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Fənn 0533 - Qender problemi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Aslanova G.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gender nedir? (Çəki: 1)
Cins və gender anlayışlarını fərqləndirən müasir sosial elm.
Müxtəlif sosial qrupların cəmiyyətdə qeyri- bərabər imkanlara və davamlı fərqlərə 

malik olması ilə müşaiyət olunan sosial quruluşun xarakteristikası.
Qadınlar və kişilər arasında bioloji fərqlərin sosial mənada verilməsi və sosial 

təsnifat vasitəsi kimi tətbiq edilməsi prosesidir.
İnsanın öz mədəniyyəti çərçivəsində mövcud olan “qadınlıq” və “kişilik” tərifini 

qəbul etməsidir.
Gender fərqleri və qender strasifikasiyasına sosial bəraət qazandıran ideyalar 

sistemidir



Sual: Eqalitarlıq nədir? (Çəki: 1)
gender analizi 
Gender axını 
gender bərabərliyi 
gender antropologiyası 
gender bərabərsizliyi

Sual: BMT-nin qadınların vəziyyətinə həsr olunmuş III Ümumdünya konfransı nə vaxt 
və harada keçirilib? (Çəki: 1)

Nayrobi 1985 
Pekin 1985 
Nayrobi 1988 
Pekin 1995 
Rabat 1985

Sual: BMT-nin qadınların vəziyyətinə həsr olunmuş IV Ümumdünya konfransı ne vaxt 
və harada keçirilib? (Çəki: 1)

Nayrobi 1985 
Pekin 1985 
Rabat 1985 
Pekin 1997 
Pekin 1995

Sual: Gender bərabərsizliyi anlayışı daha çox harada istifadə olunur? (Çəki: 1)
Psixologiyada
sosiologiyada
tarixdə
Fenemenalogiyada 
Tibbdə

Sual: Eqalitarlığın mərhələlər sxemi harada düzgün əks olunub? (Çəki: 1)
bərabərlik-hüquq bərabərliyi-hüquq və imkanların bərabərliyi-hüquq və 

özünüqiymətləndirmə.
hüquq bərabərliyi-bərabərlik-imkanların bərabərliyi
hüquq bərabərliyi-özünü qiymətləndirmə-hüquq və imkanların bərabərliyi- 

bərabərlik
Bərabərlik-hüquq bərabərliyi-özünüqiymətləndirmə-hüquq və imkanların 

bərabərliyi
Bərabərlik-Özünü qiymətləndirmə-hüquq bərabərliyi

Sual: Gender və gender araşdırmaları terminini hansı sahə ilə əlaqələndirir və praktik 
olaraq onunla eyniləşdirirlər? (Çəki: 1)

sosiologiya
gender axını 



feminizm 
eqalitarizm
gender bərabərliyi.

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gender haqqinda səhv fikir hansıdır? (Çəki: 1)
Termin öz kökünü ingilis-dilli ədəbiyyatdan alır.
Cins anlayışı ilə sıx əlaqədədir.
Gender sosial cins olaraq fərqlərin bioloji deyil,sosial xarakterini nəzərə çarpdırır
gender sosial cins olaraq bioloji fərqləri öyrənir.
Gender feminizmlə sıx əlaqədədir.

Sual: Azıx mağarasında qadının alt çənə sümüyü nə vaxt tapılmışdır? (Çəki: 1)
1982
1968 
1970
1868

Sual: Anaxaqanlıq nə vaxt yaranıb? (Çəki: 1)
alt paleolit 
orta paleolit 
üst paleolit 
mezolit
neolit

Sual: Matriarxatın,ana hüququnun təhlili ilə məşğul olan amerika etnologu kimdir? 
(Çəki: 1)

J.F.Lennan 
Bahoven 
Makkobi 
Morqan
Foynbi

Sual: Matriarxatın,ana hüququnun təhlili ilə məşğul olan şotland hüquq tədqiqatçısı 
kimdir? (Çəki: 1)

Bahoven 



J.F.Mak-Lennan 
Makkobi
Foynbi
Quinçi

Sual: Poliandriya nədir? (Çəki: 1)
gender axını 
çoxərlilik 
çoxarvadlılıq 
monoqom ailə 
eqalitarlıq

Sual: Matriarxatın,ana hüququnun tədqiqi ilə məşğul olan isveçrə hüquq tarixçisi 
kimdir? (Çəki: 1)

Bahoven
J.F.Mak-Lennan 
Makkobi 
Foynbi
Quinçi

Sual: Amazonkalar kimlərdir? (Çəki: 1)
poliandriyanın mövcud olan ərazilərdə yaşayan tayfalar
cəngavər qadınlar
barbar tayfalar
massaget qəbilələri
monoqom ailə nümayəndələri

Sual: Skif dilində amazonkalar necə adlanır? (Çəki: 1)
poliandriklər 
massogetlər
kuvada 
zorpata 
barbarlar

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycanda amazonkalarla bağlı təsvirlərə harada rast gəlinir? (Çəki: 1)



Azıx mağarasında 
Qazaxin Damcılı mağarasında 
Qobustan 
Naxçıvan 
Daşsalahlıda

Sual: ” Ana hüququ”əsərində kim qadınlar-amazonkalar haqqında yazmışdır? (Çəki: 
1)

Bahoven 
Makkobi 
Foynbi
Jaklin 
Strabon

Sual: Nizaminin hansı poemasında qadınlar haqqinda rəvayət öz əksini tapıb? (Çəki: 
1)

” Sirlər xəzinəsi” 
”Xosrov və Şirin”
”Leyli və Məcnun” 
”Yeddi Gözəl” 
” İsgəndərnamə”

Sual: Nüşabə N.Gəncəvinin hansı poemasının qəhrəmanıdır? (Çəki: 1)
”Sirlər xəzinəsi” 
”Xosrov və Şirin” 
”Leyli və Məcnun” 
”Leyli və Məcnun” 
”İsgəndərnamə”

Sual: Kuvada nədir? (Çəki: 1)
arvadı ana olmağa hazırlaşan kişini yataq rejimində olmağa məcbur edən adət
polandriya sözünün sinonimi.
amazonkalar haqqında rəvayətlərin məcmusu
matriarxat dövrünün qadınları
patriarxat sözünün əvəzi

Sual: Mif nedir? (Çəki: 1)
bəşəriyyətin nisbətən aşağı inkişaf mərhələsində ictimai şüurun formalarından 

biri
amazonkalar haqqinda ideyalar toplusu
qədim dövrdə insanları araşdiran elm
xronoloji ardıcıllıq
gender problemi



Sual: Massagetlərin çariçası kimdir? (Çəki: 1)
Sprama 
Pentesilyan
Artemida 
Tomris
Fedra

Sual: Hansı mif müharibə dövründə iki hökmdarın gender münasibətlərinə işıq salır? 
(Çəki: 1)

”İsgəndərnamə” 
”Tomris”
”Axilles”
 ”Heraklın qoçaqlığı”
”Yeddi Gözəl” 

Sual: Pater nədir? (Çəki: 1)
Latınca ana deməkdir 
Yunanca ata deməkdir 
Latınca ata deməkdir
İvrit dilində ana deməkdir
Yunanca ana deməkdir 

Sual: İkinci monoteist din hansıdır? (Çəki: 1)
iudaizm 
induizm
xristianlıq
buddizm 
İslam

Sual: Hansı məktəbin nümayəndələri qadın,yaxud kişi,azad insan,yaxud qul,yunan 
yaxud barbar olmasından asılı olmayaraq bütün insanların mənəvi bərabərliyindən 
danışırdı? (Çəki: 1)

biherviositlər
stoizm
ellinizm
amazonomaxiya
iudaizm

Sual: I əsrdə Şərqdə qadınların qəlbinə yol açan hansı din yarandı? (Çəki: 1)
İslam
xristianlıq
iudaizm 
buddizm 
induizm 



BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İsa peyğəmbər boşanma haqqında nə deyirdi? (Çəki: 1)
Boşanmaya icazə vermək olar
Allahın birləşdirdiyini insan ayıra bilməz
Boşanmaya ilk cəhd edən məhkəməyə verilir
Boşanmanı pozmaq olar
Boşanmaya qərar verən tərəf günahkardır

Sual: İlkin xristianlıqda Avropada hökmdar qadınlar kim idi? 1.Feodora 2.Tomris 
3.Nüşabə 4.Sofiya 5.İrina. (Çəki: 1)

1,2,4 
2,3,5 
1,3,4 
1,4,5 
3,4,5

Sual: Moisey Kalankatuyski hansı qadınlar haqqında məlumat verir? 1.Alban 
knyaginyası Sprama 2.Şahbanu-Şirin 3.Massaget- Tomris 4.”İsgəndərnamə”-Nüşabə 
5.Yustinianın arvadı Feodora. (Çəki: 1)

1,4,5 
1,3 
3,5 
2,4 
1,2

Sual: Quranda hansı surədə tamamilə qadınlardan bəhs edilir? (Çəki: 1)
”Əl-Maidə”
”Fatihə” 
”Nisa” 
”Bəqərə”
”Ələq”

Sual: Səhvi göstərin. (Çəki: 1)
İslamda dördə qədər arvad almaq vacibliyi yoxdur,buna təkcə icazə var.
İslam boşanmaya icazə verir
İslam boşanmaya icazə vermir



QURANIN “Nisa” surəsində qadınlardan bəhs edilir
Peyğəmbər qadınlara qarşı ədalətli rəftarı məsləhət görür

Sual: Renesans dövrü Azərbaycan poeziyasının nümayəndəsi kimdir? (Çəki: 1)
Nüşabə
Natəvan 
Heyran xanım 
Məhsəti-Gəncəvi 
Sara xatun

Sual: XII əsrdə şöhrət qazanmış Qarabağlı şairə kim idi? (Çəki: 1)
Nüşabə
Natəvan
Heyran xanım 
M.Gəncəvi 
Sara xatun

Sual: Hansı rus hökmdarının dövründə qadınlar və qadın təhsili ilə bağlı islahatlar 
həyata keçirilib? (Çəki: 1)

I Pyotr 
II Yekaterina 
III Yekaterina 
I Yelizaveta 
II Yelizaveta

Sual: Səhv cavabı göstərin. (Çəki: 1)
II Yekaterina 200 qız üçün Tərbiyə evinin əsasını qoymuşdu.
Volter,Qrim,Didro Yekaterinanı qızlar üçün Tərbiyə evi yaratmaqla bağlı planını 

müsbət qarşıladilar.
Qızlar 6 yaşından “Cəmiyyətə”daxil olur və 12 il orada qalırdılar
Zadəganlar Yekaterinanin planını çox heyranlıqla qarşıladılar.
Cəmiyyətdə qızlara xarici dillər,rəqs,din öyrədilirdi

Sual: ”Nəcib qızlar cəmiyəti” nə vaxt yaranıb? (Çəki: 1)
1775 
1840
1675
1765 
1913

Sual: Smoln monastırının nəzdnində olan “Messan- peşə məktəbində” imperatriçə 
tərəfindən ayrılan 100 min manat pulun müəyyən hissəsi hansı qızlara ayrılırdı? 
(Çəki: 1)

ali təhsil alan



texnologiyanı bilən
Universitetə daxil olmağa hazırlaşan
xarici dilləri bilən
kəbin kəsdirən qızlara

Sual: Dostoyevski hansı qadınlar haqqında “məhz ən yüksək mənəvi borc naminə hər 
şeyi qurban verən bu qadınlar bizi yeni yola istiqamətləndirir”? (Çəki: 1)

dekabristlər
emansipasionist
Avropada təhsil alan qizlar
İnqilabda güllələnən qadınlar
Ali təhsilli qızlar

Sual: Nə vaxt qadınların universitetdə mühazirə oxumaq hüququ ləğv edildi? (Çəki: 1)
1938
1963 
1863
1725
1842 

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: XIX əsrdə Rusiyada qadın mübarizəsinin əsas istiqaməti nədən ibarət idi? 
(Çəki: 1)

Qadınlara ali təhsil hüququnun verilməsi
Kişilərlə bərabər işləyə bilmək hüququna malik olma
İş saatının azaldilması
Uşaqlı qadınlara məzuniyyətin daha çox verilməsi
Nigahda sərbəstliyin olması

Sual: XIX əsrin II yarısında qadınlarla kişilərin bərabər ali təhsil müəssisələrində 
oxuduğu ilə Avropa ölkəsi hansı ölkə oldu? (Çəki: 1)

Rusiya 
İtaliya
İngiltərə
İspaniya 
İsveçrə



Sual: Hansı ölkədə qadın prosessorun ərə getmə hüququ yox idi? (Çəki: 1)
Rusiya 
Italiya
Almaniya
Ingiltərə
İspaniya

Sual: Azərbaycanlı qızlar üçün məktəb yaradan məşhur mesenat-xeyriyyəçi kim idi? 
(Çəki: 1)

Sidqi Ruhulla
Şəmsi Əsədullayev
Murtuza Muxtarov 
M.P. Şahtaxtinski 
Hacı Zeynalabdın Tağıyev 

Sual: Aleksandriya rus- müsəlman qadın məktəbi nə vaxt açılıb? (Çəki: 1)
1801 
1904 
1905
1901 
1894

Sual: Imperator II Nikolay tərəfindən 25 yanvar 1907-ci ildə kimə maarifçilik 
sahəsində xidmətlərinə görə Həqiqi Mülki Müşavir rütbəsi verildi? (Çəki: 1)

S.Tağiyevaya
H.Z. Tağıyevə
M.Şahtaxtinskiyə 
Ə.Topçubaşova 
Həsənbəy Məlikova 

Sual: 1881-ci il Dərbənddə general ailəsində doğulmuş,Aleksandriyskaya qadın rus-
müsəlman pedaqoji məktəbinin Himayədarlar Şurasının dəyişməz üzvü 
olmuş,”Müqəddəs Nina” Bakı tədris müəssisəsində himayəçilik etmiş qadın kim idi? 
(Çəki: 1)

Sona Ərəblinskaya 
Fatma Hacinskaya
Hənifə Məlikova 
Fatma Hacınskaya 
Badisəba Köçərli 

Sual: ”Müqəddəs Ripsime” qadın cəmiyyəti harada yaradılmışdır? (Çəki: 1)
Şəki
Bakı
İrəvan



Tiflisdə 
Qarabağda 

Sual: Bakıda ilk qadın xeyriyyə cəmiyyəti nə vaxt və kimin rəhbərliyi ilə yaradılmışdır? 
(Çəki: 1)

1905,Hənifə Məlikova 
1908,Hənifə Muxtarova
1980,Liza muxtarova 
1910,Yelena Martınova 
1908, Sona Tağıyeva 

Sual: Aşurbəyovlar ailəsinin qizi olan məşhur tarixçi azərbaycanlı qadın kimdir? (Çəki: 
1)

Ismət Aşurbəyova 
Sara xanım Aşurbəyli 
Sona Aşurbəyova 
Asya Aşurbəyli
Liza Muxtarova 

Sual: I Ümumrus qadın qurultayı nə vaxt keçirilib? (Çəki: 1)
1890
1783
1947
1908
1885

Sual: Sözlər kimə məxsusdur;”İki il ərzində sovet hakimiyyəti Avropanın ən geridə 
qalmış ölkələrindən birində qadın azadlığı, onun “ güclü”cinslə bərabər olması üçün 
bütün dünyanın qabaqcıl,maarifçi,”demokratik” respublikalarının hamısının 130 il 
ərzində görə bilmədiyi bir işi etdı”. (Çəki: 1)

Stalin 
N.Nərimanov 
Lenin
Sumbatyan 
Hacınski

Sual: Neçənci illərdə ali məktəb tələbələrinin 35-40 %-i qadınlardan ibarət idi? (Çəki: 
1)

1905-20
1980-2000 
1960-80 
1910-20 
1940-50 



Sual: Azərbaycan qadınlarının beşinci və ilk “müstəqil” qurultayı nə vaxt keçirildi? 
(Çəki: 1)

2009
2004
1999 
1957
1948

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gender tədqiqatların əsasında nə kimi anlayişlar dayanıb ? (Çəki: 1)
gender
cins
nəsil
rol
norma

Sual: ”Gender” nə deməkdir? (Çəki: 1)
sosial cins
bioloji cins
fizioloji cins
anotomik cins
qarişiq cins

Sual: Insanin sosial vəzifələrin bölüşdürülməsinə nə təsir edir? (Çəki: 1)
mədənniyət
əxlaq
etika
hüqüq
din

Sual: Kim ilk dəfə "gender" terminini istifadə edib? (Çəki: 1)
amerika feminisləri
inglis
fransiz dilçiləri
alman
rus simvolistləri



Sual: Ilk növbədə gender görünüşü nə ilə bağlı idi? (Çəki: 1)
Müasir cəmiyyətin fəlsəfi tənqidi ilə
Feminist nəzəriyyəsinin inkişafı ilə
Fundamental tədqiqatı ilə
Cins əsasında ayrı-seçkilik ilə
Qadın hərəkatının inkişafı ilə

Sual: Bu sözlər hansi sosioluqa məxsusdur: "Gender – kişilər və qadınlar arasında 
fiziki fərq deil, lakin kişilik və qadınlıq sosial yaradılmiş xüsusiyyətdir"? (Çəki: 1)

E.Giddens
J.S.Mil
M.Fuko
E.Qross
M.Kimmel

Sual: Gender tədqiqati nəyi göstərir (Çəki: 1)
Əlaqələr, proseslərin və problemlərin bütün kompleksinin öyrənilməsi 
Gender öyrənilməsinə kompleks yanaşma 
- Qadınların Araşdırma ayrı-seçkilik 
Kişilər və qadınlar arasında münaqişənin təhlili 
Insan hüquqlarına riayət problemlərinin öyrənilməsi

Sual: Gender ayrı-seçkilik – nədir: (Çəki: 1)
cinsi əsasli Ayrı-seçkiliy
Dini ayrı-seçkiliy
sosial mənşəyi Ayrı-seçkiliy 
milli azlıqlara mənsub Ayrı-seçkiliy
Əmlakın əsasında ayrı-seçkiliy

Sual: "gender rolu" kateqoriyasi nə izah edir? (Çəki: 1)
Sosial gözlənti
Siyasi fəaliyyət 
cinsi bölgü
Sosial davranış 
Status mövqeyi

Sual: Hansı ildə Azərbaycan Respublikasıda "Azərbaycanda Gender İnkişafı" layihəsi 
fəal işinə başlayıb ? (Çəki: 1)

1997
1998
1996
1995
1994



BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bu sözlərin müəllifi kimdir:”Siyasi həyat başlanir onda,nə vaxt ki insanlar 
dövlətdə görülər razılığ və ya narazılığ əmsalınin öz həyat ehtiyacini»? (Çəki: 1)

R.Dal
M.Düverje
J.Lorber
İ.Kant
M.Veber

Sual: Status vurğulayan fəaliyyətin tənzimləyən qaydaları arasında xüsusi yer ayrilir: 
(Çəki: 1)

hüquq
əxlaq
zorakiliq
hakimiyyət
səlahiyyət

Sual: . siyasi fəaliyyətin ən mühüm xarakteriki nə təsvir edir? (Çəki: 1)
Münaqişə və harmoniya 
Kompromis və barışmazlıq
mübarizə və əməkdaşlıq 
toqquşma və sabitlik 
Qarşıdurma və qarşılıqlı anlaşma

Sual: Hansi siyasətə gender siyasəti aiddir? (Çəki: 1)
Daxili 
Xarici 
Beynəlxalq 
Regional 
Yerli

Sual: Hansi sosial siyasət səmərəli hesab olunur? (Çəki: 1)
Nəzərə xüsusi maraqları, qabiliyyət və onun üzvlərinin ehtiyaclarını alan
Nəzərə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların ehtiyaclarını nəzərə alan
Nəzərə əhalinin aşağı təbəqələrinin tələblərini alan
Nəzərə cəmiyyətin ən yüksək səviyyədə tələblərinə alan



Nəzərə xüsusi sosial qrupların maraqlarını nəzərə alan

Sual: "Gender - Sosial tikinti və ya bioloji vacib" hesabatın müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Babeta Fransiz
Olimpiya De Quj
Marqaret Mid
Geyl Rubin
Meri Yolstounkraft

Sual: Kim ilk dəfə gender şəxsiyyəti ilə əlaqədar problemlərin müalicəsi üçün 
dünyada ilk klinikasini təməlini qoyub? (Çəki: 1)

Jon Mani
Jon Xopkins
Milon Daymond
Ulyam Rayner
Keyt Millet

Sual: Kişi və qadın cəmiyyətlərin maraqlarını təsir siyasətinin xüsusiyyəti nədir? 
(Çəki: 1)

Konkret tarixi 
İctimai-siyasi 
Sosial-iqtisadi 
Fəlsəfi və ideoloji 
Mədəniyyət

Sual: Siyasətini müəyyən edən amil gender bərabərliyi məsələsi ilə bağlı 
qanunvericiliyinə aiddir? (Çəki: 1)

İnstitusional 
Sosial 
ideoloji 
Hüquqi 
İqtisadi

Sual: Paternalistik siyasət hansi Dövlət gender siyasətin səviyyəsinə aiddir (Çəki: 1)
birinci
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 
beşinci
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Sual: Dövlət gender siyasətinin hansı növü kişilər və qadınlar arasında ailə və 
cəmiyyətdə funksiyaları bölgüsü konsepsiyasına əsaslanan siyasətini tətbiq edir? 
(Çəki: 1)

Patriarx 
konservativ
Liberal 
bərabərlikçi 
Matriarx

Sual: Kim "kişi ailə başçısını və qadın evdar ənənəvi model", cəmiyyətin patriarxal 
modelini adlandirib? (Çəki: 1)

B.Pfau-Effinger
V.Brayson
Z.Zdravosmislova
Y.Tyemkina
S.Ayvazova

Sual: Hansi dövr üçün patrialxal siyasət növü xarakterikdir (Çəki: 1)
20-ci əsrin kapitalizmin ilk yarısı üçün. 
19-cu əsrin kapitalizm ikinci yarısı üçün. 
20-ci əsrin sosializm ilk yarısı üçün. 
20-ci əsrin sosializm ikinci yarısı üçün
Sovet dövrü

Sual: Babacan siyasəti – hansi siyasətdir: (Çəki: 1)
Qadınlara qarşı Dövlət mühafizəkarlıq 
Qadın və cəmiyyətdə kişilərin rolu haqqında Mühafizəkar patriarxal növü 
ixtisaslı əməyə qadınları cəlb edilməsi
Ictimai və özəl sahələrdə kişi və qadınlar üçün hüquq və imkanlarının 

uyğunlaşdirmaq 
Hökumət hərəkət qadınların ehtiyaclarını həll etmək üçün

Sual: Hansi Sovet dövrünə paternalistik siyasət xarakterikdir (Çəki: 1)
1917-1991
1918-1992
1916-1990
1919-1992
1920-1993

Sual: "Sovet versiyası" modelini qadın məsələlərinin həlli nədir? (Çəki: 1)



Analıq ilə professional iş birləşməsi 
Ev ilə iş anası birləşməsi 
Karyera artımı ilə ev təsərrüfatlarının birləşməsi 
Uşaq böyütmənin üçün ev təsərrüfatlarının birləşməsi 
Reproduktiv məhsuldar və ailə rolları birləşməsi

Sual: Hansi dövrürdə iyearxiya pariarxatinin gender əlaqələrin liberal modelinə 
dəyişib? (Çəki: 1)

20-ci əsrin ikinci yarısı
20-ci əsrin birinci yarısı. 
19-cu əsrin ikinci yarısı. 
20-ci əsrin ortası -. 20 əsrin axırı
20-ci əsrin sonu -. 21 əvvəli

Sual: Gender siyasətinin Liberal növü - bu siyasət əsasında: (Çəki: 1)
Gender əlaqələrin liberal modeli 
Gender münasibətlərin klassik modeli 
Cinslərin hüquq bərabərliyi dövlət tanınması haqqında 
Insan və qadın arasında funksiyaları ayrılması haqqında anlayış
müxtəlif sistem Baxışların gender bərabərliyi problemləri

Sual: liberal növün gender siyasəti ilə xarakterizə olunur: (Çəki: 1)
Tam ödənişli iş qadınların inteqrasiyası 
Qadınların sosial müdafiəsi dövlət sisteminin yaradılması 
Ictimai istehsalın qadınların artması 
Ana və evdar qadın rolları qadınlar üçün təhsil təlim yaratmaq
Analıq, yetiştirmenin və Ev Yapımı birləşməsi
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Sual: Dövlət siyasətinin liberal növü nümunə bir model kimi xidmət edə bilər: (Çəki: 1)
Böyük Britaniya 
ABŞ 
Fransa 
Almaniya 
İsveç



Sual: Gender bərabərliyi üçün vahid yanaşma nədir (Çəki: 1)
Bütün siyasəti və proqramlarına gender bərabərliyinin gücləndirilməsi aktiv 

siyasət 
Qadın və kişilərin sosial problemlərinin həllinə kompleks yanaşma 
Ictimai və siyasi həyatın bütün sahələrində qadın və kişilərin inteqrasiya siyasəti 
Real bərabərliyinə nail olmaq üçün yeni iş yolları 
obyektiv ictimai siyasət Kişilər və qadınlar üçün 

Sual: Dövlətin aktiv gender siyasəti- (Çəki: 1)
Qadınların və kişilərin maraqlarına hədəf olan Siyasət
Qadınlara birbaşa ünvanlanan siyasət
 Siyasət daxilində qadınlara qarşı dövlət mühafizəkarlığı
 kişilər və qadınlar arasında funksiyaları ayrılması konsepsiyasına əsaslanan 

siyəsət
böyük sosial-demoqratik qrup kimi qadınların maraqlarını qoruyan siyasət

Sual: Dövlətin egalitar siyasəti genderin hansi modelinə aiddir? (Çəki: 1)
iki ailə başçısı-iki evdar
-iki ailə başçısı və Ictimai uşaq 
Kişi ailə başçısı - qadın evdar qadın 
Kişi ailə başçısı - qadın qismən evdar 
kişi qismən ailə başçısı - qadın işçi ana

Sual: Gender bərabərliyi siyasətinin ən mühüm texnologiyalardan biri istifadə edir: 
(Çəki: 1)

Gender təhlili 
Gender ekspertizası 
Gender Araşdırmalar 
Gender Statistika 
gender ölçüsü

Sual: Gender təhlili nə deməkdir? (Çəki: 1)
Test siyasətində gender fərqi etibarlı məlumatların toplanması prosesi 
Bu və ya digər qərarların dair dövlət siyasətinin təsirinin qiymətləndirilməsi 
Siyasət qərarlarının təsirlərini proqnozlaşdırılması prosesi 
Kişilərin və qadınların statusu rolları sosial proqramların təsiri 
Gender bərabərliyi üzrə dövlət siyasətinin meyarların izahatı

Sual: Gender təhlili tətbiqi praktikasında imkan verir: (Çəki: 1)
Bərabərlik kompleks yanaşması 
Kişilər və qadınlar maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kompleks 

yanaşması
Gender kompleks yanaşması
Gender simmetriya nail olmaq üçün kompleks yanaşması
Qadın və kişilərin vəziyyəti vəzifələrin təmzinləməsinin kompleks yanaşması



Sual: Gender statistika – nədir: (Çəki: 1)
Sosial və iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində kişi və qadınların statusu 

haqqında Statistika 
Kişilər və qadınlar arasında vəziyyəti haqqında məlumat 
Kişilərin və qadınların təhsil və səhiyyə Faktlar və rəqəmlər 
Kişilər və qadınlar üçün hüquq və imkanlar hörmət haqqında Mesaj 
Gender bərabərliyi sahəsində dövlət fəaliyyəti haqqında statistik məlumatlar

Sual: Neçənci ildən etibarən Azərbaycanda gender statistikasina tərtib və çap 
edilmişdir? (Çəki: 1)

1998
1997
1996
1995
1999

Sual: Azərbaycanda gender statistika toplusunun adi nədir? (Çəki: 1)
Azərbaycanda Qadınlar və kişilərin statistikası
Azərbaycanda Kişilər və qadınlar 
Azərbaycanda qadınların və kişilərin sayı 
Azərbaycanda kişi və qadınların vəziyyətinə Statistika 
Azərbaycan qadınlar və kişilər haqqında məlumat
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Sual: Siyasət sahəsində gender analiz üsulu həyata keçirilməsi sürəti və 
səmərəliliyinin müəyyən edir? (Çəki: 1)

Ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi 
Yeri və siyasi elitanın rolu 
Siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların səlahiyyəti 
Qanunvericilik fəaliyyəti 
Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti

Sual: Gender bərabərliyinə nail olmaq üçün ən vacib vasitələrdən biri nədir? (Çəki: 1)
Təhsil 
Elm 
incəsənət



İdman 
hüquq

Sual: Gender yanaşması" nədir? (Çəki: 1)
Gender bərabərliyi təşviq etmək üçün bir strategiya 
Gender bərabərliyi Taktikası
Gender statistikası 
Toplanmış məlumatların gender təhlili 
Siyasi sahədə Gender fərqləri

Sual: Inkişafında irəliləyiş üçün Proqram Məqsədləri üçün mərkəzi rol verilir: (Çəki: 1)
Gender bərabərliyi 
Gender Identliyi
Gender Araşdırmalar 
Gender texnologiyaları 
Gender fərqləndirmə

Sual: Nə zaman Sosial-iqtisadi siyasət effektiv olur? (Çəki: 1)
Əgər nəzərə xüsusi maraqları, imkanları və onun üzvlərinin ehtiyaclarını alınır
Siz nəzərə maraqlarının xüsusiyyətləri və xüsusi sosial qrupların ehtiyaclarını 

alsaq 
Iqtisadi qərarlar əhalinin sosial ehtiyacları ilə üst-üstə düşür 
Onun həyata keçirilməsi üçün bir mexanizm inkişafı ilə müşayiət varsa 
Əgər qəbul qanunlar kifayət qədər haqlı və effektiv olur

Sual: Sosial qiymətləndirmənin məqsədi nədir: (Çəki: 1)
Əmək bazarı və həyat standartları üzrə qanun layihəsinin təsirinin 

qiymətləndirilməsi 
Bütün səviyyələrdə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin təsirinin 

qiymətləndirilməsi 
Təsərrüfat subyektlərinin mövcudluğu iqtisadi və maliyyə şəraitinin dəyişdirilməsi 

haqqında qanun layihəsinin təsirinin qiymətləndirilməsi 
Büdcə sisteminə proqnozlaşdırılan dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinin 

təsirinin qiymətləndirilməsi 
Kişilər və qadınlar maliyyə vəziyyəti haqqında qanun layihəsinin təsirinin 

qiymətləndirilməsi

Sual: Siyasət əhaliyə qarşı olan hansı prinsiplə qurulur? (Çəki: 1)
Gəlir üsulu ilə 
Mənfəət edilməsi üsulu ilə 
Artıqlıq almaq üçün metod 
Üsuluna görə nəticələri əldə 
Xidmət almaq üçün metod

Sual: Gender həssas siyasəti – nədir: (Çəki: 1)



Cinslər arasında əhəmiyyətli gender əlaqələrin çevirmək üçün çalışan bir siyasət 
Kişilər və qadınlar arasında əlaqələr gender yanaşmanı dəyişməyə çalışan 

siyasət
Kişi və qadınların sosial statusu müqayisə etmək istəyən siyasət 
Ölkənin gender siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün çalışan bir siyasət 
[yeni cavab]

Sual: Hansı ildə "Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək 
tədbirləri haqqında" prezident fərmanı ilə qəbul edilib? - 2003 (Çəki: 1)

2003
2004
2005
2006
2007

Sual: Gender büdcəsi - nədir: (Çəki: 1)
Ictimai mühasibat müasir idarəetmə üsulları tətbiq axtarırsız tərəfindən fərqli 

maraqları prinsipi təcrübə 
Dövlət büdcəsinin nəzərə alaraq kişi və qadınların ehtiyacları və tələbləri 
Dövlət büdcəsinə kişilər və qadınlar üçün gəlir və xərcləri əsasa alan
Maliyyə və mövcud biznes subyektlərinin iqtisadi vəziyyəti 
Hüquqlarının müdafiəsi və kişilərin və qadınların maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması
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Sual: Gender büdcəsi nədir? : (Çəki: 1)
müasir idarəetmə texnologiyasının cinsiyyətə görə fərdi maraqların nəzərə alma 

prinsipinin dövlət praktikasına tətbiqi
qadın və kişilərin ehtihac və sorğuların nəzərə alan dövlət büdcəsi
dövlət büdcəsində qeyd edilən qadın və kişilərin gəlir və xərcləri
mövcud sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəziyyəti 
hüquqlarının müdafiəsi və kişilərin və qadınların maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması

Sual: Gender büdcələşmənin ilk cəhdi harada həyata keçirilib: (Çəki: 1)
Avstraliyada
Cənubi Afrikada



ABŞda
Kanadada
Böyük Britaniyada

Sual: Neçənci ildə Kanadada gender büdcəsinin təhlili həyata keçməyə başladı? 
(Çəki: 1)

1995 ildə
1994 ildə
1993 ildə
1996 ildə
1997 ildə

Sual: ABŞ-da qəbul ediləb gender büdcəsi: (Çəki: 1)
mülki cəmiyyətin təşəbbüsü
hökumətint təşəbbüsü
Qadın Siyasəti Tədqiqatı İnstitutun təşəbbüsü
Qadın təşkilatlarının təşəbbüsü
Nümayəndələr Palatasının təşəbbüsü

Sual: Neçənci ildə Azərbaycan Respublikasında “Büdcə sistemi haqqında” qanun 
qəbul edilib? (Çəki: 1)

2002 ildə
2003 ildə.
2004 ildə
2005 ildə
2006 ildə

Sual: «Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, iqtisadi inkişafı ölkənin hər bir vətəndaşı, 
hər ailəsi öz üzərində hiss etsin »- sözlərin müəllifi kimdir?: (Çəki: 1)

İ.Əliyev
H.Əliev
R.Mehdiyev
N.Əliyev
Ə.Həsənov

Sual: Hansı məqsədnən eqalitar siyasətin realizasıyasında gender ekspertizasının 
həyata keçirilməsi faydalı idi? (Çəki: 1)

Hər iki cins üçün qanun və qərarların nəticələrinin etibarlı proqnoz üçün 
Kişi və qadınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 
Cins bərabərliyi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün 
Kişilər və qadınların ehtiyaclarına maksimum baxılması üçün şərait yaratmaq 
Hər iki cinsin iş və təhsilə əlçatanlığını təmin etmək üçün 

Sual: Gender ekspertizası nədir? (Çəki: 1)



Kişilərin və qadınların həyat və yaradıcılıq şəraitlərinə müxtəlif siyasətlərin 
təsirlərin təhlili 

Kişilər və qadınların əmək bazarının vəziyyətinə qəbul edilən qərarların təsirinin 
qiymətləndirilməsi 

Hər iki cinsin sosial və əmək hüquqlarının əməl olunmasının tətqiqi
Kişi və qadınların rifahının yaxşılaşdırılması üçün proqnozlaşdırılan dəyişikliklərin 

təsirinin tədqiqi 
Kişilər və qadınların dəyişən maliyyə və iqtisadi şərtləri ilə əlaqədar qəbul edilən 

qanunların uyğunluğu

Sual: Gender ekspertizası nəyə yönəldilmiş təhlil dir? (Çəki: 1)
Sosial cinsdən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın hüquq və imkanların 

bərabərliyinə riayət etməyə 
Qadınların yaşayış və əmək şəraitin yaxşılaşdırılmasına
inzibati idarəetmə fəaliyyətində cinslərin bərabərliyinə nail olmağa 
Cinslərin bərabərliyi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə
Kişilərin yaşayış, məişət və əmək şəraitinin təmin edilməsinə 

Sual: Gender ekspertizasının məqsədi nədir? (Çəki: 1)
gender bərabərliyi
gender nəzərə alınması
gender təbəqələçməsi
gender uyğunluğu
gender hüquqların tapdalanması

Sual: Gender ekspertizasın mövzusu nədir?: (Çəki: 1)
cinslər arasında bir və ya digər hüquq münasibətləri sahəsinin nizamlamasında 

dövlət mexanizmlərin effektivliyi 
hər iki cinsin ehtiyaclarından asılı olaraq qəbul edilən dövlət qərarların 

obyektivliyi 
qanunları qəbul edərkən qadın və kişilərin sosial və əmək şəraitlərin nəzərə 

alınması
cinslərin bərabərliyinə dair qəbul edilən proqram və qərarların intensivliyi
qadın və kişi arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin 

qanunauyğunluğu 
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Sual: Gender ekspertizasının prosedurası neçə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)
on
doqquz
səkkiz
yeddi
altı

Sual: Gender ekspertizasının neçənci mərhələsində qadın hüquqların qoruma 
metodlarının təhlili həyata keçirilir? (Çəki: 1)

beşincisində
dördüncüsündə
üçüncüsündə
ikincisində
birincisində

Sual: Gender ekspertizasının bağlandığı halda nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)
dövlət orqanlarına tövsiyyə və təkliflər vermək
qəbul edilən qərarlar haqqında nəticə almaq və rəy bildirmək
qanunvericiliyin gələcəkdə təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər ifadə etmək 
qadın və kişilərin marağına cavab verən proqramların qəbul edilməsində dövlət 

orqanlarının istiqamətini təyin etmək 
fəaliyyət göstərən qanunvercilikdə gender bərabərliyinin genişləndirilməsi üçün 

tədbirlər görmək 

Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında ” Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyin neçənci maddəsində bütün qəbul edilən qanunların, hüquq və 
normativ aktların gender ekpertizasının heyata keçirməsi zəruri olduğu deyilir? (Çəki: 
1)

beşincisində
altıncısında
yeddincisində
səkkizincisində
doqquzuncusunda

Sual: İnsan hüquqları konsepsiasının inkişafı və beynəlxalq standartlar səviyyəsinə 
qaldırmaq nədir? (Çəki: 1)

Sivilizasiyanın əsas nailiyyətlərindən biri 
Tarixi əhəmiyyət kəsb edən qərar 
Beynəlxalq prinsiplər və normalar yaradılması və inkişafı 
Vətəndaşların yaşayış və iş şəraitlərin yaxşılaşdırılması 
İnsan hüquq və azadlıqlarının ümumi anlayış

Sual: İnsan hüquqları aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
insanın yaşadığı hər hansı bir cəmiyyətdə münasibətdə yaranan problemlərin 

praktiki həlli və müzakirə çıxışı 
cəmiyyəti qorumalı olan bir sira şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları



dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək imkanlarından biri
insanın hər addımını tənzimləyən coxsaylı göstərişlər və məhdudiyyətlər
cəmiyyətdə şəxsiyyətin əsas hüquq və azadlıqların təminatı və qoruması

Sual: Hansı hüquq mülki (şəxsi) insan hüquqlarına aiddir? (Çəki: 1)
Hərəkət etmək və yaşayış yeri seçimində azadlığı hüququ 
Vətəndaşlıq hüququ 
Xüsusi mülkiyyət hüququ 
Sağlam ətraf mühit hüququ 
Layiqli yaşayış şəraiti hüququ 

Sual: Hansı sənəd Beynəlxalq İnsan Hüquqları haqqında Qanun Layisəsinə daxildir? 
(Çəki: 1)

İnsan Hüquqları Bəyannaməsi
ХХIci əsr üzrə Ali Təhsil haqqında Ümümdünya Bəyannaməsi: səfər və praktik 

tədbirlər 
Qadınlara qarşı Zorakılığın Aradan Qaldırılması haqqında Bəyannamə
Demokratiyanın əsas meyarı kimi sayılan kişi və qadın arasında bərabərliyi 

haqqında Bəyannamə 
İnsan və Vətəndaş hüquqları haqqında Bəyannamə 

Sual: Insan hüquqları konsepsiyasının hansı əsas bölməsinə qadın hüquqları 
daxildir? (Çəki: 1)

üçüncüsündə
birincisində
ikincisində
dördüncüsundə
beşincisində

Sual: Neçənci ildə Olimpiya de Quj öz Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
nəşr etdi? (Çəki: 1)

1791 ildə
1792 ildə
1793 ildə
1794 ildə
1795 ildə
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Sual: Hansı ölkədə 1968ci ildə kişi parlament üzvləri qadınlara seçki hüququnun 
verilməsi üçün səs verdilər? (Çəki: 1)

İsveçrə
Kanada
ABŞ
Fransa
SSSR

Sual: İnsan Hüquqları Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdi (Çəki: 1)
1948 ildə
1949 ildə
1950 ildə
1951 ildə
1952 ildə

Sual: Avropa insan hüquqları üzrə regional sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Konvensiya 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında 

Konvensiya 
Kişilər və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər imkanlar haqqında 

Konvensiya 
Qadınların Siyasi Hüquqları haqqında Konvensiya 
Eyni dəyər daşıyan əməyə görə kişi və qadınların bərabər mükafatlandırılması 

haqqında Konvensiya

Sual: Verilən kateqoriyalardan hansı 80ci illərin sonunda zəmin və insan hüquqlarının 
mahiyyəti kimi “azadlıq” və “bərabərlik” kateqoriyalarla eyni sıraya qoyulmuşdu? 
(Çəki: 1)

ədalət
imkan
inkişaf
hüquq bərabərliyi
fəaliyyət

Sual: 1993cü ildə İnsan Hüquqları üzrə Ümumdünya Konfransında qəbul edilən 
sənəd nəcə adlanır? (Çəki: 1)

Vyana Bəyannaməsi və Fəaliyyət Proqramı 
Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformu 
Demokratiyanın əsas meyar kimi olan qadınlar və kişilər arasında bərabərlik 

haqqında İstanbul Bəyannaməsi 
Ümid verici Naybron Strategiyaları
Qadın və kişi arasında bərabərlik probleminə Strasburq kompleks yanaşması



Sual: Neçənci il Beynəlxalq qadınlar ili kimi elan edilmişdi? (Çəki: 1)
1975 il
1976 il
1977 il
1978 il
1979г il

Sual: Onların vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün dünya üzrə səyləri yaradan yeni 
bir dövrün başlanğıcı olan Qadınlar vəziyyəti üzrə Ümümdünya Konfrans harada 
keçirilmişdir? (Çəki: 1)

Mexiko
Kopenhagen
Nairobi
Pekin
Nyou-York

Sual: Hansı şüarı altında Qadınların ongünlüyü(1985- 1976) elan edilmişdi? (Çəki: 1)
Bərabərlik, inkişaf və sülh
Azadlıq, bərabərlik, ədalət
Hüquq, azadlıq, imkan
İnkişaf, bərabərlik, iştirak
Ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması və bərabərlik 

Sual: Neçənci Qadınlar vəziyyəti üzrə Ümümdünya Konfransında gender bərabərliyi 
hərəkatı əsl dünya təsdiqini aldı? (Çəki: 1)

üçüncüsündə
birincisində
ikincisində
dördüncüsündə
beşincisində

Sual: Qadın vəziyyəti haqqında dördüncü Ümümdünya Konfransında qəbul edilən 
sənədlərdə əsas dəyişiklik nə oldu? - əsas diqqəti elə qadınlardan cins 
konsepsiyasına yönəldilməsinin zəruri olduğunu dərk edilməsi - milli səviyyədə 
bərabərliyə çatmaq üçün bir sıra tədbirlər -qadına zəmanət verilən hüquqların və 
onların istifadə etmə qabiliyyətində uyğunsuzluq faktının yaradılması -ümümdünya 
dialoq yolu ilə qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması imkanının yaradılması 
məqsədi - bütün dünyada sülhün möhkəmləndirilməsində qadınların qatqısının təsdiqi 
(Çəki: 1)

əsas diqqəti elə qadınlardan cins konsepsiyasına yönəldilməsinin zəruri 
olduğunu dərk edilməsi 

milli səviyyədə bərabərliyə çatmaq üçün bir sıra tədbirlər
qadına zəmanət verilən hüquqların və onların istifadə etmə qabiliyyətində 

uyğunsuzluq faktının yaradılması 
ümümdünya dialoq yolu ilə qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması imkanının 

yaradılması məqsədi 
bütün dünyada sülhün möhkəmləndirilməsində qadınların qatqısının təsdiqi 
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Sual: Qadın vəziyyətlərini yaxşılaşdırması üzrə Fəaliyyət Platformu və Pekin 
Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

1995 ildə
1996 ildə
1997 ildə
1998 ildə
1994 ildə

Sual: Gender mainstreaming» nə deməkdir? (Çəki: 1)
Qadın və kişi bərabərliyi problemi üzrə Kompleks yanaşma
Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırması problemi üzrə Kompleks yanaşma
Kompleks Ümümdünya fəaliyyət planı 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması üzrə 

Kompleks yanaşma 
Qadınlara qarşı zorakılıq aradan qaldırılması üzrə Kompleks yanaşma

Sual: Hansi ölkənin iş təcrübəsi ilə qadın və kişi cinsləri bərabərliyi problemləri üzrə 
Kompleks yanaşma bizi tanış edir? (Çəki: 1)

İsveç 
Kanada 
ABŞ 
Avstraliya 
İsrail

Sual: Qadın və kişi bərabərliyi problemi üzrə Kompleks yanaşmanın əsas məqsədi 
nədir? (Çəki: 1)

insanları siyasətin hazırlama prosesinin əsas mərkəzinə yönəldmək
Bütün hökumət layihələrinə gender perspektivinin effektiv inteqrasiya etmək 
Bir daha vurğulamaq ki, qadın hüquqları - insan hüquqlarıdır 
Ictimai həyatın bütün sahələrinə qadın və kişilərin cəlb etmək 
Idarəetmədə qadınların iştirakının gücləndirmək

Sual: Neçənci ildə BMT-nin “Pekin +5” adlı xüsusi sessiya baş tutmuşdu? (Çəki: 1)
2000 ildə



1999 ildə
1998 ildə
2001 ildə
2002 ildə

Sual: 2004cü ildə qadınlara həsr edilən BMT-nin sessiyası minilliyin hansı inkişaf 
məqsədini qoydu? (Çəki: 1)

qadınların imkan və hüquqlarını qenişləndirmək və qadın və kişi arasında 
bərabərliyə çatmağa yardım etmək 

qadınların sosial və iqtisadi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün şərait yaradmaq
sosial həyatın bütün sahələrində kişilərin fəaliyyətinin aktivləşdirmək
kişi və qadın bərabərliyi sahəsində qəbul edilən qərarların effektivliyinin 

yüksəldirilməsi 
kişi və qadınların bərabər hüquqları və imkanların həyata keçirilməsi üçün milli 

mexanizmləri təkmilləşdirmək 

Sual: Kişi və qadın hüquq bərabərliyi prinsiplərinə həsr edilən Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 25ci maddəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Bərabərlik hüququ
Səsvermə hüququ
Vətəndaşların hüquq və azadlıqları
Bərabər hüquqlar
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ

Sual: Azərbaycanda tam cins bərabərliyi üçün əsas ilk şərt nədir? (Çəki: 1)
Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması 
Sosial-iqtisadi inkişafının yüksək səviyyəsi 
Beynəlxalq konvensiyaların həyata keçirilməsi 
Milli mexanizmin effektivliyi 
Qadın təşkilatlarının fəal işləri

Sual: Azərbaycan Respublikası Prezidenti 1998ci ildə hansı Sərəncam vermişdir? 
(Çəki: 1)

Azərbaycanda qadınların rolunun artırılması tədbirləri haqqında 
Qadınların sosial təşkilatlarının inkişafı tədbirləri haqqında 
Azərbaycan qadınlarının birinci qurultayının keçirilməsi haqqında 
Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında 
Qadınlar Milli Şurasının tərkibinin təsdiqi haqqında

Sual: Necənci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Qadınlara dair dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsi” haqqında sərəncam verir? (Çəki: 1)

2000 ildə
2001 ildə
2002 ildə
2003 ildə



2004 ildə
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Sual: 2000ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qadın problemləri üzrə 
hansı qərar qəbul etdilər? (Çəki: 1)

qadın problemləri üzrə milli hərəkətləri planı haqqında
qadın və kişi problemlərinin həlli üzrə tədbirlər haqqında
qadın hüquq və imkanların genişləndirilmə tədbirləri haqqında
hər iki cinsin sosial və iqtisadi təminatı proqramı haqqında
qadın problemləri həlli üzrə dövlət proqramının yaradılması haqqında 

Sual: Qadın vəziyyətinin yaxşılaşdırması üçün olan milli mexanizmin əsas məqsədi 
nədir? (Çəki: 1)

Gender problematikasının hesabatı üzrə Hökumətə dəstək olmaq 
Qadın haqqların və imkanların genişləndirilməsi 
Gender statistikası sahəsində işin təmkinləşdirilməsi 
Qadınların inkişafı üçün sosial-iqtisadi proqramların yaradılması 
Gender bərabərliyinə nail olmaq üçün gender siyasətinin həyata keçirilməsi

Sual: Tam hüquqlu vətəndaş rolu haqqında qadınlar ilk dəfə danışdılar (Çəki: 1)
Burjua inqilab zamanı
Sosial inqilab zamanı 
Sosialist inqilab zamanı 
Burjua-demokratik inqilab zamanı
orta əsrlərdə

Sual: “Feminizm” anlayışı nədir? (Çəki: 1)
Qadın hüquqları uğrunda sosial hərəkət 
Qadınların və kişilərin rolunun ictimai şüurda möhkəmləndirilməsi
Qadın problemlərinin elmi tədqiqatı
Qadınlar və kişilər arasında bərabərlik uğrunda mübarizə 
Qadınların hüquq və imkanların tədqiqatı

Sual: Meri Uollstonqraftın 1972ci nəşr edilən kitabı necə adlanır? (Çəki: 1)
Qadın hüquqlarının doğrulması
Qadın hüquqlarının təsdiqi 



Qadın hüquqlarının qəbul edilməsi 
Qadın hüquqlarının dərk edilməsi 
Qadın hüquqlarının Tədqiqatı

Sual: Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Olimpe de Qoj 
Meri Uollstonqraft 
Simona de Bovuar 
Abigel Adams 
Marqaret Mid

Sual: Universal seçki hüququn qadınlara yayılmasına məqsədə qoymuşdular: (Çəki: 
1)

sufrajistlər
feministlər
genderistlər
konformistlər
ekzistensialistlər

Sual: Hansı ölkədə 1893cü ildə qadınlar seçki haqqı elde etdilər? (Çəki: 1)
Yeni Zelandiya 
Avstraliya 
Danimarka
Rusiya
Azərbaycan

Sual: Necənci ildə Simana de Bovuarın “İkinci cins” adlı kitabı nəşr olundu? (Çəki: 1)
1949 ildə
1948 ildə
1947 ildə
1946 ildə
1945 ildə

Sual: Qadınlara həsr olunan Moris Dyuverjenin əsəri necə adlanır? (Çəki: 1)
Qadınların siyasi rolu 
Qadınların sosial-iqtisadi rolu 
Qadınların Təbii fizioloji rolu 
Qadınların ideoloji rolu 
Qadınların ideoloji rolu 

Sual: Hansı ölkədə fəal gender siyasəti həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Finlandiya 
Almaniya 
Fransa 



Birləşmiş Krallıq 
ABŞ

Sual: 2006cı ildə Azərbaycan Respublikası Parlamenti tərəfindən qəbul edilən qanun 
necə adlanır? (Çəki: 1)

Gender bərabərliyinin təmin edilməsi haqqında 
Məişət zorakılığın aradan qaldırması haqqında 
Cinsiyətə görə hüququn tapdalanması haqqında
Əməyin bərabər ödənişi haqqında
İnsan azadlığı və hüquqların qoruması haqqında

Sual: Hansı axımda XX əsrdə qadın hərəkatı yeni güc əldə edilir: (Çəki: 1)
Şiddətli tələbə etirazında
Kütləvi ittifaqı tətillərində 
Mütəşəkkil siyasi mitinqlərdə
Ağır iqtisadi böhranlarda 
Sosial problemlərin artmasında

Sual: Hansı Bəyannamədə deyilir ki, “Qadın azad doğulur və elə də qalır və qanun 
qarşısında kişi ilə bərabər hüqüqa malikdir” ? (Çəki: 1)

Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
Minilliyin Bəyannaməsi 
BMT-nin bəyannamsində 
İnsan və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
Qadınlara qarşı Zorakılığın Aradan Qaldırılması haqqında Bəyannamə

Sual: Azərbaycanda qadın problemləri ilə məşqul olan dövlət orqanı necə adlanır? 
(Çəki: 1)

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
Qadın Dövlət Komitəsi 
Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
Qadın, Ailə və Demoqrafiya işləri üzrə Komitet 
Qadın İşlər Nazirliyi 

Sual: 1. Nə vaxt gender anlayışı feminizm çərçivəsindən çıxdı? (Çəki: 1)
XX əsrin 90-cı illərində
XX əsrin əvvəllərində
1920-ci illərdə
1930-cu illərdə
1940-cı illərdə

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
Gender anlayışı feminizmlə əlaqələndirilir.
Gender cinsi fərqlərin bioloji deyil, sosial xarakterini nəzərə çarptırır



Cins insanların anatomik-bioloji xüsusiyyətlərini bildirir.
Gender – mürəkkəb sosiomədəni konstruktur.
XX əsrin əvvəllərində gender feminizm çərçivəsindən çıxdı
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Sual: Matriarxatın son çiçəklənmə mərhələsi nə vaxtdır? (Çəki: 1)
Paleolit
Mezolit
Neolit
Tunc
Dəmir

Sual: Cəmiyyətin anaxaqanlıqdan ataxaqanlığa keçməsinə nə səbəb oldu? (Çəki: 1)
Daşın kəşfi
Alovun ram edilməsi
Fiziki əməyin ön plana keçməsi ilə kişi məyinə ehtiyacın yaranması
Neandertal insanın formalaşması

Sual: Matriarxatın parlaq ifadəsini tədqiqatçılar harada aşkar etdilər? (Çəki: 1)
Hindistanda 
Çində və Yaponiyada 
Melaneziya qəbilələrində
Antraktidada
Tibetdə

Sual: “ Amazonkalar günü” harada bayram edilir? (Çəki: 1)
Monoklissiya adlı yunan qəbiləsində
Melaneziya tayfalarında 
Tibetdə
Afrika tayfalarında
Hindistan əyalətlərində

Sual: Yunanların məşhur ilahəsi kim idi? (Çəki: 1)
Artemida 
Femiskira
Efes



Fradmon
Hera

Sual: Diodor sisiliyskiyə görə amazonkalar harada yaşayırlar? (Çəki: 1)
Tibetdə 
Liviyada 
Avstriyada 
Hindistanda
Romada

Sual: Çariçə İppolita kim idi? (Çəki: 1)
Nizaminin qəhrəmanı
İsgəndərə qarşı vuruşan amazonka
Kappadokiya əyalətinə rəhbərlik edən qadın
Axillesin sevgilisi
Heredotun “tarix” əsərində obraz

Sual: Düzgün cavabı tapın (Çəki: 1)
Qədim dövr mənbələrində kişilərin uşağın qayğısına qalmağı ilə bağlı hər hansı 

adətə rast gəlinmir
Bretan ata Qvadelupada ilk missioner olmuş və Karib adalarında yaşayanlar 

barədə ilkin məlumatları çatdırmışdır
Yaponiyada kuvadaya rast gəlinmir
Tomris kappodokiya əyalətinə rəhbərlik edirdi
Braziliyada kuvada ilə bağlı heç bir iz yoxdur 

Sual: Bibliyadakı Həvva Sumer mifialogiyasındakı ana ilahə Ninxursaç ilə 
həmagəngdir fikrini kim irəli sürüb? (Çəki: 1)

Morqan
Engeles
Iusus
Kramer
Lennan

Sual: Hansı din ilk olaraq kosmik politeizmi dəf edərək onu ata allahın mənəvi 
qanunları ilə əvəz edib? (Çəki: 1)

Islam
Xristianlıq
Iudaizm
Buddizm
Şamanizm

Sual: “ Nigahda sevmək sevilməkdən daha böyük xoşbəxtlikdir” fikri kimə aiddir? 
(Çəki: 1)

Aristotel



Pentarx
Herodot
Manandr
Kramer

Sual: Ellinist dövründə yunan-roma dinində universal ilahə kim idi? (Çəki: 1)
Artemida 
Ippolita 
Hera
Tomris
Isida

Sual: Öz qardaşına ərə gedərək Misiri onunla birgə idarə edən hökmdar kim idi? 
(Çəki: 1)

Hera
Tomris
Isida
Ippolita
Arsinaya

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir: “Allahın birləşdirdiyini insan ayıra bilməz”, “ Nigah 
iki “mən”dən bir yaratmaq cəhdidir, bu yaradanın əmridir onu pozmaq olmaz.” (Çəki: 
1)

Mariya Maqdalina
Isa peyğəmbər
Musa peyğəmbər
apostol Pavel
məhəmməd peyğəmbər

Sual: Vizantiya imperatoru I Yustinianın həyat yoldaşı olmuş dövrünün məşhur və 
istedadlı qadınlarından olan bu qadın dövlət və kilsə məsələlərindən güzəl baş çıxarır 
və məşğul olurdu. O kimdir? (Çəki: 1)

Irina
Sofiya
Feodora
Mariya
Hera

Sual: Albaniyada ilk monastr olan Sunikede yerləşən monastr kim tərəfindən 
ucaldılıb? (Çəki: 1)

Sofiya
Feodorab]
Hera
Irina
Varazduxt



BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
Alban qadını haqqında V əsrə aid alban hüquq sənədlərində məlumata rast 

gəlinir
Xristianlığa qədər Albaniyada yaxın qohumlar arasında kəbin qadağan idi
VIII əsrdə alban məbədi kişiyə yalnız V dərəcəli qohumla evlənmə icazəsi verirdi
Alban qadınları haqqında Moisey Kalankatuyskinin əsərlərində oxumaq olar
Şirinin obrazı “ Xəmsə”də yaradılmışdı

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
Islam boşanmaya icazə verir
Isa peyğəmbər boşanmanı qəbul etmirdi
Islamda dörd qadınla evlənməyə icazə var 
“Nisa” surəsi qadınlardan bəhs edir
Islam qadınlara iudaizmlə münasibətdə daha az hüquq verir

Sual: “ Mərifətnamə” kitabının müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Bakıxanov
Miyanəçi
Axundov 
Saib Təbrizi
Ibrahim Həqqi

Sual: 936-cı il Vayodzor adlanan yerdə Qndevank kilsəsini kim tikdirmişdir (Çəki: 1)
knyaz Asota
knyagina Sumana
Sofya
Azərimodoxt
Hera

Sual: Vaqandnin monastrı kim tərəfindən tikilmişdi? (Çəki: 1)
Asota
Sprama
Şirin
Sofya
Saqanduxt



Sual: Müqəddəs Mariam kilsəsi neçənçi illərdə tikilib? (Çəki: 1)
500-540
285-340
1191-1196
1450-1455
1233-1237

Sual: Qandzasar kilsəsi və onun köməkçi tikililərini kim tikdirmişdi? (Çəki: 1)
Sprama
Həsən Cəlal və xanımı Mamka 
Arzu xatın 
Saqanduxt 
Şirin banu

Sual: Suriyada şöhrət qazanmış məşhur vaizə qadın kim idi? (Çəki: 1)
Vəchiyyə
Arzu xatın
Sitt-əl Üləma
Zeynəb xatın
Arzu xatın

Sual: Qəznəvi hökmdarı Mahmuda qarşı vuruşan Reyin azyaşlı sahibəsı kim idi? 
(Çəki: 1)

Xədicə xatın
Arzu xatın
Zeynəb xatın 
Vəchiyyə xatın
Səyidə xatın 

Sual: Dehli türk müsəlman dövlətinin sultanı olmuş qadın kim idi? (Çəki: 1)
Raziyə xatın 
Arzu xatın 
Vəchiyyə xatın
Zenəb xatın
Xədicə xatın

Sual: Islam tarixində ilk dəfə Məkkəyə Kəbə üçün örtük göndərən, eləcədə Misirdə 
güclü siyasi nüfüza malik qadın kim idi? (Çəki: 1)

Sacarat-əd Dürr
Səyidə xatın 
Arzu xatın
Xədicə xatın
Zeynəb xatın



Sual: Monqollarda imperatorun ölümündən sonra dövləti kim idarə edirdi? (Çəki: 1)
Imperatorun böyük oğlu
Imperatorun dul xanımı
Imperatorun böyük övladı
Imperatorun böyük qızı 
Imperatorun böyük gəlini

Sual: Rusiyada ilk maliyyə islahatını kim keçirmişdir? (Çəki: 1)
Urraka
Yelizaveta
Marqarita
Olqa
Mariya

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir? “Avropalılar nahaq türk qadınlarının çətin 
vəziyyetinə acıyır, çünki onlar dünyadakı bütün xanımlardan daha azaddırlar və 
tamamilə keyf içində ömür sürürlər”. (Çəki: 1)

Şulqin
Buslayev
Yaroslav Mudrı
Feodora
Istambuldakı ingilis səfirinin xanımı Meri Uortli

Sual: R. Cənninqsin 1975-cı ildə çap olunmuş əsərində Kayserinin və digər türk 
səhərlərinin protokollarının təhlilindən nə məlum olur? (Çəki: 1)

Qadınların boşanma iddiasının almaması
Qeydə alınmış iddiaların 11 faizdən çoxunun qadınlar tərəfindən irəli 

sürülmüşiddia olması
Qadınların heç bir mülkiyyətə sahib olmaması
Kişilərin qadınlar üzərində bütün haqqlara sahib olması

Sual: Cəlairilər taxtına sahib olmuş, adına sikkələr kəsilən qadın kim idi? (Çəki: 1)
Xədicə xatın
Raziyə xatın
Hüseyn Dendi xatın



Məlikə Fatimə 
Səyidə xatın

Sual: XV əsr Azərbaycanda məşhurlaşmış diplomat qadın kim idi? (Çəki: 1)
Sara xatın 
Xədicə xatın 
Tutibikə 
Raziyə xatın
Səyidə xatın

Sual: Sumatra adasında olan hansı dövlət 58 il ərzində 4 sultan qadın tərəfindən 
idarə olunub? (Çəki: 1)

Aqe dövləti
Neopalitan 
Samara
Tetra
Sumatra

Sual: Kalmar ittifaqını yaradan Semiramida adını almış qadın idi? (Çəki: 1)
I Covanka
Xuna 
Qanlı Mariya
Marqarita
Izabella

Sual: Şotlandiyada 25 il taxtda olmuş məşhur qadın kim idi? (Çəki: 1)
I Covanka 
I Yelizaveta 
Qanlı Mariya 
Mariya Stüart
Izabella

Sual: Ingiltərədə 45 il taxtda olmuş və İspaniyanı məğlub edərək öz dövlətini ən 
böyük dəniz dövlətinə çevirən qadın kim idi? (Çəki: 1)

Mariya Anna 
I İzabella 
I Yelizaveta
Ulrika-Eleonara 
Mariya Tereza

Sual: XV əsr Fransa tarixinin ən məşhur qadını kimdir? (Çəki: 1)
I Mariya Tereza 
Janna Dark
I İzabella



Mariya Anna 
Stüart Mariya

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir? “ İqtisadi elm əslində nədir: seçim nəzəriyyəsidir 
və ya insanları onlara lazım olan resurslar və inkişaf imkanları ilə təmin etmə 
nəzəriyyəsidir?” a) C. Nelson (Çəki: 1)

C. Nelson
Bekker 
K. Marks 
A. Smit
Marşal

Sual: Istehsalat faktorları hansı 3 esas kateqoriyaya ayrılır? (Çəki: 1)
Torpaq, məhsul, xammal
Torpaq, əmək, xidmət
əmək, məhsul, xidmət
əmək, kapital, xidmət
torpaq, əmək, məhsul

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Janna Darkı məhkəmədə hansı ittihamla asdılar (Çəki: 1)
Vətənə xəyanətdə
Zinakarlıqda 
Sehrbazlıq və cadugərlikdə
Inqilabı idarə etmədə 
Satqınlıqda

Sual: Hansı əsr Rusiya tarixində qadın hökmranlığı əsridir? (Çəki: 1)
XV əsr
XIV əsr
XVIII əsr
XX əsr
XVI əsr

Sual: Rusiya torpaqlarını genişləndirən və qadın təhsilinin əsasını qoyan hökmdar 
kimdir? (Çəki: 1)



I Yekaterina
II Yekaterina
Anna
Sofiya
Mariya

Sual: XVIII əsrdə Rusiyada ilk dəfə Elmlər Akademiyasının prezidenti olmuş qadın 
kim idi? (Çəki: 1)

Knyazeva
Urusova
Semyonova
Mixaylova
Daşkova

Sual: XVIII əsr Azərbaycan tarixində iz qoymuş döyüşkən ruhlu qadın kim idi? (Çəki: 
1)

Sara xatın
M. Gəncəvi
Tuti Bikə
Səidə xatın 
Despinə xatın

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
1922-ci il ərəb qrafikasından latın qrafikasına keçirilmə ilə bağlı qərar verilsə də, 

Türkiyənin də latın qrafikasına keçidi Sovet hökümətini türklərin yaxınlığının 
qarşısını almaq üçün kiril əlifbasına keçmək barədə qərar qəbul etməsinə səbəb 
olub

I ümumrus qadın qurultayı 1908-ci il keçirildi
1917-ci ildəki inqilabdan sonra liberal-demokratik qadın təşkilatları buraxıldı
Sovet hakimiyyəti qadınların cəmiyyətdəki işlərə qoşulmasının əleyhinə idi
1920-ci il kommunist partiyasının mərkəzi komitəsi yanında qadın şurası təsis 

edildi

Sual: Sovet hakimiyyəti qurulandan sonrakı tədbirlərə aiddir. 1. 1908-ci il ümumrus 
qadın qurultayı keçirildi 2. Partkomların nəzdində qadın şöbələri yaradıldı 3. 1920-ci il 
KPMK-nın yanında qadın şurası təsdiq edildi 4. Qadın hərəkatı Qazaxıstandan 
başladı 5. 1921-ci il Azərbaycanda bitərəf qadınların I qurultayı keçirildi (Çəki: 1)

1,2,3
1,3,4
2,3,5
2,3,4
3,4,5

Sual: “ Jenotdel” nedir? (Çəki: 1)
Qadın klubları
Qadın hərəkatı



Partkomların nəzdində qadın şöbələri
Ümumrus qurultayın qərarlar
Rəhbərliyə ünvanlanan xüsusi dekret

Sual: Bakıda “ jenotdel” müdirlərinin ilk iclası nə vaxt oldu? (Çəki: 1)
1904
1925
1947
1921
1985

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
Azərbaycanın bitərəf qadınların birinci qurultayı 1921-ci il keçirildi
Azərbaycanın birtərəf qadınlarının birinci qurultayında 1188 nümayəndədən 815-i 

Bakını, 373-ü isə qəzaları təmsil edirdi
I qurultay “Şərqin bütün qadınlarına” müraciət qəbul edildi
Kənd təsərrüfatında işləyənlərin 37%-i qadın idi
II qurultay 1925-ci il keçirildi

Sual: Azərbaycanın bitərəf qadınlarının II qurultayı nə vaxt keçirildi? (Çəki: 1)
1920
1937
1957
1988
2000

Sual: Qadınların III qurultayı nə vaxt keçirildi? (Çəki: 1)
1921
1957
1965
1967
2008

Sual: Azərbaycanda qadın şuraları nə vaxt yaradıldı? (Çəki: 1)
1940-cı illərdə
1910-cu illərdə
1960-cı illərdə
1980-ci illərdə
1920-ci illərdə

Sual: Sovet dövründə elmin feminləşməsinin II dalğası nə vaxta təsadüf edir? (Çəki: 
1)

20-ci illərə
30-cu illərə



40-cı illərə
50-ci illərə 
60-ci illərə

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: iqtisadiyyatın seçim nəzəriyyəsi kimi müəyyənləşdirilməsi ideyası kimə aiddir? 
(Çəki: 1)

Bekker 
Nelson
Robbina
Marşal
Marks

Sual: iqtisadiyyatın maddi rifahların nəzəriyyəsi kimi müəyyənləşdirilməsi ideyası fikri 
kimə aiddir? (Çəki: 1)

Marşal
Smit
Robbina
Marks
Nelson

Sual: Gender rollarina görə qadın əməyinə daxildir: 1. Ev işi 2. Uşaqlara qayğı 3. 
Məcburi əmək 4. Ailə təsərrüfatına qarışmama (Çəki: 1)

1,2
1,3
1,3,4
1,2,4
3,4

Sual: Iqtisadiyyatın təşkilinin iki əsas sistemi hansıdır?1. Bazar kapitalist sistemi 2. 
Sosialist qarışıq sistem 3. əmrana sistem 4. sasial-kapitalizm (Çəki: 1)

1,3
1,2
2,3
1,4
2,4



Sual: ABŞ və əksər demokratik ölkələr hansı iqtisadi sistemə malikdir (Çəki: 1)
əmranə 
sosialist
planlı iqtisadiyyat 
bazar kapitalist
qarışıq

Sual: Hansı dövlət əmranə iqtisadiyyata malik idi? (Çəki: 1)
ABŞ 
Fransa
SSRİ
Almaniya
BB

Sual: XIX əsrdə hansı dövlət 100% li bazar iqtisadiyyatına malik olmağa yaxın idi? 
(Çəki: 1)

ABŞ
Çin
Fransa
Ingiltərə
Çili

Sual: Əmranə iqtisadiyyatın ən görkəmli tədqiqatçısı kim olmuşdur? (Çəki: 1)
Marşal
Robbina
Smit
Marks
Lenin

Sual: Azərbaycanda qadınların sayca çoxluq təşkil etdiyi “qadın” peşə sahələrinə 
aiddir? 1. Səhiyyə 2. Iqtisadiyyat 3. Hərb 4. Mədəniyyət (Çəki: 1)

1,4
2,4
2,3
1,3
3,4

Sual: Azərbaycanda qadınların sayca çoxluq təşkil etdiyi “qadın” peşə sahələrinə 
aiddir? 1. Təhsil 2. Incəsənət 3. Iqtisadiyyat 4. Sosial sığorta (Çəki: 1)

1,3,4
1,2,3
2,3,4
2,3
1,3,4



Sual: “Gender berabərliyinin təminatları haqqında “ Azərbaycan Respublikasının 
qanunun əsas məqsədi nədir (Çəki: 1)

Qadınların sosial həyata cəlb etmək
Qadın hüquqlarını qorumaq
Cinsi mənsubiyyətinə görə ayrıseçkiliyi bütün formalarını aradan qaldırmaq 
Qadınları zoraçılıqdan müdafitə etmək
Ailə münasibetlərini tənzimləmək 

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, gender nədir? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sferalarında kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti 
Kişi və qadınların hüquq bərabərliyi 
nsan hüquqlarının həyata kişirilməsində bərabər şərait və imkanlar
sosial proses
eqalitarlıq

Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, gender bərabərliyi nədir? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sferalarında kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti
Qadin və kişilərin hüquq bərabərliyi və hüquqların həyata keçirilməsində bərabər 

imkanlar 
Sosial proses 
Eqalitarliq
Dövlət siyasəti

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, aşağıdakılardan hansı ayrıseçkilik sayılmır: (Çəki: 1)

fərqli əmək haqqı
işə qəbulda fərqlər
dövlət qulluğuna qəbulda fərqlər
fərqli pensiya və nigah yaşı
fərqli iş şəraiti

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə hansılar ayrıseçkilik hesab olunmur?1. fərqli əmək haqqı 2. fərqli 



pensiya və nigah yaşı 3. həqiqi hərbi xidmətə çağırış 4. fərqli işə qəbul 5. cəzaçəkmə 
müəssisələrində fərqli şərait (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4
2,3,5
1,3,5
2,4,5

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
a) Işəgötürən cinsindən asılı olmayaraq işçilərə eyni intizam tədbiri tətbiq 

etməlidir
Qadın və kişilərin bərabər təhsil hüququ var
Qadın və kişilərin siyasi partiyaların fəaliyyətində bərabər iştirak hüququna 

malikdirlər
Yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün müsabiqənin elan edilməsi yol verilmir
Kişi və qadınlar üçün cəzaçəkmə müəssisələrin də eyni şərait yaradılmalıdır

Sual: 45. Azərbaycanda qızlar və oğlanlar üçün nigah yaşı neçədir? (Çəki: 1)
Qız-17, oğlan-18
Qız-16,oğlan-17
Qız-18, oğlan-19
Qız-18, oğlan-18
Qız-18, oğlan-20

Sual: Azərbaycn Respublikasının konstitusiyasının neçənci maddəsi nigah (Çəki: 1)
25
34
35
26
21

Sual: Nigah hüququ ilə bağlı səhvi tapın (Çəki: 1)
Konstitusiyanın 34cü maddəsi nigah hüququna həşr olunub
Azərbaycanda qızlar və oğlanlar üçün nigah yaşı 18dir
Nigah könüllü razılıq əsasında bağlanılır
ər və arvadın hüquqları bərabərdir
dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir

Sual: səhvi tapın. (Çəki: 1)
Nigah hüququ 34-cü maddədədir
Nigah könüllü razılıq əsasında bağlanılır 
ər və arvadın hüquqları bərabər deyil 
dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir
qızlar üçün nigah yaşı 18, oğlanlar üçün 19dur



Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qaununa 
görə bərabər imkanlar dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti
Insan hüquqlarının həyata keçirilməsində qadın və kişilər üçün yaradılan bərabər 

şərait və imkanlar
Qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və onları həyata keçirməklə bərabər imkanlar
Dövlət siyasəti
eqalitarlıq

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qadınlar haqqında ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvinə dair BMT-nin 
konsepsiyasısının 1-ci maddəsi hansı anlayışa aydınlıq gətirir? (Çəki: 1)

qadın hüquqları
ayrıseçkilik
gender
qadın
bərabərlik

Sual: Neçə faiz qadının ümumiyyətlə peşəsi yoxdur? (Çəki: 1)
40%
25%
50%
15% 
10%

Sual: Qadınlar idarə edənlərin neçə faizını təşkil edir (Çəki: 1)
50%
70%
10%
20% 
47%

Sual: Qadınlar köməkçi xidmət heyətinin neçə faizini təşkil edir (Çəki: 1)
50%
47%
30%



90%
80%

Sual: Qadınlar mütəxəssislərinin neçə faizini təşkil edirlər? (Çəki: 1)
50%
65%
80%
25%
47%

Sual: İşəqötürən tərəfindən ayrıseçkilik modeli kim tərəfindən təklif olunub? (Çəki: 1)
A.Smit
Rikardo
Bekker
Marks 
Nelson

Sual: “İşəgötüren nə qədər ayrı-seçkiliyə meylli olarsa, ayrı-seçkiliyə yol verən 
firmalarda bir o qədər də kişilərin və qadınların əmək haqqını ödənilməsində fərqlər 
olacaq” – bu hansı ayrıseçkilik nəzəriyyəsinə aiddir? (Çəki: 1)

işəgötüren terefindən ayrıseçkilik
istehlakçı tərəfindən ayrıseçkilik
işçı tərəfindən ayrıseçkilik
hamısına aiddir

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir: “ailə- ümumi qəbul edilmış anlayışda qan 
qohumluğu və ya nigah əlaqələri ilə bizim bağlandığımız bütün adamlardır” (Çəki: 1)

Marks
Louson və Herrod 
Karl Marks və Engels 
Smit 
Rikardo

Sual: Nyuklear ailə nədir? (Çəki: 1)
ər və arvad cütlyüyü – övla\övladsız
valiyedinlərindən biri övladı ilə
ər, arvad, övlad/ya övladsız, ər və arvadın valideyinləri
sadə ailə 
mürəkkəb ailə
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Sual: Sosioloqlar hansı ailənin universal hesab edir? (Çəki: 1)
natamam nyuklear ailəni 
nuklear ailə
mürekkəb ailə
sadə ailə
hec bir ailə universal deyil

Sual: Mirdoka görə, ailənin hansı funksiyaları var? (Çəki: 1)
cinsi, sosial, tırbiyəvi, iqtisadi
sosial, reproduktiv, cinsi, iqtisadi
sosial, tərbiyəvi, iqtisadi, cinsi
cinsi, reproduktiv, tərbiyəvi,iqtisadi
sosial, tərbiyəvi,iqtisadi,hüquqi

Sual: Monoqam ailə nədi? (Çəki: 1)
qrup niqah 
bir neçə qadın və bir kişi 
bir qadın və bir neçə kişı 
bir kişi və bir qadın 
tək valideyin

Sual: Poligamiya harada mövcuddur (Çəki: 1)
İslam ölkələrində 
Tibetdə
Afrikada
Avropada
Amerikada

Sual: Ömürlük və boşanmanı mümkün hesab edən ailə tipi hansı ailə növünə aiddir? 
(Çəki: 1)

qrup niqahı 
monoqam
poliandriya
poliqamiya
hec birinə

Sual: Ailəni möhkəmləndirən hansı 3 dəyər mövcuddur? (Çəki: 1)
əxlaq, hüquq, ədalət
qanun, əxlaq, hüquq
qanun, ədalət, hüquq



hüquq, əxlaq, haqq
qanun, haqq, əxlaq

Sual: Gender kontraktı anlayışını elmi dövriyyəyə kim daxil edib? (Çəki: 1)
İngilislər 
ABŞ feministləri 
Ərəblər 
Skandinaviya feminist tədqiqatçıları
Fransız lingvistləri

Sual: ÜST-ün məlumatına əsasən hər il dünyada nə qədər insan zorakılıqdan ölür? 
(Çəki: 1)

2 milyon
1 milyon
2 , 5 milyon
300000
1,6 milyon

Sual: BMT tərəfindən “qadınlara münasibətdə zorakıliqla mübarızə günü “ hansı gün 
elan edilib? (Çəki: 1)

1mart
8 mart 
30 dekabr 
25 noyabr 
25 yanvar

Sual: . BMT Baş assambleyasının qadınlara münasibətlərdə zorakılığın ləğvi barədə 
deklarasiyası nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)

1948
1967 
2003 
1997 
1993

Sual: Kim hsab edir ki, boşanma ümumiyyətlə mənasızdır və həmışə münasibətləri 
tənzimləmək olar? (Çəki: 1)

T.Parsons 
Karl Vitaker 
Smit
Kerbert 
Maslou
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Sual: Gender nedir? (Çəki: 1)
Cins və gender anlayışlarını fərqləndirən müasir sosial elm.
Müxtəlif sosial qrupların cəmiyyətdə qeyri- bərabər imkanlara və davamlı fərqlərə 

malik olması ilə müşaiyət olunan sosial quruluşun xarakteristikası.
Qadınlar və kişilər arasında bioloji fərqlərin sosial mənada verilməsi və sosial 

təsnifat vasitəsi kimi tətbiq edilməsi prosesidir.
İnsanın öz mədəniyyəti çərçivəsində mövcud olan “qadınlıq” və “kişilik” tərifini 

qəbul etməsidir.
Gender fərqleri və qender strasifikasiyasına sosial bəraət qazandıran ideyalar 

sistemidir

Sual: Eqalitarlıq nədir? (Çəki: 1)
gender analizi 
Gender axını 
gender bərabərliyi 
gender antropologiyası 
gender bərabərsizliyi

Sual: BMT-nin qadınların vəziyyətinə həsr olunmuş III Ümumdünya konfransı nə vaxt 
və harada keçirilib? (Çəki: 1)

Nayrobi 1985 
Pekin 1985 
Nayrobi 1988 
Pekin 1995 
Rabat 1985

Sual: BMT-nin qadınların vəziyyətinə həsr olunmuş IV Ümumdünya konfransı ne vaxt 
və harada keçirilib? (Çəki: 1)

Nayrobi 1985 
Pekin 1985 
Rabat 1985 
Pekin 1997 
Pekin 1995

Sual: Gender bərabərsizliyi anlayışı daha çox harada istifadə olunur? (Çəki: 1)
Psixologiyada
sosiologiyada
tarixdə
Fenemenalogiyada 



Tibbdə

Sual: Eqalitarlığın mərhələlər sxemi harada düzgün əks olunub? (Çəki: 1)
bərabərlik-hüquq bərabərliyi-hüquq və imkanların bərabərliyi-hüquq və 

özünüqiymətləndirmə.
hüquq bərabərliyi-bərabərlik-imkanların bərabərliyi
hüquq bərabərliyi-özünü qiymətləndirmə-hüquq və imkanların bərabərliyi- 

bərabərlik
Bərabərlik-hüquq bərabərliyi-özünüqiymətləndirmə-hüquq və imkanların 

bərabərliyi
Bərabərlik-Özünü qiymətləndirmə-hüquq bərabərliyi

Sual: Gender və gender araşdırmaları terminini hansı sahə ilə əlaqələndirir və praktik 
olaraq onunla eyniləşdirirlər? (Çəki: 1)

sosiologiya
gender axını 
feminizm 
eqalitarizm
gender bərabərliyi.
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Sual: Gender tədqiqatların əsasında nə kimi anlayişlar dayanıb ? (Çəki: 1)
gender
cins
nəsil
rol
norma

Sual: ”Gender” nə deməkdir? (Çəki: 1)
sosial cins
bioloji cins
fizioloji cins
anotomik cins
qarişiq cins

Sual: Insanin sosial vəzifələrin bölüşdürülməsinə nə təsir edir? (Çəki: 1)



mədənniyət
əxlaq
etika
hüqüq
din

Sual: Kim ilk dəfə "gender" terminini istifadə edib? (Çəki: 1)
amerika feminisləri
inglis
fransiz dilçiləri
alman
rus simvolistləri

Sual: Ilk növbədə gender görünüşü nə ilə bağlı idi? (Çəki: 1)
Müasir cəmiyyətin fəlsəfi tənqidi ilə
Feminist nəzəriyyəsinin inkişafı ilə
Fundamental tədqiqatı ilə
Cins əsasında ayrı-seçkilik ilə
Qadın hərəkatının inkişafı ilə

Sual: Bu sözlər hansi sosioluqa məxsusdur: "Gender – kişilər və qadınlar arasında 
fiziki fərq deil, lakin kişilik və qadınlıq sosial yaradılmiş xüsusiyyətdir"? (Çəki: 1)

E.Giddens
J.S.Mil
M.Fuko
E.Qross
M.Kimmel

Sual: Gender tədqiqati nəyi göstərir (Çəki: 1)
Əlaqələr, proseslərin və problemlərin bütün kompleksinin öyrənilməsi 
Gender öyrənilməsinə kompleks yanaşma 
- Qadınların Araşdırma ayrı-seçkilik 
Kişilər və qadınlar arasında münaqişənin təhlili 
Insan hüquqlarına riayət problemlərinin öyrənilməsi

Sual: Gender ayrı-seçkilik – nədir: (Çəki: 1)
cinsi əsasli Ayrı-seçkiliy
Dini ayrı-seçkiliy
sosial mənşəyi Ayrı-seçkiliy 
milli azlıqlara mənsub Ayrı-seçkiliy
Əmlakın əsasında ayrı-seçkiliy

Sual: "gender rolu" kateqoriyasi nə izah edir? (Çəki: 1)
Sosial gözlənti



Siyasi fəaliyyət 
cinsi bölgü
Sosial davranış 
Status mövqeyi

Sual: Hansı ildə Azərbaycan Respublikasıda "Azərbaycanda Gender İnkişafı" layihəsi 
fəal işinə başlayıb ? (Çəki: 1)

1997
1998
1996
1995
1994
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Sual: Bu sözlərin müəllifi kimdir:”Siyasi həyat başlanir onda,nə vaxt ki insanlar 
dövlətdə görülər razılığ və ya narazılığ əmsalınin öz həyat ehtiyacini»? (Çəki: 1)

R.Dal
M.Düverje
J.Lorber
İ.Kant
M.Veber

Sual: Status vurğulayan fəaliyyətin tənzimləyən qaydaları arasında xüsusi yer ayrilir: 
(Çəki: 1)

hüquq
əxlaq
zorakiliq
hakimiyyət
səlahiyyət

Sual: . siyasi fəaliyyətin ən mühüm xarakteriki nə təsvir edir? (Çəki: 1)
Münaqişə və harmoniya 
Kompromis və barışmazlıq
mübarizə və əməkdaşlıq 
toqquşma və sabitlik 
Qarşıdurma və qarşılıqlı anlaşma



Sual: Hansi siyasətə gender siyasəti aiddir? (Çəki: 1)
Daxili 
Xarici 
Beynəlxalq 
Regional 
Yerli

Sual: Hansi sosial siyasət səmərəli hesab olunur? (Çəki: 1)
Nəzərə xüsusi maraqları, qabiliyyət və onun üzvlərinin ehtiyaclarını alan
Nəzərə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların ehtiyaclarını nəzərə alan
Nəzərə əhalinin aşağı təbəqələrinin tələblərini alan
Nəzərə cəmiyyətin ən yüksək səviyyədə tələblərinə alan
Nəzərə xüsusi sosial qrupların maraqlarını nəzərə alan

Sual: "Gender - Sosial tikinti və ya bioloji vacib" hesabatın müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Babeta Fransiz
Olimpiya De Quj
Marqaret Mid
Geyl Rubin
Meri Yolstounkraft

Sual: Kim ilk dəfə gender şəxsiyyəti ilə əlaqədar problemlərin müalicəsi üçün 
dünyada ilk klinikasini təməlini qoyub? (Çəki: 1)

Jon Mani
Jon Xopkins
Milon Daymond
Ulyam Rayner
Keyt Millet

Sual: Kişi və qadın cəmiyyətlərin maraqlarını təsir siyasətinin xüsusiyyəti nədir? 
(Çəki: 1)

Konkret tarixi 
İctimai-siyasi 
Sosial-iqtisadi 
Fəlsəfi və ideoloji 
Mədəniyyət

Sual: Siyasətini müəyyən edən amil gender bərabərliyi məsələsi ilə bağlı 
qanunvericiliyinə aiddir? (Çəki: 1)

İnstitusional 
Sosial 
ideoloji 
Hüquqi 
İqtisadi



Sual: Paternalistik siyasət hansi Dövlət gender siyasətin səviyyəsinə aiddir (Çəki: 1)
birinci
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 
beşinci
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Sual: Gender haqqinda səhv fikir hansıdır? (Çəki: 1)
Termin öz kökünü ingilis-dilli ədəbiyyatdan alır.
Cins anlayışı ilə sıx əlaqədədir.
Gender sosial cins olaraq fərqlərin bioloji deyil,sosial xarakterini nəzərə çarpdırır
gender sosial cins olaraq bioloji fərqləri öyrənir.
Gender feminizmlə sıx əlaqədədir.

Sual: Azıx mağarasında qadının alt çənə sümüyü nə vaxt tapılmışdır? (Çəki: 1)
1982
1968 
1970
1868

Sual: Anaxaqanlıq nə vaxt yaranıb? (Çəki: 1)
alt paleolit 
orta paleolit 
üst paleolit 
mezolit
neolit

Sual: Matriarxatın,ana hüququnun təhlili ilə məşğul olan amerika etnologu kimdir? 
(Çəki: 1)

J.F.Lennan 
Bahoven 
Makkobi 
Morqan
Foynbi



Sual: Matriarxatın,ana hüququnun təhlili ilə məşğul olan şotland hüquq tədqiqatçısı 
kimdir? (Çəki: 1)

Bahoven 
J.F.Mak-Lennan 
Makkobi
Foynbi
Quinçi

Sual: Poliandriya nədir? (Çəki: 1)
gender axını 
çoxərlilik 
çoxarvadlılıq 
monoqom ailə 
eqalitarlıq

Sual: Matriarxatın,ana hüququnun tədqiqi ilə məşğul olan isveçrə hüquq tarixçisi 
kimdir? (Çəki: 1)

Bahoven
J.F.Mak-Lennan 
Makkobi 
Foynbi
Quinçi

Sual: Amazonkalar kimlərdir? (Çəki: 1)
poliandriyanın mövcud olan ərazilərdə yaşayan tayfalar
cəngavər qadınlar
barbar tayfalar
massaget qəbilələri
monoqom ailə nümayəndələri

Sual: Skif dilində amazonkalar necə adlanır? (Çəki: 1)
poliandriklər 
massogetlər
kuvada 
zorpata 
barbarlar
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Sual: Dövlət gender siyasətinin hansı növü kişilər və qadınlar arasında ailə və 
cəmiyyətdə funksiyaları bölgüsü konsepsiyasına əsaslanan siyasətini tətbiq edir? 
(Çəki: 1)

Patriarx 
konservativ
Liberal 
bərabərlikçi 
Matriarx

Sual: Kim "kişi ailə başçısını və qadın evdar ənənəvi model", cəmiyyətin patriarxal 
modelini adlandirib? (Çəki: 1)

B.Pfau-Effinger
V.Brayson
Z.Zdravosmislova
Y.Tyemkina
S.Ayvazova

Sual: Hansi dövr üçün patrialxal siyasət növü xarakterikdir (Çəki: 1)
20-ci əsrin kapitalizmin ilk yarısı üçün. 
19-cu əsrin kapitalizm ikinci yarısı üçün. 
20-ci əsrin sosializm ilk yarısı üçün. 
20-ci əsrin sosializm ikinci yarısı üçün
Sovet dövrü

Sual: Babacan siyasəti – hansi siyasətdir: (Çəki: 1)
Qadınlara qarşı Dövlət mühafizəkarlıq 
Qadın və cəmiyyətdə kişilərin rolu haqqında Mühafizəkar patriarxal növü 
ixtisaslı əməyə qadınları cəlb edilməsi
Ictimai və özəl sahələrdə kişi və qadınlar üçün hüquq və imkanlarının 

uyğunlaşdirmaq 
Hökumət hərəkət qadınların ehtiyaclarını həll etmək üçün

Sual: Hansi Sovet dövrünə paternalistik siyasət xarakterikdir (Çəki: 1)
1917-1991
1918-1992
1916-1990
1919-1992
1920-1993

Sual: "Sovet versiyası" modelini qadın məsələlərinin həlli nədir? (Çəki: 1)
Analıq ilə professional iş birləşməsi 
Ev ilə iş anası birləşməsi 



Karyera artımı ilə ev təsərrüfatlarının birləşməsi 
Uşaq böyütmənin üçün ev təsərrüfatlarının birləşməsi 
Reproduktiv məhsuldar və ailə rolları birləşməsi

Sual: Hansi dövrürdə iyearxiya pariarxatinin gender əlaqələrin liberal modelinə 
dəyişib? (Çəki: 1)

20-ci əsrin ikinci yarısı
20-ci əsrin birinci yarısı. 
19-cu əsrin ikinci yarısı. 
20-ci əsrin ortası -. 20 əsrin axırı
20-ci əsrin sonu -. 21 əvvəli

Sual: Gender siyasətinin Liberal növü - bu siyasət əsasında: (Çəki: 1)
Gender əlaqələrin liberal modeli 
Gender münasibətlərin klassik modeli 
Cinslərin hüquq bərabərliyi dövlət tanınması haqqında 
Insan və qadın arasında funksiyaları ayrılması haqqında anlayış
müxtəlif sistem Baxışların gender bərabərliyi problemləri

Sual: liberal növün gender siyasəti ilə xarakterizə olunur: (Çəki: 1)
Tam ödənişli iş qadınların inteqrasiyası 
Qadınların sosial müdafiəsi dövlət sisteminin yaradılması 
Ictimai istehsalın qadınların artması 
Ana və evdar qadın rolları qadınlar üçün təhsil təlim yaratmaq
Analıq, yetiştirmenin və Ev Yapımı birləşməsi
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Sual: Dövlət siyasətinin liberal növü nümunə bir model kimi xidmət edə bilər: (Çəki: 1)
Böyük Britaniya 
ABŞ 
Fransa 
Almaniya 
İsveç

Sual: Gender bərabərliyi üçün vahid yanaşma nədir (Çəki: 1)



Bütün siyasəti və proqramlarına gender bərabərliyinin gücləndirilməsi aktiv 
siyasət 

Qadın və kişilərin sosial problemlərinin həllinə kompleks yanaşma 
Ictimai və siyasi həyatın bütün sahələrində qadın və kişilərin inteqrasiya siyasəti 
Real bərabərliyinə nail olmaq üçün yeni iş yolları 
obyektiv ictimai siyasət Kişilər və qadınlar üçün 

Sual: Dövlətin aktiv gender siyasəti- (Çəki: 1)
Qadınların və kişilərin maraqlarına hədəf olan Siyasət
Qadınlara birbaşa ünvanlanan siyasət
 Siyasət daxilində qadınlara qarşı dövlət mühafizəkarlığı
 kişilər və qadınlar arasında funksiyaları ayrılması konsepsiyasına əsaslanan 

siyəsət
böyük sosial-demoqratik qrup kimi qadınların maraqlarını qoruyan siyasət

Sual: Dövlətin egalitar siyasəti genderin hansi modelinə aiddir? (Çəki: 1)
iki ailə başçısı-iki evdar
-iki ailə başçısı və Ictimai uşaq 
Kişi ailə başçısı - qadın evdar qadın 
Kişi ailə başçısı - qadın qismən evdar 
kişi qismən ailə başçısı - qadın işçi ana

Sual: Gender bərabərliyi siyasətinin ən mühüm texnologiyalardan biri istifadə edir: 
(Çəki: 1)

Gender təhlili 
Gender ekspertizası 
Gender Araşdırmalar 
Gender Statistika 
gender ölçüsü

Sual: Gender təhlili nə deməkdir? (Çəki: 1)
Test siyasətində gender fərqi etibarlı məlumatların toplanması prosesi 
Bu və ya digər qərarların dair dövlət siyasətinin təsirinin qiymətləndirilməsi 
Siyasət qərarlarının təsirlərini proqnozlaşdırılması prosesi 
Kişilərin və qadınların statusu rolları sosial proqramların təsiri 
Gender bərabərliyi üzrə dövlət siyasətinin meyarların izahatı

Sual: Gender təhlili tətbiqi praktikasında imkan verir: (Çəki: 1)
Bərabərlik kompleks yanaşması 
Kişilər və qadınlar maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kompleks 

yanaşması
Gender kompleks yanaşması
Gender simmetriya nail olmaq üçün kompleks yanaşması
Qadın və kişilərin vəziyyəti vəzifələrin təmzinləməsinin kompleks yanaşması



Sual: Gender statistika – nədir: (Çəki: 1)
Sosial və iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində kişi və qadınların statusu 

haqqında Statistika 
Kişilər və qadınlar arasında vəziyyəti haqqında məlumat 
Kişilərin və qadınların təhsil və səhiyyə Faktlar və rəqəmlər 
Kişilər və qadınlar üçün hüquq və imkanlar hörmət haqqında Mesaj 
Gender bərabərliyi sahəsində dövlət fəaliyyəti haqqında statistik məlumatlar

Sual: Neçənci ildən etibarən Azərbaycanda gender statistikasina tərtib və çap 
edilmişdir? (Çəki: 1)

1998
1997
1996
1995
1999

Sual: Azərbaycanda gender statistika toplusunun adi nədir? (Çəki: 1)
Azərbaycanda Qadınlar və kişilərin statistikası
Azərbaycanda Kişilər və qadınlar 
Azərbaycanda qadınların və kişilərin sayı 
Azərbaycanda kişi və qadınların vəziyyətinə Statistika 
Azərbaycan qadınlar və kişilər haqqında məlumat

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Azərbaycanda amazonkalarla bağlı təsvirlərə harada rast gəlinir? (Çəki: 1)
Azıx mağarasında 
Qazaxin Damcılı mağarasında 
Qobustan 
Naxçıvan 
Daşsalahlıda

Sual: ” Ana hüququ”əsərində kim qadınlar-amazonkalar haqqında yazmışdır? (Çəki: 
1)

Bahoven 
Makkobi 
Foynbi



Jaklin 
Strabon

Sual: Nizaminin hansı poemasında qadınlar haqqinda rəvayət öz əksini tapıb? (Çəki: 
1)

” Sirlər xəzinəsi” 
”Xosrov və Şirin”
”Leyli və Məcnun” 
”Yeddi Gözəl” 
” İsgəndərnamə”

Sual: Nüşabə N.Gəncəvinin hansı poemasının qəhrəmanıdır? (Çəki: 1)
”Sirlər xəzinəsi” 
”Xosrov və Şirin” 
”Leyli və Məcnun” 
”Leyli və Məcnun” 
”İsgəndərnamə”

Sual: Kuvada nədir? (Çəki: 1)
arvadı ana olmağa hazırlaşan kişini yataq rejimində olmağa məcbur edən adət
polandriya sözünün sinonimi.
amazonkalar haqqında rəvayətlərin məcmusu
matriarxat dövrünün qadınları
patriarxat sözünün əvəzi

Sual: Mif nedir? (Çəki: 1)
bəşəriyyətin nisbətən aşağı inkişaf mərhələsində ictimai şüurun formalarından 

biri
amazonkalar haqqinda ideyalar toplusu
qədim dövrdə insanları araşdiran elm
xronoloji ardıcıllıq
gender problemi

Sual: Massagetlərin çariçası kimdir? (Çəki: 1)
Sprama 
Pentesilyan
Artemida 
Tomris
Fedra

Sual: Hansı mif müharibə dövründə iki hökmdarın gender münasibətlərinə işıq salır? 
(Çəki: 1)

”İsgəndərnamə” 
”Tomris”



”Axilles”
 ”Heraklın qoçaqlığı”
”Yeddi Gözəl” 

Sual: Pater nədir? (Çəki: 1)
Latınca ana deməkdir 
Yunanca ata deməkdir 
Latınca ata deməkdir
İvrit dilində ana deməkdir
Yunanca ana deməkdir 

Sual: İkinci monoteist din hansıdır? (Çəki: 1)
iudaizm 
induizm
xristianlıq
buddizm 
İslam

Sual: Hansı məktəbin nümayəndələri qadın,yaxud kişi,azad insan,yaxud qul,yunan 
yaxud barbar olmasından asılı olmayaraq bütün insanların mənəvi bərabərliyindən 
danışırdı? (Çəki: 1)

biherviositlər
stoizm
ellinizm
amazonomaxiya
iudaizm

Sual: I əsrdə Şərqdə qadınların qəlbinə yol açan hansı din yarandı? (Çəki: 1)
İslam
xristianlıq
iudaizm 
buddizm 
induizm 

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Siyasət sahəsində gender analiz üsulu həyata keçirilməsi sürəti və 
səmərəliliyinin müəyyən edir? (Çəki: 1)

Ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi 
Yeri və siyasi elitanın rolu 
Siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların səlahiyyəti 
Qanunvericilik fəaliyyəti 
Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti

Sual: Gender bərabərliyinə nail olmaq üçün ən vacib vasitələrdən biri nədir? (Çəki: 1)
Təhsil 
Elm 
incəsənət
İdman 
hüquq

Sual: Gender yanaşması" nədir? (Çəki: 1)
Gender bərabərliyi təşviq etmək üçün bir strategiya 
Gender bərabərliyi Taktikası
Gender statistikası 
Toplanmış məlumatların gender təhlili 
Siyasi sahədə Gender fərqləri

Sual: Inkişafında irəliləyiş üçün Proqram Məqsədləri üçün mərkəzi rol verilir: (Çəki: 1)
Gender bərabərliyi 
Gender Identliyi
Gender Araşdırmalar 
Gender texnologiyaları 
Gender fərqləndirmə

Sual: Nə zaman Sosial-iqtisadi siyasət effektiv olur? (Çəki: 1)
Əgər nəzərə xüsusi maraqları, imkanları və onun üzvlərinin ehtiyaclarını alınır
Siz nəzərə maraqlarının xüsusiyyətləri və xüsusi sosial qrupların ehtiyaclarını 

alsaq 
Iqtisadi qərarlar əhalinin sosial ehtiyacları ilə üst-üstə düşür 
Onun həyata keçirilməsi üçün bir mexanizm inkişafı ilə müşayiət varsa 
Əgər qəbul qanunlar kifayət qədər haqlı və effektiv olur

Sual: Sosial qiymətləndirmənin məqsədi nədir: (Çəki: 1)
Əmək bazarı və həyat standartları üzrə qanun layihəsinin təsirinin 

qiymətləndirilməsi 
Bütün səviyyələrdə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin təsirinin 

qiymətləndirilməsi 
Təsərrüfat subyektlərinin mövcudluğu iqtisadi və maliyyə şəraitinin dəyişdirilməsi 

haqqında qanun layihəsinin təsirinin qiymətləndirilməsi 



Büdcə sisteminə proqnozlaşdırılan dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinin 
təsirinin qiymətləndirilməsi 

Kişilər və qadınlar maliyyə vəziyyəti haqqında qanun layihəsinin təsirinin 
qiymətləndirilməsi

Sual: Siyasət əhaliyə qarşı olan hansı prinsiplə qurulur? (Çəki: 1)
Gəlir üsulu ilə 
Mənfəət edilməsi üsulu ilə 
Artıqlıq almaq üçün metod 
Üsuluna görə nəticələri əldə 
Xidmət almaq üçün metod

Sual: Gender həssas siyasəti – nədir: (Çəki: 1)
Cinslər arasında əhəmiyyətli gender əlaqələrin çevirmək üçün çalışan bir siyasət 
Kişilər və qadınlar arasında əlaqələr gender yanaşmanı dəyişməyə çalışan 

siyasət
Kişi və qadınların sosial statusu müqayisə etmək istəyən siyasət 
Ölkənin gender siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün çalışan bir siyasət 
[yeni cavab]

Sual: Hansı ildə "Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək 
tədbirləri haqqında" prezident fərmanı ilə qəbul edilib? - 2003 (Çəki: 1)

2003
2004
2005
2006
2007

Sual: Gender büdcəsi - nədir: (Çəki: 1)
Ictimai mühasibat müasir idarəetmə üsulları tətbiq axtarırsız tərəfindən fərqli 

maraqları prinsipi təcrübə 
Dövlət büdcəsinin nəzərə alaraq kişi və qadınların ehtiyacları və tələbləri 
Dövlət büdcəsinə kişilər və qadınlar üçün gəlir və xərcləri əsasa alan
Maliyyə və mövcud biznes subyektlərinin iqtisadi vəziyyəti 
Hüquqlarının müdafiəsi və kişilərin və qadınların maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Gender büdcəsi nədir? : (Çəki: 1)
müasir idarəetmə texnologiyasının cinsiyyətə görə fərdi maraqların nəzərə alma 

prinsipinin dövlət praktikasına tətbiqi
qadın və kişilərin ehtihac və sorğuların nəzərə alan dövlət büdcəsi
dövlət büdcəsində qeyd edilən qadın və kişilərin gəlir və xərcləri
mövcud sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəziyyəti 
hüquqlarının müdafiəsi və kişilərin və qadınların maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması

Sual: Gender büdcələşmənin ilk cəhdi harada həyata keçirilib: (Çəki: 1)
Avstraliyada
Cənubi Afrikada
ABŞda
Kanadada
Böyük Britaniyada

Sual: Neçənci ildə Kanadada gender büdcəsinin təhlili həyata keçməyə başladı? 
(Çəki: 1)

1995 ildə
1994 ildə
1993 ildə
1996 ildə
1997 ildə

Sual: ABŞ-da qəbul ediləb gender büdcəsi: (Çəki: 1)
mülki cəmiyyətin təşəbbüsü
hökumətint təşəbbüsü
Qadın Siyasəti Tədqiqatı İnstitutun təşəbbüsü
Qadın təşkilatlarının təşəbbüsü
Nümayəndələr Palatasının təşəbbüsü

Sual: Neçənci ildə Azərbaycan Respublikasında “Büdcə sistemi haqqında” qanun 
qəbul edilib? (Çəki: 1)

2002 ildə
2003 ildə.
2004 ildə
2005 ildə
2006 ildə

Sual: «Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, iqtisadi inkişafı ölkənin hər bir vətəndaşı, 
hər ailəsi öz üzərində hiss etsin »- sözlərin müəllifi kimdir?: (Çəki: 1)

İ.Əliyev
H.Əliev



R.Mehdiyev
N.Əliyev
Ə.Həsənov

Sual: Hansı məqsədnən eqalitar siyasətin realizasıyasında gender ekspertizasının 
həyata keçirilməsi faydalı idi? (Çəki: 1)

Hər iki cins üçün qanun və qərarların nəticələrinin etibarlı proqnoz üçün 
Kişi və qadınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 
Cins bərabərliyi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün 
Kişilər və qadınların ehtiyaclarına maksimum baxılması üçün şərait yaratmaq 
Hər iki cinsin iş və təhsilə əlçatanlığını təmin etmək üçün 

Sual: Gender ekspertizası nədir? (Çəki: 1)
Kişilərin və qadınların həyat və yaradıcılıq şəraitlərinə müxtəlif siyasətlərin 

təsirlərin təhlili 
Kişilər və qadınların əmək bazarının vəziyyətinə qəbul edilən qərarların təsirinin 

qiymətləndirilməsi 
Hər iki cinsin sosial və əmək hüquqlarının əməl olunmasının tətqiqi
Kişi və qadınların rifahının yaxşılaşdırılması üçün proqnozlaşdırılan dəyişikliklərin 

təsirinin tədqiqi 
Kişilər və qadınların dəyişən maliyyə və iqtisadi şərtləri ilə əlaqədar qəbul edilən 

qanunların uyğunluğu

Sual: Gender ekspertizası nəyə yönəldilmiş təhlil dir? (Çəki: 1)
Sosial cinsdən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın hüquq və imkanların 

bərabərliyinə riayət etməyə 
Qadınların yaşayış və əmək şəraitin yaxşılaşdırılmasına
inzibati idarəetmə fəaliyyətində cinslərin bərabərliyinə nail olmağa 
Cinslərin bərabərliyi sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə
Kişilərin yaşayış, məişət və əmək şəraitinin təmin edilməsinə 

Sual: Gender ekspertizasının məqsədi nədir? (Çəki: 1)
gender bərabərliyi
gender nəzərə alınması
gender təbəqələçməsi
gender uyğunluğu
gender hüquqların tapdalanması

Sual: Gender ekspertizasın mövzusu nədir?: (Çəki: 1)
cinslər arasında bir və ya digər hüquq münasibətləri sahəsinin nizamlamasında 

dövlət mexanizmlərin effektivliyi 
hər iki cinsin ehtiyaclarından asılı olaraq qəbul edilən dövlət qərarların 

obyektivliyi 
qanunları qəbul edərkən qadın və kişilərin sosial və əmək şəraitlərin nəzərə 

alınması
cinslərin bərabərliyinə dair qəbul edilən proqram və qərarların intensivliyi



qadın və kişi arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin 
qanunauyğunluğu 

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gender ekspertizasının prosedurası neçə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)
on
doqquz
səkkiz
yeddi
altı

Sual: Gender ekspertizasının neçənci mərhələsində qadın hüquqların qoruma 
metodlarının təhlili həyata keçirilir? (Çəki: 1)

beşincisində
dördüncüsündə
üçüncüsündə
ikincisində
birincisində

Sual: Gender ekspertizasının bağlandığı halda nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)
dövlət orqanlarına tövsiyyə və təkliflər vermək
qəbul edilən qərarlar haqqında nəticə almaq və rəy bildirmək
qanunvericiliyin gələcəkdə təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər ifadə etmək 
qadın və kişilərin marağına cavab verən proqramların qəbul edilməsində dövlət 

orqanlarının istiqamətini təyin etmək 
fəaliyyət göstərən qanunvercilikdə gender bərabərliyinin genişləndirilməsi üçün 

tədbirlər görmək 

Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında ” Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyin neçənci maddəsində bütün qəbul edilən qanunların, hüquq və 
normativ aktların gender ekpertizasının heyata keçirməsi zəruri olduğu deyilir? (Çəki: 
1)

beşincisində
altıncısında
yeddincisində
səkkizincisində
doqquzuncusunda



Sual: İnsan hüquqları konsepsiasının inkişafı və beynəlxalq standartlar səviyyəsinə 
qaldırmaq nədir? (Çəki: 1)

Sivilizasiyanın əsas nailiyyətlərindən biri 
Tarixi əhəmiyyət kəsb edən qərar 
Beynəlxalq prinsiplər və normalar yaradılması və inkişafı 
Vətəndaşların yaşayış və iş şəraitlərin yaxşılaşdırılması 
İnsan hüquq və azadlıqlarının ümumi anlayış

Sual: İnsan hüquqları aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
insanın yaşadığı hər hansı bir cəmiyyətdə münasibətdə yaranan problemlərin 

praktiki həlli və müzakirə çıxışı 
cəmiyyəti qorumalı olan bir sira şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları
dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək imkanlarından biri
insanın hər addımını tənzimləyən coxsaylı göstərişlər və məhdudiyyətlər
cəmiyyətdə şəxsiyyətin əsas hüquq və azadlıqların təminatı və qoruması

Sual: Hansı hüquq mülki (şəxsi) insan hüquqlarına aiddir? (Çəki: 1)
Hərəkət etmək və yaşayış yeri seçimində azadlığı hüququ 
Vətəndaşlıq hüququ 
Xüsusi mülkiyyət hüququ 
Sağlam ətraf mühit hüququ 
Layiqli yaşayış şəraiti hüququ 

Sual: Hansı sənəd Beynəlxalq İnsan Hüquqları haqqında Qanun Layisəsinə daxildir? 
(Çəki: 1)

İnsan Hüquqları Bəyannaməsi
ХХIci əsr üzrə Ali Təhsil haqqında Ümümdünya Bəyannaməsi: səfər və praktik 

tədbirlər 
Qadınlara qarşı Zorakılığın Aradan Qaldırılması haqqında Bəyannamə
Demokratiyanın əsas meyarı kimi sayılan kişi və qadın arasında bərabərliyi 

haqqında Bəyannamə 
İnsan və Vətəndaş hüquqları haqqında Bəyannamə 

Sual: Insan hüquqları konsepsiyasının hansı əsas bölməsinə qadın hüquqları 
daxildir? (Çəki: 1)

üçüncüsündə
birincisində
ikincisində
dördüncüsundə
beşincisində

Sual: Neçənci ildə Olimpiya de Quj öz Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
nəşr etdi? (Çəki: 1)

1791 ildə



1792 ildə
1793 ildə
1794 ildə
1795 ildə

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı ölkədə 1968ci ildə kişi parlament üzvləri qadınlara seçki hüququnun 
verilməsi üçün səs verdilər? (Çəki: 1)

İsveçrə
Kanada
ABŞ
Fransa
SSSR

Sual: İnsan Hüquqları Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdi (Çəki: 1)
1948 ildə
1949 ildə
1950 ildə
1951 ildə
1952 ildə

Sual: Avropa insan hüquqları üzrə regional sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Konvensiya 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında 

Konvensiya 
Kişilər və qadın işçilər üçün bərabər rəftar və bərabər imkanlar haqqında 

Konvensiya 
Qadınların Siyasi Hüquqları haqqında Konvensiya 
Eyni dəyər daşıyan əməyə görə kişi və qadınların bərabər mükafatlandırılması 

haqqında Konvensiya

Sual: Verilən kateqoriyalardan hansı 80ci illərin sonunda zəmin və insan hüquqlarının 
mahiyyəti kimi “azadlıq” və “bərabərlik” kateqoriyalarla eyni sıraya qoyulmuşdu? 
(Çəki: 1)

ədalət
imkan
inkişaf



hüquq bərabərliyi
fəaliyyət

Sual: 1993cü ildə İnsan Hüquqları üzrə Ümumdünya Konfransında qəbul edilən 
sənəd nəcə adlanır? (Çəki: 1)

Vyana Bəyannaməsi və Fəaliyyət Proqramı 
Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformu 
Demokratiyanın əsas meyar kimi olan qadınlar və kişilər arasında bərabərlik 

haqqında İstanbul Bəyannaməsi 
Ümid verici Naybron Strategiyaları
Qadın və kişi arasında bərabərlik probleminə Strasburq kompleks yanaşması

Sual: Neçənci il Beynəlxalq qadınlar ili kimi elan edilmişdi? (Çəki: 1)
1975 il
1976 il
1977 il
1978 il
1979г il

Sual: Onların vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün dünya üzrə səyləri yaradan yeni 
bir dövrün başlanğıcı olan Qadınlar vəziyyəti üzrə Ümümdünya Konfrans harada 
keçirilmişdir? (Çəki: 1)

Mexiko
Kopenhagen
Nairobi
Pekin
Nyou-York

Sual: Hansı şüarı altında Qadınların ongünlüyü(1985- 1976) elan edilmişdi? (Çəki: 1)
Bərabərlik, inkişaf və sülh
Azadlıq, bərabərlik, ədalət
Hüquq, azadlıq, imkan
İnkişaf, bərabərlik, iştirak
Ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması və bərabərlik 

Sual: Neçənci Qadınlar vəziyyəti üzrə Ümümdünya Konfransında gender bərabərliyi 
hərəkatı əsl dünya təsdiqini aldı? (Çəki: 1)

üçüncüsündə
birincisində
ikincisində
dördüncüsündə
beşincisində

Sual: Qadın vəziyyəti haqqında dördüncü Ümümdünya Konfransında qəbul edilən 
sənədlərdə əsas dəyişiklik nə oldu? - əsas diqqəti elə qadınlardan cins 



konsepsiyasına yönəldilməsinin zəruri olduğunu dərk edilməsi - milli səviyyədə 
bərabərliyə çatmaq üçün bir sıra tədbirlər -qadına zəmanət verilən hüquqların və 
onların istifadə etmə qabiliyyətində uyğunsuzluq faktının yaradılması -ümümdünya 
dialoq yolu ilə qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması imkanının yaradılması 
məqsədi - bütün dünyada sülhün möhkəmləndirilməsində qadınların qatqısının təsdiqi 
(Çəki: 1)

əsas diqqəti elə qadınlardan cins konsepsiyasına yönəldilməsinin zəruri 
olduğunu dərk edilməsi 

milli səviyyədə bərabərliyə çatmaq üçün bir sıra tədbirlər
qadına zəmanət verilən hüquqların və onların istifadə etmə qabiliyyətində 

uyğunsuzluq faktının yaradılması 
ümümdünya dialoq yolu ilə qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması imkanının 

yaradılması məqsədi 
bütün dünyada sülhün möhkəmləndirilməsində qadınların qatqısının təsdiqi 

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qadın vəziyyətlərini yaxşılaşdırması üzrə Fəaliyyət Platformu və Pekin 
Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

1995 ildə
1996 ildə
1997 ildə
1998 ildə
1994 ildə

Sual: Gender mainstreaming» nə deməkdir? (Çəki: 1)
Qadın və kişi bərabərliyi problemi üzrə Kompleks yanaşma
Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırması problemi üzrə Kompleks yanaşma
Kompleks Ümümdünya fəaliyyət planı 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması üzrə 

Kompleks yanaşma 
Qadınlara qarşı zorakılıq aradan qaldırılması üzrə Kompleks yanaşma

Sual: Hansi ölkənin iş təcrübəsi ilə qadın və kişi cinsləri bərabərliyi problemləri üzrə 
Kompleks yanaşma bizi tanış edir? (Çəki: 1)

İsveç 
Kanada 
ABŞ 
Avstraliya 



İsrail

Sual: Qadın və kişi bərabərliyi problemi üzrə Kompleks yanaşmanın əsas məqsədi 
nədir? (Çəki: 1)

insanları siyasətin hazırlama prosesinin əsas mərkəzinə yönəldmək
Bütün hökumət layihələrinə gender perspektivinin effektiv inteqrasiya etmək 
Bir daha vurğulamaq ki, qadın hüquqları - insan hüquqlarıdır 
Ictimai həyatın bütün sahələrinə qadın və kişilərin cəlb etmək 
Idarəetmədə qadınların iştirakının gücləndirmək

Sual: Neçənci ildə BMT-nin “Pekin +5” adlı xüsusi sessiya baş tutmuşdu? (Çəki: 1)
2000 ildə
1999 ildə
1998 ildə
2001 ildə
2002 ildə

Sual: 2004cü ildə qadınlara həsr edilən BMT-nin sessiyası minilliyin hansı inkişaf 
məqsədini qoydu? (Çəki: 1)

qadınların imkan və hüquqlarını qenişləndirmək və qadın və kişi arasında 
bərabərliyə çatmağa yardım etmək 

qadınların sosial və iqtisadi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün şərait yaradmaq
sosial həyatın bütün sahələrində kişilərin fəaliyyətinin aktivləşdirmək
kişi və qadın bərabərliyi sahəsində qəbul edilən qərarların effektivliyinin 

yüksəldirilməsi 
kişi və qadınların bərabər hüquqları və imkanların həyata keçirilməsi üçün milli 

mexanizmləri təkmilləşdirmək 

Sual: Kişi və qadın hüquq bərabərliyi prinsiplərinə həsr edilən Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 25ci maddəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Bərabərlik hüququ
Səsvermə hüququ
Vətəndaşların hüquq və azadlıqları
Bərabər hüquqlar
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ

Sual: Azərbaycanda tam cins bərabərliyi üçün əsas ilk şərt nədir? (Çəki: 1)
Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması 
Sosial-iqtisadi inkişafının yüksək səviyyəsi 
Beynəlxalq konvensiyaların həyata keçirilməsi 
Milli mexanizmin effektivliyi 
Qadın təşkilatlarının fəal işləri

Sual: Azərbaycan Respublikası Prezidenti 1998ci ildə hansı Sərəncam vermişdir? 
(Çəki: 1)



Azərbaycanda qadınların rolunun artırılması tədbirləri haqqında 
Qadınların sosial təşkilatlarının inkişafı tədbirləri haqqında 
Azərbaycan qadınlarının birinci qurultayının keçirilməsi haqqında 
Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında 
Qadınlar Milli Şurasının tərkibinin təsdiqi haqqında

Sual: Necənci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Qadınlara dair dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsi” haqqında sərəncam verir? (Çəki: 1)

2000 ildə
2001 ildə
2002 ildə
2003 ildə
2004 ildə

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: 2000ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qadın problemləri üzrə 
hansı qərar qəbul etdilər? (Çəki: 1)

qadın problemləri üzrə milli hərəkətləri planı haqqında
qadın və kişi problemlərinin həlli üzrə tədbirlər haqqında
qadın hüquq və imkanların genişləndirilmə tədbirləri haqqında
hər iki cinsin sosial və iqtisadi təminatı proqramı haqqında
qadın problemləri həlli üzrə dövlət proqramının yaradılması haqqında 

Sual: Qadın vəziyyətinin yaxşılaşdırması üçün olan milli mexanizmin əsas məqsədi 
nədir? (Çəki: 1)

Gender problematikasının hesabatı üzrə Hökumətə dəstək olmaq 
Qadın haqqların və imkanların genişləndirilməsi 
Gender statistikası sahəsində işin təmkinləşdirilməsi 
Qadınların inkişafı üçün sosial-iqtisadi proqramların yaradılması 
Gender bərabərliyinə nail olmaq üçün gender siyasətinin həyata keçirilməsi

Sual: Tam hüquqlu vətəndaş rolu haqqında qadınlar ilk dəfə danışdılar (Çəki: 1)
Burjua inqilab zamanı
Sosial inqilab zamanı 
Sosialist inqilab zamanı 
Burjua-demokratik inqilab zamanı
orta əsrlərdə



Sual: “Feminizm” anlayışı nədir? (Çəki: 1)
Qadın hüquqları uğrunda sosial hərəkət 
Qadınların və kişilərin rolunun ictimai şüurda möhkəmləndirilməsi
Qadın problemlərinin elmi tədqiqatı
Qadınlar və kişilər arasında bərabərlik uğrunda mübarizə 
Qadınların hüquq və imkanların tədqiqatı

Sual: Meri Uollstonqraftın 1972ci nəşr edilən kitabı necə adlanır? (Çəki: 1)
Qadın hüquqlarının doğrulması
Qadın hüquqlarının təsdiqi 
Qadın hüquqlarının qəbul edilməsi 
Qadın hüquqlarının dərk edilməsi 
Qadın hüquqlarının Tədqiqatı

Sual: Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Olimpe de Qoj 
Meri Uollstonqraft 
Simona de Bovuar 
Abigel Adams 
Marqaret Mid

Sual: Universal seçki hüququn qadınlara yayılmasına məqsədə qoymuşdular: (Çəki: 
1)

sufrajistlər
feministlər
genderistlər
konformistlər
ekzistensialistlər

Sual: Hansı ölkədə 1893cü ildə qadınlar seçki haqqı elde etdilər? (Çəki: 1)
Yeni Zelandiya 
Avstraliya 
Danimarka
Rusiya
Azərbaycan

Sual: Necənci ildə Simana de Bovuarın “İkinci cins” adlı kitabı nəşr olundu? (Çəki: 1)
1949 ildə
1948 ildə
1947 ildə
1946 ildə
1945 ildə



Sual: Qadınlara həsr olunan Moris Dyuverjenin əsəri necə adlanır? (Çəki: 1)
Qadınların siyasi rolu 
Qadınların sosial-iqtisadi rolu 
Qadınların Təbii fizioloji rolu 
Qadınların ideoloji rolu 
Qadınların ideoloji rolu 

Sual: Hansı ölkədə fəal gender siyasəti həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Finlandiya 
Almaniya 
Fransa 
Birləşmiş Krallıq 
ABŞ

Sual: 2006cı ildə Azərbaycan Respublikası Parlamenti tərəfindən qəbul edilən qanun 
necə adlanır? (Çəki: 1)

Gender bərabərliyinin təmin edilməsi haqqında 
Məişət zorakılığın aradan qaldırması haqqında 
Cinsiyətə görə hüququn tapdalanması haqqında
Əməyin bərabər ödənişi haqqında
İnsan azadlığı və hüquqların qoruması haqqında

Sual: Hansı axımda XX əsrdə qadın hərəkatı yeni güc əldə edilir: (Çəki: 1)
Şiddətli tələbə etirazında
Kütləvi ittifaqı tətillərində 
Mütəşəkkil siyasi mitinqlərdə
Ağır iqtisadi böhranlarda 
Sosial problemlərin artmasında

Sual: Hansı Bəyannamədə deyilir ki, “Qadın azad doğulur və elə də qalır və qanun 
qarşısında kişi ilə bərabər hüqüqa malikdir” ? (Çəki: 1)

Qadın və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
Minilliyin Bəyannaməsi 
BMT-nin bəyannamsində 
İnsan və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi 
Qadınlara qarşı Zorakılığın Aradan Qaldırılması haqqında Bəyannamə

Sual: Azərbaycanda qadın problemləri ilə məşqul olan dövlət orqanı necə adlanır? 
(Çəki: 1)

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
Qadın Dövlət Komitəsi 
Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
Qadın, Ailə və Demoqrafiya işləri üzrə Komitet 
Qadın İşlər Nazirliyi 



Sual: 1. Nə vaxt gender anlayışı feminizm çərçivəsindən çıxdı? (Çəki: 1)
XX əsrin 90-cı illərində
XX əsrin əvvəllərində
1920-ci illərdə
1930-cu illərdə
1940-cı illərdə

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
Gender anlayışı feminizmlə əlaqələndirilir.
Gender cinsi fərqlərin bioloji deyil, sosial xarakterini nəzərə çarptırır
Cins insanların anatomik-bioloji xüsusiyyətlərini bildirir.
Gender – mürəkkəb sosiomədəni konstruktur.
XX əsrin əvvəllərində gender feminizm çərçivəsindən çıxdı

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Matriarxatın son çiçəklənmə mərhələsi nə vaxtdır? (Çəki: 1)
Paleolit
Mezolit
Neolit
Tunc
Dəmir

Sual: Cəmiyyətin anaxaqanlıqdan ataxaqanlığa keçməsinə nə səbəb oldu? (Çəki: 1)
Daşın kəşfi
Alovun ram edilməsi
Fiziki əməyin ön plana keçməsi ilə kişi məyinə ehtiyacın yaranması
Neandertal insanın formalaşması

Sual: Matriarxatın parlaq ifadəsini tədqiqatçılar harada aşkar etdilər? (Çəki: 1)
Hindistanda 
Çində və Yaponiyada 
Melaneziya qəbilələrində
Antraktidada
Tibetdə



Sual: “ Amazonkalar günü” harada bayram edilir? (Çəki: 1)
Monoklissiya adlı yunan qəbiləsində
Melaneziya tayfalarında 
Tibetdə
Afrika tayfalarında
Hindistan əyalətlərində

Sual: Yunanların məşhur ilahəsi kim idi? (Çəki: 1)
Artemida 
Femiskira
Efes
Fradmon
Hera

Sual: Diodor sisiliyskiyə görə amazonkalar harada yaşayırlar? (Çəki: 1)
Tibetdə 
Liviyada 
Avstriyada 
Hindistanda
Romada

Sual: Çariçə İppolita kim idi? (Çəki: 1)
Nizaminin qəhrəmanı
İsgəndərə qarşı vuruşan amazonka
Kappadokiya əyalətinə rəhbərlik edən qadın
Axillesin sevgilisi
Heredotun “tarix” əsərində obraz

Sual: Düzgün cavabı tapın (Çəki: 1)
Qədim dövr mənbələrində kişilərin uşağın qayğısına qalmağı ilə bağlı hər hansı 

adətə rast gəlinmir
Bretan ata Qvadelupada ilk missioner olmuş və Karib adalarında yaşayanlar 

barədə ilkin məlumatları çatdırmışdır
Yaponiyada kuvadaya rast gəlinmir
Tomris kappodokiya əyalətinə rəhbərlik edirdi
Braziliyada kuvada ilə bağlı heç bir iz yoxdur 

Sual: Bibliyadakı Həvva Sumer mifialogiyasındakı ana ilahə Ninxursaç ilə 
həmagəngdir fikrini kim irəli sürüb? (Çəki: 1)

Morqan
Engeles
Iusus
Kramer
Lennan



Sual: Hansı din ilk olaraq kosmik politeizmi dəf edərək onu ata allahın mənəvi 
qanunları ilə əvəz edib? (Çəki: 1)

Islam
Xristianlıq
Iudaizm
Buddizm
Şamanizm

Sual: “ Nigahda sevmək sevilməkdən daha böyük xoşbəxtlikdir” fikri kimə aiddir? 
(Çəki: 1)

Aristotel
Pentarx
Herodot
Manandr
Kramer

Sual: Ellinist dövründə yunan-roma dinində universal ilahə kim idi? (Çəki: 1)
Artemida 
Ippolita 
Hera
Tomris
Isida

Sual: Öz qardaşına ərə gedərək Misiri onunla birgə idarə edən hökmdar kim idi? 
(Çəki: 1)

Hera
Tomris
Isida
Ippolita
Arsinaya

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir: “Allahın birləşdirdiyini insan ayıra bilməz”, “ Nigah 
iki “mən”dən bir yaratmaq cəhdidir, bu yaradanın əmridir onu pozmaq olmaz.” (Çəki: 
1)

Mariya Maqdalina
Isa peyğəmbər
Musa peyğəmbər
apostol Pavel
məhəmməd peyğəmbər

Sual: Vizantiya imperatoru I Yustinianın həyat yoldaşı olmuş dövrünün məşhur və 
istedadlı qadınlarından olan bu qadın dövlət və kilsə məsələlərindən güzəl baş çıxarır 
və məşğul olurdu. O kimdir? (Çəki: 1)

Irina
Sofiya



Feodora
Mariya
Hera

Sual: Albaniyada ilk monastr olan Sunikede yerləşən monastr kim tərəfindən 
ucaldılıb? (Çəki: 1)

Sofiya
Feodorab]
Hera
Irina
Varazduxt

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
Alban qadını haqqında V əsrə aid alban hüquq sənədlərində məlumata rast 

gəlinir
Xristianlığa qədər Albaniyada yaxın qohumlar arasında kəbin qadağan idi
VIII əsrdə alban məbədi kişiyə yalnız V dərəcəli qohumla evlənmə icazəsi verirdi
Alban qadınları haqqında Moisey Kalankatuyskinin əsərlərində oxumaq olar
Şirinin obrazı “ Xəmsə”də yaradılmışdı

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
Islam boşanmaya icazə verir
Isa peyğəmbər boşanmanı qəbul etmirdi
Islamda dörd qadınla evlənməyə icazə var 
“Nisa” surəsi qadınlardan bəhs edir
Islam qadınlara iudaizmlə münasibətdə daha az hüquq verir

Sual: “ Mərifətnamə” kitabının müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Bakıxanov
Miyanəçi
Axundov 
Saib Təbrizi
Ibrahim Həqqi

Sual: 936-cı il Vayodzor adlanan yerdə Qndevank kilsəsini kim tikdirmişdir (Çəki: 1)



knyaz Asota
knyagina Sumana
Sofya
Azərimodoxt
Hera

Sual: Vaqandnin monastrı kim tərəfindən tikilmişdi? (Çəki: 1)
Asota
Sprama
Şirin
Sofya
Saqanduxt

Sual: Müqəddəs Mariam kilsəsi neçənçi illərdə tikilib? (Çəki: 1)
500-540
285-340
1191-1196
1450-1455
1233-1237

Sual: Qandzasar kilsəsi və onun köməkçi tikililərini kim tikdirmişdi? (Çəki: 1)
Sprama
Həsən Cəlal və xanımı Mamka 
Arzu xatın 
Saqanduxt 
Şirin banu

Sual: Suriyada şöhrət qazanmış məşhur vaizə qadın kim idi? (Çəki: 1)
Vəchiyyə
Arzu xatın
Sitt-əl Üləma
Zeynəb xatın
Arzu xatın

Sual: Qəznəvi hökmdarı Mahmuda qarşı vuruşan Reyin azyaşlı sahibəsı kim idi? 
(Çəki: 1)

Xədicə xatın
Arzu xatın
Zeynəb xatın 
Vəchiyyə xatın
Səyidə xatın 

Sual: Dehli türk müsəlman dövlətinin sultanı olmuş qadın kim idi? (Çəki: 1)
Raziyə xatın 



Arzu xatın 
Vəchiyyə xatın
Zenəb xatın
Xədicə xatın

Sual: Islam tarixində ilk dəfə Məkkəyə Kəbə üçün örtük göndərən, eləcədə Misirdə 
güclü siyasi nüfüza malik qadın kim idi? (Çəki: 1)

Sacarat-əd Dürr
Səyidə xatın 
Arzu xatın
Xədicə xatın
Zeynəb xatın

Sual: Monqollarda imperatorun ölümündən sonra dövləti kim idarə edirdi? (Çəki: 1)
Imperatorun böyük oğlu
Imperatorun dul xanımı
Imperatorun böyük övladı
Imperatorun böyük qızı 
Imperatorun böyük gəlini

Sual: Rusiyada ilk maliyyə islahatını kim keçirmişdir? (Çəki: 1)
Urraka
Yelizaveta
Marqarita
Olqa
Mariya

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir? “Avropalılar nahaq türk qadınlarının çətin 
vəziyyetinə acıyır, çünki onlar dünyadakı bütün xanımlardan daha azaddırlar və 
tamamilə keyf içində ömür sürürlər”. (Çəki: 1)

Şulqin
Buslayev
Yaroslav Mudrı
Feodora
Istambuldakı ingilis səfirinin xanımı Meri Uortli



Sual: R. Cənninqsin 1975-cı ildə çap olunmuş əsərində Kayserinin və digər türk 
səhərlərinin protokollarının təhlilindən nə məlum olur? (Çəki: 1)

Qadınların boşanma iddiasının almaması
Qeydə alınmış iddiaların 11 faizdən çoxunun qadınlar tərəfindən irəli 

sürülmüşiddia olması
Qadınların heç bir mülkiyyətə sahib olmaması
Kişilərin qadınlar üzərində bütün haqqlara sahib olması

Sual: Cəlairilər taxtına sahib olmuş, adına sikkələr kəsilən qadın kim idi? (Çəki: 1)
Xədicə xatın
Raziyə xatın
Hüseyn Dendi xatın
Məlikə Fatimə 
Səyidə xatın

Sual: XV əsr Azərbaycanda məşhurlaşmış diplomat qadın kim idi? (Çəki: 1)
Sara xatın 
Xədicə xatın 
Tutibikə 
Raziyə xatın
Səyidə xatın

Sual: Sumatra adasında olan hansı dövlət 58 il ərzində 4 sultan qadın tərəfindən 
idarə olunub? (Çəki: 1)

Aqe dövləti
Neopalitan 
Samara
Tetra
Sumatra

Sual: Kalmar ittifaqını yaradan Semiramida adını almış qadın idi? (Çəki: 1)
I Covanka
Xuna 
Qanlı Mariya
Marqarita
Izabella

Sual: Şotlandiyada 25 il taxtda olmuş məşhur qadın kim idi? (Çəki: 1)
I Covanka 
I Yelizaveta 
Qanlı Mariya 
Mariya Stüart
Izabella



Sual: Ingiltərədə 45 il taxtda olmuş və İspaniyanı məğlub edərək öz dövlətini ən 
böyük dəniz dövlətinə çevirən qadın kim idi? (Çəki: 1)

Mariya Anna 
I İzabella 
I Yelizaveta
Ulrika-Eleonara 
Mariya Tereza

Sual: XV əsr Fransa tarixinin ən məşhur qadını kimdir? (Çəki: 1)
I Mariya Tereza 
Janna Dark
I İzabella
Mariya Anna 
Stüart Mariya

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir? “ İqtisadi elm əslində nədir: seçim nəzəriyyəsidir 
və ya insanları onlara lazım olan resurslar və inkişaf imkanları ilə təmin etmə 
nəzəriyyəsidir?” a) C. Nelson (Çəki: 1)

C. Nelson
Bekker 
K. Marks 
A. Smit
Marşal

Sual: Istehsalat faktorları hansı 3 esas kateqoriyaya ayrılır? (Çəki: 1)
Torpaq, məhsul, xammal
Torpaq, əmək, xidmət
əmək, məhsul, xidmət
əmək, kapital, xidmət
torpaq, əmək, məhsul

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Janna Darkı məhkəmədə hansı ittihamla asdılar (Çəki: 1)
Vətənə xəyanətdə
Zinakarlıqda 
Sehrbazlıq və cadugərlikdə



Inqilabı idarə etmədə 
Satqınlıqda

Sual: Hansı əsr Rusiya tarixində qadın hökmranlığı əsridir? (Çəki: 1)
XV əsr
XIV əsr
XVIII əsr
XX əsr
XVI əsr

Sual: Rusiya torpaqlarını genişləndirən və qadın təhsilinin əsasını qoyan hökmdar 
kimdir? (Çəki: 1)

I Yekaterina
II Yekaterina
Anna
Sofiya
Mariya

Sual: XVIII əsrdə Rusiyada ilk dəfə Elmlər Akademiyasının prezidenti olmuş qadın 
kim idi? (Çəki: 1)

Knyazeva
Urusova
Semyonova
Mixaylova
Daşkova

Sual: XVIII əsr Azərbaycan tarixində iz qoymuş döyüşkən ruhlu qadın kim idi? (Çəki: 
1)

Sara xatın
M. Gəncəvi
Tuti Bikə
Səidə xatın 
Despinə xatın

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
1922-ci il ərəb qrafikasından latın qrafikasına keçirilmə ilə bağlı qərar verilsə də, 

Türkiyənin də latın qrafikasına keçidi Sovet hökümətini türklərin yaxınlığının 
qarşısını almaq üçün kiril əlifbasına keçmək barədə qərar qəbul etməsinə səbəb 
olub

I ümumrus qadın qurultayı 1908-ci il keçirildi
1917-ci ildəki inqilabdan sonra liberal-demokratik qadın təşkilatları buraxıldı
Sovet hakimiyyəti qadınların cəmiyyətdəki işlərə qoşulmasının əleyhinə idi
1920-ci il kommunist partiyasının mərkəzi komitəsi yanında qadın şurası təsis 

edildi



Sual: Sovet hakimiyyəti qurulandan sonrakı tədbirlərə aiddir. 1. 1908-ci il ümumrus 
qadın qurultayı keçirildi 2. Partkomların nəzdində qadın şöbələri yaradıldı 3. 1920-ci il 
KPMK-nın yanında qadın şurası təsdiq edildi 4. Qadın hərəkatı Qazaxıstandan 
başladı 5. 1921-ci il Azərbaycanda bitərəf qadınların I qurultayı keçirildi (Çəki: 1)

1,2,3
1,3,4
2,3,5
2,3,4
3,4,5

Sual: “ Jenotdel” nedir? (Çəki: 1)
Qadın klubları
Qadın hərəkatı
Partkomların nəzdində qadın şöbələri
Ümumrus qurultayın qərarlar
Rəhbərliyə ünvanlanan xüsusi dekret

Sual: Bakıda “ jenotdel” müdirlərinin ilk iclası nə vaxt oldu? (Çəki: 1)
1904
1925
1947
1921
1985

Sual: Səhvi tapın (Çəki: 1)
Azərbaycanın bitərəf qadınların birinci qurultayı 1921-ci il keçirildi
Azərbaycanın birtərəf qadınlarının birinci qurultayında 1188 nümayəndədən 815-i 

Bakını, 373-ü isə qəzaları təmsil edirdi
I qurultay “Şərqin bütün qadınlarına” müraciət qəbul edildi
Kənd təsərrüfatında işləyənlərin 37%-i qadın idi
II qurultay 1925-ci il keçirildi

Sual: Azərbaycanın bitərəf qadınlarının II qurultayı nə vaxt keçirildi? (Çəki: 1)
1920
1937
1957
1988
2000

Sual: Qadınların III qurultayı nə vaxt keçirildi? (Çəki: 1)
1921
1957
1965
1967
2008



Sual: Azərbaycanda qadın şuraları nə vaxt yaradıldı? (Çəki: 1)
1940-cı illərdə
1910-cu illərdə
1960-cı illərdə
1980-ci illərdə
1920-ci illərdə

Sual: Sovet dövründə elmin feminləşməsinin II dalğası nə vaxta təsadüf edir? (Çəki: 
1)

20-ci illərə
30-cu illərə
40-cı illərə
50-ci illərə 
60-ci illərə

BÖLMƏ: 1403
Ad 1403

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: iqtisadiyyatın seçim nəzəriyyəsi kimi müəyyənləşdirilməsi ideyası kimə aiddir? 
(Çəki: 1)

Bekker 
Nelson
Robbina
Marşal
Marks

Sual: iqtisadiyyatın maddi rifahların nəzəriyyəsi kimi müəyyənləşdirilməsi ideyası fikri 
kimə aiddir? (Çəki: 1)

Marşal
Smit
Robbina
Marks
Nelson

Sual: Gender rollarina görə qadın əməyinə daxildir: 1. Ev işi 2. Uşaqlara qayğı 3. 
Məcburi əmək 4. Ailə təsərrüfatına qarışmama (Çəki: 1)

1,2
1,3



1,3,4
1,2,4
3,4

Sual: Iqtisadiyyatın təşkilinin iki əsas sistemi hansıdır?1. Bazar kapitalist sistemi 2. 
Sosialist qarışıq sistem 3. əmrana sistem 4. sasial-kapitalizm (Çəki: 1)

1,3
1,2
2,3
1,4
2,4

Sual: ABŞ və əksər demokratik ölkələr hansı iqtisadi sistemə malikdir (Çəki: 1)
əmranə 
sosialist
planlı iqtisadiyyat 
bazar kapitalist
qarışıq

Sual: Hansı dövlət əmranə iqtisadiyyata malik idi? (Çəki: 1)
ABŞ 
Fransa
SSRİ
Almaniya
BB

Sual: XIX əsrdə hansı dövlət 100% li bazar iqtisadiyyatına malik olmağa yaxın idi? 
(Çəki: 1)

ABŞ
Çin
Fransa
Ingiltərə
Çili

Sual: Əmranə iqtisadiyyatın ən görkəmli tədqiqatçısı kim olmuşdur? (Çəki: 1)
Marşal
Robbina
Smit
Marks
Lenin

Sual: Azərbaycanda qadınların sayca çoxluq təşkil etdiyi “qadın” peşə sahələrinə 
aiddir? 1. Səhiyyə 2. Iqtisadiyyat 3. Hərb 4. Mədəniyyət (Çəki: 1)

1,4



2,4
2,3
1,3
3,4

Sual: Azərbaycanda qadınların sayca çoxluq təşkil etdiyi “qadın” peşə sahələrinə 
aiddir? 1. Təhsil 2. Incəsənət 3. Iqtisadiyyat 4. Sosial sığorta (Çəki: 1)

1,3,4
1,2,3
2,3,4
2,3
1,3,4

Sual: “Gender berabərliyinin təminatları haqqında “ Azərbaycan Respublikasının 
qanunun əsas məqsədi nədir (Çəki: 1)

Qadınların sosial həyata cəlb etmək
Qadın hüquqlarını qorumaq
Cinsi mənsubiyyətinə görə ayrıseçkiliyi bütün formalarını aradan qaldırmaq 
Qadınları zoraçılıqdan müdafitə etmək
Ailə münasibetlərini tənzimləmək 

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, gender nədir? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sferalarında kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti 
Kişi və qadınların hüquq bərabərliyi 
nsan hüquqlarının həyata kişirilməsində bərabər şərait və imkanlar
sosial proses
eqalitarlıq

Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, gender bərabərliyi nədir? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sferalarında kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti
Qadin və kişilərin hüquq bərabərliyi və hüquqların həyata keçirilməsində bərabər 

imkanlar 
Sosial proses 
Eqalitarliq



Dövlət siyasəti

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə, aşağıdakılardan hansı ayrıseçkilik sayılmır: (Çəki: 1)

fərqli əmək haqqı
işə qəbulda fərqlər
dövlət qulluğuna qəbulda fərqlər
fərqli pensiya və nigah yaşı
fərqli iş şəraiti

Sual: “Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa görə hansılar ayrıseçkilik hesab olunmur?1. fərqli əmək haqqı 2. fərqli 
pensiya və nigah yaşı 3. həqiqi hərbi xidmətə çağırış 4. fərqli işə qəbul 5. cəzaçəkmə 
müəssisələrində fərqli şərait (Çəki: 1)

1,2,3
2,3,4
2,3,5
1,3,5
2,4,5

Sual: Səhvi tapın. (Çəki: 1)
a) Işəgötürən cinsindən asılı olmayaraq işçilərə eyni intizam tədbiri tətbiq 

etməlidir
Qadın və kişilərin bərabər təhsil hüququ var
Qadın və kişilərin siyasi partiyaların fəaliyyətində bərabər iştirak hüququna 

malikdirlər
Yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün müsabiqənin elan edilməsi yol verilmir
Kişi və qadınlar üçün cəzaçəkmə müəssisələrin də eyni şərait yaradılmalıdır

Sual: 45. Azərbaycanda qızlar və oğlanlar üçün nigah yaşı neçədir? (Çəki: 1)
Qız-17, oğlan-18
Qız-16,oğlan-17
Qız-18, oğlan-19
Qız-18, oğlan-18
Qız-18, oğlan-20

Sual: Azərbaycn Respublikasının konstitusiyasının neçənci maddəsi nigah (Çəki: 1)
25
34
35
26
21

Sual: Nigah hüququ ilə bağlı səhvi tapın (Çəki: 1)
Konstitusiyanın 34cü maddəsi nigah hüququna həşr olunub



Azərbaycanda qızlar və oğlanlar üçün nigah yaşı 18dir
Nigah könüllü razılıq əsasında bağlanılır
ər və arvadın hüquqları bərabərdir
dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir

Sual: səhvi tapın. (Çəki: 1)
Nigah hüququ 34-cü maddədədir
Nigah könüllü razılıq əsasında bağlanılır 
ər və arvadın hüquqları bərabər deyil 
dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir
qızlar üçün nigah yaşı 18, oğlanlar üçün 19dur

Sual: Gender bərabərliyinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qaununa 
görə bərabər imkanlar dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

Ictimayi həyatın bütün sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti
Insan hüquqlarının həyata keçirilməsində qadın və kişilər üçün yaradılan bərabər 

şərait və imkanlar
Qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və onları həyata keçirməklə bərabər imkanlar
Dövlət siyasəti
eqalitarlıq

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qadınlar haqqında ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvinə dair BMT-nin 
konsepsiyasısının 1-ci maddəsi hansı anlayışa aydınlıq gətirir? (Çəki: 1)

qadın hüquqları
ayrıseçkilik
gender
qadın
bərabərlik

Sual: Neçə faiz qadının ümumiyyətlə peşəsi yoxdur? (Çəki: 1)
40%
25%
50%
15% 
10%



Sual: Qadınlar idarə edənlərin neçə faizını təşkil edir (Çəki: 1)
50%
70%
10%
20% 
47%

Sual: Qadınlar köməkçi xidmət heyətinin neçə faizini təşkil edir (Çəki: 1)
50%
47%
30%
90%
80%

Sual: Qadınlar mütəxəssislərinin neçə faizini təşkil edirlər? (Çəki: 1)
50%
65%
80%
25%
47%

Sual: İşəqötürən tərəfindən ayrıseçkilik modeli kim tərəfindən təklif olunub? (Çəki: 1)
A.Smit
Rikardo
Bekker
Marks 
Nelson

Sual: “İşəgötüren nə qədər ayrı-seçkiliyə meylli olarsa, ayrı-seçkiliyə yol verən 
firmalarda bir o qədər də kişilərin və qadınların əmək haqqını ödənilməsində fərqlər 
olacaq” – bu hansı ayrıseçkilik nəzəriyyəsinə aiddir? (Çəki: 1)

işəgötüren terefindən ayrıseçkilik
istehlakçı tərəfindən ayrıseçkilik
işçı tərəfindən ayrıseçkilik
hamısına aiddir

Sual: Aşağıdakı fikirlər kimə aiddir: “ailə- ümumi qəbul edilmış anlayışda qan 
qohumluğu və ya nigah əlaqələri ilə bizim bağlandığımız bütün adamlardır” (Çəki: 1)

Marks
Louson və Herrod 
Karl Marks və Engels 
Smit 
Rikardo



Sual: Nyuklear ailə nədir? (Çəki: 1)
ər və arvad cütlyüyü – övla\övladsız
valiyedinlərindən biri övladı ilə
ər, arvad, övlad/ya övladsız, ər və arvadın valideyinləri
sadə ailə 
mürəkkəb ailə

BÖLMƏ: 1503
Ad 1503

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sosioloqlar hansı ailənin universal hesab edir? (Çəki: 1)
natamam nyuklear ailəni 
nuklear ailə
mürekkəb ailə
sadə ailə
hec bir ailə universal deyil

Sual: Mirdoka görə, ailənin hansı funksiyaları var? (Çəki: 1)
cinsi, sosial, tırbiyəvi, iqtisadi
sosial, reproduktiv, cinsi, iqtisadi
sosial, tərbiyəvi, iqtisadi, cinsi
cinsi, reproduktiv, tərbiyəvi,iqtisadi
sosial, tərbiyəvi,iqtisadi,hüquqi

Sual: Monoqam ailə nədi? (Çəki: 1)
qrup niqah 
bir neçə qadın və bir kişi 
bir qadın və bir neçə kişı 
bir kişi və bir qadın 
tək valideyin

Sual: Poligamiya harada mövcuddur (Çəki: 1)
İslam ölkələrində 
Tibetdə
Afrikada
Avropada
Amerikada



Sual: Ömürlük və boşanmanı mümkün hesab edən ailə tipi hansı ailə növünə aiddir? 
(Çəki: 1)

qrup niqahı 
monoqam
poliandriya
poliqamiya
hec birinə

Sual: Ailəni möhkəmləndirən hansı 3 dəyər mövcuddur? (Çəki: 1)
əxlaq, hüquq, ədalət
qanun, əxlaq, hüquq
qanun, ədalət, hüquq
hüquq, əxlaq, haqq
qanun, haqq, əxlaq

Sual: Gender kontraktı anlayışını elmi dövriyyəyə kim daxil edib? (Çəki: 1)
İngilislər 
ABŞ feministləri 
Ərəblər 
Skandinaviya feminist tədqiqatçıları
Fransız lingvistləri

Sual: ÜST-ün məlumatına əsasən hər il dünyada nə qədər insan zorakılıqdan ölür? 
(Çəki: 1)

2 milyon
1 milyon
2 , 5 milyon
300000
1,6 milyon

Sual: BMT tərəfindən “qadınlara münasibətdə zorakıliqla mübarızə günü “ hansı gün 
elan edilib? (Çəki: 1)

1mart
8 mart 
30 dekabr 
25 noyabr 
25 yanvar

Sual: . BMT Baş assambleyasının qadınlara münasibətlərdə zorakılığın ləğvi barədə 
deklarasiyası nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)

1948
1967 
2003 
1997 



1993

Sual: Kim hsab edir ki, boşanma ümumiyyətlə mənasızdır və həmışə münasibətləri 
tənzimləmək olar? (Çəki: 1)

T.Parsons 
Karl Vitaker 
Smit
Kerbert 
Maslou

BÖLMƏ: 1601
Ad 1601

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İsa peyğəmbər boşanma haqqında nə deyirdi? (Çəki: 1)
Boşanmaya icazə vermək olar
Allahın birləşdirdiyini insan ayıra bilməz
Boşanmaya ilk cəhd edən məhkəməyə verilir
Boşanmanı pozmaq olar
Boşanmaya qərar verən tərəf günahkardır

Sual: İlkin xristianlıqda Avropada hökmdar qadınlar kim idi? 1.Feodora 2.Tomris 
3.Nüşabə 4.Sofiya 5.İrina. (Çəki: 1)

1,2,4 
2,3,5 
1,3,4 
1,4,5 
3,4,5

Sual: Moisey Kalankatuyski hansı qadınlar haqqında məlumat verir? 1.Alban 
knyaginyası Sprama 2.Şahbanu-Şirin 3.Massaget- Tomris 4.”İsgəndərnamə”-Nüşabə 
5.Yustinianın arvadı Feodora. (Çəki: 1)

1,4,5 
1,3 
3,5 
2,4 
1,2

Sual: Quranda hansı surədə tamamilə qadınlardan bəhs edilir? (Çəki: 1)



”Əl-Maidə”
”Fatihə” 
”Nisa” 
”Bəqərə”
”Ələq”

Sual: Səhvi göstərin. (Çəki: 1)
İslamda dördə qədər arvad almaq vacibliyi yoxdur,buna təkcə icazə var.
İslam boşanmaya icazə verir
İslam boşanmaya icazə vermir
QURANIN “Nisa” surəsində qadınlardan bəhs edilir
Peyğəmbər qadınlara qarşı ədalətli rəftarı məsləhət görür

Sual: Renesans dövrü Azərbaycan poeziyasının nümayəndəsi kimdir? (Çəki: 1)
Nüşabə
Natəvan 
Heyran xanım 
Məhsəti-Gəncəvi 
Sara xatun

Sual: XII əsrdə şöhrət qazanmış Qarabağlı şairə kim idi? (Çəki: 1)
Nüşabə
Natəvan
Heyran xanım 
M.Gəncəvi 
Sara xatun

Sual: Hansı rus hökmdarının dövründə qadınlar və qadın təhsili ilə bağlı islahatlar 
həyata keçirilib? (Çəki: 1)

I Pyotr 
II Yekaterina 
III Yekaterina 
I Yelizaveta 
II Yelizaveta

Sual: Səhv cavabı göstərin. (Çəki: 1)
II Yekaterina 200 qız üçün Tərbiyə evinin əsasını qoymuşdu.
Volter,Qrim,Didro Yekaterinanı qızlar üçün Tərbiyə evi yaratmaqla bağlı planını 

müsbət qarşıladilar.
Qızlar 6 yaşından “Cəmiyyətə”daxil olur və 12 il orada qalırdılar
Zadəganlar Yekaterinanin planını çox heyranlıqla qarşıladılar.
Cəmiyyətdə qızlara xarici dillər,rəqs,din öyrədilirdi

Sual: ”Nəcib qızlar cəmiyəti” nə vaxt yaranıb? (Çəki: 1)



1775 
1840
1675
1765 
1913

Sual: Smoln monastırının nəzdnində olan “Messan- peşə məktəbində” imperatriçə 
tərəfindən ayrılan 100 min manat pulun müəyyən hissəsi hansı qızlara ayrılırdı? 
(Çəki: 1)

ali təhsil alan
texnologiyanı bilən
Universitetə daxil olmağa hazırlaşan
xarici dilləri bilən
kəbin kəsdirən qızlara

Sual: Dostoyevski hansı qadınlar haqqında “məhz ən yüksək mənəvi borc naminə hər 
şeyi qurban verən bu qadınlar bizi yeni yola istiqamətləndirir”? (Çəki: 1)

dekabristlər
emansipasionist
Avropada təhsil alan qizlar
İnqilabda güllələnən qadınlar
Ali təhsilli qızlar

Sual: Nə vaxt qadınların universitetdə mühazirə oxumaq hüququ ləğv edildi? (Çəki: 1)
1938
1963 
1863
1725
1842 


