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Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnteqrasiya sözünün latıncadan mənası ; (Çəki: 1)
bütöv, tam"
əməkdaşlıq"
inkişaf"
daxil olma"
ayrılma"

Sual: Milli dövlətlərin bir-birlərindın uzaqlaşması adlanır. (Çəki: 1)
dezinteqrasiya



 sesessiya
 reinteqrasiya
interpretasiya
şaquli inteqrasiya

Sual: İnteqrasiya ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
NATO qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyası əsasında qurulmuşdur.
İnteqrasiya tarazlıq baxımından iki yerə bölünür.
İnteqrasiya prosesləri hətta bir siyasi vahidin daxilində də gedə bilər
Qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyasına regional və beynəlxalq qurumlar çərçivəsində 

azad şəkildə əməkdaşlıq edən ölkələr daxildir.
OPEK, İslam konfransı və BMT qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyası əsasında 

qurulmuşdur.

Sual: Belə inteqrasiyada güclü və qüdrətli bir dövlət, öz imkanlarından istifadə edərək 
rəhbərliyi əlinə alır, qurumun hədəflərini habelə, fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirir. 
Digər havadarlıq edən dövlətlər isə, onun ətrafında birləşirlər. (Çəki: 1)

Qarşılıqlı tarazlığa malik olmayan inteqrasiya
Qarşılıqlı tarazlıq inteqrasiyası
Siyasi inteqrasiya
İqtisadi inteqrasiya
Regional inteqrasiya

Sual: İnteqrasiya coğrafi əhatə dairəsi baxımından neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
4
2
5
3
Belə bir təsnifat yoxdur.

Sual: Biri coğrafi əhatə dairəsi baxımından inteqrasiyanın növlərinə aid deyil. (Çəki: 
1)

Lokal səviyyədə
Regional səviyyədə 
Subregional səviyyəsində 
Kontinental səviyyədə 
 Ümumdünya səviyyəsində

Sual: Regional səviyyədə inteqrasiya birliyinə aiddir. (Çəki: 1)
Türkiyə və İsrail arasındakı təhlükəsizlik birliyi.
 BMT
ASEAN 
Avropa İttifaqı
NAFTA



Sual: Avropa İttifaqı coğrafi baxımdan inteqrasiyanın bu növünə aiddir. (Çəki: 1)
Kontinental səviyyədə
Regional səviyyədə 
Subregional səviyyəsində 
Lokal səviyyədə 
Ümumdünya səviyyəsində

Sual: ASEAN coğrafi baxımdan inteqrasiyanın bu növünə aiddir. (Çəki: 1)
Subregional səviyyədə
Regional səviyyədə 
Kontinental səviyyəsində 
Lokal səviyyədə 
Ümumdünya səviyyəsində

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnteqrasiyanın formalaşmasına təsir edən şərtlərə aid deyil. (Çəki: 1)
Müştərək hədəfin yaxud, təhlükənin məhv olması
Mədəniyyət, tarix, dil, din, məzhəb, ideoloji, irqi, milli və adət-ənənə müştərəkliyi.
Coğrafi və təbii faktorlar baxımından yaxınlıq.
Mədəni-maarif, iqtisadi-siyasi və təhlükəsizlik sahələri üzrə ümumi təhlükə 

qarşısında qalan ölkələrin inteqrasiyası
Ölkə başçılarının siyasi dostluq rabitələri əsasında yaranan inteqrasiya

Sual: Dezinteqrasiyaya səbəb ola biləcək amillərə aid deyil. (Çəki: 1)
İnteqrasiya qurumunun rəhbərliyini öz öhdəsinə almış daha üstün siyasi-

geopolitik gücə malik olan dövlətlərin olması
Müştərək hədəfin yaxud, təhlükənin məhv olması;
Rəqib qüvvə və qurumların mövcudluğu;
Hər hansı bir regional qurumun üzvlərinin geopolitik baxımından nisbi 

bərabərlikləri, onlar arasında rəqabətin formalaşması
Mədəniyyət baxımından təzadların, qarşılıqlı ziddiyyətlərin və müttəfiqliyin 

mövcudluğu;

Sual: İnteqrasiyanın formalaşmasına təsir edən şərtlərə aiddir. (Çəki: 1)
Ölkə başçılarının siyasi dostluq rabitələri əsasında yaranması



Mədəniyyət baxımından təzadların, qarşılıqlı ziddiyyətlərin və müttəfiqliyin 
mövcudluğu;

Müştərək hədəfin yaxud, təhlükənin məhv olması;
Rəqib qüvvə və qurumların mövcudluğu;
Hər hansı bir regional qurumun üzvlərinin geopolitik baxımından nisbi 

bərabərlikləri, onlar arasında rəqabətin formalaşması

Sual: Dezinteqrasiyaya səbəb ola biləcək amillərə aiddir. (Çəki: 1)
Müştərək hədəfin yaxud, təhlükənin məhv olması
Mədəniyyət, tarix, dil, din, məzhəb, ideoloji, irqi, milli və adət-ənənə müştərəkliyi.
Coğrafi və təbii faktorlar baxımından yaxınlıq.
Mədəni-maarif, iqtisadi-siyasi və təhlükəsizlik sahələri üzrə ümumi təhlükə 

qarşısında qalan ölkələrin inteqrasiyası
Ölkə başçılarının siyasi dostluq rabitələri əsasında yaranması

Sual: İnteqrasiya qurumlarının xüsusiyyətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Bu qurumlar adətən totalitar siyasi quruluşa və hökumətlərə malik olurlar;
Bu qurumlar demokratik üsulla idarə olunurlar və belə qurumların üzvləri ümumi 

qərarların qəbul edilməsində bərabər rol oynayırlar;
İnteqrasiya qurumunun üzvləri habelə, onların başçıları ölkədaxili və beynəlxalq 

həmkarlığa daha çox üstünlük verirlər;
Bu üzvlər beynəlmiləl mənafeləri, milli mənafelərdən üstün tuturlar
Qurumun üzvləri və dövlətlər bəşər cəmiyyəti qarşısında başqalarından daha 

artıq məsuliyyət hiss edirlər. 

Sual: Daxilində dezinteqrasiya prosesləri baş verən qurumların xüsusiyyətlərinə aid 
deyil. (Çəki: 1)

Daxilində dezinteqrasiya prosesləri baş verən qurumların xüsusiyyətlərinə aid 
deyil.

Daxilində dezinteqrasiya prosesləri baş verən qurumların xüsusiyyətlərinə aid 
deyil.

Bu üzvlər adətən totalitar siyasi quruluşa və hökumətlərə malik olurlar;
Qurumun üzvləri və onların rəhbərləri özlərini beynəlxalq müqavilələr və qanunlar 

qarşısında o qədər də cavabdeh saymırlar;
Həmin siyasi sistemin üzvlərinin mövcudluğu müvəqqəti xarakter daşıyır və onlar 

başqalarının hakimiyyəti altına düşə biləcəkləri ehtimalına görə daim nigaran 
olurlar.

Sual: Daxilində dezinteqrasiya prosesləri baş verən qurumların xüsusiyyətlərinə 
aiddir. (Çəki: 1)

Bu qurumlar adətən totalitar siyasi quruluşa və hökumətlərə malik olurlar;
Bu qurumlar adətən totalitar siyasi quruluşa və hökumətlərə malik olurlar;
İnteqrasiya qurumunun üzvləri habelə, onların başçıları ölkədaxili və beynəlxalq 

həmkarlığa daha çox üstünlük verirlər;
Bu üzvlər beynəlmiləl mənafeləri, milli mənafelərdən üstün tuturlar;
Qurumun üzvləri və dövlətlər bəşər cəmiyyəti qarşısında başqalarından daha 

artıq məsuliyyət hiss edirlər. 



Sual: İnteqrasiya qurumlarının xüsusiyyətlərinə aiddir. (Çəki: 1)
Bu üzvlər beynəlmiləl mənafeləri, milli mənafelərdən üstün tuturlar.
Bu sistemin üzvləri və siyasi-ideoloji rəhbərləri daxiləqapanma və özünü təcrid 

hisslərinə mübtəla olurlar;
Bu üzvlər adətən totalitar siyasi quruluşa və hökumətlərə malik olurlar;
Qurumun üzvləri və onların rəhbərləri özlərini beynəlxalq müqavilələr və qanunlar 

qarşısında o qədər də cavabdeh saymırlar;
Həmin siyasi sistemin üzvlərinin mövcudluğu müvəqqəti xarakter daşıyır və onlar 

başqalarının hakimiyyəti altına düşə biləcəkləri ehtimalına görə daim nigaran 
olurlar.

Sual: İqtisadi fəaliyyət birliyinin yaranması üçün vacib olan şərtlərə aid deyil. (Çəki: 1)
Hər bir qrup ölkələrdə yaranan iqtisadi problemə tərəflər razı olarsa kənar ölkə 

müdaxilə edə bilər.
İqtisadi birliyə qoşulan dövlətlər iqtisadi inkişaf baxımından yaxın olmalıdırlar.
Bu ölkələr ümumi sərhəddə malik olmalıdırlar.
Tarixən onların arasında sağlam iqtisadi münasibətlər mövcud olmalıdır.
Hər bir qrup ölkələrdə yaranan iqtisadi problem ümumi birliyin gücü ilə həll 

olunmalıdır.

Sual: İnteqrasiya proseslərinin yüksək həddə çatması hesab olunur. (Çəki: 1)
1990-cı illər
2000-ci illər
1980-ci illər
1960-cı illər
1970-ci illər

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnteqrasiya prosesinə daxil olan ölkə üçün əlverişli şərtlərə aid deyil. (Çəki: 1)
İnteqrasiya prosesini artırması məhsuldar qüvvələrin milli təsərrüfat sistemindən 

kənara çıxmasına təsir etmir.
İnteqrasiya əməkdaşlığı bu qruplaşma daxilində maliyyə, material, digər 

ehtiyatların hərəkətinə zəmin yaradır.
Bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığı genişləndirir.
İqtisadi rəqabətdə müəyyən üstünlüyə nail olmaq imkanı verir.
Əmək, yeni texnologiya və s. də mübadiləsi baş verir.



Sual: İnteqrasiyanın mərhələlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Maliyyə ittifaqı
Azad ticarət zonası 
Gömrük ittifaqı 
Ümumi bazar 
İqtisadi və valuta ittifaqı 

Sual: İqtisadi inteqrasiyanın ən sadə forması hesab edilir. (Çəki: 1)
Azad ticarət zonası 
Siyasi ittifaq 
Gömrük ittifaqı 
Ümumi bazar 
İqtisadi və valuta ittifaqı 

Sual: İnteqrasiyanın «azad ticarət zonası » mərhələsinə aid deyil. (Çəki: 1)
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir
Birliyin üzvü olan ölkələr gömrük tariflərini ləğv edirlər.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlət üçün özləri müstəqil siyasət yeridirlər.
İnteqrasiyanın belə forması Avropa Azad Ticarət Birliyi (AATB) , NAFTA, ASEAN 

çərçivəsində həyata keçirilir.

Sual: İqtisadi inteqrasiyanın ikinci əsas forması hesab olunur. (Çəki: 1)
Gömrük ittifaqı
Siyasi ittifaq 
Azad ticarət zonası
Ümumi bazar 
İqtisadi və valuta ittifaqı 

Sual: Gömrük İttifaqı» mərhələsinin xüsusiyyətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Kapitalın azad hərəkətinə yol açılır
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.
Gömrük tariflərini ləğv edirlər.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.

Sual: Ümumi bazar»ın "Azad ticarət zonası" və «Gömrük İttifaqı»ndan fərqi (Çəki: 1)
Kapitalın və işçi qüvvəsinin azad hərəkətinə yol açılır.
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.
Gömrük tariflərini ləğv edirlər.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.



Sual: İqtisadi və valyuta ittifaqı»nın əsas səciyyəvi cəhəti ; (Çəki: 1)
Ümumi iqtisadi və valyuta-maliyyə siyasətə keçirilməsi
Vahid federativ (konfedrativ) dövlət yaradılması
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilib, onların vəzifəsinin vahid gömrük ərazisinə 

verilməsi
Kapitalın və işçi qüvvəsinin azad hərəkəti
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti

Sual: Pozulmuş ardıcıllığı bərpa edin; Məhsuldar qüvvələrin inkişafı →................... → 
istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləşməsi → iqtisadi inteqrasiya. (Çəki: 1)

beynəlxalq əmək bölgüsü
siyasi inteqrasiya
gömrük ittifaqı
ticarətin liberallaşması
azad ticarət zonası

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bu prosesin əsasında müstəqil fəaliyyət göstərən subyektlərin iqtisadi maraqları 
və beynəlxalq əmək bölgüsü durur. (Çəki: 1)

iqtisadi inteqrasiya
siyasi inteqarsiya
federativ dövlətin yaranması
beynəlxalq əmək bölgüsü
dezinteqrasiya

Sual: İnteqrasiya prosesləri nəyin inkişafına gətirib çıxarır ? (Çəki: 1)
iqtisadi regionalizmin
lokalizmin
federativ dövlətin yaranması
dezinteqrasiya
reinteqrasiya

Sual: İqtisadi regionalizmlə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
İqtisadi regionalizmin proteksionist cəhətlərinə rast gəlinmir
İnteqrasiya prosesləri iqtisadi regionalizmin inkişafına gətirib çıxarır



İqtisadi regionalizm nəticəsində ayrı-ayrı ölkələr qrupu öz aralarında ticarət və 
istehsal amillərinin regionlararası hərəkəti üçün daha əlverişli şərait yaradırlar.

Regionalizm üçüncü ölkələrlə ticarət şəraitini pisləşdirməyənə qədər o 
beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafının müsbət amili hesab edilir.

İqtisadi regionalizm bir qrup ölkələr arasında əlaqələri sadələşdirərkən bütün 
digər ölkələrlə əlaqələri mürəkkbələşdirməməlidir.

Sual: İqtisadi regionalizm hansı halda beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafının müsbət 
amili hesab edilir. (Çəki: 1)

üçüncü ölkələrlə ticarət şəraitini pisləşdirməyənə qədər
proteksionizmdən istifadə etmədiyi halda
üçüncü ölkələrlə əlaqələri mürəkkəbləşdirdiyi halda
inteqrasiya edən ölkələr qrupu ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri liberallaşdırarsa
inteqrasiya edən ölkələr qrupu ilə əlaqələrini sadələşdirdiyi halda

Sual: İnteqrasiyanın digər qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət formalarından fərqləndirən 
əlamətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)

üzv-ölkələrin iqtisadiyyatlarında struktur dəyişikliklərinin olmaması
üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin razılaşdırılması
milli qanunvericiliklərin, norma və standartların yaxınlaşması;
istehsalda, elm və texnikada beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperasiyanın geniş 

inkişafı;
inteqrasiya prosesinin məqsədyönlü tənzimlənməsi, regional idarəetmə 

orqanlarının inkişafı.

Sual: İnteqrasiyanın məqsədlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Qeyri xidmət sahələrinin artırılması
Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması
İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə dəstək
Milli sənayenin gənc sahələrinin dəstəklənməsi
Dünya bazarlarında mövqelərin gücləndirilməsi

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaratdığı təsirlərə aid deyil. (Çəki: 1)
Milli sənaye məhsulunun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə 

həmişə yaxşı təsir göstərir
Daxili bazarda rəqabəti gücləndirir.
İdxalın liberallaşır. 
Bir sıra milli istehsalçılar üçün təhlükə yaranır,
Əgər dövlət tərəfindən müvafiq dəstək olmazsa, xarici istehsalçılar yerli 

istehsalçıları öz milli bazarlarından sıxışdırıb çıxara bilərlər.

Sual: Azad iqtisadi zonaların mənfi təsirlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Dövlət tərəfindən xarici istehsalçılar üçün müvafiq dəstəyin olması
Həmişə milli sənaye məhsulunun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə yaxşı təsir göstərməməsi.
Milli istehsalçılar üçün təhlükə yaradır,onların müflis olması.



Xarici şirkətlərin daxil olduqları ölkənin sənaye strukturlarında möhkəmlənib 
qalmaq təhlükəsi

Xarici istehsalçıların yerli istehsalçıları öz milli bazarlarından sıxışdırıb çıxarma 
ehtimalının olması

Sual: Azad ticarət zonasının xüsusiyyətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Azad ticarət zonasının yaradılması daimi fəaliyyət göstərən idarəetmə orqanının 

mövcudluğunu nəzərdə tutur.
Birliyin üzvü olan ölkələr gömrük tariflərini ləğv edirlər.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlət üçün özləri müstəqil siyasət yeridirlər.
İnteqrasiyanın belə forması Avropa Azad Ticarət Birliyi (AATB) , NAFTA, ASEAN 

çərçivəsində həyata keçirilir

Sual: Gömrük ittifaqlarına aid deyil. (Çəki: 1)
Tənzimləyici institutların mövcudluğu zəruri deyil.
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.
Gömrük tariflərini ləğv edirlər.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.

Sual: Azad ticarət zonası ilə Gömrük ittifaqının oxşar cəhəti ; (Çəki: 1)
Birliyin üzvü olan ölkələr gömrük tariflərini və ticarət məhdudiyyətlərini ləğv 

edirlər.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlət üçün özləri müstəqil siyasət yeridirlər
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Daimi fəaliyyət göstərən idarəetmə orqanının mövcudluğunu nəzərdə tutulmur.

Sual: Gömrük ittifaqının verilən xüsusiyyətlərindən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
Bütün istehsal və istehlak olunan əmtəələrin hamısı üçün gömrük tariflərinin 

eyniləşdirilməsini nəzərdə tutulur.
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.
Tənzimləyici institutların mövcudluğu zərurətə çevrilir.
Ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər.

Sual: K.Blank, Q.Marks, L.Houq bu nəəzriyyənin müəllifidirlər; (Çəki: 1)
"çoxsəviyyəli idarəetmə konsepsiyası"
"yeni institutsionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 



Sual: D. Ruqqiyə görə bu nəzəriyyənin predmetini "postmodern beynəlxalq siyasi 
reallıq formaları"nın öyrənilməsi təşkil edir. (Çəki: 1)

"çoxsəviyyəli idarəetmə konsepsiyası"
"yeni institutsionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 

Sual: İnteqrasiya nəzəriyyələri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
Nəzəriyyələrin yalnız bir neçəsi inteqrasiyanın bütöv mənzərəsini yarada bilir.
Bütün qeyd olunan nəzəriyyələr inteqrasiyanı müsbət proses kimi qəbul edir.
Heç bir nəzəriyyə bitkin inteqrasiya nəzəriyyəsi hesab edilə bilməz.
Hər bir yanaşma ayrıca bir aspekt üzərində diqqət cəmləşdirir. 
Əksər nəzəriyyələr dünyada mövcud olan konkret inteqrasiya modellərinin tədqiqi 

üzərində qurulur.
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Sual: Gömrük ittifaqına aiddir. (Çəki: 1)
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə verilir
Bütün istehsal və istehlak olunan əmtəələrin hamısı üçün gömrük tariflərinin 

eyniləşdirilməsini nəzərdə tutulur.
Bura daxil olmayan üçüncü dövlət üçün özləri müstəqil siyasət yeridirlər.
Tənzimləyici institutların mövcudluğu zəruri deyil.
Kapitalın və işçi qüvvəsinin azad hərəkətinə yol açılır.

Sual: Azad ticarət zonasına aiddir. (Çəki: 1)
Birliyin üzvü olan ölkələr gömrük tariflərini və ticarət məhdudiyyətlərini ləğv 

edirlər.
Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi vahid gömrük ərazisinə 

verilir.
Kapitalın və işçi qüvvəsinin azad hərəkətinə yol açılır.
Tənzimləyici institutların mövcudluğu zərurətə çevrilir.
Üçüncü ölkəyə münasibətdə vahid gömrük siyasəti aparılır.

Sual: İnteqrasiyanın inkişafında vahid bazar mərhələsi hansı inteqrasiya qrupunda 
reallaşmışdır? (Çəki: 1)



Avropa İttifaqı
MDB
ASEAN
GUAM
NAFTA

Sual: Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanı iqtisadi aspektdən qiymətləndirən alimlərdən 
deyil. (Çəki: 1)

P. Robson
P. Şuman 
J. Monne
B. Benua
J. Reuff

Sual: Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mövcud olduğu şərtlərə aid deyil. (Çəki: 1)
sosial stabillik, məşğulluğun yüksəldilməsi
coğrafi amillərin yaxınlığı 
milli (adət-ənənənin, hüquqi-siyasi mədəniyyətin və s.) faktorların yaxınlığı
iqtisadi inkişaf səviyyəsinin nisbi uyğunluğu
xalqların siyasi iradəsi

Sual: İnteqrasiyanın federalist modelinin müəllifi olmuşdur. (Çəki: 1)
A.Spinelli
P. Şuman 
J. Monne
B. Benua
J. Reuff

Sual: Qərbi Avropada inteqrasiyanın erkən mərhələlərində bu konsepsiyalar təşəkkül 
tapdı. (Çəki: 1)

"federalizm və funksionalizm"
"neofunksionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: A.Spinelli hansı konsepsiyanın müəllifidir. (Çəki: 1)
"federalizm "
"neofunksionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"



Sual: Bu nəzəriyyəyə görə inteqrasiya milli dövlətə və dövlətlər birliyinə "qovuşmağa" 
səy göstərmədən də ittifaq yaratmağa imkan verir. Bütövlükdə avtonom olaraq qalan 
milli dövlət səlahiyyətlərinin bir qismini ümumi qurumlara həvalə edir. (Çəki: 1)

"federalizm "
"neofunksionalizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: "Funksionalizm" nəzəriyyəsinin müəllifi ; (Çəki: 1)
D.Mitrani 
K.Düyz
E.Moravçik,
Yan Tinbergen
R.Hansen, 

Sual: "Neofunksionalizm" nə vaxt təşəkkül tapdı. (Çəki: 1)
XX əsrin 60-70-ci illəri
XX əsrin 40-50-ci illəri
XX əsrin 80-90-cı illəri
XX əsrin 50-60-cı illəri
XX əsrin 70-80-ci illəri

Sual: Neofunksionalistlərə aid deyil. (Çəki: 1)
Yan Tinbergen
E.Haas, 
P.Şmitter, 
L.Lindberq
A.Etsioni

Sual: Neofunksionalistlərə aiddir. (Çəki: 1)
L.Lindberq
K.Düyz
E.Moravçik,
R.Hansen, 
D.Mitrani

Sual: E.Haas, L.Lindberq və A.Etsioni bu nəzəriyyənin tərəfdarlarıdır ; (Çəki: 1)
"neofunksionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"



Sual: Bu yanaşmaya görə milli dövlətin öz suverenliyinə aid olan heç bir məsələdə 
səlahiyyətlərinin heç bir quruma verilmədiyini mütləq prinsip kimi vurğulayır. Dövlətin 
inteqrasiya proseslərində rolu alternativsizdir. (Çəki: 1)

" dövlətlərarası yanaşma "
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"konstruktivist yanaşma"

Sual: "Dövlətlərarası yanaşma" konsepsiyasının müəllifindən biridir. (Çəki: 1)
E.Moravçik,
E.Haas, 
P.Şmitter, 
L.Lindberq
A.Etsioni

Sual: K.Telen və S.Steynmo bu konsepsiyanın müəllifidir. (Çəki: 1)
"yeni institutsionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"konstruktivist yanaşma"

Sual: Bu yanaşmada institutların (birliklər, fondlar, qurumlar, mərkəzlər və s.) dövlətin 
ümumi maraqları və strategiya seçiminə dəstək olması, proseslərin daha intensiv 
getməsinə, xalqların bir-birini tanımasına yardım etməsi ideyasını göstərmək olar. 
(Çəki: 1)

"yeni institutsionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"konstruktivist yanaşma"

Sual: "Yeni institutsionalizm" konsepsiyasının müəllifləri ; (Çəki: 1)
K.Telen və S.Steynmo
E.Moravçik, E.Haas, 
P.Şmitter, Y.Tinbergen
L.Lindberq, S.Hoffman
A.Etsioni, Q.Marks
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Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bu nəzəriyyəyə görə konkret insanların tələbatları və ictimai rifah, dövlətin 
müqəddəsliyi və hər hansı əsas ideologiya ilə müqayisədə prioritet hesab olunmalıdır. 
Bu nəzəriyyədə dövlətin tənqidi iki müddəaya əsaslanır. (Çəki: 1)

"neofunksionalizm"
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: Neofunksionalizmə görə inteqrasiya prosesinin praktiki mexanizmlərinə aid 
deyil. (Çəki: 1)

Milli dövlətin öz suverenliyinə aid olan heç bir məsələdə səlahiyyətlərinin heç bir 
quruma verilməməlidir

İnteqrasiya siyasətin ali hesab olunan məsələlərindən başlamalı, eyni zamanda 
iqtisadiyyatın həlledici sahələrini də əhatə etməlidir.

Milli dövlətdən maksimum müstəqil olan və sonrakı inteqrasiyanın fəal 
iştirakçısına çevrilə bilən müvafiq idarəetmə orqanı yaradılmalıdır.

Sürətli inteqrasiya yaxın sahələrə də öz "təzyiqini" göstərir, inteqrasiyanın 
genişlənməsinə səbəb olur.

İnteqrasiya proseslərinin genişlənməsi və dərinləşməsi ümumi institutların 
yaranmasına səbəb olur və siyasi inteqrasiya iqtisadi əməkdaşlığın nəticəsi kimi 
çıxış edir. 

Sual: Neofunksionalistlərə görə hansı inteqrasiya bloku siyasi inteqrasiya 
potensialına malikdir? (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı
MDB
ASEAN
GUAM
NAFTA

Sual: "Kommunikativ konsepsiya"nın müəllifi ; (Çəki: 1)
K.Düyz
L.Lindberq
E.Moravçik,
R.Hansen, 
D.Mitrani

Sual: Bu konsepsiya "plüralist" və ya "transaksio nalist" yanaşma kimi də mövcuddur. 
(Çəki: 1)

"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "



"funksionalizm"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: Bu nəzəriyyənin digərləri ilə müqayisədə üstünlüyü onun inteqrasiya 
proseslərini heç bir mövcud formal bloklarla (modellərlə) məhdudlaşdırmamağa, ən 
ümumi, universal xüsusiyyətləri müəyyən etməyə cəhd etməsidir. (Çəki: 1)

"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: Bu nəzəriyyənin qüsurlu cəhəti təhlükəsizliyin konkret inteqrativ 
mexanizmlərinin təsvirini, inteqrasiyanın səviyyəsini göstərən aydın meyarlarını təklif 
edə bilməməsidir. (Çəki: 1)

"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm" 
"Konstruktivist"

Sual: "Kommunikasiya konsepsiyası"na aid cəhətlərdən biri yanlış verilmişdir. (Çəki: 
1)

İnteqrasiyanı "neqativ" və "pozitiv" məzmunlu proseslər kimi təhlil etmişdir
Bu nəzəriyyənin qüsurlu cəhəti təhlükəsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlərinin 

təsvirini, inteqrasiyanın səviyyəsini göstərən aydın meyarlarını təklif edə 
bilməməsidir.

Bu nəzəriyyənin digərləri ilə müqayisədə üstünlüyü onun inteqrasiya proseslərini 
heç bir mövcud formal bloklarla (modellərlə) məhdudlaşdırmamağa, ən ümumi, 
universal xüsusiyyətləri müəyyən etməyə cəhd etməsidir.

Bu konsepsiya "plüralist" və ya "transaksio nalist" yanaşma kimi də mövcuddur.
"Kommunikativ konsepsiya"nın müəllifi K.Düyz olmuşdur.

Sual: Bu nəzəriyyə inteqrasiyanı "neqativ" və "pozitiv" məzmunlu proseslər kimi təhlil 
etmişdir. (Çəki: 1)

" dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"funksionalizm"
"federalizm "
"Konstruktivist"

Sual: "Dirijizm" konsepsiyasının müəllifi ; (Çəki: 1)
Yan Tinbergen
E.Haas, 
P.Şmitter, 



L.Lindberq
A.Etsioni

Sual: Yan Tinbergen bu konsepsiyanın müəllifidir. (Çəki: 1)
" dirijizm"
"kommunikativ konsepsiya"
"funksionalizm"
"federalizm "
"konstruktivist"

Sual: "Dirijizm" konsepsiyasına aiddir. (Çəki: 1)
İnteqrasiyanı "neqativ" və "pozitiv" məzmunlu proseslər kimi təhlil etmişdir
Bu nəzəriyyənin qüsurlu cəhəti təhlükəsizliyin konkret inteqrativ mexanizmlərinin 

təsvirini, inteqrasiyanın səviyyəsini göstərən aydın meyarlarını təklif edə 
bilməməsidir.

Bu nəzəriyyənin digərləri ilə müqayisədə üstünlüyü onun inteqrasiya proseslərini 
heç bir mövcud formal bloklarla (modellərlə) məhdudlaşdırmamağa, ən ümumi, 
universal xüsusiyyətləri müəyyən etməyə cəhd etməsidir.

Bu konsepsiya "plüralist" və ya "transaksio nalist" yanaşma kimi də mövcuddur.

Sual: "Konstruktivist" inteqrasiya nəzəriyyəsi ideya baxımından bu nəzəriyyə ilə 
yaxınlıq təşkil edir. (Çəki: 1)

"kommunikativ konsepsiya"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm" 
"neofunksionalizm"

Sual: Bu inteqrasiya nəzəriyyəsi dövlətlərarası əməkdaşlığın sosial aspektini ən vacib 
amil kimi önə çəkir. Dövlətlərin sosial maraqları elə sahədir ki, burada fikir ayrılığı, 
demək olar ki, minimum səviyyədədir. Avropa Birliyi məhz sosial dövlət quruluşu 
nümunəsidir. (Çəki: 1)

" konstruktivist konsepsiya"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm" 
"neofunksionalizm"

Sual: Bu neofunksionalizmin tənqidi təhlilini verən konsepsiyadır. (Çəki: 1)
" dövlətlərarası yanaşma "
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"konstruktivist yanaşma"



Sual: Bu konsepsiya Avropa İttifaqının modelinin nəzəri ümumiləşdirilməsidir. (Çəki: 
1)

"mərhələli beşpilləli inkişaf konsepsiyası"
"federalizm "
"funksionalizm"
"dirijizm" 
"konstruktivist"

Sual: "Dövlətlərarası yanaşma" konsepsiyasının müəllifi ; (Çəki: 1)
S.Hoffman
E.Haas, 
P.Şmitter, 
L.Lindberq
A.Etsioni

Sual: "Dövlətlərarası yanaşma" konsepsiyasının müəllifindən biri deyildir. (Çəki: 1)
L.Lindberq
R.Hansen, 
E.Moravçik, 
S.Hoffman
A.Milvord

Sual: R.Hansen, E.Moravçik, A.Milvord bu konsepsiyanın müəllifidirlər. (Çəki: 1)
" dövlətlərarası yanaşma "
"federalizm "
"kommunikativ konsepsiya"
"dirijizm" 
"konstruktivist yanaşma"
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Sual: İnteqrasiya prosesləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
Bu proseslər müasir dünyanın bütün siyasi-iqtisadi, mədəni-sosial arxitekturasına 

təsir etmir..
Birləşmə prosesləri ilə paralel olaraq həmişə dezinteqrasiya meylləri də gedir
İnteqrasiya, reinteqrasiya və dezinteqrasiya obyektiv məzmunlu proseslərdir
İnteqrasiya prosesləri - yeni dünya nizamının formalaşmasında ən mühüm 

istiqamətlərdən biridir.



XXI yüzillikdə bu proseslər superinteqrasiya modelinə keçid almaqdadır.

Sual: Siyasi-iqtisadi (sosial aspektlər də nəzərə alınmaqla) inteqrasiya modellərinə 
aid deyil. (Çəki: 1)

 OPEK
Avropa Birliyi,
Latın Amerikası And qrupu
Karib "ümumi bazarı", 
ASEAN

Sual: İqtisadi ticarət əməkdaşlığına yönümlü modellərə aid deyil. (Çəki: 1)
Avropa Şurası
Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası, 
NAFTA
Ərəb ölkələri neft ixracı təşkilatı (OAPEK). 
Neft ixrac edən ölkələr (OPEK);

Sual: Siyasi-iqtisadi (sosial aspektlər də nəzərə alınmaqla) inteqrasiya modellərinə 
aiddir. (Çəki: 1)

ASEAN
Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası, 
 NAFTA 
Ərəb ölkələri neft ixracı təşkilatı (OAPEK). 
Neft ixrac edən ölkələr (OPEK);

Sual: İqtisadi ticarət əməkdaşlığına yönümlü modellərə aiddir. (Çəki: 1)
OPEK
Avropa Birliyi,
Latın Amerikası And qrupu, 
Karib "ümumi bazarı", 
ASEAN

Sual: Beynəlxalq qeyri-hökumət iqtisadi inteqrasiya təşkilatıdır. (Çəki: 1)
İqtisadi Əməkdaşlıq və Ticarət Təşkilatı
Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası, 
NAFTA
Ərəb ölkələri neft ixracı təşkilatı (OAPEK). 
Neft ixrac edən ölkələr (OPEK);

Sual: Siyasi ittifaq və hərbi inteqrasiya blok-modelinə aiddir (Çəki: 1)
NATO
Avropa Birliyi
Karib "ümumi bazarı", 
 ASEAN



Latın Amerikası And qrupu, 

Sual: Avropa Şurası, Afrika Birliyi Təşkilatı, NATO hansı tip inteqrasiya modelidir. 
(Çəki: 1)

Siyasi ittifaq və hərbi inteqrasiya modeli
Beynəlxalq qeyri-hökumət iqtisadi inteqrasiya modeli
İqtisadi ticarət əməkdaşlığına yönümlü model
Siyasi-iqtisadi (sosial aspektlər də nəzərə alınmaqla) inteqrasiya modeli
Reinteqrasiya yönümlü model

Sual: Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş, İqtisadi Əməkdaşlıq və Ticarət Təşkilatı, 
BMT-nin Ticarət üzrə konfransı bu tip inteqrasiya modelidir. (Çəki: 1)

Beynəlxalq qeyri-hökumət iqtisadi inteqrasiya modeli
Siyasi ittifaq və hərbi inteqrasiya modeli
İqtisadi ticarət əməkdaşlığına yönümlü model
Siyasi-iqtisadi (sosial aspektlər də nəzərə alınmaqla) inteqrasiya modeli
Reinteqrasiya yönümlü model

Sual: Paris müqaviləsi imzalnmışdır. (Çəki: 1)
1951
1956
1956
1956
1954

Sual: Avropada Kömür və Polad İttifaqını qurmuşdur. (Çəki: 1)
Paris müqaviləsi
Roma müqaviləsi
Maastrixt müqaviləsi
London müqaviləsi
Lissabon sazişi

Sual: Avropa İqtisadi Birliyini və Avropa Atom Enerjisi Birliyini (Euratom ) quran 
müqavilə; (Çəki: 1)

Roma müqaviləsi
Paris müqaviləsi
Maastrixt müqaviləsi
London müqaviləsi
Lissabon sazişi

Sual: Roma müqaviləsi imzalanmışdır. (Çəki: 1)
1957
1957
1958



 1951
 1951

Sual: Vahid Avropa Sənədi imzalanmışdır (Çəki: 1)
1986
1957
1984
 1994
1996

Sual: Maastrixt Müqaviləsi imzalanmışdır. (Çəki: 1)
1992
1994
1996
1998
1995

Sual: Aİ-nin hüquqi təməllərini meydana gətirən müqavilələrdən biri deyil. (Çəki: 1)
London müqaviləsi
Paris müqaviləsi 
Roma müqavilələri 
Vahid Avropa Sənədi 
Maastrixt Müqaviləsi 

Sual: Aİ-nın qurucu dövlətlərindən deyil. (Çəki: 1)
 İngiltərə
Almaniya, 
Belçika,
Fransa, 
Hollandiya

Sual: Aİ-nın qurucu dövlətlərindən deyil. (Çəki: 1)
 Danimarka
Fransa, 
Hollandiya, 
İtaliya, 
 Lüksemburq

Sual: Avropa İqtisadi Birliyi qurulmuşdur. (Çəki: 1)
1957
1956
 1958
1951
1954



Sual: Avropa İqtisadi Birliyi hansı müqavilə ilə qurulmuşdur? (Çəki: 1)
Roma müqaviləsi
Paris müqaviləsi
Maastrixt müqaviləsi
London müqaviləsi
Lissabon sazişi

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Avropa vəhdətini hər hansısa dövlətin konkret olaraq Fransanın Avropada 
hegemonluğunun vasitəsi kimi nəzərdən keçirən ilk müəllifdir. (Çəki: 1)

Pyer dyu Bua
J.J.Russo
Napaleon Bonapart
Bollen
İzamber

Sual: J.J.Russonun fikirlərindən biri yanlış verilmişdir. (Çəki: 1)
Papanın xalqların suverenliyinin qarşısını almaq cəhdlərinə qarşı çıxırdı.
Avropa layihəsini yalnız müharibə və zor vasitəsilə reallaşdırmaq olar.
Qurulacaq ittifaqın və onun qəbul etdiyi qərarların legitimliyini təmin etmək üçün 

ilk növbədə üzv dövlətlərin daxilində qanunun aliliyi təmin olunmalıdır.
“Əbədi sülh haqqında mühakimələr” əsərinin müəllifidir.
Russonun Avropa birliyini güc vasitəsilə reallaşdırmaq ideyası XIX-XX əsrlərdə 

bir neçə dəfə sınaqdan keçirildi.

Sual: "Avropanın birləşdirilməsi uğrunda hərəkat”ı təsis etmişdir. (Çəki: 1)
U.Çerçil
Ş.de Qoll
L.Blyum,
P.Spaak
A.de Qasperi

Sual: AVROPA HƏRƏKATI formalaşdı. (Çəki: 1)
1948
1947
1957



1951
1950

Sual: Avropa hərəkatının fəxri sədrlərindən deyil. (Çəki: 1)
J.J. Russo,
Çerçill,
L.Blyum,
P.Spaak,
A.de Qasperi, 

Sual: Şuman bəyannaməsinin prinsiplərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Avropa quruculuğunun təşəbbüsçüsü Qərbi Avropa dövlətləri ilə yanşı bütün 

Avropa dövlətləri olmalıdır.
Avropa xalqlarında vahid demokratik, sülhsevər Avropaya alternativ yoxdu.
Ən başlıca iqtisadi inteqrasiyadır, o dövlət suverenliyinin milli təhlükəsizlik xarici 

siyasət kimi sahələrinə az toxunur.
Vahid Avropaya doğru müvəffəqiyyətlə irəliləməyin başlıca şərti inteqrasiyanın 

hüquqi bazasının və həm fövqəlmilli, həmdə dövlətlərarası xarakterə malik ümumi 
institutlar sisteminin olmasıdır.

Vahid Avropaya doğru hərəkat mərhələli şəkildə regional inteqrasiyanın ilkin və 
məhdud formalarından daha mürəkkəb və geniş miqyaslı formalarına doğru həyata 
keçirilməlidir.

Sual: Avropanın birləşməsi ideyasını ilk dəfə irəli sürmüşdür. (Çəki: 1)
U.Çerçil
Ş.de Qoll
L.Blyum,
P.Spaak
A.de Qasperi

Sual: Avropa günü kimi qeyd olunur. (Çəki: 1)
9 may
14 iyun
15 sentyabr
1 yanvar 
16 oktyabr

Sual: “Şuman planı”nın təşəbbüskarı ; (Çəki: 1)
Jan Monne
Ş.de Qoll
L.Blyum,
P.Spaak
A.de Qasperi

Sual: Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası yaradıldı. (Çəki: 1)



1959
1957
1951
1960
1965

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Avropa İttifaqının genişlənməsi əhatə edir. (Çəki: 1)
1952-2007-ci illəri
1951-2009-cu illəri
1963-2010-cu illəri
1960-2010-cu illəri
1956-2008-ci illəri

Sual: 1973-cü ildə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
Danimarka
Avstriya, 
 İspaniya 
 Finlandiya 
İsveç

Sual: İngiltərə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
1973
1957
1985
 1975
1986

Sual: 1981-ci ildə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
Yunanıstan
İspaniya 
Avstriya, 
Finlandiya 
İsveç

Sual: 1986-cı ildə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)



Portuqaliya
 İngiltərə
Avstriya
Finlandiya 
İsveç

Sual: İspaniya Ai-na daxil olmuşdur (Çəki: 1)
1986
1957
1985
1975
1973

Sual: İrlandiya Aİ-na daxil olmuşdur (Çəki: 1)
1973
1975
 1985
 1975
1986

Sual: 1995-ci ildə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
Avstriya
İrlandiya
Portuqaliya
İngiltərə
Danimarka

Sual: İsveç Ai-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
1995
1957
1985
1986
1985

Sual: 2004-cü ildə Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
 Estoniya
İrlandiya
Portuqaliya
İngiltərə
Danimarka

Sual: 2004-cü ildə Aİ-na daxil olmayan dövlət; (Çəki: 1)
Bolqarıstan
Litva



Latviya, 
Çex Respublikası,
Polşa

Sual: 2004-cü ildə Aİ-na daxil olmayan dövlət; (Çəki: 1)
Rumuniya
Kipr, 
Kipr, 
Sloveniya, 
Malta

Sual: Macarıstan Ai-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
2004 
1995
 1985
 1975
1986

Sual: Bolqarıstan Aİ-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
 2007
 2004
1995
1985
1986

Sual: 2007-ci ildə Ai-na daxil olmuşdur. (Çəki: 1)
 Rumuniya
Kipr, 
Slovakiya, 
Sloveniya, 
Malta

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aİ tarixinin ən əhatəli genişlənməsi olmuşdur. (Çəki: 1)
2004 
1995



1985
2009
2007

Sual: Aİ tarixinin ən əhatəli genişlənməsində neçə dövlət ittiifaq daxil olmuşdur (Çəki: 
1)

10
5
8
9
3

Sual: Aİ-nın neçə üzvü var. (Çəki: 1)
27
25
28
29
30

Sual: NAFTA təsis edilmişdir. (Çəki: 1)
1994
1991
1995
1992
1993

Sual: Dünyada ən böyük regional azad ticarət zonasıdır. (Çəki: 1)
NAFTA
ASEAN
Aİ
MERKOSUR
ALADİ

Sual: NAFTA-nın tərkibinə neçə dövlət daxildir? (Çəki: 1)
3
4
5
6
10

Sual: NAFTA-nın üzvüdür. (Çəki: 1)
 Meksika
Braziliya
Argentina



Venesuela
 Kolumbiya

Sual: Bu xüsusiyyətlərdən biri NAFTA-ya aid deyil. (Çəki: 1)
Əvvəlcə müqavilələr bağlanmış və sonra iqtisadi əlaqələr inkişaf etmişdir.
1994-cü ildə yaranmışdır
Tərkibinə ABŞ, Meksika, Kanada daxildir.
Dünyada ən böyük regional azad ticarət zonasıdır.
NAFTA-nın özəyi Amerika - Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır.

Sual: Latın Amerikası ölkələri arasında ən iri ticarət-iqtisadi inteqrasiya qruplaşması 
hesab olunur. (Çəki: 1)

Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiyasiyası
MERKOSUR
NAFTA
ASEAN
CARİCOM

Sual: Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası yardılmışdır. (Çəki: 1)
1980
1994
1990
 1985
 1992

Sual: LAİA-nın neçə üzvü var ? (Çəki: 1)
11
10
3
5
15

Sual: LAİA-nın yaradılmasının əsas məqsədi ; (Çəki: 1)
Latın Amerikası regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid 

bazar yaratmaq.
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: LAİA-nın daha çox inkişaf etmiş üzvündən biridir. (Çəki: 1)
Meksika
Venesuela



Kolumbiya
 Peru 
Uruqvay

Sual: LAİA-nın orta səviyyəli üzvündən biridir. (Çəki: 1)
Çili
 Boliviya
Paraqvay
Ekvador
Braziliya

Sual: LAİA-nın az inkişaf etmiş üzvündən biridir. (Çəki: 1)
 Kolumbiya 
Peru, 
 Uruqvay
Argentina
Boliviya

Sual: LAİA-nın orta səviyyəli üzvündən biri deyil. (Çəki: 1)
Argentina
Venesuela
Kolumbiya
Peru 
Uruqvay 

Sual: LAİA-ni yaradan və idarə edən qlobal hüquqi çərçivə sənədidir. (Çəki: 1)
Montevideo Müqaviləsi
Uruqvay müqaviləsi
Maastrixt müqaviləsi
London müqaviləsi
Lissabon sazişi

Sual: MERKOSUR-un məqsədidir (Çəki: 1)
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması
Latın Amerikası regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid 

bazar yaratmaq. 

Sual: İspan dilindən tərcümədə bu birlik ”Cənub konusunun ümumi bazarı” adlanır. 
(Çəki: 1)

MERKOSUR



CARİCOM
And paktı
ASEAN
NAFTA

Sual: ASEAN təsis olunmuşdur. (Çəki: 1)
1967
1967
1978
1960
1977

Sual: ASEAN-ın təsis olunması haqqında sənəd adlanır. (Çəki: 1)
Banqkok bəyannaməsi
Montevideo bəyənnaməsi
Kuala-Lumpur bəyənnaməsi
Maastrixt sazişi
Filippin sazişi

Sual: ASEAN-nı təsis edən ölkələrdən biri deyil. (Çəki: 1)
Myanma
İndoneziya
Malaziya
Sinqapur
Tailand

Sual: Asiya-Sakit okean ərazisində ən böyük inteqrasiya qurumu ; (Çəki: 1)
ASEAN
APEC
NAFTA
MDB
MERCOSUR

Sual: APEC yaradılmışdır. (Çəki: 1)
1989
1967
1978
1960
1977

Sual: APEC neçə dövləti özündə birləşdirir. (Çəki: 1)
21
14
20



11
8

Sual: APEC hansı dövlətin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. (Çəki: 1)
Avstraliya
Filippin
Sinqapur
 Malaziya
 İndoneziya

Sual: Rusiya ilə Çin arasında danışıqlar prosesinin təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdir. 
(Çəki: 1)

ASEAN
APEC
 MDB
 GUAM
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı

Sual: Kamboca probleminin həll edilməsinə yardımı olmuşdur. (Çəki: 1)
ASEAN
APEC
MDB
GUAM
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı

Sual: ASEAN-nın əsas məqsədi ; (Çəki: 1)
regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
regionda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid bazar yaratmaq. 
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: MDB-nin qərargahı harda yerləşir ? (Çəki: 1)
Minsk
Moskva
Ufa
Odessa
 Kiyev

Sual: MDB neçənci ildə qurulmuşdur. (Çəki: 1)
1991
1992
1993



1994
1995

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının təşəbbüskarı olmuşdur. (Çəki: 1)
İngiltərə
Fransa
İtaliya
ABŞ
Hollandiya

Sual: Aİ-da 1968-1986-ci illər nə kimi xarakterizə edilir. (Çəki: 1)
gömrük ittifaqı dövrü kimi
azad ticarət zonası dövrü kimi
valyuta ittifaqı kimi
vahid bazar dövrü kimi
siyasi ittifaq dövrü kimi

Sual: Avropa Valyuta sistemi işləməyə başladı. (Çəki: 1)
1979
1957
1980
1960
1965

Sual: Aİ-da 1987-1992-ci illər xarakterizə olunur. (Çəki: 1)
vahid bazarın yaradılması ilə
gömrük ittifaqı dövrü kimi
azad ticarət zonası dövrü kimi
valyuta ittifaqı kimi
siyasi ittifaq dövrü kimi

Sual: Aİ-da iqtisadi ittifaqın inkişafı ilə xarakterizə olunur. (Çəki: 1)
1992-bugünkü dövr,
1987-1992-ci illər
1968-1986-ci illər



1978-1990-cı illər
1965-85-ci illər

Sual: Vahid Qərbi Avropa valyutası “avro”ya keçilmişdir. (Çəki: 1)
2002
1990
1995
2005
2010

Sual: Aİ-da “Qızıl dövr” adlanır. (Çəki: 1)
1950-ci illərin sonu- 70-ci illərin ortaları
1987-1992-ci illər
1968-1986-ci illər
1978-1990-cı illər
1965-85-ci illər

Sual: Bu dövlət Aİ üzvü deyil, ancaq Şengen zonasına daxildir. (Çəki: 1)
Norveç
Kipr, 
Slovakiya, 
Sloveniya, 
Malta

Sual: Bu dövlət nə Aİ-na, nə də Şengen zonasına daxil deyil, ancaq avro rəsmi pul 
vahididir (Çəki: 1)

Çernoqoriya
Fransa, 
Hollandiya, 
İtaliya, 
Lüksemburq

Sual: Аvrоpа İttifаqı üzvlüyünə dаir tələblər adlanır. (Çəki: 1)
Kоpеnhаgеn mеyаrlаrı
Madrid meyarları 
Roma meyarları
London meyarları
Haaqa meyarları

Sual: Kоpеnhаgеn mеyаrlаrınа görə ittifаqа üzv оlmаq istəyən dövlətin əməl etməli 
olduğu tələblərə aid deyil. (Çəki: 1)

İnkişaf etmiş iqtisadiyyata malik olması
Dеmоkrаtiyа, qаnunun аliliyi, insаn hüquq və аzаdlıqlаrınа, milli аzlıqlаrın 

hüquqlаrınа hörmət prinsipinə əməl еdilməsi.



Dövlətin iqtisаdiyyаtının bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlu ilə inkişаf еtdirilməsi
İttifаq dахilində həmin dövrə qədər qəbul оlunаn sənədlərin üzvlüyə nаmizəd 

ölkə tərəfindən qəbul еdilməsi. 
Аvrоpа hüququnun qəbul еdilməsini və tətbiqini həyаtа kеçirə bilən hüquqi və 

inzibаti strukturlаrın mövcudluğu.

Sual: Аİ üzvlüyünə dаir cоğrаfi mеyаrlаr bu müqavilədə öz əksini tаpmışdır. (Çəki: 1)
Maastrixt
Roma 
Lissabon
Nitsa
Paris

Sual: Almaniya və Fransa arasında bağlanmış Şenqen razılaşması neçənci ildə 
olmuşdur. (Çəki: 1)

1985
1975
1980
1990
1996

Sual: 2-ci Şenqen muqaviləsi imzalandi. (Çəki: 1)
1990
1975
1980
1995
1996

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: 1-ci Şenqen razılaşmasının şərtlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi 
İştirakçı dövlətlər tərəfindən verilmiş vahid vizanın tanınması 
Sığınacaq verilməsi barədə məsələyə baxılması və qərar qəbul edilməsinin 

yalnız bir dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi 
Polis əməkdaşlığı 



Sual: 2-ci Şenqen müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
Üçüncü dövlətdən gəlmiş şəxslərin status məsələsi
Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi
Narkotik vasitələrinin yayılmasına qarşı mübarizə

Sual: Avropa Polis İdarəsi yaradılmışdı. (Çəki: 1)
1995
1975
1980
1990
1996

Sual: Maasrtix müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
Xarici siyasət, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində üzv dövlətlər razılaşdırılmış 

formada hərəkət etməli idilər.
Müqavilə subsidiarliq prinsipinə əsaslanırdı.
Müqaviləyə görə, İttifaq o sahədə qərarlar qəbul edir ki, dövlətlər özləri o sahədə 

müstəqil və effektiv şəkildə qərarlar qəbul edə bilmirlər.
Üzv dövlətlərdə iqtisadi sahədə inteqrasiya birliyin orqanlarının səlahiyyətlərinə 

aid edilirdi.
Müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyinə çevrildi.

Sual: Avropa İttifaqı tərkibində bu qurum dünya təcrübəsində analoqu olmayan 
institut kimi dəyərləndirilir. (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı Vətəndaşlığı institutu
Avropa məhkəməsi
Nazirlər şurası
Avropa Parlamenti
Avropa Polis İdarəsi

Sual: Avropa İttifaqı vətəndaşlığının prinsiplərini bu müqavilə müəyyənləşdirdi. (Çəki: 
1)

Maastrixt
Roma 
Lissabon
Nitsa
Paris

Sual: Amsterdam müqaviləsi imzalanmışdı. (Çəki: 1)
1997
1990
1995



2005
2010

Sual: Lissabon sazişi imzalaanmışdı. (Çəki: 1)
2007
1990
1995
2005
2010

Sual: Bu müqavilə Aİ-nın qüvvəyə minməmiş konstitutsiyasını əvəz etməli idi. (Çəki: 
1)

Lissabon
Roma 
Amsterdam
Nitsa
Paris

Sual: Aİ-nı idarə edən qurumlara aid deyil. (Çəki: 1)
Qiymətləndirmə və Həmrəylik Konfransı;
Avropa Parlamenti
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Ombudsman

Sual: Avropa Parlamentinə aid deyil. (Çəki: 1)
Avropa Birliyi büdcəsinin qayda və məqsədlərə görə istifadə edilməsini təmin 

edir.
Üzv dövlətlərin milli parlamentləriylə oxşar haqlara sahibdir.
Büdcəni təsdiqləyir.
Komissiya tərəfindən edilən qanun təkliflərini Şuraya bildirərək qanuniləşdirir.
Ümumi seçimlə 5 illik iş başına gəlir.

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Şimali Amerikada inteqrasiya üçün birinci addım hesab olununr. (Çəki: 1)
Ebbot planı 



Paris sülhü
Marşal planı
Montevideo bəyənnaməsi
Bostin sazişi

Sual: “Ebbot planı” qəbul edilmişdir. (Çəki: 1)
1947-ci ildə
1955-ci ildə
1930-cu ildə
1915-ci ildə 
1950-ci ildə

Sual: 1992-ci ildə Amerika-Kanada ticarət müqaviləsinə qoşuldu. (Çəki: 1)
Meksika
Braziliya
Argentina
Kolumbiya
Venesuela

Sual: NAFTA-nın yaradılması haqqında müqavilədə bu məsələ təsbit edilmiyib. (Çəki: 
1)

valyuta ittifaqının yaradılması
bazara sərbəst çıxış 
investisiya qoyuluşu
xidmətlərlə ticarət
əqli mülkiyyət hüququ üzrə əməkdaşlıq 

Sual: NAFTA ilə bağlı bəndlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
NAFTA siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edən razılaşmadır
NAFTA ərazisində inteqrasiya prosesləri, Avropa İttifaqı inteqrasiyasına bənzər 

getməli idi.
Əmtəələrin, kapitalın, işçi qüvvəsinin ümumi bazarın yaradılması prioritet məsələ 

kimi müəyyən edilirdi.
NAFTA, Avropa Birliyindən fərqli olaraq, işçilərin sərbəst axını haqqını əhatə 

etməyən bir razılaşmadır.
NAFTA-nın özəyi Amerika - Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Nə üçün NAFTA-nın təsisi beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya üçün yenilik sayılır. 
(Çəki: 1)

İlk dəfə olaraq inkişafda olan ölkələrdən biri iki yüksək səviyyədə inkişaf etmiş 
ölkə ilə öz razılığı əsasında iqtisadi inteqrasiyanı qəbul etməsi.

Siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edən razılaşma olmağı.
Regionun tarixi köklərinin eyniliyi.
İş adamlarının sərbəst dövranının təmin edilməsi
Müəyyən inkişaf müddətinin keçməsinə baxmayaraq üzvlər arasında hələ də 

müəyyən problemlərin qalması.

Sual: Bəndlərdən biri NAFTA ilə Aİ-nin oxşar cəhəti deyil. (Çəki: 1)
Dövlətlərarası inzibati orqanların yaradılması və ya yeni qanunvericiliyin işlənib 

hazırlanması .
İştirakçıları arasında ticarət sahəsində baryerlərin aradan qaldırılması və 

əmtəələrin və xidmətlərin hərəkətinin stimullaşdırılması
Regionun tarixi köklərinin eyniliyi
Azad ticarət zonasında ədalətli rəqabət üçün şəraitin yaradılması və 

dəstəklənməsi;
İştirakçıları ərazisinə investisiyaların cəlb edilməsi.

Sual: NAFTA-nın məqsədlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Dövlətlərarası inzibati orqanların yaradılması və ya yeni qanunvericiliyin işlənib 

hazırlanması .
İştirakçıları arasında ticarət sahəsində baryerlərin aradan qaldırılması və 

əmtəələrin və xidmətlərin hərəkətinin stimullaşdırılması
Müqavilənin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi məqsədilə gələcək üç tərəfli, 

regional və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün bazanın yaradılması;
Azad ticarət zonasında ədalətli rəqabət üçün şəraitin yaradılması və 

dəstəklənməsi;
İştirakçıları ərazisinə investisiyaların cəlb edilməsi.

Sual: NAFTA-ya aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA daxilində xüsusi güclü mexanizmə malik olan qurumlar mövcudur
ABŞ, Kanada və Meksika iqtisadiyyatının bir-birindən asılılığı assimmetrikdir. 
NAFTA dövlətüstü qurum deyil, sadəcə azad iqtisadi zonadır.
Meksika və Kanadanın təsərrüfat stukturlarının qarşılıqlı əlaqəsi Kanada-ABŞ və 

Meksika-ABŞ inteqrasiyasının miqyasına nisbətən azdır.
NAFTA daxilində də yalnız bir iqtisadi güc var- ABŞ.

Sual: NAFTA-nın mərkəzi təşkilati institutudur. (Çəki: 1)
Azad Ticarət Komissiyası 
Katiblik
Ali Maliyyə Məhkəməsi 
 İnvestisiya Bankı



İqtisadi və Sosial Komitə

Sual: NAFTA-nın iqtisadi strategiyasına aid deyil. (Çəki: 1)
Dövlətlərarası inzibati orqanların yaradılması 
mərhələli olaraq üzv-dövlətlər arasında əmtəələrə və xidmətlərə qoyulan qeyri-

tarif məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması;
Şimali Amerika kapital sahibləri üçün Meksikada daha liberal rejim tətbiq 

edilməsi;
Meksikanın maliyyə bazarında ABŞ və Kanadanın banklarının fəaliyyətinin 

liberallaşdırılmasını;
Amerika-Kanadanın arbitraj komissiyasının yaradılması

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: NAFTA-da bəzi strateji sahələr üzrə istisnalara aid deyil. (Çəki: 1)
Tariflərin müəyyənləşdirilməsinə dair sistemin hər dövlətin özünün hazırlaması
Meksikanın neft sənayesində xaricilərin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulması 

hüququ
Kanadanın bəzi sektorları xüsusən də, informasiya və bəzi mədəni sahələri 

mühafizə etməsi
ABŞ-ın daxili qiymətlərinin saxlanması hüququ
ABŞ-ın kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətdən kənar inkişaf sisteminin 

saxlanılması hüququ

Sual: NAFTA ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmək 

niyyətindədirlər.
NAFTA ticarətin liberallaşdırılmasına yönəldilmişdir. 
Bu qurum həm də digər sahələri əhatə edir.
NAFTA çərçivəsində əmək və ekoloji əməkdaşlıq sahəsində müqavilələr 

imzalanmışdır.
NAFTA, pul siyasətini ələ almır, üçüncü ölkələrə qarşı ortaq gömrük tarifi tətbiq 

olunmasını ehtiva etmir.

Sual: ABŞ-ın NAFTA-dan gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ən könülsüz üzvü olaraq xarakterizə edilir.
ABŞ-ın NAFTA-dan gözləntisi əslində iqtisadi deyil, siyasi sahədə olmuşdur
NAFTA, ABŞ-ın Latın Amerikayla ticarətinə bir model təşkil etmişdir.



ABŞ daxili bazarının böyüklüyü, NAFTA-dan ABŞ-ın iqtisadi mənada böyük 
miqdarda qazanc təmin etməsinə imkan tanımamışdır.

ABŞ rəhbərliyi, NAFTA ilə Meksikada siyasi islahatların davamı və 
demokratiyanın inkişafı hədəfinə yönəlmişdir.

Sual: NAFTA-ya aiddir. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ABŞ iqtisadiyyatından çox Kanada və Meksika iqtisadiyyatlarına 

daha böyük təsir edəcəyi əvvəldən hesablanmışdır.
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmək 

niyyətindədirlər.
Dövlətlərarası inzibati orqanların yaradılması 
NAFTA daxilində xüsusi güclü mexanizmə malik olan qurumlar mövcudur.
NAFTA siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edən razılaşmadır.

Sual: Meksikanın NAFTA-dan gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın qurulmasında qabaqcıl rol oynamışdır.
Meksika görə isə NAFTA-nın iqtisadi böyümə baxımından əhəmiyyəti vardır. 
NAFTA Meksikanın Asiyayla olan ticarətinin artması nəticəsini doğurmuşdur.
Kanada və ABŞ, güclü tariflərlə qorunan əkinçilik və tekstil sektorunu Meksikayla 

rəqabətə açmışdır.
NAFTA Meksika hökuməti tərəfindən beynəlxalq şirkətlərin ölkəyə girişi və 

sərmayə qoymaları üçün əhəmiyyətli bir vasitə olaraq görülmüşdür.

Sual: Kanadanın NAFTA ilə bağlı gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ən könüllü üzvü olaraq xarakterizə edilir
NAFTA haqqında müzakirələr davam edərkən Kanada ictimaiyyətində ilk 

mərhələdə mənfi təsir yaranmışdır.
[Texnologiya məhsullarında ABŞ bazarı Kanada üçün əhəmiyyətli bir mövqeyə 

yüksəlmişdir.
NAFTA Kanadanın Avropa və Asiyayla ticarətində enişə səbəb olmuşdur
NAFTA sayəsində Kanadada az qala hər sənaye sektoru baxımından ABŞ 

bazarında əhəmiyyət qazanmışdır. 

Sual: NAFTA-nın mənfi təsirlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA yalnız ticarətin liberallaşdırılmasına yönəldildiyi üçün digər sahələri əhatə 

etmir.
NAFTA, işçi haqqlarının qorunmasına imkan verməmişdir.
Xarici birbaşa sərmayələr, yerli iqtisadiyyatdakı məşğulluq imkanları baxımından 

da bəzi məhdudlaşdırmaları özü ilə gətirmişdir.
NAFTA-nın Meksikanın əkinçilik sektoruna bəzi mənfi təsirləri olmuşdur.
Kanadada işə götürənlər, ABŞ və Meksikayla rəqabət etmək bəhanəsiylə ictimai 

köməkləri kəsməyə başlamışlar

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Asiya-Sakit Okean bölgəsində davam edən inteqrasiya müddətinə təsir edir. 
(Çəki: 1)

Qlobal maliyyə böhranı
G-8, G-20 və başqa qurumların tez-tez zirvə görüşlərinin keçirilməsi.
Bölgədə Aİ tipli dövlətlərarası bir qurumun mövcud olmağı.
Aİ-nın dünyanın güc mərrkəzlərindən biri halına gəlməsi
Soyuq müharibənin başa çatması

Sual: Asiya-Sakit okean bölgəsində inteqarsiyanın xüsusiyyətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
APEC Asiya-Sakit okean ərazisində yaradılmış birinci böyük inteqrasiya 

qurumudur.
Qlobal maliyyə böhranı Asiya-Sakit Okean bölgəsində davam edən inteqrasiya 

müddətinə təsir edir.
Asiya dövlətləri arasındakı inteqrasiya iki səviyyədə reallaşmışdır.
APEC, ASEAN, EAC bölgədəki inteqarsiya qruplarına daxildir.
Asiya-Sakit okean bölgəsindəki vəziyyətin bir digər özəlliyi, bölgədə Aİ tipli 

dövlətlərarası bir qurumun mövcud olmamağıdır.

Sual: ASEAN-nın katibliyi hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Cakarta
Kuala-Lumpur
Sinqapur
Bankok
Bali

Sual: Bu dövlət ASEAN-nın üzvü deyil. (Çəki: 1)
Kolumbiya
İndoneziya
Malaziya
Sinqapur
Tailand

Sual: Kuala-Lumpur bəyannaməsi nə haqqında idi? (Çəki: 1)
Cənub-Şərqi Asiyada sülh, azadlıq və neytrallıq zonası haqqında
Cənub-Şərqi Asiyada azad ticarət zonası haqqında
Cənubi Şərqi Asiyada valyuta ittifaqı haqqında
Cənub-Şərqi Asiyada gömrük birliyi haqqında
Cənub-Şərqi Asiyada vahid bazar haqqında



Sual: ASEAN-ın məqsədlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Regionda vahid bazarın yaradılması 
Cənub-şərqi Asiya ölkələrinin iqtisadi inkişafının, sosial və mədəni inkişafının 

sürətləndirilməsi;
İqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, texnika və kadrların hazırlığı sahəsində aktiv 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardımın genişləndirilməsi;
Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində daha effektiv əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi
Qarşılıqlı ticarətin genişləndirilməsi və üzv ölkələrin vətəndaşlarının həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi;

Sual: ASEAN-ın stukturuna aşağıdakı orqanlardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
ASEAN parlamenti ;
ASEAN sammiti;
ASEAN Nazirləri səviyyəsində keçirilən müşavirələr
ASEAN daimi Komitəsi;
ASEAN Katibliyi;

Sual: Bu təşkilat regional tərəfdaşlar ilə “10+1” sxemi əsasında görüşlər keçirir (Çəki: 
1)

ASEAN
NAFTA
Aİ
MERCOSUR
MDB

Sual: ASEAN+3 əməkdaşlığına daxildir (Çəki: 1)
Çin
Hindistan
Avstraliya
Yeni Zellandiya
Rusiya

Sual: ASEAN+6 əməkdaşlığına bu dövlət daxil deyil. (Çəki: 1)
Rusiya
Cənubi Koreya
Hindistan 
Avstraliya 
Yeni Zellandiya

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 5

Maksimal faiz 5



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bu inteqrasiya qurumu 2008-ci ildə BMT Baş Assambleyasında müşahidəçi 
statusu almışdır. (Çəki: 1)

ASEAN
NAFTA
Aİ
MERCOSUR
MDB

Sual: Bu inteqrasiya qrupunun formalaşması və onun beynəlxalq hüququn leqal 
subyektinə çevrilməsi 2008-ci ildə başa çatmışdır. (Çəki: 1)

ASEAN
NAFTA
Aİ
MERCOSUR
MDB

Sual: Asiya-Sakit okean regionunda cərəyan edən inteqrasiya prosesləri və qüvvələr 
nisbətinin mərkəzində durur. (Çəki: 1)

ASEAN
APEC
EAC
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı
MDB

Sual: «ASEAN yolu»nun əsas cəhətlərindən biri deyil. (Çəki: 1)
inteqarsiyanın siyasi mərhələsinə qədər gedilməsi
tərəflərin bir-birinin işinə qarışmaması
davranışın qeyri-məcburiliyi, minimum formal prosedurlar
qərarların məsləhətləşmə və konsensus əsasında qəbul edilməsi
gücdən istifadə etməmək, münaqişəyə girməmək

Sual: Bu inteqrasiya qurumunun dialoq tərəfdaşları ilə müzakirələr 10+3; 10+6; 10+10 
və 10+1 formatında keçirilir (Çəki: 1)

ASEAN
APEC
Aİ
NAFTA
MDB

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ASEAN-a aid deyil. (Çəki: 1)
Hal-hazırda dünyada ən böyük regional azad ticarət zonasıdır
ASEAN geniş əməkdaşlıq əlaqələri ilə yanaşı, təşkilat bir sıra daxili və xarici 

problemlərlə üzləşir
Enerji daşıyıcılarının çatışmazlığı problemini həll etməyə səy göstərir
Soyuq müharibə dövründə təhlükəsizlik çağırışlarına cavab kimi yaranmışdır
Regiondakı ən böyük inteqrasiya qurumudur

Sual: Sebu Bəyannaməsi nə haqqındadır. (Çəki: 1)
Şərqi Asiya Enerji Təhlükəsizliyi haqqında
Regionda azad ticarət zonası yaranması haqqında
Valyuta ittifaqı yaranması haqqında
Ətraf mühitin qorunması haqqında
Regionda yarana biləcək münaqişələrin qarşısının alınması

Sual: APEC-in məqsədinə daxildir (Çəki: 1)
Sakit okean hövzəsində iqtisadi əməkdaşlığın inkişafın
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Latın Amerikası regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid 

bazar yaratmaq. 
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: APEC-in üzvlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Türkiyə
Avstraliya
Bruney
Kanada
Çin

Sual: APEC-in üzvlərinə aid deyil (Çəki: 1)
Meksika
Tayvan
Tailand 
ABŞ 
Vyetnam



Sual: APEC-in əsas cəhətlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
APEC, üzvlərinə andlaşmalara söykənən hüquqi öhdəliklər gətirir.
Bu birlikdə inteqrasiya prosesləri əsasən TMK-ın aparıcı rolu ilə həyata keçirilir.
İnteqrasiya prosesləri iqtisadi, mədəni, sosial-siyasi cəhətdən fərqlənən ölkələr 

arasında aparılır.
Bu inteqrasiya yarım regional ittifaqlardan ibarət cənub-şərqi Asiya və Şimali 

Amerika Azad Ticarət zonasını, Cənub-Sakit okean formunu da əhatə edir.
Hazırda dünya üzrə ÜDM-un 60 %-dən artığı APEC ölkələrinin payına düşür.

Sual: APEC-in hədəflərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Siyasi ittifaqın yaradılması.
Asiya-Sakit okean bölgəsində davam etdirilə bilən iqtisadi inkişaf və rifahı təmin 

etmək.
Regional iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirən iqtisadi və texniki əməkdaşlığa 

təşviq etmək
Ödənişsiz və açıq ticarət və sərmayə surətiylə dinamik Asiya-Sakit Okean 

cəmiyyəti yaratmaq
Üzvlər arasında gömrük tariflərinin salınması

Sual: "Bogor Hədəfləri" bu inteqrasiya qurumu açar bir yer tutur (Çəki: 1)
APEC
ASEAN
Aİ
NAFTA
MDB

Sual: Şərqi Asiya Birliyi yaranmışdı. (Çəki: 1)
2005
2010
2007
 2006
1995

Sual: Şərqi Asiya Birliyinin məqsədi ; (Çəki: 1)
Maliyyə sabitlik mühiti yaratma, enerji təhlükəsizliyi təmin etmək
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid bazar yaratmaq. 
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: Hansı dövlətin Şərqi Asiyaya üzvlüyü ləğv edilmişdir? (Çəki: 1)
ABŞ
Yaponiya



Çin
Kanada
Meksika

BÖLMƏ: 0701
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Sual: Bunlardan biri Latın Amerikası regionundakı inteqrasiya bloklarından deyil. 
(Çəki: 1)

NAFTA
Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı(CACM), 
And Paktı 
CARİCOM 
MERCOSUR

Sual: Bu inteqrasiya təşkilatı Latın Amerikası Azad Ticarət Assosiasiyasının (LAFTA) 
davamı kimi yaranmışdır. (Çəki: 1)

Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası (LAİA) 
 NAFTA
And Paktı 
CARİCOM 
MERCOSUR

Sual: 1960-cı ildə 7 üzvün imzaladığı Montevideo müqaviləsi ilə təsis edilmişdir (Çəki: 
1)

 LAFTA
 ASEAN
Aİ
NAFTA
MERCOSUR

Sual: Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiyasiyasının rəsmi dili ; (Çəki: 1)
ispan və portuqal
ingilis və ispan
fransız və portuqal
ingilis və fransız
ispan və fransız



Sual: LAİA-yə üzv olmuş və həm də NAFTA-ya qoşulmuşdur. (Çəki: 1)
Meksika
 Kanada
ABŞ
Argentina
Braziliya

Sual: LAİA-nın strukturuna daxil deyil. (Çəki: 1)
parlament
Baş Katiblik
Xarici İşlər Nazirləri Şurası
Qiymətləndirmə və Həmrəylik Konfransı
Nümayəndələr Komitəsi

Sual: LAİA, Latın Amerikası regionunda vahid bazar yaratmaq üçün hansı 
mexanizmdən istifadə edir? (Çəki: 1)

Regional Tarif İmtiyazları
Azad ticarət zonası
Vahid valyuta
Gömrük ittifaqı
Vahid bazar razılşmaları

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: 1969-cu ildə Kartogena müqaviləsi ilə yarandı. (Çəki: 1)
 NAFTA
And Paktı
LAİA
CARİCOM 
MERCOSUR

Sual: And Paktının üzvlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Argentina
 Boliviya
Kolumbiya
Ekvador
Peru 



Sual: And paktına aid deyil. (Çəki: 1)
Üzvləri Qvatemala, El Salvador, Honduras, Nikaraqua və Kosta-Rikadır.
Regional olaraq kiçik əhatəli bir blokdur.
Üzv-ölkələr inkişaf səviyyələri və ideoloji tərəflərdən bir-birilə daha yaxındırlar.
1969-cu ildə Kartogena müqaviləsi ilə yarandı.
And Paktı, “bərabər bölgü” faktoruna böyük əhəmiyyət verir.

Sual: LAİA-nın üzv dövlətləri hansı regiondandır (Çəki: 1)
Mərkəzi və Cənubi Amerika dövlətləri
Şimali və Cənubi Amerika dövlətləri
Avropa dövlətləri
Asiya dövlətləri
hamisi

Sual: Nisbətən daha çox inkişaf etmiş dövlətlər, daha az inkişaf etmişlərə ticarət 
sahəsində güzəştlər edir-hansı təşkilata aiddir? (Çəki: 1)

 LAİA
APEC
 ASEAN
 NAFTA
Aİ

Sual: LAİA dövlətləri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
3
4
6
7
2

Sual: Montevideo Müqaviləsinin prinsiplərinə aid deyil. (Çəki: 1)
hamısı aiddir.
plüralizm, 
həmrəylik,
elastiklik, 
fərqli yanaşma və müxtəliflik.

Sual: Latın Amerikası Azad Ticarət Zonasını təsis etdilər. (Çəki: 1)
And ölkələri
Şimali Amerika ölkələri
Afrika ölkələri
Afrika ölkələri
Avropa ölkələri



Sual: LAİA-nın qərargahı bu şəhərdə yerləşir. (Çəki: 1)
Montevideo
Cakarta
 Brüssel
London
Nyu-York

Sual: LAİA-nın strukturuna aid deyil. (Çəki: 1)
Hamısı aiddir.
Baş Katiblik;
Xarici İşlər Nazirləri Şurası;
Qiymətləndirmə və Həmrəylik Konfransı;
Nümayəndələr Komitəsi;

Sual: LAİA çərçivəsində neçə müqavilə qüvvədədir? (Çəki: 1)
32
45
10
22
15

Sual: LAİA-nın neçə rəsmi dili var. (Çəki: 1)
2
1
3
4
5

Sual: İspan və portuqal dili bu təşkilatın rəsmi dilidir. (Çəki: 1)
LAİA
APEC
ASEAN
Aİ
NAFTA

Sual: LAİA-na 1999-cu ildə üzv oldu. (Çəki: 1)
Kuba
ABŞ
Kolumbiya
Meksika
Venesuela



Sual: Bu inteqrasiya qrupu “bərabər bölgü” faktoruna böyük əhəmiyyət verməkdədir. 
Bunu da “üzvlükdə bərabərlik” yolu ilə reallşadırmağı şərt kimi qəbul etmişdir. (Çəki: 
1)

And Paktı
LAİA
MERCOSUR
NAFTA
ASEAN

Sual: Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı təsis edildi. (Çəki: 1)
1960
1950
1970
1985
1995

Sual: Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarına bu ölkə qoşulmamışdır. (Çəki: 1)
Filippin
Qvatemala 
El Salvador
Honduras 
Nikaraqua

Sual: Karib Ölkələri Birliyi yaradılmışdır. (Çəki: 1)
1973
1980
1970
1956
1975

Sual: CARİCOM adlanır. (Çəki: 1)
Karib Ölkələri Birliyi
Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı
Asiya-Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq şurası
Mərkəzi Amerika azad ticarət zonası
Latın Amerika İnteqrasiya Assosiasiyası

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: “Amerika qitəsinin sərbəst ticarət zonası (Free Trade Area of Americas-
FTAA)“nın yaradılması haqda danışıqlarda hansı layihələr müzakirə olundu. (Çəki: 1)

braziliya və amerika layihələri
braziliya və argentina layihələri
amerika və kanada layihələri
meksika və amerika layihələri
argentina və brazilyia layihələri

Sual: Latın Amerikasının əhalisinin 200 milyondan çoxu,ÜDM-nun 50%-i,birbaşa 
xarici investisiyanın 40%-i,məhsul dövriyyəsinin 60%-dən çoxu və daxili ticarətinin 
33%-dən çoxu bu təşkilatın payına düşür. (Çəki: 1)

MERCOSUR
NAFTA
LAİA
CARİCOM
And paktı

Sual: ABŞ 1994-cü ildə hansı şəhərdə Amerika qitəsinin 34 ölkəsinin dövlət başçıları 
iclasa çağırdı. (Çəki: 1)

Mayami
Nyu-York
Vaşinqton
Las-Veqas
Texas

Sual: Bu avropa ölkəsi MERCOSUR-la sərbəst ticarət zonasının yaradılması 
haqqında müqavilənin imzalanmasına daha çox təşəbbüs göstərirdi. (Çəki: 1)

İspaniya
İngiltərə
Fransa
İtaliya
Almaniya

Sual: MERKOSUR və bu təşkilat arasında imzalanan “Regionlar arası müqavilə“də 
2001-ci ilə qədər bu təşkilatlar arasında sərbəst ticarət zonasının yaradılması qarşıya 
məqsəd qoyulmuşdu. (Çəki: 1)

Aİ
NAFTA
APEC
SİCA
ASEAN



Sual: 1998-ci ildə bu təşkilat öz sərbəst ticarət zonasını MERKOSUR-un sərbəst 
ticarət zonası ilə birləşdirmək haqqında müqavilə imzaladı. (Çəki: 1)

SİCA
Aİ
NAFTA
CARİCOM
And Paktı

Sual: NAFTA və MERKOSUR arasında bağlayıcı bənd rolunu oynamağa cəhd 
göstərirlər. (Çəki: 1)

Meksika və Çili
Kanada və Çili
Peru və Kolumbiya
Braziliya və Argentina
ABŞ və Braziliya

Sual: Argentinaya da 1994-1995-ci illərdəki iqtisadi düşüş zamanı xilasedici qüvvə 
kimi dinamik inkişaf edən hansı dövlət kömək etdi. (Çəki: 1)

Braziliya
ABŞ
Kanada
Meksika
Çili

Sual: Bu təşkilatın təcrübəsi göstərdi ki, uğurlu inteqrasiya təşkilatı qurub, inkişaf 
etdirmək üçün heç olmasa bu təşkilata daxil olan ölkələr içində ikisinin güclü iqtisadi 
əlaqələri olmalıdır ki, böhran zamanı pis vəziyyətdə olan tərəfdaşlarına yardım edə 
bilsinlər. (Çəki: 1)

MERCOSUR
NAFTA
APEC
Aİ
ASEAN

Sual: İqtisadçıların fikrinə görə, bu təşkilatın yaradılması ona daxil olan ölkələrə öz 
iqtisadiyyatlarını stabilləşdirməyə kömək etdi. (Çəki: 1)

MERCOSUR
NAFTA
APEC
Aİ
ASEAN

Sual: MERCOSUR-un təşkilati strukturuna daxil deyil. (Çəki: 1)
Hamısı daxildir
Ümumi bazar qrupu



İnzibati katiblik
Birləşmiş Parlament komisiyyası 
Ümumi Bazar şurası

Sual: İştirakçı dövlətlərin iqtisadiyyatlarının sosial iqtisadi sektoru ilə bağlı səlahiyyətli 
orqan (Çəki: 1)

Sosial iqtisadi məsləhət formu 
Ümumi bazar qrupu
İnzibati katiblik
Texniki komissiyalar
Ümumi Bazar şurası

Sual: MERKOSUR parlamentinin səlahiyyətli orqanı (Çəki: 1)
Birləşmiş Parlament komisiyyası 
Sosial iqtisadi məsləhət formu 
İnzibati katiblik
Texniki komissiyalar
Ümumi Bazar şurası

Sual: MERCOSUR-da ticarət, gömrük tənzimlənməsi, texniki normalarla, valyuta-
maliyyə siyasəti, makroiqtisadi siyasət, quru və dəniz nəqliyyatı, sənaye 
texnologiyaları , kənd təsərrüfatı və energetika ilə bağlı məsələlərlə məşğul olur 
(Çəki: 1)

Ümumi bazar qrupunun 10 texniki komissiyası
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi bazar şurası
Nazirlər kabineti

Sual: Montevideoda(Uruqvay) inzibati katibliyə və eləcə də birbaşa özünə tabe olan 
10 texniki komissiyaya malikdir. (Çəki: 1)

Ümumi bazar qrupu
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi bazar şurası
Nazirlər kabineti

Sual: Periodik olaraq dövlət başçıları və ya xarici işlər nazirlikləri səviyyəsində 
görüşürlər və inteqrasiyanın inkişafı ilə bağlı siyasi planlarını həyata keçirirlər (Çəki: 
1)

Ümumi bazar şurası
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi şura
Nazirlər kabineti



Sual: MERCOSUR-un əsas icraedici orqanı (Çəki: 1)
Ümumi bazar qrupu
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi şura
Nazirlər kabineti

Sual: MERCOSUR-da birliyin sərhədləri daxilinə üçüncü ölkədən məhsul idxalına dair 
ümumi gömrük tarifləri tətbiq olunmağa başlandı. (Çəki: 1)

1995
1990
2000
1996
1998

Sual: MERKOSUR-un əsas idarəedici orqanı (Çəki: 1)
Ümumi bazar şurası
Baş katiblik
Parlament assambleyası
Ümumi şura
Nazirlər kabineti

Sual: 1996-cı ildə Boliviya, 2000-ci ildə isə Çili assosiasiya olunmuş üzvlər kimi 
təşkilata qoşuldular. (Çəki: 1)

MERCOSUR
NAFTA
APEC
CARİCOM
And paktı

Sual: Asunsone müqaviləsinə əlavə olaraq sərbəst ticarət zonasının yaradılmasını və 
sonradan onun gömrük birliyi ilə əvəz olunmasını təsdiq edən yeni müqavilə 
imzalandı. (Çəki: 1)

1994
1990
2000
1996
1998

Sual: MERCOSUR ölkələri arasında real ticarət bloku qanuni qeydiyyata alındı. (Çəki: 
1)

1995
1990
2000



1996
1998

Sual: MERKOSUR-un yaradılması haqqında müqavilə bu şəhərdə imzalandı. (Çəki: 
1)

Asunsone
Karakas
Montevideo
Nyu-York
Moskva

Sual: MERCOSUR-un yaranması haqqında müqaviləni neçə dövlət imzaladı? (Çəki: 
1)

4
2
10
16
8

Sual: C.Amerikada inteqrasiya proseslərinə maraq 1980-ci illərdən başlayaraq 
yenidən artmağa başladı. (Çəki: 1)

1960-cı illərin sonunda baş vermiş iqtisadi və siyasi böhrandan sonra
1970-ci illərin sonunda baş vermiş iqtisadi və siyasi böhrandan sonra
1950-ci illərin sonunda baş vermiş iqtisadi və siyasi böhrandan sonra
1990-cı illərin sonunda baş vermiş iqtisadi və siyasi böhrandan sonra
1985-ci illərin sonunda baş vermiş iqtisadi və siyasi böhrandan sonra

Sual: 1986-cı ildə bu iki dövlət iqtisadi əməkdaşlıq və davamlı inteqrasiyanın inkişafı 
haqqındakı birgə layihələrini irəli sürdülər və başqa ölkələrin bura qatılmasının açıq 
olduğunu elan etdilər. (Çəki: 1)

Argentina və Braziliya
Uruqvay və Paraqvay
ABŞ və Meksika
Kanada və Meksika
Çili vı Braziliya

Sual: MERCOSUR-un baş qərargahı bu şəhərdə yerləşir. (Çəki: 1)
Montevideo
Karakas
Buenos-Ayres
Mexiko
Nyu-York

Sual: Təşkilatın emblemində də cənub xaçının bürcü təsvir olunub. (Çəki: 1)
MERCOSUR



NAFTA
APEC
CARİCOM
And paktı

Sual: 1991-ci ildə 4 ölkənin iştirakı ilə yaranmışdır. (Çəki: 1)
MERCOSUR
NAFTA
APEC
CARİCOM
And paktı

Sual: Latın Amerikasında daha böyük ticari–siyasi əsaslı bir bazar birliyidir. Latın 
Amerikası əhalisinin 45%-ni, ərazisinin 33%-ni, ÜDM-nin 50%-dən çoxunu və 
investisiyaları 40%-ni əhatə edir. (Çəki: 1)

MERCOSUR
NAFTA
APEC
CARİCOM
And paktı

Sual: Bu inteqrasiya qrupu kiçik bir blokdur və əhalisi 5 milyona yaxındır. Üzv-ölkələr 
inkişaf səviyyələri baxımından çox geridədir və başlıca ixrac məhsulları neft, boksit, 
alminium və şəkərdir. Yamayka, Trinidad və Tabaco, Barbados öz aralarında ən 
inkişaf etmiş ölkələrdir. (Çəki: 1)

CARİCOM
NAFTA
APEC
MERCOSUR
CACM

Sual: Bahama, Barbados, Bilize, Quatemala, Yamayka, Trinidad və Tabaco, 
Antiquana və Barbuda, Dominikan, Qrenada, Menserrat, Sent Kids və Nevis, Saint 
Lukiya, Sent-Vinsent və Qrenadines bu inteqrasiya qrupunun üzvləridir. (Çəki: 1)

CARİCOM
NAFTA
APEC
MERCOSUR
CACM

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Keçmiş SSRİ ölkələrinin əksəriyyətinin birləşdiyi dövlətlərarası birlikdir: (Çəki: 1)
MDB
BMT
ATƏT
Aİ
NATO

Sual: MDB-də müşahidəçi statusuna malik olan dövlət: (Çəki: 1)
Türkmənistan
Azərbaycan
Gürcüstan
Qazaxıstan
Moldova

Sual: MDB-nin işçi dili hansı dildir? (Çəki: 1)
rus
özbək
gürcü
ingilis
tatar

Sual: MDB-nin qərargahı hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Minsk
Moskva
Kiyev
Brüssel
Cenevrə

Sual: MDB neçənci ildə təsis edilib? (Çəki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995

Sual: MDB-nin təsisçiləri olan dövlətlər sırasına daxildir: (Çəki: 1)
Belarusiya
Azərbaycan
Gürcüstan
Ermənistan
Qazaxıstan



Sual: Alma-Ata bəyannaməsinin məğzi: (Çəki: 1)
MDB yaradıldı
BMT yaradıldı
ATƏT yaradıldı
VMT yaradıldı
Aİ yaradıldı

Sual: 1993-cü ildə MDB-yə hansı dvlət üzv oldu? (Çəki: 1)
Gürcüstan
Rusiya
Ukrayna
Belarusiya
Hamısı

Sual: 2005-ci ildə MDB-nin həqiqi üzvlüyündən çıxmışdır: (Çəki: 1)
Türkmənistan
Özbəkistan
Ukrayna
Moldova
Belarusiya

Sual: MDB Nizamnaməsini hələlik ratifikasiya etməyiblər: (Çəki: 1)
Moldova və Ukrayna parlamentləri
Moldova və Rusiya parlamentləri
Moldova və Belarusiya parlamentləri
Moldova və Gürcüstan parlamentləri
Moldova və Türkmənistan parlamentləri

Sual: Formal olaraq MDB-nin üzvləri deyillər? (Çəki: 1)
Moldova və Ukrayna 
Moldova və Rusiya 
Moldova və Belarusiya 
Moldova və Gürcüstan 
Moldova və Türkmənistan 

Sual: MDBnin bəzi strukturlarında hansı dövlət müşahidəçi kimi göstərilir? (Çəki: 1)
Monqolustan
Özbəkistan
Ukrayna
Moldova
Belarusiya



Sual: Hal-hazırda demək olar ki hansı dövlət MDBnin sıralarından çıxmışdır? (Çəki: 
1)

Gürcüstan
Moldova
Rusiya
Azərbaycan
Belarusiya

Sual: 2000-ci ilin oktyabr ayında: (Çəki: 1)
Avrasiya İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Asiya İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Amerika İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Avroatlantika İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Belorus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan dövlət başçıları hansı 
birliyin təsis edilməsi haqqında saziş imzalayıblar? (Çəki: 1)

Avrasiya İqtisadi Birliyi
Asiya İqtisadi Birliyi
Amerika İqtisadi Birliyi
Avroatlantika İqtisadi Birliyi
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Belorus, Qazaxıstan, Rusiya və Ukrayna tərəfindən Vahid İqtisadi Məkanın 
yaradılması haqqında razılaşma imzalanmışdır: (Çəki: 1)

2003-cü ilin sentyabr ayında
2004-cü ilin sentyabr ayında
2006-cı ilin sentyabr ayında
2005-ci ilin sentyabr ayında
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: 1993-cü ildə: (Çəki: 1)
MDB-nin nizamnaməsi qəbul edilib
MDB yaradılıb
Rusiya MDB-yə üzv qəbul olunub
Belarus MDB-yə üzv qəbul olunub
Çexiya MDB-nin tərkibindən çıxıb

Sual: MDB-nin nizamnaməsində hansı fəaliyyət sahələri göstərilib? (Çəki: 1)
Hamısı
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması;
Xarici siyasət fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
Ümumi iqtisadi məkanın formalaşdırılmasında, nəqliyyat və rabitə sahələrində 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
Əhalinin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması;



Sual: MDB-nini Nizamnaməsinə görə, təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi: (Çəki: 1)
üzvlərin birgə razılığı ilə əldə edilir
qeyri-mümkündür
Rusiyanın razı olması kifayətdir
Avropa məkanında yerləşən dövlətlər daxil ola bilməz
Düzgün cavab varinatı yoxdur

Sual: MDB-nin məqsədləri sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Yeni ərazilər ələ keçirmək və öz fəaliyyət sferasını daha da genöşləndirmək;
MDB çərçivəsində dövlətlərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi;
Siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığın 

həyata keçirilməsi;
Birgə iqtisadi məkan çərçivəsində, üzv dövlətlərin hərtərəfli və balanslaşdırılmış 

şəkildə iqtisadi və sosial inkişafı, dövlətlərarası əməkdaşlıq və inteqrasiya;
Beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi prinsipləri və ATƏT-in sənədlərinə 

uyğun olaraq, əsas insan azadlıq və hüquqlarının təmin olunması;

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: MDB-nin nizamnamə orqanları sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
Dövlət başçıları şurası;
Hökumət başçıları şurası;
Xarici işlər nazirləri şurası;
Müdafiə Nazirləri Şurası;

Sual: MDB-nin İcraçı orqanları sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Anti-terror Mərkəzi;
İqtisadi şura;
Birliyin üzv dövlətlərinin daimi səlahiyyətli nümayəndələrinin Şurası;
İcraçı komitə.
Bütün cavab variantları doğrudur

Sual: MDB-nin sahələrarası əməkdaşlıq orqanları: (Çəki: 1)
Bütün cavab variantları doğrudur
Anti-terror Mərkəzi;
Dövlətlərarası Bank;



Dövlətlərarasıstatistika komitəsi;
Standartlaşma, meterologiya və sertifikasiya üzrə dövlətlərarası şura;

Sual: Post-Sovet məkanında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin qurulması üçün bir 
alternativdir: (Çəki: 1)

MDB
BMT
ATƏT
Aİ
NATO

Sual: Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat: (Çəki: 1)
GUAM
BMT
VMT
NATO
ABƏŞ

Sual: Beynəlxalq regional təşkilatdır: (Çəki: 1)
GUAM
BMT
ABƏŞ
BP
General Motors

Sual: GUAM-ın tərkibinə neçə dövlət daxildir? (Çəki: 1)
4
3
5
6
8

Sual: GUAM-nın rəsmi dili: (Çəki: 1)
ingilis və rus
rus və azərbaycan
rus və gürcü
gürcü və azərbaycan
türk və rus

Sual: GUAM-ın tərkibinə əvvəllər hansı təşkilat daxil idi? (Çəki: 1)
Özbəkistan
Tatarıstan
Tacikistan
Türkmənistan



Pakistan

Sual: 2005-ci ildə hansı dövlət GUAMın tərkibindən çıxdı? (Çəki: 1)
Özbəkistan
Tatarıstan
Tacikistan
Türkmənistan
Pakistan

Sual: GUAM-ın məşvərət formu nə vaxt təşkil edilib? (Çəki: 1)
1997
1996
1999
1994
1993

Sual: GUAMın Yalta Xartiyası qəbul edilib? (Çəki: 1)
2001
1998
2004
1996
1999

Sual: GUAM-ın məqsədləri sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
Demokratiya dəyərlərin möhkəmləndirilməsi, qanunun aliliyinin təmin edilməsi və 

insan hüquqlarına hörmət;
Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi;
Beynəlxalq və regional təhlükəsizlik və stabilliyin möhkəmləndirilməsi;
Ümumi təhlükəsizlik məkanın yaradılması üçün Avropaya inteqrasiyanın 

gücləndirilməsi və həmçinin, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi;

Sual: GUAM-ın stukturuna daxildir: (Çəki: 1)
Şura və katiblik
İdarə və katiblik
Parlament və katiblik
Assambleya və katiblik
Hamısı

Sual: GUAMın əsas orqanıdır və öz işini dövlət başçıları (sammit), xarici işlər 
nazirləri, milli kordinatorlar və daimi nümayəndələr səviyyəsində təşkil edir: (Çəki: 1)

Şura
Katiblik
Assambleya



İdarə
Parlament

Sual: Kiyev şəhərində GUAM-ın .... yerləşir (Çəki: 1)
katibliyi
şurası
Parlamenti
assambleyası
idarəsi

Sual: GUAMda bu orqan Baş katib tərəfindən idarə olunur: (Çəki: 1)
katiblik
şura
Parlament
assambleya
idarə

Sual: GUAM, BMT Baş assambleyasında müşahidəçi statusu əldə etmişdir (Çəki: 1)
2003
2005
2004
1997
1998

Sual: GUAM-ın üzv ölkələri müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, xüsusilə də 
BMT və ATƏT bir-irilə sıx əlaqələr qurur: (Çəki: 1)

2004
2001
2009
1998
1999

Sual: GUAM-ın fəaliyyəti sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
yeni ərazilər ələ keçirmək
ticarət
nəqliyyat
gömrük nəzarəti
düzgün cavab variantı yoxdur

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Terorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotik alveri ilə mübarizəyə dair GUAM-
ABŞ çərçivəsində proqramına uyğun olaraq bir sıra dövlətlərin ekspertlərinin yardımı 
ilə GUAM bir sıra layihələr həyata keçirmişdir-bu dövlətlər sırasına daxil deyil: (Çəki: 
1)

Fələstin
ABŞ
Bolqarıstan
Rumıniya
Macarıstan

Sual: Terorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotika alveri və digər təhlükəli 
cinayətlərlə mübarizəyə dair, GUAM-da nə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

virtual mərkəz
təhlükəzizlik şurası
komissiya
şura
katiblik

Sual: GUAM-a daxil olmayan dövlət: (Çəki: 1)
Ermənistan
Gürcüstan
Ukrayna
Azərbaycan
Moldova

Sual: ABŞ-GUAM çərçivə proqramına daxildir: (Çəki: 1)
Hamısı
GUAM virtual mərkəzinin yaradılması;
Anti-terrorist istiqamətdə informasiya mübadiləsi üzrə vahid informasiya 

məkanını yaradılması;
Gömrük və sərhədyanı sahələrdə əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin 

gücləndirilməsi istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsi.
Korporativ İnteqrasiya

Sual: GUAM-a daxil olmayan dövlət: (Çəki: 1)
Rusiya
Gürcüstan
Ukrayna
Azərbaycan
Moldova



Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nə vaxt qurulub? (Çəki: 1)
2001
2003
2009
2002
2000

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi dilləri: (Çəki: 1)
Çin,rus
Ingilis,rus
Fransız,rus
Çin,fransız
Çin,ingilis

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının mərkəzi haradır? (Çəki: 1)
Pekin
Cenevrə
London
Paris
Brüssel

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri sırasına daxildir: (Çəki: 1)
Bütün variantlar doğrudur
Çin Xalq Respublikası
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Rusiya

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olmayan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Ingiltərə
Çin Xalq Respublikası
Qırğızıstan
Qazaxıstan
Rusiya

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olmayan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Fransa
Tacikistan
Çin Xalq Respublikası
Qırğızıstan
Qazaxıstan

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan dövləti göstərin (Çəki: 1)
Özbəkistan



Ingiltərə
Fransa
ABŞ
Isveçrə

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi qismində çıxış edir: (Çəki: 1)
Hamısı
Hindistan
Iran
Monqolustan
Pakistan

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi qismində çıxış etmir: (Çəki: 1)
Özbəkistan
Hindistan
Iran
Monqolustan
Pakistan

Sual: ”Şanxay beşliyi” yaradıldı: (Çəki: 1)
1996
 1998
1994
1999
1990

Sual: ”Şanxay beşliyi”nə daxil olan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Rusiya
ABŞ
Iran
Pakistan
Israil

Sual: 1997-ci ildə Moskvada imzalanan sazişin məzmunu: (Çəki: 1)
ümumi sərhəd bölgəsində olan hərbi qüvvələrin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan hərbi qüvvələrin qarşılıqlı olaraq artırılması 

barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan dəniz qüvvələrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan sərhəd qüvvələrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı 

barədə
bütün cavablar doğrudur

Sual: Avrasiya materikinin beşdə üç hissəsini təşkil edir: (Çəki: 1)
«Şanxay beşliyi»nə daxil olan ölkələrin ümumi ərazisi



Rusiyanın ərazisi
Çinin ərazisi
Özbəkistanın ərazisi
hamısı

Sual: Özbəkistan nə vaxt ”Şanxay beşliyi” müşahidəçi qismində qoşuldu? (Çəki: 1)
2000
2001
1998
1996
1993

Sual: 2002-ci ildə ŞƏT-in sammiti harada keçirildi? (Çəki: 1)
Sankt-Petrburq
Pekin
Almata
Düşənbə
Bişkek

Sual: ŞƏT-in şuralarına daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
Hökumət Başçıları Şurası - hər il bir dəfə toplanan və büdcənin təsdiqi və iqtisadi 

müqavilələr edilməsi kimi əsas öhdəlikləri olan ikinci ən əhəmiyyətli alt 
mexanizmdir.

Xarici İşlər Nazirləri Şurası - dövlət başçıları Şurasından bir ay əvvəl toplanan və 
bu şuranın gündəmini təyin edən, beynəlxalq məsələlərin sıxlıqda müzakirə edildiyi 
təşkilatın ən funksional orqanlarından biridir

Təqdimat Şurası - üzv ölkələrin əməkdaşlıq etdikləri sahələrdə xadimlərin 
(müdafiə nazirləri, polis təşkilatları, ədalət nazirləri vs.) iştirakı ilə əhatəli görüş və 
müqavilələrin infrastrukturunun yaradıldığı əhəmiyyətli bir orqandır

Milli Koordinator Şurası - ildə ən az üç dəfə toplanan və ŞƏT üzvü olan ölkələrin 
milli koordinatorlarının qatıldığı bütün digər orqanları istiqamətləndirən orqandır

Sual: ŞƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası: (Çəki: 1)
dövlət başçıları Şurasından bir ay əvvəl toplanan və bu şuranın gündəmini təyin 

edən, beynəlxalq məsələlərin sıxlıqda müzakirə edildiyi təşkilatın ən funksional 
orqanlarından biridir

üzv ölkələrin əməkdaşlıq etdikləri sahələrdə xadimlərin (müdafiə nazirləri, polis 
təşkilatları, ədalət nazirləri vs.) iştirakı ilə əhatəli görüş və müqavilələrin 
infrastrukturunun yaradıldığı əhəmiyyətli bir orqandır

ildə ən az üç dəfə toplanan və ŞƏT üzvü olan ölkələrin milli koordinatorlarının 
qatıldığı bütün digər orqanları istiqamətləndirən orqandır

hər il bir dəfə toplanan və büdcənin təsdiqi və iqtisadi müqavilələr edilməsi kimi 
əsas öhdəlikləri olan ikinci ən əhəmiyyətli alt mexanizmdir

hər il bir dəfə nizamlı olaraq bir üzv ölkədə toplanan və dövlət başçılarının 
qatıldığı ən üst səviyyədəki qərar mexanizmidir



BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan Aİ-da öz Daimi Nümayəndəliyini nə vaxt açmışdır? (Çəki: 1)
2000
1993
1997
2007
1999

Sual: Aİ ilə Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişinin məqsədlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
Müvafiq siyasi dialoq çərçivəsində tərəflər arasında siyasi münasibətlərin 

inkişafının təmin edilməsi;
Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsi
iqtisadi inkişaf və bazar iqtisadiyyatına keçid cəhdlərinin dəstəklənməsi;
Ticarət və investisiyanın inkişafı, iqtisadi, sosial, maliyyə,elmi, texniki və mədəni 

əməkdaşlıq;

Sual: Azərbaycan Respublikası (AR) ilə Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibətlərin 
hüquqi əsasını nə qoyub? (Çəki: 1)

Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi
iqtisadi ittifaq
Birgə layihələr
Cənub axını
Hamısı

Sual: Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi harada imzalanıb? (Çəki: 1)
Lüksemburq
Cenevrə
Brüssel
Tokio
Suriya

Sual: AR ilə Aİ arasında münasibətlərə yeni təkan vermişdir. Bu Saziş siyasi dialoq, 
insan hüquqları, ticarət, investisiya, iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər əməkdaşlıq 
sahələrində genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi



iqtisadi ittifaq
Birgə layihələr
Cənub axını
Hamısı

Sual: Azərbaycan Respublikasını Avropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) daxil etmək 
haqqında qərar: (Çəki: 1)

2004
2003
2007
2008
2011

Sual: AQS ölkəmiz üçün imkanlar yaratmışdır-bu sıraya daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət 

edilməsində konkret irəliləyişə nail olunması müqabilində Aİ-nin daxili bazarında 
müəyyən paya sahib olma imkanı

vətəndaşların, əmtəələrin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin 
etmək məqsədilə gələcək inteqrasiya və liberalizasiya proseslərində iştirak

Aİ üzv ölkələri ilə daha səmərəli siyasi dialoq və əməkdaşlıq, güzəştli ticarət 
əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla 
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi, yeni maliyyə mənbələrinin 
əldə edilməsi

ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının dəstəklənməsi

Sual: Azərbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı qəbul edilib: (Çəki: 1)
Brüsseldə
Bakıda
Londonda
Cenevrədə
Parisdə

Sual: Azərbaycan Respublikası – Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planı qəbul edilib: (Çəki: 1)
2006
2003
2005
2001
2000

Sual: “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində strateji 
tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”: (Çəki: 1)

2006
2003
2005



2001
2000

Sual: 1991-ci ildə Azərbaycana yardım göstərən əsas donorlardan biri? (Çəki: 1)
Aİ
VMT
MC
Yaponiya
Hamısı

Sual: TACIS (Çəki: 1)
“MDB ölkələrinə texniki yardım”
“BMT ölkələrinə texniki yardım”
“NATO ölkələrinə texniki yardım”
“ASEAN ölkələrinə texniki yardım”
“VMT ölkələrinə texniki yardım”

Sual: TRASECA (Çəki: 1)
“Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi”
“Afrika-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi”
“Amerika-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi”
“ASEAN ölkələrinə texniki yardım”
“VMT ölkələrinə texniki yardım”

Sual: INOGATE (Çəki: 1)
“Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram”
“Amerikaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram”
“Asiyaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram”
“ASEAN ölkələrinə texniki yardım”
“VMT ölkələrinə texniki yardım”

Sual: ECHO (Çəki: 1)
“humanitar yardım”
“texniki yardım”
“hərbi yardım”
“ASEAN ölkələrinə texniki yardım”
“VMT ölkələrinə texniki yardım”

Sual: ”Yeni ipək yolu”: (Çəki: 1)
TRASECA
TACİS
İNOGATE
ECHO
Düzgün cavab variantı yoxdur



Sual: Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirən 
bir proqramdır: (Çəki: 1)

TRASECA
TACİS
İNOGATE
ECHO
Düzgün cavab variantı yoxdur
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Proqramın məqsədi qeyd edilən dövlətlərin siyasi və iqtisadi müstəqilliyini 
dəstəkləməklə onların alternativ nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya 
bazarlarına çıxış qabiliyyətini yüksəltmək və Avropadan Qara Dəniz və Qafqaz 
vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya və əks istiqamətdə ən tez və ən ucuz nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılmasından ibarətdir: (Çəki: 1)

TRASECA
TACİS
İNOGATE
ECHO
Düzgün cavab variantı yoxdur

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aİ-nin təməlinin qoyan dövlətlər sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
ABŞ
Belçika
Almaniya
Fransa
Niderland

Sual: Aİ-nin təməlinin qoyan dövlətlər sırasına daxildir: (Çəki: 1)
İtaliya
Yaponiya
Rusiya
Çin
Koreya

Sual: İnteqrasiya bütün mərhələləri keзib: (Çəki: 1)



Qərbi Avropada
Şərqi Avropada
Şimali Amerikada
Cənubi Amerikada
Şərqi Asiyada

Sual: Avropa İttifaqının vahid valyutası: (Çəki: 1)
Evro
Dollar
Ekü
Manat
Hamısı

Sual: Qərbi Avropada inteqrasiya birliyi: (Çəki: 1)
Aİ
NAFTA
NAFTA
BMT
düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Şimali Amerikada inteqrasiya birliyi: (Çəki: 1)
NAFTA
BMT
Aİ
düzgün cavab variantı yoxdur
ASEAN

Sual: Asiya-Sakit okean regionunda inteqrasiya birliyi: (Çəki: 1)
ASEAN
Aİ
BMT
ASEAN
NAFTA

Sual: Aİ-nin qurumlarına daxil deyil: (Çəki: 1)
Bütün cavablar doğrudur
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: AB siyasətilərinin planlaşdırıcısı və koordinatorudur: (Çəki: 1)
Avropa Komissiyası
Avropa Zirvəsi



Avropa Şurası
Avropa Bankı
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: Avropa Birliyi ölkələrində yaşayan şəxslərin, qurumların və şirkətlərin haqlarını 
hər hansı bir pis idarəetmə tətbiq olunması qarşısında qorumaqla vəzifələndirilmiş 
yoxlama qurumu və şikayət müraciəti olunan yer, yəni məqamdır: (Çəki: 1)

Ombudsman
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: Avropa Şurasının tərkibi neçə şuradan ibarətdir? (Çəki: 1)
9
5
6
3
4

Sual: AB-yə üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarıyla Avropa Komissiyası 
Başçısını qurulmuş olduğu 1974-cü ildən bəri ildə ən azı iki dəfə bir araya gətirir: 
(Çəki: 1)

Avropa Zirvəsi
Avropa Bankı
Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: Avropa Birliyi büdcəsinin qayda və məqsədlərə görə istifadə edilməsini təmin 
edir: (Çəki: 1)

Avropa Maliyyə Məhkəməsi
Avropa Bankı
 Avropa Şurası
Avropa Komissiyası
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: Qanun təklifləri hazırlayır, Parlament və Şuraya təqdim edir: (Çəki: 1)
Avropa Komissiyası
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Avropa Bankı
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi

Sual: 15 hakim və onlara kömək edən doqquz qanun keçikçisindən ibarətdir: (Çəki: 1)



Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Avropa Bankı
Düzgün cavab variantı yoxdur

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Düzgün cavab variantı yoxdur (Çəki: 1)
İqtisadi və Sosial Komitə və AKPB məsləhət Komitəsi
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Avropa Bankı
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Banqkok Bəyannaməsi” hansı təşkilatın əsasını qoydu? (Çəki: 1)
ASEAN
APEC
NAFTA
BMT
düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: 1958-ci ildə Roma Anlaşması ilə Birliyin hədəflərini həyata keçirməsinə kömək 
edərək investisiyanı maliyyələşdirmək məqsədilə qurulmuşdur. (Çəki: 1)

Avropa İnvestisiya Bankı
Avropa Zirvəsi
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi
Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi
Avropa Şurası

Sual: Evro tədavülə buraxılmışdı. (Çəki: 1)
2002
2005
2000
1998
2006



Sual: ASEAN-ı təsis edən dövlətlər sırasına daxildir: (Çəki: 1)
Hamısı
İndaneziya
İndaneziya
İndaneziya
İndaneziya

Sual: Bruney-Darussalam, Vyetnam, İndoneziya, Kamboca, Laos, Malaziya, 
Myanma, Sinqapur, Tailand və Filippin-bu hansı təşkilatın tərkibidir? (Çəki: 1)

 ASEAN
BMT
Aİ
APEC
NATO

Sual: ASEAN ölkələri hansı fundamental prinsipləri öndə tuturlar: (Çəki: 1)
 Bütün cavablar doğrudu
 Müstəqillik, suverənlik, bərabərlik, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını 

təyin etmək hüququna qarşılıqlı hörmət;
Hər bir dövlətin xarici müdaxilədən azad olaraq siyasət yürütməsi;
 Bir-birinin xarici əlaqələrinə qarışmamaq;
 Mübahisə və münaqişələrin sülh yolu ilə nizama salınması;

Sual: ASEAN-ın strukturuna hansı orqan daxil deyil? (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
ASEAN sammiti;
ASEAN Nazirləri səviyyəsində keçirilən müşavirələr;
ASEAN daimi Komitəsi;
ASEAN Katibliyi

Sual: NAFTA-nın tərkibinə hansı dövlətlər daxildir? (Çəki: 1)
ABŞ, Kanada və Meksika
ABŞ, Kanada və Brazilya
ABŞ, Kanada və Uels
ABŞ, Kanada və Kolumbiya
ABŞ, Kanada və Argentina

Sual: NAFTA-nın yaradılması hansı amillərlə şərtlənir? (Çəki: 1)
hamisi
iştirakçı ölkələrin coğrafi yaxınlığı və milli iqtisadiyyatların struktur oxşarlığı
ölkələr arasında sıx ticarət əlaqələri və genişlənən istehsalın əlaqələndirilməsi
Amerikada TMK-ların Kanada və Meksikada genişlənən şəbəkəsi
Kanada TMK-ların ABŞ-da genişlənən şəbəkəsi



Sual: ABŞ, Kanada və Meksika arasında əmtəələrin və xidmətlərin azad ticarəti 
prosesində ..... yeni bir mərhələdir (Çəki: 1)

NAFTA
NAFTA
BMT
 NATO
APEC

Sual: Qərbi Avropadan fərqli olaraq, harada Təsərrüfat kompleksinin yaradılması 
üçün impulslar “aşağıdan yuxarı” istiqamətdə, yəni, amerikan və kanadalı şirkətlərin 
əməkdaşlığa meyl etməsi istiqamətində getmişdir? (Çəki: 1)

Şimali Amerikada
Cənubi Amerikada
Mərkəzi Amerikada
Uelsdə
Sibirdə

Sual: 1947-ci ildə qəbul edilmiş plan? (Çəki: 1)
Ebbot planı”
Barbarossa planı
Şuman planı
Lend-liz planı
hamisi

Sual: Ebbot planı” nəyi nəzərdə tuturdu? (Çəki: 1)
Kanada iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə ABŞ investisiyalarını cəlb edilməsi
Kanada iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə Argentina investisiyalarının cəlb 

edilməsi
Kanada iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə Britaniya investisiyalarının cəlb 

edilməsi
Meksika iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə ABŞ investisiyalarının cəlb edilməsi
Meksika iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə Kanada investisiyalarının cəlb 

edilməsi

Sual: 1959-cu ildə: (Çəki: 1)
ABŞ və Kanada birgə hərbi istehsal haqqında müqavilə bağlanıb
ABŞ və Kanada birgə hərbi istehsal haqqında müqavilə bağlanıb
ABŞ və Argentina birgə hərbi istehsal haqqında müqavilə bağlanıb
ABŞ və Brazilya birgə hərbi istehsal haqqında müqavilə bağlanıb
Meksika və Kanada birgə hərbi istehsal haqqında müqavilə bağlanıb

Sual: 1959-cu il müqaviləsi nəyə şərait yaratdı? (Çəki: 1)
Amerika standartlarının Kanada istehsalına daxil olmasına
Amerika standartlarının ABŞistehsalına daxil olmasına
Amerika standartlarının Argentina istehsalına daxil olmasına



Amerika standartlarının Braziliya istehsalına daxil olmasına
 Amerika standartlarının Uels istehsalına daxil olmasına

Sual: NAFTA-nın özəyi: (Çəki: 1)
Amerika - Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika – Argentina iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika - Brazilya iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika - Uels iqtisadi inteqrasiyasıdı
Amerika -Britaniya iqtisadi inteqrasiyasıdır

Sual: CUSFTA: (Çəki: 1)
Amerika - Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır:
Amerika – Argentina iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika - Brazilya iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika - Uels iqtisadi inteqrasiyasıdır
Amerika -Britaniya iqtisadi inteqrasiyasıdır

Sual: NAFTA: (Çəki: 1)
azad iqtisadi zonadır
dövlətüstü qurumdur
TMK-dır
 QHT-dir
hamısı

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: NAFTA-da bəzi strateji sahələr üzrə istisnalara aid deyil. (Çəki: 1)
Tariflərin müəyyənləşdirilməsinə dair sistemin hər dövlətin özünün hazırlaması
Meksikanın neft sənayesində xaricilərin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulması 

hüququ
Kanadanın bəzi sektorları xüsusən də, informasiya və bəzi mədəni sahələri 

mühafizə etməsi
ABŞ-ın daxili qiymətlərinin saxlanması hüququ
ABŞ-ın kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətdən kənar inkişaf sisteminin 

saxlanılması hüququ

Sual: NAFTA ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. (Çəki: 1)



NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmək 
niyyətindədirlər.

NAFTA ticarətin liberallaşdırılmasına yönəldilmişdir. 
Bu qurum həm də digər sahələri əhatə edir.
NAFTA çərçivəsində əmək və ekoloji əməkdaşlıq sahəsində müqavilələr 

imzalanmışdır.
NAFTA, pul siyasətini ələ almır, üçüncü ölkələrə qarşı ortaq gömrük tarifi tətbiq 

olunmasını ehtiva etmir.

Sual: ABŞ-ın NAFTA-dan gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ən könülsüz üzvü olaraq xarakterizə edilir.
ABŞ-ın NAFTA-dan gözləntisi əslində iqtisadi deyil, siyasi sahədə olmuşdur
NAFTA, ABŞ-ın Latın Amerikayla ticarətinə bir model təşkil etmişdir.
ABŞ daxili bazarının böyüklüyü, NAFTA-dan ABŞ-ın iqtisadi mənada böyük 

miqdarda qazanc təmin etməsinə imkan tanımamışdır.
ABŞ rəhbərliyi, NAFTA ilə Meksikada siyasi islahatların davamı və 

demokratiyanın inkişafı hədəfinə yönəlmişdir.

Sual: NAFTA-ya aiddir. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ABŞ iqtisadiyyatından çox Kanada və Meksika iqtisadiyyatlarına 

daha böyük təsir edəcəyi əvvəldən hesablanmışdır.
NAFTA iştirakçıları Avropa İttifaqında olduğu kimi, birliyi transformasiya etmək 

niyyətindədirlər.
Dövlətlərarası inzibati orqanların yaradılması 
NAFTA daxilində xüsusi güclü mexanizmə malik olan qurumlar mövcudur.
NAFTA siyasi və iqtisadi inteqrasiyanı ehtiva edən razılaşmadır.

Sual: Meksikanın NAFTA-dan gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın qurulmasında qabaqcıl rol oynamışdır.
Meksika görə isə NAFTA-nın iqtisadi böyümə baxımından əhəmiyyəti vardır. 
NAFTA Meksikanın Asiyayla olan ticarətinin artması nəticəsini doğurmuşdur.
Kanada və ABŞ, güclü tariflərlə qorunan əkinçilik və tekstil sektorunu Meksikayla 

rəqabətə açmışdır.
NAFTA Meksika hökuməti tərəfindən beynəlxalq şirkətlərin ölkəyə girişi və 

sərmayə qoymaları üçün əhəmiyyətli bir vasitə olaraq görülmüşdür.

Sual: Kanadanın NAFTA ilə bağlı gözləntilərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA-nın ən könüllü üzvü olaraq xarakterizə edilir
NAFTA haqqında müzakirələr davam edərkən Kanada ictimaiyyətində ilk 

mərhələdə mənfi təsir yaranmışdır.
[Texnologiya məhsullarında ABŞ bazarı Kanada üçün əhəmiyyətli bir mövqeyə 

yüksəlmişdir.
NAFTA Kanadanın Avropa və Asiyayla ticarətində enişə səbəb olmuşdur
NAFTA sayəsində Kanadada az qala hər sənaye sektoru baxımından ABŞ 

bazarında əhəmiyyət qazanmışdır. 



Sual: NAFTA-nın mənfi təsirlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
NAFTA yalnız ticarətin liberallaşdırılmasına yönəldildiyi üçün digər sahələri əhatə 

etmir.
NAFTA, işçi haqqlarının qorunmasına imkan verməmişdir.
Xarici birbaşa sərmayələr, yerli iqtisadiyyatdakı məşğulluq imkanları baxımından 

da bəzi məhdudlaşdırmaları özü ilə gətirmişdir.
NAFTA-nın Meksikanın əkinçilik sektoruna bəzi mənfi təsirləri olmuşdur.
Kanadada işə götürənlər, ABŞ və Meksikayla rəqabət etmək bəhanəsiylə ictimai 

köməkləri kəsməyə başlamışlar

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Keçmiş SSRİ ölkələrinin əksəriyyətinin birləşdiyi dövlətlərarası birlikdir: (Çəki: 1)
MDB
BMT
ATƏT
Aİ
NATO

Sual: MDB-də müşahidəçi statusuna malik olan dövlət: (Çəki: 1)
Türkmənistan
Azərbaycan
Gürcüstan
Qazaxıstan
Moldova

Sual: MDB-nin işçi dili hansı dildir? (Çəki: 1)
rus
özbək
gürcü
ingilis
tatar

Sual: MDB-nin qərargahı hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Minsk
Moskva
Kiyev
Brüssel



Cenevrə

Sual: MDB neçənci ildə təsis edilib? (Çəki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995

Sual: MDB-nin təsisçiləri olan dövlətlər sırasına daxildir: (Çəki: 1)
Belarusiya
Azərbaycan
Gürcüstan
Ermənistan
Qazaxıstan

Sual: Alma-Ata bəyannaməsinin məğzi: (Çəki: 1)
MDB yaradıldı
BMT yaradıldı
ATƏT yaradıldı
VMT yaradıldı
Aİ yaradıldı

Sual: 1993-cü ildə MDB-yə hansı dvlət üzv oldu? (Çəki: 1)
Gürcüstan
Rusiya
Ukrayna
Belarusiya
Hamısı

Sual: 2005-ci ildə MDB-nin həqiqi üzvlüyündən çıxmışdır: (Çəki: 1)
Türkmənistan
Özbəkistan
Ukrayna
Moldova
Belarusiya

Sual: MDB Nizamnaməsini hələlik ratifikasiya etməyiblər: (Çəki: 1)
Moldova və Ukrayna parlamentləri
Moldova və Rusiya parlamentləri
Moldova və Belarusiya parlamentləri
Moldova və Gürcüstan parlamentləri
Moldova və Türkmənistan parlamentləri



Sual: Formal olaraq MDB-nin üzvləri deyillər? (Çəki: 1)
Moldova və Ukrayna 
Moldova və Rusiya 
Moldova və Belarusiya 
Moldova və Gürcüstan 
Moldova və Türkmənistan 

Sual: MDBnin bəzi strukturlarında hansı dövlət müşahidəçi kimi göstərilir? (Çəki: 1)
Monqolustan
Özbəkistan
Ukrayna
Moldova
Belarusiya

Sual: Hal-hazırda demək olar ki hansı dövlət MDBnin sıralarından çıxmışdır? (Çəki: 
1)

Gürcüstan
Moldova
Rusiya
Azərbaycan
Belarusiya

Sual: 2000-ci ilin oktyabr ayında: (Çəki: 1)
Avrasiya İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Asiya İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Amerika İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Avroatlantika İqtisadi Birliyinin təsis edilməsi haqqında müqavilə imzalamışdır
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Belorus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan dövlət başçıları hansı 
birliyin təsis edilməsi haqqında saziş imzalayıblar? (Çəki: 1)

Avrasiya İqtisadi Birliyi
Asiya İqtisadi Birliyi
Amerika İqtisadi Birliyi
Avroatlantika İqtisadi Birliyi
Düzgün cavab variantı yoxdur

Sual: Belorus, Qazaxıstan, Rusiya və Ukrayna tərəfindən Vahid İqtisadi Məkanın 
yaradılması haqqında razılaşma imzalanmışdır: (Çəki: 1)

2003-cü ilin sentyabr ayında
2004-cü ilin sentyabr ayında
2006-cı ilin sentyabr ayında
2005-ci ilin sentyabr ayında
Düzgün cavab variantı yoxdur



Sual: 1993-cü ildə: (Çəki: 1)
MDB-nin nizamnaməsi qəbul edilib
MDB yaradılıb
Rusiya MDB-yə üzv qəbul olunub
Belarus MDB-yə üzv qəbul olunub
Çexiya MDB-nin tərkibindən çıxıb

Sual: MDB-nin nizamnaməsində hansı fəaliyyət sahələri göstərilib? (Çəki: 1)
Hamısı
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması;
Xarici siyasət fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
Ümumi iqtisadi məkanın formalaşdırılmasında, nəqliyyat və rabitə sahələrində 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
Əhalinin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması;

Sual: MDB-nini Nizamnaməsinə görə, təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi: (Çəki: 1)
üzvlərin birgə razılığı ilə əldə edilir
qeyri-mümkündür
Rusiyanın razı olması kifayətdir
Avropa məkanında yerləşən dövlətlər daxil ola bilməz
Düzgün cavab varinatı yoxdur

Sual: MDB-nin məqsədləri sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Yeni ərazilər ələ keçirmək və öz fəaliyyət sferasını daha da genöşləndirmək;
MDB çərçivəsində dövlətlərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi;
Siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığın 

həyata keçirilməsi;
Birgə iqtisadi məkan çərçivəsində, üzv dövlətlərin hərtərəfli və balanslaşdırılmış 

şəkildə iqtisadi və sosial inkişafı, dövlətlərarası əməkdaşlıq və inteqrasiya;
Beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi prinsipləri və ATƏT-in sənədlərinə 

uyğun olaraq, əsas insan azadlıq və hüquqlarının təmin olunması;

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: 1-ci Şenqen razılaşmasının şərtlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi 



İştirakçı dövlətlər tərəfindən verilmiş vahid vizanın tanınması 
Sığınacaq verilməsi barədə məsələyə baxılması və qərar qəbul edilməsinin 

yalnız bir dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi 
Polis əməkdaşlığı 

Sual: 2-ci Şenqen müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
Üçüncü dövlətdən gəlmiş şəxslərin status məsələsi
Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi
Narkotik vasitələrinin yayılmasına qarşı mübarizə

Sual: Avropa Polis İdarəsi yaradılmışdı. (Çəki: 1)
1995
1975
1980
1990
1996

Sual: Maasrtix müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
Xarici siyasət, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində üzv dövlətlər razılaşdırılmış 

formada hərəkət etməli idilər.
Müqavilə subsidiarliq prinsipinə əsaslanırdı.
Müqaviləyə görə, İttifaq o sahədə qərarlar qəbul edir ki, dövlətlər özləri o sahədə 

müstəqil və effektiv şəkildə qərarlar qəbul edə bilmirlər.
Üzv dövlətlərdə iqtisadi sahədə inteqrasiya birliyin orqanlarının səlahiyyətlərinə 

aid edilirdi.
Müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyinə çevrildi.

Sual: Avropa İttifaqı tərkibində bu qurum dünya təcrübəsində analoqu olmayan 
institut kimi dəyərləndirilir. (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı Vətəndaşlığı institutu
Avropa məhkəməsi
Nazirlər şurası
Avropa Parlamenti
Avropa Polis İdarəsi

Sual: Avropa İttifaqı vətəndaşlığının prinsiplərini bu müqavilə müəyyənləşdirdi. (Çəki: 
1)

Maastrixt
Roma 
Lissabon
Nitsa
Paris



Sual: Amsterdam müqaviləsi imzalanmışdı. (Çəki: 1)
1997
1990
1995
2005
2010

Sual: Lissabon sazişi imzalaanmışdı. (Çəki: 1)
2007
1990
1995
2005
2010

Sual: Bu müqavilə Aİ-nın qüvvəyə minməmiş konstitutsiyasını əvəz etməli idi. (Çəki: 
1)

Lissabon
Roma 
Amsterdam
Nitsa
Paris

Sual: Aİ-nı idarə edən qurumlara aid deyil. (Çəki: 1)
Qiymətləndirmə və Həmrəylik Konfransı;
Avropa Parlamenti
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Ombudsman

Sual: Avropa Parlamentinə aid deyil. (Çəki: 1)
Avropa Birliyi büdcəsinin qayda və məqsədlərə görə istifadə edilməsini təmin 

edir.
Üzv dövlətlərin milli parlamentləriylə oxşar haqlara sahibdir.
Büdcəni təsdiqləyir.
Komissiya tərəfindən edilən qanun təkliflərini Şuraya bildirərək qanuniləşdirir.
Ümumi seçimlə 5 illik iş başına gəlir.

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: 1-ci Şenqen razılaşmasının şərtlərinə aid deyil. (Çəki: 1)
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi 
İştirakçı dövlətlər tərəfindən verilmiş vahid vizanın tanınması 
Sığınacaq verilməsi barədə məsələyə baxılması və qərar qəbul edilməsinin 

yalnız bir dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi 
Polis əməkdaşlığı 

Sual: 2-ci Şenqen müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
İştirakçı dövlətlər tərəfindən vizanın verilməsi
Vahid daxili bazarda sərbəst hərəkəti və sərhəd nəzarəti
Üçüncü dövlətdən gəlmiş şəxslərin status məsələsi
Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi
Narkotik vasitələrinin yayılmasına qarşı mübarizə

Sual: Avropa Polis İdarəsi yaradılmışdı. (Çəki: 1)
1995
1975
1980
1990
1996

Sual: Maasrtix müqaviləsinə aid deyil. (Çəki: 1)
Xarici siyasət, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində üzv dövlətlər razılaşdırılmış 

formada hərəkət etməli idilər.
Müqavilə subsidiarliq prinsipinə əsaslanırdı.
Müqaviləyə görə, İttifaq o sahədə qərarlar qəbul edir ki, dövlətlər özləri o sahədə 

müstəqil və effektiv şəkildə qərarlar qəbul edə bilmirlər.
Üzv dövlətlərdə iqtisadi sahədə inteqrasiya birliyin orqanlarının səlahiyyətlərinə 

aid edilirdi.
Müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyinə çevrildi.

Sual: Avropa İttifaqı tərkibində bu qurum dünya təcrübəsində analoqu olmayan 
institut kimi dəyərləndirilir. (Çəki: 1)

Avropa İttifaqı Vətəndaşlığı institutu
Avropa məhkəməsi
Nazirlər şurası
Avropa Parlamenti
Avropa Polis İdarəsi

Sual: Avropa İttifaqı vətəndaşlığının prinsiplərini bu müqavilə müəyyənləşdirdi. (Çəki: 
1)

Maastrixt



Roma 
Lissabon
Nitsa
Paris

Sual: Amsterdam müqaviləsi imzalanmışdı. (Çəki: 1)
1997
1990
1995
2005
2010

Sual: Lissabon sazişi imzalaanmışdı. (Çəki: 1)
2007
1990
1995
2005
2010

Sual: Bu müqavilə Aİ-nın qüvvəyə minməmiş konstitutsiyasını əvəz etməli idi. (Çəki: 
1)

Lissabon
Roma 
Amsterdam
Nitsa
Paris

Sual: Aİ-nı idarə edən qurumlara aid deyil. (Çəki: 1)
Qiymətləndirmə və Həmrəylik Konfransı;
Avropa Parlamenti
Avropa Zirvəsi
Avropa Şurası
Ombudsman

Sual: Avropa Parlamentinə aid deyil. (Çəki: 1)
Avropa Birliyi büdcəsinin qayda və məqsədlərə görə istifadə edilməsini təmin 

edir.
Üzv dövlətlərin milli parlamentləriylə oxşar haqlara sahibdir.
Büdcəni təsdiqləyir.
Komissiya tərəfindən edilən qanun təkliflərini Şuraya bildirərək qanuniləşdirir.
Ümumi seçimlə 5 illik iş başına gəlir.

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 22



Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Terorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotik alveri ilə mübarizəyə dair GUAM-
ABŞ çərçivəsində proqramına uyğun olaraq bir sıra dövlətlərin ekspertlərinin yardımı 
ilə GUAM bir sıra layihələr həyata keçirmişdir-bu dövlətlər sırasına daxil deyil: (Çəki: 
1)

Fələstin
ABŞ
Bolqarıstan
Rumıniya
Macarıstan

Sual: Terorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotika alveri və digər təhlükəli 
cinayətlərlə mübarizəyə dair, GUAM-da nə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

virtual mərkəz
təhlükəzizlik şurası
komissiya
şura
katiblik

Sual: GUAM-a daxil olmayan dövlət: (Çəki: 1)
Ermənistan
Gürcüstan
Ukrayna
Azərbaycan
Moldova

Sual: ABŞ-GUAM çərçivə proqramına daxildir: (Çəki: 1)
Hamısı
GUAM virtual mərkəzinin yaradılması;
Anti-terrorist istiqamətdə informasiya mübadiləsi üzrə vahid informasiya 

məkanını yaradılması;
Gömrük və sərhədyanı sahələrdə əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin 

gücləndirilməsi istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsi.
Korporativ İnteqrasiya

Sual: GUAM-a daxil olmayan dövlət: (Çəki: 1)
Rusiya
Gürcüstan
Ukrayna
Azərbaycan



Moldova

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nə vaxt qurulub? (Çəki: 1)
2001
2003
2009
2002
2000

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi dilləri: (Çəki: 1)
Çin,rus
Ingilis,rus
Fransız,rus
Çin,fransız
Çin,ingilis

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının mərkəzi haradır? (Çəki: 1)
Pekin
Cenevrə
London
Paris
Brüssel

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri sırasına daxildir: (Çəki: 1)
Bütün variantlar doğrudur
Çin Xalq Respublikası
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Rusiya

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olmayan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Ingiltərə
Çin Xalq Respublikası
Qırğızıstan
Qazaxıstan
Rusiya

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olmayan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Fransa
Tacikistan
Çin Xalq Respublikası
Qırğızıstan
Qazaxıstan



Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan dövləti göstərin (Çəki: 1)
Özbəkistan
Ingiltərə
Fransa
ABŞ
Isveçrə

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi qismində çıxış edir: (Çəki: 1)
Hamısı
Hindistan
Iran
Monqolustan
Pakistan

Sual: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi qismində çıxış etmir: (Çəki: 1)
Özbəkistan
Hindistan
Iran
Monqolustan
Pakistan

Sual: ”Şanxay beşliyi” yaradıldı: (Çəki: 1)
1996
 1998
1994
1999
1990

Sual: ”Şanxay beşliyi”nə daxil olan dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Rusiya
ABŞ
Iran
Pakistan
Israil

Sual: 1997-ci ildə Moskvada imzalanan sazişin məzmunu: (Çəki: 1)
ümumi sərhəd bölgəsində olan hərbi qüvvələrin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan hərbi qüvvələrin qarşılıqlı olaraq artırılması 

barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan dəniz qüvvələrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı barədə
ümumi sərhəd bölgəsində olan sərhəd qüvvələrinin qarşılıqlı olaraq ixtisarı 

barədə
bütün cavablar doğrudur



Sual: Avrasiya materikinin beşdə üç hissəsini təşkil edir: (Çəki: 1)
«Şanxay beşliyi»nə daxil olan ölkələrin ümumi ərazisi
Rusiyanın ərazisi
Çinin ərazisi
Özbəkistanın ərazisi
hamısı

Sual: Özbəkistan nə vaxt ”Şanxay beşliyi” müşahidəçi qismində qoşuldu? (Çəki: 1)
2000
2001
1998
1996
1993

Sual: 2002-ci ildə ŞƏT-in sammiti harada keçirildi? (Çəki: 1)
Sankt-Petrburq
Pekin
Almata
Düşənbə
Bişkek

Sual: ŞƏT-in şuralarına daxil deyil: (Çəki: 1)
Düzgün cavab variantı yoxdur
Hökumət Başçıları Şurası - hər il bir dəfə toplanan və büdcənin təsdiqi və iqtisadi 

müqavilələr edilməsi kimi əsas öhdəlikləri olan ikinci ən əhəmiyyətli alt 
mexanizmdir.

Xarici İşlər Nazirləri Şurası - dövlət başçıları Şurasından bir ay əvvəl toplanan və 
bu şuranın gündəmini təyin edən, beynəlxalq məsələlərin sıxlıqda müzakirə edildiyi 
təşkilatın ən funksional orqanlarından biridir

Təqdimat Şurası - üzv ölkələrin əməkdaşlıq etdikləri sahələrdə xadimlərin 
(müdafiə nazirləri, polis təşkilatları, ədalət nazirləri vs.) iştirakı ilə əhatəli görüş və 
müqavilələrin infrastrukturunun yaradıldığı əhəmiyyətli bir orqandır

Milli Koordinator Şurası - ildə ən az üç dəfə toplanan və ŞƏT üzvü olan ölkələrin 
milli koordinatorlarının qatıldığı bütün digər orqanları istiqamətləndirən orqandır

Sual: ŞƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası: (Çəki: 1)
dövlət başçıları Şurasından bir ay əvvəl toplanan və bu şuranın gündəmini təyin 

edən, beynəlxalq məsələlərin sıxlıqda müzakirə edildiyi təşkilatın ən funksional 
orqanlarından biridir

üzv ölkələrin əməkdaşlıq etdikləri sahələrdə xadimlərin (müdafiə nazirləri, polis 
təşkilatları, ədalət nazirləri vs.) iştirakı ilə əhatəli görüş və müqavilələrin 
infrastrukturunun yaradıldığı əhəmiyyətli bir orqandır

ildə ən az üç dəfə toplanan və ŞƏT üzvü olan ölkələrin milli koordinatorlarının 
qatıldığı bütün digər orqanları istiqamətləndirən orqandır

hər il bir dəfə toplanan və büdcənin təsdiqi və iqtisadi müqavilələr edilməsi kimi 
əsas öhdəlikləri olan ikinci ən əhəmiyyətli alt mexanizmdir



hər il bir dəfə nizamlı olaraq bir üzv ölkədə toplanan və dövlət başçılarının 
qatıldığı ən üst səviyyədəki qərar mexanizmidir

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aİ tarixinin ən əhatəli genişlənməsi olmuşdur. (Çəki: 1)
2004 
1995
1985
2009
2007

Sual: Aİ tarixinin ən əhatəli genişlənməsində neçə dövlət ittiifaq daxil olmuşdur (Çəki: 
1)

10
5
8
9
3

Sual: Aİ-nın neçə üzvü var. (Çəki: 1)
27
25
28
29
30

Sual: NAFTA təsis edilmişdir. (Çəki: 1)
1994
1991
1995
1992
1993

Sual: Dünyada ən böyük regional azad ticarət zonasıdır. (Çəki: 1)
NAFTA
ASEAN



Aİ
MERKOSUR
ALADİ

Sual: NAFTA-nın tərkibinə neçə dövlət daxildir? (Çəki: 1)
3
4
5
6
10

Sual: NAFTA-nın üzvüdür. (Çəki: 1)
 Meksika
Braziliya
Argentina
Venesuela
 Kolumbiya

Sual: Bu xüsusiyyətlərdən biri NAFTA-ya aid deyil. (Çəki: 1)
Əvvəlcə müqavilələr bağlanmış və sonra iqtisadi əlaqələr inkişaf etmişdir.
1994-cü ildə yaranmışdır
Tərkibinə ABŞ, Meksika, Kanada daxildir.
Dünyada ən böyük regional azad ticarət zonasıdır.
NAFTA-nın özəyi Amerika - Kanada iqtisadi inteqrasiyasıdır.

Sual: Latın Amerikası ölkələri arasında ən iri ticarət-iqtisadi inteqrasiya qruplaşması 
hesab olunur. (Çəki: 1)

Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiyasiyası
MERKOSUR
NAFTA
ASEAN
CARİCOM

Sual: Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası yardılmışdır. (Çəki: 1)
1980
1994
1990
 1985
 1992

Sual: LAİA-nın neçə üzvü var ? (Çəki: 1)
11
10
3



5
15

Sual: LAİA-nın yaradılmasının əsas məqsədi ; (Çəki: 1)
Latın Amerikası regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid 

bazar yaratmaq.
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: LAİA-nın daha çox inkişaf etmiş üzvündən biridir. (Çəki: 1)
Meksika
Venesuela
Kolumbiya
 Peru 
Uruqvay

Sual: LAİA-nın orta səviyyəli üzvündən biridir. (Çəki: 1)
Çili
 Boliviya
Paraqvay
Ekvador
Braziliya

Sual: LAİA-nın az inkişaf etmiş üzvündən biridir. (Çəki: 1)
 Kolumbiya 
Peru, 
 Uruqvay
Argentina
Boliviya

Sual: LAİA-nın orta səviyyəli üzvündən biri deyil. (Çəki: 1)
Argentina
Venesuela
Kolumbiya
Peru 
Uruqvay 

Sual: LAİA-ni yaradan və idarə edən qlobal hüquqi çərçivə sənədidir. (Çəki: 1)
Montevideo Müqaviləsi
Uruqvay müqaviləsi
Maastrixt müqaviləsi



London müqaviləsi
Lissabon sazişi

Sual: MERKOSUR-un məqsədidir (Çəki: 1)
Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 

iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması
Regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması
Latın Amerikası regionunda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid 

bazar yaratmaq. 

Sual: İspan dilindən tərcümədə bu birlik ”Cənub konusunun ümumi bazarı” adlanır. 
(Çəki: 1)

MERKOSUR
CARİCOM
And paktı
ASEAN
NAFTA

Sual: ASEAN təsis olunmuşdur. (Çəki: 1)
1967
1967
1978
1960
1977

Sual: ASEAN-ın təsis olunması haqqında sənəd adlanır. (Çəki: 1)
Banqkok bəyannaməsi
Montevideo bəyənnaməsi
Kuala-Lumpur bəyənnaməsi
Maastrixt sazişi
Filippin sazişi

Sual: ASEAN-nı təsis edən ölkələrdən biri deyil. (Çəki: 1)
Myanma
İndoneziya
Malaziya
Sinqapur
Tailand

Sual: Asiya-Sakit okean ərazisində ən böyük inteqrasiya qurumu ; (Çəki: 1)
ASEAN
APEC



NAFTA
MDB
MERCOSUR

Sual: APEC yaradılmışdır. (Çəki: 1)
1989
1967
1978
1960
1977

Sual: APEC neçə dövləti özündə birləşdirir. (Çəki: 1)
21
14
20
11
8

Sual: APEC hansı dövlətin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. (Çəki: 1)
Avstraliya
Filippin
Sinqapur
 Malaziya
 İndoneziya

Sual: Rusiya ilə Çin arasında danışıqlar prosesinin təşəbbüskarı kimi çıxış etmişdir. 
(Çəki: 1)

ASEAN
APEC
 MDB
 GUAM
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı

Sual: Kamboca probleminin həll edilməsinə yardımı olmuşdur. (Çəki: 1)
ASEAN
APEC
MDB
GUAM
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı

Sual: ASEAN-nın əsas məqsədi ; (Çəki: 1)
regionda azad iqtisadi zonanın yaradılması
regionda iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək üçün vahid bazar yaratmaq. 



Qarşılıqlı intensiv ticarət, investisiyanın effektiv istifadəsi əsasında üzvlərinin 
iqtisadi artımına zəmanət verən birliyin yaradılması

Siyasi ittifaqa nail olmaq
Valyuta birliyinin yaradılması

Sual: MDB-nin qərargahı harda yerləşir ? (Çəki: 1)
Minsk
Moskva
Ufa
Odessa
 Kiyev

Sual: MDB neçənci ildə qurulmuşdur. (Çəki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995


