
1.  «İdeologiya» anlayışını elmə daxiletdi:  

 K.Marks 

 Mangeym 

 ))D. de Trasi 

 Sacent 

 Lenin 

 

 

2. Siyasi şüurun komponentlərinə aid deyil:  

 psixoloji 

 mentalitet 

 ))kütləvi 

 ideoloji 

 nəzəri 

 

 

3. Siyasi şüur reallığı əksetdirmə dərinliyinə görə neçə səviyyəyə bölünür: 

 4 

 5 

 3 

 8 

 ))2 

 

 

4. «Mentalitet» anlayışına daxil deyil: 

 dayanıqlı hisslər 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 dayanıqlı emosiyalar 



 dayanıqlı məqsədlər 

 siyasi davranış modeli 

 

 

5. «İdeologiya» anlayışı elmi dövriyyə daxil edildi:  

             XX əsrdə 

 XV əsrdə 

 XI əsrdə 

 ))XIX əsrdə 

 XVIII 

 

 

6. «Elmi ideologiya» anlayışını ilk tətbiq etdi:  

              ))Lenin 

 Hitler 

 Marks 

 Engels 

 Bismark 

 

 

7. D. de Trasi hansı termini siyasət elminə daxil etdi:   

              Absenteizm 

 konformizm 

 ))ideologiya 

 sufrajizm 

 elektorat 

 

 



8. Siyasi ideologiyanın funksiyalarına aid deyil:  

 koqnitiv 

 təzminedici 

 tənqidi 

 ))praqmatik 

 normativ 

 

 

9. İlkin mərhələdə ideologiyalara mənfi münasibət nə ilə izah edilirdi:   

              ))XIX əsrin ingilab dalğaları il 

 siyasi elmin zəif inkişafı ilə 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 XIX əsrin kənd üsyanları ilə 

 dini təfəkkürün cəmiyyətdə hökmranlığı ilə 

 

 

10. Siyasi ideologiya:   

             Siyasi şüarlar məjmusudur 

 Şüuraltı təfəkkür formasıdır 

 ))Siyasi şüur formasıdır 

 Yalnız siyasi elitaları birləşdirir  

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

11. İdeologiyanın təzminediji funksiyasına aiddir:  

 sosial təbəqələri istiqamətləndirmək 

 cavab variantların hamısı düzgündür 

 sosial təbəqələri birləşdirmək 



 ))sosial həyatın yaxşılaşmasına ümid yaradır 

 tənqidi yanaşmanı formalaşdırır 

 

 

12. İngilis tarixçisi Toynbi ideologiyaları adlandırırdı:   

             ictimai müqavilə 

 təfəkkür oyunları 

 ))dünyavi dinlər 

 şüuraltı təsəvvürlər 

 kütləvi xəstəlik 

 

 

13. Müxalif qüvvələrin addımlarını leqitimləşdirir:  

 ))kontrideologiya 

 ideologiya 

 xarijdən maliyyə dəstəyi 

 tərəfdarlarıının çoxsaylığı 

 çevriliş 

 

 

14. Siyasi partiyanın əlamətlərinə aid deyil:   

             ))xeyriyyəçilik 

 təşkilatlanma 

 hakimiyyətə gəlmək məqsədi 

 xalqın dəstəyini təmin etmək 

 müəyyən ideologiya daşıyıcısıdır 

 

 



15. Partiya sözünün tərcüməsi:   

              birlik 

 ))hissə 

 əməkdaşlıq 

 müttəfiq 

 səmərə 

 

 

16. Stiven Koenin partiya tipləri təsnifatına daxil deyil:   

             «cib» partiya 

 avanqard 

 parlament 

 ))milli-demokratik partiya 

 icma-partiya 

 

17. İlk kütləvi və daimi fəaliyyət göstərən partiya:   

              yakobin partiyası - Fransa 

 ))liberal partiya - İngiltərə 

 respublikaçılar partiyası - ABŞ 

 islahatçı partiya - Yeni Zelandiya 

 jirondistlər partiyası - Fransa 

 

 

18. Dövlətlərin konstitusiyalarında partiyalar haqqında ilk maddə nə vaxt yaradılıb?   

             XIX əsrdə 

 XVI əsrdə 

 XVIII əsrdə 

 ))XX əsrdə  



 XVII əsrdə 

 

19. Siyasi partiyaların əsas məqsədi:   

              ))hakimiyyətə gəlmək 

 bütün regionlarda filiallara sahib olmaq 

 mətbuata nəzarət etmək 

 demokratiyanı inkişaf etdirmək 

 koalisiya yaratmaq 

 

 

20. Partiyaların xalqın dəstəyini təmin etməyin əsas vasitəsi:  

               çevriliş 

 ))seçkilər 

 sosioloci sorğular 

 ayrı-ayrı siniflərə arxalanmaq 

 mətbuatın dəstəyi 

 

 

21. Azərbayjanın ilk milli siyasi partiyası:   

             Müsavat 

 İttihad və Tərəqqi 

 Eser 

 Xalq Cəbhəsi 

 ))Difai  

 

 

22. XX əsrin son rübünə qədər Qərbi Avropada kasıb təbəqələr və fəhlə sinifi əsasən hansı partiyalara 
səs verirdi: 



 liberal 

 ))sosial-demokrat 

 mühafizəkar 

 millətçi 

 dini 

 

 

 

 

 

 

23. Bu əlamətlər hansı siyasi partiya tipinə məxsusdur: I) partiyadaxili həyatın ciddi şəkildə 
nizamlanması; II) hakimiyyətə gəldikdən sonra qısa müddət ərzində bürokratlaşır   

             dindarlara istiqamətlənmiş 

 «cib» partiya 

 icma-partiya 

 parlament 

 ))avanqard 

 

 

24. Bu əlamətlər hansı siyasi partiya tipinə məxsusdur: I) üzvləri nisbətən azdır II) konkret sosial 
bazası yoxdur III) liderin partiya üzvlərinə təsiri mütləqdir   

              parlament 

 avanqard 

 ))«cib» partiya 

 sosialist yönümlü 

 icma-partiya 

 

 



25. Müasir burcua partiyalarının sələflərindən fərqi:   

               ))muzdlu qüvvənin maraqlarını daha çox nəzərə alırlar  

 iqtisadiyyatda bazar münasibətlərindən imtina ediblər 

 rəqabətdə maraqlı deyillər 

 variantların hamısı düzgündür 

 seçkilərdə daha passiv şəkildə iştirak edirlər 

 

 

26. Sosialist yönümlü partiyaların ümumi jəhətlərinə aid deyil:  

 jəmiyyətdə sosial ədalətin bərqərar olması 

 zəhmətkeşlərin həmrəyliyinə nail olmaq 

 muzdlu işçilərin hüquqlarının qorunmasını təmin etmək 

 ))proletariatın diktaturasına jan atmaq 

 əsasən fəhlə sinfinin maraqlarını təmsil etmək 

 

 

27. Milli-demokratik mübarizə əsasında yaranan siyasi təşkilatlara aiddir: 

 Uels partiyası 

 ))javab variantlarının hamısı düzgündür 

 Şotland partiyası 

 Hind Milli Konqressi 

 Litva Xalq Jəbhəsi hərəkatı 

 

 

 

28. Milli-demokratik partiyaların böhran şəraitində hansı istiqamətdə dəyişməsi təhlükəsi mövjuddur: 
solçu-radikal 

 ifrat-islahatçı 



 ifrat-liberal 

 ))sağçı-radikal 

 mərkəzçi-dindar 

 

 

29. İjma yaxud klbu partiyalara aiddir:  

 «yaşıllar» partiyaları 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 maraqlar üzrə klublar 

 «göylər» partiyaları 

 müxtəlif assosiasiyalar 

 

 

30. Müasir dövrdə partiyaları klassik proqramlarından imtina etməyə nə vadar edir?  

 Hökümətin tələbi 

 Konstitusiyalarda dəyişikliklər 

 Liderlərin partiyadaxili məsələlərə təsirinin artması 

 Maliyyə problemləri 

 ))«Xalq partiyası» konsepsiyası 

 

 

 

31. İslahatçı liberalizmin inkişaf zirvəsi təsadüf edir:  

 F.Ruzveltin prezidentlik dövrünə 

 T.Ruzveltin hakimiyyət illərinə 

 ))Kennedi və L.Consonun hakimiyyət illərinə 

 Trumenin hakimiyyət illərinə 

 20 əsrin 50-ci illərinə 



 

 

32. Klassik liberalizmin gətirdiyi demokratiyanın 4 rəmzinə daxil deyil:  

 individuallıq 

 bərabərlik 

 qardaşlıq 

 azadlıq 

 ))kollektivçilik 

 

 

33. Klassik və islahatçı liberalizm arasında irsilik körpüsünü bu şəxsin əsərləri oynamışdı:  

 T.Hobbs 

 T.Ruzvelt 

 ))J.Mill 

 J.Lokk 

 F.Ruzvelt 

 

 

34. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi xüsusən artdı:  

 Birinji Dünya Müharibəsi illərində 

 düzgün javab variantı yoxdur 

 1920-1924-jü illər ərzində 

 ))1929-1933-jü illərin dünya böhranı 

 1917-1920-ji illər ərzində 

 

 

35. Jon Lokku qeyd edin:   

  



  

  

  

 

 

36. Ş.Monteskyeni qeyd edin:   

  

  

  

  

 

 

37. Jon Milli qeyd edin:   

  

  

  

  

 

38. ABŞ-ın hansı prezidentinin yeni kursunun təməlini islahatçı-liberalizm təşkil edirdi:  

 T.Ruzvelt 

 J.Karter 

 V.Vilson 

 J.Buş 

 ))F.Ruzvelt  

 

 

 

39. Neoliberalizmin çiçəklənməsi siyasi inkişafın hansı meyli ilə əlaqələndirilir:  



 regionlaşma 

 proteksionizm 

 ))qloballlaşma 

 «soyuq müharibə» 

 ikiqütblülük 

 

 

40. Neoliberalizmin ideyaları hansı beynəlxalq təşkilatın əsasını təşkil edir:  

 BMT 

 NATO 

 QUAM 

 ))ÜTT 

 MDB 

 

 

41. Neoliberalizmin ideoloqlarına aiddir: I) F.Xayek II) M.Fridman III) E.Yunger IV) D.Bell V) 
M.Tetçer  

 I və V; 

 ))I və II; 

 IV və V; 

 III və IV; 

 II və IV. 

 

 

42. Neoliberalizm siyasi kursu hansı Jənubi Amerika dövlətində XX əsrin sonlarında böyük 
uğursuzluğa düçar oldu  

 ))Argentina 

 Braziliya 

 Çili 



 Qayana 

 Surinam 

 

 

43. T.Qrinin hazırladığı doktrina nejə adlanırdı:  

 rifah dövləti 

 kollektiv xoşbəxtlik 

 ilkin bərabərlik 

 qaravulçu-dövlət 

 ))pozitiv azadlıq 

 

 

 

44. Konservatizm ideologiyası yaranıb:  

 XVI əsrdə Niderland burjua ingilabına reaksiya olaraq 

 XVII əsrdə İngiltərə burjua ingilabına reaksiya olaraq 

 ))XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabına reaksiya olaraq 

 XVIII əsrdə Napoleon müharibələrinə cavab olaraq 

 Reformasiya hərəkatına cavab olaraq 

 

 

45. Klassik konservatizm ideoloqudur:  

 Bakunin 

 C.Lokk 

 Bronşteyn 

 ))E.Berk 

 K.Popper 

 



 

46. Klassik konservatizmin prinsiplərinə aiddir:  

 tam azad seçim 

 beynəlmilləlçilik 

 islahatlar 

 modernləşmə 

 ))ənənəvilik 

 

 

47. Neokonservatizm ideoloqlarından deyil:  

 L.Ştraus 

 A. de Benua 

 R.Aron 

 ))Bakunin 

 A. Gelen 

 

 

48. Klassik konservatizmin Fransa məktəbinə aid deyil:  

 ))Berk 

 Bonald 

 Mestr 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

49. Klassik konservatizmin ingilis məktəbinə aiddir:  

 Lokk 

 Mestr 

 Bonald 



 ))Berk 

 Tetçer 

 

 

50. Neokonservatizmin ABŞ məktəbinə aiddir:  

 Yunger 

 ))Bell 

 Bonald 

 Aron 

 Bakunin 

 

 

 

51. Konservatizm əhalinin hansı hissəsində daha populyardır:  

 biznesmenlər 

 ))yaşlı nəsil  

 gənjlik 

 qadınlar 

 ziyalılar 

 

 

52. Neokonservatizmin fransız məktəbinə aiddir:  

 ))Benua  

 Ştraus 

 Gelen 

 düzgün javab variantı yoxdur 

 Bell 

 



 

53. Neokonservatizmin prinsiplər üstünlüyünü göstərin:  

 bərabərlik prinsipinin azadlıq prinsipi üzərində 

 ədalətlilik prinsipinin azadlıq prinsipi üzərində 

 müasirlik prinsipinin ənənəvilik üzərində 

 ))azadlıq prinsipinin bərabərlik prinsipi üzərində 

 seçkilik prinsipinin irsilik prinsipi üzərində 

 

 

54. neokonservatizmə görə, demokratiya olmalıdır:  

 qeyri-mərkəzçi 

 bərabərliyə əsaslanan 

 regional 

 totalitar 

 ))elitar 

 

 

55. Neokonservatorların iqtisadi baxışları hansı ideologiyaya yaxındır:  

 islahtçı-liberalizm 

 anarxizm 

 ))Klassik liberalizm 

 kommunizm 

 maoizm 

 

 

56. Konservatizmin əsas şüarını qeyd edin:  

 ))Ənənəvi birlik 

 Ümumi bərabərlik 



 Bərabərhüquqlu üzvlük 

 Fərdi azadlıq 

 Sosial pərakəndlilik 

 

 

57. XX əsrin 70-ji illərin sonu-80-jı illərin əvvəllərində konservatizmin güjlənməsinin səbəblərinə  
aiddir:   

              SSRİ-daxili vəziyyət 

 ))1973-1974-jü illərin dünya böhranı 

 1978-ji ilin İran ingilabı 

 düzgün javab variantı yoxdur 

 Jənubi Amerikada vətəndaş müharibələri 

 

 

58. Liviyada İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edən dövlət başçısı:  

 ))Qəddafi  

 H.Mübarək 

 əl-Bənna 

 Ben Bella 

 Ə.Sadat 

 

 

59. Pakistanda İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edən dövlət başçısı:  

 J.Naser 

 ))Z.Bhutto 

 B.Bhutto 

 Buaməddin 

 Ben Bella 



 

 

60. Müsəlman-qardaşları təşkilatı ilkin olaraq yaradıldı:  

 İndoneziyada 

 Əfqanıstanda 

 Liviyada 

 ))Misirdə 

 Livanda 

 

 

61. «Əljəzair - vətənim, islam - dinim, ərəb dili - mənim dilimdir» şüarı ilə çıxış edən təşkilat:   
 
müsəlman-qardaşları 

 sosialist müsəlmanlar 

 radikal müsəlmanlar 

 zeydlər 

 ))islahatçı-üləmalar 

 

 

62. İlkin olaraq «fundamentalizm» hansı jərəyanla bağlı işlənmişdi:  

 ismaililər 

 ))amerikan protestantizmin bir qolu 

 radikal sağçıların terror təşkilatı 

 düzgün javab variantı yoxdur 

 avropa bidətçiləri 

 

 

63. Maududinin ilk kitabı adlanırdı:  

 ))İslamda jihad 



 İslamda mədəni ingilab 

 Mədəniyyət və islam 

 Qərbin ittihamlarına javab 

 Siyasətdə islam 

 

 

64. İslam fundamentalistlərinin məqsədlərinə aid deyil:  

 müasir dünya sisteminin inkarı 

 irqi və dini fərqləri yox etmək 

 konstitusiyası quran olan dövlət yaratmaq 

 ))düzgün javab variantı yoxdur 

 millətçilik, kommunizm və demokratiya islam dünyasını tənəzzülə aparır 

 

 

65. Mötədil fundamentalizmin yayılma ərazisinə aiddir  

 Banqladeş 

 Səudi Ərəbistan 

 ))javab variantlarının hamısı düzgündür 

 İndoneziya 

 Malayziya 

 

 

66. Seyid Qütb yox edilməli bütlər sırasına daxil edirdi:  

 milləti 

 partiyanı 

 xalqı 

 ordunu 

 ))javab variantlarının hamısı düzgündür 



 

 

67. Seyid Qütb hansı ildə edam olunur:  

 1942 

 ))1967 

 1965 

 1954 

 1971 

 

 

68. 2004-jü ildə «Biz qərb şəhərlərini yerlə-yeksan edəjəyik» bəyan edən təşkilat:  

 ))«Abu Həfs əl-Masrinin briqadası» 

 Müsəlman-qardaşları təşkilatı 

 javab variantlarının hamısı düzgündür 

 Həmas təşkilatı 

 «İslamın qılınjı» təşkilatı 

 

 

69. İran hansı ildə İslam Respublikası elan edildi:  

 1966 il 

 1970 il 

 1985 il 

 1982 il 

 ))1979 il 

 

 

70. Avropanın hansı paytaxtını «çay üzərində Beyrut» adlandırırlar:  

 Paris 



 Buxarest 

 Sofiya 

 ))London 

 Roma 

 

 

 

71. «Sillabus of Errors» əsərinin müəllifi:  

 Roma papası XIII Lev; 

 ))Roma papası IX Piy; 

 V.fon Ketteler; 

 R.Şuman; 

 K.Adenauer 

 

 

72. İlk xristian-demokratik partiyası yaradılıb:  

 ))1919-cu ildə İtaliyada; 

 1903-cü ildə Fransada; 

 1899-cu ildə Almaniyada; 

 1932-ci ildə Belçikada; 

 1924-cü ildə İngiltərədə 

 

 

73. İlk xristian partiyası adlanırdı:  

 Almaniya Xristian partiyası 

 Fransa Xalq Cəbhəsi 

 İngiltərə Sülh partiyası 

 ))İtaliya Xalq partiyası 



 Belçika Vətəndaş partiyası 

 

 

74. Liberal demokratiya doktrinasını ilk dəfə tənqid edən dini xadim:  

 Roma papası II İoann Pavel 

 kardinal Rişelye 

 ))Roma papası IX Piy 

 Roma pası XIII Lev 

 patriarx Nikon 

 

 

75. Roma papası XIII Levin əsərini qeyd edin:  

 «Semekst Eqo» 

 düzgün javab variantı yoxdur 

 «Quadragesima Amo» 

 «Sillabus of Errors» 

 ))«Rerum Novarum» 

 

 

76. «Rerum Novarum» əsərinin müəllifi  

 ))Poma papası XIII Lev 

 Roma papası II İoann Pavel 

 fon Ketteler 

 Sturtso 

 Roma papası XI Piy 

 

 

77. Sturtsonu İtaliyanı tərk etməyə vadar edir:  



 Vatikanın təzyiqi 

 İkinji Dünya Müharibəsinin başlanması 

 siyasi ektremizmə üz tutduğu üçün 

 ))Mussolininin hakimiyyətə gəlməsi  

 vergidən yayınmaya görə həbs təhlükəsi 

 

 

78. Xristian demokratiyası daha böyük uğurlara hansı ölkələrdə nail oldu: 

 Almaniya 

  İtaliya 

 Çili 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 bir sıra Latın Amerika ölkəsində 

 

 

79. Vatikan İtaliya Xalq Partiyasını bağlamağa niyə vadar etdi:  

 partiyanın Vatikanın rəsmi xəttinə qarşı çıxdığı üçün 

 partiya rəhbərliyi ilə Roma papası arasında şəxsi ədavətə görə 

 partiyanın fəhlə hərəkatında aktiv iştirakına görə 

 ))katoliklərin siyasi həyatda fəal iştirakını bəyənmədiyi üçün 

 partiyadaxili seçkilərdəki saxtakarlığa görə 

 

 

80. Sturtso 20-ji illərin ortalarında yeni beynəlxalq hərəkatı yaradır:  

 Praqada 

 ))Parisdə 

 Berlində  

 Venesiyada 



 Vyanada 

 

 

81. XX əsrin ortalarında İtaliya Xristian-Demokratik partiyasını hakimiyyətə gətirən lider:  

 Ketteler 

 Berluskoni 

 Sturtso 

 Mussolini 

 ))Qasperi 

 

 

82. Alman Xristian-Demokratik İttifaqın təsisçisi:  

 Sturtso 

 fon Ketteler 

 ))Adenauer 

 Brandt 

 Şuman 

 

 

83. Sosialist bloku dağıldıqdan sonra xristian-demokratik partiyalar populyarlaşır:  

 Çexiya 

 ))javab variantlarının hamısı düzgündür  

 Majarıstan 

 Litva 

 Ukrayna 

 

 

84. Klassik xristian demokratiyasının tərəfdarları ideologiyanın janlanması ümidlərini bağlayırlar:  



 Latın Amerika ilə 

 Qərbi Afrika ilə 

 Şimali Amerika ilə 

 ))Mərkəzi və Şərqi Avropa ilə 

 Şimali Avropa ilə 

 

 

85. Siyasətdə ifrat, kəskin baxışlar və hərəkətlərə meyletmə adlanır:  

 plüralizm; 

 ))ekstremizm 

 sosializm 

 avtoritarizm 

 liberalizm 

 

 

86. Faşizmin sadə əlamətlərinə aid deyil;  

 tarixin qəbul edilməməsi 

 düşmənlərin varlığı 

 müasir sivilizasiyanı inkaretmə 

 sıfırdan yeni dünya nizamının qurulması 

 ))mehriban qonşuluq siyasəti 

 

 

87. Birinci dalğanın skinxedlərinə aid deyil:  

 gənclər sinfi hərəkat idi 

 ))irqçilik 

 zənci musiqisini sevirdilər 

 sadə, kobud geyim stili 



 varlıların dünyasına etiraz olaraq formalaşmışdılar 

 

 

88. İkinci dalğanın skinxedləri formalaşır:  

 ))XX əsrin 70-ci illərində 

 İkinci Dünya müharibəsindən sonra 

 XX əsrin sonlarında 

 XIX əsrin sonlarında 

 XX əsrin 30-cu illərində 

 

 

89. Neofaşist qruplarına aid deyil:  

 «Qan və şərəf» 

 «Combat 18» 

 ))red-skinz 

 Britaniya xalq partiyası 

 Macar maraqları partiyası 

 

 

90. Siyasi ekstremizmə aid deyil:  

 qanunlar çərçivəsinə sığmır 

 dövlət tanımır 

 beynəlxalq hüquq normalarını tanımır 

 hüquqi nigilizm deməkdir 

 ))seçkilər vasitəsilə hakimiyyətə gəlmək istəyir 

 

 

91. «ekstremus» latın dilindən necə tərcümə olunur:  



 sol 

 son 

 çərçivəsiz 

 ))ifrat 

 qaydasız 

 

 

92. Siyasi ektremizmin subyekti ola bilər: 

 ayrı-ayrı fərdlər 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 partiyalar 

 dövlətlər 

 dövlətlər ittifaqı 

 

 

93. Sağçı ekstremizm nümunələrinə aid deyil:  

 ))maoizm 

 sağçı populizm 

 ultrakonservatizm 

 dini fundamentalizm 

 faşizm 

 

 

94. «Dövlət daxilində hər şey, dövlət xaricində heç nə» ifadəsinin müəllifi kimdir?  

 Hitler 

 Stalin 

 Gerinq 

 ))Gebbels 



 Borman 

 

 

95. Neofaşizminin ideoloci əsaslarına aid deyil:  

 cəmiyyətin əsasını icma təşkil edir 

 ))ailə dəyərləri milli dəyərlərdən üstündür  

 insan özü-özlüyündə məna kəsb etmir 

 icmadakı intizam cənnətdir 

 müasir dünya nizamı cəhənnəmdir 

 

 

96. «faşizm» sözünün hərfi mənası:  

 ittiham 

 qıfıl 

 ))dəstə, birlik 

 mübarizə 

 silah 

 

 

97. ifrat sağçılar «faşizm» sözünü mənimsədilər:  

 ))XIX əsrin sonlarının Siciliya fəhlə hərəkatından 

 XIX əsrin ortalarının Haribaldi hərəkatından 

 Spartakın başçılığı ilə qladiatorların üsyanından 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 XVI əsr italyan utopistlərindən 

 

 

98. Özünü faşist adlandırmış birlik:  



 1899 ildə Sorbonnada 

 1866-cı ildə Savoyada 

 1904 ildə Genuyada 

 1912-ci ildə Venesiyada 

 ))1919-cu ildə Milanda  

 

 

99. Avropada faşist tipli hərəkatlara qarşı ən sərt qanunlar mövcuddur:  

 Macarıstanda 

 ))Almaniyada 

 İtaliyada 

 Böyük Britaniyada 

 İslandiyada 

 

 

100. XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəllərində İsveçrədə radikal sağçı partiyanın lideri: 

 Larsen  

 Koen 

 Le Pen 

 Breyvik 

 ))Bloxer  

 

 

101. Avstriyanın radikal sağçı partiyası adlanır:  

 ))Avstriya Azadlıq Partiyası 

 Avstriya Sosial-Demokrat partiyası 

 Avstriyalıların Partiyası 

 Köklərə qayıdış Hərəkatı 



 Mədəni İrsin Mühafizəsi Təşkilatı 

 

 

102. Avstriya Azadlıq Partiyasının XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində lideri:  

 Bloxer 

 Lange 

 Le Pen 

 ))Xayder 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

 

103. Solçu ekstremizmə aid deyil:  

 XIX əsrdə rus xalqçıları 

 İtaliyada «qırmızı briqadalar» 

 Almaniyada «Qırmızı ordunun fraksiyası» 

 ))İtaliya faşizmi 

 Solçu-eserlər 

 

 

104. Faşizmin nəzəri əsaslarına daxil deyil:  

 ))antimarksizm 

 beynəlmilləlçilik 

 «təbii sərhədlər» nəzəriyyəsi 

 «Milli sosializm» ideyası 

 dövlət canlalıran həyat qanunauyğunluqlarına tabedir 

 

 



105. Mussolini həyata keçirdiyi terroru adlandırırdı: 

 tozsoran əməliyyatı 

 mənəvi paklıq 

 ekoloci təmizləmə 

 ))ictimai gigiyena  

 açıq səma 

 

 

106. İtaliyalı filosof Kroçe faşizmi hesab edirdi:   

            ))Avropanın «mənəviyyat xəstəliyi» 

 iqtisadi böhranın təbii nəticəsi 

 ifrat vətənpərvərliyin fəsadı 

 mətbuatın yaratdığı nağıl 

 məzlum xalqın haqq sədası 

 

 

107. Çörçill faşizmi adlandırmışdı:  

 Pandora qutusunun sonuncu əşyası 

 ingilislərin görmək istəmədiyi div 

 totalitar düşüncənin məhsulu 

 kapitalizmin ögey övladı 

 ))kommunizmin eybəcər övladı 

 

 

108. Siyasi ekstremizmin obyekti qismində çıxış edə bilər:  

 dövlət quruluşu 

 dövlət quruluşunun ayrı-ayrı elementləri 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 



 siyasi partiyalar 

 cəmiyyətin həyat təminatının əsas sistemləri 

 

 

109. Yeni və təhlükəli ekstremizm növünü qeyd edin:  

 ekoloci 

 nüvə 

 telefon 

 ))elektron 

 mədəni 

 

 

110. Siyasi ekstremizmin inkişafı üçün münbit şəraitə aiddir 

 ictimai həyatın total kriminallaşması 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 əhalinin ideoloci-mənəvi tənəzzülü 

 uzun müddətli sosial-iqtisadi böhran 

 əhalinin böyük hissəsinin müflisləşməsi 

 

 

111. Faşizm ideologiyasının mərkəzi ideyalarına aid deyil: 

 dövlət maşının tam hökmranlığı 

 irqi üstünlük 

 ))düzgün cavab versiyası yoxdur 

 hərbi ekspansiya 

 fürerlik prinsipi 

 

 



112. Hitlerə görə, partiyasının tarixi vəzifələrindən biri:  

 Roma imperiyasının sərhədlərini bərpa etməkdir 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 neofaşizm üçün zəmin yaratmaqdır 

 hamını partiyanın üzvü etməkdir 

 ))marksizmi yox etməkdir 

 

 

113. Faşistlərə istənilən yeni çaylara, dağ silsilərinə və s. iddia etmək imkanı verən nəzəriyyə adlanırdı  

 ))təbii sərhədlər 

 sonsuz okean 

 alman çəkməsi 

 qlobal Almaniya 

 məhdudiyyətsiz ehtiyaclar 

 

 

114. «Skinxed» sözünün hərfi mənası:  

 küçə döyüşçüsü 

 döyüşkən buzov 

 dəmir adam 

 ))dazbaş 

 ağ adam 

 

 

115. İlk skinxedlər formalaşır:  

 Macarıstanda 

 ))İngiltərədə 

 Almaniyada 



 Norvecdə 

 Fransada 

 

116. Birinci dalğanın skinxedləri əsasən hansı təbəqələrin nümayəndələri idilər:  

 ))liman və inşaat fəhlələri 

 orta sahibkar 

 müflisləşmiş fermerlər 

 region həkim və müəllimləri 

 hərbçilər 

 

 

117. Skinxedlərlə əməkdaşlıq edən sağçı partiyalara aid deyil:  

 Vəams Bloku 

 Macar maraqlara Partiyası 

 Niderland 86 Mərkəz Partiyası 

 ))Norveç Sosial-Demokrat Partiyası  

 Cuntas Espanolas 

 

 

118. Fransanın ifrat sağçı partiyası adlanır:  

 ))Fransa Milli Cəbhəsi 

 Fransa Əsillər Cəmiyyəti 

 Fransa Xalq Partiyası 

 Frankofillər Təşkilatı 

 Fransa Xalq Maarifçiləri 

 

 

119. Norveçin radikal sağçı partiyası adlanır:  



 Norveçlilər partiyası 

 Norveç Xalq Partiyası 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 Norveç Sosialist Partiyası 

 Milli Birlik Partiyası 

 

 

120. Fransa radikal sağçı partiyasının əsas şüarı:  

 Fransa fransızlar üçün 

 Əcnəbilərə yox! 

 Köklərə qayıdış 

 ))Əvvəlcə - fransızlar! 

 Ari birliyi - son məqsəd 

 

 

121. Siyasi ekstremizmin beynəlxalq miqyasda nümunəsinə aid deyil;  

 «Proletar ingilab» 

 faşizmin «yeni dünya nizamı» 

 ))Ruzveltin «Yeni xətt» siyasəti; 

 «ümumdünya islam ingilabı» 

 Mao Dzedunun «kənd inqilabı» 

 

 

122. Dövlətdaxili ekstremizm nümunələrinə aid deyil:  

 SSRİ-də QULAQ 

 Kambocada Pol Pot recimi 

 Faşist Almaniyasında konslagerlər 

 Şimali Koreyada indiki recim 



 ))Fransanın miqrasiya siyasəti 

 

 

123. Birinci dalğa skinxedlərinin qızıl çağı:  

 1948-ci il 

 1985-ci il 

 ))1969-cu il 

 1978-ci il 

 1952-ci il 

 

 

124. İkinci dalğanın skinxedlərinin geyim stili nəyə hesablanmışdı:  

 dağ səfərlərinə 

 nizamlı ordu üslubuna 

 kütləvi yürüşlərə 

 ))küçə davaları 

 müasir geyim standartlarına üsyan kimi  

 

 

125. Faşistlər skinxedləri öz tərəfinə necə cəlb etdilər:  

 sadə ideyaları ilə cəlb edərək 

 ))skin-klubların yaranmasını maliyyələşdirərək 

 hakimiyyət vəd edərək 

 daha güclü olduqlarını nümayiş etdirərək 

 oxşar musiqi zövqləri ilə 

 

 

126. ABŞ-da XX əsrin 70-ci illərində mövcud olmuş skinxed qruplarına aid deyil:  



 qaradərili-skinxedlər 

 ağdərili-skinxedlər 

 yəhudi-skinxedlər 

 puertorikalı skinxedlər 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

127. ABŞ-da natsi-skinlərin yaranmasında kimin böyük rolunu qeyd edirlər? 

 ))KİV-lərin 

 oliqarxların 

 respublikaçıların 

 demokratların 

 mafioz qrupların 

 

 

128. Polşa, Çexiya, Macarıstan, Xorvatiya, Bolqarıstanda natsi-skinxedlərin əsas qurbanına çevriliblər: 
  

ruslar 

 yəhudilər 

 ))qaraçılar 

 türklər 

 zəncilər 

 

 

129. Faşist ideyalarını yayan partiyaların Avropada seçkilərdə böyük uğurlar əldə etdikləri ölkələrə aid 
deyil:  

 Fransa 

 ))Çexiya 

 Avstriya 



 Hollandiya 

 İsveçrə 

 

 

130. ABŞ-dakı «Milli alyans» neofaşist partiyasının şüarlarına aid deyil:  

 partiyanın üzvü yalnız ağdərilər ola bilər 

 yəhudilər partiyanın üzvü ola bilməzlər 

 zənciləri geri - Afrikaya göndərmək lazımdır 

 Yəhudiləri və cinsi azlıqları şaxtalara atmaq lazımdır 

 ))düzgün cavab variantları yoxdur 

 

 

131. Avropada ifrat millətçilərin son ən böyük cinayəti baş verib:  

 ))2011 ilin yayında Norvecdə 

 2010 ilin yazında Fransada 

 2005 ildə İtaliyada 

 2003 ildə İspaniyada 

 2007 ildə London metrosunda 

 

 

132. XX əsrin sonlarından İtaliya faşistlərinin rəmzinə çevrildi:  

 Kolizey abidəsi 

 Berluskoninin kiçik oğlu 

 ))Mussolinin nəvəsi 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 Sofi Lorenin nəvəsi 

 

 



133. İtaliya neofaşistləri hansı ictimai qruplar arasında daha çox yayılıblar:  

 ))«Roma» və «Latsio» klublarının fanatları 

 «Napoli» və «İnter» klublarının fanatları  

 Siciliya mafiozları  

 Genuya oliqarxları 

 Millətçi ziyayılar 

 

 

134. Böyük Britaniyada nəşr olunan radikal sağçı cürnallara aid deyil:  

 «Qann və Şərəf» 

 «Hücum silahı» 

 ))«Tayms» 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 «Ari döyüşçüsü» 

 

 

135. Fransada XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəllərində faşist tipli partiya lideri:  

 ))Le Pen 

 Bloxer 

 Larsen 

 der Vart 

 Xayder 

 

 

136. Natsi-skinxedlərin rəmzlərinə aid deyil:   

  

  

  



 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

 

 

137. Utopik sosializm nümayəndəsini qeyd edin:  

 Mussolini 

 Hobbs 

 Mitteran 

 ))Nizami Gəncəvi 

 Makiavelli 

 

 

138. Kampanella hansı əsərin müəllifidir:  

 «İskəndərnamə» 

 «Utopiya» 

 ))«Günəş şəhəri» 

 «Leviafan» 

 «Nə etməli?» 

 

 

139. Müasir sosial-demokratiyanın ilk qərarları qəbul olunmuşdu:  

 1966-cı ildə Cenevrədə 

 1978-ci ildə Belqrada 

 1945-ci ildə Praqada 

 ))1951-ci ildə Frankfurt-na-Mayne 

 1990-cı ildə Bombeydə 

 



 

140. «Sosializm» sözünü ictimai istifadəyə ilk gətirən kim hesab edilir:  

 Nizami Gəncəvi 

 Tomas Mor 

 Kampanella 

 Ş.Furye 

 ))Pyer Leru 

 

 

141. «Sosializm» termini ilk dəfə hansı əsərdə istifadə olunmuşdu: 

 «Günəş şəhəri» 

 «Sirlər xəzinəsi» 

 ))«İndividuallıq və sosializm haqqında» 

 «İctimai təcrübələr» 

 «Siyasi ensiklopediya» 

 

 

142. Utopik sosialistlərin şüarı:  

 ))Ya hamı xoşbəxt olmalı, ya heç kim 

 Hərəkət hər şey, məqsəd heç nə 

 Hakimiyyət daxilində hər şey, hakimiyyyət xaricində - heç nə 

 Dünya dağılsa da, ədalət zəfər çalsın 

 Zidddiyətlər əsassızdır - həmişə ayrı, üçüncü yol var 

 

 

143. Fransız utopik sosialistlərin baxışlarına təsir etmişdi: 

 Kardinal Rişelyenin sərt hakimiyyət illəri 

 Böyük coğrafi kəşflər 



 ))Böyük Fransa Burcua ingilabı 

 Yüzillik Fransa-İngiltərə müharibəsi 

 Napoleon Bonapartın respublikanı devirməsi 

 

 

144. XX əsrin 80-cı illərin sonlarında Sosialist İnternasionalda neçə partiya və hərəkat təmsil 
olunmuşdu:  

 10 

 50 

 3 

 100 

 ))80  

 

 

145. XXI əsrin astanasında Sosialist İnternasionalda neçə partiya və hərəkat təmsil olunmuşdu 

 80 

 ))143 

 10 

 5 

 92 

 

 

146. Fransua Mitteranı qeyd edin:   

  

  

  

  

 



 

147. Utopik-sosializm nümayəndəsini qeyd edin:   

  

  

  

 cavab variantlarının hamısı düzgündür  

 

148.XX əsrin birinci rübündə Demokratik Almaniya dövlətinin ilk prezidenti seçilmişdi:  

 ))Ebert 

 Brandt 

 II Vilgelm 

 Şuman 

 Hitler 

 

 

149.XX əsrin 20-ci illərində iki dəfə İngiltərənin baş naziri olmuşdu: 

 Çemberlen 

 İden 

 Çörçill 

 ))Makdonald 

 Qrin 

 

 

150.Sosial-demokratların XX əsrin 20-ci illərdəki nailiyyətlərinə aiddir:  

 8 saatlıq iş günü 

 azad həmkarlar ittifaqları 

 bülleten almaq hüququ 

 ödənişli məzuniyyət 



 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

151. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Qərbi Avropanın bu ölkələrində sosial-demokratlar üstünlük 
əldə etmir:  

 Böyük Britaniya və Almaniya 

 Belçika və Avstriya 

 ))Fransa və İtaliya 

 Danimarka və İsveç 

 Finlyandiya və Niderland 

 

 

152. Sosial-demokratların ən uzunmüddətli hakimiyyət illəri hansı ölkədə olmuşdu: 

 ))İsveç 

 Danimarka 

 Niderland 

 Avstriya 

 Fransa 

 

 

153. XX əsrin 80-cı illərində sosial-demokratları siyasi arenada sıxışdırırlar:  

 kommunistlər 

 anarxcistlər 

 liberallar 

 ))mühafizəkarlar 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 



154. 1981-1995-ci illərdə Fransa prezidenti olmuşdu:  

 Le Pen 

 ))Mitteran 

 Şirak 

 Qoll 

 Berne 

 

 

155. Avropa Sosialistlər Partiyası nə vaxt yaradılıb:  

 1952 ildə 

 1978 ildə 

 1933 ildə 

 1899 ildə 

 ))1993 ildə 

 

 

156. Avropa Sosialistləri Partiyası harada təsis edilib:  

 ))Haaqada 

 Praqada 

 Buxarestdə 

 Londonda 

 Berndə 

 

 

157. E.Bernşteyni qeyd edin:   

  

  

  



 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

158. «Kommunistlər ittifaqı» hansı təşkilatın əsasında yaradılmışdı: 

 ))«Ədalətlilər ittifaqı» 

 «Bərabərlilər birliyi» 

 «Qanun tərəfdarları» 

 «Qanun və şərəf» 

 «Xalqçılar ittifaqı» 

 

 

159. Birinci İnternasionalın dağılmasına səbəb oldu:  

 1877-78-ci illərin rus-türk müharbəsi 

 ))1871-ci ilin Fransa-Prussiya müharibəsi 

 1899-1902-ci illərin ingilis-bur müharibəsi 

 1900-1903-cü illərin dünya böhranı 

 Marksın ölümü 

 

 

160. M.Torez və P.Tolyattinin əsasını qoyduqları ideoloci cərəyan adlanırdı: 

 neokommunizm 

 islahatçı-kommnizm 

 ))avrokommunizm 

 postkommunizm 

 demokratik kommunizm 

 

 

161. «anarxizm» sözünün tərcüməsi:  



 çoxpartiyalılıq 

 ))hakimiyyətsizlik 

 xaos 

 vahid dövlət 

 qanunsuzluq 

 

 

162. Anarxizmin ideoloqlarına aid deyil:  

 N. Kropotkin 

 M.Ştirner 

 P. Prüdon 

 ))Engels 

 M. Bakunin 

 

 

163. «Kommunistlər ittifaqı» yaradılıb:  

 1840 ildə 

 ))1847 ildə 

 1825 ildə 

 1917 ildə 

 1870 ildə 

 

 

164. Marksizm-kommunizm ideologiyasının əsas prinsiplərinə aid deyil:  

 kapitalizm özü öz məzarçını - proletariatı yaradır 

 sosializmin yolu proletariatın diktaturasından keçir 

 sosializmin inkişafı kommunizmlə sonunclanacaq 

 kommunizmdə dövlət və siniflər yox olacaq 



 ))kommunizmdə özəl mülkiyyətlə ictimai mülkiyyət birgə inkişaf edəcəklər 

 

 

165. «Ədalətlilər İttifaqının» əsas şüarı:  

 ))İnsanlar bir-birinə qardaşdır 

 Dünya dağılsa belə, ədalət zəfər çalsın 

 İnsan yoxdursa, problem də yoxdur 

 Bütün ölkələrin zəhmətkeşləri, birləşin 

 Ya hamı xoşbəxt olmalıdır, ya heç kim 

 

 

166. «Kommunistlər İttifaqında» Engels hansı icmaları təmsil edirdi:  

 Madrid 

 Roma 

 Berlin 

 ))Paris 

 Vyana 

 

 

167. «Kommunistlər İttifaqında» Engels hansı icmaları təmsil edirdi:  

 Almaniya 

 İngiltərə 

 ))Belçika 

 Fransa 

 Avstriya 

 

 

168. «Kommunistlər İttifaqı» öz fəaliyyətini dayandırdı:  



 ))1852 ildə 

 1848 ildə 

 1871 ildə 

 1917 ildə 

 1899 ildə 

 

 

169. Birinci İnternasional yaranmışdı:  

 1904 ildə 

 ))1864 ildə 

 1848 ildə 

 1878 ildə 

 1899 ildə 

 

 

170. Birinci İnternasionalın yaranmasında hansı siyasi hadisənin mühüm təsiri olmuşdu:  

 1861 ilin Rusiya islahatlarının uğursuzluqları 

 İtaliyanın Qaribaldi deyil, kral hakimiyyəti altında birləşdirilməsi 

 Bismarkın diktatura yaratmaq cəhdləri 

 ))1863-1864 illərin Polşa üsyanının yatırılması 

 Avropada başlanan uzunmüddətli iqtisadi böhran 

 

 

171. Çin Kommunist Partiyası yaradılıb:  

 ))1921 ildə 

 1943 ildə 

 1903 ildə 

 1939 ildə 



 1954 ildə 

 

 

172. Hansı ildən Mao Tzedun Çin Kommunist Partiyasının rəhbəri oldu:  

 1903 ildən 

 1956 ildən 

 1921 ildən 

 ))1943 ildən 

 1913 ildən 

 

 

173. Öz ideoloci istiqamətini yaratmış solçu liderlərə aid deyil:  

 Bakunin 

 ))Brecnev 

 Mao Tzedun 

  Lenin 

 Marks 

 

 

174. Maoizmin prinsiplərinə daxil deyil:  

 Müharibə qaçılmazdır və siyasətin davamıdır 

 sosializmin qurulması vasitəsi xalq ingilabıdır 

 ingilabın əvvəli və sonu yoxdur 

 Milli miflərin təbliğatı 

 ))Ziyayılar cəmiyyətin aparıcı təbəqəsidir 

 

 

175. Anarxizm hansı ictimai institutun qalmasını mümkün hesab edirdi:  



 dövlət 

 vergilər 

 ordu 

 polis 

 ))həmkarlar ittifaqları 

 

 

176. Ralf Çaplinin yaratdığı anarxizm rəmzi:  

 qara bayraq 

 ))qara pişik 

 dairə daxilində «A» hərfi 

 qara-qırmızı bayraq 

 Dəmirbarmaqlılar arasında planet 

 

 

177. Maoizm ideologiyalı partiya bu ölkədə yoxdur:   

             Peru 

 Filippin 

 ))Avstraliya 

 Hindistan 

 Banqladeş 

 

 

178. Bolşeviklərin ingilabın inkişafı ilə bağlı Birinci Dünya Müharibəsindən gözləniltilərinə aid deyil:  

 ))İngilabın yalnız bir ölkədə baş verməsinin mümkünlüyü 

 öz hökümətlərinin məğlub olması 

 imperialist müharibənin vətəndaş müharibəsinə çevrilməsi 

 Birləşmiş Avropa Ştatlarının yaradılması 



 ingilabın bütün Avropaya sirayət etməsi 

 

 

179. Ümumdünya sosialist ingilabının inkişafı ilə bağlı Leninin fikrini nə dəyişməyə vadar etdi: 
 hakimiyyət iddialarını bir ölkə ilə məhdudlaşdırması 

 marksizmdən imtina etdiyi üçün 

 ))Antanta və alman blokunun sosialistlərinin öz dövlətlərini müharibə də dəstəkləmələri 

 partiya yoldaşlarının təzyiqi altında 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

180. Solçu ekstremizmin əsas mahiyyətinə aid deyil:  

 mövcud dövlət quruluşunun dağıdılması 

 ədalətli ictimai quruluşa ən radikal və sürətli üsullarla nail olmaq 

 müqəddəs ideya uğrunda istənilən qurbanları vermək olar 

 ))hakimiyyətə gəlməyə səy göstərirlər 

 uzunmüddətli strategiya hazırlamaqdan uzaqdırlar 

 

 

181. Kropotkinin anarxizm təlimi əsasən hansı təbəqəyə istiqamətlənmişdi: 

 fəhlələrə 

 ))kəndlilərə 

 dindarlara 

 xırda sənayeçilərə 

 ziyalılara 

 

 

182. Maks Ştirner hansı təşkilatın yaradılmasını təklif edirdi:  



 «yaşıllır liqası» 

 «ingilabçılar dərnəyi» 

 «anarxistlər klubu» 

 «azad insanlar birliyi» 

 ))«eqoistlər ittifaqı» 

 

 

183. Pyer Prüdon dövlət hakimiyyətini nə ilə əvəz etməyi təklif etmirdi:  

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 federalizm 

 mərkəzdənqaçma 

 azad müqavilə 

 özünüidarə 

 

 

184. Uilyam Qodvinin təməli qoyduğu anarxizm növünü qeyd edin: 

 sosial anarxizm 

 dini anarxizm 

 yaşıllar anarxizmi 

 avnarxo-kommunizm 

 ))anarxo-individualizm 

 

 

185. M.Ştirnerin təməli qoyduğu anarxizm növünü qeyd edin  

 dövlət anarxizmi 

 anarxo-individualizm 

 anarxo-federalizm 

 ))anarxo-kommunizm 



 düzgün cavad variantı yoxdur 

 

 

186. Avropa anarxizmin atası hesab edilir:  

 Ştirner 

 Bakunin 

 ))Prüdon 

 Qodvin 

 Kropotkin 

 

 

187. Çin kommunizminin ideoloci fundamentini təşkil etdi:  

 ))milli qürur 

 beynəlmilləlçilik 

 irqçilik nəzəriyyəsi 

 mədəni tərəqqi konsepsiyası 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

188. Mao Tzedunun fəlsəfi konsepsiyasına aid deyil:  

 Sülh müharibənin əksidir 

 Müharibə siyasətin xüsusi formasıdır 

 Siyasət özünəməxsus müharibə növüdür 

 Müharibə siyasətin davamıdır 

 ))Müharibə - kəndli ingilabına ziddir 

 

 

 



189. Bakunin fikirlərinə aid deyil:  

 cəmiyyətin tam azad olması uğrunda mübarizə 

 fərdin tam azad olması uğrunda mübarizə 

 ))dövləti anarxistlər zəbt etməlidir 

 dövlət başlanan yerdə fərdin azadlığı bitir 

 dövlət insanları parçalayır 

 

 

190. Avropada anarxist şüarları altında ingilab dalğalarına təkan verən:  

 Lenin 

 Kropotkin 

 Prüdon 

 ))Bakunin 

 Ştirner 

 

 

191. Dövlət daxilindəki xalqı Bakunin adlandırırdı:  

 əsir 

 ))uşaq 

 müqəssir 

 girov 

 məzlum 

 

 

192. Anarxizmi tam bir baxışlar sistemi kimi formalaşdırdı:  

 ))Bakunin 

 Lenin 

 Kropotkin 



 Qaribaldi 

 Qodman 

 

 

193. Anarxo-sindikalizmin nümayəndəsini qeyd edin  

 Ştirner 

 Lenin 

 Mao 

 ))Puante 

 Prüdon 

 

 

194. Anarxo-sindikalistlər kimlərlə mübarizə apardıqlarını bəyan edirdilər: 

 bomclar 

 avaralar 

 solçularla 

 xırda sahibkarlar 

 ))parazitlər 

 

 

195. Sindikalistlər maaşı inkar edirdilər:  

 bərabərliyi artırdığı üçün 

 pulu inkar etdikləri üçün 

 ))qeyri-bərabərliyi artırdığı üçün 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 əqli əməyin hesablanmasının çətinliyinə görə 

 

 



196. Sindikalistlər əmtəə mübadiləsi zamanı hansı prinsipi rəhbər tuturdular   

              ))imkanı olan ehtiyacı olana verir 

 bərabər dəyərliyi 

 hamıya bərabər paylanılır 

 ümumi şura bölgünü aparır 

 əmtəə mübadiləsi aparılmırdı 

 

 

197. Sindikalistlər cinayətkarı necə cəzalandırmaq fikrində idilər:  

 məcburi ictimai əmək 

 ))ictimai qınaq və kollektivdən təcridolunma 

 həbs 

 orduya çağırılma 

 valideynlikdən məhrumetmə 

 

 

198. Sindikalist cəmiyyətdə olmamalı idi:  

 ordu 

 polis 

 pul 

 dövlət 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

199. Hər icmanın daxili hüquqlarına daxil deyildi:  

 gündəlik iş saatını müəyyən etmək 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 istehsal öhdəliklərini götürmək 



 məişət qaydasını müəyyə etmək 

 şəxsi və ictimai istifadə obyektləri müəyyən etmək 

 

 

200. Mao Tzeduna görə dünya ingilabının əsasını bu mübarizə təşkil edir:  

 kasıb Cənubun varlı Şimalla 

 sosialist bloku ilə kapitalist blokunun 

 Şərqlə Qərbin 

 Mədəni Çinlə dünya cahilliyinin 

 ))dünya kəndi ilə dünya şəhərinin 

 

 

201. Mao Tzedunun ərazi iddialarına daxil deyildi:  

 Altay 

 Tuva 

 Uzaq Şərq 

 ))Şimali Qafqaz 

 Balxaş gölü 

 

 

202. Bu rəmzin müəllifləri kimdir:  

 ))milan anarxistləri 

 ispan anarxistləri 

 Bakunin 

 ABŞ anarxistləri  

 Prüdon 

 

 



203. Bu hansı təşkilatın rəmzidir?  

 sindikalistlərin 

 ))eko-anarxistlərin 

 anarxo-kommunistlərin 

 leyboristlərin 

 maoistlərin 

 

 

204. «Patsifizm» termini ilk dəfə tətbiq olundu:  

 1878-ci ildə 

 1886-cı ildə 

 ))1902-ci ildə 

 1913-cü ildə 

 1933-cü ildə 

 

 

205. İlk patsifizm yönümlü təşkilatlar yaradılır:  

 İngiltərə burcua ingilabı dövründə 

 ))Napoleon müharibələri dövründə 

 Xaç yürüşləri zamanı 

 Birinci Dünya müharibəsindən sonra 

 İkinci Dünya müharibəsindən sonra 

 

 

206. Müasir yaşıllar hərəkatının yaradılması bağlı idi:  

 1968-ci ilin tələbə hərəkatı ilə 

 1945-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsinin sonu ilə 

 Elmi-texniki ingilabın XX-əsrin 80-cı illərində inkişafı ilə 



 XX əsrin 70-ci illərinin dünya böhranı ilə 

 1986-ci ild baş vermiş Çernobıl qəzası ilə 

 

 

207. «Qrinpis» təşkilatı yaradılıb:  

 1946-cı ildə 

 ))1971-ci ildə 

 1978-ci ildə 

 1983-cü ildə 

 1955-ci ildə 

 

 

208. «Yaşıllar»ın qlobal xartiyası qəbul edilmişdi:  

 1998-ci ildə Belqradda 

 1987-ci ildə Moskvada 

 1994-cü ildə Dehlidə 

 ))2001-ci ildə Kanberrada 

 2007-ci ildə Londonda 

 

 

209. «Patsifizm» sözünün hərfi tərcüməsi: 

 müharibəyə yox 

 əliyalın 

 silahı atan 

 ataya sadiq 

 ))sülhyaradan, barışdırıcı 

 

 



210. Patsifistlərin yaratdığı beynəlxalq qurum adlanır:  

 ))Ümümdünya Sülh Şurası 

 Beynəlxalq Sülh Təşkilatı 

 Sülhsevər Dövlətlər Birliyi 

 Müharibə Əleyhinə İttifaq  

 Düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

211. «Müharibə qardaş kimi yaşamaq üçün doğulmuş insanları vəşhi heyvanlara çevirir» kəlamının 
müəllifi:   

             Nizami 

 Russo 

 ))Volter 

 Mor 

 Kampanella 

 

 

 

212. «yaşılların» tələblərinə daxid deyil:  

 istehsal və istehlakın daimi artımından imtina 

 dünyanın təbii ehtiyatlarının yenidən ədalətli bölgüsü 

 ))şəhərlərin ləğvi və hamının kənd şəraitinə dönməsi 

 dünya ticarətini azaltmaq 

 təbiətdən istifadənin ənənəvi üsullarına dönmək  

 

 

213. «Yaşıllar»ın dayanıqlıq prinsipi nəzərdə tutur:  

 hakimiyyət orqanları ilə danışıqlarda sərt mövqedən çıxış 



 heyvanat aləmi ilə insanların bərabər hüquqlarının təmini 

 siyasi partiyaların dayanıqlı inkişafını 

 müəyyən iqtisadi səviyyədən daha irəli getməməyi 

 ))resursların tükənməsinin onların bərpası nın təmin edilməsi yolu ilə təmini 

 

 

214. Əqidəsindən asılı olaraq hərbi xidmətdə seçim verməyə çağıran beynəlxalq təşkilat:  

 ))Beynəlxalq Amnistiya  

 NATO 

 MBD  

 QUAM 

 Beynəlxalq Reportyorlar Birliyi 

 

 

215. Eyni hərəkat adlarına aid deyil:  

 yaşıllar hərəkatı 

 ))patsifizm hərəkatı 

 təbiəti mühafizə hərəkatı 

 invayromental hərəkat 

 ekoloci hərəkat 

 

 

216. XX əsrin 60-cı illərinin gənclər və ekoloci hərəkatları özündə birləşdirir: 

 Byutikofer 

 Rot 

 Taqqart 

 ))Ben-Kondit  

 Uotson 



 

 

217. Texnikanın inkişafı hansı ekoloci təhlükələrə səbəb olur:  

 radiasiya 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 sintetik materiallar 

 neftin suya dağılması 

 təhlükəli kimyəvi maddələrin tullantıları 

 

 

218. SSRİ-də Təbiətin Mühafizəsi üzrə Drucinalar Hərəkatı yaradılmışdı:  

 ))1972 ildə 

 1930 ildə 

 1917 ildə 

 1989 ildə 

 1991 ildə 

 

 

219.SSRİ-dəki Təbiəti mühafizə drucinalarının fəaliyyətinə daxil deyil:  

 brakonyerliklə mübarizə 

 Yeni il qabağı küknar ağaclarının kütləvi sürətdə qırılması ilə mübarizə 

 yeni qoruqlarının yaradılmasında təşəbbüskarlıq 

 yerli hakimiyyətin ekoloci tədbirlərini dəstəkləmək 

 ))kütləvi etiraz aksiyalarının təşkili 

 

 

 

220. SSRİ-dəki Təbiəti mühafizə drucinalarının həyata keçirdikləri proqramlara aid deyil:  



 ekoturizm 

 ))ekoloci proqramları maliyyələşdirmə 

 ekoloci təbliğat 

 ekoloci təhsil 

 çirkləndirmə ilə mübarizə 

 

 

221. Patsifistlərin mübarizə metodlarına aid deyil:  

 nümayişlər 

 marşlar 

 ))kütləvi diversiyalar 

 «canlı zəncir» 

 piket 

 

 

222. XX əsrin 80-cı illərində ekoloci hərəkatın canlanmasına səbəb oldu:  

 ))Çernobıl qəzası 

 Filadelfiya partlayışı 

 ümümdünya iqtisadi böhranı 

 SSRİ-də «yenidənqurma» 

 «Qrinpis» təşkilatının yaradılması 

 

 

223. XX əsrin 60-cı illərində ekoloqların verdiyi hansı proqnoz doğrulmadı: 

 demoqrafik partlayış baş vermədi 

 «insanlığın sonu» ilə bağlı ssenarilər həyata keçmədi 

 texniki cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdə ekoloci vəziyyət yaxşılaşdı  

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 



 «Artım sərhədi» hələ keçilməyib 

 

 

224. Yaşıllar hərəkatının nümayəndələri Byutikofer və Rot 1998-2005 illərdə hakimiyyətdə təmsil 
olunmuşdular:  

 ABŞ-da 

 Fransada  

 İtaliyada 

 Belçikada 

 ))Almaniyada 

 

 

225. Patsifistlərin rəmzi olan canlı:  

 ağ fil 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 boz göyərçin 

 ))ağ göyərçin 

 delfin 

 

 

226. 2001-ci ilin Yaşıllar Xartiyası qəbul olunmuşdu: 

 ))Kanberrada 

 Ottavada 

 Sidneydə 

 Parisdə 

 Praqada 

 

 



227. Ben-Konditi qeyd edin:   

  

  

  

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

  

228. «Feminizm» termini ilk dəfə işlədən:  

 ))Şarl Furye 

 Deni Didro 

 Can-Cak Russo 

 Şarl Lui Monteskye 

 Volter  

 

 

229. Feminizmin tərifinə yanaşmalara daxil deyil:  

 Sosial-siyasi nəzəriyyə 

 ))utopik dünya barədə təsəvvürlər 

 ideologiya 

 geniş ictimai hərəkat 

 fəlsəfi konsepsiya 

 

 

230. «Qadın şəhəri haqqında kitab»ın müəllifi:  

 Afra Ben 

 Caklin Kennedi 

 ))Pizalı Kristina 

 Abigeyl Adams 



 Klara Setkin 

 

 

231. «Qadın-vətəndaşın hüquqları Bəyannaməsi» tərtib edilib:  

 1564-cü ildə 

 1623-cü ildə 

 ))1791-ci ildə 

 1815-ci ildə 

 1845-ci ildə 

 

 

232. Qadınlara aktiv seçki hüququ ilk dəfə verildi:  

 Böyük Britaniyada 

 Avstraliyada 

 Almaniyada 

 ))Yeni Zelandiyada 

 ABŞ-da 

 

 

233. Qadınların siyasi hüquqbərabərliyi uğrunda hərəkatı adlanırdı: 

 militarizm 

 feminizm 

 matriarxa 

 ))sufracizm 

 obyektivizm 

 

 

234. «Femina» sözü latın dilindən tərcüməsi:  



 qadın cəbhəsi 

 zərif cins 

 müstəsnalıq 

 bərabərhüquqluq 

 ))qadın 

 

 

235. İlk feministlərə Avropada aid edirlər:  

 aristokrat xanımları 

 ))bidətçiləri 

 erkən əsr rahibələrini 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ingilabçı-xanımları 

 

 

236. Britaniyada qadın hüquqlarının ilk müdafiəçisi, yazar:  

 Pizalı Kristina 

 Aqrippa 

 ))Afra Ben 

 Abigeyl Adams 

 Roza Lüksemburq 

 

 

237. ABŞ prezidentinin xanımı, ilk amerikalı feminist  

 ))Abigeyl Adams 

 Afra Ben 

 Pizalı Kristina 

 Olimpiya Quc 



 Kollontay 

 

 

238. «Qadın cinsinin kişi cinsi üzərində üstünlüyü və alicənablığı haqqında deklamasiya» müəllifi:  

 Pizanlı Kristina 

 Afra Ben 

 Meri Estel 

 ))Aqrippa 

 Ş.Furye 

 

 

239. Kornelius Aqrippanın qadınları müdafiə edən əsəri yazılmışdı: 

 XII əsrdə 

 ))XVI əsrdə 

 XX əsrdə 

 XVIII əsrdə 

 XIX əsrdə 

 

 

240. ABŞ ştatları arasında qadınların seçki hüquqlarını ilk tanıyan ştat:  

 Texas 

 Karolina 

 Oqayo 

 Miçiqan 

 ))Vayominq 

 

 

241. XIX əsrin ikinci yarısında qadınların seçki hüquqlarını tanımış ştatlara aid deyil: 



 Vayominq 

 Aydaxo 

 ))Texas 

 Kolorado 

 Yuta 

 

 

242. Qadın təşkilatlarının təzyiqi ilə ingilis parlamenti XIX əsrin sonlarında qadınlara bu hüququ verdi: 
 universitetlərə qəbul olunmaq 

 tibbi mətəblərə daxil olmaq 

 əmlak sahibi olmaq 

 əmlakı idarə etmək 

 ))cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

243. «Qadın və sosializm» cürnalının redaktoru  

 L.Bekker 

 ))A.Bebel 

 R.Lüksemburq 

 E.Parkxerst 

 Q.Teylor 

 

 

244. Feminizmin ikinci dalğasının ən parlaq nümayəndələrindən biri:  

 R.Lüksemburq 

 Afra Ben 

 O. de Quc 

 ))S. de Bovuar 



 Klara Setkin 

 

 

245. «İkinci cins» əsərinin müəllifi:  

 ))S. de Bovuar 

 Ş.Furye 

 K.Aqrippa 

 R.Lüksemburq 

 L.Bekker 

 

 

246. «İkinci cins» əsəri yazılıb:  

 1978 ildə 

 1923 ildə 

 ))1949 ildə 

 1899 ildə 

 1713 ildə 

 

 

247. «Qadınlığın mistikası» əsərinin müəllifi:  

 S. de Bovuar 

 ))B.Fridan  

 L.Bekker 

 M.Reyd 

 R.Lüksemburq 

 

 

 



248. «Qadın hüquqlarının müdafiəsi» kitabının müəllifi:  

 Pizalı Kristina 

 ))Meri Uolstonkraft 

 Abigeyl Adams 

 Olimpiya de Quc 

 Qarriyeta Mill 

 

 

249. Eyni dövrdə yaşamışdılar:  

 Pizalı Kristina və Afra Ben 

 Afra Ben və Abigeyl Adams  

 Roza Lüksemburq və Qariiyeta Mill 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 ))Meri Uolstonkraft və Olimpiya de Quc 

 

 

250. Meri Uolstonkraftın baxışlarına aid deyil:  

 ))sosial ingilabı qadın ingilabı ilə birləşdirmək lazımdır 

 rasional düşüncə qabiliyyəti cinslə bağlı deyil 

 qadın zəifliyi kişilərin təlqin etdiyi ideyadır 

 ev işlərini maddi cəhətdən qiymətləndirmək lazımdır 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

251. XIX əsrin sonlarında liberal feminizmin yayıldığı ölkələrə aid deyil:  

 Meksika 

 Kuba  

 ABŞ 



 ))İspaniya 

 Hollandiya 

 

 

252. «Qadın mülkiyyəti təşkilatı» yaradılmışdı:  

 ))XIX əsrin ortalarında 

 XIX əsrin əvvəllərində 

 XVIII əsrin sonlarında 

 XX əsrin əvvəllərində 

 XX əsrin ortalarında 

 

 

253. C.Mill müasir qanunların qəbul etdiyi yeganə quldarlıq növü hesab edirdi:  

 dövləti 

 ailəni 

 ))nigahı 

 həbsxanaları 

 məhkəmələri 

 

254. Liberal-feminizmin zəif inkişaf etdiyi ölkələrə aid deyil: 

 Almaniya 

 İslandiya 

 Yaponiya 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 Danimarka 

 

 

255. «Bərabərlik» curnalının redaktoru  



 Abigeyl Adams 

 ))Klara Setkin 

 Roza Lüksemburq 

 Caklin Kennedi 

 Olimpiya de Quc 

 

 

256. Feminizmi qadınları təhgir edən hərəkat hesab edirdilər:  

 ))marksistlər 

 liberallar 

 mühafizəkarlar 

 yaşıllar 

 patsifistlər 

 

 

257. C.Millin həyat yoldaşı ilə birlikdə yazdığı əsər:  

 «Qadın şəhəri» 

 «Qadın azadlıq bəyannaməsi» 

 «Qadınlar üçün seçki hüquqları» 

 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 ))«Qadın tabeliyi» 

 

 

258. «Zəif cins» ifadəsi plpulyarlaşır:  

 XIX əsrdə 

 ))XVIII əsrin əvvəllərində 

 XX əsrdə 

 XXI əsrin əvvəllərində 



 XII əsrdə 

 

 

259. 1791-ci ilin Fransa Konstitusiyası qadınları elan etdi:  

 ))cəmiyyətin «passiv» üzvləri 

 bərabərhüquqlu vətəndaşlar 

 yalnız seçmək hüququ olanlar 

 yalnız seçilmək hüququ olanlar 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

260. XIX əsrin ortalarında ABŞ-da qadın hüquqları ilə bağlı Bəyannamə imzalanmışdı:  

 Texasda 

 Çikaqo şəhərində 

 Dallas şəhərində 

 ))Seneka Folz şəhərində 

 Filadelfiyada 

 

 

261. Liberal feminizmin parlaq nümayəndələrindən biri:  

 düzcün cavab variantı yoxdur 

 Olimpiya de Quc 

 Pizalı Kristina 

 Afra Ben 

 ))Marion Reyd  

 

 

262. Qadın Sosial-Siyasi İttifaq yaradıldı:  



 1878 ildə 

 ))1903 ildə 

 1869 ildə 

 1926 ildə 

 1948 ildə 

 

 

263. Qadın Sosial-Siyasi İttifaqın ilk rəhbəri: 

 Q.Teylor 

 Afra Ben 

 L.Bekker 

 ))E.Pankxerstr 

 R.Lüksemburq 

 

 

264. Qadın Sosial-Siyasi İttifaqın feminizmdə yaratdığı istiqamət  

 ))militantlıq 

 neytrallıq 

 obyektivlik 

 patsifist 

 absenteizm 

 

 

265. Fəlsəfə və psixologiya üzrə feminizm qollarına aid deyil:  

 modern 

 ))ekofeminizm 

 postmodern 

 psixoanalitik 



 cavab variantlarının hamısı düzgündür 

 

 

266. Radikal feminizm müəlliflərinə aid deyil:  

 düzcün cavab variantı yoxdur 

 Millet 

 ))A.Bebel 

 Fayerstoun 

 Dvorkin 

 

 

267. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində postmodern feminizm daha çox harada yayılıb:  

 Avstraliyada 

 Postsovet məkanında 

 Böyük Britaniyada 

 ABŞ-da 

 ))Fransada 

 

 

 

268. XII-XV əsrlərdə «millət» (natio) termini tətbiq edilirdi: 

 Barbar tayfalarına 

 yalnız zadəganlara aid 

 ))həmyerlilər birliyinə 

 dini qruplara 

 «qohumlar» birliyinə 

 

 



269. XVIII əsrdə ərazisində yaşayanların hamısını bir millət elan etmiş dövlət:  

 İngiltərə 

 ))Fransa 

 Almaniya 

 İsveç 

 Rusiya 

 

 

270. «Bir millət - bir dövlət» prinsipini bəyan etdilər:  

 masonlar 

 tampliyerlər 

 anarxistlər 

 ))yakobinçilər 

 levellerlər 

 

 

271. Aqressiv millətçilik anlayışı kimin adı ilə bağlıdır:  

 Napoleon Bonapartın 

 alman generalı Şliffenin 

 kardinal Rişelye 

 alman kansleri Bismarkın 

 ))fransız kapitanı Şovenin 

 

 

272. Türkçülüyü siyasi müstəvidə Azərbaycanda ilk təbliğ edən: 

 ))Ə.Hüseynzadə 

 Ə.Elçibəy 

 Bakıxanov 



 M.Ə.Rəsulzadə 

 Z. Göy Alp 

 

 

273. Millətçilik əsri hesab edilir:  

 XVI əsr 

 ))XX əsr 

 XIX əsr 

 XXI əsr 

 XVIII əsr 

 

 

274. Azərbaycançılıq ideologiyasını rəhbər tutaraq xalqın müxtəlif ideoloci səmtlərdə parçalanmasının 
qarşısını aldı:  

 N.Nərimanov 

 A.Mütəllibov 

 ))Heydər Əliyev 

 M.Bağırov 

 Ə.Vəzirov 

 

 

275. Filosof Gerderin ilk dəfə tətbiq etdiyi termin:  

 «müstəmləkəçilik» 

 «separatizm» 

 ))millətçilik 

 faşizm 

 sionizm 

 



 

276. XII-XV əsrlərdə tərkibində 4 millətin olduğu universitet harada yerləşirdi:  

 Genuya 

 Tuluza 

 Sorbonna 

 ))Praqa 

 Vyana 

 

 

277. Yakobinçilərin fransız milləti elan etdiyi etnoslara daxil deyildi: 

 bərbər əsillilər 

 yerli yəhudilər 

 qaskonlar 

 bretonlar 

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

 

278. Bunlardan hansı ifrat millətçilik ideologiyalarına aid deyil:  

 şovinizm 

 nasizm 

 faşizm 

 separatizm 

 ))vətəndaş millətçiliyi 

 

 

279. Millətçilik formalarına daxil deyil:  

 vətəndaş millətçiliyi 



 ))pasifist millətçilik 

 etnik millətçilik 

 ifrat millətçilik 

 liberal millətçilik 

 

 

280. Orta əsrlərin sonuna Fransa ərazisində mövcud olmuş millət:  

 latın 

 kelt 

 sakson 

 ))burqund 

 roman 

 

 

281. Millətçilik ideologiyasının elementlərinə daxil deyil:  

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 həmrəylik 

 millətlərin mövcudluğu 

 millət ən yüksək dəyər kimi 

 millətin öz müqəddəratını müəyyən etmə suveren hüququ 

 

 

282. Aşağıdakılardan hanısının formalaşması siyasi millətçilik əsasında olub:  

 Almaniya 

 İtaliya 

 Gürcüstan 

 Türkiyə 

 ))ABŞ 



 

 

283. Aşağıdakılardan hanısının formalaşması etnik millətçilik əsasında olub: 

 Fransa 

 Avstraliya 

 ))Almaniya 

 ABŞ 

 Kanada 

 

 

284. Dövlət millətçiliyinin tərifinə daxil deyil:  

 şəxsi maraqları dövlətin qüdrətinin artmasına tabe etmək 

 tam müstəqil cinsi maraqları 

 tam müstəqil dini maraqları tanımır 

 ))milli mənsubiyyətə əsaslanan maraqların üstünlüyünü qəbul edir 

 düzgün cavab variantı yoxdur 

 

 

285. Liberal millətçiliyin tərifinə daxil deyil:  

 ümumbəşəri liberal dəyərləri tanıyır 

 ))mədəni assimilyasiyanı dəstəkləyir 

 vətənpərvər milli dəyərlər ümumbəşəri dəyərlərə tabe olmalıdır 

 milli maraqların başqalarının hesabına təmin edilməsinə etiraz edir 

 milli mənsubiyyətə əsaslanan maraqların üstünlüyünü qəbul edir 

 

 

286. Mədəni millətçiliyin tərifinə aid deyil:  

 ))mədəni assimilyasıyanı qəbul etmirlər 



 milləti dil vahidliyi birləşdirir 

 milləti mədəniyyət vahidliyi birləşdirir 

 mədəni assimilyasiyanı qəbul edir 

 dövlət milli mədəniyyəti qorumalıdır 

 

 

287. Primordial etnik millətçilik formasına aiddir:  

 Fransa dövlətinin formalaşması 

 ABŞ dövlətinin formalaşması 

 Alman dövlətinin formalaşması 

 ))İsrail dövlətinin siyasəti 

 Türkiyə dövlətinin siyasəti 

 

 

288. Avropanı monoetnik milli dövlətlərə bölməyi təklif edən ABŞ prezidenti  

 T.Ruzvelt 

 C.Karter 

 F.Ruzvelt 

 ))V.Vilson 

 A.Linkoln 

 

 

289. Ərəb millətçiliyin nümayəndələrinə aid deyil:  

 ))İdi Amin 

 Əsəd 

 S.Hüseyn 

 Nəsir 

 M.Qəddafi 



 

 

290. Azərbaycanda islamçılıq ideyalarını ilk təbliğ edənlərdən idi:  

 ))Ə.Ağayev 

 N.Nərimanov 

 əl-Əfqani 

 M.F.Axundov 

 M.Ə.Sabir 

 

 

291. Sırf siyasi xarakter daşımayan ideologiyaları qeyd edin: I) «yaşıllar» ideologiyası; II) feminizm; III) 
liberalizm; IV) patsifizm; V) faşizm  

 II, III və IV 

 I, III və V 

 III, IV və V 

 ))I, II və IV 

 I, II və III 

 

 

292. Qadın-siyasi xadimlərə aid deyil:  

 M.Tetçer 

 Hillari Klinton 

 Tansu Çillər 

 Bənazir Bhutto 

 ))Aqata Kristi 

 

 

293. Yeni Azərbaycan Partiyası ideologiyasını qeyd edin:  



 solçu-liberal 

 radikal-millətçi 

 ))mərkəzçi-mühafizəkar 

 feminizm 

 anarxizm 

 

 

294. Azərbaycanda bu adlı partiya fəaliyyət göstərmir:  

 «Xalq Cəbhəsi» 

 «Ana Vətən» 

 «Müsavat» 

 «Yeni Azərbaycan» 

 ))«Doğru Yol» 

 

 

295. İfrat millətçiliyin tərifinə daxil deyil:  

 ))düzgün cavab variantı yoxdur 

 separatizmə gətirib çıxarır 

 ekstremizmə gətirib çıxarır 

 milli müstəsnaslıq ideyasını dəstəkləyirlər 

 dini dözümsüzlüyü dəstəkləyirlər 

 

 

296. Monoetnik dövlətlərə aid deyil:  

 Yaponiya 

 Şimali Koreya 

 Ermənistan 

 düzgün cavab variantı yoxdur 



 ))Böyük Britaniya 

 

 

297. Polietnik dövlətlərə aid deyil:  

 Azərbaycan 

 ))Ermənistan 

 Avstraliya 

 Moldova 

 İspaniya 

 

298. Zülfüqar Bhuttonu qeyd edin: 

 

  

 

 

299.Fridmanın əsəri adlanırdı:  

 ))Kapitalizm və azadlıq 

 Dövlətin bölgüsü haqqında 

 Siyasi kurs 

 İqtisadiyyat 

 Leviafan 

 

 

300.Partiyaların parlamentdəki nümayəndələrinə təsir etmənin effektiv üsullarından biri adlanır: 

 diaspora 

 təhdid 

 lobbi 

 tənqid 



 impiçment 

 

 


