəsi başladı 

 Azərbaycan ATƏT-in üzvü seçildi 

 

 

264. ”Helsinki aktı” və “Paris xartiyası”nı bir-birindən neçə il ayırır? 

  15  

 17  



 20  

 18  

 27 

 

 

265. ”Müstəqillik haqqında Bəyannamə” qəbul olundu:  

 30 avqust 1991 

 9 oktyabr 1991 

 24 oktyabr 1992 

 14 noyabr 1992 

 8 dekabr 1991 

 

 

266. 1991-ci il mart referendumu nəyi nəzərdə tuturdu? 

  SSRİ-nin saxlanılmasını 

 Müstəqilliyin qorunmasını 

 Sərhədlərin bərpasını 

 Qarabağ münaqişəsininhəllini 

 Ümumi problemləri 

 

 

267. 1993-cü il sentyabrın 6-da  

 H.Əliyev Rusiya Prezidenti ilə görüş keçirdi 

 Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi 

 H.Əliyev ABŞ-da səfərdə oldu 

 H.Əliyev Türkiyədə rəsmi səfərdə oldu 

 Azərbaycan BMT-ə üzv qəbul edildi 

 

 

268. 1993-cü il 24 sentyabrda:  



 Azərbaycan MDB-ə daxil oldu 

 BMT-ə qəbul oldu 

 ATƏT-ə qəbul oldu 

 AB-ə qəbul oldu 

 Dövlət müstəqilliyini bərpa etdi 

 

 

269. Ermənistan –Azərbaycan cəbhəsində atəşkəs əldə olundu: 

  1994-cü ildə 

 1995-ci ildə 

 1996-cı ildə 

 1993-cü ildə 

 1997-ci ildə 

 

 

270. Azərbaycan prezidentinin Gürcüstana rəsmi səfəri:  

 1996 8 mart 

 1997 9 may 

 1993 2 fevral 

 1994 6 yanvar 

 1998 3 iyun 

 

 

271. ”Ümumi Qafqaz evi” ideyasının başlanğıcını qoydu?  

 Azərbaycan və Gürcüstan arasında bəyannamə 

 Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə 

 Azərbaycan və İran arasında bəyannamə 

 Azərbaycan və Türkiyə arasında bəyannamə 

 Ermənistan və Gürcüstan arasında bəyannamə 

 



 

272. ”Ümumi Qafqaz evi” ideyasının həllini çətinləşdirdi?  

 Ermənilərin təcavüzkar siyasəti 

 Rusiyanın narazılığı 

 Gürcüstanın narazılığı 

 Türkiyənin narazılığı 

 İranın narazılığı 

 

 

273. 1993-1994-cü ildə Azərbaycan hansı qonşu dövlətlə münasibətlərini nizama saldı? 

  İranla 

 Rusiya ilə 

 Ermənistanla 

 Türkiyə ilə 

 Gürcüstanla 

 

 

274. Beynəlxalq aləmdə antiterror koalisiyası formalaşmağa başladı:  

 2001-ci ildə 

 200-ci ildə 

 1993-cü ildə 

 1998-ci ildə 

 1997-ci ildə 

 

 

275. Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri müəyyən edildi:  

 1993-1994-cü illərdə 

 1992-1993-cü illərdə 

 1991-1992-ci illərdə 

 1994-1995-ci illərdə 



 1990-1991-ci illərdə 

 

 

276. Azərbaycan respublika elan olunduqdan sonra ordu quruculuğunu hansı təşkilata uyğun 
həyata keçirirdi? 
NATO 

 BMT 

 ATƏT 

 ATƏM 

 AB 

277. ”Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə” nə vaxt imzalanıb?  

 1997-ci ildə 

 1996-cı ildə 

 1998-ci ildə 

 1993-cü ildə  

 1999-cu ildə 

 

 

278. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibi:  

 ABŞ,Rusiya,Fransa 

 İngiltərə,Fransa,ABŞ 

 Rusiya,Fransa,İngiltərə 

 ABŞ,Britaniya,Gürcüstan 

 Fransa,Ermənistan,İtaliya 

 

 

279. ”Amoko” hansı dövlətə məxsusdur? 

  ABŞ 

 İngiltərə 

 Fransa 



 Gürcüstan 

 Avstraliya 

 

 

280. ”Eksson” hansı dövlətə məxsus şirkətdir? 

  ABŞ 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Gürcüstan 

 Avstraliya 

 

 

281. Biri ABŞ-a məxsus şirkət deyil:  

 “ Simens qardaşları” 

 “Amoko” 

 "Yunokal” 

 ”Eksson” 

 “Pennzoyl” 

 

 

282. Şimali Amerika ölkələrində ABŞ-dan sonra Azərbaycanın əlaqə saxladığı ikinci dövlət 
hansıdır? 

  Kanada 

 Meksika 

 İngiltərə 

 Fransa 

 Gürcüstan 

 

 

283. Kanada Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı: 



 1991-ci il 25 dekabr 

 1991-ci il 28 noyabr 

 1992-ci il 30 yanvar 

 1993-cü il 13 fevral 

 1995-ci il noyabr 

 

 

284. Kanada Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr quruldu:  

 1992-ci il 2 avqust 

 1995-ci il 27 yanvar 

 1997-ci ildə 

 1998-ci ildə 

 1999-cu ildə 

 

 

285. Meksika Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı:  

 1991-ci il 25 dekabr 

 1991-ci il 28 noyabr 

 1992-ci il 30 yanvar 

 1993-cü il 13 fevral 

 1995-ci il noyabr 

286. Göstərilən təşkilatlardan biri Azərbaycanın üzv olduğu təşkilat deyil: 

  AB 

 BMT 

 İKT 

 ATƏT 

 MDB 

 

 

287. 1996-cı ildə baş vermişdir:  



 Lisabbon sammiti 

 Paris sammiti 

 Budapeşt sammiti 

 Helsinki müqaviləsi 

 cavab variantlarının hamısı doğrudur 

 

 

288. Əsrin müqaviləsində tərəfləri göstərin: 

 Azərbaycan və Avropa dövlətləri 

 Azərbaycan və Ermənistan 

 ABŞ və Azərbaycan 

 Azərbaycan və Gürcüstan 

 Gürcüstan və Ermənistan 

 

 

289. 1991-ci ilə aid olan hadisəni göstərin:  

 SSRİ-nin süqutu 

 Helsinki müqaviləsi 

 İKT-nin yaranması 

 MDB-nin süqutu 

 Potsdam konfransı 

 

 

290. Müasir dövrdə Azərbaycanla münasibətlərində soyuqluq müşahidə olunduğu dövlət: 

  Fransa 

 Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Rusiya 

 İtaliya 

 



 

291. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət hansıdır? 

  Türkiyə 

 Gürcüstan 

 Ermənistan 

 ABŞ 

 İngiltərə 

 

 

292. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk Avropa dövləti:   

              Rumınya 

 İspaniya 

 İngiltərə 

 Fransa 

 İtaliya 

293. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin Almaniya tərəfindən tanınması:  

 1992 yanvarın 12-si 

 1991-ci il 28 noyabr 

 1992-ci il 30 yanvar 

 1993-cü il 13 fevral 

 1995-ci il noyabr 

 

 

294. 1998-ci ilə aiddir: 1.GUAM-ın yaradılması 2.H.Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçilməsi 3.TÜRKSOY-un yaranması 4.Konstitusiya Məhkəməsinin 
yaradılması 

  2,4  

 3,4  

 1,2  

 3,2 



 Heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

295. BMT-nin taradılmasından neçə il sonra Azərbaycan Respublikası onun üzvü oldu?  

 47  

 36  

 23  

 20  

 35 

 

 

296. XXI əsrin ilk günlərində Azərbaycan daxil oldu: 

  Avropa Şurasına 

 Avropa İttifaqına 

 İslam Təşkilatı Konfransına 

 NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”proqramına 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına 

 

 

297. Ki-Uest danışıqları zamanı ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanı: 

  təcavüzkar dövlət kimi tanıdı 

 NATO ilə əməkdaşlığa dəvət etdi 

 Bütün iqtisadi layihələrdən uzaqlaşdırdı 

 Rusiyanın strateji müttəfiqi kimi tanımadı 

 BMT-dən uzaqlaşdırıldı 

 

 

298. Dünya azərbaycanlılarını ilk dəfə bir araya gətirən dövlət xadimi: 

  Heydər Əliyev 

 İlham Əliyev 



 Əbülfəz Elçibəy 

 M.Rəsulzadə 

 Ə.Topçubaşov 

 

 

299. Azərbaycan Respublikasının qəbul edilməsindən neçə il sonra həmin konstitusiyaya 
dəyişikliklər edilməsinə dair referendum keçirildi? 

  7 

 3 

 9 

 11 

 20 

 

 

300. AR-ın «Norveç neft uğuru» nu qazanmasının mümkünsüzlüyünü irəli sürənlərin gətirdiyi 
dəlillər sırasına daxil deyil  

 əhalinin sayındakı fərq 

 Norveçin «taranzitə açıqlığı», azərbaycanın isə «tranzitə qapalılığı » faktı 

 norveçin neft istehlakçısı olan inkişaf etmiş ölkələrlə əhatəsi, Azərbaycanın isə dünya bazarından 
uzaqlığı 

 neft gəlirlərindən istifadə yolları 

 ərazilərinin ölçülərindəki fərq  

 


