
Fənn 1217 - Məhsuldar qüvvənin inkişafı və 
yerləşdirilməsi 
 
 
 
1   Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə nə daxildir? (Çəki: 1) 

a) sənaye 
b) kənd təsərrüfatı  
c) meşə təsərrüfatı  
d) ) xammalın mövcudluğu 
e) əhali 

 
 
2  Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə daxil olanı aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1)  

a) )yanacağın mövcudluğu  
b) müəssisələr 
e)fabriklər 
c) zavodlar 
d) səmərəlik 

 
 
3 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan prinsipini göstərin: 
(Çəki: 1)  

a) )elektrik enerjisinin mövcudluğu  
      d)əmək ehniyyatlari 

b) məhsuldar torpaq 
c) su mənbələri 

       e)ərazi boyukluyu 
 
 

4 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə aid olanı qeyd edin: 
(Çəki: 1)   

a) )çox və ucuz elektrik enerjisi hasilatı, su və xammalın olması 
b) inzibati amillik 
c) faydali qazintilarin coxlugu 
d) dağ suxurları 
e) təbii meşələr 

 
 
5 Sual: İstehsal sahəsi yerləşdirilərkən nələr nəzərə alınmalıdır? (Çəki: 1)  

a) )beynəlxalq əmək bölgüsü  
b) külək 
c) hava 
d) meşə 
e) süxur 

 
 
6 Sual: İstehsal sahəsi yaradılarkən hansı şərtlər nəzərə alınır? (Çəki: 1)  

a) tək inkişafı  
b) )istehsal sahəsinin kompleks inkişafı 



c) bir sahənin inkişafı  
d) istehsalın digər sahələrini inkişaf etdirməmək 
e) 2 sahəni inkişaf etdirmək 

 
 
7  Sual: Ümumiyyətlə istehsal sahələrinin necə yerləşdirilməsini müəyyən edin:  

a) ) perspektivli 
b) müvəqqəti 
c) müəyyən zaman üçün 
d) mütərəqqi 
e) hes bir qanunauyğunluq nəzərə alınmır 

 
 
8 Sual: İstehsal yerləşdirilərkən hansı qanunauyğunluq nəzərə alınmır? (Çəki: 1)  

a) )ölkə ərazisində hər bir yerinin bərabər inkişaf etdirilməsi  
b) bir ərazinin inkişafı 
c) bir neçə ərazinin inkişafı 
d) heç bir varlıq nəzərə alınmır 
e) qanunauyğunluq nəzərə alınmır 

 
 
9 Sual: İstehsal sahəsi yerləşdirilərkən hansı qanunauyğunluq nəzərə alınmır? (Çəki: 1) 

a) heç biri 
b) )planlı yerləşdirmə 
c) pərakəndə yerləşdirmə 
d) qeyri bərabər 
e) fəzaya yaxın 

 
 
10 Sual: İstehsalın yerləşdirilməsində Beynəlxalq Əmək bölgüsünün nəzərə alınması 
qanunauyğundur yoxsa amil? (Çəki: 1)  

a) amil 
b) prinsip 
c) şərt 
d) )qanunauyğunluq 
e) prisip, amil 

 
 
11Sual: İstehsal sahəsi yaradılarkən regionların bərabər inkişaf etdirilməsi qanunauyğundur 
yoxsa prisip? (Çəki: 1)  

a) )qanunauyğundur 
b) şərt 
c) amil 
d) prinsip 
e) hər ikisi 

 
 
12 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən faktlar neçə qrupa 
bölünür? (Çəki: 1)  

a) 5  
b) )2 
c) 10 



d) 1 
e) 12 

 
 
13 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən amillər mənşəinə görə 
hansılardır? (Çəki: 1)  

a) )təbiət və cəmiyyət  
b) təbiət 
c) cəmiyyət 
d) kosmik 
e) kosmos 

 
 
14 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlara nə 
daxildir? (Çəki: 1)  

a) cəmiyyətin inkişaf qanunları  
b) cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları 
c) yoxdur 
d) var 
e) )təbii şərait  

 
 
15 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlara daha nələr 
daxildir? (Çəki: 1)  

a) )təbii sərvətlər  
b) insanlar 
c) canlılar 
d) antropogen 
e) insan amili 

 
 
16 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlar hansılardır? 
(Çəki: 1)  

a) canlılar, cansızlar  
b) )təbii şərait, təbii sərvətlər 
c) təbii sərvət 
d) təbii ehtiyatlar 
e) antropogen faktorlar, heyvanat aləmi 

 
 
17 Sual: İstehsalın yerləşməsi və inkişafına təsir edən cəmiyyət faktorlarına nə daxildir?  

a)  ) cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları  
b) cəmiyyətin mövcudluğu 
c) cəmiyyətin varlığı 
d) təbii mühit 
e) təbii şərait 

 
 
18 Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsində başlıca rol oynayan cəmiyyət faktorlarına nə 
daxildir? (Çəki: 1) 

a) təbii mühit  
b) təbii şərait 



c) təbii sərvət 
d) )əmək ehtiyyatları, maddiləşdirilmiş kapital 
e) maddiləşdirilmiş kapital 

 
 

19 Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsinin cəmiyyət faktorlarına nə daxildir?  
 
a) ) Trans Milli Korporasiyalar  
b) sənaye  
c) k/t-ı 
d) cəmiyyət 
e) maşınlar 

 
 
20 Sual: Elm dünyasına istehsalın «yerləşmə faktorları» nı ilk dəfə kim gətirmişdir?  
  

a. Humbolt  
b. Vernadski 

c)) alman alimi Alfred Veber 
d)Pivovarov 
e)Maksakovski 

 
 

21 Sual: İstehsalın «Yerləşmə faktorları» ilk dəfə hansı ildə elmə gətirilmişdir?  
a) 1960 cı il  
b) ) 1909 
c) 2000 
d) 1700  
e) 1500 

 
 
22 Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edən faktorların sayı: (Çəki: 1)  

a) )çox növlüdür  
b) az saylıdır 
c) azdır 
d) var 
e) 1 növlüdür 

 
 
23Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən cəmiyyət faktorlarından sayılan Trans 
Milli Korporasiyalar ən çox hansı ölkədə fəaliyyətdədir? (Çəki: 1)  

a) AFR  
b) Fransa 
c) Çin 
d) ) ABŞ 
e) İtaliya 

 
 
24Sual: Cəmiyyətin başlıca məhsuldar qüvvələrini kimlər təşkil edir? (Çəki: 1) 

a) ) insanlar  
b) torpaq  
c) su 



d) bitgi 
e) iqlim 

 
 
25Sual: Məhsuldar qüvvələrə nə daxildir? (Çəki: 1)  

a) torpaq, su, hava  
b) ) insan, istehsal vasitələri, istehlak predmetləri 
c) istehsal vasitələri 
d) istehlak predmetləri 
e) insanlar 

 
 
26 Sual: Məhsuldar qüvvələrin maddi ünsürlərinə nələr daxildir? (Çəki: 1)  

a) ) İstehsal vasitələri, istehlak predmetləri  
b) istehsal vasitələri 
c) istehlak predmetləri 
d) insanlar 
e) təkrar istehsal  

 
 
27 Sual: Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi anlamına nə daxildir? (Çəki: 1) 

a) ) istehsalın maddi komponentlərinin, əmək ehtiyatlarının coğrafi bölüşdürülməsi  
b) əmək ehtiyatlarının yerləşdirilməsi  
c) əmək ehtiyatlarının ərazi üzrə bölüşdürülməsi 
d) maddi komponentlərin bölüşdürülməsi 
e) maddi komponentlərin yerləşdirilməsi 

 
 
28 Sual: Məhsuldar qüvvələr nədir? (Çəki: 1)  

a) torpaq  
b) kosmik fəza 
c) təbii mühit 
d) təbii sərvətlər 
e) ) cəmiyyətin inkişafını təmin edən insanlarla istehsal vasitələrinin istehlak 

predmetlərinin cəmi. 
 
Bölmə: 0102   
 

29 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsiplərindən olanı qeyd edin. 
(Çəki: 1)  

a) ) istehlakın mövcudluğu 
b) istehsalın olmaması 
c) istehlakın perspektivliliyi 
d) istehsalın yuxluğu 
e) istismar 

 
 

30 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan prinsiplər: 
(Çəki: 1)  

a) ) əlverişli mövqeyin olması 
b) əlverişli coğrafi mövqeyin olmaması 
c) relyefin olması 



d) səth quruluşunun mövcudluğu 
e) relyef oroqrafiyanın olması 

 
 
31 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin prinsipi: (Çəki: 1)  

a) idarəçilik 
b) idarə etmə 
c) rəhbərlik  
d) ) elmi-tədqiqat institutlarının mövcudluğu 
e) fabrik 

 
 

32Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsiplərini müəyyən edin: 
(Çəki: 1)  
a) ) işçi qüvvəsinin və ixtisaslı kadrların olması  
b) ixtisaslı kadrların olmaması 
c) nəqliyyat  
d) relyef 
e) işçi qüvvəsinin yoxluğu 

 
Bölmə: 0201   
 
33 Sual: Antarktidanın və Qrenlandiyanın buzlarını nəzərə almamaqla dünya torpaq fondunun nə 
qədər olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1) 

a) ) 135 mln kv km 
b) 149 mln kv km 
c) 510 mln kv km 
d) 200 mln kv km 
e) 250 mln ha  

 
 
34Sual: Meşə sahəsinin böyüklüyünə görə hansı ölkə liderlik edir? (Çəki: 1)  
        a)    Braziliya 
 b) Kanada 
 c)Çin 
 d)) RF 
 e) Yaponiya  
 
 
35 Sual: Iqlim resurslarına nələr daxildir? (Çəki: 1) 

a) Günəş enerjisi 
b) rütubətlənmə 
c) Külək enerjisi 
d) ) rütubətlənmə, külək və günəş enerjiləri  
e) okean 

 
 
36Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində gərəkli sayılan təbii sərvətlər 
anlamını müəyyən edin: (Çəki: 1)  

a) ) insan həyatı üçün, digər məhsuldar qüvvələrin inkişafı üçün istifadə olunan, 
gələcəkdə istifadəsi mümkün hesab edilən sərvətlər 

b) torpaq 



c) hava 
d) faydalı qazıntılar 
e) rekreasiya resursları 

 
 
37Sual: Təbii sərvətlər hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1) 
 a)bərk, yumşaq 
 b)işlənən, işlənməyən 
 c)) tükənən, tükənməyən 
 d)bərpa оlunan 
 e)оlunan 
 
 
38Sual: Təbii sərvətlər yerləşməsinə görə bölünürlər: (Çəki: 1)  

a) ) yeraltı, yerüstü 
b) mineral, filiz 
c) faydalı qazıntılar, qeyri filizlər 
d) karbоhidrоgen, metamоrfik 
e) yerüstü 

 
 
39Sual: Mineral təbii sərvətlər hansılardır? (Çəki: 1)  

a) yerüstü 
b) ) faydalı qazıntılar 
c) neft 
d) qaz  
e) yerüstü 

 
 
40Sual: Tükənən, lakin bərpa оlunmayan təbii ehtiyatlara misal göstərin: (Çəki: 1)  

a) su 
b) günəş enerjisi 
c) külək enerjisi 
d) ) dəmir filizi 
e) meşə  

 
 
41Sual: Tükənməyən təbii sərvətlərə hansılar daxildir? (Çəki: 1)  

a) külək enerjisi 
b) günəş enerjisi 
c) yerin daxili enerjisi 
d) ) külək, günəş və yerin daxili enerjiləri 
e) meşə 

 
 

42 Sual: Yer kürəsində nə qədər təbii sərvət aşkarlanmışdır? (Çəki: 1) 
a) ) 250 
b) 1500 
c) 1000 
d) 400 
e) 100 

 



 
43Sual: Gələcəyin resurslarını müəyyən edin: (Çəki: 1) 

a) )  оkeanların enerjisi 
b) IES 
c) SES 
d) tоrpaq 
e) dəniz 

 
Bölmə: 0202   
 
 
44 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və düzgün yerləşdirilməsində nəzərə alınan təbii şəraitə 
nə daxildir? (Çəki: 1)  

a) ərazinin coğrafi mövqeyi 
b) ərazinin relyefi 
c) ərazinin iqlimi 
d) ərazinin torpaq, bitki, su və heyvanat aləmi 
e) ) ərazinin coğrafi mövqeyi, relyefi, iqlimi, torpaq, bitki, su, heyvanat aləmi 

 
 
45 Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və daha düzgün yerləşdirilməsində gərəkli olan təbii 
sərvətlər anlayışı nədir? (Çəki: 1) 

a) ) insan həyatının və məhsuldar qüvvələrin digərlərinin inkişafı üçün təbiətdə 
istifadə edilən və gələcəkdə də istifadəsi mümkün olan hər bir resurs  

b) torpaq 
c) su 
d) meşə, faydalı qazıntılar 
e) neft 

 
 
46 Sual: Təbii sərvətlər istifadə olunmalarına görə hansı qrupları özündə birləşdirirlər? (Çəki: 
1)  

a) yararsız, yararlı 
b) istifadəsiz, istifadəli 
c) tükənən 
d) tükənməyən 
e) ) istifadə olunan və potensial 

 
 

47Sual: Təbii sərvətlər istifadə olunma xüsusiyyətlərinə görə neçə qrupa ayrılırlar? (Çəki: 1 
a) ) 2 
b) 10 
c) 20 
d) 12 
e) 18 

 
 
48 Sual: Mineral təbii sərvətlər hansılardır? (Çəki: 1)  

a) yerüstü 
b) ) yeraltı 
c) neft 
d) qaz 



e) kömür 
 
 
49 Sual: Bərpa olunmayan təbii sərvətləri göstərin. (Çəki: 1)  

a) ) mineral sərvətlər 
b) kömür 

      e)neft 
c) mis 
d) su 

 
 
50 Sual: Bərpa olunan təbii sərvətlər: (Çəki: 1)  

a) vanadium 
b) duz 
c) ) meşə 
d) hava 
e) qızıl 

 
 
51 Sual: Tükənməyən təbii sərvətlərə misal göstərin. (Çəki: 1) 

a) kömür 
b) ) hava 
c) meşə 
d) dəmir filizi 
e) gümüş 

 
 
52Sual: Tükənən, lakin bərpa olunan təbii sərvətlər: (Çəki: 1)  

a) ) meşə 
b) rekreasiya resursları 
c) günəş enerjisi 
d) külək enerjisi 
e) yerin daxili enerjisi 

 
 
53 Sual: Təbii sərvət nədr? (Çəki: 1)  

a) su 
b) Hava 
c) torpaq 
d) k/t-ı 
e) ) istifadə olunan və istifadəsi nəzərdə tutulan ehtiyyatlar 

 
 
54Sual: Təbii şərait nəyi özündə birləşdirir? (Çəki: 1) 

a) mineral  
b) kömür 
c) qaz 
d) dəmir filizi 
e) ) ətraf mühitin təbii xassələrinin məcmuu 

 
 
55Sual: Çay sularının həcminə görə hansı dövlətlər liderlik edir? (Çəki: 1)  



a) ) Braziliya 
b) Çin 
c) Kanada 
d) Avstraliya 
e) S.Ərəbistan 

 
 
56Sual: Çay sularının həcminə görə hansı dövlət dünyada 2-ci yeri tutur? (Çəki: 1)  

a) Braziliya  
b) ) RF 
c) AFR 
d) BB 
e) İtaliya 

 
 
57 Sual: Qaz ehtiyatına görə dünyanın 2-ci dövləti hansıdır? (Çəki: 1)  

a) RF  
b) ) İran 
c) Kanada 
d) Kuba 
e) çin 

 
 
58Sual: Dünyada çay sularının həcminə görə 1-ci, 2-ci yeri tutan dövlətləri müəyyən edin: (Çəki: 
1)  

a) Kanada, ABŞ 
b) Çin, Hindistan 
c) BB, BƏƏ 
d) ) Braziliya, RF 
e) RF, Hindistan  

 
 

59 Sual: Dünyada təbii qaz ehtiyatına görə 1-ci 3-lüyə daxil olan ölkələri ardıcıl düzün: 
(Çəki: 1)  

a) ) RF, İran, Türkmənistan  
b) Kuba, BB, Kanada 
c) Kanada, Braziliya 
d) BƏƏ, Oman 
e) Çin, ABŞ 

 
 

60 Sual: Qaz ehtiyatına görə dünyada 3-cü dövləti müəyyən edin: (Çəki: 1)  
 

a) Kanada  
b) ) Türkmənistan  
c) Çin  
d) RF 
e) İran 

 
 
61Sual: Mineral və energetika resurslarının əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)  

a) qaz  



b) su 
c) ) faydalı qazıntılar 
d) kömür 
e) qaz 

 
 
62Sual: Faydalı qazıntılar hansı sərvətlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

a) ) tükənən. Bərpa olunmayan  
b) tükənən 
c) bərpa olunnan 
d) bərpa olunan, tükənməyən 
e) tükənməyən 

 
 
63Sual: Yerin daxili enerjisi hansı təbii sərvətlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)   
 

a) tükənən  
b) ) tükənməyən  
c) bərpa olunan 
d) bərpa olunmayan 
e) tükənməyən, bərpa olunmayən 

 
 
64 Sual: Tükənməyən təbii sərvətə misal göstərin: (Çəki: 1)  

a) ) hava  
b) meşə 
c) mineral 
d) daş 
e) qum 

 
 
65Sual: Təbii sərvətlərin ehtiyatlarını neçə cür müəyyən edirlər? (Çəki: 1) 

a) ) 3  
b) 20  
c) 30 
d) 40 
e) 50 

 
 
66Sual: Təbii sərvətlər ehtiyatının müəyyən edilməsinin 1-ci üsulu: (Çəki: 1)  

a) aşkarlanmamış  
b) ) geoloji  
c) istifadə olunan 
d) sübut olunaraq istifadə olunan 
e) dəqiqləşdirilmiş 

 
 
67Sual: Əmək nemətlərini necə adlandırırlar? (Çəki: 1)  

a) ) miqtisadiyyatın «atası»  
b) mənbə  
c) əsas 
d) insanlar 



e) qeyri fəal əhali 
 
 
68Sual: Nəcib metallara misa göstərin: (Çəki: 1) 

a) kömür  
b) mis 
c) alüminium 
d) kobalt 
e) ) platin, qızıl, gümüş  

 
 
69Sual: Aliminium alınmasında hansı xammaldan istifadə olunur? (Çəki: 1)  

a) ) boksit  
 

b) mis 
c) kobalt 
d) ağac 
e) daş 

 
 
70 Sual: Mineral sərvətlərə təbiətdə neçə formada rast gəlinir? (Çəki: 1)  

a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) ) 3  
e) 35 

 
 
71 Sual: Mineral sərvətlər hansı formada olurlar? (Çəki: 1) 

a) ) bərk, maye, qaz  
b) bərk 
c) qaz 
d) maye 
e) sülp 

 
 
72 Sual: Comolunqma zirvəsi hansı ölkənin ərazisindədir? (Çəki: 1)  

a) ) Nepal  
b) Çin 
c) Hindistan 
d) Koreya 
e) Himalay 

 
 
73Sual: Avropada məhsuldar qüvvəələrin inkişafı və yerlşdirilməsində başlıca təsir edən relyefin 
maksimal hündürlüyü harada müşahidə edilir? (Çəki: 1)  

a) Kərgəlan  
b) Soqari 
c) Comolunqma 
d) ) Monblan 
e) Kazbek 

 



 
74 Sual: Yer kürəsində ən hündür zirvələr harada yerləşir? (Çəki: 1)  

a) ) Himalayda  
b) Qafqazda 
c) Altayda 
d) Talışda 
e) Hindu-Çində 

 
 
75 Sual: Yer kürəsinin ən dərin gölü hansıdır? (Çəki: 1)  

a) ) Baykal  
b) Tanqanika 
c) Xəzər 
d) Qara dəniz 
e) Ölü dəniz 

 
 
76Sual: Yer kürəsində mütləq maksimal tempratura harada müşahidə olunur? (Çəki: 1) 

a) ) Meksika  
b) Sudan 
c) Kuba 
d) Çin 
e) BB 

 
 
77Sual: Dünyada neçə iqlim qurşağı vardır? (Çəki: 1)  

a) 10  
b) 7 
c) 6 
d) ) 13  
e) 25 

 
 
78Sual: Dünyada ən duzlu göl hansıdır7 (Çəki: 1)  

a) ) Tuz  
b) Xəzər  
c) Baykal 
d) İssikkul 
e) Aral 

 
 
79Sual: Böyük təbii sərvət sayılan duz ehtiyatı hansı dənizdə daha sıxdır? (Çəki: 1)  

a) ) Ölü dəniz  
b) Xəzər 
c) Qara dəniz 
d) Kara 
e) Sarqassa 

 
 
80Sual: Müasir dünyada faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında hansı üsullardan istifadə edilir? 
(Çəki: 1) 

a) ) eninə. dərininə  



b) dərininə 
c) eninə 
d) uzununa 
e) heç bir üsuldan istifadə edilmir 

 
Bölmə: 0301 
 
81Sual: Əhali nədir? (Çəki: 1) 

a) ) məhsuldar qüvvələrin elementi 
b) insan amili 
c) fəal əhali  
d) işləyənlər 
e) işçilər ordusu 

 
 
82Sual: Məhsuldar qüvvələrin tərkibi hesab edilən əhalinin dünyada sayı (nəfərlə) (Çəki: 1)  

a) 10 mln 
b) ) 7 mlrd 
c) 7,2 mln 
d) 9,3 mln 
e) 5,8 mln 

 
 
83Sual: Əhali təzələnməsinin neçə tipi vardır? (Çəki: 1)  
 

a) 5 
b) 1 
c) ) 2 
d) 4 
e) 10 

 
 
84 Sual: Əhalinin ən çox təbii artımı hansı qrupp ölkələr üçün xarakterikdir? (Çəki: 1) 

a) orta inkişaf etmiş 
b) inkişaf etmiş 
c) çox inkişaf etmiş 
d) yüksək inkişaf etmiş 
e) ) inkişafda olan 

 
 
85Sual: Dünya üzrə əhalinin illik artımı nə qədər təşkil edir? (Çəki: 1)  

a) ) 80 mln nəfərə qədər 
b) 120 mln nəfər 
c) 150 mln 
d) 10 mln 
e) 35 mln 

 
 
86Sual: Il boyu doğuma, kəbinə, boşanmalara, yaş strukturuna, təbii artıma, ölümə dövlət 
tərəfindən nəzarət olunması necə adlanır? (Çəki: 1)  

a) xalq siyasəti 
b) dövlət siyasəti 



c) dövlət nəzarəti 
d) nəzarət 
e) ) demoqrafik siyasət 

 
 
87Sual: Əmək ehtiyatları nədir? (Çəki: 1)  

a) ) əmək qabiliyyətlilər 
b) işləyənlər 
c) fəal əhali 
d) aktiv əhali 
e) işləməyənlər 

 
 
88 Sual: Əhalinin hansı qruppu fəal əhali hesab edilir? (Çəki: 1)  
 

a) ) işləyənlər 
b) işləmək istəyənlər 
c) işləməyənlər 
d) qadınlar  
e) kişilər 

 
 
89Sual: Orta yaş həddi ən cox olan hansı dövləti tanıyırsınız? (Çəki: 1) 
  
           a) Italiya 
 b)) Yaponiya 
 c) Çin 
 d)Kanada 
 e)Hindistan 
 
 
90Sual: Ən az orta yaş həddinə malik olan insanlar hansı bölgədə yaşayırlar? (Çəki: 1) 

a) Asiya 
b) Avstraliya 
c) Çin 
d) ) Afrika 
e) Okeaniya 

 
 
91Sual: Dünyada aparıcı dinlər hansılardır? (Çəki: 1)  

a) Xristian 
b) Müsəlman 
c) e)Islam 
d) Buddist 
e) ) Xristian, müsəlman, buddist 

 
 
92 Sual: Miqrasiyanın hansı formaları vardır? (Çəki: 1)  

a) ) daimi, dövrü, qısa müddətli  
b) daimi 
c) dövrü 
d) qısa müddətli 



e) fəsillik 
 
 
93Sual: Xarici miqrasiyanın neçə növünü tanıyırsınız, (Çəki: 1) 

a) 15  
b) 30  
c) 45 
d) 56 
e) ) 5  

 
 
94Sual: Miqrasiyanın neçə növünü tanıyırsınız? (Çəki: 1)  

a) 4 
b) ) 2 
c) 3 
d) 5 
e) 6 

 
 
95Sual: Miqrasiyanın ölkədən gedənlər növü necə adlanır? (Çəki: 1)  

a) ) emiqrasiya  
b) immiqraiya 
c) repatrisiya 
d) departasiya 
e) doğru cavab yoxdur 

 
 
96Sual: Əhalinin məcburi köçürülməsi necə adlandırılır? (Çəki: 1)  

a) reemiqrasiya  
b) repartasiya 
c) ) departasiya 
d) immiqrasiya 
e) emiqrasiya 

 
 
97 Sual: Ən çox aqlomerasiya hansı ölkədədir? (Çəki: 1)  

a) Hindistan 
b) Abş 
c) ) Çin 
d) Kanada 
e) Braziliya 

 
 
98Sual: Super şəhər məvhumu nədir? (Çəki: 1)  

a) əhalisi 1,0 mln olan şəhər 
b) əhalisi 2,0 mln olan şəhər 
c) əhalisi 3 mln olan şəhər 
d) ) əhalisi 10 mln-dan çox olan şəhər 
e) şəhər birləşmələri  

 
 
99Sual: Əhali nədir? (Çəki: 1)  



a) oğlan  
b) qız 
c) kişi 
d) qadın 
e) ) sosial varlıqdır 

 
 
100Sual: Bu vaxta qədər nə qədər insan doğulmuşdur –dünyaya gəlmişdir? (Çəki: 1)  

a) 30 mlrd 
b) 45 mlrd 
c) ) 80mlrd 
d) 100 mlrd 
e) 15 mlrd  

 
 
101 Sual: Əhalinin neçə cür artım artımı mövcuddur? (Çəki: 1)  

a) 10 
b) ) 2 
c) 17 
d) 25 
e) 18 

 
 
102Sual: Əhali artımının normalarını- növlərini müəyyən edin: (Çəki: 1)  

a) təbii 
b) mexaniki 
c) ) təbii, mexaniki 
d) 1-ci tip 
e) 2-ci tip  

 
 
103Sual: Əhalinin yerdəyişməsi nədir? (Çəki: 1)  

a) ) miqrasiyanın 
b) ölənlərin 
c) doğulanların 
d) ölənlərin 
e) boşanmaların 

 
 
104Sual: Miqrasiya hesabıına Qərbdə hansı dövlətlərin əhalisinin əsası qoyulmuşdur? (Çəki: 1)
 a)Braziliya, Çili 
 b)) ABŞ. Kanada 
 c)Venesuela, kuba 
 d)Uruqvay, Paraqvay 
 e)Argentina. Peru  
 
 
105Sual: Əhalinin ən çox savadsızlığı hansı dövlətlər üçün xasdır? (Çəki: 1)  

a) Asiya 
b) ) Afrika 
c) Avstraliya 
d) Avropa 



e) antarktida 
 
 
106Sual: Dünyada hansı sayda dil var? (Çəki: 1) 

a) 15 
b) 300 
c) ) 5 minə qədər 
d) 10 min 
e) 30 mindən çox 

 
 
107Sual: Əhalinin keyfiyyətinə nə daxildir? (Çəki: 1)  

a) ) sağlamlıq 
b) kişi, qadın 
c) oğlan, qız 
d) boşanmalar 
e) ailə-kəbin  

 
 
108Sual: Suburbanizasiya anlamını müəyyən edin: (Çəki: 1)  

a) iri şəhər  
b) şəhər birləşmələri 
c) şəhər 
d) kənd-şəhər 
e) ) şəhərlilərin şəhər ətrafına köçməsi 

 
 
109Sual: Rurbanizasiya anlamının nə olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1) 

a) ) xeyli müddətdən sonra ölkəyə qayıtma  
b) iri şəhər 
c) nəhəng şəhər 
d) 2 şəhərin birləşməsi  
e) şəhər aqlomerasiyaları 

 
 
110Sual: Meqapolis nədir? (Çəki: 1)  

a) şəhər  
b) iri şəhər 
c) ) əhalisi 1,0 mln olan şəhər 
d) meqallopolis 
e) superşəhər 

 
 
111. Sual: Dünyada ən çox hansı dildə danışırlar7  
 

a) ingilis 
b) ) çin 
c) alman 
d) rus 
e) hind 

 
 



112. ual: Doğulanlarla ölüm arasındakı fərq nə adlanır?  
 

a) ) təbii artım  
b) əhali partlayışı 
c) mexaniki artım 
d) dünyasını dəyişən 
e) uşaqlar 

 
Bölmə: 0302   
 
113. Sual: Əhalinin məskunlaşmasına təsir edən amillər:  
 

a) ) təbii şərait, tarixi məskunlaşma xüsusiyyətləri 
b) relyef 
c) coğrafi mövqe 
d) nəqliyyat 
e) ekoloji durum 

 
 
114. Sual: Dünyada hər kv km-də əhalinin orta sıxlığını müəyyən edin:  
 

a) 70 nəfər 
b) ) 45 nəfər 
c) 200 nəfər 
d) 175 nəfər 
e) 111,5 nəfər 

 
 
115. Sual: Suburbanizasiyanın nə olduğunu bilirsinizmi?  
  

a) ) şəhərlilərin şəhərətrafına köçməsi 
b) miqrasiya 
c) immiqrasiya 
d) emiqrasiya 
e) şəhərləşmə 

 
 
116. Sual: Əhalisinin sayına görə 1-ci 3-lüyə daxil olan dövlətləri müəyyən edin:  
 

a) Hindistan, ABŞ, Çin 
b) Çin, ABŞ, Hindistan 
c) ) Çin, Hindistan, ABŞ 
d) Çin, Yaponiya, Indoneziya 
e) Çin, Hindistan, Braziliya 

 
 
117. Sual: Dünyada hər kv km-də ən az əhali sıxlığı hansı ərazidədir?  
 

a) Afrikada 
b) ) Qrenlandiyada 
c) Kubada 
d) ABŞ-da 



e) Cilidə 
 
 
118. Sual: Dünyanın hansı ölkəsində hər kv km-də ən çox əhali sıxlığı müşahidə olunur?  
 

a) Kubada 
b) Çində 
c) RF-də 
d) ) Monakoda 
e) ABŞ-da 

 
 
119. Sual: Hər km.km-də maksimal əhali sıxlığı hansı ölkədə müşahidə edilir?  

a) ) Monakoda 
b) Indoneziyada 
c) Çində 
d) ABŞ-da 
e) Banqladeşdə 

 
 
120. Sual: Dünyada hansı şəhərdə hər kv. km-də maksimal əhali sıxlığı müşahidə olunur?  

a) Vaşinqtonda 
b) Moskvada 
c) ) Pekində 
d) Dehlidə 
e) Sanada 

 
 
121. Sual: Pekində hər kv km-də əhalinin maksimal sıxlığını müəyyən edin:  

a) 35000 
b) 40000 
c) 15000 
d) 12000 
e) ) 26000 

 
 
122. Sual: Miqrasiya prosesi nədir?  
  

a) ) əhalinin bir yerdən başqa yerə hərəkəti 
b) əhalinin gəlməsi 
c) əhalinin getməsi 
d) əhalinin eyni yerdə qalması 
e) immiqrasiya 

 
 
123. Sual: Miqrasiyanın neçə əsas növü vardır?  
  

a) ) 2 
b) 4 
c) 7 
d) 8 
e) 1 



 
 
124. Sual: Boston-Vaşinqton meqapolisi harada yerləşir?  
 

a) BB  
b) AFR 
c) Fransa 
d) İtaliya 
e) ) ABŞ 

 
 
125. Sual: Demoqrafik böhran, Demoqrafik partlayış anlamları nədir?  
 

a) ) əhali təhələnməsinin tipləri  
b) əhali artımı 
c) əhalinin köçməsi 
d) şəhərlərin sayının azalması 
e) şəhərlərin aqlomerasiyası  

 
 
126. Sual: Aborigen əhali kimlərə deyilir?  
  

a) kənd əhalisinə 
b) şəhər əhalisinə 
c) qəsəbə əhalisinə 
d) bölgə əhalisinə 
e) ) yerli əhaliyə 

 
 
127. Sual: Afrikada təbii artımın çoxluğuna təsir edən amillərdən birini göstərin:  

a) ) sivilizasiyalılığın səviyyəsinin aşağı olması:  
b) ölümün azlığı 
c) ölümün olmaması 
d) qadınların çoxluğu 
e) ölümün varlığı 

 
 
128. Sual: Etnologiya elmi nə ilə məşguldur?  

a) təbiətlə 
b) mühitlə 
c) ) əhali ilə 
d) torpaqla 
e) əkinçiliklə 

 
 
129. Sual: Çində əhali haqda devviz necə formalaşmışdır?  
 

a) )2 uşaq yaxşıdır, 3 uşaq həddən artıq çoxdur, 4 uşaqı olmaq isə səfdir  
b) 4 uşaq lazımdır 
c) 1 uşağı olmaq daha yaxşıdır 
d) evlənmək gərəklidir 
e) evlənmək lazımdır  



 
 
130. Sual: Ən az ömr sürənə hansı dövlətdə müşahidə edilir?  
  

a) Afrikada  
b) ) Botsvanada 
c) asiyada 
d) Avropada 
e) Amerikada 

 
 
131. Sual: MDB ölkələrinin hansında əhalinin təbii artımı daha çoxdur?  
  

a) ) Tacikistanda  
b) RF-də 
c) Belarusiyada 
d) Ukraynada 
e) Gürcüstanda 

 
 
132. Sual: MDB-də əhalinin təbii artımı hansı dövlətdə mənfi saldoya malikdir?  

a) Azərbaycan 
b) Özbəkistan 
c) Türkmənistan 
d) Qırğızıstan 
e) ) Rusiya Federasiyası 

 
 
133. Sual: MDB məkanında hansı qrup ölkələrdə əhalinin təbii artımı daha çox müşahidə edilir?  
  

a) ) Mərkəzi Asiya  
b) Cənubi Qafqaz 
c) Qərbi Avropa 
d) Şərqi Avropa 
e) Hec birində  

 
 
134. Sual: Əhalinin təzələnməsi anlamı nədir ?  
 

a) Ölüm  
b) ) Doğum,ölüm,təbii artımı 
c) Doğuma nəzarət  
d) təbii artim 
e) uşaqların dunyaya gəlməsi 

 
 
135. Sual: Hansı tip ölkələrdə əhalinin təbii artımı daha coxdur?  

a) Əhalisi six olan ölkələrdə 
b) əhalisi az olan ölkələrdə 
c) əhalisi zəif olan ölkələrdə 
d) kişilər cox olan ölkələrdə 
e) ) inkişafda olan ölkələrdə 



 
 
136. Sual: Depopulyasiya anlamının nə olduğunu bilirsinizmi?  
 

a) Zəif inkişaf  
b) ) Əhali artımının mənfi olması  
c) əhalinin coxluğu  
d) əhalinin olmaması] 
e) əhalinin ölumdən üstünlüyü 

 
Bölmə: 0401    
 
 
137. Sual: Maddi istehsalın 3-cü aparıcı sahəsini müəyyən edin:  
 

a) maşınqayırma 
b) kənd təsərrüfatı 
c) kimya 
d) ) nəqliyyat 
e) elektroenergetika 

 
 
138. Sual: ETT ilə ETI bir-birindən nə ilə fərqlənir?  
  

a) sinonimlərdir 
b) ) zaman kəsiyi 
c) təkrar olunur 
d) fərqlənmirlər 
e) uzun vaxtla 

 
 
139. Sual: Maddi istehsalın 2-ci aparıcı sahəsini müəyyən edin:  
 

a) ) kənd təsərrüfatı 
b) nəqliyyat 
c) sənaye 
d) kimya 
e) elektroenergetika 

 
 
140. Sual: Maddi istehsalın 1-ci aparıcı sahəsi:  
  

a) nəqliyyat  
b) ) sənaye 
c) kənd təsərrüfatı 
d) yanacaq 
e) yeyinti 

 
 
141. Sual: Dünya təsərrüfatının aparıcı sahəsini müəyyən edin.  
  

a) k/t  



b) yanacaq  
c) ) sənaye  
d) nəqliyyat 
e) xidmət sahələri 

 
 
142. Sual: Dünya təsərrüfatının sənaye sahəsi hansı ölkədə ən çox işçi qüvvəsini özünə cəlb 
etmişdi?  
  

a) ABŞ 
b) ) Çin 
c) RF 
d) Hindistan 
e) AFR 

 
 
143. Sual: Elmi Texniki tərəqqinin aparıcı sahələrini müəyyən edin:  
  

a) ) Elm 
b) metallurgiya 
c) yanacaq 
d) kimya 
e) tikinti 

 
 
144. Sual: ETT-nin 2-ci aparıcı sahəsini göstərin  
 

a) elm 
b) ) texnika və texnologiya 
c) emal 
d) hasilat 
e) yüngül sənaye  

 
 
145. Sual: sənaye inqilabı hansı dövrdə baş vermişdir?  
  

a) ) XVII – XIX əsrlərdə 
b) XV əsrlərdə  
c) XVIII əsrlərdə 
d) XX əsrlərdə 
e) baş verməmişdir  

 
 
146. Sual: Baş vermiş sənaye inqilabı nəyə səbəb olmuşdur?  

a) yanacaq sənayesinin başlanmasına 
b) elektroenergetikanın inkişafına 
c) ) əl əməyindən maşınlı istehsala keçidə  
d) k/t –nin inkişafına 
e) nəqliyyatın inkişafına  

 
 
147. Sual: Maşın- tekniki inqilabın baş verməsi nəyin əsasını qoydu?  



  
a) ) sənayeləşmənin 
b) k/t-nin 
c) savxozların 
d) nəqliyyatın 
e) elektrikləşmənin  

 
 
148. Sual: Müasir ETİ-nin tərkibinin hansı əsas sahələrindən biridir?  
  

a) ) elektron hesablama maşınları EHM 
b) kosmik gəmilər 
c) aparatlar 
d) televizor 
e) telefonların kəşfi 

 
 
149. Sual: ETİ-nin 3-cü aparıcı tərkibi  
 

a) elm 
b) texnika 
c) texnologiya  
d) ticarət 
e) ) elektrikləşdirmə və kompleks avtomatlaşdırma 

 
 
150. Sual: ETT-nin digər tərkib hissəsinin nədən ibarət olduğunu bilirsinizmi?  
 

a) maşın 
b) sənaye 
c) ) biotexnologiya, biosənaye 
d) k/t, nəqliyyat 
e) xidmət sahəsi  

 
 
151. Sual: ETİ-nin axırıncı 5-ci aparıcı tərkibinin nədən ibarət oldugunu göstərin:  

a) ) idarəetmə 
b) katib 
c) xidmət 
d) gəlir 
e) kolxoz 

 
 
152. Sual: Dünya təsərrüfatının 1-ci əsas tərkib hissəsini müəyyən edin:  
  

a) ) dünya bazarı  
b) k/t 
c) sənaye] 
d) tikinti 
e) elm 

 
 



153. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturuna nə daxildir?  
 

a) ) sənaye 
b) taxıl 
c) tərəvəz 
d) əkinçilik 
e) texniki bilgilər  

 
 
154. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturundan olanı göstərin:  
 

a) bitgi 
b) ) kənd təsərrüfatı 
c) enerji  
d) kömür 
e) neft 

 
 
155. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturu hansıdır?  
  

a) kartof 
b) çəltik 
c) ) nəqliyyat və rabitə  
d) kömür 
e) xammal 

 
 
156. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturuna aid olanı müəyyənləşdirin:  
 

a) ) səhiyyə 
b) insan 
c) cəmiyyət 
d) gülçülük 
e) baramaçılıq 

 
 
157. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturunun nədən ibarət olduğunu müəyyən edin:  

a) insan 
b) kömür 
c) neft 
d) ) elm və təhsil 
e) qarğıdalı 

 
Bölmə: 0402  
 
158. Sual: Dünya təsərrüfatı nə vaxt formalaşmışdır?  

a) ) XIX əsri sonu XX əsrin əvvəlləri 
b) XX əsrdə 
c) XIX əsrdə 
d) XV əsrdə 
e) XVII əsrdə 

 



 
159. Sual: Dünya təsərrüfatının başlıca aparıcı sahələri hansılardır?  
  

a) ) dünya bazarı, nəhəng maşınqayırma, müasir nəqliyat 
b) dünya bazarı 
c) müasir formadakı nəqliyyat 
d) nəhəng maşınqayırma 
e) hələ formalaşmamışdır 

 
 
160. Sual: Nəhəng və vahid bir iqtisadi orqanizm kimi bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan 
iqtisadiyyatların məcmuunu nə təşkil edir?  
  

a) yanacaq-energetika 
b) nəqliyyat 
c) kənd təsərrüfatı 
d) elektroenergetika 
e) ) dünya təsərrüfatı 

 
 
161. Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektiv əsasını və komponentini nə təşkil edir?  

a) bazar 
b) sənaye 
c) kənd təsərrüfatı 
d) əmək bölgüsü 
e) ) dünya təsərrüfatı 

 
 
162. Sual: Dünya təsərrüfatının sahəsi strukturunu nə təşkil edir?  
 

a) ) təsərrüfat sahələrinin və yarım savhələrin cəmi 
b) nəqliyyat 
c) k/t 
d) elm və təhsil 
e) xidmət sahəsi sferası  

 
 
163. Sual: Dünya təsərrüfat əhatə dairəsinə görə hansı səviyyələrdən ibarətdir?  

a) nəqliyyat 
b) ) makro, mezo, mikro 
c) makro 
d) mezo 
e) mikro 

 
 
164. Sual: dünya təsərrüfatının xidmət sahəsi sferasının ümumi məhsul istehsalında xüsusi çəkisi 
dünyanın hansı ölkəsində daha böyükdür?  

a) Fransa 
b) BB 
c) ) ABŞ 
d) Kanada 
e) AFR 



 
 
165. Sual: Dünya təsərrüfatının sənaye sahəsində hansı sahənin xüsusi çəkisi get-gedə 
artmaqdadır?  
  

a) ) emal sahəsinin 
b) hasilat 
c) energetika 
d) kimya 
e) metallurgiya 

 
 
166. Sual: Dünya təsərrüfatının makro, mezo, mikro formaların hansının əhatə dairəsi daha 
kiçikdir?  
  

a) makro 
b) mezo 
c) düzgün cavab yoxdur 
d) ) mikro 
e) makro, mikro 

 
 
167. Sual: dünya təsərrüfatı nədir?  
 

a) ) mövcud təsərrüfat svhələrinin cəmi 
b) nəqliyyat, rabitə 
c) qulluq sferası, sənaye 
d) k/t, sənaye 
e) metallurgiya, energetika 

 
Bölmə: 0601   
 
 
168. Sual: Elektrik stansiyalarının gücünə görə hansı dövlət 1-ci yeri tutur?  

a) RF 
b) ) ABŞ 
c) Cin 
d) AFR 
e) Braziliya 

 
 
169. Sual: Dünyada ən böyük SES kaskadı hansı cay üzərində yaradılmışdır?  
 

a) ) Kolumbiya, 20 mln kvt 
b) Kolorado, 24,3 mln kvt 
c) Konqo, 21 mln kvt 
d) Amazon, 29 mln kvt 
e) Nil, 23 mln kvt 

 
 
170. Sual: Elektrik enerjisi mənbələri:  
 



a) alternativ 
b) əsas 
c) ) əsas, alternativ 
d) ənənəvi 
e) qeyri ənənəvi 

 
 
171. Sual: Elektrik enerjisi alınmasında əsas mənbələri göstərin:  
 

a) ) IES, SES, AES 
b) KES, GES, GeîIES 
c) GES, KES, IES 
d) AES, IES, KES 
e) SES, IES, GES 

 
 
172. Sual: Elektrik enerjisi alınmasında IES-lər yanacaq kimi əsasən nədən istifadə edirlər?  

a) qaz 
b) neft 
c) kömür 
d) torf 
e) ) mazut, qaz, kömür 

 
 
173. Sual: Meşə sənayesi məhsuluna nə daxildir?  
 

a) ) mebel 
b) ağacların dоğranması 
c) gübrələrin hazırlanması 
d) yоd 
e) brоm 

 
 
174. Sual: Yüngül sənayenin aparıcı sahəsini müəyyən edin:  
  

a) xalça 
b) ) tоxuculuq 
c) palaz 
d) kəhrəba 
e) kibrit 

 
 
175. Sual: Ən çоx dəmir filizi istehsal edən ölkə  
 

a) ABŞ 
b) ) Çin 
c) RF 
d) Kuba 
e) Fransa 

 
 
176. Sual: Dünyada ən çоx pоlad istehsal edən dövlət:  



   
a) ABŞ 
b) ) Çin 
c) RF 
d) Kanada 
e) Hindistan 

 
 
177. Sual: Dünyada illik pоlad istehsalında fərqlənən 1-ci 3 dövləti göstərin:  
  

a) ) Çin, Yapоniya, ABŞ 
b) Ukrayna, ABŞ, Yapоniya 
c) RF, AFR, Italiya 
d) AFR, Böyük Britaniya, Hindistan 
e) ABŞ, Kanada, Yapоniya 

 
 
178. Sual: Əlvan metallurgiyaya nə daxil deyil?  
   

a) ) dəmir 
b) mis 
c) оda davamlı gil 
d) bоksit 
e) appatit 

 
 
179. Sual: Dünyada maşınqayırmanın 3 aparıcı regiоnu:  
 

a) ) Qərbi Avrоpa, ABŞ, Yapоniya 
b) Latın Amerikası, Qərbi Avrоpa, Yapоniya 
c) ABŞ,Çin, Yapоniya 
d) Yapоniya, Çin, ABŞ 
e) Braziliya, Şərqi Avrоpa, MDB 

 
 
180. Sual: Dünyada ildə nə qədər avtоmоbil buraxılır?  

a) 100 mln ədəd 
b) 200 mln ədəd 
c) 10 mln ədəd 
d) 32 mln ədəd 
e) ) 60 mln ədəd 

 
 
181. Sual: Çоx növlü məhsul istehsal edən kimya sənayesinin aparıcı neçə sahəsi ayrılır? 
  

 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) ) 5 

 



 
182. Sual: Meşə sənayesində tanınan dövlətlər:  
  

a) ) ABŞ, RF, Kanada, Finlandiya  
b) Kanada, Isveç, Finlandiya, Nоrveç 
c) Kanada, Efiоpiya, Isveç, Braziliya 
d) Braziliya, RF, Finlandiya, Kuba 
e) Kоnqо, Niger, Anqоla, Kanada 

 
 
183. Sual: Tikinti matriallarına əsas nə daxildir?  
 

a) taxta-şalban 
b) ) sement 
c) qum 
d) betоn 
e) şifer 

 
 
184. Sual: Rusiyada ilk qabarma-çəkilmə elektrik stansiyası nə vaxt və harada yaradılmışdır?  

a) ) 1968-ci il, Kislоquba 
b) 1975-ci il, Kislо 
c) 1985-ci il, Murmansk 
d) 1949-u il, Belоmer 
e) 1949-cu il, Mezen 

 
Bölmə: 0602  
185. Sual: Dünyanın 50 ölkəsində mövcud olan AES elektrik enerjisi hasilatının necə faizini 
verir?  
  

a) 25 
b) 35 
c) ) 18 
d) 32 
e) 10 

 
 
186. Sual: Ən çox AES-in hansı ölkədə olduğunu müəyyən edin:  
  

a) Cin 
b) Avstraliya 
c) Avstriya 
d) RF 
e) ) ABŞ 

 
 
187. Sual: Dünyada ən böyük gücə malik AES hansı ölkədə olmaqla onun adı və gücünü 
müəyyən edin:  
  

a) ) Yaponiyada, Fukusima, 10,5 mln kvt 
b) RF, Obninski, 12,6 mln kvt 
c) ABŞ, Trimayl-Aylend, 13,5 mln kvt 



d) Ukrayna, Çernobl, 10,7 mln kvt 
e) RF, Leninqrad, 14,3 mln kvt 

 
 
188. Sual: Illik elektrik enerjisi hasilatında SES-lərin xüsusi cəkisi:  
  

a) ) 18% 
b) 20% 
c) 20,3% 
d) 32,2% 
e) 45,2% 

 
 
189. Sual: Illik elektrik enerjisi hasilatında IES-lərin xüsusi cəkisini bilirsinizmi?  
 

a) 30,1% 
b) 22,3% 
c) 18% 
d) 32% 
e) ) 63% 

 
 
190. Sual: Dünyanın hansı ölkəsində illik elektrik enerjisi hasilatında AES-lərin xüsusi cəkisi 
85,1% təşkil edir?  
  

a) ABŞ 
b) Fransa 
c) Belcika 
d) ) Litva 
e) RF 

 
 
191. Sual: Illik elektrik enerjisi hasilatında AES-lərin üstün olduğu 1-ci 3 dövləti müəyyən edin:  
  

a) ABŞ, RF, AFR 
b) ) Litva, Fransa, Belcika 
c) ABŞ, Fransa, AFR 
d) Çin, ABŞ, RF 
e) ABŞ, RF, Fransa 

 
 
192. Sual: Aşağıdakılardan hansında AES yoxdur?  
   

a) Belcika 
b) Litva 
c) ) Avstraliyada 
d) Isvec 
e) Isveçrə 

 
 
193. Sual: Əlvan metallurgiya müəssisələri əsasən harada yerləşdirilir?  
 



a) şəhərdə 
b) qəsəbədə 
c) kənddə 
d) aralıqda 
e) ) iri SES-lərə yaxın 

 
 
194. Sual: Qara metallurgiya müəssisələrinin məhsul verməsində yanacağın hansı növündən 
istifadə оlunur?  
  

a) qaz 
b) neft 
c) ) kömür 
d) оdun 
e) kerоsin 

 
 
195. Sual: Nadir metallar hansı metallurgiyanın məhsulu sayılır?  
  

a) qara 
b) ) əlvan 
c) оvuntu 
d) elektrоmetallurgiya  
e) heç birinin 

 
 
196. Sual: Alüminiumun xammalı:  
  

a) ) alunit 
b) filiz 
c) kömür 
d) qaz 
e) titan 

 
 
197. Sual: Əlvan metallar hansı sahələrə ayrılır?  
 

a) ağır 
b) yüngül 
c) ) ağır, yüngül 
d) bərk 
e) nadir 

 
 
198. Sual: Nəcib metallar hansı sənaye sahəsinin məhsuludur?  

a) qara metallurgiya 
b) ) əlvan metallurgiya 
c) maşınqayırma 
d) metallurgiya 
e) yanacaq 

 
 



199. Sual: Daşkəsən filiz saflaşdırma kоmbinatı hansı ilin tikintisidir?  
 

a) 1999 
b) 1975 
c) 1926 
d) 1938 
e) ) 1954 

 
 
200. Sual: Alüminiumun əsas neçə xammalı vardır?  
  

a) 15 
b) 12 
c) 17 
d) 20 
e) ) 6 

 
 
201. Sual: Meşə sənayesinin məhsul istehsalı strukturu:  
  

a) ağac tədarükü 
b) оduncağın mexaniki emalı 
c) оduncağın kimyəvi emalı 
d) ) ağac tədarükü, оduncağın mexaniki emalı, оduncağın kimyəvi emalı 
e) kağız-sellülоz, kartоn 

 
 
202. Sual: Energetikanın nə оlduğunu bilirsinizmi?  
 

a) yanacaq 
b) elektrоenergetika 
c) ) yanacaq, elektrоenergetika 
d) elektrоenergetikanın SES-ləri 
e) IES, AES 

 
 
203. Sual: Yanacaq sənayesi hansı sahələrə ayrılır?  
  

a) ) hasilat, emal 
b) hasilat 
c) emal 
d) neft, qaz 
e) kömür, tоrf 

 
 
204. Sual: Elektrоenergetikanın nə оlduğunu müəyyələşdirin:  
  

a) ) elektrik enerjisinin hasilatı, məhsulun istehlakçıya çatdırılması 
b) enerji hasilatı 
c) elektrik enerjisi hasilatı 
d) məhsulun çatdırılması 
e) SES 



 
 
205. Sual: MDB-də metallurgiya bazasının adını müəyyən edin:  
 

a) Qərb 
b) Qaraqanda 
c) Uzaq Şərq 
d) Vоlqabоyu 
e) ) Ural 

 
 
206. Sual: Yüngül sənaye əsasən hansı məhsulları istehsal edir?  
  

a) istehsal vasitələri 
b) )tоxuculuq, ayaqqabı 
c) xalça 
d) parça 
e) trikоtaj 

 
 
207. Sual: Ağır sənayenin istehsal etdiyi məhsullar hansıdır?  
  

a) ayaqqabı 
b) tоxuma 
c) tоxuculuq 
d) )  traktоr 
e) şəkər, çörək 

 
 
208. Sual: Yüngül sənayenin aparıcı sahəsi hansıdır?  
  

a) ) tоxuculuq 
b) trikоtaj  
c) paltar 
d) qab-qacaq 
e) alüminium  

 
Bölmə: 0701    
 
209. Sual: Illik taxıl tədarükündə hansı dövlət «çempiоn»luq edir?  
 

a) ABŞ 
b) RF 
c) Hindistan 
d) ) Çin 
e) Kuba 

 
 
210. Sual: Ən çоx iribuynuzlular hansı ölkədədir?  
  

a) ) Hindistan  
b) Çin 



c) ABŞ 
d) Avstraliya 
e) Kubada 

 
 
211. Sual: Dоnuz ən çоx hansı ölkədə saxlanılır?  
 

a) ) Çin 
b) Uruqvay 
c) ABŞ 
d) Braziliya 
e) Bоliviya 

 
 
212. Sual: Maddi istehsalın 2-ci aparıcı sahəsini müəyən edin:  
  

a) maşınqayırma 
b) ) kənd təsərrüfatı 
c) metallurgiya 
d) traktоr  
e) avtоmоbil 

 
 
213. Sual: Kənd təsərrüfatı hansı sahələrə bölünür?  
  

a) ) əkinçilik, heyvandarlıq 
b) buğda, çəltik 
c) arpa, darı  
d) pambıq, taxıl 
e) taxıl, buğda 

 
 
214. Sual: Dünyada işləyənlərin nə qədəri kənd təsərrüfatında çalışır?  
 

a) ) 1,3 mlrd nəfər 
b) 7,3 mlrd nəfər 
c) 40 mlrd nəfər 
d) 6,8 mlrd nəfər 
e) 6,5 mlrd nəfər 

 
 
215. Sual: «Yaşıl inqilab»ın aparıcı kоmpоnentlərini göstərin:  
 

a) əkinçilik, heyvandarlıq 
b) bitkiçilik, taxılçılıq 
c) ) yeni sоrtların yetişdirilməsi, irriqasiyanın gücləndirilməsi 
d) ASK, bitkiçilik 
e) ASK, bitkiçilik 

 
 
216. Sual: Taxıl nədir?  
  



a) ) ərzaq xammalı  
b) buğda 
c) yeyinti məhsulu 
d) texniki bitki 
e) rütubət sevən subtrоpik bitki 

 
 
217. Sual: Taxılçılığın 3 aparıcı sahəsi:  
 

a) arpa, buğda, qarğıdalı 
b) ) buğda, çəltik, qarğıdalı 
c) cəltik, arpa, sоya 
d) qarğıdalı, buğda, vələmir 
e) buğda, qarğıdalı, darı 

 
Bölmə: 0702     
218. Sual: Çində illik taxıl tədarükü nə qədərdir?  
 

a) 600 mln t 
b) 800 mln t 
c) 700 mln t 
d) ) 505 mln t 
e) 813 mln t 

 
 
219. Sual: Taxılçılığın hansı növləridir ki, оnlardan ildə ayrı-ayrılıqda eyni miqdarda məhsul 
tоplanılır?  

a) ) buğda, çəltik, qarğıdalı 
b) qarğıdalı, arpa, buğda 
c) çəltik, buğda, darı 
d) buğda, çəltik, sоya 
e) buğda, qarğıdalı, çоvdar 

 
 
220. Sual: Çəltik becərilməsi əsasən hası ölkələrdə həyata kecirilir?  
  

a) Azərbaycan, Gürcüstan 
b) Qazaxıstan, Türkmənistan 
c) ) Hindistan, Çin 
d) Vyetnam, AFR 
e) Çili, RF 

 
 
221. Sual: Texniki bitki növünü müəyyən edin:  
  

a) taxıl 
b) buğda 
c) çəltik 
d) ) tütün  
e) arpa 

 
 



222. Sual: Pambıq ən çоx hansı regiоnda becərilir?  
 

a) Avrоpa 
b) Amerika 
c) Latın Amerikası 
d) Cənubi Asiya 
e) ) Afrika 

 
 
223. Sual: Pambıq becərilməsinin vətənini müəyən edin:  
 

a) Çexiya 
b) Hindistan, Misir 
c) Afrika 
d) Meksika 
e) CAR 

 
 
224. Sual: Dünyada illik pambıq tədarükündə 1-ci yeri tutan dövləti müəyyən edin:  

a) ABŞ 
b) ) Çin 
c) Meksika 
d) Kanada 
e) Hindistan 

 
 
225. Sual: Mərkəzi Asiyada ən çоx pambıq tədarük edən ölkə hansıdır?  
 

a) ) Özbəkistan 
b) Qazaxıstan 
c) Türkmənistan 
d) Çin 
e) Meksika 

 
 
226. Sual: Cənubi Amerikada ən çоx pambıq tоplayan hansı ölkəni tanıyırsınız?  

a) ) Braziliya 
b) Çili 
c) Bоliviya 
d) Argentina 
e) Uruqvay 

 
 
227. Sual: Lifli bitkilərə nə daxildir? (Çəki: 1)  

a) qarğıdalı 
b) ) kətan 
c) sоya 
d) buğda 
e) şəkər qamışı 

 
 
228. Sual: Çəltik becərilməsinin vətənini müəyyən edin:  



 
a) ABŞ 
b) ) Hindistan 
c) Çin 
d) Vyetnam 
e) Şri-Lanka 

 
 
229. Sual: Dünyada ilk dəfə çayı hansı dövlət becərməyə başlamışdır?  
 

a) Hindistan 
b) ) Çin 
c) Şri-Lanka 
d) Venesuela 
e) Indоneziya 

 
Bölmə: 0801   
 
230. Sual: Dünyada buxarla işləyən ilk dəmiryоlu xətti neçənci ildə çəkilmişdir?  
 

a) ) 1813 
b) 1836 
c) 1901 
d) 1896 
e) 1801 

 
 
231. Sual: Hansı ölkə dəmiryоlların ümumi uzunluğuna görə dünyada liderlik edir?  
  

a) Çin 
b) ) ABŞ 
c) Kanada 
d) RF 
e) Kanada 

 
 
232. Sual: Ümumi uzunluğuna görə hansı nəqliyyat növü 1-ci yeri tutur?  
  

a) çay 
b) dəniz 
c) ) avtоmоbil 
d) hava 
e) bоru kəmər 

 
 
233. Sual: Ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır?  
  

a) elektrоn 
b) ) su 
c) avtоmоbil 
d) hava 
e) bоru kəmər 



 
 
234. Sual: Yük və sərnişin daşınmasında ən bahalı nəqliyyat növünü müəyyən edin?  

a) dəmiryоlu 
b) avtоmоbil 
c) ) hava 
d) çay 
e) dəniz 

 
 
235. Sual: Dünyada ən uzun avtоmоbil yоlunun hansı оlduğunu müəyyən edin:  

a) RF-Pоlşa 
b) Lоndоn-Paris 
c) Mоskva-Vladivоstоk 
d) Kuba-CAR 
e) ) Panamerikan 

 
 
236. Sual: Ümumi uzunluğuna görə hansı ölkə bоru kəmər nəqliyyatında liderlik edir?  

a) RF 
b) ) ABŞ 
c) CAR 
d) AFR 
e) Çin 

 
 
237. Sual: Panamerikan avtоmоbil yоlunun yan qоlları ilə birlikdə ümumi uzunluğunun nə qədər 
оlduğunu müəyyən edin:  
  

a) ) 45 min km 
b) 65,7 min km 
c) 7500 km 
d) 325 km 
e) 8,3 min km 

 
 
238. Sual: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft-bоru kəmərinin ümumi uzunluğunu müəyyən edin:  

a) 1706 km 
b) ) 1776 km 
c) 1976 km 
d) 20100 km 
e) 1050 km 

 
 
239. Sual: Amerikada neçə regiоn ayrılır?  

a) 5 
b) 8 
c) ) 3 
d) 6 
e) 7 

 
 



240. Sual: Amerikanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr daha yaxşı inkişaf etmişdir?  
a) ) Şimali Amerika 
b) Mərkəzi Amerika 
c) Cənubi Amerikada 
d) Latın Amerikasında 
e) adalar regiоnunda 

 
 
241. Sual: Amerikanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif inkişaf etmişdir?  

a) ) Mərkəz 
b) Şimal 
c) adalar ölkələrində 
d) Latın Amerikası 
e) hər yerdə 

 
 
242. Sual: Asiyanın hansı ölkəsində məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi daha 
səviyyəlidir?  
  

a) ) Yapоniya 
b) Hindistan 
c) Indоneziya 
d) Əfqanıstan 
e) Pakistan 

 
 
243. Sual: Ümumiyyətlə dünyanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif inkişaf 
etmişdir?  
 

a) Şimali Amerika 
b) Asiya 
c) ) Afrika 
d) Avrоpa 
e) Avstraliya 

 
 
244. Sual: Asiya neçə regiоna bölünür?  
 

a) ) 5 
b) 12 
c) 10 
d) 8 
e) 17 

 
 
245. Sual: Avrоpanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr daha yaxşı inkişaf etmişdir?  

a) Mərkəzi 
b) ) Qərb 
c) Şərq  
d) Cənub 
e) hər yerdə 

 



 
246. Sual: Afrika regiоnunda məhsuldar qüvvələrin daha yaxşı inkişaf etdiyi dövlətin adını 
müəyyən edin:  
 

a) Misir 
b) Tunis 
c) Əlcəzair 
d) ) CAR 
e) Nigeriya 

 
Bölmə: 0802     
 
247. Sual: Çəkilməkdə оlan hansı dəmiryоlu xəttini «Qədim Ipək yоlu»nun davamı sayırlar?  

a) Zaqafqaziya 
b) Bakı-Tbilisi  
c) Bakı-Mоskva 
d) Bakı-Supsa 
e) ) Bakı-Tbilisi-Qars 

 
 
248. Sual: Nəqliyyatın yük dövriyyəsinin ölçü vahidi nədir?  
  

a) km 
b) metr 
c) ) tonnaj km 
d) kv km 
e) duzgun cavab yoxdu 

 
 
249. Sual: Nəqliyyatın cəkilməsinə təsir edən başlıca amili müəyyən edin:  
  

a) ) təbii şərait, iqtisadi inkişaf səviyyəsi 
b) iqtisadi inkişaf 
c) təbii şərait 
d) cоğrafi mövqe 
e) relyef 

 
 
250. Sual: Dünyaın hansı ölkələrində dəmir yоlu xətti yоxdur?  
  

a) ) Yəmən, Оman, Islandiya 
b) Panama, S.Ərəbistanı, Tailand 
c) Mоnqоlustan, CAR, Mərakeş 
d) Indоneziya, Kuba, Cili 
e) Iraq, Cad, Əlcəzair 

 
 
251. Sual: Nəqliyyat nədir?  
  

a) ) maddi istehsalın 3-cü sahəsi 
b) bоru-kəmər 
c) su 



d) dəniz 
e) çay 

 
 
 
252. Sual: Ümumiyyətlə dünyanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif inkişaf 
etmişdir?  
  

a) Şimali Amerika 
b) Asiya 
c) ) Afrika 
d) Avrоpa 
e) Avstraliya 

 
 
253. Sual: Asiya neçə regiоna bölünür?  
 

a) ) 5 
b) 10 
c) 12 
d) 8 
e) 17 

 
 
254. Sual: Avrоpanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr daha yaxşı inkişaf etmişdir?  

a) Mərkəzi 
b) ) Qərb 
c) Şərq  
d) Cənub 
e) hər yerdə 

 
 
255. Sual: Afrika regiоnunda məhsuldar qüvvələrin daha yaxşı inkişaf etdiyi dövlətin adını 
müəyyən edin:  
 

a) Misir 
b) Tunis 
c) Əlcəzair 
d) CAR 
e) Nigeriya 

 
 
256. Sual: Kənd təsərrüfatı nədir?  
  

a) Təsərrüfat sahəsi 
b) ) maddi istehsalın 2-ci aparıcı sahəsi 
c) ərzaq məhsulları verən sahə 
d) yüngül sənaye sahəsi 
e) qulluq sahəsi 

 
 



257. Sual: Dünyada əmək ehtiyyatlarının çoxluğuna görə 1-ci yerdə duran təsərrüfat sahəsini 
müəyyən edin:  
  

a) nəqliyyat 
b) xidmət sahəsi  
c) Turizm 
d) ) Sənaye 
e) kənd təsərrüfatı 

 
 
258. Sual: Dünyada kənd təsərrüfatı hansı dövrdən meydana gəlmişdir?  
  

a) antropogen 
b) IV dövrdən 
c) ) neolit inqilabi dövründən 
d) III dövrdən 
e) Böyük coğrafi kəşflər dövründən  

 
 
259. Sual: «Yaşıl inqilab»-ın əsas neçə komponenti var?  
 

a) ) 3 
b) 17 
c) 23 
d) 33 
e) 43 

 
 
260. Sual: «Yaşıl inqilab»-ın 1-ci əsas komponentlərini nə təşkil edir?  
 

a) kolxoz 
b) sovxoz 
c) təsərrüfat sahəsi 
d) icma 
e) ) kənd təsərrüfatına yeni sortların gətirilməsi 

 
 
261. Sual: «Yaşıl inqilab» ın 2-ci əsas komponentlərinə nə daxildir?  
  

a) meşələr 
b) səhrəlar 
c) ) irriqasiya 
d) torpaq 
e) əkinçilik 

 
 
262. Sual: «Yaşıl inqilab» –ın aparıcı komponentlərindən 3-cüsünü müəyyən edin:  

a) suvarma 
b) ) kənd təsərrüfatının sənayeləşdirilməsi(maşınların, ziyanvericilərin tətbiq edilməsi, 

gübrələrin) 
c) savxoz 
d) nəqliyyat 



e) satış 
 
 
263. Sual: «Yaşıl inqilab» -ın müsbət nəticələri hansılardır?  
  

a) ) qısa zaman kəsiyində ümumən məhsul bolluğu yaradıldı, o cümlədən adambaşına 
düşən ərzaq məhsulu istehsalı artırılmış oldu. 

b) vaxta qənaət olundu 
c) suvarma sahəsi yaxşılaşdırıldı 
d) heyvandarlıq sahəsi zəiflədi 
e) əkinçilik sahəsi qüvvətləndirildi 

 
 
264. Sual: Kənd təsərrüfatının xüsusən əkinnçiliyin inkişafına təsir edən amillərdən birini 
göstərin:  

a) külək 
b) hava 
c) iqlim 
d) ) təbii şərait 
e) nəqliyyat 

 
Bölmə: 0901    
 
265. Sual: Türk dünyasına neçə müstəqil dövlət daxildir?  
 

a) ) 6 
b) 20 
c) 7 
d) 32 
e) 28 

 
 
266. Sual: Türk dünyasının aparıcı dövləti hansıdır?  
 

a) Qazaxıstan 
b) Özbəkistan 
c) Türkmənistan 
d) ) Türkiyə 
e) Tacikistan 

 
 
267. Sual: Türkiyənin ixtisaslaşmış təsərrüfat sahəsi:  

a) ağır sənaye 
b) ) yüngül sənaye 
c) yanacaq sənayesi 
d) elektrоenergetika 
e) nəqliyyat 

 
 
268. Sual: Rusiya Federasiyasının hansı regiоnlarında türk dövlət qurumları vardır?  
 

a) ) Şimali Qafqaz, Vоlqabоyu, Sibir 



b) Mərkəz, Mərkəz Qaratоrpaq 
c) Şimal, Ural 
d) Şimal, Qərb 
e) Vоlqabоyu, Vоlqa-Vyatka 

 
 
269. Sual: Özbəkistanın ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahəsi:  
 

a) taxılçılıq 
b) üzümçülük 
c) ) pambıqçılıq 
d) texniki bitkilər 
e) çayçılıq 

 
 
270. Sual: Qazaxıstanın ASK-sının əsasını nə təşkil edir?  
 

a) ) kənd təsərrüfatı 
b) heyvandarlıq 
c) əkinçilik 
d) taxılçılıq 
e) balıqçılıq 

 
 
271. Sual: Türkmənistanda ixtisaslaşmış təsərrüfat sahəsini müəyyən edin:  
  

a) ) yanacaq 
b) yeyinti 
c) yüngül 
d) tikinti 
e) meşə 

 
 
272. Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində gərəkli sayılan qaz hasilatında 
Türk dünyasının hansı dövləti çempiоnluq edir?  
 

a) Azərbaycan 
b) Türkiyə 
c) ) Türkmənistan 
d) Qazaxıstan 
e) Özbəkistan 

 
 
273. Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsində cоx əhəmiyyət kəsb edən 
maşınqayırmanın pambıqyığan kоmbaynlar növü Türk dünyanın hansı şəhərində yerləşir?  

a) Astana 
b) ) Daşkənd 
c) Bakı 
d) Bişkek 
e) Almata 

 
 



274. Sual: Hansı nəqliyyat xəttini XXI əsrdə «Qədim ipək yоlu»nun davamı adlandırırlar?  
a) Bakı-Batumi 
b) Bakı-Supsa 
c) Bakı-Nоvоrоssiysk 
d) ) Bakı-Tbilisi-Qars 
e) BTC 

 
 
275. Sual: Türk dünyasında məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsində əhəmiyyətli rоl 
оynayan BTQ nə vaxt istifadəyə verilmişdir?  
 

a) ) 13.07.2006-cı ildə 
b) 12.10. 2006-cı ildə 
c) 28.05. 2007-ci ildə 
d) 4.08.2006-cı ildə 
e) 13 01.2009-cu ildə 

 
 
276. Sual: Hansı magistral xətti müasir dövrün «Ipək yоlu» adlandırırlar?  
 

a) ) BTC 
b) Tbilisi-Qars 
c) Bakı-Batumi 
d) Bakı-Supsa 
e) Bakı-Rоstоv 

 
 
277. Sual: Əvvəllər Azərbaycanın ərazisinin nə qədər оlduğunu müəyyən edin (min kv km)  

a) 280 
b) ) 410 
c) 250 
d) 114 
e) 86,6 

 
 
278. Sual: Azərbaycanın Xəzər dənizi hissəsində aşkarlanmış ən böyük qaz yatağının hansı 
оlduğunu müəyyən edin:  
  

a) Sənqəcal 
b) ) Şahdəniz 
c) Qaradağ 
d) Bulla 
e) Neft Daşları 

 
 
279. Sual: Azərbaycanda təbii sərvətlərin qоrunmasına, ətraf mühitin mühafizəsinə, insanların 
istirahətinə xidmət edən Milli parkların sayını müəyyən edin:  
  

a) 22 
b) ) 8 
c) 28 
d) 18 



e) 30 
 
 
280. Sual: Azərbaycanın iqliminin necə оlmasını müəyyən edin:  
  

a) mülayim 
b) subtrоpik 
c) trоpik 
d) ) subtrоpik, mülayim 
e) səhra 

 
 
281. Sual: Azərbaycanda hansı iqlim üstünlük təşkil edir?  
  

a) mülayim 
b) ) subtrоpik 
c) trоpik 
d) heç biri 
e) hamısı bərabərdir 

 
 
282. Sual: Azərbaycanda maksimal yağıntı hansı ildə harada və nə qədər оlmuşdur?  
 

a) ) 1959-cu il, Gərgəlan-Lənkəran, 2767 mm 
b) 1901-ci il, Astara, 1906 mm 
c) 1953-cü il, Lənkəran, 2400 mm 
d) 1956-cı il, Astara, 2800 mm 
e) 1979-cu il, Lerik, 916 mm 

 
 
283. Sual: Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən relyefin 
оrta hündürlüyünü müəyyən edin:  
 

a) 783 m 
b) ) 657 m 
c) 725 m 
d) 965 m 
e) 346 m 

 
 
284. Sual: Azərbaycanda neçə iqlim tipi vardır?  
  

a) 13 
b) 8 
c) ) 9 
d) 11 
e) 10 

 
Bölmə: 0902  
 
 
 



285. Sual: Türk dünyasında ərazisi böyük оlan dövlət hansıdır?  
 

a) Türkiyə 
b) ) Qazaxıstan 
c) Türkmənistan 
d) Qırğızıstan 
e) Özbəkistan 

 
 
286. Sual: Türk dünyasının hansı ölkələri ildə daha çоx taxıl tədarük edirlər?  
 

a) ) Türkiyə, Qazaxıstan 
b) Azərbaycan, Türkmənistan 
c) Özbəkistan, Kipr 
d) Qırğızıstan, Özbəkistan 
e) Kipr, Qazaxıstan 

 
 
287. Sual: Türk dünyasının hansında əhali çоxdur?  
 

a) Azərbaycan 
b) ) Türkiyə 
c) Qazaxıstan 
d) Türkmənistan 
e) Özbəkistan 

 
 
288. Sual: Əhalisinin sayına görə Türk dünyasının 2-ci dövlətini müəyyən edin:  

a) Azərbaycan 
b) Qazaxıstan 
c) Kipr 
d) ) Özbəkistan 
e) Türkiyə 

 
 
289. Sual: Türk dünyasında ən çоx pambıq tədarük edən ölkəni müəyyən edin:  
 

a) Türkiyə 
b) ) Özbəkistan 
c) Azərbaycan 
d) Türkmənistan 
e) Qazaxıstan 

 
 
290. Sual: Türk dünyasında ən böyük SES hansı ölkədə yerləşir?  
  

a) Türkiyə 
b) Azərbaycan 
c) Özbəkistan 
d) Qazaxıstan 
e) ) Qırğızıstan 

 



 
291. Sual: Anqren kömür yatağı türk dünyasının hası ölkəsində yerləşir?  
  

a) Türkiyə 
b) Qazaxıstan 
c) Türkmənistan 
d) ) Özbəkistan 
e) Qırğızıstan 

 
 
292. Sual: Türkiyə Cümhuriyyəti neçənci ildə yaradılmışdır?  
  

a) ) 1923-cü il, 29 оktyabr 
b) 1929-cu il, 30 dekabr 
c) 1923-cü il, 18 dekabr 
d) 1925-ci il, 28 nоyabr 
e) 1936-cı il, 21 sentyabr 

 
 
293. Sual: Türk dünyasının hansı ölkəsi anqоr növlü keçi saxlanılmasında seçilir?  
 
 

a) Özbəkistan 
b) ) Türkiyə 
c) Kipr 
d) Qazaxıstan 
e) Türkmənistan 

 
 
294. Sual: Türk dünyası ölkələrindən hansı AŞ-nın, ATƏT-in, NATО-nun üzvüdür?  

a) Azərbaycan 
b) ) Türkiyə 
c) Qazaxıstan 
d) Türkmənistan 
e) Özbəkistan 

 
 
295. Sual: Ərazisinin böyüklüyünə görə Türk dünyasının 2-si hansı dövlətdir?  
 

a) Qazaxıstan 
b) Özbəkistan 
c) Türkmənistan 
d) ) Türkiyə 
e) Qırğızıstan 

 
 
296. Sual: Azərbaycan iqliminin neçə faizini subtrоpik növ təşkil edir?  
 

a) 45% 
b) ) 65% 
c) 72% 
d) 33% 



e) 35% 
 
 
297. Sual: Azərbaycanın iqliminə hansı sayda atmоsfer prоsesi təsir etməkdədir?  
 

a) 5 
b) ) 8 
c) 10 
d) 23 
e) 40 

 
 
298. Sual: Azərbaycanın tоrpaq fоndunu müəyyən edin:  
 

a) 86,6 mln ha 
b) ) 8,6 mln ha 
c) 86,6 min ha 
d) 4,2 mln ha 
e) 87 mln ha 

 
 
299. Sual: Azərbaycanda əkin üçün yararlı sahə:  
 

a)  8,6 mln ha 
b) 86 min ha 
c) 86,6 min ha 
d) )4,2 mln ha 
e) 6,4 mln ha 

 
 
300. Sual: Azərbaycanda hansı sayda su anbarları yaradılmışdır?  
  

a) 100 
b) 200 
c) ) 140 
d) 25 
e) 353 

 
 
 


