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Fənn 1919 - Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 504

Keçid balı 171,36 (34 %)

Suallardan 504

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Neçənci əsrlərə qədər iqtisadi fikir və təlimlər xüsusi bir elmin öyrəndiyi obyekt 
olmamışdır? (Çəki: 1)

XII- XIII əsrlərə qədər
XIX- XX əsrlərə qədər
XVII- XVIII əsrə qədər
VI- XII əsrlərə qədər
X-XIV əsrlərə qədər

Sual: İqtisadi fikir və nəzəriyyələr tarixində böyük xidmət göstərən Şərq mütəfəkkirləri 
hansılardır? (Çəki: 1)

Əl Fərabi, İbn Sina, N.Tusi
Aristotel, İbn Xəldun, Platon
Ksenefont, N.Tusi
Aristotel, Əl Fərabi
K.Marks, İbn Sina



Sual: K.Marks Avropada orta əsrlərdə iqtisadi fikrin inkişaf edə bilməməsini nə ilə izah edirdi? 
(Çəki: 1)

İslam dininin yaranması ilə
Böyük Coğrafi kəşflər ilə
katolizmin hökmranlığı ilə
feodalizmin süqutu ilə
müstəmləkə siyasəti ilə

Sual: İqtisadi fikir və konsepsiyalar hansı zərurətdən yaranmışdır: (Çəki: 1)
təsərrüfatın səmərəli təşkil və idarə olunması
maddi və maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə
əmtəə-pul münasibətlərinin izah edilməsi zərurəti
tədqiqatçı-iqtisadçıların siyasi marağı
bunların hamısı doğrudur

Sual: Aristotelə görə: (Çəki: 1)
filosof və hərbiçiləri məhsuldar əməkdən azad etmək lazımdır
əmlak fərqi saxlanılmalıdır
elm əməksiz, əməl isə elmsiz mümkün deyil
özün-özünü dərk et
hər adam təbii qabiliyyətinə uyğun olan payı almalıdır

Sual: Kim dövlətin gücünü əhalinin rifahında, müdafiə qüdrətində və dövlətə etibar etməyində 
görürdü? (Çəki: 1)

Aristotel
İbn Xəldun
Konfutsi
Makiavelli
Platon

Sual: Aşağıda adları qeyd olunan əsərlərdən hansı Aristotelə aiddir? (Çəki: 1)
”Siyasətnamə”
”Dövlət”
”Qanunlar”
”Ev qurumu”
”Nikomaxun etikası”

Sual: Aristotel və F.Kene pulu necə izah edirdilər? (Çəki: 1)
mübadilə vasitəsidir
insanlar arasında olan sövdələşmənin nəticəsidir
qeyri-məhsuldar əmtəədir
kortəbii meydana gələn əmtəədir
tədiyyə vasitəsidir 

Sual: İqtisadiyyatı və onu idarə edən qayda-qanunları ilk dəfə ardıcıl tədqiq edən kim 
olmuşdur? (Çəki: 1)

Ksenefont
Platon
Aristotel



heç biri
hamısı

Sual: Antik yunan alimləri Ksenofont, Platon və Aristotel hansı iqtisadi münasibətlər haqqında 
təlimlər yaratmışlar? (Çəki: 1)

əmək bölgüsü, əmtəə, mübadilə, pul, ticarət
ərazilərin bölüşdürülməsi və qiymətləndirilməsi
vergilərin tənzimlənməsi
hec biri 
hamısı

Sual: Neçənci əsrdən iqtisadi fikir və təlimlər xüsusi bir elmin öyrəndiyi obyekt olmuşdur? (Çəki: 
1)

XV-XVII əsrdən 
VII-VIII əsrdən 
XII əsrdən 
XVII-XIX əsrdən
XX əsrdən

Sual: Əl Fərabi, İbn Sina, N. Tusi hansı xalqların mütəffəkirləridirlər? (Çəki: 1)
Avropa xalqlarının
Ərəb ölkələrinin
Asiya xalqlarının
Amerika xalqlarının
Şərq xalqlarının

Sual: Marksın əsəridir: (Çəki: 1)
Ekonomiks
Kapital
Politika
Əxlaqi-nasir
Xalqların sərvəti

Sual: Azərbaycan mütəfəkkiridir: (Çəki: 1)
Əl Fərabi
İbn Sina 
M.F.Axundov
Mlafon 
Ömər Xəyam

Sual: Azərbaycanın hansı dövrü iqtisadi fikir və nəzəriyyələrlə zəngindir? (Çəki: 1)
V-VI əsrlər 
VII-IX əsrlər
Orta əsrlər XI-XIV əsrlər 
XII-XIII əsrlər
XIX-XX əsrlər

Sual: İlk ictimai əmək bölgüsünün vətənidir. (Çəki: 1)
Amerika 



Afrika 
Şərq ölkələri 
Orta Asiya
Avropa

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ən qədim dövlətlər və mədəniyyətlər harada meydana gəlmişdir? (Çəki: 1)
Misirdə, Mesopotamiyada
Avropada, Misirdə
Cənubi Amerika 
Şimali Amerika 
Qərbi Avropada

Sual: "Kapital" əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
Platon
N.Tusi
Aristotel
A.Marşal 
K.Marks

Sual: "Tarixi yazmaq tarixi yaratmaq qədər mühümdür. Əgər tarixi yazan tarixi yaradana sadiq 
qalmazsa, dəyişməz həqiqət insanlığı çaşdırmaqdan ibarət olar." Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)

N.Gəncəvi
K.Marks
Aristotel
Atatürk
B.Axundov

Sual: K.Marks Avropada orta əsrlərdə iqtisadi fikrin inkişaf edə bilməməsini necə izah edir? 
(Çəki: 1)

katolizmin hökmranlığı ilə
verginin qalxması ilə
pulun düşməsi ilə
ölkənin işğalı ilə
hamısı

Sual: Kim əməyi zəruri və izafi əməyə ayırmışdır: (Çəki: 1)
A.Smit
K.Marks
J.B.Sey
T.Maltus



D.Rikardo

Sual: K.Marksın tərifinə görə iş qüvvəsinin dəyəri müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)
iş qüvvəsinin təkrar istehsalı ücün zəruri olan ictimai zəruri vaxtla
iş qüvvəsinə tələb və təklifin nisbətilə
iş qüvvəsinin son məhsuldarlığı ilə
sosial qüvvələrin nisbətilə
əmək məhsuldarlığı ilə

Sual: K.Marksın tədqiqat obyektinə aid deyil: (Çəki: 1)
azad istehlak seçimi ilə iqtisadiyyatın mərkəzdən idarə edilməsi
dəyərin “ictimai-zəruri əmək məsrəfləri” kəmiyyəti kimi izahı
kapital yığımının ümumi qanununun kəşfi
”dəyər qanunu, əmtəə istehsalının inkişafı qanunauyğundur” konsepsiyasının yaradılması
əməyin ikili xarakteri və izafi dəyərin kəşfi

Sual: K.Marksın tədqiqat obyektinə aiddir: (Çəki: 1)
“sosial bazar təsərrüfatı” modelinin yaradılması
xalis məhsul haqqında təlimin yaradılması
sərvətin pulla eyniləşdirilməsinin inkarı
faydalılıq həddi prinsipinin müəyyən edilməsi
pul nəzəriyyəsinin daha dərindən inkişafı

Sual: K.Marks sabit kapitala nəyi aid etmişdir: (Çəki: 1)
kapitaldan əsas kapitalın aşınmasına və xammal məsrəfinə hesablanan məbləği
muzdlu işçilərə verilən əmək haqqını
“əşya “kapitalı
“real” kapitalı
maddiləşmiş əməyi

Sual: K.Marks sübut edir ki: (Çəki: 1)
mütləq yoxsullaşma haqqında nəzəriyyənin əsasını əmək məhsuldarlığının artması ilə 

bərabər əmək haqqının artmaması təşkil edir
əmtəənin dəyəri onun faydalılığı ilə eynilik təşkil edir
sərvətin mənbəyi millətin istehsal potensialından asılıdır
izafi dəyər mübadilə prosesində pul tərəfindən yaranır, o, əmək prosesində muzdlu işçi 

tərəfindən yaradılmır
kapital əməklə yanaşı əmtəənin dəyərinin mənbəyidir

Sual: Marksizmə görə mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi: (Çəki: 1)
resursun özü deyil, resursdan istifadəyə verilən hüquq dəsti və ya pay mülkiyyətidir
təyinatından asılı olaraq əşyanın faktiki tətbiq edilməsidir
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak prosesində istehsal vasitələrinin və onların köməyi ilə 

hazırlanan maddi nemətlərin mənimsənilməsidir
kimə və hansı miqdarda məxsus olduğunu təsbit edən əmlak münasibətləridir
”mülkiyyət oğurluqdur”, mülkiyyət məhvə məhkumdur, təbiətə və şüura ziddir

Sual: K.Marks ilk dəfə olaraq əmtəənin dəyərinin: (Çəki: 1)
klassik tərifini vermişdir



sosial mahiyyətini vermişdir
əməklə müəyyən olunduğunu vermişdir
kapital müəyyən olunduğunu vermişdir
istehsal xərcləri ilə ölçüldüyünü göstərmişdir

Sual: K.Marksın təkrar istehsal sxeminin əsas şərtləri və makroiqtisadi qarşılıqlı asılılığı 
aşağıdakılardan ibarətdir: (Çəki: 1)

sadə təkrar istehsal dəyişməzdir, onda xalis investisiya sıfra bərabərdir
geniş təkrar istehsal dəyişməzdir, onda xalis investisiya sıfra bərabərdir
bu sxemdə o, iqtisadiyyatın tarazlıq halında olduğunu göstərmişdir
bu sxemdə o, məhsulun özünü yenidən istehsal etməyə hazır olduğunu göstərmişdir
bu sxemdə o, tədqiqat obyekti olan tarazlıq şərtlərini göstərmişdir

Sual: Bunlardan hansı antik yunan filosofu deyil? (Çəki: 1)
Ksenafon 
Platon 
Aristotel
İbn Haldun 
Heç biri

Sual: Oğuz tayfalarının əsas məşğuliyyətləri (Çəki: 1)
Qoyunçuluq
Sənətkarlıq
Ticarət
Quşçuluq
Toxuculuq

Sual: Kimi “XIV əsrin A.Smiti” adlandırırlar? (Çəki: 1)
İbn Sina 
N.Tusi
İbn Haldun 
M.F.Axundov 
Arisrtotel

Sual: İlkin kapital yığımı ifadəsi ilk dəfə neçənci əsrdə işlədilmişdir? (Çəki: 1)
Eramızdan əvvəl 
V-X əsrlərdə
X-XII əsrlərdə 
XVII-XIX əsrlərdə 
XX əsrdə 

Sual: Xəzinə, qızıl, gümüş, altun və ticarət ilk dəfə türk xalqların hansı dastanında işlədilmişdir? 
(Çəki: 1)

“Koroğlu”
“Manas” 
“Kitabi Dədə-Qorqud”
“Əsli və Kərəm” 
Hamısında 



Sual: Faizlə borc vermək nə deməkdir? (Çəki: 1)
Kredit
Sələmçilik
Suda
Subsidiya
Subvensiya 

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat" əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
D.Rikardo 
N.Tusi
A.Smit
N.Gəncəvi
K.Marks

Sual: İlk ictimai əmək bölgüsü harada baş vermişdir? (Çəki: 1)
Şərqdə
Qərbi Avropada
Amerikada
Afrikada
Rusiyada

Sual: Bu xüsusiyyətlərdən hansı mütəfəkkirlərin əsərlərində kəskin tənqid olunurdu? (Çəki: 1)
əməyə xor baxanlar
tüfeyli həyat sürənlər
başqalarının əməyi hesabına yaşayanlar
heç biri
hamısı

Sual: Azərbaycan və digər türk xalqlarının hansı dövrü iqtisadi fikir və nəzəriyyələrlə zəngindir? 
(Çəki: 1)

XVII- XIX əsrləri
orta əsrlər dövrü, xüsusən XI-XIV əsrlər
XIX-XX əsrlər
XII-XIII əsrlər
VII-XI əsrlər

Sual: Orta əsrlərdə hansı iqtisadçılar iqtisadi məsələlərə aid əsər yazmışdılar: (Çəki: 1)
N.Gəncəvi, N.Tusi
N.Tusi, M.Fizuli
İbn-Xəldun, M.Füzuli



İbn-Xəldun, İ.Nəsimi
Nizami-al Mülk, N.Tusi

Sual: Orta əsrlərin iqtisadi fikri hansı iqtisadi münasibətlərin təsiri altında formalaşmışdır: (Çəki: 
1)

natural xarakter daşıyan feodal iqtisadiyyatının mövcudluğu
dini ideologiyanın hökmranlıq edilməsi
iqtisadi biliklərin teleoloji xarakter daşıması
hadisə və proseslərə sxolastik yanaşma
bunların hamısı doğrudur

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi quruluşu, iqtisadi münasibətləri haqqında mükəmməl nəzəriyyə 
yaradan ilk Şərq mütəfəkkiri kim olmuşdur? (Çəki: 1)

N.Gəncəvi
N.Tusi
Əl-Fərabi
İbn Sina
İbn Xəldun

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı A.Smitin "Xalqların sərvəti" əsərinin tədqiqat obyektinə aiddir: 
(Çəki: 1)

vergiqoymanın prinsipləri
dövlət gəlirlərinin mənbəyi
kapitalizmin inkişafının tarixi şəraiti
əvvəlki iqtisadi mənbələrin tənqidi
bunların hamısı

Sual: Marksizm Azərbaycanda hansı əsrdə yayılmağa başlamışdır? (Çəki: 1)
XVI əsrdə
XVII əsrdə 
XVIII əsrdə 
XIX əsrdə 
XX əsrin əvvəllərində 

Sual: Şərq ölkələrində “ İnsan cəmiyyətinin inkişaf mərhələləri” konsepsiyası kim tərəfindən 
yaradılıb? (Çəki: 1)

Aristotel
İbn Sina 
M.F.Axundov
İbn Xaldun 
A.Smit

Sual: İslam iqtisadi fikrin hansı mənbədə formalaşıb? (Çəki: 1)
İslam alimlərinin əsərlərində
İslam ölkələrinin alimlərinin əsərlərində 
Şərq ölkələrinin əsərlərində 
Müqəddəs “Qurani- Kərim”də
Ərəb ölkələrinin alimlərinin əsərlərindən 



Sual: “Maliyyə haqqında” traktatlar əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
İbn Haldun
Nəsrəddin Tusi 
Nizami Gəncəvi 
H.Vəzirov 
M.F.Axundov 

Sual: Azərbaycan mütəfəkkirlərindən kimin əsərlərində ictimai əmək bölgüsü, dəyər pul, 
ekvivalent mübadilə, sistemli araşdırılmışdır? (Çəki: 1)

Nizami Gəncəvi 
Nəsimi 
Xəqani
N.Tusi 
Əcəmi

Sual: XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kimin əsərlərində iqtisadi sistem anlayışı, maddi 
rifah səviyyəsi, əmək bölgüsü və s. araşdırmışdır? (Çəki: 1)

Ə.Bakıxanov
N.Vəzirov 
Ə.Haqverdiyev
H.Zərdabi 
M.F.Axundov 

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Oğuz tayfalarının təsərrüfat həyatından bəhs edən əsər bunlardan hansıdır? (Çəki: 1)
"Oğuznamə"
"İsgəndərnamə"
"Sirlər xəzinəsi"
"Əxlaqi- Nasiri"
"Maliyyə haqqında traktat"

Sual: Oğuz tayfalarının kənd təsərrüfatında hansı sahələr xüsusi üstünlük təşkil etmişdir: (Çəki: 
1)

qoyunçuluq
atçılıq
dəvəçilik
hamısı
heç biri

Sual: Bunlardan hansı antik yunan filosoflarıdır? (Çəki: 1)
Ksenefont



Platon
Aristotel
heç biri
hamısı

Sual: Azərbaycanın qədim təsərrüfatı haqqında məlumata hansı mənbələrdə rast gəlinib? 
(Çəki: 1)

Assuriya və Urartu mixi yazılarında, Babil mənbələrində
Herodotun “Tarix” əsərində
Aşurbannipalın mixi yazılarında
Qədim qala yazılarında
Erotosfenin əsərlərində

Sual: Mannanın iqtisadi quruluşu haqqında məlumatlar öz əksini hansi mənbələrdə tapmışdır? 
(Çəki: 1)

Strabonun əsərlərində 
Assuriya daşüstü yazılarında
qədim qala tapıntılarında
Babil mənbələrində
Urartu mixi yazılarında

Sual: Midiya dövlətinin iqtisadi həyatı haqqında məlumatlar rast gəlinir: (Çəki: 1)
Assuriya daşüstü yazılarında
Urartu mixi yazılarında 
Herodotun “Tarix” əsərində
Aşşurbanipalın mixi yazılarında
qədim əsatirlərdə

Sual: Antik dövr Azərbaycanın ilk iqtisadi təsvirini vermişdir: (Çəki: 1)
Strobon
Erotosfen
Ptolomey
Aristotel
Sokrat

Sual: Qafqaz, Albaniya və Atropatena haqqında tarixi-coğrafi məlumat Strobonun “Coğrafiya” 
əsərinin neçənci kitabında öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

9
7
14
11
16

Sual: Strobonun əsərində Azərbaycan ərəzisində maldarlığın inkişafına əsas təsiredici amil 
nədir? (Çəki: 1)

iqlim şəraitinin əlverişliliyi
Kür çayı və onun qollarının torpağın məhsuldarlığının artırması
bərabər yağıntılılıq
krik çaylar
həmişə yaşıl bitkilərin bolluluğu



Sual: Strabonun əsərində Albaniyada sadə xalqın əmlak bölgüsü: (Çəki: 1)
əmlak icmalar üzrə bölünür
əmlak icmada ümumidir
əmlak icmalarda xüsusi xarakterlidir
müxtəlif başçılar tərəfindən idarə olunur
əmlak müxtəlif icmalar tərəfindən idarə olunur

Sual: Antik dövrdə Azərbaycan ərazisində mübadilə ticarətinin göstəriciləri haqqında məlumat 
verilib: (Çəki: 1)

Strabonun əsərində 
mixi yazılarda 
Herodotun əsərlərində
Babil mənbələrində 
Assuriya mixi yazılarında

Sual: Strabonun qaynaqlarına əsasən Albaniyada əkinçiliyin inkişaf göstəricisi hansı əsas 
amildir? (Çəki: 1)

süni suvarma 
sənətkarlığın inkişafı
bol sulu çay şəbəkəsi
hamısı
düzgun cavab yoxdur

Sual: Albaniyada sadə xalqın əmlak bölgüsü əmək icmalarında ümumi olması fikri kimə 
mənsubdur? (Çəki: 1)

Moyisey Kalakatun
Strobon
Aristotel
Dədə Qorqud dastanı nümunələri
düzgun cavab yoxdur 

Sual: Zərdüştlüyün sosial-iqtisadi və dini təlimləri hansi əsərdə cəmlənmişdir? (Çəki: 1)
Maqizm kitabəsi
Midiya yazılı mənbələri
Assuriya mixi yazıları
Avesta
Babil yazılı mənbələri

Sual: ”Mən bu torpaqda mal-qara saxlayan hər bir sahibkara sərbəst hərəkət və azad həyat 
təmin edirəm” fikirləri kimə aiddir? (Çəki: 1)

Strabon
Maqizm cərəyanı
Zərdüşt
Makedoniyalı İskəndər
Aşşurbanipal

Sual: Hansi cərəyan əkinçilik təsərrüfat sahəsini, bolluğu yaratmağı təbliğ edirdi? (Çəki: 1)
Avestanın Videvdat bölməsi



Maqizm cərəyanı
Xürrəmilər hərəkatı
bütün göstərilənlər
düzgun cavab yoxdur

Sual: Qədim Azərbaycan xalqının iqtisadi fikrinin öyrənilməsində ilkin mənbələrə aiddir: (Çəki: 
1)

qədim mifoloji dastanlar
bədii əsərlər
fəlsəfi traktlar
dini cərəyanlar
Yunan əsatirləri

Sual: Qədim Oğuz-türk tayfalarında qılınc-nizə, hərbi zireh paltarlarının və zərgərliyin inkişafı 
iqtisadiyyatın hansı sahəsinin tərəqqisinin göstəricisidir? (Çəki: 1)

aqrar sahənin inkişafı
metalın geniş yayılması
xammal bolluluğu 
sənətkarlığın inkişafı
göstərilənlərin hamısı aiddir

Sual: İlk ictimai əmək bölgüsü hansılardır? (Çəki: 1)
Əmək kooperasiyası 
İxtisaslaşma 
İnteqrasiaya
Təmərküzləşmə
Əkinçiliyin heyvandarlığın ayrılması, sənətkarlığın meydana gəlməsi, ticarətin yaranması 

Sual: Aşağıdakılardan Antik yunan filosofudur: (Çəki: 1)
K.Marks
F.Engels
Hegel 
Platon 
Feyerbax

Sual: Oğuz tayfalarının əsas kənd təsərrüfatı məşğuliyyəti: (Çəki: 1)
Tütünçülük
Pambıqçılıq
Üzümçülük
Tütünçülük, pambıqçılıq
Qoyunçuluq, atçılıq, dəvəçilik 

Sual: “Oğuznamə” hansı tayfaların təsərrüfat həyatından bəhs edir. (Çəki: 1)
Türkmən 
Səlcuq
Qırğız 
Oğuz
Kərkük 

BÖLMƏ: 0202



Ad 0202

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qədim oğuz türk tayfalarında sənətkarlıq məmulatları neçə istiqamətdə inkişaf etmişdir? 
(Çəki: 1)

4
2
6
3
7

Sual: Bunlardan hansı Nizamülmülkün əsəridir? (Çəki: 1)
" Maliyyə haqqında traktat"
" Sirlər xəzinəsi"
"Əxlaqi Nasiri"
"Siyasətnamə"
"Yeddi gözəl"

Sual: Bunlardan hansı “XIV əsrin A.Smiti” adlandırılır? (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
M.Fizuli
D.Rikardo
İbn Xəldun
N.Tusi

Sual: Albaniyanın beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığını göstərən amillərə aid deyil: (Çəki: 
1)

qədim dövrdən pul sisteminin mövcudluğu
əlverişli coğrafi mövqe
mübadilə ticarəti
qonşu ölkələrlə əlaqə
pul sisteminin mövcud olmaması

Sual: ”Türklər dəmirin sənaye üsulu ilə istehsalını Mərkəzi Asiyada mənimsəyən ilk xalq kimi 
tarix səhnəsinə çıxıblar” məlumatına kimin əsərində rast gəlinir? (Çəki: 1)

Strabon
Herodot
Babil mənbələrində
Lev Qumilyov
qədim türk dastanlarında

Sual: Azərbaycanın iqtisadi fikrinin meydana gəlməsi sıx bağlıdır: (Çəki: 1)
sosial hərəkatlarla
müharibələr və iğtışaşlarla



sənətkarlığın az inkişafı
əkinçilik sahələrinin az inkişafı
sənət əşyaları

Sual: Aşağıdakı göstəricilər hansi sosial hərəkatına aiddir: 1.Geniş xalq kütlələri mənafəyi 
naminə yuxarı təbəqəni bir sıra imtiyazlardan məhrum edilməsi 2.onların əmlakının alınması 
3.qullarını alması 4.xalqları 3 il müddətində vergi və orduda qulluqdan azad edilməsi (Çəki: 1)

Qaumatanın sosial hərəkatı
Manna dövlət islahatları
qədim dovlət quruluşlarının keçirdiyi islahatlar
İranzunun hakimiyyəti dövrü 
Midiya ağalığı dövrü

Sual: Qaumatanın sosial hərəkatına aiddir: (Çəki: 1)
geniş xalq kütlələri mənafəyi naminə yuxarı təbəqəni bir sıra imtiyazlardan məhrum 

edilməsi
yuxarı təbəqədən əmlakının alınması
yuxarı təbəqədən qullarını alması 
xalqları 3 il müddətində vergi və orduda qulluqdan azad edilməsi
göstərilənlərin hamısı

Sual: Qaumatanın sosial hərəkatına aid deyil: (Çəki: 1)
geniş xalq kütlələri mənafəyi naminə yuxarı təbəqəni bir sıra imtiyazlardan məhrum 

edilməsi
yuxarı təbəqədən əmlakının alınması
yuxarı təbəqədən qullarını alması 
sosial qeyri-bərabərsizliyi qorumaq
xalqları 3 il müddətində vergi və orduda qulluqdan azad edilməsi

Sual: Qədim Azərbaycan xalqının iqtisadi fikrinin öyrənilməsində ilkin mənbələrə aiddir: (Çəki: 
1)

qədim mifoloji dastanlar
bədii əsərlər
fəlsəfi traktlar
dini cərəyanlar
göstərilənlərin hamısı aiddir

Sual: Dastanlarda qeyd olunmuş uzaq keçmişimizdə işlədilən əmək alətləri, istehsal olunan 
məhsullar, peşə və əmək vərdişləri haqqında məlumatlar nəyin inkişafının göstəricisidir? (Çəki: 
1)

milli şüur
sosial-iqtisadi həyat tərzinin
dini cərəyanların
hamısı düzdür
düzgun cavab yoxdur

Sual: Qədim Azərbaycan ərazisində iqtisadi-sosial həyat tərzinin inkişafı dastanlarda və 
qaynaqlarda hansı amillərlə öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

istehsal olunan məhsulla
peşə və əmək vərdişləri



əmək alətləri
göstərilənlərin hamısı aiddir
düzgun cavab yoxdur

Sual: Qədim Azərbaycan ərazisində könüllü birgə-əmək prosesi öz əksini hansı sahələrdə 
tapırdı? (Çəki: 1)

qoyunçuluq və qoyun qırxımı
atçılıq
süd sağımı
xalça-palaz toxunması
göstərilərdən hamısı

Sual: Qədim Azərbaycan ərazisində mövcud olan könüllü birgə-əmək vərdişlərini müasir 
dövrün hansı iqtisadi prosesləri ilə müqayisə etmək olar? (Çəki: 1)

sadə əmək koperasiyası
koperativ təsərrüfat
kollektiv təsərrüfat
kolxoz təsərrüfatı
göstərilənlərin hamısı aiddir

Sual: XIV əsrin “A.Smiti” kimi adlandırmışlar? (Çəki: 1)
A.Marşal
K.Menger
Bem-Baverk 
İbn Xaldun
Nəsrəddin Tusi

Sual: İbn Xaldunun əsas iqtisadi görüşləri hansı əsərində əks olunub? (Çəki: 1)
Politika 
Müqəddimə
Əxlaqi-nasir
Kapital 
Ekonomiks

Sual: Faizlə borc vermək necə adlanır? (Çəki: 1)
Kredit
Mənfəət 
Unta
Sələm 
Suda 

Sual: Azərbaycanda girmiş böhranı neçənci əsrlər də olmuşdur? (Çəki: 1)
IX-X əsrlərdə
X-XIII əsrlərdə 
XIV-XVI əsrlərdə 
XVI-XVII əsrlərdə 
XVIII-XIX əsrlərdə 



Sual: Əlverişli təbii iqlim şəraiti Azərbaycanda hansı sahənin inkişafına əlverişli şərait 
yaratmışdır? (Çəki: 1)

Bostançılığın 
Üzümçülüyün 
Tütünçülüyün 
Əkinçiliyin və maldarlığın
Donuzçuluğun 

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Siyasət" və "Əxlaq" əsərlərinin müəllifi: (Çəki: 1)
Aristotel
N.Tusi
K.Marks
N.Gəncəvi
M.Fizuli

Sual: İlkin kapital yığımı ilk dəfə kim tərəfindən işlədilmişdir? (Çəki: 1)
D.Rikardo 
A.Smit
K.Marks
Aristotel
Platon

Sual: “Müqəddimə” əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
N.Tusi
İbn Xəldun
K.Marks
F.Xoyski

Sual: Azərbaycanda ilkin iqtisadi fikirlərin formalaşmasında hansı dini cərəyanın rolu olmuşdur? 
(Çəki: 1)

Maqizm cərəyanı
Məzdək hərəkatı
Xürrəmilər hərəkatı
bütün göstərilənlər
düzgun cavab yoxdur

Sual: Azərbaycanda ilkin iqtisadi fikirlərin formalaşmasında hansı dinin rolu olmuşdur? (Çəki: 1)
maqizmdən bəhrələnən Zərdüştlük
xristianlıq



islam
iudizm
duzgun cavab yoxdur

Sual: Midiya dövlətinin sosial-iqtisadi ideologiyası hansı dini cərəyanda cəmlənmişdir? (Çəki: 1)
Məzdək hərəkatı
Maqizm cərəyanı
Xürrəmilər hərəkatı
bütün göstərilənlər
düzgun cavab yoxdur

Sual: Eramızın III əsrinin əvvələrində iqtisadi fikri ifadə edən cərəyan hansıdır? (Çəki: 1)
məzdək cərəyanı
maqizm cərəyanı
mani cərəyanı
hamısı 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Məzdək hərəkatının başlama səbəbinə aid deyil: (Çəki: 1)
kənd icmaçılarının parçalanması
kənd icmalarının feodal mülkünə çevrilməsi
kəndli torpaqların hesabına iri feodal mülklərin yaranması
kəndlilərin feodallardan asılı vəziyyətə salınması
sosial-iqtisadi vəziyyətin sabitliyi

Sual: 1.Ədalətli cəmiyyətin qurulması; 2.İnsanlar arasinda əmlak bərabərliyinin yaradılması – V 
əsr tarixində hansı hərərkatın başlıca məqsədlərindən idi? (Çəki: 1)

maqizm 
məzdək 
zərdüşt
hamısı
düzgun cavab yoxdur

Sual: Məzdək hərəkatının başlıca məqsədlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
varlı-yoxsul təbəqəsini qabarıq şəkildə təbliğ etmək
ədalətli cəmiyyətin qurulması
insanlar arasında əmlak bərabərliyinin yaradılması
əmək bərabərsizliyinin aradan qaldırılması
əhalinin sosial-iqtisadi stabilliyini təmin etmək

Sual: Assuriya daşüstü yazılarında hansı qədim dövlət quruluşunun ilkin iqtisadi vərdişləri 
haqqında məlumat verilmişdir? (Çəki: 1)

Manna
Aratta
Kutti
Turukki
Lulubbi

Sual: Albaniyanın beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadiğını göstərən amil hansıdır? (Çəki: 1)



qədim dövrdən pul sisteminin mövcudluluğu
əkinçiliyin inkişafı
süni suvarmanın yaradılması
hamısı
göstərilənlərdən heç biri

Sual: Albaniyada torpaq üzərində xüsusi feodal mülkiyyətinin hansı formaları mövcud idi? 
(Çəki: 1)

dostakert və xostaq
cizyə və xərac
xostaq və xərac
cizyə və dostakert
düzgun cavab yoxdur 

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bu əsərlərdən hansının əsas mövzusu sələmçilikdir? (Çəki: 1)
"Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
"Aldanmış kəvakib"
"Şərqi Zaqafqaziyanın ehtiyaclarına dair"
"İbrahimbəyin səyahətnaməsi"
"Sirlər xəzinəsi"

Sual: Sələm nə deməkdir? (Çəki: 1)
faizlə borc vermək 
faizsiz borc vermək
yaşayış şəraiti
həyat səviyyəsi
elmin bir qolu

Sual: Müsəlman ideoloqları İslam iqtisadi sisteminin başlıca məqsədini nədə görürlər? (Çəki: 1)
sosial ədalətə malik olmaqda
insanların əsas mənəvi-maddi tələbatını ödəməkdə
yoxsulluğun aradan qaldırılmasında
hamıya təhsil verməkdə
göstərilənlərin hamısı aiddir

Sual: İslamın müqəddəs kitabı «Qurani-Kərim»də nəyə icazə verilmir? (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyətinə 
xüsusi mülkiyyətçiliyə 
sələmçiliyə, faiz almaq məqsədi ilə borc verməyə 
alqı-satqıya, ticarətlə məşğul olmağa



xarici malların alqı-satqısına

Sual: Cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması hansı Azərbaycan şairinin 
əsərlərində əsas yer tutur? (Çəki: 1)

Nizami
Nəsimi
Fizuli
Məhsəti
Səməd Vurğun

Sual: İcma torpağı nədir? (Çəki: 1)
Şəhərlərin yerləşdiyin torpaq
Kəndin yerləşdiyi torpaq
Becərilməyən torpaq
Kəndlilərin bölüşdürüb becərdiyi torpaq
Sənətkarların torpaqları

Sual: İntibah dövrü Azərbaycanda hansı əsri əhatə edir? (Çəki: 1)
VI əsr
VII- VIII əsr 
XV əsr
IX- X əsr
XII əsr 

Sual: İbn Əl- Əsir Gəncəni Azərbaycanın nəyi adlandırmışdır? (Çəki: 1)
Mərkəzi 
Paytaxtı 
Ürəyi
“ Aranın anası” 
Əyaləti

Sual: Şəmsəddin Eldəgiz kimdir? (Çəki: 1)
Ağqoyunlular dövlətinin banisi 
Qaraqoyunlular dövlətinin banisi
Atropaten dövlətinin banisi 
Atabəylər dövlətinin banisi 
Midiya dövlətinin banisi 

Sual: Hansı Azərbaycan dövlətləri şəraitində nisbi sabitliyə və məhsuldar qüvvələrin inkişafına 
əlverışli şərait yaranmışdır? (Çəki: 1)

Qaraqoyunlu dövləti 
Ağqoyunlu dövləti 
Atabəylər dövləti
Eldənizlərin və Şirvanşahlar dövləti
Atropaten dövləti 

Sual: Azərbaycan şairlərindən daha çox kim zülmə dözməməyə, birləşməyə mübarizəyə 
çağırırdı? (Çəki: 1)

Nəsimi 



Nəvai
Xətai
Nizami
Xəqani

Sual: Azərbaycanın qərblə şərqin mühüm ticarət yollarının üstündə yerləşməsi ona hansı 
üstünlük verirdi? (Çəki: 1)

Ölkəyə sərvət gəlməsinə 
Ölkədən sərvət getməsinə 
Ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə 
Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin asanlaşdırırdı
Şərq və Qərb ölkələrindən rüsum alırdı

Sual: Aşağıdakı əsərlərdən hansı N.Tusinindir? (Çəki: 1)
Politika 
Müqəddimə 
“Maliyə haqqında traktatlar”
Kapital
Xəmsə 

Sual: Şəhərlərin inkişafı, ictimai-iqtisadi münasibətlərdə dəyişikliklər, sənətkarlıq və ticarətin 
inkişafı hansı dövrü səciyyələndirir? (Çəki: 1)

İntibah 
Neolit 
Sənaye dövrü
İqtisadi durğunluq 
Çiçəklənmə 

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanı neçə boydan ibarətdir? (Çəki: 1)
11
7
12
10
8

Sual: "Kitabi - Dədə Qorqud"da cərəyan edən hadisələr əsasən harada baş vermişdir? (Çəki: 1)
 Avropada
Şərqi Asiyada
Qərbi Asiyada
Azərbaycanda 



İranda

Sual: Qədim dövrdə Azərbaycan ərazisində ictimai əmək bölgüsünün genişlənməsindən, əmək 
məşğuliyyətlərinin inkişafından hansı dastanda ətraflı məlumat verilmişdir? (Çəki: 1)

Kitabi-Dədə Qorqud 
Koroğlu
Yunan əsatirləri
Assuriya mixi yazılarında
düzgun cavab yoxdur

Sual: Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycan ərazisində sosial-iqtisadi fikir hansı təlimdə oz əksini 
tapdı? (Çəki: 1)

xürrəmilər
məzdəkilər
manilər
maqizistlər
heç biri

Sual: Qədim oğuz türk tayfalarının sosial-iqtisadi həyat tərzini özündə mükəmməlcəsinə əks 
etdirən nümunə hansıdır? (Çəki: 1)

Koroğlu dastanı
Kitabi-Dədə Qorqud
Oğuz türklərinin tarixi
bütün göstərilənlər 
düzgun cavab yoxdur

Sual: XV əsr Avropada nə dövrü kimi səciyyələnir? (Çəki: 1)
Sənaye dövrü
Elmi-texniki tərəqqi dövrü 
İnqlablar dövrü
İntibah dövrü
Neolit dövrü

Sual: Şah İsmayıl Xətainin ən böyük xidməti nədədir? (Çəki: 1)
Şahlıqla yanaşı şair olmasında 
Gənc yaşlarında şah olmasında 
Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti yaratması 
Humanist olması 
Bütün müharibələrdə qalib gəlməsində 

Sual: Əl-Fərabi, İbn Sina, N. Tusi hansı ölkələrin mütəfəkkirləridir? (Çəki: 1)
Avropa ölkələrinin 
Qərb ölkələrinin 
Şərq ölkələrinin
Asiya ölkələrinin
Cənub ölkələrinin 

Sual: K.Marksın “şah” əsəri (Çəki: 1)
Kapital



Politika 
Xalqların sərvəti
Ekonomiks
Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi 

Sual: A.Smitin ən məhşur əsəri (Çəki: 1)
Maliyyə haqqında 
Vergi haqqında 
Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında 
Siyasətnamə 
Politika 

Sual: M.F.Axundov 1850-1856-cı illərdə neçə komediya yazmışdır? (Çəki: 1)
1
2
3
4
6

Sual: M.F.Axundov komediyalarında Azərbaycanın nəyini əks etdirmişdir? (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi həyatını
mədəniyyətini
tarixini
ədəbiyyatını
milli xüsusiyyətini

Sual: M.F.Axundov “Sərgüzəşti-mərdi xəsis” əsərində nəyi təqid etmişdi (Çəki: 1)
rüşvəti
xəsisliyi
əliaçıqlığı
mərdliyi
sələmçiliyi 

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanında maliyyəni səciyyələndirən aşağıdakı anlayışlardan 
istifadə olunmuşdur: (Çəki: 1)

"yeddi illik şərab"
"qatar-qatar dəvələr"
"Ərəb atı"
"gözəl bədəvi"
xəzinə, qızıl-gümüş, pul, xərclik vermək, altun və ticarət



Sual: ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı hansı anlayışlar həmin dövrdə feodal mülkiyətinin 
hakim mövqeyini göstərir? (Çəki: 1)

xan,bəy və nökər məhfumlarından
bəylərin çoxlu mal-dövlətə sahibliyi
bəylərin köç sahələrinə malik olmaq cəhdləri
məhsul rentasının mövcudluluğu
göstərilənlərin hamısı aiddir

Sual: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına əsasən qədim Azərbaycan ərazisində feodal səciyyəli 
mülkiyyət formaları ilə bərabər hansı mülkiyyət formaları da mövcud olub? (Çəki: 1)

şəxsi mülkiyyət
icma-qəbilə ukladları
şəxsi mülkiyyət və icma-qəbilə ukladları
heç biri 
kollektiv mülkiyyət

Sual: ”Kitabi-Dədə Qorqud”un üzünü çıxartmış və alman dilinə tərcümə etmiş Alman alimi 
kimdir? (Çəki: 1)

T.Neldeke
K.Marks
D.Rikardo
İbn Xəldun
N.Gəncəvi

Sual: B.M.Jimuneki və A.N.Kononov nəyi rus dilində yenidən çap etdirirlər və ona maraqlı 
yazılar da verirlər? (Çəki: 1)

Kitabi-Dədə Qorqud
İsgəndərnamə
Oğuznamə
Əxlaqi-Nasir
hamısı

Sual: ”Kitabi-Dədə Qorqud “ un hansı məfhumunda Şimali və Cənubi Azərbaycan coğrafi ərazi 
bölgüləri nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

Daş oğuz
Qalın oğuz
İç oğuz
Çöl oğuz 
hamısı

Sual: ”Kitabi-Dədə Qorqud “ un hansı məfhumunda Kür və Araz çayları qovşaqlarında yerləşən 
torpaqları əhatə etdiyi bildirilir? (Çəki: 1)

İç oğuz
Qalın oğuz
Daş oğuz 
Çöl oğuz
heç biri

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403



Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Z.Bünyadov X-XIII əsrlərdə Azərbaycanda gümüş böhranının əsas səbəini nədə görürdü? 
(Çəki: 1)

başqa ölkələrdən gümüş idxalında
qızılın artmasında
mis pulların tədavüldən çıxarılmasında
kağız pulların meydana gəlməsində
Şimal ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələri nəticəsində ölkədən çoxlu miqdarda gümüş ixrac 

edilməsində

Sual: V əsrdən VIII əsrə qədər Azərbaycan ərazisindəki iqtisadi-sosial həyatın inkişafı və 
quruluşu haqqında məlumata hansı mənbədə rast gəlinir? (Çəki: 1)

Moyisey Kalankatukun “Alban tarixi” əsərində
Avestanın Videvdat bölməsində
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı
göstərilənlərin hamısında
göstərilənlərdən heç biri

Sual: Moyisey Kalankatukun “Alban tarixi” əsərində hansı əsr Azərbaycan iqtisadiyyatından 
bəhs olunur? (Çəki: 1)

II – IV əsr
V-VIII əsr
erkən alban dövləti
eramızın ilk əsrləri
düzgun cavab yoxdur

Sual: Moyisey Kalankatukun “Alban tarixi” əsərində rast gəlinir: (Çəki: 1)
V-VIII əsrlərdə Azərbaycan ərazisindəki iqtisadi-sosial həyatın inkişafı və quruluşu
eramızın ilk əsrində mövcud olan iqtisadi-sosial həyat barədə məlumat
Albaniyada süni suvarma sisteminin yaradılması barədə məlumat
göstərilənlərin hamısına
düzgun cavab yoxdur

Sual: Feodal münasibətlərinin hakim mövqe tutduğu dövrdə torpaq üzərində hansı mülkiyyət 
formaları mövcud idi? (Çəki: 1)

ümumi və xüsusi 
dövlət və xüsusi
dövlət və ümumi
fərdi və xüsusi
düzgun cavab yoxdur

Sual: Albaniyada irsi torpaq sahibləri adlanır: (Çəki: 1)
xostak



cizyə
dastakert
xarat
düzgun cavab yoxdur

Sual: “Kitabi-Dədə Qorqud” mənbələrinə əsaslanaraq iqtisadiyyata və təkrar istehsal prosesinə 
sarsıdıcı zərbə vuran əsas amillər: (Çəki: 1)

iqtisadi çevriliş
 islahatlar
müharibə və döyüş vəziyyəti
acınacaqlı həyat tərzi
sosial bərabərsizlik

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: "Xəmsə"nin müəllifi: (Çəki: 1)
N.Tusi
Əl- Biruni
M.Fizuli 
K.Marks
N.Gəncəvi

Sual: Bu əsərlərdən hansılar "Xəmsə"yə aiddir? (Çəki: 1)
"Yeddi gözəl"
"Xosrov və Şirin"
"Sirlər xəzinəsi"
"Leyli və Məcnun"
hamısı

Sual: N.Gəncəvinin əsərlərində nə mühüm yer tutur? (Çəki: 1)
insan, onun dünyada yeri və rolu, insanın insana, insanın cəmiyyətə münasibəti, 

cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması
ekoloji problemlər
ölkənin hərbi vəziyyəti
qonşu ölkələrlə iqtisadi və mədəni münasibətlər
ailə problemləri

Sual: N.Gəncəvinin bütün əsərlərinin başlıca qayəsini nə təşkil edirdi? (Çəki: 1)
dövlət başçısı
əmək və əməkçi surətləri
xəzinə ilə bağlı işlər
müstəmləkə siyasəti



müharibələr

Sual: N.Gəncəvi neçənci əsrlərdə yaşamışdır? (Çəki: 1)
X- XI
XIX- XX
XV- XVI
XIV- XV
XII- XIII

Sual: Atabəylər dövlətinin banisidir: (Çəki: 1)
Şəmsəddin Eldəniz
N.Gəncəvi
N.Tusi 
İbn Xəldun
Cavanşir

Sual: Azərbaycanda Eldənizlər və Şirvanşahlar dövlətinin möhkəmlənməsi nəyə şərait 
yaratmışdı? (Çəki: 1)

insanların müflisləşməsinə
nisbi sabitliyin yaranmasına və məhsuldar qüvvələrin inkişafına
xarici işğallara
təsərrüfat həyatının süqutuna
ardıcıl müharibələrə

Sual: Azərbaycan ərazisində əkinçiliyin və maldarlığın inkişafı üçün zəmin yaradan səbəblər: 
(Çəki: 1)

əlverişli təbii iqlim şəraiti
dağlıq ərazilərin üstünlük təşkil etməsi
xarici işğallar
şoran torpaqların olması
xarici iqtisadi əlaqələr

Sual: “Sərgüzəşti- mərdi- xəsis” əsərinin əsas sujeti (Çəki: 1)
Humanizm
Vətənpərvərlik
Xəyanət 
Sələmçilik
Məhəbbət

Sual: X-XII əsrlərdə Azərbaycandan külli miqdarda gümüş ixracı nəyə səbəb olmuşdur? (Çəki: 
1)

Ticarətin inkişafına 
İqtisadi inteqrasiyaya
Ölkənin varlanmasına 
Gümüş böhranına
Ölkənin yoxsullaşmasına 

Sual: N. Gəncəvinin əsəridir: (Çəki: 1)
Əxlaqi-Nasir



Gülüstan 
Aldanmış Kəvakib
“Xəmsə” 
“İbrahimbəyin səyahətnaməsi”

Sual: Azərbaycanın əlvreişli təbii iqlim şəraitinin kənd təsərrüfatının hansı sahələrinin inkişafına 
imkan yaratmışdır? (Çəki: 1)

Hasilat sənayesinin 
Tütünçülüyün
Üzümçülüyün
Əkinçiliyin və maldarlığın 
Meşəçiliyin 

Sual: Bu əsərlərdən hansı “Xəmsə” yə aid deyil? (Çəki: 1)
“ Yeddi gözəl”
“Sirlər xəzinəsi”
“Xosrov və Şirin”
Qobusnamə 
 “Leyli və Məcnun” 

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: N.Gəncəvi xalqın ağır vəziyyətinin xalqla dövlət arasında olan ziddiyyətlərin səbəbini 
nədə görürdü? (Çəki: 1)

feodalizm quruluşunda
sosializm quruluşunda
kapitalizm quruluşunda
əkinçilikdə
maldarlıqda

Sual: N.Gəncəvi nəyi özünə şərəf sayırdı? (Çəki: 1)
çoxlu əsərlər yazmağı
sarayda yaşamağı
çoxlu dillər bilməyi
xalqa xidmət etməyi, öz xalqının işinə yaramağı
öz mənafeyini güdməyi

Sual: "Qüvvət elmdədir", "Bilikli adamlar uzağı görər" bu deyimlər kimə aiddir? (Çəki: 1)
N.Tusi
K.Marks
İbn Xəldun
N.Gəncəvi



M.Fizuli 

Sual: N.Gəncəviyə görə ... bir təbii və bioloji proses kimi bütün canlılara məxsus olan zəruri 
haldır? (Çəki: 1)

istehlak
istehsal
mübadilə
 əmək
bölgü

Sual: Nizami xalqı nəyə səsləyirdi? (Çəki: 1)
hərc-mərcliyə
 müharibəyə
zülmə dözməməyə, birləşməyə, mübarizəyə
hakimiyyəti devirməyə
işğalçılıq etməyə

Sual: XII əsrdə Azərbaycanda dövlətə məxsus torpaqlar necə adlanırdı? (Çəki: 1)
iqta
divan
mülk
xass
 xanədan

Sual: Bunlardan hansı kəndlilərin bölüşdürüb becərdiyi torpaqlardır? (Çəki: 1)
divan
mülk
icma
 iqta
xass

Sual: XII əsrdə Azərbaycanda hansı dövr adlanır? (Çəki: 1)
Neolit dövrü
İntibah dövrü
mezolit dövrü
paleolit dövrü
eneolit dövrü

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: "Zəhmətə, əməyə, fəaliyyətə çağırış Nizaminin əxlaq təlimində mühüm yer tutur".Bu fikir 
kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

N.Tusi
K.Marks
M.Cəfər 
 C.Məmmədquluzadə
F.Engels

Sual: Nizaminin dövründə tədavüldə hansı pullar fəaliyyət göstərirdi? (Çəki: 1)
mis
 qızıl
gümüş
hamısı
heç biri

Sual: Nizami qızılın, gümüşün, daş-qaşın yüksək qiymətli olmasını nə ilə izah edirdi? (Çəki: 1)
onların məişətdə istifadə olunmasında
onların nadirliyində
onların çətinliklə, çox böyük zəhmətlə hasil edilməsində
onların əsasən idxal edilməsində
onların əsasən ixrac edilməsində

Sual: XII əsrdə Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri yaratmasını asanlaşdıran səbəb: 
(Çəki: 1)

onun Şərqlə Qərbin mühüm ticarət yolları üzərində yerləşməsi
dənizə yaxın olması
zəngin təbii sərvətlər
əkinçiliyin inkişafı
meşə resurslarının çoxluğu

Sual: İbn Əl- Əsir Azərbaycanın hansı qədim şəhərini "Arranın anası" adlandırmışdır? (Çəki: 1)
Quba
Bakı
 Gəncə 
Şamaxı
Şuşa

Sual: "Əxi"lər nə uğrunda mübarizə aparırdılar? (Çəki: 1)
zəhmətsevərlik, ədalət və bərabərlik
siyasi bərabərsizlik
əmlakın toxunulmazlığı
xarici münasibətlərin yaxşılaşması
öz mənafeyi uğrunda

Sual: Aşağıdakılardan hansı Nizami Gəncəvinin iqtisadi baxışlarından biridir: (Çəki: 1)
Onun əsərlərində feodal cəmiyyətinin nöqsanları göstərilir, mərkəzləşdirilmiş dövlət ideal 

siyasi quruluş hesab edilirdi 
Onun əsərlərində cəmiyyətin inkişafında ticarətin mütərəqqi rolu, tacirlərin və sələmçilərin 

acgözlüyü, hərisliyi öz əksini tapmışdı 



Onun əsərlərində pul, onların rolu, mübadilə prosesində ədalətin gözlənilməsi xüsusi rol 
oynamışdı

Onun əsərlərində əməyin ictimai funksiyası öz əksini tapmışdı
Onun əsərlərində təbiəti, cəmiyyəti və insanı öyrənməyi başlıca vəzifə hesab etməklə 

insanın insanla, insanın cəmiyyətlə, cəmiyyətin isə təbiətlə ahəngdar inkişafının mümkün 
olması ideyası irəli sürülmüşdü

Sual: Əməyə xor baxmaq, tufeylilik, başqalarının əməyinin mənimsənilməsi hansı 
mütəfəkkirlərin əsərlərində tənqid edilirdi? (Çəki: 1)

N.Gəncəvinin 
M.Fizulinin
K. Marksın 
F.Engelsin
Hamısının

Sual: İlk ictimai əmək bölgüsü nə vaxt baş vermişdir? (Çəki: 1)
Orta əsrlərdə
Feodalizm dövründə 
Sənayeninyaranamsı ilə 
İbtidai icma cəmiyyətindən quldarlığı keçid dövründə 
Kapitalizmdə 

Sual: Bunlardan hansı antik yunan filosofu deyildir? (Çəki: 1)
Ksenofant
Platon
Aristotel
Hegel
Hamısı

Sual: Aristotelin əsəridir: (Çəki: 1)
Vergi rüsumları haqqında 
Maliyyə traktatları 
Müqədimə 
“Siyasət” və “ əxlaq”
Əxlaqi- Nasir

Sual: “Leyli və Məcnun” kimin əsəridir (Çəki: 1)
M.Fizuli
Xətai
Nizami Gəncəvi 
M.Axundov
Ə.Haqverdiyev

Sual: Azərbaycanda divan torpaqları kimə məxsus idi? (Çəki: 1)
Kəndlilərə 
Tacirlərə
Sənətkarlara
Dövlətə
Mülkədara



BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kim "İctimaiyyət" adlandırdığı elmin mövzusunu iqtisadiyyatı öyrənməkdə görürdü? (Çəki: 
1)

İbn Xəldun
N.Tusi
N.Gəncəvi
İbn Sina
Əl Fərabi

Sual: Bunlardan hansı N.Tusiyə aiddir? (Çəki: 1)
XI əsrdə yaşayıb yaratmışdır
o bütün toxunduğu iqtisadi anlayış və kateqoriyalara son dərəcə konkret və aydın təriflər 

verməyə çalışmışdır
"Xəmsə" əsərini yaratmışdır
iqtisadiyyata aid əsər yazmamışdır
Qərbin tanınmış mütəfəkkiri olmuşdur

Sual: "Maliyyə haqqında traktat" əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
M.Fizuli
F.Engels 
N.Tusi
K.Marks

Sual: N.Tusi yaradıcılığında kimlərin əsərlərindən istifadə etmişdir? (Çəki: 1)
 Platon
Aristotel
İbn Sina
Fərabi
hamısı

Sual: Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsəri neçə məqalədən ibarət olmuşdur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: N.Tusi "varlıqlar haqqında olan elmi" hansı hissələrə bölmüşdür? (Çəki: 1)
iqtisadi və siyasi



nəzəri və əməli
daxili və xarici
şifahi və yazılı
siyasi və xarici

Sual: "Elm əməlsiz, əməl isə elmsiz mümkün deyildir." Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
N.Tusi
F.Rəşid-əd-Din
M.Fizuli 
Atatürk

Sual: N.Tusi öz əsərlərində hansı metodlardan istifadə etmişdir? (Çəki: 1)
analiz
sintez
 abstrakt
heç biri
hamısı

Sual: N.Tusi «İctimaiyyət»i necə izah edirdi? (Çəki: 1)
ictimai əməklə birləşən və istehsalı ən kamil təşkil edən insanlar münasibəti sistemidir
insanların tələbatını öyrənən elmdir
insanların davranışını öyrənən elmdir
istehsal münasibətlərini öyrənən elmdir
heç biri

Sual: Qazan xanın islahatlarının həyata keçirilməsində bilvasitə iştirak edən məhşur tarixçi 
kimdir? (Çəki: 1)

Rəşid-əd-din
N.Tusi
İbn-Xəldun
heç biri
hamısı

Sual: XIII əsr Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafında necə yer tutur? (Çəki: 1)
xüsusi
faktiki
təşkilati
nəzəri 
parktiki

Sual: "İnsan yaşamaq üçün yeməyə möhtacdır, insanın yeməyi isə başqa heyvanlardakı kimi 
ələf və sudan ibarət deyil və təbiət tərəfindən hazır-nazir verilmir" fikrləri Tusinin hansı iqtisadi 
əsərində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Zice Elxani
Bağdada səfər
Əxlaqi-Nasiri
Sirlər Xəzinəsi
düzgün cavab yoxdur



Sual: Tusiyə görə istehsal prosesinin zəruri amilləri hansılardır? (Çəki: 1)
əmək
əmək alətləri
əmək alətləri və torpaq
iqtisadi münasibətlər
əmək, əmək alətləri və torpaq

Sual: Tusinin İqtisadi nəzəriyyəsinin ana xəttini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
birgə faydalı məqsədli əmək sistemi və onun üstünlükləri
əmək, əmək alətləri
mülkiyyət münasibətləri
iqtisadi münasibətlər
hamısı aiddir

Sual: "Hər kəs özünün daha çox sevdiyi və daha yaxşə bildiyi peşə ilə məşğul olsa birgə əmək 
sistemi yaranır xeyir artar şər azalar" fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Nizami Gəncəvi
İbn Xəldun
İbn Sina
Nəsrəddin Tusi
Sirlər Xəzinəsi

Sual: Tusinin dövlət xəzinəsində ehtiyat saxlanılması zəruriyyəti haqqında mülahizələri hansı 
əsərdə öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Zice Elxani
Bağdada Səfər
Əxlaqi-Nasiri
Sirlər Xəzinəsi
Maliyyə haqqında

Sual: Tusinin Maliyyə haqqında traktında İlxanlar dövlətində hansı vergi növünün tətbiq 
edilməsi məqsədə uyğun sayılır? (Çəki: 1)

əkinçilərdən xərac
tacirlərdən tamğa
heyvandarlardan "marai"
xəzinə gəlirləri
bütün cavablar doğrudur

Sual: Qazan xanın iqtisadi islahatları hansı sahələri əhatə edir? (Çəki: 1)
mərkəzi dövlət hakimiyyətinin möhləmlənməsi
dövlət və xəzinəyə gəlirlərinin artırılması
pul və maliyyə sisteminin təkminləşdirilməsi
əkilməyən torpaq sahələrindən vergi alınmasında güzəştlər 
göstərilənlərin hamısı

Sual: Tusiyə görə mübadilənin başlıca şərtləri? (Çəki: 1)
ədalət prinsipi
tarazlıq prinsipi
göstərilənlərin hamısı



heç biri
müvazinət prinsipi

Sual: Tusi əmtəə haqqında fikirlərində Aristotelin hansı əsərlərinə astinad etmişdir? (Çəki: 1)
"Siyasət" və "Əxlaq" əsərlərində
"Siyasət" əsərində
İctimai quruluş
"Əxlaq" əsəri
heç biri

Sual: "Pul "dilsiz" adil rolunda çıxış edir onun ardında isə "dilli" adil insan özü gizlənib" fikri 
Tusinin hansı əsərində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Maliyyə haqqında
Əxlaqi-Nasiri
Sirlər xəzinəsi
Zice Elxani
Bağdada səfər

Sual: "Pul "dilsiz" adil rolunda çıxış edir onun ardında isə "dilli" adil insan özü gizlənib" fikri kimə 
mənsubdur? (Çəki: 1)

Nizami Gəncəvi
Fəzlullzh Rəşid-əd-Din
Nəsrəddin Tusi
İbn Sina
İbn Xəldun

Sual: Tusi qiymətli metalların pul rolunda sabitlik qazanmasının məqsədini nədə gğörür? (Çəki: 
1)

bir çox mallara mübadilə qabiliyyətini xeyli asanlaşdırır
gələcəkdə baş verə biləcək aclığın qarşısını almaq
gələcəkdə baş verə biləcək qıtlığın qarşısını almaq
hamısı
heç biri

Sual: Tusinin qiymətli metalların pul rolunda sabitlik qazanmasının səbəbini nədə görür? (Çəki: 
1)

maya dəyərinin çoxluğu
təbiətin möhkəmliyi və davamlılığını təmin edən tərkibinin sabitliyi
faydalı və əlverişli xüsusiyyətlərə malik olması
göstərilənlərin hamısı
düzgün cavab yoxdur

Sual: Tusi pulu hansı aspektlərdən səciyyələndirir? (Çəki: 1)
dəyər ölçüsü
tədavül vasitəsi
yığım vasitəsi
dünya ticarətində işlədilən vasitə
bütün cavablar doğrudur



Sual: Kim cəmiyyətin qələm əhli, qılınc əhli, müamilə əhli, ziraət əhli ictimai təbəqənin (sinfin) 
qarşılıqlı münasibətləri əsasında qurulduğunu öz əsərlərində qeyd etmişdir? (Çəki: 1)

Nəsrəddin Tusi
Fəzlullah Rəşid-əd-Din
Nizami Gəncəvi
İbn Xəldun
İbn Sina

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: N.Tusi "Əxlaqi- Nasiri" əsərinin birinci məqələsini nəyə həsr etmişdir? (Çəki: 1)
bitkilər aləminə
iqtisadiyyata
siyasətə
tibbə
insana və onun bütün yönlərdən tədqiq və təhlilinə

Sual: N.Tusi istehsal edilmiş və toplanmış sərvətə neçə baxımdan yanaşmışdır? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Tusinin baxışına görə cəmiyyət hansı ictimai təbəqələrin qarşılıqlı münasibəti əsasında 
qurulmuşdur? (Çəki: 1)

"qələm əhli"
"qılınc əhli"
"müamilə əhli"
"ziraət əhli"
hamısı

Sual: İntibah dövrü Avropada neçənci əsrdən başlamışdır? (Çəki: 1)
XI əsr
XII əsr
XII əsr
XIV əsr
XV əsr

Sual: İntibah dövrü hansı hadisələrlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
şəhərlərin inkişafı, ictimai-iqtisadi münasibətlərdə dəyişikliklər, sənətkarlıq və ticarətin 

inkişafı



şəhərlərin tənəzzülü
iqtisadi durğunluq
sənayedə böhran
əhalinin yoxsullaşması

Sual: N.Tusi hansı mövzularda əsərlər yazmışdır? (Çəki: 1)
astronomiya, iqtisadiyyat
riyaziyyat, həndəsə
tibb, fəlsəfə
məntiq, əxlaq
hamısı

Sual: XIII əsrdə monqolların Azərbaycana yürüşü nəticəsində iqtisadiyyat: (Çəki: 1)
tənəzzülə uğradılmışdır
çiçəklənmişdir
inkişaf etmişdir
artımla müşahidə olunmuşdur
dirçəlmişdir

Sual: XIII əsrdə Azərbaycanda vergi və mükəlləfiyyətlərin sayı nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1)
50-60 
40-dan artıq idi
12
30
20

Sual: N.Tusinin “Maliyyə haqqında traktat” əsərində nədən bəhs edilir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin iqtisadi sistemi, iqtisadi münasibətləri, onları ifadə edən iqtisadi kateqoriya və 

prinsiplər
xarici işğallar
əkinçiliklə bağlı problemlər
müstəmləkə siyasəti
texnikada yeniliklər

Sual: İbn-Xəldunun xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki: (Çəki: 1)
nəsillərin yaşadığı şərait nemətlərin əldə olunması vasitələrindən asılı olaraq fərqlənir
o həmçinin mürəkkəb, əqli əməyi sadə və fiziki əməkdən yüksək qiymətləndirmişdir
o pulun dəyəri ilə əmtəənin dəyəri arasındakı əlaqəni düzgün dərk etmişdir
özünün əsas nəzəriyyəsini-bölgü nəzəriyyəsini əmək-dəyər nəzəriyyəsinin əsasında 

qurmuşdur
o sənətkar əməyini cəmiyyət üçün faydalı saymışdır

Sual: Nəsillərin yaşadığı şərait nemətlərin əldə oluması vasitələrindən asılı olaraq fərqlənir.“Nə 
ki, təbiidir, O dəyişilməzdir” tezisinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)

N.Tusi
Aristotel
İbn Sina
İbn-Xəldun
N.Gəncəvi



Sual: «Müqəddimə» əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Fəzlullah Rəşid-əd-Din
Nəimi
Nizami-al-Mülk
Ibn Xəldun
Həsənoğlu

Sual: Nəsrəddin Tusinin hansı əsərində iqtisadi nəzəri görüşlər sistemli şəkildə təhlil edilmişdir? 
(Çəki: 1)

Əxlaqi-Nasiri
Sirlər Xəzinəsi
Zice Elxani
Bağdada səfər
düzgün cavab yoxdur

Sual: XIII əsr iqtisadi-sosial həyat haqqında yazılmış "Maliyyə haqqında" və "Əxlaqi-Nasiri" 
əsərlərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)

Nizami Gəncəvi
Fəzlullah Rəşid-əd-Din
Nəsrəddin Tusi
İbn Sina
İbn Xəldun

Sual: Tusi istehsal edilmiş və toplanmış sərvətə hansı baxımdan yanaşır? (Çəki: 1)
gəlirlər və onların mənbələri
malın məhsulun saxlanılması
xərclər və onların təyinatı
gəlirlər və onların mənbələri malın məhsulun saxlanılması xərclər və onların təyinatı
əmək münasibətlərinin formalaşması

Sual: Tusi maliyyə haqqında əsərində hansı qədim dövlətin idarəetmə üsullarından istifadə 
edilməsini məsləhət görür? (Çəki: 1)

Çin
Ərəbistan
Fars dövləti
Monqolustan
hamısı

Sual: Dövlət xəzinəsində ehtiyatən saxlanılmasının səbəbini kim aşağı faktorlarda görürdü? 1. 
gələcəkdə baş verə biləcək aclığın qarşısını almaq gələcəkdə baş verə biləcək qıtlığın qarşısını 
almaq müharibənin qarşısını almaq (Çəki: 1)

Tusi
Nizami
Nəyimi
hamısı
heç biri

Sual: Tusinin hansı traktında əkinçilərdən xərac, tacirlərdən tamğa, heyvandarlardan "marai" 
vergilərinin tətbiq edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir? (Çəki: 1)



Əxlaqi-Nasiri
Maliyyə Haqqında
Xəzinə
Nishətul-Qulub
Cəmiyyət-Tavarix

Sual: Ölkə siyasəti qələbə siyasəti kəramət camaat siyasətindən danışarkən Tusi kimə istinad 
edir? (Çəki: 1)

Aristotel
Herodod
Hülakü xan
Qazan xan
heç biri

Sual: Tusi hansı əsərində alimləri din xadimlərini dövlətdə vəzifə tutan vəzirləri mühasibləri 
dövləti idarə edən qələm əhlinə aid etmişdir? (Çəki: 1)

Xəzinə
Maliyyə haqqında
Əxlaqi-Nasiri
hamısı
heç biri

Sual: Tusiyə görə aşağıda sadalanlar kimin vəzifələrinə aid olmalıdır 1. bazar alqı-satqı işlərinə 
nəzarət 2.idxalat və ixracat 3.gəlir və xərclərin hesabını aparmaq 4.əhali arasında ədalət 
qanunlarının qoyulması (Çəki: 1)

kəndlilər
məmurlar
maliyyəçilər
maliyyəçi və məmurlar
hamısı

Sual: Tusi Hülakülər dövlətində islahatlar aparılması zəruriyyətinin hansı əsərində qeyd 
etmişdir? (Çəki: 1)

Əxlaqi Nasiri
Xəzinə
Maliyyə haqqında
düzgün cavab yoxdur
göstərilənlərin hamısı

Sual: Tusi pula-dinara olan ehtiyacın yaranma səbəbin nədə görür? (Çəki: 1)
pul olmadan müxtəlif əmtəə mübadilələrinin qeyri mümkünlüyü
alqı-satqının ümumi məxrəcə gətirilməsi
alqı-satqıda nizam yaratmaq 
göstərilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Tusinin traktat şəklində dövlətə təqdim etdiyi maliyyə və vergi islahatlarının aparılması 
nəzərdə tutulan təkliflər ölümündən sonra kim tərəfindən həyata keçirilmişdir? (Çəki: 1)

Teymurləng
Şah İsmayıl



Qazan xan
Hülakü xan
heç biri

Sual: Tusinin hansı əsərində göstərilir ki, əməl ilə haqq arasında ədalət bərpa edilməyincə 
insanlar arasında dostluq münasibətlərini nizama salmaq olmaz? (Çəki: 1)

Əxlaqi-Nasiri
Maliyyə haqqında
Xəzinə
Nishətul-Qulub
Cəmiyyət-tavarix

Sual: Tusiyə görə ədalətli prinsip hansı hesab olunur? (Çəki: 1)
hər kəsi iş təcrübəsinə uzunmüddətliliyinə görə
Hər kəsin bacarığına görə işləməsi və əməyinə görə haqq alması
hər kəsin işdə tutduğu mövqeyə görə
sadalananların hamısı aiddir
heç biri

Sual: Tusi ədalətə əsaslanan bölgü prinsipini hansı dövr və ya cəmiyyət üçün nəzərdə tutur? 
(Çəki: 1)

quldarlıq
feodalizm
düşdüyü ideal cəmiyyət
bütün cavablar aiddir
düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Keyxatu xanın (1291-1295) dövründə ilk dəfə tədavülə hansı pul buraxılmışdır? (Çəki: 1)
gümüş pul
manat
kağız pul
qızıl pul
dinar

Sual: Qazan xan hansı sahələrdə islahatlar keçirmişdir? (Çəki: 1)
iqtisadi
siyasi
maliyyə
vergi
hamısı



Sual: Bunlardan hansı "Cəmi ət-təvarix" əsərinin müəllifidir? (Çəki: 1)
Hülakü xan
Qazan xan
N.Tusi
N.Gəncəvi
Fəzlullah Rəşid-əd-din

Sual: Qazan xanın islahatları nəticəsində iqtisadiyyatda: (Çəki: 1)
inkişaf baş verdi
böhran oldu
tənəzzül baş verdi
idxal azaldı
ixrac artdı

Sual: Qazan xanın fərmanına əsasən divan torpaqları və boş qalmış torpaqlar kimlərə iqta 
şəklində verildi? (Çəki: 1)

kəndlilərə
tacirlərə
sənətkarlara
monqolların hərbi hissələrinə və yerli əyanlara
dövlətə

Sual: F.Rəşid-əd-Dinin fikrincə hər bir hakimin neçə xəzinəsi olmalı idi? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Bunlardan hansı vahid mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmışdır? (Çəki: 1)
Şah İsmayıl Xətai 
İ.Nəsimi
N.Gəncəvi
M.Fizuli 
N.Tusi

Sual: Bu əsərlərdən hansı Şah İsmayıl Xətaiyə aiddir? (Çəki: 1)
"Əxlaqi-Nasiri"
"Maliyyə haqqında traktat"
"Nəsihətnamə"
"Sirlər xəzinəsi"
"Yeddi gözəl"

Sual: N.Tusi iqtisad elminin hansı metodlarından istifadə etməmişdir: (Çəki: 1)
elmi abstraksiya və induktiv təfəkkür metodu
müqayisəli təhlil 
elmi abstraksiya və deduktiv təfəkkür metodu
iqtisadi-riyazi üsullar
tarixi-məntiqi metod



Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı N.Tusiyə aiddir: (Çəki: 1)
elm əməlsiz, əməl isə elmsiz mümkün deyildir
ictimai qanunların özü “təbii qaydalar” qanunlarıdır
pul qeyri-faydalı sərvətdir
malik olduğundan razı olmayanı dövlətli hesab etmək olmaz
görünməmiş mənfəət vicdanın itirilməsinə gətirib çıxarır

Sual: "İnsan yaşamaq üçün yeməyə möhtacdır, insanın yeməyi isə başqa heyvanlardakı kimi 
ələf və sudan ibarət deyil və təbiət tərəfindən hazır-nazir verilmir" fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 
1)

Nəsrəddin Tusi
Fəzlullah Rəşid-əd-Din
Nizami Gəncəvi
İbn Xəldun
İbn Sina

Sual: "Hər kəs özünün daha çox sevdiyi və daha yaxşə bildiyi peşə ilə məşğul olsa birgə əmək 
sistemi yaranır xeyir artar şər azalar" fikrləri XIII əsr hansı iqtisadi əsərdə əks olunmuşdur? 
(Çəki: 1)

Zice Elxani
Bağdada səfər
Əxlaqi-Nasiri
Sirlər Xəzinəsi
düzgün cavab yoxdur

Sual: Tusiyə görə insanın istehsal birgə əmək fəaliyyətinin təbii və son məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Tələbatın ödənilməsi 
məcmu təklif
iqtisadi münasibətlərin yaranması
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

Sual: Tusiyə görə dövlət xəzinəsində ehtiyat saxlanılmasının zəruriyyəti nədədir? (Çəki: 1)
gələcəkdə baş verə biləcək aclığın qarşısını almaq
gələcəkdə baş verə biləcək qıtlığın qarşısını almaq
müharibin qarşısını almaq
göstərilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Tusiyə görə "cəmiyyət quruluşunun qoruyub saxlamaq"ın əsası nədədir? (Çəki: 1)
bütün səviyyələrdə inzibati və iqtisadi idarəetmə
əmək münasibətlərinin inkişafı
iqtisadiyyatın intensiv inkişafı
monarxiya quruluşunun inkişafı
feodalizmin inkişafı

Sual: Tusinin Əxlaqi Nasiri əsərində Aristotelə istinad edərək hansı növ siyasətdən danışır? 
(Çəki: 1)



"ölkə" siyasəti
"qələbə" siyasəti
"kəramət"
"camaat" siyasəti
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsərində kimləri dövləti idarə edən qələm əhlinə daxil etmişdir? 
(Çəki: 1)

alimlər
din xadimləri
dövlətdə vəzifə tutan vəzrlər
mühasiblər
hamısı

Sual: Tusiyə görə dövlət idarəetməsində maliyyəçilər və məmurların əsas vəzifəsi nədədir? 
(Çəki: 1)

bazar alqı-satqı işlərinə nəzarət
isxalat və ixracat
gəlir və xərclərin hesabını aparmaq
əhali arasında ədalət qanunlarının qoyulması 
göstərilənlərin hamısı

Sual: Tusinin Maliyyə haqqında əsərində hansı hakimiyyətdə iqtisadi islahatlar aparılması 
təklifilə çıxış edir? (Çəki: 1)

Atabəylər
Hülakülər
Təbriz xanlığı
Səlcuq
Teymurilər

Sual: Tusi hansı əsərində hülakülər hakimiyyətində bir sıra iqtisadi islahatların aparılması 
təklifilə çıxış etmişdir? (Çəki: 1)

Əxlaqi Nasiri 
Maliyyə haqqında
Məntiq
Nishətul-Qulub
Cəmiyyət-Tavarix

Sual: Tusi hansı əsərində "dövlət xərcləri gəlirlərdən az nəzərdə tutulmalıdır" fikrin hansı 
əsərində göstərib? (Çəki: 1)

Əxlaqi-Nasiri
Mətlə-ul Etiqad
Maliyyə haqqında
Xəzinə
heç biri

Sual: Tusiyə görə dövlətin xərclərinin gəlirlərdən az müəyyən edilməsinin zıruriyyəti nədədir? 
(Çəki: 1)

gələcəkdə baş verə biləcək aclığın qarşısını almaq
gələcəkdə baş verə biləcək qıtlığın qarşısını almaq



müharibənin qarşısını almaq
göstərilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Tusiyə görə cəmiyyət hansı ictimai təbəqənin (sinfin) qarşılıqlı münasibətləri əsasında 
qulur? (Çəki: 1)

qələm əhli və qılınc əhli
qılınc əhli və müamilə əhli 
qələm əhli və müamilə əhli
ziraət əhli və qələm əhli
qələm əhli, qılınc əhli, müamilə əhli, ziraət əhli

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: XV- XVII əsrlərdə iqtisadi fikrin və iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətini hansı cərəyan 
təşkil edirdi? (Çəki: 1)

merkantilizm 
 feodalizm
kapitalizm
 sosializm 
fiziokratizm

Sual: Merkantilizm cərəyanı neçə mərhələdən ibarət idi? (Çəki: 1)
2
3
4
6
7

Sual: Merkantilizmin vətəni hansı ölkə idi? (Çəki: 1)
Fransa
Niderland
Norveç
 İngiltərə
Avstriya

Sual: Şah İsmayıl Xətai iqtisadiyyatın inkişafın əsas səbəbini nədə görür? (Çəki: 1)
güclü və mərkəzləşmiş dövlətin yaradılması
ticarətin inkişafı
xarici ölkələrlə münasibətlərin inkişafı
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavablar yoxdur



Sual: Avestada öz əksini tapmışdır (Çəki: 1)
Azərbaycan xalqının ilkin fikri və ideyaları
Avropa xalqının qədim iqtisadi fikri
Ərəb ölkələrinin əkinçilik mədəniyyəti
Asiya xalqlarının iqtisadi fəaliyyəti
Gürcü xalqının mədəniyyəti

Sual: Azərbaycanda ilk sosial hərəkət olan Manihəçilik neçənci əsrdə yaranmışdır? (Çəki: 1)
I əsrdə
II əsrdə
III əsrdə 
III əsrdə 
V əsr

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: XV-XVII əsrlərdə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni inkişafını ləngidən səbəb nə 
olmuşdur? (Çəki: 1)

feodal pərakəndəliyi və feodallar arasındakı çəkişmələr
istehsalda artım
coğrafi mövqe
feodalizmin süqutu
kənd təsərrüfatının inkişafı

Sual: XVI əsrin əvvəllərində hansı hadisə Azərbaycanda iqtisadiyyatın nisbətən dirçəlməsinə 
səbəb oldu? (Çəki: 1)

feodalizmin süqutu
xarici işğallar
sosializmin yaranması
kapitalizm münasibətləri
Səfəvi dövlətinin yaranması

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı M.Füzuliyə aiddir: (Çəki: 1)
O,dövlət başçısının şəxsiyyətinə xüsusi diqqət yetirir. Onun idealı ədalətli, mərhəmətli, 

vətəndaşlara qayğı keyfiyyətlərinə malik hökumətdir 
O, sosial ədalətsizliyə, onunla əlaqədar fikirlərə əsaslanan feodal rejiminə qarşı üsyan 

edirdi 
O, feodal quruluşunu tənqid etsə də onun dağılmasının əleyhinə idi
O, elmi biliyin, təhsilin cəmiyyətin ən mühüm sərvəti, əmək bölgüsünün isə sərvətin 

artmasının əsas amili hesab edirdi
O, sərvət haqqında məsələni qoyur, lakin onu iqtisadi deyil, fəlsəfi, etik baxışdan nəzərdən 

keçirir 



Sual: İqtisad elmi öz başlanğıcını hansı məktəbdən götürür? (Çəki: 1)
merkantilizm
fiziokratlar nəzəriyyəsi
marjinalizm
klassik siyasi iqtisad
monetarizm

Sual: Məhəmməd Füzuli insanın bütün başqa canlılardan üstünlüyün nədə görür? (Çəki: 1)
idrak
əqil
şüurlu əmək fəaliyyəti
əməli və xeyrli münasibətlər
bütün sadalanan cavablar

Sual: "Tanrı insanı başqa varlıqlardan üstün tutmuş və onu dərk etmə qüdrət və ixtiyar 
feyzlərinə nail etmişdir" fikri füzulinin hansı əsərində öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)

Əxlaqi-Nasiri
Mətlə-ul Etiqad
Maliyyə haqqında
Xəzinə
düzgün cavab yoxdur

Sual: Məhəmməd füzuliyə görə insanların yaşaması üçün zəruri şərt nədir? (Çəki: 1)
insanların cəmiyyət fəaliyyəti
bir-birlərinə yardımçı olması
elmə-mərifətə yiyələnməsi
şüurlu həyatını yaradıcı işlərə həsr etməsi
bütün sadalananlar aiddir

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Mətlə-ül-Etiqad", "Rindu Zahid" əsərlərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
M.Fizuli
N.Tusi
 Xətai
İ.Nəsimi

Sual: Fizuli insanın bütün başqa canlılardan üstünlüyünü nədə görürdü? (Çəki: 1)
idrakında, əqlində, onun şüurlu əmək fəaliyyətində, bir-birinə əməli və xeyirli 

münasibətində



insanın istehlak qabiliyyətində
insanın istehsal qabiliyyətində
onun ətraf mühitə münasibətində
onun mülkiyyətə sahib olmasında

Sual: 1805-ci ildə hansı Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın tərkibinə qatılmışdır? (Çəki: 1)
Qarabağ
Bakı
Şəki
heç biri
hamısı 

Sual: Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi və istehsal amili: (Çəki: 1)
torpaq
traktor
əmək
gübrə
toxum

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan ərazisi neçənci əsrdə 2 hissəyə bölünmüşdür? (Çəki: 1)
XIX əsrdə
XVII əsrdə
XX əsrdə
XXI əsrdə
XVIII əsrdə

Sual: Rusiya özünə sosial dayaq yaratmaq üçün istila etdiyi ərazilərdə hansı siyasəti yeridirdi? 
(Çəki: 1)

bu yerlərə rus təriqətçilərini köçürürdü
bu ərazilərə çoxlu erməni ailəsi köçürmüşdür
rus qolçomaqlarını bu ərazilərdə yerləşdirmişdir
heç biri
 hamısı

Sual: Çarizm istila etdiyi ölkələrdə hansı idarə üsulunu tətbiq etməyə başladı? (Çəki: 1)
xanlıq idarə üsulu
sultanlıq idarə üsulu
komendant idarə üsulu
yerli idarə üsulu
kapitalizm üsulu



Sual: Bunlardan hansılar XIX əsrdə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri idi? (Çəki: 1)
Q.B.Zakir
A.A.Bakıxanov
İ.B.Qutqaşınlı
M.Ş.Vazeh
hamısı

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Kəşfil-Qəraib", "Gülüstani-İrəm", "Qanuni Qüdsi" əsərlərinin müəllifi: (Çəki: 1)
H.Z.Şirvani
A.A.Bakıxanov 
M.Kazımbəy
Q.B.Zakir
S.Ə.Şirvani

Sual: A.A.Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsəri nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
Şərqi Qafqazın tarixi
Avropanın tarixi
Amerikanın tarixi
xarici işğallar
Rusiyanın tarixi

Sual: A.Bakıxanov hansı əsərlərində cəmiyyət həyatında ədalətsizliyi, özbaşınalığı, 
qanunsuzluğu tənqid edirdi? (Çəki: 1)

"Şaha kəndlinin hədiyyəsi"
"Kəndlinin şaha şikayəti"
"Şahın əmrilə bir adamın döyülməsi"
heç biri
hamısı

Sual: A.Bakıxanov nəyi cəmiyyətin mövcud olmasının ilkin və əsas şərti hesab edirdi? (Çəki: 1)
əmək
 torpaq
istehsal
bölgü
 istehlak

Sual: "Heç bir sərvət elm və biliklə müqayisə edilə bilməz, çünki bunlar daim səninlə olar və 
heç kim səndən ala bilməz". Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)

M.Ş.Vazeh



M.F.Axundov 
A.Bakıxanov 
Q.B.Zakir
heç biri

Sual: A.Bakıxanov hansı əsərində Asiya xalqlarının Avropa xalqlarının maarifçilik səviyyəsinə 
qalxmasını zəruri hesab etdiyini qeyd etmişdir? (Çəki: 1)

"Şaha kəndlinin hədiyyəsi"
"Kəndlinin şaha şikayəti"
"Gülüstani İrəm"
"Şahın əmrilə bir adamın döyülməsi"
heç birində

Sual: A.Bakıxanov Avropalıların dünyanın başqa hissələrinə yiyələnmə səbəbini nədə görür? 
(Çəki: 1)

maarifçilik
güclü iqtisadiyyat
ticarətin inkişafı 
hamısı
heç biri

Sual: A.Bakıxanovun ticarətə olan münasibəti hansı cərəyanın fikirlərinə uyğun gəlir? (Çəki: 1)
marjinalizm
liberalizm
neo-liberalizm
merkantilizm
heç biri

Sual: Alvetra nə haqqında əsərdir (Çəki: 1)
tarix haqqında 
iqtisadiyyat haqqında
mədəniyyət haqqında
Zərdüştlüyün qanunlar toplusudur
ltinoqrafiya haqqında

Sual: “Avesta” nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1)
eramızdan əvvəl II əsrdə
eramızdan əvvəl X-XII əsrlərdə
bizim eranın II əsrində
bizim eranın V əsrində
bizim eranın VII əsrində

Sual: Azərbaycan xalqının iqtisadi fikrini haqqında ən qədim yazılı abidədir (Çəki: 1)
Koreqla Lastani
Məlikməmməd nağılı
Avesta
Qobusnamə
Əxlaqi nasir

BÖLMƏ: 0803



Ad 0803

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Q.B.Zakir nəyi tənqid edirdi? (Çəki: 1)
istehsalla istehlakın vəhdətini
kəndlilərin əməyini
vergilərin azaldılmasını
çar məmurlarının özbaşınalığını, xalq kütlələrinə qarşı etdikləri zülmü
gənc yazıçıları

Sual: Çarizmin müstəmləkə siyasəti nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı: (Çəki: 1)
müstəmləkə xarakteri almışdı, mərkəzlə müqayisədə dərin iqtisadi bərabərsizlik kök 

salmışdı
inkişaf etmişdi
istehsalla istehlak birləşmişdi
idxal artmışdı
dirçəlmişdi

Sual: Neçənci ildə Çar Rusiyasında Zaqafqaziyanı öyrənmək üçün ekspedisiya təşkil 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

1816
1822
1828
1930
1945

Sual: Gülüstan müqaviləsi nə zaman bağlanmışdır? (Çəki: 1)
13 oktyabr, 1813
18 oktyabr, 1818
24 oktyabr, 1823
10 aprel, 1816
22 avqust, 1834

Sual: Gülüstan müqaviləsinə əsasən Azərbaycan xanlıqları hansı dövlətin tərkibinə qatıldı? 
(Çəki: 1)

Gürcüstan
Rusiya
Tacikistan
Türkiyə
İspaniya

Sual: Çarizmin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda hansı sənaye sahələrinə inkişafına 
üstünlük verilirdi? (Çəki: 1)

hasiledici sənaye 



kənd təsərrüfatı xammalının ilkin emalı
texniki bitkilər istehsalı
baramaçılıq
hamısı

Sual: Rusiya 1804-cü ildə Azərbaycanın hansı şəhərini zəbt etmişdir? (Çəki: 1)
Bakı
Quba
Gəncə
Şamaxı
Şəki

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis" əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
Z.Marağayi
M.F.Axundov
Q.B.Zakir 
A.Bakıxanov 
H.B.Zərdabi

Sual: Bu əsərlərdən hansı M.F.Axundovua aiddir? (Çəki: 1)
"Aldanmış kəvakib"
"Kəmalüddövlə məktubları"
"Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
heç biri
hamısı

Sual: M.F.Axundov tələbatı neçə hissəyə bölürdü? (Çəki: 1)
2
6
3
5
8

Sual: M.F.Axundov tələbatlar bölgüsünə bunlardan hansını aid edirdi? (Çəki: 1)
fiziki tələbat
zehni tələbat
mənəvi tələbat
heç biri
hamısı



Sual: M.F.Axundovun fikrincə insanın birinci dərəcəli tələbatı hansıdır? (Çəki: 1)
fiziki tələbat
zehni tələbat
hüquqi tələbat
mənəvi tələbat
sosial tələbat

Sual: M.F.Axundovun fikrincə, geridə qalmış xalqlar tərəqqiyə nail olmaq üçün nə etməlidirlər? 
(Çəki: 1)

başqa inkşaf etmiş ölkələrin tarixi təcrübəsindən, onların elmdə və texnikada 
nailiyyətlərindən istifadə etməlidirlər

əkinçilik sahələrini artırmalıdırlar
sənətkarlığı inkişaf etdirməlidirlər
qonşu əraziləri zəbt etməlidirlər
aramsız müharibələr aparmalıdırlar

Sual: M.F.Axundov "sivilizasiya" anlayışını hansı anlayışla əlaqələndirirdi? (Çəki: 1)
 cəhalət
nadanlıq
tərəqqi
xəsislik
əmək

Sual: M.F.Axundovun "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis" əsərinin digər adı: (Çəki: 1)
"Hacı Qara"
"Yeddi gözəl"
"Aldanmış kəvakib"
"Sirlər xəzinəsi"
"İsgəndərnamə"

Sual: M.F.Axundov İran əhlinin kənd təsərrüfatı istehsalının, taxılçılığın, ticarətin, maldarlığın və 
digər sənətlərin təşkili və metodları haqqında təsəvvürə malik olmamasını nə ilə 
əlaqələndirirdi? (Çəki: 1)

həmin məsələlər üzrə kitabların olmaması
Böyük Coğrafi kəşflər
sənayenin sürətlə inkişafı
tibbin inkişaf etməsi
əkinçiliyin inkişafı

Sual: M.F.Axundov hansı nəqliyyat növünə daha çox əhəmiyyət verirdi? (Çəki: 1)
dəmir yolu
hava yolu
dəniz yolu
çay yolu
şose yolu

Sual: M.F.Axundov təkrar istehsal böhranlarının səbəbini nədə görürdü? (Çəki: 1)
istehsalla istehlak arasında baş verən uğursuzluqlarda
əmək bölgüsündə



ibtidai icma quruluşunda
feodalizm quruluşunda
əhalinin yoxsulluğunda

Sual: “Elmsiz, tərbiyə olunmamış, biliksiz, savadsız anlamaq qeyri-mümkündür”. Bu fikir kimə 
aiddir? (Çəki: 1)

N.Vəzirov
M.F.Axundov
H.Zərdabi
C.Məmmədquluzadə
F.Xoyski

Sual: XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın iqtisadi fikiri hansı görkəmli mütəfəkkirlərin adı ilə 
bağlıdır? (Çəki: 1)

M.F.Axundov 
H.B.Zərdabi
N.B.Vəzirov
hec biri
hamısı

Sual: XIX əsrin ikinci yarısından Azərbaycan mütəfəkkirlərinin iqtisadi-sosial fikirləri başlıca 
olaraq hansı səciyyə ilə özünü nümayiş etdirir? (Çəki: 1)

demokratik
sosial
natural təsərrüfat
kapitalist
hamısı

Sual: XIX əsrdə hansı mütəfəkirlərin iqtisadi fikir və baxışları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir? 
(Çəki: 1)

M.F.Axundov
H.B.Zərdabi
N.B.Vəzirov
hec biri
hamısı

Sual: Mirzə Fətəli Axundovun hansı povestində Azərbaycanda feodal-patriarxal 
menasibətlərinin dağılması prosesinə və dövlət quruluşunun demokratikləşdirilməsinə dair 
idealar irəli sürür? (Çəki: 1)

Aldanmış kəvakib
"Şaha kəndlinin hədiyyəsi"
"Kəndlinin şaha şikayəti"
"Gülüstani İrəm"
"Şahın əmrilə bir adamın döyülməsi"

Sual: M.F.Axundov işçilərin bir ölkədən başqa ölkəyə getməsinin səbəbini nədə görürdü? (Çəki: 
1)

ölkənin zaif inkişaf etməsində
ölkənin yüksək inkişaf etməsində
öz ölkəsində əmək ehtiyatlarından düzgün istifadə edilməməsində



ölkəsində sənayenin inkişaf etməməsində
ölkəsində kənd təsərrüfatının inkişaf etməməsində

Sual: M.F.Axundov hansı əsərində ictimai əməyin düzgün bölgüsünü araşdırmışdır? (Çəki: 1)
"Aldanmış kavakib"
"Hacı Qara"
"İnsan tələbatları haqqında"
"Kamalüdövlə məktubları"
"Üç məktub"

Sual: M.F.Axundovun baxışlarına görə böhranın səbəbi nədir? (Çəki: 1)
istehsalın zəif inkişafı
istehsalın sürətli inkişafı
tələbatların aşağı səviyyəsi
istehsal olunan məhsulların xalq kütləsinin tələbatından az olması
istehsal olunan məhsulların xalq kütləsinin tələbatından çox olması

Sual: M.F.Axundov ifrat istehsal böhranlarının əsl səbəbini aça bilməmişdir: (Çəki: 1)
kapitalizmin inkişaf qanunlarını tam bilmədiyindən
feodalizmin inkişaf qanunlarını bilmədiyindən
bazar münasibətlərini bilmədiyindən
ticarəti bilmədiyindən
borc faizini bilmədiyindən

Sual: M.F.Axundovun əsərlərinin ümumi cəhəti (Çəki: 1)
cəmiyyətdə bərabərlik ideyası
cəmiyyətdə ayrıseçkilik
məişət məsələləri
dünyəvi ideyalar
dini ideyalar

Sual: XIX əsrdə hansı mütəfəkkirin Qərb iqtisadçılarının nəzəri fikirlərindən istifadə etmişlər? 
(Çəki: 1)

M.F.Axundovun
N.B.Vəzirovun 
Ə.Haqverdiyevin
H.B.Zərdabi
M.F Axundov və N.B.Vəzirov

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Bunlardan hansılar XIX əsrin ikinci yarısının görkəmli mütəfəkkirləri olmuşdur? (Çəki: 1)
M.F.Axundov 
M.F.Axundov 
N.Vəzirov
Z.Marağayi
hamısı

Sual: Bu şəxsiyyətlərdən hansı M.F.Axundoun ardıcılı olmuşdur? (Çəki: 1)
N.Gəncəvi
M.Fizuli 
H.Zərdabi
N.Tusi
Ş.İ.Xətai 

Sual: H.Zərdabi nəyi xalqı dolandıran həyati baza hesab edirdi? (Çəki: 1)
sənətkarlığı
maldarlığı
əkinçiliyi
 ticarəti
heyvandarlığı

Sual: H.Zərdabi hansı qəzetin redaktoru olmuşdur? (Çəki: 1)
"Obzor"
"Kaspi"
"Novoye obozreniye"
"Dəbistan"
"Həyat"

Sual: Neçənci ildə "Əkinçi" qəzetinin birinci nömrəsi buraxılmışdır? (Çəki: 1)
1975
1875
 1986
1988
1915

Sual: H.Zərdabi hansı siyasətə qarşı çıxırdı? (Çəki: 1)
himayəçilik (proteksionizm) siyasətinə
gömrük siyasətinə
vergi siyasətinə
torpaq islahatlarına
dövlət idarəçiliyinə

Sual: H.Zərdabi öz əsərlərində nəyi tərəqqiyə nail olmaq üçün birinci dərəcəli iş kimi 
qiymətləndirmişdir? (Çəki: 1)

təhsili
sənayeni
əməyi
sənətkarlığı
var-dövləti



Sual: H.Zərdabi nəyi ədalətsizlik adlandırırdı? (Çəki: 1)
müstəmləkə köçürmə siyasəti nəticəsində məhsuldar torpaqların onlara ayrılmasını
əmək bölgüsünü
təhsil sahələrinin inkişafını
tibbdə olan irəliləyişlərini
yeni zavodların açılmasını

Sual: "Yer üzündə bütün yaşayanların, dünyada bütün doğulanların yaşamaq hüququ vardır." 
Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)

H.Zərdabi
F.Xoyski 
A.Səhhət
M.Ə.Rəsulzadə
A.Şaiq

Sual: "Şərqi Zaqafqaziyanın geriliyi" , "Qafqaz komitəsi haqqında bir neçə söz", "Kəndin qayğı 
çəkənləri" məqalələri kimə aiddir? (Çəki: 1)

H.Zərdabi
C.Məmmədquluzadə
M.Ə.Sabir
N.Tusi
M.Fizuli 

Sual: H.Zərdabinin "Qafqaz ipəkçilərinin birinci qurultayı məsələlərinə dair" məqaləsi hansı 
mövzunu əhatə edir? (Çəki: 1)

xaricdən ipək idxalı ilə bağlı məsələləri
maldarlığa aid məsələlər
ticarət işləri
gömrük rüsumu
vergi məsələləri

Sual: XIX əsrlərdə bu qəzetlərdən hansı fəaliyyət göstərirdi? (Çəki: 1)
“Qafqaz”
“Əkinçi”
“Kaspi”
heç biri
hamısı

Sual: H.Zərdabi nəyi sərvət hesab edirdi? (Çəki: 1)
mal-qaranı
 ailəni
övladları
vaxta qənaəti
var-dövləti

Sual: H.Zərdabinin fikrincə fabrik və zavodların meydana gəlməsi kimləri müflis edirdi? (Çəki: 1)
əkinçiləri
maldarları
 tacirləri



dənizçiləri
sənətkarları

Sual: H.Zərdabinin fikrincə çayların suyunun azalması nəyin nəticəsi idi? (Çəki: 1)
aramsız yağışların
meşələrin məhv olmasının 
fiziki aşınmanın 
ticarətin inkişafının
əhali artımının

Sual: H.Zərdabi hansı çayda güclü suvarma qurğuları yaratmaq təklifini irəli sürmüşdür? (Çəki: 
1)

Kür
Samur
Araz
Tərtər
Astara

Sual: H.Zərdabinin Azərbaycanda kustar sənətinin inkişafına həsr etdiyi məqalələr hansılardır? 
(Çəki: 1)

“Qafqaz kustar komitəsi haqqında bir neçə söz”
“Qafqazda kustar peşəsi”
“Şamaxı və onun qəzalarında kustar ipək istehsalı”
heç biri
hamısı

Sual: “Harada xalq var, orada faydalı,məhsuldar əmək, yönəldici qüvvə, ciddi qayda var”. Bu 
fikir kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

N.Tusi
K.Marks
H.Zərdabi
M.Fizuli
N.Gəncəvi

Sual: “Əkinçi” qəzeti hansı illərdə fəaliyyət göstərmişdir? (Çəki: 1)
1875-1877
1915-1920
1935-1956
1725-1731
1616-1632

Sual: H.Zərdabinin fikrinə görə: (Çəki: 1)
tələbin səviyyəsi əmtəələrin qiymət səviyyəsini müəyyən edir
əmtəələrin qiymət səviyyəsi tələbin səviyyəsini müəyyən edir
təklifin səviyyəsi tələbin səviyyəsini müəyyən edir
tələb və təklif əmtəələrin qiymət səviyyəsini müəyyən edir
əmtəələrin qiymət səviyyəsi əhalinin yaşayış səviyyəsini müəyyən edir

Sual: "Əkinçi" qəzetinin banisi kimdir? (Çəki: 1)



M.F.Axundov 
H.B.Zərdabi
N.B.Vəzirov
hec biri
hamısı

Sual: "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis" ("Hacı Qara") komediyası kimindir? (Çəki: 1)
M.F.Axundov 
H.B.Zərdabi
N.B.Vəzirov
N.Gəncəvi
hamısı

Sual: Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafında xüsusi rolu olan ""əkinçi" qəzeti neçənci illərdə 
mövcud olmuşdur? (Çəki: 1)

1850-1852-ci illər
1860-1865-ci illər
1865-1868-ci illər
1875-1877-ci illər
1880-1885-ci illər

Sual: H.B.Zərdabinin iqtisadi görüşləri əsasən hansı qəzetdə dərc edilmişdir? (Çəki: 1)
"Kaspi"
"Həyat"
"Dəbistan"
"Əkinçi"
"Obzor"

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: N.Vəzirov birgə əməyi neçə növə ayırırdı? (Çəki: 1)
4
8
2
5
6

Sual: Kim siyasi iqtisadı "həmzəhmətlik elmi" adlandırmışdır? (Çəki: 1)
N.Vəzirov
M.F.Axundov 
A.Bakıxanov 
M.Ş.Vazeh



Q.B.Zakir

Sual: "Bizim zəmanə tərəqqi zamanıdır və tərəqqi etməyən tayfa günü-gündən tənəzzül edib 
axırda puç olacaq." Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)

N.Vəzirov
Q.B.Zakir
A.A.Bakıxanov
M.F.Axundov
H.B.Zərdabi

Sual: Çarizmin 1861-ci il islahatından sonra Azərbaycanda: (Çəki: 1)
sənayenin ayrı-ayrı sahələri sürətlə inkişaf etməyə başladı
sənaye tənəzzülə uğradı
iqtisadiyyatda böhranlar baş verdi
kənd təsərrüfatı tənəzzülə uğradı
iqtisadiyatda geriləmə oldu

Sual: Bu əsərlərdən hansı Z.Marağayiyə aiddir? (Çəki: 1)
"Leyli və Məcnun"
 "Yeddi gözəl"
"İbrahimbəyin səyahətnaməsi"
"Sirlər xəzinəsi"
"İsgəndərnamə"

Sual: XIX əsrdə malcəhət əldə edilən məhsulun hansı hissəsini təşkil edirdi? (Çəki: 1)
2/5
1/5
1/10
1/20
3/5

Sual: Bunlardan hansı XIX əsrdə xalqın tərəqqisi üçün ciddi maneə kimi göstərilmişdir? (Çəki: 
1)

çörək qıtlığı
ərzaq çatışmazlığı
nəqliyyatın zəifliyi
sənətkarlığın inkişafı
elmin inkişafı

Sual: Z.Marağayi "İbrahimbəyin səyahətnaməsi" əsərində nəyi təsvir edirdi? (Çəki: 1)
xalq kütlələrinin vəziyyətini
zəhmət adamlarının əzab və istirablarını
güclülərin zəifləri istismar etməsini
heç biri
hamısı

Sual: Z.Marağayi "İbrahimbəyin səyahətnaməsi" əsərində hansı ölkənin geriliyndən bəhs 
edirdi? (Çəki: 1)

İranın, o cümlədən Cənubi Azərbaycanın



Rusiyanın
Şərqi Avropanın
Şimali Azərbaycanın
Türkiyənin

Sual: N.Vəzirovun hansı əsərində var-dövlət, pul yığmaq hərisliyi əsas mövzudur? (Çəki: 1)
"Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük"
"Hacı Qara"
"Sirlər xəzinəsi"
"Rindü zahid"
"Əxlaqi Nasiri"

Sual: N.Vəzirov “Zəmanəmizin qəhrəmanı” əsərində nədən bəhs edirdi? (Çəki: 1)
neft hasilatının inkişafı
neft yataqları olan torpaqların satışı
xarici və rus kapitalları nümayındələrinin fırıldaqları
heç biri
hamısı

Sual: “Təəssübkeşliyin bəlası” əsərinin müəllifi: (Çəki: 1)
Z.Marağayi 
N.Tusi
N.Vəzirov
 H.Zərdabi
M.F.Axundov

Sual: Bunlardan hansı XIX əsrlərdə Cənubi Azərbaycanın demokratik fikirli şəxsiyyətlərdəndir? 
(Çəki: 1)

Z.Marağayi
M.F.Axundov
N.Tusi
M.Ə.Sabir
A.Səhhət

Sual: Z.Marağayinin dünyagörünüşünün formalaşmasında hansı qəzetlərin müsbət rolu 
olmuşdur? (Çəki: 1)

“Əkinçi”
“Kəşkül”
“Ziyayi Qafqaz”
“Şərqi rus”
hamısı

Sual: XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın iqtisadi fikrinin formalaşmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən cərəyan hansı olmuşdur? (Çəki: 1)

merkantilizm
fiziokratizm
rasionalizm
marksizm
idealizm



BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Neçənci ildə Azərbaycanın neft sənayesində iltizam üsulu ləğv edilmişdi? (Çəki: 1)
1871
1872
1972
1689
1519

Sual: 1914-cü ildə Azərbaycan sənayesinə kapital qoyuluşunun 42 faizi hansı şirkətin əlində 
cəmləşmişdi? (Çəki: 1)

Nobel şirkətinin
Rotşildin Xəzər-Qara dəniz cəmiyyəti
İngiltərə-Hollandiya tresti
heç biri
hamısı

Sual: XIX əsrin axırlarında Bakıda müşahidə olunann işsizliyin əsas səbəbi nə idi? (Çəki: 1)
əhalinin kəndlərdən Bakıya axını
yeni iş yerlərinin açılması
əkinçiliyin inkişafı
kənd təsərrüfatının inkişafı
elmdə tərəqqi

Sual: XIX əsrdə Azərbaycanda aqrar sahədə vəziyyət necə səciyyələndirilirdi? (Çəki: 1)
ona xırda, texnika cəhətdən az təchiz olunmuş təsərrüfatlar xas idi
günü- gündən inkişaf edirdi
güclü texnikaya sahib idi
xaricdən mallar idxal olunurdu
sənaye zəifləyirdi

Sual: Nə iqtisadi elm aləmində "fridrederstvo" adlanır? (Çəki: 1)
əmək
azad ticarət
sənaye
kənd təsərrüfatı
əkinçilik

Sual: Əmtəənin qiymətinin enib-qalxmasında hansı amilin mühüm təsiri vardır? (Çəki: 1)
tələb və təklif qanununun 
satıcıların sayının 



alıcıların sayının 
satış bazarlarının yerinin
qıtlığın

Sual: Azərbaycanda aqrar isahatı neçənci ildə keçirilmişdir? (Çəki: 1)
1870
1970
1925
 1930
1941

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində bunlardan hansı mühüm rol oynayır? (Çəki: 1)
istehsala yeni texnikanın, maşın və avadanlığın tətbiq edilməsi
yalnız köhnə üsullarla istehsal
istehlakı artırmaq
işçi qüvvəsini artırmaq
yeni texnikadan imtina

Sual: Nə ticarətin təşkilində tərəqqinin zəruri şərtidir? (Çəki: 1)
ticarət cəmiyyətlərinin, bankların yaradılması
əkinçiliyin inkişafı
elmin tərəqqisi
texnika 
tibbin inkişafı

Sual: Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əkinçiliklə bağlı fikirləri hansı məktəbin nümayəndələrinin 
ideyaları ilə oxşar idi? (Çəki: 1)

fiziokratizm
marksizm
 keynsçilik
Avstriya məktəbi
neoklassik məktəb

Sual: Ə.Dəmirçizadənin verdiyi təhlilə görə “manat” sözü qədimlərdə hansı mənalarda 
işlədilmişdir? (Çəki: 1)

“vergi”, “xərac”
“kitab”, “qələm”
“əmək”
“su”, “hava”
“od”, “torpaq”



Sual: XIX əsrdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı hansı istiqamətlərdə aparılır? (Çəki: 1)
taxılçılıq
heyvandarlıq
 ipəkçilik
meyvəçilik
hamısı

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərinin əsərlərində bu iqtisadi 
terminlərdən hansıların adları çəkilir? (Çəki: 1)

siyasi iqtisad, məhsuldar qüvvələr
natural təsərrüfat, əmtəə
həyat səviyyəsi, əmək
tələbat, istehsal, bazar
hamısı

Sual: XIX əsrdə Rusiyada əmək bölgüsünün, kapitalist əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına 
maneə törədən səbəb nə idi? (Çəki: 1)

feodal-təhkimçilik münasibətlərinin mövcud olması
Böyük coğrafi kəşflər
elmin inkişaf etməsi 
İslam dininin meydana gəlməsi
kəndlilərin müflisləşməsi

Sual: Hansı tarixli qanun ilə Zaqafqaziya quberniyalarında kəndli islahatı keçirilməyə başlandı? 
(Çəki: 1)

14 may, 1870
20 avqust, 1920
18 aprel, 1931
21may, 1817
30 yanvar, 1918

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın nüfuz etməsi neçənci ildən başlayır? (Çəki: 1)
1863
 1913
1928
 1926
1922



Sual: “Simens qardaşları” kompaniyası Azərbaycanda hansı sənaye sahəsində hakim mövqe 
tutmuşdur? (Çəki: 1)

qızıl
duz
mis
gümüş
aliminimum

Sual: XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda hazır məhsul istehsal edən sanaye sahələrinin 
olmamasının əsas səbəbi nə idi? (Çəki: 1)

Çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti
əkinçiliyin inkişafı
elmin tərəqqisi
istehsalın inkişafı
istehlak məhsullarına tələbat

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bunlardan hansı Müsavat partiyasının rəhbəri olmuşdur? (Çəki: 1)
A.A.Bakıxanov 
 Q.B.Zakir 
M.Ə.Rəsulzadə
H.Z.Tağıyev 
M.Ş.Vazeh 

Sual: "Əsrimizin Səyavuşu", "Azərbaycan Cümhuriyyəti" əsərlərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
M.Ə.Rəsulzadə
Q.B.Zakir
C.Məmmədquluzadə
Ü.Hacıbəyov
F.X.Xoyski 

Sual: "Qədimlərdən bəri insanların yaşayış və iqtisadiyyatda qarşılaşdıqıları ədalətsizliyi birdən-
birə ortadan qaldırmaq, inqilabçı bir zərbəylə mülkiyyəti və bununla bağlı insanlar arasında 
ortaya çıxan səfaləti aradan qaldırmaq mümkün deyildir." Bu fikir kimə aiddir? (Çəki: 1)

F.Xoyski 
Q.B.Zakir
M.Ə.Sabir
M.Ə.Rəsulzadə
M.F.Axundov 



Sual: Azərbaycan Deokratik Cümhuriyyətində hansı mülkiyyət növü üstün mövqeyə malik idi? 
(Çəki: 1)

 xüsusi
səhmdar
bələdiyyə
dövlət
hamısı bərabər idi

Sual: Cümhuriyyətin iqtisadi platformasında bunlardan hansı əsas götürülürdü? (Çəki: 1)
mülkiyyətin müxtəlif formaları, çoxukladlı iqtisadiyyat
dövlət mülkiyyəti
xüsusi mülkiyyət
sənaye mülkiyyəti
ənənəvi iqtisadiyyat

Sual: "Nə qədər ki, kəndlilər torpaqla təmin olunmamışdır, millət tərəqqi edə bilməz." Bu fikir 
kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

F.Xoyski 
M.Ə.Rəsulzadə
Q.B.Zakir 
M.Ə.Sabir 
H.B.Zərdabi 

Sual: ADC-in maliyyə məsələsində şərti olaraq neçə mərhələ nəzərdə tutulurdu? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Iqtisadi fikrin subyektiv istiqamətinin tədqiqat predmeti nədir? (Çəki: 1)
tədavül sferası
istehsal sferası
istehlak sferası
bazar sferası
hec biri

Sual: Milli iqtisadiyyatın əsas məqsədləri: (Çəki: 1)
iqtisadi artım, tədiyyə balansının tarazlığı,cəmiyyətdə sosial ədalət
məşğulluğun təmin olunması
qiymətlərin stabillik səviyyəsi
iqtisadi səmərəlilik
hamısı

Sual: Azərbaycanda hansı bazar modelini tətbiq etmək daha əlverişlidir? (Çəki: 1)
Almaniya
İsveç
Liberal
Bazar modeli
hamısı



Sual: Milli iqtisadiyyatın modelləri: (Çəki: 1)
liberal milli iqtisadiyyat
dövlət tərəfindən tənzimlənən milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat
hec biri
hamısı

Sual: Manihəciliyin əsas məqsədi (Çəki: 1)
səs vermə hüququ
insanların bərabərliyi
xüsusi mülkiyyət 
hamı üçün mülkiyyət hüququnun yaradılması
insanlarin bərabər hüquqluluğu

Sual: Azərbayıanda məzdəkizm neçənci əsrdə yaranmışdır? (Çəki: 1)
I əsrdə
III əsrdə
V-VI əsrlər
V əsrdə
VI-VIII əsrlərdə

Sual: Məzdəkizmin əsas ideyası (Çəki: 1)
hamı ücün mülkiyyət hüququun yaradılması
əxlaq normasının yaradılması 
davranış qaydasıını müəyyənləşdirilməsi
dini qaydaların müəyyənləşdirilməsi
siyasi hüquqların müəyyənləşdirilməsi

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müqəddəs dini kitabların təhlil dairəsinə daxil deyil: (Çəki: 1)
materialist baxışların inkar olunması
sələmçiliyin qeyri-təbii sayılması
ruh fəlsəfəsinin əsas götürülməsi
əməyin sərvətin və mülkiyyətin əsas mənbəyi olması
bunların hamısı doğrudur

Sual: İslam dini iqtisadi problemlərinin mahiyyətində nə dururdu: (Çəki: 1)
tarazlıq prinsipi
sələmçilik prinsipi
nadirlik prinsipi



)faydalılıq prinsipi
aşkarlıq prinsipi

Sual: İslamın müqəddəs kitabı olan «Qurani-Kərim»də hansı fəaliyyət qadağan edilir? (Çəki: 1)
azadlıq və bərabərlik
yoxsulluq və onun aradan qaldırılması
xüsusi mülkiyyət və azad sahibkarlıq məsələləri
borc verib faiz almaq, sələmçilik
alqı-satqı, ticarətlə məşğul olmaq

Sual: Azərbaycanda xürrəmilər hərəkəti nə vaxt yaranmışdır (Çəki: 1)
II əsrdə
III əsrdə
IV əsrdə
VIII-X əsrlərdə
XIII əsrdə

Sual: Xürrəmilər hərəkatının əsas məqcədi (Çəki: 1)
inqilabçılıq
islahatlar
ölkənin çiçəklənməsi
mülkiyyət hüquqnun yaradılması
inteqrasiya

Sual: Manihəçilik, Məzdəkizm və Xürrəmilərin ümumi cəhətləri (Çəki: 1)
insan azadlığı
insanların bərabər hüquqluluğu
insanların səsvermə hüqunun olması
ölkələrin bərabər hüquqluluğu
hamı üçün mülkiyyət hüququnun yaradılması

Sual: Azərbaycanda müsəlmançılığın qəbulundan sonra iqtisadi fikrin əsas mənbəyi hansıdır 
(Çəki: 1)

Kitabi Dədə Qorqud
koroğlu dastanı
Qurani kərim
Əxlaqi-Nasir
Müqəddimə

Sual: Müsəlman dünyasında islam ideyası əsasında qurulmuşdur. (Çəki: 1)
torpaq üzərində mülkiyyət münasibətləri
ticarət münasıbətləri
əmək və əmlak münasibətləri
vergilər
hamısı

Sual: Müsəlmanların müəqəddəs kitabıdır (Çəki: 1)
Avesta
Əxlaqi-Nasir



Müqəddimə
Qurani-Kərim
Siyasət

Sual: Eramızdan əvvəl X-VII əsrlərdə Azərbaycan xalqının iqtisadi fikrini əks etdirən yazılı 
abidə (Çəki: 1)

Koroğlu dastanı
Xəmsə
Qobusnamə
Avesta
Əxlaqi-Nasir

Sual: X əsrdə qələmə alınmış hansı qəhrəmanlıq dastanında iqtisadi ideyalar diqqəti cəlb edir? 
(Çəki: 1)

Koroğlu
“Dədə-Qorqud”
Əsli və Kərəm
leyli və Məcnun
Aşiq Qərib

Sual: Oğuz tayfalarının iqtisadi fəaliyyətindən hansı dastanda geniş danışılır? (Çəki: 1)
Koroğlu
Kitabi-Dədə Qorqud
Aşıq Qərib
Əsli və Kərəm
Bahadır və Sona

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ADC-in iqtisadiyyatında maliyyənin əsas məqsədi nə idi? (Çəki: 1)
dövlətin gəlirlərini artırmaq, pozulmuş pul tədavülünü qaydaya salmaq
vergiləri artırmaq
vergiləri azaltmaq
idxalı artırmaq
ixracı artırmaq

Sual: ADC-də mütərəqqi gəlir vergisi nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1)
müəssisə və təşkilatlarda yaradılan mənfəətin 30 faizi
gəlirin 25 faizi
ümumi mənfəətin 10 faizi
məhsulun beşdə bir hissəsi
xalis gəlirin 5 faizi



Sual: Hansı məhsullardan aksiz alınırdı? (Çəki: 1)
şərab 
 tütün
neft məhsulları
heç biri
hamısı

Sual: ADC-də Dövlət Bankı nə vaxt açılmışdı? (Çəki: 1)
1919, sentyabr
1920, avqust
1921, aprel
1922, may
1923, yanvar

Sual: Neçənci ildə ADC-də milli pul vahidi kimi bonlar tədavülə buraxıldı? (Çəki: 1)
1918
1919
1920
1921
1922

Sual: Azərbaycan Cümhuriyyətində hansı idarəetmə üsulu mövcud olmuşdur? (Çəki: 1)
demokratik
federativ
 ənənəvi
sosial-demokrat
monarxiya

Sual: "Ümumi rifah dövləti " kimi səciyyələndirmək olar: (Çəki: 1)
Çar Rusiyasını
Osamanlı dövlətini
ADC-in iqtisadi-sosial modelini
Türkiyə Cümhuriyyətini
İran İslam Respublikasını

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının 4-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
XIX əsrin əvvəllərini əhatə edir
iqtisadiyyatın inkişafı sənaye sahələrinə yönəldilib
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini əhatə edir
sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olması
iqtisadi və siyasi müstəqillik əldə etməsi

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının 2-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini əhatə edir
XIX əsrin əvvəllərini əhatə edir
sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi
belə bir mərhələ yoxdur
iqtisadi və siyasi müstəqillik dövrü



Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının 3-cü mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
XIX əsrin əvvəllərini əhatə edir
sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi
iqtisadi müstəqillik dövrü idi
siyasi müstəqillik dövrü idi
XIX əsrin sonlarını əhatə edir

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının 1-ci mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)
XX əsrin əvvəllərini əhatə edir
iqtisadi müstəqillik dövrü idi
belə bir mərhələ yoxdur
XIX əsrin əvvəllərini əhatə edir
sosialist təsərrüfat sisteminin təşəkkül dövrü idi

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidini təhlil edərkən neçə mərhələyə 
bölmək olar? (Çəki: 1)

5
2
3
4
mərhələyə bölmək olmaz

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti neçə ay hakimiyyətdə olmuşdur? (Çəki: 1)
12
23
24
19
18

Sual: “Milli təsərrüfatçılığa dair ümumi təlimin əsasları” əsəri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
L.Erxard
K.Marks
N.Tusi
A.Smit
F.Engels

Sual: "Sosial bazar təsərrüfatı" nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərini kim işləyib hazırlamışdır? 
(Çəki: 1)

A.Smit



D.Rikardo 
N.Tusi
V.Oyken
Aristotel

Sual: "Azad yarış sosial bazar təsərrüfatının əsas elementidir" fikri kimə aiddir? (Çəki: 1)
L.Erxard
A.Smit
K.Marks
Engels
N.Tusi

Sual: Müasir makroiqtisadi modelləşdirmənin marjinal nümayəndəsi kim idi? (Çəki: 1)
L.Valras
L.Erxard
K.Marks
D.Rikardo
A.Smit

Sual: Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünə başlanılmışdır: (Çəki: 1)
1992
 1991
1985
 1928
1930

Sual: Azərbaycanda neçənci ildən ÜDM və ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? (Çəki: 1)
1988
1993
1985
1965
1936

Sual: Aşağıdakı əsərlərdən V.Zombarta aid olanını seçin: (Çəki: 1)
"Sosializm və XIX əsrin sosial hərəkatı"
"Müasir kapitalizm"
"Təsərrüfat həyatının quruluşu"
"Alman sosializmi"
bunların hamısı

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin birinci mərhələsinə aiddir: 
(Çəki: 1)

1992-1994-cü illəri əhatə edir, hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” hərəkətə 
gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar

1980-1986-cı illəri əhatə edir, sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr
1996-2003-cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması, 

antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
qoşulması dövrü 



2003-cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi, milli 
valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin sabit saxlanılmasına nail 
olunmağa başladı

1994-1996-cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi,xüsusilə maliyyə 
sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrü

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin ikinci mərhələsinə aiddir: 
(Çəki: 1)

1996-2003-cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması, 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
qoşulması dövrü 

1992-1994-cü illəri əhatə edir, hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” hərəkətə 
gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar

1980-1986-cı illəri əhatə edir, sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr
1994-1996-cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi, xüsusilə maliyyə 

sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrü
2003-cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi, milli 

valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin sabit saxlanılmasına nail 
olunmağa başladı

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin üçüncü mərhələsinə aiddir: 
(Çəki: 1)

1994-1996-cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi, xüsusilə maliyyə 
sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrü

1992-1994-cü illəri əhatə edir, hiperinflyasiya və bazarın “oyun qaydalarını” hərəkətə 
gətirmək mərhələsi kimi qəbul etmək olar

1996-2003-cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması, 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
qoşulması dövrü

1980-1986-cı illəri əhatə edir, sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr
2003-cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi, milli 

valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin sabit saxlanılmasına nail 
olunmağa başladı

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidinin dördüncü mərhələsinə 
aiddir? (Çəki: 1)

1980-1986-cı illəri əhatə edir, sosialist təsərrüfat sisteminin mövcud olduğu dövr
2003-cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi, milli 

valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin sabit saxlanılmasına nail 
olunmağa başladı

1994-1996-cı illəri əhatə etməklə makroiqtisadi sosial və siyasi sabitliyi, xüsusilə maliyyə 
sabitliyini təmin etmək və sistemli tədbirlərinin həyata keçirilməsi dövrü

1996-2003-cü illəri əhatə etməklə daha çox sistem böhranın aradan qaldırılması, 
antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
qoşulması dövrü 

2003-cü ildən indiyə qədərki dövrdə dövlət büdcə kəsirinin minimuma endirilməsi, milli 
valyuta məzənnəsinin aparıcı valyutalara nisbətən səviyyəsinin sabit saxlanılmasına nail 
olunmağa başladı

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 8

Maksimal faiz 8



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Keçid dövrünün başa çatmasının neçə meyarı mövcuddur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünə başlanılmışdır? (Çəki: 1)
1990
1991
1992
1993
 1994

Sual: Keçid iqtisadiyyatının başa çatması dövrü: (Çəki: 1)
1990
2000
1992
2010
2004

Sual: Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlanılıb? (Çəki: 1)
1992
1993
1996
1998
2000

Sual: Azərbaycanda dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin I proqramı nə vaxt qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

 1995
1998
2000
2002
2008

Sual: Azərbaycanda dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin II proqramı nə vaxt qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

1995
1996
2000
2003
2005



Sual: Bu ölkələr istehsal vasitələrinin kifayət qədər olmaması; geri qalmış texnologiya; 
savadsızlıq səviyyəsinin aşağı olmaması; işsizliyin çox olması; iş qüvvəsinin çoxunun kənd 
təsərrüfatında məşğul olması ilə səciyyəvidir: (Çəki: 1)

İEOÖ
İEÖ
C.Afrika
Qafqaz
hec biri

Sual: Bazar iqtisadiyyatı dövrünün iqtisadçıları nəyə üstünlük verirdilər? (Çəki: 1)
əmtəə-pul münasibətlərinə
natural təsərrüfat münasibətlərinə
sənaye kapitalına
sələm kapitalına
ticarət kapitalına

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müasir iqtisadi nəzəriyyədə dövlətin iqtisadiyyata aktiv müdaxiləsinin əsas ideoloqu kim 
olmuşdur? (Çəki: 1)

C.M.Keyns
K.Marks
A.Smit
D.Rikardo 
Nyuton

Sual: İnflyasiya ilə işsizlik arasında əlaqəni ilk dəfə kim araşdırmışdır? (Çəki: 1)
N.Kondratyev
O.Filipps
D.Rikardo 
K.Marks
A.Smit

Sual: Uzunmüddətli iqtisadi tsikllər kim tərəfindən araşdırılmışdır? (Çəki: 1)
L.Valras 
K.Marks 
N.Tusi
N.Kondratyev
A.Smit 

Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsini kim tədqiq etmişdir? (Çəki: 1)
L.Valras



A.Smit 
N.Tusi
N.Gəncəvi
D.Rikardo

Sual: "Səmərəli gözləmə" nəzəriyyəsi hansı iqtisadi siyasəti nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
məşğulluğun tənzimlənməsini 
inflyasiyanın tənzimlənməsini
əmək-dəyər nəzəriyyələrini 
kənd təsərrüfatı texnikasını
əmək bölgüsünü

Sual: Azərbaycanın iqtisadi inkişafa nail olunması dövrü: (Çəki: 1)
1997
1998
2000
2011
1992

Sual: Azərbaycanda böhranın dayandırılması dövrü: (Çəki: 1)
1997
1998
2000
1996
1992

Sual: Insan inkişafı indeksini müəyyən edən göstəricilər sistemi: (Çəki: 1)
adambaşına düşən ÜDM
gözlənilən ömür müddəti
təhsilin səviyyəsi
hec biri 
hamısı

BÖLMƏ: 1403
Ad 1403

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycanda İnsan İnkişafı İndeksi neçənci ildən hesablanır? (Çəki: 1)
1920
1980
1992
1982
1968



Sual: Ümumi milli məhsul ilə ümumi daxili məhsul arasında nominal fərq adətən neçə faiz təşkil 
edir? (Çəki: 1)

1 faizdən artıq olmur
2 faiz
4 faiz
20 faiz
12 faiz

Sual: “İqtisadiyyat açıqlığı”, “azad ticarət” tezisi hansı ölkəyə məxsusdur? (Çəki: 1)
Gürcüstan
Rusiya
 ABŞ
Çin
Almaniya

Sual: Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı: (Çəki: 1)
 OPEK
BMT
AFR
UNİCEF
ATƏT

Sual: Tələb və təklifin elastikliyi anlayışını iqtisadi nəzəriyyəyə ilk dəfə kim tətbiq edib? (Çəki: 1)
A.Marşal
K.Marks
A.Smit
C.Keyns
D.Rikardo 

Sual: Azərbaycan iqtisadiyyatının yaranması və inkişafı neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 1)
3 mərhələyə
5 mərhələyə
2 mərhələyə
4 mərhələyə
mərhələyə bölünmür

Sual: Azərbaycanın ərazisində neçə makroistehasal sistemi mövcuddur? (Çəki: 1)
1
3
4
2
yoxdur

Sual: XIX əsrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının birtərəfli inkişafının səbəbi nə idi? (Çəki: 1)
 texnikanın zəif inkişafı
dünyaya zəif inteqrasiya
Azərbaycanın iki yerə bolunməsi
coğrafi şəraitin əlverişsizliyi
Çar imperiyasının müstəmləçilik siyasəti



Sual: Marksizm Azərbaycanda neçənci əsrdən yayımlanmağa başlamışdır: (Çəki: 1)
XV əsrdən
XVI əsrdən
XVIII əsrdən
XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri
XX əsrdən

Sual: Marksizm Azərbaycanda hansı dövrlərdə hakim mövqeyə malik olmuşdur (Çəki: 1)
XVIII əsrdə
 XIX əsrin birinci yarsında
XIX əsrin ikinci yarsında 
XX əsrin əvvəllərində
XX əsrin əvvəllərindən 90-cı illərinə qədər

Sual: XX əsrin əvvəllərindən 90-cı illərinə qədər (Çəki: 1)
XX əsrin 20-ci illəri
XX əsrin 40-cı illəri
XX əsrin 50-ci illəri
XX əsrin 70-ci illəri
XX əsrin 90-cı illəri

Sual: XIX əsrdə Azərbaycanda iqtisadi fikir hansı istiqamətlərdə inkişaf etmişdir? a) iqtisadi 
fikrin antifiodal istiqaməti (Çəki: 1)

iqtisadi fikrin burjua və xırda burjua istiqaməti
Marksist Leninçi istiqamət
hər üç istiqamətdə
heç bir istiqəmətdə
iqtisadi fikrin antifiodal istiqaməti

Sual: XIX əsrin ikinci yarsında Azərbaycan mütəfəkkirlərinin sosial-iqtisadi fikirlərinin əsas 
cəhəti nə idi? (Çəki: 1)

inqilabilik
feodal təfəkkürü
dini baxışların üstünlük təşkil etməsi
demokratik səciyyəsi
anti-demokratik səciyyəsi

Sual: XIX əsrdə Azərbayıanda milli dirçəliş ideyalarının müəllifidir (Çəki: 1)
M.F.Axundov
H.B.Zərdabi
N.B.Vəzirov
hər üçü
heç biri

Sual: XIX əsrdə Azərbaycan xalqının əsas zümrəsi idi (Çəki: 1)
fəhlələr
sənətkarlar
tacirlər



kəndlilər
sələmçilər

Sual: XIX Azərbaycan mütəfıkkirləri hansı sahə üzrə konkret mütəxəssis deyildilər. (Çəki: 1)
ədəbiyyat
marifcilik
iqtisadiyyat
ictimai-siyasi həyat
qəzetçilik

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Patent nəyə görə verilirdi? (Çəki: 1)
ixtira sahibinin hüququnun qorunması üçün
texnikadan istifadə üçün
məhsul satışı üçün
istehsalı həyata keçirmək üçün
torpaq sahəsinə sahib olmaq üçün

Sual: Hüquqi dövlət nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
vətəndaşların milli sərvətlərə sahib olmağını
milli sərvətlərin qorunub saxlanılmasını
demokratik milli dövlət quruculuğunun hüquqi cəhətdən təmin olunmasını
iqtisadiyyatın təsirindən azad edilməsini
özünü idarəetmə sisteminin formalaşmasını və inkişafını

Sual: Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatda baş verən yeniliklərə aid etmək olmaz? (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafa siyasətin təsirinin əsas sayılması
monetar tənzimləmənin iqtisadiyyatda dövlətin iştirakının əsas elemintinə çevrilməsi
dövlətin iqtisadi siyasətinin birinci dərəcəli hesab edilməsi
iqtisadiyyat,sosiologiya, psixologiya, etika və hüquq münasibətlərinin uyğunlaşdırılması
dövlətin iqtisadi siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirinin azalması

Sual: SSRİ Elnlər Akademiyasının razılığıyla filialının Azərbaycan bölməsi neçənci ildə 
yaranmışdı? (Çəki: 1)

1930-cu il
1932-ci il
1934-cü il
1940-cı il
1950-ci il



Sual: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası neçənci ildə yaranmışdır? (Çəki: 1)
1940-cı il
1945-ci il
1950-ci il
1954-cü il
1960-cı il

Sual: Azərbaycanda milli iqtisadçı kadrların əsərləri neçənci ildən çap olunmağa başlamışdır? 
(Çəki: 1)

XIX əsrin 50-ci illəri
XIX əsrin 90-cı illəri
XX əsrin 20-30-cu ulləri
XX əsrin 40-50-ci illəri
XX əsrin 50-60-cı illəri

Sual: Y.V.Çəmənzəminlinin "Tarix, coğrafiya və iqtisadi Azərbaycan" neçənci ildə çap 
olunmuşdur? (Çəki: 1)

1910-cu il
1915-ci il
1920-ci il
1921-ci il
1925-ci il

Sual: azərbaycan SSREA-nın iqtisadiyyat İnstitutu nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1)
1950-ci il
1954-cü il
1958-ci il
1960-cı il
1964-cü il

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İslam dininin sosial-iqtisadi mahiyyətində vergi sisteminin mühüm yer tutduğunu göstərir: 
(Çəki: 1)

zəkat
sədəqə
fitrə
hamısı aiddir
heç biri aid deyil 

Sual: Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir? (Çəki: 1)
cizyə



fitrə
xərac
zəkat
xüms

Sual: Əldə olunan qənimət, qazanc və illik gəlirin beşdə bir hissəsi hansı vergi növüdür? (Çəki: 
1)

zəkat
xərac
fitrə
cizyə
xüms

Sual: Həddi və vaxtı müəyyən olunmuş malın qırxdan bir hissəsi hansı vergidir? (Çəki: 1)
fitrə
zəkat
xüms
xərac
cizyə 

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadiyyatın uğurlu inkişafı üçün istehsala nə tətbiq olunmalıdır? (Çəki: 1)
maşın, texnika və elmi nailiyyətlər
xarici işçilər
gənc işçilər
yerli əmək qüvvəsi
çoxlu pul

Sual: Azərbaycan Respublikası regonal siyasətin istiqamətlərinin reallaşması ücün hansı 
vəzifələri əsas götürməlidir? (Çəki: 1)

sosial, iqtisadi, siyasi sahələri
sosial, iqtisadi, ekoloji, milli münasibətlər sahəsində
ictimai, milli münasibətlər, mədəni sahələr
siyasi, ekoloji, mənəvi, dini sahələri
yalnız iqtisadi və sosial sahələri

Sual: Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi əlaqələri tənzimləyən strategiya neçə cür 
olur? (Çəki: 1)

5
7
3



8
4

Sual: Xüsusi makroiqtisadi göstəricilərə daxildir? (Çəki: 1)
istehsal və sosial
iqtisadi və siyasi
ictimai və mədəni
istehsal və qeyri-istehsal
sosial və mədəni

Sual: İqtisadiyyatın təsir istiqaməti neçə yerə bölünür və hansılardır? (Çəki: 1)
3 yerə: birbaşa və dolayı
2 yerə: ictimai və mədəni
2 yerə: sadə və mürəkkəb
3 yerə: iqtisadi və sosial-iqtisadi
2 yerə: daxili və xarici

Sual: Azərbaycan iqtisadçılarından kim Azərbaycanın kapitalizm mərhələsindən keçməməsi 
fikrinin əsassız olduğunu "elmi" cəhətdən sübut etmişdir? (Çəki: 1)

Ə.Sumbatzadə
H.Dadaşov
Q.Sultanov
Ə.Fərəcov
Ə.Qasımov

Sual: "XIX əsrdə Azərbaycan kənd təsərrüfatı" iqtisadi əsərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
T.Vəliyev
H.Dadaşov
B.Axundov
Ə.Sumbatzadə
Q.Heydərov

Sual: Azərbaycanda tələbin artması qanununun ilk tədqiqatçısıdır: (Çəki: 1)
Ə.Sumbatzadə
B.Axundov
Ə.Fərəcov
Ə.Axundov
T.Vəliyev

Sual: Azərbaycanda aqrar elminin inkişafında rolu olan alimlərdir: (Çəki: 1)
Ə.Mahmudov
A.Ələsgərov
H.Qasımov
R.Məmmədov
Hamısı

Sual: Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü neçənci ildə başa çatmış hesab olunur? 
(Çəki: 1)

1997-ci il



2000-ci il
2003-cü il
2005-c il
2008-ci il

BÖLMƏ: 1503
Ad 1503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisad elmi nə ilə sıx bağlıdır? (Çəki: 1)
qənaətlə
musiqi ilə
məişətlə
ailə ilə
təbiət ilə

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının inkişaf 
strategiyası istiqamətlərinə aid deyil? (Çəki: 1)

iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin yaradılması
xarici ticarət əlaqələrinin milli mənafeyə uyğun təşkili
investisiyaların iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilməsinin məhdudlaşdırılması
xarici investisiyaların milli iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilməsi
milli mənafeyə uyğun olan iqtisadiyyatın istiqamətinin həyata keçirilməsi

Sual: Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlükəsizlik əsasən neçə tərkibli olur və 
hansılardır? (Çəki: 1)

3 tərkibə bölünür: 1)Azərbaycanda ümumi effektivlik göstəriciləri, 2) ədalətli rəqabət 
əsasında işlərin aparılmasının əsaslanması, 3) ölkənin azad iqtisadi zonalarına və xarici 
ölkələrə nüfuz etmə

tərkibə bölünmür
2 tərkibli olur: 1)Azərbacan daxilində iqtisadiyyatın bütövlüyü, tamlığı onun daxilindəki ərazi 

əmək bölgülərini əhatə edir, 2) istehsal fondları 
2 tərkibli olur: 1) Azərbaycan daxilində iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək, 2)ictimai 

tələbatın ödənilməsi
2 tərkibli olur: 1)Azərbaycan daxilində maraq və məqsədli sistemlərin yaradılması və 

reallaşdırılması, 2) beynəlxalq əmək bölgüsü

Sual: İqtisadi tənzimlənmə mexanizminin 1-ci səviyyəsi nə zaman formalaşmışdır? (Çəki: 1)
XV əsrdə Qərbi Avropada və XVI əsrdə ABŞ-da
XVI-XIX əsrdə Qərbi Avropada və XX əsrin 30- 40-cı illərində ABŞ-da
XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrdə ABŞ-da
XVI-XVII əsrdə Qərbi Avropada və XIX əsrin 50-60-cı illərində ABŞ-da
XVI əsrdə Qərbi Avropada və XX əsrin 20-ci illərində ABŞ-da

Sual: Azərbaycanı öyrənən və tədqiq edən cəmiyyət neçənci ildə yaranmışdır? (Çəki: 1)



1918-ci il
1920-ci il
1922-ci il
1923-cü il
1930-cu il

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycanda iqtisadi fikirin öyrənilməsində hansı alimlərin rolu olmuşdur? (Çəki: 1)
Ə.Fərəcov
M.Mustafayev
İ.Məmmədov
A.Axundov
hamısı

Sual: Azərbaycanda iqtisadi fikir tarixi haqqında kitablar nə vaxtdan yazılmağa başlanıb? (Çəki: 
1)

40-cı illər
50-ci illər
60-cı illər
70-ci illər
80-ci illər

Sual: Mötəbər mənbələrə görə ilk ictimai əmək bölgüsü harada baş vermişdir? (Çəki: 1)
Qərbdə
Şərqdə
Avropada
Amerikada
Asiyada

Sual: “Turanlıların” ən öncül qollarından biridir (Çəki: 1)
oğuzlar
Taciklər
Səlcuqlar
Xəzərlilik
Qazaxlılar

Sual: Oğuz tayfalarının fəaliyyətində əmək bolgüsü ən cox öz əksini nədə tapmışdır? (Çəki: 1)
sənaye istehsalında
toxuculuqda
tutunculukdə 
heyvandarlıqda



balıqçılıqda

Sual: Oğuz tayfaları öz iqtisadi fəaliyyətlərində daha cox nəyə üstünlük verirdilər? (Çəki: 1)
qoyunçuluğa
atçılığa
dəvəçılıyə
ovçuluğa
hamısına

Sual: Ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri hesab edilirdilər. (Çəki: 1)
Gəncə
Bakı
Beyləqan
Təbriz
hamısı

Sual: Hansı şəhərdən keçən ticarət yolu Ərdəbili, Tiflisi, Ərdəbili birləşdirirdi? (Çəki: 1)
Beyləqan
Bakı 
Marağa
Bərdə
Təbriz

Sual: Təkrar istehsal baş verdi (Çəki: 1)
Kitabi-Dədə Qorqudun formalaşdığı dövrdə
İslamın qərarlaşdığı dövrdə
“Müqəddimə”nin dövründə
“Əxlaqi-Nasir” dövründə
hamısının formalaşdığı dövrdə

Sual: İslamiyyətdən sonra yaranmışdır (Çəki: 1)
“müsəlman”
“namaz”
“nəzr”
hamısı
“məscid”

Sual: Azərbaycanda neçənci əsrdə yaşamış mütəfəkirlərinin əsərlərində marifçilik və milli 
dirçəliş ideyaları üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)

X əsrdə
XII əsrdə
XV əsrdə
XIX əsrdə
XX əsrdə

Sual: Azərbaycanda XIX əsrdə hansı mütəfəkkirlərin əsərlərində marifçilik və milli dirçəliş 
ideyaları üstünlük təşkil edirdi? (Çəki: 1)

 M.F.Axundovun
N.B.Vəzirovun



H.B.Zərdabinin
hamısının 
heç birinin

Sual: XIX əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərlərində daha çox diqqəti nə cəlb edirdi? (Çəki: 
1)

cəmiyyətin inkişaf qanunlarını araşdırılması
tarixi səpgidə araşdırma aparılması 
Arxioloji tədqiqatlar
iqtisadiyyatda və mədəniyyətdə gerililiyin səbəbləri və milli dirçəliş yolunu tapmaq
dünyada inteqrasiyanı müəyyənləşdirmək

Sual: XIX əsr Azərbaycan mütəfəkkir və marifçiləri daha çox öz mütərəqqi fikirlərini hansı 
qəzetdə dərc etdirirdilər (Çəki: 1)

Kaspi
İskra
Əkinçi
hamısında
heç birində

Sual: XIX əsr azərbaycan mütəfəkkirləri öz ölkələrinin inkişafı üçün nəyi tövsiyyə edirdilər? 
(Çəki: 1)

mariflənməyi
tarixi öyrənməyi
iqtisadiyyatı öyrənməyi 
müstəqil siyasət aparmağı
Avropanın qabaqcıl iqtisadiyyatını texnikasını yiyələnməyi

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: C.M.Keyns nəzəriyyəsinə dəyərli töhfələr gətirən iqtisadçılardan hansı Nobel mükafatına 
layiq görülmüşdür: (Çəki: 1)

C.Tobin
F.Xanin
R.Lukas
C.Stiqlis
bunların hamısı

Sual: C.M.Keynsin əsas psixoloji qanununa görə: (Çəki: 1)
məcmu real gəlirin artması ilə istehsal artır
məcmu real gəlirin artması ilə istehlak artır
məcmu real gəlirin azalması ilə istehsal azalır



məcmu real gəlirin azalması ilə istehlak azalır
bunların hamısı doğrudur

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ”Türkmən ədəbiyyatı” adlı əsərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
X.Koroğlu
N.Tusi
F.Zeynalov
N.Gəncəvi
İbn-Xəldun

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı iqtisadçı alimlərdən hansı Azərbaycan iqtisadi fikir tarixini tədqiq etmişdir: 
(Çəki: 1)

T.Vəliyev, A.Həsənov
A.Bakıxanov, H.Zərdabi
M.Axundov, N.Vəzirov
Z.Səmədzadə, Z.Bünyadov
bunların hamısı

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi fikir və cərəyanları aşağıdakı neçə qrupa bölmək olar: (Çəki: 1)
iqtisadi fikrin antifeodal cərəyanı və istiqamətləri 
iqtisadi fikrin klassik burjua, xırda burjua cərəyan və istiqamətləri



marksist-leninçi iqtisadi fikir və cərəyanlar aid edilməlidir
heç biri
hamısı

Sual: İqtiadi fikir və cərəyanların 1-ci qrupa aid olanı hansıdır? (Çəki: 1)
iqtisadi fikrin antifeodal cərəyanı və istiqamətləri 
iqtisadi fikrin klassik burjua, xırda burjua cərəyan və istiqamətləri
marksist-leninçi iqtisadi fikir və cərəyanlar aid edilməlidir
heç biri
hamısı

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtiadi fikir və cərəyanların 2-ci qrupa aid olanı hansıdır? (Çəki: 1)
iqtisadi fikrin antifeodal cərəyanı və istiqamətləri 
iqtisadi fikrin klassik burjua, xırda burjua cərəyan və istiqamətləri
marksist-leninçi iqtisadi fikir və cərəyanlar aid edilməlidir
heç biri
hamısı

Sual: İqtiadi fikir və cərəyanların 3-cü qrupa aid olanı hansıdır? (Çəki: 1)
iqtisadi fikrin antifeodal cərəyanı və istiqamətləri 
iqtisadi fikrin klassik burjua, xırda burjua cərəyan və istiqamətləri
marksist-leninçi iqtisadi fikir və cərəyanlar aid edilməlidir
heç biri
hamısı


