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Fənn 2410 - İctimaiətlə əlaqələrin idarə edilməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Sevda R.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 40

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İctimai əlaqələrin vətəni hansıdır. (Çəki: 1)
ABŞ
İngiltərə
İtaliya
Fransa
Almaniya

Sual: Hansı alimin əsəri 2ci dünya müharibəsinə qədər İctimai əlaqələrlə bağlı mövcud olan 
dünya görüşünü kökündən dəyişdi? (Çəki: 1)

Hans Morqentaun 
Edvard Karrü
Nikolas Spaykmen
Reynhold Sibur
Tomas Qobss



Sual: Azərbaycanda İctimai əlaqələr elmi nə vaxtdan tədris olunmağa başladı? (Çəki: 1)
1991
1990
1994
1941
1945

Sual: İctimai əlaqələrin əsas tədqiqat obyektləri sirasina aid deyildir? (Çəki: 1)
ictimai əlaqələrin əsas iştirakçıları
İctimai əlaqələr nəzəriyyəsi
İctimai əlaqələr sisteminin formalaşmasi
Geosiyasət
İctimai əlaqələr sisteminin inkişafı və diplomatiya tarixi

Sual: İctimai əlaqələrlə bağlı ilk yazılı mənbələrdən biri yunan tarixçisi Fukiddinin əsərini hansı 
variantdır. (Çəki: 1)

"Pelopennes müharibəsinin tarixi səkkiz kitabda"
"Afinalılarla lakedemonlar arasında müharibə"
"Dövlətlərin maraqları "
Hamısı doğrudur
"Pelopennes müharibəsinin səbəbləri"

Sual: T.Qobss hesab edirdi ki, (Çəki: 1)
insan tebiətən eqoistik bir varlıqdır və onda gizli, keçici olmayan hakimiyyət arzusu var 
insan təbiətən eqoistik bir varlıqdır və onda aşkar,keçici hakimiyyət arzusu var
insan təbiətən eqoistik bir varlıqdır və onda gizli,keçici hakimiyyət arzusu var
insan təbiətən eqoistik bir varlıqdır və onda aşkar, keçici olmayan hakimiyyət arzusu var
heç biri doğru deyil

Sual: XX əsrin ortalarında İctimai əlaqələr nəzəriyyəsinin əsasını kimlər tərəfindən qoyulub. 
(Çəki: 1)

E.Karr,N. Morqentau,R.Aron
S.Sinqer,M.Kaplan,F.Kardoza
K.Marks,F.Engels,V.Lenin 
İ.Klod,J.Siontis,E.xaast
İ.Vallerstayn,S.Amin,A.Frank

Sual: İctimai əlaqələrin əsas subyektləri kimlərdir? (Çəki: 1)
milli dövlətlər
milli maraqlar
insanlar
siyasi partiyalar
dövlət aparatı

Sual: Liberal idealist cərəyanın əsasını kim qoymuşdur. (Çəki: 1)
R.Koxen,Kuper,C.Nay
C.Nay,C.Rozenau,İ.Qaltunqun
R.Koxen,R.Rozenau,M.Fuko
M.Veber,İ.Adler,B.Badi
İ.Qaltunqun,M.Fuko,İ.Adler



Sual: Postklassik cərəyan tərəfdarları kimlərdir. (Çəki: 1)
C.Rozenau,E.Sempel,C.Metyuz
E.Sempel,C.Nay,D.Biqo
C.Rozenau,M.Smuts,S.Trenji
M.Finommer,C.Raqqi,İ.Meyer
C.Metyuz,J.Qrani,R.Qriplini

Sual: Tam konkret məqsədə xidmət edən məhdud-məqsədli informasiya axınlarının 
yaradılmasına başlanla bilərsiniz – (Çəki: 1)

özəl informasiya axininin formalaşdirilmasından sonra
ölçülmüş zaman anında baş verən dəyişiklikləri bilmədən 
gözlənilməyən proseslərin təxminən proqnozlaşdırılması amillərindən sonra
yekun nəticələrin göstərilməsi üçün informasiyaların ötürülmə müddətini bildikdən sonra
prosesin başlanması üçün əngəl törədən amillərin öyrənilməsindən 

proqnozlaşdırılmasından sonra

Sual: Manipulyasiyalaşdırma – (Çəki: 1)
ictimai rəyi və davranışı müəyyən siyasi, yaxud ictimai qurumların istədiyi istiqamətə 

yönəltmək üçün onlara (ictimai rəyə və davranışa) təsiretmə prosesidir
davranışların baş verə biləcək proseslərə uyğun yönəldilməsi üçün tədqiqat prosesidir
ictimai rəyin formalaşmasında qarşıya çıxa biləcək əngəllər toplusudur
ictimai davranışın prioritet istiqamətlərinin çevikliyinə maneə torədən amillər məcmusudur
hamısı

Sual: İctimai rəyi və davranışı müəyyən siyasi, yaxud ictimai qurumların istədiyi istiqamətə 
yönəltmək üçün onlara (ictimai rəyə və davranışa) təsiretmə prosesi adlanır (Çəki: 1)

manipulyasiyalaşdırma
arqumentləşdirmə
optimallaşdırma
saxta qiymətləndirmə
seqmentləşdirmə

Sual: Hansı hallarda manipulyasiyalaşdırma prosesi yolverilməz və qeyri-etik sayılır (Çəki: 1)
hamısı
informasiya istehlakçılarının birbaşa aldadılmasına yönəlmiş olsun
şüuraltı instinktlərə təsir göstərilməsinə yönəlmiş olsun
şəxslərin və təşkilatların təhqir olunmasına yönəlmiş olsun
əmtəə və xidmətlər arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməsinə yönəlmiş olsun

Sual: Şüurlu manipulyasiyalaşdırma aşağıdakılardan hansından ibarətdir (Çəki: 1)
rəqabətdən
qeyri-mükəmməl rəqabət
özbaşnalıqdan
saxtakarlıqdan 
heç biri

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Radikalizm və yaxud neomarksizmin mənbəyini tapın. (Çəki: 1)
marksizm
merkantalizm
marksizm və merkantalizm
marjinalizm
hamısı doğrudur

Sual: Radikalizmə görə…Cümləni tamamla. (Çəki: 1)
ictimai əlaqələrin əsasında istismar,qeyri bərabərlik,sinfi mübarizə dayanır
ictimai əlaqələrin əsasındaqloballaşma dayanır
ictimai əlaqələrin əsasında dövlətlərin əməkdaşliq və inteqrasiya meyilləri dayanır
ictimai əlaqələrin əsasında dünyanin qarşiliqli meyillər əsasinda idarə olunmasi dayanır
ictimai əlaqələrin əsasında qeyri dövlət aktorlarının dünya siyasətində oynadığı müsbət rol 

dayanır

Sual: Postmodernizm cərəyanının nümayəndələri kimlərdir. (Çəki: 1)
C.Derian,M.Uosler R.Sapiro
M.Veber,E.Dyurkqeym
C.Rozenau,E.Sempel
Qaltunqun,İ.Vallerstayn
R.Koxen,Kuper,C.Nay

Sual: Postmodernizmə görə…Cümləni tamamla. (Çəki: 1)
ictimai əlaqələrin əsasında real insan düşüncəsi və fəaliyyəti dayanır
ictimai əlaqələrin əsasında insan həyati dayanir 
ictimai əlaqələrin əsasında hüquqi və əxlaqi normalar dayanır
ictimai əlaqələrin əsasında qarşılıqlı maraqlar dayanır
hamısı doğrudur

Sual: Beynəlxalq siyasi iqtisadi cərəyanin nümayəndələri kimlərdir. (Çəki: 1)
J.Qrani, R.Qilpini,S.Strenji
C.Rozenau,E.Sempel,C.Metyuz
R.Koxen,Kuper,C.Nay
hamısı doğrudur
hamısı yalnışdır

Sual: İctimai əlaqələr nəzəriyyəsinə aid olmayan variant tapın. (Çəki: 1)
liberal idealist nəzəriyyəsi
beynəlxalq birlik nəzəriyyəsi 
dünya(qlobal) birlik nəzəriyyəsi
təhlükələr balansi nəzəriyyəsi nəzəriyyəsi
qlobal sistem nəzəriyyəsi



Sual: Diplomatik münasibətlər tarixini neçə qrupa ayırmaq olar (Çəki: 1)
5
3
8
9
7

Sual: Diplomatik münasibətlər tarixinin 2-ci dövrü (Çəki: 1)
roma imperiyasının dağılması,avropada milli dövlətlərin yaranması,kapitalsit 

münasibətlərinin inkişafı
qədim dövlətlərin yaranmasından avropada vestfal sülhünün bağlanmasına qədərki dövr
birinci dünya müharibəsinin nəticəsi,rusiyada sosializmin qələbəsi,SSRİ-nin 

yaranmasından ikinci dünya müharibəsinin sonuna qədərki dövr
2-ci dünya müharibəsinin yekunları yalta-potsdam müqavilələrinin bağlanmasından SSRİ 

və sosialist düşərgəsinin dağılmasına qədər
sosialist-kapitalist qarşıdurmasının və onlar arasında soyuq müharibənin başa 

çatması,çoxqütblü dünya sisteminin yeni-birqütblü dünya nizami ilə əvəz olunması

Sual: Vestfal sülhü milli dövlət anlayışının mahiyyətini 4 əsas prinsipi qoyurdu;bunlardan biri aid 
deyil (Çəki: 1)

ərazinin təşkili
ərazi
ərazidə kompakt yaşayan əhali
əhalinin faktiki idarə olunmasi
başqa dövlətlər tərəfindən tanınma

Sual: Avropada kapitalist münasibətlərinin inkişaf etdiyi ilkin dövlətlər (Çəki: 1)
İngiltərə və Hollandiya
İtaliya və Fransa
İsveçrə və Latviya
Portuqaliya və İspaniya
Belçika və Almaniya

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Vyana sülhü sonradan İctimai Əlaqələr tarixində necə adlandı (Çəki: 1)
vyana sistemi
vyana tarixi
vestfal müqaviləsi
vestfal sazişi
vyana müqaviləsi



Sual: İctimai Əlaqələr sistemi özünün ən gərgin günlərini nə vaxt yaşayırdı (Çəki: 1)
XX əsrin əvvələri
XX əsrin ortaları
XX əsrin sonları
XX əsrin 30 cu illəri
XX əsrin 70 ci illəri

Sual: 1900-cu ildə dünya əhalisinin sayı nə qədər olub. (Çəki: 1)
1.630 mln
1.670 mln
1.650 mln
1.633 mln
1.600 mln

Sual: Beynelxalq munasibətlər nə vaxtdan başlayaraq qloballaşmağa başladı. (Çəki: 1)
XX əsrdən 
XIX əsrdən
XVI əsrdən 
XVIII əsrdən 
XVII əsrdən

Sual: Versal sülhünün hazırlanması və qəbul olunmasına 4 qrupa bölünməklə dövlətlər cəlb 
olunmuşdur. Hansı cavab yalnışdır. (Çəki: 1)

Versalda hüququ təmsil olunmayan dövlətlər
Versalda hüququ təmsil olunan dövlətlər 
aparıcı dövlətlər
müharibə gedişində almaniya ilə diplomatik əlaqələri kesmiş dövlətlər
neytral dövlətlər

Sual: Millətlər liqasının üzvü olan dövlətlər nəyə çalışırdılar? Hansı cavab yalnışdır. (Çəki: 1)
ətraf mühitin qorunması və mühafizəsi
dünyada sülhün ve təhlükəsizliyin qorunması
dövlətlərin ərazilərinə kənar müdaxilənin yolverilməzliyi
qarşılıqlı faydalı emekdaşlığın yaradılması
mübahisəli məsələlərin danışıqlar yolu ilə həll olunması

Sual: Versal İctimai Əlaqələr sisteminin son səhifələri nə zaman yazıldı (Çəki: 1)
1922
1912
1932
1952
1924

Sual: Versal sülh sisteminin dünyada yaratdığı ən böyük ziddiyyət hansıdır. (Çəki: 1)
ideoloji və sinfi qarşıdurma
milli münaqişələr
iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi
hərbi sənaye sahəsinin öz qüdrətini itirməsi
iqtisadi böhran



Sual: SSRİ Millətlər Liqasına nə zaman qəbul olunub. (Çəki: 1)
1934
1937
1945
1941
1944

Sual: Millətlər Liqası faktiki olaraq öz fəaliyyətinə nə zaman son qoydu (Çəki: 1)
1939
1941
1940
1935
1938

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: BMT nə zaman yaradıldı (Çəki: 1)
1945ci il26 iyun
1945ci il 15 oktyabr
1947ci il 24 iyun 
1948 ci il 28 avqust
1946 ci il 12 iyun

Sual: BMT nin nizamnaməsi təşkilatın yaranmasının 4 əsas məqsədini müəyyən edir. Hansı 
varint yalnışdır (Çəki: 1)

ictimai əlaqələri daha da gücləndimək
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyi təmin etmək
millətlər və dövlətlər arasında dostluq yaratmaq 
irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq insan hüquqları və əsas 

azadlıqlarınına hörmətlə yanaşaraq beynəlxalq emekdaşlığı təmin etmək
dövlətlərin fəaliyyətinin və ümumi maraqlarının razılaşdırılmasını təmin etmək

Sual: SSRI ilk dəfə atom silahının ilk sınağını nə zaman nümayiş etdirir (Çəki: 1)
1949
1947
1948
1946 
1940

Sual: Avropa Şurası nə zaman yarandı (Çəki: 1)
1949 cu il 5 may



1947cu il 5may
1953cu il 11 may
1978 ci il 6 noyabr
1998 ci il 5may

Sual: Bitərəf dövlətlər blokunun rolu nədən ibarətdir. (Çəki: 1)
yenicə müstəqillik qazanmış dövlətlərə alternativ seçim imkanı verir və soyuq müharibə 

aparan dövlətlərə qoşulmamaq təklifini irəli sürürdü
beynelxalq munasibetlerin subyektlərinin artırılması 
yeni dövlətlərə təsir imkanlarına görə müəyyən balans yaratmaq
gələcək inkişafla bağlı seçim imkanlarını artırmaq
münaqişələrin açıq qarşıdurma və müharibələrə gətirib çıxarmasına mane olmaq

Sual: "Nə qərb, nə də şərq" bitərəf siyasətinə ilk qoşulan dövlət (Çəki: 1)
Hindistan
Misir
İndoneziya 
Yuqoslaviya
Pakistan

Sual: 1968 ci il 1 yanvar tarixində nə baş verib. (Çəki: 1)
kütləvi qırğın silahlarının hər cür sınağının qadağan olunması haqqında qətnamə
BMT baş assambleyasının xvıı sessiyyası
helsinki yekun aktının imzalanması
varşava müqaviləsi təşkilatının yaradılması
əfqanıstanda vətəndaş müharibəsinin başlanması

Sual: ATƏM in yaranması və fəaliyyəti avropada nəyə səbəb oldu (Çəki: 1)
bütün dünyada sosializm rejimlərinin dağılması
insan hüquq və azadlıqlarının qorunması
beynəlxaq qlobal məsələlərin birgə həlli
regional və beynəlxalq münasibətlərin sivil birgəyaşayış normalarına uyğunlaşdırılması
ekoloji problemləri həllinə dair birgə həll

Sual: 1990-ci illərin sonunda İctimai Əlaqələr sistemi hansı mərhələyə qədəm qoyubdur. (Çəki: 
1)

yeni dünya nizamının formalaşması mərhələsi
ictimai əlaqələrin yüksək inkişaf mərhələsi
ictimai əlaqələrin tənəzzülü mərhələsi
yeni dünya müharibələrinin daha da kəskinləşməsi mərhələsi 
dünyada hegemon dövlətlərin süqutu mərhələsi

Sual: Sivilizasiya münaqişələri neçə formada olur. (Çəki: 1)
2
3
5
4
7



Sual: Belə hesab olunur ki, mətbuatla əlaqə yaradılmasına görə məsuliyyət daşıyan şəxslər çox 
vaxt məqalə və xəbərlərin yazılmasını (Çəki: 1)

çətinləşdirir
aşandlaşdırır
təsir etmir
nisbətən yüngülləşdirir
heç biri

Sual: Mətbuatla əlaqə yaradılmasına məsul olan şəxsin vəzifəsi – (Çəki: 1)
mətbuata yardımçı olmaqdır
ictimai şəxsi mənafeyi güdməkdir
mətbuatın işinə maneə olmaqdır
mətbuatın işini çətinləşdirməkdir
mətbuatla elaqələrin qurulmasında bitərəf qalmaqdır

Sual: Mətbuatla əlaqə yaradılmasına məsul olan şəxs mətbuatı müəyyən əngəllərlə 
üzləşdirirsə, deməli (Çəki: 1)

işinin öhdəsindən gələ bilmir
mətbuata yardımcı olur
heç biri
işinin öhdəsindən gəlir
öz sahəsində peşəkar insandır

Sual: Mətbuat Mərkəzi qurumun ölçüsü və tərkibi – (Çəki: 1)
onun göstərdiyi xidmətə tələbatın həcmindən asılıdır
xidmətin keyfiyyətinə göstərilən təsirdən asılıdır
göstərdiyi xidmətin keyfiyyətindən və kəmiyyətinin bərqərar olunmasından asılıdır
peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır və bu tələbat önəm daşımır
hamısı

Sual: Mətbuat Mərkəzi elə həcmdə olmalıdır ki – (Çəki: 1)
cari informasiyanın və zaman-zaman yaranan böhran vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilsin
ilkin informasiya ilə cari informasiyanın fərqli çalarlarını gizlədə edə bilsin
yekun nəticələrin təhrif olunmasına şərait yarada bilsin
informasiya əldə etməkdə vəziyyətin qiymətləndirilməsində yaranan problemlərin böhran 

həddinə çatdıra bilsin
hamısı

Sual: Mətbuatla əlaqə hansı vacib şərtə əməl olunmasını tələb edir (Çəki: 1)
yeyinliyə və dəqiqliyə
düzgünlüyə və məxviliyə
bütövlüyə və məxviliyə
dəqiqliyə və bütövlüyə
durğunluğa və yeyinliyə

Sual: İnformasiyanın, yaxud fotoşəkilin təqdimolunma qaydalarından asılı olmayaraq sorğu – 
(Çəki: 1)

dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir
tezliklə yerinə yetirilməlidir
tələbata uyğun qeyri-dəqiq olsa da yerinə yetirilməlidir



məxviliklə yerinə yetirilməlidir
heç biri

Sual: Aşağıdakı hansı hallarda mətbuat nümayəndələri daha çox əsəbləşir (Çəki: 1)
eyni bir məsələ ilə bağlı dəfələrlə zəng edirlərsə və istədikləri materialı lazımi anda ala 

bilmirlərsə
informasiyanın olara ötürülməsində heç bir çətinlik yaşanmadıqda
göstərilən xidmət olara cox konfort olduqda
onlara göstərilən yüksək səviyyəli münasibət nəticəsində
hamısı

Sual: Telefonla verilən adlar və rəqəmlər təhrif olunmuş şəkildə eşidilə bilər – buna yol 
verməmək üçün aşağıdakı hansı cavab tədbiri düzgün olar (Çəki: 1)

verilmiş informasiyanın necə qəbul olunduğunu dönə-dönə yoxlamaq tələb olunur
telefonla danışıqın aydın eşidilməməsi halında əlaqəni yarımcıq kəsmək
sorğunun cavabını izah etmək üçün ətrafdakı insanlardan kömək istəmək lazım gəldikdə 

respontentlə münasibəti korlamaq 
yönəldilmiş sualın cavabını təkrar etməmək bu yolla təhrifdən uzaq durmaq
hamısı

Sual: Mətbuatla münasibətdə hansı mühüm amil var (Çəki: 1)
müvafiq məqamın və auditoriyanın seçilməsi
tələblərin aydınlaşdırılması və təklifin seçilməsi
yaranmış vəziyətə dair çıxış yolları təhlili üsullarının seçilməsi
vəziyyətin baş vermə səbəblərinin öyrənilməsində səyyar yoxlama və təklifin seçilməsi
tələblərin aydınlaşdırılması və yaranmış vəziyətə dair çıxış yolları təhlili üsullarının 

seçilməsi

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qloballaşmanın vüsət aldığı dövr (Çəki: 1)
XXI 
XX 
XIX 
XVIII 
XX əsrin sonu

Sual: XXI əsrdə dünyada baş verən dəyişikliklər,düzgün cavabı seçin 1.dünya vahid bir 
meydana çevrildi 2.dünya fəlakətlərə məruz qalır 3.dünyada ideoloji baxışlar daha da kəskin 
xarakter almağa başladı 4.insanlar arasında mövsümi ve daimi təmaslar intensivləşir 5.müvafiq 
olaraq mədəniyyətlər üz üzə gəlir (Çəki: 1)

1,4,5
1,4,3



1,4
1,2,5
2,3

Sual: "istənilən halda beynəlxaq konflikt o zaman yaranır ki,bir dövlət yaxud dövlətlər qrupu öz 
mənafelərini digərlərini təlqin edir"bu fikir kimə məxsusdur (Çəki: 1)

D.Zerkin
M.Veber
Hans Morqentaun
Edvard Karr
Tomas Qobss

Sual: Müasir münaqişələrin ən qanlı və təhlükəli təzahür formasını tapın. (Çəki: 1)
terrorizm
faşizm
narkobiznes
sosializm 
hamısı doğrudur

Sual: Terrorizmin formalarını tapın. 1.dövlət terrorizmi 2.qrup terrorizmi 3.fərdi terrozimi 4.siyasi 
terrorizmi (Çəki: 1)

1,3
2,3
1,4
1,2
hamısı doğrudur

Sual: Yeni dunya nizaminin mahiyyəti nədən ibarətdir. (Çəki: 1)
İctimai Əlaqələr sistemində "çoxqütblülüyün"pozulması ve mərkəzde ABŞ ın dayandığı 

"təkqütblülüyün" yaranmasından ibarətdir 
ictimai əlaqələr sistemində ABŞ və SSRI nin müvafiq olaraq rəhbərlik etdiyi kapitalist ve 

sosialist dəyərlərin yaranması
ictimai əlaqələr sistemində xarici siyasət davranışlarının yaranması
ictimai əlaqələr sistemində təşkilati texnologiyaların yaranması
hamısı doğrudur

Sual: Müasir dövlətlər beynəlxalq proseslərə təsir gücünə və ictimai əlaqələrdəki roluna görə 
hansılardır. (Çəki: 1)

hegemon dövlətlər 
böyük dövlətlər
fövqəldövlətlər
regional dövlətlər
adi dövlətlər

Sual: İctimai əlaqələr sisteminin mövcud olduğu dövrü tapın. (Çəki: 1)
1648-2013
1648-2005
1678-2001
1644-2004
1645-2013



Sual: yeni dünya nizamını fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri nədir. (Çəki: 1)
insanlığın qlobal ümumiliyinin derk olunması
milli münaqişələrin olmaması
insanlığın gələcəyi naminə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
səmərəli insan kooperasiyasının yaranması
hamısı doğrudur

Sual: Yeni dünya nizamının ən mübahisəli məsələsi nədən ibarətdir. (Çəki: 1)
İctimai Əlaqələr və dövlətlərarası münasibətlərin kim tərəfindən-beynəlxalq 

təşkilatlar,yoxsa ABŞ tərəfindən nizamlanması məsələsi
İctimai Əlaqələr və dövlətlərarası münasibətlərin kim tərəfindən -Rusiya yoxsa ABŞ 

tərəfindən nizamlanması məsələsi
İctimai Əlaqələr sisteminin əsası kimi,getdikcə beynəlxalq birliklər,təşkilatlar tərəfindən 

sosial siyasi təmayüllərin liberallaşdırılması məsələsi
İctimai Əlaqələr sistemində insanlığın qlobal ümumiliyinin dərk olunması məsələsi
İctimai Əlaqələr sistemində qərb dəyərlərinin bütün dünyaya yayılması ,millətlər və 

mədəniyyətlər arasında milli sədlərin silinməsi,dünyanın vahidləşməsi məsələsi

Sual: KİV rəhbərliyinin qənaətinə görə, jurnalistin vəzifəsi – (Çəki: 1)
məlumat almaq 
məlumat vermək
məlumatı təhrif etmək
məlumatların ictimayətdən gizli saxlamaq
məlumatı qiymətləndirmək

Sual: Mətbuatla əlaqəyə məsul olan şəxs, hər şeydən əvvəl nə üçün gərəkdir (Çəki: 1)
mətbuatın ehtiyaclarına qayğı göstərmək
tələbatların ödənilməsini təmin edən qurum kimi dərcin qarşısındakı vəzifə və öhdəliklərə 

göz yummaq
insanların çaşdırılması
informasiyanın ehtiyaclarına fikr verməmək 
heç biri

Sual: Mətbuatla əlaqəyə məsul olan şəxslərin bəziləri mətbuata misilsiz xidmət göstərdiklərini 
hansı əyanı vasitə ilə subüt edirlər (Çəki: 1)

verdikləri informasiyanın düzgün, dolğun olması ilə
verdikləri informasiyanın təhrif olması ilə
verdikləri informasiyanın yalan, dolğun olması ilə
verdikləri informasiyanın əsaslı yararsız olması ilə
verdikləri informasiyanın tələbsiz, zaminsiz olması ilə

Sual: Mətbuatla əlaqəyə məsul olan şəxs – (Çəki: 1)
azı bir-iki redaksiyaya baş çəkib onların iş şəraiti ilə tanış olmağa borcludur
redaksiya ilə əlaqədə olması mühüm deyil, əsas şərt məlumatın ötürülmə tezliyinə riayət 

etməkdir
redaksiyadan xəbəri olması tələb olunmur
mühüm məlumatların ötürülməsində əvvəl bu prosesdə iştirak edən adamlardan təcrübəni 

öyrənərək redaksiya işini bilməsədə olar
hamısı



Sual: Həmin şəxs hər gün mümkün qədər çoxlu müxtəlif qəzet oxumalı, müəyyən təcrübə 
toplamaq üçün publisistik yazılar yazmağa çalışmalıdır” fikri təşkilatda aşağıdakı hansı 
varianda olan şəxsə uyğundur (Çəki: 1)

mətbuatla əlaqəyə məsul olan şəxsə
jurnalistə
təşkilatda fəaliyyət göstərən hər bir şəxsə
müştəriyə
heç biri

Sual: KİV-lə daimi dostluq münasibətlərində olmaq ........ verir (Çəki: 1)
yaxşı dividend
zərər
nüfuza mənfi təsir
durğunluq
hamısı

Sual: Təşkilatın məqsəd və vəzifələrini də yaxşı bilməli, mətbuat üçün bəyanatlar və başqa 
lazımi yazılar vaxtında hazırlanmalı üzrə məsul şəxs (Çəki: 1)

mətbuatla əlaqəyə məsul şəxs
təşkilatın rəhbəri
jurnalist
müştəri
hamısı

Sual: Müəssisənin bütöv PR proqramını uğurla yerinə yetirməsinə kömək göstərən başlıca 
amili aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)

mətbuatla əlaqəyə məsul şəxs təmsil etdiyi təşkilatın məqsəd və vəzifələrini də yaxşı 
bilməlidir ki, mətbuat üçün bəyanatlar və başqa lazımi yazılar vaxtında hazırlansın

müəssisənin uğur qazanması üçün qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün tədbirlər 
planının işlənib hazırlanması və yerinə yetiriləsi vacib məsələlərin həllinə nəzarət 

ictimayətə açıq, tələblərin doğun irəli surulməsi 
ictimai qınağın təhlili yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarının müəyyən edilərək rəhbərliyə 

bildirilməsi
heç biri

Sual: Təşkilatın öz xüsusiyyəti ilə bağlı hər hansı bir məqamda qəza, yaxud fövqəladə vəziyyət 
durumu ilə üzləşmə ehtimalını nəzərə alaraq belə şəraitdə hansı vəziyyət uyğulanmalıdır (Çəki: 
1)

təşkilatı rəsmi olaraq kimin təmsil edəcəyi və onunla əlaqə kanalları mətbuata bəlli 
olmalıdır

mətbəata çıxış tam açıq olmalıdır, heç bir şəxs məsuliyyətə cəlb edilməməlidir
şəffaflığı açıq şəkildə göstərmək üçün jurnalistlərin təşkilatda baş verənləri 

aydınlaşdırmaqda yardımçı olunmalı, məlumatların təhrif olunması
adekvat tədbirlər görülənə kimi təşkilət ictimayətə bağlı olmalıdır
yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapılana qədər mütəmadi dəyişikliklərlə bağlı jurnalistlərin 

məlumatlandırılması üçün qrup yaradılması, məlumatların təhrif olunması

Sual: Müxtəlif qurumlarla ictimaiyyət arasında birbaşa əlaqə yaradan halqa adlanır (Çəki: 1)
jurnalistlər
mətbuatla əlaqəyə məsul olan şəxs



təşkilat rəhbəri
hər bir vətəndaş 
hamısı

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Mondializm nə demekdir. (Çəki: 1)
dünyanın vahidləşməsi prosesi
cemiyyetin vahidləşməsi prosesi
müttəfiqlərin vahidləşməsi prosesi 
xalqların vahidləşməsi 
milli dövlətlərin vahidləşməsi

Sual: Qloballaşma və yeni dünya nizaminin həyata keçirilməsində tətbiq olunan mühüm 
metodlardan biri (Çəki: 1)

"dayanıqlı inkişaf"
'beynəlxalq konsepsiya'"
" ətraf mühitin mühafizəsi''
''iqtisadi əlaqələrin inkişafi''
''münaqişələrin məqsədyönlü həlli''

Sual: Tədqiqatçılar dünyanın geoiqtisadi xəritəsində qloballaşmanın hərəkətini neçə iqtisadi 
məkan çərçivəsində qruplaşdırırlar (Çəki: 1)

3
4
5
10
7

Sual: Cənubun böyük yeddilərinə aid olmayan ölkə hansıdır. (Çəki: 1)
Şimali Koreya 
Cənubi Koreya 
Hindistan
Çin
Meksika

Sual: Regional inteqrasya prosesi dünyada ilk dəfə harada başlamışdır. (Çəki: 1)
Qərbi Avropada 
Amerikada 
Şimali Avropa
Yaponiya 
Orta Avropa



Sual: İnteqrasiyanın ən mənfi cəhəti nədən ibarətdir. (Çəki: 1)
prosesə daxil olan subyektlərin mədəni və mənəvi dəyərlərinin pozulması
prosesə daxil olan subyektlərin dini ideoloji dəyərlərinin pozulması
prosesə daxil olan subyektlərin milli maraqlarının pozulması
hamısı doğrudur
heç biri doğru deyil

Sual: ''Demokratikləşmənin üçüncü dalğası''əsərinin müəllifi kimdir. (Çəki: 1)
S.Hantinqon
V.Vilson
M.Veber
A.Melvil
R.Koxen

Sual: A.Melvilin fikrinə görə, hansı səhvdir. (Çəki: 1)
''azad ev''-in təsnifatında ölkələri demokratik ve asılı
''azad ev''in təsnifatında ölkələri demokratik ve ''azad''
azad evin təsnifatında ölkələri yarımdemokratik
azad evin təsnifatında ölkələri nisbətən azad
azad evin təsnifatında ölkələri qeyri demokratik

Sual: Beynəlxalq təşkilatların təsnifatı prinsipləri hansılardir,biri səhvdir (Çəki: 1)
formalaşma prinsipləri
üzvlük prinsipləri
coğrafi prinsiplər
funksional prinsiplər
qeyri-funksional prinsiplər

Sual: Funksional baxımdan beynəlxalq təşkilatlar neçə yerə ayrılır. (Çəki: 1)
2
4
8
5
7

Sual: Jurnalistlər hansı hallarda onlara göstərilən etimaddan sui-istifadə edirlər (Çəki: 1)
informasiyanı gizli saxlamaq lazım olduğu barədə onlara xəbərdarlıq edilmədikdə
informasiyanın ötürülməsində tam şəffaflıq olduğu zaman
rəsmi bəyənatların reallığı doğruladığı halda
istiqamətlənmiş məlumatın düzgün yerinə yönəldikdə
jurnalistlərin axtarışlarının davam etdirilməsinə ehtiyac duyulmadıqda

Sual: Aşağıdakı hansı hallarda redaktoru çıxılmaz vəziyyətə salır (Çəki: 1)
təşkilat gizlilik öhdəliyini qorumaq şərti ilə məxfi informasiyanı qəzetə verəndən sonra 

başqa bir mənbə də həmin məlumatı redaksiyaya ötürmüş olsun
məlumatların jurnalistə təhrifsiz ötürülməsi zamanı
qarşılıqlı təzadlarla məlumatın dolu olması jurnalisti yenidə araşdırmağa sövq edir
bütün informasiya jurnalistə verilən zaman
düzgün cavab yoxdur



Sual: «İnformasiya sızması» dedikdə başa düşülür (Çəki: 1)
məlumatın gizlin yolla yayılması
məlumatın açıq yolla yayılması
məlumatın təhrif olunması
məlumatın aliliyinin qorunması
hamısı

Sual: «Sızma» nəticəsində aşkarlanan informasiya qəzetdə dərc olunanda ictimaiyyət 
buna ........... (Çəki: 1)

çox güclü reaksiya verir
dövlət təşkilatının rəyi mənfi olur
reaksiya zəif verir
reaksiya vermir
hamısı

Sual: «Sızma» nəticəsində aşkarlanan informasiya qəzetdə dərc olunanda ictimaiyyət 
reaksiyası nə cür olur (Çəki: 1)

həm mənfi, həm də müsbət ola bilər
müsbət olur
mənfi olur
təsirsiz olur
heç biri

Sual: «İnformasiya sızması» nəticəsində son dərəcə neqativ əks-səda yarananda hökumət 
informasiyaya münasibəti – (Çəki: 1)

hökumət informasiyanı təkzib edir
hökumət informasiyanı təsdiq edir
hökumətin informasiyaya münasibəti bəlli olmur
hökümət bu informasiyanı uğurlu hesab edir
hamısı

Sual: Hansı halda hökumət informasiyanı təkzib edir (Çəki: 1)
«İnformasiya sızması» nəticəsində son dərəcə neqativ əks-səda yarananda
«İnformasiya sızması» nəticəsində son dərəcə pozetiv əks-səda yarananda
düzgün ötürülmüş məlumat sonda ictimai qinağa səbəb olmadıqda
informasiyanın ötürülməsində heç bir problem çıxmadıqda
informasiya məxviliyi qorunduqda

Sual: Aşağıdakı varıantlardan hansı müasir jurnalistikanın problemlərindən biri hesab oluna 
bilər (Çəki: 1)

dövrülüyündən asılı olmayaraq bütün qəzetlər və başqa dövri nəşrlər onlarla rəqabət 
aparan digər nəşrlərin işıqlandırmadığı mövzularda yazılar dərc etdikdə

obyektiv halda məlumatın əldə edilməsi üçün cətinlik olmadıqda
qanunsuz vəziyyətlərin aradan qaldırılması ilə azad söz qüvvədə olduqda
informasiya tam şəkildə aydın olduqda 
hamısı

Sual: Material artıq aşkarlanıbsa, onu başqa redaksiyalara da vermək lazımdır, yoxsa təkcə 
onu aşkarlamış jurnalistə imkan yaradılmalıdır ki, öz zəhmətinin bəhrəsini görsün (Çəki: 1)



məmin material təşkilatda kiminsə müəlliflik hüququ ilə birbaşa bağlı deyilsə, yaxud 
təşkilatın siyasətinə xələl gətirmirsə, jurnalistə imkan vermək lazımdır, heç olmazsa, ilk 
yazının müəllifi olsun

təşkilatın siyasətinə xələl gətirmirsə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatın yayılmasına 
icaze vermək olar

məlumatın kənara çıxarılmasında əli olan şəxslərin cəzalandırılması və mümkün qədər 
onun məxviliyinin qorunması

təşkilatda xarici mühitin adabtivliyini nəzərə alaraq jurnalistlərin məlumat almaq istəylərinə 
maniyə törədməmək şərti ilə məlumatın təşkilatın imicinə uyğun yönəldilməsi

heç biri 

Sual: Mətbuatın sorğusuna cavab olaraq göndərilən materialın üstündə təşkilatın «Şərh vermək 
olmaz» yazması .......... (Çəki: 1)

yolverilməzdir
məqsədəuyğundu
prosesi təsirsizdir
icarə verilədə bilər
qanunidir

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bretton-vuds sisteminin yaradılması (Çəki: 1)
1944
1940
1945
1946
1949

Sual: Bretton-vudsun yaranmasının əsas nəticəsi nədən ibarətdir. (Çəki: 1)
maliyyə və iqtisadi münasibətlərin inkişafı
xarici iqtisadi münasibətlərin inkişafı
konfliktlərin nizama salinmasının inkişafı
terrorizmə qarşı mübarizənin güclənməsi
narkobiznesə qarşı mübarizənin güclənməsi

Sual: 1971 ci ildə nə baş verdi. (Çəki: 1)
ABŞ da dolların qızıla azad mübadiləsinin aradan qaldırılması
bretton-vudsun yaranması
beynalxalq valyuta fondunun yaranması
beynəxalq yenidənqurma və inkişaf bankının yaranması
ümumdünya bankının yaradılması



Sual: Ümumdünya bankının tərkibinə aid deyil (Çəki: 1)
beynəlxalq valyuta fondu
beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı
beynəlxalq maliyyə korporasiyası
beynəlxaq inkişaf assosasiyası
investisiya üzrə çoxtərəfli agentlik

Sual: Hazırda neçə dövlət ümumdünya bankı ilə əməkdaşlıq edir (Çəki: 1)
180
170
185
175
200

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatı neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb. (Çəki: 1)
1995 ci il 1 yanvar
1995 ci il 1 mart 
1991 ci il 1 yanvar
1998 ci il 7 fevral
1991 ci il 1 mart

Sual: Davos beynəlxalq iqtisadi forumunun yaranması neçənci ildə olub. (Çəki: 1)
1970
1980
1988
1990
1968

Sual: Bunlardan biri təhsil elm ve mədəniyyət təşkilatıdır. (Çəki: 1)
YUNESKO
DBIF
ATƏT
NATO
ASEAN

Sual: Ən universal beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatı tapın. (Çəki: 1)
BMT
AI
NAFTA
ASEAN
İKT

Sual: Şimali amerika azad ticarət sazişinin (SAATS) ilk 3 ölkəsi (Çəki: 1)
ABŞ, Kanada, Meksika
Argentina, Braziliya, Venesuela
Paraqvay, Uruqvay, Cili
ABŞ, İngiltərə, Meksika
Fransa, İtaliya, Kanada

BÖLMƏ: 0302



Ad 0302

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ASEAN nə zaman yarandı. (Çəki: 1)
1967
1977
1988
1971
1975

Sual: OPEK in ali orqanı hansıdır. (Çəki: 1)
konfrans
idarəetme şurası
iqtisadi komissiya
katiblik 
dünya bazarı

Sual: İKT nə zaman yaranıb. (Çəki: 1)
1969
1959
1949
1988
1967

Sual: BQHT yə aid olmayan variant tapın. (Çəki: 1)
Yunesko
Qrinpis
Beynəlxalq amnistiya
sərhədsiz həkimlər
hamısı doğrudur 

Sual: ''siyasi müvazinət'' nəzəriyyəsinə görə (Çəki: 1)
müxtəlif maraqların qarşılıqlı bağlılığı heç bir dövlətə başqaları üzərində mütləq şəkildə 

hegemonluq etməyə və onlar üçün davranış qaydaları müəyyən etməyə imkan vermir
dünyada kütləvi qırğın silahlarına o cümlədən atom bombasına malik olan ölkələrin sayının 

artması təhlükəsinin qarşısının alınması
qlobal şəkildə bütün dünyada əmin amanlığın qorunub saxlanmasına çalışmaq
beynəlxalq aləmdə yaranmış geostrateji maraqların kəskin rəqabətini artırmaq
milli maraqlara cavab verən xarici siyasət yürüdülməsini təmin etmək

Sual: xarici siyasət resurslarını tədqiqatçılar neçə qrupa ayırırlar. (Çəki: 1)
2
6
5



3
4

Sual: Maddi resurslara aid olmayan sahələr hansılardır. (Çəki: 1)
sosial resurslar
coğrafi resurslar
demoqrafik resurslar
hərbi resurslar
iqtisadi resurslar

Sual: Hərbi resurslarına görə cənubi qafqazın lider dövlətidir. (Çəki: 1)
Azərbaycan
Gürcüstan 
Ermənistan
İran
Rusiya

Sual: ABŞ ın əhalisinin neçə faizi yerli hindu və aborigenlərdən ibarətdir. (Çəki: 1)
0,8%i
0,4%i
3,3%i
12,4%i
1,2%i

Sual: Məşhur sosioloq İ.Vallerstayn hesab edir ki,.... (Çəki: 1)
mədəniyyət həmişə güclünün silahı olmuşdur
iradə həmişə güclünün silahı olmuşdur
yüksək strategiya həmişə güclünün silahı olmuşdur
bütün cavablar doğrudur
hamısı səhvdir

Sual: Konfransda rəyasət heyətində neçə nəfər oturtmalıdı (Çəki: 1)
nə qədər az olsa, o qədər yaxşıdır
nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır
fərq etməz
rəyasət heyətində heç kim oturmur
hamısı

Sual: Təşkilati baxımdan konfransda rolların bölüşdürülməsi neçə cür olur (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Təşkilati baxımdan konfransda rolların bölüşdürülməsinə hansılar aiddir 1. nyusmeyker 2. 
aparıcı 3. ekspert 4. jurnalistlər (Çəki: 1)

1, 2, 3
1, 2, 4



2, 3, 4
1, 3, 4
3, 4

Sual: Təşkilati baxımdan konfransda rolların bölüşdürülməsinə hansı aid deyil 1. nyusmeyker 2. 
aparıcı 3. ekspert 4. jurnalistlər (Çəki: 1)

4
1,2
2
3
1

Sual: Mətbuat konfransında bütövlükdə informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır – (Çəki: 1)
 nyusmeyker
aparıcı
ekspert
hökümət adamı
heç kim

Sual: Mətbuat konfransının aparılması qaydasına görə məsuliyyət daşıyır – (Çəki: 1)
aparıcı 
nyusmeyker
ekspert
hökümət adamı
heç kim

Sual: Mətbuat konfransında informasiya dolğunluğu və zənginliyi üçün məsuliyyət daşıyır – 
(Çəki: 1)

ekspert 
nyusmeyker
aparıcı
hökümət adamı
heç kim

Sual: Mətbuat konfransında adətən açılışı neçə dəqiqə ləngitdikdə auditoriyada narazıçılıq 
başlayır (Çəki: 1)

15
5
30
1 saat
45

Sual: Mətbuat konfransı adətən nə qədər çəkməlidir (Çəki: 1)
30-60 dəqiqə
1-2 saat
1-3 saat
100-150 dəqiqə
10-100 dəqiqə



Sual: Mətbuat konfransı 30 dəqiqədən az olarsa – (Çəki: 1)
ayaqüstü operativ brifinq
monitorinq
təlim
seminar
heç biri

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ABŞ prezidenti Bill Klintonun dəvəti ilə Azərbaycanın ümumi milli lideri Heydər Əliyevin 
Amerikaya səfəri nə vaxt olub. (Çəki: 1)

1997
1996
1995
1998
1994

Sual: Kanada Azərbaycan müstəqilliyini nə zaman tanımışdır. (Çəki: 1)
1991 ci il dekabrın 25 de
1991 ci il dekabrın 8de
1994 cu il dekabrın 25de
1998ci il yanvarın 8 de
1999 cu il mayın 1de 

Sual: BAKI-TİBLİSİ-CEYHAN neft ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinin istifadəyə 
verilməsi nə zaman baş verib. (Çəki: 1)

2005
2004
2002
1998
1999

Sual: 1994 cu il 4 mayda hansı hadisə baş verib. (Çəki: 1)
Azərbaycanın NATO-nun ''sülh naminə tərəfdaşlıq''proqramını imzalanması
qərbin neft şirkətləri ilə ''əsrin müqaviləsi''nin imzalanması
Prezident HEYDƏR ƏLİYEVİN Böyük Britaniyaya rəsmi səfəri
qərbin neft şirkətləri ilə ''Şahdeəniz''yatağının istismarına dair müqavilənin imzalanması
Prezident HEYDƏR ƏLİYEVİN fransaya rəsmi səfəri

Sual: Dünyada istehsal olunan ümumi daxilin məhsulun neçə faizi Cənub Şərqi Asiya 
ölkələrinin payına düşür. (Çəki: 1)

18%i



40%i
28%i
35%i
44%i

Sual: Şərqi Asiyanın investisiya mühiti xarici investorları özünə cəlb edir. aşağıdakılardan biri 
yalnışdır (Çəki: 1)

iqtisadi resurslarla zənginliyi
ucuz işçi qüvvəsi
torpaq icarəsinin nisbətən aşağı qiymətə olması
işçilərin dəqiq icraçılığı və nizam intizamı
vergi,malliyyə, və nəqliyyat-kommunikasiya sektorunun əlverişli vəziyyəti

Sual: Böyük sivilizasiya, qabaqcıl dövlət idarəçiliyinə malik olan, monolit ölkə (Çəki: 1)
Çin
Hindistan
Yaponiya
Yunanıstan
Misir

Sual: İndoneziya və azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr nə vaxt yaranmağa başladı. 
(Çəki: 1)

1992 ci il 24 sentyabr
1996 ci il 13 dekabr
2004 cu il 17 fevral
1997 ci il 29 oktyabr
2002 ci il 24 sentyabr

Sual: Hindistan əhalisinin neçə faizi müsəlman hidistanlılarından ibarətdir (Çəki: 1)
11%i
80%i
23%i
13%i
28%i

Sual: Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk müsəlman dövləti hansıdır. (Çəki: 1)
Türkiyə 
İran
Özbəkistan 
Türkmənistan
Səudiyyə Ərəbistanı

Sual: Brifinqlər – (Çəki: 1)
jurnalistlərə informasiya verməyin formalarından biridir
jurnalistlərdən informasiya almağın formalarından biridir
konfransda informasiya mübadiləsinin öyrənilməsi formalarından biri
hər hansı vacib məlumatı ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq tədqiqat obyektidir
hamısı



Sual: Hər hansı vacib məlumatı ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq üçün ən çox istifadə edilən 
metodu adlanır (Çəki: 1)

brifinqlər
monitorinq
təlim
seminar
heç biri

Sual: Brifinqlərə aid olmayan xüsusiyyət (Çəki: 1)
jurnalistlərin suallarının qısa zaman kəsiyində cavablandırılması
5 dəqiqədən yarım saata qədər davam edə bilər
çıxışçıya adətən suallar verilmir
brifinq nəinki zalda, hətta dəhlizdə də keçirilə bilər
Burada jurnalislərin sayının çox olması deyil, məlumatın tez ötürülməsi vacibdir

Sual: Brifinqlərə aid olan xüsusiyyət (Çəki: 1)
hamısı
5 dəqiqədən yarım saata qədər davam edə bilər
çıxışçıya adətən suallar verilmir
brifinq nəinki zalda, hətta dəhlizdə də keçirilə bilər
Burada jurnalislərin sayının çox olması deyil, məlumatın tez ötürülməsi vacibdir

Sual: İnformasiya verməyin bu forması "mətbuat konfransı üstəgəl" də adlandırıla bilər – (Çəki: 
1)

təqdimat
brifinqlər
monitorinq
seminar
təlim

Sual: ............ bir-biri ilə üst-üstə düşən hadisələr zənciridir (Çəki: 1)
təqdimat
brifinqlər
monitorinq
seminar
təlim

Sual: Təqdimat aşağıdakı hansı təbəqə qrupları üçün təşkil edilir (Çəki: 1)
hamısı
alıcılar
investorlar
potensial istehlakçılar
jurnalistlər

Sual: Təqdimat prosesində hansı hadisələr baş verir (Çəki: 1)
hamısı
dəvət və görüş
qeyri-rəsmi ünsiyyət
vida mərasimi
mətbuat konfransı hissəsi



Sual: Təqdimata çağrılmış qonaqlar içərisində jurnalitlərdən başqa, təqdimatın ən çox hansı 
hissəsinə qatılmırlar (Çəki: 1)

mətbuat konfransı hissəsi 
dəvət və görüş
qeyri-rəsmi ünsiyyət
vida mərasimi
ünsiyyətin müşayiəti

Sual: Mətbuat konfransı ilə təqdimat blokunu ayrı-ayrı otaqlarda keçirmək ....... (Çəki: 1)
məqsədəuyğundur
olmaz 
mütləq vacibdir
məqsədəuyğun deyil 
heç biri

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hindistanın AzerbaycanIn dövlət müstəqilliyini taniması nə zaman olub. (Çəki: 1)
1991 ci il 26 dekabr
1997 ci il 30 avqust
1999 cu il 1 mart
1998 ci il 25 iyun
2001 ci il 17 oktyabr

Sual: Azərbaycan-Hindistan münasibətləri hansı amili çıxmaq şərti ilə hazırda mütərəqqi 
xarakter daşıyaraq inkişaf edir. (Çəki: 1)

Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən ''Zod'' yataqlarının hindistan şirkəti 
tərəfindən işlənməsi

Azərbaycanın Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən mis yataqlarının hindistan şirkəti 
tərəfindən işlənməsi

Azərbaycanın Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən dəmir filizi yataqlarının hindistan 
şirkəti tərəfindən işlənməsi

Şahdəniz qaz yatağının hidistan şirkəti tərəfindən işlənməsi
Azərbaycanın Günəşli neft yatağının hindistan şirkəti tərəfindən işlənməsi

Sual: 1991-ci il 21 dekabr tarixində nə baş verib. (Çəki: 1)
Əqanıstan İslam Respublikasının Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması
Əfqanıstan Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin yaradılması
Azərbaycan Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV və Əfqanıstan Prezidenti N.Kerzay arasında 

xüsusi təşkil edilmiş iki ölkə arasındakı münasibətlərin geniş müzakirəsi
Əfqanıstan prezidenti N.Kerzayın yolüstü Bakıda səfərdə olması
TRASEKA Dövlətlərarası Komissiyasının iclası



Sual: Ulu öndər HEYDƏR ƏLİYEV müsəlman dövlətləri arasında 3cü, ərəb dövlətləri arasında 
ilk səfərini hansı ölkəyə etmişdir (Çəki: 1)

Səudiyyə Ərəbistanı
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
İran
Suriya
Yəmən

Sual: İKT və digər beynəlxalq təşkilatların toplantılarında birmənalı mövqe tutmuş, 
Azərbaycanın haqq işini müdafiə etmiş ərəb dövləti hansıdır. (Çəki: 1)

BƏƏ
SƏ
Küveyt
Qatar
Yəmən

Sual: Afrika neçə subregiona bölünür. (Çəki: 1)
3
2
5
7
4

Sual: Afrikanın ən varlı və təminatlı hissəsini tapın. (Çəki: 1)
Cənubi Afrika
Şimali Afrika
Mərkəzi Afrika
Şərqi Afrika
Qərbi Afrika

Sual: Misir Ərəb Respublikası və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr nə zaman 
yaranmışdır. (Çəki: 1)

1992 ci il 27 mart 
1993 cu il martinda
1996 ci il 7 may
2004cu il 29 oktyabr
1992c i il 5 yanvar

Sual: Ulu öndər H.Əliyev tərəfindən ölüm cəzasının ləğvi nə zaman olub. (Çəki: 1)
1998-ci il3fevral
1998-ci il5mart
1997-ci il28avqust
1996-ci il30oktyabr
1997-ci il5sentyabr

Sual: 1995-ci il 4 may tarixində nə baş verib. (Çəki: 1)
bağışlama məsələləri komisiyasının yaradılması
ölüm cəzasının ləğvi



''insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında'' qanunun qəbul olunması
Milli Məclisə seçkilər haqqında qanun 
bələdiyələrə seçkilər haqqında qanun

Sual: Mətbuata informasiya ötürülməsinin ən geniş yayılmış üsulu – (Çəki: 1)
press-relizdir
informasiyanın toplanmasıdır
sorğudur
respontentlərin seçilməsidi
hamısı

Sual: ................ ləngimədən yayılması üçün daim material alanların siyahısını aparmaq və tez-
tez təzələmək tələb olunur (Çəki: 1)

press-relizlərin
informasiya sızmasını
informasiya oğurlanmasını
gizli informasiyanı
hamısı

Sual: Press-relizlər adətən .................. göndərilir (Çəki: 1)
mərkəzi qəzetlərin xəbər redaksiyalarının müdirlərinə, o biri nəşrlərin isə baş redaktorlarına
adi vətəndaşlara 
kolleqalara
dövlət məmurlarına ancaq
heç biri

Sual: Press-relizlərin göndərilməsi hansı yollarla mümkündür (Çəki: 1)
hamısı
poçtla
çaparlarla
kompüter kanalları ilə
faksla

Sual: Press-relizləri tərtib edərkən yadda saxlamaq lazımdır ki ....... (Çəki: 1)
onlar redaksiyaların hər gün aldıqları çoxsaylı belə materiallarla rəqabətə tab gətirə bilsin
adətən mərkəzi qəzetlərin xəbər redaksiyalarının müdirlərindən alınır
ləngimədən yayılması üçün daim material alanların siyahısını aparmaq və tez-tez 

təzələmək mümkün deyil
informasiyanın yoxlanılması üsullarından biridi
hamısı

Sual: Press-relizin başlıqları adətən, rəngli olur və ............... səciyyəvi üslubunda hazırlanır 
(Çəki: 1)

təşkilatın
rəqiblərin
dövlətin
tələbatın
vətəndaşların



Sual: Press-relizin üstündə tarix qoyulmalı, ".............." sözləri yazılmalıdır (Çəki: 1)
dərc olunsun
hamısı
əhəmiyyəti vurunğulanmalı 
cavab yazılsın
diqqətlə oxunsun

Sual: Press-relizində müəyyən vaxtda səslənəcək nitqin qısa məzmunu verilirsə, "............." 
qeydi qoyulmalıdır (Çəki: 1)

embarqo
mantipulya
arqument
optimallaşdırma
seqment

Sual: ............. müştərinin adından məsləhətçi hazırlayanda müştərinin adı və ünvanı, eləcə də 
əlavə məlumatı haradan almağın mümkün olması dəqiq göstərilməlidir (Çəki: 1)

press-relizlərin
informasiya sızmasını
informasiya oğurlanmasını
gizli informasiyanı
hamısı

Sual: Press-reliz vərəqləri .............. (Çəki: 1)
yalnız bir üzündə, iki intervalla yazılmalı, kənarlarda yetərincə ağ yerlər qoyulmalıdır
iki üzündə, iki intervalla yazılmalı, kənarlarda yetərincə ağ yerlər qoyulmalıdır
yalnız bir üzündə, bir intervalla yazılmalı, kənarlarda ağ yerlər qoyulmamalıdır
yalnız iki üzündə, bir intervalla yazılmalı, kənarlarda ağ yerlər qoyulmamalıdır
yalnız bir üzündə, üç intervalla yazılmalı, kənarlarda ağ yerlər qoyulmamalıdır

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ''Bələdiyyələrə seçkilər haqqında''qanun neçənci ildə qəbul olunub. (Çəki: 1)
1999
1998
1994
1996
1997

Sual: ''Milli Məclisə Seçkilər haqqında qanun ''nə vaxt qəbul olunub. (Çəki: 1)
2000
1999



2001
2002
2003

Sual: ''Seçki Məcəlləsi'' haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub. (Çəki: 1)
2003
1994
1999
1998
2001

Sual: İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 
haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub. (Çəki: 1)

1998
1997
1996
1999
2000

Sual: ''Kütləvi informasiya vasitələri haqqında'' qanun nə vaxt qəbul olunub. (Çəki: 1)
1999
1998
1996
1995
1994

Sual: Şərqdə ilk dəfə ölüm hökmü hansı ölkədə ləğv olunub. (Çəki: 1)
Azərbaycan
Yaponiya
Çin 
Pakistan
Monqolustan

Sual: Avropa Birliyinin əsas fəaliyyət prinsipləri, biri yalnışdır. (Çəki: 1)
vətəndaş cəmiyyəti və insan hüquqlarının dövlət himayəsindən çıxarılmasına kömək etmək
milli və ümumi maraqlar arasında balans yaradan dövlətlərarası və dövlətüstü qurumların 

mövcudluğu
Avropa institu və milli dövlətlər arasında dəqiq səlahiyyət bölgüsü 
inteqrasiya proseslərinin ölkələrin ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənməsi
ittifaq qərarlarının üstünlüyü prinsipi

Sual: NATO-ya üzv olan ölkələr üçün aşagıdakı prinsiplər müəyyənləşdirilmişdir. Yalnış variant 
tapın. (Çəki: 1)

təşkilati vahidlik
kollektiv təhlükəsizlik
demokratiya
konsensus
qarşılıqlı təhlükəsizlik



Sual: İKTnin əsas oqanları 1.krallar, dövlət və hökumət başçılarının konfransı 2.İKT ali 
şurasının konfransı 3.xarici işlər nazirinin konfransı 4.baş katiblik və onun tabeliyində olan 
təşkilatlar 5.şuranın sessiyası (Çəki: 1)

1,3,4
1,2,5
1,4
1,3,2
1,3

Sual: MDB nə zaman quruldu. (Çəki: 1)
1991
1993
1994
1998
1996

Sual: Jurnalistlərin də dəvət olunduğu tədbir barədə qısa (bir səhifədən çox olmayan) məlumatı 
adlanır – (Çəki: 1)

press-reliz - anons
yeniliklər press-relizi
embarqo
bəkraundə
bioqrafiya

Sual: Press-relizin aşağıdakı hansı formaları daha geniş yayılıb (Çəki: 1)
hamısı
yeniliklər press-relizi
press-reliz - anons
bəkraundə
bioqrafiya

Sual: Press-relizin aşağıdakı formaların biri səhvdir (Çəki: 1)
embarqo
yeniliklər press-relizi
press-reliz - anons
bəkraundə
bioqrafiya

Sual: “Press-reliz – anons”un başlıca vəzifəsi – (Çəki: 1)
maraqlı informasiya və yeniliklər vəd etməklə KİV-i həmin tədbirə çəkməkdir 
tərkibində geniş auditoriya üçün mühüm yenilik və ya faydalı informasiyanı çatdırmaqdır
tərkibində yenilik, yaxud sensasiya olmayan, təşkilatın fəaliyyət profilini, planlarını, tarixini 

əks etdirən baza xarakterli informasiyanı çatdırmaqdır
konkret şəxs haqqında özül xarakterli faktik informasiyanı özündə gizli saxlamaqdır
müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaqdır

Sual: Bəkraundə - yardimçi materiallar: (Çəki: 1)
tərkibində yenilik, yaxud sensasiya olmayan, təşkilatın fəaliyyət profilini, planlarını, tarixini 

əks etdirən baza xarakterli informasiyadır
jurnalistlərin də dəvət olunduğu tədbir barədə qısa məlumatdır



tərkibində geniş auditoriya üçün mühüm yenilik və ya faydalı informasiya olan çatdırışdır
konkret şəxs haqqında özül xarakterli faktik informasiyadır
müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaq və ya izah etmək 

üçün hazırlanan qısa və təkanlamlı sənəddir

Sual: Tərkibində yenilik, yaxud sensasiya olmayan, təşkilatın fəaliyyət profilini, planlarını, 
tarixini əks etdirən baza xarakterli informasiya adlanır – (Çəki: 1)

bəkraundə - yardimçi materiallar 
yeniliklər press-relizi
press-reliz - anons
embarqo
bioqrafiya

Sual: Bioqrafiya – (Çəki: 1)
konkret şəxs haqqında özül xarakterli faktik informasiyadır 
jurnalistlərin də dəvət olunduğu tədbir barədə qısa məlumatdır
tərkibində geniş auditoriya üçün mühüm yenilik və ya faydalı informasiya olan çatdırışdır
tərkibində yenilik, yaxud sensasiya olmayan, təşkilatın fəaliyyət profilini, planlarını, tarixini 

əks etdirən baza xarakterli informasiyadır
müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaq və ya izah etmək 

üçün hazırlanan qısa və təkanlamlı sənəddir

Sual: Konkret şəxs haqqında özül xarakterli faktik informasiyadır (Çəki: 1)
bioqrafiya 
yeniliklər press-relizi
press-reliz - anons
embarqo
bəkraundə - yardimçi materiallar

Sual: Bəyanat – (Çəki: 1)
müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaq və ya izah etmək 

üçün hazırlanan qısa və təkanlamlı sənəddir 
jurnalistlərin də dəvət olunduğu tədbir barədə qısa məlumatdır
tərkibində geniş auditoriya üçün mühüm yenilik və ya faydalı informasiya olan çatdırışdır
tərkibində yenilik, yaxud sensasiya olmayan, təşkilatın fəaliyyət profilini, planlarını, tarixini 

əks etdirən baza xarakterli informasiyadır
konkret şəxs haqqında özül xarakterli faktik informasiyadır 

Sual: Müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaq və ya izah 
etmək üçün hazırlanan qısa və təkanlamlı sənəddir (Çəki: 1)

bəyanat
yeniliklər press-relizi
press-reliz - anons
embarqo
bəkraundə - yardimçi materiallar

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 20

Maksimal faiz 20



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Avrasiyanı kontinental dünyanın əhəmiyyətli geosiyasi hissəsi hesab edirdilər (Çəki: 1)
Z.Bjezinski,X.Makkinder
Z.Bjevinski,C.Derian
C.Raqqi,İ.Adler
X.Makkinder,C.Derian
L.Meyer,M.Finommer

Sual: Türkiyə NATO-ya nə vaxt qəbul olunmuşdur. (Çəki: 1)
1952
1962
1956
1976
1982

Sual: ''Türkdilli dövlətlər birliyi'' nə vaxt yaranmışdır. (Çəki: 1)
1992
1994
1995
1993
1991

Sual: Ukraynanın Azərbaycanda səfirliyi nə zaman açılıb. (Çəki: 1)
1996
1997
1995
1992
1994

Sual: Latviya Azərbaycanın müstəqilliyini nə zaman tanımışdır. (Çəki: 1)
1991
1992
1994
1993
1997

Sual: Dördlər ittifaqına daxil olmayan ölkə hansıdır. (Çəki: 1)
Türkmənistan
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Rusiya
Belorussiya

Sual: GUAM nə vaxt yaranmışdır. (Çəki: 1)
1997



1998
1996
1995
1999

Sual: Dünyada istehsal olunan bütün elektrik enerjisinin neçə faizi neftin payına düşür. (Çəki: 1)
39,5%
24,3%
22,1%
6,9%
6,3%

Sual: İranın Xəzər dənizi hövzəsində mövqeyi aşağıdakı prinsiplər əsasında formalaşıb. 
Düzgün variantı seçin. (Çəki: 1)

hamısı doğrudur
Xəzərin hərbiləşdirilməsinə yol verməmək
ekoloji problemləri qabardaraq,Xəzərin dibi ilə neft kəmərlərinin çəkilməsinə mane olmaq
iranla ideoloji və siyasi ziddiyəti olan Qərb dövlətlərinin hövzədə möhkəmlənməsinin 

qarşısını almaq
dəniz sahilyanı ölkələr arasında bölünsə də,ölkələrə öz sularından digər sahilyanı 

dövlətlərlə hesablaşmadan istifadə etməsinin qarşısını almaq

Sual: İctimai Əlaqələrdə baş verən müasir proseslərdən ən əsaslısı hansıdır. (Çəki: 1)
qloballaşma
ixtisalaşma
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin güclənməsi
təmərküzləşmə
heç biri aid deyil

Sual: Hər hansı bir şirkətin və ya hakimiyyət orqanının populyarlığına bir çox nəşrlər müsbət 
münasibət bəsləməsələr də, eyni sahədə fəaliyyət göstərən bir neçə şirkətin, müxtəlif 
bölgələrdə yerləşən ayrı-ayn hakimiyyət qollarının və hətta eyni şirkət və orqanların təcrübəsini 
təbliğ edən məqalələri rəğbətlə qarşılayırlar (Çəki: 1)

icmal məqalə 
imzali, yaxud müəllifli məqalə
keys
müsahibə
hamısı

Sual: Mətbuatda dərc olunmaq, radio və televiziya ilə yayımlanmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
söhbəti adlanır (Çəki: 1)

müsahibə 
imzali, yaxud müəllifli məqalə
keys
icmal məqalə
embarqo

Sual: Müsahibə - (Çəki: 1)
mətbuatda dərc olunmaq, radio və televiziya ilə yayımlanmaq üçün nəzərdə tutulmuş 

söhbətdir



PR mütəxəssisinin hazırladığı və yüksək vəzifəli şəxsin imzaladığı məqalədir
əsas məqsəd informasiya verməkdən çox, əyləndirməkdir
hər hansı şirkətin məhsullarından, yaxud xidmətlərindən istehlakçının məmnuniyyətlə 

istifadə etməsindən və ya problem situasiyanın həllindən söhbət açılır
hər hansı bir şirkətin və ya hakimiyyət orqanının populyarlığına bir çox nəşrlər müsbət 

münasibət bəsləməsələr də, eyni sahədə fəaliyyət göstərən bir neçə şirkətin, müxtəlif 
bölgələrdə yerləşən ayrı-ayn hakimiyyət qollarının və hətta eyni şirkət və orqanların 
təcrübəsini təbliğ edən məqalələri rəğbətlə qarşılayırlar

Sual: Müsahibənin səciyyəvi cəhəti bundan ibarətdir – (Çəki: 1)
faktlar, yaxud hadisələr barədə fikirlər jurnalistin deyil, müsahibə verən şəxsin adından 

şərh olunur
müəyyən məsələ üzrə bir, yaxud bir neçə təşkilatın mövqeyini açıqlamaq və ya izah etmək 

üçün hazırlanan qısa və təkanlamlı sənəddir
PR mütəxəssisinin hazırladığı və yüksək vəzifəli şəxsin imzaladığı məqalədir
kütləvi informasiya vasitələri üçün yığım, dəst, paketdir
heç biri

Sual: Müsahibənin formasına aiddir (Çəki: 1)
hamısı
monoloq-müsahibədə
dialoq-müsahibədə
kollektiv-müsahibə
zarisovkasayağı-müsahibə

Sual: Müsahibənin formasına aid deyil (Çəki: 1)
embarqo-müsahibə
monoloq-müsahibədə
dialoq-müsahibədə
kollektiv-müsahibə
zarisovkasayağı-müsahibə

Sual: Monoloq-müsahibədə - (Çəki: 1)
söhbətdaş ona verilmiş mühüm bir sualı ətraflı cavablandırır
söhbət sual-cavab şəklində aparılır
müəyyən nüfuzlu qrupdan olan bir neçə şəxsin fikri barədə təsəvvür yaradır, müəyyən 

problemi aydınlaşdırmaq üçün auditoriyaya fikirlər məcmusu təqdim edilir
daha mürəkkəb və yaradıcı xarakter daşıyır. Müsahibənin bu formasında jurnalistin rolu 

xeyli genişlənir, yəni o, təkcə suallar verməklə kifayətlənməyib müzakirə olunan mövzu ilə 
bağlı şəxsi fikrini də bildirir, söhbətin getdiyi şərait barədə, sohbətdaşı haqqında məlumatlar 
verir, tarixi haşiyələr çıxır

hamısı

Sual: Dialoq-müsahibədə - (Çəki: 1)
söhbət sual-cavab şəklində aparılır 
söhbətdaş ona verilmiş mühüm bir sualı ətraflı cavablandırır
müəyyən nüfuzlu qrupdan olan bir neçə şəxsin fikri barədə təsəvvür yaradır, müəyyən 

problemi aydınlaşdırmaq üçün auditoriyaya fikirlər məcmusu təqdim edilir
daha mürəkkəb və yaradıcı xarakter daşıyır. Müsahibənin bu formasında jurnalistin rolu 

xeyli genişlənir, yəni o, təkcə suallar verməklə kifayətlənməyib müzakirə olunan mövzu ilə 



bağlı şəxsi fikrini də bildirir, söhbətin getdiyi şərait barədə, sohbətdaşı haqqında məlumatlar 
verir, tarixi haşiyələr çıxır

hamısı

Sual: Kollektiv-müsahibə - (Çəki: 1)
müəyyən nüfuzlu qrupdan olan bir neçə şəxsin fikri barədə təsəvvür yaradır, müəyyən 

problemi aydınlaşdırmaq üçün auditoriyaya fikirlər məcmusu təqdim edilir 
söhbətdaş ona verilmiş mühüm bir sualı ətraflı cavablandırır
söhbət sual-cavab şəklində aparılır 
daha mürəkkəb və yaradıcı xarakter daşıyır. Müsahibənin bu formasında jurnalistin rolu 

xeyli genişlənir, yəni o, təkcə suallar verməklə kifayətlənməyib müzakirə olunan mövzu ilə 
bağlı şəxsi fikrini də bildirir, söhbətin getdiyi şərait barədə, sohbətdaşı haqqında məlumatlar 
verir, tarixi haşiyələr çıxır

hamısı

Sual: Zarisovkasayağı-müsahibə - (Çəki: 1)
daha mürəkkəb və yaradıcı xarakter daşıyır. Müsahibənin bu formasında jurnalistin rolu 

xeyli genişlənir, yəni o, təkcə suallar verməklə kifayətlənməyib müzakirə olunan mövzu ilə 
bağlı şəxsi fikrini də bildirir, söhbətin getdiyi şərait barədə, sohbətdaşı haqqında məlumatlar 
verir, tarixi haşiyələr çıxır 

söhbətdaş ona verilmiş mühüm bir sualı ətraflı cavablandırır
söhbət sual-cavab şəklində aparılır 
müəyyən nüfuzlu qrupdan olan bir neçə şəxsin fikri barədə təsəvvür yaradır, müəyyən 

problemi aydınlaşdırmaq üçün auditoriyaya fikirlər məcmusu təqdim edilir 
hamısı

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qloballaşma prosesini şərtləndirən əsas amillər hansılardır. Yalnış variant seçin. (Çəki: 1)
mədəni
siyasi
ekoloji
sosiloji
iqtisadi

Sual: Müasir xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası nə deməkdir. (Çəki: 1)
qlobal iqtisadiyyat ilə milli iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirmək istiqamətində 

qurulur
xarici iqtisadi əlaqələr ilə milli iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirmək məqsədilə 

qurulur
beynəlxalq əməkdaşlıq ilə xarici iqtisadi əlaqələrin qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirmək 

məqsədilə qurulur
Bazar iqtisadiyyatı ilə qlobal iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirmək məqsədilə 

qurulur



hamısı doğrudur

Sual: Müasir İctimai Əlaqələrin qarşısında duran əsas vəzifələri tapın. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
elmi -texniki ixtiralara əsaslanan yeni ixracat sahələrinin sürətli inkişafı
xarici əlaqələrdə aparılan iqtisadi islahatlar prosesinə sürət vermək
dünya ölkələri arasında qarşılıqlı faydanı və xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyini artıracaq 

istiqamətlərin axtarılması və seçilməsi hesab olunur
heç biri dogru deyil 

Sual: İctimai əlaqələrin inkişafı bir neçə tarixi mərhələlərdən keçmişdir.hansı aid deyil (Çəki: 1)
ən yeni zaman dövrü
yeni zaman dövrü
orta əsrlər dövrü
qədim şərq sivilizasiyası dövrü
XX əsrin sənaye sivilizasiyası dövrü

Sual: Müasir İctimai Əlaqələrin strukturunu səviyyələr üzrə aşagıdakı kimi qurmaq məsləhət 
görülür.biri aid deyil (Çəki: 1)

vətəndaşlığı olmayan şəxslər
fiziki şəxslər
hüquqi şəxslər kimi ayrı-ayrı təsərrüfat vahidləri qrupu
təsərrüfat vahidləri qrupu
bütünlüklə milli iqtisadiyyat

Sual: dünya bazarı aşagıdakı sahələrde fəaliyyət göstərən istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak 
bölmələrinin qarşılıqlı asılılığının mürəkkəb kompleksini özündə birləşdirir. (Çəki: 1)

büdcə-vergi sistemi
beynəxalq valyuta-maliyyə kredit sistemi
əmək resursları bazarı
kapitallar bazarı
mallar və xidmətlər bazarı

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün ilkin formasını tapın. (Çəki: 1)
ərazi əmək bölgüsü
ictimai əmək bölgüsü
təbii coğrafi fərqlər
texniki və texnoloji fərqlər 
sosial-iqtisadi fərqlər

Sual: qlobal iqtisadiyyatın formalaşması prosesi nə zaman daha intensiv xarakter alır. (Çəki: 1)
XIX əsrin ortalarında
XX əsrin ortalarında
XX əsrin sonlarında
XVIII əsrin əvvəllərində
XIX əsrin sonlarında

Sual: Beynəxalq əmək bölgüsünün nəzəri əsası klassik siyasi iqtisadçıların əsərlərində 
qoyulmuşdur. (Çəki: 1)



K.Marks
A.Smit
D.Rikardo
C.Millin
hamısı aiddir

Sual: Hazırda beynəxalq əmək bölgüsünə təsir edən əsas amil hansıdır. (Çəki: 1)
dövlətin tənzimləyici funksiyası
dövlətin idarəetmə funksiyası
elmi texniki inqilab 
müasir dövrdə iqtisadi böhranın daha da artması
ekoloji böhranın daha da artması

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: beynəxalq əmək bölgüsü neçə əsas formada inkişaf edir. (Çəki: 1)
2
5
7
4
3

Sual: Nisbi ixrac ixtisaslaşmasının əmsalı(NİİƏ)necə hesablanır. (Çəki: 1)
NİİƏ=İÖ/İD
NİİƏ=İD/İÖ
NİİƏ=1/İD/İÖ
NİİƏ=İD-İÖ
NİİƏ=Öİ-İD

Sual: Beynəlxalq əmək bölgüsünün müasir nəzəriyyələri hansılardır. (Çəki: 1)
qarşılıqlı asılılıq modeli
beynəlxalq əmək bölgüsü modeli
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr nəzəriyyəsi
modernləşmə nəzəriyyəsi
hamısı doğrudur

Sual: Milli iqtisadi sistemlər hansılardır. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı
keçid iqtisadiyyatı
planlı direktiv iqtisadiyyat
hamısı yalnışdır



Sual: Planlı-direktiv təsərrüfatdan keçid iqtisadiyyatı nə deməkdir. (Çəki: 1)
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin və bununla əlaqədar himayəçiliyin,korrupsiyanın 

bürokratiyanın yüksək səviyyəsi
inzibati -bölüşdürmə sisteminin rüşeymlərinin saxlanılması
iqtisadiyyatın qeyri sabitliyi
qeyri-təkmil normativ baza
milli valyutanın "yumşaqlığı"

Sual: Dolayı vergilərin əsas funksiyaları bunlardır. Səhv cavabı tapın. (Çəki: 1)
pul kredit
fiskal 
himayəçilik
üstünlüklü
preferensiyalı

Sual: Hansı mal qruplar əlavə dəyər vergisindən azad edilmir. (Çəki: 1)
hamısı azad edilir
humanitar yardımlar
tibb texnikası
uşaqlar üçün ərzaq malları
sərgi eksponatları üçün istifadə olunan mallar

Sual: Məşhur marketoloq F.Kotler beynəlxaq koporasiyaları 4 növünü qeyd edir. Aid olmayan 
cavab hansıdır. (Çəki: 1)

beynəxalq iqtisadi təşkilatlar
beynəlminəlləşmiş şirkətlər
çoxmilli korporasiyalar
transmilli korporasiyalar
qlobal müəssisələr

Sual: Bartlet və qhoşal beynəlxalq korporasiyaları neçə qrupa bölünür. (Çəki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: Beynəlxalq korporasiyaları səciyyələndirən əsas cəhətlər hansıdır. (Çəki: 1)
investisiya
kapital axını
inhisarçılıq
xarici ticarət
beynəxalq əmək bölgüsü

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10

Maksimal faiz 10



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnteqrasiya sözünün mənasını tapın. (Çəki: 1)
bərpa etmək
yenidən qurmaq
yaratmaq
çiçəklənmək
inkişaf etmək

Sual: Qərbi Avropa inteqrasiyasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır.yalnış cavabı tapın (Çəki: 
1)

tanınma prinsipi
tamamlanma prinsipi
hüquq prinsipi 
dialoq prinsipi
hüquq normaları prinsipi

Sual: Avropa İttifaqının təşəkkül tapmasının əsas gedişində mövcud tarixlərə aid olmayan 
variant tapın. (Çəki: 1)

1944
1951
1957
1965-1967
1973

Sual: Avropa İttifaqının təkamul prosesini neçə mərhələyə ayırmaq olar. (Çəki: 1)
3
4
5
2
7

Sual: Avropa İttifaqının təkamül prosesinin birinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir (Çəki: 1)
XX əsrin 50ci 70ci illəri
XX əsrin 70 ci 90 ci illeri
XX əsrin 90 ci illərin ortalarından bu dövrə qədər
XX əsrin 30- 50ci illəri
XX əsrin 40- 60 ci illəri

Sual: Mövcud''çərçivə'' proqramı 4 bölmədən ibarətdir.verilənlərdən biri yalnışdır (Çəki: 1)
nəticələrin işlənib hazırlanması və təsdiq olunması
nəticələrin istifadəsi və yayılması
ölkələrlə və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq
texnologiyaların tədqiqatı, işlənib hazırlanması və yayılması
tədqiqatçiların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və fəaliyyətlərinin stimulaşdırılması



Sual: Avropa valyuta sistemi nə zaman təşkil olundu (Çəki: 1)
1979
1969
1978
1966
1958

Sual: Maastrixt sazişi iqtisadi və valyuta ittifaqına keçidi neçə mərhələyə ayırır (Çəki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: Üzvölkələrin iqtisadi vəziyyəti Maastrixt sazişində təsbit olunmuş aşagıdakı 
konvergensiya meyarlarına uyğun olması qərara alınmışdır.aid olmayan cavab (Çəki: 1)

ixrac ümumi daxili məhsulun 40%-dən çox olmamalıdır
dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 60%dən çox olmamalıdır
dövlət büdcəsinin kəsiri ümumi daxili məhsulun 3%nə qədər təşkil edə bilər 
mübadilə kursu və faiz dərəcəsi sabit olmalıdır
infilyasiyaya nəzarət edilməli və onun səviyyəsi minimuma endirilməlidir

Sual: Mili valyutaların dövriyədən çıxarılması və vahid avropa valyutası avroya keçilməsi nə 
vaxt olub. (Çəki: 1)

2002
1998
2004
1996
2005

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azad iqtisadi zonanIn əsasını kim qoymuşdur.Düzgün olmayan cavab hansıdır. (Çəki: 1)
Dutyu Frell
P.Hall
S.Hauv
S.Butler
hamısı aiddir

Sual: Azad iqtisadi zona hər hansı bir dövlətin elə bir hissəsidir ki,… (Çəki: 1)
oraya daşınan əmtəələrə gömrük ərazisidən kənarda olan kimi baxılır
oraya daşınan əmtəələrə gömrük ərazisi daxilində olan kimi baxılır



oraya daşınan əmtəələrə gömrük ərazisi daxilində və ondan kənarda olan kimi baxılır
oraya daşınan əmtəələr gömrük yoxlamalarından və gömrük vergilərindən azad edilmir
oraya daşınan əməələrə heç bir güzəştlər olunmur

Sual: Ərazi tipinə görə AİZ neçə yerə ayrılır (Çəki: 1)
3
4
2
5
6

Sual: Ticarət zonası ibarət olur. Düzgün olmayan cavab hansıdır. (Çəki: 1)
azad ticarət makrozonaları
azad gömrük zonaları
azad ticarət mikrozonaları
bond anbarları
azad limanlar 

Sual: Servis zonasına daxil olmayan variant tapın. (Çəki: 1)
porto-franko
offşorlar
vergi qavanaları
ekoparklar
hamısı aiddir

Sual: Offşor sözünün mənası nədir. (Çəki: 1)
güzəştli vergi rejiminə əsaslanan xarici firmaların yerləşməsidir
güzəştli rejim 
güzəştli vergi rejiminə əsalanan ölkədaxili firmaların yerləşdirilməsidir
güzəştli sığorta
güzəştli vergi rejiminə əsaslanan inhisarların yerləşdirilməsidir

Sual: Beynəlxaq iqtisadi təşkilatların əsas əlamətləri hansılardır. Düzgün olmayan variantı 
tapın. (Çəki: 1)

beynəlxaq iqtisadi əlaqələrə xidmət edən iqtisadi obyektlərdir
müüqavilə əsasında yaradılır
müvafiq təşkilati struktura malikdir
müəyyən məqsəd vəzifələri vardır
beynəlxalq öhdəliklərə malikdir

Sual: Beynəlxaq iqtisadi təşkilatların funksiyalarına aid deyildir. (Çəki: 1)
tənzimleyici
məcəllələşdirmə
normativləşdirmə
nəzarət-müşahidəçi
operativ

Sual: Beynəxalq iqtisadi təşkilatın orqanlarına aid deyildir. (Çəki: 1)
qanunverici orqan



ali orqan
icra orqani
inzibati orqan 
xüsusi komitə

Sual: Beynəlxalq valyuta münasibətləri nədir. (Çəki: 1)
pulun dünya hesablaşmaları və tədiyə vasitəsi kimi işləməyə başlaması ilə əlaqədar 

yaranan iqtisadi münasibətlərin məcmusuna deyilir
pulun dünya bazarı hesablaşmaları və tədiyyə vasitəsi kimi işləməyə başlaması ilə 

əlaqədar yaranan iqtisadi münasibətlərin məcmusuna deyilir
beynəlxalq tədiyədə pulun işləməyə başlaması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi münasibətlərin 

məcmusuna deyilir 
beynəlxalq pul tədavülü sferasında mühüm subyekt kimi yaranan iqtisadi münasibətlərin 

məcmusuna deyilir
heç biri doğru deyil

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlxalq hesablaşmalar təcbrübəsinin aşağıdakı variantları vardır. hansı biri aid 
deyildir. (Çəki: 1)

qapalı hesab 
açıq hesab
inkasso
bank köçürməsi
avans vermə

Sual: Beynalxalq hesablasmalar bankinin menzil iqametgahi harada yerləşir. (Çəki: 1)
İsveçrə
Lüksemburq
Avstriya
İtaliya
Rusiya

Sual: Əmək resursları miqrasiyasının 4 əsas istiqamətini ayırmaq olar.hansı aid deyil (Çəki: 1)
inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə 
inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr arasında
inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə
bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə yaşayan ölkələrdən iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrə
inkişaf etməkdə olan ölkələrin öz arasında 

Sual: Dünya bazarının formaları hansılardır. Səhv variantı seçin. (Çəki: 1)



beynəlxaq dunya bazarı
beynəxalq mallar və xidmətlər bazarı
beynəlxalq kapital bazarı
beynəlxalq valyuta bazarı
beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarı

Sual: Dünya bazarında aşağıdakı qiymətlər fəaliyyət göstərir. Yalnış variantı tapın. (Çəki: 1)
dünya qiymətləri
kommersiya qiymətləri
klirinq qiymətləri
güzəştli qiymətlər
tam dönərli valyuta qiymətləri

Sual: Müqayisəli üstünlük modelini kim yaratmışdır. (Çəki: 1)
David Rikardo
Karl Marks
Adam Smit
Con M.Keynis
M.Fridmen

Sual: Dünya bazarında qiymətlər neçə əsas funksiya yerinə yetirir. (Çəki: 1)
3
4
5
2
6

Sual: "kənarlaşan" ,beynəlxalq xidmətlər ticarətinin əsas növləri. Düzgün olmayan cavabı tapın. 
(Çəki: 1)

beynəlxalq səhiyyə xidməti
beynəlxalq turizm xidməti
beynəlxaq nəqliyyat xidməti
beynəlxalq sığorta xidməti
beynəlxaq hüquq və konsaltinq xidməti

Sual: İnnovasiya fəaliyyəti nə deməkdir. (Çəki: 1)
bazariın tələbləri ilə elmi biliklərin texnologiyalara çevrilməsinə istiqamətləndirən 

informasiya və texnologiyalar bazarı subyektlərinin səyləri
maddiləşmiş və maddiləşməmiş intellektual fəaliyyət nəticələrinin beynəlxalq mübadiləsi 

sistemi bazarı subyektlərinin səyləri
patent formasında maddileəşməmiş texnologiyaların ,lisenziyaların əldə edilməsi,nou-hau 

ticarət markaları konstruksiyalar,nümunələr və texnoloji tərkibli xidmətlər bazarı subyektlərinin 
səyləri

maddiləşmiş texnologiyanın əldə edilməsi,maşın və qurğuların öz texnoloji tərkibilə məhsul 
innovasiyaları bazarinin subyektlerinin seyleri

heç biri doğru deyil

Sual: İnnovasiya fəaliyyətinin dünya liderləri, hansı aid deyil (Çəki: 1)
İtaliya
ABŞ



Yaponiya
Almaniya
Fransa

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İctimai Əlaqələr dedikdə,... (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
maddi nemətlərin istehsalı,bölgüsü mübadiləsi və istehlakı baxımından milli dövlətlərin 

təsərrüfat subyektləri arasındakı qarşılıqlı fəaliyyət nəzərdə tutulur
insan fəaliyyət dairəsinə daxil olub,ictimai iqtisadi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları ilə 

müəyyən edilir
dünya iqtisadiyyatının əsas,ilkin şərti onun tərkib hissəsi və nəticəsidir
iqtisadi münasibətlərin milli çərçivədən beynəxalq miqyasa yüksəlməsi

Sual: Avtarkiya nədir. (Çəki: 1)
dünya bazarından asılı olmamaq üçün yeridilən siyasət
açıq iqtisadiyyat
ticarət azadlığı
davranış normaları
qapalı milli iqtisadiyyatdan açıq milli iqtisadiyyata keçid

Sual: Fritrederçilik nə deməkdir. (Çəki: 1)
azad ticarət 
açıq iqtisadiyyat 
qapalı iqtisadiyyat
əmtəə ticarəti
öz özünü tənzimləmə 

Sual: ''ticarət azadlığı''termini iqtisadi nəzəriyyəyə kim tərəfindən daxil olunub (Çəki: 1)
D.Rikardo
K.Marks
C.Keyns
M.Fridmen
A.Smit

Sual: İxracın ümumi daxili məhsula olan nisbəti necə adlanır. (Çəki: 1)
ixrac ölçüsü
idxal ölçüsü
ixrac kvotası
xarici ticarət ölçüsü
xarici ticarət dövriyyəsi



Sual: Təbii əmək bölgüsü nədir. (Çəki: 1)
qadınlar, uşaqlar, kişilər arasında olan əmək bölgüsü
sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti arasında olan əmək bölgüsü
sahə və yarımsahələr arasında olan əmək bölgüsü
müəssisə, firma, emalatxana və.s arasında olan əmək bölgüsü
fərd və yaxud bir qrup adam arasında olan əmək bölgüsü

Sual: ''Müqayisəli xərclər''nəzəriyyəsi kimə məxsusdur. (Çəki: 1)
D.Rikardo
A.Smit
P.Samuelson
C.Millen
R.Torrens

Sual: Xarici ticarət dövriyyəsi nəyə bərabərdir. (Çəki: 1)
ixrac və idxalın dəyərinin cəmi
ixrac və idxalın dəyərinin fərqi
ixrac və idxalın hasili
ixracın idxala olan nisbəti
idxalın ixraca olan nisbəti

Sual: Doğru yanaçmanı seçin. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
SİF-yazıldıqda satıcı əmtəəni sığortalayır
FOB-yazıldıqda qablaşdırmaq,sığortalamaq və digər öhdəliklər alıcının üzərinə düşür
KAF-yazıldıqda sığorta bəzi ohdəliklərdən başqa bütün qalan xərclər mal göndərən 

tərəfindən ödənilir
FAS-yazıldıqda razılığa əsasən satıcı əmtəələri məntəqəyə çatdırır,yerləşdirir və həmin 

vaxtdan da məsuliyyət keçir digər tərəfin üzərinə

Sual: Dünya ticarətinin quruluşu aşağıdakı kimidir. Səhv variantı seçin. (Çəki: 1)
istehsal malları
istehlak malları
xammal məhsuları
ərzaq məhsulları
maşın,avadanlıqlar və cihazlar

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Himayədarlıq bir neçə formada təzahür edir. Aid olmayan variant tapın. (Çəki: 1)
dövlət himayədarlığı



kollektiv himayədarlıq
gizli himayədarlıq
selektiv himayədarlıq
sahələr üzrə olan himayədarlıq

Sual: Beynəlxalq icarə dedikdə... (Çəki: 1)
maşın və avadanlıqların muzdla xarici şəxsə verilməsi
istehlak olunan əşyaların xarici dövlətlərə satılması
səhmlərin,qiymətli kağızların muzdla xarici şəxsə verilməsi
istehsal qurğularının muzdla xarici dövlətlərə verilməsi
sənaye mehsullarının muzdla xarici dövlətlərə satılması

Sual: Yalnış yanaşmanı seçin. (Çəki: 1)
beynəlxalq icarə haqqında icazə 5-7 il müddətinə verildikdə buna lizinq deyilir
beynəlxalq icarə haqqında icazə 1 ilədək müddətinə verildikdə buna rentiq deyilir
beynəlxalq icarə haqqında icazə 3-5 il müddətinə verildikdə buna xayrinq deyilir
hamısı doğrudur
hamısı yalnışdır

Sual: Əmtəə ve xidmətlərin alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsində kompüter 
sisteminin istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. (Çəki: 1)

elektron ticarəti
informasiya ticarəti
virtual ticarəti
internet ticarəti
On layn ticarəti 

Sual: İnternet ümumdünya şəbəkəsinə çevrilmişdir. (Çəki: 1)
1993cu ildən
1994ci ildən
1995ci ildən
1987ci ildən
1989cu ildən

Sual: Beynəlxalq xidmətlər ticarətinin tənzimlənməsi tədbirlərini şərti olaraq neçə qrupa ayrılır. 
(Çəki: 1)

2
4
3
5
7

Sual: Turizmin aşağıdakı subyektləri qarşılıqlı halda fəaliyyət göstərirlər. Düzgün olmayan 
cavab hansıdır. (Çəki: 1)

turistlərə xidmət göstərən şəxslər
turistlər
turistlərə əmtəə və xidmətlər təqdim edən təşkilatlar
yerli hakimiyyət orqanları
turistləri qəbul edən tərəflər



Sual: Məqsəd baxımından turizmin növləri (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
elmi turizm
işgüzarlıq,yığıncaqlarda iştirak etmək məqsədilə həyata keçirilən turizm
idman növlərində iştirak etmək məqsədilə həyata keçirilən turizm
tanış olmaq məqsədi daşıyan turizm

Sual: Ümumdünya turizminin əsas məqsədi aşağıdakılardiır.aid olmayan cavab (Çəki: 1)
yüksək inkişaf etmiş rayonlarda turistlərin yaşayış normalarının standartlara 

yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərmək
turist qəbul edən ölkələrin imkan dairələrinin genişləndirilməsi
turizm sahəsinde milli təşkilatlar üzrə yaranan turlara xidmətlər göstərmək
turist operatorları birlikləri arasında daimi əlaqə saxlanılmasına yardım etmək
ölkələrarası əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi üzrə beynəlxalq agentlik rolunda çıxış etmək

Sual: Regional nəqliyyat sistemi harada daha yüksək inkişaf etmişdir. (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Qərbi Avropa
Avrasiya
Şərqi Avropa
Cənubi Avropa

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İlk dəmiryolu hansı ölkədə çəkilmişdir. (Çəki: 1)
İngiltərə
ABŞ
Almaniya
Fransa 
Belçika

Sual: Azərbaycanda ilk dəmiryolu neçənci ildə çəkilmişdir. (Çəki: 1)
1878-1879
1879
1880
1883
1879-1880

Sual: Coğrafi baxımdan dəniz ilə yükdaşımaların neçə faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
payına düşür (Çəki: 1)

51%



45%
55%
48%
53%

Sual: Dünya limanlarının göstəriciləri. (Çəki: 1)
yük dövriyyəsi 50-100 mln ton olan limanlar
yük dövriyyəsi 100 mln tondan çox olan limanlar
yük dövriyyəsi 50 mln tondan çox olan limanlar
yük dövriyyəsi 80-100 mln tondan çox olan limanlar
yük dövriyyəsi 80 mln tondan çox olan limanlar

Sual: Azərbaycanda ilk boru kəməri neçənci ildə çəkilib. (Çəki: 1)
1878
1978
1979
1879
1865

Sual: İlk neft kəməri hansı ölkədə çəkilmişdir. (Çəki: 1)
ABŞ
Misir
İngiltərə
Fransa 
Rusiya

Sual: ''Kapital '' oz ozune artan deyerdir ifadesi kimə məxsusdur. (Çəki: 1)
K.Marks
İ.Fişer
Fşbastia
D.Xayman
P.Samuelson

Sual: Bir çox iqtisadçılar göstərirlər ki,... (Çəki: 1)
kapital-dəyərdir
kapital-puldur
kapital-insandır
kapital-bilikdir
kapital-vaxtdır

Sual: Kapitalın beynəlxaq hərəkəti necə olur. (Çəki: 1)
dəyərlərin pul və yaxud əmtəə formasında hərəkəti deməkdir
dəyərlərin pul və yaxud kapital formasında hərəkəti deməkdir
dəyərlərin səhmlər və yaxud qiymətli kağızlar formasında hərəkəti deməkdir
dəyərlərin maliyyə axını və kapital formasında hərəkəti deməkdir
dəyərlərin maliyyə axını və pul formasında hərəkəti deməkdir

Sual: İnvestisiya dedikdə... (Çəki: 1)
müxtəlif sahələrə qoyulan uzunmüddətli kapital



müxtəlif sahələrə qoyulan qısamüddətli kapital
müxtəlif sahələrə qoyulan ömürlük kapital
ayrı-ayrı sahələrə qoyulan qısamüddətli maliyyə
ayrı-ayrı sahələrə qoyulan ömürlük pul məbləği

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kapital ixracının 3-cü mərhələsi başlamışdır (Çəki: 1)
XX əsrin 50-60-cı illərindən
XX əsrin 40-50-ci illərindən
 XIX əsrin 80-90- ci illərindən
XIX əsrin 70-80-ci illərindən
XX əsrin 80-90-ci illərindən

Sual: Portfel investisiya necə maliyyələşdirilir. (Çəki: 1)
milli kompaniyalar və banklar tərəfindən
dövlət tərəfindən
müəssisədaxili əlaqələr tərəfindən
xarici təşkilatlar tərəfindən
yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən

Sual: Borc kapitalı əsasən aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır. Aid olmayan cavab 
hansıdır. (Çəki: 1)

beynəlxalq ticarət 
sənaye və ticarət
cəmiyyət
pul kapitalı
dövlət büdcəsi

Sual: dünya borc kapitalı bazarının formalaşması dövrü (Çəki: 1)
XX əsrin 60-70ci illəri
XX əsrin 50-60ci illəri
XX əsrin 40-50ci illəri
XX əsrin 80-90 ci illəri
XIX əsrin 50-60 ci illəri

Sual: Dünya borc kapitalı bazarı dedikdə... (Çəki: 1)
borc kapitalının toplanması və yenidən bölgüsü üzrə yaranan münasibətlər sistemi nəzərdə 

tutulur
orta və uzunmüddətli xarici kreditləri və avrokreditləri əks etdirir
əsasən qiymətli kağızlar buraxılması və onların alınıb satılması həyata keçirilir
qısamüddətli depozit-borc əməliyyatlarını əks etdirir



milli bazarlardakı xarici borcları və avrobazarda yerləşdirilmiş avroborc bazarını əhatə edir

Sual: Maliyyə bazarı vəsaitinin neçə faizi inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. (Çəki: 1)
85%
15%
74%
26%
63%

Sual: Beynəlxalq kredit... (Çəki: 1)
borc kapitalının hərəkət formasıdır
maliyyə axının hərəkət formasıdır
pul kapitalının hərəkət formasıdır
dövlət büdcəsinin hərəkət formasıdır
kreditləşmənin hərəkət formasıdır

Sual: BƏTin müddəalarına əsasən miqrasiyanın növləri aşağıdakı kimidir. Düzgün olmayan 
variantı seçin. (Çəki: 1)

leqal miqrantlar
qaçqınlar
müqavilə əsasında işləməyə gedənlər 
yüksək ixtisaslı,təcrübəli peşəkar sənətkarların miqrasiyası 
qeyri-leqal miqrantlar

Sual: Əhalinin beynəlxalq hərəkəti aşağıdakı formalarda mövcuddur. Düzgün olmayan variantı 
seçin. (Çəki: 1)

iş üzrə
əmək üzrə
ailəvi
qeyri müntəzəm
turizm şəklində

Sual: Beyin axını və kapital axınının fərqli cəhətləri hansılardır. (Çəki: 1)
kapital axınıəsasən kapital artıqlığı zamanı həyata keçirildiyi halda,beyin axını ilk növbədə 

iqtisadi mülahizələrlə həyata keçirilir
heç bir ferqlilik yoxdur
beyin axını ölkə daxilində,kapital axını isə əsasən ölkə xaricində həyata keçirilir
beyin axını dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir,kapital axını isə əsasən milli kompaniyalar 

tərəfindən maliyyələşdirilir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Fasilitatorun işinə hansı mərhələni aid etmək olar (Çəki: 1)
hamısı
problemin müəyyənləşdirilməsi
onu yaradan səbəblərin ortaya çıxarılması
həmin problemin həllinin qiymətləndirilməsi üçün meyarların müəyyənləşdirilməsi
alternativ çözümlərin ortaya qoyulması



Sual: Hər bir mərhələdə görüləcək işi "............" metodu ilə həyata keçirmək məqsədəuyğundur 
(Çəki: 1)

zehni hücum
alternativ hücum
təşkilati kontekst
iqtisadi sanksiyalar
devalvasiya

Sual: Fasilitator üçün "zehni hücum"adək aşağıda göstərilənlərdən hansını yerinə yetirmək 
faydalıdı (Çəki: 1)

hamısı
qrupun məqsədini müəyyənləşdirmək
müzakirə edilən problem barədə qrup üzvlərinin yetərincə səriştəsi olmadığı hallarda 

həmin problem üzrə daha yaxşı məlumatı olan ekspertləri müzakirəyə dəvət etmək
müzakirə iştirakçılarının sayını məhdudlaşdırmaq
Qrup üzvlərinin adət etdikləri şəraiti dəyişdirmək

Sual: Fasilitator üçün "zehni hücum"adək aşağıda göstərilənlərdən hansını aid etmək olmaz 
(Çəki: 1)

ideyaların yaranmasına həvəs yaratmaq
qrupun məqsədini müəyyənləşdirmək
müzakirə edilən problem barədə qrup üzvlərinin yetərincə səriştəsi olmadığı hallarda 

həmin problem üzrə daha yaxşı məlumatı olan ekspertləri müzakirəyə dəvət etmək
müzakirə iştirakçılarının sayını məhdudlaşdırmaq
Qrup üzvlərinin adət etdikləri şəraiti dəyişdirmək

Sual: Fasilitator üçün "zehni hücum" zamani aşağıda göstərilənlərdən hansını aid etmək olar 
(Çəki: 1)

"Zehni hücum" iştirakçılarına öz təxəyyüllərini işlətməyə və məsələyə bütün mümkün 
cəhətlərdən baxarkən daha çox ideyalar irəli sürməyə imkan yaradılmalıdır

qrupun məqsədini müəyyənləşdirmək
müzakirə edilən problem barədə qrup üzvlərinin yetərincə səriştəsi olmadığı hallarda 

həmin problem üzrə daha yaxşı məlumatı olan ekspertləri müzakirəyə dəvət etmək
müzakirə iştirakçılarının sayını məhdudlaşdırmaq
Qrup üzvlərinin adət etdikləri şəraiti dəyişdirmək

Sual: Fasilitator üçün ideyaların irəli sürülməsi prosesi başa çatdıqdan sonra hansı tədbirlərin 
yerinə yetirilməsi məqsədəuyğundur (Çəki: 1)

hamısı
ideyaların siyahısını qısaltmaq
tam yekdil razılaşma yolu ilə hamı tərəfindən qəbul olunan (ən məqbul) ideyaları seçmək
qalan ideyaların reytinqini (ierarxiyasını) müəyyənləşdirmək
ən yaxşı ideyaların təfərrüatını vermək, onların yaxşılaşdırılması yollarını müzakirə etmək

Sual: Qrup davranişi diaqnozu neçə pilləyə bölünür (Çəki: 1)
6
4
5
3
2



Sual: Qrup davranışın təməl tipləri hansılardır (Çəki: 1)
funksional, disfunksional, neytrallaşdirici
iqtisadi sanksiyalar, devalvasiya, eytrallaşdirici
iqtisadi sanksiyalar, devalvasiya, disfunksional
funksional, disfunksional, iqtisadi sanksiyalar
funksional, disfunksional, devalvasiya

Sual: Qrup davranışın funksional tipi dedikdə başa düşülür – (Çəki: 1)
qrup təsirliliyini dəstəkləyən, yaxud yüksəldən davranış
təsdiqləyici fəaliyyət hesabına qrup təsirliliyini zəiflədən davranış
disfunksional davranışla razılaşmamaq sayəsində qrup effektivliyini yüksəldən davranış
qrup üzvlərinə nəyin baş tutduğu, nəyin alınmadığı barədə fikirlərini söyləmələri davranışı
hamısı

Sual: Qrup davranışın disfunksional tipi dedikdə başa düşülür – (Çəki: 1)
təsdiqləyici fəaliyyət hesabına qrup təsirliliyini zəiflədən davranış 
qrup təsirliliyini dəstəkləyən, yaxud yüksəldən davranış
disfunksional davranışla razılaşmamaq sayəsində qrup effektivliyini yüksəldən davranış
qrup üzvlərinə nəyin baş tutduğu, nəyin alınmadığı barədə fikirlərini söyləmələri davranışı
hamısı

Sual: Qrup davranışın neytrallaşdirici tipi dedikdə başa düşülür – (Çəki: 1)
disfunksional davranışla razılaşmamaq sayəsində qrup effektivliyini yüksəldən davranış 
qrup təsirliliyini dəstəkləyən, yaxud yüksəldən davranış
təsdiqləyici fəaliyyət hesabına qrup təsirliliyini zəiflədən davranış
qrup üzvlərinə nəyin baş tutduğu, nəyin alınmadığı barədə fikirlərini söyləmələri davranışı
hamısı

Sual: İki fasilitator-improvizatorun vəzifəsi isə nə zaman bölüşdürülür (Çəki: 1)
işin gedişində
işə başlamazdan əvvəl
iş bitəndən sonra
işə başlandıqda və ya iş bitdikdən sonra
heç biri

Sual: Fasilitator qrup prosesinin .......... (Çəki: 1)
ekspertidir
dağıdıcısıdır
düşmanıdır
heç biri
mühafizəcisidir

Sual: Qrupun işlərinin gedişini və qəbul edilmiş qərarları cəmləşdirən, açıq şəkildə elan və şərh 
edən şəxs adlanır (Çəki: 1)

diaqnoz
disfunksional
fasilitasiya
heç biri
reportyor 



Sual: Qrupun işinin nəticələrinin vizual nümayiş etdirilməsinin səmərəli üsulu adlanır (Çəki: 1)
işçi qalereya
kapital axını
inventarizasiya
sənaye sığortası
diaqnoz mütəxəssizi

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: BƏT neçənci ildən BMTnin ixtisaslaşdırılmış təşkilatı hesab olunur. (Çəki: 1)
1946
1945
1956
1958
1967

Sual: Royalti nə deməkdir. (Çəki: 1)
müqavilə müddətində ardıcıl olaraq ödənmə
müqavilə müddətində davamlı olaraq ödənmə
müqavilə müddətində birdəfəlik ödənmə
müqavilə müddətindən asılı olmayaraq uzunmüddətli ödənmə
müqavilə müddətindən asılı olmayaraq qısamüddətli ödənmə

Sual: Pauşal ödənişi nə deməkdir. (Çəki: 1)
müqaviləyə əsasən istifadə vaxtından asılı olmayaraq lisenziyanı aldığı vaxtdan 

razılaşdırılmış məbləğ birdəfəlik ödənilir
müqaviləyə əsasən istifade vaxtından asılı olaraq lisenziyanı aldığı vaxtdan razılaşdırılmış 

məbləğ birdəfəlik ödənilir
ardıcıl olaraq lisenziyanın istifadəsindən əldə edilən mənfəətdən ödəniş nəzərdə tutulur
birdəfəlik olaraq lisenziyanın istifadəsindən əldə edilən mənfəətdən ödəniş nəzərde tutulur
müqaviləyə əsasən istifadə vaxtından asılı olaraq lisenziyanı aldığı vaxtdan razılaşdırılmış 

məbləğ ardıcıl olaraq ödənilir

Sual: Françayzinq nə deməkdir. (Çəki: 1)
bu qaydada böyük firmalar özünə məxsus olan əmtəə nişanlarını digər kiçik firmalara 

istifadə etmək icazəsi verirler
bu qaydada orta firmalar özünə məxsus olan əmtəə nişanlarını digər kiçik firmalara istifadə 

etmək icazəsi verirlər 
bu qaydada böyük firmalar özünə məxsus olan əmtəə nişanlarını digər orta firmalara 

istifadə etmək icazəsi verirlər
bu qaydada böyük firmalar özünə məxsus olan əmtəə nişanlarını digər böyük firmalara 

istifadə etmək icazəsi verirlər



bu qaydada kiçik firmalar özünə məxsus olan əmtəə nişanlarını digər kiçik firmalara istifadə 
etmək icazəsi verirlər

Sual: Dünya texnologiya bazarının subyektlərinə aid olmayan variantı tapın. (Çəki: 1)
təşkilatlar
dövlətlər
şirkətlər
universitetlər
alimlər

Sual: Ümumdünya intellektual mülkiyyət hüququ təşkilatı yaradılmışdır. (Çəki: 1)
1967
1970
1974
1971
1883

Sual: Kartel müqaviləsində nə müəyyən olunur. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
vahid qiymətlər
kartel uzvləri üçün müəyyən satış bazarları ayrılıqda göstərilir
kartel razılaşmalarında qiymətləri müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün onun üzvlərinə 

kvotalar qoyulur
durğunluq hallarına qarşı müəyyən fond yaradılması və fəhlə hərəkatının təşkil olunmasına 

yol verilməməsi xüsusi maddədə qeyd edilir

Sual: B.Balaşi inteqrasiyanın növlərini fərqləndirmişdir. Düzgün olmayan variantı tapin. (Çəki: 
1)

beynəlxaq əməkdaşlıq
azad ticarət zonası
ümumi bazar
gömrük ittifaqı
[iqtisadi və valyuta ittifaqı

Sual: İqtisadi inteqrasiyanın ən sadə forması hansıdır. (Çəki: 1)
azad ticarət zonası
beynəlxalq əməkdaşlıq 
beynəlxalq əmək bölgüsü
gömrük ittifaqı
ümumi bazar

Sual: Azad ticarət zonasının üzvü olan dövlətlər hansıdır. (Çəki: 1)
gömrük tariflərini və ticarət məhdudiyyetlərini ləğv edirlər
gömrük tariflərini və ticarət məhdudiyyətlərini ləğv etmirlər
azad ticarət və vahid tarif dərəcələri ilə yanaşı kapitalın və işçi qüvvəsinin azad hərəkətinə 

yol açılır
müəyyən mərhələdə vahid valyutaya keçirilməsi məsələləri müzakirə edilir
vahid federativ dövlət yaradılmasına doğru fəaliyyyət göstərirlər

BÖLMƏ: 0802



Ad 0802

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: AİB nə zaman yaradılıb. (Çəki: 1)
1957
1978
1964
1987
1952

Sual: Aİ nin inkişafının birinci mərhələsi hansı illəri əhatə edir. (Çəki: 1)
1951-1957
1957-1970
1950-1962
1945-1961
1963-1969

Sual: Aİ-nin fəaliyyətində maliyyə təminatını həyata keçirmək üçün aşağıdakı qurumların böyük 
rolu vardır. Düzgün olmayan variantı tapin. (Çəki: 1)

hamısı doğrudur
regional inkişaf fondu
sosial fond
kənd təsərrüfatı sahəsində istiqamət və təminat fondu
dövlətlərin iqtisadi cəhətdən yaxınlaşmasına kömək fondu

Sual: Valyuta nədir. (Çəki: 1)
her bir olkenin milli pul vahidi
yalniz bank biletleri valyutadir
yalniz pullar valyutadir
yalniz qiymetli kagizlar valyutadir
yalniz bank emanetleri valyutadir

Sual: Valyuta hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir. Düzgün olmayan variantı tapin. (Çəki: 1)
istifadə olunma qaydasına görə
statusuna görə
tətbiq olunma qaydasına görə
başqa valyutalarla olan məzənnəsinə görə
valyuta əməliyyatları növünə görə

Sual: EKYU nədir. (Çəki: 1)
Fransada keçmiş qızıl və gümüş sikkə
İngiltərədə keçmiş qızıl və gümüş sikkə
İtaliyada keçmiş mis pullar
kollektiv ehtiyat



qədim ispan qızıl sikkəsi

Sual: Düzgün olmayan yanaşmanı tapin. (Çəki: 1)
valyuta bazarı milli,regional,dünya və yerli bazarların məcmusu kimi çıxış edir
valyuta bazarı dedikdə, xarici valyutaların alınıb satılması əməliyyatları üzrə yaranan 

iqtisadi və təşkilati münasibətlərin məcmusu nəzərdə tutulur
valuta bazarları xarici valyutalara olan tələb və təklifin vəziyyəti ilə müəyyən edilir
valyuta bazarında ixtisaslasdırılmş institutlar olan müxtəlif iqtisadi subyektlər arasındakı 

qarşılıqlı münasibətlər sistemi formalaşır
valyuta bazarında valyutaya olan tələb idxalçılardan,təklif isə ixrac əməliyyatçılarından 

asılıdır

Sual: Nəzəri baxımdan valyuta kurslarının növləri aşağıdakılardır. Düzgün olmayan variantı 
tapin. (Çəki: 1)

qapalı valyuta kursu
sərbəst üzən valyuta kursu
idarəolunan üzən valyuta kursu
təsbit edilmiş valyuta kursu
qarışıq valyuta kursu

Sual: Valyuta kursu aşağıdakı amillərdən asılıdır. Düzgün olmayan variantı tapin. (Çəki: 1)
obyektiv amillər
valyuta siyasəti
valyutaya olan inam
valyutanın alıcılıq qabiliyyəti
inflyasiya səviyyəsi

Sual: Qlobal probləmlərin kəskinləşməsi barədə ilk müzakirələr neçənci illərdən başlamışdır. 
(Çəki: 1)

1960
1976
1970
1963
1978

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Marketinq nədir. (Çəki: 1)
sərfəli müştərilərin axtarılıb tapılması,saxlanılması və genişləndirilməsi haqqında elm və 

mədəniyyətdir
sərfəli əlaqələrin axtarıb tapılması və saxlanması haqqında elm 
sərfəli xidmət işinin axtarıb tapılması,saxlanması və genişləndirilməsi haqqında elm



yeni şəraitdə ister daxili isterse de xarici bazarın çağırışına müəssisənin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması haqqında elm 

məhsul istehsalına çəkilən xərclərin maksimum dərəcədə aşağı salınması haqqında elm 

Sual: Marketinqə aid olmayan kriteriya hansıdır. (Çəki: 1)
əmtəə və ya xidmətlərin idarə olunması və satışının həyata keçirilməsi haqqında 

konsepsiyasıdır
ehtiyac və tələbatın tədavül vasitəsilə ödənilməsinə yönələn insan fəaliyyəti növüdür
iqtisadi və ictimai fəaliyyətin ən zəruri və əsas növlərindən biridir
məhsulların istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılması ilə bilavasitə bağlı olan sahibkarlıq 

fəaliyyətidir
müasir sahibkarlığın fəlsəfəsi və metodologiyasıdır

Sual: Dünya təsərrüfatının altsistemlərinin ayrılması üçün bir sıra meyarlar tətbiq edilir. Düzgün 
olmayan variantı tapin. (Çəki: 1)

iqtisadiyyatın infrastruktur səviyyəsi 
iqtisadi inkişafın səviyyəsi
iqtisadiyyatın sosial strukturu
iqtisadi artımın tipi
xarici iqtisadi əlaqələrin səviyyə ve xarakteri

Sual: Dünya sosialist bazarı hansıdır. (Çəki: 1)
keçmiş sosialist ölkələrinin təşkil etdikləri əmtəə-pul münasibətləri sistemi
vahid istehsal münasibətləri və siyasi quruluşları əsasında keçmiş sosialist dövlətlərinin 

milli təsərrüfatlarının qarşılıqlı əlaqələri sistemi
keçmiş sosialist dövlətlərinin daxilində fəalların arasında tədavül sferasını əhatə edən pul 

kredit münasibətlərinin məcmusu
sosialist ölkələrinin ümumi şeyləri və birgə fəaliyyətləri ilə planın uyğun təmin edilməsi
təkrar istehsalın bütün mərhələlərinin hüquqi qaydada idarə edilməsi və iqtisadi artımın 

təmin olunmasına bilavasitə xidmət edən üsul və metodların məcmusudur

Sual: İqtisadi sistemin formaları. Düzgün olmayan variantı tapin. (Çəki: 1)
pul-kredit sistemi
bazar sistemi
qarışıq sistem
ənənəvi sistem
inzibati-amirlik sistemi

Sual: İctimai təsərrüfatın formaları hansılardır. (Çəki: 1)
1,2,3 cavablar düzgündür
1.natural təsərrüfat
2.əmtəə təsərrüfatı
3.bazar iqtisadiyyatı
1,2 cavablar düzgündür

Sual: .''Siyasi iqtisadın traktı''adlı əsərin müəllifi kimdir. (Çəki: 1)
Antuan Monkretyen
Karl Marks
Adam Smit
David Rikardo



Fransua Kene

Sual: Klassik iqtisadi nəzəriyyənin görkəmli nümayəndələri kimlərdir. (Çəki: 1)
V.Petti,A.Smit,D.Rikardo
M.Keyns,A.Piqu,S.Millin
E.Kene,A.Tyurqon,F.Engels
V.İ.Lenin,A.Marşall,A.Smit
K.Marks,A.Smit,D.Rikardo

Sual: Beynəlxalq ticarət əməliyyatları neçə yerə bölünür. (Çəki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: Əsas ticarət əmeəiyyatlarına aid deyil. (Çəki: 1)
yüklərin sığortalanması üzrə
icarə
beynəlxalq turizm üzrə
kinofilmlərin və teleproqramların tədavülü üzrə
texniki xidmətlərin tədavülü üzrə
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Sual: Təminedici ticarət əməliyyatlarina aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
material-əşya formasında olan məhsulların mübadiləsi üzrə olan əməliyyatlar
beynəlxalq yükdaşımaları üzrə
nəqliyyat-ekspeditor əməliyyatları
beynəlxalq daşınmalarda yüklərin saxlanılması üzrə
beynəlxalq hesablaşmaların aparılması

Sual: F.Kotlerin fikrincə biznesdə əsaslı müfəvvəqiyyətə nail olmaq üçün aşağıdakı 
formulalarda qalib gəlməlisən. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə hesabına
məhsulun yüksək keyfiyyətinin təmin olunmasında
xidmətin daha yüksək səviyyəsində
məhsula ən aşağı qiymətin qoyulmasında
istehlakçıların gözlədiklərini qabaqlamaqda

Sual: Marketinqin əsas funksiyalarına aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)



təsərrüfatın yüksək rentabelli işləməsinin təmin edilməsi
istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi və marketinq qərarının qəbul olunması
məhsul çeşidinin planlaşdırılması
satışdan sonrakı xidməti təşkili 
yeni istehlakçıların formalaşdırılması

Sual: Tələbatın ödənilmə səviyyəsindən asılı olaraq marketinqin forması deyildir. Aid olmayan 
variantı seçin. (Çəki: 1)

dinamik
remarketinq
demarketinq
sabit marketinq
həvəsləndirici marketinq

Sual: Avrovalyuta nədir. (Çəki: 1)
avrovalyuta-öz ölkəsindən kənarda yerləşən xarici valyutadır
xarici ölkələrin banklarında amerika dollarlarında açılan və onlar tərəfindən kredit 

əməliyyatlarında istifadə edilən hesabdır
iri kommersiya bankları tərəfindən avrovalyuta bazarının vəsaitləri hesabına verilən 

beynəlxalq kreditlərdir
ölkənin daxili banklarında eləcə də xarici ölkələrin banklarında olan hesablarındakı xarici 

valyuta vəsaitləri,qiymətli kağızlarda,veksellərdə olan pul vəsaiti
tədiyyəsi və ödənişi yerinə yetirilən bank vəsaitidir

Sual: Aksept nədir. (Çəki: 1)
pul,hesablaşma,mal sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərinin ödənilməsinə alıcı 

razılığıdır
xarici ticarətin kreditləşməsini həyata keçirmək məqsədilə təşkil edilmiş xüsusi 

ixtisaslasmış banklar
xarici ticarətin kreditləşdirilməsi formasıdır
nağdsız hesablaşmanın əsas formalarından biri olub,odənmək üçün təqdim olunan 

hesabların və əmtəə sənədlərinin,yaxud əmtəələrin dəyər məbləğinin ödənilməsinə dair yazılı 
razılıqdır

bütün cavablar doğrudur

Sual: Müqayisəli marketinqin təhlilinin amilləri hansılardır. (Çəki: 1)
sosial-siyasi 
iqtisadi
fiziki və demoqrafik 
mədəni-sosial
işgüzar və texnoloji mühit

Sual: İxrac lisenziyasının növünü göstərin. (Çəki: 1)
hamısı aiddir
baş lisenziya
fərdi lisenziya
təkrar lisenziya
 sadə lisenziya

Sual: Yalnış yanaşma olan varianti seçin. (Çəki: 1)



ixrac ve idxal edənlər üçün valyuta riski onlar üçün qiymət valyutası açıq valyuta olduqda 
yaranır

iqtisadi riskin 2 növü var:valyuta və məzənnə riski
məzənnə riski-valyutanın bazar qiymətini dəyişməsindən irəli gəlir
risk amilləri 3 qrupda birləşdirilir
risk-maddi itkilərə səbəb ola biləcək şəraitin yaranma ehtimalıdır

Sual: Hər hansı bir tədiyyənin ümumi pul vasitələri tərkibində olan payı,hər hansı bir malın 
istehsalında,satılmasında ixrac və idxalında ortaq olmaq norması, həddi, ölçüsüdür. (Çəki: 1)

kvota
tədiyyə balansı
seqmentləşdirmə
müştərək sahibkarlıq
ümumi saldo
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Sual: Məhsul planlaşdırılmasının növü olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
məhsul və xidmətlərin beynəlxaq ticarəti strategiyası
əks ixtira
yeni məhsulun yaradılması
standartlaşdırılmış məhsulun genişləndirilməsi strategiyası
məhsulun yerli şəraitə adaptasiya edilməsi strategiyası

Sual: Məhsulun irəlilədilməsi kanalları neçə formada ola bilər. (Çəki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: ''Dilerə'' aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
firmaların adından çıxış edən,bir yaxud bir neçə funksiyanı yerinə yetirən şəxs
öz adından birja vasitəçiliyini və öz hesabına birja əməliyyatlarını həyata keçirən şəxs
əmtəə,qiymətli kağızlar və valyutanın alqı-satqı prosesində sövdələşmə vasitəçisi
birjada yeri olan və öz adından saziş bağlayan şəxsdir 
öz hesabına müqavilə bağlayan və istənilən qiymətli kağızı qiymətləndirə bilən şəxs

Sual: Kontragent nə deməkdir. (Çəki: 1)
beynəlxaq ticarətde məhsulların alqı-satqısı yaxud müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi 

üzrə müqavilə münasibətlərində olan tərəflərə deyilir



sənaye,inşaat ,nəqliyyat,kənd təsərrüfatı və s.sahələrdə gəlir götürmək məqsədi ilə 
təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə

mülkiyyətçinin sərəncamında olan müxtəlif növ resurslardan daha qənaətlə və səmərəli 
istifadə etmək

sahibkarlıq fəaliyyətini və biznesi istehlakçıların ətrafında cəmləşdirmək
bazar tərəfindən yaxşı keyfiyyət göstəricilərinə görə tanınan və qəbul edilən hər bir növ 

əmtəənin istehlakçısı olan müəssisənin fəaliyyəti

Sual: Mülkiyyətin xarakterinə görə firmaların təsnifatı aşağıdakı kimidir. Aid olmayan variantı 
seçin. (Çəki: 1)

bələdiyyə
xüsusi
dövlət
kooperativ
hamısı doğrudur

Sual: Geniş təkrar istehsalın qəbul edilmiş strukturuna uyğun olaraq sahibkarlığın növü deyildir. 
(Çəki: 1)

istehlak
istehsal
kommersiya
maliyyə
konsultativ

Sual: Ərazi prinsipinə görə sahibkarlıq fəaliyyətinin növü olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
yerli
b)xarici
kənd,rayon
şəhər,vilayət
regional,milli

Sual: Sahə mənsubiyyətinə görə sahibkarlıq fəaliyyətinin növü olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
metallurgiya,elektroenergetika
tikinti,toxuculuq
yeyinti,gəmiqayirma
energetika,nəqliyyat,rabitə
metal emaledici,dağ-mədən hasiledici

Sual: ''Dörd-P'' nin əsas ünsürləri aşağıdakılardır. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
əmtəə
qiymət
yer
hərəkət
hamısı aiddir

Sual: ''Dörd-P''yanaşmasını kim təklif etmişdir. (Çəki: 1)
C.Makkarti
N.Borden
F.Kotler
V.Petti



E.Kene
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Sual: Makromühitin növlərinə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
ictimai ənənələr
demoqrafik ənənələr
iqtisadi ənənələr
texnoloji ənənələr
həyat tərzinin stili

Sual: Firmanın potensialını xarakterizə edən göstəricilərə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
ümumi xərclər göstəriciləri
aktivlər
əsas kapital
istehsal edilən məhsulun miqdarı və dəyəri
firmanın elmi-tədqiqat potensialı

Sual: Marketinq tədqiqatları ilə məşğul olmayan təşkilatlar hansılardır. (Çəki: 1)
istehlakçılar
istehsalçılar
reklam agentlikləri
dövlət statistika komitəsi
sənaye və ticarət palataları

Sual: Oliqopson bazarlar nə deməkdir. (Çəki: 1)
satıcıların sayı çox,alıcıların sayı isə məhdud olan bazarlar
satıcıların sayı çox ,lakin alıcıların sayı iki olan bazarlar
satıcıların sayı çox ,alıcıların sayı isə bir dənə olan bazarlar
alıcıların sayının çox,satıcıların sayı bir nəfər olan bazarlar
alıcıların sayının çox,satıcıların sayı iki nəfər olan bazarlar

Sual: Bazarda qarşılaşan vahidlər hansılardır. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
geniş əhali kütləsi
firmalar
müəssisələr
təşkilatlar
dövlət

Sual: Bazar mexanizminin əsas elementlərinə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)



tədavül
tələb
təklif
qiymət
hamısı aiddir

Sual: Satıcılar və alıcılar arasında olan qarşılıqlı münasibətlərin xarakterinə görə bazarlar neçə 
yerə ayrılır. (Çəki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Əmtəə tədavülünün metodlarına və obyektlərinə görə bazarın növlərinə aid olmayan 
variantı seçin. (Çəki: 1)

azad bazarlar
əmtəə birjaları
hərraclar 
torqlar
hamısı aiddir

Sual: İstifadə edilən informasiya vasitələrinə görə reklamın növlərinə aid olmayan variantı 
seçin. (Çəki: 1)

kollektiv reklam
fərdi reklam
satış yerində reklam
kütləvi informasiya vasitələrində klassik reklam
hamısı aiddir

Sual: Klassik reklam nədir. (Çəki: 1)
bu radio, televiziyanın, eləcə də qəzet və jurnalların köməyi ilə müraciət halında verilir
bu, nümunənin bölüşdürülməsi, displey materiallardan istifadə olunması yolu ilə həyata 

keçirilir
bu, ikitərəfli kommunikasiyadır
reklamın bu növünü əsasən nüfuzlu şəxslər öz ardıcılları arasında həyata keçirir
danışıqların aparılması yolu ilə yeni məhsulun üstünlüklərinə dair ətraflı məlumamatlar 

verilir
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Sual: Həm bazarın həcminin, həm də şirkətin bazardakı payının ölçülməsi və müqayisəsində 
hansı amillərə diqqət edilir. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

hamısı aiddir
məhsulun təyini
tələbin göstəriciləri
tələbin səviyyələrə görə ölçülməsi
bazarın teəyini

Sual: Tələbin ölçülməsi bölüşdürmə sisteminin müxtəlif səviyyələrində aid edilə bilər. Aid 
olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

istehlak səviyyəsində
istehsal səviyyəsində
topdansatış səviyyəsində
pərakəndə satış səviyyəsində
hamısı aiddir

Sual: Lisenziat nədir. (Çəki: 1)
müvafiq haqq vermək şərti ilə müəyyən müddət ərzində ixtiradan istifadə etmək hüququ 

əldə edən şəxs
müəyyən malların xaricidən gətirilməsinə,xaricə aparılmasına və ya tranzitinə icazə
patentin sahibi,patenti satan
"nou-hau" ,patent və ixtiralara olan lisenziya sövdələşmələri də daxil 

edilməklə,texnologiyalarda beynəlxalq ticarət forması
müəssisənin beynəlxalq marketinq üzrə fəaliyyətə başlamasının metodlarından biri

Sual: İstehsal-texniki təyinatlı məhsullar neçə yerə ayrılır. (Çəki: 1)
12
14
18
10
11

Sual: Müştəriyə, alıcı adətlərinə uyğun olaraq geniş istehlak malları qrupu. Aid olmayan variantı 
seçin. (Çəki: 1)

aktiv tələbat malları
passiv tələbat malları
gündəlik tələbat malları
xüsusi tələbat malları
əvvəlcədən seçilən tələbat malları

Sual: İqtisadi ədəbiyyatlarda məhsulun bütün xassələri neçə əsas qrupa bölünür. (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Yanlış yanaşma olan variantı seçin. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
istehsal prosesində artırıla bilən mallara çoxaldıla bilən mallar deyilir



istehsal prosesində artırmaq mümkün olmayan mallara çoxaldıla bilməyən mallar deyilir
insan ehtiyacını ödəyərəkən bir-birini əvəz edə bilən mallara bir-birini əvəz edən mallar 

deyilir
insan ehtiyacını ödəyərkən bir-birini əvəz edə bilməyən mallara bir-birini əvəz etməyən 

mallar deyilir

Sual: Rəqabətin məhdudluğu baxımından bazarın növü deyildir. (Çəki: 1)
tam rəqabətli bazar
mükəmməl rəqabətli bazar
inhisarçı rəqabətli bazar
xalis inhisarçı bazarı
oliqapoliya bazarı

Sual: Məhsulun rəqabətlilik göstəricisinin düsturu tapın. (Çəki: 1)
P=C/X
P=X/C
P=1/XC
P=X+C
P=X-C

Sual: Texniki xidmətin neçə növü vardır. (Çəki: 1)
3
2
4
5
6
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Sual: Sertifikatın növləri. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
kəmiyyət sertifikatı
keyfiyyət sertifikatı
qəza sığortası üçün sertifikat
mənsubiyyət sertifikatı
hamısı aiddir

Sual: Sertifikatlaşdırma nədir. (Çəki: 1)
məhsulun konkret standartlara və ya texniki şərtlərə tam uyğunluğunu zəruri yəqinliklə 

təsdiq etmək və müvafiq sənəd vermək məqsədilə edilən fəaliyyətdir
müəssisədə kütləvi və seriyalı istehsal zamanı buraxılan məhsulun keyfiyyətinə ,yeni 

istehlak səviyyələri xassələrinə və onun hazırlanmasına olan məcburi tələbləri müəyyən edən 
dövlət sənədidir



müəyyən mal dəstinin keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir
marağı olan təreflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli 

təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 
məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən sənəddir

müəyyən növ fəaliyyətin ,yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifade norma,qayda 
və xarakteristikalarının əks etdirən hüquqi aktdır 

Sual: Karl Marksa görə qiymət... (Çəki: 1)
əmtəədə maddiləşmiş olan əməyin pulla ifadəsi
əmtəə dəyərinin pulla ifadəsi 
əməəyə görə alınan pulun məbləğidir
bir malın digər mala dəyişdirilməsi nisbəti 
malların dəyişdirilmə dəyərinin pulla ifadəsi

Sual: Güzəştlərə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
hamısı aiddir
bonus güzəştləri
müvəqqəti güzəştlər
diger güzəştləri
bağlı güzəştlər
xüsusi güzəştlər

Sual: ''Skonto'' güzəşti nədir. (Çəki: 1)
haqqın nağd ödənilməsinə görə edilir
topdansatış və pərakəndəsatış ticarətçilərinə ,agentlərə,vasitəçilərə və.s edilən 

güzəştlərdir
dövlətlərarası xüsusi müqavilələr üzrə göndərilən məhsullara belə güzəştlər olunur
müəssisənin,firmanın, şirkətin və.s uzunmüddətli əlaqələri və başqa xüsusi münasibət 

formalarının olduğu müştərilərə aid edilir
iri topdansatış alıcılarına ,daimi müştərilərə ,ayrı-ayrılıqda hər bir sövdələşməyə görə 

deyil,illik mal dövriyyəsinin nəzərdə tutulmuş həcminə görə verilir

Sual: "Qiymət çətiri" nədir. (Çəki: 1)
qiymətin müəyyən bir səviyyədə saxlanılmasını təmin etmək məqsədilə həmin sahənin 

istehsalçılarının yürütdüyü siyasətdir
qiymət dəyişməsini və bunun bilavasitə əsas amillərin təsiri nəticəsində baş verməsini 

müəyyən etmək məqsədilə hesablanılan xüsusi göstərici
əmtəənin istehsalı,reklam edilməsi,satış xərcləri veə arzuolunan gəlirin nəzərə alınması 

əsasında qiymətin qoyulmasıdır
malların bazarda tələb-təklif əsasında formalaşmış qiymətlərlə satılma prosesidir
hər hansı bir sahənin tabeliyində olan kompaniyalar arasındakı kartel razılaşmalarının 

sadə növüdür

Sual: Qiymətin növlərinə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
istehlak qiymətləri
topdansatış qiymətləri
pərakəndəsatış
tədarük qiymətləri
nəqliyyat və rabitə üzrə tariflər



Sual: Qiymətin funksiyalarına aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
keyfiyyət funksiyası 
uçot funksiyası
bölgü funksiyası
həvəsləndirici funksiyası
informasiya funksiyası

Sual: Torq dedikdə nə başa düşülür. (Çəki: 1)
bütün variantlar doğrudur
alver
ticarət
qiymət danışma
sövdələşmə

Sual: Farvarter nədir. (Çəki: 1)
birinin təsiri dairəsinə düşmə
qaymağın yığılması
həmlə-hücum
istehsal xərcləri
birini öz təsiri dairəsinə salmaq

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Marketinq sistemində məhsulların bölgüsünün neçə növü var. (Çəki: 1)
3
2
4
5
9

Sual: Logistika nədir. (Çəki: 1)
hamısı doğrudur
arxa cəbhə və təchizat
maddi texniki təminat
arxa cəbhədə işlərin təşkili və həyata keçirilməsidir
iqtisadiyyatin bir sferası olub,təminatın,istehsalın,bölgünün,nəqliyyatın,tələbin və istehlakın 

qarşılıqlı təsnifini və əlaqəsini əks etdirir

Sual: Kim logistikanı "Ordunun praktiki hərəkət məharəti" adlandırmışdır. (Çəki: 1)
A.Q.Çomini
V.Q.Leybins
K.Marks



A.Smit
E.Kene

Sual: Kommivoyajer nə deməkdir. (Çəki: 1)
müəssisənin məhsullarına bilavasitə müştərilər axtarıb tapan və onlarla iş aparan xidməti 

işçilərdir
müqavilələri bağlayan eyni zamanda bir neçə müəssisə ilə iş aparan sərbəst hüquqi 

şəxslərdir
öz adları ilə ona tapşırıq verən fiziki,hüquqi şəxslərin hesabı ilə işləyirlər
fond və əmtəə birjalarında sövdələşmələr zamanı tərəflər arasında vasitəçidir
məhsulun satış fəaliyyətinin istehsalçı müəssisədən alınaraq bilavasitə sindikatlara 

verilməsidir

Sual: İlk lizinq cəmiyyəti harada yaradılıb. (Çəki: 1)
ABŞ
İngiltere
Fransa
İtaliya
Almaniya

Sual: Kommunikasiya miksinin növü deyildir. (Çəki: 1)
davranış strategiyası
şəxsi satış
birbaşa marketinq
ictimaiyyətlə əlaqə
reklam

Sual: Reklam sözünün fransızca mənası nədir. (Çəki: 1)
çağırıram
təklif edirəm
dəvət edirəm
elan verirəm
axtarıram

Sual: ''Public relations'' terminini ilk dəfə kim işlətmişdir. (Çəki: 1)
T.Cefferson
V.Vanderbilin
V.Vilson
B.Franklin
heç biri doğru deyil

Sual: Cəbhə hücumunun növü deyildir. (Çəki: 1)
istehsala əsaslanan cəbhə hücumu
qiymətə əsaslanan cəbhə hücumu
dəyərə əsaslanan cəbhə hücumu
təmiz cəbhə hücumu
məhdud cəbhə hücumu

Sual: ''Məhsul bazar'' matrisinin (Anzoff matrisi) mahiyyəti nədir. (Çəki: 1)



yüksələn bazar şəraiti üçün mümkün olan strategiya 
enən bazar şəraiti üçün mümkün olan strategiya
yüksələn və enən bazar şəraiti üçün mümkün olan strategiya
qiymətlərin tədricən yüksəlməsi şəraiti üçün mümkün olan strategiya
qiymətlərin tədricən enməsi şəraiti üçün mümkün olan strategiya

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycanda ''Müəssisələr haqqında Qanun'' neçənci ildə təsdiq olunmuşdur. (Çəki: 1)
1994
1992
1996
1998
1997

Sual: Müəssisələrin növlərinə aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
qrup
dövlət
xüsusi
kollektiv
qarışıq 

Sual: Nəzarətin növləri hansılardır. (Çəki: 1)
hamısı aiddir
illik planların yerinə yetirilməsinə nəzarət
mənəətliliyə nəzarət
strateji nəzarət
heç biri aid deyil

Sual: Xarici investisiya neçə yerə ayrılır. (Çəki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: Azərbaycanda ''İnvestisiya fondları haqqında'' Qanun neçənci ildə təsdiqlənmişdir. (Çəki: 
1)

1999
1989
1994
1997



1993

Sual: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi nə zaman qəbul olunmuşdur. (Çəki: 1)
1997
1996
1998
1992
1993

Sual: Azərbaycanın xarici ökələrlə olan əməkdaşlığı olan əlaqələri hansı istiqamətlər üzrə 
həyata keçirilir. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

xarici valyuta siyasəti
xarici ticarət siyasəti
ödəniş balansı siyasəti
xarici yardım siyasəti
xarici investisiya siyasəti

Sual: Xarici istiqraz nədir. (Çəki: 1)
beynəlxalq kredit forması
ölkənin idxalının ixracını üstələməsini göstərən sənəd
ölkənin ixracının idxalını üstələməsini göstərən sənəd
ixrac və idxalın fərqini göstərən sənəd
ixrac və idxalın dəyərinin cəmini göstərən sənəd

Sual: Definisiya nədir. (Çəki: 1)
sözün şərh edilməsi,hadisənin və obyektin əhəmiyyətli əlamətlərini əks etdirən hər hansı 

anlayışın qısa tərifi
mətnli və ya şəkilli kağız vərəqənin bir və ya bir neçə dəfə bükülməsi
optimal müddətdə tələbatın aşağı salınması məqsədidir
iki dövlətin qarşılıqlı razılığı əsasında qəbul edilən və bir biri ilə müvafiq münasibətlərdə 

istifadə olunan standartlar,norma ,qayda və tövsiyyədir
bilavasitə dünya ticarəti sisteminə daxil olan əmtəənin beynəlxalq dəyərinin pul ilə 

ifadəsidir

Sual: Sloqan nədir. (Çəki: 1)
qısa reklam şüarı,çağırış,başlıq,aforizm,reklam müraciətlərində işlədilir
bir neçə əməliyyatı birləşdirən və bir neçə məsələnin həllini təmin edən texnologiyanın 

əsaslandırılmış hissəsidir
konkret əmtəə bazarında yalnız bir satıcının iştirak etdiyi vəziyyətdir
bir və ya bir neçə potensial alıcılarla danışıq ərəfəsində alver etmək məqsədilə əmtəəlik 

malın şifahi təqdimi 
təzə mal ilə yeni bazarlara çıxışın geniş forması

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: İstehsal amillərinin aşağıdakı bölgüsü qəbul olunmuşdur. Aid olmayan variantı seçin. 
(Çəki: 1)

hamısı aiddir
əmək
texnologiya
torpaq
kapital

Sual: F.Hekşer və B.Ohlinin nəzəriyyəsinə görə... (Çəki: 1)
ölkələr arasında istehsal xərclərindəki nisbi fərqin əsasını istehsal amillərinin dünyada 

qeyri-bərabər bölgüsü təşkil edir
hər hansı bir ölkə bu və ya digər əmtəənin istehsalında istehsal xərcləri baxımından mütləq 

üstünlüyə malik olmadığı halda da ölkələr arasında xarici ticarət aparıla bilər və bu ticarətdən 
hər iki ölkə mənfəət əldə edə bilər

istehsal xərclərinin sabit olması şərtini əsas götürmüşdür 
istehsal xərclərinin artıb azalması şərti nəzərə alınmamışdır
isçi qüvvəsinin ölkə daxilində hərəkəti nəzərdə tutulmaqla ölkələr arasında tam hərəkətsiz 

olması nəzərdə tutulur

Sual: ''Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsi''nin kim yaratmışdır. (Çəki: 1)
R.Vernon 
D.Rikardo
S.Fobbok
K.Simmond
F.Hekser

Sual: ''Məhsulun həyat dövrü'' nəzəriyyəsinə görə... (Çəki: 1)
inkişaf etmiş ölkələr daha çox standartlaşmış,inkişaf etməkdə olan ölkələr isə 

standartlaşmamış məhsulları istehsal edirlər
idarəçilik texnikasında,istehsal prosesində və ya əmtəələrdə ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif 

dərəcələrdə əmələ gələn texnoloji yeniliklərin beynəlxalq ticarətdə doğurduğu nəticələrin 
izahına yönəlmişdir

texnoloji yenilik istehsalda müxtəlif ölkələr arasında fərqlilik yaradır ve yeniliyin tətbiq 
edildiyi əmtəə üzrə həmin ölkə mühüm müqayisəli üstünlük əldə edir

hər bir ölkə üstünlüyə malik olduğu amildən intensiv istifadə etdiyi malın istehsalı və ixracı 
üzrə ixtisaslaşmalı,nisbi üstünlüyə malik olmadığı əmtəəni isə idxal etməlidir

ölkə kapital tutumlu malları ixrac etməli,əmək tutumlu malları isə idxal etməlidir

Sual: ''Millətlərin beynəlxaq rəqabət qabiliyyətliliyi''adlı nəzəriyyənin yaradıcısı kim olmuşdur. 
(Çəki: 1)

M.Porter
D.Dollar
E.Vulf
M.Dall
V.V.Leontyev

Sual: M.Portere görə ölkələrin rəqabət qabiliyyətliyini müəyyən edən parametrlər 
aşağıdakılardır. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)



təklif şərtləri
istehsal amilləri şərtləri
tələb şərtləri
qohum və xidmət sahələri
firmanın strategiyası və rəqabət

Sual: Beynəlxalq rəqabətin subyektləri kimlərdir. (Çəki: 1)
Transmilli şirkətlər
Səhmdar cemiyyətləri
Korporasiyalar
Beynəlxalq təşkilatlar
Beynəlxalq Valyuta Fondu

Sual: Beynelxalq iqtisadi siyasetin istiqametləri. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
xarici kapital qoyuluşu siyasəti
xarici investisiya siyasəti
xarici ticarət siyasəti
tədiyyə balansı siyasəti
xarici yardım siyasəti

Sual: Advalorem rüsumu nədir. (Çəki: 1)
rüsum dərəcələri mal qiymətinə nisbətən faizlə hesablanır
rüsum malın çəkisindən,həcmindən və yaxud sayından pul məbləği şəklində alınır
rüsum əsasən ixracat mallarından natura şəklində alınır
rüsum əsasən malın maya dəyəri qiymətini 1/4 i nisbətində alınır
rüsum əsasən müəyyən yüngül cəza növü tətbiq edilməklə alınır

Sual: Advalorem vergisində malın gömrük dəyəri müəyyən edilərkən istifadə olunur. (Çəki: 1)
FOB VE SİF
FOB
SİF
FAS
Hamısı aiddir

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dempinq nədir. (Çəki: 1)
malın dünya və daxili bazar qiymətlərindən aşağı qiymətə satılması
malın dünya bazarında öz istehsal xərclərindən yüksək qiymətə satılması
malın dünya və daxili bazar qiymətlərindən yüsək qiymətə satılması
malın dünya bazarı qiymətlərindən 20%,daxili bazar qiymətlərindən isə 80% aşağı qiymətə 

satılması



malın dünya bazarı qiymətlərindən 20% aşağı qiymətə satılması

Sual: Dempinqin neçə növü var. (Çəki: 1)
2
3
4
5
7

Sual: Beynəlxaq ticarətdə alınan gömrük vergilərindən başlıca hansı məqsədlər güdülür. 
1.dövlət xəzinəsinə gəliri təmin etmək 2.xaricdən idxal olunan məhsulların daxili bazar 
qiymətlərindən yüksək qiymətlərlə satışını təmin etmək 3.xaricdən idxal olunan məhsulların 
daxili bazar qiymətlərindən aşağı qiymətlərlə satışını təmin etmək 4.milli sənayeni xarici 
rəqabətdən qorumaq (Çəki: 1)

1,4
1,3,4
3,4
1,2
1,3

Sual: İxracın təşviq tədbirlərinin növlərindən deyildir. (Çəki: 1)
ixracatda kapital qoyuluşu
ixracatda vergi güzəştləri
ixracatda mukafat sistemi
istehsal amilləri sahəsində təşviqedici tədbirlər
xarici bazarda mal satışına dövlət yardımı

Sual: Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin neoklassik nümayəndəsi deyildir. (Çəki: 1)
C.A.Qobson
E.Hekşer
B.Ohlin
R.Nurse
K.İverson

Sual: Mənimsəmə nəzəriyyəsini kim əsaslandırmışdır. (Çəki: 1)
P.Maqi
S.Haymer
C.Conson
R.Lakrua
E.Keyvz

Sual: Mənbəyinə görə beynəlxalq kreditin növu deyildir. (Çəki: 1)
qarşılıqlı
daxili
xarici ticarətin qarışıq maliyyələşməsi və kreditləşməsi
xarici
hamısı aiddir

Sual: Kreditorun kim olmasından asılı olaraq beynəlxalq kreditin növü deyildir. (Çəki: 1)



kommersiya teşkilatları tərəfindən verilən kreditlər
firma,bank,bəzən isə vasitəçilər tərəfindən verilən kreditlər
rəsmi kreditlər
özəl təşkilatlarin və dövlətin verdiyi qarışiq kreditlər
beynəlxalq və regional valyuta-kredit və maliyyə təşkilatlari tərəfindən verilən kreditlər

Sual: İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının neçə istiqaməti vardir. (Çəki: 1)
5
3
4
6
7

Sual: Valyuta arbitrajı nədir. (Çəki: 1)
iki müxtəlif valyuta bazarı arasında eyni valyutanın iki fərqli məzənnəsi olarsa bu valyuta 

arbitrajının yaranmasına səbəb olur
bir ölke valyutasının başqa ölke valyutasına mubadiləsidir
valyuta əməliyyatları aparanların müxtəlif riskdən qorunması məqsədilə ilə istifadə olunan 

bazar mexanizmidir
valyuta məzənnəsinin gələcəkdə necə olacağı haqqında qeyri-müəyyənlikdir
ölkənin milli pulu ilə xarici valyuta arasında müəyyən qiymət formalaşir ki buna da valyuta 

arbitraji deyilir

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlxalq ehtiyatların neçə növu vardır. (Çəki: 1)
2
3
4
6
5

Sual: Tədiyyə balansı nədir. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
hər hansı məlum bir vaxtda ölkənin cəmi borc və alacaqlarını əks etdirmir
ölkənin bir il ərzində digər ölkələrlə aparmış olduğu bütün iqtisadi əməliyyatların hansı 

şəkildə dəyişdiyini göstərir
tədiyyə balansında ,,qalıq,, deyil,əməliyyatların ,,axını,, öz əksini tapir
tədiyyə balansı adətən illik tərtib olunur
"Tədiyyə balansı" termini şotlandiya iqtisadçısı Ceyms Styuart tərəfindən xvııı əsrdə ortaya 

atılmışdır

Sual: Uolt Rostou cəmiyyətin iqtisadi inkişaf mərhələlərini neçə qrupa ayırırdı. (Çəki: 1)



5
4
7
3
2

Sual: Yeni sənaye cəmiyyət nəzəriyyəsi kim tərəfindən əsaslandırılmışdır. (Çəki: 1)
C.Qelpreyt
R.Aron
A.Toffler
U.Rostou
E.Engels

Sual: Bazarların qloballaşması dedikdə... (Çəki: 1)
əmtəə,xidmət və mobil mahiyyətə malik olan istehsal amillərinin sərbəst beynəlxalq 

hərəkəti
iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi nəticəsində xarici ticarətdə ciddi kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyişikliklərinin başverməsi
elmi texniki tərəqqinin yüksək surətlə inkişafı nəticəsində bazarlarin guclu təzyiqə məruz 

qalması
bazarlarda iqtisadi böhranın baş verməsi
hamısı doğrudur

Sual: Rasional nəzəriyyənin mahiyyəti nədir. (Çəki: 1)
Flud, Qerber, Voston kimi iqtisadçılara görə ən önəmli amil faktiki olaraq qiymət 

dəyişmələrində gözləmələrdir
Fridmen, kaqan kimi monetaristlər tərəfindən irəli sürülən bu nəzəriyyəyə görə yüksək 

inflyasiya bankçılıqda təşvişə yol açır
borcların artımı maliyyə böhranının meydana gəlməsində başlıca faktor rolunu oynayır
bu nəzəriyyə gələcəkdə əldə ediləcək gəlirlə risk arasında nisbət haqqında qərar qəbul 

etmənin vacibliyini açıqlayır
kreditin miqdarinda olan azalmalar ona olan tələbdə ani bir artıma səbəb olur

Sual: Azərbaycanda gömrük güzəştləri verilməsi qaydası kim tərəfindən müəyyən olunur . 
(Çəki: 1)

Nazirlər Kabineti
Milli Məclis
Prezident
icra hakimiyyəti orqanları
bələdiyyələr

Sual: Azerbaycan Respublikasının Torpaq məcəlləsi nə vaxt qəbul olunmuşdur. (Çəki: 1)
1992
1993
1995
1996
1994

Sual: "Qlobal rəqabət indeksi" neçə əsas üzrə müəyyənləşdirilir. (Çəki: 1)
12



10
7
14
9

Sual: Yüksək təhsil almış işçi resursunun olmasına görə Azərbaycan MDB ölkələri arasında 
neçənci yerdə durur. (Çəki: 1)

4
5
1
3
2

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının nizamnaməsi neçənci ilde tesdiq olunmuşdur. 
(Çəki: 1)

1994
1995
1996
1997
1998

Sual: Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı hansı terminallardan ibarətdir. Aid olmayan 
variantı seçin. (Çəki: 1)

hamısı aiddir
əsas yük və sərnişin terminalı
bərə terminalı
konteyner terminalı
dübəndi neft terminalı

Sual: "Siyasi iqtisadiyyatın ve vergiqoymanın esasları," kitabının müəllifi kimdir. (Çəki: 1)
D.Rikardo
A.Smit
K.Marks
F.Kene
C.Keyns

Sual: Rıbçinski teoreminin mahiyyeti nədir. (Çəki: 1)
digərinin sabit olduğu bir vaxtda istehsalat amillərindən birini qabaqlayan inkişafı onun 

intensiv istifadə olunduğu sektorda malların buraxılmasına səbəb olur



beynəlxalq ticarət alver edən ölkələrdə eyni mənşəli istehsalat amillərinin absolyut vənisbi 
qiymətlərinin bərabərləşməsinə gətirib çıxarır

amilin özünün və onun iştirakı iləyaranan məhsulun qiyməti digər ölkələrdəkinə nisbətən 
aşagıdır

istehsalatda daha ucuz amilin istifadəsi ölkəyə nisbi üstünlüklər əldə etməyə imkan 
verir,bunlar da onun xarici siyasətinin strukturunu və istiqamətini müəyyənləşdirir

hər bir ölkə ayrılıqda və bütün ölkələr birlikdə azad ticarətdə maraqlıdırlar

Sual: xarici ticarət dövriyəsinin aşağıdakı qruplaşmaları vardır. Aid olmayan variantı seçin. 
(Çəki: 1)

hasilat sahələrinə görə
istehsal sahələrinə görə
məhsulların emalı səviyyəsinə görə
təyinatına görə
material hazırlanmaya görə

Sual: Nomenklatura nədir. (Çəki: 1)
malların müvafiq təsnifat sistemində adlarının siyahısı adlanır
mal axınlarının universal təsnifedicisi yaranması
ən optimal variantın seçilməsi
malların emal dərəcəsi üzrə qruplaşma
beynəlxalq ticarət təsnifatı

Sual: Xammala qiymətlər necə müəyyən olunur. (Çəki: 1)
ixracatçıların və birja kotirovkasında təqdim olunan qiymətlərlə 
idxalçıların təqdim etdiyi qiymetlerle
satıcıların təqdim etdiyi qiymetlerle
dövlətin sərəncamlarına əsasən təqdim olunan qiymətlərlə
hamısı doğrudur

Sual: İstehlakçılar və satıcılar tərəfindən istifadə olunan qiymət strategiyalarının növü deyildir. 
(Çəki: 1)

dəyişmə strategiyası
saxlama strategiyası
brendinq siyasəti
çoxkanallı qiymət strategiysı
alıcıların irəli sürülmüş seqmentasiyası

Sual: Dünya qiymətləri müxtəlif asılı funksiyaları yerinə yetirir. Aid olmayan variantı seçin. 
(Çəki: 1)

perspektiv 
distribütiv
indikativ
kommunikativ
stimullaşdırıcı

Sual: Məlumat qiymətləri... (Çəki: 1)
daxili topdansatış və beynəlxalq ticarət kanalları üzrə realizasiya olunan qiymətlər
məlumatın xüsusi və firma mənbələrində məlumat verilən qiymətlər



konkret növ sənaye mallarına onların mövcud hesablama metodlarına müvafiq olaraq 
ixracatçı firmalar tərəfindən təyin olunan qiymətlər

müqavilə üzrə təsdiq olunan qiymetler
satış üzrə müəyyən olunan qiymətlər

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: FAS qiyməti nədir. (Çəki: 1)
göndərənin nəqliyyat-ekspeditor xərclərini malın limana qədər çatdırılması ilə məhdudlaşan 

qiymətlər
satıcı yalnız nəqletmə və sığortalanma üzrə xərclərinin bir hissəsini,yəni malın gəminin 

bortuna çatdırılması anına qədər daşıyır
malın daşınması,gömrük rüsumlarının ödənilməsi,siğorta üzrə yığımların verilməsi 

həmçinin malın korlanması və ya ləğv olunması xərcləri daxil olmaqla bütün xərclər daxil edilir
tamamilə malın nəql edilməsi üzrə bütün xərcləri daxil edilir,lakin sığortalanma üzrə xərcləri 

daxil edilmir
kütləvi və oxşar malların daimi fəaliyyət göstərən topdansatış bazarının qiymətləri

Sual: Birja sözünün mənası nədir. (Çəki: 1)
pul kisəsi
ticarət
saziş
müqavilə
pul

Sual: Fond birjası nədir. (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar bazarı
hərraclar geniş mal dairəsi üzrə aparılan bazarlar
daha qısa iştirakçı dairəsinə yönəlmiş əməliyyatlar bazarı
sazişər nağd mallara baglanır
bütün dünya bazarının müvafiq mala dair tələbatını yerinə yetirir

Sual: Auksionlar. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
hamısı aiddir
açıq hərraclar vasitəsilə həyata keçirilir
əvvəlcədən məyyənləşdirilmiş vaxtda heyata keçirilir
xüsusi olaraq təyin edilmiş yerdə heyatata keçirilir
muəyyən fərdi xassəli real malların satışı həyata keçirilən xüsusi təşkil edilmiş və vaxtaşırı 

bazarın müəyyən yerlərində fəaliyyət gostərən ticarət anlayışı

Sual: Ənənəvi olaraq auksionlarda neler satılır və alınır. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)
neft və neft məhsulları



incəsənət əsərləri
tarixi sənədlər
antikvar əşyalar
qiymətli məmulatlar

Sual: Offerent nədir. (Çəki: 1)
təklif olunan şərtlərlə müsabiqədə iştirak razılığı əks etdirən təklifi gondərən namizəd
təklif olunan şərtlərlə müsabiqədə iştirak razılığı əks etdirən təklifi müzakirə edən namizəd
təklif olunan şərtlərlə müsabiqədə iştirak razılıgı əks etdirən təklifi qəbul edən namizəd
təklif olunan şərtlərlə müsabiqədə iştirak razılığı əks etdirən teklifi rədd edən namizəd
təklif olunan şərtlərlə müsabiqədə iştirak razılığı əks etdirən təklifi qəbul edən və müzakirə 

edən namizəd

Sual: Proteksionizmin növü deyildir. (Çəki: 1)
regional 
selektiv
kollektiv
gizli
sahə

Sual: "Boz sahə tədbirlər" nə deməkdir. (Çəki: 1)
hüquqi normaları pozmayan,lakin yolverilməz və insafsızlıq sayılır
hüquqi normaları pozan,yolverilən insafsızlıq sayılır
malların sərhəddən qanunsuz keçirilməsine yol verməyən tədbirlər sistemi
ixracatçıların bilavasitə və qismən də olsa birbaşa vergilərdən azad olunması
idxalatda vergi güzəştlərinin tətbiq olunması

Sual: Fiskal rüsum alınmır. (Çəki: 1)
ət və ət məhsulları
çay
kofe
spirtli içkiler
kosmetik mallar

Sual: YUNKTAD beynalxalq təşkilatına aid olan ölkələr sosial-iqtisadi və coğrafi əlamətə görə 
aşağıdakı qruplara ayrılır. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

cənub-qərbi asiya olkələri
latın amerikası ölkələri
afro-asiya ölkələri
şərqi avropa ölkələri
bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf etmiş ölkələr

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: TTBR nə zaman imzalandı. (Çəki: 1)
1948
1947
1945
1978
1974

Sual: Rusiyanın ÜTT yə üzv olması ilə bağlı danışıqlar aşağıdaki istiqamətlərdə aparılmışdır. 
Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

gömrük rüsumlari uzre danişiqlar
tarif məsələləri üzre danişiqlar
xidmətlər bazarina giriş üzrə danışiqlar
kənd təsərrəfatı üzrə danışıqlar
sistem məsələlər üzrə danışıqlar

Sual: Dünya mal ixracının həcmi iki dəfə artdı. (Çəki: 1)
1929
1923
1938
1935
1931

Sual: XX əsrde ən iri mal axınları aşagıdaki istiqamətlər üzrə yayılmışdı. Aid olmayan variantı 
seçin. (Çəki: 1)

Almaniya-İngiltərə
Almaniya-Fransa
ABŞ-Kanada
ABŞ-Yaponiya
hamısı aiddir

Sual: 1990-cı illərin ortalarinda xammal idxalçıları arasında ilk yeri kim tuturdu. (Çəki: 1)
Aİ ölkələri
Yaponiya
ABŞ
Rusiya
Almaniya

Sual: 1995-ci ildə dünya ərzaq ixracının aparıcı ölkəsi hansıdır. (Çəki: 1)
ABŞ
Almaniya 
Kanada
Fransa
Yaponiya

Sual: ABŞ-a hazır paltar ixracını iki dəfə artırmaq imkanı verdi. (Çəki: 1)
Afrika üçün tetbiq edilən imtiyaz
Asiya ölkeleri üçün ölkələri tətbiq olunan imtiyaz



Çindən alınan pambığ hesabına
özünün toxuculuq sənayesini inkişaf etdirərək
butun cavablar doğrudur

Sual: Yaponiya ilk dəfə hansı ölkədən ABŞ-a nisbətən daha çox mal gətirdi. (Çəki: 1)
Çin
Qana
Hindistan
Tailand
Misir

Sual: XXI əsrdə yaponiya daha çox hansı ölkələri ozünə partnyor seçir (Çəki: 1)
inkişaf etməkdə olan olkələri
inkişaf etmiş olkələri
yeni sənayeləşmiş ölkələri
qerbi avropa olkələri
şimali afrika ölkələri

Sual: 2001-ci ildə mal ixracının ümumdünya dəyər həcminin azalması aşagıdakı mal qrupları 
uzre olmuşdur. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

hasilat məhsulları üzrə
kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə
mineral xammal mehsulları üzrə
sənaye məhsulları üzrə

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: OPEK təşkilatının yarandı. (Çəki: 1)
1960
1970
1980
1971
1981

Sual: 1980-ci ildə Yaxın Şərq ölkələrinin neft ixracında payı nə qədərdir. (Çəki: 1)
54%
52%
53%
55%
57%



Sual: Dünya neft bazarının qiymətin əmələgəlmə mexanizminin üstün olmasından irəli gələn 
inkişaf dövrünün 3-cü mərhələsi nə olub. (Çəki: 1)

OPEKin təsirinin artması
dünya neft şirkətlərinin artımının təsiri
dünya neft şirkətlərinin başçılıgı
mal göndərilməsi mənbələrinin coğrafi diversifikasiyası,fyuçers və neftlə ticarətdə digər 

təcrübi sazişlər
digər ölkələrin meydana gəlməsi-çoxlu neft ixracatçılarının və birja ticarəti və ,,kağızla,, 

neft sazişinin miqyasının artması

Sual: Dünya neft bazarının qiymətin əmələgəlmə mexanizminin üstün olmasından irəli gələn 
inkişaf dövrünün 4cü merhelesi neçənci illəri əhatə edir. (Çəki: 1)

1986-2000
1947-1972
1973-1985
2001-hazırkı dövr
1973-1986

Sual: 1958-1999 cu illər ərzində qiymətlərin orta illik artımı neçə faizdən artıq olmamışdır. 
(Çəki: 1)

2%
3%
4%
1%
5%

Sual: Dünya maşınqayırma sənayesində liderlər qrupuna daxil olan az inkişaf etmiş kiçik 
dövlətlər aşağıdakılardır. Aid olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

Luksemburq
İsveçrə
İsveç
İspaniya
Niderland

Sual: Ən çox kimyəvi məhsul ixrac edən ölkə hansıdır. (Çəki: 1)
ABŞ
Yaponiya
Almaniya
Fransa
İngiltərə

Sual: XX əsrin sonuna dünya ÜDM-ində xidmətlərin payı nə qədərdir. (Çəki: 1)
68%
57%
43%
77%
89%

Sual: Xidmət sferasının inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq dünya ölkələrini neçə qrupa ayirmaq 
olar. (Çəki: 1)



3
2
4
7
5

Sual: TTBR çərçivəsində neçə xidmət növü müəyyən olunmuşdur. (Çəki: 1)
160
170
140
150
180

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İri sənaye ölkələrində turizm sahəsində əmək qabiliyyətli əhalinin neçə faizi çalışır. (Çəki: 
1)

5%
4%
7%
6%
8%

Sual: E.Xekşer-B.Olin nəzəriyyəsi ... (Çəki: 1)
beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunmuş istehsal amiiləri nəzəriyyəsidir
məhsulun həyat tsikli nəzəriyyəsidir
sərmayənin beynəlxalq axını nəzəriyyəsidir
mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinin modifikasiyasıdır
beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi nəzəriyyəsidir

Sual: "Leontyev paradoksunun" mahiyyəti nədir. (Çəki: 1)
ABŞ ixracında muharibədən sonrakı dövrdə elmtutumlu məhsulların,idxalında ise 

sərmayətutumlu malların inkişafı
Marşall planının avropada həyata keçirilməsi
ikinci dünya müharibəsi nəticəsində almaniya,yaponiya,fransanın iqtisadiyyatının dağılması
ikinci dünya müharibəsindən sonra SSRİ-inin iqtisadi vəzittətinin möhkəmlənməsi
ikinci dünya müharibəsindən sonra avropa ölkələrinin iqtisadiyyatında əsaslı dəyişiklik]

Sual: A.Smitin nəzəriyyəsində aşağıdakı üstünlüklərə baxılır. (Çəki: 1)
absolyut
nisbi
natamam



qismen
tam

Sual: D.Rikardonun nəzəriyyəsində aşağıdakılara baxılır. (Çəki: 1)
nisbi
absolyut
kompleks
tam
qismən

Sual: Nisbi üstünlük prinsipini ilk dəfə kim formalaşdırmışdır. (Çəki: 1)
D.Rikardo
A.Marşall
A.Smit
T.Maltus
P.Samuelson

Sual: Transfert qiymetler-... (Çəki: 1)
baş beynalxalq korporasiya və onun filialları arasında malın hərəkəti zamanıqoyulam 

qiymətlər
azd bazar qiymətləri
sürüşən qiymətin fərqi
ixracın mal strukturunun diversifikasiyab qiymətidir
beynəlxalq ticarətin orta hesab qiymətləri

Sual: İdxal rüsumu və kvota arasında fərq ondan ibarətdir. Aid olan variantı seçin. (Çəki: 1)
yalnız rüsum dövlət büdcəsinə gəlir gətirir
beynəlxalq ticarətin ixtisar esilməsinə səbəb olur
qiymətin artmasına səbəb olur
ölkədə həyat səviyyəsinin aşagı düşməsinə səbəb olur
bütün cavablar səhvdir

Sual: Xarici ticarətin qeyri tarif tənzimlənməsi tədbirlərinə aid edilmir. (Çəki: 1)
gömrük rüsumları
idxal kvotası
sertifikasiya və standartlaşdırma
lisenziyalaşdırma
hamısı aiddir

Sual: Xarici ticarətin tənzimlənməsinin tarif tədbirlərinə aiddir. (Çəki: 1)
idxal rüsumu
idxal kvotası
lisenziya
könüllü məhdudiyyətlər
hamısı aiddir

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Proteksionizm rərəfdarları təsdiq edirlər ki,ticarət maneələri üçün lazımdır. (Çəki: 1)
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmi edilməsi
gənc sahələrin xarici rəqabətdən qorunması
daxili məşğulluğun artması
dempinqin qabağının alınması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kvotalaşdırma-... (Çəki: 1)
idxal və ixracın miqdar məhdudlaşdırılması
ixraca qadağaların qoyulması
idxal rüsumlarının tətbiq edilməsi 
idxalın məhdudlaşdırılması
gətirilən malların nomenklaturası

Sual: Təklif olunan siyahıdan beynəlxalq ticarəti regional səviyyədə tənzimləməyən təşkilat. 
(Çəki: 1)

YUNKTAD
EAST
NAFTA
hamısı aiddir
heç biri aid deyil

Sual: Ümumdünya ticarət təşkilatı fəaliyyətə başlayıb. (Çəki: 1)
1947
1990
1995
1991
1945

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrin mallarının dünya ixracında xüsusi çekisinin göstəriciləri hansı 
intervalda yerləşir. (Çəki: 1)

70-80%
40-50%
60-70%
50-60%
80-90%

Sual: İxracın həcmi üzrə aparıcı yeri tutur. (Çəki: 1)
qərbi avropa
mərkəzi və şərqi avropa 
cənub-şərqi asiya
yaxın və orta şərq
latın amerikası



Sual: Xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi üzrə dünya lideri ölkəsinə aid edilir. (Çəki: 1)
ABŞ,Almaniya,Yponiya
Çin,Rusiya,Meksika
Hindistan,Braziliya,Kanada
Fransa,italiya,Avstraliya
Çin,Braziliya,Argentina

Sual: Xammal və yanacaq-enerji mallarının xüsusi çəkisinin göstəricisi dünya ixracındakı payı 
hansı intervaldadır. (Çəki: 1)

10-15%
20-25%
35-40%
40-45%
50-55%

Sual: Neftə dünya qiymətləri aşağıdakılardır. (Çəki: 1)
OPEK-ə üzv dövlətlərinin rəsmi satış qiymətləri
neftin satışı üzrə konkret sazişlərin qiymətləri
neft üzrə beynəlxalq sazişlərin orta qiymətləri
neftlə dövlətlər arasında regional sazişlərin nəticəsində qoyulan qiymətlər
neftin hasil edilməsi üzrə beynəlxalq sazişlərin qiymətləri

Sual: Dünya mal ixracatında Rusiyanın mal ixracının payı nə qədərdir. (Çəki: 1)
1,8%
2,5%
10%
0,5%
4%


