
“SİYASİ  VƏ  İQTİSADİ  COĞRAFİYA” YEKUN IMT (AZ) 
 
 

1. “Sosial və iqtisadi coğrafiya” fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri. 

2. Дцнйанын мцасир сийасi хяритяси вя онун формалашма мярщяляляри. 

3. Инкишаф сявиййясиня эюря дювлятлярин груплашмасы вя ясаслы фяргляри. 

4. Дцнйанын мцасир сийаси хяритясиндя нечя дювлят, хцсуси статуслу ярази, 

мцстямлякя мцлкц мювжуддур? 

5. Тябии шяраит, тябии ресурслар щаггында анлайыш, онларын тясяррцфата тясири. 

6. Минерал-хаммал ресурслары. Дцнйанын ясас кюмцр щювзяляринин игтисади-

жоьрафи сяжиййяси. 

7. Алтернатив енеръи мянбяляри щаггында цмуми мялумат, онларын истифадясинин 

еколоъи тящлцкясизлийи. 

8.  Дцнйа торпаг ресурслары щаггында мялумат, онун структуру вə истифадя 

имканлары. 

9.  Дцнйа торпагларынын деградасийа уьрамасы вя сящралашма проблеми. 

10. Йер кцрясинин су балансынын гиймятляндирилмяси. 

11.  Дцнйанын ири чайлары вя онларын ящямиййяти. 

12.  Дцнйа океаны щаггында мялумат və  онун минерал ещтийатлары. 

13.  Дцнйанын мешя resursları щаггында мялумат вя онун ящямиййяти. 

14.  Иглим ресурсларынын ясас эюстярижиляри щаггында мялумат. 

15.  Тцкянмяйян иглим ресурсларынын кянд тясяррцфатынын инкишафында ролу вя 

ящямиййяти. 

16.  Рекреасийа ресурслары вя онун истифадя олунма хцсусиййятляри. 

17. Дцнйа тясяррцфаты щаггында цмуми мялумат. 

18.  Дцнйанын енерэетика комплекси щаггында гыса мялумат. Кюмцр, нефт, газ 

сянайесинин мцщцм районлары. 

19.  Металлурэийа сянайесинин инкишаф етдийи реэионларын сяжиййяси. 

20.  Машынгайырма сянайе сащяляринин сяжиййяси вя ири мцяссисяляр щаггында 

мялумат. 

21.  Yüngül sənaye haqqında  məlumat. Toxuculuq sahəsinin səciyyəsi. 



22. ASK –nın əsas sahələri. Kənd təsərrüfatının ekstensiv və intensiv 
üsulları. 

23. Kənd təsərrüfatında mexanikləşmə, elektrikləşmə və kimyalaşma. 
Taxılçılıq kənd təsərrüfatının əsas sahəsi kimi. 

24. Texniki bitkilər haqqında məlumat. Pambığın yayılma arelı. 
25. Heyvandarlığın sahələri haqqında qısa məlumat. Dünyanın qaramal 

(iribuynuzlu və s) üzrə aparıcı regionları. 
26. Dünya nəqliyyatı və onun əhəmiyyəti Yük dövriyyəsinin mahiyyəti. 
27. Dəmiryolunun əhəmiyyəti.Dəmiryolu nəqliyyatının sıxlığına görə 

fərqlənən ölkələrin səciyyəsi. 
28. Avtomobil yollarının şəbəkə sıxlığına görə fərqlənən regionlar. Hər min 

nəfərə düşən avtomobil sayına görə fərqlənən ölkələr. 
29. Boru kəməri nəqliyyatı haqqında məlumat. Dünyanın mühüm boru 

kəmərlərinin səciyyəsi. 
30. Avropanın siyasi- coğrafi səciyyəsi. Sahəsinə, əhalisinə görə fərqlənən 

dövlətlər. 
31. AFR- nın aparıcı sənaye sahələri. Ölkənin bir neçə məşhur transmilli 

korporasiyaları haqqında  
32. B/Britaniyanın sənaye sahələri və kənd təsərrüfatı haqqında qısa 

məlumat 
33. Asiya regionunun əhalisi haqqında məlumat. Yaponiyada adambaşına 

düşən Ümumi Daxili Məhsulun səciyyəsi 
34. Asiyanın iqtisadi – coğrafi –səciyyəsi 
35. Çində kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri.Taxıl bitkiləri istehsalının 

yerləşməsi. 
36. Şimali Amerikanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi.Kanadanın təbii ehtiyatları 
37. Kanadanın kənd təsərrüfatı və nəqliyyat sahələri haqqında məlumat 
38. ABŞ-ın coğrafi mövqeyi,əhalisi ,əmək ehtiyatları 
39. ABŞ-ın inkişaf etmiş nəqliyyat sahələrinin səciyyəsi 
40. Cənubi Amerikanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi 
41. Afrikanın iqtisadi-coğrafi səciyəsi 
42. Avstraliya və Okeaniyanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi 
43. MDB dövlətləri haqqında məlumat.RF-nin təbii ehtiyatları 
44. RF-nın yanacaq-energetika kompleksi 
45. RF-nın inkişaf etmış nəqliyyat sahələri 
46. Ukraynanın sənayesi və kənd təsərrüfatının səciyyəsi  
47. Türk dünyası haqqında məlumat 
48. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-coğrafi səciyyəsi.Əhalisi,əmək 

ehtiyatları 
49. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-energetika kompleksinin inkişafı 
50. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələri haqqında 

məlumat 
 


