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Fənn 3339 - Turizm infrastrukturu

Təsviri

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 16

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Turizm ehtiyatlarının təsnifatında hansı faktоrlar əsas götürülür? (Çəki: 1)
Təbii resurslar, antrоpоgen resurslar, infrastruktur şərait
Təbii resurslar, antrоpоgen resurslar, sоsial-iqtisadi amillər
Təbii resurslar, antrоpоgen resurslar, cоğrafi şərait
Təbii resurslar, təbiət abidələri, landşaft ekzоtikliyi
Təbii-cоğrafi şərait, antrоpоgen resurslar, mənimsənilmə səviyyəsi

Sual: Ekstremal şəraitə malik оlan ərazilər təbii-rekreasiya ehtiyatlarının istifadəsində hansı 
qruplaşmaya daхil edilir? (Çəki: 1)

Intensiv mənimsənilmə
Ekstensiv mənimsənilmə
Az mənimsənilən ərazilər
Mənimsənilməyən ərazilər
Оrta səviyədə mənimsənilən ərazilər



Sual: Turizm ehtiyatlarının istismar müddəti hansı amillərdən asılı deyil? (Çəki: 1)
Rekreasiya-turizm ehtiyatlarının qiymətləndirilməsindən və onun turistlərin cəlb olunma 

imkanlarından
Bəzi turizm ehtiyatlarının toxunulmazlığı və ərazi üzrə yayılma səviyyəsindən
Turizm ehtiyatlarının yığcam yerləşməsindən, həmçinin müəyyən ərazi vahidi çərçivəsində 

miqdarından
Turizm ehtiyatlarına olan tələbat və mövcud infrastrukturun inkişaf səviyyəsindən
Əmək ehtiyatlarından və kapital qoyulyşunun həcmindən

Sual: Təbii-rekreasion ehtiyatlarının istifadəsi neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
 5
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3
6
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Sual: Aşağıdakılardan hansı təbii-rekreasion ehtiyatlardan istifadəyə aid deyil (Çəki: 1)
İntensiv mənimsənilmə
Ekstensiv mənimsənilmə
Az mənimsənilən ərazilər
Mənimsənilməyən ərazilər
Geniş mənimsənilmə

Sual: Aşağıdakılardan hansı turizm ehtiyatlarının intensiv mənimsənilməsinə aid deyil? (Çəki: 
1)

Belə bölgələrdə turizm və istirahətin əksər sahələri inkişaf edir
Bu növ mənimsənilmədə ehtiyatlarının azlığı və ya bir turizm komponentinin üstün olması 

turist marşurutlarının təşkilinə və turizm sənayesinin yaradılmasına imkan vermir
Buraya təbii komplekslərin atraktivliyi, istifadə səviyyəsi yüksək olan turizm baxımdan daha 

çox mənimsənilən ərazilər aid edilir
Turizm ehtiyatlarından istifadədə yüksək dərəcədə yüklənmə olur
Turizm ehtiyatlarından bu növ mənimsənilmədə dəniz sahili bölgələr və ondan 50-100 km 

daxilə doğru olan ərazilər üçün səciyyəvidir 

Sual: Aşağıdakılardan hansı turizm ehtiyatlarının ekstensiv mənimsənilməsinə aiddir? (Çəki: 1)
Buraya təbii komplekslərin atraktivliyi, istifadə səviyyəsi yüksək olan turizm baxımdan daha 

çox mənimsənilən ərazilər aid edilir]
Bu növ mənimsənilmədə ehtiyatlarının azlığı və ya bir turizm komponentinin üstün olması 

turist marşurutlarının təşkilinə və turizm sənayesinin yaradılmasına imkan vermir
Turizm ehtiyatlarından istifadədə yüksək dərəcədə yüklənmə olur 
Belə ərazilər turizmin istifadəsinə zəif cəlb olunmuş, təbii ekzotikliyin turizmin inkişafına az 

təsir göstərən və ya müxtəlif təbii antropogen komponentlərdən birgə istifadənin mümkün 
olmadığı ərazilər üçün səciyyəvidir

Belə bölgələrə yarımsəhra və səhralar, komfort şəraiti az olan regionlar daxildir 

Sual: Aşağıdakılardan hansı az mənimsənilən ərazilərə aiddir? (Çəki: 1)
Turizm ehtiyatları yüksək dərəcədə yüklənir
Təbii komplekslərin atraktivliyi, istifadə səviyyəsi yüksək olan turizm baxımdan daha çox 

mənimsənilən ərazilər 
Dəniz sahili bölgələr və ondan 50-100 km daxilə doğru olan ərazilər 
Yarımsəhra və səhralar



Ekstremal ərazilər 

Sual: Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsində Azərbaycan alimlərinin tam olaraq hansılarının 
xidmətləri daha böyük olmuşdur (Çəki: 1)

Məhərrəmova, Əyyubov, Budaqov, Sultanov
Sultanov, Salmanov, Əyyubov, Kərimli
Əyyubov, Budaqov, Sultanov, Salmanov
Sultanov, Salmanov, Əyyubov, Əhmədli 
Budaqov, Sultanov, Salmanov, Kazımov

Sual: Turizm ehtiyatlarının nəzəri əsaslarının öyrənilməsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

Ərazinin təbii turizm resursları ilə təminat səviyyəsi və ondan istifadənin xüsusiyyətləri
Regional inkişafda təbii ehtiyyatlardan istifadənin rolu
Ehtiyatdan istifadənin iqtisadi qiymətinin müəyyən olunması
Ehtiyatın təsnifatı və ərazi üzrə bölgü prinsipi
Ehtiyatın social-iqtisadi baxımından qiymətləndirilməsi və ərazi rekreasiya sistemlərinin 

formalaşmasında rolu

Sual: Təbii turizm ehtiyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
Milli Parklar
Ekzotik landşaft
Torpaq quruluşu
Təbiət abidələri
Tarixi-memarlıq abidələri 

Sual: Təbii turizm ehtiyatlarının yayılması və ərazi üzrə təminat səviyyəsi aşağıdakı amillərdən 
hansına aid deyil? (Çəki: 1)

Təbiətdən dərketmə və ekskursiya məqsədilə istifadə olunması
Təbii komponentlərdən sağlamlıq və istirahət məqsədilə istifadə olunması
Təbiətdən ekoturizm məqsədilə istifadə olunması 
Təbiətdən şəxsi məqsədlə istifadə olunması
Təbii turizm ehtiyatlarından idman və kənd turizmi məqsədilə istifadə olunması

Sual: Turizmin ərazi üzrə təminat səviyyəsində nəzərə alınan amillərə aid deyil? (Çəki: 1)
Milli irsi nümunələrin və etnoqrafik abidələrin müəyyən bir ərazidə yığcam yerləşməsi, 

beynəlxalq turizmdə istifadə imkanları
Tarixi – memarlıq abidəsinin orjinallığı, bərpa olunarkən əvvəlki görkəminin saxlanılması
Ərazidə olan antropogen ehtiyatlarının davamlığı və istifadə müddəti]
Tarixi – memarlıq abidələrinin müəyyən bir ərazidə yığcam yerləşməsi və digər turizm 

ehtiyatları ilə birgə istifadə imkanları
Təbii komponentlərdən sağlamlıq və istirahət məqsədilə istifadə olunması

Sual: . Sosial-iqtisadi turizm ehtiyatlarına aiddir: (Çəki: 1)
Əmək ehtiyatları 
Dağ ekosistemləri
Dini abidələr
Milli parklar
Balneoloji resurslar



Sual: Turizm ehtiyatlarının nəzəri əsaslarının öyrənilməsinə aiddir: (Çəki: 1)
Ehtiyatdan istifadənin iqtisadi qiymətinin müəyyən olunması
Təbiətdən dərketmə və ekskursiya məqsədilə istifadə olunması
Ərazinin təbii-turizm resursları ilə təminat səviyyəsi 
Ehtiyatın yayıldığı ərazinin coğrafi şəraiti
Ehtiyatın turizm sənayesində olması

Sual: Ərazidə əhalinin məskunlaşma səviyyəsi turizm və istirahətə olan tələbata neçə təsir 
edir? (Çəki: 1)

Təkan vermiş olur
Təsir etmir
Mənfi təsir edir
Həm mənfi, həm də müsbət təsir edir
Çox az təsir edir

Sual: Qış istirahət mövsümü üçün müəyyənləşdirilən iqlim komfortluğunun əsas göstəricilərinə 
aiddir: (Çəki: 1)

Güclü soyuq küləklərin tez-tez təkrarlanması və xüsusilə soyuq küləklərin sürətinin 5-10 
m/san – dən az olması 

Rütubətlənmə göstəriciləri 40 – 60%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 
təkrarlanmasının mövsüm dövründə 20 – 30% - dən çox olmaması

Orta aylıq temperaturun -5 –dən, - 150C – yə qədər dəyişməsi və bu temperaturun 
mövsüm dövrünün 50% - dən çoxunu əhatə etməsi

Küləyin sürətinin 3-5 m/san. çatması 5m/san – dən çox olan soyuq küləklərin 
təkrarlanmasının 20%-dən çox olmaması

Dəniz suyunun temperaturunun 5 – 150C təşkil etməsi və 150C – dən çox olan 
temperaturun 20%-dən çox olmaması

Sual: Yay istirahət mövsümü üçün müəyyənləşdirilən iqlim komfortluğunun əsas göstəricilərinə 
aiddir: (Çəki: 1)

Dəniz suyunun temperaturunun 15 – 200C təşkil etməsi 
Orta aylıq temperaturun 15 –dən, 200S – yə qədər dəyişməsi və qeyd olunan 

temperaturun mövsüm dövrünün 50% - dən çoxunu əhatə etməsi
Küləyin sürətinin 3 – 5 m/san. çatması 5m/san – dən çox olan soyuq küləklərin 

təkrarlanmasının 20% - dən çox olmaması
Güclü soyuq küləklərin təkrarlanmasının azlığı və xüsusilə soyuq küləklərin sürətinin 10 – 

15 m/san – dən az olması
Soyuq küləklərin sürətinin 5 – 7 m/san – dən az olması

Sual: Şəki – Zaqatala bölgəsinin Marixal, Durca, İlisu istirahət mərkəzlərində komfort 
temperatur hədləri nə qədər nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

18-20°S
20-25°S
18-23°S
18-25°S
18-22°S

Sual: Abşeron bölgəsində helioterapiya müalicələri üçün əlverişli şərait günün hansı hissəsində 
yaranır? (Çəki: 1)

Günortaya qədər və günortadan sonra



Səhər və gecə
Səhər və günorta
Günorta və gecə ]
Günortadan sonra və gecə

Sual: İqlimşünaslar neçə hava sinifini ayırırlar? (Çəki: 1)
16
15
17
18
14

Sual: Günəşli isti – quru hava şəraitində hansı müalicə aparılır? (Çəki: 1)
Şüalanma
Aeroterapiya
Helioterapiya 
Uroloji
Helioterapiya və aeroterapiya

Sual: Günəşli isti – quru hava şəraiti hansı ərazilər üçün səciyyəvidir? (Çəki: 1)
Subtropik ərazilər
Mülayim ərazilər
Musson iqlimli ərazilər
Səhra və yarımsəhra rayonları 
Mülayim və musson iqlimli ərazilər

Sual: Günəşli isti – quru hava şəraiti olan ərazilərin xüsusiyyətləri: (Çəki: 1)
Bol yağış, isti hava, yüksək rütubətlənmə
Quraqlığı az, mülayim hava
Rütubətlənmənin azlığı və mövsüm dövründə müşahidə edilən isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubətlik isə yüksək olur
Temperatur komfort hədlərindən yüksək olur, isti diskomfort şərait tez-tez təkrarlanır 

Sual: Azbuludlu mülayim hava sinifi olan ərazilər üçün səciyyəvidir: (Çəki: 1)
Temperatur komfort hədlərindən yüksək olur, isti diskomfort şərait tez-tez təkrarlanır
Quraqlığı az, mülayim hava
Rütubətlənmənin azlığı və mövsüm dövründə müşahidə edilən isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubətlik isə yüksək olur
Bol yağış, isti hava, yüksək rütubətlənmə

Sual: Azbuludlu yayı quraq hava sinifi olan ərazilərə aiddir: (Çəki: 1)
Temperatur komfort hədlərindən yüksək olur, isti diskomfort şərait tez-tez təkrarlanır
Quraqlığın az, mülayim hava
Rütubətlənmənin azlığı və mövsüm dövründə müşahidə edilən isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubətlik isə yüksək olur
Bol yağış, isti hava, yüksək rütubətlənmə 

Sual: Turizmdə aktiv əsas fоndlar: (Çəki: 1)
Ötürücü tikililər



Qurğular
 Avadanlıqlar
Kоmmunikasiya vasitələri
 Binalar

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Tutqun və yağışlı hava sinifləri olan ərazilər üçün xarakterikdir: (Çəki: 1)
Temperatur komfort hədlərindən yüksək olur, isti diskomfort şərait tez-tez təkrarlanır
Quraqlığın az, mülayim hava
Rütubətlənmənin azlığı və mövsüm dövründə müşahidə edilən isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubətlik isə yüksək olur
Bol yağış, isti hava, yüksək rütubətlənmə

Sual: Azbuludlu mülayim hava sinifləri daha çox hansı ərazilərdə müşahidə olunur? (Çəki: 1)
Musson iqlimin dəniz sahillərində 
Atlantik okeanı sahillərində 
Alp və Qafqaz dağlarının bəzi kurortlarında 
Kaliforniya sahilində 
Aralıq dənizi sahilində

Sual: Azbuludlu yayı quraq hava hansı iqlim tipində müşahidə olunur? (Çəki: 1)
Səhra və yarımsəhra 
Mülayim enlikli 
Musson iqlimli 
Subtropik 
Aralıq dənizi 

Sual: Azbuludlu yayı quraq hava sinifi hansı ərazilərdə müşahidə olunur? (Çəki: 1)
ABŞ, Kaliforniya
Avstralya, Çexiya
Misir, Monqolustan
Yunanıstan, İngiltərə
Yaponiya, Çin

Sual: Tutqun və yağışlı hava sinifləri hansı iqlim tipində müşahidə olunur? (Çəki: 1)
Səhra və yarımsəhra 
Mülayim 
Musson 
Subtropik 
Aralıq dənizi 



Sual: Turizmdə iqlim komfortluğu qiymətləndirilərkən aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır? 
(Çəki: 1)

Günəşli və açıq havaların təkrarlanması 
Günəşli günlərin sayı və günəşli saatların miqdarı
Havada rütubətin miqdarı
Sürəti saniyədə 10m – dən az olan küləkli günlərin sayı
Adambaşına düşən meşə ehtiyatı

Sual: Küləyin surəti nə qədər olduqda komfort şərait hesab olunur? (Çəki: 1)
5 m/san
6 m/san
7 m/san
10 m/san
15 m/san

Sual: Mülayim enliklərdə məskunlaşmış əhali üçün komfort hədlər hansıdır? (Çəki: 1)
Temperatur 15 – 180, rütubətlənmə 60 – 65%, gücü saniyədə 5m – dən çox olan küləkli 

günlərin təkrarlanmasını mövsüm dövründə 30 – 35% - ə qədər
20 – 230 C temperatur həddi, 55 – 60% - ə qədər rütubətlənmə, həmçinin küləkli günlərin 

nisbətən çoxluğu
Temperatur 20-250, rütubətlənmə 65 – 70%, gücü saniyədə 5m – dən çox olan küləkli 

günlərin təkrarlanmasını mövsüm dövründə 30 – 40% - ə qədər
Temperatur 18-200, rütubətlənmə 50-60 gücü saniyədə 10m – dən çox olan küləkli 

günlərin təkrarlanmasını mövsüm dövründə 30 – 35% - ə qədər
Temperatur 20 – 230, rütubətlənmə 60 – 65%, gücü saniyədə 5m – dən çox olan küləkli 

günlərin təkrarlanmasını mövsüm dövründə 30 – 35% - ə qədər

Sual: Yay istirahət mövsümü üçün müəyyənləşdirilən rütubətlənmənin komfort həddi: (Çəki: 1)
Rütubətlənmə göstəriciləri 55 – 65%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 

təkrarlanmasının mövsüm dövründə 25 – 30% - dən çox olması
Rütubətlənmə göstəriciləri 40 – 60%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 

təkrarlanmasının mövsüm dövründə 20 – 30% - dən çox olmaması
Rütubətlənmə göstəriciləri 55 – 60%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 

təkrarlanmasının mövsüm dövründə 25 – 35% - dən çox olması
Rütubətlənmə göstəriciləri 50 – 60%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 

təkrarlanmasının mövsüm dövründə 40 – 50% - dən çox olmaması
Rütubətlənmə göstəriciləri 55 – 60%, o cümlədən dumanlı və rütubətli havaların 

təkrarlanmasının mövsüm dövründə 30 – 40% - dən çox olmaması

Sual: Qış turizmi üçün müəyyən edilən komfort iqlim göstəricilərində qarın qalınlığı nə qədər 
olmalıdır? (Çəki: 1)

15sm-dən az olmamalıdır
20sm-dən az olmamalıdır
35sm-dən az olmamalıdır
40sm-dən az olmamalıdır
30sm-dən az olmamalıdır

Sual: Təbiət abidələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Geoloji abidələr 
Arxeoloji abidələr



Hidroloji abidələr
Flora və fauna 
Geomorfoloji abidələr

Sual: Abşeronda geoloji abidə (Çəki: 1)
Sarıdağ
Nəhəcər 
Yanar bulaq 
Mucuq
Qır gölü 

Sual: Abşeronda geoloji abidələrə hansı təbiət abidələri aid deyil? (Çəki: 1)
Qır gölü 
Yanar bulaq 
Masazır
Yanar dağ
Palçıq vulkanları

Sual: Naxçıvanın geomorfoloji abidələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Nəhəcər
Sarıdağ 
Aveydağ 
Dəlidağ
İlandağ

Sual: Geomorfoloji abidələrə aid deyil: (Çəki: 1)
Aveydağ 
Abşeronda metan qazının alovlanması
Batabat
Astarada yanar bulaq
Nəhəcər

Sual: Turizmin maddi-texniki bazasına aid deyil? (Çəki: 1)
Turist klubları
Dayanacaqlar
Turist təyyarələri
Turist firmaları
Turist bazaları

Sual: Turizmin maddi - texniki baza оbyektləri hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilmir? (Çəki: 1)
Göstərilən xidmətin növünə görə
Göstərilən xidmətin keyfiyyətinə görə
İqtisadi elementlər üzrə
Sahibkarlığın formasına görə
Təsərrüfat subyektinin mülkiyyət növünə görə

Sual: Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 
Prоqramına neçənci ildə qərar verilib? (Çəki: 1)

2001 – ci il 15 iyun



2000 - ci il 27 sentyabr
2002 – ci il 27 avqust
2002 – ci il 1 yanvar
2001 – ci il 31 dekabr

Sual: Beşulduzlu təsnifat sistemi bu ölkələrdə tətbiq edilir: (Çəki: 1)
Yunanıstan, BƏƏ, Ingiltərə
ABŞ, Brazilya, Misir
Ingiltərə, Avstriya, Avstraliya
ABŞ, Andorra, Macarıstan
Çin, BƏƏ, Fransa

Sual: Ulduz təsnifat sistemi hansı ölkələrdə tətbiq edilmir? (Çəki: 1)
Yunanıstan, İsrail, Ingiltərə
Türkiyə
Almaniya
ABŞ 
İsrail 

Sual: Hansı ölkədə “tac” və “açarlar” təsnifat” sistemindən istifadə edilir? (Çəki: 1)
Fransa
Türkiyə
Almaniya
ABŞ 
İsrail 

Sual: Aşağıdakılardan hansı turizm təklifi kimi istifadə оlunmayan, ancaq turistləri özünə cəlb 
edən ilkin şəraiti qiymətləndirmək üçün istifadə edilmir? (Çəki: 1)

Turist qəbul edən ölkənin təbii xüsusiyyətləri 
Turist qəbul edən ölkədə olan otellər
Turizm destinasiyasının sоsial - mədəni mühiti
Turist qəbul edən ölkənin təbiəti
Turizm infrastrukturu

Sual: Turizm təklifidir: (Çəki: 1)
İnfrastruktur və xüsusi infrastruktur
İnfrastruktur və suprastruktur
Suprastruktur və xüsusi infrastruktur
Ümumi infrastruktur və xüsusi infrastruktur
Xidmət strukturu və suprastruktur

Sual: Turizmdə aktiv əsas fоndlar: (Çəki: 1)
 Qurğular
Avadanlıqlar
Kоmmunikasiya vasitələri
Binalar
Ötürücü tikililər

Sual: Turizmdə passiv əsas fоndlar: (Çəki: 1)



Maşınlar
Ötürücü tikililər
Avadanlıqlar
Alətlər
Texnoloji cihazlar

Sual: Passiv əsas fоndlara aid deyil? (Çəki: 1)
Ötürücü tikililər
Qurğular
Avadanlıqlar
Kоmmunikasia vasitələri
Binalar

Sual: Aktiv əsas fоndlara aid deyil? (Çəki: 1)
Maşınlar
Ötürücü tikililər
Avadanlıqlar
Alətlər
Texnoloji cihazlar

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) Dövlət 
Proqramı" nə naxt qəbul olunub? (Çəki: 1)

11 yanvar 2004
11 fevral 2004
11 mart 2004
11iyun 2004
11 avqust 2004

Sual: Turist informasiya mərkəzləri açılmışdır: (Çəki: 1)
Gəncə, Lənkəran, Şəki
Bakı, Xaçmaz, Salyan
Şamaxı, Naxçıvan, Saatlı
Naxçıvan, Gəncə, Şirvan
Gəncə, Lənkəran, Hacıqabul

Sual: Hansında turist informasiya mərkəzi yoxdur? (Çəki: 1)
 Bakı
Lənkəran
 Naxçıvan
Xaçmaz



Şirvan

Sual: Azərbaycanda əhalinin təbii artımı tempi 1999-2004 – cü illərdə nə qədər olmuşdur? 
(Çəki: 1)

2,2%
1,8%
0,8%
2,4%
0,5%

Sual: Əhalinin təbii artımı hər 1000 nəfərə 2002-2003-cü illərdə nə qədər olmuşdur? (Çəki: 1)
10-12 
6,0-8,0
8,0-10 
8,0-9,0 
10-11 

Sual: Gənclər, Idman və Turizm Nazirliyi nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
18 aprel 2001
18 yanvar 2001
18 iyun 2001
18 avqust 2001
18 mart 2001

Sual: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi nə vaxt təşkil edilmişdir? (Çəki: 1)
30 mart 2006
30 yanvar 2006
30 iyul 2006
30 sentyabr 2006
20 dekabr 2006

Sual: Şəhərətrafı istirahət zonalarında ərazinin yüklənməsi: (Çəki: 1)
70 – 80 m2 
10 – 15 m2
70 – 100 m2 
50 – 70 m2
80 – 90m2 

Sual: Çimərlik sahələrində pik dövrü nəzərə alınmaqla ərazinin yüklənməsi: (Çəki: 1)
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
50 – 70 m2
30 – 40 m2

Sual: İstirahət mərkəzlərində ərazinin yüklənməsi: (Çəki: 1)
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2



30 – 40 m2
50 – 70 m2

Sual: Kurort komplekslərində ərazinin yüklənməsi (Çəki: 1)
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
50 – 70 m2
30 – 40 m2

Sual: . Piyada turizm cığırlarında ərazinin yüklənməsi: (Çəki: 1)
90 m2
75 m2
100 m2
70 m2
80 m2

Sual: Meşə massivlərində rekreasiya deqredasiyasının xüsusiyyətlərinə aşağıdakı amillərdən 
hansı aid deyil? (Çəki: 1)

İnsan fəaliyyəti nəticəsində meşə massivlərində yanğınların baş verməsi
Ətraf mühitdən istifadə normasının müəyyənləşdirilməsi
İnsan fəaliyyəti nəticəsində meşə massivlərində baş verən dəyişmələrin bərpası imkanları
Çimərlik ərazilərində ekoloji tarazlığı qorumaq üçün əlavə sanitar – epidemoloji tədbirlər 

həyata keçirilməli
Milli Parklarda və meşəlik ərazilərdə sanitar normalara əməl olunması üçün xüsusi məişət 

tullantılarının yığılması üçün qutular olmalı, istirahət yerlərinin ayrılması vacibdir

Sual: Ölkənin turizm mərkəzində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi neçə faizdir? (Çəki: 1)
5
8
7
9
12

Sual: Məişət tullantılarının cəmləşdiyi ərazilərin mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi neçə 
faizdir? (Çəki: 1)

32
15
18
25
16

Sual: Respublika üzrə 2006-cı ildə atmosferə atılan zərərli tullantıların miqdarı neçə ton 
olmuşdur? (Çəki: 1)

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



Sual: Bakı və Sumqayıt ərazisində 2000-ci ildə atmosferə və torpağa atılan zərərli tullantılar 
neçə ton olub? (Çəki: 1)

1,4 mln
1,6 mln
2,3 mln
0,9 mln
920 min

Sual: Bakı və Sumqayıt ərazisində 2006-cı ildə atmosferə və torpağa atılan zərərli tullantılar 
neçə ton olub? (Çəki: 1)

1,4 mln 
1,6 mln
2,3 mln
0,9 mln
920 min

Sual: Sahil zonası üzrə olan ümumi çirklənmədə nə qədər neft və neft-kimya sənayesinə 
aiddir? (Çəki: 1)

80%
50%
32%
64%
45%

Sual: Sahil zonası üzrə olan ümumi çirklənmənin neçə faizi qaz sənayesi müəssisələrinə 
aiddir? (Çəki: 1)

17%
21%
23%
45%
15%

Sual: Sahil zonası üzrə olan ümumi çirklənmənin nə qədəri elektrik enerjisinə aiddir? (Çəki: 1)
5% 
17%
32%
13%
7%

Sual: Maliyyənin funksiyalarından deyil: (Çəki: 1)
Pul fоndunun yaranması 
Elmilik funksiyası
Nəzarət funksiyası 
Pul fоndunun istifadəsi
Bölgü funksiyası

Sual: Turizmdə dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsini hansı sхemlə ifadə etmək оlar? (Çəki: 1)



Sual: Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyalarını reallaşdırmır? (Çəki: 1)
Stimullaşdırıcı
Tənzimləyici
Nəzarət
Bölgü
Fiskal

Sual: Göndərişlərin sayına görə vergitutma düsturuna görə V nədir? (Çəki: 1)
Vergi dərəcəsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mədəni оbyektlərin və avtоmоbil yоllarından istifadəyə görə vergi
Vahid turist göndərişlərinin qiyməti
Satılan göndərişlərin sayı
Turist göndərişinə ticarət

Sual: Göndərişlərin sayına görə vergitutma düsturuna görə C nədir? (Çəki: 1)
Vergi dərəcəsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mədəni оbyektlərin və avtоmоbil yоllarından istifadəyə görə vergi
Vahid turist göndərişlərinin qiyməti
Turist göndərişinə ticarət
Satılan göndərişlərin sayı

Sual: Göndərişlərin sayına görə vergitutma düsturuna görə Ti nədir? (Çəki: 1)
Vergi dərəcəsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mədəni оbyektlərin və avtоmоbil yоllarından istifadəyə görə vergi
Vahid turist göndərişlərinin qiyməti



Satılan göndərişlərin sayı
Turist göndərişinə ticarət

Sual: Göndərişlərin sayına görə vergitutma düsturuna görə K nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
Vergi dərəcəsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mədəni оbyektlərin və avtоmоbil yоllarından istifadəyə görə vergi
Vahid turist göndərişlərinin qiyməti
Satılan göndərişlərin sayı
Turist göndərişinə ticarət

Sual: Dövriyyədən kənar aktivlərə aid deyil? (Çəki: 1)
Əsas vəsaitlər
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları
Tamamlanmış kapital qoyuluşu
Maddi aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər

Sual: Aşağıdakılardan hansı əsas sahil zonasına aiddir? (Çəki: 1)
5 km
30 km 
15 km
20 km
25 km 

Sual: Göndərişlərin sayına görə vergitutma necə hesablanır? (Çəki: 1)

düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Hər bir turizm şirkətində minimum neçə adam fəaliyyət göstərməlidir? (Çəki: 1)
4-7
5-8
3-6
3-5
7-9



Sual: Istirahət mərkəzləri sıx nəqliyyat şəbəkəsinin formalaşdığı ərazilərdən nə qədər 
məsafədə yerləşə bilər? (Çəki: 1)

15-20 km
20-25 km
15-25 km
25-30 km
27-32 km

Sual: Müalicə-sanatoriya müəssələri sıx nəqliyyat şəbəkəsinin formalaşdığı ərazilərdən nə 
qədər məsafədə yerləşə bilər? (Çəki: 1)

30-40 km
30-50 km
25-30 km
20-25 km
15-25 km

Sual: Milli parklar sıx nəqliyyat şəbəkəsinin formalaşdığı ərazilərdən nə qədər məsafədə 
yerləşə bilər? (Çəki: 1)

30-40 km
30-35 km
25-30 km
20-25 km
15-25 km 

Sual: Sosial – iqtisadi turizm ehiyatları əsasən hansı inkişafa təkan verir? (Çəki: 1)
Regional səviyyədə
Yerli səviyyədə
Beynəlxalq səviyyədə
Beynəlxalq səviyyədə, regional səviyyədə
Regional səviyyədə, yerli səviyyədə

Sual: Turistləri yerləşdirmə müəssisələrində çalışır: (Çəki: 1)
Turistlər
Uşaqlar
Qonaqları qarşılama və yola salma xıdmətinin işçiləri
İaşə xidmətində çalişanlar
Menecerlər

Sual: Turizmdə menecment fəaliyyəti və dolayısı yola turizm fəaliyyətinə cəlb olunanlar: (Çəki: 
1)

Turistlər
Uşaqlar
Elmi tədqiqat müəssisələrində çalışanlar
Qonaqları qarşılama və yola salma xıdmətinin ışçiləri
İaşə xıdmətində çalışanlar

Sual: Turizm ehtiyatlarının sosial əhəmiyyətinə aiddir: (Çəki: 1)
Ekoloji maarifləndirmə
Təhsil əldə etmə
Qohumları ziyarət etmə



Məşğulluq probleminin yaradılması
Dini ziyarətgahlara getmə

Sual: Ehtiyyat sahil zonasına aiddir: (Çəki: 1)
5 km 
30 km 
14 km 
20 km 
10 km

Sual: Rekreasiya baxımından turizmin qiymətləndirilməsində ən əlverişsiz temperatur: (Çəki: 1)
12°S-dən aşağı 29°S-dən yuxarı
13°S-dən aşağı 28°S-dən yuxarı
14°S-dən aşağı 27°S-dən yuxarı 
15°S-dən aşağı 26°S-dən yuxarı
10°S-dən aşağı 25°S-dən yuxarı

Sual: Respublıka üzrə adambaşına düşən orta məişət xidmətinin həcminə görə hansı ən 
əlverişsizdir? (Çəki: 1)

672,4 manat
528,4 manat
350,1 manat
218,4 manat
190,1 manat

Sual: Hər km2 - ə düşən əhalinin sayına görə hansı ən əlverişsizdir? (Çəki: 1)
500 nəfərdən çox
300 – 450 nəfər
150 – 290 nəfər
80 – 140 nəfər
45 – 70 nəfər

Sual: Xəzərsahili çimərliklərdə çimmək üçün normal temperatur: (Çəki: 1)
21-23,5°S
17-24,5°S
17,5-24°S
18-24,5°S
21-25°S

Sual: Qara dəniz sahilində çimərlik müddətinin davamiyyəti neçə gündür? (Çəki: 1)
120-130
125-130
120-125
130-145
115-120

Sual: Aşağıdakılardan hansı geoloji – geomorfoloji abidədir? (Çəki: 1)
Nabrandakı qala
Beşbarmaq



Ramanıdakı qala
Qız qalası
Şollar və Lənkəran ovalığındakı gətirmə çöküntüləri

Sual: Sahil bölgəsində yerləşən istirahət və turizm mərkəzlərində səyahətlərin təşkilində daha 
aktual hesab edilən turist marşrutu: (Çəki: 1)

Bakı - Beşbarmaq - Siyəzən - Qalaaltı
Bakı - Beşbarmaq - Astara 
Bakı - Giləzi - Şamaxı - Ağsu
Bakı - Astara - Lənkəran
Bakı - Siyəzən - Altıağac - Xaçmaz

Sual: Azərbaycanın qədim şəhər qalıqlarının olduğu ərazilərə aid deyil: (Çəki: 1)
Şabran
Dəvəçi 
Quba
Naxçıvan
Qəbələ

Sual: Turizmin dахilində peşə fəаliyyəti ilə оnа qulluq edən kаdrlаra aid deyil: (Çəki: 1)
Maliyyə eksperti
Mаliyyə brоkeri
İctimаi iаşə mütəxəssisi
Tаriхçi
Arхieоlоq 

Sual: Azərbaycanın qədim şəhər qalıqlarının olduğu ərazilərə aiddir: (Çəki: 1)
Şabran
Saatlı
Bakı
Quba
Masallı

Sual: Bu sаhə хidmətçiləri mövsümi хаrаkter dаşıyаn şərtlərlə, müqаvilələrlə işə cəlb оlunur və 
muzdlu əmək fоrmаsındа əməyi ilə qiymətləndilir. Hansı bura daxil deyil? (Çəki: 1)

Kinо
Məişət 
Kоnsert 
Teatr
Mədəniyyət

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Azıx mağarasının yaşı nə qədərdır? (Çəki: 1)
1,2 mln il
1,2 min il
2,1 mln il
2,1 mın il
2 mln il

Sual: İslamaqədərki dövrü əhatə edən abidələr əsasən özünü hansı növ abidələrdə göstərir? 
(Çəki: 1)

Kurqanlar
Qədım şəhərlər
Dini abidələr
Məscidlər
 Türbələr
[yeni cavab]

Sual: Aşağıdakı abidələrdən hansı UNESCO – nun qızıl fonduna daxil deyil? (Çəki: 1)
Şirvanşah sarayı
Cümə məscidi
Qız qalası
Möminə xatun türbəsi
Sınıqqala məscidi

Sual: Əbu-bəkr məscidinin yerləşdiyi yer: (Çəki: 1)
İçəri şəhər
 Nardaran
Mərdəkan
Nabran
Füzuli

Sual: Əbu-bəkr məscidi minarələrin quruluşu hansı xalqların memarlıq üslubunda tikilib? (Çəki: 
1)

Azərbaycan, Ərəb
Azərbaycan, Fars
Azərbaycan, Türk
Türk, Ərəb
Ərəb, Fars

Sual: UNESCO-nun qızıl fonduna daxil olunub: (Çəki: 1)
Sınıqqala məscidi 
Şeyx Cüneyd məqbərəsi
Dindar qalası
Möminə Xatun türbəsi
Zəviyyə və Cümə məscidi

Sual: Dindar qalası hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Təbriz



Siyəzən
 Şamaxı
Xaçmaz
Gəncə

Sual: Şeyx Cüneyd məqbərəsi hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Bakı
Şəkı
Quba
Qusar
Astara

Sual: Tuba şahı məscidi hansı şəhərdə yerləşir? (Çəki: 1)
Bakı
Təbrız
Şamaxı
Ərdəbıl
Gəncə

Sual: Aşağıdakılardan hansı dərketmə turızmınə aid deyil? (Çəki: 1)
Milli irs nümunələri
Müasır memarlıq nümunələri
Milli mətbəx nümunələri 
Memarlıq abidələri
Mədəniyyət ocaqları

Sual: Aşağıdakılardan hansı ritual turizm nümunələrinə aiddir? (Çəki: 1)
Memarlıq abidələri
Müasir memarlıq nümunələri
Memarlıq abidələri
Müasir memarlıq nümunələri
Arxeoloji abidələr

Sual: Müasir şəhərsalma nümunələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
Reo-de-janeyro
Sidney
 Istanbul
Nyu-york
Los-Anceles

Sual: Ölkəmizdə inkışaf etmiş xalq sənətkarlığı nümunələrinə aiddır: (Çəki: 1)
Memarlıq 
 Keramika
Heykəltəraşlıq
 Rəssamlıq
Dizayn

Sual: Ölkəmızdə inkişaf etmiş xalq sənətkarlığı nümunələrınə aid deyıl: (Çəki: 1)
Memarlıq



Keramıka
Xalçaçılıq
Mısgərlık
 Dulusçuluq

Sual: Naxçıvandakı geomorfoloji abidələrə aiddir: (Çəki: 1)
Bitium gölü
Dəlidağ
Aveydağ
Yanar dağ
Palçıq vulkanları

Sual: Müxtəlif sosial qruplara məxsus olan əhali tələbatlarını neçə kateqoriyaya ayırırlar? (Çəki: 
1)

6
2
3
4
5

Sual: Aşağıdakılardan hansı müxtəlif sosial qruplara məxsus olan əhali tələbatlarında aid deyil? 
(Çəki: 1)

Turizm ehtiyyatlarından ıstifadənin “qənaətcıl alıcıları”
Turizm ehtiyyatlarından ıstifadə edənlərə istehsalçı amili
Turizm ehtiyyatlarının keyfiyyətinə üstünlük verən, onların yığcamlığını qiymətləndirən
Turizm ehtiyyatlarının keyfiyyətinə üstünlük verməyən, onların yığcamlığını 

qiymətləndirməyən
İstifadənin daha münasib qıymətə başa gəlməsi

Sual: Turizm ehtiyyatlarına olan tələbatdır: (Çəki: 1)
İctimai tələbat, xaricı tələbat
Daxili tələbat, fərdı tələbat
Qrup halında tələbat, daxili tələbat
Fərdi tələbat, estetik tələbat
İctimai tələbat, qrup halında tələbat

Sual: Qrup halında turist marşurutarının təşkil edilməsində hansı göstəricilər nəzərə alınmır? 
(Çəki: 1)

Insanların həyat səviyyəsi
Insanların gəliri
Insanların təhsil səviyyəsi
Ərazinin mənimsənilmə səviyyəsi
Xidmət sahələrinin ınkişafı

Sual: Turizm ehtiyatlarının sosial əhəmiyyətinə aid deyil: (Çəki: 1)
Asudə vaxtdan səmərəli istifadə
Sağlamlığın bərpaedici funksiyası
Təhsil əldə etmə
Dərketmə funksiyası
Məşğulluğun təmin olunması



Sual: 2007 – cı ilin rəsmi statistik məlumatına görə Azərbaycanda neçə turizm şirkəti fəaliyyət 
göstərirdi? (Çəki: 1)

260
243
 304
157
258

Sual: Turizm ehtiyatlarının intensiv mənimsəndiyi bölgəyə hansı ərazilər daxildir? (Çəki: 1)
Yüksək dağlıq 
Səhralıq
Dəniz sahili bölgələr və ondan 50-100 km daxilə doğru olan ərazilər
Sönmüş vulkan ətrafı 
Dəniz sahili bölgələr və ondan 10-25 km daxilə doğru olan ərazilər

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Antropogen turizm ehtiyatları qrupuna aid deyil: (Çəki: 1)
Tarixi – memarlıq abidələri
Mədəni irs nümunələri
Müasir şəhərsalma və arxitektur abidələr
Arxieloji abidələr 
Arxieloji abidələr 

Sual: Tarixi – mədəni abidələrin istifadə xüsusiyyətlərinə görə hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)
Səyahət məqsədli, istirahət məqsədli
Elmi-təcrübə əhəmiyyətli, sağlamlıq məqsədli
Elmi-təcrübə əhəmiyyətli, səyahət məqsədli
Sağlamlıq məqsədli, elmi-təcrübə əhəmiyyətli 
Dini məqsədli, işgüzar məqsədli

Sual: Dini məqsədli, işgüzar məqsədli (Çəki: 1)
Qədim yaşayış məntəqələrinin qalıqları
Qədim insanların yaşadığı mağaralar
Müxtəlif antik əşyaların cəmləndiyi ərazilər
Otellər
Kurqanlar

Sual: Milli irs nümunələrindən turizm məqsədilə istifadənin istiqamətlərindən deyil? (Çəki: 1)
Milli irsi nümunələrin daha çox yayıldığı ərazidən dərketmə turizm məqsədilə istifadə 

olunması



Milli irsi nümunələrin yayıldığı yaşayış məntəqələrində etnoqrafik muzeylərin təşkil 
olunması yolu ilə beynəlxalq turizmin inkişaf etdirilməsi

Yerli və turizm marşrutlarında milli irsi nümunələrdən istifadə olunması
Milli irsi nümunələrdən kənd turizmində istifadə olunması
Milli irs nümunələrindən dekorativlik, kompleks ansanbl təşkil etməsi, tarixi-mədəni 

əhəmiyyət kəsb etməsi 

Sual: Tarixi – mədəni obyektlərin turizm xidmətinə daxil edilməsinin istiqamətlərindən deyil: 
(Çəki: 1)

Turist – ekskursiya marşurutlarına salınması
Restoran xidmətinin təşkili
Muzeylərə səyahət
Muzeylərə səyahət
Dini ziyarətlər

Sual: . Aşağıdakılardan hansı dərketmə turizminə aid deyil? (Çəki: 1)
Memarlıq abidələri
Arxeoloji abidələr
Müasir memarlıq nümunələri
Milli irs nümunələri
Milli irs nümunələri

Sual: . Buddizmə aid olan ziyarət yerləri əsasən harada yerləşir? (Çəki: 1)
Çındə, Tibetdə, Hindistanda, Cənub – Şərqi Asiyada
Çındə, Tibetdə, Hindistanda, Mərkəzi və Şərqi Asiyada
Çındə, Tibetdə, Hindistanda, Vatikanda
Tibetdə, Hindistanda, Cənub – Şərqi Asiyada, Yaxın Şərqdə
Çındə, Hindistanda, Cənub – Şərqi Asiyada, Yaxın Şərqdə

Sual: Aşağıdakılardan hansı buddizm məbədidir? (Çəki: 1)
Dalay-Lama məbədi
Monserat məbədi
Varşava kilsəsi
Varşava kilsəsi
Yerüsəlimdə olan məscid

Sual: Dini turizmdən ən çox gəlir əldə edən ölkələr hansılardır? (Çəki: 1)
Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Yunanıstan
CAR, Norveç, Fransa
Səudiyyə Ərəbistanı, Iran, Nepal
Səudiyyə Ərəbistanı, Iran, Nepal
Səudiyyə Ərəbistanı, Iran, Nepal

Sual: Dini turizmdən ən çox gəlir əldə edən ölkələr hansılardır? (Çəki: 1)
Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Yunanıstan
CAR, Norveç, Fransa
Səudiyyə Ərəbistanı, Iran, Nepal
Səudiyyə Ərəbistanı
Səudiyyə Ərəbistanı, Iran
[yeni cavab]



Sual: Hansı Ispaniyanın məşhur tarixi – memarlıq abidələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
Plasa – Mayor ansamblı
San – Isidro kilsəsi
Monstserrat monastrı
Əl – Qambra
Məryəm Ana kilsəsi

Sual: Misirin tarixi abidələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Azadlıq heykəli
Firon məbədləri
Sultan Həsən məscidi
Pompey sütunu
İgəndəriyyə fənəri 

Sual: Venetsiyanın tarixi memarlıq abidələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Marko meydanı
Müqəddəs Mark kilsəsi
Azadlıq heykəli
Korrer muzeyi
Dojlar sarayı

Sual: Avropanın hansı şəhəri muzey – şəhər adlandırılır? (Çəki: 1)
Florensiya
Venetsiya
Florensiya
Venetsiya
Paris

Sual: Genuyanın turizm baxımından görməli yerlərindəndir: (Çəki: 1)
Marko meydanı
Müqəddəs Mark kilsəsi
Rasso palasso və Bianko palasso
Korrer muzeyi
Dojlar sarayi

Sual: Təbii ekzotiklik hansi düsturla müəyyən olunur? (Çəki: 1)
Sic = åi c V
Sic = åi c N 
Sis = åi s L
Ssc = ås c D
Ssc = ås c D

Sual: . Təbii ekzotiklik düsturundakı “c” nəyi bildirir? (Çəki: 1)
Başqa ərazi ilə əlaqəsi
Turizm günü
Turizm günü
Turizm rayonu
Landşaft xüsusiyyətləri



Sual: Təbii ekzotiklik düsturundakı “i” nəyi bildirir? (Çəki: 1)
Başqa ərazi ilə əlaqəsi
Turizm günü
Hər hansı təbii komponent
Landşaft xüsusiyyətləri
Turizm rayonu

Sual: Təbii ekzotiklik düsturundakı “S” nəyi bildirir? (Çəki: 1)
Başqa ərazi ilə əlaqəsi
Turizm günü 
Hər hansı təbii komponent
Turizm rayonu
Landşaft xüsusiyyətləri

Sual: Ərazinin kompleks rekreasiya turizm ehtiyatının məcmu indeksindəki “P” nəyi bildirir? 
(Çəki: 1)

Landşaft xüsusiyyətləri
Turizm rayonu
Tibbi bioloji resurslar
Tibbi bioloji resurslar
Hər hansı təbii komponent

Sual: Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdirılmasına təsir edən amillərdən deyil: (Çəki: 1)
Turizm ehtiyatlarından istifadənin funksiyalarına görə qruplaşdırılması
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı ərazilərin inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı ərazilərin inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı ərazilərin inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
Gələcəkdə mənimsənilmə imkanları çox olan bölgələrin turizm rayonlaşdırılması

Sual: Ərazinin turizm baxımından mənimsənilmə səviyyəsi birbaşa bağlıdır: (Çəki: 1)
İqlimlə
 Xidmətlə
İnfrastrukturla 
Coğrafi şəraitlə
Təbiət abidələri ilə

Sual: Hansı rekreasiya turizm rayonlarının xarakteristikasında mövcud ehtiyatlardan istifadə 
olunması qruplarına aiddir? (Çəki: 1)

Ayrıca sahələr üzrə ixtisaslaşan rekreasiya turizm rayonları
Heç biri
 Hamısı
Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdırılmasında əsas bölgə ilə yanaşı turizm əhəmiyyəti daşıyan 

ərazilər də ehtiyat sahə kimi götürülür
Bölgənin məskunlaşması və əhali ehtiyatları yerli turist resursları 

Sual: Təbii ekzotiklik düsturundakı “T” nəyi bildirir? (Çəki: 1)
Başqa ərazi ilə əlaqəsi
Turizm günü
Hər hansı təbii komponent



Turizm rayonu
Landşaft xüsusiyyətləri

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Ispaniyada dəniz sahili bölgə üçün nə qədər məsafə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
20 km
25 km
40 km
50 km 
30 km 

Sual: Türkiyədə dəniz sahili bölgə nə qədər məsafə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
20 km 
25 km 
40 km 
50 km 
30 km 

Sual: İtaliyada dəniz sahili bölgə üçün nə qədər ərazi nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
20-30 km 
) 25-35 km 
40-50 km 
50 -55 km 
30-35 km 

Sual: Türkiyədə turizm məqsədilə istifadə edilən təbii komponentlər hansılardır? (Çəki: 1)
Çimərlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimərlik, müalicə
İqlim, ekzotik landşaft, müalicə
Mikroiqlim, çimərlik, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft

Sual: İtaliyada turizm məqsədilə istifadə edilən təbii komponentlər hansılardır? (Çəki: 1)
Çimərlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimərlik, müalicə
İqlim, ekzotik landşaft, müalicə
Mikroiqlim, çimərlik, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft

Sual: İspaniyada turizm məqsədilə istifadə edilən təbii komponentlər hansılardır? (Çəki: 1)



Çimərlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimərlik, müalicə
İqlim, ekzotik landşaft, müalicə
Mikroiqlim, çimərlik, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft

Sual: Ukraynada turizm məqsədilə istifadə edilən təbii komponentlər hansılardır? (Çəki: 1)
Çimərlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimərlik, müalicə
İqlim, ekzotik landşaft, müalicə
Mikroiqlim, çimərlik, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft

Sual: Azərbaycanda turizm məqsədilə istifadə edilən təbii komponentlər hansılardır? (Çəki: 1)
Çimərlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimərlik,müalicə
İqlim, ekzotik landşaft, müalicə
Mikroiqlim, çimərlik, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft

Sual: Türkiyədə əsas hansı turizm növü inkişaf edib? (Çəki: 1)
Ritual, dini, müalicə
İstirahət sağlamlıq, əyləncə
Ritual, sağlamlıq, əyləncə, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dərketmə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, müalicə

Sual: İtaliyada əsas hansı turizm növü inkişaf edib? (Çəki: 1)
Ritual, dini, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə
Ritual, sağlamlıq, əyləncə, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dərketmə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, müalicə

Sual: İspaniyada əsas hansı turizm növü inkişaf edib? (Çəki: 1)
Ritual, dini, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə
Ritual, sağlamlıq, əyləncə, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dərketmə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dini

Sual: Ukraynada əsas hansı turizm növü inkişaf edib? (Çəki: 1)
Ritual, dini, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə
Ritual, sağlamlıq, əyləncə, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dərketmə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, müalicə

Sual: Azərbaycanda əsas hansı turizm növü inkişaf edir? (Çəki: 1)



Ritual, dini, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə
Ritual, sağlamlıq, əyləncə, müalicə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, dərketmə
İstirahət, sağlamlıq, əyləncə, müalicə

Sual: Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdırılmasında qiymətləndirmə kriteriyalarına aid deyil? (Çəki: 
1)

Turizm fəaliyyətində istifadə olunan təbii komplekslərin qiymətləndirilməsi
Turizm fəaliyyətində istifadə olunan antropogen ehtiyatların qiymətləndirilməsi
Turizm obyektlərinin tikilməsi üçün ərazidən istifadənin xarakterinə görə iqtisadi 

qiymətləndirmə
Təbii antropogen ehtiyatlardan birgə istifadə olunmasına görə qiymətləndirmənin 

aparılması
Turizm obyektlərinin tikilməsi üçün ərazidən istifadənin xarakterinə görə siyasi 

qiymətləndirmə

Sual: Yüksək əlverişli turizm rayonlarına aiddir: (Çəki: 1)
Yüksək dağlıq
Səhralıq
Dənizsahili
Nəqliyyat magistrallarından uzaqlıq
Ekstermal şəraitli mövqe

Sual: Yüksək əlverişli turizm rayonlarına aid deyil? (Çəki: 1)
Dənizsahili
Zəngin meşə sahəsi
Yüksək dağlıq
Sosial xidmət sahələrinin olması
Əlverişli nəqliyyat mövqeyi

Sual: Əlverişli rekreasiya rayonları üçün səciyyəvi əlamət deyil? (Çəki: 1)
 Antropogen və təbiət abidələri
Sosial xidmət sahələrinin olması
Meşəlik sahələr
Dənizsahili mövqe
Əlverişli nəqliyyat mövqeyi

Sual: Təbii mühitdən asılılığına görə turizm mərkəzləri və mikrorayonlara aid deyil? (Çəki: 1)
Sağlamlıq
Kənd turizmi
İdman
İşgüzar
 Kurort

Sual: Sosial-iqtisadi şəraitlə bağlı olan turizm mərkəzləri və ya rekreasiya mikrorayonlarına 
aiddir? (Çəki: 1)

İdman
Ovçuluq
Ekzotik



Tarixi-mədəni
İşgüzar, əyləncə

Sual: Ərazinin kompleks rekreasiya turizm ehtiyatının məcmuu indeksi hansi düsturla 
hesablanır? (Çəki: 1)

P=T+V+M+İ
P=T+B+M+D 
P=T+B+M+S
P=T+B+R+İ
P=T+B+M+İ

Sual: Yerləşmə müəssələrində işçi heyətinin tərkibində mövsümü işlərə cəlb olunma neçə faiz 
olur? (Çəki: 1)

70% - dən çox
60% - dən çox
30% - dən çox
50% - dən çox
40% - dən çox

Sual: Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
5
 4
 6
3
7

Sual: Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinə aid deyil? (Çəki: 1)
Tibbi-bioloji qruplaşdırma
Sosial – iqtisadi qruplaşdırma
Psixoloji-estetik qruplaşdırma
Texnoloji və iqtisadi mənimsəməyə görə qruplaşdırma
İqtisadi mənimsəməyə görə qruplaşdırma

Sual: Turizm ehtiyatlarının kadastırına görə qiymətləndirmə: (Çəki: 1)
Tarixi abidələr, dənizsahili mövqe, müalicə mərkəzləri
Tarixi abidələr, təbiət abidələri, mineral sular, dənizsahili mövqe
Dənizsahili mövqe, mineral sular, təbiət abidələri
Müalicə mərkəzləri, təbiət abidələri, tarixi abidələr
Milli parklar, mineral sular, təbiət abidələri, meşə

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Tibbi-bioloji amillərə əsasən qiymətləndirməyə aiddir? (Çəki: 1)
Hava, iqlim elementləri 
Sağlamlığının bərpası
İnsanların istirahəti
Ritual səyahət
Tarixi abidələrlə tanışlıq

Sual: Psixoloji estetik amillərə əsasən qiymətləndirmə deyil: (Çəki: 1)
Əhalinin məskunlaşma dərəcəsi
Təbii komplekslərin daxili estetik xüsusiyyətləri
Hava, iqlim elementləri
Meşəlik
 Kolluqlar

Sual: Bakıdan başqa digər rayonlarda fəaliyyət göstərən yerləşmə müəssələrinin 
əksəriyyətində əsas personal heyətinin sayı neçə faiz olur? (Çəki: 1)

30-40%
40-55%
20-25%
30-35% 
10-15%

Sual: Turizm ehtiyatlarının kadastırına görə qiymətləndirməyə aiddir: (Çəki: 1)
Tarixi abidələr, dənizsahili mövqe, müalicə mərkəzləri
Tarixi abidələr, təbiət abidələri, mineral sular
Dənizsahili mövqe, mineral sular, təbiət abidələri
Müalicə mərkəzləri, təbiət abidələri, tarixi abidələr
Milli parklar, mineral sular, təbiət abidələri

Sual: Təbii komplekslərin qiymətləndirilməsində turizm məqsədilə istifadə imkanlarına daxil 
deyil? (Çəki: 1)

Etibarlılıq
Təbii komplekslərin atraktivliyi
Rekreasiya-turizm sistemlərinin bütövlüyü
Texnoloji və iqtisadi mənimsəmə
Təbiət və mədəni komplekslər

Sual: Nəqliyyat sistemlərinin inkişafı səbəb olmur: (Çəki: 1)
Ərazinin turizm baxımından mənimsənilməsinə
Turizm tələbatının artmasına
Ərazinin turizm baxımından tədqiqatına
Yerləşmə müəssələrinin təşkilinə
Yerləşmə müəssələrinin genişlənməsinə 

Sual: Dörd və beş ulduzlu otellərdə mövsümi işlərə cəlb olunanlar neçə faiz təşkil edir? (Çəki: 
1)

20% - ə qədər



50% - ə qədər
30% - ə qədər
40% - ə qədər
10% - ə qədər

Sual: Təbii komplekslərin qiymətləndirilməsində turizm məqsədilə istifadə imkanlarina daxil 
deyil: (Çəki: 1)

Texnoloji mənimsəmə
Təbii komplekslərin atraktivliyi
Psixoloji-estetik qavrama
Tibbi-bioloji müayinə
İqtisadi mənimsəmə

Sual: . Turizm ehtiyatlarının kadastırına görə qiymətləndirməyə aid deyil? (Çəki: 1)
Milli parklar
Meşə
Mineral sular
Tarixi abidələr
Təbiət abidələri

Sual: İstirahət mərkəzlərində mövsümi işlərə cəlb olunanlar neçə faiz təşkil edir? (Çəki: 1)
15 – 25%
25 – 35%
35 – 45%
30 – 40%
55 – 65%

Sual: Motellərdə mövsümi işlərə cəlb olunanlar neçə faiz təşkil edir? (Çəki: 1)
10% - ə qədər
40% - ə qədər
20% - ə qədər
50% - ə qədər
60% - ə qədər

Sual: Turizm ehtiyatlarının kadastırına görə qiymətləndirmədə olur: (Çəki: 1)
Dənizsahili mövqe
Tarixi abidələr
Təbiət abidələri
Müalicə mərkəzləri
Əyləncə mərkəzləri

Sual: Mineral və termal sulara görə qiymətləndirmədə nələr nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
Onun debeti 
İstifadə olunma xüsusiyyətləri
Digər təbii komponentlərlə birgə istifadə imkanları
Onun ehtiyatı
Onun müalicəvi əhəmiyyəti

Sual: Tibbi-bioloji amillərə əsasən qiymətləndirmədə istifadə olunur: (Çəki: 1)



İnsanların istirahəti, hava iqlim elementləri, ritual səyahət
İqlim komfortluğu, təbii üsullarla müalicə, hava iqlim elementləri
Sağlamlığının bərpası, ritual səyahət, müalicə
Müalicə, hava iqlim elementləri, insanların istirahəti
Hava iqlim elementləri, iqlim komfortluğu, ritual səyahət

Sual: İqtisadi qiymətləndirmənin əsas kriteriyalarına aiddir? (Çəki: 1)
Hər bir təbii ehtiyata sərf olunan maliyyə xərcləri, hər bir xidmətin maya dəyəri 
Hər bir ehtiyatın differensial rentasının müəyyən olunması, avadanlıqların bərpasına 

çəkiləcək xərclər
Hər bir xidmətin maya dəyəri, hər bir ehtiyatın differensial rentasının müəyyən olunması
Hər bir ehtiyatın differensial rentasının müəyyən olunması, hər bir təbii ehtiyata sərf olunan 

maliyyə xərcləri
Avadanlıqların bərpasına çəkiləcək xərclər, hər bir xidmətin maya dəyəri 

Sual: Təbii komponentlərə görə kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindəki (Cef=F*x*Pn/ Tg) 
“F” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Turizm məhsulu qiymətləndirmədə onun payı 
Ekoloji və pisixolojt yükləmə
Kapitalın miqdarı
Çimərliyin sahəsi
Təbii komponentlərin növləri

Sual: . Təbii komponentlərə görə kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindəki (Cef=F*x*Pn/ Tg) 
“P” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Təbii komponentlərin növləri
Turizm məhsulu qiymətləndirmədə onun payı 
Ekoloji və pisixolojt yükləmə
Kapitalın miqdarı
Çimərliyin sahəsi

Sual: Təbii komponentlərə görə kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindəki (Cef=F*x*Pn/ Tg) 
“T” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Təbii komponentlərin növləri
Turizm məhsulu, qiymətləndirmədə onun payı 
Ekoloji və psixoloji yüklənmə
Kapitalın miqdarı
Çimərliyin sahəsi

Sual: Təbii komponentlərə görə qoyulmuş kapitalın turizm məhsulunda payından nə qədər çox 
olarsa iqtisadi baxımdan əlverişli sayılır? (Çəki: 1)

10%
10-15%
3-5%
7-15%
6-10%

Sual: Dənizsahili ərazilərdə iqtisadi qiymətləndirmə nəyə görə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
Mehmanxanaların dolmasına görə
Mehmanxanaların sayına görə



Dənizsahili mövqeyə görə
Çimərliklərdən istifadəyə görə
Çimərliklərin mehmanxanalara yaxınlığına görə

Sual: Dənizsahili ərazilərdə iqtisadi qiymətləndirmə çimərliklərdən istifadə səviyyəsi (R=S*N*T) 
düsturundakı “S” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Çimərliyin sahəsi
Ekoloji və psixoloji yüklənmə
Çimərlik günlərinin davam etmə müddəti
Çimərlik günlərinin davam etmə müddəti
Kapitalın miqdarı

Sual: Dənizsahili ərazilərdə iqtisadi qiymətləndirmə çimərliklərdən istifadə səviyyəsi (R=S*N*T) 
düsturundakı “T” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Çimərliyin sahəsi
Ekoloji və psixoloji yüklənmə
Çimərlik günlərinin davam etmə müddəti
Çimərlik ehtiyatları
Kapitalın miqdarı

Sual: Dənizsahili ərazilərdə iqtisadi qiymətləndirmə, çimərliklərdən istifadə səviyyəsi (R=S*N*T) 
düsturundakı “R” nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Çimərliyin sahəsi
Ekoloji və psixoloji yüklənmə
Çimərlik günlərinin davam etmə müddəti
Çimərlik ehtiyatları
Kapitalın miqdarı

Sual: . Dənizsahili ərazilərdə iqtisadi qiymətləndirmə çimərliklərdən istifadə səviyyəsi hansı 
düsturla hesablanır? (Çəki: 1)

R=S*N*D
R=S*N*T
R=S*M*T
R=M*N*T
R=S*R*T

Sual: R = S*R*T düsturu kapital effektliyinə görə istifadə olunmasından yaranan Ccf = R*x 
düsturundakı “Ccf” nəyi bildiriri? (Çəki: 1)

Kapitalın effektliyi
Çimərliyin ehtiyatı
Qiymət
Çimərliyin sahəsi
Ekoloji və psixoloji yüklənmə

Sual: R = S*R*T düsturu kapital effektliyinə görə istifadə olunmasından yaranan Ccf = R*x 
düsturundakı “R” nəyi bildiririr? (Çəki: 1)

Kapitalın effektliyi
Çimərliyin ehtiyatı
Qiymət
Çimərliyin sahəsi



Ekoloji və pisixolojt yükləmə

Sual: . R = S*R*T düsturu kapital effektliyinə görə istifadə olunmasından yaranan Ccf = R*x 
düsturundakı “X” nəyi bildiriri? (Çəki: 1)

Kapitalın effektliyi
Çimərliyin ehtiyatı
Qiymət
Çimərliyin sahəsi
Ekoloji və psixoloji yüklənmə

Sual: R = S*R*T düsturu kapital effektliyinə görə istifadə olunarsa hansı nəticələr alınır? (Çəki: 
1)

Ccf = R*t
Ccf = R*x
Ccf = T*x
Ccf = R*C
Ccf = C*x

Sual: Turizm ehtiyatlarının kəmiyyət miqdarına aid deyildir? (Çəki: 1)
Antropogen ehtiyatların miqdarı
Turizm ehtiyatlarından istifadənin mövsümlüyü
Komfortluq hədlərinin müddəti
Yerləşmə müəssisələrinin sayı
Optimal yüklənmə səviyyəsi

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Tətili seçərkən təbiətin vacibliyi uzun müddətli istirahət edənlərin tələbatında neçə faizdir? 
(Çəki: 1)

52%
55%
45%
67% 
57%

Sual: Turizm ehtiyatlarının kəmiyyət miqdarına aiddir? (Çəki: 1)
Optimal yüklənmənin olmaması
Komfortluq hədlərinin aşağı olması
Komfortluq hədlərinin müddəti
Dənizsahili mövqe
Yerləşmə müəssisələrini sayı



Sual: Kənd yaşıl turizmi üçün xarakterik deyil (Çəki: 1)
Digər turist xidmətlərindən fərqli olaraq kənd yaşıl turizmi ekzotikliyi ilə seçilir
Yerli kənd təsərrüfatı məhsullarına əlavə təlabat artır
Digər turist xidmətlərindən fərqli olaraq kənd yaşıl turizmi konkretdir
Kənd sakinləri kənd yaşıl turizminin inkişafı ilə bağlı olaraq əlavə gəlirlər əldə edirlər
Kənd yaşıl turizmi digər turizm növlərindən ucuz başa gəlir

Sual: Turizm ehtiyatlarının kəmiyyət xarakteristikası deyil: (Çəki: 1)
Resursun ərazi üzrə yayılması, rekreasiya təsərüfatında istifadə imkanları, sanitar 

normaların sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi
ƏRK təşkilinə imkan verməsi 
Turizm ehtiyatlarından istifadənin mövsümülüyü, komfortluq hədlərinin müddəti, 

antropogen ehtiyatların miqdarı
İnfrastrukturun inkişaf səviyyəsi, maddi təminat
Ehtiyatın miqdarı, optimal yüklənmə səviyyəsi

Sual: Tarixi-mədəni abidələrin kənd turizmində istifadəsinin xüsusiyyətləri deyil: (Çəki: 1)
Kənddə istirahəti seçənlərə ərazinin tarixini və etnoqrafiyasını özündə əks etdirən yerli 

əhəmiyyətli abidələrin istehlakçılara çatdırılması
Tarixi – memarlıq abidələrinin qorunub saxlanılması və turizmdə istifadəsi
Dini abidələrdən yerli turist marşurutlarında istifadə
İstehlakçıların tələbatına uyğun mövcud tarixi-memarlıq abidələrindən yerli turist 

marşurutlarında istifadə
İstehlakçıların tələbatına uyğun maddi nemətlər istehsalı

Sual: Çimərlik-meşə-ekzotik landşaftın yayıldığı ərazilər: (Çəki: 1)
Ispaniya, Fransanın Aralıq dənizi sahilləri, Havay adaları
Türkiyə, Havay adaları, Baham adaları
Baham adaları, İtaliya, Fransanın Aralıq dənizi sahilləri
Avstriya, Fransanın Aralıq dənizi sahilləri, Ispaniya
Havay adaları, Baham adaları, Avstriya

Sual: Çimərlik-meşə-ekzotik landşaftın ən çox yayıldığı ərazi: (Çəki: 1)
 Ispaniya
 Türkiyə
Baham adaları
Avstriya
Havay adaları

Sual: Çimərlik-səhra-yarımsəhra landşaftın yayıldığı ərazi: (Çəki: 1)
Kaliforniya sahilləri
Avstraliya
Afrika ölkələri
Qara dəniz sahili
İran körfəzi

Sual: Turist marşrutunun növlərindən deyil: (Çəki: 1)
Xətti
Dairəvi



Radial 
Kombinasiyalı 
Planlı

Sual: Beynəlxalq turizm axınının formalaşmasına təsir edən amillərdən deyil: (Çəki: 1)
İnfrastruktur xaraktekrli amillər
Sosial-iqtisadi amillər
Mənəvi dəyər amili
Ehtiyat – rekreasiya potensialına aid edilən amillər
Coğrafi mövqe amili

Sual: Azərbaycanın hansı abidələri beynəlxalq əhəmiyyətlidir? (Çəki: 1)
Möminə xatun türbəsi, Şəki xan sarayı
Cümə məscidi, Sınıqqala məscidi 
Sınıqqala məscidi, İçərişəhər abidələr kompleksi
Şəki xan sarayı, İçərişəhər abidələr kompleksi
Şah abbas məscidi, Qobustan qayaüstü rəsmləri

Sual: Azərbaycanda beynəlxalq əhəmiyyətli abidə: (Çəki: 1)
Möminə Xatun türbəsi
Cümə məscidi
Sınıq qala məscidi
Şəki xan sarayı
Şah Abbas məscidi

Sual: Azərbaycanın hansı abidəsi beynəlxalq əhəmiyyətli deyil? (Çəki: 1)
Şəki xan sarayı
Qız qalası
Möminə xatun türbəsi
Qobustan qayaüstü rəsmləri
İçərişəhər abidələr kompleksi

Sual: Kənd turizminin əsas təbii antropogen bazasına aid deyil: (Çəki: 1)
Milli parklar və təbiət əraziləri
Mədəni və milli irsin kənd yaşıl turizmdə istifadəsi
Tarixi arxitektur abidələrdən kənd yaşıl turizmində istifadə
Tətillər və istirahət seçilərkən ətraf mühitlə bağlılığı
Sənaye istehsalının həcminin kənd yaşıl turizminə uyğunlaşdırılması

Sual: Milli Parklar və dağ ekosistemlərindən istifadəyə görə iqtisadi qiymətləndirmə nəyə görə 
müəyyən olunur? (Çəki: 1)

Yerlərin sayının, turistlərin sayına nisbəti ilə
Turistlərin sayının, yerlərin sayına nisbəti ilə
Turistlərin sayının, qazanılan kapitalın onun bərpasına və digər məcburi xərclərə çəkilən 

dəyərin nisbəti ilə
Maya dəyərinin, əldə edilən gəlirə nisbəti ilə
Əldə edilən gəlirin, qazanılan kapitalın onun bərpasına və digər məcburi xərclərə çəkilən 

dəyərin nisbəti ilə



Sual: Aşağıdakılardan hansı rekreasiya zonalarında tələbatın bölgüsünə aid deyil? (Çəki: 1)
Məzuniyyət dövrlərində istirahətin seçilməsi
Həftəlik istirahətin seçilməsi
İş günündən sonra bir neçə saatlıq istirahət
İş günündən sonra bir neçə günlük istirahət
Bir günlük və ya həftə sonu istirahət

Sual: Mədəni irsin turizm ehtiyatları kimi istifadə olunması əsasən hansı ölkələrdə istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

ABŞ, Ukrayna
Meksika, Çexiya
Misir, Macarıstan
Ukrayna, Macarıstan
Avstraliya, Ukrayna

Sual: Turizm ehtiyatı kimi mədəni irs nümunələrindən daha çox hansı ölkədə istifadə olunur? 
(Çəki: 1)

ABŞ
Meksika
Misir
Ukrayna
 Avstraliya

Sual: Təbii ehtiyatlardan kənd turizmində istifadə olunmasına aid deyil? (Çəki: 1)
Təbiət abidələrinin və landşaft ekzotikliyi ilə seçilən ərazilərin kənd turizmində istifadəsi
Kənd mühitinin və ərazinin ekoloji sisteminin turizmdə istifadəsi
Kənd əhalisinin yaşayışı ilə tanışlıq
Ekoturizm məqsədilə Milli Parklardan istifadə olunması
Ekoturizm məqsədilə təbiət ərazilərindən istifadə olunması

Sual: Tarixi mədəni abidələrin kənd turizmində istifadəsinə aiddir: (Çəki: 1)
Təbiət abidələrinin və landşaft ekzotikliyi ilə seçilən ərazilərin kənd turizmində istifadəsi
Tarixi – memarlıq abidələrinin qorunub saxlanılması və turizmdə istifadəsi
İstehlakçıların tələbatına uyğun mövcud tarixi-memarlıq və dini abidələrdən yerli turist 

marşurutlarında istifadə
Dini abidələrinin qorunub saxlanılması və turizmdə istifadəsi
Kənddə istirahəti seçənlərə ərazinin tarixini və etnoqrafiyasını özündə əks etdirən yerli 

əhəmiyyətli abidələrin istehlakçılara çatdırılması

Sual: Kənd yaşıl turizminin inkişafı hansı problemlərin həllinə yönəldilə bilməz? (Çəki: 1)
Kəndlərdə yaşayan əhali üçün kənd yaşıl turizmindən gələn gəlirin kənd təsərüfatının 

inkişafında daxili investisiya mənbəyinə çevrilməsi
Sanatoriya-kurort komplekslərinin inkişafı
Turistlərə iaşə xidməti göstərə bilən kiçik restoranların, kafe və yeməkxanaların 

genişlənməsi
Şəhər mühitilə əvəz olunması
Digər turist xidmətlərindən fərqli olaraq kənd yaşıl turizminin ekzotikliyi

Sual: Kənd turizminin inkişaf istiqamətlərinə dair seminar neçənçi ildə keçirilib? (Çəki: 1)
 2009



2006
2001
2000
2003

Sual: Kənd turizminin inkişaf istiqamətlərinə dair seminar harada keçirilib? (Çəki: 1)
 Türkiyə
Yunanıstan
İtaliya
Fransa
Ispaniya

Sual: Kənd turizminin inkişaf istiqamətlərinə dair 2003-cü ildə İspaniyada keçirilən seminarda 
qəbul edilən fikirlər deyil: (Çəki: 1)

Turizm bazarında rəqabət şəraitinin təmin olunması 
Kənd turizmində təbii ehtiyatlardan istifadəni artırmaq 
Kənd turizmində əhalinin təhsilini artırmaq
Kənd turizmində xalq yaradıcılığı və suvenir istehsalının artırılması hesabına inkişafdan 

geri qalmış bölgələrdə kiçik istehsalın həvəsləndirilməsi
Kənd turizminin ümumi inkişafda rolu 

Sual: Son 20 ildə Avropada kənd turizmi nə qədər inkişaf edib? (Çəki: 1)
30%
25%
35%
20%
40%

Sual: Azərbaycanda neçə palçıq vulkanı var? (Çəki: 1)
220
 600 
120
 125 
 420

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Azərbaycanda ən çox mineral sular hansı ərazidə yayılıb? (Çəki: 1)
Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda
Böyük Qafqaz və Naxçıvanda
Kiçik və Böyük Qafqazda
Talış dağlarında və Naxçıvanda



Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında 

Sual: Azərbaycanda ən çox termal sular hansı ərazidə yayılıb? (Çəki: 1)
Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda
Böyük Qafqaz və Talış dağlarında 
Kiçik və Böyük Qafqazda
Talış dağlarında və Naxçıvanda
Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında

Sual: Naxçıvandakı mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük təşkil edir? 
(Çəki: 1)

Hidrokarbonatlı, xloridli, karbon qazlı
Yodlu-bromlu və hidrogen sulfidli, xloridli
Sulfidli, hidrogen sulfidli və natrium xloridli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular və natrium xloridli
Hidrokarbonatlı, kükürdlü və hidrogen sulfidli

Sual: Abşerondakı mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük təşkil edir? (Çəki: 
1)

Hidrokarbonatlı, xloridli 
Yodlu-bromlu və hidrogen sulfidli 
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü 
Hidrogen sulfidli, kükürdlü 

Sual: Lənkəran-Astaradakı mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük təşkil 
edir? (Çəki: 1)

Hidrokarbonatlı, xloridli, karbon qazlı
Yodlu-bromlu və hidrogen sulfidli, xloridli
Sulfidli, hidrogen sulfidli və natrium xloridli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular və natrium xloridli
Hidrokarbonatlı, kükürdlü və hidrogen sulfidli

Sual: Şəki, Zaqatala və Şirvandaki mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük 
təşkil edir? (Çəki: 1)

Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlu-bromlu və hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular
Kükürdlü və hidrogen sulfidli

Sual: Quba- Xaçmaz mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük təşkil edir? 
(Çəki: 1)

Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlu-bromlu və hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular
Kükürdlü və hidrogen sulfidli



Sual: Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr 
üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)

Xloridli
Yodlu-bromlu 
 Sulfidli
 Hidrokarbontlı
 Kükürdlü

Sual: Gəncə-Qazaxdakı mineral su mənbələrində əsasən hansı maddələr üstünlük təşkil edir? 
(Çəki: 1)

Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlu-bromlu və hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, sulfidli
Kükürdlü və hidrogen sulfidli

Sual: Naxçıvanın mineral su mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Sədərək
Darıdağ
Vayxır
Qızılca
Tili

Sual: Naxçıvandakı mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Daşvənd
Nurəddin
Tili
 Qızılca
Qəriblər

Sual: Naxçıvanın mineral suları mineral tərkibinə görə hansı ölkələrin suları ilə müqayisə 
olunur? (Çəki: 1)

Fransa, Almaniya
Italiya, Fransa
Almaniya, Italiya
Çexiya, Fransa
Polşa, Italiya

Sual: Abşeronun mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Qızılca
Bado
Qala
Cini
 Tili

Sual: Abşerondakı mineral su mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Qala
Cini
Şıx burnu
Bilgəh



Suraxanı

Sual: Abşeronun mineral sularından əsasən hansı müalicə növlərində istifadə edilir? (Çəki: 1)
Mədə və öd xəstəlikləri
Dəri, dayaq hərəkət
Ürək, qan – damar
Uroloji, mədə
Ürək və təzyiq

Sual: Lənkəran-Astara bölgəsinin mineral sularından əsasən hansı müalicə növlərində istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

Dəri, dayaq hərəkət
Ürək – damar, dəri xəstəlikləri
Uroloji, mədə
Ürək və təzyiq
Mədə və öd xəstəlikləri

Sual: Lənkəran-Astara bölgəsindəkı mineral su mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Ənci
Cini
 Meşəsu
Daşvənd
 Qəriblər

Sual: Lənkəran-Astara bölgəsindəki mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Qala
Ənci
Şıx burnu
 Bilgəh
Suraxanı

Sual: Şəki, Zaqatala və Şirvanda olan mineral sularından əsasən hansı müalicə növlərində 
istifadə edilir? (Çəki: 1)

Mədə və öd xəstəlikləri
Dəri, dayaq hərəkət
Ürək – damar, dəri xəstəlikləri
Uroloji, ürək – damar
Ürək və təzyiq

Sual: Aşağıdakılardan hansı Şəki, Zaqatala və Şirvanda olan mineral su mənbələrinə aid deyil? 
(Çəki: 1)

 Qotursu
 Basqal
Çuxuyurd
 Bado
 Gəngi

Sual: Şəki, Zaqatala və Şirvanda olan mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Qəriblər



Daşvənd
 Cəngi
Qızılca
Biləsər

Sual: Quba-Xaçmazda olan mineral su mənbələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Qəriblər 
Qalaaltı 
Düzbilici 
Zeyvə
 Nabran

Sual: Aşağıdakılardan hansı Quba-Xaçmazda olan mineral su mənbələrinə aiddir? (Çəki: 1)
Qəriblər
Daşvənd
Biləsər
Zeyvə
Qotursu

Sual: Qalaaltı termal suyu müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə hansı ölkənin mineral suları ilə 
müqayisə olunur? (Çəki: 1)

Çexiya
Polşa
Türkiyə
Italiya
Fransa

Sual: Aşağıdakılardan hansı Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın bölgəsindəki mineral su 
mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)

Qala
Nurəddin 
Şıx burnu
Bilgəh
Suraxanı

Sual: Aşağıdakılardan hansı Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın rayonlarındakı bölgəsindəki 
mineral su mənbələrinə aid deyil? (Çəki: 1)

Bağırsaq
Nurəddin
 Bilgəh
 Turşsu
Şırla

Sual: Kəlbəcər rayonundakı mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Turşsu
Şırla
Nurəddin
Bağırsaq
Qəriblər



Sual: Şuşa rayonunun mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Bağırsaq
Qəriblər
Nurəddin
Biləsər
Bilgəh

Sual: Aşağıdakılardan hansı Kəlbəcər rayonundaki mineral su mənbələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Turşsu
 Şırla
Nurəddin
 Əhmədli
Qəriblər

Sual: Qəriblər (Çəki: 1)
Mədə və öd xəstəlikləri
Dəri, dayaq hərəkət xəstəlikləri
Ürək, qan – damar xəstəlikləri
Ürək-damar, mədə xəstəlikləri 
Ürək və təzyiq xəstəlikləri 

Sual: Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın rayonlarında olan mineral su mənbələrindən biri: 
(Çəki: 1)

Minkənd
Qotursu
Əhmədli
Çaldağ
Bağırsaq

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Bilgəh sanatoriyası hansı xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb? (Çəki: 1)
Ürək-damar və nəfəs yolu xəstəlikləri
Kardioloji
Dayaq hərkət sistemi
Mədə və öd xəstəlikləri
Uroloji, mədə xəstəlikləri

Sual: Günəşli sanatoriyası hansı xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb? (Çəki: 1)
Ürək-damar və nəfəs yolu xəstəlikləri
Kardioloji



Dayaq hərkət sistemi 
Uroloji, mədə xəstəlikləri
Mədə və öd xəstəlikləri

Sual: Abşeron sanatoriyası hansı xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb? (Çəki: 1)
Ürək-damar və nəfəs yolu xəstəlikləri
Mədə - bağırsaq xəstəlikləri
Dayaq hərkət sistemi
Mədə və öd xəstəlikləri
Uroloji, mədə xəstəlikləri

Sual: Aşağıdakı sanatoriyalardan hansı fəaliyyətini dayandırıb? (Çəki: 1)
Xəzər
Bilgəh
Pirşağı
Günəşli
Qaranquş

Sual: Azərbaycanın tarixi – memarlıq abidələri yaranma xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı 
aid deyil? (Çəki: 1)

İslamaqədərki tarixi – memarlıq və arxitektur abidələri
İslam mədəniyyəti özündə əks etdirən və bu dinə bağlı olan tarixi – memarlıq abidələri
Şəhərsalma memarlıq abidələri
Müdafiə istehkamları və qalaları
Alban məbədləri

Sual: Alban məbədləri əsasən hansı ərazilərdə yayılıb? (Çəki: 1)
Şəki, Qax, Naxçıvan
Şəki, Qax, Gədəbəy
Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı
Şəki, Qax, İsmayıllı

Sual: Azərbaycanda ən böyük məscidlər hansı şəhərlərdə qorunub saxlanıb? (Çəki: 1)
Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı
Bakı, Gəncə, Lənkəran
Bakı, Qax, Naxçıvan
Şəki, Qax, İsmayıllı

Sual: Şəhərsalma mədəniyyəti və Azərbaycandakı memarlıq üslubunu özündə əks etdirən 
yaşayış binaları hazırda hansı ərazilərdə qorunub saxlanıb? (Çəki: 1)

Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı
Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki
Şəki, Qax, Naxçıvan, Füzuli
Abşeron, Şəki, İsmayıllı, Naxçıvan

Sual: Naxçıvanda olan tarixi – memarlıq abidələrinə hansılar aiddir? (Çəki: 1)



Naxçıvan xanlarının sarayı, Şah məscidi, Divanxana
Darı sultan sarayı, Şah məscidi, Sınıqqala
Darı sultan sarayı, Nizami məqbərəsi, Divanxana
Naxçıvan xanlarının sarayı, Nizami məqbərəsi, Sınıqqala
Möminə - Xatun türbəsi, İsmayılxan hamamı, Zəviyyə və cümə məscidi

Sual: Türkiyədə tarixi – memarlıq abidələrinə görə ölkəyə gələn turistlər neçə faiz təşkil edir? 
(Çəki: 1)

32-40
36-42
30-35
35-40
 50

Sual: Azərbaycandakı Alban məbədlərinin mərkəzi hara sayılır? (Çəki: 1)
Şəki rayonun Kiş kəndindəki kilsə
Qax rayonundakı kilsə
Qax rayonunun Qum kəndindəki kilsə
Kəlbəcərdə Xotavan məbəd
Gədəbəydəki alban kilsəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı alban məbədi deyil? (Çəki: 1)
Xotavan məbəd 
Bakilika
Kiş kəndindəki kilsə
Ləkit kəndində kilsə
Şeyx Cüneyd məqbərəsi

Sual: Müdafiə istehkamlarının qorunub saxlanan hissəsi hazırda hansı ərazidə yoxdur? (Çəki: 
1)

Şabran
Masallı
Xızı 
Xaçmaz 
Naxçıvan

Sual: Çin səddindən bənzər istehkam harada yerləşir? (Çəki: 1)
Gilgilçay ərazisindəki qala 
Möminə Xatun məqbərəsi
Tuba şahı məscidi
Şeyx Cüneyd məqbərəsi
Şah Abbas məscidi

Sual: Azərbaycanda şəhərsalma mədəniyyəti nə vaxtdan formalaşıb? (Çəki: 1)
 III əsr
IV əsr
II əsr 
e.ə. I əsr
e.ə. II əsr



Sual: Şəki xan sarayı neçənci əsrə aiddir? (Çəki: 1)
18-ci
16-ci
17-ci
19-ci
15-ci 

Sual: Gəncə şəhərində olan abidələrə aid deyil: (Çəki: 1)
Gəncə qalası
Cümə məscidi
İmamzadələr məqbərəsi
İmamzadə türbəsi
Nizami məqbərəsi

Sual: Dünyada təxminən nə qədər Milli Park mövcuddur? (Çəki: 1)
2000
 2500
 3000
4000
1000

Sual: Dünyada ən çox Milli Park hansı qitədədir? (Çəki: 1)
Avropa
Asiya
Amerika
Afrika
 Avstraliya

Sual: Ən çox Milli Park hansi ölkədədir? (Çəki: 1)
Danimarka
ABŞ
Norveç
Isveç
Ispaniya

Sual: Milli Parkların xüsusiyyətlərinə görə və təbiətdən istifadə baxımından bölündüyü qruplara 
aiddir? (Çəki: 1)

Ekoloji və elmi əhəmiyyət kəsb edən turizm məqsədilə geniş istifadə olunan, ekoloji mühitin 
yüksək səviyyədə qorunduğu milli parklar və ya təbii rezervatlar

Təbii və antropogen komplekslərin birgə qorunduğu əhalinin kütləvi turizm hərəkatinda 
istifadə etmədiyi milli və təbii parklar

Safari məqsədi ilə turizmin daha çox təşkil olunmadığı fotoofçuluqda geniş istifadə olunan 
milli parklar

Ekoloji və elmi əhəmiyyət kəsb edən turizm məqsədilə geniş istifadə olunmayan, ekoloji 
mühitin yüksək səviyyədə qorunduğu milli parklar və ya təbii rezervatlar

Müxtəlif etnoqrafik, tarixi – mədəni abidələrin cəmləşdiyi ərazilərdə təşkil olumadığı milli 
parklar

Sual: Aşağıdakılardan hansı Şimali Amerikanın Milli Parklarına aiddir? (Çəki: 1)



Yosemit
Araukarias
 Kanayma
 Şinqu
 Kabareqa

Sual: Şimali Amerikanin Milli Parklarina aid deyil: (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
 Şinqu
Everqlide
Roki-muntains

Sual: Yosemit Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Cənubi Amerika
Şimali Amerika 
 Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Everqlide Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Niaqara Milli Parkının yerləşdiyi region: (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
 Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika
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Sual: Roki-muntains Milli Parkı hansı regiondadır? (Çəki: 1)
Cənubi Amerika 
Şimali Amerika
Afrika
 Avropa
Mərkəzi Afrika



Sual: Yosemit Milli Parkinda nə qorunur? (Çəki: 1)
Fauna və meşə heyvanları
Flora və meşə heyvanlari
Landşaft və flora
Landşafti və meşə heyvanları
Fauna və flora

Sual: Yosemit Milli Parkında hansı şəlalə yerləşir? (Çəki: 1)
 Leuer
Niaqara
Viktoriya
 Anhel
Müqəddəs laurenta

Sual: Yosemit Milli Parkı hansı çayın sahilində yerləşir? (Çəki: 1)
Mersed
Nil
Volqa
Amu-dərya
Amazon

Sual: Murovdağ (Çəki: 1)
Half-dum
 Əjdaha
Alp
Kordilyer
Murovdağ

Sual: Yosemit Milli Parkı hansı ağacın məskəni sayılır? (Çəki: 1)
Sekvoya
Ardic
Evkalipt
Küknar
Linpadra

Sual: Yellouston Milli Parkı hansı dağın ətrafinda yerləşir? (Çəki: 1)
Murovdağ
Half-dum
 Əjdaha
Alp
Kordilyer

Sual: İlk Milli Park sayılır: (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
Şinqu
Everqlide
 Roki-muntains



Sual: Yellouston Milli Parkı neçənci ildə yardılıb? (Çəki: 1)
 1882
1872
1892
1972
1962

Sual: Denali Milli Parkı hansı dağın ətrafinda yerləşir? (Çəki: 1)
Mak-kinli
Half-dum
Əjdaha
Alp
Kordilyer

Sual: Cənubi Amerikanın Milli Parkı: (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
Şinqu
Everqlide
Roki-Muntain

Sual: Araukarias Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
 Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Kanayma Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
 Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Şinqu Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali amerika
Cənubi amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Kanayma Milli Parkında yerləşən şəlalə: (Çəki: 1)
Leuer-yosemit
Niaqara
Viktoriya
Anhel
Müqəddəs laurenta



Sual: Parakas Milli Parkı harada yerləşir? (Çəki: 1)
 Peru
Los-Angeles
Brazilya
San-Paulo
Sidney

Sual: Parakas Milli Parkı hansı okeanın sahilində yerləşir? (Çəki: 1)
 Sakit
Atlantik
Hind
Şimal buzlu
Heç birinin

Sual: Iquasu Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
 Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi afrika

Sual: Pantanal parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
 Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Afrikanın Milli Parkı: (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
Serengeti 
Everqlide
Roki – muntains

Sual: Afrikanın Milli Parklarından deyil: (Çəki: 1)
Serengeti 
Yosemit
Kabareqa
Ruvenzori
Kröqera

Sual: Serengeti Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika



Sual: Kabareqa Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Ruvenzori Milli Parkı hansı regionda yerləşir (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
 Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Kröqera Milli Parkının yerləşdiyi region: (Çəki: 1)
Şimali amerika
Cənubi amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi afrika

Sual: Tassila Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Mərkəzi Afrika

Sual: Masai-mava Milli Parkı hansı ölkədə yerləşir? (Çəki: 1)
Keniya
CAR
Nigeriya
Niger
Qana

Sual: Asiyanın Milli Parkıdır: (Çəki: 1)
Serengeti
 Barquzin 
Kabareqa
Ruvenzori
Kröqera
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Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Asiyanın Milli Parklarından deyil: (Çəki: 1)
Barquzin
Sundarban
Kabareqa
Kedrovi pad
Silinqol

Sual: Barquzin Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Sundarban Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Pribaykal Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
 Asiya

Sual: Kedrovi pad Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Böyük Qobi Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Silinqol Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika



Avropa
Asiya

Sual: Volonq Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
 Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Sinxarac Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Sundarban Milli Parkı hansı ölkədə yerləşir? (Çəki: 1)
Banqladeş
CAR
Nigeriya
 Niger
 Qana

Sual: Volonq Milli Parkı hansı ölkədə yerləşir? (Çəki: 1)
Banqladeş
Çin
Türkmənistan
Qazaxistan
 Yəmən

Sual: Volonq Milli Parkında hansı heyvan qorunur? (Çəki: 1)
Panda
Ayı
Pələng
Vəhşi pişik
Zebr

Sual: Avropanın Milli Parklarındandır: (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
Belovejskaya puşşa
 Everqlide
Roki-muntains

Sual: Lyuberon Milli Parkı hansı ölkədə yeləşir? (Çəki: 1)
Fransa
İtaliya
İngiltərə



Yunanistan
 İspaniya

Sual: Askaniya Nova Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
 Avropa
Asiya

Sual: Belovejskaya Puşşa Milli Parkı hansı regionda yerləşir: (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
 Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Valday Milli Parkı hansı regionda yerləşir? (Çəki: 1)
Şimali Amerika
Cənubi Amerika
Afrika
Avropa
Asiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı Avstraliyanın Milli Parklarındandır? (Çəki: 1)
Yellouston
Yosemit
Ridcent-River 
 Everqlide
Roki-Muntains

Sual: Bu park “canlı geologiya” adlanır: (Çəki: 1)
Böyük Kolorado Kanyonu
Everqlide
Yosemit
Yellouston
Denali

Sual: Ətraf mühitlə bağlı olub, landşaft ekzotikliyi ilə seçilən ərazilərdə təşkil olunur: (Çəki: 1)
Ekoloji parklar
Tarixi-arxitektur rekreasiya parkları
Meşə parkları
Landşaft parkları
Təbii Milli Parklar

Sual: Nadir, tipik landşaft nümunələrinin cəmləşdiyi ərazilərdə təşkil olunur: (Çəki: 1)
Tarixi-arxitektur rekreasiya parkları
Meşə parkları
Landşaft parkları



Təbii Milli Parklar
Ekoloji parklar

Sual: Ölkəmizdə olan neçə Milli Park əsasən dövlət qoruqlarının bazası əsasında 
yaradılmışdır? (Çəki: 1)

8
7
11
9
13

Sual: Azərbaycanda neçənçi ildən Milli Parklar yaradılmağa başlanılıb? (Çəki: 1)
2002
1994
 2000
1960
1980

Sual: Şirvan milli parkında əsasən nə qorunur? (Çəki: 1)
Su quşları
Çöl heyvanları
 Ayılar
Canavarlar
Çaqqallar

Sual: Almaniyanın məşhur kurortlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Baden-Baden
Visbaden
Bad-brambax
Arana
Qarmış-partenkirxen 

Sual: Karbonatlı və hidrokarbonatlı və tərkibində ayrıca karbon qazları olan mineral suların 
yayıldığı ərazilərdən deyil: (Çəki: 1)

Karpatın qərb ətəyi
Bolqarıstanda
Rumıniyada
Türkiyənın Zonquldağ bölgəsində
Avstraliyanın dağlarında

Sual: Azərbaycanın hansı bölgəsində karbonatlı, hidrokarbonatlı və tərkibındə ayrıca karbon 
qazları olan mineral sular yayılıb? (Çəki: 1)

Quba, Xaçmaz, Şabran
Saatlı, Masallı, Salyan
Lənkəran, Masallı, Quba
Şabran, Quba, Masallı
Salyan, Astara, Gəncə

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401



Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Azərbaycanda karbonatlı və hidrokarbonatlı və tərkibində ayrıca karbon qazları olan 
mineral suların debiti nə qədərdir? (Çəki: 1)

3,2 mln l\sut
7,8 mln l\sut
34,5 mln l\sut
5,6 mln l\sut
56,6 mln l\sut

Sual: Karbonatlı və hidrokarbonatlı, tərkibində ayrıca karbon qazları olan mineral suların ümumi 
debiti nə qədərdir? (Çəki: 1)

55,55 mln l / sutka
7, 8 mln l\sut
34,5 mln l\sut
5,6 mln l\sut
56,6 mln l\sut

Sual: Sulfidli və hidrogensulfidli termal suların yayıldığı ərazilərə aid deyil: (Çəki: 1)
Rumıniya
Şımali Qafqaz 
Krım
Balkan yarımadası
Ukrayna

Sual: Sulfidli və hidrogensulfidli termal suların yayıldığı ərazilərə aiddir: (Çəki: 1)
Rumıniya
Şimali Qafqaz 
Bolqarıstan
Türkiyənin zonquldağ bölgəsi
Avstraliyanın dağları

Sual: Azərbaycanda ən çox hidrogensulfidli kükürdlü sular harada yayılıb? (Çəki: 1)
Abşeron, Lənkəran
Saatlı, Masallı
Lənkəran, Masallı
Şabran, Quba
Salyan, Astara 

Sual: Yodlu-bromlu termal suların ümumi debiti nə qədərdir? (Çəki: 1)
8 mln l /sut
9 mln l /sut
7 mln l /sut
10 mln l /sut



15 mln l /sut

Sual: Yodlu-bromlu termal suların yayıldığı ərazilərə aid deyil: (Çəki: 1)
ABŞ-ın Meksika sahili
Şimali Afrika ölkələrı
Italiya
Almaniya
Azərbaycan

Sual: Aşağıdakılardan hansı yodlu-bromlu termal suların yayıldığı ərazilərə aiddir? (Çəki: 1)
 Azərbaycan
Rusiyanın Şımali Qafqaz bölgəsi
Krım
Balkan yarımadası
Ukrayna

Sual: Xloridli və ayrıca tərkibində karbon qazının üstünlük təşkil etdiyi suların ümumi debiti nə 
qədərdir? (Çəki: 1)

500 mln l /sut
350 mln l/sut
400 mln l/sut
100 mln l/sut
250 mln l/sut

Sual: Xloridli və ayrıca tərkibində karbon qazının üstünlük təşkil etdiyi suların ən çox yayıldığı 
ərazilərdən deyil: (Çəki: 1)

Böyük Britaniya
Türkiyə
 Çexiya
Slovakiya
Fransa

Sual: Xloridli və ayrıca tərkibində karbon qazının üstünlük təşkil etdiyi suların ən çox yayıldığı 
ərazilərdən hesab olunur: (Çəki: 1)

Böyük Britaniya
Türkiyə
 Avstriya
Niderland
Albaniya

Sual: Kurort – sanatoriya müəssisələrinin tıplərinə daxildir: (Çəki: 1)
İqlim
Su
Torpaq
Hava
Dağ

Sual: Ən çox palçıqla müalicə kurortlarının yayıldığı ərazilərdən deyil: (Çəki: 1)
Yeni Zelandiya



Rusiya
Almaniya 
Ukrayna 
Avstriya 

Sual: Balenoloji kurortların geniş yayıldığı ərazilərə aiddir: (Çəki: 1)
Türkiyə, İraq
Slovakiya, Polşa
Çexiya, Rusiya
Fransa, Poryuqaliya
İspaniya, Albaniya

Sual: Azərbaycanda müalicəvi palçıq vulkanları harada yayılıb? (Çəki: 1)
Sumqayıt
 Kəlbəcər
Şamaxı
Lənkəran
Abşeron

Sual: Mineral suların ümumi sutkalıq debiti nə qədər olarsa istifadə üçün yararlı sayılır? (Çəki: 
1)

1000 l.çox
500 l.çox
300 l.çox
100 l.çox
800 l.çox

Sual: Kurort – sanatoriya müəssısələrinin başlıca xüsusiyyətlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)
Kurort – sanatoriya müəssısələrində müalicə və sağlamlığın bərpasının bir həftədən bir 

aya qədər davam etməsi
Kurort – sanatoriya müəssısələrində xıdmətlərin qiyməti dıgər turizm növlərinə nisbətən 

yüksək olur
Kurort – sanatoriya müəssısələrındə mövsümlük probleminin olması
Kurort – sanatoriya müəssısələrındə mövsümlük probleminin olmaması
Kurort – sanatoriyalarda olan əsasən orta və yaşlı nəsil arasında formalaşır

Sual: Ən çox palçıqla müalicə kurortları harada yayılıb? (Çəki: 1)
Rusıya, Ukrayna, Avstriya, Yeni Zelandiya
Türkıyə, Çexıya, Slovakiya, Azərbaycan
Gürcüstan, Rumıniya, Yeni Zelandiya
Ukrayna, ABŞ, Azərbaycan
Rumıniya, Yeni Zelandiya, Ukrayna

Sual: Palçıqla müalicə kurort zonlarına malikdir: (Çəki: 1)
 Gürcüstanda
Ukrayna
Türkıyə
ABŞ
Slovakıya



Sual: Palçıqla müalicə kurort zonalarına malik deyıl: (Çəki: 1)
Rusıya
Ukrayna
Avstrıya
Yenı zelandiya
Meksika

Sual: Iqlim kurortları əsasən hansı ərazidə yerləşdirilir? (Çəki: 1)
Dəniz sahilində
Dağlıq ərazidə
Səhralıqda
Çay sahilində
Dağ ətəyində

Sual: Aşağıdakı bölgələrin hansında iqlim kurortları fəaliyyət göstərə bilər? (Çəki: 1)
Xəzər sahilində
Alp dağlarında
Temza çayı sahilində
Kalaxarı səhrasında
Qərbi Avropa düzənliyində

Sual: Fransanın balneoloji kurort turizminə aiddir: (Çəki: 1)
Blaçco
Palanasa
Evian-le-ben
Arana
Komo
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Sual: Aşağıdakılardan hansı Fransanın balneoloji kurort turizminə aid deyil? (Çəki: 1)
Plomber-le-ben
Vişi
Vittel
Komo
Evian-le-ben

Sual: Aşağıdakılardan hansı İtaliyanın mineral və termal sularına aid deyil? (Çəki: 1)
Blaçco
Palanasa
Evian-le-ben



Arana
Komo

Sual: Aşağıdakılardan hansı İtaliyanın məşhur kurortlarına aiddir? (Çəki: 1)
Blaçco
Palanasa
Kosta blanka
Arana
Komo

Sual: Çexiyanın məşhur kurortlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Karlovı Varı
Mapiansliy Lazne
Yaximov
Isya
Fratışkov-lazne

Sual: Avstriya balneoloji kurortların xıdmətlərinə görə avropada neçənci yeri tutur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Aşağıdakılardan hansı avropanın ən məşhur dağ iqlim balneoloji kurortudur? (Çəki: 1)
Badqastayn
Bad-xal
Baden
Bad-işıl
Haley

Sual: Aşağıdakılardan hansı Şimali Qafqazın məşhur kurortlarına aid deyil? (Çəki: 1)
Kislovodsk
Pyataqorck-Podkumok
 Haley 
Esentuki
Jeleznovodskı

Sual: Çexiyada ölkəyə gələn xarici turistlərin neçə faizi balneoloji kurortlardan istifadə 
məqsədilə gəlir? (Çəki: 1)

41% - i
11% - i
31% - i
71% - i
51% - i

Sual: Şimali Qafqaz turizm bölgəsində kurortlarda neçə növ xəstəliyin təbii üsullarla müalicəsi 
aparılır? (Çəki: 1)

15-dən çox



30-dan çox
20-dən çox 
50-dən çox
10-dan çox

Sual: Aşağıdakılardan hansı Almaniyanın məşhur kurortlarına aid deyil? (Çəki: 1)
Baden-Baden
Visbaden
Bad-Brambax
Bad-işıl
Qarmiş-Partenkirxen

Sual: Türkiyədə mineral və termal sulardan turizm məqsədilə neçə faiz istifadə olunur? (Çəki: 
1)

15% - ə qədər
5% - ə qədər
25% - ə qədər
10% - ə qədər
12% - ə qədər

Sual: Aşağıdakılardan hansı Ukraynanın məşhur kurortlarına aiddir? (Çəki: 1)
Sudak
Bad-xaal
Baden
Bad-İşıl
Haley

Sual: Şimali Qafqaz turizm bölgəsı mineral suların zəngınliyinə görə hansı ölkədən geri qalır? 
(Çəki: 1)

Almaniya
ABŞ
Norveç
Avstraliya
Azərbaycan

Sual: Aşağıdakılardan hansı Şimali Qafqazın məşhur kurortlarına aid deyil? (Çəki: 1)
Kislovodsk
Pyatiqorsk-Podkumok
 Baden
Esentuki
Jeleznovodsk

Sual: Şimali Qafqazın məşhur kurortlarına aiddir: (Çəki: 1)
Pyatiqorck-Podkumok
Visbaden
Bad-Brambax
Bad-İşıl
Qarmış-Partenkirxen



Sual: Təbii komplekslərin qorunması və ətraf mühitlə əlaqəli olan turizmin həvəsləndirilməsi 
məqsədilə istifadə edilir: (Çəki: 1)

Bu sahədə turizmin həvəsləndirilməsi
Arxitektur abidələrin qorunması üçün ərazilərin ayrılması
Abidələr yaradılması üçün heykəltaraşların yetışdirilməsı
İstırahət üçün yerlərın ayrılması
Kiçik yerləşmə müəssisələrinin təşkili

Sual: Turizm-ekskursiya şirkətlərində əsas göstərici: (Çəki: 1)
Məhsulun qiyməti
Xidmətin keyfiyyəti
Xidmətin təqdim olunmasının həcmi
Məhsulun maya dəyəri
İşçilərin sayı

Sual: Elmi ədəbiyyatlarda bəhs edilən Milli Parkların növlərindən deyil: (Çəki: 1)
Landşaft parkları
Meşəparklar
Təbii milli parklar
Gəzinti parkları
Tarıxı-arxitektur rekreasiya parkları

Sual: Ekoloji və elmi əhəmiyyət kəsb edən turizm məqsədilə geniş istifadə olunmayan, ekoloji 
mühitin yüksək səviyyədə qorunduğu milli parklar və ya təbii rezervatların yerləşdiyi ərazilərə 
aiddir: (Çəki: 1)

Avstriya
ABŞ
Almaniya
Rusiya
Azərbaycan

Sual: Ekoloji və elmi əhəmiyyət kəsb edən turizm məqsədilə geniş istifadə olunmayan, ekoloji 
mühitin yüksək səviyyədə qorunduğu milli parklar və ya təbii rezervatların yerləşdiyi ərazilərə 
aid deyil: (Çəki: 1)

Çexiya
 ABŞ
Avstriya
Avstraliya
Ukrayna

Sual: Safari məqsədli turizm daha çox harada istifadə olunur? (Çəki: 1)
Çexiya
ABŞ
Avstriya
Avstraliya
Ukrayna

Sual: Safari məqsədi ilə istifadə edilən ərazilərə aid deyil: (Çəki: 1)
 CAR
ABŞ



 Avstraliya
Braziliya
Hindistan

Sual: Turizm şirkətinin təşkilati və material-texniki fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinə aid deyil: (Çəki: 
1)

Xidmətin və icarəyə götürülmüş yerlərin komfortluluq səviyyəsi
Turistlərə göstərmək üçün yerləşdirmə fondlarının miqdarı və keyfiyyəti
Təyyarələrdə yerlərin sayı
Bağlanmış müqaviləyə görə turizm şirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş avtobusların sayı
Cəlb olunmuş işçilərin sayı 

Sual: Bu növ təhlil təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və qabaqcadan təsvirini əks etdirir: 
(Çəki: 1)

Statistik təhlil
Kompleks təhlil
Müqayisəli təhlil
Amillər üzrə təhlil
Riyazi təhlil

Sual: Ümumi mənfəət necə alınır? (Çəki: 1)
Fondların və ya digər fondların satış dəyəri ilə qalıq dəyəri arasında fərqinə bərabərdir
Məhsulun satışından, maliyyə fəaliyyətindən və satışdankənar fəaliyyətdən əldə olunan 

cəmdən xərclərin çıxılması ilə alınır
Məhsulun satışından, maliyyə fəaliyyətindən əldə olunan cəmdən xərclərin çıxılması ilə 

alınır
Məhsul satışından əldə olunan gəlirlə onun istehsalı və satışına sərf olunan xərcin fərqinə 

bərabərdir
Məhsul satışından əldə olunan gəlirlə onun istehsalına sərf olunan xərcin fərqinə 

bərabərdir

Sual: Müəssisənin qeyri-material aktivlərinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
Ticarət markası
Lisenziya
 Patent
Qiymətli kağızlar
Kompüter proqramları

Sual: Turizm-rekreasiya rayonlarının sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi: (Çəki: 1)
Ərazinin təbii ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi əsasında aparılır
Ərazinin coğrafi yerləşməsinin qiymətləndirilməsi əsasında aparılır
Ərazinin turizm ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi əsasında aparılır
Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi əsasında aparılır
Ərazinin sahəvi xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi əsasında aparılır

BÖLMƏ: 1601
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Dünyanın bir çox ölkələrində müasir turizm hərəkatını necə adlandırırlar (Çəki: 1)
XX əsrin fenomeni
ekskursiya
səyahət
gəzinti
istirahət

Sual: Bunlardan hansı Ümumdünya Turizm Təşkilatının aparıcı eksperti Cəfər Cəfərinin 
kitabıdır (Çəki: 1)

Turizmin fenomenalogiyası
Turizmin iqtisadiyyatı
turixm fənnlərinin tənzimlənməsi
Turizmin menecmenti
turizmin təşkili və idarə edilməsi

Sual: Antik səyahətçilər ilk səfərləri (Çəki: 1)
Şimali Avropaya, Hindistana 
Şimali Amerika, Afrika
Şərqi Avropa, Misir
Orta Asiya, Yaxın Şərq
Cənubi Amerika, Çin

Sual: Böyük coğrafi kəşflər hanı cəsur səyahətçilərə mənsubdur. (Çəki: 1)
Herodot, Pissaro Fransisko, Nikitin Afanasiy.
Vasko da Qama, Kolumb, Magellan, Kuk, Laperuz .
Kortes Ernan,Yermak Timofeyeviç, Erik Laksman, Mungo Park.
Livingston David, Karlo Gurmani, Amundsen Rual, Duglas Mouson.
Orta Asiya, Yaxın Şərq

Sual: bizim bu gün görməyə adət etdiyimiz dünya miqyaslı kütləvi turizm necə adlanır (Çəki: 1)
XIX əsrin övladı
XYIII əsrin övladı
XX əsrin övladı
XV əsrin övladı
XVİəsrin övladı

Sual: Texnikanın, insanlar arasında qarşılıqlı humanitar münasibətlərin inkişafı sayəsində rolu 
(Çəki: 1)

turizm sahəsində sərbəst ixtisaslaşdırılmış təşkilatların yaradılması
kompleks turizm xidmətlərinin (məhsulun) təşkili
kommunal-məişət xidmətlərinin iş həcmi
turizm biznesində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı
təhlükəsizlik prinsiplərinə riayət etməklə dünya səyahətinə çıxmaq imkanının yaranması 

sayəsində təşəkkül tapmışdır. 



Sual: Kütləvi turizm və səyahətlər ənənəsi neçənci əsrdə yaranmağa başlamışdır. (Çəki: 1)
XVШ əsrdə
XVəsrdə
XIX əsrdə
XVIəsrdə
XX əsrdə

Sual: Kütləvi turizm və səyahətlər nəyi təşkil edir (Çəki: 1)
coğrafi turizmin əsasını
turizmdə nəqliyyat xidmətinin inkişafını
turizm məhsulunun inkişafını
ayrı-ayrı şəxslərin görməli yerlərə, dəniz sahillərinə dünyanın məşhur payt axtlarına 

səfərləri və müasir turizmin əsasını 
turizm-rekreasiyasının inkişafını

Sual: Antik dövrdə turistlər hansı müəssisənin köməyi ilə səyahət edirdilər (Çəki: 1)
ÜTT-nın köməyi ilə
sərbəst 
təşkilat
 firma
işlədiyi müəssisə 

Sual: Aşağıdakılardan hansı XIII əsrin müasir turizm hərəkatının banisi sayırlar. (Çəki: 1)
Kolumb 
Vasko da Qama 
Tomas Kuk
Magellan 
Laperuz

Sual: Neçənci ildə Tomas Kuk tərəfindən Lankasterdən Dolnqboruqadək ilk kütləvi gəzinti təşkil 
olunmuşdur. (Çəki: 1)

1839
1840
1841
1888
1865

Sual: Lankasterdən dəmir yolu ilə 570 nəfərin iştirak etdiyi ilk kütləvi gəzinti kimin tərəfindən 
təşkil olunmuşdur. (Çəki: 1)

Kolumb 
Tomas Kuk
Vasko da Qama 
Magellan 
Laperuz

Sual: 1841-ci ildə gənc ingilis keşişi tərəfindən hansı nəqliyyat vasitəsilə ilk kütləvi gəzinti təşkil 
olunmuşdur. (Çəki: 1)

hava yolu ilə 
 avtobusla



avtomobillə
dəmir yolu ilə
su yolu ilə

Sual: 1841-ci ildə gənc ingilis keşişi tərəfindən Lankasterdən Dolnqboruqadək dəmir yolu ilə 
neçə nəfərin iştirak etdiyi ilk kütləvi gəzinti təşkil olunmuşdur (Çəki: 1)

570
575
585
580
500

Sual: Neçənci ildən Kukun yaratdığı səyahət və ekskursiyalar cəmiyyəti xaricə səfərlər üçün 
xüsusi biletlər yaymağa başlayır. (Çəki: 1)

1847-ci
1841 
1845
1846
1843

Sual: Kukun ilk aksiyası bir qrup zəngin ingilisin hansı dənizində səyahəti oldu. (Çəki: 1)
Aralıq dənizində
Azov dənizi
Qara dəniz
Qırmızı dəniz
Fars körfəzi

Sual: 1841-1847-ci illərdə hansı ölkə populyar turist marşrutu idi. (Çəki: 1)
Almaniya Federativ Respublikası
Misir
İngiltərə
Fransa
Türkiyə

Sual: Tomas Kuk hansı səyahət üçün 27 iri və 800 kiçik yelkənli gəmi almışdı. (Çəki: 1)
Dunayboyu səyahət
Volqabayu səyahət
Nilboyu səyahət
Aralıq dənizi
Donboyu səyahət

Sual: Neçənci əsrdə Beynəlxalq Yataq Vaqonları Cəmiyyəti ilə birləşdikdən sonra Kukun 
firması güclü konsernə çevrildi. (Çəki: 1)

XIX əsrin axırında
XVIII əsrin əvvəlində
XVII əsrdə
XVI əsrdə
XV əsrdə



Sual: Tomas Kuk Nilboyu səyahət üçün neçə gəmi almışdı (Çəki: 1)
25 iri və 700 kiçik yelkənli gəmi
20 iri və 600 kiçik yelkənli gəmi
22 iri və 500 kiçik yelkənli cəmi
27 iri və 800 kiçik yelkənli gəmi
22 iri və 400 kiçik yelkənli gəmi

Sual: “Amerikan ekspress” (“Amekso”) şirkəti nə vaxt yaranmışdı (Çəki: 1)
Kukun beynəlxalq turizm ideyasını irəli sürdüyü vaxt 
Beynəlxalq Yataq Vaqonları Cəmiyyəti ilə birləşdikdən sonra
Aralıq dənizində səyahəti zaman
Lankasterdən səyahəti zamanı
Kukun səyahət və ekskursiyalar cəmiyyətini yaratdığı vaxt

Sual: “Amekso” şirkəti necə əmələ gəlmişdi (Çəki: 1)
dilicanslarla(at qoşulmuş dörd təkərli üstüörtülü nəqliyyat vasitəsi) Birləşmiş Ştatların hər 

yerinə sərnişin daşıyan üç şirkətin birləşməsindən
Beynəlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (BMA) yaranandan
Beynəlxalq Yataq Vaqonları Cəmiyyəti ilə birləşdikdən sonra
Lankasterdən Dolnqboruqadək səyahətdən sonra
bütün qitələrdə filialı olan sırf turizm firmasına çevrildikdə

Sual: Dilicanslar hansı nəqliyyat vasitəsidir (Çəki: 1)
at qoşulmuş dörd təkərli üstüörtülü nəqliyyat vasitəsi
avtobus
qatar
gəmi
təyyarə

Sual: Neçənci ildən “Amekso” bütün qitələrdə filialı olan sırf turizm firmasına çevrildi. (Çəki: 1)
1918-ci ildən
1919
1920
 1917
1921

Sual: Turizm təşkilatlarının ilk beynəlxalq birliyi, əsası neçənci ildə qoyulmuşdur (Çəki: 1)
1867-ci ildə
1868-ci ildə
1869-cu ildə
1870
1870
1871

Sual: . A. Maslonun tələbatın iyerarxiyası prinsipi üzrə əlaqəli olan özünüreallaşdırmaya 
tələbata aid dey (Çəki: 1)

Yaradıcılığatələbat
Şəxsiyyətin inkişafınatələbat
Prestijətələbat
Dərk etməyətələbat



Estetikaya tələbat

Sual: A. Maslonun tələbatın iyerarxiyası prinsipi üzrə əlaqəli olan nüfuza, hörmətə tələbata aid 
deyil: (Çəki: 1)

Nüfuzatələbat
Prestijə tələbat
Hakimiyyətə tələbat
Xidməti irəliləyişə tələbat
Şəxsiyyətin inkişafınatələbat

Sual: . Turizm məhsulunun yetkinlik dövründə satışın inkişaf həcminin azalması səbəblərindən 
biri deyil: (Çəki: 1)

Müştərilərin ehtiyaclarının dəyişməsi
Bazara yeni, daha mükəmməl məhsulların çıxması
Rəqabətin olmaması
Məhsulun rentabelli olmaması ]
Yeni investisiya qoyulmasına imkanın olmaması

Sual: Rəqibləri xarakterizə edən, dörd əsas elementdən təşkil olunmuş sxem kim tərəfındən 
təklif edilmişdir? (Çəki: 1)

B. Xunsiker
 P. Berneker
K. Krapf
M. Porter
P. Maslou

Sual: Bu üsulun vasitəsi ilə alıcıya təzyiq göstərilir və һər hansı bir məhsula qarşı süni tələbat 
yaradılır (Çəki: 1)

Məqsədli” manipulyator
“Vəhşi” manipulyator
Psixoloji” manipulyator
“Eybəcər” manipulyator
“Formal” manipulyator

Sual: Reklam haqqında qeyd olunanlardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Hazırlanmış reklam materialı lazım olan auditoriyaya və əraziyə istiqamətlənməlidir
Reklam meneceri reklamın hazırlanma prosesinə rəhbərlik edir
Böyük kompaniyaların tərkibində reklam-informasiya şöbələri fəaliyyət göstərirlər
Nəhəng turist şirkətləri, xaricdə özləri reklam-məlumat kompaniyalarını aparırlar
Bütün kompaniyaların tərkibində reklam-informasiya şöbələri fəaliyyət göstərirlər

Sual: . Reklam kompaniyası müəyyən seqmentdə, müəyyən vaxtda informasiya vasitələrinin 
hansı növlərindən istifadə etməklə müxtəlif tədbirlərin kompleks şəkildə görülməsinə deyilir? 
(Çəki: 1)

Yazılı 
Şifahi
Çap
 Bütün
Audiviziual



Sual: Beynəlxalq sərgi və yarmarkaların funksiyaları hansı prinsiplərə uyğun deyil? (Çəki: 1)
Sərgi və ekspozisiyaların əsas məqsədi reklam olunan turist məhsullarının pərakəndə 

satışını təmin etməkdir
Maksimum miqdarda yeni bazarlar ələ keçirmək
Daha yaxşı və baha satmaq, daha yaxşı və ucuz almaq
Daha əlverişli şərtlərlə idxal əməliyyatları həyata keçirmək
Şəxsi ixracın optimal həcmini təmin etmək 

Sual: 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi hansı tarixdə keçirilmişdir? 
(Çəki: 1)

17 - 19 Aprel 2002 
17 - 19 Aprel 2003 
28 - 30 May 2003 
18 - 20 Aprel 2002 
18 - 20 Aprel 2003 

Sual: 10-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi nə vaxt keçirilmişdir? 
(Çəki: 1)

18 - 20 Aprel 2010 
28 - 30 May 2011 
28 - 30 Aprel 2011 
20 - 22 May 2011 
28 - 30 Aprel 2010 

Sual: Hansı halda turist məhsulunu satmaq mümkün deyil? (Çəki: 1)
Turoperator bələdçilik etmədikdə
Turun vaxtı müəyyən olunmadıqda
Ekskursiya xidmətləri yığıldıqda
İcmal ekskursiya ilə bağlı olduqda
Ekoloji mühitlə bağlı olmadıqda

Sual: Turizm təklifi ilə əlaqəli fikir bildirən Adolf Gülmbachın milliyəti nədir? (Çəki: 1)
Latın
Fransız
Alman
ispan
İngilis

Sual: Mübadilə vasitəsi ilə ehtiyacların və tələbatların ödənilmasinə yönəldilən fəaliyyət: (Çəki: 
1)

Menecment
Real tələb
Potensial tələb
Marketinq 
Alqı-satqı balansı

Sual: Beynəlxalq turizm marketinqinin ölkəyə göstərdiyi mənfi təsirə aiddir: (Çəki: 1)
Ölkə iqtisadiyyatını zəiflədir
Bəzən ölkələrarası münaqişələrə səbəb olur



Yerli adət və ənənənin məhvinə səbəb olur
Dilin və dinin itirilməsinə təsir edir
Digər təsərrüfat sahələrini sıradan çıxarır

Sual: Beynəlxalq turizmin təsnifat əlamətləri: (Çəki: 1)
Səyahətin müddəti, tələbin formalaşması, nəqliyyatın növü
Səyahətin məqsədi, tələbin formalaşması, bazarın öyrənilməsi 
Səyahətin məqsədi, təklifin növü, nəqliyyatın növü
Səyahətin məqsədi, səyahətin müddəti, bazarın öyrənilməsi 
Səyahətin müddəti, təklifin növü, nəqliyyatın növü

Sual: Menecer idarəetmənin üsullarından istifadədə əsaslanır: (Çəki: 1)
Nəzarət stilinə
Marketinq stilinə
Keyfiyyət stilinə
Bazar stilinə
Rəhbərlik stilinə 

Sual: “Dünya bir beyzbol topu kimi dümdüz bir sahəyə malik olsaydı, turizm deyilən hadisə 
meydana gəlməyəcəkdi” fikri kimə aiddir? (Çəki: 1)

Allen və Hicks
Adolf Gülmbach
Michael Troisi
Jean Guttmann
Robert W. Mcintosh

Sual: Turizm marketinqinin iqtisadiyyat baxımından mühüm cəhətlərindən biri deyildir (Çəki: 1)
İqtisadiyyatı inkişaf etdirən bir xidmət sektorudur
Milli gəlirə dəstək verən perspektivli bir sektordur
Tələb artımına bağlı olaraq inflyasiyanın qarşısını alır
Milyonlarla insanı əlaqələndirən bir istehsal və istehlak hadisəsidir
Əldə etdiyi valyuta ilə tədiyyə balansına müsbət təsir edir

Sual: Turizm sektoru istər cəlb olunanların sayı, istərsədə turizm marketinq xərcləri baxımından 
böyük bir inkişaf göstərmişdir. Bu inkişaf necə adlanır? (Çəki: 1)

Sürətli inkişaf
Kalitativ inkişaf
Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Daimi inkişaf

Sual: Turizmdə turist sayı baxımından 1960-1980-ci illəri arasında orta illik inkişaf sürəti 6% 
(son on il ərzində 13%-i), eyni dövrdə turizm xərcləri baxımından orta illik inkişaf sürəti 9%-i 
(son on il ərzində 16%-i) keçmişdir. Bu inkişaf necə adlanır? (Çəki: 1)

Sürətli inkişaf
Kalitativ inkişaf
Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Daimi inkişaf



Sual: Kalitativ inkişaf nədir? (Çəki: 1)
Daimi inkişaf
Sürətli inkişaf
İntensiv inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf
Keyfiyyət baxımından inkişaf

Sual: Turizm sektorunda daxili turizm problemi olmayan ünsürlər: (Çəki: 1)
Pasport, ÜMM miqdarı, Viza, Valyuta
Xarici dil, Viza, Valyuta, ÜDM miqdarı
Xarici dil, ÜMM miqdarı, Viza, ÜDM miqdarı
Pasport, Xarici dil, Viza, Valyuta
Pasport, ÜMM miqdarı, Valyuta, ÜDM miqdarı 

Sual: Hər hansı bir ölkədə turizm potensialının yüksək olmasına baxmayaraq, turizm 
marketinqini inkişaf etdirmək üçün lazım olan amillər (Çəki: 1)

Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti
İxtisaslı kadr, Nəqliyyat xidməti, Qiymət və komfort, Gəzinti səfərləri
İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti, Qiymət və komfort 
Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Qiymət və komfort, Gəzinti səfərləri
İxtisaslı kadr, Müasir tipli müəssisələr, Nəqliyyat xidməti, Gəzinti səfərləri 

Sual: Ümumilikdə tədiyyə balansı neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)
4
2
3
6
5

Sual: Turizmin ilkin xüsusiyyəti nədir? (Çəki: 1)
Ekskursiya
Əylənmə
Gecələmə
Qidalanma
Yerdəyişmə

Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində aşağı artım dövrü hansı illəri əhatə (Çəki: 1)
1931-1950
1971-1990
1991-2010
1951-1970
1901-1930

Sual: Reyslərin sayı artdıqca avtovağzal xərclərində hansı proses olur? (Çəki: 1)
Avtovağzal xərcləri artır
Avtovağzal xərcləri azalır
Avtovağzal xərcləri dəyişməz
Avtovağzal xərcləri sərnişinlərə təsir edir
Avtovağzal xərcləri marşrut şirkətlərinə təsir edir



Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində orta artım dövrü hansı illəri əhatə edir? (Çəki: 1)
1971-1990
1901-1930
1991-2010
1931-1950
1951-1970

Sual: Turizm bazarında qarşılaşır: (Çəki: 1)
Hökumət, əhali, investor
İstehsalçılar, təşkilatlar, ailə
Müəssisələr, icmalar, dövlət
İstehlakçılar, şirkətlər, dövlət
İnzibati orqanlar, xarici şirkətlər, alıcı

Sual: Turizmin müasir inkişaf mərhələsində yüksək artım dövrü hansı illəri (Çəki: 1)
1931-1950
1971-1990
1991-2013
1951-1970
1901-1930 

Sual: Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçə maddədən ibarətdir? (Çəki: 
1)

16
15
17
18
20

Sual: Mehmanxana sənayesində şirkətin modifikasiyasını və ya konsepsiyasını dəyişmək 
məsələlərini qoyur: (Çəki: 1)

Təşkilatı planlaşdırma
Strateji planlaşdırma
Taktiki planlaşdırma
Qısamüddətli planlaşdırma
Uzunmüddətli proqnozlaşdırma

Sual: Mehmanxanada təşkilatı planlaşdırma neçə mərhələni əhatə edir? (Çəki: 1)
Beş
Üç
Yeddi
İki
 Altı

Sual: Mehmanxana müəssisələrində təşkilati strukturlar necə olur? (Çəki: 1)
Planlı
Planlı və plansız 
Plansız



Formal və qeyri-formal 
Formal

Sual: Hansı idarəetmə üsulunda qərarların qəbulu səlahiyyəti şöbələr arasında bölünür (Çəki: 
1)

Sosial-psixoloji 
Desentralizasiya
İnzibati
Təşkilati-inzibati
Planlı

Sual: Mehmanxana müəssisələrində qərarların qəbul olunması prosesi neçə əsas mərhələdən 
ibarətdir? (Çəki: 1)

3
6
4
 5
8

Sual: Bunlardan hansı standart qərardır? (Çəki: 1)
Otelə gələn qonaqların sayı gözlənildiyindən artıq olarsa, təcili əlavə nömrələr 
Belə qərarların qəbulunda ekspert rəyi tələb olunur 
Belə qərarların qəbulunda ekspert rəyi tələb olunur 
Belə qərarların qəbulunda orijinal yanaşma tələb olunur
Belə qərarların qəbulunda xüsusi iclas çağrılır
Belə qərarların qəbulunda təhlil tələb olunur 

Sual: Kommunikasiya menecment mexanizminin hansı mərhələlərində əsas rol oynamır? 
(Çəki: 1)

Proqnozlaşdırma
Nəzarətində
İşlərin təşkilində
Planlaşdırma
Etik davranışda

Sual: Kommunikasiya vasitələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Telefon, poçt
Faks, kompüter
Planlaşdırma 
Daxili və xarici yazışmalar
Şəxsi görüşlər

Sual: Menecmentin mahiyyətinə dair aşağdakılardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Yeniliyə meyil etmək
Bazarı tədqiq etmək
Başqalarının əməli ilə hər hansı bir işi görmək
Dəyişiklikləri sevməyi öyrətmək
Alıcı, sifarişçi, müştəri üçün bütün şəraiti və rahatlığı yaratmaq



Sual: İdarəetmənin hansı üsulunda direktivlərin dəqiq ünvanı göstərilir, sərəncam və 
göstərişləri yerinə yetirmək məcburidir? (Çəki: 1)

Mənəvi üsul
Psixoloji üsul 
Təşkilati-inzibati üsul
Sosial-psixoloji üsul
İqtisadi üsul 

Sual: İlk dəfə rəhbərliyin üslub məsələsini kim avtoritar, demokratik və liberal üslublara 
ayırmışdır? (Çəki: 1)

P.Maslou
B.Xunsiker
F.Kotler
K.Levin
T.Zevitta

Sual: İdarəetmənin hansı üslubunda rəhbərlik kollektivin fəaliyyətinə müdaxilə etmir, işçilərə 
tam müstəqillik və sərbəstlik verilir? (Çəki: 1)

 İqtisadi
Demokratik
Avtoritar
Liberal
Aşkarlıq

Sual: Bunlardan hansı “marketinq nədir” sualına cavab deyil? (Çəki: 1)
Satışın stimullaşdırılması ilə maksimum qazanc əldə etmək
İstehsal fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi
Bazarın tədqiq edilməsi
Məhsulun yeni növlərinin yaradılması
Qarşılıqlı mübadilə məqsədi ilə, fərdi və ya kollektiv tələbləri ödəyən malların və 

xidmətlərin bazara çıxarılması və onların satılması 

Sual: Mütəxəssislər mehmanxananı canlı teatr, onun baş menecerini isə nə adlandırırlar (Çəki: 
1)

Tamaşanın senaristi
Teatrın aktyoru
Teatrın rejissoru
Tamaşanın baş qəhrəmanı
Teatrın direktoru

Sual: Məqsəd auditoriyası kimlərdən ibarət ola bilməz? (Çəki: 1)
İstеhlakçı qruplarından
Ayrı-ayrı şəхslərdən
Konkrеt ünsiyyət auditoriyalarından
Gеniş kütlədən
İstеhsalçı qruplarından

Sual: Hər hansı bir şəхsin sifarişi ilə firma, məhsul, хidmət və idеyalar haqqında, şəхsin iştirakı 
olmadan, zəruri məlumatların pullu yayım formasıdır: (Çəki: 1)

Içtimayətlə əlaqə 



Rеklam
Satışın stimullaşdırılması
Şəхsi satış 
Təbliğat

Sual: . Rеal və potеnsial alıcıya fərdi və dolayısı yolla təsir еtməklə müəssisənin məhsuluna 
tələbat yaratmaq və satışın həcmini artırmaq məqsədilə həyata kеçirilən tədbirlər komplеksidir 
(Çəki: 1)

Təbliğat 
Içtimayətlə əlaqə
Satışın stimullaşdırılması 
Rеklam
Şəхsi satış

Sual: Firma və onun məhsulu haqqında cəmiyyətdə müsbət rəyin formalaşmasını, хoşagəlməz 
şayələrin aradan qaldırılmasını təmin еtmək məqsədilə istеhlakçılarla, onların ayrı-ayrı qrupları 
ilə хoş münasibətlər yaradılmasını, bu məqsədlə görüşlər kеçirilməsini, onlara zəruri 
məlumatların çatdırılmasını, digər müvafiq tədbirlərin həyata kеçirilməsini nəzərdə (Çəki: 1)

Təbliğat 
Satışın stimullaşdırılması
Içtimayətlə əlaqə
Şəхsi satış
Rеklam

Sual: İstehlakçıların stimullaşdırılmasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Müsabiqələr
Nümunələrin yayılması
Pulun qaytarılması haqqında təkliflər
Güzəştli qiymətlərlə satılan qablar
Konfranslar 

Sual: . Firmanın ticarət heyətinin stimullaşdırılması vasitələrinə daxil deyil: (Çəki: 1)
kuponlar
Mükafatlar
Satıcı müsabiqələri
Pul mükafatları 
Konfranslar 

Sual: . Satış yerlərində təşkil olunmuş sərgilərin firmanın cari telereklamı ilə uzlaşdırılması, 
paralel keçirilən reklamla əlaqəsi olmayan sərgilərə nisbətən satış həcminin neçə faiz artmasını 
təmin edə bilər? (Çəki: 1)

20%
10%
5%
 15%
25%

Sual: Aşağıdakılardan hansılar satışın stimullaşdırılması vasitələrinə müraciət (Çəki: 1)
Dilerlər 
İstehsalçılar



Distribyutorlar
Ticarət-sənaye assosiasiyaları
Qeyri-kommersiya müəssisələri

Sual: Reklam nə deməkdir və onun turizmdə rolu nədədir? (Çəki: 1)
Reklam alıcıları stimullaşdıran və bunun nəticəsində turizm məhsulunun satışını həyata 

keçirən bir prosesdır
Reklam alıcıları məlumatlandıran və bunun nəticəsində turizm məhsuluna həvəsləndirən 

bir prosesdır
Reklam alıcıları turizm məhsuluna həvəsləndirən və satışı reallaşdıran bir 
Reklam turizm məhsulunun realizasiyasını təşkil edən bir prosesdır
Reklam alıcıları məlumatlandıran və bunun nəticəsində turizm məhsulunu onlara çatdıran 

bir fəaliyyətdir

Sual: Bu reklam materiallarının hamısında fırmanın embleması və materialların (Çəki: 1)
Şifahi mətnlə müşahidələnən və nümayiş olunan eksponantlar
Şifahi məlumatlar və elanlar
Radio reklam
Tele və kino reklamı
Poliqrafık üsulla hazırlanan reklam

Sual: Bu cür reklam formasından daha ehtiyatla istifadə etmək lazımdır, əks halda reklam 
olunanın imicinə zərbə vura bilər: (Çəki: 1)

Bukletlər
Reklam vərəqləri
Kitab reklamı
 Kataloqlar
Təqvimlər

Sual: Turizm firmаlаrının rеklаm хərclərinin çох hissəsi nəyə sərf оlunur? (Çəki: 1)
Təqvimlərə 
Reklam vərəqlərinə
Kаtаlоqlаra
Broşurаlаra
Bukletlərə

Sual: Turizm fəaliyyəti nədir? (Çəki: 1)
Turistlərin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsində iştirak edən bütün 
Turizm məhsulunun satışı üzrə fəaliyyət
Turizm məhsulunun fоrmalaşmasında iştirak edən bütün fəaliyyət növü
Turоperatоr və turagent fəaliyyəti, habelə səyahətlərin təşkili üzrə digər fəaliyyət 
Turistlərə turyоllayış satan təşkilatların fəaliyyətidir 

Sual: Beynəlхalq turizm günü hansı tariхdə qeyd edilir? (Çəki: 1)
27 оktyabr
25 sentyabr
22 оktyabr
27 sentyabr
22 sentyabr



Sual: İşgüzar təyinatlı mehmanxanaların əsasını kim qoymuşdur? (Çəki: 1)
Konrad Hilton
Ellsvort Statler 
Horvard Conson
Sezar Rits
Kemons Uilson

Sual: Işgüzar təyinatlı mehmanxanaların əsası neçənci ildə qoyulmuşdur? (Çəki: 1)
1912-ci ildə
1904-ci ildə
1905-ci ildə
1908-ci ildə
1902-ci ildə

Sual: ABŞ-da mehmanxana sənayesində mənəvi-etik baxışların öyrənilməsinin pioneri sayılır: 
(Çəki: 1)

Sezar Rits
Kemons Uilson
Stiven Holl
Horvard Conson
Ellsvort Statler 

Sual: Fransada milli təsnifat sistemi Fransa Ticarət Nazirliyinin qərarı ilə nə vaxt işlənib 
hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

20 iyun 1956-cı ildə
20 iyul 1976-cı ildə
23 iyul 1966-cı ildə
20 iyul 1956-cı ildə
23 iyun 1966-cı ildə

Sual: Azərbaycanda mehmanxanaların milli təsnifat sistemi nə vaxt işlənib hazırlanmışdır 
(Çəki: 1)

6 iyul 2000-ci ildə
16 iyul 2002-ci ildə
16 iyul 2000-ci ildə
16 iyul 2004-cü ildə
16 iyun 2004-cü ildə 

Sual: Tranzit kempinqlərdə neçə saatdan artıq qalmaq nəzərdə tutulmur? (Çəki: 1)
12
48
24
72
60

Sual: Motellərin layihələndirilməsində iki nəfərlik otağın ümumi sahəsi nə qədər olur (Çəki: 1)
20-23m2
22-25m2
23-28m2



18-22m2
20-25m2

Sual: Madriddə Ümumdünya Turizm Təşkilatının mehmanxanaların təsnifatı sisteminin 
tövsiyəsi neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

1969-cu ildə
1986-cı ildə
1998-ci ildə
1979-cu ildə
1989-cu ildə

Sual: Mehmanxana personalı görülən bütün işi nə vaxt yerinə yetirməlidir? (Çəki: 1)
Nahar vaxtı
Qonaqlar oteldə olmadığı zaman
Qonaqlar oteldə olarkən
Oteldə nömrə boş olanda
Axşam saat 6-ya qədər

Sual: Reklam insanlar üçün nə rolunu oynayır? (Çəki: 1)
Köməkçi
Xidmətçi
Bələdçi
Xəbərçi
Vasitəçi

Sual: Dünya turist axınının təxminən neçə faizi Avropanın payına düşür? (Çəki: 1)
70%-i
60%-i
50%-i
40%-i
75%-i

Sual: Dünya mehmanxana nömrə fondunun təxminən neçə faizi Avropanın payına düşür? 
(Çəki: 1)

35%-i
45%-i
40%-i
55%-i
50%-i 

Sual: Ekonom dərəcəli mehmanxana müştəriləri kimlərdir? (Çəki: 1)
İş adamları
Elm adamları
Qruplar və gənclər
Kommersantlar və fərdi turistlər
Nisbətən aşağı səiyyədə yaşayanlar

Sual: Bu turistlər orta səviyyədə pul xərcləyən qonaqlardan təqribən iki dəfə artıq vəsait 
xərcləyirlər: (Çəki: 1)



Sənətkarlar
Təhsil alanlar
İş adamları
İdmançılar
Müşavirə iştirakçıları

Sual: Bu tədbirlər zamanı ekspertlər hər hansı bir problem üzrə öz mülahizələrini bildirirlər və 
onların fikirləri sonrakı tədqiqat üçün ümumiləşdirilir: (Çəki: 1)

Simpozium 
İşçi qrupu
Mövzu kursları
Seminar
Diskussiya

Sual: Bu tip barların əsasını məşhur otel yaradıcılarından biri Konrad Hilton qoymuşdur (Çəki: 
1)

Hovuzların yanında olan barlar
Mini barlar
Banket barı
Vestibüldə yerləşən bar
Restoran barı

Sual: Ədəbiyyatlarda ən çox turist sorğusunun nədən asılılığı tədqiq olunur (Çəki: 1)
Turist məhsulunun qiymətindən
Turist məhsulunun keyfiyyətindən 
Turist məhsulunun çeşidindən
Turist məhsulunun maya dəyərindən
Turistlərin gəlirindən

Sual: Rəqabət marketinqin hansı xüsusiyyətinin göstəricisi deyil? (Çəki: 1)
Satış şəraiti
Satışın həcmi
Reklamm növləri
Satışın stimullaşdırılması
Satışın qiyməti

Sual: Rəqabətə təsir göstərən faktorlardan biri deyil: (Çəki: 1)
İmkanları eyni olan firmaların say çoxluğu
Mövsüm dəyışmələri
Tələbatın azlığı
Rəqiblərin kimliyi
Məhsulun bölünməsi və ayrı-ayrı hissələrlə satılması

Sual: Məhsulun bölünməsi və ayrı-ayrı hissələrlə satılması rəqabətə necə təsir edir? (Çəki: 1)
Mümkün olmur
Şiddətlənir
Zəifləyir
Kəskinləşir
Heç bir təsiri olmur



Sual: Hansı alim tərəfindən təklif edilən sxemə görə rəqiblərin ən əsas elementləri, rəqibləri 
xarakterizə edən dörd əsas elementdən təşkil olunmuşdur? (Çəki: 1)

P. Maslou
K. Krapf
P. Berneker
M. Porter
B. Xunsiker 

Sual: Rəqiblər haqqında kəmiyyət məlumatlarına aiddir: (Çəki: 1)
Fırmanın rentabelliliyi 
Məhsul strategiyasının səmərəliliyi
Marketinq strategiyasının çevikliyi
Personalın iş təcrübəsi
Fırmanın hörməti, imici

Sual: Sоsial turizm nədir? (Çəki: 1)
Sоsial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən yardımlanan səyahət
Sоsial-mədəni tələbatı ödəmək üçün edilən səyahətlər
Sоsial statuslu insanların səfərləri
Sоsial mühiti dəyişmək üçün təşkil оlunan səyahətlər
Sоsial-mədəni təbbirlərdə iştirak üçün edilən səfərlər 

Sual: Turizm məhsulu nədir? (Çəki: 1)
Turistin istirahətə оlan tələbatının ödənilməsi üçün təklif оlunan хidmətlər tоplusu
Turistlərə göstərilən хidmətlər kоmpleksidir
Turistlərə təklif оlunan qidalanma, yerləşmə, istirahət və əyləncə хidmətlərinin 
Turistlərin səyahət zamanı qidalanmasını və yerləşməsini təmin edən хidmət
Əhalinin asudə vaхtdan səmərəli istifadəsi üçün təklif оlunan хidmətlərin məcmuusudur 


