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Fənn 0508 - Beynəlxalq münasibətlər

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Aslanova G.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01 01
Ad 01 01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müasir beynəlxalq münasibətlər fənni hansı elmlər qrupuna daxildir: (Çəki: 1)
texniki
dəqiq
ictimai
tibb
təbiət

Sual: Müasir beynəlxaq münasibətlər elminin yaranma tarixi: (Çəki: 1)
1919
1870



1900
1905
1898

Sual: Beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ilk yazılı mənbə: (Çəki: 1)
Fukididin əsəri
Hobssun əsəri
Tusinin əsəri
Kardozanın əsəri
Aronun əsəri

Sual: İlk dəfə suveren siyasi vahidlər arasında münasibətlər haqqında məlumat verir: 
(Çəki: 1)

Korani
Morqentau
Fukidid
Kolar
Puarye

Sual: Beynəlxalq münasibətlər elminin vətəni hansı dövlət hesab olunur? (Çəki: 1)
SSRİ
Böyük Britaniya
ABŞ
Fransa
Çin

Sual: Azərbaycanda beynəlxalq münasibətlər elmi nə zamandan təşəkkül tapmağa 
başladı? (Çəki: 1)

SSRİ dağıldıqdan sonra 
II dünya müharibəsi illərində
2000-ci ildən bəri
Bakı Dövlət Universiteti təsis edilməsi ilə
Azərbaycan BMT-yə üzv qəbul olunduqdan sonra

Sual: Beynəlxalq münasibətlərə dair ilk yazılı mənbələrdən biri hesab olunur: (Çəki: 
1)

Fukididin «Peloponnes müharibələri tarixi» 
Makiavellinin «Hökmdar» əsəri
Z.Bjezinskinin «Böyük Şahmat lövhəsi» əsəri
Şarl Lui Monteskyenin «Qanunların ruhu» əsəri
cavab variantlarının heç biri düz deyil

BÖLMƏ: 01 03
Ad 01 03

Suallardan 4



Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq münasibətlərin obyekt və predmetləri sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
dünyanın maddi və mənəvi faktorları
dövlətlərarası diplomatik, sosial, mədəni, elmi münasibətlər
beynəlxalq aləmdə qərarların qəbul olunması, əməkdaşlıq, danışıqlar
dünya siyasətinə təsir göstərən informasiya, maliyyə, miqrasiya və s. proseslər
mərkəz dövlətlərinin inteqrasiyasının güclənməsi

Sual: Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşlar: 1. E.Karr 2. 
N.Morqentau 3. D.İston 4. P.Suzi 5. R.Aron (Çəki: 1)

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

Sual: Postmodernizm cərəyanının nümayəndələri: 1. C.Derian 2. D.İston 3. M.Uolser 
4. C.Metyuz 5. R.Şapiro (Çəki: 1)

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

Sual: Hansı cərəyana görə bəşəriyyətin inkişafı yalnız «Vahid norma, vahid qanun, 
vahid ümumdünya hökuməti» kimi dəyərlərlə bağlıdır: (Çəki: 1)

neomarksizm
postklassik
postmodernizm
liberal idealizm
marksizm

BÖLMƏ: 02 01
Ad 02 01

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Vestfal sisteminin yaranması: (Çəki: 1)
1215
1446
1648
1815
1762

Sual: Diplomatik münasibətlər tarixinin ikinci dövrü əhatə edir: (Çəki: 1)
1546-1612
1648-1917
1864-1877
1883-1891
1899-1902

Sual: Diplomatik münasibətlər tarixinin üçüncü dövrü əhatə edir: (Çəki: 1)
1905-1914
1923-1930
1917-1945
1933-1940
1939-1941

Sual: Diplomatik münasibətlər tarixinin dördüncü dövrü əhatə edir: (Çəki: 1)
1941-1960
1943-1950
1950-1965
1945-1991
1944-1958

Sual: Milli dövlət anlayışının mahiyyətinə gətirilən prinsiplərə aid deyil: (Çəki: 1)
ərazi
bu ərazidə kompakt yaşayan əhali
yeni münasibətlərə qoşulmaq
legitim hakimiyyət
başqa dövlətlər tərəfindən tanınma

Sual: Vyana sisteminin yaranma tarixi: (Çəki: 1)
1712
1860
1815
1762
1899



Sual: «Vyana sistemi»nin əsas istinad sənədi: (Çəki: 1)
Vyana sistemi Vestfal sisteminə son qoymuşdu
əsas istinad sənədi Vestfal müqaviləsi olmuşdur
işğal nəticəsində Fransa işğal torpaqlarından çəkilməmişdi
dövlətlərin hüquqları və bütövlüyü təmin edilməmişdi
vahid təhlükə qarşısında birlik nümayiş etdirilməmişdi

Sual: Müstəmləkələrin yenidən bölüşdürülməsi siyasətinin səbəbləri: (Çəki: 1)
imperializm dövründə dövlətlərin qeyri-bərabər iqtisadi inkişafının nəticələri
müstəmləkəçiliyə son qoyulması istəyi
mübarizənin dünya inkişafına mənfi təsir göstərməməsi
dövlətlərin hərbi bloklara bölünməsi
müharibə təhlükəsinin yaranması

Sual: Vaşinqton konfransı: (Çəki: 1)
1919
1920
1930
1921-1922
1940

Sual: Versal-Vaşinqton sistemindən kənarda qalmış dövlət: (Çəki: 1)
İngiltərə
ABŞ
Fransa
İspaniya
Sovet Rusiyası

Sual: Versal sülh sisteminə daxil olmayan müqavilə: (Çəki: 1)
Sen-Jermen
Neyi
Sevr
Trianon
Mudanya

Sual: Versal sistemini təşkil edən hansı müqaviləyə əsasən Osmanlı imperiyası öz 
ərazilərin 4/5 hissəsini itirdi: (Çəki: 1)

Sevr
Paris
London
Sen-Jermen
Neyi



Sual: Soyuq müharibənin başlanmasına səbəb oldu: (Çəki: 1)
Antifaşist koalisiyasının yaranması
Münhen sövdələşməsi
Koreya müharibəsi
BMT-nin yaranması
Çerçilin Fulton çıxışı

Sual: Soyuq müharibənin sonuncu mərhələsi: (Çəki: 1)
1952-1958-ci illər
1965-1970-ci illər
1970-1974-cü illər
1985-1991-ci illər
1970-1975-ci illər

Sual: Bloklara qoşulmamaq prinsipi əsasında beynəlxalq əməkdaşlığın təməli 
qoyuldu: (Çəki: 1)

Bandunq konfransında
Qahirə konfransında
Dehli konfransıda
Krım konfransında
Belqrad konfransında

Sual: Asiya və Afrika xalqlarının həmrəyliyi konfransı keçirildi: (Çəki: 1)
Bandunqda
Praqada
Belqradda
Qahirədə
Bağdadda

Sual: Bloklara qoşulmamaq hərəkatında iştirak edən dövlət başçılarının ilk konfransı: 
(Çəki: 1)

Bandunq
Qahirə
Belqrad
Dehli
Tehran

Sual: Bloklara qoşulmamaq hərəkatında rolu olmamışdır: (Çəki: 1)
C.Nehrunun
C.Nasirin
Titonun
Y.Ərəfatın
A.Suxartonun



Sual: Hansı sülh Avropada yaranan yeni dövlətlər və digər hüquqi subyektlər 
arasında ilk beynəlxalq hüquq və istinad sistemi formalaşdırdı: (Çəki: 1)

Paris (1919)
Vestfal (1648)
Utrext (1713)
Brest-Litovsk (1918)
Vyana (1815)

BÖLMƏ: 02 03 
Ad 02 03 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Versal sisteminin dağılmasına gətirib çıxaran hadisələr: 1. Millətlər Cəmiyyətinin 
yaranması 2. Almaniyada hərbi mükəlləfiyyətlərin bərpası 3. SSRİ-nin qurulması 4. 
Almaniyanın Reyn zonasına qoşun yeritməsi 5. SSRİ-nin Millətlər Cəmiyyətinə qəbul 
edilməsi (Çəki: 1)

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

Sual: Trumen doktrinası hansı ölkələrdə sovet təsirinə qarşı yönəlmişdi? 1. 
Yunanıstan 2. Fransa 3. İtaliya 4. Türkiyə (Çəki: 1)

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

Sual: Soyuq müharibənin birinci mərhələsinə aiddir: 1. ABŞ-ın Avropada 
möhkəmlənməsi 2. SSRİ-nin Latın Amerikasında möhkəmlənməsi 3. SSRİ-nin Çin, 
Vyetnam və Koreyada möhkəmlənmək uğrunda mübarizəsi 4. Amerikanın Qafqazda 
möhkəmlənməsi (Çəki: 1)

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



Sual: Soyuq müharibənin 1969-1979-cu illər mərhələsində: 1. SSRi ilə Fransa 
arasnıda Avropada təhlükəsizliyə dair razılaşma; 2. SSRi ilə AFR arasında müqavilə 
3. AFR ilə Polşa arasında müqavilə 4. ABŞ ilə Azərbaycan arasında razılaşma 5. 
SSRİ ilə Misir arasında Afrikanın təhlükəsizliyinə dair (Çəki: 1)

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

Sual: «Soyuq müharibə»nin sona çatdığını rəsmi elan edən sənəd: (Çəki: 1)
Helsinki Yekun Aktı
ATƏT-in Lissabon sammiti
ATƏT-in İstanbul sammiti
Paris Xartiyası 
Bretton-Vuds konfransı

BÖLMƏ: 03 01 
Ad 03 01 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Siyasi qarşıdurma üzərində qurulmuş beynəlxalq münasibətlər sisteminə son 
qoyulur: (Çəki: 1)

SSRİ-Çin münasibətləri normallaşdıqdan sonra
NATO-nun yaranmasından sonra
Varşava Müqaviləsi Təşkilatının yaranmasından sonra
SSRİ-nin buraxılmasından sonra
Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının yaranması ilə

Sual: ADR və AFR-in birləşməsi baş verdi: (Çəki: 1)
1987-ci ilin mayı
1988-ci ilin noyabrı
1988-ci ilin martı
1989-cu ilin yanvarı
1990-cı ilin oktyabrı

Sual: Sovet qoşunları Almaniyadan çıxarılmalı idi: (Çəki: 1)
1989-cu ildə
1990-cı ildə
1994-cü ilə qədər



1992-ci ildə
1996-cı ilə qədər

Sual: Beynəlxalq münasibətlərdə yeni mərhələyə keçid: (Çəki: 1)
60-cı illərin əvvəlləri
70-ci illərin əvvəlləri
80-ci illərin ortaları
90-cı illərin əvvəlləri
2000-ci ildə

Sual: ATƏT-in hansı sammitdə müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas 
prinsipləri və beynəlxalq hüququn əsas normalarını müəyyən edəb xartiya qəbul 
olundu? (Çəki: 1)

1990-cı il Paris sammitində 
1999-cu il İstanbul sammitində
1992-ci il Helsinki sammitində
2010-cu il Astana sammitində
1994-cü il Budapeşt sammitində

Sual: 1986 - 1989-cu illərdə güclü siyasi və diplomatik təzyiqlərlə ABŞ hansı ərazidən 
sovet qoşunlarının çıxarılmasına nail oldu? (Çəki: 1)

İraq
Suriya
Əfqanıstan
Misir
Gürcüstan

BÖLMƏ: 03 02 
Ad 03 02 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ABŞ və onun Qərb müttəfiqləri SSRİ-nin zəifləməsindən istifadə edərək: (Çəki: 
1)

SSRİ ilə daha da yaxınlaşırlar
SSRİ-nin Qərbə inteqrasiyasına nail olurlar
SSRİ-nin təsir dairəsində olan ölkələrə və bölgələrə daxil olurlar
SSRİ-nin Yaxın və Orta Şərqdə möhkəmlənməsini istəmirlər
SSRİ ilə hərbi-siyasi sahədə əməkdaşlığa nail olurlar



Sual: Müasir dünya siyasətində beynəlxalq təşkilatların rolu: (Çəki: 1)
beynəlxalq təşkilatların təsir qüvvəyə malik olmaması
beynəlxalq münasibətlərdə və siyasətdə böyük təsirə malik olması
formal fəaliyyət
yenilikləri təşkilatlar nəzərə almamaq
beynəlxalq təşkilatların müasir dövrdə təsir dairəsinin azalması

Sual: Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasına hansı qüvvələr başçılıq 
edirdi? (Çəki: 1)

ABŞ və SSRİ
AB və ATƏT
SSRİ və Çin
ABŞ və NATO 
NATO və AB

Sual: Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları sırasında verilə bilməz: 
(Çəki: 1)

Transmilli korporasiyalar
Hökumətlərarası təşkilatlar
Qeyri Hökumət Təşkilatları
Dövlətlər
Ayrı-ayrı dövlət orqanları 

Sual: Ənənəvi cəmiyyətdən postsənaye cəmiyyətinə keçid nəticəsində: (Çəki: 1)
Vətəndaş cəmiyyətə tabe olmuşdur
İctimai münasibətlərin tənzimlənməsində ənənələrin rolu artmışdır
Qeyri-iqtisadi məcburiyyət artmışdır
Sosial mobillik artmışdır
İnsan hüquqları inkişaf etmişdir 

Sual: Müasir dövrün qlobal problemlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Bir dövlətin sərhədləri çərçivəsindən çıxması
Bütün cavablar doğrudur
Bəşəriyyətin indiki və sonrakı inkişafını müəyyən edir
Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə güclənmişdir
Həlli yalnız bütün bəşəriyyətin birgə səyləri sayəsində mümkündür 

Sual: Müasir dövrdə dünyanın bütövlüyü və qarşılıqlı asılılığı təmin edir: (Çəki: 1)
Bütün ölkələrin əhalisinin öz azadlıq səviyyəsini artırmaq cəhdlərini gücləndirir
Planet əhalisi arasında savadsızlığın ləğvini
Bazar iqtisadiyyatının dünyanın bütün regionlarında sürətli inkişafını
Dünyanın bütün regionlarında dini və dünyəvi hakimiyyətin bölgüsünü
Qlobal problemlərin həllinin zəruriliyinin dərk olunmasını



Sual: Müasir dünyanın bütövləşməsi və qarşılıqlı asılılığın artması təmin edir: (Çəki: 
1)

Bütün bəşəriyyətin mənəvi tərəqqiyə cəhdini
Bütün variantlar doğrudur
Kommunikasiya və informasiya vasitələrinin dəyişməsini
Bütün dünyada vahid hüquqi qanunların tətbiqini
Yer kürəsi əhalisi arasında savadsızlığın ləğvini

BÖLMƏ: 04 01 
Ad 04 01 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yeni dünya qaydalarının yaranma tarixi: (Çəki: 1)
XVI əsr
1872-ci il
XIX əsrin sonu
XX əsrin sonu
XVIII əsr 

Sual: Beynəlxalq münasibətlər sistemi nə zamandan yeni dünya nizamının 
formalaşması mərhələsinə keçir? (Çəki: 1)

90-cı illərin sonlarından 
80-ci illərin sonlarından
NATO yarandıqdan sonra
Soyuq münaribənin başlaması ilə
ATƏT yarandıqdan sonra

Sual: Müasir dövrdə beynəlxalq proseslərə təsir imkanına görə aşağıdakı dövlət 
qruplarından biri yanlışdır: (Çəki: 1)

Fövqəldövlətlər
Böyük dövlətlər
Regional dövlətlər
Kiçik dövlətlər 
Adi dövlətlər

Sual: Hal-hazırda müasir dünya siyasətində fövqəldövlət statusuna hansı dövlət(lər) 
sahibdir? (Çəki: 1)

ABŞ və Rusiya
ABŞ
ABŞ və AB dövlətləri



Çin və Rusiya
NATO üzvü dövlətlər

BÖLMƏ: 04 03 
Ad 04 03 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yeni dünya nizamının yaranmasına aşağıdakılardan hansı səbəb kimi göstərilə 
bilməz? (Çəki: 1)

Qloballaşmanın geniş vüsət alması
İnteqrasiya prosesinin dərinləşməsi
Dünya siyasətinin transmilliləşməsi
Beynəlxalq hüququn əsasına insan hüquq və azadlıqlarının qoyulması
Beynəlxalq münasibətlər, davranış normalarında demokratiyanın sıxışdırılması 

Sual: ABŞ politoloqu S.Hantinqton dünyada neçə sivilizasiya mərkəzi 
müəyyənləşdirir: (Çəki: 1)

5
7
9
3
8

BÖLMƏ: 05 01 
Ad 05 01 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qloballaşmada iştirak edən lider dövlət: (Çəki: 1)
Almaniya
Fransa
Böyük Britaniya
ABŞ
Rusiya



Sual: Qloballaşma prosesində hansı dövlət(lər) dünya nizamına rəhbərlik edir? (Çəki: 
1)

Avropa dövlətləri
ABŞ
Şimali Amerika ölkələri
Çin və Yaponiya
Almaniya

Sual: Qloballaşma prosesi nə zamandan sürətlənməyə başladı? (Çəki: 1)
Soyuq müharibə gedişində
XX əsrin əvvəllərindən
XX əsrin 90-cı illərindən 
Müstəmləkəçilik sisteminin dağılmasından sonra
XX əsrin 80-ci illərind

Sual: Qloballaşmadan ən çox ziyan görən aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
İqtisadiyyat
Ekologiya
İnsan artımı
Elm, təhsil və səhiyyə
Milli mədəniyyət və dəyərlər 

BÖLMƏ: 05 02 
Ad 05 02 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qloballaşma prosesinin öyrənilməsi, əhatə dairəsi: (Çəki: 1)
siyasi problemləri araşdırmır
iqtisadi inkişafın əsaslarını açıqlamır
dünya siyasətinin transmilləşməsi, ümumi inkişaf problemlərini əhatə edir
qloballaşma prosesi yalnız Avropa dövlətləri ilə bağlıdır
qloballaşma obyektiv və subyektiv amillərə əsaslanmır 

Sual: Qloballaşmanın mahiyyətini əsasən aşağıdakı amillərdən hansı əks etdirmir? 
(Çəki: 1)

Qloballaşma tarixi prosesdir
Qloballaşma istehsal münasibətlərini dəyişməsinin nəticəsidir
Qloballaşma siyasi quruluşda baş verən yeniliklərin nəticəsidir
Qloballaşma insan ağlının, qabiliyyətinin ümumiləşmiş formasıdır



Qloballaşma münaqişələrin çoxalması, müharibələrin kəskinləşməsidir 

Sual: Aşağıdakılardan biri qloballaşma prosesində hegemonluq uğrunda ABŞ-ın 
rəqibləri olan Avropa dövlətləri və Yaponiyanın maraqları kimi verilə bilməz: (Çəki: 1)

İqtisadi maraqlar
Enerji daşıyıcılarının əldə olunması
Yeni xammal bazarlarının kəşf edilməsi
Yeni satış bazarlarına çıxış uğrunda mübarizə
Yeni ərazilərin işğalı 

Sual: Qloballaşmanın mənfi cəhətləri sırasında verilə bilməz: (Çəki: 1)
Ölkəyə ucuz işçi qüvvəsi kimi miqrant axının artması
Ölkəyə iri həcmdə xammal idxalı
Miqrantların mənafeyinə uyğun sosial siyasət həyata keçirmək zərurəti
Kapitalizmin inkişafı 
Ekoloji problemlər

Sual: Qloballaşmanın birbaşa üstün cəhəti kimi verilə bilməz: (Çəki: 1)
Konflikt və münaqişlərdən yan qaçılması
Demokratiyanın inkişafı 
Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyin təmin edilməsinə çalışılması
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə
İnsan və narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə

Sual: Qloballaşmanın əsas hərəkətverici qüvvəsi hansı(lar)dır? (Çəki: 1)
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri və onlara aid transmilli şirkətlər 
Beynəlxalq Hökumətlərarası Təşkilatlar
Qeyri Hökumət Təşkilatları
Beynəlxalq Qeyri Hökumət Təşkilatları
Az inkişaf etmiş ölkələr və onların ucuz işçi qüvvəsi

Sual: Bunlardan hansı qloballaşmanın səciyyəvi cəhətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
kapitalların yerdəyişməsinin miqyas və tempinin sıçrayışları artımı
standart və univrsal məhsul istehsal edən beynəlxalq istehsal şəbəkəsinin 

yaranması
maliyyə sahəsinin özünü idarə edə bilən müstəqil sahəyə çevrilməsi
beynəlxalq təşkilatların rolunun azalması 
milli dövlətlərin suverenliyinin məhdudlaşması

Sual: Neçənci illərdən başlayaraq AB-nə miqrasiya qaydaları sərtləşdirilmişdir: (Çəki: 
1)

1990
1985
2000



2010
1980

Sual: Neçənci ildə SSRİ-də vətəndaşlara pasport verilməyə başlandı: (Çəki: 1)
1929
1937
1932
1931
1933

BÖLMƏ: 05 03 
Ad 05 03 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əmək resurslarının qloballaşması aşağıdakılardan hansının fəaliyyəti 
nəticəsində meydana gəlir? (Çəki: 1)

Qeyri Hökumət Təşkilatlarının
Beynəlxalq Hökumətlərarası Təşkilatların
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
Transmilli Korporasiyaların 
Beynəlxalq Qeyri Hökumət Təşkilatlarının

Sual: Nəhəng transmilli müəsisələrin qurulduğu üçüncü qrup ölkələr üçün 
qloballaşma prosesinin xeyirli cəhətləri sırasında verilə bilməz: (Çəki: 1)

Yerli əhalinin miqrantlar tərəfindən ideoloji, informasiya təsirinə məruz qalması 
Həmin müəssisələrdən vergilərin alınması
İşsizlik probleminin müəyyən mənada həlli
Sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması
Yerli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası

Sual: Qloballaşma dövründə beynəlxalq münasibətlərin xüsusiyyəti deyil: (Çəki: 1)
dövlətlərin daxili və xarici siyasəti arasında sərhədlərin itməsi 
siyasətin iqtisadiləşməsi
qeyri-dövlət strukturlarının iqtisadi potensialının artması
milli dvölətlərin başlıca mövqelərdən sıxışdırılması
insan hüquqlarının hər bir dövlətin daxili işi olması 

Sual: Aşağıdakılardan hansı S.Hantinqtonun müəyyən etdiyi sivilizasiyalara aid deyil: 
(Çəki: 1)



İslam
Konfutsi
Qərbi xrstian
Pravoslav-xristian
Rus

Sual: Qloballaşma terminini ilk dəfə hansı alim tətbiq etmişdir: (Çəki: 1)
T.Mor
T.Hobbs
H.Morqentau
T.Levit
Z.Bjezinski

BÖLMƏ: 06 01 
Ad 06 01 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnteqrasiya nə vaxt əks effekt verib dağıla bilər? (Çəki: 1)
vahid bazar formalaşdıqda
milli sədlər aradan qalxdıqda
obyektiv və könüllü xarakter daşımırsa
ölkələrarası əlaqələr dərinləşdikdə
inteqrasiya obyektiv baş verirsə

Sual: Regional intaqrasiya: (Çəki: 1)
obyektiv və kortəbii prosesdir
dövlətin fəaliyyətinin bir növü kimi sayılmır
dövlətlərin bir-birindən asılılığı inteqrasiyaya səbəb olmur
inteqrasiya məcburiyyətdən irəli gəlmir
hamı üçün məqbul hesab edilmir 

Sual: İlk inteqrasiya prosesinin yaranma yeri: (Çəki: 1)
Mərkəzi Amerika
Asiya qitəsi
Avropa qitəsində
Afrika qitəsində
Yaxın Şərq dövlətləri

Sual: İnteqrasiya prosesinin başlanma vaxtı: (Çəki: 1)



Fransız inqilabı
I Dünya müharibəsindən sonra
soyuq müharibə dövrü
Rusiyada 1917-ci ildə baş vermiş inqilabdan sonra
II Dünya müharibəsindən sonra

Sual: XX əsrin 70-ci illərindən dünyada hansı meyllər getdikcə güclənirdi? (Çəki: 1)
İnteqrasiya
Qloballaşma
Humanizm
Terrorçuluq
Müstəmləkəçilik

Sual: Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır? (Çəki: 1)
Şimali Amerikada
Çin və Rusiyada
Qərbi Avropada 
Latın Amerikasında
Uzaq Şərqdə

Sual: İnteqrasiya prosesinin ən mənfi tərəfi hansıdır? (Çəki: 1)
İqtisadi problemlərin yaranması
Siyasi-diplomatik qalmaqalların ortalığa çıxması
Ekoloji böhranların meydana gəlməsi
Mədəni və mənəvi dəyərlərin pozulması 
Münaqişələrin kəskinləşməsi

Sual: Uğurlu inteqrasiya amillərinə aid deyil: (Çəki: 1)
oxşar təsərrüfat sisteminin olması
mədəniyyət yaxınlığı
oxşar idarəçilik sistemi
sivilizasiya yaxınlığı
dövlət quruluşunun eyni olması 

Sual: Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni təşəbbüslər: (Çəki: 1)
İkinci Dünya müharibəsindən sonra, 1946-cı ildə U.Çerçilin təklifi - «Avropa 

evi»nin yaradılması ehtiyacı
50-ci illərdə olmuşdu 
 SSRİ-nin süqutundan sonra 
müharibə dövründə Avropa dövlətlərinin birliyinin yaradılması proyektləri 

olmamışdı
30-cu illərin sonunda olmuşdu

BÖLMƏ: 06 02 
Ad 06 02 



Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnteqrasiyanın ilkin mərhələsində aiddir: (Çəki: 1)
kapital qoyuluşu
ölkələrarası əlaqələrin dərinləşməsi
valyuta-maliyyə siyasətinin yeridilməsi
azad iqtisadi ticarət zonası yaranır
hökumətlərarası orqanların yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan biri inteqrasiyanın predmeti kimi verilə bilməz: (Çəki: 1)
İctimai
Siyasi
İqtisadi
Qarşılıqlı
Elmi-texniki

Sual: İnteqrasiya prosesi coğrafiyasına görə aşağıdakı kimi bölünür: (Çəki: 1)
Qlobal, regional, subregional 
Kiçik, orta, böyük
Genişyayılmış və əksinə
Biristiqamətli və çoxistiqamətli
Dövlətlərarası və qitələrarası

Sual: İnteqrasiya prosesinin ziddiyyətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
vahid bazarın formalaşması
resurslardan istifadə imkanlarının artması
qarşılıqlı iqtisadi asılılığın artması
subyektlərin maraqlarının toqquşması 
hamı üçün məqbul qaydaların yaranması

Sual: İnteqrasiyaya aid deyil: (Çəki: 1)
ölkələrin milli təsərrüfat sistemləri bir-birindən asılı vəziyyətə düşür
milli sərhədlər ümumi inkişaf yolunda maneəyə çevrilir
dövlətlərin daxili siyasəti təcrid olunur 
beynəlxalq əmək bölgüsü dərinləşir
istehsal münasibətləri inkişaf edir

Sual: XX əsrin 70-ci illərindən dünyada hansı meyllər getdikcə güclənirdi? (Çəki: 1)
İnteqrasiya



Qloballaşma
Qeyri-dövlət büynəlxalq təşkilatların çoxalması
Müstəmləkəçilik
Terrorçuluq

Sual: Avropa İttifaqının yaradılması ideyası: (Çəki: 1)
Avropa dövlətlərinin ittifaqının yaradılmasına ilk dəfə təşəbbüs XX əsrdə olmuşdu
Birliyin yaradılması mücərrəd məqsədlər güdürdü 
XX əsrin 20-ci illərdə Avropa İttifaqının yaradılmasına nail olunmuşdu
İttifaqın yaradılması üçün çox saylı proyektlər olmamışdı
ilk ideya tərəfdarları XIV əsrdə olmuşdu, lakin yeni təkan XX əsrin əvvəllərində 

olmuşdu (I Dünya müharibəsindən sonra)

Sual: Benilüks : (Çəki: 1)
siyasi birlikdir, 1969-cu ildə yaradılıb 
azad dövlətin vətəndaşlarının birliyə daxil olan ölkələrin sərhədlərini azad keçidi 

nəzərə alınmışdır
yekdil ticarət və iqtisadi siyasətin aparılması barəsində razılıq əldə edilməmişdi 
iqtisadi birlikdir, 1958-ci ildə sənəd imzalanıb və 1960-cı ildə qüvvəyə minib, 

Birliyə Belçika, Lüksemburq və Niderland daxildir
nazirlər komitəsi birliyin ali orqanı sayılır 

Sual: SSRİ-də neçənci ildə kolxozçulara pasport verilməyə başlandı: (Çəki: 1)
1956
1959
1955
1945
1932

BÖLMƏ: 07 01 
Ad 07 01 

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Demokratikləşmə prosesinin əsas mərhələlərinin sayı: (Çəki: 1)
6
8
7
3
5



Sual: İlk dəfə dövlətlərin demokratikləşməsi anlayışının çıxması harada (hansı 
dövlətdə) olmuşdu: (Çəki: 1)

Fransa
Almaniya
Böyük Britaniya
ABŞ
Rusiya

Sual: Dünya siyasətşünasları demokratikləşmə prosesini neçə mərhələyə bölürlər? 
(Çəki: 1)

2
3
4
Ziddiyyətli fikirlər mövcuddur
Heç bir mərhələyə bölünmür, bütöv şəkildə öyrənilir

Sual: Dünyanın ən təkmil hüquqi və demokratik dövləti kimlərə məxsusdu? (Çəki: 1)
ingilislərə
amerikalılara
fransızlara
türklərə
yaponlara

Sual: Dünyanın ən liberal iqtisadiyyatı, ən effektiv idiarəçilik və ən təkmil vergi siyasəti 
hansı dövlətə məxsusdur: (Çəki: 1)

Rusiyada
Kanadaya
Böyük Britaniyaya
ABŞ-a
Almaniyaya

Sual: ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatına görə demokratiyanın inkişafının üçüncü dalğası 
başlanır: (Çəki: 1)

1945-ci ildən
1920-ci ildən
1970-ci ildən
1995-ci ildən
2000-ci ildən

Sual: ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatının hesablamalarına görə 1972-ci ildə dünyada neçə 
demokratik və «azad» ölkə var idi: (Çəki: 1)

20
34
42



44
50

Sual: ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatının hesablamalarına görə 2002-ci ildə dünyada neçə 
demokratik və «azad» ölkə var idi: (Çəki: 1)

74
34
89
44
50

Sual: Hansı ölkənin Konstitusiyasının əsasını “Yaşıl kitab” təşkil edirdi: (Çəki: 1)
Misir
Tunis
Suriya
Liviya
Əlcəzair

Sual: ”İnsan və vətəndaş hüquqları haqqında Bəyannamə” qəbul olunmuşdur: (Çəki: 
1)

Böyük Britaniyada
ABŞ-da
Almaniyada
Fransada
Niderlandda

Sual: Nelson Mandela hansı ölkədə qaradərili əhalinin hüquqları ugrunda mübariz idi: 
(Çəki: 1)

ABŞ
CAR
Kuba
Haiti
Anqola

Sual: Hansı ölkənin idarə üsulu monarxiya deyil: (Çəki: 1)
Lüksemburq
Avstraliya
Kanada
Oman
İndoneziya

Sual: Müasir parlamentin vətəni hansı ölkə hesab olunur: (Çəki: 1)
Fransa
Niderland



İngiltərə
İslandiya
İtaliya

Sual: İlk dəfə Konstitusiyalı monarxiya tipli idarəçilik forması hansı ölkədə 
yaranmışdir: (Çəki: 1)

Niderland
Fransa
Böyük Britaniya
İtaliya
Belçika

Sual: ABŞ-ın “Azad ev” təşkilatının hesablamalarına görə hansı ölkə “azad” ölkələrə 
aiddir: (Çəki: 1)

Belarus
Ukrayna
Rusiya
Gürcüstan
Latviya

Sual: ABŞ-ın “Azad ev”təşkilatının hesablamalarına görə “qeyri-azad” ölkələr sırasına 
daxil deyil: (Çəki: 1)

Moldova
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Özbəkistan
Türkmənistan

Sual: Hansı ölkədə müxalifət partiyası rəsmi olaraq qeydə alınmamışdır: (Çəki: 1)
Azərbaycan
Gürcüstan
Türkmənistan
Qazaxıstan
Rusiya

Sual: Sivilizasiyaların toqquşması” nəzəriyyəsinin müəllifi (Çəki: 1)
Vallerstayn
Fukiyama
Bjezinski
Hantinqton
Makiavelli

Sual: İdarəçilik formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Respublika



Unitar
Mütləq monarxiya
Dualist monarxiya
Teokratik monarxiya

Sual: Bu ölkələrdən hansında kommunist idarə üsulu deyil: (Çəki: 1)
Kuba
Çin
Şimali Koreya
Filippin
Laos

Sual: Bunlardan hansı dövlət quruluşu formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Federativ
Konfederativ
Unitar
Monarxiya
Əmirlik

Sual: İlk dəfə dövlətlərin demokratiya meyarları üzrə təsnifatını aparmişdır: (Çəki: 1)
Hantinqton
Vallerstayn
Morgentau
Bjezinski
İsten

Sual: ABŞ-ın “Azad ev” təşkilatının hesablamalarına görə hansı ölkə “azad” ölkələrə 
aiddir: (Çəki: 1)

Belarus
Ukrayna
Ukrayna
Gürcüstan
Latviya

Sual: ABŞ-ın “Azad ev”təşkilatının hesablamalarına görə “qeyri-azad” ölkələr sırasına 
daxil deyil: (Çəki: 1)

Moldova
Qazaxıstan
Qırğızıstan
Özbəkistan
Türkmənistan

Sual: Hansı ölkənin Konstitusiyasının əsasını “Yaşıl kitab” təşkil edirdi: (Çəki: 1)
Misir



Tunis
Suriya
Liviya
Əlcəzair

Sual: Hakimiyyət bölgüsü prinsipi ilk dəfə real olaraq hansı ölkədə həyata 
keçirilmişdir: (Çəki: 1)

Böyük Britaniya
ABŞ
Fransa
Almaniya
Rusiya

Sual: Kapitalizmin inkişafı ilə bağlı Avropada geniş yayılmış idarə forması hansıdır: 
(Çəki: 1)

Prezident respublikası
Konstitusiyalı monarxiya
Mütləq monarxiya
Parlament respublikası
Ministerializm

Sual: Müasir dövrdə dünyada ən geniş yayılmış idarəçilik forması hansıdır: (Çəki: 1)
Mütləq monarxiya
Konstitusiyalı monarxiya
Teokratik monarxiya
Respublika
Hərbi diktatura

Sual: Parlament formalı idarəetmənin tipik forması yaranmışdır: (Çəki: 1)
Niderlandda
Fransada
ABŞ-da
Böyük Britaniyada
Romada

Sual: Hansı ölkədə faşist rejimi olmayıb: (Çəki: 1)
İtaliya
Portuqaliya
Almaniya
İspaniya
Böyük Britaniya

Sual: Sosialist partiyaları nə vaxtdan etibarən siyasi səhnəyə çıxdılar: (Çəki: 1)
XIX əsrin ortalarında



XVIII əsrdə
XIX əsrin sonlarında
XX əsrin əvvəllərində
XIX əsrin əvvəllərində

Sual: Partiyaların əsas məqsədi: (Çəki: 1)
Cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraqlarını uzlaşdırmaq
Demokratiyanın inkişafına nail olmaq
Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaq
Dövlət hakimiyyətinə nail olmaq
Əhalini siyasi cəhətdən maarifləndirmək

Sual: Siyasi partiyalar meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)
Birinci dünya müharibəsindən sonra
Avropada burjua inqilablarından sonra 
İkinci dünya müharibəsindən sonra
Vestfal sülhündən sonra
Vyana konqresindən sonra

Sual: ”Partiya” sözü latın dilindən tərcümədə nə deməkdir: (Çəki: 1)
Cəmiyyət
Hissə
Birlik
Dəstə
İttifaq

Sual: ”Respublika” sözünün latın dilindən tərcüməsi: (Çəki: 1)
Xalqın hakimiyyəti
Təkhakimiyyətlilik
İctimai mülkiyyət
Çoxhakimiyyətlilik
İctimai iş

Sual: Avropa ölkələrinin əksəriyyəti respublika idarə üsuluna keçmişlər: (Çəki: 1)
İkinci dünya müharibəsindən sonra
İlk burjua inqilablarından sonra
Birinci dünya müharibəsindən sonra
Sənaye çevrilişindən sonra
1929-1933-cü illər dünya iqtisadi böhranından sonra

Sual: Nelson Mandela hansı ölkədə qaradərili əhalinin hüquqları ugrunda mübariz idi: 
(Çəki: 1)

ABŞ
CAR



Kuba
Haiti
Anqola

Sual: Cırtdan dövlətlərə aid deyil: (Çəki: 1)
Andorra
Cibuti
San-Marino
Vatikan
Monako 

Sual: Dövlətin hüquqi xarakter daşımasına aid deyil: (Çəki: 1)
Öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutması
Respublika idarə üsuluna malik olması
Əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin etməsi
Qanunun aliliyinə söykənməsi
İctimai həyatın bütün sahələrini qanunlar əsasında idarə etməsi

Sual: Dünyəvi dövlətin cəhətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Dini təbliğatın qadağan olunması
Dinin dövlətdən ayrı olması
Din xadimlərinin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasının qanunla qadağan olunması
Heç bir dinə üstünlük verilməməsi
Dini təsisatların qanun qarşıısında bərabərliyi

Sual: Müasir parlamentin vətəni hansı ölkə hesab olunur: (Çəki: 1)
Fransa
Niderland
İngiltərə
İslandiya
İtaliya

Sual: Bunlardan hansı idarəçilik forması deyil: (Çəki: 1)
Respublika
Konstitusiyalı monarxiya
Federasiya
Parlamentli monarxiya
Seçkili monarxiya

Sual: Bunlardan hansı dövlətin xarakteristikasına aid deyil: (Çəki: 1)
Sosial dövlət
Siyasi dövlət
Hüquqi dövlət
Dünyəvi dövlət



Demokratik dövlət

Sual: İlk dəfə siyasi terror hansı ölkədə dövlət siyasətinə çevrilmişdi: (Çəki: 1)
Rusiya
Fransa
ABŞ
İtaliya
İrlandiya

Sual: ”Məxməri inqilab” hansı ölkənin dinc yolla bölünməsi ilə nəticələndi: (Çəki: 1)
Yuqoslaviya
SSRİ
Çexoslovakiya
Bolqarıstan
Macarıstan

Sual: Hansı hadisə Avropada demokratik dövlətlərin sayının azalmasına səbəb oldu: 
(Çəki: 1)

I dünya müharibəsi
1929-1933-cü illər dünya iqtisadi böhranı
Almaniyada faşizmin hakimiyyətə gəlməsi
İtaliyada faşizmin hakimiyyətə gəlməsi
Rusiyada 1917-ci il Oktyabr Sosialist inqilabı

Sual: Bu siyasi xadimlərdən hansı diktator kimi tarixə düşməyib: (Çəki: 1)
F.Kastro
N.Mandela
İ.Stalin
A.Suxarto 
Kim İr Sen

Sual: Bunlardan hansı keçmiş Yuqoslaviya respublikalarından biri deyil: (Çəki: 1)
Serbiya
Çernoqoriya
Slovakiya
Sloveniya
Bosniya

Sual: Qərb yarımkürəsində sosialist dövləti: (Çəki: 1)
Çin
Kuba
Venesuela
Şm.Koreya
Haiti



Sual: Bunlardan hansı keçmiş sosialist ölkəsidir: (Çəki: 1)
Kuba
Vyetnam
Macarıstan
Yunanıstan
Hindistan

BÖLMƏ: 07 02 
Ad 07 02 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dünyanın demokratikləşməsi tendensiyası: (Çəki: 1)
demokratikləşmə müasir dünya nizamının əsas tendensiyası deyil
demokratikləşmə prosesi yalnız Avropa qitəsinə xasdır
dünya miqyasında müşahidə olunmur
yalnız inkişaf etmiş dövlətlərə xasdır
beynəlxalq münasibətlərin əsas tendensiyasıdır 

Sual: Demokratikləşmə prosesinin əsas mahiyyəti: (Çəki: 1)
dermokratik dövlətlərin sayının və rolunun artırılması
hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması nəzərdə tutulmur
qloballaşma prosesi demokratikləşmə ilə bağlıdır
demokratikləşmə yalnız inkişaf etmiş dövlətlər üçün zəruridir
dünya miqyasında müasir dövrdə tələb olunmur 

Sual: Demokratikləşmə prosesində dövlətlərin əsas məqsədi: (Çəki: 1)
təhlükəsizliyin əldə edilməsi
iqtisadiyyatın inkişafı nəzərə alınmır
dövlət idarəçilik funksiyalarının iqtidarın əlində saxlanması
qapalı siyasi dövlətdaxili həyata malik olmaq
formal xarakter

Sual: Demokratikləşmənin mərhələlərini araşdıran tədqiqatçılar 1945 – 1960-cı illəri 
nə cür dəyərləndirirlər? (Çəki: 1)

“Demokratiyanın təşəkkülü” dövrü kimi
“Demokratiyanın sürətli inkişafı” dövrü kimi
“Demokratik və qeyri-demokratik dövlətlərin mübarizəsi” dövrü kimi
“Dövlətlərin demokratiyadan geri çəkilməsi” dövrü kimi 
“Demokratiyanın sonunun başlanğıcı” dövrü kimi



Sual: SSRİ dağıldıqdan sonra hansı iki ölkə istisna olmaqla digərləri demokratik 
inkişaf istiqaməti götürdülər? (Çəki: 1)

Kuba və Yuqoslaviya 
Ermənistan və Gürcüstan
Türkiyə və Yunanıstan
Meksika və Hindistan
Rusiya və Çin

Sual: İnsan hüquqları üzrə komitə : (Çəki: 1)
1947-ci ildə təşkil olunub 
1960-cı ildə
1946-cı ildə
1950-ci ildə 
1955-ci ildə 

Sual: ”Sivilizasiyaların toqquşması” nəzəriyyəsinin müəllifi: (Çəki: 1)
Vallerstayn
Fukiyama
Bjezinski
Hantinqton
Makiavelli

Sual: ”Demokratik dövlət” anlayışının standartlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Dövlətin idarəçilik forması
Açiq və demokratik siyasi mübarizənin olması
Vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması
Vəətəndaşların dövlətin siyasi həyatında iştirakı
Daxili və xarici siyasətin formalaşmasında vətəndaşlların iştirakı

Sual: Bu ölkələrdən hansı keçmiş sosialist ölkəsidir: (Çəki: 1)
Kuba
Livan
Macarıstan
Şimali Koreya
Çin

Sual: Rus politoloqu A.Melvilin fikrincə dövlətlərin demokratikliyini qiymətləndirərkən 
nəzərə alınmalı olan amillərə aid deyil: (Çəki: 1)

Ölkələrin sovet sisteminə qədərki ənənələri
Xarici təsir vasitələrinin onların daxili proseslərinə təsiri
Dövlətlərdə həyata keçirilən hərəkat və ictimai çıxışların xarakteri
Demokratik təcrübənin olmasi
Milli və dini mənsubiyyət



Sual: Dünyada demokratikləşmə dalğasına təsir edən amillərə aid deyil: (Çəki: 1)
Beynəlxalq təşkilatların rolunun artması
Dövlətlərin qarşılıqlı asılılığının artması
Etnik münaqişələrin artması
Demokratik dövlətlərin iqtisadi,siyasi,mədəni və s. inkişaf sahəsində daha böyük 

uğurlar qazanması
Ənənəvi vətəndaşlıq anllayışının dövlətlərin inhisarından çıxması

Sual: Totalitarizmə aid deyil: (Çəki: 1)
Əhalinin hər göstərişi yerinə yetirməyə hazır olan biorobotlara çevrilməsi
Vətəndaşların nəinki davranışına,hətta fikirlərinə də nəzarət olunması
Hakimiyyət bölgüsünün məhdud xarakter daşıması
Cəmiyyətə tam nəzarət etmək üçün dövlət partiyası kimi siyasi institutdan istifadə 

olunması
Muxalifətin olmamasi

Sual: Ratifikasiya nədir: (Çəki: 1)
Hər hansı müqavilənin qüvvədən düşməsi
Hər hansı müqavilənin fəaliyyət müddəti
Parlamentin qərarı ilə müqavilənin ləgv edilməsi
Müqavilə imzalanması üçün dövlətin son razılığı
Xalqın razılığı

Sual: Tədqiqatçılar “demokratik dövlət” anlayışının meydana gəlməsini hansı hadisə 
ilə bağlayırlar: (Çəki: 1)

V.Vilsonun “14 maddə”si
V.Vilsonun”Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik” çağırışı
Trumen doktrinası
Marşall planı
U.Çörçillin Fultondakı çıxışı

Sual: ”Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik” çağırışı hansı ABŞ 
prezidentinə məxsusdur: (Çəki: 1)

V.Vilson
F.Ruzvelt
A.Linkoln
T.Cefferson
C.Kennedi

Sual: ”Müxtəlif ictimai-siyasi sistemlərin dinc yanaşı yaşamasının 5 prinsipi” ilk dəfə 
kim tərəfindən irəli sürülmüşdür: (Çəki: 1)

İ.Stalin
Bitərəf ölkələr bloku
BMT



Varşava Müqaviləsi Təşkilatı
Potsdam konfransı

Sual: ”Pinoçet” rejimi hansı ölkədə mövcud olub: (Çəki: 1)
Ekvador
Haiti
Venesuela
Çili
Kolumbiya

Sual: ”Aparteid” diskriminasiya rejimi hansı ölkədə mövcud olmuşdur: (Çəki: 1)
Nigeriya
Çili
Cənubi Afrika Respublikası
Somali
Zimbabve

Sual: Neçənci illəri tədqiqatçılar dövlətlərin demokratiyadan geri çəkilməsi dövrü 
hesab edir: (Çəki: 1)

XX əsrin 20-ci illəri
XX əsrin 70-80-ci illəri
XX əsrin 80-90-cı illəri
XX əsrin 90-cı illəri
XX əsrin 50-60-cı illəri

Sual: İspaniya və Portuqaliyada faşist rejiminin II dünya müraibəsindən sonra uzun 
müddət qalmasının səbəbi: (Çəki: 1)

Monarxiya idarə üsuluna malik olması
Əhalinin mentaliteti
Hərbi əməliyyatlardan kənarda qalması
Potsdam konfransının qərarları
Almaniyanın yardımı

Sual: Bunlardan hansı keçmiş sosialist ölkəsi deyil: (Çəki: 1)
Polşa
Macarıstan
Vyetnam
Rumıniya
Albaniya

Sual: Hansılar teokratik dövlətlərə aiddir: 1.İran,2.Səudiyyə 
Ərəbistanı,3.Əfqanıstan,4.Vatikan,5.Pakistan,6.Butan (Çəki: 1)

1,2,6
2,3,5



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

Sual: Gələcək BMT-nin iş qaydaları hansı konfransda müəyyən oldu: (Çəki: 1)
Dumbarton-Oks
Yalta
San-Fransisko
Tehran
Potsdam

Sual: Təşkilatlar anlayışına aid deyil: (Çəki: 1)
Siyasi hərəkatlar
Dövlət siyasətində hər hansı məqsəd güdən ictimai birlik
İctimai strukturlar
Kütləvi ictimai hərəkatlar
Bütün cavablar aiddir

Sual: BMT-nin yaranmasına təsir etməmişdir: (Çəki: 1)
”Atlantika xartiyası”
Milllətlər Bəyannaməsi”
Dumbarton-Oks konfransı
Tehran konfransı
Krım konfransı

BÖLMƏ: 08 01 
Ad 08 01 

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ATƏM-in yaranma tarixi: (Çəki: 1)
1960
1953
1965
1980
1975

Sual: Azərbaycan Respublikası ATƏT-ə qəbul tarixi: (Çəki: 1)
1992
1999



1995
1996
2000

Sual: Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin ATƏT-ə çevrilməsi: (Çəki: 
1)

Lissabon sammiti
Paris sammiti
Helsinki sammiti
İstanbul sammiti
Budapeşt sammiti

Sual: Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı (BST), Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA), 
YUNESCO və s. bu kimiləri aşağıdakılardan hansı qrupa aiddir? (Çəki: 1)

QHT
BHAT
TMK
BQHT
KİV

Sual: Müasir beynəlxalq təşkilatların sələfləri hesab oluna biləcək ilk təşkilatlar nə 
zaman yaranmışdır? (Çəki: 1)

B.e.ə. II minllikdə
XV əsrdə
XX əsrdə
XIX əsrdə
B.e.ə. IV əsrdə 

Sual: “Millətlər Liqası” nə zaman yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1918
1921
1945
1949
1975

Sual: BMT nə zaman yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1918
1921
1945
1949
1975

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatı neçənci ildə fəaliyyətə başladı? (Çəki: 1)
1995



1990
2000
1992
1999

Sual: ATƏM-in Yekun Aktının imzalanmasında hansı dövlətlər müşahidəçi qismində 
iştirak etdi: (Çəki: 1)

ABŞ və Kanada
Kanada və Yaponiya
Kanada və Meksika
ABŞ və Yaponiya
Almaniya və Yaponiya

Sual: BMT-nin yaradılmasına dair keçirilən 1945-ci il San-Fransisko konfransı hansı 
dövlətlərin təşəbbüsü ilə keçirilirdi: (Çəki: 1)

Bitərəf dövlətlərin
Üçüncü qrup dünya dövlətlərinin
SSRİ, ABŞ, Çin və Böyük Britaniyanın
II Dünya müharibəsindən məğlub çıxan dövlətlərin
ABŞ, İngiltərə və Fransanın

Sual: BMT TŞ-nın neçə daimi üzvü var: (Çəki: 1)
3
11
7
5
8

Sual: BMT-də əsas məşvərətçi orqan hansıdır: (Çəki: 1)
Baş Assambleya
Təhlükəsizlik Şurası
Katiblik
Beynəlxalq məhkəmə
İqtisadi və Sosial Şura

Sual: BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı necə adlanır: (Çəki: 1)
YUNİSEF
ANAMA
MAQATE
YUNESKO
ARRA

Sual: Hansı hadisə NATO-nun təhlükəsizlik sahəsində yeni şəraitə yaxşı 
uyğunlaşdığını göstərdi: (Çəki: 1)



«Soyuq müharibənin» sona yetməsi
Əfqanıstan müharibəsi
Bosniya təcrübəsi
Kosovo münaqişəsi
İraqın işğalı

Sual: NATO-nun mənzil qərarqahı hansı şəhərdə yerləşir: (Çəki: 1)
Strasburq
Cenevrə
Brüssel
Nyu-York
Lissabon

Sual: ASİƏT-ə üzvlüyə məhdüdiyyətlər tətbiq edilirdi: (Çəki: 1)
1997-ci ildə
1998-ci ildə
1999-cu ildə
2000-ci ildə
2001-ci ildə

Sual: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri necə adlanır: (Çəki: 1)
qırmızı papaqlılar
mavi dəbilqəlilər 
yaşıl dəbilqəlilər
sarı dəbilqəlilər
mavi papaqlılar

Sual: Bunlardan hansı BMT-nin atom enerjisi üzrə ixtisaslaşmış qurumdur: (Çəki: 1)
OPEK
YUNİSEF
MAQATE 
NAFTA
İƏT

Sual: Hansı dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü deyil: (Çəki: 1)
Rusiya
Fransa
Çin
Almaniya
Böyük Britaniya

Sual: Bunlardan hansı BMT-nin rəsmi dilləri sırasına aid deyil: (Çəki: 1)
rus
ingilis 



yapon
fransız
çin

Sual: ATƏM-in Yekun Aktını neçə Avropa dövləti imzaladı: (Çəki: 1)
35
37
43
33
50

Sual: Türkiyə Respublikası üzvü deyil: (Çəki: 1)
NATO
Avropa Şurası
Qara Dəniz hövzəsi ölkələri birliyi
İKT
Avropa Birliyi

Sual: Hansı təşkilat ABŞ-ın təşəbbüsü ilə yaradılmayıb: (Çəki: 1)
NATO
Dünya Bankı
Beynəlxalq Valyuta Fondu
GUAM
Qarşılıqlı İqtisadı Yardım Şurası

Sual: Beynəlxalq təşkilatların növləri : (Çəki: 1)
yalnız ərazi birlik 
üç tipli - ərazi, siyasi əməkdaşlıq və II Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış 

təşkilatlar 
iqtisadi təşkilatlar 
siyasi təşkilatlar 
sosial-siyasi təşkilatlar

Sual: SSRİ-nin Millətlər cəmiyyətinə münasibəti : (Çəki: 1)
təşkilatın yaradılmasının ilk illərindən müsbət münasibət 
ABŞ-ın təşəbbüsü ilə yaradılan təşkilat olduğuna görə SSRİ təşkilata daxil 

olmadı
SSRİ təşkilata 1930-cu ildə qəbul edilmişdi 
SSRİ 1934-cü ildə cəmiyyətə qəbul edilmiş və əsas məqsəd ideoloji və siyasi 

məqsədlər üçün onun imkanlarından istifadə edilməsi olmuşdu
SSRİ Stalin repressiyalarına görə 1937-ci ildə təşkilatdan kənar edilmişdi

Sual: BMT-nin əsas prinsipləri: (Çəki: 1)
hüquq bərabərliyi prinsipi nəzərə alınmayıb



iqtisadi,sosial, mədəni, humanitar xarakterli problemlərə təşkilat tərəfindən 
baxılmır 

BMT-nin dövlətlərin daxili problemlərinə və siyasətinə qarışmaq hüququ yoxdur
hüquq bərabərliyini təmin etmək, üzv dövlətlərin sosial-iqtisadi problemlərinin 

həllinə kömək etmək, daxili siyasətlərinə qarışmaq 
qərarlar konsensus yolu ilə qəbul edilir

Sual: BMT-nin təsis konfransı. Təşkilatın nizamnaməsinin qəbul edilməsi : (Çəki: 1)
Paris (1944 il)
Roma (1950 il)
San-Fransisko (1945 il)
Moskva (1945 il)
London (1947 il)

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun fəaliyyətə başlaması: (Çəki: 1)
1947-ci il
1946-cı il
1948-ci il
1945-ci il
1948-ci il

Sual: OPEK-in əsas məqsədləri : (Çəki: 1)
Dövlətlərin ayrılıqda neft hasilatının artırılmasına dəstək vermək
Fövqəladə görüşlər keçirilmir
Qiymətləndirmə siyasəti neft ixrac edən dövlətlərə təsir etmir
OPEK-ə neft idxal edən ölkələr də daxildir
Stabil və ədalətli neft qiymətini təmin etmək

Sual: Neft ixrac edən dövlətlərin təşkilatı (yaranma tarixi) (OREK): (Çəki: 1)
1950
1955
1957
1965
1960

Sual: Müstəqil dövlətlər birliyi (MDB) : (Çəki: 1)
Regional Dövlətlər İttifaqı sayılır və bütün keçmiş Sovet respublikalarını 

birləşdirir.
Birlik keçmiş sovet respublikaları ilə birlikdə digər Avropa ölkələrini birləşdirir
Baltikyani respublikalar birliyə daxil olmuşlar
Regional dövlətlər birliyidir və keçmiş SSRİ məkanını əhatə edir
Təşkilatın yaradılması sazişini bütün 11 dövlət imzalamışdır

Sual: Avropa İttifaqının yaradılması : (Çəki: 1)



1916 il 
1930 il 
1950 il 
1960 il 
XX əsrin 90-cı illəri 

Sual: Millətlər Cəmiyyətinin yaranmasının əsas səbəbləri : (Çəki: 1)
dövlətarası iqtisadi və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsi 
siyasi - mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsi 
sülhü qorumaq, bütün dövlətarası problemlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi
cəmiyyətin tərkibinə aparıcı dövlətlər daxil olmamışlar 
I Dünya Müharibəsi cəmiyyətinin yaradilmasının əsas səbəbi idi

Sual: Türkiyə Respublikası üzvü deyil: (Çəki: 1)
NATO
Avropa Şurası
Qara Dəniz hövzəsi ölkələri birliyi
İKT
Avropa Birliyi

Sual: Hansı təşkilat ABŞ-ın təşəbbüsü ilə yaradılmayıb: (Çəki: 1)
NATO
Dünya Bankı
Beynəlxalq Valyuta Fondu
GUAM
İƏT

BÖLMƏ: 08 02 
Ad 08 02 

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Avropa Paris xartiyasının yaranma (imzalanma) tarixi: (Çəki: 1)
1963
1971
1990
1998
2000

Sual: ATƏT-in əsas fəaliyyəti: (Çəki: 1)



iqtisadi irəliləyiş
mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi
əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri
təşkilatın fəaliyyəti yalnız Avropa ölkələrini əhatə edir
ekoloji problemlər 

Sual: ATƏT-in baza prinsipləri (ümumi sayı): (Çəki: 1)
7
5
8
10
6

Sual: Müasir beynəlxalq təşkilatların sələfləri hesab oluna biləcək ilk təşkilatlar 
harada yaranmışdır? (Çəki: 1)

Romada
Çində
Yunanıstanda
Misirdə
Fransada

Sual: Beynəlxalq təşkilatların təsnifatı, bir qayda olaraq, aşağıdakılardan hansı 
prinsip üzrə aparılmır? (Çəki: 1)

Üzvlük
Coğrafi
Funksional
Üzvlərin statusuna görə
Yaranma tarixinə əsasən 

Sual: 1944-cü ildə beynəlxalq təşkilatların Bretton-Vuds sisteminin yaranması 
dövlətlər arasında hansı münasibətlərin inkişafında böyük hadisə oldu? (Çəki: 1)

Siyasi və diplomatik
Maliyyə və iqtisadi 
Hərbi və təhlükəsizlik
Elmi-texniki
Sosial və mədəni

Sual: Neçə dövlət NATO üzvüdür (2005-ci il üçün)? (Çəki: 1)
28
26
18
19
12



Sual: Azərbaycan neçənci ildə BMT üzvlüyünə qəbul edildi? (Çəki: 1)
1991
1992
1993
1994
1995

Sual: Azərbaycan neçənci ildən NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına 
qoşuldu? (Çəki: 1)

1992
1993
1994
1995
1996

Sual: BMT Nizamnaməsinə görə onun neçə əsas orqanı var? (Çəki: 1)
2
8
4
3
6

Sual: Aşağıdakılardan biri BMT TŞ-nın daimi üzvlərindən deyil: (Çəki: 1)
Çin
Rusiya
ABŞ
Böyük Britaniya
Almaniya

Sual: 1997-ci ildən bəri ATƏT-in Minsk Qrupuna hansı dövlətlər həmsədrlik edir: 
(Çəki: 1)

ABŞ, Rusiya, Türkiyə
ABŞ, Rusiya, Fransa
ABŞ və Rusiya
Rusiya, İngiltərə, Fransa
Rusiya və Türkiyə

Sual: NATO-ya üzv dövlətlər üçün irəli sürülən tələb prinsiplərdən biri yanlışdır: (Çəki: 
1)

kollektiv təlükəsizlik
demokratiya
konsensus
ədalətli rəqabət
qarşılıqlı təhlükəsizlik



Sual: NATO ilə tərəfdaşlıq müqavilələrinə qoşulan ölkələr üçün məcburi öhdəliklər 
sırasında verilə bilməz: (Çəki: 1)

NATO üzvü ölkələrindən hər hansı birinə qarşı təcavüz aktı baş verdikdə NATO 
tərəfdən hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək

hərbi idarələr üzərində mülki nəzarətin təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 
keçirilməsi

hər il hərbi büdcənin dərci
əsas döyüş sistemlərinin blokun standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi və 

yenidən təchizinin təşkili
qoşunların döyüş hazırlığı proqramına ingilis dilinin məcburi tədrisinin daxil 

edilməsi

Sual: İslam Konfransı Təşkilatı nə zaman təsis edildi: (Çəki: 1)
1969
1959
1950
1960
1970

Sual: Bunlardan hansı BMT-nin əsas orqanlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Təhlükəsizlik Şurası
Beynəlxalq məhkəmə
Baş məclis
katiblik
YUNİSEF 

Sual: ATƏM-in yaranması və əsas prinsipləri haqqında Yekun Aktı hansı şəhərdə 
imzalandı: (Çəki: 1)

Brüssel
Haaqa
Helsinki
Cenevrə
Strasburq

Sual: Nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək istəyən dövlətlər bunu hansı 
təşkilatın nəzarəti ilə etməlidirlər: (Çəki: 1)

OPEK
Avropa Şurası
Avropa İttifaqı
MAQATE
Beynəlxalq səhiyyə təşkilatı

Sual: Bunlardan hansı beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına aiddir: (Çəki: 1)
İKT
ASEAN



Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
Ərəb dövlətləri Liqası
Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Təşkilatı 

Sual: Hansı dövlət BMT TŞ-nın daimi üzvü deyil: (Çəki: 1)
ABŞ
Fransa
Çin
Yaponiya
Rusiya

Sual: Hansı dövlət BMT-nin TŞ-da daimi üzvlərin Veto hüququnun ləğvi uğrunda çıxış 
edir: (Çəki: 1)

Yaponiya
Türkiyə
Kanada
İsrail
Braziliya

Sual: Beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbul etmə qaydaları : (Çəki: 1)
qərarların qəbulu təşkilatın qəbul etdiyi nizamnaməyə əsaslanmır 
səsvermə qaydasında qəbul edilmir
qərar qəbulu bir səslə, yaxud konsensus yolu ilə qəbul edilir
qərarlar inzibati yolla qəbul edilir
ümumi qaydalar mövcud deyil

Sual: Paris Sülh Konfransı : (Çəki: 1)
ABŞ prezidenti V,Vilsonun 14 maddə şərtləri proqramının təşkilatın 

ya¬radılmasına təsiri olmamışdı
Fransa və Böyük Britaniya təşkilatın yaradılmasının əleyhinə çıxış etmişlər 
konfransda dünyada ilk beynəlxalq universal xarakterli təşkilatın yara¬dılmasına 

razılıq əldə olunmuşdu
üzv dövlətlərin bərabər hüquq prinsipi təmin olunmamışdı
ABŞ konqresi bağlanan müqaviləni təsdiq etmişdi 

Sual: Millətlər cəmiyyətinin tarixi təcrübəsinin aspektləri : (Çəki: 1)
dövlətarası assosiasiya 
beynəlxalq orqanizm 
beynəlxalq həyatın tənzimlənəmsi təşəbbüsü
dövlətlətarası və beynəlxalq həyatın tənzimlənməsi təşəbbüsü
nizamnamədə əks olunmuş aspektlər təşkilatın fəaliyyətində realizə edilməmişdi

Sual: BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi : (Çəki: 1)
1950-ci ildə yaranmış və qərargahı Parisdə yerləşir



məhkəmənin tərkibi Baş Assambleya və Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən seçilir 
məhkəmə yalnız üzv dövlətlər tərəfindən istifadə olunur 
məhkəmə 1945-ci ildə təşkil olunub
1946-cı ildə Haaqada yaradılıb

Sual: Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının vəzifəsi : (Çəki: 1)
beynəlxalq səhiyyəsinin koordinasiyası, məsləhət və yardım, BMT, Dövlət, 

həmkarlar və digər müvafiq təşkilatlarla əməkdaşlıq
yeni normativlər və məsləhətlərin qəbulunda iştirak 
milli səhiyyə sisteminin yaradılmasında və yardım edilməsində iştirak etmir
tibbi və səhiyyə sahəsinin mükəmməlləşdirilməsində iştirak 
ana və uşaq, ətraf mühitin qorunmasında iştirak

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Bankının məqsədləri: (Çəki: 1)
bankın maliyyə imkanları (resursları) ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən toplanır
ümumi dövlətin iqtisadiyyatına yönəldilməyib 
kapitalın axınına və stimullaşmasına (yerli və xarici kapitalın), sənayenin artımına 

yönəlib
bankın əsas fəaliyyətinin istiqaməti Avropa dövlətlərinin iqtisadiyyatının 

artmasına yönəlib 
ayrılmış maliyyə vəsaitini 15-20 ilə qaytarmaq nəzərdə tutulur

Sual: OPEK-in maliyyə strukturu : (Çəki: 1)
Fiziki şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilir
Beynəlxalq maliyyə qurumları
Milli maliyyə institutları tərəfindən
Dünya bankı tərəfindən
Aparıcı kompaniyalar tərəfindən

Sual: Təşkilatın əsas məqsədi və fəaliyyəti 1997 il razılaşması(GUAM): (Çəki: 1)
Siyasi və mədəni birlikdir
İqtisadi birlik
Strasburq razılaşması (1997 il) ilə dövlətlərarası münasibətlərdə bütün 

problemlər əhatə olunmuşdur
Qəbul edilmiş razılaşma dövlətlərarası münasibətlərin genişləndirilməsinə zəmin 

yaratmamışdı 
Dörd tərəfli (Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Moldova) stabilliyə, 

təhlükəsizliyi təmin etmək, dövlətlərin suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq

Sual: Cənub-Sakit okean forumu (Çəki: 1)
Ərazi regional təşkilat sayılmır 
Təşkilata Sakit okeanın adaları daxildirlər
Təşkilat il boyu fəaliyyət göstərir 
Əsas regional təşkilatdı. Əsas fəaliyyəti iqtisadi əməkdaşlıq və xarici siyasətin 

koordinasiyası 



Konfrans -təşkilatın ali orqanıdır

Sual: Afrika İttifaqının əsas məqsədləri (Çəki: 1)
Afrika dövlətlərinin birləşmiş hərbi qüvvələrinin yaradılması
Quruma daxil olan dövlətlərin yalnız iqtisadi əməkdaşlığı nəzərdə tutulur
Birliyin yaradılması yalnız siyasi məqsəd güdür
Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və müstəqillik problemləri əsas kimi birliyin strateji 

planlarına daxil edilməmişdir 
Afrika dövlətlərinin birliyinin yaradılmasına dəstək vermək və onların 

həmrəyliyinə nail olmaq

Sual: Müasir baxımdan ilk Beynəlxalq təşkilat (Çəki: 1)
Reyn çayı üzərində gəmiçiliyin tənzimlənməsi 
Dunay çayı üzrəində naviqasiya təşkilatı
Beynəlxalq Poçt İttifaqı
quldarlığa qarşı Beynəlxalq konfensiya
Paris Səhiyyə Konvensiyası

Sual: Beynəlxalq təşkilatların hüquqi statusunun xüsusiyyətləri : (Çəki: 1)
beynəlxalq təşkilatların və dövlət hüquq statusu arasında fərq yoxdur 
beynəlxalq təşkilatlar diplomatik əlaqələrdə iştirak hüququna malik deyillər
beynəlxalq təşkilatlar diplomatik əlaqələrdə iştirak etmək hüququna malikdirlər, 

onlar diplomatik immunitetə malikdirlər
beynəlxalq təşkilatların maliyyəşməsi dövlət tərəfindən aparılır 
beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hüquqa sıx inteqrasiya olunmayıb

Sual: Beynəlxalq təşkilatların strukturu: (Çəki: 1)
beynəlxalq təşkilatların yaradılma prosesi ümumi qaydalara əsaslanmır 
təşkilatın yaradılmasına təsis sənədinin qəbulu əsas sayılır 
təşkilatın yaradılmasına təsis sənədi, maddi strukturun yaradılması və baş 

orqanların toplantısı mütləq tələb olunur
təşkilatın yaradılmasına yalnız bəyanat tələb olunur 
hər bir təşkilatın yaranmasının özünəməxsus qaydaları mövcuddur 

Sual: Tarixdə nüvə ehtiyatının bir hissəsinin məhv edilməsi haqqında ilk saziş: (Çəki: 
1)

1963-cü ildə ABŞ,SSRİ və B.Britaniya arasında nüvə sınaqlarının qadağan 
olunması haqqında müqavilə

1972-ci il SSM-1 müqaviləsi
1976-cı il SSM-2 müqaviləsi
1988-ci il yaxın və orta mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilə
1974-cü il ABŞ-SSRİ müqaviləsi

Sual: ”Humanitar müdaxilə” nədir: (Çəki: 1)
Təcavüzkar dövləti məğlub edib parçalamaq



Totalitar dövlətdə insan haqlarını qorumaq
Təcavüzkar dövləti sülh danışıqlarına məcbur etmək üçün onu zəiflətmək 

məqsədilə hərbi zərbələr endirmək
Vuruşan dövlətlərdə zərərçəkənlərə humanitar yardım göstərmək
Vuruşan dövlətləri barışdırmaq cəhdləri

BÖLMƏ: 08 03
Ad 08 03

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hal hazırda BMT-yə qəbul necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Baş Assambleyanın qətnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyələri əsasında
Təhlükəsiz Şurasının qərarı ilə
Katibliyin tövsiyəsi ilə
beynəlxalq məhkəmə və Baş Assambleyanın qərarı ilə
Təhlükəsizlik Şurası və Beynəlxalq məhkəmənin tövsiyələri ilə

Sual: BMT-nin Katibliyi hansı funksiyanı yerinə yetirir: (Çəki: 1)
Qətnamə qəbul edir
təşkilatın qəbul etdiyi proqramları icra edir
sanksiya tətbiq edir
təşkilata yeni üzvlərin qəbulunu həyata keçirir
Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini seçir

Sual: Azərbaycan neçənci ildə «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı»nı NATO-ya 
təqdim etdi? (Çəki: 1)

2000
2004
1994
1996
1999

Sual: İKT-nin ali orqanı hansıdır: (Çəki: 1)
krallar, dövlət və hökumət başçılarının konfransı
xarici işlər nazirlərinin konfransı
baş katiblik və onun tabeliyində olan təşkilatlar
baş nazirlərin konfransı
təşkilatın parlamenti



Sual: İslam İnkişaf Bankının təsis edilməsi haqda Bəyanat nə zaman imzalanmışdır: 
(Çəki: 1)

1975
1973
1969
1976
1970

Sual: Bu dövlətlərdən ASİƏT-ə daxildir: 1. İndoneziya 2. Filippin 3. Fransa 4. ABŞ 5. 
Almaniya 6. Rusiya (Çəki: 1)

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

Sual: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri ilk dəfə hansı münaqişə zonasında 
yerləşdirilmişdi: (Çəki: 1)

Hindistan-Pakistan sərhədində
Koreyada
İsrail-Fələstin cəbhəsində 
Bosniyada 
Kəşmirdə

Sual: Bunlardan hansı ATƏT-in yekun prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Ərazi bütövlüyünə hörmət
sərhədlərin toxunulmazlığı
insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması
xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ
bir-birinin daxili işlərinə qarışmaq

Sual: Hansı təşkilat 1955-ci ildə yaranmışdır: (Çəki: 1)
NATO
Varşava müqaviləsi Təşkilatı
Avropa Şurası
BMT
İKT 

Sual: Bunlardan hansı 1994-cü ildə müşavirədən təşkilata çevrildi: (Çəki: 1)
GUAM
MDB
İKT
ATƏT
NATO



Sual: Hansı «Soyuq müharibə» illərində sosialist ölkələrinin hərbi-siyasi bloku idi: 
(Çəki: 1)

QİYŞ
GUAM
ASEAN
Varşava müqaviləst təşkilatı 
Bağdad paktı

Sual: Hansı dövlət Millətlər Cəmiyyətinin Daimi Şurasına daxil deyildi: (Çəki: 1)
Fransa
Yaponiya
İtaliya
Böyük Britaniya
Rusiya 

Sual: Millətlər Cəmiyyətinin süqutu səbəbi: (Çəki: 1)
Almaniyanın Birinci dünya müharibəsində məğlubiyyəti
Rusiyada sosialist inqilabı
ABŞ-la İngiltərə arasındakı ziddiyyətlər 
Beynəlxalq ziddiyyətləri yalnız qalib dövlətlərin mənafeyindən həll etməyə 

çalışması 
İtaliyanın Həbəşistanı işğal etməsi

Sual: Bunlardan hansı Qeyri-Hökumət Təşkilatı deyil: (Çəki: 1)
Paquoş hərəkatı
Qırmızı Xaç və Aypara Təşkilatı
London klubu 
Sərhədsiz həkimlər təşkilatı
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Sual: Hansı təşkilat daha sonra yaranıb: (Çəki: 1)
NATO
Avropa Şurası
ATƏT
Avropa İttifaqı
İKT

Sual: Hansı ölkələr Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında daha çox təmsil olunur: (Çəki: 1)
Şimal ölkələri
İnkişaf etmiş ölkələr 
Böyük yeddilər
müsəlman ölkələri
inkişaf etməkdə olan və üçüncü dünya ölkələri 



Sual: Belçikada Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun yaradılması: (Çəki: 1)
1789
1810
1873 
1900
1910

Sual: Beynəlxalq təşkilatların yaranması tarixi (ilk mərhələ): (Çəki: 1)
antik dövr 
quldarlıq dövrü
feodalizm dövrü 
kapitalizm dövrü 
XX əsrin əvvəllərində 

Sual: Beynəlxalq bank qrupunun əsas iş prinsipi: (Çəki: 1)
beynəlxalq miqyasda iqtisadi və sosial tərəqqiyəə səy göstərir 
yalnız məsləhət köməyi göstərir
geridə qalmış dövlətlərin iqtisadi və sosial tərəqqilərinə dəstək verir, milli 

kadrların hazırlanmasında iştirak edir
beynəlxalq bank qrupu yekdil təşkilatdır
yalnız uzunmüddətli proyektlərin və proqramların qəbulunda iştirak edir 

Sual: Beynəlxalq gömrük təşkilatının yaradılması : (Çəki: 1)
1950 
1955
1960
1947
1962

Sual: Portuqaldilli dövlətlərin birliyinin yaradılması tarixi: (Çəki: 1)
1980
1947
1960
1970
1996

Sual: Millətlər Birliyinin prinsiplərinin qəbul edilməsi tarixi : (Çəki: 1)
1971 il
1978 il
1965 il
1950 il
1960 il



Sual: Üzv dövlətlərinin öhdəlikləri (Varşava müqaviləsi təşkilatı): (Çəki: 1)
Ümumi hərbi qüvvələr komandanlığı yaradılmamışdı
Komandanlığın yerləşdirilməsi Praqa şəhərində olmuşdu
Təşkilata daxil olmuş dövlətlərdə SSRİ-nin hərbi qüvvələrini yerləşdirməmək 

şazişi imzalanmışdı
Təşkilat NATO ilə rəqabət aparmamışdı
1955 ildə yaradılmış və əsas öhdəliklər: bütün mübahisələri, problemləri sülh 

yolu ilə həll etmək, təhlükəsizlik problemləri üzrə məsləhətlər aparmaq, dərhal 
təcavüzə məruz qalmış üzv dövlətlərinə kömək etmək

Sual: Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı: (Çəki: 1)
1988-ci ilə yaradılıb və maliyyə - infestisiya təşkilatıdır
bankın ali orqanı - icraçı komitədir 
 bankın üzvü olması üçün Beynəlxalq valyuta fondunun üzvü olması tələb 

olunmur
1991-ci ildə yaradılıb Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinə iqtisadiyyatın 

yüksəlişi, bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə yardım göstərmək 
Azərbaycan bankın üzvü deyil

Sual: Baş katiblik (Millətlər Cəmiyyəti): (Çəki: 1)
üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət idi
baş katib, katiblərdən və köməkçi işçilərdən ibarətdir və Şura tərəfindən təsdiq 

olunurdu
katibliyin üzvləri Assambleya tərəfindən təsdiq olunurdu
baş katib neytral dövlətin nümayəndəsi olmalı idi 
baş katiblik onun fəaliyyəti Assambleya tərəfindən qiymətləndirilmirdi

Sual: Millətlər cəmiyyətinin nüfuzunun itirilməsinin səbəbləri (Çəki: 1)
maliyyə problemləri 
təşkilata beynəlxalq aləmdə ehtiyacın olunmaması 
II Dünya Müharibəsi əsas olmuşdu
assambleyanın toplantıları 1946-cı ilə qədər davam etmişdi
təşkilatın rəsmi ləğvi 1945-ci ildə olmuşdu

Sual: Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyət dövrü (Çəki: 1)
1900 - 1920 
1920 - 1946 
1930 - 1950 
1910 - 1930 
1925 - 1945 

Sual: Millətlər cəmiyyətinin tarixi təcrübəsinin aspektləri (Çəki: 1)
dövlətarası assosiasiya 
beynəlxalq orqanizm 
beynəlxalq həyatın tənzimlənəmsi təşəbbüsü



üç əsas prinsip: dövlətarası, beynəlxalq və beynəlxalq həyatın tənzimlənməsi 
təşəbbüsü

nizamnamədə əks olunmuş aspektlər təşkilatın fəaliyyətində realizə edilməmişdi

Sual: BMT-nin Nizamнaməsinin əsasları (Çəki: 1)
beynəlxalq əlaqələrin əsas prinsipləri açıqlanmayıb
üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri öz əksini tapmayıb 
nizamnamədə üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri izah olunmuş, təşkilatın 

orqanları və onların iş fəaliyyəti aydınlaşdırılmışdı
sənəd beynəlxalq əlaqələrdə, müharibədən sonrakı dövrün yeniliklərini nəzərə 

almamışdı
beynəlxalq əlaqələrdə hərbi qüvvədən istifadə edilməsinə qadağa qoyulmamışdı

Sual: BMT-nin fəaliyyətinin regional dövlətlər qrupuna bölünməsi (Çəki: 1)
dövlətin coğrafi yerləqməsi nəzərə alınmır 
regional coğrafi bölgü mövcuddur: Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Qərbi Avropa 

və digər dövlətlər
ABŞ ayrıca qrupa daxil olunmuşdur
dövlətlərin regional yerləşməsi öz mənfi nəticələrini göstərməkdədir
Qərbi Avropa dövlətləri bölgüdə aparıcı yer tutur

Sual: Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətinin strukuturu (Çəki: 1)
daimi komitələrə malik deyil 
ixtisaslaşdırılmış komitələr mövcud deyil 
üzv və qeyri-üzv dövlətlər Şuraya müraciət etmək hüququna malik deyil
Şura Baş Assambleyanın gündəliyinə tövsiyə etmək hüququna malik deyil
daimi və ixtisaslaşdırılmış komitələr mövcuddur, Şuraya hər bir dövlət müraciət 

etmək imkanına malikdir

Sual: İqtisadi və Sosial Şura (Ekosos) (Çəki: 1)
Şura BMT-nin iqtisadi və sosial fəaliyyətini koordinasiya ilə məşğul olmur 
Şura Baş assambleya tərəfindən seçilmir
dövlət və qeri-dövlət təşkilatları ilə əlaqə yaratmamışdı 
Şura daimi komitələrə bölünməmişdi
Şuranın əsas məqsədi iqtisadi və sosial problemlərin həllinə yönəlib, üzvlər 

assambleya tərəfindən seçilir, digər təşkilatlar ilə sıx əlaqə saxlayır

Sual: BMT-nin təsis konfransı. Təşkilatın nizamnaməsinin qəbul edilməsi (Çəki: 1)
Paris (1947 il)
Roma (1950 il)
San-Fransisko (1945 il)
Moskva (1946 il)
London (1948 il)

Sual: Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatınun yaranması (Çəki: 1)



1950
1955
1945
1960
1961

Sual: Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatınun Konfransının iş fəaliyyəti (Çəki: 1)
əsas prinsipləri aydınlaşdırır, büdcəni təsdiq edir, aparılan işləri müzakirə edir, 

qərarlar qəbul edir 
milli və beynəlxalq miqyasda problemlərin müzakirəsində iştirak etmir 
beynəlxalq aləmdə mövcud olan vəziyyətin müzakirəsini aparmır
məsləhət, tövsiyə və nəzarət funksiyalarını daşımır
təşkilat köməkçi komitələrə bölünmür

Sual: Baş konfrans (UNESCO) (Çəki: 1)
təşkilatın baş orqanı sayılmır 
bütün üzv dövlətlər təmsil olunmayıblar 
konfrans məqsəd və proqram fəaliyyəti müəyyənləşdirmir
konfrans dövlətarası və qeyri-dövlət təşkilatları ilə əlaqə saxlamır
baş konfrans, təşkilatın əsas orqanı sayılır, üzv dövlətlər təmsil olunub, 

toplantıda təşkilatın məqsəd və proqramı müəyyənləşdirilir

Sual: Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının yaradılması (Çəki: 1)
1945-ci il 
1947-ci il 
1948-ci il 
1950-ci il 
1952-ci il 

Sual: Atom enerjisi beynəlxalq agentliyi təşkilatının baş orqanı (Çəki: 1)
qurultay 
ümumi toplantı (üzv dövlətlərin)
baş konfrans 
şura 
tənzimləmə fövqaladə qrup 

Sual: Beynəlxalq ticarət təşkilatının əsas məqsədi (Çəki: 1)
turizmi dəstəkləmək, iqtisadi inkişaf vasitəsi kimi, xalqlar arasında qar¬şı¬lıqlı 

əlaqələrin genişlənməsinə nail olmaq
yalnız kommersiya məqsədi güdür 
sülhün qorunmasında təsir imkanlarına malik deyil 
insan hüquqlarına riayət etməkdə təsiri yoxdur 
inkişaf etməkdə olan dövlətlərin turizm sferasının inkişaf etməsində iştirak etmir 



Sual: Kimyəvi silahları qadağan etmə təşkilatının əsas fəaliyyəti (Çəki: 1)
kimyəvi silahların dünya üzərində tam ləğv edilməsinə nail olmaq və onun 

istehsalını qadağan etmək
 təşkilat üzv dövlətlərini kimyəvi silahdan müdafiə etməyə yardım və öhdəçilik 

qəbul etməyib
beynəlxalq miqyasda kimya sahəsində əməkdaşlığa səy göstərmir 
kimyəvi silahın istehsal edilməsinin qadağan edilməsi barəsində konvensiya 

qəbul edilməyib 
hər bir üzv dövlət kimyəvi silahların ləğvi və onun istehsalı barəsində öhdəçilik 

qəbul etməyiblər

Sual: BMT-nin ətraf mühit proqramı (Çəki: 1)
1960-cı ildə yaradılıb 
BMT konfransından sonra 1973-cü ildə yaradılıb və əsas istək və məqsəd ətraf 

mühiti qorumaq olmuşdur
proqram regional miqyasda aparılır
problem üzrə koordinasiya proqramı qəbul edilməyib 
təşkilatın katibliyi Parisdə yerləşir 

Sual: İnterpol -un Baş Assambleyasının səlahiyyətləri (Çəki: 1)
polislərin dünya miqyasında əməkdaşlığına yönəlməyib 
yeni üzvlərin təşkilata qəbulu imkanına malik deyil 
təşkilatın iş planı və büdcəni təsdiq etməsində iştirak etmir 
daimi və müvəqqəti komissiyaları təşkil etmək imkanına malik deyil 
polislərin beynəlxalq miqyasda əməkdaşlığı, təşkilatın iş planı və büdcəsinin 

təsdiq edilməsi, yeni komissiyaların yaradılması səlahiyyətlərinə malikdir

Sual: Beynəlxalq hesablama bankı (Çəki: 1)
bank 1930-cu ildə yaradılıb, Almaniyanın Versal müqaviləsinin şərtlərinin icrası 

üçün, II Dünya müharibəsindən sonra Breton-Vud sistemi çərçivəsində fəaliyyətini 
davam etdirmişdir

bank beynəlxalq formatda fəaliyyət göstərmir 
bank iqtisadi tədqiqatlar mərkəzi sayılmır
bank Beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlıq etmir 
bank regional maliyyə təşkilatıdır 

Sual: Şimali Atlantika müqaviləsi. NATO (Çəki: 1)
Təşkilatın yaradılması tarixi 1930 ildə olmuşdur
1940 ildə olmuşdu (Paris sazişi)
1919 ildə olmuşdu (London sazişi)
1955 ildə olmuşdu (Madrid sazişi)
1949 ildə olmuşdu (vaşinqton sazişi)

Sual: Şimali Atlantika əməkdaşlıq şurasının struktur qruluşu (Çəki: 1)
Yalnız Qərbi Avropa ölkələri daxil olmaq hüququna malikdirlər 
Avropanıni yüksək inkişaf etmiş dövlətləri



Elmi və ekoloci NATO -nun proqramlarında iştirak etmir
Şura zərbi müdafiə planlaşmanın planı ilə məşğul olmur 
Məsləhətçi forumdur, öz tərkibinə NATO üzvü olan dövlətlər ilə birlikdə postsovet 

dövlətləri və qurumda xarici işlər təmsil olunublar

Sual: «Sülh naminə tərəfdaşlıq» iştirakçıların tərkibi (Çəki: 1)
Yalnız Avropa dövlətləri
Asiya ölkələri
Birliyə qəbulu zamanı milli ayrı seçkiliyə yol verilir
Üzv dövlətlər qaynar nöqtələrdə iştirak etmirlər
Avropa və Asiya ölkələri birliyin iştirakçılarıdı. Azərbaycan Respublikası birliyin 

üzvüdür

Sual: OPEK-in tərkibi (Çəki: 1)
Yalnız Yaxın Şərq ölkələri
İran körfəzi
Afrika dövlətləri
Bütün neft ixrac edən dövlətlər
Latın Amerika dövlətləri

Sual: OPEK-in konfransları (Çəki: 1)
Büdcə və nizamnamədə dəyişiklik aparmaq konfransın səlahiyyətlərindən 

kənardır
Fövqəladə toplantılar adətən çağrılmır
Baş katib eyni zamanda konfransın katibidir
Ən yüksək təşkilatın orqanıdı, iki ildə bir Vyanada toplantıda üzv dövlətlər toplantı 

keçirirlər
Konfrans ümumi xətti müəyyən etmir

Sual: Cənub mərkəzi (Portuqaldilli dövlətlər birliyi) (Çəki: 1)
Mərkəz qeyri hökümət orqan (təşkilat) sayılmır
Beynəlxalq təşkilat kimi qəbul edilməyib
Cənub dövlətlərin həmrəyliyinə yönəlməyib
Mərkəzin maliyyə təminatı üzv dövlətlər tərəfindən toplanır
1995-ildə yaradılıb. Əsas məqsəd: regionun həmrəyliyinə dövlətlərin qarşılıqlı 

yardımına, koordinasiya rolu fəaliyyətin istiqamətidir.

Sual: Katibliyin strukturu və iş fəaliyyəti (Millətlər Birliyi) (Çəki: 1)
Müdir başçılıq edir
1956 ildən sonra katiblik yeniləndirilməyib (iş üsulu)
Katiblik departamentlərə bölünməyib
Katibliyin nəznində komitələr və qruplar fəaliyyət göstərmirlər 
Katibliyin Baş katib tərəfindən idarə olunur. 1993 ildə iş fəaliyyətində bir sıra 

islahatlar aparılmışdı, 13 departamentə bölünür. Katiblik Londonda yerləşir



Sual: OPEK-in iqtisadi komissiyası (Çəki: 1)
Onun səlahiyyətlərinə bütün neft siyasətinin problemləri daxil edilməmişdir
Enerji siyasəti komissiyanın fəaliyyətindən kənardı
Komissiya adətən iki ildən bir toplantı keçirir
Baş katib daimi təyin olunur
Neft bazarında stabilliyi təmin edir. Onun səlahiyyətlərinə neft və enerji 

problemləri aiddir

Sual: Təşkilatın əsas məqsədləri (QİYŞ) (Çəki: 1)
Təşkilatın əsas məqsədi: təsərrüfat təcrübə mübadiləsi, texniki qarşılıqlı kömək, 

xalq təsərrüfat planlarının koordinasiyası 
Dövlətlər arası iqtisadi koordinasiya nəzərdə tutulmamışdı
Sənayedə və kənd təsərrüfatında əmək bölgüsü aparmamışdı
Üzv dövlətlərinin iqtisadiyyatına bərabər inkişafa imkanlar yaradılmışdı
Üzv dövlətlərdən sərbəst iqtisadi inkişafına imkanlar yaratmaq 

Sual: Təşkilatın strukturu (Varşava müqaviləsi təşkilatı) (Çəki: 1)
Siyasi müşavirətçi, siyasi komitə (ümumi məsafələr) və birləşmiş hərbi qüvvələr 

komandanlığı
Birləşmiş hərbi qüvvələr ilə idarəçilik Şura tərəfindən icra olunur
Birləşmiş hərbi qüvvələrin ümumi qərargahı yaradılmışdı
Hərbi nazirlər komitəsi yaradılmamışdı
Baş komandanlıq

Sual: MDB -nin hüququ əsasları (Çəki: 1)
Əsas sənəd ümumi razılıq sazişi olmuşdu
1992-1993 illərdə qəbul edilmiş sənədlər birliyin hüquqü əsaslarını yaratmışdı. 

Əsas sənəd MDB nizamnaməsi sayılır
MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı
Humanitar problemlər nizamnamədə əksini tapmamışdı 
Nizamnamədə dövlətlər arası əlaqələrin prinsipləri tam aydınlaşdırılmayıb

Sual: Təşkilata daxil olmuş dövlətlər (GUAM) (Çəki: 1)
Təşkilatın ilk sammiti: Yaltada 2001 ildə olmuşdur
Təşkilatın yaranmasının ilk mərhələsində: Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, 

Azərbaycan. 1999 ildə Özbəkistan
Özbəkistan təşkilatda və bu gündə qalmaqdadır
Təşkilata daxil olmuşlar: Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova
Təşkilata daxil olmuşlar: Tacikistan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan 

Sual: Təşkilatın icrası orqanı (GUAM) (Çəki: 1)
İcraçı şura
Üzv dövlətlərin baş nazirləri
Ayrıca təşkil olunmuş komitə
Xarici işlər nazirlərinin şurası



Katiblik

Sual: Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni təşəbbüslər (Çəki: 1)
30-cu illərin sonunda olmuşdu
50-ci illərdə olmuşdu 
SSRİ-nin süqutundan sora 
müharibə dövründə Avropa dövlətlərinin birliyinin yaradılması proyektləri 

olmamışdı
İkinci Dünya müharibəsindən sonra, 1946-cı ildə U.Çerçilin təklifi - «Avropa 

evi»nin yaradılması ehtiyacı 

Sual: Maastrix sazişinin əsas maddələri (Çəki: 1)
ümumi bazarın hüquqi normalarını aydınlaşdırmamışdı
ətraf mühitin qorunması barəsində öhdəçilik öz əksini tapmamışdı 
ittifaqda vətəndaşlığın qəbulu qaydalı nəzərdə tutulmamışdı
ittifaqın konfransları keçirilməyib 
iqtisadi və maliyyə birliyinin yaradılması, ümumi valyutanın qəbul edilməsi, xarici 

və təhlükəsizlik normaları öz əksini tapmışdır

Sual: Maastrix sazişinin əsas maddələri (Çəki: 1)
ümumi bazarın hüquqi normalarını aydınlaşdırmamışdı
ətraf mühitin qorunması barəsində öhdəçilik öz əksini tapmamışdı 
ittifaqda vətəndaşlığın qəbulu qaydalı nəzərdə tutulmamışdı
ittifaqın konfransları keçirilməyib 
iqtisadi və maliyyə birliyinin yaradılması, ümumi valyutanın qəbul edilməsi, xarici 

və təhlükəsizlik normaları öz əksini tapmışdır

Sual: Avropa İttifaqının ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasəti (Çəki: 1)
ümumi strateji proqramlar qəbul etmir 
ümumi prinsip və yekdil istiqamətlər qurmur 
Avropa İttifaqı xarici və təhlükəsizlik siyasətində ümumi strateji proqram¬lar 

qəbul edir, istiqamətləri aydınlaşdırır və ümumi strategiyanı hazırlayır
birlik xarici dövlətlər ilə beynəlxalq saziş bağlamaq hüququna malik deyil 
xarici siyasət problemlərə ümumi mövqe hazırlamayıb

Sual: Benilüks birliyin strukturu (Çəki: 1)
nazirlər komitəsi ali orqan sayılır, qəbul edilmiş sazişlərin icrasına nəzarət edir, 

təşkilat komissiyaların imkanlarından istifadə edir
birliyin iqtisadi şurası müstəqil fəaliyyətə malikdir 
birlikdə sahə və xüsusiləşdirilmiş komissiyalar və komitələr yaradılmayıb 
arbitraj kollegiyası və hüquq palatası yaradılmayıb
qurum işçi qruplarına malik deyil 

Sual: Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının məqsədləri (Çəki: 1)
bütün iqtisadi problemləri əhatə etməmişdi 



inkişaf etmiş dövlətlərin istəyini realizə edir 
qurumun üzv dövlətlərinin sayı 1960-cı ildən (yaranma tarixi) dəyişməz qalmışdır
qurum Avropa iqtisadi birliklə rəqabət aparır 
iqtisadi artım, maliyyə sabitliyi, üzv dövlətlərin tam bərabərliyi, 2004-cü il¬də 

birliyə İslandiya, Lixtenşteyn, Norveç və isveçrə dövlətləri daxil olmuş¬lar

Sual: Avropa nüvə tədqiqatlar təşkilatı (Çəki: 1)
 1950-ci ildə yaradılmışdı, təşkilatın üzvləri nüvə silahını əldə etmiş dövlət daxil 

olmuşlar
1954-cü ildə yaradılıb, məqsəd Avropa dövlətlərinin elmi və fundamental nüvə 

fizikasının tədqiqatlarında əməkdaşlıq yaratmaq istəyi olmuşdu
Azərbaycan təşkilatın proyektlərində iştirak etmir 
baş katib ən yüksək vəzifə sahibidir
təşkilat komitələrə bölünməyib

Sual: Budapeşt (1994) zirvə görüşü (Çəki: 1)
Təşkilatın adını dəyişdirmək barəsində qərər qəbul edilməmişdi 
Avropada baş vermiş siyasi radikal dəyişikliklər sammitdə qəraraların qəbulunda 

əksini tapmamışdı
Budapeşt sammiti təşkilatda yeni siyasətin aparılmasına təkan verməmişdi 
Sammitdə təşkilat «Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi» yeni ad ilə 

əvəz olunmuşdı. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Sammitin işində Avropanın bütün aktual problemləri gündəliyə salınmamışdı

Sual: Cənubi-Şərqi asiya dövlətlərin birliyinin məqsədələri (Çəki: 1)
Regionun hərbi potensialını möhkəmləndirmək 
Regionun hərbi potensialını möhkəmləndirmək 
Əməkdaşlıq həyatın bütün sferasını əhatə etməyib 
Əməkdaşlıq həyatın bütün sferasını əhatə etməyib 
Birlik region dövlətlərin imkanlarını böyük təsiri yoxdur

Sual: Təşkilatın baş orqanı (Birləşmiş Afrika təşkilatı) (Çəki: 1)
Assambleya-baş orqan sayılır
Təşkilatın qurultayı
Ümumi toplantı-baş orqan sayılır
Xarici işlər nazirlərinin toplantısı
Baş orqan -Forum sayılır 

BÖLMƏ: 09 01 
Ad 09 01 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: «Təhlükəsizlik» termini XX əsrin 40-50-ci illərindən etibarən geniş işlənməyə 
başladı: (Çəki: 1)

Rusiyada
SSRİ-də
İtaliyada
Çində
ABŞ-da

Sual: SSRİ-də «təhlükəsizlik» termini işlənməyə başladı: (Çəki: 1)
1985-ci ildən sonra
1970-ci ildən sonra
2000-ci ildən 
1960-cı illərin ortalarından
1975-ci ildən 

Sual: Azərbaycan regional təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi: (Çəki: 1)
Qafqaz regionuna əlavə güclərin gəlməsi
Avrasiya məkanın inteqrasiya
Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq
Çinlə əməkdaşlıq
beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq

Sual: Heydər Əliyev regionda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktının yaradılması 
təşəbbüsü ilə çıxış etdi: (Çəki: 1)

Budapeşt sammitində
Roma konvensiyasının müzakirəsi zamanı
Paris samitində
İstanbul sammitində
BMT tribunasında

Sual: Azərbaycan və Gürcüstan arasında «Tbilisi bəyannaməsi» adlanan sənəd 
imzalandı: (Çəki: 1)

1996-cı ildə
1992-ci ildə
1919-cu ildə
2005-ci ildə
2003-cü ildə

Sual: KTM-nin KTT-na çevrilməsi: (Çəki: 1)
1999-cu ildə
2001-ci ildə
2003-cü ildə



2005-ci ildə
2009-cu ildə 

Sual: 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammitində elan olunan “regionda Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Paktı”-nın yaradılması təşəbbüsü kimə məxsus idi? (Çəki: 1)

Gürcüstan Respublikası Prezidenti E.Şvernadzeyə
Rusiya Federasiyası Prezidenti V.Putinə
Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidenti Ə.N.Sezərə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Əliyevə 
Ermənistan Respublikası Prezidenti R.Koçəryana

Sual: Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi neçənci ildə imzalandı? (Çəki: 1)
1989
1990
1991
1992
1993

Sual: Azərbaycan neçənci ildə KTM-nə müşahidəçi qismində qəbul oldu? (Çəki: 1)
1990
1993
2005
1998
2000

Sual: Təhlükələr bölünür: (Çəki: 1)
ənənəvi və yeni 
yeni və qlobal
yerli və qlobal
xarici və qlobal
milli və lokal 

Sual: «Soyuq müharibə»nin başlanğıcı hesab olunur: (Çəki: 1)
U.Çerçilin Fulton nitqi
NATO blokunun yaradılması
Varşava Müqaviləsi Təşkilatının yaradılması
Marşal planı 
Trumen doktrinası

Sual: «Soyuq müharibə» dövründə BMT əsasən hansı ideoloji düşərgəni 
dəstəkləyirdi? (Çəki: 1)

Heç birini
Hamısını
SSRİ başda olmaqla sosialist ölkələri düşərgəsini



ABŞ başda olmaqla kapitalist ölkələri düşərgəsini
Bitərəf ölkələri 

Sual: Türkiyə və Yunanıstanda Sovet təsirinə qarşı ABŞ Konqresinin qəbul etdiyi 
qərar: (Çəki: 1)

Monro doktrinası
Trumen doktrinası
Marşall planı
Eyzenhauer doktrinası
Vilsonun “14 maddəsi”

Sual: Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinə görə dövlətlər neçə qrupa bölünür: 
(Çəki: 1)

4
5
3
2
6

Sual: ABŞ-ın İraqa müdaxiləsi baş verdi: (Çəki: 1)
2002
2004
2005
2003
2001

Sual: ”Hizbullah” təşkilatı hansı ölkənin ərazisini İsrail işğalından qurtarmağa çalışır: 
(Çəki: 1)

Livan
Misir
İordaniya
Fələstin
Suriya

Sual: Milli təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət: (Çəki: 1)
Dövlət orqanlarının payına düşür
Vətəndaşların payına düşür
Dövlətin payına düşür
Ordunun payına düşür
Beynəlxalq təşkilatların payına düşür

Sual: Dövlətin milli təhlükəsizliyininn təmin olunması siyasətinin formalaşdırılması və 
reallaşdırılmasında iştirak etmir: (Çəki: 1)

Dövlət başçısı



Parlament
Beynəlxalq təşkilatlar
Hökumət
Dövlət təhlükəsizlik orqanları

Sual: Amerika politoloqu Lippmana görə dövlət o zaman təhlükəsiz vəziyyətdə olur ki: 
(Çəki: 1)

Böyük dövlətlərin siyasətinə uyğun siyasət yürüdür
Dünyanın strateji bölgələrində maraqlarını qoruya bilir
 Müharibədən qaçmaq naminə öz maraqlarını qurban verməyə məcbur olmur
Qonşu ölkələrlə heç bir münaqişəli vəziyyət olmur
Güclü orduya malik olur

Sual: Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləyə görə 4-cü qrupa hansı ölkələr 
aiddir: (Çəki: 1)

Rəsmi nüvə dövlətləri
Qeyri-rəsmi nüvə dövlətləri
Nüvə silahı yaratmağa çalışan dövlətlər
Nüvə silahı yaratmaq imkanı olan,lakin bundan imtina edən dövlətlər
Nüvə silahı yaratmaq imkanı və arzusu olmayan dövlətlər

Sual: Sosialist ölkələrinin hərbi-siyasi bloku: (Çəki: 1)
Praqa təşkilatı
Belqrad təşkilatı
Varşava təşkilatı
Budapeşt təşkilatı
Moskva təşkilatı

BÖLMƏ: 09 02 
Ad 09 02 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rusiyanın milli təhlükəsizliyinin müasir əsasları «Təhlükəsizlik» haqqında 
qanunda öz əksini tapmışdır: (Çəki: 1)

1994-cü ildə
1995-ci ildə
1996-cı ildə
1992-ci ildə
1997-ci ildə



Sual: Əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlikdə üstünlük verilir: (Çəki: 1)
xarici siyasətə
daxili siyasətə
baza prinsiplərinə 
qeyri-rəsmi dialoqa
ikitərəfli danışıqlara

Sual: Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxil olmayan dövlətlər: 1. Rusiya 2. 
Azərbaycan 3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbəkistan 6. Gürcüstan (Çəki: 1)

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

Sual: Rusiya regional problemləri «3+1» formulasında həll etməyə çalışır: (Çəki: 1)
Cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiya
Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyə
Baltikyanı ölkələr və Rusiya
İran, Türkiyə,ABŞ və Rusiya
Cənubi Qafqaz ölkələri və İran 

Sual: Müasir beynəlxalq münaqişələrin həllində üstünlük verilir: (Çəki: 1)
hərbi yola
siyasi-diplomatik danışıqlara
aparıcı dövlətlərin yanaşmasına
BMT tərəfindən həll olunması əsas deyil
separatizm və terror yolu ilə həllinə

Sual: Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ölkənin milli təhlükəsizlik 
və maraqlarının koordinasiyasını hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri 
üzrə daimi komissiyası

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurası 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyininin Təhlükəsizlik və Xarici 

Siyasətin Planlaşdırılması şöbəsi
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı

Sual: Azərbaycanın regionda təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi nədən ibarətdir? 
(Çəki: 1)

Qafqaz bölgəsinin müxtəlif güc blokları arasında bölünməzliyi ideyası 
Ermənistanın təcavüz aktı ilə əlaqədar olaraq Türkiyə ilə yaxınlaşmaq
Milli təhlükəsizliyin təminatı üçün birmənalı NATO-yönümlü siyasət yürütmək



Rusiyanın regionda güclü mövqeyini nəzərə alaraq gələcəkdə KTMT-na 
qoşulmaq hədəfi

Öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün sürətli silahlanmanın yeganə çıxış yolu hesab 
edilməsi

Sual: 2002-ci ildə meydana gələn “Trabzon razılaşması”-na hansı dövlətlər imza 
atdılar? (Çəki: 1)

Azərbaycan və Türkiyə
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 
Azərbaycan və Gürcüstan
Rusiya və Türkiyə
Azərbaycan, Rusiya və Rusiya

Sual: Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik problemlərinin həlli müstəvisində İranın fikrincə 
hansı dövlətlər (və ya təşkilatlar) “regiondan kənar qüvvələr”-dir? (Çəki: 1)

ABŞ və AB 
Rusiya və KTT
Türkiyə və NATO
Rusiya və Tükiyə
ATƏT və NATO

Sual: Körfəz müharibəsinin nəticəsi: (Çəki: 1)
Küveyt dövləti ləğv edildi
İraq məğlub oldu
FAT ləğv olundu
İraq tamamilə işğal olundu
Fələstin dövləti quruldu

Sual: Nüvə silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq müqavilə imzalandı: (Çəki: 1)
1975
1960
1968
1988
1955

Sual: Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilənin şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Nüvə dövlətləri başqa dövlətə nüvə silahı sata bilməz
nüvə dövləti başqa dövlətə nüvə silahı yaratmaqda kömək edə bilməz
qeyri-nüvə dövləti nüvə silahı yaratmağa çalışmamalıdır
nüvə silahı yaratmaq istəyən dövlət bunu MAQATE-nin nəzarəti ilə etməlidir 
qeyri-nüvə dövləti nüvə silahını satın ala bilməz

Sual: Yeni təhlükələrə aiddir: (Çəki: 1)
nüvə müharibəs



beynəlxalq terrorizm 
ətraf mühitin çirklənməsi
silahlı münaqişələr
demoqrafik partlayış

Sual: Hansı hadisə ilə ABŞ ənənəvi öz "dinc dövrdə ayrı dövlətlərin işlərinə 
qarışmamaq" siyasətinə son qoydu (Çəki: 1)

Trumen doktrinasının qəbulu ilə
Marşall planın qəbulu ilə
NATO-nun yaradılması ilə
Koreya müharibəsi ilə
Vyetnam müharibəsi ilə

Sual: Çin Cənub-Şərqi Asiya regionunda nə vaxtdan müstəqil rol oynamağa başladı? 
(Çəki: 1)

İ.V. Stalinin ölümündən sonra
ABŞ-la diplomatik əlaqələr qurandan sonra
Vyetnam müharibəsindən sonra
II dünya müharibəsindən sonra
Koreya müharibəsindən sonra

Sual: Hansı konfransın prinsipləri Bitərəf dövlətlər blokunun ideoloji əsasını təşkil 
etmişdir? (Çəki: 1)

1955-ci il Bandunq konfransı
1961-ci il Brüssel konfransı
1945-ci Potsdam konfransı
1963-cü il Yaund konfransı
1954-cü il Cenevrə konfransı

Sual: ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətinin müddəaları hansı sənəddə öz əksini tapmışdı: 
(Çəki: 1)

Monro doktrinası
”Böyük dəyənək” siyasəti
Trumen doktrinası
Eyzenhauer doktrinası
Vilsonun “14 maddəsi”

Sual: Ilk dəfə hansı siyasi xadim SSRİ-ni “Şər imperiyası” adlandırmışdır: (Çəki: 1)
U.Çörçill
H.Kissincer
C.Buş I
R.Reyqan
A.Hitler



Sual: Bu ölkələrdən hansı ABŞ-ın “Terroru dəstəkləyən” ölkələr sırasındadır: (Çəki: 1)
Misir
Əlcəzair
İran
İordaniya
İndoneziya

Sual: Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsində 2-ci qrupa aiddir: (Çəki: 1)
Əlcəzair
CAR
İsrail
İran
Braziliya

Sual: Milli təhlükəsizliyin təmin olunması vasitələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Hərbi
Siyasi
İqtisadi
Hüquqi
Ekoloji

Sual: Maraqların formalaşmasına daha çox təsir göstərir: (Çəki: 1)
İdeyalar
Dəyərlər
heç bir cavab düzgün deyil
Məqsədlər
Nəzəriyyələr

BÖLMƏ: 09 03 
Ad 09 03 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yeni dövlətçiliyin formalaşması prosesində əsas təhlükə sayılır: 1. hakimiyyətin 
silahlı yolla ələ keçirilməsi 2. qonşu dövlətlər tərəfindən işğal 3. separatçılıq 4. 
regional təşkilatlarda təmsil olunmaq 5. terrorizm (Çəki: 1)

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



Sual: Dövlətlərin qoruduğu mühüm dəyərlər: 1. Vətəndaşların həyatı 2. siyasi 
partiyalar 3. ərazi bütövlüyünü 4. dövlət orqanları 5. konstitusiya quruluşunu (Çəki: 1)

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

Sual: Amerika politoloqu Lippmana görə Dövlət o zaman təhlükəsiz olur ki: 1. 
müharibədən qaçmaq məqsədilə öz maraqlarını qurban verməyə məcbur olmur 2. 
müharibədən qaçmaq məqsədilə öz maraqlarını qurban verir 3. dövlətin maraqlarına 
təcavüz olduqda müharibə yolu ilə bu maraqları qoruyur 4. dövlətin maraqlarını 
qorumaq üçün müharibədən qaçır (Çəki: 1)

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

Sual: Hərbi-siyasi təhlükəsizlik anlayışında aşağıdakı formaları ayırd etmək olar: 1. 
ümumi təhlükəsizlik 2. humanitar təhlükəsizlik 3. regional təhlükəsizlik 4. kollektiv 
təhlükəsizlik 5. əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlik (Çəki: 1)

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

Sual: Ümumi təhlükəsizliyin əsas prinsipləri: 1. beynəlxalq münaqişələrin 
tənzimlənməsində hərbi gücdən imtina 2. hərbi gücün özünümüdafiə məqsədilə 
istifadə olunması 3. başqa dövlətlər üzərində hərbi üstünlüyə nail olmaq 4. 
münaqişələrin həllində hərbi gücdən istifadə 5. başqa dövlətlər üzərində hərbi 
üstünlüyə nail olmamaq (Çəki: 1)

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

Sual: Heydər Əliyev Təhlükəsizlik paktına daxil olmalı idi: 1. İran 2. Rusiya 3. Çin 4. 
Cənubi Qafqaz dövlətləri 5. Türkiyə (Çəki: 1)

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



3,4,5

Sual: Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində 1999-cu ilə qədər müşahidəçi qismində 
iştirak etdi: 1. Qırğızıstan 2. Azərbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. 
İran (Çəki: 1)

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

Sual: İranın təklif etdiyi Cənubi Qafqazda vahid təhlükəsizlik sisteminin “3+2” 
formulunda hansı dövlətlərin iştirakı nəzərdə tutulurdu? (Çəki: 1)

Üç Cənubi Qafqaz respublikası və Rusiya, İran 
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya, İran
Üç Cənubi Qafqaz respublikası və İran, Türkiyə
Azərbaycan, Ermənistan və İran, Türkiyə
Üç Cənubi Qafqaz respublikası və Rusiya, Türkiyə

Sual: Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsini hansı dövlətlər imzaladı? (Çəki: 1)
Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Belarus, Moldova
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna
Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan 
Rusiya, Belarus, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan
Rusiya, Qazaxıstan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Gücüstan

Sual: KTM nə zamandan konkret hərbi siyasi bloka – Kollektiv Təhükəsizlik 
Təşkilatına (KTT) çevrilib? (Çəki: 1)

1990
1995
1998
2003
2005

Sual: 2005-ci ildə Gürcüstan parlamentinin qəbul etdiyi Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyasında aşağıdakılardan biri STRATEJİ TƏRƏFDAŞ kimi göstərilə bilməz: 
(Çəki: 1)

ABŞ
Azərbaycan
Türkiyə
Ukrayna
Rusiya

Sual: XX əsrin 90-cı illərinə aiddir: 1. Çexoslovakiyanın parçalanması 2. Praqa baharı 
3. Yuqoslaviyanın parçalanması 4. Kipr böhranı (Çəki: 1)



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

Sual: Cənubi Qafqaz münaqişə ocaqları sırasına daxildir: 1. Qarabağ münaqişəsi 2. 
Acarıstan münaqişəsi 3. Abxaziya münaqişəsi 4. Çeçenistan münaqişəsi 5. Osetiya 
münaqişəsi (Çəki: 1)

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

Sual: Regionu Kuba inqilabının təsirindən qorumaq üçün ABŞ tərəfindən qəbul edilən 
proqram: (Çəki: 1)

Tərəqqi naminə ittifaq proqramı
Yeni hüdudlar doktrinası
Quam doktrinası
Marşall planı
Trumen doktrinası

Sual: XX əsrin 40-cı illərinin sonu – 50-ci illərin əvvəlləri ABŞ və SSRİ-nin milli 
təhlükəsizlik siyasətinin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)

Etibarlı müttəfiqin axtarışı
Dünyanı özündən asılı vəziyyətə salmaq
Təhlükəsizliyi qorumaq üçün beynəlxalq təşkilatlar yaratmaq
Müstəmləkəçi siyasətin qarşısını almaq
Müharibə və münaqişələrin qarşısının alınması

Sual: İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Böyük Britaniyanın və SSRİ-nin 
maraqlarının toqquşması ilk dəfə harada baş verdi? (Çəki: 1)

Balkanlarda və Yaxın Şərqdə
Balkanlarda və Uzaq Şərqdə
Uzaq Şərqdə və Cənub-Şərqi Asiyada
Uzaq Şərqdə və İrlandiyada
Yaxın Şərqdə və İrlandiyada

Sual: XX əsrin 60-70-ci illərində Cənub-Şərqi Asiya regionunda qüvvələr balansını 
dəyişən hadisə: (Çəki: 1)

Vyetnam müharibəsi
Koreya müharibəsi
SSRİ-nin Əfqanıstana hərbi müdaxiləsi
Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə



Müstəmləkə sisteminin süqutu

Sual: XX əsrin 70-ci illərin ortalarında Cənub-Şərqi Asiya regionunda: 1. ABŞ-Çin 
münasibətləri yaxşılaşdı 2. Regionda üstünlük Çinin əlinə keçdi 3. ABŞ-Çin 
münasibətləri pisləşdi 4. SSRİ-Çin münasibətləri yaxşılaşdı 5. Regionda üstünlük 
SSRİ-nin əlinə keçdi 6. SSRİ-Çin münasibətləri pisləşdi 7. Regionda üstünlük ABŞ-ın 
əlinə keçdi 8. Regionda üstünlük Yaponiyanın əlinə keçdi (Çəki: 1)

1, 2, 6
2, 3, 5
4, 6, 7
1, 5, 7
4, 6, 8

Sual: "Beynəlxalq sistemin sabitliyi hər dövlətin onun milli maraqlarına uyğun olan 
sağ qalmaq arzusu əsasında əldə edilir" fikri kimlərə məxsus idi? (Çəki: 1)

Siyasi realistlərə
İdealistlərə
Neorealistlərə
Postmodernistlərə
Liberal idealistlərə

Sual: Kimyəvi silahları qadağan etmə təşkilatının yaradılması: (Çəki: 1)
1947
1997
1950
1955
1970 

Sual: İnterpol-un əsas məqsədləri : (Çəki: 1)
polis orqanlarının dünya miqyasında əməkdaşlığın əldə edilməsinə yönəlməyib 
yeni təşkilatların yaradılması bir məqsəd kimi durmayıb 
təşkilatın siyasi, hərbi, dini və irqi xarakterli problemlərə qarışması qadağan 

olunub 
təşkilatın qəbul etdiyi qərarlar tövsiyyə xarakteri daşıyır 
təşkilatın beynəlxalq miqyasda fəaliyyəti kifayətləndirici deyil 

Sual: Lissabon (1996) zirvə görüşü: (Çəki: 1)
Təşkilatın hakim rolunu və mövqeyini artırmamışdı 
ATƏT-lə təhlükəsizlik xartiyasının qəbul edilməsinə təkan verməmişdir 
Sammit dövlətlərarası münasibətlərəin yanaşma prinsiplərini aydınlaşdırmamışdı 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində böyük təsiri oldu 
Sammit təşkilatın rolunun artmasına əsaslar yaratmış, Avropa təhlükəsizlik 

xartiyasının (İstanbul 1999) hazırlanmasına təkan vermişdi



Sual: ”Qırmızı briqadalar” hansı ölkədə kommunist terror fəaliyyəti göstərən qruplar 
idi: (Çəki: 1)

İspaniya
İtaliya
Portuqaliya
Yunanıstan
Rumıniya

Sual: ”Təhlükəsizlik” termini elmi dövriyyəyə gəlib: (Çəki: 1)
SSRİ
Avropa
ABŞ
Asiya
Rusiya

BÖLMƏ: 10 02 
Ad 10 02 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi təhlükə vurulan zərərin miqyasına və səviyyəsinə görə aşağıdakı 
formalarda olur: 1. beynəlxalq (regional və qlobal) 2. şəxsi (həyətyanı təsərrüfat) 3. 
milli, lokal (ölkə və ölkənin regionları) 4. sosial 5. xüsusi (firma və şəxs) (Çəki: 1)

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

Sual: Elmi-texniki tərəqqinin fəsadlarından irəli gələn təhlükə adlanır: (Çəki: 1)
təbii
qlobal
sosial
texnogen
fiziki

Sual: Bunlardan hansı sosial təhlükədir: (Çəki: 1)
zəlzələ
nüvə qəzası
qlobal istiləşmə
əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi 



daşqın

Sual: Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasını 
çətinləşdirən amillərdən biri: (Çəki: 1)

müstəqil dövlət olması
İranla və Rusiya ilə maraqların toqquşması
böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi strateji mövqeyə malik olması
Avropaya inteqrasiya etməsi
Rusiya ilə qonşu olması

Sual: Trumen doktrinasına görə: (Çəki: 1)
Kommunist təhlükəsi altında olan Yunanıstan və Türkiyəyə 400 mln. dollar 

məbləğində yardımın göstərilməsi
İkinci dünya müharibəsində zərər çəkmiş Avropa ölkələrinə yardım göstərilməsi
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ictimai və siyasi təşkilatlar Ədliyyə Nazirliyində 

yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər
ABŞ Avropada yeni orta mənzilli raketlər yerləşdirməməli idi
NATO üzvü olan Avropa ölkələri hərbi yardım almaq üçün ABŞ-a müraciət etdilər

Sual: Marşal planı nəzərdə tuturdu: (Çəki: 1)
Müharibədən sonrakı dövrdə iqtisadiyyatı bərpa etmək üçün Avropa ölkələrinə 

maliyyə yardımının göstərilməsini
İşçi qüvvələrinin tam məşğulluğunu
Sosial təminat üçün geniş şəraitin yaranmasını
Qərb ölkələrinin SSRİ ilə əməkdaşlıq proqramını
İnkişaf edən ölkələrə kömək

Sual: İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ABŞ-ın SSRİ-yə qarşı siyasəti 
adlanırdı: (Çəki: 1)

"Çəkindirmə" siyasəti
Bitərəflik siyasəti
Amerikan həyat tərzinin təbliğatı
Müttəfiqlik münasibətləri
Xüsusi münasibətlər

Sual: Beynəlxalq Valyuta Fondunun aparıcı dövlətləri (səs ağırlığına malik olan): 
(Çəki: 1)

ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa və Yaponiya
ABŞ, Kanada, Almaniya, Fransa,Yaponiya
ABŞ, Çin, Rusiya,Almaniya
ABŞ, Almaniya, Fransa, İtaliya, Böyük Britaniya
Argentina, Danimarka, Norveç, İsveç 

Sual: Millətdən fərqli olaraq milliyyət əsasən əks etdirir: (Çəki: 1)
Dil birliyini



Ərazi birliyini
Etnik mənsubiyyəti
Ümumi dövləti
Din birliyini

Sual: Diasporanı tədqiq etmişdir: (Çəki: 1)
Lippman
Morgentau
Rapoport
Toynbi
Vallerstayn

Sual: Lobbiçilik ilk dəfə rəsmiləşib: (Çəki: 1)
İsraildə
Türkiyədə
ABŞ-da
Ermənistanda
Fransada

Sual: ”Xalqlar həbsxanası” adlanırdı: (Çəki: 1)
Rusiya
Osmanlı imperiyası
Avstriya-Macarıstan
Böyük Britaniya
SSRİ

Sual: Millətin formalaşması şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Ərazi birliyi
Mədəniyyət birliyi
Dil birliyi
İqtisadi əlaqələr birliyi
Milli birlik

Sual: ”Milli dövlət” anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdi (Çəki: 1)
L. Düqi
Kimliki
Toynbi
Veber
Gerder

Sual: ”Milli dövlət”: (Çəki: 1)
Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil çıxış edən homogen və sosial mədəni qrup
BMT-nin tam rəsmi üzvü olan dövlət
De-yure tanınan dövlət



Yalnız bir millətdən təşkil olunan dövlət
Milli maraqlarını təmin edə bilən dövlət

Sual: Toynbiyə görə diaspora: (Çəki: 1)
Yerli çoxluğu idarə edən yad hakim azlığa çevriləcək
Yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmadan ayrı hissə kimi qalacaq
Öz tarixi vətəninə qayıdacaq
Yerlilər tərəfindən məhv olunacaq
Yaşadığı ölkədə aşağı təbəqə kimi qalacaq

Sual: Millətlə dövləti birləşdirən əsas cəhət: (Çəki: 1)
Vahid din
Ərazi
Vahid dil
Vahid mədəniyyət
Vahid iqtisadiyyat

Sual: Millətçiliyin tədqiqi başlamışdır: (Çəki: 1)
Millətin formalaşması ilə
Milli dövlətin yaranması ilə
Hər millətin unikallığının təsdiqi ilə
Faşizmin yaranması ilə
Diasporanın yaranması ilə

Sual: Ksenofobiya hansı ölkələrdə təzahür edır: (Çəki: 1)
Yeni yaranan
Daxili dezinteqrasiya yaşayan
Müstəmləkələrdə
Çoxmillətli
Təkmillətli

Sual: II d.m.-də faşistlərin yəhudilər üçün ayirdığı xüsusi yerlər adlanırdı: (Çəki: 1)
Konslager
Getto
Rezervasiya
Bundesvat
Rezervuar

Sual: II d.m. dövründə SSRİ-də deportasiya olunan xalqlara aid deyil: (Çəki: 1)
Qaraçaylar
İnquşlar
Krım tatarları
Acarlar
Türklər



Sual: Fransa faşizminin Almaniya və İtaliya faşizmindən fərqli cəhətlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

Gec formalaşdığı üçün müstəqil siyasi cərəyana çevrilməmişdi
Geniş sosial bazaya malik deyildi
Şovinist təbliğat imkanları zəif idi
Hakimiyyətə gəlmək iddiası yox idi
İqtisadi böhranın kəskinləşmədiyi şəraitdə fəaliyyət göstərirdi

Sual: ”Asiya asiyalılar üçün” şüarını irəli sürmüşdü: (Çəki: 1)
Çin
Hindistan
Yaponiya
İran
Şimali Koreya

BÖLMƏ: 10 03 
Ad 10 03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi asılıdır: 1. siyasi 
partiyaların fəaliyyətindən 2. onun təhsilindən 3. sağlam milli mənəviyyatının 
səviyyəsindən 4. müharibə və sülh amilindən 5. insan amilindən (Çəki: 1)

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

Sual: Dövlətin başqa dövlətlərin hesabına öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək 
meyllərinin artmasına səbəb olur: 1. regional təhlükəsizlik şəraitində 2. istehsalın 
beynəlmiləlləşməsi 3. əhalinin təbii artımının baş verməsi 4. Müstəmləkə sisteminin 
dağılması 5. təbii və iqtisadi resursların azalması (Çəki: 1)

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



Sual: İqtisadi təhlükənin mənbəyi aşağıdakı formalarda təzahür edir: 1. təbii təhlükə 
2. milli təhlükə 3. texnogen təhlükə 4. sosial təhlükə 5. mövcud təhlükə (Çəki: 1)

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

Sual: Təhlükəsilik strategiyasında enerji təhlükəsizliyi məsələsini ön plana çıxartdı: 
(Çəki: 1)

1973-cü il ümumdünya neft böhranı
1929-1933-cü il iqtisadi böhranı
2001-ci il 11 sentyabr hadisələri
İranın uranium istehsalına başlanması
nüvə ölkələrin sayının artması

BÖLMƏ: 11 01 
Ad 11 01 

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Şovinizm: (Çəki: 1)
dil və din birliyi
bir millətin digərlərindən «yüksəkdə» olması kimi xarakterizə edilməsi
başqa millətlərin qəbul edilməməsi
siyasi davranışın yaxınlığı
dil və mədəniyyətin etnik xüsusiyyətləri 

Sual: Ksenofobiya: (Çəki: 1)
iqtisadi birliyə nail olmaq
dil, din, adət-ənənə yaxınlığı
etnik qrupun öz milli mənliyini itirmə qorxusuna reaksiyasıdır
siyasətə qarşı reaksiyadır
milli dövlətin formalaşmasıdır

Sual: Millətin formalaşmasının əsas amilləri: (Çəki: 1)
iqtisadi birlik, dil birliyi, tarix birliyi
siyasi birlik
mədəni birlik
dilin vahidliyi
iqtisadi, siyasi, mədəni, ərazi birliyi əsas amillərdir



Sual: Bunlardan hansı millətin formalaşması üçün əsas şərtlərdən biri deyil: (Çəki: 1)
dil birliyi
mədəniyyət birliyi
iqtisadi əlaqələr birliyi
ərazi birliyi
siyasi əgidə birliyi 

Sual: Millət anlayışı formalaşdı: (Çəki: 1)
ibtidai icma quruluşunda
eneolit dövründə
feodalizm dövründə
kapitalizmin inkişafı ilə 
qədim dövlətlərin yaranması

Sual: Bu dövlətlərdən hansında irqçilik, şovinizm dövlət siyasəti olmuşdur: (Çəki: 1)
Osmanlı imperiyası
ABŞ
faşist Almaniyası 
İspaniya
Suriya

Sual: Hansı ölkə «Anşlüz» siyasəti nəticəsində Almaniyaya ilhaq olundu: (Çəki: 1)
Lixtenşteyn
İtaliya
Polşa
Çexoslovakiya
Avstriya

Sual: Bütün almanların vahid dövlətdə birləşdirilməsi siyasəti adlanırdı: (Çəki: 1)
enozis
sionizm
Anşlüz
aparteid
rekonkista 

Sual: Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil: (Çəki: 1)
Tamil İlam pələngləri
Şimali İrlandiya Azadlıq Ordusu
Baskların hərəkatı
PKK (Kürd İşçi partiyası)
Əl-Qaidə

Sual: Çində yaşayan türkdilli xalq: (Çəki: 1)



Tibetlilər
Kərküklər
Türkmanlar
Altaylar
Uyğurlar

Sual: İraqda türkmanların kompakt yaşadığı ərazi: (Çəki: 1)
Mosul
Kərkük
Bəlucistan
Zəncan
Həmədan

Sual: ”Tamil İlam pələngləri” hansı ölkədə separatçı hərəkatdır: (Çəki: 1)
Hindistan
Pakistan
Şri-Lanka
Banqladeş
Nepal

Sual: Avropa Birliyində ən çox müsəlman əhaliyə malik xristian ölkə: (Çəki: 1)
Almaniya
Fransa
Niderland
Danimarka
İsveçrə

Sual: Qaqauzlar hansı ölkədə yaşayan türkdilli xalqdır: (Çəki: 1)
Moldova
Ukrayna
Litva
Belarus
Latviya

Sual: Terrorçu təşkilat hesab olunmur: (Çəki: 1)
Həmas
Hezbollah
Şin Feyn
Əl-Qaidə
ASALA

Sual: Ekstremist adlanır: (Çəki: 1)
Dindən siyasi məqsədlə istifadə edənlər
Millətçi ideyalara əsaslananlar



Radikal müxalifət
Qeyri-qanuni mübarizə vasitələrindən istifadə edənlər
Mühafizəkar siyasi qüvvələr

Sual: Hansı ölkədə dörd dil dövlət dili statusuna malikdir: (Çəki: 1)
Belçika
Niderland
İsveçrə
İsveç
Çernoqoriya

Sual: Hansı ölkədə inzibati ərazi vahidləri dil amilinə əsasən bölünüb? (Çəki: 1)
Nigeriya
Misir
Hindistan
Türkiyə
İran

Sual: Kanada tərkibində fransız əhalinin kompakt yaşadığı inzibati vahid: (Çəki: 1)
Ontario
Kvebek
Nanavut
Yukon
Alberta

Sual: Rusiya tərkibində muxtariyyəti olan türkdilli xalqlara aid qurum deyil: (Çəki: 1)
Saxa-Yakut
Çukotka
Altay
Çuvaşiya
Xakasiya

Sual: Litva və Ukraynada yaşayan türkdilli xalq hansıdır: (Çəki: 1)
Tatarlar
Qaraimlər
Qaqauzlar
Dolmenlər
Uyğurlar

Sual: ”Lobbi” sözü ingilis dilindən tərcümədə: (Çəki: 1)
Dəhliz
Kabinet
Məskunlaşmaq
Nüfuz



Təsir

Sual: ABŞ-da yerli əhali olan hinduların ənənəvi həyat tərzini saxlamaq və məhvinin 
qarşısını almaq üçün ayrılmış ərazilər necə adlanır: (Çəki: 1)

Rezervuar
Rezervasiya
Kommuna
Polis
Koloniya

Sual: Krım Muxtar Respublikası hansı ölkənin tərkibindədir: (Çəki: 1)
Rusiya
Ukrayna
Belarus
Litva
Latviya

Sual: ”İntifada” hansı ölkənin azadlıq hərəkatıdır: (Çəki: 1)
Misir
Fələstin
Əlcəzair
Liviya
Livan

Sual: Milli dinlərə aid deyil: (Çəki: 1)
Buddizm
Sintoizm
İudaizm
Qriqoryanlıq
Yezid

Sual: Ksenofobiya: (Çəki: 1)
İrqçiliyin təzahürü
Dini ekstremizm
Lokal millətçilik
Separatçılıq
Millətçiliyin təzahürü

Sual: Almaniyada faşizmin İtaliyadakı faşizmdən əsas fərqi nə idi: (Çəki: 1)
İşğalçılıq planlarının olmaması
Daha totalitar xarakterli olması
Daha öncə hakimiyyətə gəlməsi
Liberal xarakterli olması
Şovinist olmaması



Sual: Konfessional partiya nədir: (Çəki: 1)
Faşist ideyalarına əsaslanan partiya
Millətçi partiya
Seçiciləri dini mənsubiyyət əsasında birləşdirən partiya
Kommunist partiysı
İrqçi və şovinist partiya

Sual: ”Lobbi” sözü ingilis dilindən tərcümədə: (Çəki: 1)
Dəhliz
Kabinet
Məskunlaşmaq
Nüfuz
Təsir

Sual: ABŞ-da yerli əhali olan hinduların ənənəvi həyat tərzini saxlamaq və məhvinin 
qarşısını almaq üçün ayrılmış ərazilər necə adlanır: (Çəki: 1)

Rezervuar
Rezervasiya
Kommuna
Polis
Koloniya

Sual: Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil: (Çəki: 1)
PKK
ETA
İrlandiya Azadlıq Ordusu
”Əl-Qaidə”
Tamil İlam Pələngləri

Sual: Separatçı hərəkatlara aid deyil: (Çəki: 1)
Tamil İlam Pələngləri
Baskların Azadlıq Ordusu
Taliban
SADVAL
Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu

Sual: Bunlardan hansı Muxtar Respublika deyil: (Çəki: 1)
Naxçivan
Krım
Başqırdıstan
Dağıstan
Həştərxan



Sual: Ən çox müsəlman əhalisi olan ölkə: (Çəki: 1)
Pakistan
Əfqanıstan
İndoneziya
İraq
Türkiyə

Sual: Yasir Ərəfat hansı ölkənin azadlıq lideri olub: (Çəki: 1)
Misir
Liviya
Əlcəzair
Fələstin
Suriya

Sual: Çində yaşayan türkdilli xalq: (Çəki: 1)
Tibetlilər
Kərküklər
Türkmanlar
Altaylar
Uyğurlar

Sual: Millətdən fərqli olaraq milliyyət əsasən əks etdirir: (Çəki: 1)
Dil birliyini
Ərazi birliyini
Etnik mənsubiyyəti
Ümumi dövləti
Din birliyini

Sual: ”Şər imperiyası” adlandırılan ölkə: (Çəki: 1)
ABŞ
Osmanlı imperiyası
SSRİ
Böyük Britaniya
Rusiya

Sual: Millətin formalaşması şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Ərazi birliyi
Mədəniyyət birliyi
Dil birliyi
İqtisadi əlaqələr birliyi
Milli birlik

BÖLMƏ: 11 03 
Ad 11 03 



Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: N.Berdyayev millətçiliyin iki növünü göstərir: 1. yaradıcı 2. birləşdirici 3. 
sakitləşdirici 4. dağıdıcı (Çəki: 1)

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

Sual: Toynbiyə görə diaspora: 1. Ona olan ehtiyac aradan qalxdığı zaman yox olacaq 
2. Ona ehtiyac olmadığı təqdirdə möhkəmlənəcək 3. diaspora yerli əhalinin çoxunu 
idarə edən, yad hakim azlığa çevriləcək 4. dövlətlərin diasporaya ehtiyacı olmayacaq 
5. assimilyasiyaya uğrayacaq (Çəki: 1)

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

Sual: Hansı ölkədə millətin formalaşmasında dini amil əsas rol oynamışdır: (Çəki: 1)
Israildə
Fransada
Almaniyada
ABŞ-da
Yaponiyada

Sual: Yəhudi millətçiliyi adlanır: (Çəki: 1)
iudaizm
sionizm
impressionizm
abolisionizm
daosizm

Sual: XX əsrin sonlarında ABŞ-da zəncilərin hüquqları uğrunda mübarizə aparan 
cərəyan: (Çəki: 1)

sosial darvinizm
ariçilik
nasional-sosializm
abolisionizm



panamerikanizm 

Sual: Cənubi Afrika Respublikasında zənci əhaliyə qarşı irgi ayrı-seçkilik siyasəti 
rejimi: (Çəki: 1)

sionizm
normanizm
aparteid
abolisionizm
puritanizm

Sual: Millətçiliyin öyrənilməsi başlandı: (Çəki: 1)
Gerder tərəfindən hər bir xalqın unikallığının vurğulanması ilə 
ibtidai icma dövründə
sinifli cəmiyyətə keçid dövründə
ilk orta əsrlərdə
«Soyuq müharibə»dən sonra

Sual: Lobbiçilik ən çox hansı xalqlarda yüksək inkişaf etmişdir: (Çəki: 1)
müstəqil xalqlarda
müstəmləkə xalqlarında
tarixən güclü dövlətə malik xalqlarda
tarixən uzun müddət ərzində dövləti olmayan xalqlarda 
din birliyi olmayan xalqlarda 

Sual: Ksenofobiyaya aid deyil: (Çəki: 1)
tarixi böhran şəraiti
cəmiyyətin daxili dezinteqrasiyası
gələcək qarşısında qorxu
öz milli mənliyini itirmək qorxusu
gəlmələrə loyal münasibət 

Sual: Bunlardan hansı milli münaqişələrə aid deyil: (Çəki: 1)
Kosovo
Gürcü-abxaz
Dnestryanı )Moldova
Koreya böhranı
Darfur

Sual: İkinci dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniyanın ABŞ-la münasibətləri 
necə adlanırdı: (Çəki: 1)

Xüsusi münasibətlər
Tərəfdaşlıq münasibətləri
Dostluq münasibətləri
Xeyirxah münasibətlər



Müttəfiqlik münasibətlƏRİ

Sual: Kommunist ideologiyasının mahiyyəti: (Çəki: 1)
Bütün sərvətlərin dövlət mülkiyyətinə keçməsi və əməyə görə bölgü aparılması
Burjuaziya ilə fəhlə sinfi arasında sülhə nail olmaq
Öz xalqı üçün Yer üzündə cənnət yaratmaq
Torpağın kəndlilərə verilməsi
Ölkədə savadsızlığın ləğvinə nail olmaq

Sual: Ekstremist adlanır: (Çəki: 1)
Dindən siyasi məqsədlə istifadə edənlər
Millətçi ideyalara əsaslananlar
Radikal müxalifət
Qeyri-qanuni mübarizə vasitələrindən istifadə edənlər
Mühafizəkar siyasi qüvvələr

Sual: Rusiya Federasiyasında Yəhudi Muxtar Mahalı hansıdır: (Çəki: 1)
Tuva
Birobican
Yamalo-Nenetsk 
Kabarda-Balkar
Həştərxan

Sual: I dünya müharibəsi ərəfəsində əsl xristian mərkəzi olan “Üçüncü Roma 
imperiyası” yaratmaq kimi dini-siyasi ambisiyası olan dövlət: (Çəki: 1)

İtaliya
Fransa
Rusiya
Almaniya
Avstriya-Macarıstan

Sual: ”Parçala və hökm sür” prinsipi ilk dəfə tətbiq olunub: (Çəki: 1)
Roma imperiyasında
SSRİ-də
Rusiyada
Britaniya imperiyasında
Bizansda

Sual: ”Milli dövlət”: (Çəki: 1)
Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil çıxış edən homogen və sosial mədəni qrup
BMT-nin tam rəsmi üzvü olan dövlət
De-yure tanınan dövlət
Yalnız bir millətdən təşkil olunan dövlət
Milli maraqlarını təmin edə bilən dövlət



Sual: Millətçiliyin tədqiqi başlamışdır: (Çəki: 1)
Millətin formalaşması ilə
Milli dövlətin yaranması ilə
Hər millətin unikallığının təsdiqi ilə
Faşizmin yaranması ilə
Diasporanın yaranması ilə

Sual: Ksenofobiya hansı ölkələrdə təzahür edır: (Çəki: 1)
Yeni yaranan
Daxili dezinteqrasiya yaşayan
Müstəmləkələrdə
Çoxmillətli
Təkmillətli

Sual: Birobican Rusiya tərkibində hansı xalqın muxtar mahalıdır: (Çəki: 1)
Tatar
Başqırd
Yəhudi
Çukça
Qaqauz

BÖLMƏ: 12 01 
Ad 12 01 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sivilizasiyalararası münaqişələr neçə formada olur? (Çəki: 1)
Yalnız bir forması mövcuddur
İki forması var: lokal və qlobal 
Çoxformalı xarakter daşıyır
Münaqişənin başvermə məkanından asılıdır
Münaqişənin başvermə zamanından asılıdır

Sual: Aşağıdakılardan birini Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal faktı ilə 
əlaqədar BMT TŞ-nın qəbul etdiyi qətnamələrdən biri kimi göstərmək olmaz: (Çəki: 1)

822 saylı
853 saylı
874 saylı
882 saylı 
884 saylı



Sual: Minsk qrupunun həmsədrləri 1997 – 2005-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar hansı həll yolu(ları) ilə çıxış ediblər? (Çəki: 1)

“Paket həll”, “mərhələli həll” və “ümumi dövlət”
“Ümumi dövlət” və “Madrid prinsipi”
“Paket həll” və “mərhələli həll”
“Paket həll”, “mərhələli həll” və “Madrid prinsipi”
“Mərhələli həll”

Sual: Hansı təşkilat Ermənistanı ilk dəfə birmənalı şəkildə təcavüzkar dövlət kimi 
tanımışdır? (Çəki: 1)

İKT
BMT
ATƏT
GUAM
AB

Sual: Avropada ikinci dünya müharibəsindən sonra ən böyük hərbi münaqişə hansı 
idi? (Çəki: 1)

Kosovo
Kipr
Bosniya
Qarabağ
Balkan münaqişəsi

Sual: Göstərilənlərdən hansı beynəlxalq münaqişələrin bölgüsünə aiddir: (Çəki: 1)
beynəlxalq və daxili silahlı münaqişə
bütöv və epizodik
simmetrik və asimmetrik 
normal və anormal
lokal və regional

Sual: Beynəlxalq münaqişə şəraitində danışıqlar prosesinin səciyyəvi cəhətlərinə aid 
deyil: (Çəki: 1)

danışıqlara hazırlıq mərhələsi
iştirakçıların bir-birinə öz təkliflərini bildirməsi
danışıqların gündəliyinin əsas məsələləri üzrə diskussiyalara keçid
danışıqların birgə qərar qəbul edilməsi ilə başa çatması ya da dalana dirənməsi
bir-birini təhdidetmə

Sual: Bu ölkələrdən hansı Yuqoslaviya Federasiyasının tərkibində olub? (Çəki: 1)
Slovakiya
Sloveniya
Bolqarıstan
Albaniya



Rumıniya

Sual: İsrail dövləti yaranmışdır: (Çəki: 1)
1946
1949
1950
1948
1945

Sual: Daxili münaqişələrin ən geniş yayılmış forması: (Çəki: 1)
Hakimiyyət uğrunda mübarizə
Dövlət çevrilişi
Separatçılıq
Enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda mübarizə
Transsərhəd münaqişələri

Sual: Krım Muxtar respublikası hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir: (Çəki: 1)
Ukrayna və Moldova
Moldova və Belarus
Ukrayna və Rusiya
Rusiya və Moldova
Rusiya və Belarus

Sual: Dnestryanı Respublika hansı ölkədə separatçı rejimdir: (Çəki: 1)
Ukrayna
Rusiya
Moldova
Belarus
Polşa

Sual: Separatçı rejim deyil: (Çəki: 1)
Abxaziya
Dnestryanı
Cənubi Osetiya
Şimali Osetiya
Dağlıq Qarabağ

Sual: Kuril adaları hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir: (Çəki: 1)
Rusiya və Çin
Çin və Yaponiya
Rusiya və Yaponiya
Çin və Monqolustan
Şm.Koreya və Çin



Sual: Münaqişələrin inkişafında Beynəlxalq siyasi böhran neçənci fazaya aiddir: 
(Çəki: 1)

1
2
4
5
3

Sual: Bunlardan hansı “Soyuq müharibə” dövrünə aid deyil: (Çəki: 1)
Koreya müharibəsi
Berlin böhranı
Karib böhranı
”Praqa baharı”
Kosovo böhranı

Sual: SSRİ-nin Əfqanıstana müdaxiləsinin nəticələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Moskva olompiadasının boykot edilməsi
ABŞ konqresinin SSM-2 müqaviləsini ratifikasiya etməkdən imtina etməsi
Beynəlxalq gərginliyin artması
Nüvə müharibəsi təhlükəsinin yaranması
SSRİ-nin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun sarsılması

Sual: Hansı ölkənin parçalanması dinc yolla baş verdi: (Çəki: 1)
Yuqoslaviya
SSRİ
Koreya
Çexoslovakiya
Pakistan

BÖLMƏ: 12 02 
Ad 12 02 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bosniya münaqişəsi nə zaman başa çatdı? (Çəki: 1)
1990
1993
1995
1997
2000



Sual: Kosovoya Serbiya tərkibində muxtar vilayət statusu ne vaxt verilmişdi? (Çəki: 1)
1945
1949
1969
1980
1991

Sual: Kosovo münaqişəsinin həllində hansı təşkilat həlledici rol oynadı? (Çəki: 1)
ATƏT
AB
KTT
BMT
NATO

Sual: Daxili silahlı münaqişələrə aid deyil: (Çəki: 1)
hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə
təbii sərvətlərə nəzarət uğrunda müxtəlif qruplaşmaların mübarizəsi
separatçı münaqişələr
siniflərin «ideoloji» münaqişəsi
transsərhəd münaqişələri 

Sual: Beynəlxalq münaqişənin «döyüş, oyun, debat» formalarında təsnifatını verən 
alim: (Çəki: 1)

Veber
Lippman
Gerder
Rappoport
Melvill

Sual: Beynəlxalq münaqişənin gedişatı təsnifatına aiddir: (Çəki: 1)
döyüş, oyun, debat 
oyun, mübarizə, qələbə
tənzimlənmə, dondurulma, həlli
oyun, diskussiya, debat
debat, oyun, kompromiss 

Sual: «Döyüş» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir: (Çəki: 1)
rasional davranış
atəşkəs elan olunması
vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsi
irrasional davranış
kompromisə nail olmaq



Sual: «Oyun» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir: (Çəki: 1)
irrasional davranış
beynəlxalq şəraitin nəzərə alınmaması
rasional davranış 
kompromis əldə olunması
vəziyyətin subyektiv qiymətləndirilməsi

Sual: Bunlardan hansı dövlətlərarası münaqişəyə aid deyil: (Çəki: 1)
Hindistan-Pakistan arasında
İsrail-Pakistan arasında
İsrail-Fələstin münaqişəsi
Folklend böhranı
Bosniya böhranı 

Sual: 2001-ci ildə hansı ölkəyə BMT TŞ-nın mandatı ilə ABŞ və müttəfiqləri hərbi 
müdaxilə etdilər: (Çəki: 1)

İraq
Kosovo
Serbiya
Bosniya
Əfqanıstan 

Sual: Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil: (Çəki: 1)
PKK
ETA
İrlandiya Azadlıq Ordusu
”Əl-Qaidə”
Tamil İlam Pələngləri

Sual: İlk dəfə siyasi terror hansı ölkədə dövlət siyasətinə çevrilmişdi: (Çəki: 1)
Rusiya
Fransa
ABŞ
İtaliya
İrlandiya

Sual: Separatçı hərəkatlara aid deyil: (Çəki: 1)
Tamil İlam Pələngləri
Baskların Azadlıq Ordusu
Taliban
SADVAL
Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu

Sual: Neçənci ildə Türkiyə Kipr adasına qoşun çıxardı: (Çəki: 1)



1964
1965
1972
1974
1980

Sual: 1967-ci ildə baş vermiş “Qara polkovniklər” çevrilişi hansı ölkədə olub: (Çəki: 1)
Fransa
Türkiyə
Yunanıstan
Macarıstan
Bolqarıstan

Sual: Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması nəyə gətirib 
çıxardı? 1. AFR və ADR-in yaranmasına 2. Müttəfiq qoşunların Almaniyadan 
çıxarılmasına 3. Qərbi Berlin ilə ABŞ və İngiltərənin hava əlaqəsinin təşkilinə 4. Vahid 
alman dövlətinin yaranmasına 5. Sovet qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına 
(Çəki: 1)

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

Sual: 1962-ci ildə "Kuba böhranı" zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlətlər: 
(Çəki: 1)

SSRİ və ABŞ
ABŞ və İspaniya
ABŞ və Kuba
Böyük Britaniya və İspaniya
Yaponiya və SSRİ

Sual: Kuba böhranının başlanma səbəbi: (Çəki: 1)
SSRİ-nin Kubada gizli şəraitdə orta mənzilli raketlər yerləşdirməsi
Kubada nüvə sınaqlarının keçirilməsi
ABŞ-ın Kubaya neft göndərilməsini qadağan etməsi
ABŞ-ın Nikaraqua və Qvatemalaya bir neçə hərbi gəmi göndərməsi
Qərb dövlətlərinin Latın Amerikası regionunda mövqelərini saxlamaq cəhdləri

Sual: Vyetnam müharibəsinin tarixi çərçivəsi: (Çəki: 1)
1964-1973
1950-1953
1968-1972
1954-1964
1948-1949



Sual: Transsərhəd təhlükəsi yaranır: (Çəki: 1)
Qohum etnik qrupun məhvi ilə bağlı
Qonşu dövlətin təcavüzü ilə
Sərhədləri yaxınlığında münaqişə ocağı yaranarsa
Qonşu dövlətdən qaçqın axını olarsa
Regionda müharibə başlayarsa

Sual: İlk dəfə canlı bombadan istifadə etmişdir: (Çəki: 1)
Əl-Qaidə
Tamil İlam pələngləri
Taliban
Çeçen mücahidləri
Hizbullah

Sual: Sovet-Finlandiya müharibəsindən sonra SSRİ-yə keçmiş ərazi: (Çəki: 1)
Buryatiya
Kareliya
Çuvaşiya
Estoniya
Kalininqrad

Sual: Kalininqrad hansı ölkədən SSRİ-yə keçmiş ərazidir: (Çəki: 1)
Polşa
Çexiya
Litva
Almaniya
Avstriya

Sual: Korsika hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir: (Çəki: 1)
İtaliya və İspaniya
İspaniya və Fransa
Potuqaliya və İspaniya
Portuqaliya və Fransa
İtaliya və Fransa

Sual: Altıgünlük müharibə olmuşdur: (Çəki: 1)
Fələstin və İsrail arasında
israil və misir arasında
Misir və Suriya arasında
Suriya və Fələstin arasında
Suriya və Livan arasında




