
BAXIŞ
Testlәr/1015#01#Y15#01(eyani500)/Baxış

TEST: 1015#01#Y15#01(EYANI500)
Test 1015#01#Y15#01(eyani500)

Fәnn 1015  Әmәyin iqtisadiyyatı vә
sosialogiyası

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 39

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursunun ilk növbәdә hansı fәnlә bilavasitә әlaqәlidir? (Çәki:
1)

әmәyin sosiologiyası әmәyin iqtisadiyyatı ilә bağlıdır
әmәyin sosiologiyası texniki fәnlәrlә bağlıdır
 әmәyin sosiologiyası müәssisәnin iqtisadiyyatı ilә bağlıdır
 әmәyin sosiologiyası әmәyin elmi tәşkili ilә әlaqәlidir
 әmәyin sosiologiyası sahәlәrin iqtisadiyyatı ilә bağlıdır

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursunun mәzmununa daxil deyil: (Çәki: 1)
әmәyi texniki vasitәlәri ilә tәmin olunması
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әmәk sferasında sosial münasibәtlәrinin yaxşılaşdırılması
 әmәk münasibәtlәrinin daxili әlaqәlәri, hәmin sferada tәzahür edәn sosial

qanunların fәaliyyәt mexanizmi
işçilәrin әmәk davranışına sosial nәzarәt
 işçilәrin sosial fәallığını zәiflәdәn amillәrin tәsirini öyrәnmәk

Sual: Әmәyin sosiologiyasının predmeti hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
әmәk sferasında sosial münasibәtlәrinin strukturu vә mexanizmini, sosial amillәrin

vә proseslәrin öyrәnilmәsi
insanmaşın sisteminә baş verәn proseslәr
insan orqanizminә tәsir edәn kimyavi amillәr
 әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
әmәk әmәyin elmi tәşkili

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı kursu hansı mәsәlәlәri әhatә etmir? (Çәki: 1)
 әmәyin iqtisadiyyatı әmәk ehtiyatlarını öyrәnir
 әmәyin iqtisadiyyatı әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi yollarını öyrәnir
 әmәyin iqtisadiyyatı әmәyin normalaşdırılması mәsәlәlәrini öyrәnir
әmәyin iqtisadiyyatı hüquqi mәsәlәlәri öyrәnir
 әmәyin iqtisadiyyatı әmәyin ödәnilmәsi mәsәlәlәrini öyrәnir

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı kursunun qarşısında duran vәzifәlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
 әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
 ӘETnin istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir
texnika vә texnologiyanın yeni növlәrinin yaranmasından ibarәtdir
 ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasından ibarәtdir
 әmәyin ödәnilmәsi mәsәlәlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursunun әsas vәzifәsinә aiddir: (Çәki: 1)
әmәk tәşkilinin texniki mәsәlәlәri
әmәk fәaliyyәtindә baş verәn istehsal proseslәr
әmәk sferasında baş verәn sosial münasibәtlәrinin, proseslәrinin vә amillәrinin

öyrәnilmәsi
әmәk bölgüsünә funksional yanaşmaq
 әmәyin tәşkilindә baş verәn dәyişikliklәri tәhlil etmәk

Sual: Әmәyin sosiologiyasının predmeti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığını artıran amillәrin tәsirinin öyrәnilmәsi başa düşülür
әmәk sferasında baş verәn hüquqi problemlәrin tәhlili başa düşülür
әmәk sferasında baş verәn sosial münasibәtlәrinin strukturu vә mexanizmini, sosial

proseslәrin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi başa düşülür
işçilәrin attestasiyasına tәsir edәn amillәrin tәsirinin öyrәnilmәsi başa düşülür
 әmәyin elmi tәşkilinin istiqamәtlәrinin mәcmuu halda istehsala tәtbiqi başa düşülür

Sual: Әmәk nәdir? (Çәki: 1)



әmәk insanın mәqsәdyönlü, ictimaifaydalı fәaliyyәtidir
 әmәk ictimai әmәyin tәşkilindәn ibarәtdir
 әmәk ictimai әmәk mәhsuldarlığının artırılmasıdır
 әmәk cәmiyyәtin müasir inkişaf mәrhәlәsindә әmәyin xüsusiyyәtlәrini göstәrir
 әmәk müasir şәraitdә әmәk haqqının nizamlanmasının әsasıdır

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı birinci növbәdә hansı fәnlә bağlıdır? (Çәki: 1)
 әmәyin elmi tәşkili fәnni ilә bağlıdır
 әmәyin tәşkilinin әsasları fәnni ilә bağlıdır
 müәssisәnin iqtisadiyyatı fәnni ilә bağlıdır
 sahәlәrin iqtisadiyyatı fәnni ilә bağlıdır
iqtisadi nәzәriyyә fәnni ilә bağlıdır

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı kursuna hansı mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi daxil deyil? (Çәki: 1)
 әmәk mәhsuldarlığının artırılması yollarını öyrәnir
 әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi yollarını öyrәnir
ictimai istehsalının tezniki cәhәtdәn tәminatını öyrәnir
 әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi yollarını öyrәnir
 әmәyin ödәnilmәsi mәsәlәlәrini öyrәnir

Sual: Әmәyin sosiologiyasının predmeti nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi böhranın tәhlili
inflyasiyanı yaradan amillәri öyrәnir
sosialәmәk münasibәtlәrinin strukturu vә mexanizmini, sosial proseslәrin

qanunauyğunluqlarını öyrәnmәk fәnnin predmetidir
demoqrafik proseslәrini öyrәnmәk
miqrasiya axınlarının istiqamәtlәri öyrәnilir

Sual: Әmәyin sosiologiyasında әsas yeri hansı mәsәlәlәr tәşkil edir? (Çәki: 1)
әmәk sferasında baş verәn hüquqi problemlәrin tәhlili
işçilәrin siyasi fәallığını zәiflәdәn amillәrin tәsirini öyrәnmәk
әmәk sferasında sosial münasibәtlәri vә sosial problemlәri
 әmәyin fiziologiyası vә psixologiyası
 әmәyin elmi tәşkilinin bütün istiqamәtlәrinin mәcmuu halda elmi cәhәtdәn

әsaslandırılması

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı kursunun nәzәri әsası hansı fәnn әsasında öyrәnilir? (Çәki: 1)
 әmәk statistikası
 әmәyin tәşkilinin әsasları
 sahәlәrin iqtisadiyyatı
iqtisadi nәzәriyyә
 әmәk hüququ

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatının predmeti dedikdә, nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin texmiki tәchizatı mәsәlәlәri başa düşülür



 iş vaxtı itkilәrinin aşkara çıxarılması başa düşülür
әmәk potensialının tәkrar istehsalı, ictimai әmәk tәşkili, әmәk bölgüsü vә

kooperasiyası, әmәyin ödәnilmәsi mәsәlәlәri başa düşülür
istehsal prosesinin hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәri başa düşülür
әmәyin ödәnilmәsinin hüquqi mәsәlәlәri başa düşülür

Sual: Elmi prosesindә aparıcı rol kimә mәxsusdur? (Çәki: 1)
insana
xammal
alәt
qurğu
yarımfabrikat

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursu hansı fәnlә әlaqәdar deyil? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin әsasları fәnni ilә
әmәyin iqtisadiyyatı fәnni ilә
 iş yerinin attestasiyası fәnni ilә
iqtisadi tarix fәnni ilә
 әmәyin fiziologiyası fәnni ilә

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı vә sosiologiyası kursunun digәr elmlәrlә әlaqәsi: (Çәki: 1)
 iş yerlәrinin attestasiyası ilә
 әmәk ehtiyatları, onların bölüşdürülmәsi ilә
erqonomika, psixologiya, sahәlәrin iqtisadiyyatı, statistika, әmәk hüququ,

menecment, iqtisadi nәzәriyyә vә s. ilә
 mütәxәssis kadrların hazırlanması ilә
 sәmәrәli әmәk vә istirahәt şәraiti ilә

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı kursu hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkili, mәşğulluq vә әmәk bazarı, әmәk mәhsuldarlığı, onun amillәri, әmәk

haqqının tәşkili, tarif sistemi, әmәk ehtiyatları.
istehsal prosesinin tәrkib hissәlәri
müәssisәdә investisiya fәaliyyәti
istehsalın idәrә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsini әhatә edir
müәssisәnin xarici mühiti



Sual: Әmәyin iqtisadiyyatının predmetinә әmәyin ictimai tәşkili baxımdan neçә ünsür
daxildir? (Çәki: 1)

4
3
2
5
6

Sual: Әmәyin sosiologiyasında әn başlıca yeri nәlәr tutur? (Çәki: 1)
әmәyin intensivliyi
sosial münasibәtlәri vә sosial problemlәri tәşkil edir
әmәk tәşkilinin texniki mәsәlәlәri tutur
әmәyin elmi tәşkili
әmәyin fiziologiyası vә psixologiyası

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursu hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
 әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri
әmәk prosesindә texniki mәsәlәlәri
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin formalaşmasını
әmәyin sosial mәzmunu, müәssisәlәrin sosial tәşkili, sosial proseslәr, işçilәrin

әmәyә uyğunlaşması, әmәyin motivlәşdirilmәsi
müәssisәnin biznes fәaliyyәtini

Sual: İctimai әmәyin tәşkili ünsürlәri hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
istehsal prosesinin tәkmillәşdirilmәsi
biznes strateqiyanın tәhlilini
müәssisәnin texnikitexnoloji fәaliyyәti
әmәk fәaliyyәtinә әhalinin cәlb edilmәsi, әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası,

maddi nemәtlәrin bölüşdürülmәsi, işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalı
işçilәrin sağlamlıq vәziyyәti

Sual: Әmәyin sosiologiyası kursunun vәzifәlәrinә daxil deyir: (Çәki: 1)
beynәlxalq münasibәtlәrinin öyrәnilmәsi
әmәk sferasında sosioloji proseslәrinin tәdqiqi
әmәk sferasında sosial hadisәlәrinin öyrәnilmәsi
 әmәk sferasında sosial qruplar, dәyәrlәr, mәnafelәr, davranışlar vә s. aspektlәri

nәzәrә almaq
әmәklә bağlı sosial amillәrinin öyrәnilmәsi

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatının predmeti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi başa düşülür
 işçi qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә başa düşülür
әmәk potensialı, ictimai әmәk vә onun konkret tәşkili başa düşülür
 әmәyin elmi tәşkili vә әmәk prosesindә onun yeri başa düşülür
 iş yerinin tәşkili vә ona xidmәt başa düşülür



Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı fәnni nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
 әmәk mәhsuldarlığının artırılması yollarını öyrәnir
 әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini öyrәnir
ictimai әmәyi bir predmet kimi öyrәnir
 әmәk ehtiyatlarını, işçi qüvvәsinin tәkrar istehsalını öyrәnir
 kadr axıcılığı mәsәlәlәrini öyrәnir

Sual: İctimai әmәyin tәşkili ünsürlәrinin sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyin iqtisadiyyatı ilә bağlı iqtisadi mәsәlәlәr hansı sahәdә öyrәnilmir? (Çәki: 1)
әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri idmanda öyrәnir
әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri sәnayedә öyrәnir
 әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә öyrәnir
 әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri kәnd tәsәrrüfatında öyrәnir
 әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri maddi istehsal sahәlәrindә öyrәnir

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk ehtiyatları hansı әlamәt üzrә tәsnifatlaşdırılmır? (Çәki: 1)
yaş әlamәti üzrә
әmәk qabiliyyәti üzrә
iqtisadi fәallıq üzrә



mәşğulluq sәviyyәsi üzrә
cins әlamәti üzrә

Sual: Gender nә demәkdir? (Çәki: 1)
sosialiqtisadi proses
işәgötürәnlәrlә muzdlu işçilәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin mexanizmi
insanların әmәk qabiliyyәtini müәyyәn edәn müxtәlif keyfiyyәtlәrin mәcmusu
әhalinin bir yaşayış әrazilәrindәn digәrlәrә köçmә
bioloji cinsi әks etdirәn sosial әhәmiyyәtli anlayışdır

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

Sual: İqtisadi qeyrifәal әhaliyә aid deyil: (Çәki: 1)
әyani şöbәdә tәhsil alan.tәlәbәlәr
işlәmәyәn tәqaüdçülәr
әmәk qabiliyyәtini tam şәkildә itirmiş әlillәr
evdar qadınlar
işsizlәr

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: Ölkәmizin kişi әmәk ehtiyatlarının pensiya yaş hәddi neçәdir? (Çәki: 1)
55 yaş
60 yaş
61 yaş
62 yaş
63 yaş

Sual: Әhalinin tәbii artımı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Bir il әrzindә anadan olan vә ölәn әhalinin fәrqi
 Bir il әrzindә anadan olan vә ölәn әhalinin cәmi
 Әhalinin miqrasiyası
 İqtisadi fәal әhalinin ümumi saya nisbәti
anadan olanların sayı



Sual: Әhalinin sürәtli tәbii artımı nәdir? (Çәki: 1)
 Demoqrafik böhran
Demoqrafik partlayış
 Demoqrafik siyasәt
 Mexaniki hәrәkәt
 Tәbii hәrәkәt

Sual: Әhalinin tәbii artımının tәnzimlәnmәsi istiqamәtindә aparılan tәdbirlәr sistemi necә
adlanır? (Çәki: 1)

Demoqrafik siyasәt
 Demoqrafik böhran
 Demoqrafik partlayış
 Miqrasiya siyasәti
 Sosialiqtisadi siyasәt

Sual: Әmәk ehtiyatlarına daxil olunmasında nәzәrә alınan әlamәt: (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәtli yaş
ailә tәrkibi
ixtisas sәviyyәsi
әmәk haqqı sәviyyәsi
uşaqların sayı

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

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

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



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

Sual: Әmәk ehtiyatları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
konkret müәssisәdә, firma vә yaxud tәşkilatda mәşğul olan insan resurslarının

mәcmusu
әmәk qabiliyyәti yaşında olan әmәk qabiliyyәtli әhalinin mәcmusu
müәyyәn fәaliyyәt sahәsindә iş tәcrübәsi olan insanların mәcmusu
müәyyәn peşәyә malik olan insanların mәcmusu
intellektual vә fiziki cәhәtdәn әmәk qabiliyyәtinә malik olan әhalinin әmәk qabiliyyәtli

hissәsi

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

Sual: Әmәk potensialı dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
potensial vә fәaliyyәtdә olan işçi qüvvәsinin daşıyıcılarının 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: İctimai әmәkdә iştirak etmә üsulu üzrә mәşğulluğu hansı növlәrә bölmәk olar?
(Çәki: 1)

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

Sual: Seqmentlәşdirmә baxımından әmәk bazarının neçә növü mövcuddur (Çәki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Әmәk ehtiyatları yaş әlamәti üzrә neçә qrupda cәmlәşir (Çәki: 1)
 2
 4
5
 6
3

Sual: Qender әlamәti üzrә emәk ehtiyatları neçә qrupa bölünür (Çәki: 1)
2
3
 4
5
 6

Sual: Qender baxımından pensiya yaşının neçә hәddi var (Çәki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar istehsalı nәyә saslanır (Çәki: 1)
әhalinin tәkrar istehsalına
işçi qüvvәsinin formalaşmasına
muzdlu işçilәrdәn istifadәyә
heyәtin ixtisaslaşmasına
әhalinin miqrasiyasına



Sual: Miqrasiya prosesindә iştirak edir: (Çәki: 1)
işçi proseslәr
әhali
tәbii proseslәr
yeni texnika
texnoloji proseslәr

Sual: Әhalinin sürәtli tәbii artımı ilә bağlı olan “Әhali artıqlığı” nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn
yaranmışdır? (Çәki: 1)

Maltus
 Keyns
 Fridmen
 Marks
 Smit

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә mәşğulluq sәviyyәsi
istehsalatda kadrların istifadәsinin sәmәrәliliyi
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә işçilәrin bölgüsü
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsi
iqtisadiyyatın sahәlәri üzrә çalışan qadınların vә kişilәrin nisbәti

Sual: Әmәk ehtiyatlarının formalaşma mәnbәyinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
әmәk qabiliyyәti yaşına daxil olan gәnclәr
ev vә şәxsi tәsәrrüfatından azad olunmuş insanlar
işlәyәn tәqәüdçülәr vә işlәyәn әlillәr
әsgәrlikdan vә cәza çәkmә müәssisәlәrindәn qayıdan insanlar
әmәk qabiliyyәtini tam itirmiş insanlar

Sual: Әmәk ehtiyatlarının formalaşmasında әsas mәnbә hansıdır? (Çәki: 1)
tәqaüdçülәr
ev vә şәxsi tәsәrrüfatında mәşğul olanlar
әlillәr
evdar qadınlar
әmәk qabiliyyәtli yaşa daxil olan gәnclәr



Sual: Әmәk ehtiyatları hansı göstәricilәrә aiddir: (Çәki: 1)
әmәk ehtiyatları – kәmiyyәt göstәricisidir
әmәk ehtiyatları – keyfiyyәt göstәricisidir
әmәk ehtiyatları – natural göstәricisidir
әmәk ehtiyatları – sәmәrәlilik göstәricisidir
әmәk ehtiyatları – dәyәr göstәricisidir

Sual: Әmәk ehtiyatlarının tәkrar istehsalının hansı növü mövcud deyil? (Çәki: 1)
sadә
dar
intensiv
ekstensiv
birlәşmiş

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

Sual: Cәmiyyәtdә işsizlik sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
istehlak mallara tәlәbat
mәişәt xidmәtlәrin tәklifi
iş yerlәrinin tәklifi
ilkin tәlәbatın ödәnilmәsi
kadrların ixtisas sәviyyәsi

Sual: Demoqrafik siyasәtlә bağlı tәdbirlәri neçә qrupa bölmәk olar? (Çәki: 1)
3
4
2
5
7

Sual: Demoqrafik siyasәtlә bağlı tәdbirlәr hansılardır? (Çәki: 1)
 iqtisadi, inzibati, sosial
iqtisadi, inzibatihüquqi, tәbliğat
 inzibati, siyasi, sosial
 inzibatihüquqi, demoqrafik, mәnәvi
 tәbliğat, siyasi, sosial



Sual: Demoqrafik siyasәtlә bağlı hәyata keçirilәn iqtisadi tәdbirlәrә aşağıdakılardan
hansı aiddir? (Çәki: 1)

çoxuşaqlı analara müavinәtlәrin verilmәsi
 ailәdә uşaqların sayına görә ataya hәrbi xidmәtә çağırışda müxtәlif güzәştlәrin

verilmәsi
 ailә dağılarkәn ananın vә uşağın әmlak hüququ
 ölkәyә daimi yaşamaq üçün gәlmәni tәnzimlәyәn hüquqi aktlar
 әhalinin müәyyәn bir әraziyә yer dәyişmәsi haqqında ictimai rәy yaradılması

Sual: Demoqrafik siyasәtlә bağlı hәyata keçirilәn inzibatihüquqi tәdbirlәrә
aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

ailә dağılarkәn ananın vә uşağın әmlak hüququ
 tәminat sәviyyәsi aşağı olan ailәlәrә uşaq müәssisәlәrindәn istifadәyә görә güzәşt
 çoxuşaqlı analara müavinәt
 әmәk haqqı sәviyyәsinin әrazi üzrә fәrqlәndirilmәsi
 hamısı

Sual: Demoqrafik siyasәtlә bağlı hәyata keçirilәn tәbliğat xarakterli tәdbirlәrә
aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

 әmәk haqqı sәviyyәsinin әrazi üzrә fәrqlәndirilmәsi
 ailә dağılarkәn ananın vә uşağın әmlak hüququ
informasiya vasitәlәri ilә ailәnin möhkәmliyinin zәruriliyi vә sağlamlığın

möhkәmlәndirilmәsi haqqında әhalidә ictimai rәyin yaradılması
 çoxuşaqlı analara müavinәt verilmәsi
 ailәdә uşaqların sayına görә ataya hәrbi xidmәtdәn çağırışda müxtәlif güzәştlәr

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı xüsusiyyәtlәrdәn hansı әmәk bazarı üçün sәciyyәvi deyildir? (Çәki: 1)
 әmәk münasibәtlәri
 mikro vә makro mәşğulluq problemlәri
iş qüvvәsinin keyfiyyәti
 mәnafelәrin kәsişmәsi
tәbii resurslardan istifadә

Sual: Muzdlu әmәklә bağlı sövdәlәşmә müәssisә sәviyyәsindә olduqda hansı әmәk
bazarı sayılır? (Çәki: 1)

Daxili



 Regional
 Milli
 Lokal
 Beynәlxalq

Sual: Muzdlu әmәklә bağlı sövdәlәşmә müәyyәn әrazi çәrçivәsindә baş verdikdә hansı
әmәk bazarı adlanır? (Çәki: 1)

Yerli (lokal) әmәk bazarı
 qadın әmәk bazarı
uşaq әmәk bazarı
mütәxәssislәrin әmәk bazarı
әlillәrin әmәk bazarı

Sual: Muzdlu әmәklә bağlı sövdәlәşmә ölkә sәviyyәsindә olduqda hansı әmәk bazarı
sayılır? (Çәki: 1)

 Beynәlxalq әmәk bazarı
Milli әmәk bazarı
uşaq әmәk bazarı
hәkimlәrin әmәk bazarı
hüquqşunasların әmәk bazarı

Sual: Әmәk bazarının seqmentlәşmәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
 İşçi qüvvәsinin alqısatqısıdır
Onun ayrıayrı hissәlәrә ayrılmasıdır
 Vakant iş yerlәrinin çoxalmasıdır
 İşsizlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsidir
 Әmәk bazarının çevikliyidir

Sual: Әmәk bazarında nә satılır? (Çәki: 1)
 Mәhsul
 Xidmәt
İş qüvvәsi
 Xüsusi mülkiyyәt
 İntellektual mülkiyyәt

Sual: İşçi qüvvәsinә tәlәbatın strukturuna daxildir: (Çәki: 1)
 Yüksәk ixtisaslı işçi qüvvәsi
 Orta ixtisas sәviyyәli işçi qüvvәsi
 Aşağı ixtisas sәviyyәli işçi qüvvәsi
 İxtisassız işçi qüvvәsi
Hamısı

Sual: Әmәk bazarının modellәri sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
 Konservativ model
 Liberal model



 Rudimental model
 Yapon modeli
Neoklassik model

Sual: Әmәk bazarında diskriminasiya halları özünü hansı istiqamәtlәrdә göstәrir? (Çәki:
1)

 әmәyin ödәnilmәsindә
 işә qәbul edildikdә
 peşә tәhsili zamanı
 әmәk kollektivlәrindә işçilәrin birbirinә olan münasibәtlәrindә
hamısı

Sual: İşsizliyin sәbәb olduğu amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
 Hәyat sәviyyәsini pislәşdirir
 Ailәlәrdә münaqişәlәrә sәbәb olur
 Milli gәlirin potensial imkanını azaldır
 Fiziki vә psixi xәstәliklәrә sәbәb olur
İş qüvvәsi dәyәrinin bahalaşmasına sәbәb olur

Sual: İşsiz әhalinin işdәn çıxma sәbәblәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
 Öz xahişi ilә
 Sәhhәtlә әlaqәdar
 Yaşayış yerinin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar
 Müәssisәnin bağlanması ilә әlaqәdar
hamısı

Sual: İşsizliyin növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
 Friksion işsizlik
 Struktur işsizlik
 Tsiklik işsizlik
 Tәbii işsizlik
hamısı

Sual: Friksion işsizlik nәdir? (Çәki: 1)
İş yerinin dәyişmәsi, işçinin bir iş yerindәn digәr iş yerinә keçmәsi ilә әlaqәdar

mәşğulluğun müvәqqәti olaraq dayandırılmasıdır
İşçi qüvvәsinә tәlәbatın olmamasıyla әlaqәdar yaranan işsizlikdir.
 ETT ilә әlaqәdar olaraq yeniyeni digәr sahәlәrin meydana çıxması ilә yaranan

işsizlikdir
 Maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә müәyyәn sәbәblәrdәn bәzi işçi

kateqoriyalarına tәlәbatın olmaması ilә bağlı yaranan işsizlikdir
 Boş iş yerlәri barәdә düzgün informasiya verilmәmәsi nәticәsindә yaranan

işsizlikdir

Sual: Struktur işsizlik nәdir? (Çәki: 1)



 İş yerinin dәyişmәsi, işçinin bir iş yerindәn digәr iş yerinә keçmәsi ilә әlaqәdar
mәşğulluğun müvәqqәti olaraq dayandırılmasıdır

İdeal sәviyyәyә uyğun gәlәn işsizlikdir.
Maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә müәyyәn sәbәblәrdәn bәzi işçi

kateqoriyalarına tәlәbatın olmaması ilә bağlı yaranan işsizlikdir
 Boş iş yerlәri barәdә düzgün informasiya verilmәmәsi nәticәsindә yaranan

işsizlikdir
 İstehsal durğunluğu zamanı yaranan işsizlikdir

Sual: Tsiklik işsizlik nәdir? (Çәki: 1)
 İş yerinin dәyişmәsi, işçinin bir iş yerindәn digәr iş yerinә keçmәsi ilә әlaqәdar

yaranan işsizlikdir
 İşçi qüvvәsinә tәlәbatın olmamasıyla әlaqәdar yaranan işsizlikdir.
 ETT ilә әlaqәdar olaraq yeniyeni digәr sahәlәrin meydana çıxması ilә bağlı

yaranan işsizlikdir
İstehsal durğunluğu zamanı yaranan işsizlikdir
 İdeal sәviyyәyә uyğun gәlәn işsizlikdir

Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının tövsiyәsinә vә beynәlxalq standartlara görә işsizliyin
tәbii sәviyyәsi nә qәdәr hesab olunur? (Çәki: 1)

12%
 45%
 1012%
 810%
 2030%

Sual: Mәşğulluq üzrә vahid sığorta fondunun yaradılmasının mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
 Makroiqtisadi sabitliyә şәrait yaratmaq
 İşsizlәrin vә onların ailә üzvlәrinin hәyat sәviyyәsinin son dәrәcә aşağı düşmәsinin

qarşısını almaq
 İşsizlәrin növbәti mәşğulluğunu tәmin etmәk
 İş axtarma müddәtindә onları himayә etmәk
hamısı

Sual: Әmәk bazarının obyekti: (Çәki: 1)
iş qüvvәsi
 işsizlәr
 işә qәbul edәnlәr
 müәssisәlәr
 sәrbәst işә düzәlәnlәr

Sual: Boş iş yerlәri barәdә düzgün informasiya verilmәmәsi nәticәsindә yaranan işsizlik
necә adlanır? (Çәki: 1)

 Struktur işsizlik
 Tәbii işsizlik
İnstitutsional işsizlik



 Natamam işsizlik
 Friksion işsizlik

Sual: İstehsal durğunluğu zamanı yaranan işsizlik necә adlanır? (Çәki: 1)
 Struktur işsizlik
 Tәbii işsizlik
 İnstitutsional işsizlik
Natamam işsizlik
Tsiklik işsizlik

Sual: İş qüvvәsinә olan tәklifi müәyyәn edir: (Çәki: 1)
Әmәk qabiliyyәti olan işsizlәr
 İşә götürәnlәr
 Müәssisә vә tәşkilatlar
 Tәqaüdә çıxanlar
 Hәmkarlar ittifaqları

Sual: Maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә müәyyәn sәbәblәrdәn bәzi işçi
kateqoriyalarına tәlәbatın olmaması ilә bağlı yaranan işsizlik necә adlanır? (Çәki: 1)

Struktur işsizlik
 Tәbii işsizlik
 İnstitutsional işsizlik
 Natamam işsizlik
 Tsiklik işsizlik

Sual: İdeal sәviyyәyә uyğun gәlәn işsizlik necә adlanır? (Çәki: 1)
Tәbii işsizlik
 Institutsional işsizlik
 Struktur işsizlik
 Tsiklik işsizlik
 Gizli işsizlik

Sual: Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının müddәasına görә işsizlәrә aiddir: (Çәki: 1)
 Iş axtaranlar
 Halhazırda işlәmәyәnlәr
 Işә girmәyә hazır olanlar
 Alacağı әmәk haqqıdan başqa gәliri olmayanlar
Hamısı

Sual: İnstitutsional işsizlik nәdir? (Çәki: 1)
Boş iş yerlәri barәdә düzgün informasiya verilmәmәsi nәticәsindә yaranan işsizlikdir
 Maddi vә qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә müәyyәn sәbәblәrdәn bәzi işçi

kateqoriyalarına tәlәbatın olmaması ilә bağlı yaranan işsizlikdir
 İşçinin bir iş yerindәn digәr iş yerinә keçmәsi ilә әlaqәdar yaranan müvәqqәti

işsizlikdir



 İstehsal durğunluğu zamanı yaranan işsizlikdir
 İdeal sәviyyәyә uyğun gәlәn işsizlikdir

Sual: İşçi qüvvәsinin qiymәti müәyyәn olunur: (Çәki: 1)
әmәk bazarında
beynәlxalq standartlarında
konstitusiyada
istehlak bazarında
qiymәtli kağızlar bazarında

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşsizlәrin peşә hazırlığının prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
 Peşә hazırlığında yeni mәşğulluq sferalarının vә yeni iş yerlәrinin açılmasının

nәzәrә alınması
 Tәdrisistehsal bazasının yaradılması vә tәliminin metodiki tәminatının hәyata

keçirilmәsi
 Peşә tәlimi sisteminin idarә edilmәsi
 peşә tәliminin әsasәn müqavilә әsasında aparılması
İşçilәrin attestasiyadan keçirilmәsi

Sual: Qadın işsizliyinin sәbәblәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
 әlverişsiz әmәk şәraiti
 yeni mülkiyyәt formalarına, münasibәtlәrinә qadınların passiv sosial münasibәti
 qadın iş qüvvәsinin peşәixtisas sәviyyәsinin bazar münasibәtlәrinin, iş verәnlәrin

muzdlu әmәyә olan sәrt tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi
 analıq funksiyasının icrası ilә әlaqәdar olaraq azyaşlı uşaqları olan anaların işә

qәbulunun çәtinlәşmәsi
demoqrafik amillәr

Sual: İşsizlik sәviyyәsi neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
4
5
6
7
8



Sual: Әmәyin sәmәrәsiz istifadә edilmәsi hansı işsizlik formasında özünü biruzә verir?
(Çәki: 1)

 Friksion işsizlikdә
Gizli işsizlikdә
 Struktur işsizlikdә
 Tsiklik işsizlikdә
 Hamısında

Sual: İş yerinin dәyişdirilmәsi hansı hallara sәbәb olur? (Çәki: 1)
әmәk haqqı vә iş vaxtı itkilәrinә
 әmәk sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә, әmәk fәaliyyәtinin motivlәşdirilmәsinә
 әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә
 mәşğulluq sәviyyәsinin artmasına
 işçilәrin stimullaşdırılmasına

Sual: Әmәk bazarının rudimental modeli aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı üçün sәciyyәvidir?
(Çәki: 1)

Cәnubi Avropa ölkәlәri
 Cәnubi Afrika Respublikası
 ABŞ
 İngiltәrә
 Yaponiya

Sual: Әmәk bazarının sosialdemokratik modeli aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı üçün
sәciyyәvidir? (Çәki: 1)

Norveç
 ABŞ
 Kanada
 Almaniya
 Fransa

Sual: Әmәk bazarının liberal modeli aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı üçün sәciyyәvidir?
(Çәki: 1)

Kanada
 Fransa
 Italiya
 Norveç
 Isveçrә

Sual: Әmәk bazarının konservativ modeli aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı üçün sәciyyәvi
deyildir? (Çәki: 1)

 Almaniya
 Fransa
 İtaliya
 Belçika
ABŞ



Sual: Әmәk bazarının neçә modeli vardır? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakılardan hansı әmәk bazarı üçün sәciyyәvidir? (Çәki: 1)
 әmәk bazarında tәlәb vә tәklif qanunu hökm sürür
 әmәk bazarı işçi qüvvәsinin bölüşdürülmәsi funksiyasını icra edir
 әmәk bazarı iş verәnlә işçinin alqısatqı sövdәlәşmәsi , onların mәnafelәrinin bir

birilә razılaşdırılması mexanizmlәrinin mәkan vә sistemidir
әmәk bazarında mәnafelәrin müxtәlif nöqtәlәrdә kәsişmәsi baş verir
hamısı

Sual: Әmәk bazarının komponentlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
 Bazar mexanizmlәri
 İşsizlik
 Sosial yardım
 Bazar infrastrukturu
Fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi

Sual: Әmәk bazarının seqmentlәşmәsi nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
İş qüvvәsinin hәrәkәtinin müәyyәn dәrәcәdә mәhdudlaşmasına
 әmәk mәhsuldarlığının artmasına
 rәqabәtin güclәnmәsinә
 әmәyin vә istehsalın müxtәlif sәviyyәlәrdә sәmәrәli olmasına
 hamısı

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk bazarı çevikliyinin mexanizmlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki:
1)

 mәşğulluğun miqyasını müәyyәn etmәk
 әmәyin stimullaşdırılması
 firmada tәşkilati mәdәniyyәt



 işә götürәn vә muzdlu işçinin davranış normaları
sosioloji tәdqiqatların aparılması

Sual: Әmәk bazarı çevikliyinin mexanizminә neçә ünsür daxildir? (Çәki: 1)
5
6
7
8
9

Sual: İctimai seçim nәzәriyyәsinә görә sosial kontraktların neçә tipi vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakılardan hansı әmәk bazarında diskriminasiya hallarının sәbәbi deyildir?
(Çәki: 1)

 Rәqabәt
 Gender mәsәlәlәri
 Yaş mәsәlәlәri
 Regionçuluq
Milliyyәt

Sual: İşsizlik hansı problemlәrlә bağlıdır? (Çәki: 1)
 işsizlik statusu
 әmәk bazarı konyukturası
 işsizlik müddәti
 işsizlәrin hәrәkәti
hamısı

Sual: İşsizlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
 Hәr hansı bir peşәni icra etmәyә hazır olanlar
 Mәşğulluq xidmәti vasitәsilә peşә hazırlığına göndәrilәnlәr
 İşlә tәmin olunmaq üçün mәşğulluq orqanlarında rәsmi qeydә alınanlar
 Qәzetlәrdә iş axtarmaq mәqsәdilә elan verәnlәr
Әlillәr

Sual: İşsizliyin hansı istiqamәtlәrdә öyrәnilmәsi zәruridir? (Çәki: 1)
 İşsizliyin müddәtә görә öyrәnilmәsi
 İşsizliyin yaş, cins vә tәhsil üzrә öyrәnilmәsi
 Regionlar üzrә işsizliyin sәviyyәsi
 İşsizlik sәviyyәsinin tәhsildәn asılılığı



hamısı

Sual: İş qüvvәsindәn sәmәrәsiz istifadә olunması hansı hallarda özünü göstәrir? (Çәki:
1)

 Diplomlu mütәxәssislәrin fәhlә kimi işlәmәsi
 Öz ixtisasında işlәmәyәn mütәxәssislәrin xüsusi çәkisi
 Firma vә şirkәtlәrdә tәlәbatdan artıq işçi qüvvәsinin saxlanılması
 Mütәxәssislәrin vәzifә ştatlarının ixtisar olunma sәviyyәsi, miqyasi
Hamısı

Sual: İşsizliyin müәyyәn edilmәsi vә ölçülmәsinin neçә metodu vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İşsizlik sәviyyәsinin meyarları neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
7
8
11

Sual: İşsizlik sәviyyәsi necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
İşsizlәrin sayının iqtisadi fәal әhalinin ümumi sayına nisbәti kimi
 İşsizlәrin sayının әhalinin orta siyahı sayına nisbәti kimi
 Mәşğul olanlarla işsizlәrin fәrqi kimi
 İşsizlәrin sayının mәşğul olanların sayına nisbәti kmi
 İqtisadi fәal әhalinin sayının әhalinin ümumi sayına nisbәti kimi

Sual: İşsizlәrin peşә hazırlığının neçә prinsipi mövcuddur? (Çәki: 1)
5
7
9
11
13

Sual: Әmәk bazarının tәnzimlәnmәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
 Tәnzimlәmә strategiyasının seçilmәsi
 İşsizlәrin qısa müddәt әrzindә işlә tәmin olunması
 Çevik әmәk bazarının formalaşdırılması
Әmәyin ödәnilmәsi
 Sosial müdafiә



Sual: Әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
4
6
8
10
3

Sual: Tәsiretmә tipinә görә әmәk bazarının tәnzimlәnmәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
 Tәlәb vә tәklifin razılaşdırılması
 Mәşğulluq proqramı
 Mәşğulluq xidmәti
 Fәal iş qüvvәsi tәklifi vә tәlәbinin stimullaşdırılması
Mәşğulluq fondunun vәsaiti

Sual: Әlavә iş yerlәrinin yaradılmasında aşağıdakılardan hansı mühüm әhәmiyyәt kәsb
edir? (Çәki: 1)

 Istehsalın genişlәnmәsi üçün dövlәt subsidiyası
 Müxtәlif ictimai işlәrin tәşkili
 Müәssisәlәr üçün dövlәt sifarişi
 Dövlәtin yeni müәssisәlәrin açılmasına kömәklik göstәrmәsi
hamısı

Sual: Tәsir formalarına görә әmәk bazarının tәnzimlәnmә istiqamәtinә aiddir: (Çәki: 1)
Müstәqim vә qeyrimüstәqim
 Birbaşa vә dolayı
 Daxili vә xarici
 Açıq vә qapalı
 Tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn

BÖLMӘ: 04 01
Ad 04 01

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

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



Sual: Әmәk mәhsuldarlığınının ölçülmәsi üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
natural, optimallaşdırma, induksiya
әmәk, optimallaşdırma, induksiya
natural, әmәk, dәyәr
optimallaşdırma, dәyәr, natural
induksiya, optimallaşdırma, natural

Sual: İctimai әmәk mәhsuldarlığı nәdir? (Çәki: 1)
canlı әmәyin mәhsuldarlığıdır
әşyalaşmış әmәyin mәhsuldarlığıdır
canlı vә әşyalaşmış әmәyin mәhsuldarlığıdır
kollektiv әmәyin mәhsuldarlığır
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: 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: 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 mәhsuldarlığı vә әmәk tutumluluğu göstәricilәri necә mütәnasibdir? (Çәki:
1)

tәrs mütәnasib
düz mütәnasib
paralel
birbirilә әlaqәli deyil
eyni istiqamәtdә dәyişilir



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

Sual: Әmәyin intensivliyi vaxt vahidi әrzindә sәrf edilәn әmәyin miqdarının artması ilә
necә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

tәrs mütәnasibdir
düz mütәnasibdir
birbirilә әlaqәli deyil
paraleldir
qeyrimüәyyәndir

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının artımı ilk növbәdә nәdә әks olunur? (Çәki: 1)
müәssisәlәrin istehsal sahәlәrinin artmasında
әmәk haqqının artmasında
işçilәrin sayının artmasında
fәhlәlәrin sayının artmasında
mәhsul istehsalının hәcminin artmasında

Sual: İş vaxtı sәrfi necә müәyyәn olunur (Çәki: 1)
plan, baza, proqnoz halında
faktiki, normalaşdırılmış, plan halında
faktiki, baza, cari halda
cari, normalaşdırılmış, proqnoz halında
perspektiv, plan, proqnoz halında

BÖLMӘ: 04 02
Ad 04 02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk mәhsuldarlığı nәdir? (Çәki: 1)
әmәyin mәhsuldar qüvvәsidir
әmәyin tәşkili sәviyyәsidir
әmәk sәrfinin sәmәrәlilik dәrәcәsidir
iqtisadi artımın göstәricisidir



әmәyin intensivliyini xarakterizә edir

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

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

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

Ümumi xalq tәsәrrüfatı
Sahә vә sahәlәrarası
Sahә vә rayondaxili
Müәssisә vә sexdaxili
Region vә әrazidaxili

Sual: İstehsalın sәmәrәlilik göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mәhsulun maya dәyәri
әmәk mәhsuldarlığı
rentabellik
әmәyin sәmәrәliliyi
mәnfәәt

Sual: Әmәyin ölçülmәsinin göstәricilәr sistemindә әsas göstәrici hansıdır? (Çәki: 1)
әmәk tutumluluğu göstәricisi
fәrdi әmәk mәhsuldarlığı göstәricisi
işçilәrin say tәrkibi göstәricilәri
iş vaxtı göstәricisi
hasilat norması göstәricisi

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin dәyәr üsulunun tәtbiq olunma sahәsi
mәhdudiyyәt baxımından necәdir: (Çәki: 1)

mәhdudiyyәt qoyulmayıb
mәhduddur
qarışıq
geniş



dar

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

әhatәlidir
mәhduddur
mәhdudiyyәt qoyulmur
qeyrimüәyyәndir
müәyyәndir

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
natural ölçü vahidlәri
pul formasında ölçü vahidlәri

Sual: Әmәk intensivliyinin sәviyyәsinin müәyyәn olunmasında ilk növbәdә hansı amillәr
nәzәrә alınır? (Çәki: 1)

sosial vә iqtisadi amillәr
tәşkilati vә texniki amillәr
fizioloji vә psixoloji amillәr
iqtisadi vә texniki amillәr
sosial vә psixoloji amillәr

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә hansı amil daha mühüm rol oynayır?
(Çәki: 1)

sosialpsixoloji amillәr
ictimaitәşkilati amillәr
madditexniki amillәr
ictimaiiqtisadi amillәr
sair amillәr

BÖLMӘ: 04 03
Ad 04 03

Suallardan 3



Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İstehsal prosesindә iştirak etmә sahәsindәki fәrqdәn asılı olaraq, әmәk
mәhsuldarlığı ehtiyatlarına aid deyil (Çәki: 1)

әmәkdәn istifadә
 әmәk cisimlәrindәn stifadә ilә әlaqәdar
әmәk alәtlәrindәn istifadә
iş vaxtından istifadә
enerji resurslarından istifadә

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsinin әsas göstәricilәri: (Çәki: 1)
istehsal norması vә әmәk tutumu
vaxt norması vә xidmәt norması
mәhsulun hәcmi vә say norması
mәnfәәt vә rentabellik
mәhsulun maya dәyәri vә xalis gәlir

Sual: Müәssisәdә әmәk tutumunun quruluşuna daxildir: (Çәki: 1)
istehsal әmәk tutumu vә idarәçilik әmәk tutumu
tәşkilatı әmәk tutumu vә istehsal әmәk tutumu
iş vaxtı әmәk tutumu, tәşkilatı әmәk tutumu
xidmәtin әmәk tutumu vә idarәçilik әmәk tutumu
istehsal әmәk tutumu vә xidmәtin әmәk tutumu

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Müәssisәdә әmәyin elmi tәşkilinin neçә vәzifәsi mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: ӘETnin elminәzәri әsaslarının işlәnilmәsindә hansı alim iştirak etmәmişdir?
(Çәki: 1)

Z.Freyd
 F.Gilbert
Q.Emirson
A. Fayol
F.Teylor

Sual: Müәssisәdә ӘET tәdbiqi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
әmәk bazarında tәlәb vә tәklifin nisbәtini
qabaqcıl tәcrübәnin yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә әmәk

mәhsuldarlığının artırılmasını
xammaldan qәnaәtlә istifadәni
istehsal prosesindә fondverimin artırılmasını
 iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi başa düşülür

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin iqtisadi vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
ӘETnin tәtbiqi nәticәsindә canlı әmәkdәn vә maddi vәsaitlәrdәn daha sәmәrәli

istifadә etmәklә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini
 peşәlәrin qovuşması vә bu әsasda işçilәrin әmәk yükünün artırılmasını
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinı
 işçilәrin asudә vaxtının optimallaşdırılmasını
istehsalın texniki avadanlıqla tәmin olunmasını

Sual: Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinә hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki: 1)
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası, әmәk proseslәrinin tәşkil olunması, әmәyin

mühafizәsi, әmәk intizamının möhkәmlәnmәsi, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi, әmәk üsulları vә fәndlәri, iş yerinin tәşkili

 әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi
 istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili
istehsalın idarәedilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
 texnika vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

Sual: Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının rolu nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
ayrıayrı işçilәrin vә ya işçi qruplarının fәaliyyәtlәri arasında әn yaxşı uzlaşmanı

tәmin etmәkdәn
işçilәrin әsas vә kömәkçi qruplara bölünmәsindәn
әsas işçilәrin işlәrinin növünә vә әmәliyyatlara görә bölünmәsindәn
işçilәrin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә mәşğul olmasından
istehsalatda kadrların yerlәşdirilmәsindәn

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin sosioloji vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
texniki vasitәlәrdәn istifadәnin optimallaşdırılmasından
işçilәrin әmәk prosesindә hәrtәrәfli inkişafının tәmin olunmasından, onların mәdәni

texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsindәn
canlı әmәkdәn sәmәrәli istifadә etmәklә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәkdәn



iş qabiliyyәtinin artmasını tәmin etmәkdәn
işçilәrin sağlamlığının qorunmasından

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsidir
işçilәrin әmәyinin mәzmununun müәyyәn edilmәsidir
peşә vә funksiyaların qovuşmasıdır
istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt

daşıyan, müxtәlif peşәdәn olan fәhlәlәrin birliyi nәzәrdә tutulur
elm vә texnikanın, qabaqcıl tәcrübәnin, yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi

nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığını artırmaqdan ibarәtdir

Sual: İstehsalın idarә edilmәsinin elmi prinsiplәri ilk dәfә kim tәrәfindәn tәklif
olunmuşdur? (Çәki: 1)

O.Kont
F.Teylor
E.Dürkgeym
Z.Fred
A.Maslou

Sual: (Çәki: 1)

Sual: Mühәndis Kovalyovun iş metodunun mahiyyәti: (Çәki: 1)
qabaqcıl fәhlәlәrin işlәtdiyi daha sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, onların daha

da tәkmillәşdirilmәsi vә sonra kütlәvi surәtdә tәtbiqindәn ibarәtdir
 işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
 iş yerlәrinә xidmәtin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
 әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqindәn ibarәtdir
 әmәk tәşkilinin mövcud vәziyyәtini tәhlil etmәkdәn ibarәtdir

Sual: Әmәyin tәşkilinin neçә forması mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin tәdbiqindә hansı alimin xüsusi xidmәti vardır? (Çәki: 1)
 F.Teylor
F.Engels
Fillips
Valras



S.Kuznets

Sual: Әmәyin tәşkilinin mәqsәdi: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin mәqsәdi kadrların müәssisәdә yerlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin mәqsәdi az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsalından, işçinin

hәrtәrәfli inkişafı üçün şәrait yaratmaqdan ibarәtdir
 işçilәrin yaradıcı tәşәbbüsü üçün şәrait yaratmaqdır
 kollektivin sabitliyini qorumaqdır
 әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsidir

Sual: Әmәyin tәşkili nәyin tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
müәssisәdә iş yerlәrinә xidmәtin
müәssisәdә istehsal prosesinin
 sexlәrdә әmәk bölgüsünün
kollektivdaxili birliyin
әmәk kooperasiyasının

Sual: Sәnayedә ӘET üsullarının tәtbiq edilmәsinin ilk banisi kim olmuşdur? (Çәki: 1)
A.Qastev
Q.Emerson
F.Teylor
 Q.Emerson
 F.Kovalyov

Sual: ӘETnin birinci bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir? (Çәki: 1)
 әmәk bölgüsünün növlәrinin tәtbiqi şәrh edilir
ӘETnin mahiyyәti vә onun istehsal prosesindәki yeri şәrh edilir
 әmәk kooperasiyasının formaları şәrh edilir
 әmәyin normalaşdırılması mәsәlәlәri şәrh edilir
 iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması mәsәlәlәri şәrh edilir

Sual: Әmәyin tәşkili haqqında elmin banisi kim hesab olunur? (Çәki: 1)
 F.Gilbert
 F.Kovalyov
F.Teylor
 Q.Emirson
 K.Adametski

Sual: Әmәyin tәşkilinin kapitalistcәsinә tәkmillәşdirilmәsindә Amerika mühәndisi
F.Gilbertin nә kimi rolu olmuşdur? (Çәki: 1)

F.Gilbert ayrıayrı işlәrin icrasının әn yaxşı üsulunu hazırlamış vә hәmin üsulun
zәruri şәrtlәrini göstәrmişdir

 F.Gilbert ayrıayrı icraçının әmәyinin sәmәrәli tәşkili sahәsindә tәdqiqat aparmışdır
 F.Gilbert әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olunması üçün 10 prinsip göstәrmişdir



 F.Gilbert әmәyin tәşkili sahәsindә tutarlı mәslәhәtlәr vermişdir
 F.Gilbert psixoloji amillәrin әmәk mәhsuldarlığına hәlledici tәsirini göstәrir

Sual: Әmәyin elmi tәşkili dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 ӘET dedikdә istehsalın sәmәrәliliyi başa düşülür
 ӘET dedikdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
ӘET dedikdә elm vә texnikanın yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә

әmәk mәhsuldarlığının artırılması başa düşülür
 ӘET dedikdә peşә vә funksiyaların qovuşması başa düşülür
 ӘET dedikdә müәssisәdә iş yerlәrinin yaxşılaşdırılması başa düşülür

Sual: Әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәlәri: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının artırılmasıdır
 әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsidir
 әmәyin tәşkilinin vәzifәsi iş vaxtından istifadәnin yaxşılaşdırılmasıdır
әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji vәzifәlәrdir
 әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsidir

Sual: Әmәk tәşkilinin әsas prinsiplәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
işçilәrin hәyat sәviyyәsinin ardıcıl olaraq yaxşılaşmasının tәmin edilmәsi, әmәk

şәraitinin yaxşılaşdırılması, işçilәrin yaradıcı tәşәbbüsünün inkişaf etdirilmәsi, şәxsi vә
kollektiv maddi maraq prinsipinin möhkәmlәndirilmәsi

 mütәrәqqi әmәk üsulları vә fәndlәrinin tәtbiqi
 iş yerlәrinin tәşkili
 әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik üzrә tәdbirlәr
 әmәk proseslәrinin tәşkil olunması

Sual: Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkili dedikdә, әmәk intizamının yaxşılaşdırılması başa düşülür
 әmәyin tәşkili dedikdә, iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәyin tәşkili dedikdә, iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha

çox mәhsul edilmәsi başa düşülür
 әmәyin tәşkili әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
 әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәrdәn ibarәtdir

Sual: ӘET üzrә ikinci ümumittifaq konfransı neçәnci ildә vә hansı şәhәrdә keçirilmişdir?
(Çәki: 1)

 1920ci ildә Kiyev şәhәrindә
1924cü ildә Moskva şәhәrindә
 1930cu ildә Xarkov şәhәrindә
 1931ci ildә Bakı şәhәrindә
 1934cü ildә Daşkәnd şәhәrindә

Sual: Әmәyin tәşilinin mahiyyәti: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilin әmәk mәhsuldarlığının әsasıdır



 әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәr sistemidir
әmәyin tәşkili iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul

istehsal edilmәsi başa düşülür
 әmәyin tәşkili iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
 әmәyin tәşkili әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir

Sual: İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәrinin sayı: (Çәki:
1)

2
3
4
5
6

Sual: Әmәyin tәşkilinin әmәli tәtbiqi ilk dәfә hansı alim tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir?
(Çәki: 1)

 Q.Emirson tәrәfindәn
 F.Gilbert tәrәfindәn
F.Teylor tәrәfindәn
 A.Fayol tәrәfindәn
 K.Adametski tәrәfindәn

Sual: Әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi ӘET tәtbiqi nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığını

yüksәltmәkdәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi daha әlverişli әmәk şәraitinin yaradılmasını,

әmәyin cazibәdar vә mәzmunlu olmasını, işçilәrin sağlamlığının qorunmasını tәmin
etmәkdәn ibarәtdir

 әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindәn ibarәtdir

 әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi işçilәrin әmәk prosesindә hәrtәrәfli inkişafını
tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 әmәyin tәşkilinin psixofizioloji vәzifәsi canlı әmәkdәn sәmәrәli istifadә etmәklә
әmәk mәhsuldarlığını artırmaqdan ibarәtdir

Sual: Әmәyin tәşilinin mahiyyәti: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilin әmәk mәhsuldarlığının әsasıdır
 әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәr sistemidir
әmәyin tәşkili iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul

istehsal edilmәsi başa düşülür
 әmәyin tәşkili iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
 әmәyin tәşkili әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir

Sual: Müәssisәdә әmәyin düzgün tәşkili dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
әmәyin düzgün tәşkili dedikdә, iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә

daha çox mәhsul istehsal etmәk vәzifәsi başa düşülür



 әmәyin düzgün tәşkili dedikdә, әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması başa düşülür
 әmәyin düzgün tәşkili dedikdә, әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
 әmәyin düzgün tәşkili dedikdә, әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi

başa düşülür
 әmәyin düzgün tәşkili dedikdә, fәhlә kadrların ixtisaslarının artırılması başa düşülür

Sual: İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәri hansılardır?
(Çәki: 1)

işin köhnә fәndlәrlә yerinә yetirilmәsi tәcrübәsinin yeni üsul vә qaydalarla әvәz
edilmәsi, fәhlәlәrin seçilmәsi, onların yeni iş fәndlәri ilә öyrәdilmәsi, hazırlıq işlәrinin
icradan ayrılması

 müәssisәdә dar ixtisaslaşmanın hәddindәn artıq dar ixtisaslaşmanın nәticәlәrinin
aradan qaldırılması

 fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisasın artırılması
 iş yerlәrinә xidmәtin hәyata keçirilmәsi
 iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәk

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin әsas funksiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
 İqtisadi, texniki, sosial
 Sosial, mәnәvi, iqtisadi
 Iqtisadi, etik, psixoloji
İqtisadi, sosioloji, psixofizoloji
 Psixofizioloji, iqtisadi, mәnәvi

Sual: Müәssisәlәrdә әmәyin normalaşdırılmasının tәtbiqinin mühümlüyünün әsas
sәbәblәrindәn biri: (Çәki: 1)

 istehsal xәrclәrinin yüksәlmәsinә tәsir göstәrmәsi;
әmәk mәhsuldarlığının vә müәssisәnin rәqabәtә davam gәtirmә qabiliyyәtinin

yüksәldilmәsinә tәsir göstәrmәsi;
 iş vaxtı sәrfi;
 әmәk mәsrәflәri;
avadanlılqların nasaz olması;

Sual: Tәyinatına görә müәssisәlәrdә aşağıdakı әmәk normalarından istifadә olunur:
(Çәki: 1)

 vaxt norması
 istehsal norması
 say norması
 normalaşdırılmış tapşırıq
hamısı

Sual: Vaxt norması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin tam istehsal imkanını vә qabaqcıl tәcrübәni nәzәrә almaqla iş vahidinin

icrasına sәrf olunan vaxt başa düşülür
qabaqcıl әmәk üsullarının tәtbiqi vә iş yerinin istehsal imkanı tam nәzәrә alınmaqla

bir vә ya bir qrup işçinin vaxt vahidi әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı başa



düşülür
bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt göstәrilәn avadanlıq növünün, işçilәrin, iş

yerlәrinin vә istehsal sahәsi vahidinin hәcmi başa düşülür.
iş yerinin istehsal imkanını aşkar etmәk şәrtilә konkret avadanlığa, iş yerinә, әsas

fәhlәlәrә vә s. xidmәti hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan işçilәrin normativ üzrә sayı
nәzәrdә tutulur.

bir vә ya bir qrup işçi tәrәfindәn әmәyin normalaşdırılması üsulları vasitәsilә
hesablanmış işin hәcminin yerinә yetirilmәsi başa düşülür.

Sual: Xidmәt norması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin tam istehsal imkanını vә qabaqcıl tәcrübәni nәzәrә almaqla iş vahidinin

icrasına sәrf olunan vaxt başa düşülür
qabaqcıl әmәk üsullarının tәtbiqi vә iş yerinin istehsal imkanı tam nәzәrә alınmaqla

bir vә ya bir qrup işçinin vaxt vahidi әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı başa
düşülür

bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt göstәrilәn avadanlıq növünün, işçilәrin, iş
yerlәrinin vә istehsal sahәsi vahidinin hәcmi başa düşülür.

iş yerinin istehsal imkanını aşkar etmәk şәrtilә konkret avadanlığa, iş yerinә, әsas
fәhlәlәrә vә s. xidmәti hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan işçilәrin normativ üzrә sayı
nәzәrdә tutulur.

bir vә ya bir qrup işçi tәrәfindәn әmәyin normalaşdırılması üsulları vasitәsilә
hesablanmış işin hәcminin yerinә yetirilmәsi başa düşülür.

Sual: İstehsal norması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin tam istehsal imkanını vә qabaqcıl tәcrübәni nәzәrә almaqla iş vahidinin

icrasına sәrf olunan vaxt başa düşülür
qabaqcıl әmәk üsullarının tәtbiqi vә iş yerinin istehsal imkanı tam nәzәrә alınmaqla

bir vә ya bir qrup işçinin vaxt vahidi әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı başa
düşülür

bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt göstәrilәn avadanlıq növünün, işçilәrin, iş
yerlәrinin vә istehsal sahәsi vahidinin hәcmi başa düşülür.

iş yerinin istehsal imkanını aşkar etmәk şәrtilә konkret avadanlığa, iş yerinә, әsas
fәhlәlәrә vә s. xidmәti hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan işçilәrin normativ üzrә sayı
nәzәrdә tutulur.

bir vә ya bir qrup işçi tәrәfindәn әmәyin normalaşdırılması üsulları vasitәsilә
hesablanmış işin hәcminin yerinә yetirilmәsi başa düşülür.

Sual: Say norması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin tam istehsal imkanını vә qabaqcıl tәcrübәni nәzәrә almaqla iş vahidinin

icrasına sәrf olunan vaxt başa düşülür
qabaqcıl әmәk üsullarının tәtbiqi vә iş yerinin istehsal imkanı tam nәzәrә alınmaqla

bir vә ya bir qrup işçinin vaxt vahidi әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı başa
düşülür

bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt göstәrilәn avadanlıq növünün, işçilәrin, iş
yerlәrinin vә istehsal sahәsi vahidinin hәcmi başa düşülür.

iş yerinin istehsal imkanını aşkar etmәk şәrtilә konkret avadanlığa, iş yerinә, әsas
fәhlәlәrә vә s. xidmәti hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan işçilәrin normativ üzrә sayı
nәzәrdә tutulur.

bir vә ya bir qrup işçi tәrәfindәn әmәyin normalaşdırılması üsulları vasitәsilә



hesablanmış işin hәcminin yerinә yetirilmәsi başa düşülür.

Sual: Normalaşdırılmış tapşırıq dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
iş yerinin tam istehsal imkanını vә qabaqcıl tәcrübәni nәzәrә almaqla iş vahidinin

icrasına sәrf olunan vaxt başa düşülür
qabaqcıl әmәk üsullarının tәtbiqi vә iş yerinin istehsal imkanı tam nәzәrә alınmaqla

bir vә ya bir qrup işçinin vaxt vahidi әrzindә istehsal etdiyi mәhsulun miqdarı başa
düşülür

bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn xidmәt göstәrilәn avadanlıq növünün, işçilәrin, iş
yerlәrinin vә istehsal sahәsi vahidinin hәcmi başa düşülür.

iş yerinin istehsal imkanını aşkar etmәk şәrtilә konkret avadanlığa, iş yerinә, әsas
fәhlәlәrә vә s. xidmәti hәyata keçirmәk üçün tәlәb olunan işçilәrin normativ üzrә sayı
nәzәrdә tutulur.

bir vә ya bir qrup işçi tәrәfindәn әmәyin normalaşdırılması üsulları vasitәsilә
hesablanmış işin hәcminin yerinә yetirilmәsi başa düşülür.

Sual: ӘET istiqamәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәk üsulları vә fәndlәrinin sәmәrәlilәşdirilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
kadrların hazırlığı vә istehsalat tәlimi
әmәk vә istirahәt rejiminin sәmәrәlilәşdirilmәsi
istehsalın hәcminin müәyyәn olunması

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

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 bölgüsü vә kooperasiya prosesinә tәsir edәn başlıca amil: (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqi.
informasiya texnologiyaları.
sәnaye inqilabı.
insan –maşın sistemi.
erqonomika.

Sual: Әmәk intizamı nәdir: (Çәki: 1)



işçinin әmәk fәaliyyәtinә münasibәtinin tәzahür formasıdır
Işçinin әmәk prosesindә fәallığıdır
Işçilәrin qarşılıqlı münasibәtlәridir
әmәk fәaliyyәtindә fәallıq prosesidir
әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasıdır

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

Sual: Әmәk prosesi dedikdә nә başa düşülür: (Çәki: 1)
әmәk fәaliyyәtinin mәcmusu
istehsal prosesinin mәcmusu
istehsal prosesinin әsası
әmәk sәrfinin tәşkili
istehsal fәaliyyәtinin tәzahür forması

Sual: Әmәk üsulu nәdir? (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: Әmәyin tәşkili nәyin tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
texnikitәşkilati prosesin
әmәk prosesinin sәmәrәliliyinin
texnoloji proseslәrin tәşkilinin
istehsalın tәşkilinin
әmәk şәraitinin vә әmәyin mühafizәsinin

Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
funksional
texnoloji
tәşkilatitexniki
әmәliyyat
peşәixtisas

Sual: Müәssisәdә әmәk kooperasiyası formasına aid deyil: (Çәki: 1)
müәssisәlәr arası kooperasiya
ixtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyası



ixtisaslaşmış sahәlәrin sexdaxili kooperasiyası
ixtisaslaşmış briqadaların sahәdaxili әmәk kooperasiyası
briqadadaxili әmәk kooperasiyası

Sual: Müәssisәdaxili әmәk bölgüsünә aid deyil: (Çәki: 1)
funksional
texnoloji
peşәixtisas
әmәliyyat
iqtisadi

Sual: Müәssisәdә әmәyin elmi tәşkilinin vәzifәlәri: (Çәki: 1)
iqtisadi, psixofizioloji vә sosial
sosial, tәşkilati vә texniki
fiziki, texniki vә elmi
psixoloji, ekoloji vә fizioloji
elmi, tәşkilati vә psixi

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 76

Maksimal faiz 76

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: İctimai әmәyin tәşkili ünsürlәrinә nәlәr aiddir? (Çәki: 1)
 әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәti
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası
 әmәyin mürәkkәbliyi vә intensivliyi
 әmәyin reduksiyası vә әmәyin keyfiyyәti
 әmәyin xarakteri vә mәzmunu

Sual: Әmәyin tәşkilinin tәhlilinin üçüncü mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn mәlumatların toplanması
 avadanlıqların vaxtından, gücündәn istifadә
әldә olunan mәlumatların ümumilәşdirilmәsi, tәhlilin nәticәsinә görә tәkliflәr irәli

sürülmәsi
 müqayisәli cәdvәllәrin tәrtibi
 әmәyin tәşkili vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

Sual: ӘET üzrә xüsusi şöbә vә laboratoriya hansı işçilәr әsasında yaradılır? (Çәki: 1)
 nәzarәtçilәr, mühәndislәr, mühafizәçilәr



iqtisadçı mühәndislәr, mühәndis texnoloqlar, sosioloqlar, fizioloqlar, hәkimlәr,
normalaşdırıcılar, texniklaborantlar, estetika üzrә mütәxәssislәr

 fәhlәlәr, briqadirlәr
 kadrlar seçilib yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olanlar
 tәhlükәsizlik üzrә mühәndislәr, energetiklәr

Sual: ӘET üzrә bütün tәdbirlәri hansı әlamәtinә görә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
tәtbiq olunma obyektinә әsasәn, funksional әmәk bölgüsünә әsasәn, müәssisәnin

quruluşuna müvafiq, tәtbiqi sahәsinә әsasәn
 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünә görә
 әmәk tәşkilinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә görә
 tәdbirlәrin planlaşdırılması üçün ilk mәlumatların әldә edilmәsi әsasında
 peşә vә ixtisas üzrә әmәk bölgüsünә görә

Sual: Müәssisәlәrdә peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü
nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

 peşәixtisas әmәk bölgüsü mәhsul istehsalı prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә
ayrılması nәzәrdә tutulur ki, onun hәr biri ayrıca bir fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilmiş
olsun

peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü daha mürәkkәb işlәrin
sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә
bölünmәsindә göstәrir

 peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin peşәlәr
üzrә bölünmәsindәn ibarәtdir

 peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin ixtisasındakı dәyişikliklәrdәn ibarәtdir
 peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü әmәk kooperasiyası formalarının istehsala

tәtbiqindәn ibarәtdir

Sual: ӘETnin üçüncü bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir? (Çәki: 1)
ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәşdirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi mәsәlәlәri şәrh

edilir
 әmәyin tәşkili vә ӘETnin әlaqәsi şәrh edilir
 ӘETnin әsas istiqamәtlәri şәrh edilir
 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәri şәrh edilir
 fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması mәsәlәlәri şәrh edilir

Sual: Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü әsasәn hansı vәzifәlәri hәll etmәlidir? (Çәki: 1)
 müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqinә şәrait yaratmaq
 müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasını hәyata keçirmәkdәn
canlı әmәkdәn istifadәnin sәmәrәsinin daima artmasını tәmin etmәkdәn, işçilәri

hәrtәrәfli inkişaf etdirmәkdәn, işçilәrin peşә biliyini vә ustalığını artırmaqdan
 Müәssisәlәrdә iş yerinә xidmәtin hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir
 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının

tәkmillәşdirilmәsini hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir

Sual: Müәssisәlәrdә ӘET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn nә kimi tәdbirlәr



görülmәlidir? (Çәki: 1)
 müәssisәdә әmәk tәşkilinin ünsürlәri hәyata keçirilmәlidir
 әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi hәyata keçirilmәlidir
müәssisәdә psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji tәdbirlәr

hәyata keçirilmәlidir
 iş vaxtından sәmәrәli istifadә nәzәrә alınmalıdır
 sәmәrәli әmәk fәndlәri vә üsulları tәtbiq edilmәlidir

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi neçә mәnbәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәlәrdә әmәk tәşkilinin әsas, müqәddәm, ilkin şәrtlәrinә nәlәr daxildir?
(Çәki: 1)

әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin
tәşkili, istehsalın ixtisaslaşması, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

 әmәyin bölgüsü, әmәk kooperasiyası
 iş yerinin tәşkili, iş yerinә xidmәt, iş yerinin tәchizatı
 әmәyin normalaşdırılması
 fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisasın artırılması

Sual: Әmәk kooperasiyasının formaları: (Çәki: 1)
 әmәk kooperasiyasının formaları texniki, iqtisadi, fizioloji vә sosial formalardan

ibarәtdir
 әmәk kooperasiyasının formaları peşә, ixtisas, sәnәt formalarından ibarәtdir
 әmәk kooperasiyasının formaları әmәk fәndi, әmәk üsulu, әmәk hәrәkәtlәrindәn

ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının formaları sexarası, sexdaxili, ayrıayrı icraçılar vә briqada

arasında, briqada daxili formalardan ibarәtdir

Sual: İş yerinin tәşkilinin әsas vәzifәsi: (Çәki: 1)
iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi hәr bir iş yerindә elә istehsal şәraitinin

yaradılması tәlәb edilir ki, bu zaman fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәri әn
mәhsuldar vә әn az yorucu olmasından ibarәtdir

 iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi iş yerlәrindә әmәk mәhsuldarlığının
artırılmasından ibarәtdir

 iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından
ibarәtdir

 iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından
ibarәtdir

 iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi iş yeri elementlәrinin elmi cәhәtdәn
әsaslandırılıb istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir



Sual: Әmәyin tәşkilinin tәhlilinin dördüncü mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki:
1)

 ilkin mәlumatların toplanması, tәhlili
 müşahidә nәticәsindә әldә olunan materiallar
ӘETnin tәtbiqi
 әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının tәtbiqi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr

Sual: Hazirda müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyasının hansı formaları fәaliyyәt göstәrir?
(Çәki: 1)

 işçilәrin işlәrin növünә vә әmәliyyatlara görә bölünmәsi
sexarası әmәk kooperasiyası, sexdaxili әmәk kooperasiyası, sahәdaxili әmәk

kooperasiyası, briqadadaxili әmәk kooperasiyası
 bölmәlәrarası әmәk kooperasiyası
 işçilәrin әsas vә kömәkçi qruplara bölünmәsi
 işçilәrin әmәk bölgüsü formaları üzrә bölünmәsi

Sual: ӘET laboratoriyası öz qarşısında duran vәzifәlәrlә әlaqәdar olaraq hansı
funksiyaları yerinә yetirir? (Çәki: 1)

 ӘET bütün istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi
 әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәtini öyrәnmәk
әmәk tәşkili sahәsindә metodik vә tәdqiqat işlәrinin sәviyyәsinә görә, verilәn

tәdbirlәrin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması vә iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdә uyğunluğuna
görә mәsuliyyәt daşıması

 laboratoriya öz işini başqa şöbә vә bölmәlәrlә birlikdә hәyata keçirir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir

Sual: Funksional әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 Funksional әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, fazalara, әmәliyyatlara

parçalanmasıdır
 istehsal prosesinin müxtәlif әmәliyyatlara ayrılması vә bu әmәliyyatların bir vә ya

bir qrup fәhlә tәrәfindәn icrasını nәzәrdә tutur
Funksional әmәk bölgüsü işçilәrin peşәlәr üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür
funksional әmәk bölgüsü sәnaye istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol

oynadıqlarını müәyyәn edir
 Funksional әmәk bölgüsü әmәk prosesinin daha çox kiçik әmәliyyatlara

bölünmәsidir

Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları hansılardır? (Çәki: 1)
 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları texniki, iqtisadi vә sosial formalardan

ibarәtdir
 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları ayrıayrı icraçılar vә briqada daxili

formalardan ibarәtdir
müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları texnoloji proseslәr, funksional, peşәixtisas,

әmәliyyat üzrә formalardan ibarәtdir
 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları әmәk fәndi, әmәk üsulu, әmәk

hәrәkәtlәrindәn ibarәtdir



 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün formaları iş yerinin tәşkili ünsürlәrindәn ibarәtdir

Sual: ӘETnin ikinci bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir (Çәki: 1)
ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin mәzmunu şәrh edilir
 әmәyin tәşkili vә ӘET әlaqәsi şәrh edilir
 әmәk prosesi vә onun istehsal prosesi ilә әlaqәsi şәrh edilir
 ӘET mahiyyәti vә vәzifәlәri şәrh edilir
 fiziki әmәklә әqli әmәk arasındakı fәrqlәr şәrh edilir

Sual: Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının formalarının sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: ӘETnin neçә istiqamәti fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
2
4
6
9
11

Sual: Ümumi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, ictimai istehsalın ayrıayrı sahәlәrә bölünmәsi başa

düşülür
 ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә ayrılması başa

düşülür
 ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, peşә vә funksiyaların qovuşması başa düşülür
 ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, müәssisәdaxili әmәk bölgüsü başa düşülür
 ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, işçilәrin mәhsul istehsalından nә kimi rol oynadıqları

başa düşülür

Sual: Әmәyin tәşkilinin formaları: (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin formaları әmәk bölgüsündәn vә әmәk kooperasiyasından ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin formaları fәrdi vә kollektiv formalardan ibarәtdir
 әmәyin tәşkilinin formaları әmәk fәndindәn, әmәk üsulu vә әmәk hәrәkәtindәn

ibarәtdir
 әmәyin tәşkili formaları fәhlәlәrin hazırlanması vә onların ixtisasının artırılmasından

ibarәtdir
 әmәyin tәşkilinin formaları iş yerinә xidmәt, iş yerinin tәchizatı, iş yerinin

ixtisaslaşdırılmasından ibarәtdir

Sual: Әmәyin tәşkili elminin banisi kim hesab olunur? (Çәki: 1)
 amerika mühәndisi F.Gilbert



 mühәndis F.Kovalyov
mühәndis F.Teylor
 Mühәndis Q.Emirson
 K.Adametski

Sual: Fәrdi әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 Cәmiyyәt daxilindә olan әmәk bölgüsüdür
 әqli әmәyin fiziki әmәkdәn ayrılmasıdır
fәrdi әmәk bölgüsü müәssisә daxilindә olan әmәk bölgüsüdür
 Fәrdi әmәk bölgüsü istehsal sahәlәrinin kiçik növlәrә ayrılmasıdır
 Fәrdi әmәk bölgüsü sәnayenin hissәsi kimi ictimaiiqtisadi anlayışdır

Sual: ӘET üzrә bütün tәdbirlәri hansı әlamәtlәrinә әsasәn tәsniflәşdirmәk olar? (Çәki: 1)
tәtbiq olunma obyektinә әsasәn, funksional әmәk bölgüsünә görә, tәtbiqi sahәsinә

әsasәn, tәtbiqi müddәtinә görә
 әmәk kooperasiyasının formalarına görә
 әmәk üsulu, әmәk fәndi vә әmәk hәrәkәtlәrinә görә
 ӘET planının tәrtibinә görә
 iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәrinә görә

Sual: Әmәk tәşkilinin tәhlili üsullarının sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәyin tәşkilinin tәhlili mәrhәlәlәrinin sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
6
8

Sual: İctimai әmәk bölgüsünün neçә növü fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәr neçә müxtәlif mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilir? (Çәki: 1)
3
4



5
6
7

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır?
(Çәki: 1)

psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr nәzәrә alınmalıdır
 әmәk şәraitinin mövcud vәziyyәti nәzәrә alınmalıdır
 iş vaxtı itkilәrini doğuran sәbәblәr nәzәrә alınmalıdır
 әmәk kooperasiyasının formaları nәzәrә alınmalıdır
 fәhlәlәrin hazırlanması mәsәlәlәri nәzәrә alınmalıdır

Sual: Ümumi әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 işçilәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarını göstәrir
ümumi әmәk bölgüsü ictimai istehsalın öz böyük sahәlәrinә bölünmәsidir
 ümumi әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә ayrılmasıdır
 ümumi әmәk bölgüsü mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasıdır
 ümumi әmәk bölgüsü funksiyaların qovuşmasından ibarәtdir

Sual: Xüsusi әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
ictimai istehsalın ayrıayrı sahәlәrinin özlәrinin yarım sahәlәrә bölünmәsi xüsusi

әmәk bölgüsüdür
 Xüsusi әmәk bölgüsü istehsal fazaları üzrә әmәk bölgüsüdür
 Xüsusi әmәk bölgüsü istehsal prosesinin ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanmasıdır
 Xüsusi әmәk bölgüsü müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi

rol oynadıqlarına görә bölünmәsidir
 Xüsusi әmәk bölgüsünün mahiyyәti müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә bir

birindәn tәdris edilmәsidir

Sual: Texnoloji әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 Texnoloji әmәk bölgüsü bütün işin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsidir
texnoloji әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, fazalara, әmәliyyatlara

parçalanması ilә әlaqәdardır
 Texnoloji әmәk bölgüsü işçilәrin peşәlәr üzrә bölüşdürülmәsidir
 Texnoloji әmәk bölgüsü müxtәlif işlәrin bir fәhlә tәrәfindәn icra edilmәsidir
 Texnoloji әmәk bölgüsü işçilәrin әmәyin mürәkkәblik dәrәcәsi üzrә

bölüşdürülmәsidir

Sual: Müәssisәlәrdә әmәk tәşkilinin әsas, müqәddәm, ilkin şәrtlәrinә nәlәr daxildir?
(Çәki: 1)

әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin
tәşkili, istehsalın ixtisaslaşması, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

 әmәyin bölgüsü, әmәk kooperasiyası
 iş yerinin tәşkili, iş yerinә xidmәt, iş yerinin tәchizatı
 әmәyin normalaşdırılması
 fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisasın artırılması



Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddinin müәyyәn edilmәsi yolları: (Çәki: 1)
 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi vaxta qәnaәt etmәklә müәyyәn

edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi işçinin yorğunluq dәrәcәsi ilә

müәyyәn edilir
 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi әmәk mәhsuldarlığının artırılması ilә

müәyyәn edilir
 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi әmәk bölgüsü kooperasiyasının

tәtbiqi ilә müәyyәn edilir
 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi mövcud fәhlәlәrin miqdarı ilә

әmәliyyatın sayı arasında uyğunluq olması ilә müәyyәn edilir

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri: (Çәki: 1)
 istehsalın vә әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәr hәmkarlar tәşkilatının vәsaiti hesabına

maliyәlәnir
istehsalın inkişaf fondu, dövlәt bankının krediti, ictimaimәdәni tәdbirlәr vә mәnzil

tikinti fondu, mәrkәzlәşdirilmiş kapital qoyuluşu mәnbәlәrindәn maliyәlәşir
 iqtisadi yarışa görә yaradılan mükafatlandırma fondu tәrәfindәn maliyәlәnir
 mәhsulun maya dәyәrinin plandan әlavә aşağı salınmasından әldә edilәn qәnaәt

hesabına maliyәlәnir
 yeni növ mәhsullar istehsalı üçün maraqlandırma fondundan maliyyәlәnir

Sual: Müәssisәdә bütün sәnaye istehsal heyәti funksional әlamәtinә görә necә
qruplaşdırılır? (Çәki: 1)

sәnaye istehsal heyәti fәhlәlәrә, mühәndistexniki işçilәrә, qulluqçulara, kiçik xidmәt
heyәtinә, şagirdlәrә

 istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, ayrıayrı әmәliyyatlara vә hissәlәrә parçalanmasını
nәzәrdә tutur

 texnikanın inkişafı, zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin daima yüksәldilmәsi
 istehsalın idarә edilmәsi, texnik hazırlıq, tәşkili әlamәtinә görә
 texnikitәrәqqi vә yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәlmәsi әlamәtinә görә

Sual: Әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)

 mәqsәd fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
 mәqsәd әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
mәqsәd әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini, avadanlıqlardan istifadә

edilmәsinin yaxşılaşdırılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir
 mәqsәd peşәlәrin qovuşmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir
 mәqsәd әmәk fәndlәri vә üsullarını tәkmillәşdirmәkdәn ibarәtdir

Sual: ӘETnin üçüncü bölmәsindә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәti öyrәnilir
 iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr işlәnilir
ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi üzrә tәdbirlәr

hәyata keçirilir



 әmәk bölgüsü vә kooperasiyası üzrә tәdbirlәr işlәnilir
 fәhlәlәrin hazırlanması vә onların ixtisaslarının artırılması tәdbirlәri hәyata keçirilir

Sual: İxtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyası nә demәkdir? (Çәki: 1)
sexdaxili әmәk kooperasiyası işçilәrin birbirilә әlaqәli әmәk prosesindә iştirakıdır
 sexdaxili әmәk kooperasiyası istehsal sahәlәrindә onun formalarının tәtbiqindәn

ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası istehsal proseslәrinin birbirilә bağlı olan, bir dә sahә

kollektivlәrinin olmasıdır
 sexdaxili әmәk kooperasiyası әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının

vәhdәtliyindәn ibarәtdir
 sexdaxili әmәk kooperasiyası ayrıca işçi sahәlәri arasında olan istehsal sahәsidir

Sual: Müәssisәlәrdә yaradıcı briqadalar dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
yaradıcı briqadalar dedikdә, ӘET ilә mәşğul olan әn geniş vә çoxcәhәtli yaradıcı

işçilәr birliyi başa düşülür
 yaradıcı briqadalar dedikdә, әmәk bölgüsü әsasında yaradılmış briqadalar başa

düşülür
 yaradıcı briqadalar dedikdә, fәaliyyәtdә olan kompleks briqadalar başa düşülür
 yaradıcı briqadalar dedikdә, fәrdi briqadalar başa düşülür
 yaradıcı briqadalar dedikdә, mәqsәdli qruplar başa düşülür

Sual: Fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibi texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar olaraq dinamiki, dәyişkәn
bir xarakter daşıyır. Özünü bir sıra formalarda tәzahür etdirir. Onların sayı: (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: İctimai әmәk bölgüsü neçә formadan ibarәtdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: ӘETnin әmәk üsulları vә fәndlәri istiqamәtinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
qabaqcıl üsul vә fәndlәrin öyrәnilmәsi vә seçilmәsi, sәmәrәli әmәk üsullarının

layihәlәndirilmәsi, qabaqcıl üsullar vә fәndlәr üzrә işçilәrin tәliminin hәyata keçirilmәsi
 әmәk bölgüsünün mövcud vәziyyәtinin öyrәnilmәsi
 әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsi
 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
 әmәyin tәşkili sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi



Sual: Әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti: (Çәki: 1)
 әmәk kooperasiyasının mahiyyәti müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә bir

birindәn tәdris edilmәsidir
 әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti müәssisәdә istehsal işçilәrinin

mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarına görә bölünmәsini nәzәrdә tutur
әmәk kooperasiyası müәyyәn müәssisәdә vә ya birbirilә әlaqәdar olan müxtәlif

әmәk proseslәrindә fәaliyyәt göstәrәn bir çox adamların birgә işlәmәsi formasıdır
 әmәk kooperasiyası müәssisәdә daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn

ayrılmasından ibarәtdir
 әmәk kooperasiyasının mahiyyәti istehsal prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә

ayrılmasını nәzәrdә tutur ki, onun hәr biri bir fәhlә tәrәfindәn bir iş yerindә yerinә
yetirilmiş olsun

Sual: Müәssisәdә ӘET şöbәsinin vәzifәlәri: (Çәki: 1)
müәssisәnin bütün bölmәlәri üzrә әmәk tәşkilinin sәviyyәsinin tәhlil edilmәsindә vә

öyrәnilmәsindә iştirak edir vә ӘET işlәrindә bütünlükdә rәhbәrliyi hәyata keçirir
 müәssisәnin bölmәlәri arasında müәssisә üzrә planın hazırlanmasını hәyata keçirir
 müәssisәdә әmәk bölgüsü vә kooperasiyası üzrә işlәri tәhlil edir
 müәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasını tәmin edir
 müәssisәdә iş vaxtı itkilәrini aşkar edir

Sual: Әmәk bölgüsü cәhәtdәn bir neçә tip kompleks briqadalar mövcuddur. Onların sayı:
(Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: ӘET şurasının әsas funksiyaları: (Çәki: 1)
ӘET işlәrinә ümumi rәhbәrlik, ӘET әsas obyektini vә istiqamәtini müәyyәn etmәk,

mühüm plan vә tәdbirinә baxılması, işlәrin daha da tәkmillәşdirilmәsi üçün
tövsiyyәlәrin hazırlanması

 әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqini hәyata keçirmәk
 iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәk
 iş yerinin tәşkili ünsürlәrini elmi cәhәtdәn әsaslandırılıb tәtbiq etmәk
 ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini hәyata keçirmәk

Sual: Әmәyin tәşkilinin tәhlilinin ikinci mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki: 1)
ilkin mәlumatların tәhlili, analitik cәdvәllәrin hazırlanması vә tәrtib olunması
 müәssisәnin hesabat materialları
 әmәyin tәşkilinin qiymәtlәndirilmәsi
 xüsusi müşahidә nәticәsindә әldә olunan materiallar
 әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hazırlanması

Sual: Elmitexniki tәrәqqi şәraitindә әmәk bölgüsündә mühüm keyfiyyәt dәyişikliklәri baş



verir. bu proses bir sıra qanunauyğunluqlarla әlaqәdardır. Onların sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәyin elmi tәşkilinin istiqamәtlәrinin sayı: (Çәki: 1)
10
6
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4
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Sual: Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol

oynadıqlarını müәyyәn edir
 Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәr istehsal prosesinlәrindә funksiyalarına

görә әsas vә kömәkçi fәhlәlәrә ayrılırlar
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü işin mürәkkәbliyinә görә daha mürәkkәb işlәrin

sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә
bölünmәsindә göstәrir

 Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü texnoloji prosesin fazalara bölünmәsidir
 Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü әmәliyyatların iş yerlәrindә bir vә yaxud bir qrup

fәhlә tәrәfindәn icrasını nәzәrdә tutur.

Sual: Fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә, cәmiyyәt daxilindә olan әmәk bölgüsü başa düşülür
 fәrdi әmәk bölgüsü әqli әmәyin fiziki әmәkdәn ayrılması başa düşülür
 fәrdi әmәk bölgüsü istehsal sahәlәrinin kiçik növlәrә ayrılması başa düşülür
fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә, müәssisә daxilindә olan әmәk bölgüsü başa düşülür
 fәrdi әmәk bölgüsü sәnayenin hissәsi kimi ictimaiiqtisadi anlayışdır

Sual: Әmәk kooperasiyasının formalarının sayı: (Çәki: 1)
8
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4
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Sual: Әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)

әsas mәqsәd әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini, avadanlıqlardan istifadә
edilmәsinin yaxşılaşdırılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 әsas mәqsәd fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
 әsas mәqsәd fәhlәlәrin bir neçә peşәyә yiyәlәnmәsini hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir



 әsas mәqsәd müәssisәlәrdә iş yerinin ixtisaslaşdırılmasını hәyata keçirmәkdәn
ibarәtdir

 әsas mәqsәd әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir

Sual: Texnikitәrәqqi vә әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr: (Çәki: 1)
 texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsünün mәzmununda dәyişikliklәr baş verir
texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsündә keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir, get

gedә köhnә peşәlәr aradan çıxır, yeni peşәlәr meydana gәlir, ağır әl әmәyinә
әsaslanan işlәr aradan qalxır, peşәlәrin qovuşması meydana gәlir, geniş profilli işçilәr
formalaşır

 Texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsünün inkişaf prosesindә әmәk bölgüsünün
tәrkibi dәyişmir

 Texnikitәrәqqi vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi әmәk bölgüsünün
dәyişmәsinә tәsir göstәrmir

 Texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsündә yaradıclıq imkanları azalır, daha tez
yorulma hallarına sәbәb olan amillәr artır

Sual: Tәcrübәdә әmәk bölgüsü cәhәtdәn bir neçә tip kompleks briqadalar fәaliyyәt
göstәrir. Hansılardır? (Çәki: 1)

 ixtisaslaşmış briqadalardan kompleks briqadalara keçilmәsi
tam, müstәqil әmәk bölgüsü olan briqada, qismәn әmәk bölgüsü olan briqada,

işçilәri birbirini әvәz edәn briqada
 ixtisaslaşmış vә kompleks briqadaların günlük briqadalara keçilmәsi
 әmәyin fәrdi tәşkilindәn mәhsul buraxılışının son әmәliyyatına görә әmәyi ödәnilәn

briqadalara keçilmәsi
 fәrdi işdәn prosesin bütün әmәliyyatları üzrә briqadaya keçilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı reqlamentlәşdirilmiş fasilәlәrә aid deyil? (Çәki: 1)
 istehsalın tәşkili vә texnologiyası üçün verilәn növbәdaxili fasilәlәr
 işçilәrin normal iş qabiliyyәtinin saxlanması üçün vә yorulmanın qarşısının alınması

mәqsәdilә növbә әrzindә istirahәt
 tәbii tәlәbata ayrılan vaxt
 istirahәt üçün verilәn növbәdaxili fasilәlәr
iş vaxtı kәnar adamlarla danışmaq

Sual: Reqlamentlәşdirilmәmiş fasilәlәrә hansı aid deyil? (Çәki: 1)
Müәssisәnin işinin düz qurulmaması nәticәsindә baş verәn fasilәlәr
 xammal, materialın, alәtlәrin vә digәr vәsaitlәrin iş yerinә vaxtında çatdırılmaması
 avadanlığın saz olmaması
 elektrik enerjisinin kәsilmәsi
istirahәt üçün verilәn növbәdaxili fasilәlәr

Sual: İş zamanı müxtәlif sәbәblәrdәn baş verәn fasilәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Reqlamentlәşdirilmiş vә reqlamentlәşdirilmәmiş
 Müvәqqәti vә daimi
 Mövsümi vә daimi



 Müvәqqәti vә mövsümi
 hamısı

Sual: Fәaliyyәt müddәtinә әsasәn normalar bölünür: (Çәki: 1)
bir dәfә istifadә olunan, müvәqqәti normalar
 müvәqqәti, daimi normalar
 mövsümi, tәcrübistatistik normalar
 şәrtidaimi, tәcrübistatistik normalar
 bir dәfә istifadә olunan, daimi normalar

Sual: Aşağıdakılardan hansı әmәk normalarından istifadәnin әsas istiqamәtlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

 istehsal xәrclәrinә nәzarәt
 әmәk mәhsuldarlığının lazım olan sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
 mәhsul buraxılışı üzrә istehsalat qrafikinin tәrtib edilmәsi
 mükafatlandırma sisteminin qurulması
әmәk tutumluğunun çoxaldılması

Sual: Müәyyәn tәşkilatitexniki şәrait daxilindә mәhsul vahidinin hazırlanmasına sәrf
olunan zәruri vaxtın müәyyәnlәşdirilmәsi nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

 әmәyin stimullaşdırılması
әmәyin normalaşdırılması
 әmәyin motivlәşdirilmәsi
 әmәyin tәşkili
 әmәk haqqının tәşkili

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal briqadalarının hansı formaları mövcuddur? (Çәki:
1)

İxtisaslaşmış, kompleks vә son mәhsula görә yaradılan briqadalar.
 Ixtisaslaşmış, kompleks, mәhsuldar briqadalar
 Kompleks, iqtisadi, son mәhsula görә yaradılan briqadalar
 Kompleks, birgә, son mәhsula görә yaradılan briqadalar
 Ixtisaslaşmış, birgә, iqtisadi briqadalar

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal briqadalarının neçә forması mövcuddur? (Çәki:
1)

2
3
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5
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: ӘET tәkmillәşmәsi üzrә әsas tәdbirlәri neçә qrupa ayırmaq olar? (Çәki: 1)
5
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Sual: ӘETnin tәdbirlәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
әmәk bölgüsü vә әmk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi
әmәk vә istirahәt rejiminin yaxşılaşdırılması
kadrların ixtisas sәviyyәsinin artırılması
әmәk müqavilәlәrinin tәrtibinin optimallaşdırılması

Sual: Әmәk intizamı nәdә әks olunur? (Çәki: 1)
işçinin әmәk fәaliyyәtinә münasibәtindә
işçinin әmәk prosesindә fәallıq sәviyyәsindә
işçilәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindә
әmәk fәaliyyәtindә iştirak sәviyyәsindә
әmәk fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasında .

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 yerlәrinin azalmasının әsas sәbәblәri hansılardır? (Çәki: 1)
istehsalın ixtisaslaşması vә әmәk kooperasiyası
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının sәviyyәsi
istehsalın inkişaf sәviyyәsi
texniki tәrәqqinin inkişafı vә bazar münasibәtlәrinin formalaşması
әmәk mәhsuldarlığının vә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

Sual: İş yerlәrinin planirovkasınin hansı növü var? (Çәki: 1)
daxili, xarici.
açıq, qapalı.
sadә,mürәkkәb.
hәrәkәtli, stasionar.
bir mәrhәlәli, cox mәrhәlәli.

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

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
mәqsәd mövcud әmәk tәşkilinin ünsürlәrinin müsbәt vә mәnfi tәrәflәrinin aşkar

edilmәsindәn, canlı vә әşyalaşmış әmәkdәn istifadә dәrәcәsinә, zәhmәtkeşlәrin iş
qabiliyyәtinә vә sağlamlığına tәsirini müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir

 mәqsәd әmәk tәşkilinә mәnfi tәsir edәn amillәri aşkar etmәkdәn ibarәtdir



 mәqsәd ӘETnin istiqamәtlәrinin mәcmuu halda istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir
 mәqsәd zәhmәtkeşlәrin istehsalın idarә olunmasında iştirakını tәmin etmәkdәn

ibarәtdir
 mәqsәd müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsindәn

ibarәtdir

Sual: Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi işlәri üzrә hәvәslәndirmә nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)

yeni texnika üzrә mükafatlandırmadan, әmәk tutumunun aşağı salınması, müxtәlif
tapşırıqların yerinә yetirilmәsinә görә hәvәslәndirmә

 әmәyin ödәnilmәsi prinsiplәrinin hәyata keçirilmәsi
 әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
 әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin sәmәrәliliyi
 әmәyin tәşkilinin hәyata keçirilmәsi üzrә planın yerinә yetirilmәsinә görә

hәvәslәndirmә

Sual: Sahәlәrarası әmәk kooperasiyasının mahiyyәti: (Çәki: 1)
 sahәlәrarası әmәk kooperasiyası müәssisәlәrdә әmәyin sexlәrarası

kooperativlәşmәsini göstәrir
 sahәlәrarası әmәk kooperasiyası ixtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk

kooperasiyasının inkişafıdır
sahәlәrarası әmәk kooperasiyası forması ayrıca işçi sahәlәri vә briqadalar arasında

olan sıx istehsal әlaqәlәrini xarakterizә etmәkdәn ibarәtdir
 sahәlәrarası әmәk kooperasiyası çoxlu sayda fәhlәnin eyni zamanda mәşğul

olmasını göstәrir
 sahәlәrarası әmәk kooperasiyası kömәkçi sexin bütün işi әsas sexin işinin fasilәsiz

olaraq davam etmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir

Sual: İctimai әmәk bölgüsünün formaları: (Çәki: 1)
 ictimai әmәk bölgüsünü formaları rayonlar üzrә vә tәbii әmәk bölgüsündәn ibarәtdir
ümumi, xüsusi vә fәrdi әmәk bölgüsündәn ibarәtdir
 Peşәixtisas vә funksional әmәk bölgüsündәn ibarәtdir
 әmәliyyat vә texnoloji әmәk bölgüsü formalarından ibarәtdir
 iş yerlәrinә xidmәt vә tәchizatı formalarından ibarәtdir

Sual: Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә işlәrin icrası qaydası: (Çәki: 1)
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal prosesi bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn

maşın vә mexanizmlәr vasitәsilә yerinә yetirilir
 mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi әmәk bölgüsü әsasında hәyata

keçirilir
 mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi әmәk kooperasiyası formalarının

tәtbiqi әsasında yerinә yetirilir
 mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal prosesi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә

bağlıdır
 mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi iş yerinә xidmәt әsasında hәyata

keçirilir



Sual: İş yerinin tәşkili ünsürlәrinin sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
6
8

Sual: İstehsal briqadaları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
 istehsal briqadaları dedikdә, müxtәlif kompleks işlәrin icrası başa düşülür
 istehsal briqadaları dedikdә, müxtәlif peşәdәn olan fәhlәlәrin birlәşmәsi başa

düşülür
istehsal briqadaları dedikdә, istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi

üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan fәhlәlәrin birliyi nәzәrdә tutulur
 istehsal briqadaları dedikdә, briqada daxilindә olan fәhlәlәrin icra funksiyası başa

düşülür
 istehsal briqadaları dedikdә, briqadaların işinin sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi

başa düşülür

Sual: Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının vәhdәtliyi: (Çәki: 1)
 müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının formaları birgә fәaliyyәt

göstәrir
 müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası ӘETnin әsas

istiqamәtlәrindәndir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının vәhdәtliyi işlәyәnlәrin

fәaliyyәtinin ixtisaslaşması vә onlar arasında qarşılıqlı әlaqәnin müәyyәn edilmәsi başa
düşülür

 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası nәticәsindә әmәk
proseslәrinin mexaniki mәcmuyu mürәkkәb insan fәaliyyәti sisteminә çevrilir

 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәtbiqi nәticәsindә әmәk
mәhsuldarlığı әhәmiyyәtli dәrәcәdә artır

Sual: Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә hansı iş yerlәri aid edilir? (Çәki: 1)
 avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә istehsal prosesi bir vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn

yerinә yetirilir
avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә elә iş yerlәri aid edilir ki, burada texnoloji prosesin

mәqsәdinә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail olunur
 avtomatlaşdırılmış iş әsas vә kömәkçi proseslәr әllә yerinә yetirilir
 avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә işlәr әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi әsasında

yerinә yetirilir
 avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә işlәr әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi

nәticәsindә yerinә yetirilir

Sual: İş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
iş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi istehsalat prosesindә mümkün

fasilәlәrin vә mexanizmlәrin işindәki nasazlığın vaxtlıvaxtında qarşısının alınmasından
ibarәtdir

 iş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi iş yerlәrindә әmәk



mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir

 aparıcı vәzifәsi әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
 aparıcı vәzifәsi әmәyin elmi tәşkili istiqamәtlәrinin istehsala tәtbiqinә şәrait

yaratmaqdan ibarәtdir
 aparıcı vәzifәsi әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir

Sual: İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikası hansı amillәrdәn
asılıdır? (Çәki: 1)

istehsalattexniki, bioloji vә psixofizioloji amillәr
 әmәk prosesinin vә briqada növünün xüsusiyyәtindәn asılı olaraq
 әsas avadanlıq vahidinin miqdarına görә
iş yerindә avadanlığın, alәtlәrin, qovşaqların düzgün yerlәşdirilmәsindәn asılıdır
 iş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılıdır

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin sayı: (Çәki: 1)
3
4
5
6
8

Sual: İş yerinin tәchizatı hansı ünsürlәrin olmasını tәlәb edir? (Çәki: 1)
әsas avadanlıq, kömәkçi avadanlıq, inventor, alәt vә texnoloji lәvazimat, tәşkilati

lәvazimat, texniki tәhlükәsizlik, erqonomik tәlәblәr
 fәhlәlәrin peşәixtisas profili
 xüsusi alәt, texniki sәnәdlәr
 istehsal qırıntılarını özü tәmizlәmәli
 işçi hәrәkәtlәrin mәqsәdәuyğunluğu

Sual: Әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünün mahiyyәti: (Çәki: 1)
 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü işçilәrin әmәk fәaliyyәti sferasının konkretlәşdirilmәsi

başa düşülür
 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin bütün işin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına

bölünmәsi başa düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü mәhsul istehsalı prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә

ayrılması nәzәrdә tutulur ki, onun hәr biri bir fәhlә vә ya fәhlә qrupu tәrәfindәn bir iş
yerindә yerinә yetirilsin

 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü daha әlverişli әmәk şәraitinin yaradılmasını tәmin edir
 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü istehsal prosesinin fazalara, ayrıayrı әmәliyyatlara

parçalanmasıdır

Sual: Müәssisәlәrdә iş xarakterinә görә neçә növ iş yerlәri vardır? (Çәki: 1)
 çoxdәzgahlı iş yerlәri
stasionar, dәyişәn iş yerlәri
 әmәk bölgüsü әsasında iş yerlәri



 briqada iş yerlәri
 fәrdi iş yerlәri

Sual: İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәri neçә
formada olur? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Müәssisәlәrdә iş yerinin tәchizatı ünsürlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
 tәchizat әşyalarının, fәhlә vә ya briqada üzvlәrinin mәqsәdәuyğun yerlәşdirilmәsi
 iş prosesindә tәtbiq edilәn әşyaların dәqiq siyahısı, habelә miqdarı bilinmәlidir
әsas vә kömәkçi avadanlıqlar, inventor, alәt vә texnoloji lәvazimat, texniki

tәhlükәsizlik, erqonomik tәlәblәr
 iş yerinin texnoloji avadanlıqla tәmin edilmәsi
 iş yerindә elә şәrait yaradılmalıdır ki, fәhlә işi bükülmüş, әyilmiş vә ya gәrgin

vәziyyәtdә yerinә yetirmәli olmasın

Sual: İctimai әmәk bölgüsünün formalarının sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İş yerlәrinin tәsnifatının mahiyyәti: (Çәki: 1)
iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, әmәk funksiyalarının xarakterindәn vә әmәk

prosesindә işçi qüvvәsinin, әmәk cisimlәrinin birlәşdirilmәsinin müxtәlifliyindәn asılı
olan yekcins әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılması başa düşülür

 iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, iş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin peşәlәr
üzrә bölünmәsindәn ibarәtdir

 iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinә xidmәtin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması vә
tәtbiqi demәkdir

 iş yerinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinin düzgün planlaşdırılması başa düşülür
 iş yerinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinin ixtisaslaşması başa düşülür.

Sual: İxtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyasının mahiyyәti: (Çәki: 1)
 sexlәrarası әmәk kooperasiyasının mahiyyәti әmәk bölgüsünün formalarının

düzgün tәtbiqindәn ibarәtdir
ixtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyasının mahiyyәti müәssisәnin bir neçә

sexinin kollektivlәrinin birgә eyni istehsal prosesindә yaxud müxtәlif, lakin birbirilә
әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı başa düşülür

 sexlәrarası әmәk kooperasiyası sexlәrin ixtisaslaşmasından ibarәtdir
 sexlәrarası әmәk kooperasiyası әmәyin sexlәrarası kooperativlәşmәsindәn



ibarәtdir
 sexlәrarası әmәk kooperasiyası әsas sexlәrlә kömәkçi sexlәrin arasında әmәk

kooperasiyasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir

Sual: Müәssisәlәrdә sexlәr, sahәlәr, istehsal briqadaları arasındakı yarış hansı
göstәricilәrin әldә olunması mәqsәdilә tәşkil edilir? (Çәki: 1)

istehsal planının yerinә yetirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, buraxılan
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması, xammal, material, yanacaq, elektrik
enerjisinә qәnaәt

 işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
 fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin dәyişilmәsi mәqsәdilә
 iş vaxtı itkilәrinin aşkarlanması mәqsәdilә

Sual: Müәssisәdә iş yerinin tәşkilinin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
iş yerindә fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәrinin әn mәhsuldar vә әn az yorucu

olmasından ibarәtdir
 iş yerindә әmәk bölgüsü elementlәrinin tәtbiqindәn ibarәtdir
 iş yerindә әmәk hәrәkәtlәrinin düzgün ardıcıllığının hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir
 iş yerindә әmәk fәndlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
 iş yerindә әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsinә görә işçilәrin qruplaşdırılmasından

ibarәtdir

Sual: İş yerinin ixtisaslaşması nә demәkdir? (Çәki: 1)
iş yerinin ixtisaslaşması onların hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә

birlәşәn әmәliyyatların vә ya işlәrin tәhkim olunmasıdır
 iş yerinin ixtisaslaşması onun mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi

avadanlıqların ixtisaslaşmasıdır
 iş yerinin ixtisaslaşması iş yerindә tәtbiq edilәn әşyaların dәqiq siyahısı vә

miqdarının müәyyәn edilmәsidir
 iş yerinin ixtisaslaşması fәhlәnin özü tәrәfindәn hәyata keçirilir
 iş yerinin ixtisaslaşması daha sәmәrәli hәrәkәt marşrutunun işlәnib

hazırlanmasından ibarәtdir

Sual: İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
iş yerinin planlaşdırılması, iş yerinin tәchizatı, iş yerinә xidmәt, iş yerinin

ixtisaslaşması
 iş yerindә әmәk mәhsuldarlığının artırılması
 iş yerindә ӘETnin tәtbiqi
 iş yerindә әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrini әhatә

edir
 iş yerindә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәrini әhatә edir

Sual: ӘET üzrә tәdbirlәr layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır? (Çәki: 1)
 binanın vә avadanlıqların düzgün planlaşdırılması vә rәnglәnmәsi
 psixoloji estetik, sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr



 yeni texnikanın tәtbiqi
 yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
 peşәlәrin qovuşması

Sual: Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinә daxil olan mәsәlәlәrin sayı: (Çәki: 1)
2
4
6
8
9

Sual: Müәssisәdә ӘET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә
alınmalıdır? (Çәki: 1)

 müәssisәdә әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi nәzәrә olunmalıdır
 әmәk kooperasiyasının formaları nәzәrә alınmalıdır
psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr nәzәrә alınmalıdır
 iş vaxtından sәmәrәli istifadә edilmәsi nәzәrә alınmalıdır
 sәmәrәli әmәk fәndlәri vә üsullarının tәtbiqi nәzәrә alınmalıdır

Sual: Әmәyin tәşkilinin briqada formasının әsas mәqsәdlәri: (Çәki: 1)
 iş yerlәrinin tәşkili elementlәrinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, avadanlıqdan istifadәnin yaxşılaşdırılması, iş

vaxtı itkilәrinin azaldılması vә әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir
 әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
 fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
 istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasından ibarәtdir

Sual: İş yerinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)
işin hәcmindәn, istehsal әmәliyyatlarının sayı vә tәrkibindәn, avadanlıq vahidinin

tutumu vә miqdarından, xidmәt sistemindәn, әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsindәn
 әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn
 әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqindәn
 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından
 fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılmasından

Sual: Müәssisәdә iş yerinin tәchizatına hansı elementlәr daxildir? (Çәki: 1)
 xüsusi alәt, texniki sәnәdlәr, nәzarәt cihazları
әsas avadanlıq, kömәkçi avadanlıq, inventar, alәt vә texnoloji lәvazimat, texniki

tәhlükәsizlik, sanitargigiyena, mәdәnimәişәt vasitәlәri
 qaldırıcı qurğular, nәqliyyat vasitәlәri
 işçi hәrәkәtlәrinin sayı, mәqsәdәuyğunluğu
 fәhlәnin istehsal imkanlarına uyğunlaşdırılması

Sual: İş yerinә xidmәtin tәşkilinin başlıca vәzifәsi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin vә



mexanizmlәrin işindәki nasazlığın vaxtlıvaxtında qarşısının alınmasından ibarәtdir
 iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindәn

ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin planlaşdırılmasını hәyata keçirmәkdәn

ibarәtdir
 iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin ixtisaslaşmasını hәyata keçirmәkdәn

ibarәtdir
 iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasından ibarәtdir

Sual: Әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә yerinә yetirilәn işlәrin ardıcıllığı: (Çәki: 1)
 istehsal prosesi bir fәhlә tәrәfindәn maşın vasitәsilә yerinә yetirilir
 texnoloji prosesin mәqsәdinә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә

nail olunur
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri әllә, maşın

vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn yerinә yetirilir
 iş yerlәrinin tәşkili ona mütәrәqqi xidmәtin tәtbiqini tәlәb edir
 fәhlәlәrin ixtisaslarının artırılması yerinә yetirilmәlidir

Sual: Müәssisәlәrdә ixtisaslaşma әlamәtinә görә bütün iş yerlәri bir neçә qrupa ayrılır.
Hansılardır? (Çәki: 1)

 iş yerinin ixtisaslaşması üzrә
 avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
kütlәvi istehsal vә xüsusi iş yerlәri, iri seriyalı istehsal vә ya ixtisaslaşmış, seriyalı vә

fәrdi istehsal vә ya universal iş yerlәri
 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri
 mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri

Sual: Әmәk tәşkilinin tәhlil üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
 әmәk bölgüsündәn sәmәrәli istifadә
 әmәk kooperasiyası formalarından istifadә
iş vaxtına vә işçilәrin sayına qәnaәtin tәhlili üsulu, seçmә üsulu, korelyasiya üsulu,

qrafik analitik üsulu
 az işçi ilә eyni tapşırığın icrası zamanı әmәk tәşkilinin tәhlili
 tәhlil zamanı әmәk tәşkilinin texniki, texnoloji, tәşkilati әsasları qarşılıqlı әlaqәdә

tәhlil edilmәlidir

Sual: Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin tәhlili bir neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir. Onların sayı:
(Çәki: 1)

3
4
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Sual: Әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә işin yerinә yetirilmә qaydası: (Çәki: 1)
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri әllә, maşın



vә mexanizm tәtbiq edilmәdәn yerinә yetirilir
 istehsal prosesi bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn mexanizmlәr tәrәfindәn yerinә

yetirilir
 әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi sәmәrәli qaydada aparılmalıdır
 әmәk bölgüsü formaları elmi cәhәtdәn әsaslandırılmalı vә tәtbiq olunmalıdır
 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә iş yerinә xidmәt hәyata keçirilmәlidir

Sual: İş yerinin tәşkili ünsürlәri: (Çәki: 1)
 qabaqcıl әmәk üsulları vә fәndlәri
 müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün növlәri, iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәri
 müәssisәdә әmәk kooperasiyasının formaları iş yerinin tәşkili ünsürüdür
iş yerinin planlaşdırılması, tәchizatı, iş yerinә xidmәt, ixtisaslaşması
 әmәk şәraitinin hәrtәrәfli yaxşılaşdırılması

Sual: İş yerinin tәşkili bir sıra mәsәlәlәri әhatә edir. Onların sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Hazırda müәssisәdә әmәk kooperasiyasının neçә forması fәaliyyәt göstәrir? (Çәki:
1)

3
4
5
6
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Sual: Müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının seçilmәsinә hansı amillәr
tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

 әmәyin tәşkili istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
 fәhlәlәrin ixtisaslarının artırılması
istehsalın texniki sәviyyәsi, istehsalın tәşkili tipi, mәhsulun әmәk tutumu, sex vә

istehsal sahәlәrinin tәşkili prinsiplәri vә xidmәt sistemi, fәhlәnin işlә yüklәnmә sәviyyәsi
 iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi
 müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsi

Sual: Müәyyәn edilmәsi üsullarına görә normalar neçә növә ayrılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: Müәyyәn edilmәsi üsullarına görә normaların hansı növlәri vardır? (Çәki: 1)
elmi әsaslandırılmış normalar vә tәcrübistatistik normalar
 sosial normalar vә tәcrübistatistik normalar
 elmi әsaslandırılmış normalar vә mütәrәqqi normalar
 müstәqim normalar vә qeyrimüstәqim normalar
 kompleks normalar vә tәcrübistatistik normalar

Sual: İş gününün fotoqrafiyası vasitәsilә müәyyәn edilir: 1. Iş vaxtı itkilәri vә bunu
yaradan sәbәblәr; 2. Işçilәrin sayı vә avadanlıqların ümumi hәcmi 3. Әmәyin ödәnilmәsi
sistemi 4. fәaliyyәtdә olan әmәk normalarının yerinә yetirilmәmәsinin sәbәbinin aşkar
edilmәsi; 5. qabaqcıl fәhlәlәrin iş tәcrübәsinin öyrәnilmәsi (Çәki: 1)

 1,2,3
 1,3,4
 2,3,4
1,4,5
 1,2,5

Sual: Xronometraj müşahidәsi nәdir? (Çәki: 1)
icra edilәn işin әsas vә kömәkçi ünsürlәrinә vaxt sәrfini bir neçә dәfә tәkrar qeydә

almaq üsulu ilә öyrәnilmәsi
 fәaliyyәtdә olan әmәk normalarının yerinә yetirilmәmәsinin sәbәbinin aşkar

edilmәsi
 müәyyәn dövr әrzindә iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi vә aradan qaldırılması

mәqsәdilә iş vaxtının bütün tәrkib ünsürlәrini müşahidә vasitәsilә qeydә alınması
 müәyyәn tәşkilatitexniki şәrait daxilindә mәhsul vahidinin hazırlanmasına sәrf

olunan zәruri vaxtın müәyyәnlәşdirilmәsi
 әmәk mәhsuldarlığının lazım olan sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi

Sual: Әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası nәyin tәrkib hissәsidir (Çәki: 1)
ictimai tәkrar istehsalın
 ictimai әmәyin tәşkilinin
әmәk haqqının tәşkilinin
әmәyә uyğunlaşmanın
әmәyin stimullaşdırılmasının

Sual: Әmәk intizamının reallaşdırılması formaları: (Çәki: 1)
könüllü vә mәcburi
Iqtisadi vә sosial
Fiziki vә mexaniki
Estetik vә gigiyenik
Real vә nominal

Sual: İctimai әmәyin tәşkilinin formaları nәdәn asılı deyil: (Çәki: 1)
Ictimai quruluşun xarakterindәn
mülkiyyәt formalarından
Iqtisadi qanunlardan



dövlәtin sosial iqtisadi siyasәtindәn
istehsal әlaqәlәrinin xarakterindәn

Sual: İstehsalat briqadası nәyi әks etdirir (Çәki: 1)
әmәk kollektivinin ilkin hәlqәsidir
müstәqil tәsәrrüfat vahididir
tam tәsәrrüfüt hesablı müstәqil kolllektivdir
kömәkçi tәsәrrüfatdır
xidmәtedici sahәdir

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

BÖLMӘ: 06 01
Ad 06 01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqının hәyat sәviyyәsi baxımından hansı növlәri var? (Çәki: 1)
fәrdi vә xüsusi әmәk haqqı
nominal vә real әmәk haqqı
fәrdi vә xüsusi әmәk haqqı
müstәqim vә qmüstәqim әmәk haqqı
vaxtamuzd vә işәmuzd әmәk haqqı

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

Sual: İş qüvvәsinin qiymәti necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
işçinin iş qüvvәsinin tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәrlә
işçinin iş qüvvәsinin vә onun ailәsinin tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәrlә
işçinin ixtisasının artırılmasına çәkilәn xәrclәrlә



işçinin tәhsil almasına çәkilәn xәrclәrlә
işçinin peşә qabiliyyәtinin inkişafına çәkilәn xәrclәrlә

Sual: Real әmәk haqqının iqtisadi mahiyyәti necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
nominal әmәk haqqı ilә alınan malların miqdarı kimi
nominal әmәk haqqı ilә alınan xidmәtlәrin miqdarı kimi
ay әrzindә alınan malların miqdarı kimi
nominal әmәk haqqı ilә alınan mal vә xidmәtlәrin miqdarı kimi
ay әrzindә alınan mal vә xidmәtlәrin miqdarı kimi

Sual: Respublikamızda nominal vә real әmәk haqqı necә әlaqәlidir? (Çәki: 1)
real әmәk haqqı nominal әmәk haqqından çoxdur
nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәrdir
nominal әmәk haqqı real әmәk haqqının 50%ni tәşkil edir
real әmәk haqqı nominal әmәk haqqının 50%ni tәşkil edir
nominal әmәk haqqı real әmәk haqqından nisbәtәn çoxdur

Sual: Әmәk haqqı bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
iş qüvvәsi dәyәri vә qiymәtinin çevrilmiş formasını
istehsal edilmiş mәhsulların dәyәrini
istehlak edilmiş mәhsulların dәyәrini
hazır mәhsulların dәyәrini
istehlak edilmiş xidmәtlәrin dәyәri

Sual: İş qüvvәsinin dәyәrinin hansı hәdlәri vardı? (Çәki: 1)
aşağı vә orta
aşağı vә yuxarı
yuxarı vә orta
orta vә minimal
yuxarı vә maksimal

BÖLMӘ: 06 02
Ad 06 02

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqının strukturuna nә daxil deyil? (Çәki: 1)
әmәk haqqının tarif hissәsi.
nadbavkalar (stimullaşdırıcı әlavә)
әlavәlәr vә konpensasiyalar.



mükafatlar.
işәmuzd vә vaxtamuzd әlavәlәr.

Sual: Әmәk haqqının tәşkili prinsiplәrinә aiddir: (Çәki: 1)
әmәyin keyfiyyәti vә kәmiyyәti
qәnaәtlilik
әmәyin uçotu .
әmәyin planlaşdırılması
.әmәyin çevikliyi

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

Sual: Әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir edәn xarici amillәrә aid deyil: (Çәki: 1)
dövlәtin qanunvericilik aktları
müvafiq sәrәncamlar vә әmәk bazarının vәziyyәti
beynәlxalq aktlar vә sazişlәr
dövlәt tәnzimlәnmәsi vә hәmkarların tәsiri
milli mәclisin qәrarları vә әmәk bazarının qanunları

Sual: Әmәk haqqının yüksәk sәviyyәsi nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
yüksәk iş qabiliyyәtindәn vә әmәk intensivliyindәn
yüksәk iş qabiliyyәtindәn vә әmәyin mәzmunundan
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin keyfiyyәtindәn
yüksәk iş qabiliyyәti vә mәhsulun çeşidindәn
yüksәk iş qabiliyyәti vә әmәk şәraitindәn

Sual: İqtisadi cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş ölkәlәrdә iş qüvvәsinin dәyәri әsasәn hansı
hәddә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)

aşağı
yuxarı
orta
sosial
fiziki

Sual: Hansı halda nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәrdir? (Çәki: 1)
inflyasiya 10%dәn çox olanda
inflyasiya 20%dәn çox olanda
inflyasiya 0%a bәrabәr olanda
inflyasiya 50%dәn aşağı olanda



inflyasiya 50%dәn yuxarı olanda

Sual: İnkişaf etmiş ölkәlәrdә iş qüvvәsinin dәyәri әsasәn hansı sәviyyәdә müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)

aşağı
yuxarı
orta
fiziki
sosial

Sual: Әmәk haqqı hәyat sәviyyәsinin hansı göstәricisini әks etdirir? (Çәki: 1)
tәbii artım
orta ömür uzunluğu
doğum әmsalı
hәyatın keyfiyyәtini
insanın sağlamlığı

Sual: Әmәk haqqı işçilәrin maddi vә mәnәvi rifahlara olan tәlәbatının ödәnilmәsi ilә bağlı
onların hansı qabiliyyәtini artırır? (Çәki: 1)

fiziki sağlamlığını
mәnәvi dәyәrlәrini
zehni qüvvәsini
yaradıcılıq imkanlarını
alıcılıq imkanlarını

Sual: Respublikada real әmәk haqqı nominal әmәk haqqının hansı hissәsini tәşkil edir?
(Çәki: 1)

50%
60%
90%
40%
75%

BÖLMӘ: 06 03
Ad 06 03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk haqqının әsas funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal, idarәetmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә, mövqe



planlaşdırma, idarәetmә, stimullaşdırma
qiymәtlәndirmә, stimullaşdırma, tәnzimlәmә
uçot, qiymәtlәndirmә, tәkrar istehsal
idarәetmә, mğvqe, qiymәtlәndirmә,uçot

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

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: Hansı ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin orta dәyәri daha yüksәkdir? (Çәki: 1)
İqtisad cәhәtdәn zәif inkişaf etmiş ölkәlәrdә
Asiya ölkәlәrindә
İqtisad cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә
Afrika ölkәlәrindә
Şimali Avropa ölkәlәrindә

Sual: İş qüvvәsinin qiymәtinin dәyәrdәn kәnarlaşmasına sәbәb olan amillәrә aid deyil:
(Çәki: 1)

işçi qüvvәsinin keyfiyyәti
istehsalın rentabelliyi
iş qüvvәsinә tәlәb vә tәklif
ictimai tәlәbat
mәhsulun istehlak dәyәri

BÖLMӘ: 07 01
Ad 07 01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları neçә bölmәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)



3
8
6
2
5

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

15
19
20
25
23

Sual: Tarif cәdvәli özündә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
tarif maaşlarının vә iş vaxtı normalarının mәcmusunu
tarif dәrәcәlәrinin mәcmusunu
tarif dәrәcәlәrinin vә tarif әmsallarının mәcmusunu
tarif әmsallarının mәcmusu
tarif dәrәcәlәrinin vә tarif maaşlarının mәcmusu

BÖLMӘ: 07 02
Ad 07 02

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tarif ixtisas sorğu kitabçaları nәyin tәşkili ünsürüdür? (Çәki: 1)
әmәyin tәşkilinin
tarif sisteminin
Iş yerlәrinin tәşkilinin
Istehsal sisteminin .
Ictimai әmәyin tәşkilinin .

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: Tarif cәdvәlinin diapazonu necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
tarif әmsallarının әvvәlki vә son nisbәti kimi
birincinin sonuncuya nisbәti kimi
sonuncunun birinciyә nisbәti kimi
sonuncunun üçüncüyә nisbәti kimi
beşincinin sonuncuya nisbәti kimi

BÖLMӘ: 07 03
Ad 07 03

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tarif sisteminin әsas ünsürlәri: (Çәki: 1)
tarif cәdvәli, әmәk haqqı, әmәyin normalaşdırılması
tarif maaşları, mükafat, әmәyin tәşkili
tarifixtisas sorğu kitabçaları, әmәk haqqı, әmәyin reduksiyası
tarif cәdvәli, tarif maaşları, tarifixtisas sorğu kitabçaları
әmәk normaları, mükafat, tarif cәdvәli

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

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

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



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

Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqının sistemlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
sadә vәmütәrәqqi
sadәvә akkord
sadә vә mükafatlı
sadә vә müstәqim
sadә vә qeyrimüstәqim

Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqının formaları hansıdır? (Çәki: 1)
 Sadә, mütәrәqqi
 Mükafatlı, müstәqim
 Sadә, akkord
sadә, mükafatlı
 Mükafatlı, qeyrimüstәqim

Sual: Akkord әmәk haqqının xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir: (Çәki: 1)
 әmәk haqqı aylıq nәticәlәrә görә verilir
 әmәk haqqı hәftәlik verilir
 әmәk haqqı gündәlik verilir
әmәk haqqı kompleks işә görә verilir
 Kömәkçi fәhlәnin әmәk haqqısı xidmәt etdiyi әsas fәhlәnin әmәk haqqısından

asılıdır

Sual: İşәmuzd әmәk haqqının hansı forması vardır? (Çәki: 1)
mütәrәqqi, müstәqim
 Sadә, mütәrәqqi
 Sadә, mükafatlı
 Akkord, qeyrimütәrәqqi
 Mükafatlı, qeyrimütәrәqqi



Sual: İşәmuzd әmәk haqqının neçә forması var? (Çәki: 1)
4
5
3
2
7

Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqının neçә forması vardır? (Çәki: 1)
2
3
5
6
8

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

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 bir neçә istehsal әmәliyyatlar üçün müәyyәn edilir
işin ödәnişi briqada üçün müәyyәn edilir
işin ödәnişi kollektiv şәkildә müәyyәn edilir

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: Fәhlәlәrin işәmuzd әmәk haqqının hesablanmasında istifadә olunan әsas
göstәricilәrә aiddir: (Çәki: 1)

işәmuzd hasilat norması vә tarif maaşı
işәmuzd hasilatnorması vә işin hәcmi
işәmuzd hasilat norması vә müvafiq tarif maaşı



işәmuzd hasilat norması vә tarif әmsalı
işәmuzd hasilat norması vә xidmәtlәrin hәcmi

Sual: Fәhlәnin müstәqim әmәk haqqı 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: İşәmuzdmütәrәqqi әmәk haqqı sistemindә hansı iş qiymәtlәri tәtbiq edilir? (Çәki:
1)

sabit vә artan iş qiymәtlәri
dәyişәn vә artan iş qiymәtlәri
sabit vә dәyişәn iş qiymәtlәri
artan vә azalan iş qiymәtlәri
sabit vә azalan iş qiymәtlәri

Sual: Mühәndis–texniki işçilәrin vә idarәedәn heyәtin әmәk haqqısı neçә hissәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)

5
2
4
3
6

Sual: Mükafatlandırmada әsasәn hansı mәsәlә nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
mükafatlandırma göstәricilәri vә amillәri
mükafatlandırmanın şәrtlәri
mükafatın sex, sahә, peşәvә ayrıayrı işlәr üzrә konkret hәcmi
mükafatların verilmәsi qaydaları vә müddәti
mükafatlandırma göstәricilәrini müәyyәn edәn heyәtin sayı

Sual: Mükafatlandırmanın hansı formaları var? (Çәki: 1)
fәrdi vә kollektiv
Işәmuzd vә vaxtamuzd.
Ümumi vә xüsusi
әsas vә әlavә .
birbaşa vә dolayı.

Sual: Sadә vaxtamuzd sistemindә әmәk haqqı necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
fәhlәnin sәrf etdiyi faktiki vaxtın miqdarı vә tarif maaşı әsasında
fәhlәnin sәrfetdiyi 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: Vaxtamuzd әmәk haqqının hesablanmasında istifadә olunan әsas göstәricilәr:
(Çәki: 1)

tarif maaşı vә işlәnmiş iş saatlarının miqdarı
tarif maaşıvә tarif dәrәcәsi
tarif maaşı vә hasilat norması
tarif maaşı vә xidmәt norması
tarif maaşı vә yerinә yetirilәn işin hәcmi

Sual: Kömәkçi fәhlәnin әmәk haqqısı onun xidmәt etdiyi әsas fәhlәnin әmәk
haqqısından asılı olur? (Çәki: 1)

qeyrimüstәqim
 Müstәqim
 Akkord
 Mükafatlı
 Mütәrәqqi

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşәmuzdmütәrәqqi әmәk haqqı sistemindә neçә iş qiymәtlәri tәtbiq edilir? (Çәki:
1)

3
2
4
1
5

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

Sual: Milli iqtisadiyyatda fәhlәlәrin әmәyinin ödәnilmәsinin hansı forması üstünlük tәşkil
edir? (Çәki: 1)



işәmuzd
vaxtamuzd
mütәrәqqi
akkord
müstәqim

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
istehsalın vә әmәyin tәşkili sәviyyәsinin artırılması
әmәyin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinin nәzәrә alınması

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әsas sosial proseslәrә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
 uyğunlaşma, motivlәşmә, sosial nazarәt, assimilyasiya
stimul
fәaliyyәt mәqsәdlәri
 situasiyanın subyekti
fәaliyyәtin sosialiqtisadi nәticәlәri

Sual: Kollektiv (qrup) rәhbәrinin funksiyasına hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki: 1)
 әmәyin tәşkili vәziyyәtinin öyrәnilmәsi
 tәrbiyәlәndirmә vә digәr tәsiretmә mәsәlәlәri
tәsәrrüfatçılıq funksiyası, istehsal, tәşkilatçılıq, icraedici, inzibati, qiymәtlәndirmә vә

s.
 işçilәrin sayı vә onların sosial tәrkibi
 kollektiv üzvlәrinin әmәk vә ictimai fәallığı

Sual: Sosial qrupların mövcud parametrlәrinin әhatә etdiyi mәsәlәlәr: (Çәki: 1)
qrupun tәrkibi, strukturu, qrup prosesi, normaları, qrup dәyәrlәri
 kooperasiya
 uyğunlaşma
 әlaqәlәndirmә
 işçilәrin sayı vә onların sosial tәrkibi



Sual: İşçilәrin sosial qrupları nәyә daxildir? (Çәki: 1)
ailәnin quruluşuna
 müәssisәnin sosial strukturuna
istehsal strukturuna
sәnayenin quruluşuna
iqtisadiyyatın quruluşuna

Sual: Sosial proseslәrdә iştirak edirlәr: (Çәki: 1)
obyekt vә subyekt
insan vә tәbiәt
 texnika vә ona nәzarәt edәnlәr
idarә edәn orqanlar
 rәqiblәr

Sual: Müәssisә: (Çәki: 1)
әmәk kollektivlәrindә sosial sabitliyi möhkәmlәndirir
sosial әdalәt prinsipini tәmin edir
әmәk mәhsuldarlığının artmasını nәzәrdә tutur
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinin әsasıdır
istehsalatda әmәk kollektivlәrini әsas formasıdırn

Sual: Müәssisәnin sosial tәşkili nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
işçilәrin sosial münasibәtlәrinin mәcmusunu
 fәaliyyәtinin iqtisadi vә texnikitexnoloji әsaslarını
tәşkilatı vә iqtisadi vәhdәtliyi
mәhsuldar qüvvәlәrin fәaliyyәt formasını
 sosial sabitliyinin möhkәmlәndirilmәsini

Sual: Müәssisәnin sosial tәşkili nәyi birlәşdirir? (Çәki: 1)
texnika vә texnologiyanı
әmәk şәraitini
işçilәrin sosial qruplarını
 şәxsiyyәtin sosialpsixoloji xarakteri vә keyfiyyәti
tәzahüretmә dәrәcәni

Sual: Müәssisәnin sosial tәşkilinin neçә әlamәti vardır: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Qәrb ölkәlәrindә kiçik qrupların öyrәnilmәsi bir neçә istiqamәtdә aparılır. Onların
sayı: (Çәki: 1)

2



3
4
5
6

Sual: Әmәk fәaliyyәti zamanı sosial proseslәrә aiddir: (Çәki: 1)
yeni texnikanın tәdbiqi
müәssisәdә avadanlığın quraşdırılması
әmәyә uyğunlaşması
işçilәrә peyvәndlәrin vurulması
ilkin mәlumatın emalı

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәlәrin iqtisadi hüquqi atributlarının sayı: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәk kollektivlәrinin peşәixtisas strukturuna aşağıdakı işçilәr daxil deyil: (Çәki: 1)
azixtisaslı
ixtisaslı
yüksәk ixtisaslı
minimal ixtisaslı
ixtisassız

Sual: Qәrb ölkәlәrindә kiçik qruplar necә öyrәnilir? (Çәki: 1)
sosiometriya, sosioloji istiqamәtdә, qrup dinamikası elmi konsepsiyası әsasında
 müәssisә üzvlәrinin fәallığına görә
 rәqabәtin sosial vә psixoloji münaqişәlәrә çevrilmәsi baxımından
 işçilәrin mürәkkәb qarşılıqlı tәsirlә, sosial proseslәrlә üzlәşmәsi baxımından
 kollektiv üzvlәrinin sosial tәrkibinә görә

Sual: Qәrb ölkәlәrindә kiçik qrupların öyrәnilmәsi hansı istiqamәtlәrdә aparılır? (Çәki: 1)
 sosialpsixoloji istiqamәtdә



 birbirilә qarşılıqlı tәsir şәraitindә
sosiometriya, sosioloji istiqamәtdә, qrup dinamikası elmi konsepsiyası әsasında
 kollektiv üzvlәrinin әmәk vә ictimai fәallığına görә
 işçilәrin sosial tәrkibinә görә

Sual: Müәssisәlәrin iqtisadihüquqi atributlarının әhatә etdiyi mәsәlәlәr: (Çәki: 1)
 situasiyanın subyekti
 fәaliyyәt mәqsәdlәri, hәmin fәaliyyәtin sosialiqtisadi nәticәlәri
müәssisә haqqında әsasnamә vә nizamnamә, tabeçiliyi, hüquqi şәxs sәlahiyyәti,

müstәqil balansa malik olması, bankda xüsusi hesablaşma hesabı
 müәssisә maddiistehsal sahәlәrinin istehsaltexniki hәlqәsi kimi
 müәssisә sosialiqtisadi sistem kimi

Sual: Müәssisәlәrin iqtisadihüquqi atributları: (Çәki: 1)
müәssisә haqqında әsasnamә vә nizamnamә, tebeçiliyi, hüquqi şәxs sәlahiyyәti,

müstәqil balansa malik olması, bankda xüsusi hesablaşma hesabları
 müәssisә sosialiqtisadi sistem kimi
 müәssisә hüquqi şәxs kimi
 müәssisә maddiistehsal sahәlәrinin istehsaltexniki hәlqәsi kimi
 müәssisә sahibkarlıq obyekti kimi

Sual: Qәrb sosiologiyasında, qrup probleminin tәdqiqindә hansı cәhәtlәrә xüsusi fikir
verilir? (Çәki: 1)

 ictimai münasibәtlәrdә müәyyәn mövqe vә rolu öyrәnilir
 qrup mәnafelәri, mәqsәdlәrinә diqqәt yetirilir
hәm qrup, hәm dә fәrdi yanaşma vәhdәtlik tәşkil edir, onların fәaliyyәti sosial, hәm

dә psixoloji baxımdan öyrәnilir, daha çox kiçik qrupların tәdqiqinә әhәmiyyәt verilir
 özünütәsdiqlәmә, özünü reallaşdırmaya fikir verilir
 formal vә qeyriformal strukturların düzgün әlaqәlәndirilmәsinә diqqәt yetirilir

Sual: Qәrb sosiologiyasında qrup probleminin tәdqiqindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir?
(Çәki: 1)

qrup hәm dә fәrdi yanaşma vәhdәtlik tәşkil edir, onların fәaliyyәti sosial, hәm dә
psixoloji baxımdan öyrәnilir, daha çox kiçik qrupların tәdqiqinә әhәmiyyәt verilir

 qiymәtlәndirmә mәsәlәlәrinә fikir verilir
 sosial proseslәrә nәzarәt sisteminә diqqәt verilir
 qrup mәnafelәrinә, mәqsәdlәrinә diqqәt yetirilir
 әmәk bölgüsü vә kooperasiyası mәsәlәlәri şәrh edilir

Sual: Sosial situasiyalar öz xarakteri vә mәzmununa görә vaxt baxımından hansı
formada olurlar? (Çәki: 1)

 kooperasiya formasında
uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli olurlar
 uyğunlaşma formasında
 münaqişә formasında
 rәqabәt formasında



Sual: Sosial situasiyalar öz xarakteri vә mәzmununa görә vaxt baxımından neçә
formada olurlar? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Sosial proseslәrdәn biri dә rәqabәtdir. Rәqabәt hansı formadan ibarәtdir? (Çәki: 1)
 münaqişә
 kooperasiya, әmәk bölgüsü
şәxsi vә qeyrişәxsi formada
 adamların әmәkdaşlığı
 qarşılıqlı mәnafelәr

Sual: Sosial situasiyalar nә kimi tәsnifata ayrılır? (Çәki: 1)
 kooperasiya
 uyğunlaşma
fәaliyyәtin mәqsәdi, situasiyanın subyekti, istiqamәt üzrә mәzmunu, situasiyanın

dinamikası, tәzahüretmә dәrәcәsi
 rәqabәt
 münaqişә, assimilyasiya

Sual: Sosial situasiyaların tәsnifatına hansı mәsәlәlәr daxildir? (Çәki: 1)
fәaliyyәtin mәqsәdi, situasiyanın subyekti, istiqamәt üzrә mәzmunu, situasiyanın

dinamikası, tәzahüretmә dәrәcәsi
 sәfәrbәredici funksiyalar
 әlaqәlәndirmә funksiyası
 kooperasiya
 müәssisәlәrin üfüqi әlaqәlәri, üfüqi әmәk bölgüsü vә ixtisaslaşması

Sual: Әsas sosial proseslәr hansılardır? (Çәki: 1)
 situasiyanın subyekti
 tәzahüretmә dәrәcәsi
 fәaliyyәtin mәqsәdi
kooperasiya, rәqabәt, uyğunlaşma, münaqişә, assimilyasiya

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Müәssisәnin әsas konsepsiyaları hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
 müәssisә operativ – tәsәrrüfatçılıq, maddi istehsal, sahibkarlıq fәaliyyәti kimi
 müәssisә әmәk kollektivlәrinin әsası kimi
müәssisә istehsal sahәlәrinin istehsaltexniki hәlqәsi kimi, nisbi iqtisadi müstәqilliyә

malik olan istehsal tәşkilatı kimi, dövlәt istehsal orqanı, sahibkarlıq obyekti kimi, iqtisadi
sistem kimi, hüquqi şәxs kimi

 müәssisә haqqında nizamnamә
 müәssisә istehsaltexniki vә tәşkilatı hüquqi vәhdәtliyi kimi

Sual: Müәssisәnin әsas konsepsiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
maddi istehsal sahәlәrinin istehsaltexniki hәlqәsi kimi, nisbi iqtisadi müstәqilliyә

malik olan istehsal tәşkilatı kimi, dövlәt istehsal orqanı, sahibkarlıq obyekti kimi, iqtisadi
sistem kimi, hüquqi şәxs kimi

 müәssisә haqqında әsasnamә
 müәssisә haqqında nizamnamә
 operativ tәşkilatçılıq
 maddi istehsal, sahibkarlıq fәaliyyәti

Sual: Sosial fәaliyyәt hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
 rәqabәt
 kooperasiya
şәxsin özü, fәal davranışa olan tәlәbat vә stimul, fәaliyyәt metodları, mәqsәdlәri vә

s.
 әsas sosial proseslәr
 uyğunlaşma

Sual: Sosial fәaliyyәtә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
 әsas sosial proseslәr
fәaliyyәtdә olan şәxsin özü, fәal davranışa olan tәlәbat vә stimul, fәaliyyәt

metodları, fәaliyyәt mәqsәdlәri vә s.
 fәaliyyәtin mәqsәdi
 situasiyanın dinamikası
 uyğunlaşma

Sual: Sosial proseslәrdәn biri şәraitә uyğunlaşmadır. Şәraitә uyğunlaşma neçә formada
olur? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6



Sual: Sosial proseslәrdәn biri şәraitә uyğunlaşmadır. Şәraitә uyğunlaşma hansı halda
olur? (Çәki: 1)

uyğunlaşma fәrdi vә qrup halında olur
 uyğunlaşma briqadir formasında olur
 uyğunlaşma bütün hallarda fәaliyyәtdә olur
 uyğunlaşma әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәtbiqindә baş verir
 uyğunlaşma istiqamәtlәr üzrә olur

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәti hansı mәsәlәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
 üfüqi әlaqәlәr, әmәk bölgüsü
 istehsalın elmitexniki inkişafı
hәm texniki sistemlәr, hәm dә sosial proseslәrlә bağlıdır
 istehsal vә tәsәrrüfatçılıqla bağlıdır
 kollektiv üzvlәrinin әmәk vә ictimai fәallığı

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәti nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
hәm texniki sistemlәr, hәm dә sosial proseslәrlә bağlıdır
 sәfәrbәredici funksiya ilә bağlıdır
 sosialmәişәt funksiya ilә bağlıdır
 istehsal vә tәsәrrüfatçılıqla bağlıdır
 özünü tәnzimlәmә ilә bağlıdır

Sual: Müәssisәdaxili sosial strukturlar vә onların fәaliyyәti hansı mәsәlәlәri әhatә edir?
(Çәki: 1)

birinci növbәdә işçilәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar
 xarici mühitlә әlaqәsinә görә
 sosiolojipsixoloji birliyin sәviyyәsi
 nәzarәtedici funksiya ilә әlaqәdar
 üfüqi әlaqәlәr, üfüqi әmәk bölgüsü vә ixtisaslaşması

Sual: Müәssisәdaxili sosial strukturlar vә onların fәaliyyәti nә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)
 әlaqәlәndirmә funksiyası ilә әlaqәdardır
 tәsәrrüfatçılıq funksiyası ilә bağlıdır
birinci növbәdә işçilәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdardır
 nәzarәtedici funksiya ilә bağlıdır
 icraedici funksiya ilә bağlıdır

Sual: Әmәk kollektivlәrinin peşәixtisas strukturunu müәyyәn etmәk üçün fәhlәlәr
müәyyәn ixtisas qruplarına ayrılırlar. Onların sayı: (Çәki: 1)

2
3
4
5
6



Sual: Әmәk kollektivlәrinin peşәixtisas strukturunu müәyyәn etmәk üçün fәhlәlәr neçә
әsas ixtisas qruplarına ayrılırlar? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Qәrb әdәbiyyatında qәbul olunmuş prinsiplәrә görә kiçik qruplar neçә tәsnifata
ayrılır? (Çәki: 1)

ilkin vә qeyriilkin, formal vә qeyriformal, üzvülük qrupu vә referat
 xarici mühitlә әlaqәsinә görә
 istehsalın elmitexniki inkişaf sәviyyәsinә görә
 işçilәrin sayı vә onların sosial tәrkibinә görә
 üfüqi әlaqәlәr üfüqi әmәk bölgüsü vә ixtisaslaşmaya görә

Sual: Müәssisәdaxili sosial strukturlar vә onların fәaliyyәti ilk növbәdә hansı mәsәlә ilә
әlaqәdardır? (Çәki: 1)

 istehsal funksiyası ilә bağlıdır
 özünü tәnzimlәmә funksiyası ilә әlaqәdardır
işçilәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdardır
 sosialmәişәt funksiyası ilә әlaqәdardır
 әlaqәlәndirmә funksiyası ilә әlaqәdardır

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: A.Maslou nәzәriyyәsindә fizioloji tәlәbat nә ilә bağlıdır: (Çәki: 1)
insanın fiziki mövcudluğu ilә (qida, sağlamlıq, inkişaf)
hәyatın tәhlükәsizliyi ilә
qabiliyyәtin inkişafı ilә
sosial ehtiyaclarının ödәnilmәsi ilә
sosial prestiji ilә

Sual: A.Maslou nәzәriyyәsindә hörmәt vә özünә hörmәt nә ilә bağlıdır: (Çәki: 1)
sosial prestijlә, yüksәk statusa malik olması ilә
fizioloji tәlәbatla
mәnәvi tәlәbatla
yaradıcı fәaliyyәtlә



mәnzilә olan tәlәbatla

Sual: A.Masloun «tәlәbatlar nәzәriyyәsi»nә görә neçә növ tәlәbat mövcuddur: (Çәki: 1)
5
6
3
7
4

Sual: A.Masloun «tәlәbatlar nәzәriyyәsi»ndә ilk vә әn vacib: (Çәki: 1)
prestij tәlәbatdır
fizioloji tәlәbatdır
sosial tәlәbatdır
әmәyә tәlәbatdır
tәhlükәsizlik tәlәbatdır

Sual: D.MakQreqorun әmәyin motivasiya nәzәriyәsi nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
X nәzәriyyәsi, Z nәzәriyyәsi
X nәzәriyyәsi, S nәzәriyyәsi
X nәzәriyyәsi, Y nәzәriyyәsi
Y nәzәriyyәsi, Z nәzәriyyәsi
Z nәzәriyyәsi, Y nәzәriyyәsi

Sual: Davranış motivlәrinin beş qrupa ayrılmasının elmi әsaslarını kim işlәmişdir? (Çәki:
1)

K.Alderfer
D.Maklelland
A.Smit
F.Qersberq
A.Maslou

Sual: Motivasiya bilavasitә hansı anlayışlarla bağlıdır? (Çәki: 1)
fәaliyyәt, mәsuliyyәt, dәyәrlәr
tәlәbat, mәnafelәr, dәyәrlәr
işgüzarlıq, tәşәbbüskarlıq, mәsuliyyәt
mәhsuldarlıq, qәnaәtcilik, obyektivlik
tәşkilatçılıq, mәnafelәr, dәyәrlәr

Sual: Motivlәşmә özündә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
sosial davranışa meyletmәni
davranışın daxili vadaredicilәrinin formalaşmasını
әmәyә münasibәtin formalaşmasını
әmәk fәaliyyәtinin әsaslandırılmasını
işçilәrin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini



Sual: İnsanın yaranması ilә meydana gәlib vә ömür boyu onları müşahidә edir: (Çәki: 1)
tәlәbatlar
qanunlar
әmәk funksiyaları
dәyәrlәr
hәyat sәviyyәsi

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: A.Maslou nәzәriyyәsindә tәhlükәsizliyә tәlәbat nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
istirahәtlә
sosial prestijlә
yaradıcı fәaliyyәtlә
hәyatın qorunması
özünә inamla

Sual: D.MakQreqorun X nәzәriyyәsi hansı insana aiddir: (Çәki: 1)
sәmәrәli insana
iqtisadi insana
sosial insanlara
optimist insanlara
intizamlı insanlara

Sual: F.Qertsberqin nәzәriyyәsinә görә motivatorlar qrupuna daxil deyil: (Çәki: 1)
maraqlı әmәk mәzmunu; mәqsәdә çatma
mәsuliyyәt; peşәvәzifә artımı;
şәxsi özünüreallaşdırma imkanı
mәqsәdә çatma; peşәvәzifә artımı
ailә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

Sual: Gigiyenik amili özündә әks etdirәn motivlәşmә nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?
(Çәki: 1)

F.Qersberq
E.Meyo
A.Maslou
V.Vrum
D.Makklelland



Sual: İlk tәlәbat özündә neçә xassәni birlәşdirir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İnsanın ilk tәlәbatına nә aiddir? (Çәki: 1)
bioloji vә fizioloji
tәbii vә fizioloji
bioloji vә mәnәvi
bioloji vә sosioloji
sosioloji vә mәnәvi

Sual: A.Maslounun motivlәşdirmә nәzәriyyәsi neçә pillәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
4
5
3
7
8

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk motivasiyası nәdir: (Çәki: 1)
işçiyә hәrәkәtedici tәsir göstәrәn daxili tәlәbatların mәcmusudur
işçiyә tәsir göstәrәn xarici qüvvәlәrin mәcmusudur
işçiyә tәsir edәn xarici vә daxili qüvvәlәrin mәcmusudur
mәnәvi dәyәrlәrin mәcmusudur
insanı hәrәkәtә gәtirәn ilahi qüvvәdir

Sual: Alderferin tәlәbat nәzәriyyәsi hansı qruplardan ibarәtdir: (Çәki: 1)
yaşama, mövcud olma; sosial tәlәbat; şәxsi inkişaf
yaşama, mövcud olma; maddi tәlәbat; şәxsi inkişaf
şәxsi inkişaf; tәhlükәsizlik; mәnәvi inkişaf
mövcud olma; yaşama; şәxsi tәlәbat



şәxsi inkişaf; maddi tәlәbat; tәhlükәsizliyә tәlәbat

Sual: F.Xertsberqin nәzәriyyәsinә görә әmәyi motivlәşdirәn amillәr hansı qrupa bölünür:
(Çәki: 1)

gigienik vә tәhlükәsizlik
gigienik vә motivatorlar
motivatorlar vә tәhlükәsizlik
motivatorlar vә uğurlar
uğurlar vә mәsuliyyәt

Sual: Tәlәbatın mahiyyәtcә izahı nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
insanların maddi maraqları ilә bağlıdır
insanların mәnәvi dәyәrlәri ilә bağlıdır
işçilәrin obyektiv maddi vә mәnәvi maraqları ilә bağlı olan reallıqdır
insanlar tәsir edәn xarici qüvvәdir
işçilәrin maddi marağının әsasını tәşkil edir

Sual: İki amilli tәlәbat nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
F.Hersberq
 A.Maslou
 V.Vrum
 D.Atkinson
 B.Skinner

Sual: V.Vrumun motivlәşdirmә nәzәriyyәsi neçә amildәn asılıdır? (Çәki: 1)
2
4
3
5
7

Sual: V.Vrumun motivlәşdirmә nәzәriyyәsindә hansı kәmiyyәtlәr әsas götürülür? (Çәki:
1)

valentlilik, cәhdetmә, gözlәmә
 gözlәmә, mükafatlandırma, gigiyenik
 gigiyenik, hәvәslәndirmә, cәhd etmә
 әdalәtlilik, cәhdetmә, şәxsi inkişaf
 nüfuz, mükafatlandırma, tәhlükәsizlik

Sual: Әdalәtlilik nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
 V.Vrum
S.Adams
 B.Skinner
 A.Maslou
 Heç biri



BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın neçә forması mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
8
6

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
 Sosial uyğunlaşma
 Psixofizioloji uyğunlaşma
 Peşә uyğunlaşması
 Ictimaisiyasi uyğunlaşma
iqtisadi uyğunlaşma

Sual: Әmәyә uyğunlaşma neçә mәrhәlәdәn keçir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın tanışlıq mәrhәlәsi nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
iş yeri, әmәk şәraiti, inkişaf perspektivi
 stimullaşdırma şәrtlәri, iş yeri, peşә ustalığının mәnimsәnilmәsi
 әmәk şәraiti, istehsal tapşırıqları, sabit әmәk göstәricilәrinin әldә edilmәsi
 әmәk rejimi, stimullaşdırma şәrtlәri, kollektivin layiqli kadrları sırasına daxil edilmә



 әmәyin tәşkili, kollektivin tәcrübәsinin әks edilmәsi, peşә ustalığının
mәnimsәnilmәsi

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın ikinci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
Qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi
 İdentifikasiya mәrhәlәsi
 Son mәrhәlә
 Tanışlıq mәrhәlәsi
 Heç biri

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın birinci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
 Qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi
 İdentifikasiya mәrhәlәsi
 Son mәrhәlә
Tanışlıq mәrhәlәsi
 Heç biri

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәyә uyğunlaşma amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
İstehsal vә şәxsi
 İqtisadi vә siyasi
 Sosial vә mәnәvi
 Etik vә mәnәvi
 Psixoloji vә sosial

Sual: Әmәyә uyğunlaşma amillәri neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
4
5
6
7

Sual: Әmәyә uyğunlaşmada psixoloji tәlәblәr neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
5



7
8

Sual: İntellektual sfera üzrә tәlәblәrә aiddir: (Çәki: 1)
 Görmә, yaddaş
Müşahidәçilik, zehni inkişaf
 Hәrәkәt reaksiyası, hәrәkәtin daimiliyi
 Tәfәkkür, ahәngdarlığın vәziyyәti
 Diqqәtcillik, eşitmә

Sual: Fizioloji tәlәblәrә aiddir: (Çәki: 1)
Görmә, eşitmә
 Diqqәtlilik, eşitmә
 Tәfәkkür, hәrәkәtin daimiliyi
 Zehni inkişaf, hәrәkәt sürәti
 Yaddaş, müşahidәçilik

Sual: Әmәyә uyğunlaşmada şәxsi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
işçinin sosial demoqrafik sәciyyәsi, dәyәrlәr meyli
 әmәk şәraiti, işçinin işә bağlılığı
 işçinin cinsi vә yaşı, iş stajı
 әmәyin tәşkili, әmәyin ödәnilmәsi
 peşә tәhsili, әmәk şәraiti

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın identifikasiya mәrhәlәsi nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
sabit әmәk göstәricilәrinin әldә edilmәsi, iş rejimi
 kollektiv normalar, әnәnәlәr
 kollektivin tәcrübәsinin әks edilmәsi, inkişaf perspektivi
işçinin әmәk kollektivindә qalıb işlәmәsinin qәti müәyyәnlәşmәsi
 stimullaşdırma şәrtlәri, iş yeri

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi nә ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
 Iş yeri, әmәk şәraiti
peşә ustalığının mәnimsәnilmәsi, gәlәcәyin qiymәtlәndirilmәsi
 sabit әmәk göstәricilәrinin әldә edilmәsi, iş rejimi
 kollektiv normalar, әnәnәlәr
 inkişaf perspektivi, әmәyin tәşkili

Sual: Әmәk fәaliyyәtindә işçi üçün tәlәb olunan şәraitin nәzәrә alınması hansı әmәyә
uyğunlaşma növü üçün xasdır? (Çәki: 1)

 Sosial uyğunlaşma
Psixofizioloji uyğunlaşma
 Peşә uyğunlaşması
 Ictimaisiyasi uyğunlaşma



 Sosialpsixoloji uyğunlaşma

Sual: Әmәyә uyğunlaşmanın növlәri içәrisindә әn mühümu hansıdır? (Çәki: 1)
 Sosial uyğunlaşma
 Psixofizioloji uyğunlaşma
Peşә uyğunlaşması
 Ictimaisiyasi uyğunlaşma
 Sosialpsixoloji uyğunlaşma

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hәr hansı bir işçinin işlәdiyi әmәk kollektivinin qarşılıqlı münasibәtlәr sisteminә,
dәyәrlәr meylinә uyğunlaşması necә adlanır? (Çәki: 1)

 Sosial uyğunlaşma
 Psixofizioloji uyğunlaşma
 Peşә uyğunlaşması
 Ictimaisiyasi uyğunlaşma
Sosialpsixoloji uyğunlaşma

Sual: Sosialpsixoloji uyğunlaşmada obyekt aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
 Şәxsiyyәtlәrarası münasibәtlәr
 Dәyәrlәr
 Kollektivin әnәnәlәri
 Qeyriformal tәşkilati struktur
hamısı

Sual: Aşağıdakı amillәrdәn hansı psixofizioloji uyğunlaşma üçün sәciyyәvidir? (Çәki: 1)
Sanitargigiyenik şәraitin yaxşılaşdırılması
 Peşә bacarıqlarının zәruri sәviyyәdә olması
 Formal tәşkilati strukturun mövcudluğu
 İctimai fәaliyyәt
 Kollektivin әnәnәlәrinә uyğunlaşma

Sual: Әmәyә uyğunlaşmada istehsal amillәrinә aiddir: (Çәki: 1)
istehsaliqtisadi, sosial, sosialpsixoloji
 Psixoloji, mәnәvi, sosial
 İqtisadi, psixoloji, etik



 Siyasi, pxisoloji, mәnәvi
 Sosialmәişәt, iqtisadi, mәnәvi

Sual: Әmәyә uyğunlaşmada istehsaliqtisadi amillәrә aiddir: (Çәki: 1)
әmәk şәraiti, әmәyin tәşkili
 iş yerlәri, qarşılıqlı münasibәtlәr
 әmәk kollektivinin birliyi, kollektiv dәyәrlәr sәviyyәsi
 işçinin sosial mәnşәyi, iş stajı
 işçinin işә bağlılığı, işçinin cinsi vә yaşı

Sual: Psixoloji tәlәblәr hansılardır? 03 1. Psixomotor tәlәblәr 2. Fizioloji tәlәblәr 3.
Mәnәvi tәlәblәr 4. Sosial tәlәblәr 5. Intellektual sfera üzrә tәlәblәr (Çәki: 1)

 1,2,3
 1,3,5
 2,3,4
 2,3,5,
1,2,5

Sual: Psixomotor tәlәblәrә aşağıdakılardan hansı aiddir? 1. işdә tәlәb olunan hәrәkәt
tempi 2. yaddaş 3. ümumi zehni inkişaf 4. hәrәkәtin dәqiqliyi 5. görmә qabiliyyәti (Çәki:
1)

 1,2
 2,4
 3,5
 1,5
1,4

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әmәk sferasında sosial nәzarәt mexanizmi neçә komponentdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)

2
3
4
5
6



Sual: İnzibati nәzarәt kim tәrәfindәn aparılır? (Çәki: 1)
işçilәr tәrәfindәn
mühәndislәr tәrәfindәn
hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinә malik yuxarı tәşkilatlar tәrәfindәn
icra hakimiyyәti tәrәfindәn
bәlәdiyyә tәrәfindәn

Sual: Davranış motivlәrinin beş qrupa ayrılmasının elmi әsaslarını kim işlәmişdir? (Çәki:
1)

K.Alderfer
D.Maklelland
A.Smit
F.Qersberq
A.Maslou

Sual: Neçә növ sosial qrup nәzarәti mövcuddur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Normatәlәb nәdir: (Çәki: 1)
etalon normalardır
әmәk normalardır
istehsal normalardır
әnәnәvi normalardır
istehlak normalardır

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşçinin peşәixtisas normaları hansı sәnәtdә әks olunur? (Çәki: 1)
müәssisә haqqında әsasnamәdә
vәzifә tәlimatlarında
müәssisәnin hüquqi snәdlәrindә
әmr vә sәrәncamlarda
müәssisәnin hesabat sәnәdlәrindә



Sual: Mәnәvi normalar hansı davranış növü baxımından mühüm әhәmiyyәt kәsb edir?
(Çәki: 1)

iqtisadi davranış
әmәk davranışı
sosial davranış
nümunәvi davranış
demoqrafik davranış

Sual: Sosial nәzarәt anlayışı elmә ilk dәfә kim tәrәfindәn daxil edilmişdir? (Çәki: 1)
Robert Paru
Oqyust Kont
Qabriyel Tard
Edvard Ross
Emil Dürkheym

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Sosial nәzarәt nә demәkdir? (Çәki: 1)
kollektivdә qәbul olunmuş norma vә qaydalara işçilәrin әmәk davranışının uyğun

gәlmәsinin tәmin edilmәsidir
işçilәrin münasibәtinlәrinin tәnzimlәnmәsidir
işçilәrmaşınlar sistem daxilindә yaranan münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsidir
işçilәrlә sahibkarlar arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsidir
işçilәrlә menecerlәr arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsidir

Sual: Sosial nәzarәtin qiymәtlәndirmә funksiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
işçilәrin hәrәkәtlәri ilә әmәk kollektivindә mövcud davranış qaydaları müqaisә edilir
işçilәrin davranışları birbiri ilә müqayisә edilir
işçilәrin davranış qanunauyğunluğu yoxlanılır
işçilәrin iş qabiliyyәti qiymәtlәndirilir
işçilәrin әmәk intizamı yoxlanılır

Sual: Sosial nәzarәtin stimullaşdırma funksiyasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına yönәldilmәsindәn
әmәk davranışını tәnzimlәmәk mәqsәdilә hәyata keçirilәn tәsir reaksiyasından
iş vaxtı itkilәrin azalmasına tәsir etmәkdәn
iş vaxtından daha sәmәrәli istifadәsinә tәsir etmәkdәn



 işçilәrin әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına tәsir etmәkdәn

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Sosioloji tәdqiqatların neçә funksiyası vardır? (Çәki: 1)
5
6
7
4
8

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosioloji tәdqiqatların funksiyalarına aid deyil? (Çәki: 1)
 İdrak funksiyası
 Elmipraktiki funksiya
 Tәnqidi funksiya
 İstehsal funksiyası
Stimullaşdırıcı funksiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosioloji tәdqiqatların funksiyalarına aiddir? (Çәki: 1)
Iqtisadi, istehsal
 Mәnәvi, tәrbiyәvi
 әmәk, idarәetmә
 qiymәtlәndirmә, tәnqidi
 idrak, mәnәvi

Sual: Sosioloji tәdqiqatların neçә növü vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sosioloji tәdqiqatlar neçә mәrhәlәdәn keçir? (Çәki: 1)
2
3
4
5



6

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda seçmә müşahidәsinin hansı növlәri vardır? (Çәki: 1)
Mexaniki vә tipik
 Tәsadüfi vә monoqrafik
Mexaniki vә monoqrafik
 Tipik vә monoqrafik
Yazılı vә tipik

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Sosioloji tәdqiqatların tәşkilinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
 Sosioloji mәlumatların toplanması
 Mәlumatların işlәnib hazırlanması
 İlkin mәlumatlarıın qruplaşdırılması
 Mәlumatların tәhlili, yoxlanılması
Hamısı

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda istifadә olunan şkalanın neçә tipi vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda istifadә olunan nominal şkalanın funksiyası nәdir? (Çәki: 1)
tәsniflәşdirmә funksiyası
 Qiymәtlәndirmә funksiyası
 Ölçmә funksiyası
 Stimullaşdırma funksiyası
 Idarәetmә funksiyası

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda istifadә olunan qaydalı şkalanın funksiyası nәdir? (Çәki: 1)
 tәsniflәşdirmәk funksiyası
mübahisә etmәk funksiyası
 Ölçmәk funksiyası
 Müqayisә etmәk funksiyası



 İdarә etmәk funksiyası

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda istifadә olunan interval şkalanın funksiyası nәdir? (Çәki: 1)
Sosial әlamәtlәrin intensivliyinin ölçülmәsi, onların tәzahür etmәsi arasındakı

kәmiyyәtin müәyyәn edilmәsi
 Sosioloji tәdqiqatların tәsniflәşdirilmәsi
 İşçilәrin peşә vә vәzifәlәr üzrә qruplaşdırılması
 İşçilәrin işdәn getmә sәbәblәrinin öyrәnilmәsi
 Sosioloji bilik dairәsinin genişlәnmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosioloji tәdqiqatların hazırlıq mәrhәlәsinә aid deyil? (Çәki:
1)

 Sosioloji proqramın hazırlanması
 Müşahidә obyektinin seçilmәsi
İşlәnmiş mәlumatların tәhlili
 Mәlumatların toplanması metodunun müәyyәn edilmәsi
 Sınaq tәdqiqatlarının hazırlanması

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda seçmә müşahidәsinin neçә növü vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sosiometrik meyarların neçә tipi vardır? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosiometrik meyarların tipinә aid deyil? (Çәki: 1)
 Müstәqim vә qeyrimüstәqim
 Müsbәt vә mәnfi
Kommunikativ
 İstehsal vә qeyriistehsal
Daxili vә xarici

Sual: Sosioloji tәdqiqatların aparılması prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki:
1)

İerarxiya prinsipi, Standartlaşdırma prinsipi
ardıcıllıq prinsipi, әdalәtlilik prinsipi
 Komplekslilik prinsipi, şәffaflıq prinsipi



 Standartlaşdırma prinsipi, şәffaflıq prinsipi
 Әdalәtlilik prinsipi, ierarxiya prinsipi

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Sosioloji tәdqiqatların aparılmasının komplekslilik prinsipi aşağıdakılardan hansını
özündә әks etdirir: (Çәki: 1)

Psixoloji vә sosial fәaliyyәt növlәrinin vә xidmәtlәrin әlaqәlәndirilmsi
 Sosioloji tәdqiqatlar zamanı birbirindәn fәrqli cәhәtlәrin, yanaşmaların aradan

qaldırılması
 İnformasiyaların müqayisә olunmaqlığınn tәmin edilmәsi
 Metodiki vәhdәtliyin qaydaya salınması
 Hamısı

Sual: Sosioloji tәdqiqatların aparılmasının standartlaşdırma prinsipi aşağıdakılardan
hansını özündә әks etdirmir: (Çәki: 1)

Psixoloji vә sosial fәaliyyәt növlәrinin vә xidmәtlәrin әlaqәlәndirilmsi
 Sosioloji tәdqiqatlar zamanı birbirindәn fәrqli cәhәtlәrin, yanaşmaların aradan

qaldırılması
 İnformasiyaların müqayisә olunmaqlığınn tәmin edilmәsi
 Metodiki vәhdәtliyin qaydaya salınması
 Hamısı

Sual: Sosioloji tәdqiqatların aparılmasının ierarxiya prinsipi özündә әks etdirir: (Çәki: 1)
 Psixoloji vә sosial fәaliyyәt növlәrinin vә xidmәtlәrin әlaqәlәndirilmsi
ayrıayrı sosioloji xidmәtlәr arasındakı әlaqәlәr vә funksiyaların bölüşdürülmәsi
 Sosioloji tәdqiqatlar zamanı birbirindәn fәrqli cәhәtlәrin, yanaşmaların aradan

qaldırılması
 İnformasiyaların müqayisә olunmaqlığınn tәmin edilmәsi
 Metodiki vәhdәtliyin qaydaya salınması

Sual: Әmәk kollektivlәrindә sosial mәsәlәlәrә münasibәtin aşağı sәviyyәdә olmasının
sәәbәbi: (Çәki: 1)

 Sosioloji biliyin kifayәt qәdәr olması
 Yüksәk keyfiyyәtli elmipraktiki tövsiyәlәrin verilmәsi
bir çox problemlәrin sosial mәsәlәlәri nәzәrә almadan da hәll etmәyin mümkün

olması
 Sosioloji mәsәlәlәrin mәzmununun tam dәrk edilmәsi



 Sosioloji tәdqiqatların vә onun nәticәlәrinin yüksәk statusa malik olması

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda istifadә olunan sorğu metodunun müsbәt nәticә verә
bilmәmәsinin sәbәblәri: (Çәki: 1)

 Sorğu mәqsәdlәrinin dәqiq müәyyәn edilmәmәsi
 Sorğuda anonimlik prinsipinin pozulması
 Sualların ardıcıl vә dәqiq olmaması
 Heç biri
Hamısı

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda ilkin mәlumatların toplanması üsullarına aşağıdakılardan
hansı aid deyil? (Çәki: 1)

 Müşahidә
 Sorğu
Müqayisә
 Eksperiment
 Sәnәd materiallarının öyrәnilmәsi

Sual: Sosioloji tәdqiqatlarda ilkin mәlumatların toplanmasının neçә üsulu vardır? (Çәki:
1)

3
4
5
6
7

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

