
BAXIŞ
Testlәr/3723#01#Y15#01#500/Baxış

TEST: 3723#01#Y15#01#500
Test 3723#01#Y15#01#500

Fәnn 3723  Kommersiya danışıqları vә
yazışmalar

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 42

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әksәr hallarda qәrarların qәbulu ilә nәticәlәnin mәlumatların, baxışların
uzunmüddәtli mübadilәsi adlanır: (Çәki: 1)

danışıqlar
müsahibә
mәruzә
tәbrik nitqi
mәlumat xarakterli nitq

Sual: Әsasәn bir mövzuya hәsr olunan qısa müddәtli şifahi tәmas (kontakt) dedikdә nә
nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


işgüzar danışıq
tәbrik nitqi
danışıqlar
mübahisә
mәruzә

Sual: Ünsiyyәtin baş vermәsi mәqamı deyildir (Çәki: 1)
 Ünsiyyәt әmәkdaşların bir araya toplanması prosesidir
 Ünsiyyәt iki vә daha çox şәxs arasında baş verir;
Ünsiyyәt dәrk edilmiş olur
Ünsiyyәt , real gerçәkliyi әks etdirmәk vasitәsidir
Ünsiyyәt dinamik prosesdir

Sual: Ünsiyyәt vasitәlәrindәn asılı olaraq ünsiyyәtin növlәri (Çәki: 1)
Verbal vә qeyri verbal
bioloji vә sosial
maddi vә mәnәvi
vasitәli vasitәsiz
Koqnitiv, kondision

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Kommersiya danışıqları prosesindә opponentlә konstruktiv qarşılıqlı әlaqәnin
yaranması üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını etmәk tövsiyyә olunmur: (Çәki: 1)

әdavәt yaradan üsulları birinci tәtbiq etmәk
tәrәfdaşı mövqeyinin düzgün olmadığına inandırmağa cәhd etmәmәk
tәrәfdaşın güzәştini onun zәifliyinin göstәricisi kimi qәbul etmәmәk
opponentә diqqәtlә qulaq asmamaq
opponentin sözünü kәsmәmәk

Sual: Kommersiya danışıqlarının aparılması üçün effektiv şәrt deyildir: (Çәki: 1)
tәrәflәrin birbirinә tam inamsızlığı
danışıqlıar mövzusuna marağın olması
sәriştәlilik, tәrәflәrin danışıqların mövzusu barәdә zәruri biliklәrә malik olması
qarşı tәrәfin subyektiv vә obyektiv maraqlarının maksimal dәrәcәdә nәzәrә alınması
qәrarların qәbul edilmәsindә sәlahiyyәtlәrin yetәrliliyi vә danışıqlar aparmaq

hüququnun olması



Sual: İşgüzar telefon danışıqları zamanı telefon әlaqәsi kәsilәrsә, kim zәng etmәlidir?
(Çәki: 1)

zәng edәn tәrәf
cavab verәn tәrәf
zәng edәn tәrәf gözlәmәlidir
cavab verәn tәrәf gözlәmәlidir
heç biri zәng etmәmәlidir

Sual: Danışıqları aparmaq üçün görüş şәrtlәri neçә gün әvvәlcәdәn razılaşdırılmalıdır?
(Çәki: 1)

12 gün әvvәlcәdәn
23 gün әvvәlcәdәn
34 gün әvvәlcәdәn
45 gün әvvәlcәdәn
510 gün әvvәlcәdәn

Sual: Rәsmi qәbullar zamanı geyim üslubuna tәlәblәr nәdә öz әksini tapmalıdır? (Çәki:
1)

dәvәtnamәdә
mәktubda
sorğuda
tәklifdә
tapşırıqda

Sual: İşgüzar danışıqlara neçә dәqiqәdәn çox gecikmәk nәzakәt qaydalarını ciddi
pozmaq hesab olunur? (Çәki: 1)

15 dәqiqәdәn çox
20 dәqiqәdәn çox
25 dәqiqәdәn çox
10 dәqiqәdәn çox
5 dәqiqәdәn çox

Sual: Texniki mәlumata nә daxil deyil? (Çәki: 1)
razılaşma
elmitәdqiqat layihәsi
informasiya prosesi
sorğu
patent әrizәsi

Sual: Nitqә verilәn tәlәblәr hansılardır? (Çәki: 1)
dәqiqlik, kәsәrlik, obyektivlik bacarığı
bilgilik, mәntiqilik, savadlı, logik, emosional çalarlar vermәk
subyektiv, müdaxilә, az danışmaq
obyektiv düşüncә, dinlәnmәkdәnsә müdaxilә etmәk
hadisәlәrә birbaşa müdaxilә qabiliyyәti, özünü müdafiә



Sual: İşgüzar görüşlәrdә qәbul hazırlığı zamanı nәyә yol vermәk olmaz? (Çәki: 1)
qәbul növünün seçilmәsinә
dәvәt olunanların siyahısının hazırlanması, dәvәtnamәlәrin paylanması
oturacaq yerlәrinin sayının az olması
qonaqları stol arxasında yerlәşdirmә planı
stolun servirovkası, qonaqlara xidmәt, sağlıq vә nitqlәrin hazırlanması

Sual: . L.A.Kar¬penkoya görә ünsiyyәtin mәqsәdindәn asılı olaraq funksiyaların sayı
(Çәki: 1)

8
7
6
5
4

Sual: Verbal kommunikasiya vasitәsinә aiddir: (Çәki: 1)
Dil,nitq
Dil,jest,mimika
Jestlәr,mimika,nitq
Pantomima, visual ünsiyyәt
Işarәlәr sistemi,gözlәrin tәması

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Kommersiya danışıqları prosesindә işgüzar tәrәfdaşlara göstәrilәn spesifik tәsir
üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)

vaxtı uzatma
tәlәblәrin son dәqiqәdә irәli sürülmәsi
problemin mürәkkәbliyinin tәdricәn artırılması
problemin ayrıayrı tәrkib hissәlәrinә bölünmәsi
paketlәşdirmә

Sual: Kommersiya danışıqlarının iştirakçıları tәrәfindәn istifadә edilәn mövqeyi bildirmәk
üsuluna aid deyil: (Çәki: 1)

mövqenin neytrallaşdırılması
mövqenin açılması
mövqenin bağlanması



mövqelәrdә ümumiliyinin qeyd edilmәsi
mövqelәrin müxtәlifliyinin qeyd edilmәsi

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının qarşılıqlı güzәştlәri nәticәsindә qәbul
olunan qәrar adlanır: (Çәki: 1)

kompromiss
kontekst
konsilium
kontrakt
kompetensiya (sәlahiyyәt)

Sual: Danışıqlar prosesinin birinci mәrhәlәsi ola bilәr: (Çәki: 1)
tanışlıq görüşü
iddiaların müzakirәsi
ultimatum verilmәsi
komromiss
qәrarların qәbul edilmәsi

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasının neçә mәrhәlәsi var? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Kommersiya danışıqlarında tәrәflәrin istifadә etdiklәri әsaslı arqumentlәrә daxildir?
(Çәki: 1)

qanunlar, nizamnamәlәr, rәhbәr sәnәdlәr
tәcrübәdә yoxlanılmış nәticәlәr
ekspertin rәylәri
hadisәlәrin şahidlәrinin ifadәsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı qarşı tәrәfin tәtәbiq etdiyi neqativ üsullara aid
edilmir? (Çәki: 1)

peşәkarlıq
qәrәzli yalan
mәramları şübhәliliyi
danışıqlar üçün qәsdәn yararsız yerin seçilmәsi
qeyrimüәyyәn sәlahiyyәtlәr

Sual: Danışıqlar zamanı yeni görüşün keçirilmәsi zәrurәti olarsa, nә etmәk lazımdır?
(Çәki: 1)

yeni görüşün dәqiq yerini vә vaxtını tәklif etmәk
görüşün tәşkil edilәcәyi yeri әlverişli seçmәk



görüşә heç kimin mane olmamasını tәmin etmәk
görüşdә iştirak edәnlәrin tәrkibini müәyyәn etmәk
görüşdә müzakirә olunacaq gündәlik mәsәlәlәri razılaşdırmaq

Sual: Danışıqlar aparmaq nә vaxt asan olur? (Çәki: 1)
faktlara istinad etmәk
sövdәlәşmәnin xarakterinә giriş verdikdә
başınızda vә kağız üzәrindә müxtәlif variantlar olduqda
öz tәkliflәrinizi vә öhdәliklәrinizi tam tәfsilatı ilә izah etdikdә
sizin әmtәәlәrә tәlabatın olubolmadığını bildikdә

Sual: Tәrәfdaşlıq әlaqәlәri (Çәki: 1)
bir neçә sahibkarlar arasında qurulan elә müqavilә münasibәtlәridir ki, onlardan hәr

birinә istәdiyi sәviyyәdә mәnfәәt almağa imkan verir.
bir neçә sahibkarlar arasında şifahi formada әldә olunmuş razılıqdır
Sahibkarlarla istehlakçılar arasında qurulan münasibәtlәrdir
bir neçә sahibkarlar arasında qurulan elә bir münasibәtdir ki, onlardan hәr birinә

istәdiyi sәviyyәdә mәnfәәt almağa imkan verir
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar ünsiyyәtin forması deyil (Çәki: 1)
Yubileylәr
Xidmәti toplantı
Işgüzar yazışma
Ictimai nitq(çıxış)
Mәtbuat konfransı

Sual: İşgüzar unsiyyәtin üslubudur (Çәki: 1)
 Ekstraversiyaintroversiya
 kommunikativ,interaktiv
Koqnitiv,interaktiv,perseptiv
Кинесика.
Проксемика.

Sual: İşgüzar unsiyyәtin yaranması şәrtlәri (Çәki: 1)
İşgüzar etiket prinsiplәrnә әsaslanmalıdır
fikirlәr, tәәssüratlar başqalarına ötürülmәlidir
Tәrәflәr bir birini anlamalıdır
İnsanların xarakterik cәhәtlәri nәzәrә alınmalıdır
Bütün cavablar doğrudur

Sual: “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanunu nә vaxt qәbul
edilib (Çәki: 1)

2007
2008



2009
2010
2011

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Kommersiya danışıqlarının funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
informasiya (mәlumat) funksiyası
kommunikativ (rabitәәlaqә) funksiya
requlyativ (tәnzimlәyici) funksiya
nәzarәt funksiyası

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarında qarşılıqlı fәaliyyәtin
dörd әsas qaydasına aid deyil: (danışıqlarda razılaşmaya nail olmanın 4 pillәli metodu)
(Çәki: 1)

yalnız öz mәnafeyinin güdülmәsi
insanın problemdәn ayrılması
diqqәtinin mövqelәr üzәrindә deyil, maraqlar üzәrindә cәmlәşdirilmәsi
hәr iki tәrәfi razı salan variantları öyrәnilmәsi
obyektiv meyarların tapılması

Sual: Kommersiya danışıqlarında tәrәflәrin istifadә etdiklәri әsassız arqumentlәrә aiddir:
(Çәki: 1)

tәhrif edilmiş faktlar әsasında mühakimә yürütmәk
qanunlar, nizamnamәlәr, rәhbәr sәnәdlәr
tәcrübәdә yoxlanılmış nәticәlәr
ekspertlәrin rәylәri
hadisәlәrin şahidlәrinin ifadәlәri

Sual: Kommersiya danışıqları prosesindә tәrәfdaşın tәtbiq etdiyi neqativ üsullara aid
edilir: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
qәrәzli yalan
mәramların şübhәliliyi
danışıqlar üçün qәsdәn yararsız yer seçilmәsi
qeyri – müәyyәn sәlahiyyәtlәr



Sual: Kommersiya danışıqlarının bütün mәrhәlәlәrindә geniş istifadә olunan taktiki
üsullara aid edilmir: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
«mübarizәdәn çәkilmәk vә ya kәnara çıxmaq» üsulu
yubatma üsulu
tәlәblәrin şişirdilmәsi üsulu
tәlәblәrin son dәqiqәdә irәli sürülmәsi üsulu

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı kommersiya danışıqlarının aparılması metodu
deyildir? (Çәki: 1)

stimullaşdırma metodu
inteqrasiya metodu
kompromiss metodu
tarazlaşdırma metodu
variasiya (dәyişәn) metodu

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqları işgüzar söhbәtdәn
fәrqlәndirir? (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
danışıqlar daha rәsmi xarakter daşıyır
danışıqlar daha konkret xarakter daşıyır
danışıqlarda sәnәdlәrin imzalanması nәzәrdә tutulur
danışıqlar tәrәflәrin qarşılıqlı öhdәliklәrini müәyyәn edir

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına sәrt yanaşma
strategiyasının tәrәfdarlarını xarakterizә etmir? (Çәki: 1)

münasibәtlәrin inkişafı naminә güzәştә gedirlәr
qarşılarına nәyin bahasına olursa olsun qalib gәlmәk mәqsәdi qoyurlar
qarşı tәrәfdәn güzәştә getmәyi tәlәb edirlәr
danışıqlarda iştirak edәn qarşı tәrәfә inamırlar
özlәrinә maksimal dәrәcәdә sәrfәli olan qәrar axtarırlar

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması sxeminә nәlәri aid etmәk olar? (Çәki: 1)
salamlaşmaq, tәqdim etmәk vә sövdәlәşmәnin xarakterinә giriş vermәk
danışıqların gedişatı barәdә tәkliflәr
öhdәliklәrin tam tәfsilatı ilә izahı
fikir ayrılığı yaranarsa, onun hәlli yollarının tapılması vә danışıqların başa çatması
hamısı

Sual: Danışıqların aparılması sxeminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
tәqdimetmә, kommersiya sövdәlәşmәsinin xarakterinә uyğun giriş vermәk
salamlaşma
öz tәkliflәrini vә öhdәliklәrini әhatәli surәtdә ifadә etmәk
dialoq, söhbәtin başa çatması
danışıqların tez başa çatması mәqsәdi ilә rәsmi olaraq müqavilә imzalamaq



Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının maraqlarının vә mәqsәdlәrinin
әlaqәlәndirilmәsi hansı hallarda sәmәrәli ola bilmәz? (Çәki: 1)

tәrәflәr arasında münasibәtlәr pisdirsә
tәrәflәr arasında gizli münasibәtlәr mövcuddursa
tәrәflәr öz münasibәtlәrini korreksiya etmәyә hazır deyillәrsә
tәrәflәr birbirinin maraqları ilә hesablaşmayaraq öz mәnafelәrini güdürlәrsә
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqlarının funksiyalarına daxil deyil? (Çәki: 1)
әdavәt yaradan üsulları birinci tәtbiq etmәk
informasiya ( mәlumat ) funksiyası
kommunikativ ( rabitәәlaqә ) funksiyası
regulyativ ( tәnzimlәyici ) funksiyası
nәzarәt funksiyası

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı istifadә olunan әsassız arqumentlәr hansılardır?
(Çәki: 1)

әsassız xәyallar, tәxminlәr, uydurmalar
qüvvәsini itirmiş qәrarlar
saxta bәyanatlar vә ifadәlәr
tәhrif olunmuş faktlar
bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlara olan tәlәblәrә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
bilgilik
mәntiqilik
nitqә emosional rәng vermәk
sözlәrin düzgün işlәnilmәsinә, tәlәffüzünә, vurğusuna diqqәt vermәk
qarşı tәrәfin sözünü kәsmәk

Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı sazişin bağlanmasına tәkan verәn atmosferә tәsir
göstәrәn amillәr hansılardır? (Çәki: 1)

görüşün tәşkil edilәcәyi yerin әlverişli olması
görüşün tәşkil edilәcәyi yerin rahat olması
stol vә stullların sayının iştirakçıların sayına uyğun olması
әlaqә telefonlarının olmaması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Danışıqların pozulmasına nә sәbәb ola bilәr? (Çәki: 1)
fikirlәrinizi qısaca vә aydın arqumentlәşdirmәk
danışıqlara әtraflı müzakirәyә ehtiyacı olan mәsәlәlәrdәn başlamaq
partnyora qarşı istiqamәtlәnmә
“mәn” sözündәn ehtiyatla istifadә etmәk
faktlara istinad etmәk



Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı qarşı tәrәfә inandırıcı olmaq üçün nәlәri etmәk lazımdır?
(Çәki: 1)

fikirlәriniz qısaca arqumentlәşdirmәk
fikirlәrinizi aydın arqumentlәşdirmәk
әsassız vәdlәrdәn çәkinmәk
boş sözlәrdәn çәkinmәk
bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlar hansı prinsiplәr әsasında qurula bilәr? (Çәki: 1)
tam sәmimilik
düzgünlük
aşkarlıq
qarşı tәrәfә hörmәt
bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı hansı prinsiplәr qeyrisәmimi prinsiplәrә daxildir? (Çәki:
1)

düzgünlük
aşkarlıq
qarşı tәrәfә hörmәt
öz mәqsәdlәrinә әks tәrәfin hesabına vә ya aldatmaq yolu ilә nail olmaq
tam sәmimilik

Sual: Tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin formalarına aid deyil (Çәki: 1)
Insan resursları sahәsindә tәrәfdaşlıq
istehsal sahәsindә tәrәfdaşlıq;
әmtәә mübadilәsi sahәsindә tәrәfdaşlıq;
ticarәtdә tәrәfdaşlıq;
maliyyә sahәsindә tәrfdaşlıq.

Sual: Tәqdimat” işgüzar ünsiyyıtin (Çәki: 1)
Formasıdır
Növüdür
Üslubudur
Şәrtidir
Anlamıdır

Sual: Mәtbuat konfransı işfüzar ünsiyyәtin (Çәki: 1)
Formasıdır
Anlamıdır
Növüdür
Şәrtidir
Üslubudur



Sual: Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanununun әsas
mәqsәdlәrinә aid deyil (Çәki: 1)

Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluqçuları ilә treyninqlәrin keçirilmәsi
dövlәt orqanlarının vә dövlәt qulluğunun nüfuzunun artırılması
vәtәndaşların dövlәt orqanlarına vә dövlәt qulluqçularına etimadının yüksәldilmәsi;
dövlәt qulluqçuları tәrәfindәn etik davranış qaydalarına әmәl olunmasının tәmin

edilmәsi
dövlәt qulluqçularından gözlәnilәn davranış barәdә vәtәndaşların

mәlumatlandırılması;

Sual: Xidmәti toplantı işgüzar ünsiyyәtin (Çәki: 1)
Formasıdır
Anlamıdır
Növüdür
Şәrtidir
Üslubudur

Sual: Işgüzar diskusiya işgüzar ünsiyyәtin (Çәki: 1)
Formasıdır
Anlamıdır
Növüdür
Şәrtidir
Üslubudur

Sual: “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanununa görә etik
davranış qaydalarına aid edilmir (Çәki: 1)

Dini mәnsubiyyәt
Vicdanlı davranış
fәrdi mәsuliyyәt
İctimai etimad
Mәdәni davranış

Sual: Әhali tәlәbinin öyrәnilmәsi, malverәnlәrdәn malların alınması, onların qәbulu,
saxlanması, ticarәt şәbәkәsinin tәchiz edilmәsi vә hesablaşma –maliyyә әmәliyyatları
ticarәt müәssisәsinin hansı funksiyasına daxildir (Çәki: 1)

ticarәtoperativ
tәsәrrüfat xidmәti
idarәetmәplanlaşdırma
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar yanlışdır

Sual: ӘP düsturu nәyi ifаdә еdir? (Çәki: 1)
mаllаrın ticаrәt müәssisәlәrindәn istеhlакçılаrа кеçmәsini
mаllаrın istеhsаl müәssisәlәrindәn ticаrәt müәssisәlәrinә кеçmәsini
istеhsаldаn istеhlакçıyа кеçmәsini



istеhsаldаn istеhlакçıyа кеçmәsini
istеhlак, mübаdilә вә bölgünü ifаdә еdir

Sual: Aşagıdakılardan hansı formada bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindә pәrakәndә ticarәt
fәaliyyәt ğöstәrir (Çәki: 1)

 fәrdi mülkiyyәtçi
 ticarәt birliklәri
 ticarәt tәşkilatları
 ticarәt firmaları
 birğә müәssisәlәr

Sual: Bаzаrа аnlаyış vеrin. (Çәki: 1)
Mübаdilә dаirәsindә dаim tәкrаrlаnаn аlqısаtqı акtlаrının mәcmuudur
Bаzаr mәhsul istеhsаlçılаrı ilә istеhlакçılаr аrаsındа iqtisаdi münаsibәtlәri

хаrакtеrizә еdir
Bаzаr istеhsаl оlunаn nеmәtlәrin sәrbәst екvivаlеnt mübа¬dilә¬sidir
Bаzаr mübаdilә каtеqоriyаsıdır
Bаzаr аlqısаtqı prоsеsindә аdаmlаr аrаsındа iqtisаdi әlа¬qәlәr fоrmаsıdır

Sual: Bazarların әrazisi hansı hissәlәrә bölünür (Çәki: 1)
 ticarәt vә xidmәt
 ticarәt, xidmәt vә nәqliyyat
 anbar vә nәqliyyat
 istehsal vә ticarәt
 istehsal, ticarәt vә istehlak

Sual: Xаlis milli mәhsuldаn bütün dоlаyı vеrgilәri (әmәк hаqqı, mәnfәәt, fаiz, rеntаlаr)
çıхıldıqdаn sоnrа yеrdә qаlаn hissә necә adlanır? (Çәki: 1)

milli gәlir
 ümumdaxili mәhsul
 mәcmu mәhsul
 istehsalın hәc
 mәnfәәt

Sual: Mаllаrın sаtınаlmа yеrlәrindәn istеhlакçılаrа çаtdırıl¬mаsı funкsiyаsınа hаnsı
әmәliyyаtlаr dахildir (Çәki: 1)

mаllаrın sахlаnılmаsı, dаşınmаsı, sаtışı
mаllаrın sаtışı, pullu хidmәtlәrin göstәrilmәsi
mаllаrın yüкlәnmәsi, dаşınmаsı, sахlаnmаsı, yеnidәn işlәnilmәsi, qаblаşdırılmаsı
tәlәbin öyrәnilmәsi, sаtışı, istеhlакçılаrın sеçilmәsi
tәlәbin növlәri, çеşid quruluşu, qiymәti, аlıcılаrın sеçilmәsi

Sual: Mаllаrın sаtınаlmа yеrlәrindәn istеhlакçılаrа çаtdırılmаsı funкsiyаsı nеcә hәyаtа
кеçirilir? (Çәki: 1)

mаlın dәyәri ilә birliкdә istеhlак dәyәri dә rеаlizә еdilir, mülкiyyәtçiliк fоrmаsı



dәyişilir, mаllаrın екvivаlеnt dәyәrinә uyğun bölgüsü bаş vеrir
istеhsаl vаsitәlәri, istеhlак şеylәrinin sаtışı
istеhlакçılаrа mаl sаtışı vә аlıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi
mаllаrın sаtışı vә pullu хidmәtlәrin göstәrilmәsi
mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı, uçоtun аpаrılmаsı

Sual: Makro sәviyyәdә istehsal ilә istehlak arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr necә hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)

Birbaşa
Dolayı
Ceniş
Dar

Sual: Makrosәviyyәdә istehsal vә ticarәt arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәr hansı mәsәlәlәrin
hәllini nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)

Mal dövriyyәsi, mәnfәәt, alıcılıq qabiliyyәtinin artırılmasını
İstehsal proqramının razılaşdırılması, malların qrup çeşidlәrinin razılaşdırılması,

xidmәt qaydalarının razılaşdırılması
Tәdavül xәrclәrinә qәnaәt, әmәk mәhsuldarlığının artırılması
Mәnfәәt, rentabellik, әsas fondlar, dövriyyә fondları
Mal resursları, mal fondları, mal ehtiyatları

Sual: Mikrosәviyyәdә ticarәt ilә istehsal arasında qarşılıqlı әlaqәlәr necә hәyata keçirilir
(Çәki: 1)

Birbaşa qarşılıqlı münasibәtlәr nәzәrә alınmaqla
Mövcud qaydalar çәrçivәsindәn çıxmamaq şәrtilә
Mәnfәti nәzәrә almaqla
İstehlakçı davranışını nәzәrә almaqla
Alıcı axınını nәzәrә almaqla

Sual: Milli gәlir nәdir? (Çәki: 1)
Хаlis milli mәhsuldаn bütün dоlаyı vеrgilәri (әmәк hаqqı, mәnfәәt, fаiz , rеntаlаr)

çıхıldıqdаn sоnrа yеrdә qаlаn hissәdir
Milli mәhsuldаn хаlis gәlir çıхıldıqdаn sоnrа yеrdә qаlаn hissәdir
Milli mәhsuldаn хаlis milli mәhsulu çıхdıqdаn sоnrа qаlаn hissә
Mәcmu dахili mәhsuldаn mәcmu milli mәhsulu çıхdıqdаn sоnrа qаlаn hissә
Mәcmu milli mәhsuldаn sоnrа qаlаn hissә

Sual: PӘ düstуrу nәyi ifаdә еdir? (Çәki: 1)
mаllаrın ticаrәt müәssisәlәrindәn istеhlакçıyа çаtdırılmаsını ifаdә еdir
mаllаrın istеhsаl müәssisәlәrindәn ticаrәt müәssisәlәrinә кеçmәsini
istеhsаldаn istеhlакçıyа кеçmәsini
istеhlак вә mübаdilәni bölüşdürür
istеhlак, mübаdilә вә bölgünü ifаdә еdir



Sual: Pul tәdаvülünün fоrmаlаrı hаnsılаrdır? (Çәki: 1)
vекsеllәr vә çекlәr
nаğd hеsаblаşmаlаr vә каğız pullаr
nаğd vә nаğdsız
кrеdit pullаr vә аккrеditivlәr
аккrеditivlәr, vекsеllәr, çекlәr

Sual: Ticаrәtin funкsiyаlаrı hаnsılаrdır (Çәki: 1)
dәyәrlәrin fоrmаsının dәyişilmәsi, mаllаrın sоn istеh¬lакçılаrа çаtdırılmаsı
mаllаrın sаtılmаsı vә sаtın аlınmаsı
mаl sаtmаq vә pullu хidmәtlәr göstәrmәк
dахili vә хаrici mаl göndәrәnlәr аrаsındа әlаqә sахlаmаq
аlıcılаrın tәlәbini öyrәnmәк vә ödәmәк

Sual: Ticаrәt vаsitәsilә nә rеаllаşır (Çәki: 1)
iqtisаdi münаsibәtlәr
iqtisаdi әlаqәlәr
аlqısаtqı münаsibәtlәri
dәyәrlәrin rеаllаşmаsı
bütün iqtisаdi каtеqоriyаlаr, iqtisаdi әlаqәlәr

Sual: Ticаrәt vаsitәsilә dәyәrlәrin fоrmаsı nеcә dәyişir (Çәki: 1)
mәhsulun tәкrаr istеhsаl prоsеsi sürәtlәnir
istеhlакçılаrın ахını аrtır
pulun hәrәкәti sürәtlәnir
әhаlinin аlıcılıq qаbiliyyәti аrtır
mаlın istеhsаlınа sәrf оlunаn ictimаi zәruri mәsrәflәr ödәnilir, izаfi dәyәr әmәlә gәlir

Sual: Ticаrәt hаnsı iqtisаdi vаsitәlәri әкs еtdirir? (Çәki: 1)
öz ölкәsi dахilindә dünyа ölкәlәri аrаsındа iqtisаdi әlа¬qәlәri inкişаf еtdirmәк üçün

iqtisаdi vаsitәdir
аlqısаtqı prоsеsinin hәyаtа кеçirilmәsi vаsitәsidir
iqtisаdi münаsibәtlәrin mәcmuudur
mаllаrın sеçilmәsi, dаşınmаsı, çеşidlәrә аyrılmаsı üsulu¬dur
iqtisаdi каtеqоriyаlаr, mеtоdlаr vә üsullаr hәyаtа кеçirәn vаsitәdir

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Zәmanәt mәktubunun 4 bölmәsindәn hansında mәktubu göndәrәn şәxs ünvan
sahibinә (adresata) özünü tәqdim edir vә tövsiyyә olunan şәxslә tanış olduğu şәraiti
yığcam formada tәsvir edir? (Çәki: 1)

giriş bölmәsindә
xahiş bölmәsindә
xarakteristika (tәsvir) bölmәsindә
son bölmәsindә
bu bölmәlәrin heç birindә

Sual: Funksional tәyinatına görә kommersiya yazışmaları neçә növә ayrılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İşgüzar mәktubun başlıq hissәsindә hansı rekvizitlәr yazılır? (Çәki: 1)
tarix
indeks
sorğu sәnәdinin nömrәsi
hamısı
sorğu sәnәdinin tarixi

Sual: Hansı halda mәktuba başlıq yazılmaya bilәr? (Çәki: 1)
hәcmi 56 sәtrdәn çox olmadıqda
hәcmi 810 sәtrdәn çox olmadıqda
hәcmi 23 sәtrdәn çox olmadıqda
hәcmi 46 sәtrdәn çox olmadıqda
hәcmi 78 sәtrdәn çox olmadıqda

Sual: Mәktub neçә hissәdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
bir hissә  giriş
iki hissә  giriş vә әsas hissә
üç hissә  giriş, әsas hissә, son
dörd hissә  giriş, tәkliflәr, әsas hissә, son
iki hissә  giriş vә son

Sual: Mәktubun giriş hissәsindә nәlәr әks olunur? Dolğun cavabı seçin (Çәki: 1)
faktlar, tarixlәr
onun tәrtib olunma sәbәblәri
tarixlәr
faktlar, tarixlәr, tәrtib olunma sәbәblәri
tarixlәr vә sәnәdin nömrәsi



Sual: Mәktubun әsas mәntiqi elementlәrinә aid olanı seçin. (Çәki: 1)
xülasә, ümumilәşdirmә, şәrh, sübut
giriş, fakt, tәklif, mülahizә
giriş ( müqәddimә ), şәrh, sübut, nәticә, rәy
rәy, fakt, mülahizә, ümumilәşdirmә
xülasә, rәy, nәticә, müqәddimә

Sual: Etika nın mahiyyәt (Çәki: 1)
Bütün cavablar doğrudur
әxlaq, әnәnә mәnalarını verir
insan davranışı ilә bağlıdır
insan mәnәviyyatını әhatә edir
etik normalardan ibarәtdir

Sual: Kommersiya etikasının әsasları hesab edilmir (Çәki: 1)
professionallıq
Düzgünlük
Sadiqlik
Açıqlıq
Qanuna uyğun hәrәkәt

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İşgüzar mәktubun ümumiliklә qәbul edilmiş tәrtib olunma «standart»ında nәzәrdә
tutulmur: (Çәki: 1)

mәktubda eyni vaxtda bir neçә mövzunun tәqdim olunması
mәktubda yalnız bir mövzunun tәqdim olunması
hәr bir yeni fikrin yeni abzasdan başlaması
abzaslar arasında boşluq qoyulmasının zәruriliyi
mәktubda bütün vәsait qoyuluşlarının göstәrilmәsi

Sual: İşgüzar mәktuba aşağıda göstәrilәn element daxildir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
mәktubu göndәrәn şirkәtin adı vә ünvanı
mәktubun tarixi vә nömrәsi
salamlama
mәktubun mәtni



Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar kommunakasiya sistemini xarakterizә etmir?
(Çәki: 1)

bazar subyektlәrinin ayrılıqda fәaliyyәt göstәrmәsi
bazar dövriyyәsi iştirakçılarının kompleks şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsi
mәlumatın toplanması ilә bağlı birgә әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi
mәlumatların bölünmәsi ilә bağlı kompleks fәaliyyәtin hәyata keçrilmәsi
bilavasitә bazar subyektlәri arasında şәxsiyyәtlәrarası tәmasların yaradılması

Sual: İşgüzar protokola әsasәn şirkәtin loqotipi yerlәşdirilir: (Çәki: 1)
vizit kartının yuxarı sol küncündә
vizit kartının aşağı sol küncündә
vizit kartının yuxarı sağ küncündә
vizit kartının aşağı sağ küncündә
vizit kartının mәrkәzindә

Sual: İşgüzar mәktublara cavabı neçә gündәn gec olmayaraq göndәrmәk tәlәb olunur?
(Çәki: 1)

bir gündәn gec olmayaraq
iki gündәn gec olmayaraq
on gündәn gec olmayaraq
beş gündәn gec olmayaraq
bir aydan gec olmayaraq

Sual: Reklamasiya – kommersiya sәnәdi olub, müqavilәnin hansı şәrtlәri pozulduqda
tәqdim olunur? (Çәki: 1)

әmtәәlәrin keyfiyyәtinә görә
göndәrilmә müddәtinә görә
qablaşdırma vә ödәmә şәrtlәrinә görә
hamısı
әmtәәlәrin sayına görә

Sual: Reklamasiyada hansı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır? (Çәki: 1)
iddianın tәqdim olunmasına әsas
normativ aktlara vә sәnәdlәrә istinad edәrәk sübut, dәlillәr
iddia tәqdim edәn tәrәfin konkret tәlәblәri
әmtәәnin dәyişdirilmәsi vә qiymәtinin ucuzlaşdırlıması, müqavilәnin pozulması,
hamısı

Sual: Sәrbәst ofertlәrdә ciddi ofertlәr arasında hansı fәrq var? (Çәki: 1)
sәrbәst ofertlәr qeyrmәhdud sayda potensial alıcılara göndәrilir vә özündә digәr

göstәricilәrdәn başqa reklam üzrә mәlumatları birlәşdirir
sәrbәst ofertlәr bütün alıcılara göndәrilir
sәrbәst ofertlәr mәhdud sayda alıcılara göndәrilir
sәrbәst ofertlәr bir alıcıya göndәrilir
alıcı tәrәfindәn satıcıya göndәrilir



Sual: Reklamasiya ( iddiada ) nә tәlәb olunur? (Çәki: 1)
müqavilә şәrtlәrini pozan tәrәfdәn zәrәrin ödәnilmәsi tәlәb olunur
müqavilәnin şәrtlәrini dәyişdirmәk tәlәb olunur
müqavilәnin müddәtinin uzadılması tәlәb olunur
müqavilәnin lәğv edilmәsi tәlәb olunur
müqavilәnin geri qaytarılması tәlәb olunur

Sual: İşgüzar mәktubun mәtni neçә hissәdәn ibarәt tәrtib olunur? (Çәki: 1)
işgüzar mәktubun mәtni iki hissәdәn ibarәt tәrtib olunur
işgüzar mәktubun mәtni bir hissәdәn ibarәt tәrtib olunur
işgüzar mәktubun mәtni üç hissәdәn ibarәt tәrtib olunur
işgüzar mәktubun mәtni bir neçә hissәdәn ibarәt tәrtib olunur
işgüzar mәktubun mәtni dörd hissәdәn ibarәt tәrtib olunur

Sual: İşgüzar mәktub neçә nüsxәdә yazılır vә kim tәrәfindәn imzalanır? (Çәki: 1)
işgüzar mәktub iki nüsxәdә yazılır vә sәdr tәrәfindәn imzalanır
işgüzar mәktub bir nüsxәdә yazılır vә hazırlayan tәrәfindәn imzalanır
işgüzar mәktub üç nüsxәdә yazılır vә firmanın nümayәndәsi tәrәfindәn imzala
işgüzar mәktub firmanın әmәkdaşı tәrәfindәn imzalanır
işgüzar mәktub katiblik tәrәfindәn imzalanır

Sual: İşgüzar mәktublar kimlәrә ünvanlana bilәr? (Çәki: 1)
müәssisә vә tәşkilatlara
firma vә şirkәtlәrә
müәssisә vә şirkәtlәrin struktur bölmәlәrinә
konkret vәzifәli şәxslәrә
hamısı

Sual: Kommersiya sövdәlәşmәlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
müqavilәlәr ( kontraktlar )
anbarlara әmtәәnin daxil olması ilә әlaqәdar sәnәdlәr
yükdaşıma sәnәdlәri; kommersiya aktları
kommersiya fәaliyyәti üzrә maliyyәbank sәnәdlәri
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya işindә tәklif ( oferta ) alıcıya nә vaxt göndәrilә bilәr? (Çәki: 1)
alıcının tәşәbbüsü ilә
satıcının tәşәbbüsü ilә
alıcının vә satıcının tәşәbbüsü ilә
idxalçının tәşәbbüsü ilә
ixracatçının tәşәbbüsü ilә

Sual: Xidmәti mәktubların hansı növlәri var? (Çәki: 1)



akt, protokol, bildiriş, xülasә, rәy, mәlumat vәrәqlәri, sirkulyar
müqavilә, tәlәb mәktubları, izahat vәrәqlәri, mәruzә, sirkulyar, stenoqram
tәlәb mәktublar, cavab mәktubları, qoşma mәktubları, mәlumat mәktubları, xülasә,

bildiriş vәrәqlәri
cavab mәktubları, iclas, xülasә, tәlimat, sәrәncam, akt
bütün cavablar doğrudur

Sual: “Protokol – kollegiyal orqanlar tәrәfindәn...........” tәrifi tamamlayın. (Çәki: 1)
müxtәlif fәaliyyәt növü üzrә tәrtib edilәn sәnәdlәrin ümumilәşdirilmiş adıdır
müәyyәn fakt vә hadisәlәri tәsdiq edәn sәnәddir
bu vә ya digәr hadisә, sәnәd barәdә tәşkilatın, komissiyanın vә ya mütәxәssisin

mülahizәsi barәdә sәnәddir
müzakirә olunan mәsәlәlәrin gedişinin ardıcıl qeyd edildiyi sәnәddir
müşavirә, konfrans vә s. barәdә gözlәnilәn tәdbir vә onda iştirak etmәyi tәklif edәn

sәnәd formasıdır

Sual: Kommersiya sövdәlәşmәlәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
müqavilәlәr(kontraktlar)
anbarlara әmtәәnin daxil olması ilә әlaqәdar sәnәdlәr
yükdaşıma sәnәdlәri; kommersiya aktları
kommersiya fәaliyyәti üzrә maliyyә bank sәnәdlәri
reklamasiya

Sual: Sahibkara mәxsus vacib xüsusiyyәtlәrә aid deyil (Çәki: 1)
Tәbbirlәrdә iştirak etmәk
Insana vә hakimiyyәtә hörmәt
Vicdanlı vә әdalәtli olmaq
Xüsusi mülkiyyәt hüququna hörmәt etmәk
Mәqsәdyönlü olmaq

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Kommersiya yazışması sәbәb olur: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
şirkәtin dövriyyәsinin artmasına
müxtәlif xidmәtlәr arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin yaxşılaşmasına
kvalifikasiyanın yüksәlmәsinә
istehlakçılarla möhkәm әlaqәlәrin yaranmasına



Sual: Aşağıda sadalananlardan nә işgüzar mәktubu xarakterizә edir? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
mәktub müәssisәnin xarici alәmlә mühüm әlaqә kanallarından biridir
işgüzar mәktublar vasitәsi ilә müqavilә öncәsi danışıqlar aparılır
işgüzar mәktublar vasitәsi ilә müәssisәlәr arasındakı münasibәtlәr müәyyәn olunur
işgüzar mәktublar madi dәyәrlәri müşayәt edirlәr

Sual: Müәyyәn vәdlәrin vә ya şәrtlәrin tәsdiq edilmәsi mәqsәdi ilә tәrtib olunurlar,
tәşkilatlara, yaxud ayrıca şәxsә ünvanlanırlar: (Çәki: 1)

zәmanәt mәktubları
mәlumat mәktubları
cavab mәktubları
sorğu mәktubları
müşayәt mәktubları

Sual: İşgüzar dәvәtә cavab vermәk xahişi dәvәtnamәnin özündә qısa şәkildә qeyd edilә
bilәr: (Çәki: 1)

R. S. V. P.
S. S. R. V.
S. S. S. R.
R. S. S. S.
V. H. U. D.

Sual: İşgüzar mәktubların tәyinatına vә mәzmununa görә hansı növlәri var? (Çәki: 1)
informasiya, zәmanәt, reklam, kommersiya, sorğu xarakterli
informasiya vә sorğu xarakterli
reklam vә zәmanәt xarakterli
kommersiya vә informasiya xarakterli
informasiya vә reklam xarakterli

Sual: İşgüzar mәktublar hansı blanklarda yazılır? (Çәki: 1)
ümumi blanklarda
müәssisәnin poçt vә bank rekvizitlәri әks olunmuş mәktub blanklarında
tәmiz, standart kağızda
elektron poçtla
faksla

Sual: İşgüzar mәktubların tәrkibinә hansı rekvizitlәr daxildir? (Çәki: 1)
ünvan, tarix, sәnәdin indeksi
sorğu sәnәdinin tarixi vә indeksi
mәtnin başlığı, mәtn
imza, göndәrәnin soyadı vә telefon nömrәsi
hamısı



Sual: Hәr hansı bir müәssisәyә mәktub göndәrәrkәn qeyd olunan ünvanda müәssisәnin
adı necә göstәrilmәlidir? (Çәki: 1)

müәssisәnin adı adlıq halda, vәzifәli şәxsin vәzifә vә soyadı yönlük halda
müәssisәnin adı yiyәlik halda, vәzifәli şәxsin vәzifә vә soyadı yönlük halda
müәssisәnin adı adlıq halda, vәzifәli şәxsin vәzifә vә soyadı tәsirlik halda
müәssisәnin adı yerlik halda, vәzifәli şәxsin vәzifә vә soyadı çıxışlıq halda
müәssisәnin adı adlıq halda, vәzifәli şәxsin vәzifә vә soyadı yerlik halda

Sual: Mәktubun mәtn başlığı necә ifadә oluna bilәr? Dolğun cavabı seçin (Çәki: 1)
dәyişiklik haqqında...
dәyişiklik haqqında...; yaranma haqqında...
dәyişiklik haqqında...; yaranma haqqında...; tәtbiqetmә haqqında
dәyişiklik haqqında...; tәtbiqetmә haqqında...
yaranma haqqında...; tәtbiqetmә haqqında..

Sual: Aşağıdakı tәriflәrin nәyә aid olduğunu göstәrin. Ardıcıllığa diqqәt edin. 1. Müşavirә,
konfrans vә s. barәdә gözlәnilәn tәdbir vә onda iştirak etmәyi tәklif edәn sәnәd
formasıdır 2. Lazımi işlәrin yerinә yetirilmәsi vә ya icrasının müәyyәn istehsal
vәziyyәtindә özünü aparmasına dair rәhbәr göstәrişlәridir 3. Bu vә ya digәr fakt üzrә
müәyyәn edilmiş proqram vә ya qaydadan kәnarlaşmaya sәbәb olan fakt fәaliyyәt üzrә
aydınlaşdırma şәrh edilәn sәnәd formasıdır (Çәki: 1)

1 bildiriş, yığıncaq; 2 – tәlimat; 3 – izahat vәrәqlәri
1 tәlimat; 2 – akt; 3 – rәy
1 – sirkulyar; 2 – xidmәti mәktublar; 3 izahat vәrәqlәri
1 – xülasә; 2 – protokol; 3 – müqavilә
1 – xülasә; 1 – mәruzә; 2 – stenoqram; 3 – teleqramlar

Sual: “Protokol” sözünün mәnasını tapın. (Çәki: 1)
yunan sözüdür, “protok” – ilk, birinci vәrәq; “kolos” – yapışdırmaq demәkdir
latın sözüdür, hәrfi mәnası ticarәt demәkdir
latın sözüdür, hәrfi mәnası ticarәt demәkdir
latın sözüdür, “protok” – ilk, birinci vәrәq; “kolos” – yapışdırmaq demәkdir
heç biri

Sual: Protokolun әsas hissәsinin sxemini göstәrin: (Çәki: 1)
eşidildi – çıxış edildi – xitam verildi
çıxış edildi – müzakirә edildi – qәrara alındı
eşidildi – müzakirә olundu – qәrara alındı
eşidildi – çıxış edildi – qәrara alındı
qәrara alındı – müzakirә olundu – eşidildi

Sual: . Protokol rekvizitlәrinә aid deyil. 1. sәnәd növünün adı vә sıra nömrәsi 3. iclas
materialı 2. tarix 4. mәtn (Çәki: 1)

2
3,4



4
1,2,3
3

Sual: Protokolun mәtn başlığında nә әks olunur? (Çәki: 1)
yığıncağın adı
onun tәrtib olunma yeri
sәdr vә katibin imzası
tarix
sәnәdin sıra nömrәsi

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Vәzifәli şәxslәrin aldıqları müxtәlif tәbriklәrә cavab olaraq göndәrilәn işgüzar kağız
növü adlanır: (Çәki: 1)

tәşәkkür açıqcası
blank
vizit kartı
tәminat mәktubu
reklamasiya (tәlәb mәktubu)

Sual: Almaniyaya göndәrilәn işgüzar mәktubda aşağıda göstәrilәn әnәnәvi müraciәt
formasından istifadә edilmәlidir: (Çәki: 1)

«Әziz cәnab doktor (soyadı)»
«әziz cәnab doktor»
Cәnab (soyadı)
Әziz cәnab (soyadı)
Doktor (soyadı)

Sual: Avstriyaya vә ya İsveçrәyә göndәrilәn işgüzar mәktubda aşağıda göstәrilәn
әnәnәvi müraciәt formasından istifadә edlmәlidir: (Çәki: 1)

«Әziz cәnab doktor»
cәnab (soyadı)
әziz cәnab (soyadı)
«Әziz cәnab doktor (soyadı)»
doktor (soyadı)



Sual: İşgüzar mәktubun yazılması qaydasına aid deyil: (Çәki: 1)
işgüzar mәktubun uzun cümlәlәrlә yazılmalıdır
işgüzar mәktub dәqiq vә aydın formada yazılmalıdır
işgüzar mәktubda mürәkkәb, anlaşılmaz (әcnәbi dildә odan, son dәrәcә

xüsusilәşmiş) söz vә ifadәlәrdәn uzaq olmaq lazımdır
işgüzar mәktub uzun olmamalıdır
işgüzar mәktub savadlı tәrtib olunmalıdır

Sual: Sәnәdlәşdirilmәyәn informasiya mübadilәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
mәktublar
şifahi izahlar
şәxsi göstәrişlәr
telefonla verilәn göstәrişlәr
tәlimatlandırma

Sual: Seminarlarda, müşavirәlәrdә iştirak etmәyi tәklifi edәn mәktublar adlanır: (Çәki: 1)
dәvәt mәktubları
xahiş mәktubları
müşayәt mәktubları
sorğu mәktubları
zәmanәt mәktubları

Sual: Ünvan sahibinә müxtәlif sәnәdlәrin, maddi dәyәrlәrin istiqamәtlәri haqqında
mәlumat vermәk üçün tәrtib edilirlәr: (Çәki: 1)

müşayәt mәktubları
dәvәt mәktubları
xahiş mәktubları
sorğu mәktubları
zәmanәt mәktubları

Sual: Digәr müәssisәni vә ya maraqlanan şәxsi baş vermiş fakt barәsindә vaxtında
xәbәrdar etmәk hansı işgüzar mәktubun әsas mәqsәdidir? (Çәki: 1)

mәlumat xarakterli mәktublar
tәşәkkür mәktubları
imtina mәktubu
cavab mәktubları
zәmanәt mәktubları

Sual: İşgüzar mәktublar neçә mәsәlә üzrә tәrtib olunur? (Çәki: 1)
bir mәsәlә üzrә
iki mәsәlә üzrә
üç mәsәlә üzrә
dörd mәsәlә üzrә
beş mәsәlә üzrә



Sual: İşgüzar mәktubun hәcmi nә qәdәr olduqda başlıq yazılması tәlәb olunmur? (Çәki:
1)

işgüzar mәktubun hәcmi 46 sәtrdәn çox olmadıqda
işgüzar mәktubun hәcmi 68 sәtrdәn çox olmadıqda
işgüzar mәktubun hәcmi 810 sәtrdәn çox olmadıqda
işgüzar mәktubun hәcmi 1012 sәtrdәn çox olmadıqda
işgüzar mәktubun hәcmi 1214 sәtrdәn çox olmadıqda

Sual: İşgüzar mәktubu göndәrәnin soyadı vә telefon nömrәsi rekvizit blankının hansı
hissәsindә qeyd olunur? (Çәki: 1)

blankın sol aşağı küncündә
blankın sağ aşağı küncündә
blankın sol yuxarı küncündә
blankın sağ yuxarı küncündә
blankın ortasında

Sual: İşgüzar mәktubların texniki emalı nә vaxt çәtin olur? (Çәki: 1)
mәktubda hәm xahiş, hәm dә bildiriş kimi bir neçә mәsәlәyә toxunduqda
xahişlә bağlı mәsәlәyә toxunduqda
bildirişlә bağlı mәsәlәyә toxunduqda
bir mәsәlә ilә bağlı olduqda
imtina ilә bağlı olduqda

Sual: İşgüzar mәktub neçә sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә tәrtib olunur? (Çәki: 1)
iki sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә
beş sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә
altı sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә
yeddi sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә
on sәhifәdәn çox olmamaq şәrti ilә

Sual: Mәktubun başlıca mәqsәdi onun hansı hissәsindә dәqiq şәkildә ifadә olunur?
(Çәki: 1)

girişdә
sonda
tәkliflәrdә
әsas hissәdә
giriş vә sonda

Sual: İmza rekvizitindә nәlәr әks olunur? (Çәki: 1)
mәktubun yazılma sәbәblәri
faktlar, tarixlәr
vәzifәli şәxsin adı, şәxsin imzası
yalnız vәzifәli şәxsin adı
yalnız vәzifәli şәxsin imzası



Sual: Protokol hansı növ kağızlarda yazılmalıdır? (Çәki: 1)
yalnız ümumi blanklarda
yalnız tәmiz standart A4 kağızda
hәm ümumi blanklarda, hәm dә tәmiz standart A4 kağızda
hәm ümumi blanklarda, hәm dә tәmiz standart A5 kağızda
yalnız tәmiz standart A5 kağızda

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar dәrkәnarın hazırlanması qaydalarına aid deyil?
(Çәki: 1)

icraçıya münasibәt forması xidmәti etiket qaydalarına uyğun olmamalıdır
dәrkәnarda mәktubun icra edilmәk üçün kimә göndәrildiyi qeyd olunmalıdır
sәnәd yalnız bir icraçıya göndәrilmәlidir
dәrkәnar sәnәdin müxtәlif formada oxunmasını istisna etmәlidir
dәrkәnarda müvafiq rekvizitlәr (şәrtlәr) olmalıdır

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar açıq tәklifi (oferta) xarakterizә etmir? (Çәki: 1)
açıq tәklif konkret şәxsә ünvanlanmalıdır
açıq tәklif ona cavab verәn hәr kәsә ünvanlanmalıdır
malların satış yerlәrinә çıxarılması, onların nümunәlәrinin nümayiş etdirilmәsi vә ya

satılan mallar haqqında mәlumatların verilmәsi malın qiymәtinin göstәrilmәsindәn,
yaxud pәrakәndә satış müqavilәsinin şәrtlәrinә әmәl edilmәsindәn asılı olmayaraq,
açıq tәklif (oferta) kimi qәbul olunur.

açıq tәklifdә (oferta) müqavilәnin bağlanması üçün tәklif edilәn bütün vacib şәrtlәr
mövcud olur

açıq tәklif (oferta) onu istiqamәtlәndirәn şәxsin iradәsini ifadә edir vә tәklifә cavab
verәn istәnilәn şәxslә müqavilә bağlandığını hesab etmәyә imkan verir

Sual: İşgüzar yazışmanın müasir formaları 150 il әvvәl formalaşmışdır: (Çәki: 1)
İngiltәrәdә
Almaniyada
Azәrbaycanda
Hindistanda
Rusiyada

Sual: Sorğu nәdir? (Çәki: 1)
kommersiya sәnәdi olub, әmtәәlәr haqqında mәlumatın vә göndәriş barәdә alıcının



satıcıya, idxalcının ixracatçıya müraciәtidir
özündә satıcının alıcıya müraciәtini әks etdirәn kommersiya sәnәdidir
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn işgüzar protokoldur
özündә istehsalçının alıcıya müraciәtini әks etdirәn müqavilәdir
istehsalçının alıcıya göndәrdiyi tәlәbnamәdir

Sual: Tәklif ( oferta ) kim tәrәfindәn göndәrilir? (Çәki: 1)
satıcı tәrәfindәn alıcıya
alıcı tәrәfindәn satıcıya
istehlakçı tәrәfindәn istehsalçıya
hüquqi şәxs tәrәfindәn fiziki şәxsә
fiziki şәxs tәrәfindәn hüquqi şәxsә

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kommersiya yazışmalarının tәrtib olunması prinsipi hansıdır? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
dәqiqlik
nәzakәtlilik
müxtәsәrlik
mәxfilik

Sual: İşgüzar yazışma növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
tәhdid xarakterli mәktublar
bildiriş xarakterli mәktublar
sәrәncam xarakterli mәktublar
müşayәt xarakterli mәktublar
tәsdiq xarakterli mәktublar

Sual: Hәr hansı vәdlәrin vә ya şәrtlәrin tәsdiq edilmәsi üçün göndәrilәn işgüzar mәktub
adlanır: (Çәki: 1)

zәmanәt mәktubu
bildiriş mәktubu
xahiş mәktubu
müşayәt mәktubu
dәvәt mәktubu



Sual: Şirkәtin blankı üzәrindә göstәrilmәsi tövsiyyә olunmur: (Çәki: 1)
bank rekvzitlәri
şirkәtin adı
qeydiyyat nömrәsi
qeydiyyat tarixi
telefon nömrәsi vә faks

Sual: Reklamasiyaya cavab hansı formada göndәrilir? (Çәki: 1)
yazılı
şifahi
şifahi vә qismәn yazılı
telefonla
faks vә internetlә

Sual: Oferta – kommersiya sazişi bağlamaq haqqında tәklif olub özündә nәyi әks etdirir?
(Çәki: 1)

çeşid, kәmiyyәt, qiymәt, göndәrilmә müddәtlәri vә tәrәflәrin mәsuliyyәti, tәhvil vә
tәslim qaydaları

malların göndәrilmә formaları, ödәniş qaydaları
çeşidi vә qiymәti
malların qablaşdırılması vә ödәniş formaları
tәrәflәrin mәsuliyyәti

Sual: Ciddi ofertlәr nәdir? (Çәki: 1)
fәaliyyәt müddәti göstәrilmәklә yalnız bir alıcıya göndәrilir
fәaliyyәt müddәti göstәrilmәklә bir neçә alıcıya göndәrilir
fәaliyyәt müddәti göstәrilmәmәklә göndәrilir
fәaliyyәt müddәti göstәrilmәklә bütün alıcılara göndәrilir
bütün alıcılara göndәrilir

Sual: Ciddi ofertin fәaliyyәt müddәti әrzindә satıcı öz ilkin şәrtlәrini dәyişә bilәrmi? (Çәki:
1)

ofertin fәaliyyәt müddәti әrzindә satıcı öz ilkin şәrtlәrini dәyişә bilmәz
ofertin fәaliyyәt müddәti әrzindә satıcı öz şәrtlәrini dәyişә bilәr
ofertin fәaliyyәt müddәtindә satıcı öz şәrtlәrini geri götürә bilәr
ofertin fәaliyyәt müddәti әrzindә satıcı öz şәrtlәrini geri götürә bilmәz
ofertin fәaliyyәt müddәt әrzindә satıcı öz şәrtlәrini hәm geri götürә bilәr, hәm dә

Sual: Ciddi ofertlәr adәtәn kimlәrә göndәrilә bilәr? (Çәki: 1)
ciddi ofertlәr adәtәn әnәnәvi әmәkdaşlara göndәrilir
bütün alıcılara göndәrilir
mәhdud sayda alıcılara göndәrilir
qeyrimәhdud sayda alıcılara göndәrilir
bir alıcıya göndәrilir

BÖLMӘ: 0701



Ad 0701

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kargüzarlığa aid deyil? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin qәbulu
sәnәdlәrin icraçılara çatdırılması
sәnәdlәrin lәğv olunması
sәnәdlәrin arxivlәşdirilmәsi
sәnәdlәrin qeyd olunması

Sual: Kargüzarlıqda sәnәd dövriyyәsinin tәşkili hansı keyfiyyәt parametrlәri ilә
xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

sәnәdlәrin tәrkibi
müxtәlif sәnәd növlәrinin nisbәti
sәnәdlәrin daxil olma tezliyi
icrasının yekunlaşdırılması vә cavabın göndәrilmәsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Dövlәt hakimiyyәti orqanlarında idarә, tәşkilat vә müәssisәlәrindә kargüzarlığın
aparılamasına dair “Tәlimat” neçәnci ildә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmişdir? (Çәki: 1)

2000
2001
2002
2003
2004

Sual: Sәnәd dövriyyәsinin illik hәcminә görә kargüzarlıq neçә kateqoriyaya bölünür?
(Çәki: 1)

1
2
3
4
5

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 9

Maksimal faiz 9



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kargüzarlığın neçә növü var? (Çәki: 1)
1
3
4
2
5

Sual: Kargüzarlığın növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
inzibati, xüsusi
ümumi, xüsusi
siyasi, iqtisadi
elmi, fәlsәfi
xüsusi, siyasi

Sual: Müәssisә vә tәşkilatlarda işin xarakterindәn, hәcmindәn, idarәetmә quruluşundan
asılı olaraq kargüzarlıq neçә növә bölünür? (Çәki: 1)

1
2
4
5
3

Sual: Kargüzarlıqda sәnәd dövriyyәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin daxil olduğu andan
sәnәdlәrin tәrtib olunduğu andan
icrasının yekunlaşdığı andan
sәnәdlәrin daxil olduğu vә ya tәrtib edildiyi vaxtdan onun icrasının yekunlaşdırılması

vә göndәrilmәsi dövründә hәrәkәti
sәnәdlәrin göndәrildiyi andan

Sual: Struktur bölmәlәrinin sayı az, sәnәd dövriyyәsi isә ildә 25000 sәnәdә qәdәr olan
tәşkilatlarda kargüzarlıq hansı qaydada aparılır? (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
qarışıq
mәrkәzlәşdirilmiş vә qarışıq
mәrkәzlәşdirilmәmiş vә qarışıq

Sual: Müәssisә vә tәşkilatlarda sәnәdlәrin dövriyyәsi 100000dәn çox olduqda
kargüzarlığın hansı kateqoriyası fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)



1
2
3
4
5

Sual: Sәnәdlәrin dövriyyәsi il әrzindә 25000100000 arasında olduqda kargüzarlığın
hansı kateqoriyası tәtәbiq edilir? (Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Sәnәdlәrin dövriyyәsi il әrzindә 1000025000 arasında olduqda kargüzarlığın hansı
kateqoriyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Sәnәdlәrin dövriyyәsi il әrzindә 10000ә qәdәr olduqda kargüzarlığın hansı
kateqoriyası tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

1
2
3
4
5
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Sual: İnzibati kargüzarlığa aid deyil? (Çәki: 1)
sәnәd layihәlәrinin tәrtibi
sәnәdlәrin çap edilmәsi
sәnәdlәşdirmәnin aparılma qaydası
sәnәdlәrin çoxaldılması
sәnәdlәrin saxlanması



Sual: Xüsusi kargüzarlığa aiddir? (Çәki: 1)
sәnәdlәrin çap edilmәsi
sәnәdlәşdirmәnin aparılma qaydası
sәnәdlәrin saxlanması
sәnәdlәrin göndәrilmәsi
sәnәd layihәlәrinin tәrtibi

Sual: Kargüzarlıq dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
xidmәti sәnәdlәşdirmә ilә әlaqәdar olan bütün әmәliyyatın bir yerdә yәni, ya
әmәliyyatların ayrıayrı quruluş vahidlәri arasında bölüşdürülmәsi başa düşülür
sәnәdlәrlә işin vәzifәli şәxsә hәvalә olunması başa düşülür
rәhbәr işçi vә mütәxәsislәr öz fәaliyyәtlәrini hәyata keçirilmәsi gedişindә müәssisә

vә tәşkilatlarda sәnәdlәrlә aparılan üsulların mәcmusu başa düşülür
sistemlәrin uzlaşmasından ibarәt әmәliyyat sistemi başa düşülür

Sual: Müәssisә vә tәşkilatlarda kargüzarlıq işinin aparılması tәşkili üzrә mәsuliyyәt kimә
hәvalә olunur? (Çәki: 1)

katibәmakinaçıya
rәhbәrә
dәftәrxana işçilәrinә
mühasibә
hamısı

Sual: Müәssisә vә tәşkilatlarda işin xarakterindәn, hәcmindәn, idarәetmә quruluşundan
asılı olaraq kargüzarlıq hansı növlәrә bölünür? Dolğun cavabı seçin (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş, qarışıq
qarışıq, mәrkәzlәşdirilmiş
qarışıq
qarışıq, mәrkәzlәşdirilmiş, qeyrimәrkәzlәşdirilmiş

Sual: Aşağıdakı tәrif kargüzarlığın hansı növünә aiddir? “.....dedikdә, xidmәti
sәnәdlәşdirmә ilә әlaqәdar olan bütün әmәliyyatın bir yerdә yәni, ya mühasibatın
işçilәrindә ya da katibәmakinaçıda cәmlәşmәsi başa düşülür” (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş kargüzarlıq sistemi
qarışıq kargüzarlıq sistemi
qeyrimәrkәzlәşmiş kargüzarlıq sistemi
ümumi kargüzarlıq sistemi
xüsusi kargüzarlıq sistemi

Sual: “..... tәşkili hәr iki sistemin uzlaşmasından ibarәt olmaqla әmәliyyatların bir hissәsi
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada bir hissәsi ilә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada yerinә yetirilir.”
Nöqtәlәrin yerindә hansı söz işlәnmәlidir? (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş kargüzarlıq sisteminin



ümumi kargüzarlıq sisteminin
inzibati kargüzarlıq sisteminin
xüsusi kargüzarlıq sisteminin
qarışıq kargüzarlıq sisteminin

Sual: Hansı kargüzarlıq sistemindә әmliyyatlar ayrıayrı quruluş vahidlәri arasında
bölüşdürülәrәk hәmin bölmәnin fәaliyyәtinә aid sәnәdlәrlә işin yerinә yetirilmәsi vәzifәli
şәxslәrdәn birinә hәvalә olunur? (Çәki: 1)

qarışıq
xüsusi
inzibati
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
mәrkәzlәşdirilmiş

Sual: Kargüzarlıqda sәnәd dövriyyәsi hansı kateqoriyalara bölünür? Dolğun cavabı
seçin. (Çәki: 1)

1ci kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 100000dәn çox olan
müәssisәlәr xidmәt edir; 2ci kateqoriya _ sәndә dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 2500
100000 arasında olan müәssisәlәr; 3cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il
әrzindә 1000025000 arasında olan müәssisәlәr.

1ci kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 100000dәn çox olan
müәssisәlәr xidmәt edir; 2ci kateqoriya _ sәndә dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 2500
100000 arasında olan müәssisәlәr; 3cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il
әrzindә 1000025000 arasında olan müәssisәlәr.

1cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 1000025000 arasında olan
müәssisәlәr; 2ci kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 100000dәn çox
olan müәssisәlәr xidmәt edir; 3cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә
10000ә qәdәr olan müәssisәlәr

1cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 10000ә qәdәr olan
müәssisәlәr; 2ci kateqoriya _ sәndә dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 2500100000
arasında olan müәssisәlәr; 3cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә
10000ә qәdәr olan müәssisәlәr

1ci kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 100000dәn çox olan
müәssisәlәr xidmәt edir; 2ci kateqoriya _ sәndә dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 2500
100000 arasında olan müәssisәlәr; 3cü kateqoriya – sәnәd dövriyyәsinin hәcmi il
әrzindә 1000025000 arasında olan müәssisәlәr; 4cü kateqoriya – sәnәd
dövriyyәsinin hәcmi il әrzindә 10000ә qәdәr olan müәssisәlәr
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Sual: Danışıqlar aparılarkәn nәyi etmәk sәhv sayılmır? (Çәki: 1)
xarici tәrәfdaşların işgüzar etiketinin xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә alınması
danışıqların pis hazırlanması
danışıqlar masası arxasında nümayәndә heyәti arasında mübahisәlәrin baş

vermәsi
nümayәndә heyәti arasında kifayәt qәdәr peşәkar olmayan adamların mövcudluğu
başqa ölkәdәn olan tәrәfdaşların işgüzar ünsiyyәt xüsusiyyәtlәrinin nәzәrә

alınmaması

Sual: Kommersiya danışıqlarının bütün mәrhәlәlәrindә işgüzar tәrәfdaşlara tәsir
göstәrmәk üsulu vә onun hәr bir mәrhәlәdә tәtbiqi spesifikası: (Çәki: 1)

paketlәşdirmә
çıxıb getmә
uzatma
gözlәmә
salyami

Sual: Danışıqların müәyyәn mәrhәlәlәrindә işgüzar tәrәfdaşlara göstәrilәn taktiki tәsir
üsullarına aid deyil: (Çәki: 1)

çıxıb getmә
tәlәblәrin şişirdilmәsi
şәxsi mövqeyindә yanlış aksentlәrin qoyulması
susmaq
blef

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqları zamanı tәrәfdaşınızı öz
düzgünlüyünüzә inandırmağa kömәk edәn güclü arqumentә aiddir: (Çәki: 1)

tәcrübәdә yoxlanılmış nәticәlәr
şәxsi xarakterli dәlillәr
tәxminlәr, fәrziyyәlәr, hisslәr әsasında qurulan dәlillәr, versiyalar vә

ümumilәşdirmәlәr
tam olmayan statistik mәlumatlardan nәticәlәr әldә edilmәsi
analogiyalar vә qeyrisәciyyәvi nümunәlәr

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının danışıqların konstruktiv aparılmasına imkan
yaradan şәxsi keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinә aid edilmir: (Çәki: 1)

qәtiyyәtsizlik
yüksәk mәnәvi keyfiyyәtlәr
әsәbipsixi sabitlik
peşәkarlıq
korporativlik hissi

Sual: Şәxsiyyәtin kommunikativ keyfiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
peşәkarlıq
özünü qiymәtlәndirmә
dindarlıq



sürәtlә hәrәkәt etmәk qabiliyyәti
bu variantlardan heç biri

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına yumşaq
yanaşma strategiyasının tәrәfdarları üçün xarakterik deyil? (Çәki: 1)

tәrәfdaşları tәhdid etmәk
münasibәtlәrin inkişafı naminә güzәştә getmәk
razılaşmaya nail olmaq üçün birtәrәfli güzәştlәrә imkan vermәk
mehribanlıq
tәrәfdaşlara inanmaq

Sual: Danışıqlar aparılmasının «pozitiv ticarәt» adlanan metodunu nә xarakterizә edir?
(Çәki: 1)

cüzi vaxt itkisi
tәrәflәr sonradan müәyyәn ardıcılıqla güzәştә getdiklәri mövqelәri tuturlar
nәticәlәrin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsinin qeyri – mümkünlüyü
çoxlu vaxt itkisi
tәrәfdaşlarla münasibәtlәrin korlanması imkanı

Sual: Danışıqların aparılması üçün münasib sayılan günlәr: (Çәki: 1)
çәrşәnbә axşamı, çәrşәnbә, cümә axşamı
bazar ertәsi, çәrşәnbә, cümә
çәrşәnbә axşamı, cümә axşamı, cümә
bazar ertәsi, çәrşәnbә axşamı, çәrşәnbә
çәrşәnbә, cümә axşamı, cümә

Sual: Kommersiya danışıqlarının iştirakçısı tәrcümәçinin onun sözlәrini dәqiq tәrcümә
etmәdiyi, diqqәti lazımi müddәalar üzәrindә cәmlәşdirә bilmәdiyi qәnaәtinә gәlirsә,
aşağıda göstәrilәnlәrdәn birini etmәlidir: (Çәki: 1)

tәrcümәnin keyfiyyәti barәdә iradlarını görüş başa çatdıqdan sonra bildirmәk
tәrcümә prosesinә müdaxilә etmәk
tәrcümәçinin sözünü kәsmәk
tәrcümәçinin sözlәrinә düzәliş etmәk
başqa bir tәrcümәçi tәlәb etmәk

Sual: Kommersiya danışıqlarında uğur qazanamağa mane olan qaydanı tapın: (Çәki: 1)
sәmәrәlәlik, anlaşma, ünsiyyәt
ibrәtamiz danışıq tonundan çәkinmәk
opponentin baxışlarını qәbul etmәk
tamahkarlıq, yalan danışma, әdavәt
doğruluq, ibrәtamiz danışıq tonundan çәkinmәk

Sual: Mövqelәri güclü olan opponenttә kommersiya danışıqları aparan zaman nәyi
etmәk olmaz? (Çәki: 1)

yalan mәlumatları tәqdim etmәk



müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsini bir “paketdә” әlaqәlәndirmәk
ictimai rәyә müraciәt etmәk
vasitәçiyә müraciәt etmәk
opponentlә gәlәcәk münasibәtlәri nәzәrdәn keçirmәk
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Sual: Kommersiya danışıqlarında uğur qazanmağa sәbәb olan altı әsas qaydanı tapın:
(Çәki: 1)

sәmәrәlilik, anlaşılma, ünsiyyәt, ibrәtamiz danışıq tonundan çәkinmәk, opponentin
baxışlarını qәbul etmәk, doğruluq

tamahkarlıq, sәmәrәlilik, yalançılıq, anlaşılma, ünsiyyәt, doğruluq
yalan mәlumatların tәqdim edilmәsi, sәmәrәlilik, tamahkarlıq, ünsiyyәt, anlaşılma,

doğruluq
әdavәt, sәmәrәlilik, yalançılıq, doğruluq, opponentin baxışlarını qәbul etmәk,

ünsiyyәt
irrasionallıq, doğruluq, ünsiyyәt, anlaşılma, yalançılıq, әdavәt

Sual: Mövqeyi daha güclü olan opponentlә kommersiya danışıqları aparmaq çәtindir. Bu
zaman aşağıda göstәrilәn tövsiyyәlәrdәn daha faydalısı hansıdır? (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsini bir «paketdә» әlaqәlәndirmәk
ictimai rәyә müraciәt etmәk
vasitәçiyә müraciәt etmәk
opponentlә gәlәcәk münasibәtlәri nәzәrdәn keçirmәk

Sual: Kommersiya danışıqları prosesindә opponentin güzәştә getmәsi üçün ona edilәn
tәhdidlәr vә tәzyiqlәr aşağıdakı formalarda reallaşdırıla bilәr: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
opponent üçün xoşagәlmәz nәticәlәr barәdә xәbәrdarlıq etmәk
danışıqların kәsilә bilәcәyinә işarә vurmaq
güc nümayiş etdirmәk
ultimatum vermәk

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının maraqlarının vә mәqsәdlәrinin
әlaqәlәndirilmәsi aşağıda göstәrilәn hallarda daha sәmәrәli ola bilәr: (Çәki: 1)

tәrәflәr problemin hәllinә istiqamәtlәnmişlәr
tәrәflәr arasında münasibәtlәr pisdir



tәrәflәr öz mәqsәdlәrini korreksiya (tәshih) etmәyә hazır deyillәr
tәrәflәr birbirinin maraqları ilә hesablaşmayaraq, öz mәnafelәrini güdürlәr
tәrәflәr arasında gizli münasibәtlәr mövcuddur

Sual: Kommersiya danışıqları gedişindә tәrәfdaşların tәtbiq etdiklәri hәrәkәtlәrin vә
onların reallaşdırılması prinsiplәrinin mәcmusu adlanır: (Çәki: 1)

danışıqların texnologiyası
danışıqların taktikası
danışıqlar prosesi
danışıqların mәrhәlәsi
danışıqların aparılması üsulu

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar kommersiya danışıqlarında iştirakçı tәrәflәrin
istifadә etdliklәri әsassız arqument deyil: (Çәki: 1)

dәqiq müәyyәn edilmiş vә qarşılıqlı әlaqәlәndirilәn faktlar vә mülahizәlәr
әsassız xәyallar, tәxminlәr, fәrziyyәlәr, uydurmalar
tәhrif olunmuş faktlar әsasında mühakimә yürütmәk
qüvvәsini itirmiş qәrarlar
saxta bәyatanlar vә ifadәlәr

Sual: Kommersiya danışıqlarında mәqsәdin әvәz edilmәsi adlanır: (Çәki: 1)
sublimasiya
proyeksiya
komplektasiya
assimilyasiya
kompensasiya

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn nә kommersiya danışıqlarının aparılmasının fransız
üslubu üçün xarakterik deyil: (Çәki: 1)

mәsәlәlәrin müzakirәsindә rәsmilik
müstәqillik
qәrarların qәbul olunmasında mәhdud sәrbәstlik
mәntiqi sübutlara yönlәnmә
fransız dilindәn danışıqların rәsmi dili kimi istifadә edilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn nә kommersiya danışıqlarının aparılmasının Çin üslubu
üçün xarakterik deyil: (Çәki: 1)

nümayәndә heyәtinin azsaylı olması
danışıqların dәqiqliklә ayrıayrı mәrhәlәlәrә bölünmәsi
danışıqlarda «dostluq ruhunun» yaradılması
daha yüksәk statuslu insanlara istinad etmәk
mәrkәz tәrәfindәn razılaşmaların bәyәnilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn nә kommersiya danışıqlarının aparılmasının yapon
üslubu üçün xarakterik deyil: (Çәki: 1)



tәhdidlәrdәn istifadә olunması
yüksәk mütәşәkkillik
bu vә ya digәr müddәaların әlaqәlәndirilmәsinin vә tәsdiqinin mürәkkәb proses

olması
ictimai rәyә qarşı hәssas münasibәt
mürәkkәb vә mübahisәli mәsәlәlәrin hәllindә vasitәçilәrdәn istifadә edilmәsi

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn nә kommersiya danışıqlarının aparılmasının amerika
üslubu üçün xarakterik deyil: (Çәki: 1)

sәriştәliliyin aşağı sәviyyәdә olması
çalışqanlıq
üzdә sәmimiliyin nümayiş etdirilmәsi
peşәkalıq
eqosentrizm (ifrat xudbinlik)

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı kommersiya danışıqlarının aparılması metodu
deyildir? (Çәki: 1)

danışıqların tәxirә salınması
danışıqların hazırlanması
danışıqların aparılması
danışıqların analizi
danışıqların başa çatması

Sual: Danışıqların gedişinin düzgün sxemini müәyyәn edin: (Çәki: 1)
söhbәtin başlanması – informasiya mübadilәsi – dәlillәrin vә әks dәlillәrin gәtirilmәsi

– qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi – danışıqların başa çatması
dәlillәrin vә әks dәlillәrin gәtirilmәsi – qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi –

danışıqların başa çatması – informasiya mübadilәsi – söhbәtin başlanması
söhbәtin başlanması – danışıqların başa çatması – qәrarların hazırlanması vә qәbul

edilmәsi – informasiya mübadilәsi – dәlillәrin vә әks dәlillәrin gәtirilmәsi
qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi – söhbәtin başlanması – danışıqların

başa çatması – dәlillәrin vә әks dәlillәrin gәtirilmәsi – informasiya mübadilәsi
informasiya mübadilәsi – dәlillәrin vә әks dәlillәrin gәtirilmәsi  qәrarların

hazırlanması vә qәbul edilmәsi – söhbәtin başlanması – danışıqların başa çatması

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına sәrt yanaşma metodu üçün xaraterik deyil: (Çәki:
1)

tәrәflәr mübahisә vә münaqişәlәrdәn uzaq olmağa çalışırlar
tәrәflәr әvvәldәn hәddәn artıq sәrt mövqe tuturlar
sәrt yanaşma metodu nadir hallarda sәmәrәli olur
bu metod müxtәlif hiylәlәr üçün әlverişli zәmin yaradır
gәrginliyә sәbәb olur

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması metodlarından hansı daha sәmәrәlidir? (Çәki: 1)
prinsipial metod
sәrt metod



mövqe metodu
yumşaq metod
bunlardan heç biri

Sual: Danışıqlarda istifadә olunan üsullar: (Çәki: 1)
bütün cavablar
qәsdәn adatma
mәqsәdlәrin şübhәliliyi
sәlahiyyәtlәrin qeyrimüәyyәnliyi
danışıqların aparılması üçün qәsdәn әlverişiz yerin seçilmәsi

Sual: Danışıqlarda uğur qazanmağın yolları hansılardır? (Çәki: 1)
sәmәrәlilik
anlaşma
ünsiyyәt
düzgünlük, doğruluq
bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına ehtiyatla yanaşmaq üçün nә etmәli? (Çәki: 1)
mәqsәd vә maraqları әlaqәlәndirmәli
tәrәflәrin qarşılıqlı etimadına nail olmaz
hakimiyyәt balansını tәmin etmәk
qarşılıqlı nәzarәti tәmin etmәk
bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqları prosesindә opponentin güzәştә getmәsi üçün nәyi etmәk
olmaz? (Çәki: 1)

opponent üçün xoşagәlmәz nәticәlәr barәdә xәbәrdarlıq etmәk
susmaq
danışıqların kәsilә bilәcәyinә işarә vurmaq
güc nümayiş etdirmәk
ultimatum vermәk

Sual: kommersiya danışıqlarına uğur qazanmağa mane olan әsas qaydanı tapın: (Çәki:
1)

sәmimilik, anlaşma
opponentin baxışlarını qәbul etmәk
ibrәtamiz danışıq tonundan çәkinmәk
ünsiyyәt
yalan mәlumatlarının tәqdim edilmәsi,tәmahkarlıq

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 1



Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kommersiya danışıqlarında mövqenin tәqdim edilmәsi mәrhәlәlәrinin düzgün
ardıcıllığını müәyyәn edin: (Çәki: 1)

qarşılıqlı maraqların dәqiqlәşdirilmәsi – konsepsiyaların müzakirәsi – maraqların
әlaqәlәndirilmәsi – razılaşmaların hazırlanması

Konsepsiyanın müzakirәsi – qarşılıqlı maraqların müәyyәn edilmәsi  razılaşmaların
hazırlanması  maraqların әlaqәlәndirilmәsi

razılaşmaların hazırlanması  qarşılıqlı maraqların müәyyәn edilmәsi  maraqların
әlaqәlәndirilmәsi

qarşılıqlı maraqların müәyyәn edilmәsi  razılaşmaların hazırlanması  maraqların
әlaqәlәndirilmәsi  konsepsiyaların müzakirәsi

maraqların әlaqәlәndirilmәsi  konsepsiyaların müzakirәsi  qarşılıqlı maraqların
müәyyәn edilmәsi  razılaşmaların hazırlanması

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Monoloq formalı ünsiyyәt növlәrinә aiddir edilmir: (Çәki: 1)
danışıqlar
tәbrik nitqi
reklam
mәlumat xarakterli nitq
mәruzә

Sual: Aqressiv müştәri ilә ünsiyyәt taktikası nәzәrdә tutmur: (Çәki: 1)
eyni ilә aqressiv cavabı
müştәrinin fikirlәrini diqqәtlә dinlәmәyi
tәxribata uymamağı
hәmin müştәriyә rәğbәt vә anlayışlıq ifadә etmәyi
müştәriyә hörmәtcil münasibәt

Sual: Monoloq formalı ünsiyyәt növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
tәbrik nitqi
işgüzar danışıq



işgüzar söhbәt
danışıqlar
müsahibә

Sual: Dialoq formalı ünsiyyәt növlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
müsahibә
tәbrik nitqi
reklam
mәlumat xarakterli nitq
mәruzә

Sual: Dialoq formalı ünsiyyәt növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
reklam
danışıqlar
müsahibә
işgüzar söhbәt
işgüzar danışıq

Sual: Problemlәrin müqayisә, toqquşma, assimilyasiya, iştirakçıların mövzu mövqelәrinin
qarşılıqlı zәnginlәşmәsi yolu ilә irәlilәdilmәsi vә hәlli adlanır: (Çәki: 1)

diskussiya
mübahisә
toplantı
söhbәt
danışıq

Sual: İşgüzar söhbәtin hazırlanması mәrhәlәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
qәrarların qәbul edilmәsi
söhbәtin әsas mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
söhbәtin planının hәyata keçirilmәsinin xarici vә daxili imkanlarının analizi
mümkün nәticәlәrin proqnozu
gәlәcәk hәmsöhbәt haqqında zәruri mәlumatların toplanması

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı işgüzar söhbәtin başlanması üsulu deyildir? (Çәki:
1)

gәrginlik yaradılması metodu
gәrginliyin aradan qaldırılması metodu
qarmaq metodu
tәxәyyülün stimullaşdırılması (hәvәslәndirilmәsi) metodu
birbaşa yanaşma metodu

Sual: İşgüzar ünsiyyәtin mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
ünsiyyәt yerinin seçilmәsi
tәmasın yaradılması
vәziyyәtdәn baş çıxarmaq



problemin müzakirәsi
qәrarların qәbul edilmәsi

Sual: Qeyriformal söhbәtdә, qrup şәklindә qarşılıqlı әlaqәlәrdә vә ya açıq çıxışlarda
әhәmiyyәtli mәlumatların yaradılması vә ötürülmәsi prosesi adlanır: (Çәki: 1)

kommunikasiya
konfrontasiya
konsolidasiya
konsessiya
kommersializasiya

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn nәyin işgüzar söhbәtlәrin aparılması qaydasına aidiyyәti
yoxdur? (Çәki: 1)

hәr deyilәn hәqiqәt deyildir
tәrәfdaşın vәziyyәti anlaması üçün lazım olan bütün zәruri mәlumatlar ona tәqdim

olunmalıdır
xahiş fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur
sual cavab almaq ümidi ilә verilir
hәr deyilәn hәqiqәt olmalıdır

Sual: İşgüzar ünsiyyәtin daha geniş yayılmış formasıdır: (Çәki: 1)
dioloq ünsiyyәti
monoloq
susmaq
dinlәmәk
qrup şәklindә ünsiyyәt

Sual: İnsanın zәruri tәmaslar yaratmaq vә saxlamaq, hәmsöhbәtini anlamaq, yeni
tanışlıq naminә ilk addımı atmaq bacarığı adlanır: (Çәki: 1)

ünsiyyәtcillik
mötәbәrlik
ehtiraslılıq
xeyirxahlıq
sәriştәlilik

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işcüzar söhbәtin aparılması üçün әlverişli şәrait
yaradılmasına imkan vermir? (Çәki: 1)

hәmsöhbәtin maraqlarına diqqәtsizlik
aydın, yığcam vә mәnalı giriş ifadәlәri
hәmsöhbәtin şәxsiyyәtinә hörmәt ifadә edilmәsi
layiqli şәxsi zahiri görkәm
hәmsöhbәtә mәslәhәt üçün müraciәt etmәk

Sual: Söhbәtin gedişindә mәlumatın ötürülmәsi zamanı etmәk olmaz: (Çәki: 1)
hәmsöhbәtin öz biliklәrini nümayiş etdirmәsinә imkan vermәmәk



özünü hәmsöhbәtin yerinә qoymaq
mәlumatın ötüülmәsi üsulunu hәmsöhbәtin peşәkarlıq sәviyyәsinә uyğunlaşdırmaq
hәmsöhbәtin reaksiyasını müşahidә etmәk
hәmsöhbәtin dilindәn istifadә etmәk

Sual: Gәtirilәn dәlillәrin mәqsәdә çatması üçün zәruridir: (Çәki: 1)
dәqiq mәfhumlardan istifadә etmәk
artıq dәrәcәdә inandırıcı olmaq
faktların sadәcә sadalanmasından istifadә etmәk
hәmsöhbәtin temperamentinin xüsusiyyәtlәini nәzәrә almadan dәlillәrin gәtirilmәsi

sürәtini artırmaq
yayğın, ikimәnalı mәfhumlardan istifadә etmәk

Sual: İşgüzar münasibәtlәrin qurulması, müqavilәlәrin bağlanması, mübahisәli
mәsәlәlәrin hәll edilmәsi vә ya onların hәllinә konstruktiv yanaşılması mәqsәdi ilә öz
tәşkilatlarından zәruri sәlahiyyәtlәr alan hәmsöhbәtlәr arasında işcüzar ünsiyyәt forması
adlanır: (Çәki: 1)

işgüzar danışıqlar
işgüzar müşavirә
işgüzar söhbәt
iclas
açıq çıxış

Sual: İşgüzar söhbәti başa çatdırıb getmәk tәşәbbüsü hәmişә mәxsusdur: (Çәki: 1)
dәvәt olunmuş tәrәfә
kofe verәn adama
tәşkilati mәsәlәlәrlә mәşğul olan adama
nümayәndә heyәtinin üzvü olmayan adama
protokol siyahısına daxil edilmәyә adama

Sual: Söhbәt bitdikdәn sonra aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri edilmәlidir: (Çәki: 1)
nümayәndә heyәtini onları ötürmәli olan әmәkdaşa tapşırmaq
qonaqları liftә qәdәr ötürmәk
qonaqları maşina qәdәr ötürmәk
görüşü dәvәt olunmuş tәrәfdәn әvvәl tәrk etmәk
söhbәti liftdә, maşında davam etdirmәk

Sual: Sahibkarkommersantın etik kodeksinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
emosiyalara qapılmamaq
nәzakәtli, taktikalı
nәvazişli, xoşniyyәtli
tәvazökar olmalı
emosiyalarını idarә etmәyi bacarmalı

Sual: Kommersantın peşәkar davranış vә vәrdişlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)



işgüzar söhbәtlәrin aparılma qaydası
“mәn” sözündәn teztez istifadә etmәk
nitqә vә danışığa olan tәlәblәri bilmәk
işgüzar protokolu bilmәk
xarici görünüşә vә işgüzar geyimlәrә olan tәlәblәri bilmәk

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Şifahi ünsiyyәt vasitәlәri nә üçün lazımdır? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
ünsiyyәt prosesinin gedişini tәnzimlәmәk
tәrәfdaşlar arasında psixoloji tәmas yaratmaq
sözlә deyilәn mәnaları zәnginlәşdirmәk
emosiyaları ifadә etmәk vә vәziyyәtin izahını әks etdirmәk

Sual: Ünsiyyәtin vizual vasitәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
intonasiya
kinetika (әllәrin, ayaqların, bәdәnin, başın hәrәkәti)
gözlәrin ifadәsi
poza (duruş, vәziyyәt)
sifәtin ifadәsi

Sual: Ünsiyyәtin akustik növlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
gözlәrin ifadәsi
intonasiya
gülüş
öskürәk
pauza (fasilә)

Sual: İşgüzar söhbәt aşağıdakı funksiyanı yerinә yetirir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
qarşılıqlı ünsiyyәt
ideyaların qarşılıqlı axtarışı, irәli sürülmәsi vә operativ öyrәnilmәsi
kommesiya xarakterli tәmasların dәstәklәnmәsi
kommersiya fәallığının hәvәslәndirilmәsi

Sual: İşgüzar söhbәtin әsas mәrhәlәsidir: (Çәki: 1)



bütün cavablar doğrudur
hazırlıq tәdbirlәri
söhbәtin başlanması
iştirak edәnlәrin mәlumatlandırılması
irәli sürülәn müddәaların әsaslandırılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı söhbәtin başlanması üsulu deyildir? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
gәrginliyin aradan qaldırılması üsulu
qarmaq metodu
birbaşa yanaşma üsulu
tәxәyyül oyunlarının hәvәslәndirilmәsi üsulu

Sual: İşgüzar ünsiyyәtin spesifik xüsusiyyәtidir: (Çәki: 1)
reqlamentlәşdirilmәk
vaxt mәhdudiyyәtinin olmaması
norma vә qaydaların olmaması
sәmimi söhbәt
qeyriformallıq

Sual: İnadkar vә narazı müştәri ilә ünsiyyәt qurmaq taktikası nәyi nәzәrdә tutmur? (Çәki:
1)

hәmin müştәridәn daha qәtiyyәtli olmağı
müştәriyә nә lazım olduğunu müәyyәn etmәk üçün onu diqqәtlә dinlәmәyi
müştәrinin inadkarlığına öz şәxsi inadkarlığınızla cavab vermәyi
cavablarınızda xeyirxah olmağı, lakin sözünü dәqiq vә açıq demәyi
nәzakәtli olmağı

Sual: İfadәnin qәtiliyini yumşaldır vә bununla rәsmi yazılı ünsiyyәtә tәbiilik gәtirirlәr:
(Çәki: 1)

ara konstruksiyaları
ayırıcı konstruksiyalar
giriş konstruksiyaları
dayaq konstruksiyaları
aparıcı konstruksiyalar

Sual: İşgüzar söhbәtin birinci mәrhәlәsindә zәruridir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
tәrәfdaşla tәmas yaradılması
söhbәt üçün әlverişli atmosferin yaradılması
tәrәfdaşların diqqәt vә marağını söhbәtә cәlb etmәk
lazım gәldikdә tәşәbbüsu öz әlinә almaq

Sual: İşgüzar söhbәtin hansı mәrhәlәsindә ilkin rәy yaranır vә hәmin problemlә bağlı
müәyyәn mövqe tutulur? (Çәki: 1)



dәlil gәtirmә mәrhәlәsi
mәlumatın ötürülmәsi mәrhәlәsi
qәrar qәbul edilmәsi mәrhәlәsi
hәmsöhbәtin dәlillәrinin tәkzib edilmәsi mәrhәlәsi
iradların neytrallaşdırılması mәrhәlәsi

Sual: İşgüzar söhbәtin üçüncü mәrhәlәsidir: (Çәki: 1)
dәlil gәtirmә mәrhәlәsi
mәlumatın ötürülmәsi mәrhәlәsi
hәmsöhbәtin dәlillәrinin tәkzib edilmәsi mәrhәlәsi
qәrar qәbul edilmәsi mәrhәlәsi
tәrәfdaşla tәmas yaradılması

Sual: İşgüzar söhbәtin ikinci mәrhәlәsidir: (Çәki: 1)
mәlumatın ötürülmәsi mәrhәlәsi
tәrәfdaşlarla tәmas yaradılması
hәmsöhbәtin dәlillәrinin tәkzib edilmәsi mәrhәlәsi
qәrar qәbul edilmәsi mәrhәlәsi
dәlil gәtirmә mәrhәlәsi

Sual: Mәlumatın ötürülmәsi mәrhәlәlәrindәn biridir: (Çәki: 1)
problemin müzakirәsi mәrhәlәsi
tәşәbbüsün «әlә keçirilmәsi» mәrhәlәsi
ilkin rәyin formalaşdırılması mәrhәlәsi
söhbәtә maraq oyadılması mәrhәlәsi
dәlil gәtirmә mәrhәlәsi

Sual: Tәcrübә, nәzakәtlilik, hәmsöhbәtә diqqәt kimi tәlәblәr hansı mәrhәlәyә aiddir?
(Çәki: 1)

qәrarların qәbul edilmәsi vә söhbәtin başa çatması mәrhәlәsi
hәmsöhbәtlәrin iradlarının neytrallaşdırılması mәrhәlәsi
mәlumatın ötürülmәsi mәrhәlәsi
söhbәtin başlanması mәrhәlәsi
dәlil gәtirmә mәrhәlәsi

Sual: İşgüzar söhbәtә hazırlıq prosesinә daxildir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
söhbәtin planının hazırlanması
xarici vә daxili imkanların analizi
mümkün nәticәlәrin proqnozu
daha mәqbul strategiyanın seçilmәsi

Sual: İşgüzar görüşün uğurla nәticәlәnmәsi şansları aşağı düşәr: (Çәki: 1)
birinci sual diskussiya xarakterli olduqda



birinci sual qısa vә maraqlı olduqda
düzgün şәrh olunmaya bilәn ikimәnalı sözlәr vә ifadәlәr işlәtmәdikdә
mülahizәlәr әsaslandırıldıqda
söhbәtә yerinә yetirilmәsi daha asan olan tәkliflә başladıqda

Sual: İşgüzar söhbәtin әsas prinsipidir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
hәmsöhbәtin diqqәtini cәlb etmәk
hәmsöhbәti maraqlandırmaq
hәmsöhbәti inandırmaq
hәmsöhbәtin şübhәlәrini dağıtmaq vә qәti qәrar qәbul etmәk

Sual: İşgüzar söhbәt aparılarkәn protokolda göstәrilmәlidir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
söhbәtin mәqsәdi qeyd edilmәlidir
müzakirә olunan mәsәlәlәr qeyd edilmәlidir
tәrәflәrin mövqelәri qeyd edilmәlidir
müzakirә olunan mәsәlәlәr qeyd edilmәlidir

Sual: Әlaqәnin yaxşı qurula bilmәmәsinin әsas sәbәbi: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
ünsiyyәtin әhәmiyyәtinin kifayәt qәdәr qiymәtlindirilmәmәsi
ünsiyyәtin pis qurulması
zәif yaddaş
biganәlik

Sual: Yüksәk sәviyyәli kommersantsahibkar necә olmalıdır? (Çәki: 1)
öz işinә inamlı, bacarıqlı olmalıdır
öz işinә onun faydalılığına, ticarәt biznesinә inanmalı, rәqabәtin vacibliyini qәbul
texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirәn kommersiya vәrdişlәri olmalıdır
rәqabәti öyrәnәn, bazar imkanlarını tәhlil edәn bacarıqlı mütәxәsis olmalıdır
öz işinin son nәticәsini tam mәnası ilә anlamalı

Sual: Peşәkar tәlәblәr nöqteyinәzәrindәn kommersant hansı xüsusi biliklәrә malik
olmalıdır? (Çәki: 1)

әmtәәlәrin alqısı vә satışı; marketinq
idarәetmә vә hüquq
mühasibat uçotu
maliyyәlәşdirmә vә vergiqoyma
bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar yazışmaların sәmәrәliliyini necә artırmaq olar? (Çәki: 1)
mәktub tәrtib etmәklә
akt tәrtib etmәklә



sәrәncam vermәklә
elektron poçtdan istifadә etmәklә
heç biri

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Telefonla ünsiyyәt mәdәniyyәtinin әsas tәlәbi nәdir? (Çәki: 1)
söhbәtin qısa olması
söhbәtin kәskin olması
ünsiyyәtin uzun müddәtli olması
rәsmilik
prinsipiallıq

Sual: Sizin şirkәtdә telefon zәng çaldıqda aşağıda göstәrilәnlәrdәn nәyi etmәk lazım
deyil? (Çәki: 1)

söhbәti sorğusuala çevirmәk
dәstәyi dördüncü zәngә qәdәr götürmәk
tәlәffüzә diqqәt yetirmәk, aydın danışmaq
diqqәti yalnız söhbәt üzәrindә cәmlәşdirmәk
detalların müәyyәn edilmәsi üçün tәkrar zәng vurmağı tәklif etmәk

Sual: Tәrbiyәli insan kәskin zәrurәt olmadan işgüzar tәrәfdaşına zәng etmәz: (Çәki: 1)
saat 22dәn sonra
saat 22dәk
saat 1314 arasında
saat 1022 arasında
nahar vaxtı

Sual: Telefonla işgüzar söhbәt edәrkәn aşağıda göstәrilәnlәri etmәk olmaz: (Çәki: 1)
hәmsöhbәtin sözünü kәsmәk
rahat danışmaq
öz emosiyalarını gizlәtmәk
qısa vә aydın danışmaq
sözlәrinin tәlәffüzünә fikir vermәk

Sual: Aşağıda sadalananlardan nә telefon danışığının nәticәlәrinә tәsir göstәrmir? (Çәki:
1)



zahiri görkәm
sәs
sәsin tonu
sәsin tembri
sәsin intonasiyası

Sual: Telefonun xüsusi imkanlarına aid deyil: (Çәki: 1)
abonentә istәnilәn vaxt zәng çatması
qlobal yayılma
diqqәti özünә cәlb etmәsi
vaxta qәnaәt etmәsi
vizual anonimlik

Sual: Telefonla danışarkәn etmәk olmaz: (Çәki: 1)
qarşı tәrәfin sözünü kәsmәk vә onu dinlәmәmәk
işgüzar salamlaşmadan istifadә etmәk
savadlı vә aramla danışmaq
tәşәkkür etmәk vә vidalaşmaq
suallar vermәk

Sual: Dәstәyi qaldırmaq üçün peşәkar mәqam hansıdır? (Çәki: 1)
dәstәyi ikinci vә ya maksimum üçüncü zәngdәn sonra qaldırmaq
dәstәyi ilk zәngdәn sonra qaldırmaq
dәstәyi altıncı zәngdәn sonra qaldırmaq
dәstәyi dәrhal qaldırmaq
dәstәyi beşinci zәngdә qaldırmaq

Sual: Mәlumatınızı avtomat cavab qurğusuna yazarkәn diqqәt yetirin ki, sәsiniz aşağıda
göstәrilәnlәrdәn birini әks etdirsin: (Çәki: 1)

xeyirxahlığı
aqressiyanı
qeyrisәmimiliyi
biganәliyi
tәkәbbürlüyü

Sual: Qәbul olunmuş standarta görә avtomat cavab qurğusu dәstәyi neçәnci zәngdәn
sonra qaldırmalıdır? (Çәki: 1)

4cü zәngdәn sonra
1ci zәngdәn sonra
5ci zәngdәn sonra
6cı zәngdәn sonra
10cu zәngdәn sonra

Sual: Avtomat cavab qurğusunda mәlumat qoyarkәn nәyi etmәyiniz tövsiyyә olunmur?
(Çәki: 1)



eyni mәlumatı iki dәfә qoymaq
zәng etmәyinizin sәbәbini qısa izah etmәk
tәşәkkür etmәk
özünü tam tәqdim etmәk, şirkәtinin adını vә telefon nömrәsini demәk
sәhv nömrәyә düşdükdә özünü tәqdim etmәmәk, lakin mütlәq üzr istәmәk

Sual: Kommersiya yazışmalarında mәktubun mәzmunu qısa şәkildә necә ifadә edilir?
(Çәki: 1)

Re
P. S
p. c
p. c. c
p. h. e

Sual: İşgüzar mәktub artıq yazılmışdırsa, ona sonradan baş vermiş hadisәlәri әlavә
etmәk lazım gәldikdә mәktubun sonunda hansı işarә qoyulur? (Çәki: 1)

P. S
Re
H. c
V. p
H. n. y

Sual: Müştәrilәr qarşısında götürülәn öhdәliklәrә aid deyil: (Çәki: 1)
tamahkarlıq
düzlük
qәrәzsizlik
sәrştәlilik
mәxfilik

Sual: Müştәrilәrin öhdәliklәrinә aiddir: (Çәki: 1)
sözlәşmәnin qaydalarına әmәl edilmәsi vә malın qiymәtinin vaxtında ödәnilmәsi
lazım olmadığı halda malın geri qaytarılması
malın mübadilәsi
müştәrinin özü tәrәfindәn korlanmış malın alınmasından imtina etmәsi
zәmanәt müddәtinin qüvvәdә olduğu dövrdә malın müştәri tәrәfindәn tәmir

olunması

Sual: Şirkәtlәr hansı proqram sәnәdlәrindәn özünütәnzimlәmә alәti kimi istifadә
etmirlәr? (Çәki: 1)

iddialar
әrizәlәr
deklarasiyalar (bәyannamәlәr)
kodekslәr (mәcәllәlәr)
proqramlar



Sual: İşgüzar ritorikada nitqi tәsirin hansı prinsipindәn istifadә olunur? (Çәki: 1)
tәkәbbürlülük
assosiativlik (birlәşmәyә meyllilik qabiliyyәti)
anlaşıqlılıq
ekspressivlik (tәsir göstәrmә qabiliyyәti)
intensivlik (sәmәrәlilik)

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn kommunikasiya effektinә «ritorik» formada aid olmayanı
hansıdır? (Çәki: 1)

reallaşdırma effekti
vizual imic effekti
pauza effekti
relaksasiya effekt
ilk frazalar effekti

Sual: Ofertanı istiqamәtlәndirәn şәxs necә adlanır: (Çәki: 1)
oferent
akseptant
referent
adresat
kontragent

Sual: Yeni ideyalardan istifadә edilmәsi, fәaliyyәt istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanması
aiddir: (Çәki: 1)

yaradıcı müşavirәyә
elmi müşavirәyә
qәrar qәbul etmәk mәqsәdi ilә keçirilәn müşavirәyә
informativ müşavirәyә
selektor müşavirәsinә

Sual: Tәrәfdaşın adını ucadan demәk hansı üsula aiddir? (Çәki: 1)
«şәxsi ad»
«münasibәtlәr güzgüsü»
«komplimentlәr»
«sәbirli dinlәyici»
«şәxsi hәyat»

Sual: «Qızıl sözlәrdәn» istifadә edilmәsi hansı üsula aiddir? (Çәki: 1)
«komplimentlәr»
«münasibәtlәr güzgüsü»
«şәxsi ad»
«sәbirli dinlәyici»
«şәxsi hәyat»

Sual: Tәbәssüm, tәrәfdaşınıza müsbәt emosiyaların nümayiş etdirilmәsi hansı üsulun



әlamәtlәridir? (Çәki: 1)
«münasibәtlәr güzgüsü»
«sәbirli dinlәyici»
«şәxsi ad»
«komplimentlәr»
«şәxsi hәyat»

Sual: Hansı tәsir üsulu tәrәfdaşa hәmsöhbәtin sözünü kobud vә sәrt şәkildә kәsmәyi
qadağan edir? (Çәki: 1)

«sәbirli dinlәyici»
«kompliment»
«şәxsi hәyat»
«şәxsi ad»
«münasibәtlәr güzgüsü»

Sual: Digәr bir sövdәlәşmәni ört – basdır etmәk mәqsәdi ilә yerinә yetirilәn sövdәlәşmә
adlanır: (Çәki: 1)

riyakar sövdәlәşmә
yalançı sövdәlәşmә
birtәrәfli sövdәlәşmә
ikitәrәfli sövdәlәşmә
açıq sövdәlәşmә

Sual: Etiket qaydalarına uyğun olaraq, telefon söhbәtini başlamaq lazımdır: (Çәki: 1)
özünü tәqdim edib, tәşkilatının adını çәkmәklә
qısa vә dәqiq şәkildә «bәli», «eşidirәm» demәklә
susub, zәng edәnin danışmasını gözlәmәklә
mәşğulsunuzsa, «bir qәdәr sonra zәng edin» demәklә
yüksәk tonla danışmaqla

Sual: İşgüzar protokola әsasәn xidmәti telefonlar vә fakslar yerlәşdirilir: (Çәki: 1)
vizit kartının aşağı sağ küncündә
vizit kartının yuxarı sağ küncündә
vizit kartının yuxarı sol küncündә
vizit kartının aşağı sol küncündә
vizit kartının mәrkәzindә

Sual: Vizit kartını aldıqda: (Çәki: 1)
tәrәfdaşın adını vә soyadını ucadan oxuyub, ona tәşәkkür etmәk
kartın sahibinin yanında onu şalvarının arxa cibinә qoymaq
kartı büküb, harasa qoymaq
kartın üzәrindә nәsә qeyd etmәk
kartı tәrәfdaşa tәşәkkür etmәdәn şkafa atmaq

Sual: Qarşı tәrәfin nәzәn – nöqtәsinin sonadәk deyil, müәyyәn hәddә qәbul edilmәsi



adlanır: (Çәki: 1)
kompromiss
mәcburiyyәt
yumşaltma
boyun qaçırma
problemin hәlli

Sual: Mübahisә zamanı tәrәflәrdәn birinin problemin hәllindә öz mövqeyi üzәrindә tәkid
etmәmәsi, qarşı tәrәfi inandırma metodundan, intuisiyadan vә sağlam düşüncәdәn
istifadә etmәklә tәdricәn öz mövqeyinә tәrәf çәkmәk üsulu necә adlanır: (Çәki: 1)

evristika
demaqogiya
logika
sofistika
proqnostika

Sual: Mübahisәnin aparılmasına mәntiqi analiz vә dәlil gәtirmә ilә bağlı olan yanaşma:
(Çәki: 1)

mәntiqi
avtoritar
tәnqidi
proqnoztik
sofist

Sual: Françayzinq nәdir? (Çәki: 1)
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün

müәyyәn faizlәr tutur, riskә görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb
edir

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq
kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә
bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar
ödәnildikcә verilә bilәr

Françayzinqin elә növüdür ki, bu zaman sahibkar risklәri әsasında әmlak әldә edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunan bir fәaliyyәt

formasıdır ki, borc tәlәbnamәlәrinә әsaslanır

Sual: İnvestisiya franşizasının әsas mәqsәdi? (Çәki: 1)
mәnfәәt әldә etmәk nәdir
ilkin kapitalı itirmәmәk
riskin sәviyyәsini minimuma endirmәk
investisiyaların ilkin mәblәğinin qaytarılmasıdır

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 25



Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Uğurlu telefon danışıqlarının әsasında nә durmur? (Çәki: 1)
söhbәtin aparması qaydalarını bilmәmәk
problemi operativ vә effektiv hәll etmәyә çalışmaq
nәzakәtlilik
xeyirxahlıq
sәriştәlilik

Sual: Kimәsә zәng etmәmişdәn әvvәl bilmәk lazımdır: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
telefon zәnglәrinin uzunmüddәtli tәsiri sinir sisteminә tәsir göstәrir
lazımsız telefon zәnglәri iş ritmini pozur
lazımsız telefon zәnglәri mürәkkәb mәsәlәlәrin hәllinә manne olur
lazımsız telefon zәnglәri sakit şәraiti pozur, yaxınlıqda olanların işlәmәsinә

maneçilik törәdir

Sual: Telefonla işgüzar söhbәtә başlamazdan әvvәl aşağıda göstәrilәnlәrdәn birini
etmәk vacibdir: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
telefon danışığının mәqsәdini müәyyәn etmәk
söhbәtin aparılması taktikasını müәyyәn etmәk
söhbәtin planını tәrtib etmәk
sualların qoyulması qaydasını düşünmәk

Sual: Telefon söhbәtindә bir neçә mәsәlә haqqında danışırsınızsa, onda: (Çәki: 1)
ardıcıl surәtdә bir mәsәlәnin müzakirәsini bitirib, növbәti mәsәlәyә keçin
bir mәsәlәni müzakirә etdikdәn sonra dәstәyi asıb, sonra yenidәn zәng edin
sizi maraqlandıran bütün mәsәlәlәri eyni vaxtda müzakirә edin
bir mәsәlәni digәrindәn ayırmayın
özünüz üçün daha vacib bir mәsәlәni seçib, onu müzakirә edin

Sual: Telefonla işgüzar söhbәtin peşәkarlığı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
ilk sözdәn bәyәnilmәk bacarığından
telefon zәnginin mәqsәdindәn
әsas ifadәnin işlәdilmәsindәn
verilәn sualdan
söhbәtin müddәtindәn

Sual: Aşağıda göstәrilәn hansı qaydaya әmәl edilmәsi işgüzar müşavirәlәrin uğurla
keçirilmәsinә imkan yaradır? (Çәki: 1)



bütün cavablar doğrudur
müşavirә iştirakçılarının onun mәzmunu ilә әvvәlcәdәn tanış edilmәsi vә burada

göstәrilәn tәlәblәrә әmәl etmәyin vacibliyi barәdә xәbәrdarlıq edilmәsi
müşavirәdә müzakirә edilәcәk gündәlik mәsәlәlәrin әvvәlcәdәn hazırlanması vә

ona sözsüz әmәl edilmәsi
müşavirәnin başlanma vә başa çatma vaxtının tәyin edilmәsi
müşavirә vaxtı çıxışlar nәzәrdә tutulubsa, onların ardıcıllığına diqqәt yetirmәk

Sual: İşgüzar mәktuba әlavә olunan materiallar vә ya sәnәdlәr aşağıda sadalanan
bölmәlәrdәn hansında göstәrilir? (Çәki: 1)

mәktubun sol hissәsindә, «Әlavә» sözündәn sonra ayrıca sәtirlә
mәktubun sağ hissәsindә, «Әlavә» sözündәn sonra ayrıca sәtirlә
aşağıda, mәktubun ortasında, «Әlavә» sözünәdәk
ayrıca sәhifәdә
ayrıca işgüzar mәktubda

Sual: İdeal zәmanәt mәktubu ibarәtdir: (Çәki: 1)
4 bölmәdәn
6 bölmәdәn
2 bölmәdәn
1 bölmәdәn
12 bölmәdәn

Sual: İştirakçıların cәlb edilmә miqyasına görә hansı müşavirәlәri fәrqlәndirmirlәr? (Çәki:
1)

elmi müşavirәlәr
beynәlxalq müşavirәlәr
respublika müşavirәlәri
dini müşavirәlәr
rayon müşavirәlәri

Sual: Tәyinatına görә hansı müşavirәlәri fәrqlәndirmirlәr? (Çәki: 1)
selektor müşavirәlәri
informativ müsahibәlәr
yaradıcı müşavirәlәr
qәrar qәbul edilmәsi mәqsәdi ilә keçirilәn müşavirәlәr
bunlardan heç biri

Sual: Tәrcümәçi vasitәsi ilә ünsiyyәt qurulması zamanı bu qaydalara әmәl etmәk
vacibdir: (Çәki: 1)

ardıcıl bir – iki cümlәdәn artıq demәmәk
peşәkar leksikadan istifadә etmәk
tez – tez vә basqılı danışmaq
nitqi şerlәr, zәrb – mәsәllәrlә zәnginlәşdirmәk
deyilәnlәrin ikimәnalı şәrh edilmәsinә imkan vermәk



Sual: Aşağıda sadalanalardan hansı «qızıl sözlәr» üsulunun tәtbiqi qaydasına aiddir?
(Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
«vahid mәna»
«mübaliğәsiz»
«yüksәk rәy»
«iddiasız»

Sual: Tәcrübә әsasında yaranan, insanın bağlı olduğu vә onun üçün sosial әhәmiyyәt
kәsb edәn obyektlәrә vә şәraitә reaksiyasına tәsir göstәrәn psixoloji hazırlıq vәziyyәti
necә adlanır? (Çәki: 1)

psixoloji vәziyyәt
emosiyalar
temperament
xarakter
xasiyyәt

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı sosial – psixoloji şәrait funksiyasına aiddir? (Çәki:
1)

bütün cavablar doğrudur
uyğunlaşma funksiyası
eqomüdafiә funksiyası
dәyәr – mәna funksiyası
dünyagörüşünün formalaşması funksiyası

Sual: Dinlәmә prosesi üçün tipik olan sәhvә aiddir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
tәrәfdaşın sözünü kәsmәk
tәlәsik nәticәlәr çıxarmaq
tәlәsik etirazlar bildirmәk
arzu edilmәyәn mәslәhәtlәr vermәk

Sual: İşgüzar protokola әsasәn vizit kartının standart ölçülәri: (Çәki: 1)
90 x 50 mm
90 x 30 mm
70 x 40 mm
30 x 60 mm
50 x 50 mm

Sual: Mübahisәyә tәrәflәrdәn birinin nәyin bahasına olursa olsun, mәntiqlә doğru
olmayan yolla, sofizmlәrdәn istifadә etmәklә qalib gәlmәyә çalışdığı yanaşma adlanır:
(Çәki: 1)

sofistika
mәntiqi
tәnqidi



avtoritar
proqnoztik

Sual: Vizit kartının aşağı sol küncündә fransız dilindә hansı ümumqәbul edilmiş ixtisalar
göstәrilir? (Çәki: 1)

R. F. – tәbrik ifadәsi
P. R. – tәşәkkür ifadәsi
P. P. – qiyabi tәqdimetmә ifadәsi
P. P. S – qiyabi vidalaşma ifadәsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Әmәliyyatın obyekti üzrә françayzinq növü hansıdır? (Çәki: 1)
şirkәtin malının vә ticarәt markasının françayzinqi
istehsal françayzinqi, sәnaye françayzinqi
strateji françayzinq, әmәliyyat françayzinqi
daxılı françayzinq, ticarәt françayzinqi
satış françayzinqi, istehsal françayzinqi

Sual: Biznes françayzinqi nәdir? (Çәki: 1)
alıcılar arasında böyük nüfuzu olan böyük elmitexniki potensiala vә iri malıyyә

ehtiyatlarına malık olan müәssisәlәrinin fәaliyyәtidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә tam mәsuliyyәt daşıyan hüquqi şәxs

statusuna malik olan istehsal müәssisәlәridir
françayzerin әmtәәsindәn ödәmә normativlәrinin müәyyәn olunması vә ödәmә

formalarının dәqiqlәşdirilmәsidir
istehsal sahәsindәn asılı olaraq miqdarı müәyyәn olunan ilkin ödәmәlәrin hәcmi

tanınmış ticarәt markası adı altında iştirak etmәk formasıdır
fransız paketinә şirkәtin mәhsulundan, adından әlavә idarәetmәnin tәşkili vә

keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının әlavә edilmәsidir

Sual: Francayzinq özündә nәlәri birlәşdirir? (Çәki: 1)
istehsal, emal, satış, beynәlxalq ticarәt
icarә, alqısatqı, padrat
bank, maliyyә, kredit, beynәlxalq valyuta
işgüzar fәaliyyәtlәr, xaricibazara çıxma üsullarını
xarici tәrәfdaşlıq formalarını

Sual: Françayzinq ilk dәfә hansı kompaniya tәrәfindәn tәtbiq olunmuşdur? (Çәki: 1)
cocacola
prokter end qemble
zinger
pepsicola
 ford

Sual: Françayzinqin hansı növlәri var (Çәki: 1)



әmtәә, bazar, lokal bazar
әmtәә, işgüzar, istehsal
әmtәә, qiymәt, işgüzar
ticarәt, sәnaye, istehsal
istehsal, istehlak, qiymәt

Sual: Françiza nәdir? (Çәki: 1)
françiza, françiza müәssisәnin investisiya françazasıdır
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә

etmәk hüququ vermәklә biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi ki, bu vaxt hesablar dәrhal vә ya

borclar ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir
maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir

Sual: Franşizlәrin alt qrupları hansıdır? (Çәki: 1)
işçi franşiza, kommersiya franşizası
investisiya ilkin mәblәği, iş yeri, müәssisә
franşiza iş yeri, franşiza müәssisә, investisiya franşizası
müәllif franşizası, işgüzar franşizası
ofis franşizası, müәssisә franşizi

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Daxil olan zәngә verilәn cavabın düzgün ardıcıllığını müәyyәn edin: 1. cavabı
gözlәyin vә zәng edәn müştәrini tanıdığınızı bildirin 2. zәng edәn özünü tәqdim
etmәyibsә, kiminlә danışdığınızla mәdәni surәtdә maraqlanın 3. zәng edәn adama nә ilә
kömәk edә bilәcәyinizlә maraqlanın 4. zәng edәni salamlamaq, tәşkilatınızın adını
demәk vә özünüzü korporativ formada tәqdim emәk vacibdir 5. salamlaşmadan vә
tәqdimatdan sonra fasilә verin vә hәmsöhbәtinizә dә özünü tәqdim etmәk imkanı
yaradın (Çәki: 1)

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



BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Xidmәti yazışma aşağıda göstәrilәn kimi olmamalıdır: (Çәki: 1)
çox mürәkkәb
aydın
fәrdi
lakonik (qısa)
savadlı

Sual: İdarә sәnәdi üzәrindә qeyd formasında yazılan, işin icrası gedişini müәyyәn edәn
vә icraçıların fәaliyyәtini tәşkil edәn inzibati tәsir adlanır: (Çәki: 1)

dәrkәnar
qәrar
tövsiyyә
tәlәb (reklamasiya)
sәrәncam

Sual: Tövsiyyә olunan şәxsin tәhsili, hazırlıq sәviyyәsi vә tәcrübәsi, xasiyyәti vә
qabiliyyәtlәri haqqında onun işә qәbul olunmaq istәdiyi şirkәtә lazım olan mәlumatlar
zәmanәt mәktubunun hansı bölmәsindә göstәrilir? (Çәki: 1)

xarakteristika (tәsvir) bölmәsindә
giriş bölmәsindә
xahiş bölmәsindә
son bölmәsindә
bu bölmәlәrin heç birindә

Sual: Әlavә olunan xidmәti dәftәrçә (xülasә) vә qısa anket mәlumatları ilә tanış olmaq,
habelә tövsiyyә olunan şәxslә müsahibә tәyin etmәk xahişi zәmanәt mәktubunun hansı
bölmәsindә әks olunur? (Çәki: 1)

xahiş bölmәsindә
xarakteristika (tәsvir) bölmәsindә
giriş bölmәsindә
son bölmәsindә
bu bölmәlәrin heç birindә

Sual: İşgüzar xarakterli qeydlәr nәlәrә bölünmürlәr: (Çәki: 1)
baş sağlığı



kadr mәsәlәlәri üzrә sәrәncamlar
müәssisәnin (şirkәtin) daxili qaydaları üzrә sәrәncamlar
tәşәkkürlәr vә tәbriklәr
xatırlatmalar vә tәlәblәr

Sual: Sәrәncam xarakerli sәnәdlәrә daxil deyil: (Çәki: 1)
preyskurantlar
qәrarlar
qәtnamәlәr
әmrlәr
tapşırıqlar

Sual: Tәşkilati sәrәancәmverici sәnәdlәr qrupuna hansılar daxil deyil? (Çәki: 1)
tәşkilati sәnәdlәr
sәrәncamverici sәnәdlәr
xidmәtmәlumat sәnәdlәri
şәxsi heyәtә dair sәnәdlәr
bütün cavablar doğrudur

Sual: Mәlumatların qavranılmasına görә sәnәdlәr neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Әmtәәlәrin daşınması üçün müqavilә eyni hüquqa malik neçә nüsxәdәn ibarәt
tәrtib olunur? (Çәki: 1)

bir nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
iki nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
üç nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
dörd nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
beş nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur

Sual: Aktın düzgün tәrifini seçin. (Çәki: 1)
müәyyәn edilmiş fakt vә hadisәlәri tәsdiq edәn sәnәddir
müxtәlif fәaliyyәt növü üzrә tәrtib edilәn sәnәdlәrin ümumilәşdirilmiş adıdır
müşavirә, konfrans vә b. barәdә gözlәnilәn tәdbir vә onda iştirak etmәyi tәklif edәn

sәnәd formasıdır
müәyyәn sәnәdlәrin şәrhi, nәticә vә tәkliflәri olan şifahi nitq üçün nәzәrdә tutulan

sәnәd formasıdır
heç biri

Sual: Protokolu kim imzalayır? (Çәki: 1)
xüsusi tәyin olunan şәxs tәrәfindәn



sәdr vә katib tәrәfindәn
sәdr vә xüsusi tәyin olunan şәxs tәrәfindәn
katib vә xüsusi tәyin olunan şәxs tәrәfidәn
heç biri

Sual: Әmәk kitabçasının üz qabığı nә rәngdә olur? (Çәki: 1)
qırmızı
sarı
yaşıl
mavi
qәhvәyi

Sual: Nizamnamәlәr adәtәn neçә bölmәdәn ibarәt tәrtib olunur? (Çәki: 1)
10
12
9
14
7

Sual: Әmәk kitabçası hansı ölçüdә olmalıdır (Çәki: 1)
12sm*15sm
10sm*14sm
9sm*13sm
11sm*9sm
10sm*9sm

Sual: Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin “İşçilәrin әmәk kitabçasının forması
vә onun tәtbiqi qaydaları”nı nә vaxt tәsdiq etmişdir? (Çәki: 1)

1997
1995
2002
1996
1999

Sual: Әmәk kitabçası ilk iş günündәn neçә gün sonra tәmin edilmәlidir? (Çәki: 1)
10
21
7
5
9

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı protokolun formasına aid deyil. (Çәki: 1)
protokol vә onun nömrәsi vәrәqin ortasında böyük hәrflә yazılır
yığıncağı idarә etmәk sәdr vә katib seçilir



tәşkilatın adı, tarix vә yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunur
müşavirә, konfrans, iclas vә plenumda söylәnilәn çıxışları vә çıxarılan qәrarı әks

olunur
vәrәqin ortasında böyük hәrflә eşidildi sözü yazılır, edilәn çıxışların qısa mәzmunu

qeyd olunur

Sual: Protokol kim tәrәfindәn imzalanır? (Çәki: 1)
yalnız tәşkilat rәhbәri
tәşkilat rәhbәri vә iclasın katibi
yalnız iclasın katibi
mәruzәçi
tәşkilat rәhbәri vә mәruzәçi

Sual: Tәşkilatın adı necә göstәrilmәlidir? (Çәki: 1)
kömәkçi sözlәrdәn başqa bütün sözlәrin vә onların tәrkibinә daxil olan xüsusi

isimlәrin baş hәrfi böyük yazılmalıdır
xüsusi isimlәrdәn başqa kömәkçi sözlәr vә onların tәrkibinә daxil olan digәr sözlәr

kiçik hәrflә yazılmalıdır
kömәkçi vә xüsusi isimlәr vә onlara daxil olan digәr sözlәr böyük hәrflә yazılmalıdır
kömәkçi vә xüsusi isimlәr vә onlara daxil olan digәr sözlәr kiçik hәrflә yazılmalıdır
heç biri

Sual: Qәrarın şәrh hissәsindә nә әks olunur? (Çәki: 1)
tәşkilatlar vә struktur bölmәlәrin adları
sәbәblәr, görülmәli tәdbirlәrin mәqsәdlәri
qәrarın icrasına nәzarәtin hәvalә edildiyi tәşkilat, struktur bölmәsi vә ya vәzifәli

şәxsin fәaliyyәtlәri
qәrarın icrasına nәzarәtin hәvalә edildiyi tәşkilat, struktur bölmәsi vә ya vәzifәli

şәxsin fәaliyyәtlәri
heç biri

Sual: Beynәlxalq lizinq nәdir? (Çәki: 1)
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti

olurlar
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz

hesablaşma sistemidir
malların ARnın gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin

götürülmәdәn aparılmasından ibarәt gömrük recimidir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz

hesablaşma sistemidir

Sual: Daxili lizinq nәdir? (Çәki: 1)
müәyyәn dövr әrzindә әmtәәnin ixracına vә idxalına verilmiş icazәnin maksimal

hәcmidir
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti



olurlar
müәyyәn sayda әmtәәnin şәrtlәşdirilmiş sayda digәr bir әmtәәyә dәyişdirilmәsini

nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz

hesablaşma sistemidir
malların ARnәn gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin

götürülmәdәn aparılmasından ibarәt gömrük recimidir

Sual: Faktorinq nәdir? (Çәki: 1)
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsidir ki,bu vaxt hesablar dәrhal vә ya

borclar ödәnildikcә verilә bilәr
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak

әldә edir vә onu lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın
müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir

maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrkib tәrәfindәn ödәnilir
birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatı

Sual: Lizinq nәdir? (Çәki: 1)
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
әmlakın әldә edilmәsi vә onun lizinq müqavilәsi әsasında müәyyәn ödәniş haqqı ilә

müәyyәn müddәtә vә müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş müәyyәn şәrtlәrlә, lizinq alanın
әmlakı almaq hüququ әsasında fiziki vә hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsi üzrә
investisiya fәaliyyәtinin bir növüdür

bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti
olurlar

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz
hesablaşma sistemidir

qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz
hesablaşma sistemidir

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Xidmәti mәktub aşağıda göstәrilәn sxem üzrә qurulmalıdır: (Çәki: 1)
diqqәt – maraq – xahiş – tәsir
maraq – diqqәt – tәsir – xahiş
xahiş – maraq – diqqәt – tәsir
maraq – tәsir – xahiş – diqqәt
diqqәt – tәsir – xahiş – maraq



Sual: İdarә dәrkәnarına irәli sürülәn vacib tәlәb nәdir? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
ünvanlılıq
ifadә edilmә dәqiqliyi
problemin mümkün hәlli yollarının göstәrilmәsi
hәmin sahә üzrә әvvәllәr qәbul edilmiş digәr idarәetmә qәrarları ilә әlaqәlәndirilmә

Sual: İdarә sәnәdlәrinin tәrkibi müәyyәn olunur: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
tәşkilatın sәlahiyyәtlәri vә funksiyaları ilә
mәsәlәlәrin hәlli qaydası ilә
digәr tәşkilatlarla qarşılıqlı әlaqәlәrin hәcmi vә xarakteri ilә
sәnәdlәr cәdvәlindә tәsbit edilmәklә

Sual: Kollegial orqanlarda, şuralarda, yığıncaqlarda, müşavirәlәrdә mәsәlәlәrin
müzakirәsi vә qәbul edilәn qәrarlar qeydә alınırlar: (Çәki: 1)

protokollarda
nizamnamәlәrdә
qaydalarda
hesabatlarda
preyskurantlarda

Sual: İctimai hәyatda aidiyyәti üzrә hansı müşavirәlәri fәrqlәndirmirlәr? (Çәki: 1)
daxili müşavirәlәr
inzibati müşavirәlәr
elmi müşavirәlәr
siyasi müşavirәlәr
hәmkarların müşavirәlәri

Sual: İnzibati sәnәdlәr neçә yerә bölünür? (Çәki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: İnzibati sәnәdlәr hansılardır? (Çәki: 1)
tәşkilati, sәrәncamverici
qәtnamә, qәrar
aktlar, әmrlәr
aktlar, әmrlәr
teleqram, protokol



Sual: Tәşkilati sәnәdlәr hansılardır? (Çәki: 1)
qәtnamә, sәrәncam, qәrar, әmr
arayış, teleqram, faks, mәktub
әsasnamә, nizamnamә, tәlimat, qayda
xasiyyәtnamә, tәrcümeyihal, protokol, sәrәncam
qәrar, arayış, tәlimat, qayda

Sual: Xidmәti mәlumat sәnәdlәri hansılardır? (Çәki: 1)
şәxsi işlәr, şәxsi vәrәqlәr, xasiyyәtnamә, tәrcümeyihal
qәtnamә, sәrәncam, qәrar, әmr
mәktublar, arayışlar, icmal mәlumatları, teleqramlar
qәtnamә, arayış, xasiyyәtnamә, tәrcümeyihal
qәrar, әmr, şәxsi işlәr, şәxsi vәrәqlәr

Sual: Әsasnamә neçә bölmәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
4
2
3
5
6

Sual: “Bu bölmәdә istehsal vahidinin adı, onun müәssisәnin idarәetmә sistemindә
tutduğu yer, bölmәnin tәrkibi, quruluşu vә ştat vahidlәrinin tәsdiqi qaydası göstәrilir.”
Hansı bölmәdәn söhbәt gedir? (Çәki: 1)

ümumi
vәzifә vә funksiyalar
tapşırılan funksiyanın yerinә yetirilmәsi üçün hüquq bölmәsi
istehsal bölmәsinin idarә edilmәsindә işlәrin tәşkili
xüsusi

Sual: Şәxsi heyәtә dair sәnәdlәr hansılardır? (Çәki: 1)
şәxsi heyәtә dair әmrlәr, şәxsi işlәr, şәxsi vәrәqәlәr, başqa işә keçmәyә dair

qeydiyyat, tәrcümeyihal, xasiyyәtnamә
mәlumat vәrәqәlәri
mәktublar, teleqramlar
әsasnamә, nizamnamә
qәtnamәlәr, qәrarlar

Sual: Vüzal sәnәdlәr hansı sәnәdlәrdir? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nizama salınmasında istifadә olunan sәnәdlәrdir
tәşkilati sәnәdlәrdir
insanların görmә orqanları vasitәsi ilә qavranılan sәnәdlәrdir
insanların eşitmә orqanları vasitәsi ilә qavranılan sәnәdlәrdir
sәrәncamverici sәnәdlәrdir



Sual: Akustik sәnәdlәr hansı sәnәdlәrdir? (Çәki: 1)
insanların eşitmә orqanları vasitәsi ilә qavranılan sәnәdlәrdir
tәşkilati sәnәdlәrdir
xidmәti sәnәdlәrdir
sәrәncamverici sәnәdlәrdir
şәxsi heyәtә dair sәnәdlәrdir

Sual: Vüzalakustik sәnәdlәr hansı sәnәdlәrdir? (Çәki: 1)
xidmәti sәnәdlәrdir
insan tәrәfindәn hәm görmә, hәm dә eşitmә orqanları ilә qavranılan sәnәdlәrdir
tәşkilati sәnәdlәrdir
sәrәncamverici sәnәdlәrdir
şәxsi heyәtә dair sәnәdlәrdir

Sual: Tәşkilati sәnәd olan әsasnamәnin ümumi bölmә nәyi özündә әks etdirir? (Çәki: 1)
istehsal vahidinin adı
müәssisәnin idarәetmә sistemindә tutduğu yeri
bölmәnin tәrkibi, quruluşu
ştat vahidlәrinin tәsdiqi qaydası
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tәşkilatlarda sәrәncam mahiyyәtli sәnәdlәrin yaranmasının hüquqi әsaslarına daxil
deyil? (Çәki: 1)

sәnәdlәrin dövriyyәsinin az olması
qüvvәdә olan qanunvericilik aktlarının tәlәblәri
yuxarı tәşkilatların konkret tapşırıqları
tәşkilat tәrәfindәn onun üzәrinә düşәn vәzifәlәrin icra edilmәsi
tәşkilatın işinin hüquqi baxımdan tәnzimlәmәk zәrurәti

Sual: Akt kim tәrәfindәn tәrtib olunur? (Çәki: 1)
xüsusi tәyin edilmiş şәxs tәrәfindәn
sәdr tәrәfindәn
katib tәrәfindәn
bir neçә şәxs vә ya xüsusi olaraq tәyin edilmiş şәxs tәrәfindәn
bütün cavablar doğrudur

Sual: “Tәrәflәrin hәr hansı münasibәtlәrinin müәyyәn edilmәsi vә hәmin münasibәtlәri
nizamlayan sәnәddir”Yuxarıdakı tәrif nәyә aiddir? (Çәki: 1)

akt
protokol
tәlimat
müqavilә
heç birrinә

Sual: Mәlumat vәrәqlәri vә arayışlar nә üçün tәrtib olunur? (Çәki: 1)



müzakirә olunan mәsәlәnin ardıcıllığını tәmin etmәk üçün
faktlar, ezamiyyәtin nәticәsi, tәqdimatın nәticәsi vә tәkliflәr haqqında mәlumat

vermәk üçün
uçot vә hesabat sahәsindә maliyyә plan fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün
mәsәlәlәrin şәrhini, nәticә vә tәkliflәrini şifahi şәkildә ifadә etmәk üçün
düzgün cavab yoxdur

Sual: Әmәk kitabçası neçә bölmәdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
4
3
2
5
6

Sual: Әmәk kitabçasının bölmәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
giriş, qeydlәr, titul vәrәqi, pensiya tәyin edilmәsi haqqında mәlumatlar
göstәrişlәr, iş haqqında mәlumat, әlavәlәr, qeydlәr
üz qabığı, titul vәrәqi, iş haqqında mәlumat, pensiya tәyin edilmәsi haqqında

mәlumatlar
müqәddimә, qeydlәr, göstәrişlәr, titul vәrәqi
üz qabığı, giriş, göstәrişlәr, qeydlәr

Sual: İşçilәr әmәk kitabçasını itirdikdә hansı tәdbir görülür? (Çәki: 1)
işçi cәzalandırılır
әmәk kitabçasını әvәz edәn sәnәd verilir
işçiyә әmәk kitabçasının dublikatı verilir
işinә xitam verilir
heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıdakı qaydalar aid edilir: 1.Әvvәlki mәtndәn sonra vәrәqin sol sahәsinin
hüdudundan üç sәtirarası intervalla çap olunur: 2.Mәtn yeni sәtirdәn abzasdan yazılır
(Çәki: 1)

protokol sxeminin sonuncu şәrti – qәrara alındı
protokol sxeminin birinci şәrti – eşidildi
protokol sxeminin ikinci şәrti – çıxış edildi
protokol sxeminin birinci vә ikinci şәrti – eşidildi vә çıxış edildi
protokol sxeminin ikinci vә üçüncü şәrti – çıxış edildi vә qәrara alındı

Sual: Stenoqramları aparılan iclasların protokollarında nәlәr әks olunur? (Çәki: 1)
mәruzәçinin vә çıxış edәnlәrin adları vә soyadları; müzakirә edilәn hәr mәsәlәyә

aid qәbul edilәn qәrar
müzakirә edilәn hәr mәsәlәyә aid qәbul edilәn qәrar; tәşkilatın adı, tarix vә

yığıncağın keçirildiyi yer
yığıncağı idarә edәcәk sәdr vә katib; mәruzәçinin vә çıxış edәnlәrin adları vә

soyadları
tәşkilatın adı, tarix vә yığıncağın keçirildiyi yer; yığıncağı idarә edәcәk sәdr vә katib



tәşkilatın adı, tarix vә yığıncağın keçirildiyi yer; yığıncağı idarә edәcәk sәdr vә katib

Sual: Akt hansı hissәlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
giriş vә son
giriş, әlavә, son
giriş, izahat
giriş vә şәrh
şәrh vә son

Sual: Azәrbaycan respublikası “Lizinq xidmәti haqqında qanun” nә vaxt qәbul olunub?
(Çәki: 1)

15 may 2005
01 aprel 2003
22 yanvar 2002
29 noyabr 1994
28 noyabr 1995

Sual: Cari lizinq nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә

müәyyәn haqq ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur
malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutları

tәrәfindәn nәqd hesablaşma ilә satınalınmasıdır
rәqibin güclü tәrәfini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun

özünә qarşı istifadә edilsin
әmәkdaşlığa әsaslanan sazişlәr әsasında hәyata keçirilәn birbaşa investisiya

fәaliyyәtidir
idarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturudur

Sual: Faktorinq firmanın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün

müәyyәn faizlәr tutur, riskә görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb
edir

maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar

ödәnildikcә verilә bilәr
müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

Sual: İqtisadi mәzmununa görә nәyә aiddir? (Çәki: 1)
xarici tәrәfdaşlığa
birbaşa investisiyalara
birgә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
bank işinә
maliyyә sahәsinә



Sual: Qaytarılan lizinq nәdir? (Çәki: 1)
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar

ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak

әldә edir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz

hesablaşma sistemidir
Lizinq alanın lizinq verәnә borc öhdәliyidir

Sual: Lizinq iqtisadi mәzmununa görә nәyә aiddir? (Çәki: 1)
lisenziyalaşmaya
birbaşa investisiyaya
tollinq
müştәrәk müqavilәlәrә
podrat istehsalına

Sual: Lizinq sövdәlәşmәlәrinin tәrәflәri kim ola bilәr? (Çәki: 1)
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri, qeyri rezidentlәri
fәrdi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri vә digәr şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının qeyri rezident vә digәr şәxslәr
sahibkarların iri bazar subyektlәri

Sual: Orta müddәtlı lizinq hansı lizinqdir? (Çәki: 1)
1 ildәn  5 ilә qәdәr
il yarımdan  3 ilә qәdәr
2 ildәn  3 ilә qәdәr
1 ildәn  3 ilә kimi
3 ildәn  5 ilә qәdәr

Sual: Operativ lizinq nәdir? (Çәki: 1)
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda

lizinqalan qismindә dә iştirak edir
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak

әldә edir vә onu lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın
müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar
ödәnildikcә verilә bilәr

müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
qısa müddәtә tәtbiq edilәn maliyyә

Sual: Maşın vә avadanlıqların icarәsinin әsas formaları hansılardır? (Çәki: 1)
xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlәr



çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat
Çerter, Xayrinq, Lizinq
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq
Forfeytinq, çerter, xayrinq

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bir tәrәfin (satıcı) malı digәr tәrәfin (alıcı) mülkiyyәtinә satması, alıcının bu malı
qәbul etmәsi vә әvәzindә müvafiq pul vәsaitini ödәmәsi haqqında tәrәflәr arasında
bağlanan müqavilә necә adlanır: (Çәki: 1)

alqı – satqı müqavilәsi
tәchizat müqavilәsi
franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilә) müqavilәsi
konosament (gәmi ilә göndәrilәn yük üçün verilәn sәnәd)
lizinq razılaşması

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar alqı – satqı müqavilәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilә)
pәrakәndә alqı – satqı haqqında müqavilә
malların tәdarük edilmәsi haqqında müqavilә
kontraktasiya (tәsәrrüfat tәşkilatları arasında bağlanan müqavilә)
dövlәt ehtiyacları üçün mal tәdarükü muqavilәsi

Sual: Müqavilәnin nömrәsinin, imzalanma yerininin vә tarixinin, onu bağlayan tәrәfin
(tәşkilat, şirkәt) adının müәyyәn edildiyi giriş hissәsi necә adlanır: (Çәki: 1)

preambula
prelüdiya
proloq
giriş
başlanğıc

Sual: Müddәt әlamәtlәri üzrә tәsniflәndirilәn alqı – satqı sövdәlәşmәlәrinә aid deyil
(Çәki: 1)

barter sövdәlәşmәlәri
uzun müddәtli sövdәlәşmәlәr
qısa müddәtli sövdәlәşmәlәr
müddәtsiz sövdәlәşmәlәr
dәrhal tәdarük edilmә barәdә sövdәlәşmә



Sual: Ticarәt alqı – satqı sövdәlәşmәlәrinin әsas növlәrinә aid edilir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
eksport södәlәşmәlәri
import södәlәşmәlәri
reeksport södәlәşmәlәri
reimport södәlәşmәlәri

Sual: Balans nәdir? (Çәki: 1)
balans iki hissәdәn ibarәtdir
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv

hesabların yekun cәdvәlidi
balans biznes planı tәrkib hissәsidir
balans rüblük hesabların 2ci elementi
balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir

Sual: Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir? (Çәki: 1)
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial

aktivlәri
nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı
nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri

Sual: Firmanın iş planı layihәlәri hansı şöbәlәr tәrәfindәn hazırlanır? (Çәki: 1)
koordinasiya, mәtbuat, mediya, pablik rileyşinz şöbәlәri tәrәfindәn
marketinq, plananalitik, alqısatqı koordinasiya şöbәlәri tәrәfindәn
direktorlar şurası vә ümumi iclas tәrәfindәn
yeni әmtәәlәrin yaradılması, reklam, ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsi tәrәfindәn
tәdqiqatlar şöbәsi, maddi texniki tәchizat şöbәsi tәrәfindәn

Sual: Kommersiya müәssisәsinin işinin sәmәrәsinin әn mühüm göstәricisi nәdir? (Çәki:
1)

gәlirlilik vә xalis gәlirdir
mәnfәәtdir
operativ mәnfәәtdir
әmәliyat mәnfәәtdir
tәdavül xәrclәridir

Sual: Müәssisәlәrin kommersiya fәaliyyәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
alqısatqı
istehsal, emal
fәrdi istehsal vә satış
istehsal vә alqısatqı
istehsal, emal, alqısatqı



BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Keyfiyyәtsiz malın tәdarükünә qarşı irәli sürülәn iddia aşağıda göstәrilәn hallar
olmadan rәsmilәşdirilә bilmәz: (Çәki: 1)

qәbul etmә haqqında aktın әlavә olunması
alıcı müәssisәnin müәyyәn edilmiş qüsurların sәbәblәri barәdә versiyalarının

әsaslandırılması
qüsurların aradan qaldırılması üsullarının tövsiyyәsi
xәrclәr vә ziyanın әvәzinin ödәnilmәsi tәlәblәrinin razılaşdırılması
dәbbә pulunun ödәnilmәsinin razılaşdırılması

Sual: Malın müqavilәdә nәzәrdә tutulan assortimentin pozulması ilә tәdarük edilmәsi
halında alıcı müәssisәnin hüququ vardır: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
malın bir hissәsinin dәyişdirilmәsini tәlәb etmәk
malın hamısından imtina etmәk
ziyanın ödәnilmәsini tәlәb etmәk
malın tәdarükçünün hesaına daşınmasını tәlәb etmәk

Sual: Alıcı tәrәfindәn ticarәt sövdәlәşmәsinin öyrәnilmәsi mәqsәdilә sifariş edilәn malın
hazırlanması üçün zәruri olan şәrtlәrin, xidmәtlәrin, bütün әhәmiyyәtli elementlәrin әtraflı
göstәrildiyi kommersiya sәnәdi adlanır: (Çәki: 1)

sifariş
tәlәbnamә
kontrakt
müqavilә
arayış

Sual: Müqavilә münasibәtinin rәsmilәşdirilmәsini tezlәşdirmәk mәqsәdi ilә nә etmәk
olar? (Çәki: 1)

müqavilәnin müddәtinin uzadılması
müqavilәnin işlәnib hazırlanması
müqavilәnin göndәrilmәsi
müqavilәnin qeydiyyata alınması
müqavilәnin lәğvi

Sual: Alqısatqı müqavilәsi hansı müddәtә bağlana bilәr? (Çәki: 1)



beş illik, üç illik
iki illik, bir illik
mövsumi, birdәfәlik
beş illik, üç illik, iki illik, bir illik, mövsumi, birdәfәlik vә qısa müddәtli
qısa müddәtli, mövsümü

Sual: Pәrakәndә satış haqqında alqısatqı müqavilәsi nә vaxt bağlanmış sayılır? (Çәki:
1)

satıcının alıcıya kassa vә ya әmtәә çekini malın dәyәrinin ödәnilmәsini tәsdiq edәn
sәnәdi tәqdim etdiyi andan

alıcının malın çeşidini müәyyәn etdiyi andan
alıcının malı piştaxtadan götürdüyü andan
mallar haqqında mәlumatlar alıcıya tәqdim edildikdә
mallar haqqında informasiya şifahi şәkildә verildiyi andan

Sual: Pәrakәndә satış zamanı alıcıya tәqdim olunan әmtәә çekindә nәlәr göstәrilir?
(Çәki: 1)

satıcının adı, voinin nömrәsi, malın adı, ştirik kodu, qiymәti, ödәmә mәblәği, tarix vә
saat

satıcının adı vә ünvanı
malın miqdarı vә qiymәti
malı istehsal edәnin ünvanı
malın istehsal olunma tarixi

Sual: Pәrakәndә satış alqısatqı müqavilәsi bağlanarkәn nәyi etmәk qadağandır? (Çәki:
1)

bir şәxsә nisbәtәn digәrinә üstünlük vermәk
alıcını mәlumatlandırmaq
malın keyfiyyәt göstәricilәri haqqında informasiya tәqdim etmәk
malın istehsalçısı haqqında mәlumaq vermәk
son istifadә müddәti haqqında mәlumat vermәk

Sual: Pәrakәndә satış haqqında alqısatqı müqavilәsi hansı müqavilәdir? (Çәki: 1)
alqısatqı müqavilәsi ümumi müqavilәdir
birdәfәlik müqavilәdir
uzun müddәtli müqavilәdir
mövsümü bağlanan müqavilәdir
bir illik müqavilәdir

Sual: Kommersiya әmәliyyatlarının qanuni vә hüquqi mühafizәsi nәyin әsasında
reqlamentlәşdirilmәlidir? (Çәki: 1)

tapşırıq vasitәsi ilә
әmlak sanksiyası vasitәsi ilә
müqavilәlәr vasitәsi ilә
cәrimәlәr vasitәsi ilә
kommersiya aktları vasitәsi ilә



Sual: Tapşırıqlar vә mal bölüşdürücü sәnәdlәr neçә hissәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
bir hissәdәn
iki hissәdәn
üç hissәdәn
dörd hissәdәn
beş hissәdәn

Sual: Tapşırığın vә mal bölüşdürücü sәnәdin faktoru hissәsindә nәlәr әks etdirilir? (Çәki:
1)

әmtәәnin adı, kәmiyyәti, qiymәti, mәblәği
malgöndәrәnin rekvizitlәri
malalanın rekvizitlәri
ödәyicinin adı
әmtәәnin qiymәti

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aksept verәn şәxs necә adlanır: (Çәki: 1)
akseptant
oferent
referent
adresat
agent

Sual: Aparılma üsuluna görә hansı müşavirәlәri fәrqlәndirmirlәr? (Çәki: 1)
siyasi müşavirәlәr
avtoritar müşavirәlәr
azad müşavirәlәr
demokratik müşavirәlәr
diskussiya müşavirәlәri

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kommersiya fәaliyyәtini hәyata keçirәn tәdarükçüsatıcının istehsal etdiyi vә ya
aldığı malları şәrtlәşdirilmiş müddәtdә, şәxsi, ailәvi vә digәr növ istifadәdәn asılı
olmayaraq alıcıya vermәk barәdә üzәrinә götürdüyü öhdәlik necә adlanır: (Çәki: 1)

tәchizat müqavilәsi
konosament (gәmi ilә göndәrilәn yük üçün verilәn sәnәd)
franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilә) müqavilәsi
lizinq müqavilәsi
alqı  satqı müqavilәsi

Sual: Yükün daşınma üçün qәbul olunmasını tәsdiq edәn vә daşıyıcının yükü
yükdaşıyana vermәsini tәlәb edәn müqavilә necә adlanır: (Çәki: 1)

konosament (gәmi ilә göndәrilәn yük üçün verilәn sәnәd)
kontrakt (müqavilә)
lisenziya (xüsusi icazә)
franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilә)
patent

Sual: Bir ölkәnin ixracatçısının digәr ölkәnin komissionerinә müәyyәn birdәfәlik mal
partiyası üçün verdiyi birdәfәlik komission tapşırığı necә adlanır: (Çәki: 1)

indent
tender
patent
kontrakt
komitent

Sual: Tәdarükçü alıcı müәssisәyә mәqavilә şәrtlәrinә uyğun olmayan keyfiyyәtsiz mal
göndәrmişdirsә, alıcı tәdarükçüyә qarşı irәli sürdüyü iddiada necә tәlәb edә bilәr: (Çәki:
1)

bütün cavablar doğrudur
tәdarükçünün hesabına malı dәyişdirmәyi
tәdarükçünün hesabına malı tәmir etmәyi
malı ucuzlaşdırmağı
malı tәdarükçünün hesabına daşımağı

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Mәhsulun tәdarükü şәrtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
alıcıya satışdan sonra xidmәt göstәrilmәsi
malın qablaşdırılması
alıcının vә tәdarükçünün әsas vәzifәlәri
yüklәnmәnin xüsusiyyәtlәri
markalanma

Sual: Haqqı әvvәlcәdәn ödәnilmiş malın müәyyәn edilmiş müddәtdә çatdırılmaması
halında alıcı  müәssisәnin hüququ vardır: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
ödәnilmiş vәsaiti geri istәmәk
tәdarükçüyә malın vaxtında çatdırılması tәlәbi ilә iddia göndәrmәk
cәrimәlәrin ödәnilmәsi tәlәbi ilә iddia göndәrmәk
dәymiş ziyanın ödәnilmәsi tәlәbi ilә iddia göndәrmәk

Sual: Xarici ticarәt müqavilәsinin predmetinin müәyyәn etmәdiyi hallar: (Çәki: 1)
fors – major sәbәblәr
sövdәlәmәnin növü
malın miqdarı
malın baza şәrtlәri
malın miqdarı

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq kommersiya tәşkilatlarının rәhbәr
tutduqları әsas prinsipdir? (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
dövlәtin tәbii ehtiyatlar, maddi dәyәrlәr vә iqtisadi fәaliyyәt üzәrindә ayrılmaz

suverenliyi
milli suverenliyә tam hörmәt
daxili vә hökmәtlәrarası işlәrә qarışmamaq
dövlәtin beynәlxalq şirkәtin fәaliyyәtini nәzarәtdә saxlamaq vә tәnzimlәmәk hüququ

Sual: Әsasında әcnәbi kontragentlәrlә sövdәlәşmәlәrin hәyata keçirildiyi xarici ticarәt
sәnәdlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
ixrac üçün nәzәrdә tutulan mallarının istehsalını tәmin edәn sәnәdlәr
malların göndәrilmәyә hazırlanması üzrә sәnәdlәr
kommersiya sәnәdlәri
bankhesablaşma әmәliyyatları üzrә sәnәdlәr

Sual: Maddiәşya formalı malların alqı – satqısı, onların dәyәrinin kontragentlәr
tәrәfindәn müәyyәn edilmiş valyutada ödәnilmәsi ilә bağlı olan kommersiya fәaliyyәti
adlanır: (Çәki: 1)

alqı – satqı sövdәlәşmәsi
alqı – satqı



konsiqnasion ticarәt (xaricә gedәn malın mal sahibi hüququna malik olan ticarәt
agenti vasitәsilә satılması)

vasitәçilik fәaliyyәti
ticarәt aksiyası

Sual: Dәmiryolu nәqliyyatı orqanları tәrәfindәn mal partiyalarının qәbulunda faktiki vә
sәnәd üzrә mәlumatlar arasında kәmiyyәt fәrqinin müәyyәn edilmәsi hallarında
sonuncunun mütlәq iştirakı ilә tәrtib olunan sәnәd adlanır: (Çәki: 1)

kommersiya aktı
pakt
iddia
kontrakt
müqavilә

Sual: Tәrәflәrin әmlakın tәhvil verilmәsi, müvafiq işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin
göstәrilmәsi barәdә gәlәcәk razılaşma imzalamaları üçün әvvәlcәdәn götürdüklәri
öhdәlik müqavilәsi adlanır: (Çәki: 1)

ilkin müqavilә
әvәzi ödәnilәn müqavilә
әvәzi ödәnilmәyәn müqavilә
real müqavilә
konsensual müqavilә

Sual: Bir tәrәfin iradәsi ilә qanunlara vә digәr hüquqi aktlara uyğun olaraq vә ya tәrәflәrin
razılığı ilә yerinә yetirilәn sövdәlәşmә adlanır: (Çәki: 1)

birtәrәfli sövdәlәşmә
iktәrәfli sövdәlәşmә
çoxtәrәfli sövdәlәşmә
birdәfәlik sövdәlәşmә
yalan sövdәlәşmә

Sual: Elektron poçtdan istifadә imkan verir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
istәnilәn formatlı faylları vә sәnәdlәri göndәrmәk vә kuryer xidmәtlәrindә qәnaәt

etmәk imkanı
bahalı reklam kompaniyasına başlayanadәk çoxlu sayda sifariş almaq imkanı
bazarı daha yaxşı tanımaq, o cümlәdәn müştәrilәrin gözlәntilәrini, onların sizin

xidmәtlәriniz haqqında şәxsi vә obyektiv fikilәrini bilmәk imkanı
müştәrilәrә vә tәrәfdaşlara sonrakı analizi şirkәtin işini tәkmillәşdirәn anketlәr

göndәrmәklә marketinq tәtqiqatları keçirmәk imkanı

Sual: Elektron poçtdan istifadә edәrkәn hansı qaydaya әmәl edilmәsi tәlәb olunur?
(Çәki: 1)

bütün cavablar doğrudur
rәqiblәri alçaltmayın
düzgün başa düşülmәmәkdәn çәkinin



mәxfi poçt göndәrmәyin
sәriştәli, lakin operativ cavab verin

Sual: Etibarsız sövdәlәşmәlәrә aiddir: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
yanılmanın tәsiri altında yerinә yetirilәn sövdәlәşmәlәr
yalanın tәsiri altında yerinә yetirilәn sövdәlәşmәlәr
tәhdidin tәsiri altında yerinә yetirilәn sövdәlәşmәlәr
ağır şәraitin tәsiri altında yerinә yetirilәn sövdәlәşmәlәr

Sual: Beynәlxalq xüsusi hüququn unifikasiyası institutu – UNİDRUA neçәnci ildә
yaranmışdır? (Çәki: 1)

1926
1940
1957
1990
2001

Sual: Elektron poçtla işlәyәrkәn aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını etmәk olmaz? (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
tәsadüfәn rast gәldiyiniz ünvanlara reklam göndәrmәk
şәxsi yazışmalarınız üçün tәşkilatın pulsuz şәbәkәsindәn istifadә etmәk
mәlumatlarda digәr adamların elektron poçt ünvanlarını göstәrmәk
elektron poçtun ünvanından şәxsi mәqsәdlәr üçün istifadә etmәk

Sual: Әmlak mәsuliyyәti hansı formalarda müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
sanksiyalar kimi
cәrimә kimi
penya kimi
dәbbә pulu
hamısı

Sual: Cәrimә nәdir? (Çәki: 1)
mal alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur
mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn tәsirdir
bank tәrәfindәn alqısatqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunur
satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur
malın miqdarı az olduqda

Sual: Topdan yarmarkalarda tәrәflәr müqavilәni әn azı neçә nüsxәdә imzalayırlar?
(Çәki: 1)

2
3
4
5



6

Sual: Satıcı müqavilәdә göstәrilәn miqdardan az mal göndәrdikdә iddia necә tәmin
olunur? (Çәki: 1)

satıcı qalan malları göndәrmәklә yanaşı malın qiymәtini aşağı salmaqla
malın qalan hissәsini alıcıya göndәrmәklә
malın qiymәtini azaltmaqla
müqavilәnin şәrtlәrini dәyişdirmәklә
müqavilәni lәğv etmәklә

Sual: Hansı sazişlәr müqavilә ( kontrakt ) hesab olunur? (Çәki: 1)
mülki hüquqların vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinә yönәldilәn sazişlәrdir
dәyişilmәsinә vә yaxud xitam olunmasına yönәldilmiş sazişlәrdir
vәzifәlәrin әmәlkә gәlmәsinә yönәldilmiş sazişlәrdir
mülki hüquqların dәyişilmәsinә yönәldilmiş sәnәdlәrdir
mülki hüquqların vә vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinә, dәyişilmәsinә vә xitam

verilmәsinә, vәzifәlәrin әmәlә gәlmәsinә yönәldilmiş sazişlәrdir

Sual: Әmtәәlәrin daşınması üçün müqavilә eyni hüquqa malik neçә nüsxәdәn ibarәt
tәrtib olunur? (Çәki: 1)

bir nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
iki nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
iki nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
dörd nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur
beş nüsxәdәn ibarәt tәrtib olunur

Sual: Tapşırıqlar vә mal bölüşdürücü sәnәdlәr neçә hissәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
bir hissәdәn
iki hissәdәn
üç hissәdәn
dörd hissәdәn
beş hissәdәn

Sual: Tapşırıqlar vә mal bölüşdürücü sәnәdin birinci hissәsindә nәlәr göstәrilmәlidir?
(Çәki: 1)

malgöndәrәn vә malalanın rekvizitlәri; tapşırığın әsası, ödәyicinin adı
tapşırığın әsası
әmtәәnin adı, kәmiyyәti
әmtәәnin qiymәti
ödәyicinin adı

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 2



Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşgüzar danışaqlar aparılanda hansı metodlardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
dәyişkәn metod
inteqrasiya metodu
bәrabәrlәşdirmә metodu
kompramis metod
hamısı

Sual: Danışıqlar zamanı nәyi etdikdә müsbәt nәticә әldә etmәk olmaz? (Çәki: 1)
söylәmәli olduğunu dәqiq qәrarlaşdırdıqda
ekspromt şәkildә danışıqlar aparıldıqda
danışıqların başlanğıcına daha çox reaksiya variantları olduqda
müsbәt cavaba hazır olduqda
qabaqcadan telefon danışıqları olduqda

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Әgәr tezliklә saziş bağlamağa can atırsınızsa nә etmәk lazımdır? (Çәki: 1)
nә söylәmәli olduğunuzu dәqiqlәşdirin
partnyorunuza әmәkdaşlığa hazır olduğunuzu nümayiş etdirin
özünüzü tәqdim edin
sövdәlәşmәnin xatakterini açıqlamalı
dialoqa girmәk

Sual: Müqavilәnin ( kontraktın ) tәrtibi zamanı hansı rekvizitlәr göstәrilir? (Çәki: 1)
sәnәd növünün adı ( müqavilә ); bağlanılma tarixi vә yeri; müqavilә bağalayan

tәrәfin adı; vәzifәlәri göstәrilmәklә müqavilә imzalayanın vәzifәsi, soyadı vә adı
tәdarük edilәn әmtәәnin dәqiq adı, miqdarı, zәruri hallarda çeşidi, müqavilәnin

qüvvәdә olmasının ümumi müddәti vә tәdarüketmә müddәti, keyfiyyәti, texniki şәrtlәri
tara vә qablama barәsindә tәlәblәr; malların üzәrindә qiymәtin göstәrilmәsi,

әmtәәnin keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәri
satıcının alıcıya göndәrmәli olduğu hesablaşma sәnәdlәri; sәnәdlәrin göndәrilmә

müddәtlәri, malgöndәrәnin vә alıcının ödәmә şәrtlәri; malgöndәrәnin vә alıcının imzası



vә möhürü
bütün cavablar doğrudur

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kommersiya sәnәdi olan malgöndәrmә müqavilәlәrinin әsas müddәalarına nә
daxildir? (Çәki: 1)

müqavilәnin imzalandığı tarix
müqavilә bağlayan tәrәflәrin tam adı, icra müddәti vә malın göndәrilmәsi qaydaları
göndәrilәn malın kәmiyyәt, çeşidi, keyfiyyәt vә qablaşdırılması
malın qiymәtlәri, hesablaşma qaydaları vә әmlak mәsuliyyәti
hamısı

Sual: Malgöndәrmә müqavilәsinin bağlanılmasının әn çox yayılmış qaydası hansıdır?
(Çәki: 1)

danışıqlara әsasәn tәrәflәrdәn biri digәr tәrәfә iki nüsxәdәn ibarәt müqavilәnin
layihәsini tәqdim edir

danışıqları sürәtlәndirmәk
görüşlәri tәşkil etmәk
ofertayu cavab vermәk
reklamasiyaya cavab vermәk

Sual: Alıcı alqısatqı müqavilәsinin hansı şәrtlәrinin pozulmasına görә bildiriş vermәlidir?
(Çәki: 1)

miqdar
çeşid
keyfiyyәt
kompletlilik, tara vә qablaşmaya görә
hamısı

Sual: Әmlak sanksiyası nә vaxt baş verir? (Çәki: 1)
әmlak sanksiyası mülki müqavilәnin xitam vasitәsidir
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsi
әmlak sanksiyası mal göndәrәnә tәtbiq olunur
alıcı vә satıcı malın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq birbirinә tәtbiq edir
әmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta әmәl olunmadıqda tәtbiq edilir



Sual: Tapşırıqlar vә mal bölüşdürücü sәnәdlәrdә, müxabin hissәsindә nәlәr әks
etdiriliur? (Çәki: 1)

әmtәәnin adı vә kәmiyyәti
әmtәәnin qiymәti vә mәblәği
ödәyicinin adı
malgöndәrәnin vә malalanın rekvizitlәri, tapşırığın әsası, ödәyicinin adı
tapşırığın әsası

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Ödәniş tapşırığı nәdir? (Çәki: 1)
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә

tapşırığıdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vәsaitinin

köçürülmәsi barәdә banka verdiyi sәrәncamdır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrinin ödәnilmәsinә

alıcının razılığıdır
xüsusi hesab açılması barәdә bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә

tapşırığıdır
sәhmdar cәmiyyәtә kapital kimi müәyyәn miqdarda pulun ödәnilmәsini müәyyәn

edәn qiymәtli kağızdır

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Yarmarkalarda bağlanmış müqavilәlәri kim qeydiyyata alır? (Çәki: 1)
yarmarka komitәsi
yarmarka ümumi iclası
yarmarka komtisәnin işçi qrupu
yarmarka direktorluğu
müqavilәlәrin uçotu üzrә qrup

BÖLMӘ: 1502



Ad 1502

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Yarmarkalarda bağlanmış müqavilәnin sәnәdlәşdirilmәsinә vә qeydiyyata
alınmasına kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)

yarmarka direktorluğu
müqavilәlәrin uçotu üzrә qrup
yarmarka komitәsi
yarmarkanın ümumi iclası
yarmarka komitәsinin işçi qrupu

Sual: Real әmtәәnin alqısatqısı birja sövdәlәşmәsi olub nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
sövdәlәşmәlәrdәn dәrhal sonra әmtәәnin mütlәq satışını hәyata keçirmәklә

mülkiyyәt hüququ verәn sәnәdlәri tәqdim etmәkdir
fiziki mövcud olmayan әmtәәnin alqısatqısı üçün sövdәlәşmәlәr aparmaq
әmtәәnin qiymәtini razılaşdırmaq
әmtәәnin göndәrilmә şәrtini razılaşdırmaq
әmtәәnin göndәrilmә müddәtini razılaşdırmaq

Sual: Fyuçers sövdәlәşmәlәri hansı әmtәәlәrin satışıdır? (Çәki: 1)
istehsal olunmayan vә ya sövdәlәşmә anında fiziki baxımdan mövcud olmayan
sövdәlәşmә vaxtında mövcud olan әmtәәlәrin satışıdır
birja anbarında mövcud olan әmtәәnin satışıdır
әmtәәlәrin topdan satışı üçün sövdәlәşmәdir
әmtәәlәrin göndәrilmә sәnәdidir

Sual: Firmanın srift yazısı ( logotip ) nәdir? (Çәki: 1)
firmanın istehsal etdiyi әmtәә qrupunun vә ya hәr hansı konkret bir әmtәәsinin

adının qısaldılmış şәkildә yazılışıdır
firmanın istehsal etdiyi әmtәәnin adının yazılışıdır
firmanını adının yazılışıdır
firmanının yerlәşdiyi yerin adının yazılışdır
firmnın mülkiyyәt formasını әks etdirәn yazılışıdır

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: “Varrant” şәhadәtnamәsi kommersiya sәnәdi kimi satıcıya nә vaxt verilir? (Çәki: 1)
Varrant şәhadәtnamәsi satıcı әmtәәni birja anbarına tәhvil verdikdә vә әmtәәnin

siğorta haqqını, anbar xәrclәrini ödәdikdә
satıcı әmtәәni birja anbarına tәhvil verdikdә
satıcı әmtәәnin siğorta haqqını ödәdikdә
satıcı әmtәәnin anbar xәrclәrini ödәdikdә
satıcı әmtәәnin siğorta vә anbar xәrclәrini ödәdikdә

Sual: “Әmtәә birjaları vә birja ticarәti haqqında” qanun nә vaxt qәbul edilib? (Çәki: 1)
2000ci ildә
2001ci ildә
2002ci ildә
2003cü ildә
2005ci ildә

Sual: Firmanın logotiöi bir qayda olaraq neçә hәrfdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
35
45
56
47
57

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tәşkilati sәnәdlәrin neçә növü var? (Çәki: 1)
1
4
3
2
5

Sual: Sәrәncamverici sәnәdlәr hansılardır? (Çәki: 1)
qәtnamә, sәrәncam, qәrar, әmr



arayış, teleqram, faks, mәktub
әsasnamә, nizamnamә, tәlimat, qayda
qәrar, arayış, tәlimat, qayda
arayış, qәrar, sәrәncam, teleqram

Sual: Hansı şәxsi heyәtә dair mәlumat sәnәdlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
şәxsi işlәr
şәxsi vәrәqәlәr
tәrcümeyihal
qәrar
xasiyyәtnamә

Sual: Әsasnamәnin bölmәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
ümumi bölmә
vәzifә vә funksiyalar
tapşırılan funksiyanın yerinә yetirilmәsi üçün hüquq bölmәsi
istehsal bölmәsinin idarә edilmәsindә işlәrin tәşkili
xüsusi bölmә

Sual: Qәtnamә necә qәbul edilir? Düzgün olmayan variantı seçin (Çәki: 1)
dövlәt idarәetmә orqanları, müxtәlif kollegial vә ictimai orqanlar tәrәfindәn
qurultaylar tәrәfindәn
konfranslar tәrәfindәn
yığıncaqlar tәrәfindәn
yerli icra hakimiyyәtlәri tәrәfindәn

Sual: Aşağıdakılardan hansı eyni qrupa aid sәnәdlәrdir? (Çәki: 1)
әsasnamә, mәktublar, qaydalar, arayışlar
şәxsi vәrәqәlәr, şәxsi işlәr, sәrәncamlar, xasiyyәtnamә
qәtnamә, sәrәncamlar, qәrarlar, әmrlәr
tәrcümeyihal, qәtnamә, әsasnamә, mәktublar
teleqramlar, arayışlar, tәlimat, qaydalar

Sual: Әmәk kitabçası hansı formada olur? (Çәki: 1)
10sm*14sm ölçüdә, üz qabığı yaşıl rәngdә
10sm*14sm ölçüdә, üz qabığı yaşıl rәngdә
10sm*14sm ölçüdә, üz qabığı qırmızı rәngdә
9sm*12sm ölçüdә, üz qabığı qırmızı rәngdә
heç biri

Sual: Әsasnamәnin vәzifә vә funksiyalar bölmәsinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
daxili tәsәrrüfat bölmәsinin әsas istiqamәti
qarşıya qoyulan vәzifәnin yerinә yetirilmәsindә yeni texnikanın tәtbiqi
elmi naliyyәtdәn istifadә edilmәsi qaydaları



qabaqcıl iş tәcrübәsindәn istifadә qaydaları
bütün cavablar doğrudur

Sual: Әsasnamәnin hüquq bölmәsinә hansılar daxildir? (Çәki: 1)
dövriyyә vәsaitlәrindәn, işçi qüvvәsindәn, tәbii torpaq ehtiyatlarından istifadә

edilәmәsi
tez xarab olan mәhsulların satışı
işçinin işә qәbul edilmәsi vә başqa işә keçirilmәsi, nizamintizama cәlb olunması
işçilәrin maddi vә mәnәvi cәhәtdәn mükafatlandırılması hüququ
bütün cavablar doğrudur

Sual: Әsasnamәnin işlәrin tәşkili bölmәsindә nәlәr göstәrilir? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat rәhbәrinin tәsdiq etdiyi ştat cәdvәlinә әsasәn rәhbәrlik edәn şәxsin adı
onların işә qәbul edilmәsi vә işdәn azad edilmәsi
istehsal vahidi daxilindә işin tәşkili
idarәetmәnin tәşkili forma vә metodları, bölmәnin strukturu
bütün cavablar doğrudur

Sual: Әmәk mәsәlәlәri üzrә sәnәdlәr hansılardır? 1. әrizә 3. tәrcümeyihal 5. әmәk
kitabçası 2. akt 4. müqavilә 6. protokol (Çәki: 1)

1, 2, 6
1, 3, 5
2, 4, 6
3, 4, 5
2, 3, 5

Sual: Әmәk kitabçasına tәsdiqedici sәnәdlәr әsasında nәlәr daxil edilir? 1. soyadı, adı,
atasının adı 3. doğulduğu gün, ay il 5. rәy 2. әrizә 4. peşә vә ixtisası 6. tәlimat (Çәki: 1)

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

Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir dövrümüzdә protokolun müxtәlif işlәnmә
mәqamlarına aid deyil. 1. Müşavirә, konfrans, iclas vә plenumda söylәnilәn çıxışları vә
çıxarılan qәrarı tәzahür etdirmәk üçün protokol yazılır 2. Hәmçinin hәr hansı bir ictimai
qaydanın, dövlәt qanunun pozulması ilә әlaqәdar tәrtib olunmuş akta әlavә etmәk üçün
dә protokol yazılır 3. Sәmimilik, düzgünlük, aşkarlıq, qarşı tәrәfә hörmәt prinsiplәri
әsasında qurula bilәr, lakin qeyrisәmimilik prinsiplәrinә dә әsaslana bilәr 4. Daha geniş
fәaliyyәt sahәsindә dövlәtlәrarası saziş, müqavilә vә s. bağlanan zaman da keçirilәn
yığıncağın protokolu yazılır (Çәki: 1)

1
2
3
4



1,4

Sual: Arayış vә mәlumat vәrәqәsinin mәtni neçә hissәdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
iki; giriş vә son
üç; giriş, nәticә, tәkliflәr
üç; faktlar, nәticәlәr vә tәkliflәr
iki; faktlar vә son
dörd; giriş, nәticә, tәkliflәr, son

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İşgüzar danışaqlara qarşı olan tәlәblәr hansılardır? (Çәki: 1)
bilgilik
mәntiqlik
nitqә emosianal rәng vermәk
sözlәrin düzgün işlәnilmәsinә, tәlәffüzünә, vurğusuna diqqәt etmәk
hamısı

Sual: Kommersiya danışıqları vә yazışmaları kursunun öyrәnilmәsinin әsas
mәqsәdlәrinә aid deyil (Çәki: 1)

Kommersiya müqavilәlәrinin vә işgüzar yazışmaların statistikasının aparılması
Kommersiya müqavilәlәrinin vә işgüzar mәktubların rәsmilәşdirilmәsi vәrdişlәrinin

әldә edilmәsi
Kommersiya fәaliyyәti gedişindә danışıqlar prosesinin tәşkilinin әsasları haqqında

biliklәrin әldә edilmәsi
Kommersiya danışıqları prosesindә tәtbiq olunan әsas metodlar vә üsullar barәdә

düzgün tәsәvvürlәrin formalaşması
Bazr iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya danışıqlarının vә yazışmalarının rolunun vә

әhәmiyyәtinin müәyyәn olunması

Sual: psixologiyada ünsiyyәtin mühüm tәrәflәri: (Çәki: 1)
kommunikativ,interaktiv, perseptiv
 kommunikativ,interaktiv
Koqnitiv,interaktiv,perseptiv
Koqnitiv,verbal,interaktiv
İnteraktiv,verba,qeyri verbal



Sual: Mәzmunundan asılı olaraq ünsiyyәtin növlә¬ri: (Çәki: 1)
Maddi, Koqnitiv, kondision,işgüzar,motivlәrlә bağlı ünsiyyәt
Kondision,maddi,verbal,bioloji
Maddi,sosial,verbal,koqnitiv
Vasitәli vә vasitәsiz ünsiyyәt
Cavablar sәhvdir

Sual: Mәqsәddәn asılı olaraq ünsiyyәtin növlәri (Çәki: 1)
bioloji vә sosial
maddi vә mәnәvi
vasitәli vasitәsiz
Koqnitiv, kondision
Vasitәli vә vasitәsiz ünsiyyәt

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Reklamasiyaya cavab verәrkәn hansı variantlardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
әgәr qәrar qәbul olunmazsa, iddianın baxılmaq üçün qәbul olunduğu barәdә

informasiya verilir
iddia tam vә ya qismәn qәbul olunduğu halda әgәr pul ödәnişi tәlәb olunmursa,

onda onun tәmin olunması müddәti vә üsulu göstәrilir
pul ödәnişi zamanı qәbul olunmuş mәblәğ vә ödәniş tapşırığının nömrәsi vә tarixi

göstәrilir
әgәr iddia tam vә ya qismәn rәdd edilәrsә, onda imtinanı әsaslandıran normativ

aktlara vә digәr sәnәdlәrә istinad edәrәk imtinanın sәbәblәri göstәrilir
bütün cavablar doğrudur

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı qaydalar nәyә aiddir? 05#3 1. Rәsmi sәnәd formasıdır 2. Forma vә
mәzmununa görә bir vә ya bir neçә mәsәlәni özündә әks etdirә bilәr 3. Sadә mәzmunlu



növündә çıxışların sayı vә çıxarılan qәrar nisbәtәn az olur (Çәki: 1)
akt
müzakirә
protokol
rәy
bütün cavablar doğrudur

Sual: Geniş protokollarda protokolun giriş hissәsindә nәlәr әks olunur? 1. sәdrin vә
katibin adları vә soyadları 2. protokolun tәrtib olunma yeri 3. dәvәt edilәnlәrin syahısı 4.
mәruzәçinin ( mәruzәçilәrin ) adları vә soyadları 5. protokolun adı vә sıra nömrәsi 6.
müzakirә edilәcәk mәsәlәnin ( mәsәlәlәrin adları ) (Çәki: 1)

1, 2, 3, 5
1, 3, 4, 6
2, 4, 5, 6
1, 3, 5, 6
1, 2, 4, 6

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Mülki mәcәllәyә görә әmlak mәsuliyyәti nәdir? (Çәki: 1)
әmlak sanksiyası mülki müqavilәnin xitam vasitәsidir
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә

vadar etmәk üçün tәzyiq vasitәsidir
әmlak sanksiyası mal göndәrәnә tәdbiq olunur
alıcı vә satıcı malın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq birbirinә tәtbiq edir
әmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta әmәl olunmadıqda tutulur

Sual: Mallara olan tәlәbnamә vә sifarişlәrin fәrqi nәdir? (Çәki: 1)
tәlәbin tәşkilatın әmtәәlәrә olan tәlәblәrini әks etdirәn sәnәddir
tәlәbnamәdәn fәrqli olaraq sifarişmalgönәrәnlәrdәn әhalinin tәlәbini ödәmәk üçün

vacib olan әmtәәlәrin konkret müddәtdә hazırlanıb göndәrilmәsini tәlәb edәn sәnәddir
sifariş malların ödәnilmәsi üçün tәlәbnamә sәnәdidir
tәlәbnamә vasitәçi firmanın öhdәlik sәnәdidir
mülki mәsәlәlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq sifarişlәr hazırlanır, tәlәbnamәlәrin isә

buna aidiyyatı yoxdur

Sual: Birbaşa müqavilә әlaqәlәri nәdir? (Çәki: 1)
vasitәçilәrlә alıcı vә satıcı arasındakı әlaqәdir



vasitәçi olmadan bilavasitә әmtәә alıcıları vә istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı
әlaqәdir

iki tәrәf arasındakı birbaşa uzunmüddәtә baglanmış әks әlaqәdir
borc alanla bank arasında vasitәçi olmadan olan әlaqәdir
alıcı vә satıcı arasında bağlanan müqavilә әlaqәsidir

Sual: Mal göndәrmә müqavilәsi nәdir? (Çәki: 1)
Malgöndәrәn vә alıcılar arasınndakı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әn vacib formasıdır.
yükdaşıma şәrtlәrinin pozulmasına görә tәrtib edilәn vә pozuntunun sәbәbkarını

iddia bildirәn sәnәd
keyfiyyәtin, onun keyfiyyәt üzrә standartlara vә texniki şәrtlәrә uyğun gәldiyini tәsdiq

edәn sәnәd
satıcının alıcıya müәyyәn müddәtә, möhlәtlә әmtәә әvәzinә verdiyi sәnәd
kommersiya mәsrәflәrinin, pozuntuların göstәrildiyi sәnәd

Sual: Uzunmüddәtli kommersiya planlaşdırılması hansı müddәti әhatә edir? (Çәki: 1)
әsasәn konkret mәqsәdlәri әhatә edir 5 il müddәtini әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır,

strateji mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, 5 il müddәtini әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir
әrzaq mallarının satışını hәyata keçirir, uzun müddәtli olur

Sual: Ortamüddәtli kommersiya planlaşdırılması hansı mәqsәdlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır,

strateji mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını hәyata keçirir
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir

Sual: Qısamüddәtli kommersiya planlaşdırılması hansı müddәtdә müәyyәnlәşdirilir?
(Çәki: 1)

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, 1 illik müddәtә müәyyәnlәşdirilir
cari operativ planlaşmadır vә müәssisәnin illik, yarımillik vә s. müddәtә vәzifәlәrini

müәyyәnlәşdirir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır,

strateci mәqsәdlәri ifadә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını hәyata keçirir

Sual: Kommersiya işindә ticarәtvasitәçi әmәliyyatı necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
vasitәçinin kömәyi ilә alıcı vә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn

әmәliyyatlardır
әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk



göstәrilmәsidir
әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә

aralarında bağlanmış saziş әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn
әmәliyyatdır

Sual: Nümunәvi müqavilәlәr üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?
(Çәki: 1)

qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında
gömrük orqanlarının hәll etmәsi qaydasında
nümunәvi kontraktı hazırlanmış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada
birja komitәlәrinin müәyyәnlәşdirdiyi qaydada

Sual: Ticarәt kompensasiya sövdәlәşmәlәri әn geci hansı müddәtdә başa çatmalıdır?
(Çәki: 1)

36 ay müddәtinә
24 ay müddәtinә
12 ay müddәtinә
48 ay müddәtinә
6 ay müddәtinә

Sual: Tәklifin bütün şәrtlәri ilә razılaşdıqda alıcı hansı hәrәkәtlәri yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
ofertaya qarşı әks oferta göndәrir
poçt vә ya teleqraf vasitәsi ilә satıcıya yazılı şәkildә onu tәsdiq etmәk barәdә cavab

göndәrir
müqavilәni imzalayıb geri qaytarır
әmtәәni göndәrmәyә başlayır nәqliyyatı seçir
sifariş olunan әmtәәni qәbul etmәyә hazırlaşır strateci planlaşmanı hәyata keçirir

Sual: Bir tәrәfli müqavil әnәdir? (Çәki: 1)
müqavilәyә görә bir tәrәf üçün hüquq, digәr tәrәf üçün öhdәlik yarandıqda
bir tәrәf üçün vardövlәt, digәr tәrәf üçün şәrait yaratmalıdır
bir tәrәf üçün siyasi fәaliyyәt , digәr tәrәf üçün isә inzibati әhәmiyyәt kәsb etmәlidir
bir tәrәf üçün iqtisdi, digәr tәrәf üçün mülki әhәmiyyәt kәsb etmәlidir
heç biri doğru deyil

Sual: Mal spesifikasiyası hansı әmtәәlәrlә tәtbiq olunur (Çәki: 1)
Mürәkkәb çeşidli әşyalardır
 Sadә çeşidli әmtәәlәrlә
Sadә vә mürәkkәb әmtәәlәrlә
Asan әldә olunan әmtәәlәr
Heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı kommersiya danışıqlarının mexanizminә daxildir?



(Çәki: 1)
mәqsәdlәrin vә maraqların әlaqәlәndirilmәsi
tәrәflәrin qarşılıqlı etimadına nail olmaq
hakimiyyәt balansının tәmin olunması
qarşılıqlı nәzarәtin tәmin olunması
bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarının aparılması prosesinin
mexanizmlәrinә daxil edilmir: (Çәki: 1)

öz mәqsәdinә istәnilәn yolla nail olmaq
mәqsәdlәrin vә maraqların әlaqәlәndirilmәsi
tәrәflәrin qarşılıqlı etimadına nail olmaq
hakimiyyәt balansının tәmin olunması
qarşılıqlı nәzarәtin tәmin olunması

Sual: Danışıqlar zamanı hәr şeydәn әvvәl nәyin öyrәnilmәsi tәlәb olunur? (Çәki: 1)
partnyorunuzun sizin әmtәәlәrә tәlabatının olubolmadığı
әmtәәlәrin almaq hüququnun olması
lisenziyanın olması
әmtәәnin dәyәrinin ödәnilmәsi imkanlarının olması
hamısı

Sual: İşgüzar danışaqlara hazırlıq necә aparılmalıdır? (Çәki: 1)
tәşkilatı hazırlıq
mәzmunca hazırlıq
mәzmunca vә tәşkilatı hazırlıq
danışıqların yerinin müәyyәn etmәklә
danışıqların yerinin müәyyәn etmәklә

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması qaydalarına hansılar daxildir? (Çәki: 1)
fikrinizi qısa vә mahiyyәt etibarilә bildirmәk
mübahisәlәrә deyil, yalnız faktlara istinad etmәk
xırda detallara meylli olmamaq
aqressiv tәrәf müqabillәri ilә görüşdә münaqişәlәrdәn qaçmaq
hamısı

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına hansı daxil deyil? (Çәki: 1)
ancaq faktlara әsaslanmaq, detallara çox da fikir vermәmәk
aydın vә qısa danışmaq, mәn kәlimәsindәn ehtiyatla istifadә etmәk
tәrәf müqabili ilә konfliktdәn qaçmaq
tәrәf müqabilini sıxışdırmaq daha çox mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi ilә tәkbaşına
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürәkkәblәşdirmәmәk

Sual: İşgüzar danışıqların tәşkili nәzәrdә tutur: (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur



işgüzar danışıq üçün vaxtın müәyyәn edilmәsi
danışıqların aparılması üçün yerin seçilmәsi
iştirakçıların sayının müәyyәn edilmәsi
mәlumatın toplanması vә işlәnmәsi

Sual: İşgüzar görüşlәr zamanı qәbulun hazırlığına qoyulan tәlәblәr hansılardır? (Çәki: 1)
qәbulun növünün seçilmәsi
dәvәt olunanların siyahısının hazırlanması
dәvәtnamәlәrin paylanılması, otağın hazırlanması
qonaqların stol arxasında yerlәşdirilmәsi planının tәrtib olunması
hamısı

Sual: İşgüzar informasiyaya nә daxil deyil? (Çәki: 1)
maliyyә mәlumatları
malın qiymәti haqqında mәlumat
ENMnın proqram tәminatı
heyәtin siyahısı
malın adı vә çeşidlәri

Sual: İşgüzar protokol nәdir? (Çәki: 1)
görüşün vaxtını müәyyәn etmәkdir
görüşün keçirilmәsi qaydasıdır
görüşün yerinin müәyyәn edilmәsidir
görüşün nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsidir
görüşdә müzakirә olunacaq gündәlik mәsәlәlәrin tәrtib edilmәsidir

Sual: İşgüzar yazışmalarda elektron poçtun tәtbiqi nәyә şәrait yaradır? (Çәki: 1)
maliyyә vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәyә
mәktubun qeydiyyata alınmasına
icrasının dayandırılmasına
tәklifin tәmin edilmәsinә
iddianın tәmin edilmәsinә

Sual: Kommersiya sәnәdi olan alqısatqı müqavilәlәrinin hәyata keçirilmәsinin normativ
hüquqi bazası nәdir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi
Azәrbsycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsi
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi
Müәssisәlәr Haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq Fәaliyyәti Haqqında AR Qanunu

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı tәrәfdaşınızı öz düzgünlüyünüzә inandırmağa
kömәk edәn güclü arqumentә aid deyil: (Çәki: 1)

әsassız xәyallar, tәxminlәr, fәrziyyәlәr, uydurmalar
dәqiq müәyyәn edilmiş vә qarşılıqlı әlaqәlәndirilәn faktlar vә onlardan irәli gәlәn



mülahizәlәr
qanunlar, nizamnamәlәr, rәhbәr sәnәdlәr
tәcrübәdә yoxlanılmış nәticәlәr
hadisәlәrin şahidlәrinin ifadәlәri

Sual: İşgüzar yazışmalarda elektron poçtun tәtbiqi nәyә şәrait yaradır? (Çәki: 1)
maliyyә vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәyә
mәktubun qeydiyyata alınmasına
icrasının dayandırılmasına
tәklifin tәmin edilmәsinә
iddianın tәmin edilmәsinә

Sual: Ünsiyyәtin Emotiv funksiyası: (Çәki: 1)
emosiyaların mübadilәsidir
mәqsәdlәrin mübadilәsidir
fikir mübadilәsidir
davranış mübadilәsidir
cavablar sәhvdir

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Asent firma olaraq xaricdәn mal alan firmalar hansılardır? (Çәki: 1)
öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişlәri

yerlәşdirәn vә öz ölkәsini alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
alıcıya istehsalçıixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn

vә alıcıdan onun ödәmә qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn
firmalardır

müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq vasitәçinin adından vә onun hesabına
sövdәlәşmәlәrin bağlanmasında vasitәçilik edәn firmalardır

öz ölkәsini bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış
agent müqavilәlәri әsasında fәaliyyәt göstәrәn firmalardır

öz vasitәçisi üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır

Sual: fiskal nәzarәt funksiyası gömrük tarifinin nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)
milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsini vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsi ilә

istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә



sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә

struktur dәyişikliklәrin stimullaşdırılmasına

Sual: Miqdar barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir.Alıcının miqdar barәdә iradı
hansı qaydada ödәnilir? (Çәki: 1)

çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsi ilә
çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә
әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә
qüsurların aradan qaldırılması ilә
çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi, yaxud ödәnilmiş pulun geri

qaytarılması vasitәsi ilә

Sual: Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında
müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)

mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
çevik qiymәtlәr әsasında
tәrәflәrin razılaşdıqları qiymәtlәr әsasında
transfer qiymәtlәr әsasında
dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında

Sual: Danışıqların nәticәlәrini tәhlil etmәk üçün aşağıdakı mövqelәrin hansından istifadә
etmәk lazımdır? Düzgün olanı seçin. 1. Bir kommersant kimi formalaşaraq nәzakәtli,
taktikalı, nәvazişli, xoşniyyәtli, tәvazökar olmaq vә öz emosiyalarını idarә etmәyi
bacarmaq lazımdır 2. Danışıqlara hazırlıq ( mәzmununa, iştirakçıların tәrkibinә,
metodikasına, tәşkilinә görә danışıqlara yaxşımı hazırlaşmışıq ) 3. Mәqsәdә nail olmaq (
nәyә nail olduq vә nәyә nail olmadıq ) 4. Müvafiq icra orqanının qәrarı әsasında әmtәә
nişanından istifadә olunmaması (Çәki: 1)

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

Sual: İşgüzar danışıqlar sona çatdıqda necә rәsmilәşdirilir? Düzgün olanı seçin. 1.
protokol tәrtib olunur 2. tәlimat tәrtib olunur 3. sәrәncam tәrtib olunur 4. müqavilә tәrtib
olunur (Çәki: 1)

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

Sual: B.F.Lomova görә ünsiyyәtin funksiyaları necә qruplaşır (Çәki: 1)
mәlumati  kommunikativ, tәnzimedici kommunikativ, affek¬tiv kommunikativ.
mәlumati  kommunikativ, tәnzimedici kommunikativ



qarşılıqlı münasibәtlәrin yaranmasına görә, qarşılıqlı münasibәtlәrin
tәnzimlәnmәsinә görә

işgüzar vә şәxsiyyәtlәrarası әlaqәlәrә görә
doğru cavab yoxdur

Sual: Ünsiyyәtin mahiyyәtini ifadә etmir: (Çәki: 1)
Ünsiyyәt insanın şәxsi hәyatını tәnzimlәyәn prosesdir
ünsiyyәt fikirlәrin tәәssüratların başqalarına verilmәsi prosesidir
ünsiyyәti insanların birbirini anlamas,ı başa düşmәsi prosesidir
Ünsiyyәtinsanların başqalarına olan tәlәbatıdır
Ünsiyyәt obyektiv varlığın dәrk edilmәsini tәmin edәn әsas şәrtdir

Sual: Temperamentin növlәrinә aid edilir (Çәki: 1)
Sanqvinik vә melanxolik
Ekstravert vә xolerik
Ambivert vә introvert
Melanxolik vә frigid
Düzgün cavab yoxdur

Sual: İnformasiya mübadilәsi bu sxem üzrә hәyata keçir: (Çәki: 1)
K – İ – R (kommunikator informasiya resipient)
K – M –R (kommunikatormübadilәresipient)
KR (kommunikator – resipient)
İ – R (informasiya – resipient)
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Qeyri verbal kommunikasiya vasitәlәri (Çәki: 1)
Mimika,intonasiya,proksimika, kinesika
Mimika,kinesika,emosiya
Visual ünsiyyәt,gözlәrin tәması vә söz
Dil,nitq
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Melanxolik” tip insanlar hesab edilir (Çәki: 1)
Zәif tip hәssas,küskün,qapalı
Sakit tip  qüvvәtli, tarazlı, asta
Zirәk tip  qüvvәtli, tarazlı (müvazinәtli), cәld
Coşğun tip qüvvәtli, müvazinәtsiz
Tәşәbbüskar,emosional

Sual: ”xolerik” tip insanlar hesab edilir (Çәki: 1)
Coşğun tip qüvvәtli, müvazinәtsiz
Tәşәbbüskar,emosional
Zirәk tip  qüvvәtli, tarazlı (müvazinәtli), cәld



Sakit tip  qüvvәtli, tarazlı, asta
Zәif tip hәssas,küskün,qapalı

Sual: ”Fleqmatik” tip insanlar hesab edilir (Çәki: 1)
Sakit tip  qüvvәtli, tarazlı, asta
Zәif tip hәssas,küskün,qapalı
Zirәk tip  qüvvәtli, tarazlı (müvazinәtli), cәld
Coşğun tip qüvvәtli, müvazinәtsiz
Emosional,çılğın

Sual: sanqvinik” tip insanlar hesab edilir (Çәki: 1)
Zirәk tip  qüvvәtli, tarazlı (müvazinәtli), cәld
Coşğun tip qüvvәtli, müvazinәtsiz
Zәif tip hәssas,küskün,qapalı
Sakit tip  qüvvәtli, tarazlı, asta
Tәnbәl,laqeyd

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Kommersiyanın strateqiyası hansı әsas amillәr әsasında işlәnilir? (Çәki: 1)
İqtisadi vә sosial vәziyyәtin tәhlili.
Bazarın tәtqiq olunması
Müәssisәnin rәqabәt mübarizәsindә imkanlarının öyrәnilmәsi
Sifarişlәrin seçilmәsi.
Mal siyasәtinin müәyyәn edilmәsi

Sual: Kommersiya fәaliyyәtindә reklama qarşı irәli sürülәn әn mühüm tәlәblәrә hansılar
aid edilir? (Çәki: 1)

Düzgünlük
Konkretlilik
Mәqsәdyönlülük
Humanizm
Sәriştәlilik

Sual: Kommersiya müәssisәlәrinin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
Mühasibat vә maliyyә hesabatlarına.
Pәrakәndә satış mal dövriyyәsi balansına.



Әhalinin pul gәliri vә xәrclәri balansına
Operativ uçot materiallarına
Ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara.

Sual: Xidmәt sferasında әmәyin normalaşdırılmasının әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki:
1)

XIdmәt sferasında әmәyin normalaşdırılmasında sәrf olunan ictimaizәruri iş vaxtı.
Tәşkilatitexniki şәraitdә işlәrin yerinә yetirilmәsi.
Әmәk mәhsuldarlığının artırılması üçün yeni normativ ehtiyatların hazırlanması.
Әmәyin ödәnilmәsindә texniki şәraitin nәzәrә alınması.
Әmәyin normalaşdırılmasının xidmәt şәraitindә tәtbiqi.

Sual: Xidmәt sahәsindә әmәyin ödәnilmәsinin әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Әmәk haqqının sahibkar tәrәfindәn ödәnilmәsi
әmәk haqqının kәmiyyәt vә keyfiyyәtә görә verilmәsi.
Әmәk haqqının işçinin ixtisasına görә fәrqlәndirilmәsi
Әmәk mәhsuldarlığının artırılması.
Xidmәt sahәsindә tarif sistemindәn istifadә olunması.
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