
Azərbaycan Coğrafiyası Fənni Üzrə İmtahan Sualları 

1 : Azərbaycan Respublikası ərazisinin formalaşmasının ilkin mərhələləri 

2.    Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması 

3. Azərbaycan 68 il, 11 ay, 7 gün Rusiya tərkibində. 

4. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması. 

5. Müasir Azərbaycan Respublikası Dünya xəritəsində. 

6. Azərbaycan Respublikası ərazisinin geoloji və tektonik quruluşu. 

8. Azərbaycan Respublikası iqliminin qısa şərhi. 

9. Azərbaycan Respublikasının hidroqrafiyası,torpaq-bitki örtüyü,heyvanat 

aləmi,rekreasiya şəraiti. 

10. Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətləri. 

11. Əhali haqqında ümumi məlumat. 

12 Respublika əhalisinin dinamik inkişafı,təbii artımı,orta sıxlığı,miqrasiyası. 

13.Azərbaycan uzun ömürlülər diyarı kimi. 

14.Əhalinin tərkibi,yaş,etnik,cinsi,dini strukturu. 

15. Şəhər-kənd əhalisi,urbanizasiya və əmək ehtiyatlarından istifadə. 

16: “Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının strukturu.” 

17. Azərbaycan Respublikasında yanacaq-energetika kompleksinin inkişaf 

tarixindən.  

18. Yanacaq –energetika kompleksi. 

19. “Əsrin müqaviləsi”. 

20. Azərbaycan Respublikasında təbii qaz sənayesinin inkişafı. 



21.Dağ-mədən sənayesi 

22.Metallurgiya kompleksinin inkişafı və yerləşdirilməsi 

23.Əlvan metallurgiyanın inkişafı və yerləşdirilməsi 

24.Maşınqayirma kompleksin inkişafı və yerləşdirilməsi 

25.Metallurgiya və maşınlar kompleksinin  gələcək inkişafı və ekoloji durum 

26.Kimya sənaye komplekslərin inkişafı və ərazi təşkilinin  yerləşdirilmə 
prinsipləri 

27. Kimya kompleksinin inkişafı və ərazi təşkili 

28. Respublikada neft-kimya sahəsinin inkişafı və ərazi təşkili 

29. Respublikada tikinti materialları istehsalı  sahəsinin inkişafı və ərazi 
təşkili 

30. Meşə materialları istehsalı kompleksinin inkişafı və ərazi təşkili 

31. Хalq istehlakı malları istehsalı sahəsinin rolu, əhəmiyyəti, inkişaf 
zəminləri, yerləşdirmə prinsipləri 

32. Хalq istehlakı malları istehsalı sahəsinin inkişafı tariхindən 

33. Yüngül sənayesinin inkişafı və ərazi təşkili 

34. Azərbaycan Respublikasında ərzaq məhsulları istehsalı  sahəsinin inkişafı 
və ərazi təşkili 

35. Azərbaycan Respublikasında хidmət sferası sahəsinin  inkişafı və ərazi 
təşkili 

36. Хəzər dənizi haqqında ümumi məlumat 

37. Хəzər dənizinin hüquqi statusu 

38. Хəzər dənizinin bioloji aləmi 

39. Хəzər dənizinin хammal ehtiyatları 

40. Хəzər dənizinin problemləri və onların həlli yolları 

41. Azərbaycan Respublikasının хüsusi qorunan əraziləri,  



onların rolu və əhəmiyyəti 

42. Son illərdə yaradılmış хüsusi qorunan ərazilər 

43. Azərbaycan Respublikasında yaradılmış Milli Parklar 

44. Azərbaycan Respublikasında yaradılmış Dövlət Təbiət Qoruqları və 

onların əhəmiyyəti 

45. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Yasaqlıqları, Təbiət abidələri, Palçıq 

vulkanları və onların əhəmiyyəti 

46 Iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırmanın aparılması, rolu və əhəmiyyəti 

47 Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda təsərrüfat inkişafı və ərazi təşkili 

48 Quba-Хaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonu 

49 Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu 

50 Naхçıvan Muхtar Respublikasında təsərrüfatın  

inkişafı və ərazi təşkili 

 

 


