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TEST: 0805#01#Y15#01 500 V KURS QIYABI

Test 0805#01#Y15#01 500 V kurs 
QiyAbi

Fənn 0805 - Biznes etikası

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Rüstəmova S.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: #01#01
Ad #01#01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Biznes etikası elm sahəsi kimi nə vaxt formalaşmışdı? (Çəki: 1)
XX əsrin 70-ci illərində
XIX əsrin 50-ci illərində 
XVIII əsrin 70-ci illərində
XVIII əsrin 50-ci illərində
XX əsrin 50-ci illərində

Sual: Biznes etikası elm sahəsi kimi harada formalaşmışdı? (Çəki: 1)
Fransada



Almaniyada
Yaponiyada
Polşada
ABŞ-da

Sual: Biznes etikası dedikdə nə başa düşürük? (Çəki: 1)
etik prinsiplərin işgüzar situasiyaya tətbiqi
məqsədin müəyyən edilməsi
etikanın əsasları ilə tanışlıq
işgüzar reputasiyanın qiymətləndirilməsi
şəxslərarası münasibətlərin əsas xüsusiyyətləri

Sual: Biznes etikasının öyrənilməsi hansı ölkələr üçün zəruridir? (Çəki: 1)
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr üçün
iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün 
kapitalist ölkələri üçün 
öz iqtisadi sistemlərini dəyişən ölkələr üçün
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hansı amerikan alimi biznes etikasının öyrənilməsinin 2 şəraitini fərqləndirir? 
(Çəki: 1)

R.Xizriç
H.Yoker
V.Veqli
Y.Şumpeter
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Amerikanın işgüzar dünyasının rəhbərlərinin rast gəldikləri əsas etik problemləri 
hansı tədqiqatçı tərəfindən fərqləndirilmişdir? (Çəki: 1)

R.Xizriç
Lora Nes
A.Smit
E.Henkel
R.Dekart

Sual: Hammurapi Məcəlləsində hansı prinsip rəhbər tutulmuşdur? (Çəki: 1)
mərd ol
etikalı ol
düzgün ol
alıcı sayıq ol
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Nə üçün BiPi şirkəti İngiltərə ictimaiyyətinin təzyiqinə məruz qalmışdır? (Çəki: 1)
 texniki təhlükəsizliyə riayət etməyiblər



 xəsislik ediblər
 faktiki olaraq diktator rejimini dəstəkləyiblər
 rüşvət alıblar
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Etika nəyə imkan yaradır? (Çəki: 1)
 mənfəətin artmasına
 ictimai marağa
 ictimai gərginliyə
 ətraf mühitin korlanmasına
 Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Etik normaların olmaması gec və ya tez nə ilə nəticələnir? (Çəki: 1)
 zəlzələ
 düşmənçiliklə
 döyüş ilə
 faciə ilə
 Düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #01#02
Ad #01#02

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bunlardan hansı Amerika tədqiqatçısı Lora Nesə görə Amerikanın işgüzar 
dünyasının rəhbərlərinin rast gəldikləri problemlərdən deyil? (Çəki: 1)

sərt rəqabət
favoritlərin mövcud olması
keyfiyyətsiz məhsulların buraxılışı
xəsislik
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Lora Nesə görə bu Amerika işgüzar dünyasının rəhbərlərinin etik 
problemlərindəndir? (Çəki: 1)

düzgün həyat tərzi
ədalətli olmaq
düzgün mərkəzləşmə 
sərt rəqabət
Düzgün cavab yoxdur



Sual: Alimlərin fikrincə işgüzar dünyada bu müddəaya əsasən problemlərin həllində 
prioritet verilməlidir: (Çəki: 1)

məhsul istehsalına
şəxslərarası maraqlara 
əmtəələrin keyfiyyətinə
korporasiyanın maraqlarına
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesdə etik davranış səbəb olmur? (Çəki: 1)
ictimai gərginliyi yatırır
mənfəətin artmasına imkan yaradır
yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri cəlb edir
səmərəli idarəetmə sistemini yaradır
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Amerikan alimi V.Veqli biznesin etikasının öyrənilməsində bu şəraiti 
fərqləndirmişdir? (Çəki: 1)

 mərkəzləşdirilmiş strukturlarda etik münasibətlərin zəruriliyi
 dəyərlər sisteminin zəruriliyi
 etik şüurun keyfiyyətinin artırılması
 etikanın əsasları ilə tanışlıq
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı işgüzar etikanın 3 müddəasından biridir? (Çəki: 1)
 əxlaqi motivasiyanın ilk mərhələsi nəzərdən keçirilir
 əxlaqi münasibətlər nəzərdən keçirilir 
 ənənəvi davranış forması nəzərdən keçirilir
 maddi dəyərlərin yaradılması mühüm bir proses kimi nəzərdən keçirilir
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: İnsanın mənəvi normalarının və işgüzar təşkilatın məqsədlərinin öyrənilməsini 
özündə hansı etika əks etdirir? (Çəki: 1)

 işgüzar etika
 biznes etika
 peşəkar etika
 elmi etika
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı etik şüurun keyfiyyətinin artırılmasını zəruri edir? (Çəki: 1)
 informasiya inqilabı
 informasiya mübadiləsi
 ictimai əlaqələr
 keyfiyyətsiz məhsulların buraxılışı
 Düzgün cavab yoxdur



Sual: Biznes etikasına nə aiddir: (Çəki: 1)
 korporativ və universal etika arasında əlaqələr
biznesin sosial məsuliyyət məsələləri
 ümumi etik prinsiplərin tətbiqi suallarını xüsusi hallarda qərarların qəbul 

edilməsində istifadə edilməsi 
 dini və mədəni dəyərlərin iqtisadi davranışa təsiri
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Biznes nə vaxt anladı ki, pulu istənilən “cəngəllik qanunu” ilə qazanmaq 
mümkün deyil? (Çəki: 1)

 insanların düşüncəsinin artması ilə
 sərt bazar rəqabətinin yaranması ilə
 insanların cəmiyyətdə davranışına görə
 münaqişələrin artmasına görə
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #01#03
Ad #01#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qeyri-etik davranışın mənfi nəticəsi hansıdır? (Çəki: 1)
müəssisənin strukturunu dəyişə bilər
şirkətin nüfuzuna islaholunmaz zərbə vura bilər
subyektlər arasında fəaliyyəti dəyişə bilər
şəxsi təşəbbüskarlığa əsbəb olar
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznes etikasında ən çox işlənmiş məsələlərə aiddir? (Çəki: 1)
potensial resurslara nəzarət problemi
muzdlu işçilərin maraqlarının qorunması
biznesin sosial məsuliyyətliyi problemi
şirkətin imicinin formalaşdırılması
Düzgün cavab yoxdur

Sual: “Dini və mədəni dəyərtlərin iqtisadi davranışa təsiri” aşağıdakılardan hansına 
aiddir? (Çəki: 1)

əlaqələr və hərəkətə
biznes etikasında ən çox işlənmiş məsələlərə
biznesdə səmərəli idarəetmə sisteminə



ictimai cəmiyyətdə mövqeyə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Müasir dövrdə korporativ səviyyəsinin artması nəyi zəruri edir? (Çəki: 1)
müzakirə olunan problemin həllini
sosioloji tədqiqatı
etik şüurun keyfiyyətinin artmasını
etik normaların qiymətləndirilməsini
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı biznes etikasında ən çox işlənmiş məsələlərə aid deyil? (Çəki: 
1)

təşkilatın etik səviyyəsinin artırılması üsulları
dini dəyərlərin iqtisadi davranışa təsiri
biznesin sosial məsuliyyətliyi problemi
korporativ və universal etika arasında qarşılıqlı münasibətlər
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesin mənəviyyatsızlığı haqqında əfsanə hansı təsəvvürə əsaslanır? (Çəki: 
1)

 şirkətin nüfuzu potensial investorlar üçün vacibdir
 biznesin əsas məqsədi pul qazanmaqdır
 biznesdə rentabellik və gəlir vacibdir
 biznesdə səmərəli idarəetmə vacibdir
 qeyri-etik davranış şirkətin nüfuzuna islaholunmaz zərbə vura bilər

Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar etikanın əsaslandığı müddəalardan biridir? 
(Çəki: 1)

 iş və əmtəələrin keyfiyyətinə xüsusi fikir verilir
 əvvəlcə maddi dəyərlilərin yaradılması mühüm bir proses kimi nəzərdən keçirilir
 şəxsi maraqlarla korporasiya maraqları arasında ziddiyyərlər nəzərdən keçirilir
 təhlükəsizlik əsas şərt kimi nəzərdən keçirilir
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Qərbdə sərt bazar rəqabətinin yaranması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə 
biznes anladı ki, (Çəki: 1)

 müəssisənin imicini qorumaq lazımdır
 səmərəli idarəetmə sistemi lazımdır
 pulu istənilən cəngəllik qanunu ilə qazanmaq olmaz
 sağlam kollektiv yaratmaq lazımdır
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #02#01
Ad #02#01

Suallardan 14



Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Bir elm kimi etika aiddir: (Çəki: 1)
təsviri etikaya
normativ etikaya
tətbiqi fəlsəfəyə
peşəkar etikaya
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Normativ etikanın tədqiqat mövzusu nədir? (Çəki: 1)
peşəkar etika
mənəviyyat
fəlsəfə
təsviri etika
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Mənəvi normalar və dəyərlər neçə kayeqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)
3
4
2
5
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı mənəvi normalar və dəyərlər kateqoriyasına aiddir? 
(Çəki: 1)

ümumi müddəalar 
mənəvi prinsiplər
universal kateqoriya
ümumi kateqoriya
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Qərb sivilizasiyasının xristian etikasının əsasında duran Musanın on vəsiyyəti 
nə adlanır? (Çəki: 1)

ümumi müddəalar
əxlaq məcəlləsi 
əxlaq fəlsəfəsi
deontik etika
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı ən qədim “Əxlaq Məcəlləsi”dir? (Çəki: 1)



Hammurapi Məcəlləsi
əxlaq fəlsəfəsi
Musanın on vəsiyyəti
mənəvi dəyərlər
mənəvi prinsiplər

Sual: Təsviri etika kimin tədqiqat mövzusudur? (Çəki: 1)
 iqtisadçıların
 sosioloqların
 politoloqların
 hüquqşünasların 
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı əxlaqın funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)
 təsviri
 normativ
 fəlsəfi
 idrakı
 nisbi

Sual: Bunlardan hansı Musanın on vəsiyyətindən biridir? (Çəki: 1)
 xəsis olma
 rüşvətxor olma
 yalan şahidlik etmə
 sərt olma
 Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Etik nəzəriyyəyə neçə əsas yanaşma var? (Çəki: 1)
 2
 3 
 4
5
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Etika və ondan yaranan fənlər hansı qrupa daxil edilir? (Çəki: 1)
 praktiki fəlsəfə
 nəzəri fəlsəfə
 əxlaq fəlsəfəsi
 təsviri etika
 sosial etika

Sual: Etik mədəniyyət nədən asılıdır? (Çəki: 1)
 etik normalardan
 etik infrastruktur



 sosial-mədəni inkişaf
 insanların irsi keyfiyyət və tərbiyələrindən 
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etik normalar nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
 insanların irsi keyfiyyət və tərbiyələrindən
 sosial-mədəni inkişafı
 nəsillərin dini və dünyəvi təcrübəsini
 ilahi iradənin təzahürü
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Əxlaq bir elm kimi cəmiyyətdə nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
 idraka
 insanların cəmiyyətdə davranışı
 əxlaq hüququnun formalaşdırılması
 dünyagörüşünə 
 mənəvi prinsiplər

BÖLMƏ: #02#02
Ad #02#02

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Nisbi etika üçün nə yoxdur? (Çəki: 1)
ümumi müddəalar
mütləq standartlar
dəqiq qaydalar
süni normalar
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Əxlaq (etika) – nədir? (Çəki: 1)
norma və prinsiplərin dərk olunmuş məcmusu
cəmiyyətdə əxlaq normaları və davranış qaydaları sistemidir
əxlaq haqqında nəzəriyyədir
insanın düşüncə və hissləridir
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı Musanın vəsiyyətlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
oğurluq etmə
yalan şahidlik etmə



rüşvətxor olma
öldürmə
özünə ideal seçmə

Sual: Tabelik nə vaxt daha aydın aşkara çıxır? (Çəki: 1)
konfliktli situasiyalarda
yalan danışanda 
rüşvət alanda
normalar nəzərə alınmayanda
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Sosial etika nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
əxlaq hüquqlarının formalaşdırılmasını
mənəvi pronsiplərin formalaşdırılmasını 
İnsanların cəmiyyətdə davranışını
İnsanların biznesdə davranışını
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı əxlaqın funksiyalarına aid deyil? (Çəki: 1)
qiymətləndirici
dünya görüşü
idrakı
tənzimləyici
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı etika nəzəriyyəsində istifadə olunan 3 metoddan biridir? (Çəki: 
1)

 nisbi
 deskriptiv
 idraki
 tənzimləyici
 Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bunlardan hasnsı “General Elektrik” kompaniyasının davranış qaydalarından 
deyil? (Çəki: 1)

 müxtəsər olun
 sonsuz səbrə malik olun
 fərdi olun
 mülayim olun
 öz səhvinizi etiraf edin

Sual: Əxlaqi şüurun strukturuna aiddir? (Çəki: 1)
 fəlsəfi komponent
 mənəvi komponent



 fərdi komponent
 mədəni komponent
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Yazılmamış əxlaq qaydaları nə vaxt dərk olunur? (Çəki: 1)
 adi tədris zamanı
 sadə əməliyyat zamanı
 mürəkkəb şəraitdə
 sakit bir yerdə
 Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı təşkilatın mənəvi davranış prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1)
 mənəviyyat prinsipi
 humanizm prinsipi
 ədalət prinsipi
 kollektivçilik
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etik biznesin iş prinsiplərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 azad sahibkarlıq fəaliyyəti və müqavilələrin azad şəkildə bağlanması
 ədalət prinsipi
 qanunayuğunluq prinsipi
 idarə edənlərin və idarə olunanların etik davranışı
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Etika: (Çəki: 1)
 mənəviyyat haqqında elmdir
 insanların davranışına nəzarət edən qaydalar sistemidir
 insan hərəkətlərinin qiymətləndirilməsi, onların təsdiq və ya məhkum edilməsi 

üsullarıdır
 insanlar arasında əlaqələrin, davranışın "sosial nəzarət"idir 
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Hansı etika yüksək mənəvi dəyərlərə əsaslanan mənəvi prinsip və normalar 
əsasında təmin edilir və insanlar arasında davranışın müəyyən qaydalarını nəzərdə 
tutur: (Çəki: 1)

 ekoetika
 bioetika
 normativ etika
 tətbiqi etika
 doğru cavab yoxdur

Sual: Mənəvi prinsipləri qeyd edin: (Çəki: 1)
 eqoistlik



 kollektivizm
 dözümlülük
 hümanizm
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Hansı sosial sistemə kollektivizm mənəvi prinsiplər kimi xarakterikdir? (Çəki: 1)
ibtidai quruluş
 qul quruluş
 feodal quruluş
 burjua quruluş
 sosialist quruluş

Sual: Aşağıdakılardan hansı nəzəri etikaya aiddir? (Çəki: 1)
 ümumi sosial proseslər və cəmiyyətdə əxlaqın rolunun araşdırılması
 mənəviyyatın qorunması üçün allahın mövcudluğunu zəruri hesab edir
 etikanı fərdlərin tələbatları ilə xeyirxahlığı arasındakı harmoniya vasitələri kimi 

nəzərdən keçirir
 insan və onun həyatının mənası haqqında aksioloji ideyalar formalaşdırır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etik mədəniyyət nədir? (Çəki: 1)
 şüur və bilik, mövcud olanlar haqqında təsəvvürlərdir
 tətbiqi xarakterli etik normalardır
 insanların adət, xasiyyət və meylidir
 əxlaq, onun mənşəyi və inkişafıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Cəmiyyətin etik mədəniyyəti nə üçün mühüm şərtdir? (Çəki: 1)
 dövlət təhlükəsizliyi üçün 
 cəmiyyətin maddi rifahı üçün
 etik təlimlər üçün
 dini və dünyəvi təcrübə üçün
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etika elminin əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
 insan və cəmiyyətin mənəvi problemlərini öyrənmək
 nəsillərin dini və dünyəvi təcrübəsini
 insanların irsi keyfiyyət və tərbiyələrindən
 əxlaq, onun mənşəyi və inkişafıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Qərb biznesində ötən əsrin 1980-cı illərində bir çox peşələrdə nə qeyri-etik 
sayılırdı? (Çəki: 1)

 həkimin düşmənə yardım etməsi



 xırda işlərə görə mübahisə etmək
 xidmətləri reklam etmək
 yalandan şahidlik etmək 
 qarşılıqlı məsuliyyətsizlik

Sual: İşgüzar əxlaqda əsas prinsip nədir? (Çəki: 1)
 öz söz və davranışına görə şəxsi məsuliyyət 
 qrup zəmanəti
 bərabərlik
 azadlıq
 ədalət

Sual: Mənəvi stimullar harda xüsusi yer tutur? (Çəki: 1)
 iqtisadi metodlar arasında
 sosial metodlar arasında 
 bazarda
 inzibati metodlar arasında
siyasətdə

BÖLMƏ: #02#03
Ad #02#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bunlardan hansı əxlaq kodeksi kimi müəyyən olunur? (Çəki: 1)
düzgün həyat tərzi
norma və prinsiplərin dərk olunmuş məcmusu
Etika ən yüksək və ən mükəmməl elmdir
əxlaq hüquqlarının icra edilməməsi
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Əxlaqi şüur özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
əxlaq haqqında etik nəzəriyyələri
etikanın tədqiqat mövzusunu
insanın spesifik düşüncə və hisslərinin sintezini
norma və prinsiplərin dərk olunmuş məcmusunu
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı etika nəzəriyyəsinin inkişafında istifadə edilən 3 
metoddan biri deyil? (Çəki: 1)



induktiv
perspektiv
deskriptiv
konseptual
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı “General Elektrik” kompaniyasının davranış qaydasına aiddir? 
(Çəki: 1)

xırda işlərə görə mübahisə etməyin 
xəsislik etməyin
keyfiyyətsiz məhsul buraxmayın
faktları gizlətməyin
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Mütləq etika nəyi tədqiq edir? (Çəki: 1)
hər hansı bir hərəkətin mənəvilik dərəcəsini
düzgün həyat tərzini
ümumi müddəaları
mənəvi prinsipləri
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı təşkilati mədəniyyətin fikir verməli olduğu dörd vaçib 
məsələlərdən biri deyil? (Çəki: 1)

 səhhətin sağlam olması vacibdir
 əxlaqi hisslər üstünlük təşkil etməlidir
mənəvi mövqe tutmaq bacarıqın aşılanması 
 daxili vərdişlərin əldə edilməsi
 bütün cavablar doğrudur

Sual: Etik dünya görüşünün dəyəri nədədir? (Çəki: 1)
 kollektiv və cəmiyyətdəki əxlaq prinsipləri və davranış normaları haqqında 

aksioloji ideyalar formalaşdırır
 ümumi sosial proseslər və cəmiyyətdə əxlaqın rolunun araşdırılması
 şüur və bilik, mövcud olanlar haqqında təsəvvürlərdir
 əxlaq, onun mənşəyi və inkişafıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Dünya mədəniyyətləri etikanın inkişafını müəyyən edən nəyə imkan verir? 
(Çəki: 1)

 mənəvi dəyərlərin elmi əsaslandırılması kimi
 davranış normaları haqqında aksioloji ideya kimi
 əxlaq, onun mənşəyi və inkişafıdır
 obyektiv qanunauyğunluqların aşkar edilməsinə
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Normativ etikanın tətbiqi cəhəti nədir? (Çəki: 1)
 o nəyin edildiyi ilə maraqlanır
 o nəinki əxlaqı öyrənir, onun təcrübədə işlənilməsi üçün tövsiyələr verir
 insanların cəmiyyətdə davranışını tənzimləyir
 davranış standartlarını təyin edir 
 xidmətləri reklam edir

Sual: Aşağıdakılardan hansı ictimai şüur formalarından biridir? (Çəki: 1)
 yazılmamış əxlaq qaydaları
 əxlaq və mentalitet
 mənəvi davranış və sosial hərəkət
 etik prinsiplər
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #03#01 
Ad #03#01 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Etik biliklərin ilk rüşeymləri harada meydana çıxıb? (Çəki: 1)
Mayya dövlətində
Orta Asiyada
Qərb dövlətlərində
Qədim Şərq dövlətlərində
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Şərqdə müdriklik hardan gəlir? (Çəki: 1)
3. Şərqdə müdriklik hardan gəlir?
elmdən
həyatdan
təlimdəm
etik düşüncədən
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Nirvana nədir? (Çəki: 1)
gözəl əxlaq sahibi
hörmət və ehtiram
ən yüksək xoşbəxtliyə can atmaq 
mərhəmətli insan
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: Orta əsrlərdə Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərqdə tanınmış, dünya şöhrətli 
filosof mütəfəkkir kimdir? (Çəki: 1)

Aristotel
Əbülhəsən Bəhmənyar
B.Spinoza
Sokrat
Düzgün cavab yoxdur. 

Sual: Aşağıdakılardan biri səkkizqatlı yola daxil deyil? (Çəki: 1)
düzgün səy 
düzgün fəaliyyət 
düzgün mərkəzləşmə
düzgün danışıq
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: “Güclü dövlət” ideyaları kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
T.Kompanel
T.Mor
Makiavelli
B.Spinoza
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Brahmanizm özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
Şərq etik təlimlərini
etik düşüncələri
etik təlimləri
maddi və mənəvi başlanğıcın birliyi kimi çıxış edən dünyanı
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Etosun mənası nədir? (Çəki: 1)
şüur
xarakter
fəzilət
təlim
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Antik etika başlıca olaraq nəyi təhlil edir? (Çəki: 1)
adətləri
kamil şəxsiyyət anlayışını
etik davranışı
xarakteri
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: Özündə maddi, mənəvi ruhani ideoloji sərvətləri əks etdirən anlayış hansıdır? 
(Çəki: 1)

 istehsal 
 maliyyə
 mədəniyyət
 ticarət 
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #03#02 
Ad #03#02 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bunlardan hansı səkkizqatlı yola aiddir? (Çəki: 1)
düzgün mərkəzləşmə
düzgün istiqamət
quzqun insan
düzgün ifadə
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Aristotelə görə şəxsiyyətin əxlaqi dərəcəsi nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
var-dövlət ilə
şan-şöhrət ilə
əxlaqın kəmiyyət və keyfiyyəti ilə
mənəvi keyfiyyətin gözəlliyi ilə
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Konfisiçilik etikasının əsas mənbəyi hansı kitabdır? (Çəki: 1)
“Əxlaq Nasiri” kitabı
söhbətlər və mühakimələr kitabı
İşarələr və qeydlər əsəri
“Daonun xəzinəsi” toplusu 
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: N.Tusi mənəvi keyfiyyətlərə necə baxırdı? (Çəki: 1)
əxlaqın dini əsaslandırılması kimi
sosial mühit və tərbiyənin məhsulu kimi
səhv istiqamət kimi
anadangəlmə
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: Brahmaya görə bunlardan hansı insan cəmiyyətinin dörd kastasından biri deyil? 
(Çəki: 1)

kahinlər
döyüşçü
əkinçilər
qullar
möminlər

Sual: Bunlardan hansı Şərq etik düşüncəsinə aiddir? (Çəki: 1)
keçmişin adətlərinə riayət edilməsi üzərində sərt nəzarət
norma və qaydaların yoxluğu
insan azadlığı
insan fəallığı
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: R.Dekart etikanı nə hesab edir? (Çəki: 1)
yüksək əxlaqi dəyər
sosial əxlaqi elm
ən yüksək və ən mükəmməl elm
şəxsiyyətin etikası
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: B.Spinoza öz gücünə görə dünyanın özü ilə oxşar olan nəyi yaradıb? (Çəki: 1)
şəxsiyyətin etikasını
maddi marağı
mənəvi dəyəri
sosial əxlaqi
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Etikanın predmeti və vəzifələri nədir? (Çəki: 1)
insan azadlığı 
insan fəallığı 
insan mənəviyyatı
insan etikası
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Kimin əxlaqi təlimində öyüd-nəsihət yoxdur, yalnız tərif və teoremlər var? (Çəki: 
1)

B.Spinoza
F.Bekon
R.Dekart
Kolxberq
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: İslam biznesinin əsasında nə durur: (Çəki: 1)
 mənəviyyat
 yüksək mənfəət əldə emək
 maddi nemətlər qazanmaq
iqtisadi nemətlər əldə emək
düzgün cavab yoxdur

Sual: Burjua mənəviyyatında uğur mənbəyi olan prioritet nədir? (Çəki: 1)
 uğurlu nigah (kəbin)
 sahibkarlıq
 əməyə sevgi
 zəngin valideynlərin varlığı
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Mədəniyyətin obyektləridir: 1. təbiət 2. fərd 3. tarix 4. cəmiyyət 5. milli resurslar 
(Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: #03#03 
Ad #03#03 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Şərq etik təlimləri Qərb təlimlərindən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
sözəbaxma və cəzalandırmaya oriyentasiya
qayda-qanuna oriyentasiya
insanların gündəlik fəaliyyətinə oriyentasiya ilə
ictimai-hüquqi oriyentasiya
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Nirvanaya nail olmaq necə mümkündür? (Çəki: 1)
düzgün fəaliyyətlə
dörd xeyirxah həqiqəti mənimsəməklə
əziyyət çəkməklə
səkkizqatlı yolu keçməklə
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: İntibah dövrü nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
sosial və vətəndaş mövzusuna müraciətlə 
iqtisadi azadlıqla
ən mükəmməl elm ilə
keyfiyyətin gözəlliyi ilə 
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Əxlaqi münasibətlər hansı əlaqələrdir? (Çəki: 1)
subyekt-obyekt əlaqələridir
insan-qrup əlaqələridir
sosial əlaqələrdir
iqtisadi əlaqələrdir
Düzgün cavab yoxdur.

BÖLMƏ: #04#01
Ad #04#01

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Xərclərin və gəlirin təhlili metodunun əsasını hansı etika təşkil edir: (Çəki: 1)
utilitarizm
deontik etika
ədalət etikası
dini əxlaq
bütün cavablar doğrudur 

Sual: Utilitarizmin banisi kimdir? (Çəki: 1)
İ.Bentam
M.Fridsan
Dj.M. Keyns
L.Mizes
V.Ouken

Sual: Mükəmməl hərəkətin nəticələrinə əsaslanaraq hərəkətin əxlaqlılığını müəyyən 
edən əxlaqın İstiqaməti: (Çəki: 1)

deontik etika
utilitar etika
ədalətin əxlaqı
humanizm



doğru cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı mədəni dəyərlərə təsir etmir? (Çəki: 1)
 sosiologiya
 psixologiya
 zəka
 motiv
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etikada rasionalist yanaşmanın banisi kimdir: (Çəki: 1)
İ. Kant
İ.Bentam
L.Nesh
M.Weber
D.Rolz

BÖLMƏ: #04#03
Ad #04#03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əxlaqın bəzi normalarıyla utilitarizmin qanunlarının hərəkət sferasını 
məhdudlaşdıran utilitarizmin növü necə adlanır? (Çəki: 1)

 norma-utilitarizm
 əxlaq utilitarizm
 mənəvi utilitarizm
 əxlaqlı utilitarizm
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etikanın hansı nəzəriyyəsinə əsasən bərabər olmayan münasibətin (əlaqənin) 
imkanına bəraət qazandıra bilən insanlar arasında hec bir fərq yoxdur? (Çəki: 1)

 "kapitalist" ədaləti
 D.Rolz konsepsiyası
 eqalitarizm
 "kommunist" ədaləti
 doğru cavab yoxdur

Sual: Ədalət etikasına aid olan yanaşmaları göstərin? (Çəki: 1)
 eqalitarizm
 "kapitalist" ədaləti



 "kommunist" ədaləti
 D.Rolza konsepsiyası
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Mənəvi standartlara ciddi riayət - bu (Çəki: 1)
 eudemonismdi
 utilitarizmdı
 stoicismdı
 rigorizmdı
 zahidlikdi

BÖLMƏ: #04#02
Ad #04#02

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Biznes etikasının istiqamətlərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 utulitarizm
 deontik etika
 məsuliyyət etikası
 ədalət etikası
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Etikanın hansı istiqamətinə görə xeyir mənəviyyatın əsası hesab edilir: (Çəki: 1)
nihilizm
 utilitarizm
 stoicism
 rigorizm
 zahidlik

Sual: Bütün ümumi mənəvi normaları, prinsipləri və ideallarını inkar etmək - bu (Çəki: 
1)

 nihilizmdi
 utilitarzmdı
 stoicismdı
 rigorizmdı
 zahidlikdi

Sual: Şəxsin öz özünü təzyiq edən mənəvi prinsip necə adlanır? (Çəki: 1)
 nihilizm



 utilitarianism
 altruizm
 stoicism
 rigorizm

BÖLMƏ: #05#01
Ad #05#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müxtəliflikdən asılı olmayaraq dəyərlər nəyi təşkil edir? (Çəki: 1)
obyektivliyi
 müstəqilliyi
mənəvi həyatın daxili məzmununu
normalara əməl etmə səviyyəsini 
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Tələbatla mənəvi normalar arasında hansı əlaqə vardır? (Çəki: 1)
üzvü
müstəqil
mütləq
nisbi
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Sosioloqların fikrincə, hansı insanları azad hesab etmək olmaz? (Çəki: 1)
etikası olmayan
mənəviyyatı olmayan
peşəsinin qulu olan
öz tələbatlarının qulu olan
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Aşağıdakılardan hansı davranışın üç formasından biri deyil? (Çəki: 1)
akkreditiv – məqsədli forma
affektiv forma
ənənəvi forma
rasional-məqsədli forma
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Davranışın formaları arasında fərq nəyə görə meydana çıxır? (Çəki: 1)
müstəqil olduğuna görə



çoxcəhətli olduğuna görə
dəyər və normalara əməl olunma səviyyəsinə görə
fəaliyyətin müəyyən edilməsinə görə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Hansı amerikan aliminin əsərinə əsasən insanlar əxlaqi inkişafın 6 
mərhələsindən keçirlər? (Çəki: 1)

R.Denart
E.Henkel 
Lora Nes
L.Koxlberq
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: L.Koxlberqə görə insanlar əxlaqi inkişafın neçə mərhələsindən keçir? (Çəki: 1)
6
2
5
3
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Əxlaqi sərvət nədir? (Çəki: 1)
hər şeydən əvvəl sərvətdir
dünyagörüşüdür
davranışdır
hər şeydən əvvəl münasibətdir
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Sokrata görə insanlar əxlaqsız hərəkətləri ona görə edirlər ki: (Çəki: 1)
etikaları çatmır
onları necə düzgün etməyi bilmirlər
bilirlər, amma etmək istəmirlər
əxlaqları zəifdir
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Tələbat və mənafelər vasitəsi ilə ictimai reallığı əks etdirən nədir? (Çəki: 1)
 əxlaqi ünsiyyət
 əxlaqi təcrübə
 davranış qaydaları
 ictimai orientasiya
 ictimai şüur

Sual: İnsanın əxlaqi dəyərləri və davranışları arasında hansı amillər mövcuddur? 
(Çəki: 1)

 qiymətləndirici



 təhrifedici və ya vasitələndirici
 tənzimləyici
 həvəsləndirici və ya şirnikləndirici
 təlim-tərbiyəverici

Sual: Dəyərlər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
 mənafe və dəyərlərin qiymətləndirilməsi
 obyektivləşmiş münasibət
 əxlaqi təcrübə
 sosial təbəqələrin maddi şəraitə, mühitə münasibəti 
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Əxlaq nədir? (Çəki: 1)
 insanın iradısidir
 insanın davranış qaydalarına əməl etməsidir
 insan həyatının mənasıdır
 nəzəri anlayışdır
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #05#02 
Ad #05#02 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı dünya görüşünə aiddir? (Çəki: 1)
idraki əxlaqi inkişaf
rəsmi ideologiya
səslərarası münasibət
davranış
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Nə üçün insan hər anda müəyyən mənafelərlə ziddiyyət təşkil edə bilər? (Çəki: 
1)

müstəqil olduğuna görə
mənəvi həyatı çoxcəhətli olduğuna görə
öz tələbatlarının qulu olduğuna görə
peşəsinə vurğun olduğuna görə
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Əxlaqi motivasiyanın I mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)



ümumi etik prinsiplərə oriyentasiya
cəzalandırma və sözəbaxmağa oriyentasiya
qarşılıqlı asılılığa oriyentasiya
qanun və qaydaya oriyentasiya
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Koxlberqə görə oriyentasiyanın ən yüksək mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
cəzalandırma və sözəbaxmağa oriyentasiya
qanun və qaydalara oriyentasiya
ümumi etik prinsiplərə oriyentasiya
qarşılıqlı asılılığa oriyentasiya 
Düzgün cavab yoxdur. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı Kolberq tipologiyasının mərhələlərindən biridir? (Çəki: 1)
əxlaqi zəiflik anlayışı
qanun vəı qaydaya oriyentasiya 
insan davranışının determinasiyası
dəyər və davranışın qarşılıqlı təsiri
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bunlardan hansı insan davranışının determinasiyasına aid deyil? (Çəki: 1)
əxlaqi zəiflik anlayışı
dünyagörüşü
əxlaqi dəyərlər
davranış
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Əxlaqi münasibət nədir? (Çəki: 1)
subyektin başqa subyektlə əlaqəsidir
əxlaqi zəiflik anlayışıdır
dəyər və davranışın qarşılıqlı təsiridir
dünyagörüşüdür
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Davranışın əxlaq səviyyəsini nədəyişə bilər? (Çəki: 1)
şəxslərarası münasibətlərin xarakteri
qanun və qaydaya oriyentasiya
qərarların əxlaqla qəbul edilməsi
ictimai-hüquqi oriyentasiya
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bu islam əxlaq nəzəriyyəsinin aşkarladığı prinsiplərdən biridir: (Çəki: 1)
 insan ədalətli olmalıdır
 insan nüfuz sahibi olmalıdır



 insan öz davranışında azad varlıqdır
 insan əql sahibi olmalıdır
 insan təhsilli olmalıdır

Sual: İctimai şüur nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
 tələbat və mənafelər vasitəsi ilə ictimai reallığı
 şəxslərarası münasibətlərin xarakterini
 qanun-qaydaya uyğunlaşmağı
 ictimai-hüquqi orientasiyanı
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İnsanları hər cür neqativ psixoloji gərginliyə nə düçar edir? (Çəki: 1)
 qanunlar
 münaqişələr
 mənəvi norma və prinsiplər
 bazar münasibətləri, rəqabət mühiti
 davranış motivləri

Sual: Sosioloqlar hesab edirlər ki, bu insanı azad insan hesab etmək olmaz? (Çəki: 1)
 tələbatlarının qulu olan
 mənəviyyatı aşağı olan
 sənəti olmayan 
 hərəkətinə məsuliyyət daşımayan
 psixoloji gərhinliyi olan

Sual: Əxlaqi fəaliyyət obyektiv və subyektiv olanın ... nümunəsidir (Çəki: 1)
 ictimai şüurun
 dialektiv vəhdətinin
 qarşılıqlı asılılığın
 mənəvi normanın
 insanların tələbatının

Sual: İnsan davranışı nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
 ictimai şüur ilə
 insanların tələbatları ilə
 dealektik vəhdət ilə
 insanın dəyər və tərcihləri ilə
 mentalitet ilə

Sual: Davranışın etiklik dərəcəsinə nə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər? (Çəki: 
1)

 şəxslərarası münasibətlər
 sinfi münasibətlər
 düzgün qərar və nəticələr



 firmalararası münasibətlər
 peşəkar münasibətlər

BÖLMƏ: #05#03 
Ad #05#03 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əxlaqi münasibətlər nə üçün subyektivdir? (Çəki: 1)
qərarların qəbul edilməsi baxımından 
borc və vicdanın tələbindən irəli gəldiyinə görə
sosial-təbəqələrin mənafeyi baxımından
mənəvi həyatın daxili məzmunu baxımından
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı əxlaqi münasibətlər kanallarına aid deyil? (Çəki: 1)
əxlaqi zəiflik
əxlaqi ünsiyyət
davranışın tənzim olunması
əxlaqi təcrübə
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: İnsan həyati dəyərlərinin aşağı enməsi nəyə səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)
ictimai-hüquqi oriyentasiya
cəzalandırma və sözəbaxmağa
qarşılıqlı asılılığa
sosial patalogiyaya
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: İnsan fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının məzmun və mexanizmi müxtəlif olur. 
Onlarda hansı cəhətlər var? (Çəki: 1)

neqativ cəhətlər
pozitiv cəhətlər
neqativ və pozitiv
səhv cəhətlər
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: İnsan baxışları, onun əxlaqi dəyərləri və davranışları arasında hansı amillər 
mövcuddur? (Çəki: 1)

təşkilati



tərbiyyəvi
vasitələndirici
stimullaşdırıcı
təsirləndirici

Sual: Davranış tipləri bu və ya digər qaydada da bir-biri ilə bağlıdır. Lakin onları 
fərqləndirən cəhət var. Bu hansıdır? (Çəki: 1)

 qanunlara uyğunlaşmasına görə
 dini dünyagörüşünə görə
 davranış motivlərinə görə
 dəyərlər və normalara əməl olunma səviyyəsinə görə
 əxlaq və mentalitetə görə

Sual: Əxlaqi münasibətlər nəyi təşkil edir? (Çəki: 1)
 cəmiyyətdə qəbul edilmiş əxlaqi ünsiyyəti
 əxlaqi təcrübəni
 sosial birliyin əxlaqi münasibətlərini
 cəmiyyətdə qəbul olunmuş əxlaqi sərvətlərin müəyyən tabeliyini
 davranışın tənzim olunmasını

Sual: İnsanların fəaliyyətinin maddi, sosial-iqtisadi şəraitinin dəyişməsi hansı sistemi 
dəyişir? (Çəki: 1)

 dini dünyagörüşü
 ideologiyasını
 əxlaqi münasibətlərdə möhkəmlənmiş sistemi
 mənafe və dəyərlərin qiymətləndirmə dərəcəsinə görə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İdeal və mənafelər hər ikisi nəyə xidmət edir? (Çəki: 1)
 insan fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına
 insan fəaliyyətinin tənzimlənməsinə
 davranışın tənzimlənməsinə
 motiv və dəyərlərə
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #06#01#
Ad #06#01#

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Peşəkar etika nədir? (Çəki: 1)
Biznesi aparmaq qabiliyyətidir
Idarəetmə qabiliyyətidir
müxtəlif peşə nümayəndələrinə xas olan etik normalar sistemidir
Eyni peşə nümayənədələrinə xas olan etik normalar sistemidir
Biznesdə etik normaların pozulmasıdır

Sual: Qanunla etikanın fərqi nədir? (Çəki: 1)
Qanun məsləhət görür nə edilə bilər, etika isə göstərir nə edilməlidir
qanun göstərir ki nə edilməlidir, etika isə məsləhət görür ki, nə edilə bilər
Qanun vacib etika, etika vacib deyil
Heç biri vacib deyil
Bütün cavablar düzdür

Sual: Biznes etikasının makro səviyyəsi nə deməkdir? (Çəki: 1)
Bu biznes etikasının sahəvi və ya milli məcəllələrində ümumi normaların tətbiqidir
Bu dünyavi etik məcəllədə qeyd olunmuş ümumi insani dəyərlərə əsalananan 

normalardır
Bu təchizatçılar və tədarükçülər arasında etibar və diskriminasiya hallarının 

olmaması prinsipləridir
Bu heyyət ilə inzibatçı arasında münasibətdir
Bu şəxsi etika problemlərinin həlli deməkdir

Sual: Biznes etikasının mikro səviyyəsi nədir? (Çəki: 1)
Bu biznes etikasının sahəvi və ya milli məcəllələrində ümumi normaların tətbiqidir
Bu dünyavi etik məcəllədə qeyd olunmuş ümumi insani dəyərlərə əsalananan 

normalardır
Bu təchizatçılar və tədarükçülər arasında etibar və diskriminasiya hallarının 

olmaması prinsipləridir
Bu heyyət ilə inzibatçı arasında münasibətdir
Beynəlxalq biznesin prinsipləri” etik məcəlləsi ilə tənzimlənir

Sual: Peşəkar etikanın obyekti nədir? (Çəki: 1)
mənəviyyat
Pul
 Konfliktlər
Barışıqlar
Cəmiyyət

Sual: Aşağıdakıladan hansı peşəkar etikanın növü sayılmır? (Çəki: 1)
Pedoqoji etika
 Tibbi etika
Mühəndis etikası
Hüquqi
sosial



Sual: Azad peşə nümayəndəsi nəyi təklif edir? (Çəki: 1)
 partnyorluğu
 ticarət makralarını
 öz əqli xidmətlərini
 qiymətlərlə sövdələşmə
 qrup tərəfindən ünsiyyət

Sual: Yaradıcı imkanlarını təklif edən kimdir? (Çəki: 1)
 firmanın rəhbəri
 azad peşə nümayəndəsi
 sahibkar
 menecer
 müxtəlif sahələrin iş adamları

Sual: Azad peşə nümayəndəsi hansı gəlirə malikdir? (Çəki: 1)
 stabil
 fərqli
 külli miqdarda
 qeyri-sabit
 az miqdarda

Sual: Xidmətlərin əlçatanlığı öhdəliyi kimə aiddir? (Çəki: 1)
 peşə və bütövlükdə cəmiyyətə
 firmaya
 biznes sisteminə
 maliyyə sahələrinə
 vergi idarələrinə

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial nəzarət sisteminin elementlərindən biri deyil? 
(Çəki: 1)

 adət
 xarakter
 vərdiş
 sanksiya
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı sanksiyalara aid deyil? (Çəki: 1)
 dəyərlər
 neqativ
 pozitiv
 formal
 qeyri-formal



Sual: Cəza və mükafatlandırma sistemi hansı sanksiyanı nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
 etik
 hüquqi
 satirik
 dini 
 formal

Sual: Məsuliyyət nədir? (Çəki: 1)
 şəxsiyyətin mühüm sosial xassəsidir
 kommunist ədalətidir
 dini əxlaqdır
 mənəviyyatın təzahürüdür
 konsepsiyadır

Sual: İşçinin öz vəzifəsinə bağlılığını təmin edən mühüm vasitə nədir? (Çəki: 1)
 əmək haqqı
 məsuliyyət
 inam
 prinsip
 mənəviyyat

BÖLMƏ: #06#02#
Ad #06#02#

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azad peşə nümayəndəsi nədir? (Çəki: 1)
 Başqası üçün işləyən peşəkardır
özü üçün işləyən peşəkardır
Hamı üçün işləyən peşəkardır
Istədiyi adam üçün peşəkardır
Heç kim üçün işləməyən peşəkardır

Sual: Biznes etikasının beynəlxalq səviyyəsi nə deməkdir? (Çəki: 1)
Bu biznes etikasının sahəvi və ya milli məcəllələrində ümumi normaların tətbiqidir
Bu dünyavi etik məcəllədə qeyd olunmuş ümumi insani dəyərlərə əsalananan 

normalardır
Bu təchizatçılar və tədarükçülər arasında etibar və diskriminasiya hallarının 

olmaması prinsipləridir
Bu şəxsi mülkiyyətə hörmətdir
Bu şəxsi etika problemlərinin həlli deməkdir



Sual: Mühəndis etikasına olan tələb nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətə xeyir gətirəcək texniki avadanlıqların yaradılmasıdır
 Təhsil üçün təmiz təhsil mühitinin yaradılmasıdır
Düzgün müalicə edilmək mühitinin yaradılmasıdır
ədalətlilik və qanunilik mühitinin yaradılmasıdır
bütün cavablar düzgündür

Sual: Tibbi etikaya olan tələb hansıdır? (Çəki: 1)
 cəmiyyətə xeyir gətirəcək texniki avadanlıqların yaradılmasıdır
Təhsil üçün təmiz təhsil mühitinin yaradılmasıdır
 Düzgün müalicə edilmək mühitinin yaradılmasıdır
 ədalətlilik və qanunilik mühitinin yaradılmasıdır
bütün cavablar düzgündür

Sual: Hüquqi etikanın tələbləri hansıdır? (Çəki: 1)
cəmiyyətə xeyir gətirəcək texniki avadanlıqların yaradılmasıdır
 Təhsil üçün təmiz təhsil mühitinin yaradılmasıdır
Düzgün müalicə edilmək mühitinin yaradılmasıdır
ədalətlilik və qanunilik mühitinin yaradılmasıdır
bütün cavablar düzgündür

Sual: Kompüter etikasına nə aid deyil? (Çəki: 1)
Texnikanın vəziyyətinə münasibət
onunla kobud rəftar
əldə dilən informasiyadan istifadə
“kompüter virus”larının qorunması
istismar edilən zaman onun təhlükəsizliyinə məsuliyyətin olması

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənddə sahibkarın etikasının inkişafına mane olan amil 
göstərilib? (Çəki: 1)

Siyasi müstəqillik
Iqtisadi müstəqillik
Qanuni müstəqillik
ənənələrin mövcudluğu
qeyri-stabil dövlət

Sual: Aşağıdakılardan hans peşəkar etikanın növü sayılmır? (Çəki: 1)
Həkim etikası
Pedoqoji etika
uşaq etikası
Alim etikası
Mühəndis etikası



Sual: Mənəvi ideal nə deməkdir? (Çəki: 1)
mənəvi inkişafın strateji məqsədidir
Mənəvi həyatı tam şəkildə əhatə edilməsidir
Anlaşılan formada formalaşmış tələblərdir
Şəxsiyyətin daxili aləminə olan tələbatdır
Bütün cavablar düzgündür

Sual: Fatalizm nədir? (Çəki: 1)
insanların iradəsindən kənarında olan qüvvələr tərəfindən idarə olunan insani 

davranışdır
Mənəvi qərarların həllində sərbəst olan şəxsdir
Şəxsi dəyərlərlə idarə olunan mənəvi vacibiyyətdir
Müsbət mənəvi dəyəri ifadə edən anlayışdır
Bütün cavablar düzgündür

Sual: Şəxsi etikanın prinsiplərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 digərlərinin rifahı üçün narahatlıq
 başqalarının müstəqil olmaq hüquqlarına hörmət
 etibarlılıq və bütövlük
 ədalət
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Peşə etikasının prinsiplərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 məxfilik
 peşə vəzifələrinin dəqiq icrası
potensial münaqişələrin qarşısını almaq
 qərəzsizlik, obyektivlik
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Global etikanın prinsiplərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 beynəlxalq hüquq uyğunluqu
 sosial məsuliyyət
 ətraf mühitin idarə edilməsi
 bütövlük uğrunda məsuliyyət
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Yüksək texnoloji malları seçərkən nəyə istinad edilməlidir? (Çəki: 1)
 reklam prospektlərinə
 rəqiblərə
 alıcılara
 malların çeşidinə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Nə üçün bir çox peşələr daxilində xüsusi iqtisadi normalar mövcuddur? (Çəki: 1)



 normalar zəruri amil olduğu üçün
 peşəkar xidmətlərin bahalı olmasından
 istehsal prosesinin təhlükəsizliyinə görə
 şəffaflığı təmin etmək üçün 
 sosial problemləri həll etmək üçün 

Sual: Xüsusi iqtisadi normalardan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)
 gəlirin maksimumlaşdırılması üçün
 rəqabət tənzimlənməsi üçün
 rəqabəti məhdudlaşdırmaq və etik tarazlığı saxlamaq üçün
 əlverişli perspektivlər üçün
 xeyriyyə məqsədləri üçün

Sual: Bəzi peşəkarlar nədən istifadə edirlər? (Çəki: 1)
 dövlət məmurlarının himayəsindən
əməkdaşların proqramlarından 
 sənaye cəsusluğundan
 yoxsulların varlılar hesabına maliyyələşdirilməsi prinsipindən 
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Sosial nəzarət sisteminin elementi olan vərdiş nədir? (Çəki: 1)
 müəyyən vəziyyətlərdə qəbul olunmuş qrupun neqativ reaksiyasını doğurmayan 

davranış üsuludur
 davranışın elə təsbit edilmiş növüdür ki, qrupun müəyyən əxlaqi qiymətləri 

onunla bağlıdır
 öz üzvlərinin davranışının idarə edilməsidir
 arzuolunan hərəkətin stimullaşdırılmasıdır
 ictimai həyat fasiləsizliyinin təmin edilməsidir

Sual: Adətin pozulması nəyə səbəb olur? (Çəki: 1)
 sahibkarın əsəbləşməsinə
 işgüzar reputasiyanın aşağı düşməsinə
 neqativ sanksiyalar doğurur
 qarşılıqlı asılılığa
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Adət nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
 yerli əhalinin həyatını
prinsipial tələbləri 
 dəyərin tanınmasında müəyyən məcburiyyəti 
 xalqın tarixinə əxlaqlı münasibəti
 ədəb və nəzakəti

Sual: Adət nəyi tələb edir? (Çəki: 1)



 qrupda yüksək vəzifə tutan şəxslərə etiketə uyğun davranmağı
 adamına uyğun davranışı
 rəhbər və işçi arasında münasibəti
 qarşılıqlı asılılığa orientasiyanı
 şəxslərarası münasibətləri

Sual: İctimai təşkilatlar tərəfindən nəzarət necə aparılır? (Çəki: 1)
 güclü
 zəif
 məxfi və dürüst
 şəxsi firma blankı ilə
 rəsmi formal və qeyri-formal

Sual: Qeyri-rəsmi nəzarət hansı formada olur? (Çəki: 1)
 işçi ilə əlaqəni kəsmək formasında
 sahibkar və işçi arasında münasibət formasında
 inzibati sosial nəzarət formasında
 əmrlə sərəncam formasında
 məxfi və dürüst formada

Sual: Rəsmi nəzarətə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
 qeyri-sosial cəlb olunmanı
 heyətin hüquqlarının dəqiq bölgüsünə
 əxlaqı və münasibətlərin xarakterini
 ailə məcəlləsini
 fəhlə yığıncağını

BÖLMƏ: #06#03
Ad #06#03

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı etik tələblərə rəhbər malik olmamalıdır? (Çəki: 1)
Özünü idarəetmə qabiliyyəti
Dəqiq müəyyən edilmiş məqsədlərin olması
Problemləri həll etmə bacarığın olması
hər şeyi unutmaq
ətrafdakılara gücül təsir etmə qabiliyyətinin olması

Sual: Etika kateqoriyasına aid olmayan anlayışı göstərin (Çəki: 1)



abstraktlıq
Xeyirxahlıq
ədalətlilik
şərəf
vicdanlılıq

Sual: Aşağıdakı hansı qədim yunan filosoflarda “etika” anlayışını elmə gətirib? (Çəki: 
1)

Demokrit
Aristotel
Epikur
Protaqor
Pifaqor

Sual: Aşağıdakı hansı suallara peşəkar etika cavab vermir? (Çəki: 1)
Yaxşılıq və pislik nədir
Biznes sahəsində insanların davranışlaırnda nə düzgündür nə düzgün deyil
Insanların etik davranışlarının səbəbi nədir
Mənəvi prinsipləri formalaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır
çoxlu pul necə qazanmaq olar

Sual: Xidmətləri bütün ehtiyaclılar üçün əlçatan olan peşəkarların zəhməti necə 
ödənilməlidir? (Çəki: 1)

 şəffaflıq və sosial haqq hesaba görə 
 sosial cəlb olunmaya xərclər kimi
 yerli qanunlara görə
 müəyyən tariflərə görə
 qanunvericilik və maliyyə yardımı vasitəsi ilə

Sual: Adət nədir? (Çəki: 1)
 davranışın elə təsbit edilmiş növüdür ki, qrupun müəyyən əxlaqi qiymətləri 

onunla bağlıdır
 müəyyən vəziyyətlərdə qəbul olunmuş qrupun neqativ reaksiyasını doğurmayan 

davranış üsuludur
 öz üzvlərinin davranışının idarə edilməsidir
 arzuolunan hərəkətin stimullaşdırılmasıdır
 ictimai həyat fasiləsizliyinin təmin edilməsidir

Sual: Sanksiyalar necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
 dəyərin tanınmasında müəyyən məcburiyyəti kimi
 fərdin sosial davranışına qrupun reaksiyası kimi
 neqativ sanksiyaların doğrulması kimi
 ictimai həyat fasiləsizliyinin təmin edilməsidir
 öz üzvlərinin davranışının idarə edilməsidir



Sual: Sanksiya nədir? (Çəki: 1)
 ictimai həyat fasiləsizliyinin təmin edilməsi üçün arzuolunmaz davranışı 

cazalandırmaq məqsədi ilə qrupun yaratdığı məhsuldur
müəyyən vəziyyətlərdə qəbul olunmuş qrupun neqativ reaksiyasını doğurmayan 

davranış üsuludur 
 arzuolunan hərəkətin stimullaşdırılmasıdır
 qrupda yüksək vəzifə tutan şəxslərə etiketə uyğun davranışıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı sosial nəzarətin növü deyil? (Çəki: 1)
 inzibati sosial nəzarət
 ictimai təşkilatların nəzarəti
 qrup sosial nəzarəti
 özünə nəzarət
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İnzibati sosial nəzarət nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
 gəlirlərin müəyyən həddinə 
 davranışın mənəvi öhdəliyinə
 qiymətlərlə manevr etməyə
 dəqiq müəyyən olunmuş hüquqi-maliyyə iqtisadi normativlərə
 bazar iqtisadiyyatına

Sual: Əmək kollektivinin özünə nəzarəti nəyə əsaslanmalıdır? (Çəki: 1)
 mühüm sosial xassəyə
 məxfi informasiyaya
 qayda-qanuna
 özlərinin şüurluğuna və sosial fəallığına
 sahibkar və işçi arasında münasibətə

Sual: Qeyri-rəsmi nəzarət bəzən belə adlanır? (Çəki: 1)
 sosial-psixoloji təsir qaydası
 norma və qaydaların təsiri
 kommunist əxlaqı
 ictimai-hüquqi tabelik
 tabeliyə və cəzaya orientasiya

BÖLMƏ: #07#01
Ad #07#01

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan işdə diskriminasiya əlaməti sayılmır? (Çəki: 1)
 işçinin cinsi
əlillik
 yaş
 zəhmətsevərlik
 dindarlıq və ya irq

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan nəyi şirkətdə hədiyyə kimi qəbul etməyi qadağan 
edirlər? (Çəki: 1)

 işgüzar vəziyyətdə verilən şirkətin rəmzi ilə hədiyyələr
 reklam şirkətləri vaxtı şirkətlər tərəfindən təqdim edilmiş ucuz predmetlər
 xeyriyyə hədəfiylə ianələr (bağışlamalar)
 dəyərlər və antikvar əşyalar
 əşyalar, hansıların ki, dəyəri müəyyən məbləği ötmür

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı mənafe münaqişəsinin səbəbi deyil? (Çəki: 
1)

 təşkilatın idarə strukturlarının işinin ciddi çatışmazlıqları
başqaların azadlıqlarına hörmət və çatışmazlıqlarına dözümlük 
heyətin hüquqların və vəzifələrinin dəqiq bölgüsünün yoxluğu
psixoloji uyğunsuzluq
heyətin əməyinin yanlış qiymətləndirilməsi

Sual: Rəhbərin peşəkar ünsiyyəti asılıdır: (Çəki: 1)
tabe olanla qarşılıqlı əlaqələrin və münasibətlərlərin xarakterindən
rəhbərin məqsəd və dəyərlərindən
həmkarlarla qarşılıqlı əlaqələrin və münasibətlərlərin xarakterindən
rəhbərin şəxsi tipi və xarakterdən
bütün cavablar doğrudur 

Sual: Sahibkarlığın sosial-psixoloji məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

rəhbərlik etmək
müvəffəqiyyətə cəhd etmək
 gəlir almaq
 lider olmaq arzusu
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #07#02
Ad #07#02

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: "Qudvill" nədir? (Çəki: 1)
 müəssisənin sabit surəti
 müəssisənin firma üslubu
 firmanın işgüzar reputasiyası
 işgüzar reputasiyanın dəyəri
 müəssisənin imici

Sual: Korporativ daxili etik problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)
 şərəfsiz rəqabət
 işdə diskriminasiya
 cinsi təcavüzlər
 əməkdaşların əməyin və sağlamlığının qorunması, təhlükəsizlik texnikasına 

riayət etməsi
 mənafe münaqişəsi

Sual: Müştərilərin qarşısında biznesin öhdəliklərinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
 dürüstlük
 qərəzsizlik
 bacarıq
 tamahkarlıq
 məxfilik

Sual: Müştərilərin öhdəliklərinə daxil edilir: (Çəki: 1)
 malın qaytarılması, onun gərəksizliyi nəticəsində
 malın mübadiləsi
 razılığa riayət etməsi və malın vaxtında ödənişi
 əldə edilmiş maldan, onun müştəri tərəfindən korlanması səbəbindən, imtina 
zəmanət müddəti dövründə müştəri tərəfindən malın təmiri

Sual: Hansı məqsəd ilə biznes assosiasiyaların nümayəndələrindən koordinasiya 
şurası yaradılır: (Çəki: 1)

dövlətə sahibkarlar tərəfindən öz gəlirləri haqqında məlumatların çatdırılması
sənayenin özünü nizamlamaları
sənaye casusluğunun aparmaları
rəqabət aparan firmaların əsas əməkdaşlarının cəlb edilməsi
dövlət məmurları tərəfindən müəyyən sahələrin himayəsi

Sual: Biznesin makromühitinə aiddir? (Çəki: 1)
 təchizatçılar, istehlakçılar, xarici partnyorlar
 iqtisadi, təbii, elmi-texniki, siyasi, mədəni mühit 



 rəqiblər, vasitəçilər, dövlət orqanları
 xarici partnyorlar, mədəni, iqtisadi, daxili sahibkar mühiti 
 doğru cavab yoxdur

Sual: Hansı əlamətə görə insanları sosial azlıqlara birləşdirirlər? (Çəki: 1)
 irqi əlamət üzrə 
 dini əlamət üzrə
 cinsiyyət əlaməti üzrə 
 yaş əlaməti üzrə 
 bütün cavablar doğrudur 

BÖLMƏ: #07#03
Ad #07#03

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Biznesin istehlakçılar qarşısında öhdəliklərinə daxil olur: (Çəki: 1)
 müştərilərlə münasibətlərdə dürüstlük
 müştərilərə qayğı
 məxfilik prinsipinə riayət olunması
 müştərilərə sadiqlik
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: İşgüzar ünsiyyət prosesində optimal effektin nailiyyəti üçün rəhbər problemin 
həllində nəyi nəzərə almalıdır: (Çəki: 1)

 avantürizmi
 partnyorların peşəkarlığını
partnyorların səlahiyyətlərini və məsuliyyət sferasını
 problemin əhəmiyyətini
doğru cavab yoxdur

Sual: İşə qəbul vaxtı kadr söhbətində iddiaçını nəyə görə qiymətləndirirlər: (Çəki: 1)
 mübahisə etmək bacarığına görə
 ünsiyyət qabiliyyətinə görə
 zahiri görünüşünə görə
 danışana diqqətsizliyinə görə
 doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: #08#01
Ad #08#01



Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı korporativ etikanın üstünlüyü deyil? (Çəki: 1)
Yüksək etibarlılıq
Xərclərin aşağı düşməsi
Yüksək gəlirlər və davamlı inkişaf
Beynəlxalq səviyyədə tanınmaq
xərclərin yuxarı qalxması

Sual: Diskriminasiyaya aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)
cinsi ayrıseçkilik
dini ayrıseçkilik
milli ayrıseçkilik
qohumlar arasında ayrıseçkilik
Irqi ayrıseçkilik

Sual: İnvestisiya mədəniyyəti harda özünü biruzə vermir? (Çəki: 1)
neft şirkətlərində
investisiya banklarında
tikintidə
nisbətən hərbidə
ticarət təşkilatldarında

Sual: Aşağıdakılardan korporativ mədəniyyətin hansı tipi gələcəyə isitqamətlənib? 
(Çəki: 1)

inzibati mədəniyyət
ticarət mədəniyyəti
investisiya mədəniyyəti
spekulyativ mədəniyyət
maliyyə mədəniyyəti

Sual: Aşağıdakılardan hansı korporativ mədəniyyətə aid deyil? (Çəki: 1)
şirkətin bazarda yeri haqqında dəqiq təsəvvür
əsas məhsul və xidmətlərini dürüst əks etdirən şüarın olması
maliyyə hesabatlarının olması
şirkətin rəmzi nişanəsinin olması
şirkətin adının olması

Sual: Korporativ etika nədir? (Çəki: 1)



valideynlərlə övladlar arasında münasibətlərdir
müəllim tələbə arasında münasibətlərdir
rəhbərlik və işçilər arasında münasibətlərdir
korporasiya ilə alıcılar arasında münasibtlərdir
 kişi ilə qadın arasaında münasibətləridir

Sual: İşçi hansı etik meyarlar əsasında işə götürülməlidir? (Çəki: 1)
 işçinin bacarığı və peşəkarlıq səviyyəsi
 qohumlarına görə
 yaşına görə
 ailə vəziyyətinı görə
 sakit olmasına görə

Sual: Aşağıdakı hansı fikir səhvdir? (Çəki: 1)
 işçinin yaşamaq hüququ var
 işçinin təhlükəsizlik hüququ var
 şəxsi həyat hüququ yoxdur
 azad fikir yürütmək hüququ var
 sağlamlıq hüququ var

Sual: Korporativ mədəniyyətin növü deyil: (Çəki: 1)
 ticarət mədəniyyəti
 spekulyativ mədəniyyət
 inzibati mədəniyyət
 investisiya mədəniyyəti
 innovasiya mədəniyyəti

Sual: Korporativ üslubun xarici əlamətlərini daxil edin: (Çəki: 1)
 bayraq
 emblem
 forma (geyim)
 ticarət nişanları
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Korporativ mədəniyyət şirkətin hansı sahələrində istifadə olunur: (Çəki: 1)
 öz müştəriləri ilə münasibətlərdə
tərəfdaşları ilə münasibətlərdə
 hakimiyyət strukturları ilə münasibətlərdə
 bazar iştirakçıları ilə münasibətlərdə
 bütün variantlar düzgündür

Sual: İşçilərin qarşılıqlı uğura nail olmaq üçün ümumi məqsədini, davamlı istəyini əks 
etdirir: (Çəki: 1)

 korporativ ruh



 işçilərin şəxsi maraqı
 işçilərin peşəsində irəliləmək istəyi
 egoistik ruhu
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İşçilərin müştərilər, bazarda digər şirkətlər, hökumət və sivil cəmiyyətin 
iştirakçıları ilə münasibətlərinin davranışını müəyyənləşdirən bütün parametrlər 
məcmusu necə adlanır: (Çəki: 1)

 korporativ mədəniyyət
 etnik mədəniyyət
 sosial mədəniyyət
 siyasi mədəniyyət
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Korporativ etika nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1)
 ümumi davranış məcəlləsini və reklamı
 şirkətin məqsədini
 kollektiv davranış prinsiplərini 
 işçi heyətinin vəzifələrini
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Sərfəli sazişlər mədəniyyəti nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
 əsas məhsulların keyfiyyət və kəmiyyəti ilə
 xidmətləri dürüst əks etdirən şüarın olması ilə
müəssisələrin orta və yüksək dərəcəli maliyyə riskli sürətli əks əlaqəsi ilə
 şirkətin rəmzi nişanəsi ilə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Sərfəli sazişlər mədəniyyətinin elementləri hansı məsələlərin 
maliyyələşdirilməsi sferasında özünü göstərmir? (Çəki: 1)

 inzibati 
 kosmetoloq
 peşəkar idman
 reklam
 riskli

Sual: Korporativ etika deyəndə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
şirkətin fəaliyyəti üçün hazırlanmış müəyyən etik norma və davranış qaydalarına 

riayət edilməsi¸ rəhbərlik və işçilər arasında münasibətlər
 işgüzar ünsiyyət normalarına riayət etmək
 şirkətin işgüzar imicinin qorunması
 əldə olunmuş məlumatların məxfiliyinin qorunması
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #08#02



Ad #08#02

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı korporativ mədəniyyətin tipi hesab olunmur? (Çəki: 1)
ticarət mədəniyyəti
 spekulyativ mədəniyyət
 maliyyə mədəniyyəti
 inzibati mədəniyyət
investisiya mədəniyyəti

Sual: Ticarət mədəniyyəti harda inkişaf edir? (Çəki: 1)
ticarət təşkilatlarında
təhsil müəssisələrində
uşaq bağçalarında
banklarda
tikintidə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ticarət mədəniyyətinin çatışmamazlığı hesab edilmir? 
(Çəki: 1)

kəmiyyət keyfiyyət üzərində üstünlük təşkil edir
qısamüddətli uğur düşüncəsi üstünlük təşkil edir
əməkdaşlar kollektivlə daha yaxın münasibət hiss edirlər nəinki müəsisə ilə
yüksək kadr axını
aşağı kadr axını

Sual: İnzibati mədəniyyətə harda biruzə vermir? (Çəki: 1)
iri inzibati müəssisələrdə
banklarda
təhsil sistemində
ictimai xidmətdə
tikintidə

Sual: Aşağıdakılardan hansılar hədiyyənin qəbulunu şirkət qadağan edir? (Çəki: 1)
şirkətin emblemi olan hədiyyələr
reklam kompaniyası zamanı şirkətlər tərəfindən təqdim edilən ucuz əşyalar
xeyriyyəçilik məqsədilə edilən ianələr
dəyəri müəyyən məbləğdən artıq olmayan əşyalar
rüşvət niyyətli ödəmələr



Sual: İşçiyə intizam cəzasının tətbiq edilməsi üsullarından hansı optimaldır? (Çəki: 1)
işçinin üstünə qışqırmaq
kənar şəxslərin yanında tənqid 
göz yummaq
işçilə görüşüb gecikmə səbəbini öyrənmək
maddi cərimə etmək

Sual: Hansı fikir səhvdir? (Çəki: 1)
işçini işə götürərkən ətraflı surətdə şərtlər izah edilməlidir
müvəqqəti xarakterli işlər isə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməlidir
əmək haqqı deyilməməlidir
tapşırılacaq iş yükü deyilməlidir
müqavilənin bitmə vaxtı deyilməlidir

Sual: İşə götürmə prosesini hansı şöbə nəzarət edir? (Çəki: 1)
muhasibatlıq
insan resursları
audit
kredit
əməliyyat

Sual: Korporativ mədəniyyət nə ilə məşğul olur? (Çəki: 1)
 təşkilatın daxili funksiyasının inteqrasiyası və xarici adaptasiyasını yerinə yetirir
təşkilatın xarici funksiyasının inteqrasiyası və daxili adaptasiyasını yerinə yetirir
təşkilatın daxilində maliyyə münasibətləri tənzimləyir
bunun köməkliyi ilə təşkilatın gələcəyini proqnozlaşdırmaq olur
respublikanın büdcəsinə təsir edir

Sual: Korporativ mədəniyyət aşağıdakılardan hansı hesab olunmur? (Çəki: 1)
təşkilatın daxili funksiyasının inteqrasiyası və xarici adaptasiyasını yerinə yetirir
təşkilatın missiyasını, məqsədini və strategiyasını müəyyən edib birləşdirir
təşkilatda ümumi danışıq dili, qaydaları formalaşır
əməkdaşlarla daha sıx kommunikasiyanı yaradır
əmək haqqının səviyyəsini müəyyən edir

Sual: Şirkətin tarixi əsasında qurulan qaydalar, prinsiplər və dəyərlər toplusu, onun 
missiyası və məqsədi; ölkənin sosial-iqtisadi quruluşunda tutduğu yeri necə adlanır: 
(Çəki: 1)

 korporativ mədəniyyət
 sosial mədəniyyət
 siyasi mədəniyyət
 mənəvi mədəniyyət
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Şirkətin korporativ mədəniyyətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
şirkətdə əməkdaşların yüksək korporativ ruhu və onu daim gücləndirilməsi
 işçilərinin korporativ davranışın etik standartlara riayət edilməsi
 şirkətin biznes etikasının qaydalarına riayət
 şirkətin müsbət imicinin yaradılması və saxlanılması
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Korporativ davranışın prinsiplərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 işçilərin rahatlığı və açıqlıqı
 dürüstlük və bütövlüyü
 qarşılıqlı hörmət və düzgünlük
 fərdi və əməkdaşlarının hüquqlarına hörmət
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Şirkətin ənənələri, əfsanələri, rəmzləri hansı etikaya görə işçi kollektivinin hər 
yeni üzvünə şifahi çatdırılır? (Çəki: 1)

 siyasi etika
 korporativ etika
 sosial etika
 hüquqi
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesin mədəni mühitin komponentlərini göstərin: (Çəki: 1)
 hüquq və siyasət
 texnologiya
 cəmiyyətin ictimai təşkilatı
 təhsil, din
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Aşağıdakılardan hansı kollektivin davranış prinsipinə aid deyil? (Çəki: 1)
 şirkətin dəyərini yüksəldilməsini təmin etmək
 işgüzar ünsiyyət normalarına riayət etmək
 şirkətin işgüzar imicinin qorunması
 əldə olunmuş məlumatların məxfiliyinin qorunması
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı kollektivin davranış prinsipinə aid deyil? (Çəki: 1)
 əldə olunmuş məlumatların məxfiliyinin qorunması
 şirkətin dəyərini yüksəldilməsini təmin etmək
 korporasiya ilə alıcılar arasında münasibətlər
 şirkətin işgüzar imicinin qorunması
 işgüzar ünsiyyət normalarına riayət etmək



Sual: Aşağıdakılardan hansı kollektivin davranış prinsipinə aiddir? (Çəki: 1)
 şirkətin işgüzar imicinin qorunması
 maliyyə hesabatlarının olması
 beynəlxalq səviyyədə tanınmaq 
 hamısı doğrudur
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Təşkilati mədəniyyət dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üsul və yolları
 gəlirin artmasına yol açan biznes nəzəriyyəsi
 işçilərə məmmun şəraitin yaradılması
 əməkdaşlar və rəhbərlik tərəfindən öz təşkilatlarının prioritet vəzifələrinin 

qavranılması xüsusiyyətləri
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznes mədəniyyəti nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
 çoxillik təcrübəyə
 maliyyə mənbələrinə
 ticarət müəssisələrinə
 özünü təşkiletmə ideyalarına
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznes mədəniyyəti nəyə yol açmır? (Çəki: 1)
 firma imicini təmin edir
 əmək haqqının səviyyəsini müəyyən edir
 nəticə etibarı ilə gəlirləri artırır
 xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırır
 işin evvektivliyini artırır

Sual: Ticarət mədəniyyəti nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
 sürətli əks əlaqə və nisbətən aşağı risklə
 qarşılıqlı asılılıq və sıx əlaqə ilə
 zəif əks əlaqə ilə
 daha yüksək risklə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Ticarət sferasının əməkdaşları kimi çox vaxt kimlər çıxış edirlər? (Çəki: 1)
 humanist insanlar
 maddiyyata önəm verən müştərilər
 intellektual insanlar
eksperimentlər aparan gənc insanlar
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Eksperiment aparan gənc insanlar necə olurlar? (Çəki: 1)



 böyük mənəvi tələbatları olmayan
 dini bilikləri olan
 kənar şəxsləri tənqid edən
 tərəfdaşlarla münasibətdə çox mənfəət götürən
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Sərfəli sazişlər mədəniyyəti sferası hansı mədəniyyət üçün münbit şərait 
yaradır? (Çəki: 1)

 böyük mənəvi tələbatları olmayan insanların mədəniyyəti üçün
 tərəfdaşlarla münasibətdə çox mənfəət götürən insanların mədəniyyəti üçün
 dini bilikləri olan insanların mədəniyyəti üçün
 işgüzar insan submədəniyyəti üçün
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İnvestisiya mədəniyyəti harda təzahür etmir? (Çəki: 1)
 bank işində
 tikintidə
 yanacaq sahəsində
 sənayedə
 işgüzar mədəniyyətdə

BÖLMƏ: #08#03
Ad #08#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Teonom etika nədir? (Çəki: 1)
dini biliklərin etik normaları və qaydalarıdır
insanların danışıqların uzunmüddətli təcrübəsinin etik normaları və qaydalarıdır
iqtisadi-təşkilati üstünlüklərini əks etdirən elit qrupların norma və qaydalarıdır
millətin mentalitetinin strukturuna daxil olan norma və qaydalardır
bu və ya başqa peşə sahiblərinə aid olan danışıq tələblərini əhatə edir

Sual: İdeolji etika nədir? (Çəki: 1)
dini biliklərin etik normaları və qaydalarıdır
insanların danışıqların uzunmüddətli təcrübəsinin etik normaları və qaydalarıdır
 millətin mentalitetinin strukturuna daxil olan norma və qaydalardır
 iqtisadi-təşkilati üstünlüklərini əks etdirən elit qrupların norma və qaydalarıdır
bu və ya başqa peşə sahiblərinə aid olan danışıq tələblərini əhatə edir



Sual: Milli etika nədir? (Çəki: 1)
dini biliklərin etik normaları və qaydalarıdır
insanların danışıqların uzunmüddətli təcrübəsinin etik normaları və qaydalarıdır
iqtisadi-təşkilati üstünlüklərini əks etdirən elit qrupların norma və qaydalarıdır
millətin mentalitetinin strukturuna daxil olan norma və qaydalardır
bu və ya başqa peşə sahiblərinə aid olan danışıq tələblərini əhatə edir

Sual: Şirkət ciddi şəkildə rəqabət üstünlüyünü nə vaxt qazanmış olur? (Çəki: 1)
 korporativ etika qayalarının tətbiqi nəticəsində
 adətlərə uyğun fəaliyyət göstərəndə
 kəmiyyət və keyfiyyət üstünlük verəndə
 hamısı doğrudur
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İnvestisiya mədəniyyəti sferasında əməkdaşlar necə işləyirlər? (Çəki: 1)
 ehtiyatla 
 səbrlə
 inadkarlıqla
 ehmalla
 hamısı doğrudur

Sual: Şirkətin fəaliyyəti aşağıdakı mənəvi dəyərlər üzərində qurulur. Bunlardan hansı 
bu dəyərə aiddir? (Çəki: 1)

əməkdaşlarımızın hüquq və qanuni mənafelərinə hörmət
ədalətlilik
 bərabərlik 
 əməkdaşların mənfi fəsadlardan qorunması
 hamısı doğrudur

Sual: Məhz korporativ etika qaydalarının tətbiqi nəyə şərait yaradır? (Çəki: 1)
 məşğulluğun artmasına 
 işsizliyin azaldılmasına
 təhlilin səviyyəsinin artmasına
 kollektivin tam hüquqlu üzvü kimi hiss etməsinə
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #09#01
Ad #09#01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Danışıq prosesinin birinci mərhələsi ola bilər (Çəki: 1)
 ultimatum
 iddiaların müzakirəsi
 tanışlıq görüşü
 qərarların qəbul olunması
 güzəşt

Sual: Şəxsiyyətin ünsiyyət keyfiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
 özünə qiymət
 hərəkət etmə qabiliyyəti
 dindarlıq
 peşəkarlıq
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesdə müəyyən qaydalar mövcuddur, hansıların ki, icrası arzu olunan 
nəticəyə nail olmağa kömək edir. Danışıqlarda müvəffəqiyyətə imkan yaratmayan 
qaydanı seçin: (Çəki: 1)

 dəqiq və məcburi olmaq
 partnyorun etibarını qiymətləndirmək
 bütün dəlilləri diqqətlə dinləmək
 səthi cavablardan çəkinmək
 güzəştə razılaşmamaq

Sual: Aşağıdakılardan hansı danışıq sənədlərin hazırlanmasında istifadə edilir? 
(Çəki: 1)

 protokol
 maliyyə hesabatları
 şirkətin xidmətləri
 ticarət markası
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı danışıqların strukturunun əsas elementlərindən biridir? (Çəki: 
1)

 insanlar
 maraqlar
 variantlar
 kriteriyalar
 bütün cavablar doğrudur

Sual: Danışıqların aparılmasının ilkin mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
 təkliflərin müzakirəsi
 maraqların dəqiqləşdirilməsi



 tərəflərin yaxınlaşması
 ümumi razılığa gəlmə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İşgüzar danışıqları uğurla təşviq etmək üçün altı əsas qaydaları qeyd edin: 
(Çəki: 1)

 düşmənçilik, səmərəliliyik, aldatma, etimad, rəqibin nəzər nöqtəsini qəbul etmək, 
ünsiyyət

 xəsislik, səmərəliliyik, yalançılıq, rabitə, düşmənçilik, etimad
 yalan məlumat yaymaq, səmərəlilik, xəsislik, rabitə, anlaşma, etimad 
 rasionallıq, anlaşma, ünsiyyət, ibrətamiz danışıq tərzinin aradan qaldırılması, 

rəqibin nəzər nöqtəsini qəbul etmək, etibarlılıq 
 səmərəsizlik, etibarlılığı, rabitə, anlaşma, aldatma, düşmənçilik

Sual: aşağıdakı hansı işgüzar danışıqlar tərəfindən istifadə olunan dəlil deyil? (Çəki: 
1)

dəqiq müəyyən edilmiş və qarşılıqlı surətdə asılı olur faktlar və fikir
fərziyyə, alverçilik, mülahizələr, iddialar
saxta dəlil əsasında hökm
qərarı ilə itirilmiş
yalan bəyanat və ifadə verilməsi

Sual: İşgüzar ünsiyyətin dialog formasına aiddir: (Çəki: 1)
müsahibə
salamlama nitqi
reklam
informasiya nitqi
hesabat

Sual: İşgüzar söhbətin hazırlıq mərhələsinə daxil deyil: (Çəki: 1)
qərarları qəbulu
söhbətin əsas vəzifələrini müəyyən edilməsi
danışıqlar planının daxili və xarici xüsusiyyətlərinin təhlili
mümkün nəticələrin proqnozlaşdırılması
gələcək həmsöhbət haqqında zəruri məlumatlar toplamaq

Sual: Biznes ünsiyyətin mərhələlərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
ünsiyyət üçün yerin seçilməsi
əlaqə yaratmaq
vəziyyətdə oriyentasiya
problemin müzakirəsi
qərarların qəbulu

Sual: İşgüzar söhbətin növlərini qeyd edin: (Çəki: 1)



işə gəbul zamanı aparılan müsahibə
əməkdaşı işdən azad edildiyi zaman onunla aparılan söhbət 
problem haqqında söhbət
intizam məsələləri haqqında söhbət
bütün variantlar doğrudur

BÖLMƏ: #09#02
Ad #09#02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı danışıqların keçirməsi mərhələsinə aid 
deyil?: (Çəki: 1)

 danışıqların hazırlığı
 danışıqların möhləti
 danışıqların keçirilməsi
 danışıqların tamamlanması
 danışıqların təhlili

Sual: Ünsiyyət kiminlə dialoqdur: (Çəki: 1)
 bir insanın başqasıyla
 təklikdə özüylə
 maşınla insanın
 texniki qurğular ilə
 bütün cavablar doğrudur 

Sual: İşgüzar ünsiyyətin bacarıqlarına yiyələnmə hansı gələcək işgüzar insanlar üçün 
lazım olandır: (Çəki: 1)

menecerlər
 hakimlər
 müəllimlər
 yoll nəzarətçiləri
 doğru cavab yoxdur

Sual: Danışıqlar prosesinin faydalarını qeyd edin: (Çəki: 1)
 kollektiv qərar işçilər arasında mövcud olan müxtəlif mövqeləri nəzərə alır
 fərdi qərarlar aradan qaldırılır və bir coxları hiss edirlər ki, ədalətli qərar qəbul 

edilib
 qəbul edilmiş kollektiv qərar səhv ya yanlış qərarın qəbuletmə riskini əhəmiyyətli 

dərəcədə azaldır



 Kollektiv qərar - ictimai qərardır və buna görə də qəbul edilmiş hüquqi qayda və 
mövcud 

 bütün variantlar düzgündür

Sual: İşgüzar görüşün məhdudiyyətini qeyd edin: (Çəki: 1)
 kollektiv qərar fərdi qərarın qəbulundan artıq vaxt sərf edilməsini tələb edir
 görüşdə qərarın həll eilməməsinə real təhlükə var
 qərar üzrə müəllifliyin olmaması və mümkün nəticələrə görə məsuliyyətin 

zəifləməsi
 kollektiv qərar, bir qayda olaraq, həddən artıq kompromisli alınır
 bütün variantlar düzgündür

Sual: Dialoq mədəniyyətinin şərtlərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 tərəfdaşların bərabərliyi
 nəzərlərin müxtəlifliyi və orijinallığı
digər bir şəxsi qabiliyyəti bərabər səviyyəli kimi dərk etməyi
 tərəfdaşın mövqeyini əvvəlcədən müəyyən edilməsinin mümkünsizliyi
 bütün variantlar doğrudur

Sual: İşgüzar tərəfdaşlarla danışıqların müəyyən mərhələsində istifadə olunan taktiki 
təsirə aid deyil: (Çəki: 1)

 vəziyyətdən çıxmaq
 yüksək tələblər qoymaq
 öz mövqelərində saxta üsullardan istifadə edilməsi
 susmaq
yalan

Sual: İşgüzar danışıqlarda partnyorların həyata keçirdikləri prinsip və hərəkətləri 
cəmləşdirsək necə adlanar? (Çəki: 1)

danışıqların taktikası
danışıqlar prosesi
danışıqlar prosesinin mərhələsi
danışıqlar texnologiyası 
danışıqların aparılması metodu

Sual: işgüzar görüşlərdə iştirakçıların istifadə etdiyi mövqelərə aid deyil: (Çəki: 1)
açıq mövqelər
neytral mövqelər
bağlı mövqelər
mövqelərin ümumi vurğulanması
mövqelərin xüsusi vurğulanması

Sual: İşgüzar danışıqların funksiyasına aiddir: (Çəki: 1)
nəzarət



 informasiya
kommunikativ
 tənzimləyici
bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıdakı hansı işgüzar söhbətin başlanğıcı sayılmır: (Çəki: 1)
Stress aradan qaldırılması metodu
Gərginlik yaratmaq metodu
Qarmaqlar metodu
Hayal stimullaşdırılması metodu
Birbaşa yanaşma metodu

Sual: İşgüzar ünsiyyətin ən geniş yayılmış forması hansıdır: (Çəki: 1)
monolog
süküt
dinləmə
qrup ilə ünsiyyət
dialoq ünsiyyəti

Sual: Şəxsiyyətlərarası danışıqlar hansı formada aparılır: (Çəki: 1)
mübahisə şəklində 
polemika şəklində
diskussiya şəklində
müzakirə şəklində
bütün variantlar doğrudur

BÖLMƏ: #09#03
Ad #09#03

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması məqsədi: (Çəki: 1)
xoş vaxt keçirmə
hər hansı sual üzrə saziş bağlanması
münasibətlərin (əlaqələrin) müəyyənləşdirməsi
tamahkar hədəflərin təqibi
doğru cavab yoxdur

Sual: Ünsiyyət prosesində təsir mexanizmlərinin növlərini göstərin: (Çəki: 1)
 təlqin etmə



 inam
 yamsılama
 yoluxma
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Hansı funksiyanı işgüzar söhbət yerinə yetirmir? (Çəki: 1)
 bir işgüzar sferadan işçilərin qarşılıqlı ünsiyyəti
 birgə axtarış, irəliləmə və işçi ideyaların və fikirlərin operativ hazırlaması
 nəzarət və artıq başlanmış işgüzar tədbirlərin uyğunlaşdırması
 işgüzar əlaqələrin kəsilməsi
 işgüzar fəallığın stimullaşdırması

Sual: Danışıqların aparılması metodlarını göstərin: (Çəki: 1)
 dəyişən
 inteqrasiyalar
 tarazlaşdırılma
 güzəştli
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Danışıqların əsas prosesinə hazırlığın düzgün ardıcıllığını göstərin: a) 
problemin həllində danışıqların iştirakçılarının maraqlarının nəzərə alınması; b) 
danışıqların nəticələrinin mümkün variantlarının qiymətləndirilməsi; v) problemin 
varlığının təhlili; q) danışıqlara yanaşmaların formalaşması; d) danışıqlarda şəxsi 
mövqeyin dəqiqləşdirilməsi: (Çəki: 1)

 a, b, v, q, d
 v, a, q, d, b
 d, q, v, a, b
 b, a, v, d, q
 q, a, d, b, v

Sual: İşgüzar görüşləri təyinatı üzrə qeyd edin: (Çəki: 1)
 qərarları yaradan və qəbul edən
 əvvəlki qərarların həyata keçirilməsi vəzifələrini izah edib, aydınlaşdıran
 əvvəllər verilən qərarların ümumiləşdirib, qiymətləndirən işgüzar görüşlər
 əməliyyat (dispetçer) işgüzar görüşlər
 bütün variantlar düzgündür 

Sual: İşgüzar söhbətın mərhələlərini düzgün ardıcıllıqla seçin:A) məlumatların 
ötürülməsi; B) həmsöhbətin dəlillərinə etiraz; C) final mərhələsi; D) əsaslandırma; E) 
söhbətə giriş (Çəki: 1)

 A), B) D) E) C)
 C) D) E), B), A)
 B) D) E) C), A)
 E) C), A) B), D)
 E), A), D), B) C)



Sual: Işgüzar danışıqların məqsədini dəyişdirilməsi necə adlanır: (Çəki: 1)
projekt
avadanlıq
sublimasiya
asimilasiya
kompensasiya

Sual: Aşağıdakı hansı işgüzar danışıqlar aparılması üsulu deyil: (Çəki: 1)
Stimullaşdırılma üsulu
 Inteqrasiya metodu
 Kompromis metodu
Balans üsulu
Balans üsulu

Sual: İşgüzar görüşlərin uğurlu keçirilməsi üçün hansı aşağıdakı qaydaya riayət 
olunmalıdır: (Çəki: 1)

 gündəliyin ilkin hazırlıqı və ona ciddi riayət edilməsi
qabaqcadan görüşün məzmunu barədə yığıncağ iştirakçılarına xəbərdarlıq 

etmək və ona sərt riayət etmək
görüşün başlanıb, sona çatması vaxtını müəyyənləşdirmək
əgər görüş zamanı çıxışlar gözlənilirsə, onların prosedur qaydalarına riayət 

edilməsi 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıdakı hansı işgüzar danışıqlar aparılması üsulu deyil: (Çəki: 1)
Stimullaşdırılma üsulu
Inteqrasiya metodu
Kompromis metodu
Balans üsulu
variasiya metodu

BÖLMƏ: #10#01
Ad #10#01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: KSM (Korporativ sosial məsuliyyət) anlayışını elmə kim daxil edib? (Çəki: 1)
 E.Karneqi
 İ.Bentam
 M.Fridsan



 Dj.M. Keyns
 L.Mizes

Sual: KSO(Korporativ sosial məsuliyyət) elementi deyil? (Çəki: 1)
 böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi
 istehsal prosesinin təhlükəsizliyi
 malların həcminin çoxalması hesabına gəlirin həcminin artırılması
 şəffaflıq və sosial haqq-hesab
 mədəniyyətə və xalqların tarixinə əxlaqlı münasibət 

Sual: Korporativ sosial məsuliyyətin elementlərini göstərin: (Çəki: 1)
 istehsal prosesinin təhlükəsizliyi
 ətraf mühitin etikası
 mədəniyyətə və xalqın tarixinə əxlaqlı münasibət 
 yerli əhalinin həyatına biznesin təsiri
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Sosial məsuliyyətin xeyrinə arqument: (Çəki: 1)
 sosial cəlb olunmaya xərclər
 haqq-hesabın kifayət etməyən səviyyəsi
 sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmazlığı
 gəlirin maksimallaşdırması prinsipinin pozulması
 biznes üçün əlverişli uzunmüddətli perspektivlər

Sual: Miqdar və iştirakçıların səviyyəsinə görə münaqişəyə aid deyil: (Çəki: 1)
 səxsiyyətdaxili
 şəxslərarası
 qruplararası
 ictimai
 təşkilati

Sual: "Nikomaxova əxlaqı" işinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
 Aristotel
 Q.Ford
 Platon
 İ.Kant
 E.Karneqi

Sual: Biznesin sosial məsuliyyətinin baza səviyyəsi daxil edilir: (Çəki: 1)
 qanunvericiliyə və standartlara riayət etməsi
 vergilərin vaxtında ödənişi
 əmək haqqının ödəməsi
 əməyin təhlükəsizliyin təmin olunması
 bütün cavablar doğrudur 



Sual: Bunlardan hansı sosial məsuliyyətin ələyhinə dəlildir? (Çəki: 1)
 sosial cəlbetmə üzrə məsrəflər
 eqalitarizm
 himayəçilik
 sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Sahibkar işçilərin qayğısına qalmalıdırmı?: (Çəki: 1)
 yox
 işçilərə əmək haqlarının ödənilməsi kifayət edir
 yalnız işçilər üçün ağır olan zamanlarda
 bəli, əlbəttə ki
 onların şəxsi problemlərini həll etməyə kömək edir 

Sual: Hazırda ABŞ sosial-əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində ən prioritet olan 
istiqaməti qeyd edin: (Çəki: 1)

həmkarlar ittifaqlarının rolun artması
sosial və əmək münaqişələrin həllində dövlətin müdaxiləsinin artması
dövlətin sosial təminatin artımı
istehsalın idarə edilməsində işçilərinin iştirakı üçün effektiv mexanizmlərinin 

yaradılması
düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #10#02
Ad #10#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sahibkarlıq etikasının klassik modelini kim hazırlamışdır: (Çəki: 1)
 IV əsrdə Dj. Fost
 XVIII əsrdə A.Smit
 XVIII əsrdə B.Franklin
 XVIII əsrdə J.J. Russo
 XV əsrdə F.Erms

Sual: KSM (Korporativ sosial məsuliyyət) anlayışı hansı ildə yaranıb? (Çəki: 1)
 1989
 1886
 1889
 1868



 2009

Sual: Mədəni bazarın əsas mənəvi dəyərlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
 praqmatizm və effektivlik
 balans gəliri və sosial ədalət
 qanun çərçivəsində hərəkətlərin azadlığı
 başqaların azadlıqlarına hörmət
 çatışmazlıqlara dözüm

Sual: Biznesdə davranışın nizama salması nəyi nəzərə alaraq həyata keçirilmir: 
(Çəki: 1)

 gəliri
 dini
 qanunu
 mənəvi qaydaları
 əxlaq davranışının kodekslərini

Sual: Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmasının növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
 bazarın bölünməsi
 gizli sözləşmə
 qiymət siyasətinin koordinasiyası
 insaflı rəqabət
 inhisarların yaradılması

Sual: Hansı konsepsiyaya uyğun olaraq təşkilatlar cəmiyyətin maraqlarını nəzərə 
alırlar, sifarişçilərə, təchizatçılara, işçilərə, səhmdarlara, yerli cəmiyyətlərə və başqa 
əlaqədar tərəflərə, həmçinin ətraf mühitə onların fəaliyyətinin təsiri üçün məsuliyyəti 
öz üzərinə götürürlər? (Çəki: 1)

 biznesin sosial məsuliyyəti
 biznesin sosial məsuliyyətsizliyi
 biznesin sosial vasitəsizliyi
 cəmiyyətin problemlərinin saymamazlığı
 bütün cavablar doğrudur 

Sual: Biznesin sosial məsuliyyətinin baza səviyyəsi təşkil edənləri göstərin: (Çəki: 1)
 xeyriyyə fəaliyyəti və mesenatlıq
 ictimai-marketinq proqramları
 himayəlik , filantropizm
 əmək haqqının ödəməsi və əməyin təhlükəsizliyin təmin olunması 
 işçilərin ixtisaslaşdırmasının səviyyəsinin artımı

Sual: Səhmdarlara, əməkdaşlara, partnyorlara , müştərilərə və bütövlükdə cəmiyyətə 
şirkətin hansı templərlə iqtisadi sabitlik, sosial əmin-amanlıq və ekoloji sabitlik 
barəsində hədəfin öz strateji inkişaf planlarında reallaşdırılması haqqında məlumat 
verməsinin ictimai aləti necə adlanır? (Çəki: 1)



 korporativ sosial hesabat
 maliyyə hesabatı
 mühasibat hesabatı
 auditor hesabatı
 bütün cavablar doğrudur 

BÖLMƏ: #10#03
Ad #10#03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sosial məsuliyyətə qarşı arqument: (Çəki: 1)
 biznes üçün əlverişli uzunmüddətli perspektivlər
 gəlirin maksimallaşdırması prinsipin pozulması
 sosial problemlərin həllində yardım etmək üçün ciddi resursların mövcudluğu
 sosial məsuliyyətli davranışın mənəvi öhdəliyi
 geniş ictimaiyyətin ehtiyac və gözləmələrinin dəyişikliyi

Sual: Korporativ sosial məsuliyyətin elementlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
 böhran vəziyyətlərinin tənzimlənməsi
 dempinq siyasəti
 istehsal prosesinin təhlükəsizliyi
 ətraf mühitin qorunması
 yerli əhalinin həyatına biznesin təsiri

Sual: Biznesin xarici sosial məsuliyyətinə aiddir: (Çəki: 1)
 əmək təhlükəsizliyi
 əmək haqqının sabitliyi
 işçilərin əlavə tibbi sığortası
 işçilərə kritik vəziyyətlərdə yardım etmə 
 yerli hakimiyyətlə qarşılıqlı təsir

Sual: Biznesin daxili sosial məsuliyyətinə aiddir: (Çəki: 1)
 himayəlik (sponsorluq) və korporativ xeyriyyəçilik
 ətraf mühitin mühafizəsi
mall və xidmətlərin istehlakçıları qarşısında məsuliyyət
 əməkdaşların hazırlıq proqramları
 yerli cəmiyyətlə qarşılıqlı təsir

BÖLMƏ: #11#01 



Ad #11#01 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı münaqişələrin həlli üsullarından biri deyil? (Çəki: 1)
birbaşa danışıqlar
məhkəmə prosesi
arbitraj
münaqişənin dərk edilməsi
vasitəçilik

Sual: Bunlardan hansı münaqişənin həlli üsuludur? (Çəki: 1)
prinsipial razılaşma
birbaşa danışıqlar
vasitəçilik
arbitraj
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bunlardan hansı münaqişənin əsas mərhələsidir? (Çəki: 1)
arbitraj
nəticənin təsviri
giriş və nəticə
birbaşa nəticə
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bunlardan hansı tənzimləmə metodudur? (Çəki: 1)
avtoritar metod
liberal metod
demokratik metod
normal metod
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bunlardan hansı münaqişə növü deyil? (Çəki: 1)
obyektiv
perspektiv
subyektiv
konstruktiv
destruktiv



Sual: Münaqişələrin tipi və formaları öz təbiətinə görə necə olur? (Çəki: 1)
gizli münaqişə
təşkilati münaqişə
xüsusi konflikt
ümumi konflikt
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Rəhbər iş vaxtını təxminən neçə faizini gizli və aşkar ziddiyyətlər mühitində 
keçirir? (Çəki: 1)

70-80%-ni
50-60%-ni
40-50%-ni
60-70%-ni
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Münaqişəli situasiyada iştirak menecerin iş vaxtının neçə faizini tutur? (Çəki: 1)
30%-ni
20%-ni
10%-ni
25%-ni
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı münaqişəyə səbəb deyil? (Çəki: 1)
sosial-texniki səbəblər
sosial-iqtisadi səbəblər
sosial-psixoloji səbəblər
sosial-demokratik səbəblər
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı münaqişənin səbəblərindəndir? (Çəki: 1)
sosial-demoqrafik səbəblər
sosial-texniki səbəblər
sosial-ictimai səbəblər
sosial-tədqiqat səbəblər
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Təşkilatda münaqişə idarə olunmazdırsa, bu nəyə gətirib çıxara bilər? (Çəki: 1)
 komunikasiyaya
 rotasiyaya
 udenifikasiya
 konfrantasiyaya
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Təşkilat nə vaxt sağlam hesab olunmur? (Çəki: 1)



 təşkilati struktur dəyişəndə
 nəticələr düzgün olmayanda
 adamlar qarşıdurmadan qaçanda
 ilkin hadisələr baş verəndə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Münaqişə nədir? (Çəki: 1)
 bir araya sığmayan tərəflərin toqquşmasıdır
 insan varlığını inkar edən faktordur
 sabitlik prosesidir
 mənafelərin nöqsanıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı münaqişənin əhəmiyyətindən biridir? (Çəki: 1)
 münaqişə qaçılmazdır
 sosial bərabərsizlik
 dialektik xarakter daşınması
 münaqişənin daimiliyi
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı nəzəriyyədə baxılan münaqişə modelindən biridir? 
(Çəki: 1)

 klassik
 struktur
 bütöv
 analitik
 statik

Sual: Statik modeldə tərəflər arasında münasibətlər necə analiz olunur? (Çəki: 1)
 qarşılıqlı
 sistemli 
 səmimi
 əsaslandırılmış
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #11#02 
Ad #11#02 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Münaqişələrdə danışıqları effektiv şəkildə aparmaq üçün tərəfdaşa nə lazımdır? 
(Çəki: 1)

mükafatlandırmadan istifadə
təşkilati strukturun dəyişdirilməsi
ünsiyyət və müzakirə aparmaq bacarığı
münaqişə komissiyasının yaradılması
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı münaqişə elementi deyil? (Çəki: 1)
iştirakçıların fərdi xüsusiyyətləri
xarici mühitin xarakteri
maraqların qarşılıqlı uyğunsuzluğu
təsir üçün güc vasitələrindən istifadə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı destruktiv münaqişəyə aiddir? (Çəki: 1)
resursların çatışmaması
əməyin təşkilindəki çatışmamazlıq
rəhbər işçinin etik normaları pozması
əmək haqqının az olması
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Konstruktiv münaqişələr vaxtında öz həllini tapmayanda hansı münaqişəyə 
çevrilir? (Çəki: 1)

obyektiv münaqişəyə
perspektiv münaqişəyə
destruktiv münaqişəyə
subyektiv münaqişəyə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı tənzimləmə metoduna aid deyil? (Çəki: 1)
avtoritar metod
danışıqlar 
destruktiv səciyyə
inteqral həll metodu
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı münaqişə modeli deyil? (Çəki: 1)
 münaqişənin əsası 
 münaqişəyə reaksiya
 insident
münaqişənin mümkünlüyü
Düzgün cavab yoxdur



Sual: Münaqişələr nə üçün idarə olunmalıdır? (Çəki: 1)
həqiqəti aşkara çıxardığı üçün
 planlı olduğu üçün
 siyasi xarakter daşıdığına görə
dağıdıcı olduğuna görə
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı münaqişənin əsas mərhələlərindən biri deyil? (Çəki: 1)
açıq-aşkar münaqişənin təzahürü
nəticənin təsviri
münaqişənin həlli
münaqişənin dərk edilməsi
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı münaqişə səbəbidir? (Çəki: 1)
 sosial-texniki səbəblər
 fərdlərə təsir strukturunu müəyyənləşdirmək
 qeyri-müəyynlik dərəcəsinin azaldılması
 işçilərin hüquq və vəzifələrinin qeyri-dəqiq ayrılması
 sosial-ictimai səbəblər

Sual: Bunlardan hansı münaqişənin tənzimləmə tərzidir? (Çəki: 1)
 əməkdaşlıq 
 aqressivlik
 laqeydlik
 məsuliyyətlilik
 meyllilik

Sual: Bunlardan hansı münaqişənin mənfi cəhətidir? (Çəki: 1)
 tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılması
 qarşı tərəf barədə yeni informasiyaların toplanması
 qarşı tərəfin imkanlarının qiymətləndirilməsi
 itaətkarlıq sindromunun aradan qaldırılması
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı münaqişənin müsbət cəhətidir? (Çəki: 1)
 tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılması
 işgüzar münasibətlərin çətinliklə bərpa olunması
 münaqişəyə həddindən artıq aludəçilik
 tərəflər arasında əməkdaşlıq səviyyəsinin aşağı düşməsi
 emosional və maddi itkilər

Sual: Bunlardan hansı münaqişə elementi deyil? (Çəki: 1)
 maraqların və dəyərlərin qarşılıqlı uyğunsuzluğu



 xarici mühitin xarakteri
 iştirakçıların fərdi xüsusiyyətləri
 münaqişəli qarşılıqlı təsirin taktika və strategiyası
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Dolayı iştirakçılar necə xarakterizə olunurlar? (Çəki: 1)
 rollarına uyğun davranış ilə
 münasibətdə tutduğu mövqeyə görə
 qrupun maraqları ilə 
 qarşıya qoyduğu məqsəd ilə
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #11#03
Ad #11#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bunlardan hansı münaqişələrin yaranmasının təşkilati-idarəetmə ilə bağlı səbəb 
deyil? (Çəki: 1)

struktur-tə.kilati səbəblər
funksional-təşkilati səbəblər
şəxsi-funksional səbəblər
idarəetmənin gedişi ilə bağlı səbəblər
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Qərb sosioloqları münaqişəni necə qiymətləndirirlər? (Çəki: 1)
sosial inkişafın zəruri faktoru kimi
güc və asılılıq faktoru kimi
tənzimləmə vasitəsi kimi
təzahür faktoru kimi
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Münaqişələrdə baş verən ziddiyyətləri müsbət hal kimi nə vaxt qiymətləndirmək 
olar? (Çəki: 1)

münaqişə destruktiv səciyyə daşıyanda
münaqişə konstruktiv səciyyə daşıyanda
subyektiv münaqişələr olanda
obyektiv 
Düzgün cavab yoxdur



Sual: Bunlardan hansı struktur dəyişikliyidir? (Çəki: 1)
resursların artırılması
qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi
heyətin öyrədilməsi
məqsədlərin qoyulması prinsipi
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı struktur dəyişikliyinə aid deyil? (Çəki: 1)
təşkilati strukturun dəyişdirilməsi
mükafatlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi
münaqişə komissiyasının yaradılması
bölmələrin yenidən qurulması
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bunlardan hansı münaqişə elementidir? (Çəki: 1)
güc və asılılıq arasında nisbət
maraqların və dəyərlərin uzlaşması
işgüzar münasibətlər
sosial-ictimai səbəblər
sosial-emosional münasibət

Sual: Maraqların toqquşmasının qarşısını almaq üçün təşkilatın siyasəti aşağıdakı 
prinsiplərə əsaslanır: (Çəki: 1)

еffektiv korporativ idarəetmə sistemi işçilərin və vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərinin 
aydın bölgüsünü tələb edir ki, maraqların münaqişəsinə səbəb olan vəziyyətlər 
istisna edisin

 potensial münaqişələrin sahələri müəyyən edilib minimuma endirilməli və ciddi 
bir müstəqil nəzarət altına cəlb edilməlidir

 İşçi və şirkət rəsmiləri dərhal potensial münaqişələrlədolu bir vəziyyətin qarşısını 
almaq imkanına malik olmaq üçün öz maraqlarının yalnız biznes məsələləri üzrə 
qərarlar qəbul etmək lazım olduğunu tanıyır;

 biznes məsələləri üzrə şirkətin maraqlarına uyğun qərarların qəbulu hər hansı 
bir şəxsi və ailəvi düşüncələrə dolayı və birbaşa təsir etməməlidir.

bütün variantlar düzgündür

Sual: Nə üçün çox vaxt menecerlər şüurlu münaqişələri stimullaşdırır? (Çəki: 1)
 bölmələri yenidən qruplaşdırmaq üçün
çürüməkdə olan təşkilati canlandırmaq üçün 
 qarşılıqlı əlaqə sistemini yaratmaq üçün
 kompromisə getmək üçün
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #12#01
Ad #12#01

Suallardan 3



Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnzibati etika nədir? (Çəki: 1)
təşkilatlarda əxlaq prinsiplərinin vəzifəli şəxslərin davranışlarına tətbiq 

olunmamasıdır
təşkilatlarda əxlaq prinsiplərinin vəzifəli şəxslərin davranışlarına tətbiq 

olunmasıdır
Ierarxik prinsiplərə riayət edilməsidir
 Etika qaydalarının məcmusudur
 Tabeçilik qanunlarının məcmusudur

Sual: Müasir idarəetmə şəraitində müvəffəqiyyət nə zaman təmin edilə bilər? (Çəki: 
1)

 rəhbər yüksək etikaya malik olanda
 rəhbər kollektivdə sağlam və əlverişli psixoloji mühit yaradanda
 məhsul və xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdıranda
 gəlirin artmasında fəal olanda
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Kodeks nədir? (Çəki: 1)
 şirkəti bütün dünyada tanıdan direktiv sənəd
 etik nəzəri təlim
 təlimat
 imza nümunəsi
 maddi sərvət

BÖLMƏ: #12#02
Ad #12#02

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Bitərəflik etikası” konsepsiyası nədir? (Çəki: 1)
 rəhbərlərin idarə olunananların göstərişlərinin yerinə yetirilməsidir
 müstəqil fikirlər söyləyə bilirlər
 idarə olunanlar öz rəhbərliyinin göstərişlərinin yerinə yetirilməsidir
 şəxsi mühakimə yeridə bilirlər
 şəxsi dəyərlər tətbiq edilir



Sual: Struktur etikası nədir? (Çəki: 1)
 əxlaqi mühakimənin obyekti təşkilat və ya rəhbərlik olmalıdır
 əxlaqi mühakimənin obyekti təşkilat və ya rəhbərlik olmamalıdır
 sərbəst fikirlər söyləyə bilirlər
 şəxsi mühakimə yeridə bilirlər
 rəhbərlik və işçilər ayrı-ayrı qərarlar verir

Sual: Əməyin motivasiyası nədir? (Çəki: 1)
 bu peşəkar borcun əks tərəfidir,işçinin mənəvi gücünün ölçmə meyarıdır
 işçinin mənəvi simasının məqsədli formalaşdırılmasıdır
 dövlət və cəmiyyətə xidmət etmənin daxili və xarici məcmusudur
 işçilərin insanlara, material və mənəvi dəyərlərə keyfiyyət baxımından 

xarakteristikasıdır
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Mənəvi imic nədir? (Çəki: 1)
 bu peşəkar borcun əks tərəfidir,işçinin mənəvi gücünün ölçmə meyarıdır
 işçinin mənəvi simasının məqsədli formalaşdırılmasıdır
 dövlət və cəmiyyətə xidmət etmənin daxili və xarici məcmusudur
 işçilərin insanlara, material və mənəvi dəyərlərə keyfiyyət baxımından 

xarakteristikasıdır
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Uğurlu idarəetmənin müasir konsepsiyası hansı dəyərlərə istiqamətlənir? (Çəki: 
1)

 səmərəlilik, yeniliyə hazır olmaq
 şəxsi dəyərlərə
 kollektiv dəyərlərə
 təşkilatın bazis dəyərlərinə
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Etik Məcəllə bu məqsədi güdmür? (Çəki: 1)
məqsədə nail olmaq üçün təşkilatda davamlı struktur yaradır
 ədalətli mühakiməni əvəz etmək
 Etik Məcəllə bütün işçilərə aiddir
 Məcəllədə əks olunan məqamlardan təşkilatın işgüzar nüfuzu asılıdır
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Rəhbərin kollektiv üzvlərinə qarşı ədalətsiz münasibəti nəyi pozur? (Çəki: 1)
 onun tamlığını və birliyini
 partnyorun maraqlarını 
 iqtisadi prosesi
 siyasi prosesi
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Kodeksdə tam əskini tapmamışdır (Çəki: 1)
 şirkətin məqsədi
 qlobal dəyərlər
davranış qaydaları
 tərəfdaşlara olan münasibət
 maddi sərvətlərin miqdarı

Sual: Etik sistemin tənzimlənməsində idarəetmənin hansı metodları mühüm rol 
oynayır? (Çəki: 1)

 statistik
 iqtisadi, inzibati, sosial-psixoloji
 müqayisəli-təhlil
 analitik-təhlil
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmə etikası altında nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
 rəhbər işçinin siması
 nəzarət və zəriflik
 temperament
 ünsiyyətdə mülayimlik
 tabelikdə zəiflik

BÖLMƏ: #12#03
Ad #12#03

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əxlaq kodeksinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
yerli idarəetmə orqanlarının inzibatçılarını onların vətəndaşları, seçilən vəzifəli 

şəxslər və öz kolleqalar qarşısında məsuliyyəti barədə xəbərdarlıq edir
yerli idarəetmə orqanlarının inzibatçılarını onların vətəndaşları, seçilən vəzifəli 

şəxslər və öz kolleqalar qarşısında maliyyə hesabatı verir
yerli idarəetmə orqanlarının inzibatçılarını onların vətəndaşları, seçilən vəzifəli 

şəxslər və öz kolleqalar qarşısında şifahi məlumat verir
yerli idarəetmə orqanlarının inzibatçılarını onların vətəndaşları, seçilən vəzifəli 

şəxslər və öz kolleqalar qarşısında göstəriş verir
yerli idarəetmə orqanlarının inzibatçılarını onların vətəndaşları, seçilən vəzifəli 

şəxslər və öz kolleqalar qarşısındatreninq keçirir

Sual: İnzibati etikanın mövcudluğu üçün vacib məhdudiyyət hesab olunur? (Çəki: 1)



mənəvi düşünmə obyekti kimi təşkilat və ya rəhbərlik tam şəkildə hesab 
olunmalıdır

mənəvi düşünmə obyekti kimi təşkilat və ya rəhbərlik ayrı-ayrı şəkildə hesab 
olunmalıdır

əmək haqqı
prestij
siyasi situasiya

Sual: Motiv anlayışı nədir? (Çəki: 1)
mənəvi iddiadan həqiqi qərar verməyə imkan verən aktdır
hər hansı mənəvi məqsədə nail olmaq üçün hər hansı bir hərəkətin etmək 

istəyidir
hərəkətə başlamanın daxili dərk edilməsidir
davranışa təsir edən xarici amildir
bütün cavablar düzgündür

Sual: İdarəetmə etikası necə qurulur? (Çəki: 1)
 mənəviyyatın inkişaf konsepsiyası
 əmək kollektivi arasında mənəvi məqsəd və motivi yüksəltmə təminatı əsasında 

qurulur
 bəşəriyyətin mənəvi sağlamlığı ilə
 daimi mənəvi hisslər, mənəvi pozisiya, mənəvi vərdişlərin inkişaf etdirilməsinə 

nəzarət
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Dəyərləri mövcud vaxta uyğun gəlməyən menecerlər ... (Çəki: 1)
 stresdə olurlar
 şəxsi keyfiyyətin silinməsi ilə məhdudlaşırlar
 vaxtdan səmərəli istifadə edə bilmirlər
iş üçün əlverişli şərait yarada bilmir 
 ətrafdakılara birbaşa təsir edə bilmir

Sual: Nə vaxt menecerdə mühakimə üçün əsas çatmayacaq? (Çəki: 1)
 əmək haqqı az veriləndə
 nizam-intizam olmayanda
 şəxsi dəyərlər kifayər qədər aydın deyilsə
 məsuliyyətsizlik çox olanda
düzgün cavab yoxdur

Sual: Təşkilatın bazis dəyərləri nəyi təşkil edir? (Çəki: 1)
səmərəlilik, yeniliyə hazır olmaq
 kollektiv dəyərlərini
 şəxsi dəyərləri
 davranış normalarına əsaslanan təşkilati mədəniyyətin üst qatını
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Hər bir idarəetmə sistemində işgüzar etikanın hansı sistemi fəaliyyət göstərir? 
(Çəki: 1)

 maddi sərvətlərin miqdarı
 tərəfdaşlara olan münasibət
 tənzimləmə mexanizmləri
 dini dünyagörüşü
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İdarəetmə etikası adı altında nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
 müxtəlif əxlaq təzahürləri
 fərdi mənəvi davranışlar
 bəlli hərəkət və normalar
 sosial hərəkətlər
 rəhbər işçinin siması

BÖLMƏ: #13#01
Ad #13#01

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Tarixi, milli mentalitetə və mədəni dəyərlərə əsaslanan cəmiyyətdə möhkəm 
qaydaların riayyət olunmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

mənəviyyat
humanizm
kommunizm
sosializm
bütün cavablar düzgündür

Sual: Ədalətlilik etikası nədir? (Çəki: 1)
maksimal səmərəlilik effekti
mənəvi davranışın intuitiv qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur
bir neçə hərəkətlərin amoral olmasını açıqlayır
“ictimai səmərəlilik”
burada əsas dəyər insani bərabərlilikdir

Sual: Taktiklik nədir? (Çəki: 1)
işgüzar və şəxsi münasibətlərdə riayyət olunası hədd hissiyatıdır
tərbiyəli insanın göstəricisidir-onun davranışı, ətraf mühitə uyğunlaşmasıdır
zamanı, vaxtı dəyərləndirə bilən qeyri-vacibliliyi mədəni saymayan insanlardır
tərbiyəsiz insanın əlamətidir



bütün cavablar düzgündür

Sual: Dəqiqlik nədir? (Çəki: 1)
işgüzar və şəxsi münasibətlərdə riayyət olunası hədd hissiyatıdır
tərbiyəli insanın göstəricisidir-onun davranışı, ətraf mühitə uyğunlaşmasıdır
zamanı, vaxtı dəyərləndirə bilən qeyri-vacibliliyi mədəni saymayan insanlardır
tərbiyəsiz insanın əlamətidir
bütün cavablar düzgündür

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənd ədalətin forması hesab olunmur? (Çəki: 1)
tamamilə mənəvi dəyər
nisbilik
tarixi
ümum insani
diskriminasiya

Sual: Vicdan nədir? (Çəki: 1)
insanın naliyyətlərinin avtoritet hesabına xarici əməllərinin cəmiyyət tərəfindən 

qəbuludur
özünə hörmət, öz dəyərinə daxili inam
şəxsiyyətin müstəqilliyi və özünütəminin əks olunması
insanda özünün və ya başqasının keyfiyyətlərinin yüksək qiymətləndirilməsi
bu öz əməllərini, motivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir

Sual: Şəriət ilə qadağan olunan fəaliyyətləri qeyd edin: (Çəki: 1)
korrupsiya
 sənaye casusluqu
 kommersiya sirlərinin açıqlanması
 sələm
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Hansı müqaviləyə islam biznesində qadağa goyulub: (Çəki: 1)
 yüksək riskli müqaviləyə(opsion və fyuçerslər) 
 cari bazar (dəqiq) qiyməti olmayan malların satışı 
 ətraflı təsviri olmayan malların satışı
 alıcının malı yoxlamaq mümkün olmayan malların satışı 
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Şəxsin mənəvi davranışın formalaşmasına təsiri nədir? (Çəki: 1)
şəxsin fikirləri
 şəxsin dünyagörüşü
 şəxsin mənəvi dəyərləri
 şəxsin hərəkətləri
 bütün variantlar doğrudur



Sual: Rəqabət mübarizəsində düzgünlük, dürüstlük lazımdırmı? (Çəki: 1)
 əsas deyil, çünki əsas- mənfəətdir 
 mübarizədə yalan danışmaq olar, əks halda uduzmaq ehtimalı artır
 rəqibləri istənilən yolla aradan götürmək lazımdır
 düzgünlük, dürüstlük əsasdır
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Müasir biznesmenlərin hansı etikası bizdə hələki formalaşmamışdır? (Çəki: 1)
 bitərəflik
 müstəqil
 inzibati
 qüsursuz
 səmərəli

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin biznesində olan ortaq 
cəhət hansıdır? (Çəki: 1)

 şəxsi mühakimənin yürüdülməsi
 elementar ləyaqətsizlik
 etik qaydaların məcmusu
 mənfəət norması
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Tez-tez biznesmenləri cinayətə sürükləyir: (Çəki: 1)
 saymamazlıq
 məsuliyyətsizlik 
 ən kəskin rəqabət
 mənəviyyatsızlıq
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Bunlardan hansı biznesin əsası deyil? (Çəki: 1)
 ədalətlilik
 ləyaqətlilik
 partnyor münasibətlərini inkişaf etdirmək
 qarşılıqlı faydalı şəkildə fəaliyyət göstərmək
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Humanizm prinsipi hansı dövrdə meydana çıxmışdı? (Çəki: 1)
antik
orta əsr
 yeni dövr
 intibah
 düzgün cavab yoxdur



Sual: İslam mühakimə edir: (Çəki: 1)
 var-dövləti
 şan-şöhrəti
 təbiəti
 korrupsiyanı
 cəmiyyəti

Sual: Aşağıdakılardan hansı ən mühüm dindarlıq əlaməti deyil? (Çəki: 1)
 səmimi olmaq 
 zülm etməmək
ədalətli olmaq
 allaha və onun peyğəmbərlərinə inanmaq
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #13#02
Ad #13#02

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Utilitarizm nə deməkdir? (Çəki: 1)
maksimal səmərəlilik effekti
minimal effekt
maksimal deffekt
minimal deffekt
surət

Sual: İqtisadi məqsədyönlülük nə deməkdir? (Çəki: 1)
biznesin bütün nümayəndələrinin hərəkətlərinin bir istiqamətli olması
hər bir insanın hardasa başqa sistemlə uyğun olan etik prinsipləri var
bu insana ictimai etikanın təsiridir
biznesin innovativ təbiəti ilə müəyyən edilir
qeyri-standart situasiyalarda təsir göstərir

Sual: Deonik etikası nə deməkdir? (Çəki: 1)
maksimal səmərəlilik effekti
mənəvi davranışın intuitiv qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur
bir neçə hərəkətlərin amoral olmasını açıqlayır
“ictimai səmərəlilik”
burda mərkəzdə hüquq anlayışıdır



Sual: Ritorika nədir? (Çəki: 1)
natiqlik
çoxdanışan
heç danışmayan
heç danışmayan
oxumaq

Sual: Aşağıdakı sadalanan variantlardan hansı düzgün deyil? (Çəki: 1)
ali etika- burada ancaq “praktiki etika”dan istifadə olunur
ali etika- çoxlu şəkildə, intensiv dəyişən biliklər mühitidir
ali etikada iqtisadi etika, siyasi etika, biotibbi etika nəzərdən keçirilir
ali etika –müasir,aktualdır
ali etika- perspektivli

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənd həkimin qeyri-etik münasibəti hesab olunur? (Çəki: 
1)

diaqnozun müəyyən edilməsi üçün obyektiv muayinələrin təyini
xəstəyə onun anomaliyası haqqında kobud məlumatlandırılması
xəstənin sağaldılması məqsədilə dərman preparatlarının təyini
xəsətnin ümumi vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar onun hospitala yatırılması
pulsuz müayinə

Sual: Əməkdaşlığın qarşılıqlı münasibət etikası aşağıdakılardan nəyi tənzimləmir? 
(Çəki: 1)

danışıqların aparılmasını
rəqabət müharibəsinin yazılmamış qanununu
təchizatın həcmini
işgüzar etiketini
rəqiblərin etikasını 

Sual: Mənəvi idrak nədir? (Çəki: 1)
subyektin müəyyən edilmiş hissiyyatların, iradəsinin, normaların, prinsiplərin, 

ideyaların vasitəsilə dünyada pislikləri və yaxşılıqların vəhdətidir
bu instinktlərin qalıqları, psixoloji kompleksləri və digər fenomenlər
bu pisliyin subyektiv seçilməsidir
bura sevmək, rəhm, ehtiram, utanclıq, vicdan, nifrət, hirs və s. aiddir
bu öz əməllərini, mptivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir

Sual: Utanqaclıq nədir? (Çəki: 1)
subyektin müəyyən edilmiş hissiyyatların, iradəsinin, normaların, prinsiplərin, 

ideyaların vasitəsilə dünyada pislikləri və yaxşılıqların vəhdətidir
bu instinktlərin qalıqları, psixoloji kompleksləri və digər fenomenlər
bu pisliyin subyektiv seçilməsidir
bura sevmək, rəhm, ehtiram, utanclıq, vicdan, nifrət, hirs və s. aiddir
Bu öz əməllərini, motivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir



Sual: İradə nədir? (Çəki: 1)
mənəvi-psixoloji özünüidarəetmə mexanizmidir
bu öz əməllərini, motivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir
insana yaxşılığı və ya pisliyi seçməyə imkan verən özünü determinasiya etmək 
bura sevmək, rəhm, ehtiram, utanclıq, vicdan, nifrət, hirs və s. aiddir
 bu öz əməllərini, mptivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənd ədalətin konsepsiyası hesab olunmur? (Çəki: 1)
eqalitar
liberal
maliyyə
demokratik
elitar

Sual: İslamda qadağan olunan biznes növlərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 sələm
 opsion və fyuçerslər
 qanunsuz malların istehsalı və ticarəti
 inhisarizmin yaradılması, satıcıların bir –biri ilə sövdələşməyə girərək əmtəənin 

qiymətinin qaldırılması 
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Bizim biznesmenlər üçün nə xarakterikdir? (Çəki: 1)
 etik və əxlaqi davranış əsaslarının həddən artıq aşağı səviyyəsi
 keyfiyyətsiz məhsul istehsalı
 şəxsi dəyərlərə əhəmiyyət verilməsi
 eqoistlik
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Biznesdə əxlaq təməllərinin tətbiqində şübhənin çox hissəsini nə təşkil edir? 
(Çəki: 1)

 müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi
 şəxsi mühakimənin yürüdülməsi
 etik normaların olmaması
 məxfi informasiyaların çoxluğu
 saysız-hesabsız problemlər

Sual: Xüsusi sahibkarlar nə vaxt bütün ləyaqətini itirirlər? (Çəki: 1)
 yerlilərinə üstünlük verərkən
 korrupsiya haqqında məlumatlanaraq
 problemə əhəmiyyət verməyəndə 
yeni bazarların tutulmasından söhbət düşən kimi
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Xüsusi sahibkarlar nə vaxt bütün ləyaqətini itirirlər? (Çəki: 1)
 maliyyə dünyasında söhbət biznesin genişləndirilməsindən düşəndə
 kəmiyyətə üstünlük verəndə
 müqaviləni pozanda
 yerlilərinə üstünlük verərkən
 düzgün cavab yoxdur

Sual: “İnsan təbiətin tacıdır, yaradılışın mərkəzidir” cərəyanının nümayəndəsi deyil: 
(Çəki: 1)

 Mоnteyn
 Bekon
 Veber
 Şekspir
 Kopernik

Sual: Quran və şəriət qısa formada nəyi əhatə edir? (Çəki: 1)
 əxlaq kodeksini
 qərb işgüzar etikası tərəfindən nəzərdən keçirilən bütün aspektləri
 şəxsi dəyərləri
 dini, mədəni, maddi, ideoloji aspektləri
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Quranda deyilir ki, həqiqi islam ədaləti bərqərar edərsə... 1. hakim 
rüşvətxorluqdan uzaq olmalı 2. korrupsiya olmaz 3. əxlaqa zidd hərəkətlər olmaz 4. 
dini mədəni dəyərlər tapdanmaz 5. məhkəməyə cəlb olunmuş insanların qüdrətindən 
qorxmamalıdır (Çəki: 1)

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

Sual: Xoman sahibkarın cavabdehliyini belə ifadə edir: (Çəki: 1)
 cavabdehlik – sosial məsuliyyətdir
 cavabdehlik – ədalətlilikdir 
 cavabdehlik – qayda və qanundur
 mənəviyyatı olan insan cavabdeh olmalıdır
 cavabdehlik – cavab vermək deməkdir

Sual: Bunlardan hansı anti-inhisar qanunvericiliyinin pozulması deyil? (Çəki: 1)
 bazarın bölüşdürülməsi
 vicdanlı iş praktikası
 gizli sövdələşmə
 qiymət siyasətinin uzlaşdırılması



 inhisarların yaradılması

Sual: Mövcud qanunvericilikdə əsas dəyişikliklər nəyi təmin etmişdir? (Çəki: 1)
 sərbəstliyi
 potensial imkanı
 şəffaflığı 
 haqsız rəqabəti
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Amerika tədqiqatçısı Ç.Çempinin yazdığı kimi, dəyərlər sistemi ... (Çəki: 1)
 tərbiyə vasitəsidir
 əxlaqı qiymətləndirən ölçü vahididir
 ən vacib şərtdir
 əxlaq sferasında bizim noviqasiya alətimizdir
 tənzimedicidir

Sual: Dəyərlər sistemini hansı tədqiqatçı alicənablıq və böyük mənfəətlərin kəsişmə 
nöqtəsi adlandırmışdır? (Çəki: 1)

 Fostom
 Ç.Çempi
 D.Polza
 Russo
 A.Smit

Sual: “Ford Motors” kompaniyasının dəyəri 3 anlayışda ifadə olunur. Aşağıdakılardan 
hansı bu kompaniyanın dəyəri deyil? (Çəki: 1)

 xalq
 istehsal
 əmtəə
 mənfəət
 düzgün cavab yoxdur

Sual: İslam firmasının xüsusiyyətini qeyd edin: (Çəki: 1)
şirkət öz fəaliyyətini şəriət və etik qaydaları ilə məhdudlaşdırır
firma fırıldaqçılıq və aldatmadan istifadə etmədən, açıq rəqabət şəraitində 

mənfəət əldə edir
firma ümumi gəlirlərin ümumi xərclərə bərabər olduğu şəraitdə fəaliyyət göstərir
şirkət sosial məsuliyyət daşıyır
bütün variantlar doğrudur
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Sual: İndividual məsuliyyətlilik prinsipi nədir? (Çəki: 1)
biznesin bütün nümayəndələrinin hərəkətlərinin bir istiqamətli olması
hər bir insanın hardasa başqa sistemlə uyğun olan etik prinsipləri var
bu insana ictimai etikanın təsiridir
kasıblılıq bərabərlilik psixologiyası ilə bərabər tutulur
bütün insanlar bərabər hüquqlu yaranır

Sual: Aşağıdakılardan hansı mənəviyyatın strukturunun elementi hesab olunmur? 
(Çəki: 1)

mənəvi norma
mənəvi ideal
böyüklərlə münasibət
təbiət hadisələrinə münasibət
anlayışlı olmaq

Sual: Vicdan nədir? (Çəki: 1)
mənəvi-psixoloji özünüidarəetmə mexanizmidir
bu instinktlərin qalıqları, psixoloji kompleksləri və digər fenomenlər
bu pisliyin subyektiv seçilməsidir
sevmək, rəhm, ehtiram, utanclıq, vicdan, nifrət, hirs və s. aiddir
bu öz əməllərini, mptivini və mənəvi keyfiyyətlərini tənbeh edir

Sual: Biznes etikası və əxlaq aşağıdakı şüarla xarakterizə oluna bilər? (Çəki: 1)
 mənfəət zəruri məqsəddir, əxlaq isə mənəvi borc
 mənfəət hər şeydən yuxarıdır, şərəf isə mənfəətdən də yuxarıdır
 biznes mənfəət üçün təşkil olunur, əxlaq isə işdə təzahür edir
 mənfəət və əxlaq hər ikisi vacib amildir
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Humanistlərin nəzəriyyəsinə əsasən insan... 1. iki qüvvədir 2. təbiətin tacıdır 3. 
maddi varlıqdır 4. iqtisadi mənbədir 5. yaradılışın mərkəzidir (Çəki: 1)

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

Sual: Bunlardan hansı haqsız rəqabətin fəsadlarından biri deyil? (Çəki: 1)



 dövlətin zərər çəkməsi
 istehlakçıların itirilməsi
 əlavə mənfəətin digər şirkətlər tərəfindən əldə edilməsi
 şirkətin təkmilləşmə stimulundan məhrum edilməsi
 vicdanlı iş praktikası

Sual: Nəticə nə vaxt mənfi olur? (Çəki: 1)
 rəhbər və işçi ayrı-ayrı qərarlar verəndə
 maliyyə hesabatı səhv olanda
 dəyərlər və davranış səviyyəsi üst-üstə düşmürsə
 balans düzgün işlənilməyəndə
düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: #15#01 (SÜRƏT 16.04.2014 11:59:22)

Ad #15#01 (Sürət 16.04.2014 
11:59:22)
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Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan reallığı üçün səciyyəvi olan qeyri-etik 
davranış hallarına aid deyil? (Çəki: 1)

Nahar fasiləsinin qəsdən uzaldılması
Tapşırılan işin qəsdən uzaldılması
Günahın başqalarının boynuna atılması
 tapşırılan işi vaxtında təhvil vermək
 Iş vaxtının şəxsi məqsədlər üçün istifadə eidlməsi

Sual: Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş baxışların, fikirlərın, davranışların başqa 
insan münasibtlərindən fərqinə nə deyilir? (Çəki: 1)

 mentalitet
 qloballaşma
 xaricilərin fikri
 başqa ölkələrin münaibəti
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənd Azərbaycan sahibkarına xas deyil? (Çəki: 1)
 maliyyə nailiyyətinə tez çatma
 yüksək risk qabiliyyəti
 açılan imkanlardan maksimum istifadə
 ”tez pullar” devizin olması
 rəqiblərə hörmətsizlik



Sual: Azərbaycanda biznes mədəniyyətinin aşağıdakı hansı növü hesab olunmur? 
(Çəki: 1)

 ticarət mədəniyyəti
 sərfəli sazişlər mədəniyyəti
 investisiya mədəniyyəti
 inzibatçılıq mədəniyyəti
 incəsənət mədəniyyəti

Sual: Aşağıdakılaardan hansı biznes mədəniyyəti gələcəyə orientasiya olunur? (Çəki: 
1)

 ticarət mədəniyyəti
 sərfəli sazişlər mədəniyyəti
 investisiya mədəniyyəti
 inzibatçılıq mədəniyyəti
 incəsənət mədəniyyəti

Sual: Yaxşı işçiyə xas xüsusiyyətlər hansı hesab olunmur? (Çəki: 1)
 müdirdə qarşılıqlı münasibət qurur
 müdriyyətlə yersiz mübarizə etmirlər
 yaltaqlıq etmirlər
 başqa işçinin yerini tutmağa çalışmırlar
 başqa işçinin nöqsanlarını kobud müdriyyətə çatdırırlar

Sual: İslamda yolverilə bilən, icazə verilən termin hansıdır? (Çəki: 1)
 halal
 haram
 vəqf
 hicab
 məkruh

Sual: Sahibkarın şəxsi etik və psixoloji keyfiyyətlərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 məqsədə doğru irəliləməsi
 işə yaradıcı yanaşma
 innovasiya doğru irəliləməsi 
 yenilikçi, riskə getmək qorxusu olmaması
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Ombudsman kimdir? (Çəki: 1)
 intellektual, səviyyəli şəxs
 insan hüquqları üzrə müvəkkil
 problemsiz adam
 xeyirxah insan
 mömin adam



Sual: Şirkətdə işlə bağlı etik məsələlərdə yardıma ehtiyacı olan hər bir əməkdaşın 
məsləhət ala bildiyi şəxs kimdir? (Çəki: 1)

 mənəvi dəyərə malik şəxs
 səlahiyyətli şəxs
 korporativ ombudsman
 inandığı şəxs
 istedadlı şəxs

Sual: Aşağıdakılardan hansı ombudsmanın vəzifəsinə daxildir? (Çəki: 1)
 mentalitetə xüsusi onəm vermək
 mənəvi dəyərləri aşılamaq
 etik nəticələrə təsir
 həyəcan siqnalı və nəticələrin tədqiqatı
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Hər bir əməkdaşın şirkətin etik prinsipləri dərk etməsi nədir? (Çəki: 1)
 məcəllə
 qanun
 davranış kodeksi
 norma 
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Kodeksdə nə əks olunur? (Çəki: 1)
yazılmamış qanunlar
 şirkətin əsas məqsədi və dəyərlər 
 məcəllə
 norma
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Məxfi məlumat anlayışını dəqiq müəyyənləşdirən nədir? (Çəki: 1)
 standartlar
 təhlillər
 normativlər
 kodekslər
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Şirkətin etik prinsiplərini müəyynələşdirən geniş sənədlər necə adlanır? (Çəki: 
1)

 missiya
 davranış kodeksi
 bəyannamə
 müddəalar
 düzgün cavab yoxdur
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Sual: Ambudsman haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)
 2001
 2000
 1995
 2003
 2004

Sual: Azərbaycan mənəviyyatı hansı qanunları ilə tənzimlənir? (Çəki: 1)
 Qurani-Kərim
 Tövrat
 İncil
 Zəbur
 hamısı

Sual: Azərbaycan Respublikası aşağıdakılardan hansı qeyri-etik norma ilə mübarizə 
aparır? (Çəki: 1)

 korrupsiya ilə
 qaçqın problemi ilə
 işsizlik ilə
 düşmənlərlə
 heç nə ilə mübarizə aparmır

Sual: İşgüzar etiketa nə daxildir? (Çəki: 1)
 mentalitet
 tarix
 etnoqrafiya
 qlobalizasiya
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Aşağıdakılardan hansı bənd əxlaqın funksiyası sayılmır? (Çəki: 1)
 qiymətləndirici
 idraki
 dünyagörüşü
 tərbiyələndirici



 maddi

Sual: Aşağıdakılardan hansı rəhbərin etik öhdəliklərinə aid deyil? (Çəki: 1)
 rəhbərlər əxlaqi davranış nümunəsi olmalıdırlar
 liderlər rəhbərlik etdikləri perspektivləri üzrə məsuliyyət daşıyırlar
 rəhbərlər şəxsiyyəti və yaradıcılığı həvəsləndirən şəraitin yaradılmasına 

cavabdehdirlər
 rəhbərlər tabelikdə olanları daimi olaraq öz niyyətləri barəsində xəbərdar 

etməlidirlər
 rəhbərlər məsuliyyətli kollektiv yaratmağa cavabdeh deyillər

Sual: Azərbaycanda işgüzar etiket nə hesab olunur? (Çəki: 1)
 peşəkar davranışının mühüm əxlaqi tərəfidir
 işgüzar etiket olmadan rahat sazişlər imzalana bilər
 iqtisadi fəaliyyətin norması deyil
 ”ticarət insanları” bir-birindən ayırır
 heç bir işgüzar etiketə ehtiyac yoxdur

Sual: Müasir biznesin etik tələblərini qeyd edin: (Çəki: 1)
 cəmiyyətdə müəyyən olunmuş hüquqi və etik standartların uyğunluğu
 müştərilər ilə inam münasibətlərin formalaşması
 rəqabəti vicdan və əxlaqi qaydalar ilə aparılması
 öz işçilərə qayğı
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Sosisal məsuliyyətli davranışa könüllü səy göstərilməsi nəyə səbəb ola bilər? 
(Çəki: 1)

 biznes dünyasında əxlaqi əsasların formalaşmasına
 biznesdə sahibkarların birləşməsinə
 sahibkarın xalqına hörmətinə
 insanlarda biznesə marağa
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Azərbaycan üçün kodekslərin əhəmiyyəti olduqca böyükdür, çünki ... (Çəki: 1)
Azərbaycanın ərazisi böyükdür 
 norma və prinsiplər çoxdur
sərfəli və səmərəlidir 
 bir çox şirkətlərdə etik dilemaların mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi barədə təsəvvürü 

yoxdur
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Kodeksdə şirkətin istehlakçılarla münasibətləri nəyi təmin edir? (Çəki: 1)
 yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətləri 
 əməyin təhlükəsizliyini 



 insanın şəxsiyyət və ləyaqətinə hörmət edilməsi
 qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qorunub saxlanılması
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Kodeksdə şirkətin rəqiblərlə öhdəliyi hansıdır? (Çəki: 1)
 sağlam mühit üçün şəraitin vaxtında təmin edilməsi
 hərkəsə ədalətli münasibət
 ətraf mühitə düzgün münasibət
 şərəfsiz rəqabətdən çəkinmək
 sabit gəlir hüququnu əks etdirmək

Sual: İslam etikasında zəngin vətəndaşların yoxsul insanlara könüllü ianələr necə 
adlanırlar: (Çəki: 1)

zəkat
sədəqə
xərac
ushr
 riba
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Sual: Hər bir şirkətin strategiyası nəyə istiqamətlənib? (Çəki: 1)
 mərhələlər üzrə davranışa nəzarət 
 taktikasına
 əməkdaşların etik prinsiplərə uyğun rəftar etməsinə və digər əməkdaşların da bu 

prinsiplər üzrə davranışına nəzarət etməsinə
 etik dilemaların müxtəlifliyi barədə təsəvvürə
 etik dilemaların mürəkkəbliyi barədə təsəvvürə

Sual: Kodeksdə şirkətin əməkdaşlarla münasibəti nəyi təmin edir? (Çəki: 1)
 qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qorunub saxlanılması
 yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətləri
 insanın şəxsiyyət və ləyaqətinə hörməti
 şərəfsiz rəqabətdən çəkinməyi
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Kodeksdə şirkətin cəmiyyət və ictimai qruplarla münasibətdə məqsəd nədir? 
(Çəki: 1)

 məsuliyyətli vətəndaş olmaq və vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülünə yardım 
etmək

qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qorunub saxlanılması
sağlam mühit üçün şəraitin vaxtında təmin edilməsi
ətraf mühitə düzgün münasibət
şərəfsiz rəqabətdən çəkinmək

Sual: Müasir milli sahibkarlıq mühitində mövcud olan etik norma və prinsiplər özündə 
nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

 avtoritar iqtisadiyyatdan miras qalmış davranış streotiplərinin özünəməxsus 
konqlameraktını

 təşkilatın daxilində tədqiqat aparmaq məqsədilə verilən siqnal
 məlumatsız, psixi təsirə malik siqnal
 qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və qorunub saxlanılması
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: # 14 #01 (SÜRƏT 16.04.2014 12:00:58)

Ad # 14 #01 (Sürət 16.04.2014 
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Sual: İşgüzar ünsiyyətin spesifik xüsusiyyəti: (Çəki: 1)
 vaxtda hədsizlik
 nizama salınmış
 normaların və qaydaların yoxluğu
 “qəlbdən qəlbə” danışıq
 qeyri-formal

Sual: İşgüzar ünsiyyətin ən yayılmış forması: (Çəki: 1)
 monoloq
 qrup tərəfindən ünsiyyət
 dialoq ünsiyyəti
 sükut
dinləmə

Sual: Cəmiyyətdə və hər hansı insan tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydaları, 
münasibət forması necə adlanır: (Çəki: 1)

 etiket



 etika
 əxlaq
 dəyər
 normalar

Sual: Nahar, hansında ki, dəvət edilmişlərdən hər biri özünə özü xidmət edir necə 
adlanır? (Çəki: 1)

 bufet
 kokteyl
 lanç
 restoran
 furşet

Sual: İşgüzar ünsiyyət hansı formalarda reallaşır: (Çəki: 1)
 işgüzar söhbət
 işgüzar danışıqlar
 işgüzar müşavirələr
 açıq çıxışlar
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: İşgüzar danışıqların keçirməsi planı özündə əks etmir? (Çəki: 1)
 yer, tarixi və görüş vaxtı
 danışıqların iştirakçılarının şəxsi həyatının müzakirəsi üçün suallar
 iştirakçı heyəti
 müzakirə üçün suallar (məsələlər)
danışıqların gedişatında qonaqlığın təşkilatı üçün məsuliyyətli şəxsi

Sual: Etiketin qaydalarına aid deyil? (Çəki: 1)
 nəzakət
 həssaslıq
 nəzakətsizlik
 qanacaq
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların qaydası deyil: (Çəki: 1)
hər hansı bir informasiya mütləq doğru olmamalıdır 
sizin tərəfdaşınız üçün bütün müvafiq lazım olam dəlillər verilmiş olmalıdır
 sorğu hərəkətlərin ehtiva nəzərdə tutur
sual cavab ümidi ilə verilir
məlumatın doğru olması mütləqdir

Sual: Etiketin əsas qaydalar bunlardır: (Çəki: 1)
prinsipinin olmaması, mətanət, əzmkarlıq
başgalarını düşünmək, ikiüzlülük, xəsislik 



əzmkarlıq, səbr, möhkəmlik, düzgünlik
nəzakət, ədəb, qanacaq, həssaslıq
bütün variantlar doğrudur
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Sual: Vyana beynəlxalq konqressi tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar , ənənələr, 
şərtiliklər toplusuna nə deyilir?: (Çəki: 1)

 protokol
 əxlaq
 kodeks
 etika
 doğru cavab yoxdur

Sual: Birinci salamlamalıdır: (Çəki: 1)
 kişi qadını
 yaşa görə böyük olan
 xidməti iyerarxiyada daha yüksək pilləni tutan insan daha aşağı pillədə duran 

insanı
 otağa daxil olan, kim olursa olsun: kişi ya qadın
 qadın kişini

Sual: Lançın keçirilməsi vaxtı: (Çəki: 1)
 saat 12-dən 13-ə qədər
 saat 15-dən 16-ya qədər
 saat 8-dən 9-a qədər
 saat 17-dən 18-ə qədər
 saat 20-dən 21-ə qədər

Sual: Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulmaları növlərini göstərin: (Çəki: 1)
 bazarın bölüşdürülməsi
gizli sözləşmə 
 qiymət siyasətinin koordinasiyası
 inhisarların yaradılması
 bütün cavablar doğrudur 



Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin intellektual mülkiyyətinə daxil edilir? (Çəki: 
1)

 müəllif hüququ
 patentlər
 istehsal sirri
 ticarət markası
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Aşağıdakı hansı dəlil biznesdə yanlış davranışın səbəbi ola bilər? (Çəki: 1)
 əminlik ki, bu fəaliyyət etik və hüquq normalarının çərçivəsindən kənara çıxmır, 

yəni ki, o əslində qeyri-leqal və ya əxlaqsız deyil.
 əminlik ki, bu fəaliyyət fərdin və ya korporasiyanın maraqlarına cavab verir və 

şəxsdən məhz belə hərəkətləri gözləyirlər
 əminlik ki, bu fəaliyyət "təhlükəsizdir", çünki heç vaxt aşkar və elan edilməyəcək
 əminlik ki, bir halda ki, bu fəaliyyət şirkətə kömək edir, onda o şirkət də yumşaq 

yanaşacaq və hətta insanı qoruyacaq
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Sərəncamın formalarını göstərin: (Çəki: 1)
 əmr
 sual müraciətinin (rəftarının) forması
 xahiş
 "könüllü" forması
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Vizual ünsiyyət vasitələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)
 intonasiya
kinetika 
gözün ifadəsi
duruş
üzün ifadəsi

Sual: Mühüm rəsmiismarıcların yaradılması və ötürülməsi prosesin qarşılıqlı qrup, 
əlaqə və ya ictimai müsahibəsində çıxışa nə deyilir: (Çəki: 1)

qarşıdurma
kommunikasiya
 konsolidasiya
konsessiya
kommersiyalaşdırma

Sual: İşgüzar yazışmaların növlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)
hədə-qorxu məktublar
bildiriş məktublar 
göndəriş məktublar
təsdiq məktublar 



düzgün cavab yoxdur

Sual: Vəzifəli şəxslər tərəfindən hər hansı bir təbrikə cavab olaraq göndərilən biznes 
bülletenlərinin növü hansıdır: (Çəki: 1)

təşəkkür məktubları
şikayət 
vizit kartı
zəmanət məktubu
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Öz işgüzar partnyoruna məktub yazmaq üçün nəyə malik olmaq arzu olunandır: 
(Çəki: 1)

 şəxsi firma blankı
 öz firma zərfi, hansında ki, blankda göstərilmiş rekvizitlər təkrarlanır
 müasir ofis təchizatı
 göndərilmiş məktubların surətlərini saxlamaq
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Biznesdə hazır dil vasitələri olan frazeolojı cümlələr necə adlanır? (Çəki: 1)
 etiket düsturu
 riyazi düstur
 mənəvi düstur
 müvəffəqiyyətin düsturu
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Hansı ölkə etiketin vətəni hesab edilir? (Çəki: 1)
 İtaliya
 Fransa
 İngiltərə
 Almaniya
 Rusiya

Sual: Verbal olmayan ünsiyyət nişanlarını göstərin: (Çəki: 1)
 pozalar və baxışlar



 jestlər
 mimika
 intonasiya
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Biznes əxlaqının əsas prinsiplərinə aiddirlər: (Çəki: 1)
 qanuna hörmət
 dürüstlük, sözə və bağlanmış müqaviləyə sədaqət
 etibarlılıq və qarşılıqlı etibar.
 sosial məsuliyyətin prinsipi
 bütün cavablar doğrudur 

Sual: Bilavasitə həyəcanlar formasında özünü birüzə verən subyektiv psixoloji 
vəziyyətlərin xüsusi sinifi necə adlanır? (Çəki: 1)

 emosiyalar
 etik normalar
 mənəvi quraşdırmalar
 etiket qaydaları
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Etiketin növlərini göstərin: (Çəki: 1)
 işgüzar etiket
 diplomatik etiket
 hərbi etiket
 ümumvətəndaş etiketi
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Mənəvi düzgün tanınan hərəkəti etməyə insanın qabiliyyətsizliyi necə adlanır? 
(Çəki: 1)

 əxlaqlı xəstəlik
 əxlaqlı ümidsizlik
 əxlaqlı zəiflik
 mənəvi ümidsizlik
 bütün variantlar doğrudur 

Sual: Aşağıdakılardan hansı etiketin tələbi deyil: (Çəki: 1)
 nəzakət
 kobudluq
 ədəb
 təvazükarlıq
 məcburilik

Sual: Aşağıdakılardan hansı kommunikasiya effekti yaratmır: (Çəki: 1)
həyata keçirilməsi təsiri



vizual imic təsiri
fasilə təsiri
istirahət təsiri
ilk ifadələr təsiri

Sual: İşgüzar ritorikada (bəlağət elmində) hansı şifahi təsir prinsipi istifadə olunur: 
(Çəki: 1)

ambisiyalılıq
assosiativlik
 əlverişlilik
 ifadəlilik
intensivlilik

Sual: Işgüzar nahar zamanı sahib və sahibə düzbucaqlı masanın ortasında 
əyləşmişdilər.Bu halda, şərəfli yer olacaq: (Çəki: 1)

sahibinin sag tərəfi
sahibənin sag tərəfi
sahibinin sol tərəfi
sahibənin sol tərəfi
bütün variantlar doğrudur


