
1. Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla bağlıdır  
a. Con Berens 
b. M.Veber 
c. ))F.Leyber 
d. C. Lokk 
e. N.Tusi 

 

 

2. Müstəqil elm kimi politologiyanın əsası neçənci ildə qoyulmuşdur  
a. ))1857 
b. 1853 
c. 1880 
d. 1827 
e. 1830 

 

 

3. İlk “Ali siyasi məktəb” neçənci ildə kim tərəfindən formalaşdırılmışdır  
a. 1857-ci ildə Frensis Leyber tərəfindən 
b. 1903-cü ildə Cons Lokk tərəfindən 
c. 1853-cü ildə Moks Veber tərəfindən 
d. ))1880-ci ildə Con Berecen tərəfindən 
e. 1815-ci ildə Con Stüard tərəfindən 

 

 

4. YUNESKO-nun nəzdində. “Beynəlxalq siyasi elimlər assosasiyası neçəngi ildə yaranmışdık”  
a. )))1949 
b. 1948 
c. 1939 
d. 1947 
e. 1957 

 

 

5. Geniş mənada “Rolitologiya” dedikdə nə başadüşülür 
a. )))Siyasəthaqqındabütünbilikləri əhatə edənelmsahəsir 
b. Cəmiyyəthaqqındabütünbilikləri əhatə edənelmsahəsi 
c. Dövləthaqqındabütünbilikləri əhatə edənelmsahəsi 
d. Siyasihakimiyyəthaqqındabütünbilikləri əhatə edənelmsahəsi 
e. Siyasisistemhaqqındabütünbilikləri əhatə edənelmsahəsi 



 

6. Məhdudmənadapolitologiyatermini özündə hansı elementləribirləşdirir 
a. Dövlət və sıiyasi hakimiyyəti 
b. ))Siyasi elmin obyektini və predmetini təşkiledən problemləri 
c. Siyasi sistem və siyasi rejim 
d. Siyasi şüur və mədəniyyət 
e. Siyasi partiya və istimai kütləvi təşkilatlar 

 

 

7. Müstəqil elm kimi politologiyanın predmetini nə təşkil edir  
a. ))Siyasət, siyasətin təsisatları vasitəsilə cəmiyyət və şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətləri 
b. Dövlət hüquq və siyasi partiyalar 
c. Siyasi proseslər və siyasi münasibətlər 
d. Siyasi hakimiyyət və səmiyyət arasındakı münasibətlər 
e. Siyasət, siyasi şüur və mədəniyyət 

 

 

8. “Siyasət xalqın oyanan ruhunu, dəyişikliyə olan istəyini boğmaq vasitəsidir”-fikri kimə 
məxsusdur?  

a. F.Akvinali 
b. ))N.Makivelli 
c. N. Tusi 
d. M. Əmədi 
e. T.Mor 

 

 

9. “İctimmai əməyin təşkili, istehsal prosesində özbaşnalıq və hərcmərcliyə yol verməmək üçün 
müəyən tədbirlərə ehtiyac olur ki, bütün bunlar “Siyasət” adalanır fikri kimə məxsusdur  

a. ))N.Tusi 
b. N. Makivelli 
c. İ. Xəldun 
d. M. Əhvədi 
e. N.Gəncəvi 

 

 

10. Siyasətin neçə tipii mövcuddur  
a. Daxili, xarici və beynəlxalq siyasət 
b. ))Daxili, xarici və dünya siyasəti 



c. Sosial, iqtisadi və hərbi siyasət 
d. Sosial, mədəni və iqtisadi siyasət 
e. Xarici, beyneəlxalq və dünya siyasəti 

 

 

 

11. Politologiyanın müstəqil elm kimi başlıca məqsədini nə təşkil edir  
a. Cəmiyyətin sosial və siyasi strukturunun tədqiq edilməsi 
b. ))Siyasi sistemlərin strukturu və fəaliyyətinin tədqiq edilməsi 
c. Cəmiyyətin ictimai fəallığının tədqiqi 
d. Cəmiyyətin siyasi şüur və mədəniyyət səviyyəsinin tədqiqi 
e. Siyasi hakimiyyətin idarəetmə üsul və vasitələrinin tədqiqi 

 

 

12. Aşağıda sadalananlardan hansılır polotologiyanın qanunauyğunluqlarına aiddir  
a. İqtisadi, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar 
b. Psixoloji, siyasi, ictimai qanunauyğunluqlar 
c. İctimai, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar 
d. ))) Siyasi-iqtisadi, siyasi sosial, siyasi psixoloji, qanunauyğunluqlar 
e. Sosial və ictimai qanunauyğunluqlar 

 

 

13. Politologiya digər ictimai elmlərin istifadə etdiyi hansı metodlardan istifadə edir  
a. ))Ümumməntiqi və nəzəri metodlar 
b. Sistemli və nəzəri metodlar 
c. Bixeviorist və ümumməntiqi metodlar 
d. Nəzəri və bixoviorist metodlar 
e. Ümumməntiqi və sistemlə təhlil metodları 

 

 

14. Sistemlitəhlilmetoduhansı ünsürləri özünə daxiledir 
a. Sistem, mühit, ictimai rəy 
b. ))Sistem, mühit, cavab reaksiyası 
c. Mühit və sosial sfera 
d. [yeni cavab]Sosial-siyasi mühit və ictimai rəy 
e. Siyasi, sosial mühit və cavab reaksiyası 

 



 

15. Müstəqilelmkimipolitologiyanınistifadə etdiyimetodlar 
a. ))Sistemlitəhlil, müqayisəlitəhlil, bixeviorçu 
b. Ümumməntiqi, nəzəri, bixeviorçu 
c. Bixeviorçu, nəzəri, sistem təhlili 
d. Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu 
e. Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu 

 

 

16. Aşağıdakılardan şansı sosiologiyanın funksiyası deyil  
a. İdrak 
b. İdarəetmə 
c. Tərbiyavi 
d. Proqnozlaşdırıcı 
e. )) İdeoloji 

 

17. E.ə.VI-V ci əsirlərdə yaşamış çin mütəfəkkiri Konfitsiyə görə cəmiyyətin sosial siyasi həyatı hansı 
hissələrə bölünür  

a. Stabillik, Uyğunlaşma, Anarxiya 
b. ))Nizamsızlıq, Stabillik, Böyük uyğunlaşma 
c. Uyğunlaşma, Stabillik, Qeyri sabitlik 
d. Stabillik, Avtomatizm, Analogiya 
e. Müıtəqillik, Sabitlik, Böyük uyğunlaşma 

 

 

18. “Dövlət cəmiyyətin sosial önəmi olan ailənin sinonimidir ifadəsi hansı qədim dövr 
mütəfəkkirinə aiddir  

a. Loo-szı 
b. Moa-szı 
c. Periandr 
d. Solon 
e. ))Konfutsi 

 

 

19. “Patriarxal-parenalist” nəzəriyyə hansı qədim dövr mütəfəkkimrinə aiddir:  
a. ))Konfutsi 
b. Mao-szı 
c. Mao-szı 
d. Lao-szı 



e. Şan-Yan 
f. Solen 

 

 

20. “Dövlət ədalətlə qanunlar əsasında qurulmalı və idarə olunmalıdır”-fikri hansı qədim dövr 
mütəfəkkirinə aiddir  

a. Pifaqor 
b. )) Sokrat 
c. Heraklit 
d. Platon 
e. Demokrit 

 

 

21. “Çox gülməlidir insanlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi məsləhət bilmədiyi halda, 
dövləti idarə etməyi rüşkatma yolu ilə həll edirlər” -fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir  

a. Heraklit 
b. Pifaqor 
c. Demokrit 
d. Platon 
e. ))Sokrat 

 

 

22. Platona görə “İdeal dövlətdə” mühafizəçilərin funksiyası nədən ibarətdir  
a. Muhafizəçilər-qulların hüquqlarını müdafiə edirdilər 
b. ))Mühafizəçilər-dövlətin zor aparatını yaradırlar və arestokrat quldarların sinfi 

hökmranlığını qoruyurlar 
c. Mühafizəçilər- əkinçi və sənətkarların hüquqlarını müdafiə edirlər 
d. Mühafizəçilər – idarəedən və idarəolunanların hökmranlığını qoruyurlar 
e. Mühafizəçilər- mövcud dövlət quruluşu və hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə 

edirlər 

 

 

 

23. “Bir insan üçün qul, digəri üçün ağa-quldar olmaq faydalı və ədalətlidir”-fikri hansı qədim dövr 
mütəfəkkirinə aiddir:  

a. ))Aristotel 
b. Ploton 
c. Sokrat 



d. Pifaqor 
e. Demostfen 

 

 

24. Arestotelə görə aşağıdaqeydolunanlardanhansılar “qeyrinormal” dövlətformasınaaiddir 
a. ))Tiraniya, oliqarxiya, demokratiya 
b. Tiraniya, oliqarxiya, anarxiya 
c. Demokratiya, aristokratiya, demokratiya 
d. Tiraniya, politiya, demokratiya 
e. Demokratiya, politiya, aristokratiya 

 

 

25. Aristotelin ideal dövlət tipi hansıdır  
a. Aristokratiya 
b. ))Politiya 
c. Monarxiya 
d. Tironiya 
e. Oliqarxiya 

 

 

26. Elimizm dövrü mütəfəkkiri Dikearxa görə “ideal dövlət” forması özündə hansı dövlət 
formalarının elementlərini birləşdirməlidir  

a. Monorxiya, oliqarxiya, demokratiya 
b. ))Monarxiya, aristokratiya, dekmokratiya 
c. Manarxiya, demokratiya, politiya 
d. Demokratiya, aristokratiya, politiya 
e. Monarxiya, tiraniya, oliqarxiya 

 

 

27. “Cəmiyyətin sinfi-idarəçilik təşkilini zəruri və qanunauyğun hal hesab edən” -orta əsr 
mütəfəkkiri hansıdır  

a. Əl-Fərabi 
b. ))İbn-Rüşd 
c. İbn-Sina 
d. Əl-Biruni 
e. İbn-Sina 

 

 



28. “Dövləti varlıların sadə xalqı istismar etmək üçün hökm apparatı vasitəsi” hesab edən intibah 
dövrü mütəfəkkiri hansıdır  

a. ))Tomas Mor 
b. Frensis Bekon 
c. Jan Boden 
d. Nikolo Makiavelli 
e. Con Lokk 

 

29. “Cəmiyyətdə hamının hamıya qarşı müharibəsi labüddür” ideyası kimə məxsusdur  
a. ))Tomas Hobbs 
b. Con Lokk 
c. Şarl lui Monteskye 
d. Benedikt Spinoza 
e. Pyer Qassendi 

 

 

30. “Dövlətin yaranmasında başlıca məqsəd öncə xüsusi mülkiyyətin mühafizəıi zərurəti olmuşdur”-
fikri aşağıdakı adları çəkilən mütəfəkkirlərdən hansına  

a. Şarl Lui Madeskye 
b. ))Con Lokk 
c. Benedit Srinoza 
d. Pyer Qassendi 
e. Tomas Hobbs 

 

 

31. Ş.L.Monteskyeyə görə ideal dövlət tipi hansıdır  
a. ))Hakimiyyətin bir şəxsin əlində cəmlənməsinin qarşısını almaq 
b. Hakimiyyəti parçalamay 
c. Xalqın idarəetmədə iştirakını təmin etmək 
d. Siyasi proseslərdə xalqın iştirakını təmin etmək 
e. Siyasi idarəetməni sadələşdirmək 

 

 

32. “Cəmiyyətin mənəviyyatı qanunvericilik və idarə formasından asılıdır" fikri aşağıda adları 
çəkilən mütəfəkkirlərdən hansına məxsusdur  

a. Jan-Jak Russo 
b. ))Deni di Dro 
c. Şarl lui Motoskye 
d. Con Lokk 
e. Tomas Hobbs 



 

 

33. İctimai münasibətlərin fundamentini “Sinif-dövlət-siyasət” formulu ilə xarakterizə edən 
mütəfəkkirlər hansılardır  

a. ))K.Marks və F.Engels 
b. K.Marks və F.Engels 
c. Ş.L.Monteskye və C.Lokk 
d. T.Hobbs və C.Lokk 
e. F.Engels və İ.Kant 

 

 

34. “Siyasi baxışlarda əxlaq məsələləri xüsusilə əxlaq mühüm yer tutur"-fikri kimə aiddir  
a. Con Eliat 
b. Tomas Cefferson 
c. ))Beniamin Frankilin 
d. Tomas Cefferson 
e. Olvin Toffer 

 

 

 

35. N.Gəncəvinin siyasi idealı ilk əvvəl və sonra nə olmuşdur?  
a. utopik monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti 
b. maarifçi monarxiya, sonra demokratik respublika 
c. maarifçi feodalizm, sonra xalq hakimiyyəti 
d. maarifçi monarxiya, sonra utopik dövlət 
e. maarifçi monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti 

 

 

36. M.F.Axundov yaradıcılığının ilk illərində hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi çıxış edirdi?  
a. Konstitusiya monarxiya 
b. ))Maarifçi monarxiya 
c. Demokratik respublika 
d. burjua respublikası 
e. xalq hakimiyyəti tərəfdarı 

 

 

37. XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən M.Axundov hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi çıxış edir?  



a. demokratik monarxiya 
b. ))xalq hakimiyyəti 
c. maarifçi monraxiya 
d. konstitusiyalı monarxiya 
e. inqilabçı dmokratiya 

 

 

38. “Avesta”ya görə dövlət hakimiyyətinin möhkəmliyi nədən asılıdır  
a. Cəmiyətin mühavizəsindən 
b. ))Vətəndaşlarda mənəvii borcun necə tərbiyə edilməsindən 
c. Vətəndaşla dövlət arasındakı münasibətin xarakterindən 
d. Cəmiyyətdəki ünsiyyət formasından 
e. Vətəndaşlarda “vətəndaşlıq” hissinin necə tərbiyə edilməsindən 

 

 

39. “Allah nemətləri hamı üçün yaradılmışdır, ona görə də nemətlər hamı arasındı bərabər 
bölüşdürülməlidir”-ideyası kimə məxsusdur  

a. Zərdüşt 
b. Mani 
c. ))Məzdək 
d. Babək 
e. Cavidan 

 

 

40. N. Tusiyə görə siyasətin hansı növləri mövcuddur  
a. ))Fəzilətli və naqis 
b. Xeyrə və şərə xidmət edən 
c. Səbəbi xeyir olan və səbəbi şər olanlar 
d. daxili və beynəlxalq 
e. Xarici və daxili 

 

 

41. Nəsrəddin Tusi siyasətin hansı növlərini göstərirdi?  
a. ölkə siyasəti, camaat siyasəti, kəramət siyasəti, sosial siyasət 
b. ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, xarici siyasət, camaat siyasəti 
c. ölkə siyasəti, kəramət siyasəti, camaat siyasəti, xarici siyasət 
d. )) ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, kəramət siyasəti, camaat siyasəti 
e. ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, zor və güc siyasəti, insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə aparılan sosial siyasət 



 

 

42. Azərbaycan xalqının siyasi fikrinin sistemli şəkildə şərh olunduğu ilk yazılı abidəsi necə adlanır  
a. Qanun 
b. Zərdüştlük 
c. ))Avesta 
d. Hökümdar 
e. Sonsuz zaman 

 

 

43. “İnsanlar könüllü şəkildə birləşmək arzusunda olduqları zaman, onların tələbatını ödəmək 
məqsədiylə yaranır”- fiziki hansı orta əsr mütəfəkkirinə məxsusdur  

a. M.Fizuli 
b. M.Əvədi 
c. Ə. Bəhmənyar 
d. N. Gəncəvi 
e. ))N. Tusi 

 

 

44. “Ölkə sahibi olmaq istəyənin yeddi xüsusiyyəti olmalıdır: atalıq, alicənablıq, mətinlik, kişilik 
əzmi, səbirli olmaq, var dövlət, sadiq köməkçilər”-fikri hansı orta əsr mütəfəkkirlərinə 
məxsusdur  

a. ))N.Tusi 
b. M.Fizuli 
c. N. Gəncəvi 
d. Ə.Bəhmənyar 
e. M. Əmədi 

 

 

45. “Ölkəni idarə edən monarx zülmünün və cəhalətin əlehinə olmalıdır”-fikri hansı mütəfəkkirə 
məxsusdur  

a. ))A.Bakıxanov 
b. M.F. Axundov 
c. N.Tusi 
d. N.Gəncəvi 
e. M.M.Ə.Kazımbəy 

 

 



46. “Dünyada o cümlədən də siyasi həyatda hər şey təbii, sarsılmaz qanunlar əsasında inkişaf edir”-
ideyası hansı mütəfəkkirə məxsusdur  

a. ))M.M.Ə.Kazımbəy 
b. M.F.Axundov 

A. Bakıxanov 
c. H. Zərdabi 
d. C. Məmmədquluzadə 

 

47. Əbülhəsən Bəhmənyar feodalizm quruluşu haqqında nə deyirdi və səadətə çatmaq yolunu 
nədə görürdü  

a. ))o mövcud quruluşu tərifləyir və səadətə çatmaq yolunu təhsil və mənəvi 
təkmilləşmədə görürdü 

 mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu təhsil və mənəvi 
təkmilləşmədə görürdü 

 mövcud quruluşu tərifləyir və səadətə çatmaq yolunu xeyirxah 
hökmdarda görürdü 

 mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu inqilabda görürdü 

 mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu xalqın hakimiyyətə 
gəlməsində görürdü 

 

 

48. Nizami Gəncəvi feodal cəmiyyətinin nöqsanlarının başlıca səbəbini nədə görürdü?  
a. ))ədalətsizliyə, zorakılığa və qarətə əsaslanan dövlətin xaraketrində görürdü 
b. şahların dövləti düzgün idarə etməmsində görürdü 
c. şahların əhali tərəfindən seçilməmsində görürdü 
d. şahların maariflənməsində görürdü 
e. ədalətsizliyə və zorakılığa əl atan şahlar monarx¬ların maarifçi olmamasında görürdü 

 

 

49. M.Ə.Rəsulzadə hürriyyətin beş əsas formasını göstərirdi?  
a. söz azadlığı, mətbuat azadlığı, azsaylı xalqların azadlığı, vicdan azadlığı, ittifaq azadlığı 
b. söz azadlığı, mətbuat azadlığı, milli azadlıq, malın, canın mühafizə olunması, vicdan 

azadlığı 
c. söz azadlığı, mətbuat azadlığı, cəmiyyət və ittifaq azadlığı, vicdan azadlığı, xalq azadlığı 
d. söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, malın, canın mühafizə 

olunması 
e. ))söz azadlığı, mətbuat azadlığı, malın və canın mühafizə olunması, cəmiyət və ittifaq 

azadlığı, vicdan azadlığı 

 

 



50. “Kəmalüdövlə məktubları” əsərində M.F.Axundov hansı idarəetmə formasını təbliğ edirdi  
a. Teokratik monarxiya 
b. Mütləq monarxiya 
c. Parlament monarxiya 
d. ))Konstitusiyalı monarxiya 
e. Maarifçi monarxiya 

 

 

51. H. Zərdabi cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni geriliyinin səbəbi kimi hansı amili göstərirdi  
a. xalqın ictimai aktivliyinin aşağı səviyyədə olması 
b. ))Xalqın müasir elmi biliklərdən xəbərsiz olması 
c. Xalqın siyasi şüur səviyyəsinin aşağı olması 
d. Xalqın siyasi mədəniyyət səviyyəsinin aşağı olması 
e. Xalqın siyasi savadsızlığı 

 

 

52. C. Məmmədquluzadənin ideal dövlət quruluşu aşağıda qeyd olunanlardan hansıdır  
a. ))Demokratik respublika 
b. Konstitusiyalı monarxiya 
c. Parlamentli monarxiya 
d. Respublika 
e. Monarxiya 

 

53. Siyasi münasibətlərin mürəkkəb forması nədir?  
a. ))cəmiyyətin siyasi sistemi 
b. siyasi partiyalar 
c. siyasi birliklər 
d. ictimai-siyasi quruluş 
e. ictimai birlik formaları 

 

 

54. Siyasətin səviyyələri aşagıdakılardır:  
a. ))mikro,meza və meqa səviyyələri 
b. aşağı,ondan bir az yüksək və yüksək səviyyələr 
c. orta,ali,yüksək səviyyələr 
d. aşağı,orta,ali səviyyələr 
e. orta,ali,meqa səviyyələr 

 



 

55. Siyasətin beynəlxalq subyektləri bunlardır  
a. müxtəlif xarakterli beynəlxalq təşkilatlar 
b. ayrı-ayrı dövlətlər arasında yaradılan ittifaqlar 
c. ATƏT vəBMT 
d. ))Milli dövlətlər, supermilli, təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları BMT-yə daxil olan 

təşkilatlar 
e. iri şirkətlər və milli birliklər 

 

 

56. Siyasi əlaqələrin bir forması olub insanların siyasi maraqlarının üst-üstə düşüb düşməməsi 
əsasında təşəkkül tapan siyasi əməkdaşlıq və siyasi rəqabətdə təzahür edən münasibətlər necə 
adlanır:  

a. İctimai-siyasi münasibətlər 
b. Sosial-siyasi münasibətlər 
c. İctimai münasibətlər 
d. Sosial münasibətlər 
e. ))Siyasi münasibətlər 

 

 

57. İnsanları siyasi maraqlara, siyasi baxışlara görə bir-birindən ayıran, özünün daxili təşkilatının 
xüsusiyyətlərinə görə öz yerini tutan müxtəlif siyasi birliklərin məcmusu necə adlanır:  

a. ))Siyasi struktur 
b. sinfi struktur 
c. Demokrafik struktur 
d. Milli-etnik struktur 
e. Sosial struktur 

 

 

58. Siyasəti insan birliklərinin formaları arasında münasibətlərin ən vacibi hesab edən mütəfəkkir 
kimdir:  

a. ))Aristotel 
b. Platon 
c. Pifaqor 
d. Siseron 
e. Demokrat 

 

 



 

59. Siyasi partiyalar və ittifaqlar hansı məqsədlə yaradılır?  
a. qrup mənafelərini əks etdirmək 
b. milli mənafeləri qorumaq 
c. ictimai maraqlara cavab vermek 
d. ))dövlət hakimiyyətini əldə etmək və maraqlarına görə istifadə etmək 
e. hakimiyyət strukturlarını qurumaq 

 

 

60. Y.M.Danken siyasətdə hansı üç aspekti əsas hesab edir?  
a. rəhbərlik, idarəçilik, strategiya 
b. ))idarəçilik, strategiya,mülahızə 
c. darəçilik, taktika,strategiya 
d. strategiya, mülahizə,rəhbərlik 
e. rəhbərlik təşkilatçılıq, idarəetmə 

 

 

61. FransızpolitoloquJ. M. Dankensiyasəttermininiizahetmək üçünhansı amilləri önplana çəkir:  
a. ))İdarəçilik, strategiya, mülahizə 
b. İdeya, hakimiyyət, cəmiyyət 
c. Mülahizə,idealogiya, strategiya 
d. Sosial-siyasi münasibətlər və siyasi idarəetmə 
e. Azadlıq, aşkarlıq,milli siyasət 

 

 

62. insanların ictimai rifahın əlavə edilməsinə yönəldilmiş şüurlu fəaliyyət siyasətə hansı amildən 
yanaşmanı özündə təzahür etdirir:  

a. Sosial 
b. ))Etit 
c. Hakimiyyət 
d. Stratifikasiya 
e. İctimai 

 

 

63. Çoxcəhətli ictimai münasibətlərin, insan fəaliyyətinin, davranışlarının, baxışlarının, hakimiyyətə 
dair və cəmiyyətin idarə olunmasında konkret məsələlərə görə insanlar arasında mövcud olan 
rəngarəng əlaqələrin toplusu necə adlanır:  

a. ))Siyasət 



b. Hakimiyyət 
c. İdealogiya 
d. Siyasi sistem 
e. Siyasi baxışlar 

 

 

64. Siyasətin əsas komponentləri bunlardır:  
a. idel obraz,siyasi reallıq,qiymətləndirmə 
b. ))arzu edilən quruluş obrazı,siyasi reallıq,siyasi məqsədə çatmağın yolları və vasitələri 
c. qiymətləndirmə, təşkilatlanma,məqsədə çatmaq yolları 
d. ideal quruluşun obrazı,straneji,qiymətləndirmə,siyasi reallıq 
e. siyasi məqsəd,taktika,strategiya və siyasi reallıq 

 

 

65. Siyasətin hansı elementləri vardır?  
a. ideoloji yanaşma,siyasi təsisatlar 
b. ))normativideyalar,hakimiyyətvə siyasiideyalar,münasibətlər,siyasiinstitutlar 
c. siyasi institutlar və təşkilatlar 
d. qanunlar,nəzəriyyə və baxışlar 
e. ideyalar,doktrianalar və nəzəriyyələr 

 

 

66. .Siyasi mənafelərin əsas məhrələləri bunlardır?  
a. subyektin vəziyyəti, dərk olunma səviyyəsi,real qiymətləndirmə,təsislənmə 
b. təsisatlanma,təşkilatlanma,başa düşmə 
c. dərk etmə,təsisatlanma,ideoloji yanaşma 
d. praktiki yanaşma,təsisatlanma,təşkilatlanma,real qiymətləndirmə 
e. ))praktiki əlaqələrdə subyektin vəziyyəti,dərk olunması,davranış və fəaliyyət 

motivləri,mənafelərin təsisləndirilməsi,hərəkətin özü 

 

 

67. Siyasi hakimiyyətin əldə edilib, istifadəsi və bölüşdürülməsinə dair siyasi həyatın subyektlərinin 
qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı fəaliyyəti hansı münasibətləri xarakterizə edir:  

a. ))Siyasi 
b. Sosial 
c. İctimai 
d. İqtisadi 
e. Psixoloji 



 

 

68. Siyasi münasibətlərin mərkəzi nöqtəsini hansı münasibətlər təşkil edir:  
a. ))Hakimiyyətə dair mərkəzdə və yerlərdə yaranan münasibətlər 
b. Siyasi münsaibətlərə dair münasibətlər 
c. Sosial strukturun elementləri arasındakı münsaibətlər 
d. Vətəndaşlar arasındakı sosial-siyasi münasibətlər 
e. Sosial-siyasi münasibətlər 

 

 

69. Cəmiyyətdə müxtəlif sosial qruplar əmələ gətirən ictimai münasibətlər forması və real əlaqələr 
neçə adlanır:  

a. ))Mənası 
b. Maraq 
c. İdealogiya 
d. Siyasət 
e. Fəaliyyət 

 

70. Şəxsiyyətin tabeetmə modeli kim tərəfindən irəli sürülmüşdür  
a. ))T.Hobbs 
b. A.Smit 
c. H.Spenser 
d. C.Lokk 
e. M.Veber 

 

 

71. Liderliyin psixoanaliz mövqeyindən açıqlayan mütəfəkkir hansıdır  
a. ))Z.Freyd 
b. F.Nitsşe 
c. C.Lokk 
d. S.Xuk 
e. M.Veber 

 

 

72. İnsanın bioloji xüsusiyyətləri hansılardır  
a. insanın səmiyyətdə qazandığı sosial ünsiyyətlər 
b. ))İnsana irsən qabliyyət formasında verilən vergi 
c. İnsana irsən keçən fiziki xüsusiyyətlər 



d. İnsanın sosial-siyasi xüsusiyyətləri 
e. İnsanın digərləriylə ünsiyyət zamanı qazandığı, xüsusiyyətləri 

 

 

73. İnsanın psixoloji xüsusiyyətinə hansı aiddir  
a. Cəmiyyəti dərketmə prosesi 
b. Cəmiyyətdəki sosial-siyasi vəziyyətidərketmə prosesi 
c. ))Özünüdərketmə prosesi 
d. Sosial prosesləri dəketmə prosesi 
e. İctimai prosesləri dərketmə prsesi 

 

 

74. Konkret tarixi münasibətlərin məhsulu və aparıcısı kimi çıxış edən, özünün şüuru ilə onlara təsir 
göstərən, əmək, sosial-siyasi fəaliyyətinə və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyinə görə fərqlənən, 
öz üzərinə sosial funksiyalar götürən və bu funksiyaları idarə edən subyekt kimdir  

a. varlıq 
b. ))Şəxsiyyət 
c. Fərd 
d. İnsan 
e. Cəmiyyət 

 

 

75. Şəxsiyyətin modelləri hansılardır  
a. Tabeetmə, mənafe, demokratiya 
b. ))Tabeetmə, mənafe, plyuralist 
c. Mənafe, demokratik, avtoritar 
d. Tabeetmə, demokratik, avtoritar 
e. Demokratik, mənafe, plyuralist 

 

 

 

76. Şəxsiyyətin plüralist modelinə görə siyasi proseslərdə aparıcı rol oynayan element hansıdır  
a. ))Siyasi partiya və qruplar 
b. Siyasi hakimiyyət və siyasi partiyalar 
c. Dövlət və siyasi partiyalar 
d. Cəmiyyət və siyasi qruplaşmalar 
e. Kütlə və siyasi partiyalar 

 



 

77. Siyasi lideri fetişləşdirən,onun xalqdan,sinifdən azad olmasını zəruri heab edən müəllif  
a. S.Xuk 
b. Z.Freyd 
c. )).Nitsşe 
d. C.Lokk 
e. M.Veber 

 

 

78. N.Tusiyə görə lider olmaq istəyənin insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır  
a. atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,siyasi mədəniyyətəbirli olmaq,var-dövlət sahibi 

olmaq,sadiq köməkçilər 
b. mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq,sadiq köməkçilər 
c. atalıq,mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq, 
d. atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,sadiq köməkçilər 
e. ))atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,səbrli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq,sadiq 

köməkçilər 

 

 

79. .Ənənəvi liderin başlıca xüsusiyyəti  
a. ))Elitaya mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inam 
b. Kütləyə mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inam 
c. Elitaya mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inamsızlıq 
d. Kütləyə mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inamsızlıq 
e. Ənənələrin müqəddəsliyinə inam 

 

 

80. Siyasi liderin obyektinə aiddir  
a. Millət, sosial qrupp və təbəqələr 
b. Siyasi partiya, qrupp və ayrıca fərdlər 
c. Xalq, sosial qrup və təbəqələr 
d. ))Millət, xalq, sosial qrupp və təbəqələr, professional və demokrafik 
e. Sosial qrup, sinif və sosial təbəqələr 

 

 

81. Siyasi liderin subyektinə aiddir  
a. Millət, sosial qrup, təbəqə 
b. ))Siyasi partiya, qrup və ayrıca fərdlər 



c. Siyasi partiya və ayrıca fərdlər 
d. Xalq, sosial qrup və təbəqələr 
e. Xalq, millət, cəmiyyət 

 

 

 

82. Şəxsiyyətin modelləri hansılarır  
a. ))Tabeetmə,mənafe,pllyuralist 
b. Tabeetmə,mənafe,demokratik 
c. mənafe,pllyuralist, avtoritar 
d. demokratik,avtoritar, mənafe 
e. Tabeetmə,avtoritar, demokratik 

 

 

83. Ali-bioloji tip,fövqəlinsan haqqında konsepsiyanın müəllifi kimdir  
a. ))F.Nitsşe 
b. Z.Freyd 
c. S.Xuk 
d. De Qoll 
e. M.Veber 

 

 

84. Harizmalı liderin başlıca xüsusiyyətləri  
a. ))Rəhbərin qabiliyyətinə hədsiz inam, onun əlahiddəliyi, şəxsiyyətə pərəstiş 
b. Rəhbərə inamsızlıq,şəxsiyyətə pərəstiş 
c. Rəhbərin əlahiddəliyi, şəxsiyyətə pərəstiş 
d. Rəhbərə hədsiz inam 
e. Şəxsiyyətə pərəstiş 

 

 

85. Liderliyi “psixoanaliz” mövqeyindən açıqlayan mütəfəkkir hansıdır  
a. F. Nitsşe 
b. ))Z. Freyd 
c. S.Xuk 
d. M. Veber 
e. C.Lokk 

 



 

86. Siyasi lideri fetisləşdirən, onun xalqdan, sinifdən azad olunmasını zəruri hesab edən müəllif 
hansıdır  

a. M.Veder 
b. C.Lokk 
c. ))S Xuk 
d. F. Nitsşe 
e. Z. Freyd 

 

 

87. M. Veberə görə siyasi liderlərin növləri hansılırdır  
a. Ənənəvi, harizmalı, demokratik 
b. ))Ənənəvi, harizmalı, rasional-leqal 
c. Harizmalı, avtoritar, demokratik 
d. Ənənəvi, demokratik, totalitar 
e. Harizmalı, rasional-leqal, demokratik 

 

88. Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin mənbəyi nədir?  
a. siyasi qruplr və təşkilatlar 
b. siyasi partiyalar 
c. ictimai-kütləvi hərəkatlar 
d. ))Azərbaycan xalqı 
e. Dövlət hakimiyyətinin mənbəyi olmur. 

 

 

89. Hakimiyyət bölgüsü prinsipini ilk dəfə kim irəli sürmüşdür?  
a. Ş.Monteskyö 
b. ))C.Lokk 
c. T.Hobbs 
d. N.Makiavelli 
e. A.Helvetsi 

 

 

90. Hakimiyyəti Allahın yaratdığı qayda hesabedən mütəfəkkir kimdir  
a. H.Morgentan 
b. )).Akvinalı 
c. T.Hobbs 
d. C.Lokk 
e. N.Makiavelli 



 

 

91. ”Hakimiyyət ayrıca bir fərdin və ya qrupun başqaları üzərində öz iradəsini həyata keçirməsidir”-
fikri kimə məxsusdur  

a. ))P.Blau 
b. Aristotel 
c. Platon 
d. C.Lokk 
e. T.Hobbs 

 

 

92. Hakimiyyəti bəzi insanların əmrlər verməsi, digərlərinin isə onu yerinə yetirməklə məşğul 
olması kimi izah edən amil hansıdır  

a. Relyasionist 
b. ))Biheviorist 
c. Psixoloji 
d. Teleoloji 
e. Struktur-funksional 

 

 

93. Hakimiyyəti insan cəmiyyətinin özünütəşkili üsulu, sosial təşkilat kimi izah edən amil aşağıda 
qeyd olunanlardan hansıdır  

a. ))Struktur-funksional 
b. Relyasionist 
c. Biheviorist 
d. Psixoloji 
e. Teleoloji 

 

94. Hakimiyyətin hansı səviyyəsi idarəetmədə əlaqələdirici kimi çıxış edir?  
a. birinci səviyyə əsasdır 
b. üçüncü səviyyə əsas və əlaqələndiricidi 
c. heç bir əsa deyil 
d. ikinci səviyyənin rolu yoxdur 
e. ))orta səviyyə 

 

 

95. C.Lokka görə dövlət hakimiyyətinin əsas vəzifəsi hansılardır  



a. ))qanunlar qəbul etmək,onu pozanları cəzalandirmaq,vətəndaşları xarici təcavüzdən 
qorumaq 

b. Dövləti iqtisadi,hərbi və siyasi cəhətdən idarə etmək 
c. Dövləti hərbi cəhətdən qorumaq,müvafiq,qanunlar qəbul etmək 
d. azadlığı,müstəqilliyi qorumaq,qanunların aliliyini təmin etmək 
e. hərbi və siyasi cəhətdən dövləti qorumaq,azadlığı təmin etmək 

 

 

96. S.Monteskyö hansı əsərində hakimiyyət bölgüsünü əsaslandırmışdır?  
a. demokratik quruluş 
b. Respublika 
c. ))qanunların ruhu 
d. Fars məktubları 
e. dövlət və cəmiyyət 

 

 

97. A.Entsioniyə görə hakimiyyətin həyata keçirilmə vasitələri hansılardır  
a. ))Utilitar,məcburi,normativ 
b. Sosial,iqtisadi,məcburi 
c. Siyasi,iqtisadi,məcburi 
d. Utilitar,normativ,məcburi 
e. Sosial və normativ 

 

 

98. Hakimiyyətin bir sıra adamların digərlərinə mütləq və ya nisbi tabeçiliyini nəzərdə tutan 
təzahür forması necə adlanır  

a. ))Ağalıq 
b. Tabelik 
c. Rəhbərlik 
d. İdarəetmə 
e. Nüfuz hakimiyyəti 

 

 

 

99. Hakimiyyətintəzahürformaları hansılardır?  
a. idarəetmə,təşkiletmə,məcburetmə,normativləşdirmə 
b. ağalıq,idarəetmə,rəhbərlik,məcburetmə,nəzarət 
c. ))ağalıq,rəhbərlik,idarəetmə,təşkiletmə,nəzarət 



d. agalıq,məcburetmə,təşkiletmə,nəzarət 
e. nəzarət,normalaşdırma,təşkiletmə,rəhbərlik 

 

 

100. Siyasi hakimiyyətin funksiyaları hansılardır?  
a. cəmiyyət idarə etmək,parlament formalaşdırmaq 
b. siyasi sistem təşkil etmək,təsisat qruplarını istiqamətləndirmək. 
c. qanunverici orqanları formalaşdırmaq,icraedici orqnları təşkil etmək 
d. ))siyasi sistemin formalaşması,siyasi münasibətlər,cəmiyyət və dövlətin idarə olunması, 

siyasi rejimin təşkili, hakimiyyət orqanlarının siyasi prosesləri lazımi istiqamət 
yönəltməsi 

e. Məhkəmə sistemini yaratmaq, yerli özünü idarəni təşkil etmək 

 

 

101. Sosial –siyasi təbiətinə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir  
a. ))Monarxiya ,respublika 
b. Siyasi ,qeyri siyasi 
c. Təkbaşına ,poliarxik 
d. Dövlət,assosiativ 
e. Parlament ,hökümət 

 

 

102. Hakimiyyətin təşkil olunma səviyyələri hansılardır  
a. Makro və mikro 
b. Makro,ara,mikro 
c. Mezo,orta 
d. Makro,mezo 
e. ))Makro,orta,mikro 

 

 

103. Siyasi hakimiyyətin subyektləri hansılardır  
a. Siniflər və sosial təbəqələ 
b. ))Təsisatlı,assosiasiyalaşmış və anomik qruplar 
c. Sosial qruplar və təbəqələr 
d. Siyasi partiyalar və sosial təbəqələr 
e. Assosiasiyalaşmış qruplar və elitalar 

104. Siyasi sistemi fərqləndirən xüsusiyyətlər  
a. ))Hakim mövqeyə malik olması,daha yaxşı formalizə olunması 
b. Hakim mövqeyə malik olması 



c. Daha yaxşı formalizə olunması 
d. Hökmran olması 
e. Müstəqil olması 

 

 

105. Siyasi sistemin muxtariyyətini məhdudlaşdıran vasitə hansıdır  
a. ))İqtisadiyyat 
b. Mədəniyyət 
c. Mənəviyyat 
d. Sosial mühüt 
e. İctimai rəy 

 

 

106. .”Siyasisistem “terminipolitologiyaelminə kimtərəfindənvə nə zamangətirilmişdir 
a. xx əsrin 20-ciillərində E.Fon.Bertalayntərəfindən 
b. xx əsrin birinci yarısında D.İsten tərəfindən 
c. xx əsrin ikinci yarsında T.Parsens tərəfindən 
d. xx əsrin əvəllərində Q.Almond tərəfindən 
e. ))xxəsrin 50-60cı illərində D.İston tərəfindən 

 

 

107. Siaysi sistemin aşağıdakı tərifi hansı politoloq tərəfindən irəli sürülmüşdür: “Siyasi 
sistem-həm hakimiyyət institutu, həm də cəmiyyətin digər strukturelementləri tərəfindən 
həyata keçirilən rol və qarşılıqlı təsirin məcmusudur  

a. F.Burlatskiy 
b. A.Qalkin 
c. ))Q.Almond 
d. T.Parsons 
e. D.İsten 

 

 

108. Siyasirejiminizahını vermiş politoloqhansıdır 
a. ))E.Vaytr 
b. M.Veber 
c. S.Luk 
d. F.Nitsşe 
e. İ.Kant 

 



 

109. Siyasi rejimin tipləri hasılardır  
a. Talitar ,avtoritar 
b. ))Demokratik,tolitar,avtoritar 
c. Demokratik,despotik 
d. Aristokratik,konfederativ 
e. Respublika,monarxiya 

 

110. Siyasi sistemin mərkəzi elementi hansıdır  
a. ))Siyasi hakimiyyət 
b. Dövlət 
c. Siyasi partiyalar 
d. Siyasi rejim 
e. Siyasi süur ə mədəniyyət 

 

 

111. Siyasi sistemin tarixi formaları  
a. ))aristokratiya,avtokratiya,demokratiya 
b. totalitar,tiraniya,plutokratiya 
c. plutokratiya,oxlokratiya 
d. anarxiya,demokratiya 
e. demokratiya,aristokratoya 

 

 

112. Siyasi rejimin tipləri hansılardır  
a. ))Demokratik,totolitar,avtoritar 
b. totolitar,avtoritar 
c. Demokratik,totolitar, 
d. Demokratik,avtoritar 
e. Aristokratik,totolitar,avtoritar 

 

 

113. .Dövlət quruluşu formaları hansılardır  
a. ))Unitar,federativ,konfederativ 
b. Monarxiya, respublika 
c. Unitar,monarxiya,respublika 
d. Federativ,respublika,monarxiya 
e. Monarxiya,parlamentli respublika 



 

 

114. Dövlətin icra etdiyi funksiyalar hansılardır  
a. Daxili və beynəlxalq 
b. ))Daxili və xarici 
c. Sosial və siyasi 
d. Mədəni və ictimai 
e. Ümumi və Fərdi 

 

 

115. Ərazi quruluşuna görə dövlətin tipləri  
a. Demokratik və federativ 
b. Federativ və konfederativ 
c. Respublika və konfederativ 
d. Unitar və konfederativ 
e. ))Unitar və federativ 

 

 

 

116. Dövlətin əsasa əlamətləri hansılardır  
a. ))Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət 

toplamaq hüququ 
b. Zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq hüququ 
c. Məcburetmə,suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq hüququ 
d. Məcburetmə,zor tətbiq etmək, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ 
e. Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ 

 

 

117. Avtoritar rejimi xarakterizə edən amillər  
a. ))Siyasi fəaliyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi ] 
b. Hakimiyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi 
c. Hakimiyyətin bütün çəmiyyət sahələrinə təsiri. 
d. Kütləvi informasiya vasitələri üzərində tam nəzarət 
e. Şəxsiyyətin fəaliyyətinin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi 

 

 



118. Müxtəlif dövlətlərin siyasi,hərbi,iqtisadi və s.problemləri həll etmək üçün müvəqqəti 
birləşməsi necə adlanır  

a. Federasiya 
b. ))Konfederasiya 
c. Unitar 
d. Respublika 
e. Monarxiya 

 

 

119. Siyasi sistemin alt sistemi və mərkəzi elementi hansılardır  
a. Kommunikativ, siyasi-ideoloji və Dövlət 
b. Tənzimləyici, ideoloji və Siyasi partiyalar 
c. ))İnstitutsional, tənzimləyici,kommunikativ, siyasi-ideoloji və Siyasi hakimiyyət 
d. İdarəetmə, siyasi-ideoloji və Siyasi mədəniyyət 
e. İnstitutsional,kommunikativ, tənzimləyici və Siyasi rejim 

 

 

120. Aşağıda sadalananlardan hansılar siyasi-sistemin funksiyalarına aiddir  
a. ))Ümumi siyasi yönüm, cəmiyyətin siyasi-hakimiyyət inteqrasiyası,cəmiyyətdəki sosial-

siyasi fəliyyət rejiminin nizamlanması,ictimai proseslərin ümumi idarə edilməsi 
b. Cəmiyyətdə siyasi-sosial proseslərin idarə olunması,sosial-siyasi fəliyyət rejiminin 

nizamlanması 
c. Ümumi-siyasi yönüm, mövcud siyasi proseslərin idarə olunaraq lazımı istiqamətə 

yönəldilməsi 
d. Cəmiyyətin siyasi hakimiyyət inteqrasiyası,sosial proseslərin idarəedilməsi 
e. Cəmiyyətdə siyasi və qeyri-siyasi proseslərin idarə olunaraq lazımi istiqamətə 

yönəldilməsi 

 

 

121. Siyasi sistemin” cəmiyyətdə məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi,ehtiyatların 
səfərbər edilməsi,cəmiyyətin bütün elementlərinin inteqrasiyası və legitimləşdirmə 
“funksiyalarını aşağıda adları çekilən hansı tədqiqtçılar müəyyənləşdirmişdir  

a. ))F.M.Burlatskiy və A.A.Qalkin 
b. M.Veber və A.Smit 
c. C.Lokk və A.A.Qalkin 
d. F.M.Burlatskiy və Merton 
e. A.A.Qalkin və Mak.Ayver 

 

122. Təkpartiyalı sisteminmüsbəttərəfi 
a. ))siyasiqərarlarqısamüddətdə qəbuledilir 



b. müxalifsiyasipartiyalarınmövcudluğubürökratiyanı tormozlayır 
c. siyasiməsələlərbütüntəfərrüatı ilə ortalığa çıxır 
d. şəxsiyyətə pərəstiş imkanlarını kəskin şəkildə məhdudlaşdırır 
e. hərcürictimaitəlabat özmüdafiəçilərinivə tənqidçilərinitapır 

 

 

123. Azərbaycan Respublikası hansı siyasi partiya sistemə daxildir  
a. təkpartiyalı 
b. kütləvi partiyalar 
c. iki patiyalı 
d. kadrlar partiyası 
e. ))çoxpartiyalı 

 

 

124. İlk parlamnet tipi partiyalar nə zaman və harada meydana gəlmişdir:  
a. XVIII əsr İngiltərə 
b. XIX əsr Amerika 
c. XVəsr - Almaniya 
d. ))XVII əsr-İngiltərə 
e. XII əsr Fransa 

 

 

125. XX əsrdə formalaşmış və öz fəaliyyətində əsasən inqilabi metodlara üstünlük verən 
siyası partiyaların başlıca məqsədi nədir:  

a. Mövcud hakimiyyəti devirmək 
b. ))Kapitalisr cəmiyyətini dəyişmək 
c. Hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə etmək 
d. Vətəndaşların hüdud və azadlıqlarını qorumaq 
e. Mövcud hakimiyyəti möhkəmləndirmək 

 

 

126. “Partiya” sözünün mənası nədir:  
a. ))Hissə 
b. Tam 
c. Sistem 
d. Qrup 
e. Təbəqə 

 



 

127. Hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədi ilə müəyyən idealogiya və ya 
lider tərəfdarlarının məqsədyönümlü və mütəşəkkil qrupu necə adlanır:  

a. İctimai təşkilat 
b. Siyasi sistem 
c. ))Partiya 
d. Hakimiyyət 
e. Dövlət 

 

 

 

128. Siyasi partiya –  
a. seçkilərdə fəal iştirak edən və öz namizədlərini dövlət idarələrinə keçirmək imkanına 

malik olan siyasi qrupdur 
b. ))hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədilə müəyyən ideologiya, ya da 

liderin tərəfdarlarının məqsədyönlü və mütəşəkkil qrupudur 
c. zamanca fasiləsiz fəaliyyət göstərən təşkilat olub, xalqın köməyi ilə hakimiyyəti ələ 

keçirmək və saxlamaq üçün tədbirlər görən funksionerlər qrupudur. 
d. xalqın dəstəyi üçün yarışanların təşkilatıdır 
e. insanların fəaliyyətini koordinasiya edən qrupdur 

 

 

129. Təkpartiyalı sistemin mənfi xüsusiyyəti  
a. siyasi mübarizədə istedadlı adamların üzə çıxmasına şərait yaradır 
b. rəqib üzərində qələbənin əsas təminatçısı olan partiya daxili nizam-intizam formalaşır 
c. partiya rəhbərliyinin aktiv üzvlərin siyasi mədəniyyəti, təcrübəsi daha da artır 
d. ))partiya dövlətlə birləşir, həkimiyyəti öz inhisarına çevirir 
e. partiya funksionerlərinin üstünlükləri məhdudlaşdırılır, sıravilərlə onların arasıdakı 

məsafə maksimum azalır 
130. Çoxpartiyalı siyasi sistemin müsbət cəhəti deyil  

a. siyasi partiyalar arasındakı rəqabət cəmiyyətin də siyasi maariflənməsinə pozitiv təsir 
göstərir 

b. ))partiyalararası fasiləsiz mübarizələr hakimiyyəti zəiflədir, enerji siyasi mübarizəyə sərf 
olunur 

c. dinə etiqad müxtəlifliyi 
d. siyasi məsələlərdə gizli məqamlar maksimum azalır, məsələlərin həllində alternativlik 

təmin olunur 
e. rəqabət baxımından yeni sosial proqramların hazırlanması 

 

131. Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyalar haqqında qanun nə zaman qəbul edilmişdir  



a. 1988 
b. 1990 
c. ))1992 
d. 1998 
e. 2000 

 

 

132. İctimai-kütləvi təşkilatlar nə zaman meydana gəlmişdir  
a. XVII-əsrin sonu XVIII-əsrin əvvəlində 
b. XVIII əsrdə 
c. XIX əsrin əvvəlində 
d. ))XIX əsrin II yarısında 
e. XX əsrin əvvəlində 

 

 

133. Hakimiyyətə münasibətinə görə partiyanın hansı tipləri fərqləndirilir:  
a. ))Hakim, müxalif, neytral 
b. Liberal, mühafizəkar, neytral 
c. Radikal, hakim, müxalif 
d. Liberal, hakim, müxalif 
e. . Hakim, Müxalif, islahatçı 

 

 

 

134. Kapitalizm cəmiyyətinin dəyişdirilməsini qarşısına məqsəd qoyan partiyalar hansı 
metodlara üstünlük verirdilər.  

a. burjuaziyanı müdafiə etmək 
b. kral hakimiyyətini qorumaq 
c. cəmiyyətin maarifləndirilməsi 
d. ))inqilabi 
e. parlamentdə çoxluq təşkil etmək 

 

 

135. Amerika politoloqu S.Koen siyasi partiyaların mövcud cəmiyyətdə tutduğu rola şamil 
etməmişdir.  

a. ))kütləvi partiya 
b. partiya siyasi avanqard kimi 
c. parlament tipli partiya 



d. seçki kampaniyalarına xidmət edən partiya 
e. insanları birləşdirən partiya klubları 

 

 

136. Azərbaycan Respublikasında çox partiyalılığın əsası nə zaman qoyulmuşdur:  
a. ))XX əsrin əvvəllərində 
b. XIX əsrin əvvəllərində 
c. XVIII əsrdə 
d. XIX-XX əsrlərdə 
e. XX əsrin 20- ci illərinə qədər 

 

 

137. Müasir Azərbaycanda mövcud olan çox partiyalı sistemin yaranmasında səbəb kimi 
aşağıda sadalanan amillərdən hansını göstərmək olar:  

a. SSRİ-nin dağılması 
b. ))“Qarabağ problemi” ərəfəsində qeyri-formal təşkilatların, klubların əmələ gəlməsi 
c. .”Qarabağ problemi” ərəfəsində xalq hərəkatının vüsət alması 
d. Azərbaycan-ermənistan münasibətlərini kəskinləşməsi 
e. Azərbaycanın dünyaya intiqrasiya etməsi 

 

 

138. Azərbaycan Respublikasının “İctimai birliklər” haqqında Qanunu və “Siyasi partiyalar 
haqqında qanun”-u necənci ildə qəbul olunmuşdur:  

a. ))1992-ci ildə 
b. 1990-cı ildə 
c. 1993-cü ildə 
d. 1991-ci ildə 
e. 1995-ci ildə 

 

 

139. Azərbaycan vətəndaşlarının siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai-kütləvi 
təşkilat yaratmaq və mövcud könüllü birliyə daxil olmaq hüququ azərbaycan respublikası 
Konstitusiyasının neçənci maddəsində öz əksini tapmışdır:  

a. ))58-ci maddədə 
b. 56-cı maddədə 
c. 52-ci maddədə 
d. 68-ci maddədə 
e. 62-ci maddədə 



 

 

140. Yeni Azərbaycan partiyası hansı tipli partiyadır:  
a. İslahatçı 
b. Mühafizəkar 
c. ))Parlament 
d. Liberal 
e. Neytral 

 

 

141. Müasir cəmiyyətdə ictimai-siyasi təşkilatların sayının artmasına başlıca səbəbi aşağıda 
sadalananlardan hansıdır:  

a. ))Vətəndaş cəmiyyəti və siyasi plüralizm şəraiti 
b. Milli dövlətlərin sayının artması 
c. Demokratik prinsiplərin geniş yayılması 
d. Qanunun aliliyinin təmin olunması 
e. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması 

 

 

 

142. «Demokratiya elə dövlət formasıdır ki, burada ali hakimiyyət istisnasız olaraq bütün 
vətəndaşlara məxsusdur» bu fikir kimə məxsusdur .  

a. ))T.Hobbsa 
b. S.Monteskyeyə 
c. Fukididə 
d. T.Ceffersona 
e. V.Franklinə 

 

 

143. Əgər Respublikada hakimiyyət xalqa məxsusdursa onda bu demokratiyadır” fikrinin 
müəllifi hansı mütəfəkkirdir?  

a. Ruzzvelt 
b. Hobbs 
c. ))Monteskye 
d. Cefferson 
e. Franklin 

 

 



144. .Plyuralizmin mənası nədir  
a. ))çoxluq, külliyyat 
b. Azad fikirlilik 
c. Sərbəstlik 
d. Müstəqillik 
e. Çoxluğa tabe olmağ 

 

 

145. «Çox gülməlidir ki, adamlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi məsləhət 
bilmədiyi halda,dövləti idarə etməyi püşk atmağ yolu ilə həll edirlər». Bu fikirlər hansı 
mütəfəkkirə aiddir?  

a. Pifaqor 
b. Heraklit 
c. Aristotel 
d. ))Sokrat 
e. Platon 

 

 

146. “Demokratiya” anlayışı ilk dəfə hansı mütəfəkir tərəfindən istifadə olunmuşdur:  
a. ))Fukidid 
b. Platon 
c. Aristotel 
d. Demokrit 
e. Siseron 

 

 

147. “Demokratiya” anlayışı ilk dəfə harada meydana gəlmişdir.  
a. ))Qədim yunanıstanda 
b. Amerikada 
c. Böyük Britaniyada 
d. Fransada 
e. Vatikanda 

 

 

148. Dövlət idarəçilik forması kimi demokratiyanın digər idarəetmə formalarından 
fərqləndirən səciyyəvi əlamətləri hansılardır:  

a. ))Xalqın suverenliyi əsas dövlət orqanlarının seçkili olması, vətəndaşların hüquq 
bərabərliyi, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul olunması 

b. Plüralizm qanunun adiliyi, aşkarlıq 



c. qərarların çoxluq tərəfindən qəbul olunması, azad seçki və iqtisadi mülkiyyət 
müxtəlifliyi 

d. Xalq suverenliyi, dövlət suverenliyi, söz azadlığı, aşkarlıq 
e. azad seçki, vicdan azadlığı, söz azadlığı, aşkarlıq 

 

149. Antik dövrdə dövlət əhəmiyyətli vəzifələr necə tutulurdu?  
a. quldarların səsverməsi ilə 
b. həm qulların həm də quldarların razılığı əsasında 
c. ))Seçgilər və püşk atmağ yolu ilə 
d. İmtiyazlı azlıqlar və quldarlarını seçib təsdiq etməsi ilə 
e. Bütün Afina əhalisinin səsverməsi ilə 

 

 

150. Burjua demokratiyası hansı dövlət tiplərini yaratmışdır?  
a. Respublika, monarxiya 
b. Demokratik respublika konstitusiyalı monarxiya 
c. Demokratik respublika,parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya 
d. Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya, demokratiya 
e. ))Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya 

 

 

151. C.Lokk hakimiyyəti neçə yerə bölünür:  
a. ))Qanunverici, icraedici,federativ 
b. Qanunverici, icraedici, məhkəmə 
c. Məhkəmə, federativ, icraedici 
d. qanunverici, icraedici, federativ 
e. Parlamnet, icra hakimiyyəti, prezident idarəetməsi 

 

 

152. Müasir dövrdə istifadə edilən hakimiyyət bölgüsü hansı mütəfəkkir tərəfindən irəli 
sürülmüşdür:  

a. ))Ş. Montskye 
b. C.Lokk 
c. M.Veber 
d. A.Smitt 
e. H.Spenser 

 

 



153. Hakimiyyət bölgüsü” prinsipinə əsasən demokratiyanın formaları yaranmışdır:  
a. ))Bilavasitə və nümayəndəli 
b. Birbaşa və dolayı 
c. Parlamentli və prezidentli 
d. Konstitusiyalı və parlamentli 
e. Nümayəndəli və parlamentli 

 

 

154. Birbaşa demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır:  
a. ))Əsas qərarların bütün vətəndaşların iştirakıyla qəbul edilməsi 
b. Vətəndaşların dövlət idarəetməsində birbaşa iştirakı 
c. Siyasi hakimiyyətin xalq tərəfindən idarə olunması 
d. Bütün qərarların ali başçı tərəfindən qəbul olunması 
e. Dövlət əhəmiyyətli bütün qərarların parlament tərəfindən qəbul olunması 

 

 

 

155. Feodal cəmiyyətlərində demokratiyanı kimlər təmsil edirdi?  
a. ))Feodal cəmiyyətində demokratiyanı feodalın əsarətindən azad olan və seçilən 

hakimiyyət orqanları, posadnik, mer və başqaları tərəfindən idarə olunan orta əsr 
kommunnaları, özünüidarə edən şəhər icmaları təmsil edirdilər 

b. Feodalın ətrafında olan yaxın imtiyazlı insanlar təmsil edirdilər 
c. Özünüidarə edən şəhər icmaları təmsil edirdilər 
d. Posadniklər və merlər təmsil edirdilər 
e. İmtiyazlı azlıqlar və posadniklər təmsil edirdilər 

 

 

156. Hümayəndəli demokratiya ideyasını kim irəli sürmüşdür  
a. ))Ş.Montoskiye, Russo 
b. Franklin Ruzvelt 
c. T.Cefferson 
d. T.Hoops, C.Lokk 
e. Didro, Russo 

 

 

157. Nümayəndəli demokratiya ideyaçı aşağıda adları çəkilən hansı müttəfiqlərin tərəfindən 
irəli sürülmüşdür:  

a. ))Monteskye və Russo 



b. Smitt və Spenser 
c. C.Lokk və Monteskye 
d. Russo və Lokk 
e. Monteskye və Spenser 

 

 

158. Parlamnetkoalisiyası sistemininsəciyyəvixüsusiyyəti:  
a. ))Parlament bir neçə partiyanın koalisiyaya girməsi sayəsində formalaşır 
b. Parlamentdə 50%- dən çox səs toplayan partiya höküməti formalaşdırır 
c. Parlamnet regional və etik çoxluqların nümayəndəlinə əsasən formalaşır 
d. Parlament cəmiyyətdəki müxtəlif sosial təbəqələrin nümayəndələrindən formalaşır 
e. Parlament hakim sinfin nümayəndələrindən formalaşır 

 

 

159. ” Parlament əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş regioanl və etnik təmsilçilik əsasında 
formalaşır”- bu parlament idarəçiliyinin hansı növünün xüsusiyyətidir:  

a. Təkpartiyalı çoxluq əsasında 
b. Parlament koalisiya sistemi 
c. ))Parlament konsensusu sistemi 
d. Parlament təkpartiyalılıq əsasında 
e. Parlament çox partiyalılıq əsasında 

 

 

160. Demokratiyanın “aşkarlıq” prinsipinin başlıca vəzifəsi nədir:  
a. Cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin sağlamlaşdırıması 
b. ))Siyasi və mənəvi mühitin saflaşdırmaq 
c. qanunun aliliyinin təmin olunması 
d. Vətəndaşların öz hüquqlarını qanunlarına şərait yaratmaq 
e. Hakimiyyət bölgüsünün təmin edilməsi 

 

 

 

161. Stratifikasiya anlayışı hərfi tərcümədə hansı mənanı verir?  
a. )) təbəqə 
b. sosial institut 
c. sinif 
d. sosial yanaşma 
e. sosial idarəetmə] 



 

 

162. Sosial siyasətin məqsədi nədir?  
a. ))maddi rifahın yüksəlməsi, sosial ədalətin bərqərar edilməsi 
b. cəmiyyətdə sinifləşmə prosesinin qarşısının alınması 
c. siniflərlə sosial qruplar arasında uzlaşmanın əldə olunması 
d. siniflərarası ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 
e. hakimiyyət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması 

 

 

163. Sosial qrup anlayışını aşağıdakı kimi izah etmək olar  
a. ))ümumi sosial əlamət əsasında birləşmiş insanların məcmusu 
b. qan qohumluğu əsasında insanların birliyi 
c. siyasi hüquqlar uğrunda insanların birliyi 
d. şəxsiyyət ətrafında insanların birliyi 
e. sosial və siyasi maraqlar uğrunda insanların birliyi 

 

 

164. Sosial həyatın və siyasi proseslərin başlıca subyekti hansıdır:  
a. ))Sosial qrup 
b. Sosial təbəqə 
c. Sinif 
d. Ali sinif 
e. Orta sinif 

 

 

165. Aşağıdaqeydolunanlardanhansı sosialstrukturunnövü deyil 
a. sosial – etnik struktur 
b. sosial – demokrafik struktur 
c. sosial – peşə struktur 
d. sosial - ərazi strukturu 
e. ))sosial – siyasi struktur 

 

 

166. Qərb cəmiyyətlərində fərqləndirilən başlıca siniflər hansılardır:  
a. yüksək, orta, aşağı 
b. ))yüksək, orta, kəndli 
c. ali, orta, aşağı 



d. ali, fəhlə, kəndli 
e. fəhlə, kəndli, burjua 

 

167. Sosial siyasətin başlıca vəzifələri hansılardır?  
a. dövlətin iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsi 
b. sosial qruplar və siyasi institutlar arasınla qarşılıqlı etimadın yüksəlməsi 
c. cəmiyyət və şəxsiyyət arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı inamın 

formalaşdırılması 
d. ))səmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına şərait yaratmaq, insanların maddi ehtiyaclarını 

ödəmək, sosial sülhün təmin edilməsi 
e. cəmiyyətdə siyasi rejimə etimadın formalaşdırılması, dövlətin iqtisadi qüdrətinin 

artırılması, təbəqələşmə prosesinin dərinləşməsi 

 

 

168. Sosial siyasətin funksiyaları hansılardır?  
a. proqnozlaşdırıcı, tərbiyəvi 
b. tərbiyəvi, nəzarət, tənzimləyici 
c. nəzarət, mühafizəedici, tərbiyəvi 
d. ))proqnozlaşdırıcı, tənzimləyici, mühafizəedici 
e. müşahidə, nəzatər, tərbiyəvi 

 

 

169. Siyasi partiya və sosial qrup anlayışlarının fərqli xüsusiyyətləri hansılardır?  
a. hər iki anlayış cəmiyyətin struktur elementlərini xarakterizə edir 
b. siyasi partiyalar sosial qrupların mənafeləri uğrunda mübarizə aparır 
c. bütün sosial qruplar sonradan siyasi cəhətdən aktivləşərək siyasi partiyalar yaradırlar 
d. siyasi partiyalar siyasi hüquqlar, demokratiya, söz azadlığı və s., sosial qruplar isə sosial 

hüquqlar, yüksək maddi təminat və s. uğrunda mübarizə aparırlar 
e. ))siyasi partiya anlayışı siyasi cəhətdən aktiv insanların siyasi hakimiyyəti əldə etmək 

üçün könüllü şəkildə birləşərək yaratdıqları birlik formasını, sosial qrup anlayışı isə 
peşə, ixtisas, təhsil, cins, yaş, etnik tərkib və s. xüsusiyyətlərə görə insanların birlik 
formasını xarakterizə edir 

 

 

170. Siyasi rəhbərliyin maddi rifahı yüksəltmək, sosial ədalətin dərqərar edilməsi, siniflərin, 
millət və xalqların, sosial qrup və zümrələrin, kollektivlərin, ayrı-ayrı şəxslərin əmək, mədəni-
məişət, sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusu necə 
adlanır:  

a. ))sosial siyasət 
b. sosial hakimiyyət 



c. dövlət 
d. qanunverici hakimiyyət 
e. idarəedici hakimiyyət 

 

 

171. Sosial siyasətin xarakteri və məzmunu müəyyənləşdirilməsində başlıca rol oynayan amil 
hansıdır:  

a. ))siyasi rejim 
b. siyasi hakimiyyətin xarakteri 
c. dövlət tipi 
d. idarəetmə metodları 
e. cəmiyyətdə vətəndaşın vəziyyəti 

 

 

172. Sosialsiyasətinneçə təzahürforması mövcuddur:  
a. 2 
b. 5 
c. ))3 
d. 6 
e. 8 

 

 

 

173. Mədəniyyətin hansı sahəsi bilavasitə insanların siyasi fəaliyyəti və davranış ilə əlaqədar 
olub demokratik proseslərin güclənməsi ilə şərtlənir?  

a. maddi mədəniyyət 
b. siyasi şüur 
c. iqtisadi mədəniyyət 
d. ))siyasi mədəniyyət 
e. sosial mədəniyyət 

 

 

174. Siyasi mədəniyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillər hansılardır:  
a. Ailə, məktəb 
b. ))Ailə, sosial qrup, kollektiv 
c. Ailə və mühit 
d. Sosial qrup və sosial təbəqə 
e. Sinif və təbəqələr 



 

 

175. Mədəniyyətin bilavasitə insanların siyasi fəaliyyəti və davranışı ilə əlaqədar olub 
demokratik proseslərin güclənməsi ilə şərtlənən tipi hansıdır:  

a. Maddi mədəniyyət 
b. ))Siyasi mədəniyyət 
c. Mənəvi mədəniyyət 
d. Geyim mədəniyyəti 
e. Bəşəri mədəniyyət 

 

 

176. “Cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti” anlayışı müstəqil bir problem kimi neçənci illərdən 
etibarən öyrənməyə başlamışdır:  

a. 60-cı illərdən 
b. ))50-ci illərdən 
c. 40-cı illərdən 
d. 30-cu illərdən 
e. 70-ci illərdən 

 

 

177. İnsanların ümumi və xüsusi təhsil, dünyagörüşü, siyasi, hüquqi, əxlaqi, estetik və fiziki 
mədəniyyətini özündə əks etdirən mədəniyyət tipi necə adlanır:  

a. ))Şəxsiyyətin mədəniyyəti 
b. Kollektiv mədəniyyət 
c. Sosial mədəniyyət 
d. Maddi mədəniyyət 
e. Mənəvi mədəniyyət 

 

 

 

178. Siyasi şüur hansı dövrdə formalaşmağa başlamışdır?  
a. ))cəmiyyətin siniflərə parçalandığı və dövlətin yarandığı dövrdə 
b. siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların yarandığı dövrdə 
c. cəmiyytə siniflərin və dövlətlərin inkişaf etdiyi dövrdə 
d. orta əsrlərdə və intibah dövründə 
e. sivilizasiyanın yarandığı dövrdə 

 

 



179. Siyasi şüurun səviyyələrinə aiddir.  
a. iqtisadi və siyasi 
b. ))adi və nəzəri 
c. sosial və mədəni 
d. siyasi və mədəni 
e. ideoloji və mədəni 

 

 

180. Siyasi şüur mahiyyət etibarilə necə hadisədir:  
a. maddi 
b. ))mənəvi 
c. ictimai 
d. siyasi 
e. sosial 

 

 

181. Böyük ictimai qrupların öz siyasi mənafelərinin, yəni hakimiyyət əldə etmək, istifadə 
etmək və əldə saxlamaqla əlaqədar mənafelərinin həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyətinin 
məcmusu necə adlanır:  

a. sosial fəaliyyət 
b. ictimai fəaliyyət 
c. ))siyasi fəaliyyət 
d. mədəvi fəaliyyət 
e. maddi fəaliyyət 

 

 

182. Cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliyyətə hansı amillərlə sıx sürətdə bağlıdır:  
a. Söz və vicdan azadlığı 
b. ))Hüquq və azadlıqlar 
c. Cəmiyyətdə şəxsiyyətin siyasi vəziyyətindən 
d. Cəmiyyətdə plüralizmin dərəcəsindən 
e. Siyasi-hüquqi normalardan 

 

 

183. Siniflərin, sosial təbəqələrin dövlət hakimiyyətinə münasibətləri əsasında yaranan 
sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi mövqe və mənafelərini əks etdirən ideya və təsəvvürlərin, his və 
əhval-ruhiyyələrin məcmusu necə adlanır?  

a. Siyasi mədəniyyət 
b. Siyasi münasibət 



c. ))Siyasi şüur 
d. Siyasi mənafe 
e. Siyasi proseslər 

 

 

 

184. Müstəqil demokratik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında cəmiyyət üzvlərinin 
mədəniyyət hüququ neçənci maddədə öz əksini tapmışdır:  

a. ))50-ci maddəsində 
b. 60-cı maddəsində 
c. 30-cu maddəsində 
d. 25-cı maddəsində 
e. 40-cı maddəsində 

 

 

185. Siyasi mədəniyyətin strukturunua daxildir.  
a. ))biliklər, inam və fəaliyyət 
b. azadlıq, bərabərlik və mühafizə 
c. siniflər, qruplar və təbəqələr 
d. cəmiyyət, sinif və qruplar 
e. iqtisadiyyat,sosial və psixoloji 

 

 

186. Hansı siyasi mədəniyyət əhalinin yüksək məcburi fəallığı sayəsində hakimiyyərin ifrat 
şəkildə mərkəzləşməsinə bütün sahələrdə dövlət nəzarətinin bərqərar edilməsinə əsaslanır?  

a. demokratik 
b. ))totailtar 
c. avtoritar 
d. despotik 
e. sosialist 

 

 

187. Siyasi şüurun səviyyələrinə aiddir:  
a. ))Adi və nəzəri 
b. İqtisadi və siyasi 
c. Sosial-mədəni 
d. Siyasi və mədəni 
e. Adi və mürəkkəb 



 

 

188. Cəmiyyətin tarixən əldə etdiyi fəaliyyət üsulları və ön fəaliyyətin nəticələri hansı 
anlayış altında birləşir?  

a. ))Geniş mənada mədəniyyət 
b. Dar mənada mədəniyyət 
c. Maddi mədəniyyət 
d. Siyasi mədəniyyət 
e. Mənəvi mədəniyyət 

 

 

189. Siyasi mədəniyyət mədəniyyətin hansı növünün tərkib hissəsidir:  
a. ))Mənəvi mədəniyyətin 
b. Maddi mədəniyyətin 
c. Sosial mədəniyyətin 
d. Beynəlxalq mədəniyyətin 
e. İctimai mədəniyyətin 

 

 

190. Müasir politologiya “siyasi mədəniyyət” kateqoriyasını ilk dəfə kim gətirmişdir:  
a. ))X.Fayer 
b. İ.Gerder 
c. Q.Almond 
d. Q.Ponell 
e. M.Veber 

 

 

 

191. İdeologiya anlayışının siyasət elminə gətirilməsi kimin adı ilə bağlıdır.  
a. Con Lokk 
b. Raymond Aron 
c. Fridrix Nitşe 
d. ))Destyut de Trasi 
e. Daniel Bell 

 

 

192. Yeni liberalizm cərəyanı zaman meydana gəlmişdir  



a. XVII əsrin II yarısı 
b. ))XX əsrin II yarısı 
c. XIX əsrin əvvəli 
d. XXI əsrin əvvəli 
e. XIX əsrin sonu 

 

 

193. Yeni liberalizm cərəyanı öz qarşısına hansı vəzifələri qoymuşdur  
a. yerli adət-ənənələrin, qaydaların qorunması 
b. ədalət idealı prioritetdir, hakimiyyət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində şəxsiyyət 

özfəaliyyətinə yer verilmir 
c. ))demokratiya, azad rəqabət, şəxsiyyətin hüquq və azadıqlıqlarının qorunması 
d. siyasi elita və dövlətin aparıcı rolu tanınır, dövlətin vətəndaş üzərində ağalığının 

təzahür etməsi 
e. hər hansı bir məsələnin hərbi yolla həll olunması 

 

 

194. «Konservatizm» terminini ilk dəfə kim irəli sürmüşdür.  
a. Tomas Cefferson 
b. Olvin Toffler 
c. Edmund Berk 
d. Raymond Aron 
e. ))Fransua Şatobrian 

 

 

195. Ənənəviçilik cəryanı neçənci əsrdə formalaşmışdır:  
a. XVIII 
b. XVI 
c. ))XVII 
d. XIX 
e. XV 

 

 

196. Cəmiyyətdə idarəetmənin demokratikləşdirilməsi, siyasi və vətəndaş hüquqlarının 
tərəfdaşı kimi çıxış edən ideoloji cərəyan necə adlanır:  

a. Ənənəviçilik 
b. Konservatizm 
c. ))Liberalizm 
d. Sosializm 



e. Sosial-demokratiya 

 

 

197. İdeologiya və siyasəti birləşdirən ümumi xüsusiyyətlərdən ən mühümü:  
a. ))niversallıq 
b. Ümumilik 
c. Sosiallıq 
d. Bəşərilik 
e. Yalan 

 

 

198. “İdeologiya dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasəti əsaslandırmağa yönəlmiş olan 
vasitədir” – fikri hansı dövlət xadiminə məxsusdur:  

a. Hitler 
b. Çörçöl 
c. Ruzvelt 
d. Stalin 
e. ))Napoleon 

 

 

 

199. Mövcud cəmiyyətin sosial münasibətlərinin tənqidinə və dəyişdirilməsinə yönəlmiş 
olan fikirlərin məcmusunu özündə əks etdirən ideologiya tipi necə adlanır  

a. Marksist 
b. ))Sezarçı 
c. Sosioloji 
d. Ənənəvi 
e. Liberal 

 

 

200. Kollektiv inam və düşüncə səviyyəsinə yüksəlmiş olan fikir və ideyaların məcmusunu 
özündə əks etdirən ideologiya necə adlanır:  

a. Marksist 
b. Sezarçı 
c. ))Sosioloji 
d. Marksist 
e. Liberal 

 



 

201. İdeologiyanın məzmununu əks etdirən başlıca ünsürlər hansılardır:  
a. ))Gerçəkliyin təsviri, aksioloji sistem, praktiki göstərişlər 
b. Gerçəkliyin təsviri, ictimai rəy 
c. Aksioloji sistem, utopik ideyalar 
d. Praktiki göstərişlər, siyasi fəaliyyət 
e. Cəmiyyətin siyasi aktivlik dərəcəsi 

 

 

202. İdeologiyanın ilkin səviyyəsi olub əsasən başlıca məqsədi mənəvi dəyərlər və ideyalar 
sisteminin formalaşdırılması işinə xidmət edən səviyyəsi necə adlanır:  

a. ))Nəzəri konseptual 
b. İdraki 
c. Proqram 
d. Psixoloji 
e. Kütləvi 

 

 

203. ideologiyanın kütlələr içərisində daha geniş yayılma məqsədi daşıyan səviyyəsi necə 
adlanır:  

a. proqram 
b. Nəzəri 
c. İdraki 
d. ))Kütləvi 
e. Psixoloji 

 

 

204. Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə ideologiyanın hansı tiplərini fərqləndirmək olar:  
a. ))Mühafizəkar, mütərəqqi, mürtəce 
b. Milli, irqi, sinfi 
c. Dini və dünyəvi 
d. Uzun və qısa müddətli 
e. Ümumi və regional 

 

 

205. Sosial bazasına görə ideologiyanın hansı tipləri fərqləndirilir:  
a. Mühafizəkar, mütərəqqi, mürtəce 
b. ))Milli, irqi, sinfi 



c. Dini və dünyəvi 
d. Rasional və irrasional 
e. Ümumi və regional 

 

 

206. İdraki meyarlara, məntiqi mülahizələrə əsaslanan ideologiya necə adlanır:  
a. ))Rasional 
b. İrrasional 
c. Dini 
d. Partikulyar 
e. Universal 

 

 

 

207. Rasional ideyaların mahiyyətini nə təşkil edir  
a. ))idrakı meyarlar, məntiqi mülahizələr 
b. «hər şeyi təbii axarına buraxmaq lazımdır» 
c. inqilabi yolla yeni dünya sisteminin yaranması 
d. fəhmə, hisslərə, duyğulara söykənir 
e. qəti hərəkətlərin və metodların tətbiqi 

 

 

208. Siyasi ideologiya kimi liberalizm əsasında hansı amillər dayanır  
a. milli maraqlar, mənafelər, mübarizə 
b. ))insanın ən ali varlıq kimi qiymətləndirilməsi, fərdiyəçilik, humanizm, kosmopolitizm və 

s. 
c. adət-ənənələrin qorunub saxlanması, ailənin cəmiyyətin təməl daşı olması 
d. dini motivlərin qorunub saxlanması 
e. kollektivçilik, sosial bərabərlik 

 

 

209. Öz mənşəyini utopik baxışlardan, eqalitarist ideyalardan götürən və özünə dünyada 
çoxlu sayda tərəfdar toplamağa müvəffəq olan siyasi ideologiya-  

a. liberializm 
b. anarxizm 
c. ))sosialist 
d. mühafizəkarlıq 
e. radikal 



 

 

210. Heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, bütün insanlara yönəlmiş olan, ideyalar, baxışlar 
sisteminin məcmusunu özündə əks etdirən ideologiya necə adlanır  

a. ))Universal 
b. Partikulyar 
c. Dünyəvi 
d. Rasional 
e. İrrasional 

 

 

211. Başlıca prinsipləri vətəndaşların hüquq bərabərliyi, sosial, siyasi, dini, peşə qruplarının 
bir-birindən üstün olmaması, dövlətin ictimai müqaviləyə əsaslanmasını özündə əks etdirən 
ideologiya necə adlanır:  

a. Mühafizəkarlıq 
b. ))Liberalizm 
c. Dini 
d. Dünyəvi 
e. Universal 

 

 

212. Siyasi ideologiya olaraq əsasında şəxsiyyətin sinfi, qrup, dini amillərdən azadlığı, insanın 
ən adi varlıq kimi qiymətləndirilməsi, habelə fərdiyyəçilik, humanizm və kosmopolitizm 
dayanan ideologiya hansıdır:  

a. Konservatizm 
b. Mühafizəkarlıq 
c. ))Liberalizm 
d. Dini 
e. Rasional 

 

 

213. Liberalizmi səciyyələndirən ən mühüm cəhət  
a. ))Dövlətə tənqidi münasibət 
b. Şəxsiyyətə tənqidi münasibət 
c. Hakim təbəqəyə tənqidi münasibət 
d. Digər ideologiyalara tənqidi münasibət 
e. Dövləti dəstəkləmək 

 



 

214. Dövlətin ali prinsiplərinin insanlar tərəfindən tez-tez dəyişdirilməsinə yol verilməz 
hesab edən ideologiya necə adlanır:  

a. ))Mühafizəkarlıq 
b. Liberalizm 
c. Rasional 
d. Sosialist 
e. Partikulyar 

 

 

 

215. “Siyasi sosiallaşma”anlayışı ilk dəfə kimin tərəfindən irəli sürülmüşdür.  
a. ))Q.Xaymen 1959-cu il 
b. E.Erikson 1967-ci il 
c. Y.Dauson1969-cu il 
d. E.Fromm 1960-cı il 
e. K.Priuitin 1970-ci il 

 

 

216. Qruqlararası mübarizə və bir-biri ilə baglı mənafelərin qarşı-qarşıya qoyulması əsasında 
meydana gələn siyasi sosiallaşmanın hansı növünə aiddir.  

a. ))münaqişəli tip 
b. instrumental 
c. harmonik 
d. hegemon 
e. plyuralist 

 

 

217. Vətəndaşların siyasətə etinasız münasibəti siyasi iştirakçılığın hansı formasına aiddir.  
a. fəal forması 
b. özgələşmə 
c. orta forma 
d. müşahidəçi-nümayişçi 
e. ))etinasız forması 

 

 

218. “Siyasi sosiallaşma” anlayışı ilkdə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?  
a. ))Q.Xaymen 



b. .D.İston 
c. Y.Dauson 
d. K.Priutin 
e. K.Luman 

 

 

219. Siyasi sosiallaşmanı insanın hiss və təsəvvürlərinin gizli şəkildə siyasiləşməsi prosesi kimi 
izah edən müəlliflər hansılardır?  

a. M.Xabermes və K.Luman 
b. ))E.Erikson və E.Fromm 
c. Y.Dauson və K.Priutin 
d. Q.Kaymen və K.Luman 
e. C.Risman və E.Fromm 

 

 

220. Siyasi sosiallaşmanı hal-hazırki cəmiyyətlə uzlaşan, uyğunlaşan davranış sistemini 
nəsildən-nəsilə ötürülməsinə xidmət edən bilik öyrənmə prosesi kimi izah edən hansı 
politoloqdur?  

a. ))Siqel 
b. Qess 
c. Torni 
d. Qumençuk 
e. Luman 

 

 

221. Cəmiyyətdəki siyasi mədəniyyətin nəsildən-nəsilə ötürülməsinin metod, üsul və 
vasitələrinin öyrənilməsi prosesini nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma hansıdır?  

a. dar mənada siyasi sosiallaşma 
b. ))geniş mənada siyasi sosiallaşma 
c. dar mənada sosiallaşma 
d. geniş mənada sosiallaşma 
e. sosiallaşma 

 

 

222. Fərdin siyasi sistemdə mövcud olan siyasi normaları, siyasi maraq və münasibətləri 
mənimsəməsini nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma necə adlanır?  

a. ))dar mənada siyasi sosiallaşma 
b. dar mənada sosiallaşma 
c. geniş mənada siyasi sosiallaşma 



d. geniş mənada sosiallaşma 
e. sosiallaşma 

 

 

 

223. Tarixən qərarlaşmış ənənəvi və sosial cəhətdən şərtlənmiş amillər əsasında fərdin 
“ictimailəşdirilməsi” anlayışı necə adlanır?  

a. adaptasiya 
b. ))siyasiləşmə 
c. identifikasiya 
d. inteqrasiya 
e. kommunikasiya 

 

 

224. Siyasi sosiallaşmaının hansı marhələsı, siyasi həyat haqqında müstəqil təsəvvürləri 
formalaşdırır və qiymətləndirir?  

a. siyasiləşmə 
b. fərdiləşdirilməsi 
c. ))təsisatlanma 
d. ideallaşma 
e. sosiallaşma 

 

 

225. Siyasi sosiallaşmanın hansı növü, vətəndaşın öz siyasi maraqları haqqında təsəvvür 
yaradır və başqa sözlə desək, yüksək vətəndaş fəallığını təmin edir?  

a. harmonik 
b. hegemon 
c. ))plyuralist 
d. münaqışəli 
e. instrumental 

 

 

226. L.Milbertə görə siyasi iştirakçılığın hansı forması siyasi yığıncaqlarda ıştirakı, partiyalara 
maddi yardımların göstərilməsini rəsmi şəxslərə və siyasi liderlərlə əlaqələrin həyata 
keçirilməsini təmin edir.  

a. etinasiz forması 
b. müşahidəsi nümayişci 
c. ))orta forması 



d. özgələşmə 
e. fəal forma 

 

 

227. Fərdin birbaşa siyasi xarakteri olmayan, lakin onun siyasi davranışına təsir edən 
oriyentasiyalarını nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma forması hansıdır?  

a. birbaşa 
b. rəsmi 
c. kortəbii 
d. ))dolayı 
e. praktiki 

 

 

228. Siyasi sosiallaşmanın xarakterinə təsir edən mühüm amillər hansılardır?  
a. ))siyasi mədəniyyət və siyasi rejim 
b. siyasi sistem və siyasi rejim 
c. dövlət və siyasi hakimiyyət 
d. siyasi mədəniyyət və siyasi normalar 
e. siyasi mədəniyyət və siyasi şüur 

 

 

229. Cəmiyyətin bütövlüyünə, vəhdətinə yönəldilmiş siyasi sosiallaşma prosesi hansı tip 
cəmiyyətlər üçün xarakterikdir?  

a. ))totalitar 
b. demokratik 
c. avtoritar 
d. mərkəzləşdirilmiş 
e. hüquqi dövlətə malik olan 

 

 

 

230. Fərdin birbaşa siyasi xarakterli olmayan,lakin onun siyasi davranışına təsir edən 
orientasiyalarını nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma necə adlanır?  

a. kortəbii 
b. ))dolayı 
c. birbaşa 
d. harmonik 
e. kütləvi 



 

 

231. Siyasi fiqurun ideallaşdırılması və bunun əsasında siyasi sistemə emosional münasibətin 
formalaşması siyasi sosiallaşmanın hansı mərhələsinə aiddir:  

a. təsisatlanma 
b. ))ideallaşdırma 
c. siyasiləşmə 
d. mədəniləşmə 
e. fərdiləşdirilmiş 

 

 

232. Siyasi sistemin vətədaşların siyasi azadlıqlarını və hüquqlarını məhdudlaşdırılması 
şəxsiyyətin siyasi iştirakcılığına meydan verməməsi və s. kimi səbəblərlə əlaqədə olan anlayış 
necə adlanır?  

a. )siyasətdən kənaredilmə 
b. siyasətin fəal forması 
c. siyasi özgələşmə 
d. siyasi etiraz 
e. siyasi biganəlik 

 

 

233. Siyasi sosiallaşmanın şəxsiyyətin siyasi sferanın ədalət, bərabərlik, azadlığın hüquq 
qavantı və s. prinsiplərini özünə daxil edən funksiyası necə adlanır?  

a. instrumental 
b. ))dəyərlər oriyentasiyası 
c. ideoloji 
d. idraki 
e. praktiki 

 

 

234. Siyasi sosiallaşmanın fərdin və hakimiyyət təsisatlarının normal münasibətlərini, fərdin 
nizam-intizama, hüquqi normalara, dövlətə rasional və səmimi münasibətini, habelə özünün 
məsuliyyətini dərk etdiyini ifadə edən tipi necə adlanır?  

a. ))harmonik 
b. hegemon 
c. pluralist 
d. münaqişəli 
e. demokratik 

 



 

235. Şəxsin öz mənafeyinə xidmət göstərməyən bütün sosial-siyasi sistemlərə neqativ 
münasibətinə əsaslanan siyasi sosiallaşma tipi necə adlanır?  

a. ))hegemon 
b. harmonik 
c. pluralist 
d. demokratik 
e. münaqişəli 

 

 

236. Şəxsiyyətin siyasi iştirakçılıq prosesində xüsusi rol oynayan amil hansıdır?  
a. ))şəxsi motivlər 
b. ümumi motivlər 
c. fərdi xüsusiyyətlər 
d. sosial xüsusiyyətlər 
e. siyasi xüsusiyyətlər 

 

 

237. Vətəndaşların siyasi azadlıqlarını və hüquqlarının məhdudlaşdırılması, şəxsiyyətin siyasi 
iştirakçılığına meydan verilməməsi prosesi necə adlanır:  

a. siyasi özgələşmə 
b. ))siyasətdən kənar edilməsi 
c. siyasətdən uzaqlaşma 
d. siyasi passivlik 
e. siyasi aktivlik 

 

238. Milli məsələni demokratik yolla tənzim etmənin birinci əsas siyasi hüquqi prinsipi nədən 
ibarətdir?  

a. millətdaxili münasibətlər 
b. milli münasibətlər 
c. ))Millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi 
d. milli münaqişələrin həlli yolları 
e. milli etnik münasibətlər 

 

 

239. Milli məsələnin həll etməyin ikinci demokratik prinsip dilindən, irqindən və s. asılı 
olmayaraq bütün millətlərdən olan vətəndaşların, aşağıda göstərilən anlayışların hansı ilə təmin 
edilməlidir?  

a. milli-etnik 



b. milli münasibətlər 
c. ))hüquqi bərabərliyi 
d. millətdaxili münasibətlər 
e. özünü təyin etmə 

 

 

240. Milli münasibətlərin idarə edilməsi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi konkret 
fəaliyyət necə adlanır  

a. ))milli siyasət 
b. sosial siyasət 
c. etnik siyasət 
d. demoqrafik siyasət 
e. hərbi siyasət 

 

 

241. Millətlər və xalqlar arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyət prosesində təzahür 
edən siyasi,iqtisadi,hüquqi,ideoloji problemlərin məcmusu necə adlanır  

a. ))Milli məsələ 
b. Milli siyasət 
c. Milli münasibət 
d. Sosil siyasət 
e. Daxili siyasət 

 

 

242. Millətdaxili, milli-etnik birliklərarası və millət və xalqların şəxsiyyətlərarası səviyyədə 
münasibətləri hansı məhfum altında birləşir  

a. Milli məsələ 
b. Milli siyasət 
c. ))Milli münasibətlər 
d. Sosial siyasət 
e. Daxili-siyasət 

 

 

243. Müxtəlif millətlərə mənsub olan adamların əmək,ictimai siyasi,ailə-məişət və asudə 
vaxtdakı həyat formalarında yaranan qarşılıqlı münasibətləri necə adlanır  

a. ))Milli münasibətlər 
b. Milli-etnik münasibətlər 
c. Milli məsələ 
d. Milli siyasət 



e. Sosial-etnik siyasət 

 

 

244. Millətlər və xalqlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin dövlətin müvafiq sənədlərində 
və qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş formada tənzim edilməsi üzrə məqsədyönlü 
fəliyyəti necə adlanır  

a. ))Milli siyasət 
b. Sosial siyasət 
c. Sosial-iqtisadi siyasət 
d. Milli-etnik siyasət 
e. İctimai-sosial siyasət 

 

 

245. Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik hansı milli dövlət quruluşunun xarakterik xüsusiyyətidir  
a. ))Unitar 
b. Federativ 
c. Respublika 
d. Parlamentli respublika 
e. Konfederasiya 

 

246. Milli münasibətlər sahəsində siyasətin mahiyyətini araşdırmazdan əvvəl ilk növbədə 
hansı anlayışların mahiyyətini açmaq zəruridir?  

a. ))milli məsələ və milli münasibətlər 
b. milli məsələ və şəxsiyyətlərarası münasibətlər 
c. millət və tayfa münasibətlərinin 
d. milli münaqişə və milli şüurun 
e. milli münasibətlər və münaqişələrin 

 

 

247. Millətlər və xalqlar arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyət prosesində təzahür 
edən siyasi, iqtisadi, hüquqi, ideoloji və b. problemlərin məcmusunu təşkil edən anlayışı necə 
adlanır?  

a. milli münasibətlər 
b. ))milli məsələ 
c. milli-etnik 
d. millətdaxili 
e. millət və tayfa 

 



 

248. Millətdaxili, milli-etnik birliklərarası və xalqların şəxsiyyət səviyyədə münasibətləri 
özündə hansı anlayışı əks etdirir?  

a. milli məsələ 
b. ))milli münasibətlər 
c. entik birliklər 
d. ərazi biliyi 
e. milli-etnik 

 

 

249. Hansı dövlət quruluşunda dövlətin üzvlərin müstəqil vətəndaşlığı, ordusu, valyutası olur 
və hərbi yaxud xarici siyasət məsələlərinini tənzimlənməsi məqsəd ilə təşkil olunur?  

a. unitar 
b. ))konfederasiya 
c. federasiya 
d. imperiya 
e. monarxiya 

 

 

250. Sosial-iqtisadi, mədəni-dil, ərazi-status və separatizmə əsaslanan münaqişələr özündə 
nəyi əks etdirir?  

a. ))millətlərarası münaqişələr 
b. hərbi münaqişələr 
c. siyasi münaqişələr 
d. şəxsiyyətin münaqişələr 
e. social münaqişələr 

 

 

251. Bir etnosu digərindən ayiran əsas cəhətləri göstərin  
a. siyasət, iqtisadiyyat, idelogiya 
b. dövlət, müxtariyyat, siyasət 
c. siyasət, dil, muxtariyyat 
d. ))dil,adət-ənənələr, davranış normaları, incəsənət 
e. milli siyasət, iqtisadiyyat, dil 

 

252. Tarixən müəyyən ərazi hüdudlarında yaşayan mədəniyyət, dil və psixoloji xarakterin 
dəyişilməz xüsiyyətlərinə və ümumi cəhətlərinə malik olan, həmçinin özlərinin birliyinin və 
başqalarından fərqlərini dərk edən insanların sabit məcmusu necə adlanır?  

a. xalq 



b. ))etnos 
c. milli varlıq 
d. millət 
e. sosial-etnik birlik 

 

 

253. Tarixən kapitalist ictimai-iqtisadi və əmtəə istehsalının meydana gəlməsi ilə bağlı olan 
və iqtisadi həyatın, dilin, ərazinin, milli özünü dərk etmənin və mədəniyyətin, adətlərin bəzi 
speifik cəhətlərinin ümumiliyi ilə səciyyələnən insanların sosial-etnik birliyinin ali forması necə 
adlanır?  

a. ))millət 
b. tayfa 
c. etnos 
d. milli -etnik birlik 
e. sosial -etni birlik 

 

 

254. Ümumi tarixi-mədəni cəhətlərə və ümumi özünüdərketmə elementlərinə malik olan 
xalqlar qrupu necə adlanır?  

a. subetnik 
b. ))meqaetnik 
c. tayfa 
d. qəbilə 
e. etnik qrup 

 

 

255. Bütün millətlərin və xalqların hüquq və azadlıqların genişləndirmək, onların 
məhafelərini təmin etmək, milli dillərin inkişafı üçün şərait yaratmaq, milli siyasətin hansı 
cəhətinə aiddir?  

a. ))milli siyasətin istiqaməti 
b. milli siyasətin növlərinə 
c. milli siyasətin öyrənilməsinə 
d. milli siyasətin quruluşuna 
e. milli siyasətin strukturuna 

 

 

256. Milli məsələni demokratik yolla tənzim etməyin əsas siyasi-hüquqi prinsipi millətlərin 
hansı hüququna aiddir?  

a. ))öz müddəratını təyin etmək 



b. davranış firmalarına nail olmaq 
c. vətəndaşların hüquqlarını təmin etmək. 
d. adət-ənənlərinə inkişaf etdirmək 
e. siyasi,iqtisadi və s. problemlərin həll etmək 

 

 

257. Politologiya elmində etnosu tarixi inkişafı hansı amillə əlaqələndirilir  
a. Tarixin proseslərin inkişaf xarakteriylə 
b. ))Bir formasiyanın digəriylə əvəz edilməsi ilə 
c. Sosial strukturun tərkibinin mürəkkəbləşməsi ilə 
d. Sosial-etnik dərinləşməylə 
e. Milli-etnik vəziyyətlərin xarakteriya 

 

 

258. Tarixən kapitalist ictimai-iqtisadi formasiyası və əmtəəistehsalının meydana gəlməsi ilə 
bağlı olan və iqtisadi həyatın, dilin ,ərazinin, milli özünüdərketmənin və mədəniyyətin,adətlərin 
,məişətin,ənənələrin bəzi spesifik cəhətlərinin ümumiliyi ilə səciyyələnən,insanların sosial-
etnik birliyinin ali forması necə adlanır  

a. Etnos 
b. ))Millət 
c. Sinif 
d. Xalq 
e. Tayfa 

 

 

259. Ümumi tarix mədəni cəhətlərə və ümumi özünüdərketmə elementlərinə malik olan 
xalqlar qrupu necə adlanır  

a. ))Meqaetnik birlik 
b. Subetnik birlik 
c. Xalq 
d. Tayfa 
e. Millət 

 

260. Münaqişə nəzəriyyəsi ilk dəfə nə zaman və harda irəli sürülmüşdür  
a. E.Ə.vı-v əsrlər İngiltərə 
b. ))E.Ə.vıı-vı əsrlər Çində 
c. E.Ə.vıı-vıəsrlər Yunanistan 
d. E.Ə. v əsr –Roma 
e. E.Ə.ıv əsr Şərqdə 



 

 

261. Azəbaycanın görkəmli mütəfəkkiri H.Tusi münaqişələrin hansı tiplərini fərqləndirir  
a. ))Qruplar və dövlətlər arası 
b. Şəxsiyyətlər və qruplar arası 
c. Dövlətlər arası 
d. Şəxsiyyətlər və dövlətlər arası 
e. Siniflər arası 

 

 

262. .N.Tusi şəxsiyyətlər arası münaqişələrin neçə yaranma səbəbini fərqləndirmişdir  
a. 3 
b. 6 
c. 7 
d. 8 
e. ))10 

 

 

263. Aşağıda sadalananlardan hansı N.Tusiyə görə şəxsiyyətlərarası münaqişələrin yaranma 
səbəbinə aid deyil  

a. İftixar 
b. ))Var-dövlət 
c. Höcət 
d. Xəyanət 
e. Qisas 

 

 

264. Siyasi elmdə “konfliktologiyanın “ əsası nə zaman qoyulmuşdur  
a. xx əsrin sonu 
b. xx əsrin əvvələri 
c. ))xx əsrin ortası 
d. xıx əsr 
e. xıx əsrin ikinci yarısı 

 

 

 

265. Münaqişələri ziddiyyətlərin həll edilməsi üsulu kimə qiymətləndirən politoloq hansıdır  



a. L.Korer 
b. Kennet 
c. R.Boulding 
d. ))R.Darendorf 
e. N.Tusi 

 

 

266. İctimai proseslərin iştirakçılarının şüur və əxlaqını xarakterizə edən mübahisənin 
göstəricisi necə adlanır  

a. ))Siyasi münaqişə 
b. Münaqişə 
c. Şəxslərarası münaqişə 
d. Dövlətlərarası münaqişə 
e. Milli münaqişə 

 

 

267. Politoloqlara görə hakimiyyət səlahiyyətləri və sərvətlər uğrunda mubarizə aparan iki 
və ya daha çox tərəfin rəqabət mahiyyətli qarşılıqlıfəliyyəti necə adlanır  

a. ))Siyasi münaqişə 
b. Milli münaqişə 
c. Etnik münaqişə 
d. Şəxslərarası münqaişə 
e. Dövlətlərarası münaqişə 

 

 

268. Münaqişəni hakimiyyətin hegemonluq münasibətlərinin elementi kimi açıqlayan 
politoloq hansıdır  

a. ))Dorendorf 
b. Kozer 
c. Rennet 
d. Boulding 
e. Mokiavelli 

 

 

269. Münaqişəni cəmiyyəti durğunlaşmağa,süstləşməyə ,ətalət vəziyyətinə düşməyə 
qoymayan ,ona yenilik abu-havası gətirən amil kimi qiymətləndirən politoloq kimdir  

a. Darendorf 
b. ))Karer 
c. Kennet 



d. Boulding 
e. Makiavelli 

 

 

270. Siyasi münaqişələrin əsas mənbəyi olan amil hansıdır  
a. ))Sosial 
b. İqtisadi 
c. Siyasi 
d. Mədəni 
e. Milli 

 

 

 

271. Siyasi münaqişələrin hansı tipləri fərqləndirilir  
a. ))Daxili, xarici ,beynəlxalq 
b. Milli,siyasi ,etnik 
c. Şəxsi,qrup,milli 
d. Daxili,etnik beynəlxalq 
e. Beynəlxalq,milli,regional 

 

 

272. Formalaşmasının başlıca səbəbi hakimiyyət uğrunda mübarizə olan münaqişə necə 
adlanır  

a. ))Daxili siyasi 
b. Xarici siyasi 
c. Beynəlxalq 
d. Milli 
e. Regional 

 

 

273. E.Nordinjerə görə münaqişələri müvəffəqiyyətlə həll etmənin neçə prinsipi var  
a. 2 
b. ))6 
c. 8 
d. 3 
e. 4 

 



 

274. Münaqişənin həlli prinsipləri olaraq daimi koalisiya,mütənasiblik,siyasətsizlik, Qarşılıqlı 
veto hüququ,razılaşma münaqişələrin həlledilməsi hüququnun üçüncü tərəfə verilməsini ön 
plana çıxaran politoloq kimdir  

a. ))E.Nordlinjer 
b. L.Kozer 
c. E.Buldinq 
d. R.Darendorf 
e. N.Makiavelli 

 

 

275. Konsensus deyildikdə nə başa düşülür  
a. ))Razılıq ,birlik 
b. Qarşılıqlı güzəşt 
c. Fikir müxtəlifliyi 
d. Siyasi münaqişə 
e. Siyasi sülh 

 

 

276. Konsensusun başlıca vəzifəsi  
a. ))Vətəndaşların iradələrinin cəmiyyətin vahid iradəsinə çevirmək 
b. Siyasi hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında sülh yaratmaq 
c. Cəmiyyətdəki ziddiyətləri həll etmək 
d. Zidiyyətlərin konfilktə çevrilməsinin qarşısını almaq 
e. Qarşılıqlı güzəştlər etmək 

 

 

277. .”Disensus “dedikdə nə başa düşülür  
a. ))Razılığın Olmaması 
b. Razılıq 
c. Güzəşt 
d. Konfilkt 
e. Danışıqlar 

 

 

278. Konsensusun formalaşmasında başlıca rolu olan amillər hansılardır  
a. Qanunun adiliyi,aşkarlıq 
b. ))Plüralizm,aşkarlıq 



c. İctimayi rəyin nəzərə alınması,referendum 
d. Hakimiyyət bölgüsü 
e. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması 

 

279. Yad fikirliyə nifrət və etiraz oyatmaq üçün “düşmən obrazının “ yaradılmasına son 
qoyulmasının təmin edilməsi dedikdə nə başa düşülür  

a. ))İdeologiyasızlaşma 
b. İdeologiya 
c. Siyasi fikir 
d. Sosial –fəlsəfi fikir 
e. Mənəvi baxışlar 

 

 

280. Ümum qəbul edilmiş dəyərlərin,ideyaların,əxlaq normalarının,mədəniyyətin, ictimai 
həyat normalarının inkar edən yanaşma  

a. Konversensiya 
b. ))Nihilizm 
c. Postindustrial cəmiyyət 
d. İnkişaf həddi 
e. Vətəndaş cəmiyyəti 

 

 

281. .”Postindustrial cəmiyyət”konsepsiyasının əsası kim tərəfindən qoyulmuşdur  
a. ))D.Bell 
b. C.Kelbreyt 
c. Z.Brejinski 
d. R.Hoyebroner 
e. C.Pelton 

 

 

282. .”Roma klubu”nun əsası əsas kim tərəfindən qoyulmuşdur  
a. ))A.Peççey 
b. D.Bell 
c. R.Hoylbroner 
d. C.Pelton 
e. C.Helbreyt 

 

 



283. Cəmiyyətin daxilən rəngarəng,bu və ya dərəcədə idarəetmə funksiyalarını yerinə 
yetirmək kefiyyətlərinə və qabiliyyətlərinə malik olan,ictimai strukturlarda rəhbər mövqe tutan 
və cəmiyyətdə siyasi qərarlar qəbul edilməsinə təsir göstərən mütəşəkkil azlıq necə adlanır  

a. Sinif 
b. Sosial qrup 
c. Sosial təbəqə 
d. ))Siyasi Elita 
e. Xalq 

 

 

 

284. Siyasi qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək dərəcəsinə görə elitanın hansı 
formalar fərqləndirilir  

a. ))Yüksək elita və orta elita 
b. Siyasi elita 
c. Aristokratiya 
d. Ali və orta sinif 
e. Orta və aşağı sinif 

 

 

285. Müasir elita nəzəriyyələri nə vaxt formalaşmışdır  
a. ))xıx əsrin –xx əsrin əvvələri 
b. xıx-xx əsr 
c. xvııı-xıx əsr 
d. xvıı-xvııı əsr 
e. xvııı-əsrin sonu xıx əsrin əvvələri 

 

 

286. .”insan cəmiyyəti yekcins deyil və fərdlər fiziki,əxlaqi və intellektual cəhətdən bir-
birindən fərqlənir”fikri kimə məxsusdur  

a. ))V.Pareto 
b. Q.Mosra 
c. R.Mixels 
d. X.Orteqa-Qasset 
e. .M.Mesaroviç 

 

 



287. Cəmiyyətin obyektiv surətdə hakim və idarə olunan təbəqə kimi iki qeyri-bərabər 
hissəyə bölünməsi haqqında konsepsiya işləyib hazırlamış politoloq  

a. ))Q.Moska 
b. V.Pareto 
c. R.Mixels 
d. X.orteqa-Qasset 
e. M.Aqripp 

 

288. Müasir elita konsepsiyasının xüsusi qolunu hansı nəzəriyyə təmsil edir  
a. ))Dəyərlər nəzəriyyəsi 
b. Konvergensiya nəzəriyyəsi 
c. Solçu liberal nəzəriyyəsi 
d. Plüralizm ideyası 
e. Elita nəzəriyyəsi 

 

 

289. Elitanın funksional nəzəriyyəsinin banisi kimdir  
a. ))S.Keller 
b. Q.Moska 
c. V.Pareto 
d. R.Mixels 
e. M.Aqripp 

 

290. Qlobal problematikasiyaya həsr olunmuş “İnkişafın hüdudları” məruzəsinin müəllfi 
kimdir?  

a. ))D.Medouz 
b. M.Mesarovic 
c. B.Şnayder 
d. C.Kapitsa 
e. A.Lemma 

 

 

291. A.Tofflerin “üçüncü dalğa”kitabında irəli sürülən tuturoloji ideya nəyi təzahür etdirirdi?  
a. dünyada mövcud sistemlərin tənqidi 
b. burjua aləmi məhv olmağa deyil “sağlam gələcək”yaratmağa qadirdir 
c. ))bəşəriyyət vahid transnasional bütövlüyə çevriləcək 
d. gizli heqemonluqlar yarışın aşağı dərəcəsidir 
e. mədəni vasitələrin və məqsədlərin dezinteqrasiyası 

 



 

292. Bəşəriyyət “risk zonasına” daxil olur nə deməkdir  
a. dünya tarixində yeni mərhələ 
b. mənafelərin kəsişməsini və ziddiyyətləri 
c. ictimai hərəkatların çox amilliyini 
d. müxtəlif meylli partiyaların mövcudluğunu 
e. ))dünyanın assimmetrikliyini göstərir 

 

 

293. Nüvə silahın və gücün olmadığı dünya nəyi əsas tutur?  
a. qarşıdurmanı 
b. zərər vurulması 
c. ))fiziki məcburiyyəti 
d. regional, milli mənafelərin üstünlüyü 
e. portnyorluq və əməkdaşlığı 

 

 

294. Bəşəriyyətin inkişafı ilə baglı aşağıdakı nəzəriyyələr mövcuddur  
a. pessimist,özbaşınalıq meylləri 
b. ağıl və humanizm meylləri 
c. optimist 
d. ))təhlükələr və qlobal miqyaslı alternativlər 
e. tərəqqi,uçurum yolu 

 

295. «Sosial stratifikasiya» nəzəriyyəsinə görə, səmiyyətin sosial strukturunun əsas elementi 
rolunda nə çıxış edir?  

a. ))təbəqələr 
b. ictimai birliklər 
c. siyasi institutlar 
d. siyasi rejim 
e. siniflər, sosial qruplar və ayrı-ayrı fərdlər 

 

 

296. Sosialsiyasətinsubyektirolundakimlər çıxış edə bilər?  
a. ))insan 
b. dövlət və şəxsiyyət 
c. şəxsiyyət və siyasi partiyalar 
d. sosial qruplar 
e. siyasi partiyalar 



 

 

297. Sosial siyasətin obyekti rolunda kimlər çıxış edir?  
a. insan 
b. ))cəmiyyət 
c. siyasi institutlar 
d. sosial qruplar və siyasi institutlar 
e. etnik birliklər 

 

298. Bir və ya bir neçə ümumi sosial əlamət əsasında birləşmiş insanların məcmusu necə 
adlanır:  

a. sosial təbəqə 
b. ))sosial qrup 
c. sinif 
d. ali təbəqə 
e. orta təbəqə 

 

299. Bir-biriylə qarşılıqlı əlaqədə və təsirdə olan sosial qrupların məcmusu, onlar arasındakı 
münasibətlərin müəyyən qaydası necə adlanır:  

a. ))sosial struktur 
b. sosial strategiya 
c. sosial qrup 
d. sosial sinif 
e. sosial təbəqə 

 

300. Erik Olin Rayta görə müasir qərb cəmiyyətlərində iqtisadi ehtiyatlar üzərində nəzarət 
edən sinfin neçə növünü fərqləndirir:  

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

 


