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Testlәr/1001#01#Y15#01(eyani 500)/Baxış

TEST: 1001#01#Y15#01(EYANI 500)
Test 1001#01#Y15#01(eyani 500)

Fәnn 1001  Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 42

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Әmәk dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
insanın mәqsәdәyönümlü, ictimaifaydalı fәaliyyәti
insanın asudә vaxtının sәmәrәli keçirilmәsi
insanın sahibkarlıq fәaliyyәti
insanın yaradıcılıq qabiliyyәti
insanın mәqsәdlәrinin yerinә yetirilmәsi

Sual: Әmәyin neçә tәbiәti mövcuddur? (Çәki: 1)
1
2

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


3
4
5

Sual: Cәmiyyәtin inkişafında әmәyin rolu necәdir? (Çәki: 1)
dinamikdir
birmәnalıdır
tәbiidir
inteqrativdir
aparıcıdır

Sual: Әmәk prosesinә nә daxildir? (Çәki: 1)
әmәk, әmәk cismi, әmәk alәtlәri
mәhsuldar quvvәlәr, әmәk cismi, iş yerlәri
iş vaxtı, istehsalın tәşkili, tәchizat
xidmәt, planlaşdırma, ixtisaslaşma
tәmәrgüzlәşmә, әmәliyyatlar, әmәk fәndlәri

Sual: Fәnnin obyekti nәdir? (Çәki: 1)
iş qüvvәsi
insan
әmәk
mәşğulluq
istehsal

Sual: Fәnnin öyrәnilmәsindә istifadә olunan metodlara aiddir: (Çәki: 1)
dialektik
aqnostik
eklektrik
diaqnostik
epizodik

Sual: Әmәyin hansı növlәri mövcud deyil? (Çәki: 1)
sadә vә mürәkkәb
aqrar vә sәnaye
muzdlu vә azad
fәrdi vә kollektiv
texniki vә humanitar

Sual: Metod dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
istifadә olunan üsulların mәcmusu
tәtbiq olunan vasitәlәrin mәcmusu
istehsal olunan mәhsulların mәcmusu
realizә olunan malların mәcmusu



istehlak olunan әmtәәlәrin mәcmusu

Sual: Әmәk fәaliyyәtinin mәqsәdi: (Çәki: 1)
insanın, cәmiyyәtin maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәmәk üçün yeni mәhsul vә

xidmәtlәr yaratmaq
insanın tәhsil vә mәdәniyyәt sәviyyәsini artırmaq üçün onu hәr hansı bir peşәyә

yiyәlәndirmәk
iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtini yüksәltmәk
istehsal prosesinә yeni texnika vә texnologiyanı tәtbiq etmәk
istehsal vasitәlәrindәn daha sәmәrәli istifadә etmәk

Sual: Әmәk fәaliyyәtinin faydalılığı necә ifadә olunur? (Çәki: 1)
yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә
ictimaizәruri mәhsulun istehsalı ilә
yeni növ xammaldan istifadә ilә
xüsusi әhәmiyyәtli әmәk növlәrinin istifadәsi ilә
ETTnin nәticәlәrinin tәdbiqi ilә

Sual: “Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları” fәnni ilә hansı elm sahәsi әlaqәli deyil? (Çәki: 1)
ictimai elmlәr ilә
iqtisadi elmlәr ilә
tibb elmi ilә
әmәyin müxtәlif aspektlәrini öyrәnәn elmlәr ilә
texniki elmlәr ilә

Sual: İşin ölçülmәsindә hansı ölçü vahidindәn istifadә olunmur (Çәki: 1)
 kq
 ton
metr
amper
 litr

Sual: Әmәk vә iş anlayışları arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir (Çәki: 1)
әmәk insana mәxsusdur
әmәk texnikaya mәxsusdur
әmәk texnologiyaya mәxsusdur
әmәk informasiyaya mәxsusdur
әmәk heyvana mәxsusdur

Sual: Әmәklә bağlı iqtisadi münasibәtlәrin mövcud olmaması: (Çәki: 1)
müәssisәdә
firmada
kompaniyada
tәşkilatda
sәhnәdә



Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı hansı elm sahәsinin tәrkib hissәsidir (Çәki: 1)
iqtisad elminin
fәlsәfә elminin
tarix elminin
politologiya elminin
qerontologiya elminin

Sual: Әmәk prosesi neçә әsas ünsürdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәk hansı kateqoriyaya aiddir? (Çәki: 1)
texniki
fiziki
iqtisadi
bioloji
 tibbi

Sual: Әmәyin mәzmunu vә xarakteri hansı növ kateqoriyalara aiddir? (Çәki: 1)
Şәxsi
Fizioloji
Subyektiv
Obyektiv
 İnstinktiv

Sual: “Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları” fәnnin әsas vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
 әmәk sahәsindә iqtisadi proseslәrin mahiyyәtin vә mexanizmlәrinin öyrәnilmәsi
әmәk potensialın formalaşması vә rasional qaydada istifadәsi
 әmәk mәhsuldarlığın vә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üzrә amillәrin vә ehtiyatların

öyrәnilmәsi
 işçi qüvvәsinin qimәtindәki dәyişikliklәrin vә tәkrar istehsal siklin bütün

mәrhәlәlәrindә әmәk mәsrәflәrinin tәdqiqi
әmәk kollektivlәrindә liderlik vә rәhbәrlik mövqeyin öyrәnilmәsi

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Әmәyin mәzmunu әmәk prosesinin hansı tәrәfini әks etdirir? (Çәki: 1)
Texniki texnoloji
Psixofizioloji
Fizikikimyәvi
Sosialiqtisadi
Biomexaniki

Sual: Әmәyin xarakteri әmәk prosesinin hansı tәrәfini әks etdirir? (Çәki: 1)
Psixofizioloji
Fizikikimyәvi
Siyasiictimai
Sosialiqtisadi
Texniki texnoloji

Sual: Әmәyin mәzmunu nәyin inkişaf sәviyyәsini göstәrir? (Çәki: 1)
Cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin
ETT nailiyyәtlәrinin tәdbiqinin
Müasir texnologiyanın tәtbiqinin
Elmi metodologiyanın
İnformasiya texnologiyalarının

Sual: Әmәyin xarakteri nәyin inkişaf sәviyyәsini göstәrir? (Çәki: 1)
Siyasi münasibәtlәri
Şәxsi münasibәtlәri
Hüquqi münasibәtlәri
İstehsal münasibәtlәri
Sosial münasibәtlәri

Sual: Әmәyin qeyriiqtisadi tәrәflәri hansı elm sahәlәrindә tәdqiq olunur? (Çәki: 1)
gigiyena, sosiologiya, fiziologiya, psixologiya
fәlsәfә, sosiologiya, ekonometrika, morfologiya
etika, gigiyena, biologiya, antropologiya
demoqrafiya, fiziologiya, kibernetika, fonetika
estetika, psixologiya, eklektika, gerontologiya

Sual: "Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları" fәnni hansı elm sahәlәrin ilә әlaqәli deyil? (Çәki:
1)

müәssisә iqtisadiyyatı
sәnaye iqtisadiyyatı
kәnd tәsәrrüfat iqtisadiyyatı
 iqtisadi tarix
tikinti iqtisadiyyatı



Sual: Әmәk fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsindә әmәk hüququnun rolu nәdәn ibarәtdir
(Çәki: 1)

әmәk prosesindә yaranan hüquqi münasibәtlәri tәnzimlәyir
әmәk prosesindә yaranan mülki münasibәtlәri tәnzimlәyir
әmәk prosesindә yaranan sosial münasibәtlәri tәnzimlәyir
әmәk prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyir
әmәk prosesindә yaranan psixoloji münasibәtlәri tәnzimlәyir

Sual: Әmәk növlәrinin tәsnifatlaşdırılmasında hansı әlamәt mövcud deyil? (Çәki: 1)
әmәyin xarakteri vә mәzmunu
әmәk cismi vә әmәk mәhsulu
әmәk haqqının ödәnilmәsi
әmәk vasitәlәri vә üsulları
әmәk şәraiti

Sual: Әmәk funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
mәntiqi
icra
idarәetmә
nәzarәttәnzimlәmә
inzibati

Sual: “Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları” fәnninin mәzmununa daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatlarının tәkrar istehsalı
ictimai әmәyin tәşkili
әmәk sferasında sosial nәzarәt
әmәk haqqının tәşkili
әmәk mәhsuldarlığı

Sual: Әmәk fәaliyyәtinin aspektlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
sosialiqtisadi
etnoloji
psixofizioloji
texnikitexnoloji
hüquqi

Sual: "Әmәyin iqtisadiyyatının әsasları" fәnninin tәdqiq sahәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk bazarı
işçinin ailә vәziyyәti
әmәk göstәricilәrinin planlaşdırılması
iş yerlәrinin tәşkili
әmәyin normalaşdırılması

Sual: Әmәk cisminә aid deyil: (Çәki: 1)



әmtәә
torpaq
xammal
material
yarımfabrikat

Sual: Tәdqiqat obyekti kimi әmәyin xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk prosesindә insanın gәlәcәk nәsillәrlә әlaqәsi
әmәyin mәqsәdyönümlü ictimaifaydalı fәaliyyәt növü kimi çıxış etmәsi
 insanın, cәmiyyәtin inkişafının әsas şәrti kimi әmәyin rolu
әmәk prosesi zamanı sosialәmәk münasibәtlәrinin yaranması
әmәyin tәşkilinin bütün idarәetmә sәviyyәlәrindә mövcudluğu

Sual: Demoqrafik әlamәtlәr üzrә әmәyin növlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
kişi әmәyi
qadın әmәyi
uşaq әmәyi
ana әmәyi
yaşlı insanların әmәyi

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Әmәyin xarakteri müәyyәn edәn göstәricilәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
mülkiyyәt forması
işçinin әmәyә münasibәti
işçinin әtraf mühitә münasibәti
әmәkdә sosial fәrqlәrin dәrәcәsi
cәmiyyәtdә bölgü münasibәtlәri

Sual: Әmәyin nüfuzunu hansı göstәrici ifadә etmir? (Çәki: 1)
reduksiya
әhәmiyyәt
vaciblik
cazibәlik
şöhrәt

Sual: Әmәyin fiziologiyası elminin nәticәlәrinin istifadә sahәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)



işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
әmәk vә istirahәt rejimlәrinin işlәnilmәsi
iş yerlәrindә әlverişli şәraitin yaradılması
әmәk şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi
işçinin istirahәti üçün iş vaxtından ayrılan müddәtin müәyyәn edilmәsi

Sual: Әmәyin mәzmununun әsas әlamәtlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәti
әmәyin mürәkkәbliyi
işçinin әmәk davranışı
әmәyә uyğunlaşma
әmәk haqqı

Sual: Әmәk sferasında hansı sosial proses mövcud deyil: (Çәki: 1)
әmәyә uyğunlaşma
әmәyә münasibәt
sosial xidmәt
әmәyin motivlәşdirilmәsi
әmәk kollektivinin birliyi

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İctimai әmәyin tәşkilinin neçә ünsürü mövcuddur? (Çәki: 1)
10
8
6
4
2

Sual: Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin neçә ünsürü mövcuddur? (Çәki: 1)
2
4
6
8
10

Sual: Әmәyin tәşkili hansı sәviyyәlәrdә mövcuddur? (Çәki: 1)



cәmiyyәtdә, müәssisәdә, iş yerindә
cәmiyyәtdә, regonda, әrazidә
müәssisәdә, sexdә, sahәdә
iş yerindә, ofisdә, firmada
ölkәdә, bölgәdә, qәsәbәdә

Sual: Әmәyin tәşkili nәyin birlәşmәsini nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
insan vә әtraf mühitin
işçi qüvvәsi vә istehsal vasitәlәrinin
kollektiv vә rәhbәrliyin
iş yerlәri vә işçilәrin
texnika vә xidmәtin

Sual: Әmәyin tәşkili nәyin tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
әmәyin mühafizәsinin
әmәk prosesinin sәmәrәliliyinin
texnoloji proseslәrin tәşkilinin
istehsal prosesinin tәşkilinin
әmәk şәraitinin

Sual: Müәssisәdә әmәyin tәşkilinә daxildir: (Çәki: 1)
әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizliyi
әmәyin optimallaşması vә sәmәrәlliliyi
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası
әmәk hüququ vә müfәttişliyi
әmәk sahәsi vә әmәk hәrәkәti

Sual: Әmәyin elmi tәşkili nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkilinin yüksәk mәrhәlәsini
әmәyin mәhsuldar qüvvәsini
әmәyin bölgüsü vә kooperasiyasını
әmәk vasitәlәrinin cәmini
әmәk prosesinin üsulunu

Sual: Әmәyin elmi tәşkili hansı vәzifәlәri icra edir: (Çәki: 1)
iqtisadi, istehsal, mәnәvi
iqtisadi, sosial, psixofizioloji
sosial, siyasi, ictimai
psixoloji, estetik, humanistik
fizioloji, bioloji, anatomik

Sual: Әmәyin elmi tәşkili ilә әmәyin tәşkili arasındakı әlaqә nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
üzvü vәhdәdlik tәşkil edәn anlayışlardı
birbirinә qarşı qoyulan anlayışlardı



eyni mәna kәsb edәn anlayışlardı
eyni sәviyyәli anlayışlardır
üfuqi şәkildә әlaqәli anlayışlardı

Sual: Әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası necә çıxış edir: (Çәki: 1)
ictimai tәkrar istehsalın fazasıdır
ictimai әmәyin tәşkili ünsürüdür
әmәk haqqının tәşkili ünsürüdür
әmәyin uyğunlaşma vasitәsidir
әmәyin stimullaşdırılması vasitәsidir

Sual: Әmәk bölgüsü nәyi ifadә edir: (Çәki: 1)
әmәk növlәrinin tәcrid edilmәsini, işcilәrin ixtisaslaşmasını
kadrların yerlәşmәsini, istehsalın tәmәrküzlәşmәsini
işcilәrin tәhsillәnmәsini,әmәk fәndlәrinin yenilәşmәsini
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasını, kadrların yerlәşmәsini
әmәk fәndlәrinin tәcrid edilmәsini, әmәk üsullarının yenilәşmәsini

Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün neçә növü var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
tәşkilati, texnoloji, iqtisadi, әmәliyyat
texniki, funksional, peşәixtisas, tәşkilati
sosioloji, tәşkilati, texniki, funksional
funksional, texnoloji, peşә, ixtisas
texnoloji, texniki, tәşkilati, iqtisadi

Sual: Әmәk kooperasiyası nәdir? (Çәki: 1)
istehsal prosesidir
istehsal әlaqәsi formasıdır
sosialiqtisadi fәaliyyәtin növüdür
birgә fәaliyyәtin növüdür
texniki prosesin әsasıdır

Sual: Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının neçә forması vardır? (Çәki: 1)
4
5
6
7



8

Sual: Әmәk intizamın möhkәmlәndirilmәsi metodlarına aid deyil: (Çәki: 1)
hüquqi
maddi
mәnәvi
estetik
 tәşkilati

Sual: Әmәk mәsrәflәrinin hansı növlәri mövcuddur: (Çәki: 1)
tәbii vә maliyyә mәsrәflәri
texniki vә sosial mәsrәflәri
iş vaxtı mәsrәflәri vә iş qüvvәsi mәsrәflәri
fiziki vә bioloji mәsrәflәri
psixiki vә tәbii mәsrәflәri

Sual: Әmәk normasının әsas funksiyalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk proseslәrinin sәmәrәliliyin meyarıdır
әmәyin texniki vasitәlәrlә tәmin olunmasıdır
әmәyin normal intensivliyinin dәrәcәsini әks etdirir
әmәyin rasional tәşkilinin әsasıdır
әmәyin hәvәslәndirilmә dәrәcәsidir

Sual: Әmәyin normalaşdırılmasının әsas vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
işçinin ixtisas sәviyyәsinin artırılmasını stimullaşdırmaq
әmәk mәhsuldarlığının ehtiyatlarının aşkar olunmasına şәrait yaratmaq
әtraf mühitin yaxşılaşdırılmasına imkan yaratmaq
әmәk haqqının tәkmillәşdirilmәsinә imkan yaratmaq
әmәyin istehsaldaxili planlaşdırılmasının әsasını tәşkil etmәk

Sual: Әmәk intizamının reallaşdırılması formaları: (Çәki: 1)
könüllü vә mәcburi
iqtisadi vә sosial
fiziki vә mexaniki
estetik vә gigiyenik
real vә nominal

Sual: ӘET nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin yüksәk mәrhәlәsini
 әmәyin mәhsuldar qüvvәsini
 әmәyin bölgüsü vә kooperasiyasını
әmәk vasitәlәrin cәmini
әmәk prosesinin üsulunu



Sual: Әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası aşağıdakı kimi çıxış edir: (Çәki: 1)
ictimai tәkrar istehsalın fazasıdır
ictimai әmәyin tәşkili ünsürüdür
әmәk haqqının tәşkili ünsürüdür
әmәyin uyğunlaşma vasitәsidir
әmәyin stimullaşdırılması vasitәsidir

Sual: Әmәk bölgüsü nәyi ifadә edir: (Çәki: 1)
әmәk növlәrinin tәcrid edilmәsini, işçilәrin ixtisaslaşdırılmasını
kadrların yerlәşmәsini, istehsalın tәmәrküzlәşmәsini
işçilәrin tәhsillәnmәsini, әmәk fәndlәrinin yenilәşmәsini
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasını, kadrların yerlәşmәsini
әmәk fәndlәrinin tәcrid edilmәsini, әmәk üsullarının yenilәşmәsini

Sual: Әmәk üsulu nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
 Istehsal әmәliyyatlarının hәyata keçirilmә üsuludur
әmәk әmәliyyatlarının hәyata keçirilmә üsuludur
 Sinxron әmәliyyatların hәyata keçirilmә üsuludur
 Sadә әmәliyyatların hәyata keçirilmә üsuludur
 Mürәkkәb әmәliyyatların hәyata keçirilmә üsuludur

Sual: Әmәk intizamı necә ifadә olunur: (Çәki: 1)
işçinin әmәk fәaliyyәtinә münasibәtinin tәzahür formasıdır
 Işçinin әmәk prosesindә fәallığıdır
 Işçilәrin qarşılıqlı münasibәtlәridir
 әmәk fәaliyyәtindә fәallıq prosesidir
әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasıdır

Sual: İctimai әmәyin tәşkili hansı sәviyyәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
makrosәviyyәdә
mikrosәviyyәdә
müәssisә sәviyyәsindә
firma sәviyyәsindә
әmәk bazarında

Sual: Әmәyin elmi tәşkili neçә vәzifәlәri icra edir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Cәmiyyәtdә әmәk bölgüsünün neçә növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
2



3
4
5
6

Sual: Cәmiyyәtdә әmәk bölgüsünün hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
ümumi, xüsusi vә fәrdi
ictimai, ümumi vә kollektiv
ümumi, sosial vә siyasi
xüsusi, ayrı vә müxtәlif
ailәvi, şәxsi vә fәrdi

Sual: Әmәliyyatların neçә cür birlәşmәsi mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәliyyatların hansı növ birlәşmәsi mövcuddur? (Çәki: 1)
proporsional, paralel vә üfuqi
üfuqi, şaquli vә ardıcıl
paralel, ardıcıl vә paralelardıcıl
şaquli, analoji vә xamar
proporsional, analoji vә optimal

Sual: "Әmәk şәraiti" terminin qısa anlayışı: (Çәki: 1)
fәaliyyәtin tәhlükәsizliyi
sosial vә iqtisadi şәrait
istehsal amillәr
әtraf mühit
istehsal mühitin amillәri (sәsküy, havanın temperaturu, tozun mövcudluğu,

vibrasiya vә s).

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Әmәk prosesi dedikdә aşağıdakı başa düşülür: (Çәki: 1)



istehsal prosesinin hissәsidir
informasiya proseslәrinin mәcmuusudur
istehsalsahә komplekslәrinin әsasıdır
maliyyәlәşdirmә prosesi
özәllәşdirmә prosesi

Sual: Әmәk üsulu nәdir? (Çәki: 1)
istehsal әmәliyyatlarının hәyata kecirilmә üsüludur
әmәk әmәliyyatlarının hәyata keçirilmә üsüludur
sinxron әmәliyyatların hәyata kecirilmә üsüludur
sadә әmәliyyatların hәyata kecirilmә üsüludur
mürәkkәb әmәliyyatların hәyata kecirilmә üsüludur

Sual: Әmәk intizamı necә ifadә olunur: (Çәki: 1)
işçinin әmәk fәaliyyәtinә münasibәtinin tәzahür formasıdır
işçinin әmәk prosesindә fәallığıdır
işçilәrin qarşılıqlı münasibәtlәridir
әmәk fәaliyyәtindә fәallıq prosesidir
әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırilmasıdır

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin istiqamәtlәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi
әmәk vә istirahәt rejiminin yaxşılaşdırılması
kadrların ixtisas sәviyyәsinin artırılması
әmәk müqavilәlәrinin tәrtibinin optimallaşdırılması

Sual: Әmәk bölgüsü vә kooperasiya prosesinә tәsir edәn başlıca amil hansıdır? (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqi
informasiya texnologiyaları
sәnaye inqilabı
insan –maşın sistemi
ictimai partlayış

Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
funksional
texnoloji
tәşkilati
peşә
ixtisas

Sual: İstehsalat briqadası nәdir? (Çәki: 1)
әmәk kollektivinin ilkin hәlqәsidir
müstәqil tәsәrrüfat vahididir



tam tәsәrrüfat hesablı müstәqil kollektivdir
kömәkçi tәsәrrüfatdır
xidmәtedici sahәdir

Sual: İstehsalat briqadalarının növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
fәrdi, әnәnәvi
ixtisaslaşmış, kompleks
istehsal, funksional
yaradıcı, mexaniki
peşәkar, mәqsәdli

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin prinsiplәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
sistemlilik
optimallıq
qәnaәtlilik
paralellik
bәrabәrlik

Sual: Müәssisәdә әmәk kooperasiyası formasına aid deyil: (Çәki: 1)
müәssisәlәrarsı kooperasiya
ixtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyası
ixtisaslaşmış sahәlәrin sexdaxili kooperasiyası
briqadalararası sahәdaxili әmәk kooperasiyası
briqadadaxili әmәk koperasiyası

Sual: Әmәk prosesi ilә istehsal prosesinin әlaqәsi: (Çәki: 1)
әmәk prosesi istehsal prosesinin tәrkib hissәsidir
әmәk prosesi istehsal prosesinin texniki әsasıdır
әmәk prosesi istehsal prosesinin sosial әsasıdır
istehsal prosesi әmәk prosesinin texniki әsasıdır
istehsal prosesi әmәk prosesinin sosial әsasıdır

Sual: Müәssisәdә әmәyin tәşkilinә aid olunmur: (Çәki: 1)
iş yerinin tәşkili vә ona xidmәt
işçilәrin maddi vә mәnәvi hәvәslәndirilmәsi
әmәk vә istirahәt rejiminin optimallaşdırılması
әhalinin әmәk miqrasiyası vә yerdәyişmәsi
әmәyin normallaşdırılması

Sual: İş yerlәrinin sayının azalmasının әsas sәbәblәri hansılardır? (Çәki: 1)
istehsalın ixtisaslaşması vә әmәk kooperasiyası
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının sәviyyәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi vә kombinәlәşmәsi
texniki tәrәqqinin inkişafı vә bazar münasibәtlәrinin formalaşması



әmәyin mәzmununun vә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

Sual: İş yerlәrinin planirovkasınin hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
daxili, xarici
açıq, qapalı
sadә, mürәkkәb
hәrәkәtli, stasionar
texniki, sosial

Sual: Әmәk normalarına aid deyil: (Çәki: 1)
hasilat norması
xidmәt norması
say norması
idarәetmә norması
texniki norma

Sual: Әmәk kollektivi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Vahid mәqsәdә xidmәt edәn birbirilә qarşılıqlı münasibәtdә olan vә öz üzәrindә

çalışan insanların birliyi
Vahid mәqsәdә xidmәt edәn müxtәlif fәaliyyәt növlәrilә mәşğul olan icraçıların birliyi
Vahid mәqsәdә xidmәt edәn işәgötürәnlә әmәk münasibәtlәrindә olan müvafiq iş

yerlәrindә çalışan işçilәrin birliyi
Vahid mәqsәdә xidmәt edәn asudә vaxtı birgә keçirәn müxtәlif qrup insanların birliyi
Vahid mәqsәdә xidmәt edәn әmәk bazarında toplaşan öz iş qüvvәsini tәklif edәn

insanların birliyi

Sual: İş yerlәrin tәchizatının tipik növlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
istehlak mal vә xidmәtlәri
әsas texnoloji avadanlıq
kömәkçi texnoloji avadanlıq
texnoloji vә tәşkilati lәvazimatı
tәhlükәsizlik vasitәlәri

Sual: İş yerlәrin tәchizat vәsaitlәrinin növlәri: (Çәki: 1)
stasionar vә hәrәkәtli
daimi vә müvәqqәti
sistemli vә epizodik
illik vә rüblük
paralel vә proporsional

Sual: İş yerlәrinә xidmәtin tәşkili prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
inzibatçılıq
sistemlilik
komplekslilik
operativlik



qәnaәtçilik

Sual: İş yerlәrinin attestasiyası zamanı hansı tәlәblәr nәzәrә alınmır: (Çәki: 1)
texniki
tәşkilati
sosial
iqtisadi
demoqrafik

Sual: ӘET tәkmillәşmәsi üzrә әsas tәdbirlәri neçә qrupa ayırmaq olar? (Çәki: 1)
 5
 4
3
 2
 6

Sual: ӘET ilә әmәyin tәşkili arasında әlaqә nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
üzvü vәhdәtlik tәşkil edәn anlayışlardır
 Birbirinә qarşı qoyulan anlayışlardır
 Eyni mәna kәsb edәn anlayışlardır
 Eyni sәviyyәli anlayışlardır
 Üfüqi şәkildә әlaqәli anlayışlardır

Sual: Әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi metodlarına aid deyil: (Çәki: 1)
hüquqi
maddi
mәnәvi
estetik
tәşkilati

Sual: Әmәk mәsrәflәrinin hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
tәbii vә maliyyә mәsrәflәri
texniki vә sosial mәsrәflәri
iş vaxtı mәsrәflәri vә iş qüvvәsi mәsrәflәri
fiziki vә bioloji mәsrәflәri
psixi vә tәbii mәsrәflәr

Sual: Әmәk normasının әsas funksiyalarına daxil deyil? (Çәki: 1)
 әmәk proseslәrinin sәmәrәliliyinin meyarıdır
әmәyin texniki vasitәlәrlә tәmin olunmasıdır
 әmәyin normal intensivliyinin dәrәcәsini әks etdirir
 әmәyin rasional tәşkilinin әsasıdır
 әmәyin hәvәslәndirilmә dәrәcәsidir



Sual: Әmәyin normalaşdırılmasının әsas vәzifәlәrinә aid olunmur: (Çәki: 1)
işçinin ixtisas sәviyyәsinin artırılmasını stimullaşdırmaq
 әmәk mәhsuldarlığının ehtiyatlarının aşkar olunmasına şәrait yaratmaq
әtraf mühitin yaxşılaşdırılmasına imkan yaratmaq
 әmәk haqqının tәkmillәşdirilmәsinә imkan yaratmaq
 әmәyin istehsaldaxili planlaşdırılmasının әsasını tәşkil etmәk

Sual: İş vaxtının rejimi qaydalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
 gündәlik iş vaxtının müddәti
 işdә fasilәlәrin vaxtı vә müddәti
sutkadakı növbәlәrin sayı
 iş vaxtının başlanması vә qurtarması
iş vaxtı zamanı ictimai vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi müddәti

Sual: Әmәyin bölgüsünün aşağıdakı hәdlәri mövcud deyil: (Çәki: 1)
fizioloji
texniki
texnoloji
sosial
iqtisadi

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әlverişsiz әmәk şәraitinә nә daxil deyil: (Çәki: 1)
zәrәrli әmәk şәraiti
sanitargigiyena normalarına cavab vermәyәn әmәk şәraiti
zәrәrli istehsalat amili olan iş şәraiti
әmәyin tәhlükәsizliyi standartları sisteminin tәlәblәrinә cavab vermәyәn әmәk şәraiti
iş yerlәrindә istehsal zәdәlәnmә vә peşә xәstliklәrinә sәbәb olmayan әmәk şәraiti

Sual: İş yerlәrinin ixtisaslaşma sәviyyәsini әks etdirәn göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istehsal bölmәlәrindә ixtisaslaşdırılmış iş yerlәrinin xüsusi çәkisi
müәssisәdә ixtisaslaşdırılmış iş yerlәrinin xüsusi çәkisi
iş yerlәrindә icra edilәn әmәliyyatların mәcmusu
iş yerindә müәyyәn vaxt әrzindә icra edilәn әmәliyyatların orta sayı
müәssisәdә çalışan işçilәrin orta illik sayı



Sual: Müәssisәdәki iş yerlәrinin sayı necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
iş qrafiki vә növbәliyi, mәzuniyyәtlәri nәzәrә alınmaqla müәssisәdә çalışan işçilәrin

sayına bәrabәr
әmәk şәraiti, istirahәt rejimi, ezamiyyәt müddәti nәzәrә alınmaqla müәssisәdә

çalışan işçilәrin sayına әsasәn
ixtisasartırma müddәti vә növbәliyi, istirahәt rejimi nәzәrә alınmaqla müәssisәdә

çalışan işçilәrin sayına әsasәn
analıq mәzuniyyәti, işdәn ayrılmaq şәrtilә tәhsil almaq müddәti nәzәrә alınmaqla

müәssisәdә çalışan işçilәrin sayına әsasәn
ezamiyyәt müddәti, istehsal proqramının dәyişilmәsini nәzәrә almaq şәrtilә

müәssisәdә çalışan işçilәrin sayına әsasәn

Sual: İş yerinin tәşkilinә aşağıdakı daxil deyil: (Çәki: 1)
iş yerinin planirovkası
iş yerinin tәchizatı
iş yerinә xidmәt
iş yerinin normalaşdırılması
iş yerinin ixtisaslaşdırılması

Sual: Sәnayedә әmәyin elmi tәşkilinin әsası hansı alim tәrәfindәn işlәnilib? (Çәki: 1)
H.Emerson
F.Teylor
F.Cilbert
H.Ford
A.Fayol

Sual: Texnoloji әmәk bölgüsünün növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk cismi üzrә bölgü
mәmulatlar üzrә bölgü
әmәliyyat üzrә bölgü
iş növlәri üzrә bölgü
yarımfabrikat üzrә bölgü

Sual: Әmәk kooperasiyası formaları әsasәn nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
istehsalın xarakteri vә ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi vә genişlәnmәsi
istehsalın tipi vә cografi yerlәşmәsi
istehsalın növü vә hәcmi
istehsalın genişlәnmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

Sual: Mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә әmәk әmәliyyatlarına daxil deyil: (Çәki: 1)
әl
maşın
avtomat
seqment
aparat



Sual: Әmәk әmәliyyatına daxil deyil: (Çәki: 1)
hәrәkәt
fәaliyyәt
fәnd
fәndlәr kompleksi
tip

Sual: İş vaxtının mәsrәflәrinin öyrәnilmәsindә әsas üsullara aid deyil: (Çәki: 1)
sexdaxili fotoqrafiya
iş günün fotoqrafiyası
özünüfotoqrafiya
xronometraj
fotoxronometraj

Sual: Әmәk şәraitinin qiymәtlәndirilmәsindә әsas meyarlara aid deyil: (Çәki: 1)
işin ağırlığı
xammala qәnaәt
istehsal mühitinin tәsir hәddi
әmәk şәraitinin rahatlıq dәrәcәsi
әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt

Sual: Әmәyin tәşkilin әsas prinsiplәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
komplekslilik
elmilik
fasilәsizlik
qәnaәtçilik
yararlılıq

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin әsas funksiyalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
tәrbiyәvi
fәallaşdırıcı
istehlak
qoruyucu
optimallaşdırıcı

Sual: Әmәk bölgüsünün әsas vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
әmәk prosesindә işçilәrin hәrtәrәfli inkişafı
işçinin orqanizminә mәnfi tәsirin aradan qaldırılması
әmәyin cәzibәdarlığının artırılması
әmәk davranışın tәnzimlәnmәsi



Sual: Әmәk bölgüsünün hansı hәdlәri mövcud deyil: (Çәki: 1)
sosial
iqtisadi
texniki
qerontoloji
psixoloji

Sual: İş yeri anlayışı ilә bağlı hansı aspekt mövcud deyil: (Çәki: 1)
etnoqrafik
tәşkilatitexnoloji
iqtisadi
sosioloji
erqonomik

Sual: İş yerlәrinin rasional planirovkasına qoyulan tәlәblәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
müәssisәnin istehsal sahәlәrindәn daha qәnaәtlә istifadә
informasiyanın şәffaflığı
işçilәr arasında keçidlәrin minimuma çatdırılması
sanitar normalarına riayәt
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması

Sual: İş yerinә xidmәtin tәşkilinin növlәri: (Çәki: 1)
mәrkәzlәşmiş, qeyrimәrkәzlәşmiş, qarışdırılmış
iqtisadi, sosial, hüquqi
planlı, bazar, azad
ixtisaslı, qeyriixtisaslı, ibtidai
yüngül, mürәkkәb, xüsusi

Sual: Müәssisәdә әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindә istifadә olunan metodlarına
daxildir: (Çәki: 1)

inzibati idarәetmә
bazar tәnzimlәmә
mәnәvi hәvәslәndirmә
iqtisadi idarәetmә
hüquqi tәnzimlәmә

Sual: Әmәk şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
texnikitexnoloji
psixofizioloji
estetik
riyazi
sanitargigiyenik

Sual: Әmәk intizamının reallaşdırılması formaları: (Çәki: 1)
könüllü vә mәcburi



Iqtisadi vә sosial
Fiziki vә mexaniki
Estetik vә gigiyenik
Real vә nominal

Sual: Müәssisәdә әmәyin tәşkilindә hansı münasibәtlәr әsasdır? (Çәki: 1)
istehsal münasibәtlәri
Iqtisadi münasibәtlәr
Sosial münasibәtlәr
Psixoloji münasibәtlәr
Hüquqi münasibәtlәr

Sual: Müәssisәdә әmәyin tәşkili zamanı işçilәr arasında hans münasibәtlәr mövcuddur?
(Çәki: 1)

üfüqi vә şaquli
 Istehsaldaxili vә istehsaldankәnar
Rәsmi vә qeyrirәsmi
Formal vә qeyriformal
Texniki vә statistik

Sual: Әmәyin mühafizәsi tәmin etmәk mәqsәdilә hәyata keçirilәn әsas prinsiplәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

 dövlәt, işәgötürәn vә işçilәrin әmәk şәraitinin vә әmәyin mühafizәsinin
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtin birliyi

 işçinin hәyatının vә sağlamlığının müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn
üstün tutulması

 mülkiyyәt vә tәşkilatihüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müәssisәlәr üçün
әmәyin mühafizәsi sahәsindә vahid tәlәblәrin müәyyәn edilmәsi

 әmәyin mühafizәsi normalarının müntәzәm olaraq tәkmillәşdirilmәsi
istehsalatdan ayrılmamaq şәrtilә әmәyin mühafizәsi üzrә mütәxәssislәrin

hazırlanması, ixtisaslarının artırılması vә yenidәn hazırlanması

Sual: Müәssisәdә әmәk intizamın qaydalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk şәraitinin tәmin edilmәsi qaydaları
iş vaxtının, nahar vә digәr istirahәt fasilәlәrinin başlandığı vә qurtardığı saatlar
növbә cәdvәllәri vә onun tәnzimlәnmәsi qaydaları
avadanlığın iş vaxtının vә fasilәlәrinin başlandığı vә qurtardığı saatlar
әmәk intizamını pozmuş işçilәrә әlavә intizam tәnbehi tәtbiq edilmәsinin şәrtlәri vә

qaydaları

Sual: Әmәk intizamı qaydalarına әmәl edilmәsindә fәrqlәnmiş işçilәrin
mükafatlandırılmasına aid deyil: (Çәki: 1)

pul vә ya qiymәtli әşyaların hәdiyyә edilmәsi
 әlavә mәzuniyyәtin verilmәsi
 әmәk haqqına fәrdi әlavәnin ödәnilmәsi
 sanatoriyakurort müalicәsinin haqqının ödәnilmәsi



maddi yardımın ödәnilmәsi

Sual: Әmәk intizamın qaydalarının pozulması nәticәsindә intizam tәnbehlәrindәn hansı
növü nәzәrdә tutulmur: (Çәki: 1)

töhmәt vermәk
sonuncu xәbәrdarlıqla şiddәtli töhmәt vermәk
aylıq әmәk haqqının 1/4i mәblәğindәn çox olmamaq şәrti ilә cәrimә etmәk
fiziki cәza
әmәk müqavilәni lәğv etmәk

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk ehtiyatları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәssisә, firma vә yaxud tәşkilatda mәşğul olan insan resurslarının mәcmusu
әmәk qabiliyyәti yaşında olan insanların mәcmusu
müәyyәn fәaliyyәt sahәsindә iş tәcrübәsi olan insanların mәcmusu
müәyyәn peşәyә malik olan insanların mәcmusu
intellektual vә fiziki cәhәtdәn әmәk qabiliyyәtinә malik olan әmәk qabiliyyәtli

insanların mәcmusu

Sual: Әmәk ehtiyatlarının yaş dövrü hansıdır? (Çәki: 1)
1657 qadınlar vә 1660 kişilәr
1658 qadınlar vә 1662 kişilәr
1659 qadınlar vә 1661kişilәr
1660 qadınlar vә 1663 kişilәr
1661 qadınlar vә 1663kişilәr

Sual: İqtisadi fәal әhaliyә daxildir: (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәtinә malik olanlar vә әmәk qabiliyyәtinә malik olmayanlar
mәşğul olanlar vә işsizlәr
әmәk qabiliyyәtli әhali
әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
tәlәbәlәr vә evdar qadınlar

Sual: İqtisadi qeyrifәal әhaliyә aid deyil: (Çәki: 1)
tәlәbәlәr
işlәmәyәn tәqaüdçülәr



әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
evdar qadınlar
işsizlәr

Sual: Әmәk ehtiyatlarının işçi qüvvәsindәn fәrqi ondan ibarәtdir, ki o: (Çәki: 1)
cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәsidir
әmәk qabiliyyәtli insanların mәcmusudur
istehsalın mühüm amilidir
istehsal münasibәtlәrinin daşıyıcısıdır
ölkә әhalisinin iqtisadifәal hissәsidir

Sual: Әmәk ehtiyatları: (Çәki: 1)
kәmiyyәt göstәricisidir
keyfiyyәt göstәricisidir
natural göstәricisidir
sәmәrәlilik göstәricisidir
dәyәr göstәricisidir

Sual: İş qüvvәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
insanın bilik sәviyyәsi
insanın zehni vә fiziki qabiliyyәtlәrinin mәcmusu
insanın әmәk prosesindә iştirakı
insanın әmәk mobilliyi
insanın şәxsi keyfiyyәtlәrinin mәcmusu

Sual: Maddi vә mәnәvi nemәtlәrin istehsalı üçün istifadә olunan insanın fiziki vә zehni
qabiliyyәtlәrinin mәcmusu aşağıdakı kimi adlanır: (Çәki: 1)

Әmәk potensialı
İş qüvvәsi
Әmәk ehtiyatları
Muzdlu işçi
İşsiz

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar istehsalının növlәri: (Çәki: 1)
asan vә mürәkkәb
dar vә böyük
intensiv vә ekstensiv
sadә vә geniş
rasional vә proporsional

Sual: Әmәk ehtiyatlarının formalaşmasının әsas mәnbәyi hansıdır? (Çәki: 1)
tәqaüdçülәr
ev vә şәxsi tәsәrrüfatlarda mәşğul olanlar
әlillәr



evdar qadınlar
әmәk qabiliyyәtli yaşa daxil olan gәnclәr

Sual: Әmәk ehtiyatlarının formalaşma mәnbәyinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәtli yaşa daxil olan gәnclәr
ev vә şәxsi tәsәrrüfatından azad olunmuş insanlar
işlәyәn tәqәüdçülәr
әsgәrlikdәn vә cәzaçәkmә müәssisәlәrindәn qayıdan insanlar
әmәk qabiliyyәtini tam itirmiş insanlar

Sual: Әmәk potensialı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәtli ailә üzvlәrinin mәcmusu
әmәk qabiliyyәti yaşında olan әhali
mәşğul olanların vә işsizlәrin mәcmusu
әmәk sferasının inkişafının sosial institutlarının mәcmusu
insanların әmәk qabiliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin mәcmusu

Sual: Әmәk potensialının kәmiyyәt xarakteristikasına daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı
insanın hәyatında әmәk fәaliyyәti dövrü
iş vaxtı fondu
mәşğul olanların vә mәşğul olmayanların nisbәti
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün zәruri olan vәsaitlәr

Sual: Әmәk potensialın әsas komponentlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
peşәixtisas, qiymәtlәndirici vә mәnәvi
psixofizioloji, innovasion vә intellektual
ictimai, bioloji, individual
mәnәvi, fizioloji, sosial
psixofizioloji, peşәixtisas, şәxsi

Sual: Miqrasiya dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
işğal olunmuş әrazilәrdәn әhalinin köçmәsi
şәhәrlәrin sayının artımı vә bununla bağlı şәhәr әhalisinin artımı
әmәk qabiliyyәti yaşında olan әhalinin artımı
ölkәdә demoqrafik sıçrayış
iş vә yaşayış yerinin dәyişilmәsilә bağlı әmәk qabiliyyәtli әhalinin axını

Sual: Әmәk ehtiyatları iqtisadi kateqoriya kimi nәyi әhatә edir? (Çәki: 1)
 tәkrar istehsalın şәrtlәrinә müvafiq olaraq insanların fiziki vә intellektual qabiliyyәtlәr
iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı prosesindә yaranan münasibәtlәr
 Tәlәb vә tәklif әsasında formalaşan әmәyin qiymәti
 Iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün zәruri olan vәsaitin mәblәği
Ictimai faydalı fәaliyyәtlә mәşğul olmağa qadir olan, psixofizioloji vә intellektual



keyfiyyәtlәrә malik olan ölkәnin qabiliyyәtli әhalisi

Sual: İqtisadi fәal әhaliyә daxil deyil: (Çәki: 1)
mәşğul olanlar
iş axtaranlar
әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
işsizlәr
mәşğul olan yeniyetmәlәr

Sual: İqtisadi qeyrifәal әhaliyә aiddir: (Çәki: 1)
mәşğul olanlar
iş axtaranlar
mәşğul olan yeniyetmәlәr
işsizlәr
iş axtarışını dayandıran, buna maraq göstәrmiyәnlәr

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar istehsalının neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәk ehtiyatlarının formalaşmasının neçә mәnbәyi mövcuddur? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Әmәk potensialın neçә әsas komponenti mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәkqabiliyyәtli vәtәndaşlara ğöstәrilәn yaş hәddindәn aşağı olmayanlar aiddir:
(Çәki: 1)

15 yaş
16 yaş
17 yaş
18 yaş
19 yaş



Sual: Әhalinin yaşcins quruluşu: (Çәki: 1)
әhalinin yaşa vә cinsә görә bölgüsü
doğum vә ölüm nәticәsindә әhalinin sayı vә tәrkibinin dәyişmәsi
nigah vә boşanma nәticәsindә әhalinin sayı vә tәrkibinin dәyişmәsi
etnik vә sosialiqtisadi qruplar üzrә әhalinin bölgüsü
әrazi әlamәtinә görә әhalinin bölgüsü

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk ehtiyatlarının әn çevik hissәsi hansıdır? (Çәki: 1)
gәnclәr
qadınlar
işsizlәr
tәlәbәlәr
tәqaüdçülәr

Sual: Әmәk ehtiyatlarının bölgüsü hansı mәqsәdә xidmәt edir? (Çәki: 1)
istehsalın artırılmasına
istehsal mәsrәflәrinin azaldılmasına
iş yerlәri üzrә kadrların yerlәşdirilmәsinә
әmәk ehtiyatları ilә bağlı dövlәt nәzarәtinin aparılmasına
iqtisadiyyatın işçi qüvvәsinә olan tәlәbatının ödәnilmәsinә

Sual: Әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә mәşğulluq sәviyyәsi
istehsalatda kadrların istifadәsinin sәmәrәliliyi
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsü
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә çalışanların iş vaxtindan sәmәrәli istifadә

Sual: İşçilәrin işdәn azad olunmasının әsas sәbәblәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәbii şәrait
elmitexniki tәrәqqi
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
struktur dәyişikliklәri
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi



Sual: Әrazi hәddlәrini keçәrәk insanların yerdәyişmә prosesi necә adlanır: (Çәki: 1)
İş qüvvәsinin hәrәkәti
Miqrasiya
Tәnzimlәmә
Tәbii artım
Adaptasiya

Sual: Miqrasiyanın hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
struktur vә mövsumi
immiqrasiya vә emmiqrasiya
mövsumi vә tsiklik
sosial vә siyasi
daxili vә xarici

Sual: Әmәk ehtiyatlarlının sayı hansı amildәn birbaşa asılıdır: (Çәki: 1)
demoqrafik
estetik
erqonomik
sanitargigiyenik
texniki

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın strukturuna daxil deyil: (Çәki: 1)
peşә
iqtisadi
sosialpsixoloji
psixofizioloji
ictimaitәşkilati

Sual: Әmәk potensialının hansı tәrәflәri mövcuddur: (Çәki: 1)
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
iqtisadi vә sosial
üfuqi vә şaquli
sadә vә mürәkkәb
ictimai vә fәrdi

Sual: Müәssisәnin әmәk potensialının xarakteristikasına hansı aspekt daxil deyil: (Çәki:
1)

demoqrafik
sosial
estetik
funksional
peşә

Sual: Әmәk ehtiyatlarının bölgüsü hansı formalarda hәyata keçirilir (Çәki: 1)



fәrdi vә tәşkil olunmuş
xüsusi vә fәrdi
azad vә muzdlu
inzibatı vә iqtisadi
sadә vә mürәkkәb

Sual: Әmәk ehtiyatları anlayışı ilk dәfә hansı alim tәrәfindәn iqtisadi әdәbiyyata daxil
edilmişdir? (Çәki: 1)

akademik Abalkin
akademik Strumilin
akademik Alferov
akademik Sәmәdzadә
akademik Allahverdiyev

Sual: Әmәk ehtiyatları anlayışı hansı resursu әks etdirir? (Çәki: 1)
insan resursu
tәbii resursu
maliyyә resursu
texniki resursu
iqtisadi resursu

Sual: Әmәk ehtiyatlarının hәrәkәtinin növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sosial
inzibati
әrazi
peşә
ixtisas

Sual: Mәcburi miqrasiyanın sәbәblәrinә aid olunmur: (Çәki: 1)
müharibә
ekoloji fәlakәt
elmitexniki inqilab
siyasi münaqişә
torpağın işğal olunması

Sual: Әmәk ehtiyatlarının bölgü prosesindә neçә mәrhәlә mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünün neçә әsas funksiyaları mövcuddur? (Çәki:
1)

2



3
4
5
6

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk ehtiyatlarının keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatlarının peşәixtisas hazırlığı sәviyyәsinin artırılması
әmәk ehtiyatlarının istehsalat vәrdişlәrinin artırılması
әmәk ehtiyatlarının sağlamlığının möhkәmlәndirilmәsi
әmәk ehtiyatlarına daxil olan insanların sayının artırılması
әmәk ehtiyatlarının yeniliklәri mәnimsәmәk qabiliyyәtinin inkişafı

Sual: Yerdәyişmә xarakterinә görә miqrasiyanın hansı növlәri mövcuddur: (Çәki: 1)
mövsumi vә dövrü
azad vә muzdlu
iqtisadi vә sosial
texniki vә estetik
bioloji vә fiziki

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının artırılması ilә bağlı işdәn azad olunma sәbәblәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

ETT
әmәk münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsinin artırılması

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünü xarakterizә edәn işdәn azad olunma
sәbәblәrinә aid deyil: (Çәki: 1)

әhalinin gәlirlәrinin artırılması
ictimai istehsalatda struktur dәyişilikliklәr
iqtisadi sahәlәrindә struktur dәyişikliklәr
xalq tәsәrrüfatı baxımından әhәmiyyәtli obyektlәrin tikintisinin başa çatdırılması
tәbii resursların tükәnmәsi nәticәsindә istehsalın dayandırılması



Sual: Әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
işsizlәrin iqtisadi fәal әhaliyә nisbәti ilә
iqtisadi fәal әhalinin ümumi әhaliyә nisbәti ilә
mәşğul olanların iqtisadi fәal әhaliyә nisbәti ilә
mәşğul olanların vә işsizlәrin nisbәti ilә
işsizlәrin qeyrifәal әhaliyә nisbәti ilә

Sual: Әmәk ehtiyatlarının bölgü prosesindә hansı mәrhәlә mövcud deyil: (Çәki: 1)
işdәn azad olunma
mәhz bölgü
tәbii artım
tәkrar bölgü
yenidәn hazırlıq

Sual: Әmәk ehtiyatlarından istifadә mәrhәlәsindә hansı proses mövcud deyil: (Çәki: 1)
әhalinin tәbii hәrәkәti
mәşğulluğun tәmin edilmәsi
әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
iş yerlәrin attestasiyası vә tәkmillәşdirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması

Sual: Әmәk ehtiyatları hansı funksiyanı icra edir? (Çәki: 1)
enerji mәsrәflәrinin azaldılması
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalı
informasiyanın toplanmasını
investisiya qoyuluşu
biznesin formalaşması

Sual: Әmәk qabiliyyәtli yaş hәddinә hansı amil tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
dövlәt qanunvericilik aktları
әtraf mühit
beynәlxalq miqrasiya
sahibkarlığın inkişafı
siyasi fәallıq

Sual: Әmәk potensial hansı kateqoriyalara mәxsusdur: (Çәki: 1)
iqtisadiyyat, mәdәniyyәt, elm
cәmiyyәt, müәssisә, fәrdi insan
әrazi, inzibati, bәlәdiyyә
ölkә, şәhәr, kәnd
miqrasiya, inflyasiya, rәqabәt

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar bölgüsünün әsas funksiyaları: (Çәki: 1)
inzibati vә azad



artım vә yüksәliş
iqtisadi vә sosial
texniki vә humanitar
ümumi vә xüsusi

Sual: Әmәk ehtiyatlarının sadә tәkrar istehsalı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 әmәk prosesindә insanın sәrf etdiyi enerjinin kәmiyyәt cәhәtdәn bәrpası
 istehsaldan gedәnlәrin әvәz olunması
istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn eyni sәviyyәdә әvәz

olunması
әvvәlki dövrlә müqayisәdә istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt baxımından

daha yüksәk sәviyyәdә әvәz olunması
istehsaldan gedәnlәrin әvәz olunmasının әvvәlki dövrә nisbәtәn zәiflәmәsi

Sual: Әmәk ehtiyatlarının geniş tәkrar istehsalı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt baxımından әvvәlki dövrlә müqayisәdә

daha yüksәk sәviyyәdә әvәz olunması
istehsaldan gedәnlәrin keyfiyyәt baxımından daha yüksәk sәviyyәdә әvәz olunması
istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt baxımından daha yüksәk sәviyyәdә әvәz olunması
istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt baxımından eyni sәviyyәdә әvәz

olunması
istehsaldan gedәnlәrin kәmiyyәt baxımından әvvәlki dövrә müvafiq sәviyyәdә әvәz

olunması

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk bazarına hansı komponent daxil deyil? (Çәki: 1)
subyektlәr
iqtisadi proqramlar
bazar infrastrukturu
bazar mexanizmi
obyektlәr

Sual: Әmәk bazarının subyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Dövlәt
İşәgötürәn
Muzdlu işçilәr
İxtisas artırma tәşkilatları



Hәmkarlar tәşkilatı

Sual: Әmәk bazarının strukturuna daxil deyil: (Çәki: 1)
subyekt
işsizlik
sosial ödәnişlәr
iqtisadi proqramlar
rәqabәt

Sual: Muzdlu işçilәr әmәk bazarının hansı komponentinә aiddir? (Çәki: 1)
Subyekt
Obyekt
 İnfrastrukturu
Mexanizmi
Rәqabәt

Sual: Әmәk bazarında muzdla işlәyәnlәrin maraqlarını hansı qurum tәmsil edir? (Çәki: 1)
dövlәt
kommersiya tәşkilatları
qeyrikommersiya tәşkilatlar
işәdüzәlmә üzrә agentliklәr
hәmkarlar tәşkilatları

Sual: Әmәk bazarında seqmentlәşmә nәdir? (Çәki: 1)
işәgötürәnlәrlә muzdlu işçilәrin maraqlarının razılaşması vә qarşılıqlı fәaliyyәti
işçi qüvvәsinin hәrәkәti
insanların әmәk qabiliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin mәcmusu
işçi qüvvәsinә olan tәlabatın tәklifi üstәlәmәsi
işçi qüvvәsinin hәrәkәtini mәhdudlaşdıran qapalı sektorlara bölgüsü

Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatın metodologiyasına әsasәn işsiz dedikdә nә başa
düşülür: (Çәki: 1)

Obyektiv sәbәblәrә görә işlәmәyәn, lakin iş axtaran, işә hazır olan vә işlәmәk
istәyәn

Subyektiv sәbәblәrә görә Işlәmәyәn, iş axtarmayan, işә hazır olmayan vә işlәmәk
istәmәyәn

Ailә vәziyyәtinә görә Işlәmәyәn, iş axtarmayan, işә hazır olmayan vә işlәmәk
istәmәyәn

Sağlamlıq vәziyyәtinә görә Işlәmәyәn, iş axtarmayan, işә hazır olmayan vә işlәmәk
istәmәyәn

Tәhsil almaqla bağlı Işlәmәyәn, iş axtarmayan, işә hazır olmayan vә işlәmәk
istәmәyәn

Sual: İşsizlik hansı göstәricilәrin mütәnasibliyi әsasında müәyyәn olunur: (Çәki: 1)
Әmәk qabiliyyәtli әhali vә işsizlәr



İqtisadifәal әhali vә işsizlәr
İqtisadifәal әhali vә mәşğul olanlar
Әmәk qabiliyyәtli әhali vә әlillәr
Әmәk qabiliyyәtli әhali vә pensiyaçılar

Sual: İşsizliyin tәbii sәviyyәsi necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
friksion vә struktur işsizliyin cәmi kimi
friksion vә siklik işsizliyin cәmi kimi
siklik vә struktur işsizliyin cәmi kimi
mövsumi vә friksion işsizliyin cәmi kimi
gizli vә struktur işsizliyin cәmi kimi

Sual: İşsiz vәtәndaşın iş axtarma dövrü necә adlanır? (Çәki: 1)
işsizlik uzunluğu
işsizlәrin sayı
işsizlik müddәti
işsizliyin artımı
işsizlik hәddi

Sual: Demoqrafik әlamәtlәr üzrә әmәk bazarının növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
qadınların әmәk bazarı
gәnclәrin әmәk bazarı
әmәkqabiliyyәtli yaşda әhalinin әmәk bazarı
orta yaşlıların әmәk bazarı
reproduktiv yaşda olanların әmәk bazarı

Sual: Әmәk bazarında işçi qüvvәsinin tәklifini müәyyәn edәn göstәricilәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

işәgötürәnlәrin sayı
әhalinin ümumi sayında iqtisadi fәal әhalinin payı
әhalinin ümumi sayı
bir işçi tәrәfindәn il әrindә işlәmiş saatların orta miqdarı
әmәyin kәmiyyәti, keyfiyyәti vә ixtisası

Sual: İşçi qüvvәsinә tәlәb әmәk haqqı ilә necә әlaqәlidir? (Çәki: 1)
düz mütәnasibdir
tәrs mütәnasibdir
bәrabәrdir
geridә qalır
üstәlәyir

Sual: Әmәk bazarında konyunkturanın növlәri: (Çәki: 1)
tamam, natamam, orta
yuxarı, aşağı, orta



tarazlı, izafi, defisit
kiçik, böyük, orta
ilkin, ikili, üçlü

Sual: Әmәk bazarının hansı seqmentlәri mövcuddur: (Çәki: 1)
ilkin, ikinci
yuxarı, aşağı
makro, mikro
böyük, kiçik
tam, natamam

Sual: İqtisadifәal әhaliyә aid deyil: (Çәki: 1)
haqqı ödәnilәn muzdlu işçilәr
könüllü qaydada ev tәsәrrüfatında çalışanlar
tәhsil alanlar
hәrbi xidmәtdә olanlar
özünәmәşğul olanlar vә sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul olanlar

Sual: Mәşğulluq hansı funksiyaları icra edir: (Çәki: 1)
iqtisadi vә sosial
inzibati vә hüquqi
idarәetmә vә nәzarәt
tәkrar istehsal vә mövqe
psixoloji vә gigiyenik

Sual: Әmәyә tәlәb vә tәklifin stimullaşdırılması dövlәtin әmәk bazarına tәsirin hansı
növünә aiddir? (Çәki: 1)

aktiv
passiv
indikativ
sadә
mürәkkәb

Sual: Әmәk bazarının neçә seqmenti mövcuddur? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Әmәk bazarında konyunkturanın neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4



5
6

Sual: Mәşğulluğun neçә funksiyası mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İctimai әmәkdә iştirak etmә üsulu üzrә mәşğulluğun hansı növlәri mövcuddur?
(Çәki: 1)

geniş vә dar
sadә vә mürәkkәb
xarici vә daxili
fәal vә qeyrifәal
muzdlu vә şәxsi

Sual: Mәşğulluq kateqoriyasına hansı xarakteristika aid deyil? (Çәki: 1)
tam
rasional
mәhsuldar
sәmәrәli
әmәk qabiliyyәtli

Sual: İnsanlardan asılı olmayan sәbәblәrә görә iqtisadi fәal әhalinin bir qismi öz iş
qüvvәsini tәklif edә bilmәdiyi halda yaranmış sosialiqtisadi vәziyyәt necә adlanır? (Çәki:
1)

inflyasiya
işsizlik
miqrasiya
emiqrasiya
gender

Sual: Cәmiyyәtdә işsizlik sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir: (Çәki: 1)



istehlak mallarına tәlәbat
mәişәt xidmәtlәrinin tәklifi
iş yerlәrinin tәklifi
ilkin tәlәbatın ödәnilmәsi
kadrların ixtisas sәviyyәsi

Sual: Dövlәtin tәsir әlamәti üzrә әmәk bazarının hansı növlәri mövcuddur: (Çәki: 1)
Tәnzimlәnәn
Tәnzimlәnmәyәn
 Kölgәli
Daxili
Xarici

Sual: Muzdlu işçilәrin nümayәndәli orqanı: (Çәki: 1)
işçilәrin vә işәgötürәnlәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә

etmәk mәqsәdi ilә birgә yaratdıqları vә müvafiq qanunvericilik әsasında fәaliyyәt
göstәrәn tәşkilat

işçilәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә yaratdıqları vә müvafiq qanunvericilik әsasında fәaliyyәt göstәrәn
hәmkarlar ittifaqı

ayrıayrı qrup vәtandaşların şәxsi hüquqlarını vә mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә yaratdıqları siyasi qurum

ölkәdә vәtandaşların hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә
yaratdıqları vә müvafiq tabeçiliyә malik olan ictimai tәşkilat

işçilәrin vә işsizlәrin mәnafelәrini müdafiә etmәk vә onların sosial müdafiәsi
mәqsәdi ilә yaradılan ictimai cәmiyyәt

Sual: İşәgötürәnlәrin nümayәndәli orqanı: (Çәki: 1)
sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar sosialiqtisadi hüquqlarını vә mәnafelәrini

müdafiә etmәk mәqsәdi ilә işәgötürәnlәr birliyi
müxtәlif növ fәaliyyәtlә әlaqәdar insanların sosialiqtisadi hüquqlarını vә

mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdığı birliklәr
xidmәti fәaliyyәtlә әlaqәdar bir qrup işçilәrin sosialiqtisadi hüquqlarını vә

mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdığı birliyi
kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәrin sosialiqtisadi hüquqlarını vә

mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdıqları qurum
biznes fәaliyyәti ilә әlaqәdar vәtәndaşların sosialiqtisadi hüquqlarını vә

mәnafelәrini müdafiә etmәk mәqsәdi ilә yaratdıqları birlik

Sual: Mәşğulluğun qeyristandart fomalarına aid deyil: (Çәki: 1)
qısadılmış iş günü
evdә görülәn iş
8saatlıq iş günü
müvәqqәti mәşğulluq
çevik iş rejimi



Sual: Daxili әmәk bazarının xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
uzunmüddәtli әmәk münasibәtlәri
işçinin sağlamlığının bәrpası
kәnardan işә qәbul olunmanın mәhdudlaşdırılması
öz işçilәrin hesabına vakansiyanın doldurulması
işçinin әmәk haqqının onun әmәk mәhsuldarlığı ilә әaqәlәndirilmәsi

Sual: Әmәk bazarında dövlәtin funksiyalarına daxil deyil: (Çәki: 1)
sosialzәmanәt
qanunverici
tәnzimlәmә
tәkrar istehsal
müdafiә

Sual: İş qüvvәsinin alğısatgısının bazar mexanizminә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk haqqı üzrә müqavilә vә razılaşmalar
minimum sosial zәmanәtlәr sistemi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
vergi yolu ilә gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının sәviyyәsi vә dinamikası üzrә informasiya

Sual: Әmәk bazarının stimullaşdırıcı funksiyasına daxil deyil: (Çәki: 1)
işçinin ailә tәrkibinin araşdırılması
işçinin rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması
işçinin sәmәrәli әmәk fәaliyyәtilә mәşğul olması
işçinin әmәk mobilliyinin sürәtlәndirilmәsi
işçinin sosialәmәk fәallığının güclәndirilmәsi

Sual: Әmәk bazarının iqtisadi funksiyasına daxil deyil: (Çәki: 1)
işçi qüvvәsinin әmәk fәaliyyәtinә cәlb olunması
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalı
işçi qüvvәsinin bölgüsü
işçi qüvvәsinin yerdәyişmәsi
işçi qüvvәsindәn istifadә

Sual: Әmәk bazarının fәaliyyәtindә hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınır? (Çәki: 1)
işçi qüvvәsinin xarakteri vә tәkrar istehsalı ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
yeni texnika vә texnologiyanın tәbiqi ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
iş yerlәrinә xidmәtin tәşkili ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
istehsalın ixtisaslaşması vә tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı xüsusiyyәtlәr
әmәk cisminin xarakteri ilә bağlı xüsusiyyәtlәr

Sual: Әmәk bazarında dövlәtin fәal siyasәtinә daxil deyil: (Çәki: 1)
işәdüzәltmәyә dәstәk



işsizlәrin qeydә alınması
peşә hazırlığa dәstәk
özünәmәşğulluğun inkişafına dәstәk
peşәlәr üzrә mәslәhәt

Sual: Әmәk bazarının fәallaşması tәdbirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
işçi qüvvәsinin tәklifin stimullaşdırılması
işçi qüvvәsinә tәlәbin stimullaşdırılması
işsizlik müavinәtlәrin artırılması
işçi qüvvәsinin tәklif vә tәlәbin uyğunlaşması
regionlarda mәşğulluğun inkişafına dәstәk

Sual: Әmәk bazarında passiv tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
işsizlәrin qeydә alınması
işsizlik müavinәtin mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
işsizlik müavinәtlәrinin ödәnilmәsi
işsizlәrә natura şәkildә yardımın verilmәsi
yeni iş yerlәrin yaradılması

Sual: Sosial әmәkdaşlıq sisteminin iştrakçılarına aid deyil: (Çәki: 1)
dövlәt
işәgötürәn
ev tәsәrrüfatları
muzdlu işçilәr
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatları

Sual: Әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәmә vasitәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
ali saziş
icarә haqqında müqavilәlәr
regional sazişlәr
sahә sazişlәri
kollektiv müqavilәlәr

Sual: Sosial әmәkdaşlıq sistemindә hәll olunan әsas mәsәlәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk haqqı, mükafat, әlavәlәr
әmәk alәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
iş vә istirahәt vaxtı
әmәk sferasında sosial güzәştlәr, zәmanәt vә kompensasiya
әmәk şәraiti vә әmәyin mühafizәsi

Sual: Әmәk haqqının aşağı sәviyyәdә ödәnilmәsi, azixtisaslı kadrların mövcudluğu,
әmәk sferasında sosial güzәştlәrin olmaması vә mәşğulluğun qeyrisabitliyi әmәk
bazarının hansı növünün xüsusiyyәtlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

 Ilkin
ikili



 formal
 qeyriformal
 tarazlı

Sual: İşçilәrin üfuqi vә şaquli şәkildә hәyata keçirilәn daxili mobilliyi әmәk bazarının
hansı növünә aiddir: (Çәki: 1)

daxili
xarici
tәnzimlәnәn
tәnzimlәnmәyәn
qapalı

Sual: Әmәyә tәlәb vә tәklifin stimullaşdırılması dövlәtin әmәk bazarına tәsirin hansı
növünә aiddir: (Çәki: 1)

aktiv
 passiv
pozitiv
 neqativ
 interaktiv

Sual: Mәşğulluq sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
 hәyatın keyfiyyәti ilә bağlı beynәlxalq sosial standartlarına nail olmaqdan
ölkәdә tam, sәmәrәli vә könüllü mәşğulluğu tәmin etmәkdәn
 işsizlәrin sosial sığortalanmasından
 әmәk bazarının seqmentlәşmәsindәn
 daxili miqrasiyanı güclәndirmәkdәn

Sual: Vәtәndaşın işsizlәr sırasına daxil edilmәsi üçün hansdı şәrt zәruri deyil? (Çәki: 1)
 işin vә qazancın olmaması
iş axtarışında fәallıq
işә başlamaq hazırdır
yeni ixtisasa yiyәlәnmәsi
 mәşğulluq xidmәtindә qeydә alınması

Sual: Әmәkhaqqının aşağı sәviyyәdә ödәnilmәsi, azixtisaslı kadrların mövcudluğu, әmәk
sferasında sosial güzәştlәrin olmaması vә mәşğulluğun qeyrisabitliyi hansı әmәk
bazarının xüsusiyyәtlәrinә aiddir? (Çәki: 1)

 ilkin
ikinci
 qapalı
 daxili
 xarici

Sual: Vәtәndaşın işsizlәr sırasına daxil edilmәsi üçün hansı şәrt zәruri deyil? (Çәki: 1)



 yaş
cins
 iş staji
 fәal iş axtarışı
 әvvәlki iş yerinin olması

Sual: Sosial әmәkdaşlıq sistemindә kollektiv müqavilәlәrin hansı şәrti mövcud deyil?
(Çәki: 1)

 iş şәraiti
 iş vaxtının uzunluğu
asudә vaxtının hәcmi
 әmәkhaqqının mәblәği
 ixtisasın artırilması

Sual: Milli Mәşğulluq Strate¬giyasının neçә әsas mәqsәdi var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Mәşğulluq xidmәti orqanlarına müraciәt edәn vәtәndaşlara aid deyil: (Çәki: 1)
iş yerini dәyişmәk vә yeni işә düzәlmәk arzusunda olmayanlar
iş yerlәrindә ixtisara düşmәk ehtimalı ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün müraciәt

edәnlәr
bağladıqları iş müqavilәsinin müddәtinin qurtarması ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün

müraciәt edәnlәr
әsas işdәn kәnar boş vaxtlarında işlәmәk arzusu ilә әlaqәdar işә düzәlmәk üçün

müraciәt edәnlәr
yeni ixtisasa vә yaxud ixtisasartırma kurslarına göndәriş almaq üçün müraciәt

edәnlәr

Sual: İşsizliyә görә müavinәt alanlara aiddir: (Çәki: 1)
15 yaşına çatmış, mәişәt xidmәtindә mәşğul olan vә әlavә pul vәsaiti almayan

vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, mәşğulluq xidmәtindә qeydә alınmış vә işsiz statusu alan



vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, müxtәlif fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, hәrbi xidmәtindә qeydә alınmış vә orta tәhsili olan vәtәndaşlar
15 yaşına çatmış, müvafiq tәhsil müәsissәsindә qeydә alınmış vә ibtidai tәhsili olan

vәtәndaşlar

Sual: İşsizliyin müddәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
işsiz şәxsin işә düzәlmә müddәti
işsiz şәxsin yeni işlә mәşğul olmaq dövrü
işsiz şәxsin iş axtardığı dövr
işsiz şәxsin әvvәlki işdәn azad olma dövrü
işsiz şәxsin yeni iş yerindә sınaqdan keçmә dövrü

Sual: Muzdsuz işlәyәnlәrә aid olunmur: (Çәki: 1)
müxtәlif mülkiyyәt formada fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә әmәk müqavilәsi

әsasında haqqı ödәnilәn işlә mәşğul olanlar
müstәqil olaraq özlәrini gәlir gәtirәn işlә tәmin edәn şәxslәr
muzdlu işçilәrin әmәyindәn istifadә edәn sahibkarlar
fәrdi әsasda işlәyәnlәr
әmәyi ödәnilmәyәn ev tәsәrrüfatı ilә mәşğul olan ailә üzvlәri

Sual: Әmәk bazarında müstәqil alıcıların çoxluğu nәyi formalaşdırır? (Çәki: 1)
konyukturanı
rәqabәti
tәnzimlәnmәni
çevikliyi
seqmentlәşmәsi

Sual: Әmәk bazarında fәaliyyәt göstәrәn dövlәt, mәşğulluq vә kadr xidmәtlәri onun
hansı komponentinә daxildir: (Çәki: 1)

әmәk bazarının infrastrukturuna
әmәk bazarının mexanizminә
әmәk bazarın konyukturasına
әmәk bazarın seqmentlәşmәsinә
әmәk bazarının tәnzimlәnmәsinә

Sual: Tam mәşğulluğun tәmin olunması göstәrir ki: (Çәki: 1)
mövcud iş yerlәrdә hamı mәşğuldur
işsizlik öz tәbii sәviyyәsinә çatdırılıb
әmәk qabiliyyәtli әhali tam şәkildә mәşğuldur
müәssisәdә çalışanların sayı orada olan iş yerlәrinin sayına uyğundur
iqtisadi fәal әhali әmәk haqqı ilә tәmin olunub

Sual: Әhalinin mәşğulluğunda hansı subyektiv amil nәzәrә alınır (Çәki: 1)
insanların sosial vә maddi maraqları



ETTnin nailiyyәtlәrinin tәtbiqi
yeni mülkiyyәt formalarının inkişafı
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi
dövlәtin sosialiqtisadi siyasәti

Sual: Әmәk bazarın tәnzimlәnmәsindә müәssisә necә iştirak edir? (Çәki: 1)
işçi qüvvәsinә tәlәbatı formalaşdırır
işçi qüvvәsinin hәcmini müәyyәn edir
işçi qüvvәsinin keyfiyyәtini әks etdirir
işçi qüvvәsinin ixtisasını artırır
işçi qüvvәsinin yaşcins tәrkibini müәyyәn edir

Sual: Әmәk bazarının subyektlәrinin maraqlarına daxil deyil: (Çәki: 1)
işәgötürәnlәr tәrәfindәn yüksәk ixtisaslı vә tәcrübәli işçilәrә maraq
beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn işçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiya prosesindә

iştirak etmәsinә maraq
muzdlu işçilәrin iş yerlәrlә vә müvafiq әmәk haqqı ilә tәmin olunmasına maraq
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatlar tәrәfindәn işçilәrin sosial müdafiәsinә vә sosial

bәrabәrliyin yaradılmasına maraq
dövlәt ölkәdә yüksәk iqtisadi vә sosial inkişaf, sosial sülh vә әminamanlıq, әhalinin

sabit hәyyat sәviyәsini tәmin etmәk üçün mәşgullugun genişlәndirilmәsi vә әmәk
bazarının tәkmillәşdirilmәsindә maraqlıdır

Sual: Әmәk bazarında tәlәb vә tәklifә tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
işçilәrin siyasi fәallığı
iş qüvvәsinin qiymәti
işәgötürәn firmanın mәhsuluna olan tәlәbat
yeni texnikanın tәdbiqi dәrәcәsi
mәşğulluğun artması

Sual: İş qüvvәsinin tәklifi vә ona olan tәlәb arasındakı nisbәtә tәsir edәn amillәrә aid
deyil: (Çәki: 1)

işçinin psixofizioloji vәziyyәti
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı
iş qüvvәsinin dәyәri vә qiymәti
әmәk bazarının konyukturası
işçi qüvvәsinin potensialı

Sual: İş qüvvәsinin tәklifini müәyyәn edәn göstәricilәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
әhalinin ümumi sayı
iqtisadi fәal әhalinin payı
bir işçi tәrәfindәn il әrzindә işlәnmiş saaatların orta miqdarı
әmәyin kәmiyyәti, keyfiyyәti vә ixtisaslaşması[yeni cavab]
işçinin ailә üzvlәrinin sayı



Sual: İşçi qüvvәsinin tәklifinin artmasına tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatlarının sayını müәyyәn edәn demoqrafik amillәr
әmәk proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk ehtiyatlarına daxil olan müxtәlif demoqrafik vә etnik qrupların iqtisadi fәallıq

sәviyyәsi
әmәk qabiliyyәtli әhalinin immiqrasiyası
mәşqulluq növünün dәyişilmәsindә mobillik

Sual: İşçi qüvvәsinә tәlәbat әmәk bazarının hansı xarakteristikasını әks etdirir: (Çәki: 1)
konyunkturasını
seqmentlәşmәsini
rәqabәti
mobilliyi
infrastrukturu

Sual: İşçi qüvvәsinә olan tәlәbata tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
işçilәr arasında sosialәmәk münasibәtlәrin inkişafı
işçilәrin istehsal etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrә olan tәlәbatın hәcmi
әmәk haqqının sәviyyәsi
istehsal prosesindә texniki vasitәlәrin vә işçi qüvvәsinin birbirini әvәz etmә dәrәcәsi
iqtisadi siklin mәrhәlәsi

Sual: İşәgötürәnlәr tәrәfindәn әmәk bazarının çevikliyi ilә bağlı hansı mәsәlә nәzәrә
alınmır? (Çәki: 1)

әmәyә çәkilәn xәrclәrin azalması
rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması
әmәk ehtiyatlarının geniş tәkrar istehsalı
mövcud iş yerlәrin saxlanılması
yeni iş yerlәrin yaradılması

Sual: Muzdlu işçi tәrәfindәn әmәk bazarının çevikliyi ilә bağlı hansı mәsәlә nәzәrә
alınmır? (Çәki: 1)

firmanın istehsal etdiyi mәhsulun çeşidi
müvәqqәti iş yerindә çalışmağı
işsizlik riskinin azaldılması
işәdüzәlmә şansının әldә edilmәsi
gәlirin әldә edilmәsi

Sual: Әmәk bazarının çevikliyi hansı aspekt üzrә tәhlil olunmur? (Çәki: 1)
әmәk mәsrәflәrin ümumi sәviyyәsi
sahәlәr üzrә әmәk mәsrәflәrin sәviyyәsi
әmәk mobilliyi
iş vaxtının vә iş rejiminin çevikliyi
әhalinin ailә vәziyyәti



Sual: Әmәk bazarının çevikliyinә nail olunmasında nә nәzәrә alınmır: (Çәki: 1)
işçilәrin gәlirdә iştirakı
işçilәrin ümumi vә peşә tәhsili
işçilәrin mobilliyi
işçilәrin fәallığı
reqlamentlәşmiş iş vaxtının dәyişilmәsi

Sual: Әmәk bazarının çevikliyinә hansı amil tәsir göstәrmir? (Çәki: 1)
işçilәr arasında rәqabәtin sәviyyәsi
işçi qüvvәsinә çәkilәn xәrclәr
işçi qüvvәsinin tәhlükәsizliyi
dünya әmәk bazarına inteqrasiya
işçilәrin strukturu

Sual: Әmәk bazarının çeviklik göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
işçilәrin peşә mobilliyinin sәviyyәsi
iş vaxtının uzunluğu
әmәk haqqının çevikliyi
işçi qüvvәsinin sahәarası bölgüsü
iş yerinin planirovkası

Sual: Mәşğulluq münasibәtlәrin reallaşmasına tәsir edәn amillәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
әhalinin etnoqrafik tәrkibi
әmәk bazarında işçi qüvvәsinә tәlәb
әmәk bazarında işçi qüvvәsinin tәklifi
yaşayış yerinin cografik әlamәtlәri, miqrasiyanın növlәri
yaşayış yerindә istehsalın vә әmәyin tәşkili

Sual: Mәşğulluğun sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәricilәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk fәaliyyәtindә iştiraketmә sәviyyәsinә görә әmәk ehtiyatlarının tәrkib nisbәti
әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi
әmәk ehtiyatlarının formalaşması
iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsünün strukturu
peşәixtisas әlamәtlәr üzrә işçilәrin bölgüsünün strukturu

Sual: İşçi qüvvәsinә tәlәb vә tәklifin tarazlaşdırılmasına bilavasitә nә tәsir etmir: (Çәki: 1)
işdәn çıxarılma ehtimalı qarşısında olan işçilәrin peşә tәhsilinin qabaqcadan tәşkil

edilmәsi
 boş iş yerlәri haqqında vahid informasiya bazasının yaradılması
 işçilәrlә işәgötürәnlәrin arasında sosialәmәk münasibәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
 sosial müdafiәyә xüsusi ehtiyacı olan әhali qrupları üçün yeni iş yerlәrinin

yaradılması
işsizlik müavinәtinin minimum mәblәğinin artırılması vә onun mәrhәlәlәrlә minimum

yaşayış standartlarına çatdırılması



Sual: Milli mәşğulluq strategiyasının vәzifәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sahibkarlığın, әhalinin özünü mәşğulluğunun inkişafı üçün zәruri şәrait yaratmaq, bu

sahәdә investisiya fәallığı dәstәklәmәk
 iş axtaran vә işsiz vәtәndaşların sosial müdafiәsini güclәndirmәk
 әmәk bazarında tәlәb vә tәklif arasında dinamik uyğunluğun güclәndirilmәsinә

yönәldilmiş institusional infrastrukturu tәkmillәşdirmәk
 kadr hazırlığı sisteminin fәaliyyәtini dinamik inkişaf edәn әmәk bazarının tәlәblәrinә

uyğunlaşdırmaq
mәşğulluğun qeyriformal vә qeydә alınmamış növlәrin geniş inkişafı üçün şәrait

yaratmaq

Sual: Dövlәt mәşğulluq siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә hansı әsas prinsipi rәhbәr tutur:
(Çәki: 1)

könüllü mәşğulluq
mәcburi mәşğulluq
mövsumi mәşğulluq
izafi mәşğulluq
natamam mәşğulluq

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığı nәyi әks etdirir: (Çәki: 1)
 әmәyin mәhsuldar qüvvәsi
 әmәyin tәşkili sәviyyәsi
әmәk sәrfinin sәmәrәlilik dәrәcәsi
 iqtisadi artımın göstәrici
әmәk intensivliyi

Sual: Minimum әmәk sәrfi ilә maksimum mәhsul istehsal etmәk nәyi xarakterizә edir?
(Çәki: 1)

mәhsulun hәcmini
әmәk tutumunu
әmәk intensivliyini
 mәhsulun maya dәyәrini
әmәk mәhsuldarlığını

Sual: Vaxt vahidi әrzindә mәhsul istehsalına sәrf olunan vaxtın miqdarı nәyin
göstәricisidir? (Çәki: 1)



әmәk mәhsuldarlığının
 mәhsulun maya dәyәrinin
mәhsulun hәcminin
әmәk intensivliyinin
әmәk haqqının

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının formaları: (Çәki: 1)
 İctimai vә kollektiv
fәrdi vә kollektiv
İqtisadi vә ictimai
İctimai vә fәrdi
İqtisadi vә fәrdi

Sual: İctimai әmәk mәhsuldarlığının әsas göstәricilәrinә daxildir: (Çәki: 1)
ÜDM vә milli gәlir
ÜDM vә sahibkarlıq gәliri
Әhalinin hәyat sәviyyәsi vә әmәk haqqı
Әhalinin hәyat sәviyyәsi vә bonuslar
Әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi vә renta

Sual: Fәrdi әmәk mәhsuldarlığının әsas göstәricilәrinә daxildir: (Çәki: 1)
Hasilat norması vә iş vaxtı
Hasilat norması vә әmәk tutumu
Say norması vә tarif stavkası
Say norması vә rayon әmsalı
Vaxt norması vә mәhsulun hәcmi

Sual: Әmәyin mәhsuldar qüvvәsi nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
 әmәk mәhsuldarlığının artırılması dәrәcәsi
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının potensial imkanı
әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsi amili
әmәk mәhsuldarlığınının sәviyyәsi
әmәk mәhsuldarlığınının ölçülmәsi üsulu

Sual: Әmәk tutumu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn әmәk mәsrәflәri
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn xammal mәsrәflәri
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn pul vәsaiti
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn enerji mәsrәflәri
mәhsul vahidinin istehsalına sәrf edilәn maliyyә mәsrәflәri

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi qanunu hansı qanunlar sisteminә aiddir?
(Çәki: 1)

iqtisadi



 siyasi
 sosial
 riyazi
 mәnәvi

Sual: İctimai tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsindә mәhsuldarlıq sәviyyәsi müәyyәn
olunur? (Çәki: 1)

istehsal mәrhәlәsi
bölgü mәrhәlәsi
mübadilә mәrhәlәsi
istehlak mәrhәlәsi
istifadә mәrhәlәsi

Sual: İstehsalın sәmәrәlilik göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığı
 rentabellik
 fondverimi
gәlir vergisi
 mәnfәәtlilik

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının neçә formaları var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi dedikdә aşağıdakı başa düşülür:
(Çәki: 1)

mәnfәәt
әmәyin fondla silahlandırma
fondverimi
fondtutumu
bir işçi tәrәfindәn istehsal olunan mәhsulun hәcmi

Sual: Ölkәdә Milli gәlirin artımını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığı
әmәk tutumu
әmәk şәraiti
әmәk haqqı
inflyasiya

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 6



Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İctimai әmәk mәhsuldarlığı nәdir? (Çәki: 1)
canlı әmәyin mәhsuldarlığıdır
әşyalaşmış әmәyin mәhsuldarlığıdır
canlı vә әşyalaşmış әmәyin mәhsuldarlığıdır
 kollektiv әmәyin mәhsuldarlığıdır
 mürәkkәb әmәyin mәhsuldarlığıdır

Sual: Fәrdi әmәk mәhsuldarlığı nәdir? (Çәki: 1)
 mürәkkәb әmәyin mәhsuldarlığıdır
әşyalaşmış әmәyin mәhsuldarlığıdır
kollektiv әmәyin mәhsuldarlığıdır
canlı әmәyin mәhsuldarlığıdır
sadә әmәyin mәhsuldarlığıdır

Sual: Әmәk mәhsuldarlığı hansı sosialiqtisadi proseslәrә tәsir göstәrmir? (Çәki: 1)
ÜDM vә milli gәlirin artım tempinә
 müәssisә vә tәşkilatların vә milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliliyinә
 әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
 iş vaxtının azaldılması vә asudә vaxtın artmasına
inflyasiya prosesinin sürәtlәndirmәsinә

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının artması nәyә tәsir gәstәrmir? (Çәki: 1)
 ictimai mәhsulun artım tempinә
 milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabiliyyәtliliyinә
 әhalinin hәyat sәviyyәsinә
әhalinin sağlamlıq vәziyyәtinә
asudә vaxtın artmasına

Sual: Hasilat normalarının yerinә yetirilmәsi üçün hansı şәrt mütlәq deyil: (Çәki: 1)
әmәyin mühafizәsi, texniki tәhlükәsizlik vә tәhlükәsiz әmәk şәraiti
maşın, dәzgah vә mexanizmlәrin normal vәziyyәtdә işlәmәsi
işçilәrin material vә alәtlәrlә lazımi sәviyyәdә tәmin olunması
istehsalatın vaxtlıvaxtında su, qaz, elektrik enerjisi vә digәr enerji daşıyıcıları ilә

tәmin olunması
işçilәrin şәxsi xidmәt növlәrilә tәmin olunması

Sual: İstehsalın sәmәrәlilik göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)



mәhsulun maya dәyәri
әmәk mәhsuldarlığı
rentabellik
әmәyin sәmәrәliliyi
mәnfәәt

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk intensivliyi sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
iş vaxtının davamı vә ondan istifadә sәviyyәsi,
istehsalın texniki vә texnoloji sәviyyәsinin yüksәldilmәsi,
әmәyin ödәnilmәsi vә әmәyin normalaşdırılması,
әmәyә münasibәt vә әmәyin gәrginliyi
әmәyin xarakteri vә ondan mәmnun qalma dәrәcәsi

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi qanunu hansı qanunlar sisteminә aiddir?
(Çәki: 1)

 hüquqi
iqtisadi
 sosial
 statistik
 fiziki

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri әhatәlilik baxımından necә bölünür?
(Çәki: 1)

qlobal vә lokal
dünya vә ölkә üzrә
şәhәr vә kәnd üzrә
formal vә qeyriformal
iqtisadi vә ictimai

Sual: Әmәk mәhsuldarlığın qlobal amillәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
 әhalinin sayı
 әhalinin әmәk qabiliyyәtliliyi
 әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi
 әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsi
әhalinin ailә tәrkibi



Sual: Әmәk mәhsuldarlığın lokal amillәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
işçinin әmәk vәrdişlәri
 işçinin tәcrübәsi
mövcud әmәk әnәnәlәri
 işçinin әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini saxlamaqda maraqı
işçinin himayәlilik yükü

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsi amillәri istiqamәt baxımından hansı
qruplara ayrılır? (Çәki: 1)

madditexniki, iqtisaditәşkili, sosialpsixoloji
elmitexniki, sosialtәşkilati, iqtisadi
texnoloji, ictimaiiqtisadi, psixofizioloji
tәşkilatitexniki, mexaniki, sosialpsixoloji
elmitexniki, sosialiqtisadi, tәşkilati

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
iş vaxtından istifadә
iş vaxtının davamı
 İstehsalın texniki sәviyyәsi
Istehsalın texnoloji sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәti

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsinin madditexniki amillәrinә daxil deyil:
(Çәki: 1)

istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması
qabaqcıl texnologiyanın tәtbiqi
istehsalın idarәedilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın ixtisaslaşması
mövcud avadanlıqların tәkmillәşdirilmәsi

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsinin tәşkilati amillәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
istehsalın idarәedilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
yeni növ xammalından istifadә
әlverişli әmәk şәraitinin yaradilması
istehsal sahәsindә çalışanların ixtisas sәviyyәsinin artırılması



istehsalın tәmәrküzlәşmәsi

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsinin iqtisadi amillәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk kollektivindә sosial münasibәtlәrinin yaxşılaşdırılması
iş vaxtından istifadәnin yaxşılaşdırılması
әmәyin elmi tәşkilinin tәdbiqi
maddi stimullaşdırma sisteminin yenilәşmәsi
әmәyin stimullaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsi

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin әn mühüm amili: (Çәki: 1)
texnoloji proseslәr
elmitexniki tәrәqqidir
madditexniki baza
iqtisadi münasibәtlәr
sosial siyasәt

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsi amillәri istiqamәt baxımından neçә qrupa
ayrılır? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının yüksәldilmәsi amillәrinin әn çox istifadә olunan
tәsnifatlaşdırılması neçә qrupu әhatә edir? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Әmәlәgәlmә miqyasına görә әmәk mәhsuldarlığının artırılması ehtiyatları neçә
qrupa ayrılır? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәlәgәlmә miqyasına görә әmәk mәhsuldarlığının artırılması ehtiyatlarına aiddir:
(Çәki: 1)

xalq tәsәrrüfatı, sahә, müәssisәdaxili
xalq tәsәrrüfatı, sahәlәrarası, rayondaxili
region, әrazi, sexdaxili
region, qәsәbә, müәssisәdaxili
müәssisәdaxili, sexdaxili, briqadadaxili

Sual: Fәrdi әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinin әsas göstәricilәri: (Çәki: 1)
hasilat norması vә әmәk tutumu
vaxt norması vә xidmәt norması
mәhsulun hәcmi vә say norması
hasilat norması vә mәhsulun maya dәyәri
vaxt norması vә әmәk tutumu

Sual: Saf mәhsul necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
ümumi mәhsul çıxılsın istehsalatda bütün maddi mәsrәflәr
ümumi mәhsul çıxılsın onun realizә olunmasına sәrf olunan mәsrәflәr
ümumi mәhsul çıxılsın iş qüvvәsinin saxlanmasına çәkilәn xәrclәr
ümumi mәhsul çıxılsın әmәyin mühafizә tәdbirlәrinә ayrılan vәsait
ümumi mәhsul çıxılsın idarәetmә heyәtinin saxlanmasına çәkilәn xәrclәr

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsindә mәhsulun hәcmini xarakterizә edәn әsasәn
hansı göstәricidәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

ümumi mәhsul
әmtәә mәhsul
normativsaf mәhsul
realizә olunmuş mәhsul
rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul

Sual: Tikintidә әsasәn әmәk mәhsuldarlığının hansı göstәricisi istifadә olunur? (Çәki: 1)
hasilat
әmәk tutumu
emalın normativ dәyәri
ümumi mәhsul
normativsaf mәhsul

Sual: Fәrdi әmәk mәhsuldarlığının müәyyәn olunması hansı sәviyyәdә mövcuddur?
(Çәki: 1)

 beynәlxalq sәviyyәdә



 ümumilli sәviyyәdә
 makrosәviyyәdә
 regional sәviyyәdә
mikrosәviyyәdә

Sual: İş vaxtı itkilәrinin azaldılması ehtiyatları hansı sәviyyәdә әmәk mәhsuldarlığının
artırılması ehtiyatlarına daxildir? (Çәki: 1)

 makrosәviyyәdә
mikrosәviyyәdә
ümumilli sәviyyәdә
 regional sәviyyәdә
 beynәlxalq sәviyyәdә

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İş vaxtı itkilәrinin azaldılması ehtiyatları hansı qrup әmәk mәhsuldarlığının
artırılması ehtiyatlarına daxildir? (Çәki: 1)

 әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının xalq tәsәrrüfatı miqyaslı ehtiyatları
 әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının sahә ehtiyatları
 әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının rayon ehtiyatları
 әmәk mәhsuldarlığının sahәlәrarası ehtiyatları
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasının müәssisәdaxili ehtiyatları

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının ölçülmәsi üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
natural, optimal, dialektik
әmәk, rasional, erqonomik
natural, әmәk, dәyәr
analitik, statistik, dәyәr,



mexaniki, rasional, texniki

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin natural üsulunun tәtbiq dairәsi: (Çәki: 1)
müәssisәdaxili bölmәlәrdә
eynicinsli mәhsul istehsalında
istehsalın bütün sәviyyәlәrindә
yalnız kәnd tәsәrrüfatında
yalnız sәnayedә

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin әmәk üsulunun tәtbiq dairәsi: (Çәki: 1)
eynicinsli mәhsul istehsalında
istehsalın bütün sәviyyәlәrindә
müәssisәdaxili bölmәlәrdә
yalnız sәnayedә
yalnız kәnd tәsәrrüfatında

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun tәtbiq dairәsi: (Çәki: 1)
eynicinsli mәhsul istehsalında
istehsalın bütün sәviyyәlәrindә
müәssisәdaxili bölmәlәrdә
yalnız kәnd tәsәrrüfatında
yalnız sәnayedә

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsi üsulları hansı sahәlәrdә istifadә olunur? (Çәki: 1)
qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә
xidmәt sahәlәrindә
istehsal sahәlәrindә
sosial sferalarda
elm vә tәhsil sahәsindә

Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının ölçülmәsinin neçә üsulu var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin natural üsulunun ifadәsinә daxil deyil: (Çәki:
1)

әdәd
metr
manat
ton
litr

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun ifadәsinә daxildir: (Çәki: 1)
әdәd
manat
kq
ton
litr

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin әmәk üsulunun ifadәsinә daxildir: (Çәki: 1)
normasaat
say norması
hasilat norması
xidmәt norması
istehsal norması

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun tәtbiq olunma sahәsinә:
(Çәki: 1)

mәhdudiyyәt qoyulmayıb
mәhduddur
qarışıq
geniş
dar

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin әmәk üsulunun tәtbiq olunma sahәsi: (Çәki:
1)

әhatәlidir
mәhduddur
mәhdudiyyәt qoyulmur
qeyrimüәyyәndir
müәyyәndir

Sual: Әmәk metodunun tәtbiqinin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
müәssisәdә iş yerlәrinә xidmәtin tәşkili
müәssisәdә әmәyin normalaşdırılmasının tәşkili sәviyyәsi
müәssisәdә iş yerlәrinin tәşkili sәviyyәsi
müәssisәdә işçi qüvvәsinin ixtisas sәviyyәsi



müәssisәdә daxili münasibәtlәrin quruluşu

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun әsasını nә tәşkil edir? (Çәki:
1)

istehsal olunan mәhsulun natural formada ifadәsi
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәt ifadәsi
istehsal olunan mәhsulun dәyәr ifadәsi
istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәt ifadәsi
istehsal olunan mәhsulun әmtәә forması

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin natural üsulunun әsasını nә tәşkil edir? (Çәki:
1)

erqonomik ölçü vahidlәri
statistik ölçü vahidlәri
әmәk ölçü vahidlәri
cinsi ölçü vahidlәri
pul formasında ölçü vahidlәri

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin natural üsulunun әsas nöqsanları: (Çәki: 1)
tәtbiq dairәsi mәhduddur, yalnız eyni cinsli mәhsul istehsalında istifadә olunur
normaların keyfiyyәtindәn, normativ bazanın sәviyyәsindәn asılıdır
mәhsulun qiymәtindәn, çeşidindәn, kooperasiya әlaqәlәrindәn, hazır mәhsulla

bitmәmiş istehsal arasındakı nisbәtdәn asılıdır
әmәk intensivliyindәn, әmәyin mürәkkәbliyindәn asılıdır
әmәyin mәhsuldar qüvvәsindәn, әmәk intensivliyindәn asılıdır

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin әmәk üsulunun әsas nöqsanları: (Çәki: 1)
әmәk intensivliyindәn, әmәyin mürәkkәbliyindәn asılıdır
әmәyin mәhsuldar qüvvәsindәn, әmәk intensivliyindәn asılıdır
tәtbiq dairәsi mәhduddur, yalnız әmәyin sәmәrәli normalaşdırılmasına malik olan

istehsalatda istifadә olunur
normaların keyfiyyәtindәn, normativ bazanın sәviyyәsindәn asılıdır
mәhsulun qiymәtindәn, çeşidindәn, kooperasiya әlaqәlәrindәn, hazır mәhsulla

bitmәmiş istehsal arasındakı nisbәtdәn asılıdır



Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun әsas nöqsanları: (Çәki: 1)
әmәyin mәhsuldar qüvvәsindәn, әmәk intensivliyindәn asılıdır
әmәk intensivliyindәn, әmәyin mürәkkәbliyindәn asılıdır
tәtbiq dairәsi mәhduddur, yalnız eyni cinsli mәhsullar istehsalında istifadә olunur
normaların keyfiyyәtindәn, normativ bazanın sәviyyәsindәn asılıdır
mәhsulun qiymәtindәn, çeşidindәn, kooperasiya әlaqәlәrindәn, hazır mәhsulla

bitmәmiş istehsal arasındakı nisbәtdәn asılıdır

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk bazarında әmәk haqqı nәdir? (Çәki: 1)
iş qüvvәsinin qiymәtidir
әmәyin sәmәrәliliyinin nәticәsidir
mәhsulun qiymәtidir
iş vaxtının dәyәridir
dәyәrin pulla ifadәsidir

Sual: Әmәk haqqının әn әsas funksiyaları: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal, stimullaşdırma, mövqe
planlaşdırma, idarәetmә, stimullaşdırma
qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, tәnzimlәnmә
uçot, qiymәtlәndirmә, tәkrar istehsal
idarәetmә, mövqe, qiymәtlәndirmә

Sual: Әmәk haqqının tәşkili ünsürlәri: (Çәki: 1)
әmәyin tәşkili, әmәyin stimullaşdırılması, tarif sistemi
әmәk haqqının forma vә sistemlәri, әmәyin normalaşdırılması, tarif sistemi
mükafatlandırma, tarif sistemi, әmәyin qiymәtlәndirilmәsi
әmәyin motivlәşdirilmәsi, әmәyin normalaşdırılması, әmәk haqqı fondu
әmәyin ödәnilmәsi fondu, tarif sistemi, әmәyin tәşkili

Sual: Әmәk haqqının tәşkili prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәyin keyfiyyәti vә kәmiyyәti
әmәk şәraitinin nәzәrә alınması
әmәyin uçotu vә planlaşdırılması
әmәk mәhsuldarlığı ilә әmәk haqqı arasındakı nisbәt
bәrabәr әmәyә görә bәrabәr haqqın verilmәsi



Sual: Әmәyin ödәnilmәsinin әsas funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal
mövqe
stimullaşdırma
tәşkil etmә
tәnzimlәmә

Sual: Hәyat sәviyyәsi baxımından әmәk haqqının hansı növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
әsas vә әlavә әmәk haqqı
nominal vә real әmәk haqqı
fәrdi vә xüsusi әmәk haqqı
müstәqim vә qeyrimüstәqim әmәk haqqı
vaxtamuzd vә işәmuzd әmәk haqqı

Sual: Әmәyin kәmiyyәti nә ilә ölçülür? (Çәki: 1)
iş gününün uzunluğu
işlәnilmiş iş vaxtının miqdarı
mәhsulun kәmiyyәti
istehsal norması
vaxt norması

Sual: Әmәyin keyfiyyәti nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
әmәyin mәhsuldarlığı, sәmәrәliliy, iş vaxtından istifadә dәrәcәsi
әmәyin normalaşdırılması, stimullaşdırılması, işçilәrin әmәyә uyğunlaşması
әmәyin mürәkkәbliyi, intensivliyi, gәrginliyi
әmәk ehtiyatları, qabiliyyәti, normaları
әmәyin mәhsuldar qüvvәsi, son nәticәsi, mәhsulun keyfiyyәti

Sual: Hәyat sәviyyәsi baxımından әmәk haqqının neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Әmәyin ödәnilmәsi hansı sәviyyәdә mövcuddur? (Çәki: 1)
makroiqtisadi
beynәlxalq
ölkәlәrarası
mikroiqtisadi
ümumdünya

Sual: Әhalinin real gәlirlәrin sәviyyәsinә ilk növbәdә nә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
istehlak qiymәtlәrin sәviyyәsi



kömrük kvotaları
aksizlәr
asudә vaxtın hәcmi
bayram günlәrin sayı

Sual: Minimum әmәkhaqqı hansı növ normativlәrә aiddir? (Çәki: 1)
siyasi
sosial
 ictimai
beynәlxalq
fizioloji

Sual: Әmәk haqqının әsas funksiyalarına aid deyil: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal
stimullaşdırma
mövqe
nәzarәt
alıcıq qabiliyyәtinin formalaşdırılması

Sual: Әmәk haqqının formalaşdırılmasına neçә qrup amil tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Gәlirlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә daxil edilmir: (Çәki: 1)
minimum әmәkhaqqının tәsdiq edilmәsi
Vahid tarif sisteminin müәyyәn olunması
Vahid tarifixtisas sorğu kitabçaları
minimum pensiya mәblәğinin tәsdiq edilmәsi
sahibkarlıq gәlirin müәyyәn edilmәsi

Sual: Әmәkhaqqı dedikdә muzdlu işçinin aşağıdakı yolla әldә olunan gәlir başa düşülür:
(Çәki: 1)

öz işçi qüvvәsinin satışı
şәxsi biznesindәn
mәnfәәtdә iştirak
şәxsi yardımçı tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
әmlakın icarәyә verilmәsi

Sual: Minimum әmәkhaqqının mәblәği nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
sahibkarın tәşәbbüsü ilә
müәssisәnin rәhbәrliyinin qәrarı ilә



muzdlu işçinin arzusu ilә
hәmkarlar ittifaqının göstәrişi ilә
dövlәt başçısının fәrmanı ilә

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqının strukturuna daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk haqqının tarif hissәsi
stimullaşdırıcı әlavәlәr
әlavәlәr vә konpensasiyalar
mükafatlar
maddi yardım

Sual: Mükafatlandırmanin hansı formaları var? (Çәki: 1)
fәrdi vә kollektiv
işәmuzd vә vaxtamuzd.
ümumi vә xüsusi
әsas vә әlavә
birbaşa vә dolayı

Sual: Әmәk haqqının tәnzimlәnmәsinin növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
dövlәt, bazar, hәmkarlar ittifaqları
inhisar, plan, indekativ.
strateji, taktiki, operativ.
inzibati, bazar, planauyğun
rәqabәt, maliyyә, vergi

Sual: Әmәk haqqının formalaşdırılmasına tәsir edәn bazar amillәrinә daxil deyil: (Çәki:
1)

әmәk bazarında tәklif vә tәlәb
işәgötürәn üçün insan resursunun yararlılığı
işçinin sağlamlıq vәziyyәti
resursların birbiri ilә әvәz olunması
istehlak malların vә xidmәtlәrin qiymәtlәrindә dәyişiklik

Sual: Әmәk haqqının formalaşdırılmasına tәsir edәn әsas qeyribazar amillәrinә aiddir:
(Çәki: 1)



әmәk haqqının bazar tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının tәklif vә tәlәb әsasında tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının dәyәr qanunu әsasında tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqının rәqabәt әsasında tәnzimlәnmәsi

Sual: Әmәk haqqının tәnzimlәnmә sәviyyәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
dövlәt
region
bәlәdiyyә
sahә
müәssisә

Sual: Minimum әmәk haqqı hansı növ normativlәrә aiddir (Çәki: 1)
sosial
fiziki
hüquqi
beynәlxalq
texniki

Sual: Әmәyin ödәnilmәsi işin hansı nәticәlәrinә görә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
fәrdi vә kollektiv
 ictimai vә fәrdi
kollektiv vә xüsusi
 lokal vә qlobal
formal vә qeyriformal

Sual: Büdcә sahәsindә әmәyin ödәnilmәsinin dövlәt konsepsiyasına daxil deyil: (Çәki: 1)
Vahid tarif cәdvәlin mövcudluğu
1 dәrәcәli tarif stavkanın mütlәq mәblәği
işçilәrә Әmәk Mәcәlәsindә nәzәrdә tutulan әlavә vә artırma pul vәsaitlәrin

ödәnilmәsi
әmәyin ödәnilmәsinin müәyyәn formasının seçimi
ödәnişli mәzuniyyәtin verilmәsi

Sual: İşçinin әmәk fәaliyyәti üzrә gәlirlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
müxtәlif lotereyalar üzrә uduşlar
 әmәk haqqı
әmәk (işlәmәk) qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi dövründә ödәnişlәr
müәssisәnin әmlakına әmanәtlәr, sәhmlәr üzrә gәlirlәr
mükafat

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 14



Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İstehsal amillәri üzrә gәlirlәrә aiddir: (Çәki: 1)
Tәqaüd
Әmәk haqqı
Müavinәt
Stipendiya
Varislik

Sual: Sosial transfertlәrә aid edilir: (Çәki: 1)
Tәqaüd
Әmәk haqqı
Sahibkarlıq gәliri
Qonorar
Mükafat

Sual: Bazar prinsiplәrinә әsaslanan iqtisadi sistemdә әmәk haqqının ödәnilmәsindә
nәzәrә alınmır: (Çәki: 1)

әmәk bazarın konyunkturası
dövlәt tәnzimlәnmәsi
müqavilә yolu ilә tәnzimlәmә
müәssisәdә fәrdi әmәk haqqının hesablama mexanizmi
әmәk kollektivindә qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi

Sual: Әmәyin ödәnilmәsindә nәzәrә alınan әsas obyektiv bazar amillәrınә aid deyil:
(Çәki: 1)

firmanın investisiya fәaliyyәti
işçi qüvvәsinin qiymәti
әmәk vasitәlәrinin vә hazır mәhsulun qiymәtlәri
әmtәә satışı bazarı vә onun konyukturası
rәqabәt vә mәnfәәt

Sual: Әmәk haqqının artırılması mәqsәdilә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı tәrәfindәn hәyata
keçirilәn tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)

әmәyin intensivliyinin azalması hesabına әmәk bazarında tәklifin
mәhdudlaşdırılması

işçilәrin sağlamlıq vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
kollektiv müqavilә bağlanan zaman işәgötürәnlәrlә danışıq prosesindә iştirak
әmәyә tәlәbin artırılmasını vә mәşğulluğun inkişafını tәmin edәn istehsal sahәlәrin

genişlәnmәsinә dәstәk
işsizliyin artırılmasına vә әmәyin ödәnilmәsinin aşağı düşmәsinә sәbәb olan



istehsalın inhisarçılığına qarşı mübarizә

Sual: İşçi qüvvәsinin qiymәti hansı iki tәrәfin qarşılıqlı әlaqәnin әsasında yaranır? (Çәki:
1)

işәgötürәn vә muzdlu işçi
işәgötürәn vә mәşğulluq xidmәti
muzdlu işçi vә mәşğulluq xidmәti
muzdlu işçi vә ixtisasartırma tәşkilatı
işәgötürәn vә tәhsil müәssisә

Sual: İşçi qüvvәsinin qiymәtinә tәsir edәn amillәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
işçilәrin әmәyinin mürәkkәblik dәrәcәsi
işçilәrin yaşcins tәrkibi
әmәk bazarında alıcıların vә satıcıların mövqeyi
işsizlik sәviyyәsi
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatın fәaliyyәti

Sual: Әlavә әmәk haqqına aid deyil: (Çәki: 1)
işәmuzd әmәk haqqı
işәmuzd әlavә qazanc
işdә reqlamentlәşdirilmiş vә mәcburi fasilәlәrә görә ödәmәlәr
birdәfәlik mükafatlar
әlәvә işlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

Sual: İşçiyә verilәn hansı ödәnişlәrdәn vergi tutulmur? (Çәki: 1)
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş müvafiq vergilәr, sosial sığorta haqları vә digәr

icbari ödәmәlәr
işçinin tәqsiri üzündәn vurduğu ziyanın mәblәği
işçinin maddi vәziyyәtinә görә ona birdәfәlik yardımın mәblәği
xidmәti ezamiyyәtә göndәrilәn işçiyә avans olaraq verilmiş ezamiyyә xәrclәrinin

artıq qalmış borc mәblәği
mühasibat tәrәfindәn ehtiyatsızlıqla sәhvәn yerinә yetirilәn riyazi әmәliyyatlar

nәticәsindә artıq verilmiş mәblәğlәr

Sual: Әsas әmәkhaqqına aid deyil: (Çәki: 1)
faktiki işlәnmiş vaxta ğörә ödәnilәn әmәkhaqqı
normal iş şәraitindәn kәnara çıxma ilә bağlı әlavә ödәmәlәr
iş vaxtından artıq görülәn işә ğörә ödәnilәn әmәk haqqı
işdәn azad olunması ilә bağlı müavinәt
mükafat

Sual: Әlavә әmәkhaqqına aid deyil: (Çәki: 1)
mәzuniyyәtlә bağlı ödәniş
dövlәt vә ictimai vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi vaxtının ödәnişi
süd verәn anaların işdәki fasilәlәrin ödәnilmәsi



işdәn azad olunması ilә bağlı müavinәt
faktiki işlәnmiş vaxta ğörә ödәnilәn әmәkhaqqı

Sual: Real әmәkhaqqının sәviyyәsindәki dәyişikliklәrin müәyyәn edilmәsi üçün nominal
әmәkhaqqının aşaqğıdakı göstәricilәrin dinamikası ilә müqaisә etmәk lazımdır: (Çәki: 1)

vergi dәrәcәlәri
iş hәftәnin uzunluğu
mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin sәviyyәsi
әmәk mәhsuldarlığının artımı
milli valyutanın mәzәnnәsi

Sual: İnsanların istehlak sәviyyәsini daha obyektiv şәkildә nә xarakterizә edir? (Çәki: 1)
nominal gәlir
sәrәncamında olan gәlir
real gәlir
milli gәlir
minimum gәlir

Sual: Әmәkhaqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinә nә aiddir? (Çәki: 1)
istehsal amillәri arasında gәlirlәrin bölüşdürülmәsi
dövlәt tәrәfindәn minimum әmәkhaqqı sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
planlıbölgü sisteminin yaradılması
mәnfәәt vergisinin dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
sosial tәrәfdaşlıq sistemindә iştirak

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları nәyin tәşkili ünsürüdür? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkilinin
tarif sisteminin
iş yerlәrinin tәşkilinin
istehsal prosesinin
әmәyin elmi tәşkilinin

Sual: Tarif sisteminin әsas ünsürlәri: (Çәki: 1)
tarif cәdvәli, әmәk haqqı, әmәyin normalaşdırılması, iş vaxtı fondu
tarif maaşları, mükafat, әmәyin kәmiyyәti, әmәk haqqına әlavә edilәn rayon



әmsalları
tarifixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqı, әmәyin reduksiyası, tarif dәrәcәlәri
tarif cәdvәli, tarif maaşları, tarif  ixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqına әlavә

edilәn rayon әmsalları
әmәk normaları, mükafat, tarif cәdvәli, minimum әmәk haqqı

Sual: Tarif sisteminin başlıca mәqsәdi: (Çәki: 1)
әmәyi sәmәrәli tәşkil etmәk
әmәyin kәmiyyәtini nәzәrә almaq
әmәk fәaliyyәtini motivlәşdirmәk
әhalinin hәyat sәviyyәsini yüksәltmәk
müxtәlif әmәk növlәri üçün әsaslandırılmış tarif maaşlarını tәtbiq etmәk

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları neçә bölmәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
3
4
6
2
5

Sual: Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif cәdvәli neçә dәrәcәdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)

15
19
20
25
23

Sual: Birinci dәrәcәli fәhlәnin tarif maaşı hansı sәviyyәdә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
minimum istehlak sәbәti
yoxsulluq hәddi
minimum әmәk haqqı
orta aylıq әmәk haqqı
yaşayış minimum

Sual: Ölkәmizdә vahid tarif cәdvәli hansı kateqoriyadan olan işçilәr üçün nәzәrdә
tutulur? (Çәki: 1)

fәhlә vә qulluqçular
ailә tәsәrrüfatında mәşğul olanlar
fermerlәr
sahibkarlar
yuxarı vәzifәli şәxslәr

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları hansı kateqoriyadan olan işçilәr üçün nәzәrdә
tutulmur? (Çәki: 1)



fәhlәlәr
qulluqçular
kömәkçi fәhlә
rәhbәrlәr
sahibkarlar

Sual: İşçinin tarif maaşı hansı mühüm göstәrici әsasında müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
әmәyin mürәkkәbliyi
 әmәyin tәhlükәsizliyi
 әmәyin ağırlığı
 әmәyin gәrginliyi
 әmәyin sadәliyi

Sual: Tarif sisteminin neçә әsas ünsürü var? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif cәdvәlinin tәdbiqindә neçә amil nәzәrә
alınır? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Azәrbaycan Respublikasında vahid tarif cәdvәlinin tәdbiqindә hansı amillәr nәzәrә
alınır? (Çәki: 1)

 әmәyin tәşkili vә nizamintizam
 әmәyin sadәliyi vә şәraiti
әmәyin mürәkkәbliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsi
 әmәyin tәhlükәsizliyi vә intensivliyi
 әmәk tutumu vә gәrginliyi

Sual: Ölkәmizdә vahid tarif cәdvәli hansı kateqoriyadan olan işçilәr üçün nәzәrdә
tutulur? (Çәki: 1)

iqtisadiyyatda mәşğul olanlar
mәşğulluq xidmәtindә işsiz kimi qeydiyyatda olanlar
şәxsi vә yardımşı tәsәrrüfatda çalışanlar
әyani bölmәdә tәhsil alanlar
qeydiyyata düşmәyәn mәşğul olanlar

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları hansı kateqoriyadan olan işçilәr üçün nәzәrdә



tutulmur? (Çәki: 1)
 fәhlәlәr
 mütәxәssislәr
 qulluqçular
 rәhbәr işçilәr
qeydiyyata düşmәyәn mәşğul olanlar

Sual: Azәrbaycanda minimum әmәk haqqı necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
Ölkә Prezidentin әmri ilә
 Bazar konyunkturası ilә
 işçi qüvvәsinin dәyәri ilә
 tarif cәdvәli ilә
 işәgötürәnlәrin razılığı ilә

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tarif ixtisas sorğu kitabçasının bölmәlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
"işin mürәkkәbliyi", "öyrәnmәlidir", "işin mәzmunu"
"işin intensivliyi", "çalışmalıdır", "işin mahiyyәti"
"işin keyfiyyәti", "oxumalıdır", "işin quruluşu"
"işin texnologiyası", "müәyyәn etmәlidir", "işin elementlәri"
"işin xarakteri", "bilmәlidir", "işin nümunәsi"

Sual: Tarif cәdvәli nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
Әmәyin tarif üzrә ödәnilmәsi nisbәti vә ya fәrqini.
Әmәyin kәmiyyәtini.
Әmәk haqqının sistemlәrini
Әmәyin normalaşdırılmasını.
Әmәyin intensivliyini.

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçalarının әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
İşi mürәkkәblik dәrәcәsinә görә müqayisә etmәkdәn
İşi keyfiyyәt dәrәcәsinә görә müqayisә etmәkdәn
İşi mәsuliyyәtlilik dәrәcәsinә görә müqayisә etmәkdәn
İşi әhәmiyyәtlilik dәrәcәsinә görә müqayisә etmәkdәn
İşi qәnaәtlilik dәrәcәsinә görә müqayisә etmәkdәn



Sual: Tarif sistemindә nәzәrә alınan әsas amillәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәyin mürәkkәbliyi
ixtisas sәviyyәsi
әmәk vasitәlәri
әmәk şәraiti
әmәyin keyfiyyәti

Sual: Tarif maaşları hansı vaxt müddәti üçün müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
ay, gün, saat
il, ay, hәftә
il, rüb, ay
ay, hәftә, gün
rüb, ay, hәftә

Sual: Tarif maaşı әmәk haqqının әsas hissәsi kimi hansı göstәricilәr әsasında müәyyәn
olunur? (Çәki: 1)

işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas sәviyyәsi
 istehsalın sәmәrәliliyi, işin keyfiyyәti vә işçinin ixtisas sәviyyәsi
 işin mürәkkәbliyi, işin yekunları vә işçinin әmәk intizamı
 işin keyfiyyәti, әmәk şәraiti vә әmәyin gәrginliyi
 işçinin attestasiyasının nәticәlәri, işin hәcmi vә keyfiyyәti

Sual: Hәr dәrәcәyә müvafiq tarif әmsalının verilmәsi әsasında tәrtib olunan dәrәcәlәr
şkalası necә adlanır? (Çәki: 1)

tarif planı
tarif sistemi
tarif göstәricisi
tarif cәdvәli
tarif maaşı

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk şәraitinә görә tarif maaşların fәrqlәndirilmәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk şәraitinin ağırlıq dәrәcәsi
әmәk şәraitinin sәrinlik dәrәcәsi
әmәk şәraitinin zәrәrlilik dәrәcәsi
әmәk şәraitinin istilik dәrәcәsi
әmәk şәraitinin soyuqluq dәrәcәsi



Sual: Tarif cәdvәlin diapazonu nәyi әks etdirir: (Çәki: 1)
әvvәlki vә sonuncu tarif әmsallarının nisbәti
tarif әmsalının cәmi
tarif әmsallarının fәrqini
tarif әmsallarının әmәk haqqına nisbәti
tarif әmsallarının xüsusi çәkisi

Sual: Әmәk haqqı formalarının seçimindә hansı mәsәlәlәr nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
avadanlığın xüsusiyyәtlәri
texnologiyaların xüsusiyyәtlәri
әmәyin tәşkilinin xüsusiyyәtlәri
işin keyfiyyәti
әmәk cismi

Sual: Әmәyin ödәnilmәsinin kollektiv forması nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
istehsal prosesinin tәşkili ilә
briqada formasında әmәyin tәşkili ilә
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәşkili ilә
әmәk resurslarının idarә olunması ilә
iş vә istirahәt rejimi ilә

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqının әsas formaları hansılardır? (Çәki: 1)
vaxtamuzd vә işәmuzd
kollektiv vә fәrdi
mütәrәqqi vә mükafatlı
günlük vә aylıq
müstәqim vә qeyrimüstәqim

Sual: İşәmuzd әmәk haqqı formasının tәtbiq olunma şәrtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәyin normalaşdırılmasının mümkünlüyü, sadәliyi, hasilatın uçota alına bilinmәsi
iş yerlәrindә әmәk mәhsuldarlığını, istehsal hәcmini sürәtlә artırmaq zәrurәti
әmәyin tәhlükәsizlik dәrәcәsinin nәzәrә alınması
istehsal olunan mәhsul hәcminә fәhlәnin fәal tәsir edә bilmә imkanlığı
mәhsul istehsalında fәhlәnin son әmәk nәticәlәrindә әks oluna bilmәsi



Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqı formasının tәtbiq olunma şәrtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
vaxtamuzdçu fәhlә tәrәfindәn işlәnilmiş iş vaxtının uçota alınması vә ona nәzarәt
әmәk prosesindә yeni növ xammaldan istifadә
icra edilәn işin mәzmunu, fәhlәlәrin hüquq vә vәzifәlәri dәqiq müәyyәn edildikdә
mükafatlandırılan fәhlәlәr üçün xidmәt normasının vә say normativlәrinin düzgün

müәyyәn edilmәsi
fәhlәlәr üçün tarif dәrәcәlәrinin düzgün verilmәsi

Sual: İşәmuzd әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
müstәqim
stimullaşdırıcı
qeyrimüstәqim
mütәrәqqi
mükafatlı

Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqı forması hansı әmәk haqqı sistemlәrinә ayrılır? (Çәki: 1)
sadә vә mürәkkәb
sadә vә geniş
sadә vә mükafatlı
sadә vә mütәrәqqi
sadә vә qeyrimüstәqim

Sual: Sadә vaxtamuzd sistemindә әmәk haqqı necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
fәhlәnin sәrf etdiyi faktiki vaxtın miqdarı vә tarif maaşı әsasında
fәhlәnin sәrf etdiyi әmәyin miqdarı vә tarif maaşı әsasında
fәhlәnin istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı vә tarif maaşı әsasında
fәhlәnin istifadә etdiyi texnologiya vә tarif maaşı әsasında
fәhlәnin sәrf etdiyi enerjinin miqdarı vә tarif maaşı әsasında

Sual: İşәmuzd qiymәtin hesablanmasında hansı göstәrici nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
vaxt norması
 iş norması
 tarif stavkası
tarif әmsalı
 Işin hәcmi

Sual: İşçilәrin әmәkhaqqının hesablanması ilә bağlı sәnәdlәrindә hansı mәlumat
göstәrilmir? (Çәki: 1)

yaşcins әlamәti
 ixtisas dәrәcәsi
 işlәnilmiş iş vaxtı
 istehsal etdiyi mәsulun hәcmi
 әmәyin son nәticәlәri



Sual: Fәhlәlәrin әmәyin ödәnilmәsinin neçә forması var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İşәmuzd әmәkhaqqının formalarına (sistemlәrinә) aid deyil: (Çәki: 1)
müstәqimişәmuzd sistemi
mükafatlı işәmuzd sistemi
akkord sistemi
mütәrәqqiişәmuzd sistemi
faktiki işlәnmiş vaxta görә ödәnilәn әmәk haqqı

Sual: Bu sistemlәrin hansı biri әmәkhaqqının vaxtamuzd formasına aiddir? (Çәki: 1)
akkord
mükafat
dolayı
mütәrәqqi
qeyriәnәnәvi

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müstәqim işәmuzd әmәk haqqı sisteminin tәtbiqindә әn başlıca şәrt: (Çәki: 1)
sәmәrәli әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası
iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili
normaların elmi әsaslar üzrә müәyyәn edilmәsi vә işlәrin düzgün tәsnifatı
әmәyin tәşkili sәviyyәsi
әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinin nәzәrә alınması

Sual: Akkord işәmuzd әmәk haqqı sistemi daha çox hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir? (Çәki:
1)

sәnaye vә ticarәtdә
ticarәt vә mәişәt
qeyriistehsal sahәlәrdә
tikintidә vә nәqliyyatda
kәnd tәsәrrüfatında vә sәnayedә



Sual: Fәhlәnin әmәk haqqısı necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
iş qiymәtini istehsal olunan mәhsulun miqdarına vurmaqla
hasilat normanı istehsal olunan mәhsulun miqdarına vurmaqla
say normanı istehsal olunan mәhsulun miqdarına vurmaqla
xidmәt normanı istehsal olunan mәhsulun miqdarına vurmaqla
vaxt normanı istehsal olunan mәhsulun miqdarına vurmaqla

Sual: İşçilәrin әmәk haqqının hesablanması ilә bağlı sәnәdlәrindә hansı mәlumat
göstәrilmir: (Çәki: 1)

 hesablanmış әmәk haqqının ümumi mәblәği
 әmәk haqqına әlavәlәrin, mükafatların, digәr ödәnişlәrin növü vә mәblәği
 әmәk haqqından tutulan pul vәsaitin növü vә mәblәği;
faktik ödәnilәn mәblәğ
borcların vә sovqatların mәblәği

Sual: Sosial әmәkdaşlıq sistemindә kollektiv müqavilәlәrin hansı şәrti mövcud deyil:
(Çәki: 1)

orta әmәk haqqının artım sәviyyәsinin inflyasiyaya uyğun tәmin edilmәsi
kompensasiya vә әmәk haqqına әlavәlәrin mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
әmәyin mühafizәsi üzrә zәruri tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
işçilәr arasında formal vә qeyriformal әlaqәlәrinin yaradılması
daha әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması

Sual: Fәhlәlәrin әmәyin ödәnilmәsindә hansı normalar nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
 hasilat norması
 vaxt norması
idarә olunma norması
 xidmәt norması
 say norması

Sual: Mükafatlıvaxtamuzd әmәk haqqı neçә hissәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyin ödәnilmәsinin kollektiv forması nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
istehsal prosesinin tәşkilinә.
briqada formasında әmәyin tәşkilinә.
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәşkilinә.
әmәk resurslarının idarәolunmasina.
iş vә istirahәt rejiminә

Sual: Әmәk haqqı formalarının seçimindә hansı mәsәlәlәr nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
avadanlığın xüsusiyyәtlәri.
texnologiyaların xüsusiyyәtlәri.
әmәyin tәşkilinin vә әmәyin xüsusiyyәtlәri.
işin keyfiyyәti.
әmәk cismi

Sual: Qeyrimüstәqim işәmuzd әmәk haqqı sistemindәn nә vaxt istifadә olunur? (Çәki: 1)
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqının ödәnilmәsindә.
kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqının ödәnilmәsindә.
İdarәetmә әmәyinin ödәnilmәsindә.
Texniki işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsindә.
Rәhbәr işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsindә.

Sual: İşәmuzd mütәrәqqi әmәk haqqı sistemindә hansı iş qiymәtlәri tәtbiq edilir? (Çәki:
1)

çevik vә sadә iş qiymәtlәri
sabit vә mütәrәqqi artan iş qiymәtlәri
mürәkkәb vә kollektiv iş qiymәtlәri
sadә vә mürәkkәb iş qiymәtlәri
fәrdi vә kollektiv iş qiymәtlәri

Sual: Akkord әmәk haqqı sisteminin mahiyyәti: (Çәki: 1)
işin ödәnişi bütünlüklә görülәn iş kompleksinә görә müәyyәn edilir
işin ödәnişi hәr bir istehsal әmәliyyatı üçün müәyyәn edilir
işin ödәnişi briqada üçün müәyyәn edilir
işin ödәnişi kollektiv şәkildә müәyyәn edilir
işin ödәnişi bir neçә istehsal әmәliyyatları üçün müәyyәn edilir

Sual: Sosial әmәkdaşlıq sisteminin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә aid
deyil: (Çәki: 1)

sahә sәviyyәsindә kollektiv sazişlәr vә müәssisә sәviyyәsindә kollektiv müqavilәlәr
bağlanması işinin güclәndirilmәsi

 kollektiv saziş vә müqavilәlәrdә mәşğulluğun tәmin olunması, kadrların
hazırlanması vә işçilәrin sosial müdafiәsi mәsәlәlәrinin әks etdirilmәsi



 yeni iş yerlәrinin açılması prosesinin sosial әmәkdaşlıq prinsipi әsasında hәyata
keçirilmәsi

 bu sistemdә qarşılıqlı tәsir mexanizminin daha da fәallaşdırılması
minimum yaşayış standartlarının sәviyyәsinin qanuni şәkildә artırılması

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Mühәndistexniki işçilәrin vә idarәedәn heyәtin әmәk haqqı neçә hissәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)

5
2
4
3
6

Sual: Әmәk haqqının dövlәt tәnzimlәnmәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
minimum әmәk haqqının dövlәt tәrfindәn tәsdiqi vә artırılması
әmәk haqqının vergi yolu ilә tәnzimlәnmәsi
әmәk haqqına dövlәt tәrәfindәn rayon әmsalların vә әlavәlәrin tәsdiqi
әmәk haqqının ödәnilmәsindә dövlәt zәmanәti
әmәk haqqının maksimum sәviyyәsinin tәsdiqi

Sual: Әmәk haqqı sahәsindә dövlәtin minimal zәmanәtlәrin sırasına daxil deyil: (Çәki: 1)
orta әmәk haqqının sәviyyәsi
әmәk haqqının minimum sәviyyәsi
növbәti mәzuniyyәt günlәrin minimum miqdarı
1ci tarif dәrәcәsinin sәviyyәsi
rayon әmsalların minimum sәviyyәsi

Sual: Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin vә qulluqçuların әmәkhaqqının ödәnilmәsindә
nәzәrә alınan әsas amillәrә aiddir: (Çәki: 1)

әmәk funksiyaları
hasilat norması
әmәk mәhsuldarlığı
әmәktutumu
әmәyin silahlanması



Sual: Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin vә qulluqçuların әmәkhaqqı neçә hissәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin vә qulluqçuların әmәkhaqqının әsas hissәlәri:
(Çәki: 1)

tarif stavkaı vә sosial müavinәt
tarif maaş vә mükafat
maddi yardım vә ezamiyyә ödәmәlәri
tarif maaş vә tәqәüd
qonorar vә mükafat

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılmasında istifadә olunan әsas metodlar: (Çәki:
1)

bilavasitә hesablama metodu vә amillәr metodu
mütamadi metodu vә mövsumi metodu
sosioloji metodu vә erqonomik metodu
әsas metodu vә dolayı metodu
iqtisadi metodu vә sosioloji metodu

Sual: Müәssisәnin әmәk mәhsuldarlığının artırılması planında neçә göstәricidәn istifadә
olunur? (Çәki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Әmәk mәhsuldarlığın planlaşdırılmasında istifadә olunan әsas göstәricilәr: (Çәki:
1)

bir işçiyә hesablanmış orta illik әmәk haqqı vә әmәktutumu
bir işçiyә hesablanmış orta illik yardım vә müavinәt



bir işçiyә hesablanmış orta illik mәhsul vә vaxt vahidi
bir işçiyә hesablanmış orta illik mükafat vә mütәrәqqi qiymәt
bir işçiyә hesablanmış orta illik sosial ödәmәlәr vә güzәştlәr

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılmasında hansı göstәricilәr әsas götürülür?
(Çәki: 1)

 işçilәrin sosialdemoqrafik tәrkibi vә sağlamlığı
istehsalatın hәcmi vә iş fondu
 fәhlәlәrin әmәk haqqı vә mükafatladırılması
 rәhbәr işçilәrin әmәktutmu vә tarif maaşları
 heyәtin iş fondu vә yaşcins strukturu

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılması hansı heyәt üçün mövcud deyil? (Çәki: 1)
 sәnayeistehsal heyәt
qeyriistehsal heyәt
 işәmuzd fәhlәlәr
 vaxtamuzd fәhlәlәr
 fәhlәlәr

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәnin әmәk mәhsuldarlığının ümumi artımı necә hesablanır? (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin bütün amillәri üzrә artımının cәmi kimi
işçilәrin say artımının nәticәsi kimi
fәrdi әmәk mәhsuldarlığının cәmi kimi
әşyalaşmış әmәk mәhsuldarlığının cәmi kimi
ictimai әmәk mәhsuldarlığının ifadәsi kimi

Sual: Müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının amillәr metodu üzrә planlaşdırılmasında
mövcud olmayan mәrhәlә: (Çәki: 1)

heyәtin baza sayın müәyyәn olunması
heyәtin sayında ayrıayrı amillәr üzrә gözlәnilәn dәyişikliklәrin hesablanması
heyәtin baza sayında ümumi dәyişikliyinin müәyyәn olunması
planlaşdırılmış dövrdә әmәk mәhsuldarlığın artımının hesablanması
ölkә üzrә ictimai әmәk mәhsuldarlığının hesablanması

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Müәssisәdә heyәtin әsas әlamәtlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
heyәtin әmәk müqavilәdә әks olunan әmәk münasibәtlәrindә iştirakı
işçilәrin ictimaisiyasi fәallıq sәviyyәsi
işçilәrә mәxsus olan müәyyәn sәciyyәvi keyfiyyәtlәrin mәcmusu
heyәtin fәaliyyәtinin mәqsәdyönümlüyü
heyәtin әmәyinin üfuqi vә şaquli bölgüsü

Sual: İşçilәrin sayının planlaşdırılmasının әsas prinsiplәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
işçilәrin gәlirlәrindәki qeyribәrabәrsizliyin azaldılması
işçilәrin say vә ixtisas göstәricilәrin planlaşdırılmış işin hәcminә vә mürәkkәbliyinә

uyğunluğu
işçilәrin struktur göstәricilәrin istehsalın obyekyiv sәbәblәrlә şәrtlәndirilmәsi
iş vaxtından istifadәnin sәmәrәliliyi
işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin artırılması üçün şәraitinin yaradılması

Sual: İşçilәrin sayının planlaşdırılmasında istifadә olunan göstәricilәrә aid deyil: (Çәki: 1)
heyәtin vә onun kateqoriyalarınnın orta illik sayı
kadrlara olan cari vә әlavә tәlәb
bir işçinin iş vaxtı balansı
heyәtin strukturu
heyәtin üzvlәrin siyasi fәaliyyәtdә iştirak sәviyyәsi

Sual: İşçilәrin sayının planlaşdırılmasında әsas vәzifә: (Çәki: 1)
mәhsulun istehsalı üçün zәruri olan heyәtin vә onun kateqoriyalarının minimum

sayının müәyyәnlәşdirilmәsi
işçilәrin yüksәk әmәk haqqı ilә tәmin olunması
mәhsulun әmtәә bazarında satışı üçün heyәtin reklam fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi
işçilәrin iştimai işlәrdә iştirak etmәk üçün şәraitin yaradılması
mәhsulun istehsalı üçün zәruri olan әmәk alәtlәrin әldә edilmәsi

Sual: İşçilәrin sayı hansı әlamәt üzrә planlaşdırılmır: (Çәki: 1)
müәssisә üzrә
istehsalın struktur bölmәlәri üzrә
peşәlәr üzrә
ixtisas sәviyyәlәri üzrә
әrazi yerlәşmәsi üzrә



Sual: İşçilәrin işә çıxmamaqlarının sәbәblәri: (Çәki: 1)
real vә şәrti
üzürlü vә üzürsüz
sadә vә mürәkkәb
fәal vә qeyrifәal
mәcburi vә könüllü

Sual: İşçilәrin işә çıxmamağının üzürlü sәbәblәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
tәhsil almaqla bağlı mәzuniyyәt
analıq mәzuniyyәti
sәyahәtlә bağlı
xәstәliklә bağlı
qanuni şәkildә icazә olunan

Sual: Müәssisәdә sәnayeistehsal heyәtin sayına daxil deyil: (Çәki: 1)
fәhlәlәrin sayı
mütәxәssislәrin sayı
rәhbәr işçilәrin sayı
müәssisәnin sosial infrstrukturunda çalışanların sayı
mühafizәçilәrin sayı

Sual: Müәssisәdә işçilәrin sayının planlaşdırılmasında heyәtә tәlәbatın hansı növlәri
nәzәrә alınır? (Çәki: 1)

әsas vә әlavә tәlәbat
ilkin vә faktiki tәlәbat
yüksәk vә kiçik tәlәbat
formal vә qeyriformal tәlәbat
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli tәlәbat

Sual: Müәssisәdә әmәk göstәricilәrinin planlaşdırılması hansı planın hissәsidir? (Çәki: 1)
biznesplanın
tәdarük planın
tәhlükәsizlik planın
satış planın
istehlak planı

Sual: Müәssisәdә әmәk göstәricilәrinin planlaşdırılması hansı dövr üçün olur? (Çәki: 1)
bir ay
bir il
iki il
beş il
on il

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302



Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İş vaxtı balansının hesablanmasında hansı göstәrici nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
bir işçinin iş gününün orta uzunluğu
işçinin asudә vaxtdan istifadә sәviyyәsi
iş vaxtı fondu
planlaşdırılmış işә çıxmamaq günlәrin sayı
növbәdaxili reqlamentlәşmiş fasilәlәr

Sual: Әlavә mәzuniyyәtlәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
isti vә zәrәrli işlәrә görә verilәn mәzuniyyәt
analıq mәzuniyyәti
fasilәsiz iş stajına görә verilәn mәzuniyyәt
ailә vәziyyәtinә görә verilәn mәzuniyyәt
istehsaldan ayrılmamaq şәrtilә tәhsil almaq üçün verilәn mәzuniyyәt

Sual: Fәhlәlәrin sayının müәyyәn edilmәsindә istifadә olunan metodların seçimindә
hansı göstәricilәr nәzәrә alınır: (Çәki: 1)

istehsal proseslәrin xarakteri vә әmәk funksiyaları
istehsalın stimullaşdırılması vә idarә edilmәsi
istehsalın vә әmәyin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
istehsalın yerlәşmәsi vә әtraf mühitin tәsiri
istehsal avadanlığın vә әmәk vasitәlәrin faydalılığı

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәdә kömәkçi fәhlәlәrin sayının planlaşdırılmasının mәqsәdi nәdәn
ibarәtdir: (Çәki: 1)

kömәkçi fәhlәlәri әsas fәhlәlәrlә әvәz etmәk
әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin sayı arasında rasional nisbәt yaratmaq
kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqını artırmaq
kömәkçi fәhlәlәri mәnәvi cәhәtdәn hәvәslәndirmәk



әsas fәhlәlәri istehsaldan azad etmәk

Sual: Hansı әlamәt üzrә kömәkçi fәhlәlәrin sayı hesablanmır: (Çәki: 1)
idarәetmә normaları üzrә
xidmәt normaları üzrә
say normaları üzrә
xidmәt sahәlәri üzrә
әmәk tutumluğu üzrә

Sual: Kömәkçi fәhlәlәrin sayının hesablanmasında hansı әsas göstәrici nәzarә alınır?
(Çәki: 1)

әsas fәhlәlәrin әmәk mәhsuldarlığı
kömәkçi işlәrin әmәktutumluğu
müәssisәdә iş yerlәrin sayı
işçilәrin sosialdemoqrafik tәrkibi
iş yerindә әmәk şәraiti

Sual: Müәssisәdә işçilәrin say tәrkibinin dәyişilmәsinә tәsir etmir: (Çәki: 1)
işә qәbul olunma
qısamüddәtli ezamiyyәt
işdәn azad olunma
tәhsil almağa göndәrilmә
әsgәrliyә görә işdәn müvәqqәti ayrılma

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqı fondu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәssisәnin, tәşkilatın öz işçilәrinә mәnfәәtdә iştirakı tәmin edәn pul vәsaitlәri

fondu
müәssisәnin, tәşkilatın öz işçilәrinә әmәk haqqını ödәmәk üçün nәzәrdә tutduğu pul

vәsaitlәri fondu
müәssisәnin, tәşkilatın öz işçilәrinә ödәdiyi әlavә pul vәsaitlәri fondu
müәssisәnin, tәşkilatın öz işçilәrinә ödәdiyi stimullaşdırıcı ödәmәlәrin cәmlәşdiyi pul

vәsaitlәri fondu
müәssisәnin, tәşkilatın öz işçilәrinә pul formasında ödәdiyi güzәşt vә kompensasiya

fondu



Sual: İşçi qüvvәsinin saxlanmasına çәkilәn xәrclәrә nә aid deyil? (Çәki: 1)
mәhsulun istehsalı üçün çәkilәn xәrclәr
әmәk haqqı
işçilәrinin mәnzil üçün ayrılan xәrclәr
müәssisәdә kadrların peşә hazırlığı vә yenidәn hazırlanmasına çәkilәn xәrclәr
müәssisәdә müxtәlif sağlamlıq tәdbirlәrinә sәrf edilәn vәsaitlәr

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun tәrkib hissәlәrinә daxildir: (Çәki: 1)
müәssisәnin kreditlәri
fәhlәlәrin әmәk haqqı fondu
sәhmdarın pul ehtiyatları
fermerin ssuda faizi
briqadirlәrin әmәk haqqı fondu

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun planlaşdırılmasında hansı göstәricidәn istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

 işçilәrin sayı
 әmәk mәhsuldarlığı
 işlәnilmiş iş saatların miqdarı
 әmәk normalarının yerinә yetirilmәsi faizi
işçilәrin yaşcins strukturu

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondundan tutulan ödәnişlәrin neçә növü mövcuddur?
(Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Müәssisәdә әmәkhaqqı fondundan tutulan ödәnişlәrә aiddir: (Çәki: 1)
gәlir vergisi vә sosial müdafiә fonduna ödәnişlәr
ünvanlı sosial yardım vә gәlir vergisi
sosial müavinәt vә sosial müdafiә fonduna ödәnişlәr
torpaq vergisi vә ünvanlı sosial yardım
kommunal ödәnişlәri vә sosial müdafiә fonduna ödәnişlәr

Sual: Müәssisәdә sәnayeistehsal heyәtin strukturuna daxil deyil: (Çәki: 1)
 fәhlәlәr
 mütәxәssislәr
qeyrisәnaye işçilәr
 qulluqçular
 mühafizә heyәti

Sual: Müәssisәdә qeyriistehsal heyәtin әmәkhaqqı fondu neçә göstәrici әsasında



müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәdә qeyriistehsal heyәtin әmәkhaqqı fondu necә müәyyәn olunur? (Çәki:
1)

heyәtin sayı vә işlәnilmiş saatların miqdarı әsasında
 әmәk mәhsuldarlığı әsasında
 hasilat norması әsasında
 әmәyin intensivliyi әsasında
 әmәyin mәhsuldar qüvvәsi әsasında

Sual: İşçinin әmәkhaqqı mәblәğindәn hansı mәcburi ödәnişlәr tutulur? (Çәki: 1)
gәlir vergisi vә sosial müdafiә fonduna ödәnişlәr
 tәhsil haqqı
kommunal ödәnişlәri
rabitә ilә bağlı ödәnişlәr
 torpaq vergisi

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşçilәrin istehlakına yönәldilәn vәsaitlәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәk haqqı fondu
әmәk kollektivin üzvlәrininә mәxsus olan sәhmlәrә görә gәlir
yay sәfәrlәrin ödәnilmәsi
müqvilә üzrә әlavә mәzuniyyәtin ödәnilmәsi
әmәk sferasında sosial güzәştlәrin ödәnilmәsi

Sual: Müәssisәnin sosialiqtisadi xәrclәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
müәssisәnin texniki tәchizatına çәkilәn xәrclәr
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәr
işçi qüvvәsinin keyfiyyәtinin artırılmasına çәkilәn xәrclәr
әmәk şәraitin yaxşılaşdırılmasına çәkilәn xәrclәr
müәssisәnin sosial infrastrukturunun inkişafına



Sual: Sәnayeistehsal heyәtin әmәk haqqı fonduna daxil deyil: (Çәki: 1)
fәhlәlәrin әmәk haqqı fondu
rәhbәr işçilәrin, mütәxәssislәrin vә qulluqçuların әmәk haqqı fondu
kiçik xidmәtçi heyәtin әmәk haqqı fondu
mühafizәçilәrin vә tәlim alanların әmәk haqqı fondu
müәssisәnin sosial infrastrukturunda çalışanların әmәk haqqı fondu

Sual: Fәhlәlәrin әmәk haqqının ödәnilmәsi qaydasına aid deyil: (Çәki: 1)
saatlıq
günlük
rüblük
aylıq
illik

Sual: Fәhlәlәrin saatlıq әmәk haqqı fondunun strukturuna hansı növ әlavә daxil deyil:
(Çәki: 1)

әmәk şәraitinә görә әlavә
ezamiyyәtә getmәyә görә әlavә
peşәkarlığa görә әlavә
gecә növbәsindә işlәmәyә görә әlavә
briqadaya rәhbәrliyә görә әlavә

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondun formalaşmasında neçә normativ metoddan
istifadә olunur: (Çәki: 1)

3
5
7
2
9

Sual: Әmәk haqqı fondunun hansı hissәsi normativ üzrә hesablanır? (Çәki: 1)
әsas
әlavә
müntәzәm
dәyişkәn
müvәqqәti

Sual: İşdәn çıxarılmağa görә verilәn müavinәt: (Çәki: 1)
әmәk intizamına riayәt etmәdiyinә görә işdәn azad edilmiş şәxslәrin pul vәsaiti
obyektiv sәbәblәrә görә işdәn azad edilmiş şәxslәrә pul ödәmәlәri
öz arzusu ilә işdәn azad edilmiş şәxslәrin pul vәsaiti
yeni işә keçmәklә әlaqәdar işdәn azad edilmiş şәxslәrin pul vәsaiti
әyani formada tәhsil almaq mәqsәdilә işdәn azad edilmiş şәxslәrin pul vәsaiti



Sual: Müәssisәdә qeyriistehsal heyәtin әmәk haqqı fondu necә müәyyәn olunur? (Çәki:
1)

qeyriistehsal heyәtin sayı vә tarif maaşları әsasında
qeyriistehsal heyәtin mәhsuldarlığı әsasında
qeyriistehsal heyәtin sayında dәyişikliklәr әsasında
qeyriistehsal heyәtin iş vaxtının uzunluğu әsasında
qeyriistehsal heyәtin tәhsil sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi әsasında

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılmasında hansı mәrhәlә yoxdur? (Çәki: 1)
planın yerinә yetirilmәsi sәviyyәsinin yoxlanılması
mәhsuldarlıq göstәricilәrinin dinamikasının tәhlili
әvvәlki illә müqayisәdә artım hissәsinin müәyyәn olunması
qeyriistehsal heyәtin әmәk mәhsuldarlığının tәhlili
amillәr üzrә tәhlil

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının planlaşdırılmasında hansı göstәricilәr istifadә olunur?
(Çәki: 1)

bir nәfәrorta siyahı işçiyә düşәn hasilat vә istehsal proqramının әmәk tutumu
işçilәrin sayı vә tәrkibi
idarәetmә heyәtin sayı vә tәrkibi
fәhlәlәrin say vә әmәk tutumu
mütәxәssislәrin sayı vә әmәk tutumu

Sual: Müәssisәdә әmәk göstәricilәrinin planlaşdırılması hansı planın bir hissәsidir?
(Çәki: 1)

maliyyә planın
texnikiiqtisadi planın
sosial inkişaf planın
iqtisadi inkişaf planın
heyәtin inkişaf planın

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondundan hansı ödәnişlәr mövcud deyil: (Çәki: 1)
ezamiyyәt xәrclәri
işәmuzd әmәk haqqı
vaxtamuzd әmәk haqqı
sağlamlığın müvәqqәti itirilmәsinә görә ödәnişlәr



sosial transfert xarakterli ödәnişlәr

Sual: Müәssisәdә әmәk haqqı fondunun planlaşdırılmasında hansı göstәricidәn istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı
kömәkçi heyәtin xidmәt normalarının yerinә yetirilmәsi dәrәcәsi
 iş qiymәti
qeyriistehsal heyәtin әmәk mәhsuldarlığı
işlәnmiş iş saatların miqdarı

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hәyat sәviyyәsi nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
әhalinin ictimaisiyasi hәyatda iştirak etmә sәviyyәsi
әhalinin maddi, sosial vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnilmә dәrәcәsi
әhalinin sosial vә әmәk fәallığı sәviyyәsi
әhalinin mәdәni sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
әhalinin sosialiqtisad proseslәrdә iştirak sәviyyәsi

Sual: Hәyat sәviyyәsi hansı elmi kateqoriyaya aiddir: (Çәki: 1)
sosialiqtisadi
demoqrafik
mәnәvi
psixoloji
psixofizioloji

Sual: Hәyat sәviyyәsi nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
әhalinin qabiliyyәtini
әhalinin maraqlarını
әhalinin rifahını
әhalinin mәnafelәrini
әhalinin hüquqlarını

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsini formalaşdıran amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әhalinin adambaşına düşәn ÜDMun payı
әhalinin adambaşına düşәn pul gәliri
әhalinin yaşcins tәrkibinin tәhlili



istehlak üçün әmtәә vә xidmәtlәrin hәcmi
ölkәdә xidmәt sahәlәrinin inkişafı

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
әhalinin işlә tәmin olunması
әhalinin doğum vә ölüm sәviyyәsi
әhalinin uzun ömürlülüyü
әhalinin ayrıayrı qrupların sosial fәallığı
әhalinin gәlirlәrin hәcmi

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsinә tәsir edәn amillәr sistemindә hansı amil aparıcı rol
oynayır? (Çәki: 1)

ÜDMun hәcmi
ETT
әmәk şәraiti
әmәk vә istirahәt rejimi
әmәyә uyğunlaşma

Sual: Hәyatın keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür: (Çәki: 1)
insanların yeni texniki vasitәlәrlә sistem şәklindә tәmin olunması vә inkişaf sәviyyәsi
insanların hәyatı fәaliyyәtinin sәviyyәsinin vә şәraitinin inteqral xarakteristikası
insanların elmi yeniliklәrdәn istifadә sәviyyәsi
insanların zehni vә fiziki enerjisındәn istifadә sәviyyәsi
insanların yaradıcı imkanlardan istifadә vә inkişaf sәviyyәsi

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsinin göstәricilәri hansı formada olur: (Çәki: 1)
yüksәk vә aşağı
mütlәq vә nisbi
minimum vә maksimum
ilkin vә ikinci
müddәtli vә müddәtsiz

Sual: Hәyatın keyfiyyәti problemi özündә hansı aspektlәri birlәşdirir: (Çәki: 1)
sosial, әmәk, demoqrafik, milli, ekoloji
siyasi, beynәlxalq, demoqrafik, linqvistik, fizioloji
iqtisadi, texniki, fiziki, etnoqrafik, ekoloji
demoqrafik, morfoloji, psixoloji, sosioloji, ekoloji
elmi, praktiki, rasional, demoqrafik, etnoqrafik

Sual: Hәyat sәviyyәsinin inteqral göstәricilәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
Makroiqtisadi göstәricilәr
Demoqrafik göstәricilәr
Әhalinin iqtisadi fәallıq sәviyyәsinin göstәricilәri
Әhalinin pensiya tәminatı sәviyyәsinin göstәricilәri



Әhalinin mәşğul olduğu iş yerinә xidmәt sәviyyәsinin göstәricilәri

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsini әks etdirәn indikatorlar sisteminә hansı göstәrici aid
deyil: (Çәki: 1)

Hәyat sәviyyәsinin inteqral göstәricilәri
Әhalinin beynәlxalq münasibәtlәrindә iştirak etmә göstәricilәri
Әhalinin maddi tәminatının göstәricilәri
Şәxsi istehlak (tәrkibi vә dәyәri) göstәricilәri
Әhalinin yaşayış sәviyyәsi

Sual: Yaşayış minimumunun artırılması bilavasitә nәdәn asılıdır: (Çәki: 1)
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafından
ölkәdә ekoloji vәziyyәtdәn
ölkәdә hüquqi münasibәtlәrin inkişafından
ölkәdә tәhsil sәviyyәsindәn
ölkәdә demoqrafik proseslәrin inkişafından

Sual: İstehlak sәbәtinә daxil olan komponentlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
qida mәhsulları
qeyriәrzaq malları
nәqliyyat vә rabitә xidmәtlәri
tәhsil vә sәhiyyә xidmәtlәri
iş yerinә xidmәt vasitәlәri

Sual: Yoxsulluq hәddi necә qiymәtlәndirilir? (Çәki: 1)
istehlakı yaşayış minimumu sәviyyәsindә tәmin etmәk üçün zәruri olan vәsaitlәrin

pul ifadәsi kimi
istehlakı optimal sәviyyәdә tәmin etmәk üçün zәruri olan vәsaitlәrin pul ifadәsi kimi
istehlakı rasional sәviyyәdә tәmin etmәk üçün zәruri olan vәsaitlәrin pul ifadәsi kimi
istehlakı orta nominal әmәk haqqı sәviyyәsindә tәmin etmәk üçün zәruri olan

vәsaitlәrin pul ifadәsi kimi
istehlakı әhalinin hәyat sәviyyәsindә tәmin etmәk üçün zәruri olan vәsaitlәrin pul

ifadәsi kimi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında әhalinin sosial müdafiәsi baxımından dövlәt
ödәmәlәrin hansı forması mövcud deyil? (Çәki: 1)

 ünvanlı sosial yardım
 pensiya
 sosial müavinәt
әmәkhaqqı
 uşağın doğulmasına görә müavinәt

Sual: Sosial müdafiә subyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
 işәgötürәn
dövlәt



muzdlu işçi
xeyriyyә fondlar
sığorta tәşkilatları

Sual: Sosial müdafiә obyektlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
muzdlu işçilәr
xeyriyyәçilәr
әlillәr
işsizlәr
tәqaüdçülәr

Sual: Sosial müdafiәnin әsas prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mütәnasiblik
ümumilik
hәmrәylik
sosial әdalәt
muxtariyyәt

Sual: Sosial tәminatlara aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk haqqının minimum mәblәği
minimum pensiya mәblәği
sosial pensiyalar
uşaq anadan olunması ilә bağlı müavinәt
qonorar

Sual: Әmәk qabiliyyәtinin, işin vә müvafiq olaraq gәlirin itirilmәsi ilә bağlı әsas sosial
risklәrә aid deyil: (Çәki: 1)

xәstәlik
qocalıq
işsizlik
boşanma
istehsalat zәdәsi

Sual: Әhalinin xәrclәrinin müasir strukturunda daha çox xüsusi çәkisini aşağıdakı tәşkil
edir: (Çәki: 1)

vergilәr
istehlak mal vә xidmәtlәrinә çәkilәn xәrclәr
yığım
rüsumlar
aksizlәr

Sual: Yaşayış minimumu kim tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir: (Çәki: 1)
hәmkarlar ittifaqları
әmәk kollektivi



dövlәt
sahibkarlar
işәgötürәnlәr

Sual: Hәyat sәviyyәsinin göstәricilәri üzrә daxil edilmir: (Çәki: 1)
orta aylıq әmәk haqqı
әhalinin banklardakı әmanәtlәri
ailәdә himayәçilik yükü
mәşğul әhalinin iş vaxtının müddәti
milli gәlir

BÖLMӘ: 1502
Ad 1502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Ev tәsәrrüfatlarının gәlir göstәricilәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
ümumilikdә bütün әhali üzrә gәlirlәr
miqrasiya prosesindә iştirak edәnlәr üzrә gәlirlәr
şәhәr vә kәnd әhalisi üzrә gәlirlәr
ayrıayrı sosial qruplar üzrә gәlirlәr
әhalinin desil (kvintl) qrupları üzrә gәlirlәr

Sual: Әhalinin sosial tәbәqәlәşmәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
yoxsul әhali qrupu
aztәminatlılar
orta sәviyyәdә yaşayan әhali qrupu
yüksәk tәminatlılar
milyonçular

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә әsas prioritetlәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

әhalinin dar tәkrar istehsalı üçün şәraitin yaradılması
şәxsi vә ictimai tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istehsal olunan ictimai mәhsulun vә

gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
aztәminatlı әhali qruplarının sosial müdafiәsi
yüksәk mәhsuldarlı әmәk vә sahibkarlığın inkişafı üçün әlverişli mühitin yaradılması
ölkә әhalisi üçün layiqli yaşayış, әlverişli әmәk, maişәt vә istirahәt, tәhsil vә

sağlamlıq şәraitinin yaradılması



Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsini әmәkdә iştirak baxımından şәrtlәndirәn amillәrә daxil
deyil: (Çәki: 1)

әmәk şәraiti
iş vaxtının ümumi uzunluğu
әmәk haqqı
әmәk sferasında sosial münasibәtlәr
işçilәrin sosial müdafiәsi vә sosial tәminatı

Sual: Әhalinin real gәlirlәrin sәviyyәsinә ilk növbәdә nә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığı
istehlak mal vә xidmәtlәrә qiymәt
iş vaxtının uzunluğu
 gәlirlәrә vergiqoyma tarifi
mәşğulluq sәviyyәsi

Sual: Gәlirlәrin indekslәşmәsi nәyi nәzәrdә tutur: (Çәki: 1)
 mәhsuldar әmәyi stimullaşdırır
 işçi qüvvәsinin keyfiyyәtini artırır
tәsbit gәlir әldә edәn әhalinin sabit hәyat sәviyyәsini tәmin edir
 ümumi sosial bәrәbәrliyә nail olmaq üçün şәrait yaradır
 sahibkarlıq fәaliyyәtin inkişaf etdirilmәsini tәmin edir

Sual: Cini әmsalının daha yüksәk olması cәmiyyәtdә gәlirlәrin aşağıdakı kimi
bölgüsündәn xәbәr verir: (Çәki: 1)

bәrabәr
qeyribәrabәr
uzunmüddәtli
qısamüddәtli
ortamüddәtli

Sual: Әhalinin sosial tәminatı sisteminә daxil deyil: (Çәki: 1)
pensiya tәminatı
mükafat ödәnişlәri
әhalinin ayrıayrı kateqoriyaları üçün güzәşt vә kompensasiyalarının sistemi
sosial xidmәt
ünvanlı sosial yardım

Sual: Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrindә yoxsulluğun yaranma sәbәblәrinә aid edilmir: (Çәki:
1)

iqtisadi artım
istehlak qiymәtlәrinin artımı ilә bağlı kompensasiya mexanizminin tәkmil olmaması
әhalinin bazar şәraitinә adaptasiya prosesinin xüsusiyyәtlәrini
istehsal amillәri üzrә gәlirlәrin bölgüsü
insanın bu vә ya digәr әhali qrupuna mәnsubiyyәti



Sual: Yoxsulluğun amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
ev tәsәrrüfatının yerlәşmәsi (kәnd vә ya şәhәr)
gәlir gәtirәnlәr üçün digәr ailә üzvlәrinin böyük öhdәçilik yükü
pensiya yaşına çatmaq
gömrük yığımları
işsizlik

Sual: Ölkәdә yoxsulluğun әsas göstәricisi: (Çәki: 1)
adambaşına gәlirin yaşayış minimumundan az olan әhalinin payı
ortastatistik ailәdә uşaqların sayı
ölkәdә yaşayış minimumunun artım dinamikası
ailәdә gәlir gәtirәn üzvlәrinin sayı
yüksәk vә aşağı gәlirli әhali qruplarının arasında nisbәt

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әhalinin rifah halının әsas sosialiqtisadi göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Tәlәbatların ödәnilmә sәviyyәsi
Әmәk hüquqların tәmin olunma sәviyyәsi
Nemәtlәrin vә xidmәtlәrin әlçatma sәviyyәsi
Yoxsulluğun dәrinliyi
Siyasi münaqişәlәrdә iştirak sәviyyәsi

Sual: Yoxsulluğa sәbәb olan amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
işsizlik
ev tәsәrrüfatların gәliri
ailәdә himayәlik yükünün yüksәk olması
әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi
çox uşaqlılıq

Sual: Sosial transfertlәr sisteminin әsas vәzifәlәrinә daxil deyil: (Çәki: 1)
әhalinin sosial әhәmiyyәtli xidmәtlәrlә tәmin edilmәsi
әhalinin ayrıayrı tәbәqәlәrinin maddi tәminatındakı fәrqin azaldılması
işsiz әhalinin müvafiq iş yerlәrilә tәmin edilmәsi
әhalinin sosial cәhәtdәn zәif tәbәqәlәrinin gәlirlәrinә bazar iqtisadiyyatının mәnfi

tәsirinin azaldılması
işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalının tәmin edilmәsi



Sual: Azәrbaycan Respublikasında sosial cәhәtdәn zәif tәbәqәlәrә hansı formada dövlәt
müavinәti ödәnilir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı, renta, müavinәt
sahibkarlıq gәliri, fermerlik gәliri, ünvanlı sosial yardım
tәqaüd, müavinәt, ünvanlı sosial yardım
müavinәt, sahibkarlıq gәliri, qonorar
mükafat, tәqaüd, qonorar

Sual: Hәyat keyfiyyәtinin inteqral, ümumilәşdirici indikatorlarına aid deyil: (Çәki: 1)
insan potensialının (insan inkişafı indeksi) inkişafı indeksi
cәmiyyәtin intellektual potensialının indeksi
cәmiyyәtdә mal vә xidmәtlәrin qiymәt indeksi
adambaşına insan kapitalı
әhalinin hәyat qabiliyyәti indeksi

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0

