
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar azərbaycan bolmesi kod 0707 (əyani,300 test) 
 
 

1. Sual: 24 oktyabr tarixinin BMT günü adlandırılması nə ilə əlaqələndirilir?  
 a) San- Fransisko konfransının keçirilməsi 

 b) BMT nizamnaməsinin qüvvəyə minməsi 

 c) Dumbarton-Oks konfransının keçirilməsi 

 d) Tehran konfransını keçirilməsi 

 e) Heç biri 

 
 
2.Sual: Dünya Bankı qrupunun funksiyaları hansıdır?  
 a) Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz 

gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək verir və 
gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər 
göstərir 

 b) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının 
maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata 
keçirilməsini koordinasiya edir. 

 c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir. 

 d) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 e) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim 
edir. 

 
 
3.Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) əsas məqsədi nədir?  

a) Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz 
gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək verir və 
gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər 
göstərir 



b) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının 
maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata 
keçirilməsini koordinasiya edir. 

c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki aviasiya 
ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda 
çıxış edir. 

d) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

e) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir. 

 
 
4.Sual: Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının əsas məqsədinə nə aiddir?  
 a) Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, 

dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək 
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması 
məqsədilə səylər göstərir 

 b) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının 
maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata 
keçirilməsini koordinasiya edir. 

 c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir. 

 d) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 e) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir. 

 
 
5.Sual: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hansı məsələlərin həllinə nəzarət edir?  
 a) Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz 

gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək verir və 
gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər 



göstərir 

 b) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin 
sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş 
proqramların həyata keçirilməsini koordinasiya edir. 

 c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir. 

 d) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 e) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir. 

 
 
6.Sual: Aşağıdakı variantlardan hansında BMT- nin iqtisadi fəaliyyətinin əsas istiqaməti əks 
olunmayıb?  
 a) bütün ölkələr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlərin həlli; 

 b) müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik ölkələrin iqtisadi 
əməkdaşlığına dəstək; 

 c) inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat artımına dəstək; 

 d) regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli 

 e) müharibə şəraiti yaratmaq 

 
 
7.Sual: Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar hansı funksiyaları yerinə yetirir? 1.nəzarət 2.tənzimləyici 
3. dəstəkləyici 4. əməli  
 a) 1;2;3 

 b) 1;3 

 c) 1;2;4 

 d) 2;3 

 e) 2;3;4 



 
 
8.Sual: BİT- lərin yaranmasının I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?  
 a) 1944-1945 

 b) 1945-1948 

 c) 1945- 1950 

 d) 1945-1970 

 e) 1944-1970 

 
 
9.Sual: BİT- lərin yaranması neçə mərhələdən ibarətdir?  
 a) 3 

 b) 4 

 c) 2 

 d) 5 

 e) 7 

 
 
10.Sual: BMT- nin neçə ixtisaslaşmış təşkilatı var?  

a) 24 

b) 10 

c) 28 

d) 14 

e) 7 

 
 
11.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT- nin əsas istiqamət üzrə iş proqramına aiddir?  

a) sülh və təhlükəsizlik 

b) inkişaf 



c) iqtisadi və sosial məsələlər 

d) humanitar məsələlər 

e) hamısı 

 
12.Sual: BMT və bu sistemə daxil olan təşkilatların iqtisadi və sosial sahələrdə fəaliyyətini 
tənzimləyir ?  
 a) Təhlükəsizlik Şurası 

 b) İqtisadi və Sosial Şura 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) Beynəlxalq məhkəmə 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
13.Sual: Beynəlxalq iqtisadi və sosial problemlərin müzakirəsi və bu sahədə yeridilən siyasətə 
münasibətdə tövsiyələrin işlənməsi üçün əsas forum rolunu oynayır?  
 a) Təhlükəsizlik Şurası 

 b) İqtisadi və Sosial Şura 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) Beynəlxalq məhkəmə 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
14.Sual: İqtisadi və Sosial Şura neçə üzvdən ibarətdir?  
 a) 50 

 b) 53 

 c) 54 

 d) 56 

 e) 58 

 



 
15.Sual: İqtisadi və Sosial Şuranın neçə üzvü hər üç il müddətinə seçilir?  
 a) 10 

 b) 15 

 c) 18 

 d) 20 

 e) 22 

 
 
16.Sual: BMT-nin 14 ixtisaslaşmış təsisatının, 10 funksional komissiyasının və regional 
komissiyanın işini koordinasiya edir, BMT-nin 11 fond və proqramlarından hesabat alır və 
BMT sisteminə daxil olan təşkilatlara və üzv dövlətlərə tövsiyələr verir ?  
 a) Təhlükəsizlik Şurası 

 b) İqtisadi və Sosial Şura 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) Beynəlxalq Məhkəmə 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
17.Sual: BMT sisteminin insan və maliyyə resurslarının təxminən 70%-i sərəncamındadır?  
 a) İqtisadi və Sosial Şuranın 

 b) Təhlükəsizlik Şurasının 

 c) Qəyyumluq Şurasının 

 d) Beynəlxalq Məhkəmənin 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
18.Sual: İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı 
aiddir ?  
 a) dünyada iqtisadi və sosial vəziyyət, fundamental icmallar və analitik 

materialların hazırlanması 



 b) beynəlxalq ticarətin vəziyyəti və inkişafı 

 c) ətraf mühitin müdafiəsinin aktual problemləri 

 d) iqtisadi və elmi-texniki sahələrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım 
proqramları 

 e) sadalananlarn hamısı 

 
 
19.Sual: İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı 
aiddir ?  
 a) ərzaq probleminin müxtəlif aspektləri 

 b) sosial-iqtisadi statistika və onun harmonlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi 
məsələləri 

 c) demoqrafik problemlər və əhali məntəqələrinin problemləri 

 d) təbii resurslardan rasional istifadə məsələləri 

 e) sadalananların hamısı 

 
 
20.Sual: İqtisadi və Sosial Şuranın həll etdiyi iqtisadi və sosial məsələlərə aşağıdakılardan hansı 
aiddir ?  
 a) maliyyə resurslarının mobilizasiyası və istifadəsi məsələləri 

 b) inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatlarında dövlət və kooperativ 
sektorlarının rolu və nisbətinin təhlili 

 c) regional əməkdaşlıq məsələləri 

 d) ərzaq probleminin müxtəlif aspektləri 

 e) sadalananların hamısı 

 
 
21.Sual: Qəyyumluq altında olan ərazilərdə beynəlxalq müşahidənin təmin edilməsi üçün, 
həmçinin bu ərazilərin hökumətlərinin özünüidarəetməyə və ya müstəqilliyə hazırlşamaq üçün 
zəruri səyləri göstərmələrinin təmin edilməsi üçün yaradır?  
 a) İqtisadi və Sosial Şura 



 b) Təhlükəsizlik Şurası 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) Beynəlxalq Məhkəmə 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
22.Sual: Qəyyumluq Şurası, BMT-nin aşağıdakı Üzvlərindən ibarətdir?  
 a) qəyyumluq altında olan əraziləri idarə edən üzv-dövlətlər 

 b) Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri 

 c) Baş Məclis tərəfindən üç il müddətinə seçilən üzv-dövlətlər 

 d) sadalananların hamısı 

 e) hec biri doğru deyil 

 
 
23.Sual: Qəyyumluq Şurası öz funksiyalarını yerinə yetirərkən?  
 a) idarə edən hakimiyyət tərəfindən təqdim olunan məruzələri nəzərdən 

keçirə bilər 

 b) petisiyalar qəbul etmək və onları idarə edən hakimiyyətlə 
məsləhətləşməklə onlara baxa bilər 

 c) idarə edən hakimiyyətlə razılaşdırılmış müddətlərdə qəyyumluq altında 
olan müvafiq ərazilərə müntəzəm vizitlər təşkil edə bilər 

 d) qəyyumluq haqqında sazişlərin şərtlərinə müvafiq olaraq bu göstərilmiş və 
digər tədbirləri görə bilə 

 e) sadalananların hamısı doğrudur 

 
 
24.Sual: Neçənci ildən etibarən bütün qəyyumluq altında olan ərazilər özünüidarəetməyə 
keçmiş və ya müstəqillik qazanmış, və ya qonşu müstəqil dövlətlərə birləşmişlər?  

a) 1991 

b) 1992 



c) 1993 

d) 1994 

e) 1995 

 
 
25.Sual: Hər bir qəyyumluq altında olan ərazinin əhalisinin siyasi, iqtisadi, sosial tərəqqisinə və 
təhsil sahəsində tərəqqisinə aid anket tərtib edir?  
 a) Təhlükəsizlik Şurası 

 b) İqtisadi və Sosial Şura 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) Beynəlxalq Məhkəmə 

 e) heç biri dogru deyil 

 
 
26.Sual: Baş Məclisin, Təhlükəszilik Şurasının və digər orqanların göstərişlərinə uyğun olaraq, 
təşkilatın əməliyyat və inzibati işini həyata keçirir ?  
 a) Katiblik 

 b) Beynəlxalq məhkəmə 

 c) Qəyyumluq Şurası 

 d) İqtisadi və Sosial Şura 

 e) heç biri doğru deyil 

 
 
27.Sual: Baş Katib təyin olunur ?  
 a) Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsi əsasında Baş Məclis tərəfindən 

 b) İqtisadi və Sosial Şuranın tövsiyəsi əsasında Baş Məclis tərəfindən 

 c) Beynəlxalq məhkəmənın tövsiyəsi əsasında Baş Məclis tərəfindən 

 d) Qəyyumluq Şurasının tövsiyəsi əsasında Baş Məclis tərəfindən 

 e) heç biri doğru deyil 



 
 
28.Sual: Baş Katib Təşkilatın işi barədə illik məruzə təqdim edir?  
 a) Baş Məclisə 

 b) Təhlükəsizlik Şurasına 

 c) Beynəlxalq məhkəməyə 

 d) Iqtisadi və Sosial Şuraya 

 e) Qəyyumluq Şurasına 

 
 
29.Sual: Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasına, onun fikrincə, təhlükə 
törədə bilən istənilən məsələni Təhlükəsizlik Şurasının nəzərinə çatdıra bilər?  

a) Baş Katib 

b) Baş Məclis 

c) Beynəlxalq məhkəmə 

d) Iqtisadi və Sosial Şura 

e) Qəyyumluq Şurası 

 
 
30.Sual: Baş Katib neçə il müddətinə seçilir?  
 a) 1 il 

 b) 3 il 

 c) 5 il 

 d) 7 il 

 e) 10 il 

 
 
31.Sual: Katiblik neçə departament və idarədən ibarətdir ?  
 a) 10 

 b) 12 



 c)  14 

 d) 16 

 e) 20 

 
 
32.Sual: Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi 
istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən 
istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir?  
 a) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 
 
33.Sual: Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin 
gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir?  
 a) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 
 
34.Sual: Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat 
və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir?  
 a) BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı 

 b) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 c) Beynəlxalq Valyuta Fondu 



 d) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 e) BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

 
 
35.Sual: Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal 
surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata keçirilməsini koordinasiya edir?  
 a) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 
 
36.Sual: Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir?  
 a) Dünya Bankı Qrupu 

 b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 e) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 
 
37.Sual: Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə sabitliyinin təmin 
edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, 
tövsiyələrin verilməsi və yardım göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır?  
 a) Dünya Bankı Qrupu 

 b) Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 e) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 



 
 
38.Sual: Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi 
üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün 
sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir?  
 a) Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 e) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 
 
39.Sual: Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz gəmiçiliyinin 
təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin 
aradan qaldırılması məqsədilə səylər göstərir?  
 a) Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 c) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 
 
40.Sual: Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın 
inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir?  
 a) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 b) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 c) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Elektrik Əlaqəsi İttifaqı 

 
 
41.Sual: Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və 



poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir?  
 a) Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 b) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 c) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 d) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 
 
42.Sual: Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları 
stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir?  
 a) Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı 

 b) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 c) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 d) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 
 
43.Sual: Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət 
nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək 
verir?  
 a) Ümumdünya Əqli Mülkiyyəti Təşkilatı 

 b) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 c) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 d) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 

 
 
44.Sual: Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul 
qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə maliyyə resurslarının 
mobilizasiyası ilə məşğul olur?  
 a) Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu 



 b) Ümumdünya Əqli Mülkiyyəti Təşkilatı 

 c) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 d) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 e) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 
 
45.Sual: Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması yolu ilə 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına dəstək verir?  
 a) Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı 

 b) Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu 

 c) Ümumdünya Əqli Mülkiyyəti Təşkilatı 

 d) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 e) Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

 
 
46.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin daimi komitəsidir?  
 a) Proqramlar və koordinasiya Komitəsi 

 b) Əhali məntəqələri üzrə komissiya 

 c) Qeyri-hökumət təşkilatları Komitəsi 

 d) Hökumətlərarası təşkilatlrla danışıqlar Komitəsi 

 e) Sadalananların hamısı 

 
 
47.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?  
 a) Statistika komissiyası 

 b) Əhalinin yerləşdirilməsi və inkişaf üzrə komissiya 

 c) Sosial inkişaf komissiyası 

 d) İnsan haqları komissiyası 



 e) Sadalananların hamısı 

 
 
48.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?  
 a) Qadınların vəziyyəti üzrə komissiya 

 b) Narkotik vasitələr üzrə komissiya 

 c) Cinayətkarlığın xəbərdar edilməsi üzrə komissiya 

 d) Elm və texnika komissiyası 

 e) Sadalananların hamısı 

 
 
49.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?  
 a) BMT-nin meşələr üzrə Forumu 

 b) Dayanıqlı inkişaf komissiyası 

 c) Elm və texnika komissiyası 

 d) Qadınların vəziyyəti üzrə komissiya 

 e) Sadalananların hamısı 

 
 
50.Sual: Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?  
 a) Dayanıqlı inkişaf komissiyası 

 b) BMT-nin meşələr üzrə Forumu 

 c) Elm və texnika komissiyası 

 d) Qeyri-hökumət təşkilatları Komitəsi 

 e) Sadalananların hamısı 

 
 
51.Sual: BMT-nin büdcəsində olan vəsait xərclənir?  
 a) BMT-nin baza infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə 



 b) Tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

 c) Personala 

 d) Sadalananların hamısı 

 e) Heç biri doğru deyil 

 
 
52.Sual: Hər bir dövlətin üzvlük haqqı hesablanır?  
 a) dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerə görə 

 b) ərazisinin sahəsinə görə 

 c) əhalisinin sayına görə 

 d) siyasi gücünə görə 

 e) hərbi potensialna görə 

 
 
53.Sual: BMT sisteminə daxildir?  
 a) BMT özü 

 b) BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar 

 c) Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu istisna olmaqla digər 
ixtisaslaşmış təsisatlar 

 d) BMT-nin özü, BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi 
əməliyyatlar, həmçinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu istisna 
olmaqla ixtisaslaşmış təsisatlar 

 e) Heç biri doğru deyil 

 
 
54.Sual: BMT-nin üzv-dövlətlərindən üzvlük haqqının toplanması zamanı Baş Məclis 
tərəfindən istifadə olunan əsas meyar ?  
 a) ölkənin ödəmə qabiliyyəti 

 b) ölkənin rəqabətqabiliyyəti 

 c) ölkənin hərbi potensialı 



 d) ölkənin siyasi mövqeyi 

 e) sadalananların hamısı 

 
 
55.Sual: Ödəmə qabiliyyəti müəyyən edilir?  
 a) Ümumi Milli Məhsulun həcmi əsasında 

 b) xarici borcun həcmi əsasında 

 c) adambaşına düşən gəlirin aşağı səviyyəsi əsasında 

 d) Ümumi Milli Məhsulun həcmi və bir sıra korrektələr - xarici borcun 
həcmi, adambaşına düşən gəlirin aşağı səviyyəsi və s. əsasında 

 e) Sadalananların heç biri 

 
 
56.Sual: Birləşmiş Millətlər?  
 a) həyat səviyyəsinin artırılmasına, əhalinin tam məşğulluğuna, iqtisadi və 

sosial tərəqqi və inkişaf şəraitinə dəstək verirlər 

 b) iqtisadi, sosial, səhiyyə və yanaşı sahələrdə beynəlxalq problemlərin 
həllinə; mədəniyyət və təhsil sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığa dəstək 
verirlər 

 c) irqinə, cinsinə, dilinə və ya dini mənsubiyyətinə fərq qoyulmadan bütün 
insanların əsas hüquq və azadlıqlarına hamılıqla hörmət edilməsinə və riayət 
edilməsinə dəstək verirlər 

 d) sadalananların hamısı doğrudur 

 e) heç biri doğru deyil 

 
 
57.Sual: BMT-nin iqtisadi fəaliyyəti özündə hansı əsas istiqaməti əks etdirir ?  
 a) bütün ölkələr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlərin həlli 

 b) müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik ölkələrin iqtisadi 
əməkdaşlığına dəstək 

 c) inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat artımına dəstək 



 d) regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli 

 e) sadalananların hamısı 

 
 
58.Sual: Aşağıdaklardan hansı BMT-nin texniki-məsləhətə ehtiyacı olan ölkələrə texniki 
yardım göstərilməsi prinsipidir?  
 a) texniki yardım daxili işlərə xarici iqtisadi və siyasi müdaxilə vasitəsi rolunu 

oynamamalıdır 

 b) texniki yardım ancaq hökumətlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir 

 c) texniki yardım ancaq bu ölkəyə təqdim edilməlidir 

 d) texniki yardım mümkün qədər ehtiyacı olan ölkənin arzu etdiyi formada 
təqdim edilməlidir 

 e) sadalananların hamısı 

 
 
59.Sual: BMT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq orqanları sisteminin əsas struktur bölmələri 
hesab edilir?  
 a) Baş Məclis, Təhlükəsizlik Şurası, Katiblik 

 b) Baş Məclis, İqtisadi və Sosial Şura, Katiblik 

 c) Katiblik, Beynəlxalq Məhkəmə, İqtisadi və Sosial Şura 

 d) Beynəlxalq Məhkəmə, Qəyyumluq Şurası, Təhlükəsizlik Şurası 

 e) Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Qəyyumluq Şurası 

 
 
60.Sual: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ?  

Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək 
standartlarını müəyyən edir 

Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 
yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə maliyyə 
resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur 

Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması 



yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına dəstək verir 

Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət 
nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid məsələlərdə əməkdaşlığın 
inkişafına dəstək verir 

Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 

 
 
61.Sual: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı?  
 a) Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 

yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur 

 b) Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, 
ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid məsələlərdə 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir 

 c) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir 

 
 
62.Sual: BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı?  
 a) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin 

inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, 
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların 
azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir 

 b) Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 
yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur 

 c) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 



bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 d) Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldir 

 e) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 

 
 
63.Sual: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı?  
 a) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin 

sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş 
proqramların həyata keçirilməsini koordinasiya edir 

 b) Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldir 

 c) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 
 
64.Sual: Dünya Bankı Qrupu?  
 a) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 

məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim 
edir 

 b) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 



 c) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 d) Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldir 

 e) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının 
maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata 
keçirilməsini koordinasiya edir 

 
 
65.Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu?  
 a) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 

sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 b) Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının 
maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların həyata 
keçirilməsini koordinasiya edir 

 c) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 
 
66.Sual: Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı?  
 a) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin 

təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və 
mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın 
koordinatoru rolunda çıxış edir 

 b) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 



əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 c) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 d) Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 
məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım təqdim edir 

 e) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 
 
67.Sual: Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı?  
 a) Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, 

dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək 
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması 
məqsədilə səylər göstərir. 

 b) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir 

 c) Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə 
sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə 
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım 
göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 
 
68.Sual: Beynəlxalq Elektrik Əlaqəsi İttifaqı?  
 a) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya 



tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir 

 b) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir 

 
 
69.Sual: Ümumdünya Poçt İttifaqı?  
 a) Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım 

təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək 
verir 

 b) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən 
istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və 
tədqiqatlar həyata keçirir 

 c) Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən edir və mülki 
aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru 
rolunda çıxış edir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 



 
 
70.Sual: Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı?  
 a) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar 

elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə 
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir 

 b) Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, 
ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə 
dəstək verir 

 c) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 d) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən 
istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və 
tədqiqatlar həyata keçirir 

 e) Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım 
təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir 

 
 
71.Sual: Ümumdünya Əqli Mülkiyyəti Təşkilatı?  
 a) Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif 

hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid 
məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir 

 b) Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım 
təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir 

 c) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən 
istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və 
tədqiqatlar həyata keçirir 

 d) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 e) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 



 
 
72.Sual: Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu?  
 a) Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur 

 b) Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi 
tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə ümumdünya 
mübadiləsinə dəstək verir 

 c) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 d) Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, 
ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid məsələlərdə 
əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir 

 e) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən 
istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və 
tədqiqatlar həyata keçirir 

 
 
73.Sual: Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı?  
 a) Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların 

hazırlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına 
dəstək verir 

 b) Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya tezliklərindən 
istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və 
tədqiqatlar həyata keçirir 

 c) Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata keçirir, 
bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını 
müəyyən edir 

 d) Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin 
yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur 

 e) Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım 
təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir 



 
 
 

74.Sual: Latın Amerikası iqtisadi sistemi nə vaxt yaradılıb?  
 a) 1875 

 b) 1982 

 c) 1995 

 d) 1975 

 e) Heç biri 

 
 
75.Sual: Latın Amerikası İnteqrasiya Birliyi hansı müqaviləyə əsasən yaradılıb?  
 a) Panama 

 b) Montevidio 

 c) Versal 

 d) Roma 

 e) Heç biri 

 
 
76.Sual: Şərqi KArib Dövlətləri Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb?  
 a) 1981 

 b) 1980 

 c) 1974 

 d) 1950 

 e) 1989 

 
 
77.Sual: Şərqi KArib Dövlətləri Təşkilatı neçə ölkəni özündə birləşdirir?  
 a) 34 



 b) 7 

 c) 27 

 d) 15 

 e) 53 

 
 
78.Sual: Şərqi KArib Dövlətləri Təşkilatı -nın fəaliyyətndəki problemlərə aşağıdakıladan hansı 
aid deyil?  
 a) Ticarət və iqtisadi inkişaf 

 b) əmtəənin sərbəst hərəkəti 

 c) kapitalın sərbəst hərəkəti 

 d) Valyuta ittifaqı 

 e) Xarici siyasət yeritmək 

 
 
79.Sual: Amerika Dövlətlərarası İnvestisiya Korporasiyası –na aşağıdakılardan hansı daxil 
deyil?  
 a) ABŞ 

 b) Almaniya 

 c) İsrail 

 d) Yaponiya 

 e) Paraqvay 

 
 
80.Sual: Amerika Dövlətlərarası İnvestisiya Korporasiyası fəaliyyətində hansı istiqamətləri əsas 
götürmür?  
 a) Layihələrin maliyyələşdirilməsi 

 b) İri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi 

 c) Kiçik miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi 



 d) Hüquqi cəhətdən müstəqil olmaq 

 e) Heç biri 

 
 
81.Sual: Amerika Dövlətlərarası İnvestisiya Korporasiyasına neçə dövlət daxildir?  
 a) 34 

 b) 7 

 c) 27 

 d) 3 

 e) 15 

 
 
82.Sual: Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA)-ya neçə dövlət daxildir?  

b) 7 

d) 3 

f) 15 

h) 34 

j) 17 

 
 
83.Sual: ABŞ ilə Kanada arasında avtomobil sənayesi məhsulları satışı müqaviləsi nə vaxt 
imzalanıb?  
 a) 1994 

 b) 1993 

 c) 1989 

 d) 1991 

 e) 1995 

 
 
84.Sual: Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA)-nın ilk təməli neçənci ildə qpyulub?  



 a) 1947 

 b) 1994 

 c) 1965 

 d) 1989 

 e) 2010 

 
 
85.Sual: BMT-nin yaradılması barədə nizamnamə təsdiq edilib:  
 a) 24 oktyabr 1945 

 b) 26 iyun 1945 

 c) 24 sentyabr 1946 

 d) 23 avqust 1945 

 e) Heç biri 

 
 
86.Sual: BMT-nin iqtisadi və sosial şurası nə vaxt yaradılıb və neçə üzvü var?  
 a) 1945 ,54 

 b) 1946, 54 

 c) 1986, 168 

 d) 1947, 27 

 e) Heç biri 

 
 
87.Sual: BMT-nin sənayenin inkişafı təşkilatı neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 172 

 b) 178 

 c) 168 

 d) 187 



 e) 182 

 
 
88.Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondu neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 187 

 b) 178 

 c) 168 

 d) 185 

 e) 158 

 
 
89.Sual: Beynəlxalq yenidənqurma və İnkişaf Bankı neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 185 

 b) 168 

 c) 54 

 d) 164 

 e) 182 

 
 
90.Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 172 

 b) 175 

 c) 185 

 d) 168 

 e) 182 

 
 
91.Sual: İnvestisiya Təminatı üzrə Beynəlxalq Agentliyin neçə üzvü var?  
 a) 168 



 b) 164 

 c) 185 

 d) 175 

 e) 187 

 
 
92.Sual: Paris klubu nə vaxt yaradılıb?  
 a) 1956 

 b) 1945 

 c) 1946 

 d) 1961 

 e) 1986 

 
 
93.Sual: London klubuna neçə instititut daxildir?  
 56

 50

 40

 42

 47

 
 
94.Sual: FAO neçənci ildə yaradılıb?  
 1956 

 1946 

 1945 

 1977 

 Heç biri 



 
 
95.Sual: Beynəlxalq kənd təsərrüfatının İnkişaf Fondu neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb?  
 a) 1977 

 b) 1976 

 c) 1958 

 d) 1947 

 e) 1964 

 
 
96.Sual: Ümumdünya Turizm Təşkilatına uyğun olaraq neçə dövlət , dövlət birləşməsi , və 
dövlət birliyi daxildir?  
 a) 130 ,4 , 329 

 b) 130, 5, 328 

 c) 130, 3, 329 

 d) 129, 4, 330 

 e) Heç biri 

 
 
97.Sual: İqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq təşkilatının iqamətgahı harada yerləşir?  
 a) Paris 

 b) London 

 c) Roma 

 d) Cenevrə 

 e) Heç biri 

 
 
98.Sual: Beynəlxalq Energetika Agentliyi nə vaxt yaradılıb?  

1974 

1958 



1947 

1982 

1961 

 
 
99.Sual: Nüvə enerjisi üzrə Agentlik nə vaxt yaradılıb?  
 a) 1974 

 b) 1958 

 c) 1947 

 d) 1982 

 e) Heç biri 

 
 
100.Sual: Avropa Şurası neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 44 

 b) 47 

 c) 48 

 d) 43 

 e) 41 

 
 
101.Sual: Millətlər liqası nə vaxt yaradılıb?  
 a) 1946 

 b) 1931 

 c) 1947 

 d) 1956 

 e) 1964 

 
 



102.Sual: Millətlər Liqası neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 53-54 

 b) 42-43 

 c) 41-42 

 d) 54-55 

 e) 51-52 

 
 
103.Sual: BMT-nin Ticarət və İnkişaf Üzrə Konfransı harada yaranıb?  
 a) Paris 

 b) London 

 c) Roma 

 d) Cenevrə 

 e) Heç biri 

 
 
104.Sual: Cənubi Amerika Ümumi bazarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?  
 a) Argentina 

 b) Braziliya 

 c) Paraqvay 

 d) Uruqvay 

 e) İsveçrə 

 
 
105.Sual: “Kolombo Planı”nda əsas məqsəd:  
 Ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafı fəaliyyəti üzrə razılaşdırılmış siyasət 

yeritmək 

 Ada ölkələrini birləşdirmək 



 ASOR (Asiya Sakit Okean Regionu) beynəlxalq münasibətlər sistemində dinamik 
iqtisadi artım təmin etmək 

 İrriqasiya işləri , kənd rayonlarının inkişafı, heyvandarlıq, balıqçılığın inkişafını 
təmin etmək 

 Heç biri 

 
 
106.Sual: Məhsuldarlıq məsələsi üzrə Asiya təşkilatı nəyə xidmət edir?  
 a) Sahibkarlıq fəaliyyətində məhsuldarlığın artırılmasına və iqtisadi 

inkişafında əməkdaşlığın genişlənməsinə 

 b) Ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafı fəaliyyəti üzrə razılaşdırılmış siyasət 
yeritmək 

 c) ASOR (Asiya Sakit Okean Regionu) beynəlxalq münasibətlər sistemində 
dinamik iqtisadi artım təmin etmək 

 d) İrriqasiya işləri , kənd rayonlarının inkişafı, heyvandarlıq, balıqçılığın 
inkişafını təmin etmək 

 e) Heç biri 

 
 
107.Sual: Məhsuldarlıq Məsələsi üzrə Asiya təşkilatı nə vaxt yaranıb?  
 a) 1961 

 b) 1958 

 c) 1977 

 d) 1972 

 e) Heç biri 

 
 
108.Sual Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri Birliyi (ASEAN) nə ilə diqqəti cəlb edir?:  
 a) ASOR (Asiya Sakit Okean Regionu) beynəlxalq münasibətlər 

sistemində dinamik iqtisadi artım təmin etmək 

 b) Ada ölkələrini birləşdirmək 



 c) İrriqasiya işləri , kənd rayonlarının inkişafı, heyvandarlıq, balıqçılığın 
inkişafını təmin etmək 

 d) Ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafı fəaliyyəti üzrə razılaşdırılmış siyasət 
yeritmək 

 e) Heç biri 

 
 
109.Sual: ATES nə deməkdir?  
 a) Sakit Okean İqtisadi əməkdaşlığı 

 b) Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri birliyi 

 c) Məhsuldarlıq məsələsi üzrə Asiya təşkilatı 

 d) Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri birliyi 

 e) Heç biri 

 
 
110.Sual: ASEAN nədir?  
 a)  Sakit Okean İqtisadi əməkdaşlığı 

 b) Cənubi Sakit Okean forumu 

 c) Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri birliyi 

 d) Məhsuldarlıq məsələsi üzrə Asiya təşkilatı 

 e) Heç biri 

 
 
111.Sual: FİDCİ verilənlərdən hansına aiddir?  
 a) Cənubi Sakit Okean Forumu 

 b) Kolombo Planı 

 c) ATES 

 d) Sakit Okeanın Cənub hissəsi ölkələri komissiyası 

 e) Düzgün cavab yoxdur 



 
 
112.Sual: OPEC harada yaranıb?  
 a) Əlcazair 

 b) Bağdad 

 c) Tehran 

 d) Ankara 

 e) Heç biri 

 
 
113.Sual: OPEC neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 12 

 b) 16 

 c) 14 

 d) 8 

 e) 10 

 
 
114.Sual: Kofe üzrə beynəlxalq təşkilat nə vaxt yaranıb?  
 a) 1962 

 b) 1963 

 c) 1972 

 d) 1973 

 e) 1952 

 
 
115.Sual: BMT-nin Afrika ölkələri üçün təşkil olunmuş komissiyası neçə ölkəni birləşdirir?  
 a) 53 

 b) 54 



 c) 55 

 d) 52 

 e) 49 

 
 
116.Sual: Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət təşkilatı neçə ölkə daxildir?  
 a) 142 

 b) 146 

 c) 156 

 d) 158 

 e) 162 

 
 
117.Sual: Beynəlxalq əmək təşkilatı hansı sülh müqaviləsinə əsasən yaradılıb?  
 a) Panama 

 b) Montevidio 

 c) Versal 

 d) Paraqvay 

 e) Heç biri 

 
 
118.Sual: Beynəlxalq Əmək TəŞkilatının iqamətgahı haradadır?  
 a) 

Cenev
rə 

 b) 
Paris 

 c) 
Roma 

 d) 
Londo



n 

 e) 
Heç 
biri 

 
 
119.Sual: Ümumdünya İntellektual Mülkiyyəti Təşkilatı neçə dövlətin iştirakı ilə yaradılıb?  
 74

 76

 72

 68

 67

 
 
120.Sual: BMT-nin Avropa İqtisadi komissiyası neçə dövləti birləşdirir və nə vaxtdan fəaliyyət 
göstərir?  
 a) 1947, 55 

 b) 1946 ,55 

 c) 1948 ,53 

 d) 1952 .55 

 e) Heç biri 

 
 
121.Sual: Asiya inkişaf bankında aşağıdakılardan hansına daha çox üstünlük verilmir?  
 a) Kənd Təsərrüfatı 

 b) Energetika 

 c) Nəqliyyat və rabitə 

 d) İnfrastruktura sahəsi 

 e) Düzgün cavab yoxdur 

 
 



122.Sual: Cəmi kapital yaradılmasında İEOÖ neçə faiz səsə malikdirlər?  
 a)  60 faiz 

 b) 40 faiz 

 c) 17 faiz 

 d) 14 faiz 

 e) 55 faiz 

 
 
123.Sual: Cəmi kapital yaradılmasında İEÖ neçə faiz paya malikdirlər?  
 a) 60 faiz 

 b) 40 faiz 

 c) 17 faiz 

 d) 14 faiz 

 e) 55 faiz 

 
 
124.Sual: Bank vəsaiti formalaşma mənbəyinə , təyinatına ,və verilmə şərtlərinə görə bölünür: 
1) Adi vəsait fondu 2) Yardım fondu 3)Xüsusi fond 4)İnkişaf fondu  
 1.2 

 1.3 

 2.4 

 3.4 

 1.4 

 
 
125.Sual: Maldiv aşağıdakılardan hansına aiddir?  
 a) Cənubi Asiyanın Regional Əməkdaşlığı birliyi 

 b) Qərbi Afrika dövlətlərinin iqtisadi birliyi 



 c) Cənubi Şərqi Asiya dövlətləri birliyi 

 d) Afrika dövlətləri üzrə regional iqtisadi təşkilatlar 

 e) Heç biri 

 
 
126.Sual: Nigeriya İnam Fondu neçənci ildə qurulub?  
 a) 1972 

 b) 1974 

 c) 1975 

 d) 1976 

 e) 1982 

 
 
127.Sual: Nigeriya İnam Fondunun 2000-ci ildə vəsaiti təqribən nə qədər olub?  
 a) ~200 mln dollar 

 b) ~400 mln dollar 

 c) ~352 mln dollar 

 d) ~350 mln dollar 

 e) ~350-400 mln dollar 

 
 
128.Sual: Aşağıdakılardan hansılar həm də gömrük və iqtisadi ittifaqın üzvüdürlər? 1) MAR 2) 
Nepal 3)Bonqladeş 4)Kamerun  
 1,2 

 2,4 

 1,4 

 3,4 

 1,3 

 



 
129.Sual: Cənubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında sənaye və ticarət sahəsinə hansı 
dövlət müəyyənləşdirilib?  
 a) Anqola 

 b) Zambiya 

 c) Zimbabve 

 d) Namibiya 

 e) Tanzaniya 

 
 
130.Sual: Cənubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında balıqçılıq və dəniz ehtiyatları 
sahəsinə hansı dövlət müəyyənləşdirilib?  
 a) Anqola 

 b) Zambiya 

 c) Zimbabve 

 d) Namibiya 

 e) Tanzaniya 

 
 
131.Sual: Cənubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında daxili strukturlardan balıq ovlamaq 
və meşə təsərrüfatı sahəsinə hansı dövlət müəyyənləşdirilib?  
 a) Namibiya 

 b) Zimbabve 

 c) Molovi 

 d) Anqola 

 e) Heç biri 

 
 
132.Sual: Şərqi və Cənubi Afrikanın Ümumi Bazarı Birliyinin əsas məqsədlərinə aid deyil?  
 a) Sabit dnamik artım və inkişafa nail olmaq 



 b) Xarici və yerli investisiya cəlb edilməsinə şərait yaratamaq 

 c) Afrika İqtisadi Birliyi yaradılması tədbirlərinə üstünlük vermək 

 d) Eyni siyasi mövqedən çıxış etmək 

 e) Hamısı aiddir 

 
 
133.Sual: Şərqi və Cənubi Afrikanın ümumi Bazarı neçə dövləti birləşdirir?  
 a) 21 

 b) 19 

 c) 17 

 d) 20 

 e) 22 

 
 
134.Sual: Verilən dövlətlərdən hansı Ərəb İqtisadi birliyi Şurasına aiddir?  
 a) Suriya 

 b) Somali 

 c) Fələstin 

 d) Suriya 

 e) Hamısı aiddir 

 
 
135.Sual: Ərəb İqtisadi və Sosial inkişafı fondu üzvlərinin sayı Afrika inkişaf fondunun 
üzvlərinin sayından nə qədər fərqlənir?  
 a) 3 

 b) 4 

 c) 5 

 d) 6 



 e) 7 

 
 
136.Sual: Ərəb Valyuta fonduna Ərəb liqası dövlətlərindən neçəsi daxildir?  
 a) 20 

 b) 23 

 c) 25 

 d) 17 

 e) Düzgün cavab yoxdur 

 
 
137.Sual: Tekstil sənayesi üzrə Ərəb İttifaqı harada fəaliyyət göstərir?  
 a) Sudan 

 b) Suriya 

 c) İraq 

 d) İordaniya 

 e) Yəmən 

 
 
138.Sual: Şəkər üzrə Ərəb federasiyası harada fəaliyyətdədir?  
 a) Sudan 

 b) Suriya 

 c) İraq 

 d) İoardaniya 

 e) Yəmən 

 
 
139.Sual: Gəmiçilik üzrə Ərəb Federasiyası harada fəaliyyət göstərir?  
 a) Sudan 



 b) Suriya 

 c) İraq 

 d) İoardaniya 

 e) Yəmən 

 
 
140.Sual: Sement və İnşaat materilları üzrə Ərəb İttifaqı harada fəaliyyət göstərir?  
 Sudan 

 Suriya 

 İraq 

 İordaniya

 Yəmən 

 
 
141.Sual: Ərəb Bankı -Afrikanın İqtisadi inkişafı Ərəb dövlətləri Birliyinin üzvlərinin sayı 
Qərbi Afrika İnkişaf Bankının üzvlərinin sayından nə qədər fərqlənir?  
 a) 5 

 b) 6 

 c) 7 

 d) 8 

 e) Fərqlənmir 

 
 
142.Sual: BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı Baş Konfransının keçirdiyi sesiyada hansı 
məsələlər barədə qərarlar alınmır?  
 a) Büdcənin təsdiqi 

 b) Təşkilatın fəaliyyət proqramını qəbul etmək 

 c) Maliyyə ehtiyatlarının istifadəsi üzrə nəzarət 

 d) Təşkilatın iş prinsipini müəyyən etmək 



 e) Hamısı 

 
 
143.Sual: BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı -da BAŞ KONFRANS hər növbəti sesiyanı 
neçə ildən bir həyata keçirir?  
 2 

 3 

 1.5 

 2.5 

 Hər il

 
 
144.Sual: Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi təşkilatında İntellektual mülkiyyət dedikdə nə 
nəzərdə tutulur?  
 a) Sənaye mülkiyyəti və müəlliflik hüququnun obyekti 

 b) Təşkilatın məqsədinə çatmaq barəsindəki siyasəti 

 c) Katiblik, Baş direktor və s. qəbul etdiyi prinsiplərin saxlanılması 

 d) Baş məclisin qərarı obyekti 

 e) Heç biri 

 
 
145.Sual: 1968-ci ildə İsveçrədə “sənaye nümunələri və modelləriinin beynəlxalq təyinatı” 
barədə razılaşma:  
 a) 

Lissab
on 

 b) 
Haaqa 

 c) 
Madrid 

 d) 
Lakor
n 



 e) 
Paris 

 
 
146.Sual: 1925-ci ildə sənaye nümunələri və modelləri barədə razılaşma:  
 a) Lissabon 

 b) Haaqa 

 c) Madrid 

 d) Lakorn 

 e) Paris 

 
 
147.Sual: 1958-ci ildə Əmtəələrin mənşələri haqqında məlumatların qrunmasına dair razılaşma: 
 a) Lissabon 

 b) Haaqa 

 c) Madrid 

 d) Lakorn 

 e) Paris 

 
 
148.Sual: 1974-cü ildə baş tutmuş FAO-nun konfransı hansıdır?  
 a) Ərzaq konfransı 

 b) Aqrar islahat və kənd təsərrüfatının inkişafı Ümumdünya konfransı 

 c) Balıq ehtiyatlarının inkişafı və səmərəli istifadə edilməsi üzrə Ümumdünya 
konfransı 

 d) Qida üzrə Ümumdünya Konfransı 

 e) Ərzaqla təmin olunma üzrə Ümumdünya konfransı 

 
 
149.Sual: 1979-cu ildə baş tutmuş FAO-nun konfransı hansıdır?  



 a) Ərzaq konfransı 

 b) Aqrar islahat və kənd təsərrüfatının inkişafı Ümumdünya konfransı 

 c) Balıq ehtiyatlarının inkişafı və səmərəli istifadə edilməsi üzrə Ümumdünya 
konfransı 

 d) Qida üzrə Ümumdünya Konfransı 

 e) Ərzaqla təmin olunma üzrə Ümumdünya konfransı 

 
 
150.Sual: FAO-nun ərazi şöbəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?  
 a) Afrika 

 b) Asiya-Sakit okean 

 c) Avropa 

 d) Latın Amerikası və karib hövzəsi 

 e) Hamısı aiddir 

 
 
151.Sual: FAO-nun fəaliyyəti əsasən aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilmir?  
 a) Üzv olan dövlətlərin üzvlük haqqı 

 b) Üzv olan dövlətlərin trast fondu 

 c) İnkişaf proqramının yardımı 

 d) Ümumdünya Bankının ayırmaları 

 e) Hər il yeni layihə əsasında ayrılan maliyyə 

 
 
152.Sual: FAO-nun ALİ rəhbər orqanı aşağıdakılardan hansıdır?  
 a) Konfrans 

 b) Komitə 

 c) Departament 



 d) Konsulluq 

 e) Heç biri 

 
 
153.Sual: Beynəlxalq kənd təsərrüfatının inkişaf fondunda hansı departament yoxdur?  
 a) Təhlil və Tədqiqat 

 b) Daxili Audit 

 c) Hüquqi xidmət 

 d) Proqramların idarə edilməsi 

 e) İqtisadi və sosial siyaset 

 
 
154.Sual: Beynəlxalq kənd təsərrüfatının inkişaf fondu neçə növ borc verir?  
 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

 e) Borc vermir 

 
 
155.Sual: BMT-nin Afrika ölkələri üçün iqtisadi komissiyasının katibliyinə hansı bölmə daxil 
deyil?  
 a) Kənd təsərrüfatı şöbəsi 

 b) Sənaye şöbəsi 

 c) İqtisadi proqnozlaşdırma 

 d) Təbii ehtiyatlar şöbəsi 

 e) Afrika ticarət mərkəzi 

 
 
156.Sual: Avropa investisiya Bankı hansı müqaviləyə əsasən yaradılıb?  



 a) Roma 

 b) Panama 

 c) Montevidio 

 d) Versal 

 e) Heç biri 

 
 
157.Sual: Avropa Mülki Aviasiya konfransına hansı dövlət daxil deyil?  
 a) Litva 

 b) Türkiyə 

 c) Kipr 

 d) Slovakiya 

 e) Avstraliya 

 
 
158.Sual: Avropa İqtisadi məkanı aşağıdakılardan hansıların qərarı nəzərə alınaraq yaradılıb? 1) 
Avropa Azad Ticarət Birliyi 2) Avropa Mülki Avisasiya Konfransı 3) Avropa Nəqliyyat 
Nazirlərinin Konfransı 4) Avropa İttifaqı  
 a) 2,4 

 b) 1,4 

 c) 2, 3 

 d) 1 ,3 

 e) 1 ,2 

 
 
159.Sual: Beynəlxalq əməkdaşlıq Bankında hansı dövlətdən 11 bank iştirak edir?  
 a) Polşa 

 b) Çexiya 

 c) Bolqarıstan 



 d) Slovakiya 

 e) Rusiya 

 
 
160.Sual: Beynəlxalq əməkdaşlıq Bankında hansı dövlətdən 7 bank iştirak edir?  
 a) Polşa 

 b) Çexiya 

 c) Bolqarıstan 

 d) Slovakiya 

 e) Rusiya 

 
 
161.Sual: Beynəlxalq əməkdaşlıq Bankında hansı dövlətdən 12 bank iştirak edir?  
 a) Polşa 

 b) Çexiya 

 c) Bolqarıstan 

 d) Slovakiya 

 e) Rusiya 

 
 
162.Sual: Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf bankında hansı dövlətlərin kvatası 16.5%dir?  
 a) Azərbaycan , Ermənistan , Gürcüstan, Albaniya , Moldova 

 b) Yunanıstan , Türkiyə 

 c) Bolqarıstan , Ruminiya , Ukrayna 

 d) Azərbaycan , Türkiyə , Moldova 

 e) Türkiyə , Albaniya , Yunanıstan , Bolqarıstan 

 
 
163.Sual: Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf bankında hansı dövlətlərin kvatası 2 %dir?  



 a) Azərbaycan , Ermənistan , Gürcüstan, Albaniya , Moldova 

 b) Yunanıstan ,Türkiyə 

 c) Bolqarıstan , Ruminiya , Ukrayna 

 d) Azərbaycan , Türkiyə , Moldova 

 e) Türkiyə , Albaniya , Yunanıstan , Bolqarıstan 

 
 
164.Sual: Mərkəzi Amerika İqtisadi nteqrasiya Bankının tərkibinə daxil olan Mərkəzi Amerika 
iqtisadi inteqrasiya fondunun məqsədi:  
 a) Şəhər təsərrüfatı və mənzil tikintisini maliyyələşfirmək 

 b) Xüsusi kapitallara malik olan bir çox digər fondların da idarə edilməsini 
həyata keçirir 

 c) Üzv olan ölkələrdə infrastrukturanın inkişafı layihələrini 
maliyyələşdirir 

 d) Şəhər və kənd rayonlarının inkişafını maliyyələşdirir 

 e) Düzgün cavab yoxdur 

 
 
165.Sual: Karib Birliyi və Karib Ümumi Bazarı-KARİKOM aşağıdaklardan hansılarla 
yaxından əlaqədədir? 1) BMT 2) BVF 3) ŞKDT 4) ABT 5) NAFTA  
 a) 1.3.4 

 b) 1.2.3 

 c) 2.3.4 

 d) 1.2.5 

 e) 2.3.5 

 
 
166.Sual: Energetika üzrə Latın Amerikası təşkilatının müxtəlif illərdə qəbul etdiyi 
bəyannamələr sırasında hansı uyğunluq doğru deyil?  
 a) 1979- “Səmərəli enerji təchizatı və enerji istehlakı” üzrə proqramın 

reallaşdırılmasına dair 



 b) 1981 – “Ərazi üzrə əməkdaşlığın gücləndirliməsinə dair” 

 c) 1988 –“energetika bölməsində maliyyə problemlərinə dair” 

 d) 1990- “enerjilə təchiz olunma imkanları və özünü enerji ilə təmin etmə 
problemlərinə dair” 

 e) 1981 –“ Latın Amerikası ölkələrinin energetika əməkdaşlığı proqramı”na 
dair 

 
 
 

167.Sual: Beynəlxalq hüquqşünasların fikrinə görə ilk beynəlxalq təşkilat nə vaxt harda 
yaradılıb?  
 a) 1815 Reyn 

 b) 1945 BMT 

 c) 1949 NATO 

 d) 1975 ATƏT 

 e) 1993 MDB 

 
 
168.Sual: Kapitalizmin inkişafı xas olan ziddiyətlər nə ilə nəticələndi?  
 a) Dünya Müharibəsi 

 b) Sənayenin inkişafı 

 c) İqtisadi əlaqələrin güclənməsi 

 d) TMK sıradan cıxması ilə 

 e) Dünya Bankının inkişafı 

 
 
169.Sual: "Millətlər Liqası” neçənci ildə yaradılmışdır?  

a) 1919 

b) 1929 



c) 1939 

d) 1949 

e) 1958 

 
 
170.Sual: “Müttəfiqlər Bəyannaməsi” neçənci ildə imzalanmışdır?  
 a) 1941 12 iyun 

 b) 1949 3 iyun 

 c) 1962 12 aprel 

 d) 1919 18 may 

 e) 1941 14 avqust 

 
 
171.Sual: “Atlantika Xartiyası” adlanan sənəd nə zaman imzalanmışdır?  
 a) 14 avqust 1941-ci il 

 b) 12 iyun 1941-ci il 

 c) 1 yanvar 1942-ci il 

 d) 30 oktyabr 1943-cü il 

 e) 1 dekabr 1943-cü il 

 
 
172.Sual: “Yalta” konfransı nə zaman kecirilmişdir?  
 a) 11 fevral 1945-ci il 

 b) 14 avqust 1941-ci il 

 c) 1 yanvar 1942-ci il 

 d) 1 dekabr 1943-cü il 

 e) 30 oktyabr 1943-cü il 

 
 



173.Sual: BMT TŞ-nın neçə daimi üzvü var?  
 a) 5 

 b) 10 

 c) 7 

 d) 15 

 e) 27 

 
 
174.Sual: BMT günü?  
 a) 24 oktyabr 

 b) 30 oktyabr 

 c) 3 iyun 

 d) 12 aprel 

 e) 11 fevral 

 
 
175.Sual: BMT-nin neçə üzvü var?  
 a) 191 

 b) 200 

 c) 190 

 d) 205 

 e) 210 

 
 
176.Sual: BMT-nin əsas orqanları? 1.Baş Məclis 2. Təhlükəsizlik Şurası 3. Dünya Bankı 4. 
Qəyyumluq Şurası  
 a) 1,2,3,4 

 b) 1,2,3 



 c) 2,3,4 

 d) 1,3,4 

 e) 1,3 

 
 
177.Sual: BMT TŞ-nin qeyri daimi üzvləri neçə il müddətinə seçilir?  
 a) 2 

 b) 3 

 c) 4 

 d) 5 

 e) 7 

 
 
178.Sual: BMT-nin müntəzəm büdcəsi nə qədərdir?  
 a) 1.3 mlrd $ 

 b) 2 mlrd $ 

 c)  2.3 mlrd $ 

 d) 3 mlrd $ 

 e) 4.1 mlrd $ 

 
 
179.Sual: BMT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşliq orqanları sisteminin əsas struktur bölmələri 
BMT-nin hansı orqanları hesab edilir? 1. Baş Məclis 2. İqtisadi və Sosial Şura 3. Baş Katiblik 
4. Qəyyumluq Şurası  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2,4 

 c) 2,3,4 

 d) 1,2 

 e) 2,4 



 
 
180.Sual: BMT Baş Məclisi nə zaman Ticarət və İnkişaf üzrə konfrans ( YUNKTAD) Təsis 
edən qətnamə qəbul etmişdir?  
 a) 1964 

 b) 1966 

 c) 1965 

 d) 1967 

 e) 1971 

 
 
181.Sual: Birləşmiş Millətlərin Sənaye üzrə Təşkilatı ( YUNİDO) nə zaman yaradılıb?  
 a) 1966 

 b) 1968 

 c) 1970 

 d) 1978 

 e) 1988 

 
 
182.Sual: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərüffatı Təşkilatı nə zaman yaradılmışdır?  
 a) 1945 

 b) 1946 

 c) 1947 

 d) 1948 

 e) 1951 

 
 
183.Sual: Afrika İqtisadi Komissiyası (AFİK) neçənci ildə yaradılıb?  
 a) 1958 

 b) 1959 



 c) 1957 

 d) 1956 

 e) 1961 

 
 
184.Sual: Latın Amerikası və Karib hövzəsi İqtisadi Komissiyası (LAKİK) nə zaman yaradılıb? 
 a) 1948 

 b) 1949 

 c) 1947 

 d) 1946 

 e) 1958 

 
 
185.Sual: Asiya və Sakit Okean İqtisadi və Sosial Komissiyası (ASOİSK) nə zaman təsis 
edilmişdir?  
 a) 1947 

 b) 1948 

 c) 1950 

 d) 1952 

 e) 1966 

 
 
186.Sual: Qərbi Asiya İqtisadi və Sosial komissiyası (QAİSK) nə zaman yaradılmışdır?  
 a) 1974 

 b) 1975 

 c) 1976 

 d) 1977 

 e) 1984 

 



 
187.Sual: Qəyyumluq Şurasının fəaliyyəti Nizannaməsinin neçənci fəsli ilə tənzimlənir  
 a) 13 

 b) 20 

 c) 9 

 d) 5 

 e) 17 

 
 
188.Sual: BMT-nin Təhsil Elm və Mədəniyyət Məsələləri təşkilatı necə adlanır?  
 a) YUNESKO 

 b) İSESKO 

 c) UNİCEF 

 d) FAO 

 e) YUNİDO 

 
 
189.Sual: BMT-nin xərclərinə nəzarət etmək üçün hansı mexanizmi müvcuddur?  
 a) Daxili nəzarət 

 b) Heç bir mexanizm yoxdur 

 c) Siyasi nəzarət 

 d) Xarici nəzarət 

 e) hamısı doğrudur 

 
 
190.Sual: “Minillik Bəyannamə”nin məqsədlərinə aidiir? 1. Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq 2. 
gender bərabərliyini təmin etmək 3. Uşaq ölümü hallarını azaltmaq 4. Ana sağlamlığının 
yaxşılaşdırmaq  
 a) 1,2,3,4 

 b) 1,2,3 



 c) 1,2,4 

 d) 2,3,4 

 e) 1,3,4 

 
 
191.Sual: BMT-nin Ətraf Mühit üzrə proqramı nəcə adlanır?  
 a) YUNEP 

 b) YUNESCO 

 c) YUNİDO 

 d) AİK 

 e) FAO 

 
 
192.Sual: Müasir Mərhələrdə beynəlxalq tənzimləməsinin əsas vəzifələri? 1. özəl sahibkarliğin 
inkişafı yardım göstərmək 2. ölkələr arasında müxtəlif formalarda iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf 3. 
dünya iqtisadiyyatının inkişafı və valyuta maliyyə sferasında sabitliyinin təmin edilməsi.  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) Yalnız 1 

 
 
193.Sual: Beynəlxalq tənzinlənmə aşağidakı əsas istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. 1. iqtisadi 
və sənaye əməkdaşlığı 2. nəqliyyat sahəsində əməkdaşliq 3. valyuta- maliyyə sferasında 
əməkdaşliq  

a) 1,2,3 

b) 1,2 

c) 2,3 

d) 1,3 



e) yalnız 3 

 
 
194.Sual: Göstərilən qaydalardan hansıları Beynəlxalq hökumetıərarası təşkilatın yaradilma 
qaydalarına aiddir?1. təsis sənədinin qəbulu 2. təşkilatınin strukturunun formalaşdırılması 3. baş 
orqan çağırılması  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,3 

 d) 1,2 

 e) Yalnız 3 

 
 
195.Sual: Dövlətlər arası təşkilatların yaradılmaında ən çox yayılmış üsul?  
 a) beynəlxalq müqavilə bağlanması 

 b) beynəlxalq sülhün əldə edilməsi 

 c) hamısı doğrudur 

 d) iqtisadi əlaqə 

 e) sosial əlaqə 

 
 
196.Sual: Beynəlxalq Təşkilatlar hansı qruplara bölünür?1.BMT sisteminə daxil olan 
beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 2. BMT sisteminə daxil olmayan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 3. 
Regional təşkilatlar  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 1,3 

 d) 2,3 

 e) yalnız 3 

 
 



197.Sual: WFP-nın əsas rolu?  
 a) adambaşına gəlirin səviyyəsi aşağı olan və ərzaq resurlarında kəskin 

çatişmazlıq hiss edilən ğlkələrə yardım etmək 

 b) maliyyə yardımı etmək 

 c) Beynəlxalq müqavilə imzalamaq 

 d) Səhiyyə sisteminə yardım etmək 

 e) Doğru cavab yoxdur 

 
 
198.Sual: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı statusuna 
malikdir?  
 a) 1946 

 b) 1974 

 c) 1948 

 d) 1949 

 e) 1953 

 
 
199.Sual: WMO təşkilatı neçənci ildə hansı səbəbələ yaradılıb?  
 a) 1950. Meteroloji tedqiqatlar sahəsində əməkdaşlıq yardım məqsədi 

 b) 1951 Səhiyyəyə yardım məqsədilə 

 c) 1963 Təhsilə yardım məqsədilə 

 d) 1972 Turizm sektoruna yardım məqsədilə 

 
e) Doğru cavab yoxdur 

 
 
200.Sual: Beynəlxalq Telekomunikasiya İttifaqı neçəni ildə yaradılıb?  
 a) 1994 

 b) 1945 



 c) 1996 

 d) 1997 

 e) 1998 

 
 
201.Sual: BMT-nin Atom Enerjisi ezrə Beynəlxalq Agentliyi?  
 a) MAQATE 

 b) AİK 

 c) YUNİDO 

 d) FAO 

 e) LAKİK 

 
 
202.Sual: Avropa Şurası neçənci ildə yaradılıb?  
 a) 1949 

 b) 1958 

 c) 1963 

 d) 1972 

 e) 1947 

 
 
203.Sual: Avropa Şurasının neçə üzvü var?  
 a) 47 

 b) 45 

 c) 46 

 d) 44 

 e) 49 

 
 



204.Sual: Avropa Təhlükəsizlik və əməkdaşliq Təşkilatı (ATƏT) neçənci ildə yaradılıb?  
 a) 

1975 

 b) 
1973 

 c) 
1971 

 d) 
1970 

 e) 
1974 

 
 
205.Sual: Regional banklara hansı aidiir? 1. Avropa İnvestisya Bankı 2. Asiya İnkişaf Bankı 3. 
Latın Amerikası İxrac Bankı  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 1,3 

 d) 2,3 

 e) yalnız 3 

 
 
206.Sual: Regional fondlara və maliyyə təşkilatlarına aidiir? 1. Karib Dənizi Fondu 2. OPEK-in 
Xüsusi Fondu 3. Avropa Valyuta Fondu  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) yalnız 1 

 
 
207.Sual: Dünya əmtəə bazarlarının tənzimləməsi üzrə hökumətlərarası təşkilatlara aiddir? 1. 
Beynəlxalq Təşkilatlar 2. Beynəlxalq Təşkilatlar 3. Beynəlxalq Tədqiqat Qrupları 4. Beynəlxalq 



Məşvərətçi Komitələr  
 1,2,3,4 

 1,3,4 

 1,2,4 

 2,3,4 

 Yalnız 2,3 

 
 
208.Sual: Neft İxracatçısı ölkələrinin təşkilatı necə adlanır?  
 a) OPEC 

 b) OSCE 

 c) FAO 

 d) AİK 

 e) MAQATE 

 
 
209.Sual: Göstərilən hansı ölkələr OPEC-in üzvüdür? 1. Əlcəzair 2. Azərbaycan 3. BƏƏ 4. İran 
 a) 1,3,4 

 b) 1,2,3,4 

 c)  3,4 

 d) 1,3 

 e) yalnız 3 

 
 
210.Sual: Hansı ölkə OPEC-in üzvüdür?  
 a) Nigeriya 

 b) Kolumbiya 

 c) Qana 



 d) Anqola 

 e) Çili 

 
 
211.Sual: Göstərilən hansı Ərəb Neft İxracatçıları ölkələrinin təşkilatına aidiir? 1. Misir 2. İraq 
3. Yəmən 4. Suriya  
 a) 1.2 

 b) 1.4 

 c) 1,3 

 d) 2,3 

 e) 3,4 

 
 
212.Sual: OPEC-ə üzvdür. 1. Venesuela 2. Çili 3. Liviya 4. Rusiya  
 a) 1,3 

 b) 2,4 

 c) 2,3 

 d) 1,2 

 e) yalnız 1 

 
 
213.Sual: Mis ixracatçısı Ölkələrinin Hökumətlərarası Şurası(SİPEC) üzvdür. 1. Avstraliya 2. 
Zair 3. Peru 4. Hindistan  

a) 1,2,3 

b) 2,3,4 

c) 1,3 

d) 2,4 

e) yalnız 3 

 
 



214.Sual: Boksit hasilatçısi Ölkələrinin Beynəlxalq Assoisayisı (İBA) üzvdür? 1. Haiti 2. Qana 
3. Yamayka 4. Boliviya  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3,4 

 c) 1,3,4 

 d) 2,3 

 e) Yalnız 4 

 
 
215.Sual: “Bütün Amerika üçün Müəssisə” Təşəbüsü teşkilatı aid olan ölkələr 1.ABŞ 2. Kanada 
3. Meksika  
 a) 1,3 

 b) 1,2,3 

 c) 2,3 

 d) yalnız 1 

 e) yalnız 2 

 
 
216.Sual: Avropa Azad Ticarət Assoisasiyası (EFTA) aid olan ölkələri? 1.İslandiya 2. Norveç 
3. Belçika 4. İsveçrə  
 a) 1,2,4 

 b) 1,2,3 

 c) 1,2 

 d) 2,3 

 e) 2,3,4 

 
 
217.Sual: Avropa İqtisadi Zonasi (EEA) aid olan ölkə?  
 a) Norveç 

 b) Litva 



 c) Azərbaycan 

 d) Ermənistan 

 e) Gürcüstan 

 
 
218.Sual: Baltika Azad Ticarət Zonasına aid olan ölkə?  
 a) Estoniya 

 b) Rusiya 

 c) Finlandiya 

 d) Makedoniya 

 e) hamısı 

 
 
219.Sual: Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonası (CEFTA) üzv ölkələr? 1. Avstriya 2. Polşa 3. 
Çexiya 4. Sloveniya  
 a) 2,3,4 

 b) 1,2,3 

 c) 2,3 

 d) 1,3,4 

 e) yalnız 1 

 
 
220.Sual: Şimali Amerika Azad Ticarət zonası (NAFTA) üzv ölkələr 1.ABŞ 2. Kanada 3. 
Meksika  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,3 

 d) yalnız 1 

 e) yalnzı 3 



 
 
221.Sual: Şərqi Afrika Koooperisiyasının (EAC) üzv ölkələr? 1. Keniya 2.Tanzaniya 3. Uqanda 
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) yalnız 3 

 e) 1,3 

 
 
222.Sual: İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) üzv ölkələr? 1. Azərbaycan 2. Türkiyə 3. 
Pakistan 4, Sinqapur  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2,4 

 c) 1,3 

 d) 2,3,4 

 e) 1,2 

 
 
223.Sual: Cənubi Sakit Okean Regional Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi (SPARTECA) 
üzv ölkələr? 1. Fici 2. Çin 3. Tonqa 4. Avstraliya  
 a) 1,3,4 

 b) 1,2,3 

 c) 1,3 

 d) 3,4 

 e) 2,3,4 

 
 
224.Sual: “Bankok Sazişi” hansı ölkələr arasında imzalanmışdır?1. Çin 2. Laos 3. Şri-Lanka  
 a) 1,2,3 



 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) yalnız 1 

 
 
225.Sual: “Ərəb Ümumi Bazarı” gömrük birliyi dövlətləri?  
 a) İordaniya 

 b) Küveyt 

 c) Oman 

 d) BƏƏ 

 e) Livan 

 
 
226.Sual: Mərkəzi Amerika Ümümumi Bazarı (CACM) gömrük birliyi ölkələrini seçin: 1. 
Kosta-Rika 2. Salvador 3. Honduras  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) yalnız 1 

 
 
227.Sual: Avrasiya İqtisadi Birliyi (EAEC) üzv ölkələri? 1. Belarus 2. Qazaxıstan 3. Rusiya 4. 
Litva  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2,3,4 

 c) 2,3 

 d) 3,4 



 e) 2,3,4 

 
 
228.Sual: Şərqi Karib Dövlətlərinin Təşkilatına üzv ölkə hansıdır?  
 a) Dominikan Respublikası 

 b) ABŞ 

 c) Kanada 

 d) Meksika 

 e) Venesuela 

 
 
229.Sual: Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyasi (LAİA) üzv ölkələr? 1. Çili 2. Ekvador 3. 
Peru  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,3 

 d) 1,2 

 e) yalnız 1 

 
 
230.Sual: Cənubi konusun Ümumi Bazarı ( MERCORUS) üzv ölkələr?1. Argentina 2, 
Paraqvay 3. Uruqvay  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 1,3 

 d) 2,3 

 e) yalniz 2 

 
 
231.Sual: Avropa Birliyinə Üzv ölkələr? 1. Avstriya 2. Kipr 3. Malta 4. İsveç  



 a) 1,2,3,4 

 b) 1,2,3 

 c) 2,3,4 

 d) 3,4 

 e) 2,4 

 
 
232.Sual: MDB üzv ölkələr? 1. Makedoniya 2. Belarus 3. Rusiya 4. Azərbaycan  
 a) 2,3,4 

 b) 1,2,3,4 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) 3,4 

 
 
233.Sual: Cənubi Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası üzv ölkələr( ASEAN) üzv ölkələr? 1. 
Bruney 2. Kamboca 3. Tailand 4. Sinqapur  
 a) 1,2,3,4 

 b) 2,3,4 

 c) 2,4 

 d) 1,3 

 e) yalnız 2 

 
 
234.Sual: Ərəb Məğrib Birliyi Ölkələri Üzv Ölkələr? 1. Liviya 2. Merakeş 3. Tunis  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,3 



 d) 1,2 

 e) yalnız 3 

 
 
235.Sual: Vahi Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin neçə fundemental prinsipi var?  
 a) 3 

 b) 2 

 c) 5 

 d) 6 

 e) 7 

 
 
236.Sual: Vahid kənd Təsərrüfatı Siyasətinin fundemental prinsiplərinə aiddir? 1. Bazarın 
Vahidliyi 2. Maliyyə həmrəyliyi 3. Birlik ölkələrində istehsal edilən əmtəələr münasibətdə 
imtiyazlar.  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,3 

 d) 1,2 

 e) yalnız 1 

 
 
237.Sual: “ MAASTRİXT” müqaviləsi ilə qarşıya qoyulan əsas vəzifə?  
 a) İqtisadi və Valyuta həmçinin siyasi birliyi 

 b) Siyasi birlik yaratmaq 

 c) İqtisadi birlik yaratmaq 

 d) Valyuta birliyi yaratmaq 

 e) Doğru cavab yoxdur 

 
 



238.Sual: Avropa Valyuta Birliyinin (AVROZONA) iştirakçıları? 1. Almaniya 2. Fransa 3. 
Lixtenşteyn 4. Niderland  

a) 1,2,4 

b) 1,2,3,4 

c) 2,3,4 

d) 2,3 

e) 3.4 

 
 
239.Sual: Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkələr? 1. Belçika 2. İrlandiya 3. 
İtaliya  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,2 

 d) 1,3 

 e) yalnız 1 

 
 
240.Sual: Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkələr? 1. Finlandiya 2. Portuqaliya 
3.İspaniya  
 a) 1,2,3 

 b) 2,3 

 c) 1,2 

 d) 1,3 

 e) yalnız 2 

 
 
241.Sual: Avropa Birliyinin meqsədlərinə aiddir? 1. Avropa Xalqlarınım sıx İttifaq yaratmaq 2. 
Beynəlxalq aləmdə birgə xarici siyasət yaratmaq 3. Ədliyyə və daxili işlər sahəsində 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək  
 a) 1,2,3 



 b) 2,3 

 c) 1,3 

 d) 1,2 

 e) yalnız 2 

 
 
242.Sual: Avropa Birliyi Strukturuna Aiddir? 1. Avropa Parlamenti 2. Avropa Komissiyası 3. 
Avropa Məhkəməsi  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 2,3 

 d) 1,3 

 e) yalnız 3 

 
 
243.Sual: Avropa Birliyinin Strukturuna Aiddir? 1. Hesablama Palatasi 2. Avropa Mərkəzi 
Bankı 3. İqtisadi və sosial Komitə  
 a) 1,2,3 

 b) 1,2 

 c) 1,3 

 d) 2,3 

 e) yalnız 3 

 
 
244.Sual: Nazirlər Şurasının sədrlik hansı sistemlə həyata keçirilir?  
 a) Rotasiya sistemi 

 b) İqtisadi sistem 

 c) Siyasi sistem 

 d) Psixoloji sistem 



 e) heç bir sistem yoxdur 

 
 
245.Sual: Hesablama Palatasının neçə üzvü var?  
 a) 25 

 b) 24 

 c) 45 

 d) 20 

 e) 18 

 
 
246.Sual: Avropa İnvestisiya Bankının neçə üzvü var?  
 25

 36

 58

 20

 11

 
 
247.Sual: Avropa Mərkəzi Bankının Neçə üzvü var?  

a) 11 

b) 12 

c) 18 

d) 24 

e) 25 

 
 
248.Sual: İqtisadi və Sosial Komitənin neçə üzvü var?  
 a) 222 


