
TEST: 1217#01#Y14#01QIYABI
Test 1217#01#Y14#01QIYABI

Fənn 1217 - Məhsuldar qüvvənin inkişafı 
və yerləşdirilməsi

Təsviri

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 24

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə nə daxildir? (Çəki: 1)
sənaye
kənd təsərrüfatı 
meşə təsərrüfatı 
xammalın mövcudluğu
əhali

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə daxil olanı 
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

yanacağın mövcudluğu 
müəssisələr
 fabriklər



zavodlar
səmərəlik

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan prinsipini 
göstərin: (Çəki: 1)

elektrik enerjisinin mövcudluğu 
 meşələr
 günəş
 torpaq
 əhali

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsipinə aid olanı qeyd edin: 
(Çəki: 1)

çox və ucuz elektrik enerjisi hasilatı, su və xammalın olması
kolxoz
sovxoz
dağ
çəmən

Sual: İstehsal sahəsi yerləşdirilərkən nələr nəzərə alınmalıdır? (Çəki: 1)
beynəlxalq əmək bölgüsü 
külək
hava
meşə
süxur

Sual: İstehsal sahəsi yaradılarkən hansı şərtlər nəzərə alınır? (Çəki: 1)
tək inkişafı 
istehsal sahəsinin kompleks inkişafı
bir sahənin inkişafı 
istehsalın digər sahələrini inkişaf etdirməmək
2 sahəni inkişaf etdirmək

Sual: Ümumiyyətlə istehsal sahələrinin necə yerləşdirilməsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
perspektivli
müvəqqəti
müəyyən zaman üçün
mütərəqqi
hes bir qanunauyğunluq nəzərə alınmır

Sual: İstehsal yerləşdirilərkən hansı qanunauyğunluq nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
ölkə ərazisində hər bir yerinin bərabər inkişaf etdirilməsi 
bir ərazinin inkişafı
bir neçə ərazinin inkişafı



heç bir varlıq nəzərə alınmır
qanunauyğunluq nəzərə alınmır

Sual: İstehsal sahəsi yerləşdirilərkən hansı qanunauyğunluq nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
heç biri
planlı yerləşdirmə
pərakəndə yerləşdirmə
qeyri bərabər
fəzaya yaxın

Sual: İstehsalın yerləşdirilməsində Beynəlxalq Əmək bölgüsünün nəzərə alınması 
qanunauyğundur yoxsa amil? (Çəki: 1)

amil
prinsip
şərt
qanunauyğunluq
prisip, amil

Sual: İstehsal sahəsi yaradılarkən regionların bərabər inkişaf etdirilməsi 
qanunauyğundur yoxsa prisip? (Çəki: 1)

qanunauyğundur
şərt
amil
prinsip
hər ikisi

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən faktlar neçə qrupa 
bölünür? (Çəki: 1)

5 
2
10
1
12

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən amillər mənşəinə 
görə hansılardır? (Çəki: 1)

təbiət və cəmiyyət 
təbiət
cəmiyyət
kosmik
kosmos

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlara nə 
daxildir? (Çəki: 1)

cəmiyyətin inkişaf qanunları 



cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları
yoxdur
var
təbii şərait 

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlara daha 
nələr daxildir? (Çəki: 1)

təbii sərvətlər 
insanlar
canlılar
antropogen
insan amili

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən təbii faktorlar 
hansılardır? (Çəki: 1)

canlılar, cansızlar 
təbii şərait, təbii sərvətlər
təbii sərvət
təbii ehtiyatlar
antropogen faktorlar, heyvanat aləmi

Sual: İstehsalın yerləşməsi və inkişafına təsir edən cəmiyyət faktorlarına nə daxildir? 
(Çəki: 1)

cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları 
cəmiyyətin mövcudluğu
cəmiyyətin varlığı
təbii mühit
təbii şərait

Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsində başlıca rol oynayan cəmiyyət faktorlarına 
nə daxildir? (Çəki: 1)

təbii mühit 
təbii şərait
təbii sərvət
əmək ehtiyyatları, maddiləşdirilmiş kapital
maddiləşdirilmiş kapital

Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsinin cəmiyyət faktorlarına nə daxildir? (Çəki: 1)
Trans Milli Korporasiyalar 
sənaye 
k/t-ı
cəmiyyət
maşınlar



Sual: Elm dünyasına istehsalın «yerləşmə faktorları» nı ilk dəfə kim gətirmişdir? (Çəki: 
1)

Humbolt 
Vernadski
alman alimi Alfred Veber
A. Pivovarov
Maksakovski

Sual: İstehsalın «Yerləşmə faktorları» ilk dəfə hansı ildə elmə gətirilmişdir? (Çəki: 1)
1960 cı il 
1909
2000
1700 
1500

Sual: İstehsalın yerləşməsinə təsir edən faktorların sayı: (Çəki: 1)
çox növlüdür 
az saylıdır
azdır
var
1 növlüdür

Sual: İstehsalın inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən cəmiyyət faktorlarından sayılan 
Trans Milli Korporasiyalar ən çox hansı ölkədə fəaliyyətdədir? (Çəki: 1)

AFR 
Fransa
Çin
ABŞ
İtaliya

Sual: Cəmiyyətin başlıca məhsuldar qüvvələrini kimlər təşkil edir? (Çəki: 1)
insanlar 
torpaq 
su
bitgi
iqlim

Sual: Məhsuldar qüvvələrə nə daxildir? (Çəki: 1)
torpaq, su, hava 
insan, istehsal vasitələri, istehlak predmetləri
istehsal vasitələri
istehlak predmetləri
insanlar



Sual: Məhsuldar qüvvələrin maddi ünsürlərinə nələr daxildir? (Çəki: 1)
İstehsal vasitələri, istehlak predmetləri 
istehsal vasitələri
istehlak predmetləri
insanlar
təkrar istehsal 

Sual: Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi anlamına nə daxildir? (Çəki: 1)
istehsalın maddi komponentlərinin, əmək ehtiyatlarının coğrafi bölüşdürülməsi 
 əmək ehtiyatlarının yerləşdirilməsi 
əmək ehtiyatlarının ərazi üzrə bölüşdürülməsi
maddi komponentlərin bölüşdürülməsi
maddi komponentlərin yerləşdirilməsi

Sual: Məhsuldar qüvvələr nədir? (Çəki: 1)
torpaq 
kosmik fəza
təbii mühit
təbii sərvətlər
cəmiyyətin inkişafını təmin edən insanlarla istehsal vasitələrinin istehlak 

predmetlərinin cəmi.

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsiplərindən olanı qeyd edin. 
(Çəki: 1)

istehlakın mövcudluğu
istehsalın olmaması
istehlakın perspektivliliyi
istehsalın yuxluğu
istismar

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan prinsiplər: 
(Çəki: 1)

əlverişli mövqeyin olması
əlverişli coğrafi mövqeyin olmaması
relyefin olması
səth quruluşunun mövcudluğu



relyef oroqrafiyanın olması

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin prinsipi: (Çəki: 1)
idarəçilik
idarə etmə
rəhbərlik 
elmi-tədqiqat institutlarının mövcudluğu
fabrik

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi prinsiplərini müəyyən edin: (Çəki: 
1)

işçi qüvvəsinin və ixtisaslı kadrların olması 
ixtisaslı kadrların olmaması
 nəqliyyat 
relyef
işçi qüvvəsinin yoxluğu

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində aparıcı prinsip: (Çəki: 1)
nəqliyyat növlərinin inkişaf edərək qovşaq təşkil etməsinin vacibliyi 
dəmiryol nəqliyyatının olmaması 
su nəqliyyatının varlığı
hava nəqliyyatının yoxluğu
səth quruluşu

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan amillər: (Çəki: 
1)

təbii şərait 
istehlak çoxluğu
xammalın olması
suyun mövcudluğu
 relyef

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində nəzərə alınan təbii amillər: 
(Çəki: 1)

istehlakın olması 



yanacağın mövcudluğu
enerjinin varlığı
 iqlim
 külək

Sual: Məhsuldar qüvvələr anlamına nə daxildir? (Çəki: 1)
 meşə
ərazi
relyef
əhali
 əlaqələr

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Antarktidanın və Qrenlandiyanın buzlarını nəzərə almamaqla dünya torpaq 
fondunun nə qədər olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)

135 mln kv km
149 mln kv km
510 mln kv km
200 mln kv km
250 mln ha 

Sual: Dünya meşə oduncaq ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
385 mlrd kub m
500 mlrd kub m
700 mlrd kub m
100 mln kub m
250 mln kub m

Sual: Meşə sahəsinin böyüklüyünə görə hansı ölkə liderlik edir? (Çəki: 1)
Braziliya
 Kanada
Çin
RF
 Yaponiya 

Sual: Iqlim resurslarına nələr daxildir? (Çəki: 1)



Günəş enerjisi
rütubətlənmə
Külək enerjisi
rütubətlənmə, külək və günəş enerjiləri 
okean

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində gərəkli sayılan təbii sərvətlər 
anlamını müəyyən edin: (Çəki: 1)

insan həyatı üçün, digər məhsuldar qüvvələrin inkişafı üçün istifadə olunan, 
gələcəkdə istifadəsi mümkün hesab edilən sərvətlər

 torpaq
hava
faydalı qazıntılar
rekreasiya resursları

Sual: Təbii sərvətlər hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1)
bərk, yumşaq
işlənən, işlənməyən
tükənən, tükənməyən
bərpa оlunan
оlunan

Sual: Təbii sərvətlər yerləşməsinə görə bölünürlər: (Çəki: 1)
yeraltı, yerüstü
mineral, filiz
faydalı qazıntılar, qeyri filizlər
karbоhidrоgen, metamоrfik
yerüstü

Sual: Mineral təbii sərvətlər hansılardır? (Çəki: 1)
yerüstü
faydalı qazıntılar
neft
qaz 
yerüstü

Sual: Tükənən, lakin bərpa оlunmayan təbii ehtiyatlara misal göstərin: (Çəki: 1)
su
günəş enerjisi
külək enerjisi
dəmir filizi
meşə 

Sual: Tükənməyən təbii sərvətlərə hansılar daxildir? (Çəki: 1)



külək enerjisi
günəş enerjisi
yerin daxili enerjisi
külək, günəş və yerin daxili enerjiləri
meşə

Sual: Yer kürəsində nə qədər təbii sərvət aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
 250
1500
1000
400
100

Sual: Dünyada neftin ehtiyatının nə qədər оlduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
1,5 mlrd. t
800 mlrd t
200 mlrd t
2,9 mlrd t
10 mlrd t

Sual: Gələcəyin resurslarını müəyyən edin: (Çəki: 1)
оkeanların enerjisi
IES
SES
 tоrpaq
dəniz

Sual: Dünya оkeanında neftin ümumi ehtiyatını müəyyən edin: (Çəki: 1)
150 mlrd tоna qədər
100 mlrd t
500 mlrd t
10 mln t
1,0 mln t

Sual: Dünya tоrpaq fоndunun nə qədər оlduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
510 mln kv km
149 mln kv km
150 mln kv km
200 mln kv km
100 mln ha

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 46



Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Karbohidrogen ehtiyatlarına nə daxildir? (Çəki: 1)
neft
qaz
kömür
torf
neft, qaz, kömür

Sual: Dünyada kömürün geoloji ehtiyatının nə qədər olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
4,0 mlrd t
14,8 trln. tîn
30 mlrd t
5,0 mlrd t.
2,0 mln t

Sual: Dünyada neftin geoloji ehtiyatının nə qədər olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
1,5 mlrd t
 800 mlrd t
200 mlrd t
2,9 mlrd t
250 mlrd t

Sual: RF-də neftin geoloji ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
6,0 mlrd t
27,0 mlrd t
4,0 mlrd t
50 mlrd t
3,0 mlrd t

Sual: Neft ehtiyatı dünyanın neçə ölkəsində aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
 102
20
 19
200
57

Sual: Neft ehtiyatında hansı dövlət liderlik edir? (Çəki: 1)
ABŞ, Kanada
Səudiyyə Ərəbistanı, RF



Küveyt, Azərbaycan
RF, Misir
Iran, Kambîca

Sual: Dünyada təbii qazın geoloji ehtiyatını müəyyən edin: (Çəki: 1)
800 trln kub m.
200 mlrd kub m.
150 mlrd kub m. 
800 trln kub m.
200 mlrd kub m.

Sual: Dünyada hansı ölkə təbii qazın geoloji ehtiyatına görə 1-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
 RF
 ABŞ
Çin
Kanada
CAR

Sual: Ən böyük neft yatağı hansı ölkədədir? (Çəki: 1)
ABŞ
Səudiyyə Ərəbistanı
RF
 CAR
Venesuela

Sual: Dünyada ən nəhəng təbii qaz yatağı hansı ölkədə aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
RF
ABŞ
Venesuela
Çin
Meksika

Sual: Dünyada dəmir filizinin geoloji ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
2,5 mlrd t
5,0 mlrd t
2,0 mlrd t
125 mlrd t
800 mlrd t

Sual: Dünyada ən böyük qaz ehtiyatına malik olan yataq haradadır və onun adı nədir? 
(Çəki: 1)

RF-də Urenqoy, Qamburq
ABŞ-da Medvejye
Cində Xaraşoveyski



Kanadada Bovanenkovski
Venesuelada Troll

Sual: Dünya okeanında neftin ümumi ehtiyatını müəyyən edin: (Çəki: 1)
150 mlrd tona qədər
100 mlrd t
500 mlrd t
1,0 mlrd t
700 mlrd t

Sual: Dünya okeanında təbii qaz ehtiyatının nə qədər olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 
1)

150 trln kub m
1,0 mlrd kub m
0,5 mlrd kub m
700 mlrd kub m
800 mlrd kub m

Sual: Dünya torpaq fondunun nə qədər olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
510 mln kv km
149 mln kv km
150 mln kv km
200 mln kv km
500 mln kv km

Sual: Antarktidanın və Qrenlandiyanın buzlarını nəzərə almadıqda dünya torpaq 
fondunun nə qədər olduğunu araşdırın: (Çəki: 1)

135 mln kv km
149 mln kv km
510 mln kv km
200 mln kv km
100 mln kv km

Sual: Dünyada su sahəsi nə qədərdir? (Çəki: 1)
510 mln kv km
361 mln kv km
149 mln kv km
135 mln kv km
130 mln kv km

Sual: Qurunun bioloji resurslarının əsasını təşkil edən dünya meşə sahəsinin nə qədər 
olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)

100 mln kv km
500 mln ha



51,2 mlrd ha
175 mlrd ha
277,8 mlrd ha

Sual: Iqlim resurslarına daxil olanlar: (Çəki: 1)
Günəş, külək
rütubət, hava
KES, IES
su enerjisi
günəş və külək enerjiləri, rütubətlənmə

Sual: Aqroiqlim resurslarını müəyyən edin: (Çəki: 1)
 hava, işıq, temperatura, rütubət, qidalandırıcı qatışıqlar
rütubət, işıq, istilik
temperatura, rütubət
günəş və küləyin enerjisi
yerin daxili enerjisi

Sual: Çimərliklər, qısa müddətli istirahət yerləri, çay və göl sahilləri, idman sahələri və 
s. təbiətin hansı resurslarına aiddir? (Çəki: 1)

 iqlim
aqroiqlim
rekreasiya
ərazi
 tükənməyən

Sual: Dünyada neftli-qazlı sahənin nə qədər olduğunu müəyyən edin? (Çəki: 1)
149 mln kv km
510 mln kv km
361 mln kv km
135 mln kv km
77 mln kv km

Sual: Maksimal yağıntılar harada müşahidə edildiyini bilirsinizmi? (Çəki: 1)
Havay, 12500 mm
Cerrapunca, 12000 mm
Cerrapunca, 23000 mm
Coqori, 23000 mm
Comolunqma, 25000 mm

Sual: İnkişafda olan ölkələrdə faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında hansı üsul tətbiq 
edilir? (Çəki: 1)

dərininə axtarış 
eninə axtarış 



heç bir üsul tətbiq edilmir
yana 
köndələn

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında ən çox hansı 
üsuldan istifadə olunur? (Çəki: 1)

eninə 
uzununa
köndələn
yana
dərininə

Sual: Dünyada neçə nəhəng qaz yatağı aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
20 
45
55
65
75

Sual: Dünyada hansı sayda nəhəng neft yatağı aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
10 
60
100
30
145

Sual: Dünyada kömür ehtiyatı nə qədər aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
10 mlrd t 
30 trln t-a qədər
17 mlrd t
25
840

Sual: Sistdən harada istifadə olunur? (Çəki: 1)
yanacaqda 
heç yerdə
hər yerdə
istifadə edilmir
kömür alınmasında

Sual: Torfdan harada istifadə olunur? (Çəki: 1)
yanacaqda 
İES-lərdə
nəqliyyatda



kosmosda
məişətdə

Sual: Dünya təbii qazının təxminən neçə faizi RF-də aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
33% 
60%
70%
15%
100%

Sual: RF –də ən böyük neft ehtiyatı hansı bölgədə aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
Volqaboyunda 
Qərbi Sibirdə
Saxalində
Urenqoyda
Kuril adalarında

Sual: Avropanın hansı dənizində daha çox neft ehtiyatı aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
Şimal dənizi 
Baltik
Ağ dəniz
Aralıq
Qara dəniz

Sual: Afrikada ən böyük neft ehtiyatının hansı ölkə ərazisində olduğunu müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

Niger 
Nigeriya
Cad
Zambiya
Konqo

Sual: Himalayda hər birisinin hündürlüyünün 8000 m-dən yüksək olan neçə zirvə 
vardır? (Çəki: 1)

10 
14
16 
25
32

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində xüsusi rolu olan quru və su 
sahələrinin nisbəti neçədir? (Çəki: 1)

51:49 
29:71



35:65
25:75
36:64

Sual: Sululuğuna görə 1-3-cü yerləri tutan çaylar? (Çəki: 1)
Amazon, Konqo, Qanq 
Qanq, Amazon, Konqo
Konqo, Qanq, Amazon
Amazon, Nil, luara 
amazon, Sena, Temza

Sual: Tuz gölündə əhəmiyyət kəsb edən duzun promilini müəyyən edin: (Çəki: 1)
200 
400
332
467,5
525,9

Sual: Ölüm dərəsində ən yüksək tempraturun neçə dərəcə C olduğunu müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

35….. 
45
56,7
65
85

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi hansı iqlim qurşağında daha 
yaxşıdır? (Çəki: 1)

mülayim 
ekvatorial
arktik
antarktik
subtropik

Sual: Quruda ən alçaq tempratura hansı Yarım kürədə qeydə alınmışdır? (Çəki: 1)
Cənub 
Şimal
Şərq
Qərb
hər ikisində 

Sual: Tükənməz təbii sərvət sayılan Günəş enerjisi Yerin səthinə neçə dəfəyə gəlib 
çatır? (Çəki: 1)

8 



15
25 
30
18

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edən 
Günəşdə istiliyin selsi ilə neçə dərəcə olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)

200 
400 
600
20 mln.
35 mlrd. 

Sual: Azərbaycan Respublikasının iqliminə təsir edən Baş Qafqaz silsiləsində mövcud 
zirvə necə adlanır? (Çəki: 1)

Kəpəz 
Elbrus
Kazbek
B. Kirs
Şahdağ

Sual: Afrikada məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində az rol oynamayan 
mövcud dağ zirvəsi hansıdır və hündürlüyünü müəyyən edin: (Çəki: 1)

Klimancora – 5895 m 
Atlas – 2800 m 
Qat 7000 m
Akonqaqna 6765 m
karpat 5000 m

Sual: Qırmızı dənizdə durululuğun neçə promil olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
38 
42,37 
45
50 
8

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 47

Maksimal faiz 47

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və düzgün yerləşdirilməsində nəzərə alınan təbii 
şəraitə nə daxildir? (Çəki: 1)

ərazinin coğrafi mövqeyi
ərazinin relyefi
ərazinin iqlimi
ərazinin torpaq, bitki, su və heyvanat aləmi
ərazinin coğrafi mövqeyi, relyefi, iqlimi, torpaq, bitki, su, heyvanat aləmi

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və daha düzgün yerləşdirilməsində gərəkli olan təbii 
sərvətlər anlayışı nədir? (Çəki: 1)

insan həyatının və məhsuldar qüvvələrin digərlərinin inkişafı üçün təbiətdə istifadə 
edilən və gələcəkdə də istifadəsi mümkün olan hər bir resurs 

torpaq
 su
meşə, faydalı qazıntılar
neft

Sual: Təbii sərvətlər istifadə olunmalarına görə hansı qrupları özündə birləşdirirlər? 
(Çəki: 1)

yararsız, yararlı
istifadəsiz, istifadəli
 tükənən
tükənməyən
istifadə olunan və potensial

Sual: Təbii sərvətlər istifadə olunma xüsusiyyətlərinə görə neçə qrupa ayrılırlar? (Çəki: 
1)

 2
10
20
12
18

Sual: Mineral təbii sərvətlər hansılardır? (Çəki: 1)
yerüstü
yeraltı
 neft
qaz
kömür

Sual: Bərpa olunmayan təbii sərvətləri göstərin. (Çəki: 1)
mineral sərvətlər
kömür



 neft
mis
su

Sual: Bərpa olunan təbii sərvətlər: (Çəki: 1)
 vanadium
 duz
meşə
hava
qızıl

Sual: Tükənməyən təbii sərvətlərə misal göstərin. (Çəki: 1)
kömür
 hava
meşə
dəmir filizi
gümüş

Sual: Tükənən, lakin bərpa olunan təbii sərvətlər: (Çəki: 1)
meşə
rekreasiya resursları
günəş enerjisi
külək enerjisi
yerin daxili enerjisi

Sual: Yer kürəsində nə qədər təbii sərvət növü aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
- 250
100
1000
400
600

Sual: Dünyada hansı sayda mineral aşkarlanmışdır? (Çəki: 1)
4500-5000 
3250-3435
4200
3300
10 000

Sual: Təbii sərvət nədr? (Çəki: 1)
su
Hava
torpaq
k/t-ı



istifadə olunan və istifadəsi nəzərdə tutulan ehtiyyatlar

Sual: Təbii şərait nəyi özündə birləşdirir? (Çəki: 1)
mineral 
kömür
qaz
dəmir filizi
ətraf mühitin təbii xassələrinin məcmuu

Sual: Çay sularının həcminə görə hansı dövlətlər liderlik edir? (Çəki: 1)
Braziliya
Çin
Kanada
Avstraliya
S.Ərəbistan

Sual: Çay sularının həcminə görə hansı dövlət dünyada 2-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
Braziliya 
RF
AFR
BB
İtaliya

Sual: Qaz ehtiyatına görə dünyanın 2-ci dövləti hansıdır? (Çəki: 1)
RF 
İran
Kanada
Kuba
çin

Sual: RF-də qaz ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
215 trln kub m 
700 trln kub m
927 trln kub m
975 trln kub m
1,0 mlrd kub m 

Sual: Dünyada çay sularının həcminə görə 1-ci, 2-ci yeri tutan dövlətləri müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

Kanada, ABŞ
Çin, Hindistan
BB, BƏƏ
Braziliya, RF
RF, Hindistan 



Sual: Dünyada təbii qaz ehtiyatına görə 1-ci 3-lüyə daxil olan ölkələri ardıcıl düzün: 
(Çəki: 1)

RF, İran, Türkmənistan 
Kuba, BB, Kanada
Kanada, Braziliya
BƏƏ, Oman
Çin, ABŞ

Sual: Qaz ehtiyatına görə dünyada 3-cü dövləti müəyyən edin: (Çəki: 1)
Kanada 
Türkmənistan 
Çin 
RF
İran

Sual: İranda qaz ehtiyatı nə qədərdir (trln kub m) ? (Çəki: 1)
30,7 
50
52,7
45,9
25,9

Sual: Mineral və energetika resurslarının əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
qaz 
su
faydalı qazıntılar
kömür
qaz

Sual: Faydalı qazıntılar hansı sərvətlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)
tükənən. Bərpa olunmayan 
tükənən
bərpa olunnan
bərpa olunan, tükənməyən
tükənməyən

Sual: Yerin daxili enerjisi hansı təbii sərvətlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)
tükənən 
tükənməyən 
bərpa olunan
bərpa olunmayan
tükənməyən, bərpa olunmayən



Sual: Tükənməyən təbii sərvətə misal göstərin: (Çəki: 1)
hava 
meşə
mineral
daş
qum

Sual: Təbii sərvətlərin ehtiyatlarını neçə cür müəyyən edirlər? (Çəki: 1)
3 
20 
30
40
50

Sual: Təbii sərvətlər ehtiyatının müəyyən edilməsinin 1-ci üsulu: (Çəki: 1)
aşkarlanmamış 
geoloji 
istifadə olunan
sübut olunaraq istifadə olunan
dəqiqləşdirilmiş

Sual: Əmək nemətlərini necə adlandırırlar? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın «atası» 
mənbə 
əsas
insanlar
qeyri fəal əhali

Sual: Nəcib metallara misa göstərin: (Çəki: 1)
kömür 
mis
alüminium
kobalt
platin, qızıl, gümüş 

Sual: Aliminium alınmasında hansı xammaldan istifadə olunur? (Çəki: 1)
boksit 
mis
kobalt
ağac
daş

Sual: Mineral sərvətlərə təbiətdə neçə formada rast gəlinir? (Çəki: 1)
10



20
30
3 
35

Sual: Mineral sərvətlər hansı formada olurlar? (Çəki: 1)
bərk, maye, qaz 
bərk
qaz
maye
sülp

Sual: Yer kürəsində orta hündürlüyün neçə metr olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
350 m 
400 m
875 m
1000 m 
200 m

Sual: Comolunqma zirvəsi hansı ölkənin ərazisindədir? (Çəki: 1)
Nepal 
Çin
Hindistan
Koreya
Himalay

Sual: Avropada məhsuldar qüvvəələrin inkişafı və yerlşdirilməsində başlıca təsir edən 
relyefin maksimal hündürlüyü harada müşahidə edilir? (Çəki: 1)

Kərgəlan 
Soqari
Comolunqma
Monblan
Kazbek

Sual: Yer kürəsində ən hündür zirvələr harada yerləşir? (Çəki: 1)
Himalayda 
Qafqazda
Altayda
Talışda
Hindu-Çində

Sual: Yer kürəsinin ən dərin gölü hansıdır? (Çəki: 1)
Baykal 
Tanqanika



Xəzər
Qara dəniz
Ölü dəniz

Sual: Okeanlarda nə qədər su ehtiyatı vardır? (Çəki: 1)
2,0 mlrd kub m 
1,4 mlrd kub m
61,7 trln kub m
400 mlrd kub m
25 mlrd kub m

Sual: Yer kürəsində mütləq maksimal tempratura harada müşahidə olunur? (Çəki: 1)
Meksika 
Sudan
Kuba
Çin
BB

Sual: Havay adalarında mütləq maksimal yağıntılar nə qədərdir? (Çəki: 1)
1000 mm 
2000 mm
12000 mm
22000 mm 
35000 mm 

Sual: Dünyada neçə iqlim qurşağı vardır? (Çəki: 1)
10 
7
6
13 
25

Sual: Yer kürəsində mütləq minimum yağıntıların harada düşdüyünü müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

Cerrapunca
Atakama 
Havay
misirdə 
Azərbaycan Respublikası

Sual: Dünyada ən duzlu göl hansıdır7 (Çəki: 1)
Tuz 
Xəzər 
Baykal



İssikkul
Aral

Sual: Böyük təbii sərvət sayılan duz ehtiyatı hansı dənizdə daha sıxdır? (Çəki: 1)
Ölü dəniz 
Xəzər
Qara dəniz
Kara
Sarqassa

Sual: OPEK-də nə qədər neft ehtiyatı vardır? (Çəki: 1)
109,1 mlrd t 
60%
17,5
145
26

Sual: Dünyada neftli sahənin nə qədər olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
15 mln kv. km 
30
40
55
77

Sual: Müasir dünyada faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında hansı üsullardan istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

eninə. dərininə 
dərininə
eninə
uzununa
heç bir üsuldan istifadə edilmir

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 39

Maksimal faiz 39

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əhali nədir? (Çəki: 1)
məhsuldar qüvvələrin elementi
insan amili



fəal əhali 
işləyənlər
işçilər ordusu

Sual: Məhsuldar qüvvələrin tərkibi hesab edilən əhalinin dünyada sayı (nəfərlə) (Çəki: 
1)

10 mln
7 mlrd
7,2 mln
9,3 mln
5,8 mln

Sual: Əhali təzələnməsinin neçə tipi vardır? (Çəki: 1)
5
1
2
 4
10

Sual: Əhalinin ən çox təbii artımı hansı qrupp ölkələr üçün xarakterikdir? (Çəki: 1)
orta inkişaf etmiş
inkişaf etmiş
çox inkişaf etmiş
yüksək inkişaf etmiş
inkişafda olan

Sual: Dünya üzrə əhalinin illik artımı nə qədər təşkil edir? (Çəki: 1)
80 mln nəfərə qədər
120 mln nəfər
150 mln
10 mln
35 mln

Sual: Il boyu doğuma, kəbinə, boşanmalara, yaş strukturuna, təbii artıma, ölümə dövlət 
tərəfindən nəzarət olunması necə adlanır? (Çəki: 1)

xalq siyasəti
dövlət siyasəti
dövlət nəzarəti
nəzarət
demoqrafik siyasət

Sual: Əmək ehtiyatları nədir? (Çəki: 1)
əmək qabiliyyətlilər
işləyənlər



fəal əhali
aktiv əhali
işləməyənlər

Sual: Əhalinin hansı qruppu fəal əhali hesab edilir? (Çəki: 1)
işləyənlər
işləmək istəyənlər
işləməyənlər
 qadınlar 
kişilər

Sual: Orta yaş həddi ən cox olan hansı dövləti tanıyırsınız? (Çəki: 1)
Italiya
 Yaponiya
 Çin
Kanada
Hindistan

Sual: Ən az orta yaş həddinə malik olan insanlar hansı bölgədə yaşayırlar? (Çəki: 1)
Asiya
Avstraliya
Çin
Afrika
Okeaniya

Sual: Ərəb dünyasını birləşdirən ölkələrin sayını müəyyən edin: (Çəki: 1)
100
 200
247
25
250

Sual: Dünyada aparıcı dinlər hansılardır? (Çəki: 1)
Xristian
Müsəlman
 Islam
Buddist
Xristian, müsəlman, buddist

Sual: 1. Məhsuldar qüvvələrin aparığı sahəsi olan əhalinin demokratik xüsusiyyətlərin 
müəyyən etmək üçün hər 10 ildən bir keçirilən hansı üsuldan istifadə olunur? (Çəki: 1)

təzələnmədən 
təbii artımdan
siyahıya almadan



miqrasiyadan
urbanizasiyadan

Sual: Miqrasiyanın hansı formaları vardır? (Çəki: 1)
daimi, dövrü, qısa müddətli 
daimi
dövrü
qısa müddətli
fəsillik

Sual: Xarici miqrasiyanın neçə növünü tanıyırsınız, (Çəki: 1)
15 
30 
45
56
5 

Sual: Miqrasiyanın neçə növünü tanıyırsınız? (Çəki: 1)
4
2
3
5
6

Sual: Miqrasiyanın ölkədən gedənlər növü necə adlanır? (Çəki: 1)
emiqrasiya 
immiqraiya
repatrisiya
departasiya
doğru cavab yoxdur

Sual: Əhalinin məcburi köçürülməsi necə adlandırılır? (Çəki: 1)
reemiqrasiya 
repartasiya
departasiya
immiqrasiya
emiqrasiya

Sual: Orta ömr sürmədə kimlər üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)
qadınlar
qızlar
oğlanlar
kişilər
qocalar



Sual: Ən çox aqlomerasiya hansı ölkədədir? (Çəki: 1)
Hindistan
Abş
Çin
Kanada
Braziliya

Sual: Super şəhər məvhumu nədir? (Çəki: 1)
əhalisi 1,0 mln olan şəhər
əhalisi 2,0 mln olan şəhər
əhalisi 3 mln olan şəhər
əhalisi 10 mln-dan çox olan şəhər
şəhər birləşmələri 

Sual: Urbanizasiyanın 100%-i mövcud olduğu hansı dövləti tanıyırsınız? (Çəki: 1)
braziliyada 
Çin
ABŞ
AFR
Sinqapur

Sual: Urbanizasiyanın maksimal mövcud olduğu 1,ci3 lük dövlətlərini ardıcıl göstərin: 
(Çəki: 1)

Sinqapur, Belçika, Küveyt 
Küveyt, Sinqapur, Belçika
Belçika, Sinqapur, küveyt
yoxdur
AFR,BB, Fransa

Sual: Əhali nədir? (Çəki: 1)
oğlan 
qız
kişi
qadın
sosial varlıqdır

Sual: Bu vaxta qədər nə qədər insan doğulmuşdur –dünyaya gəlmişdir? (Çəki: 1)
30 mlrd
45 mlrd
80mlrd
100 mlrd
15 mlrd 



Sual: Əhalinin neçə cür artım artımı mövcuddur? (Çəki: 1)
10
2
17
25
18

Sual: Əhali artımının normalarını- növlərini müəyyən edin: (Çəki: 1)
təbii
mexaniki
təbii, mexaniki
1-ci tip
2-ci tip 

Sual: Əhalinin yerdəyişməsi nədir? (Çəki: 1)
miqrasiyanın
ölənlərin
doğulanların
ölənlərin
boşanmaların

Sual: Miqrasiya hesabıına Qərbdə hansı dövlətlərin əhalisinin əsası qoyulmuşdur? 
(Çəki: 1)

Braziliya, Çili
ABŞ. Kanada
Venesuela, kuba
Uruqvay, Paraqvay
Argentina. Peru 

Sual: Yer kürəsinin sahəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
5102 mlnkv.km
510 
149
371
135

Sual: Əhalinin ən çox savadsızlığı hansı dövlətlər üçün xasdır? (Çəki: 1)
Asiya
Afrika
Avstraliya
Avropa
antarktida

Sual: Dünyada hansı sayda dil var? (Çəki: 1)



15
300
5 minə qədər
10 min
30 mindən çox

Sual: Əhalinin keyfiyyətinə nə daxildir? (Çəki: 1)
sağlamlıq
kişi, qadın
oğlan, qız
boşanmalar
ailə-kəbin 

Sual: Suburbanizasiya anlamını müəyyən edin: (Çəki: 1)
iri şəhər 
şəhər birləşmələri
şəhər
kənd-şəhər
şəhərlilərin şəhər ətrafına köçməsi

Sual: Rurbanizasiya anlamının nə olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
xeyli müddətdən sonra ölkəyə qayıtma 
iri şəhər
nəhəng şəhər
2 şəhərin birləşməsi 
şəhər aqlomerasiyaları

Sual: Meqapolis nədir? (Çəki: 1)
şəhər 
iri şəhər
əhalisi 1,0 mln olan şəhər
meqallopolis
superşəhər

Sual: Dünyada ən çox hansı dildə danışırlar7 (Çəki: 1)
ingilis
çin
alman
rus
hind

Sual: Beynəlxalq statistikada əmək ehtiyatları cinsindən asılı olmayaraq hansı yaşlar 
qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

15-65 



16-60
15-62
17-70
15-75

Sual: Doğulanlarla ölüm arasındakı fərq nə adlanır? (Çəki: 1)
təbii artım 
əhali partlayışı
mexaniki artım
dünyasını dəyişən
uşaqlar

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əhalinin məskunlaşmasına təsir edən amillər: (Çəki: 1)
təbii şərait, tarixi məskunlaşma xüsusiyyətləri
relyef
coğrafi mövqe
nəqliyyat
ekoloji durum

Sual: Dünyada hər kv km-də əhalinin orta sıxlığını müəyyən edin: (Çəki: 1)
70 nəfər
45 nəfər
200 nəfər
175 nəfər
111,5 nəfər

Sual: Suburbanizasiyanın nə olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
şəhərlilərin şəhərətrafına köçməsi
miqrasiya
 immiqrasiya
emiqrasiya
şəhərləşmə

Sual: Əhalisinin sayına görə 1-ci 3-lüyə daxil olan dövlətləri müəyyən edin: (Çəki: 1)
Hindistan, ABŞ, Çin



Çin, ABŞ, Hindistan
Çin, Hindistan, ABŞ
Çin, Yaponiya, Indoneziya
Çin, Hindistan, Braziliya

Sual: Dünyada hər kv km-də ən az əhali sıxlığı hansı ərazidədir? (Çəki: 1)
Afrikada
Qrenlandiyada
Kubada
ABŞ-da
Cilidə

Sual: Dünyanın hansı ölkəsində hər kv km-də ən çox əhali sıxlığı müşahidə olunur? 
(Çəki: 1)

Kubada
 Çində
RF-də
 Monakoda
ABŞ-da

Sual: Hər km.km-də maksimal əhali sıxlığı hansı ölkədə müşahidə edilir? (Çəki: 1)
Monakoda
Indoneziyada
 Çində
ABŞ-da
Banqladeşdə

Sual: Dünyada hansı şəhərdə hər kv. km-də maksimal əhali sıxlığı müşahidə olunur? 
(Çəki: 1)

Vaşinqtonda
Moskvada
Pekində
Dehlidə
 Sanada

Sual: Pekində hər kv km-də əhalinin maksimal sıxlığını müəyyən edin: (Çəki: 1)
 35000
40000
 15000
12000
26000

Sual: Miqrasiya prosesi nədir? (Çəki: 1)
əhalinin bir yerdən başqa yerə hərəkəti



əhalinin gəlməsi
əhalinin getməsi
əhalinin eyni yerdə qalması
immiqrasiya

Sual: Miqrasiyanın neçə əsas növü vardır? (Çəki: 1)
2
4
7
8
1

Sual: Boston-Vaşinqton meqapolisi harada yerləşir? (Çəki: 1)
BB 
AFR
Fransa
İtaliya
ABŞ

Sual: Demoqrafik böhran, Demoqrafik partlayış anlamları nədir? (Çəki: 1)
əhali təhələnməsinin tipləri 
əhali artımı
əhalinin köçməsi
şəhərlərin sayının azalması
şəhərlərin aqlomerasiyası 

Sual: Aborigen əhali kimlərə deyilir? (Çəki: 1)
kənd əhalisinə
şəhər əhalisinə
qəsəbə əhalisinə
bölgə əhalisinə
yerli əhaliyə

Sual: Afrikada təbii artımın çoxluğuna təsir edən amillərdən birini göstərin: (Çəki: 1)
sivilizasiyalılığın səviyyəsinin aşağı olması: 
ölümün azlığı
ölümün olmaması
qadınların çoxluğu
ölümün varlığı

Sual: Etnologiya elmi nə ilə məşguldur? (Çəki: 1)
təbiətlə
mühitlə
əhali ilə



torpaqla
əkinçiliklə

Sual: Çində əhali haqda devviz necə formalaşmışdır? (Çəki: 1)
2 uşaq yaxşıdır, 3 uşaq həddən artıq çoxdur, 4 uşaqı olmaq isə səfdir 
4 uşaq lazımdır
1 uşağı olmaq daha yaxşıdır
evlənmək gərəklidir
evlənmək lazımdır 

Sual: Ən az ömr sürənə hansı dövlətdə müşahidə edilir? (Çəki: 1)
Afrikada 
Botsvanada
asiyada
Avropada
Amerikada

Sual: MDB ölkələrinin hansında əhalinin təbii artımı daha çoxdur? (Çəki: 1)
Tacikistanda 
RF-də
Belarusiyada
Ukraynada
Gürcüstanda

Sual: MDB-də əhalinin təbii artımı hansı dövlətdə mənfi saldoya malikdir? (Çəki: 1)
Azərbaycan
Özbəkistan
Türkmənistan
Qırğızıstan
Ermənistan

Sual: MDB məkanında hansı qrup ölkələrdə əhalinin təbii artımı daha çox müşahidə 
edilir? (Çəki: 1)

Mərkəzi Asiya 
Cənubi Qafqaz
Qərbi Avropa
Şərqi Avropa
Hec birində 

Sual: Əhalinin təzələnməsi anlamı nədir ? (Çəki: 1)
Ölüm 
Doğum,ölüm,təbii artımı
Doğuma nəzarət 
təbii artim



uşaqların dunyaya gəlməsi

Sual: Hansı tip ölkələrdə əhalinin təbii artımı daha coxdur? (Çəki: 1)
Əhalisi six olan ölkələrdə
əhalisi az olan ölkələrdə
əhalisi zəif olan ölkələrdə
kişilər cox olan ölkələrdə
inkişafda olan ölkələrdə

Sual: Depopulyasiya anlamının nə olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
Zəif inkişaf 
Əhali artımının mənfi olması 
əhalinin coxluğu 
əhalinin olmaması]
əhalinin ölumdən üstünlüyü

Sual: Yer kürəsində əhali hansı regionda daha çoxdur? (Çəki: 1)
Avropa
Asiya
Afrika
Amerika
Çin

Sual: Ümumiyyətlə əhalinin təbii artımı dünyanın hansı qrup ölkələrində daha çoxdur? 
(Çəki: 1)

IOÖ
IEÖ
iqtisadi inkişafı yüksək 
iqtisadi inkişafı orta 
heç birində

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Maddi istehsalın 3-cü aparıcı sahəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
maşınqayırma
kənd təsərrüfatı
kimya



nəqliyyat
elektroenergetika

Sual: ETT ilə ETI bir-birindən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
sinonimlərdir
zaman kəsiyi
təkrar olunur
fərqlənmirlər
uzun vaxtla

Sual: Maddi istehsalın 2-ci aparıcı sahəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı
nəqliyyat
 sənaye
kimya
 elektroenergetika

Sual: Maddi istehsalın 1-ci aparıcı sahəsi: (Çəki: 1)
nəqliyyat 
 sənaye
kənd təsərrüfatı
yanacaq
yeyinti

Sual: Dünya təsərrüfatının aparıcı sahəsini müəyyən edin. (Çəki: 1)
k/t 
yanacaq 
sənaye 
nəqliyyat
xidmət sahələri

Sual: Dünya təsərrüfatının sənaye sahəsi hansı ölkədə ən çox işçi qüvvəsini özünə 
cəlb etmişdi? (Çəki: 1)

ABŞ
Çin
RF
Hindistan
AFR

Sual: Elmi Texniki tərəqqinin aparıcı sahələrini müəyyən edin: (Çəki: 1)
Elm
metallurgiya
yanacaq
kimya



tikinti

Sual: ETT-nin 2-ci aparıcı sahəsini göstərin (Çəki: 1)
elm
texnika və texnologiya
emal
hasilat
yüngül sənaye 

Sual: sənaye inqilabı hansı dövrdə baş vermişdir? (Çəki: 1)
XVII – XIX əsrlərdə
XV əsrlərdə 
XVIII əsrlərdə
XX əsrlərdə
baş verməmişdir 

Sual: Baş vermiş sənaye inqilabı nəyə səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)
yanacaq sənayesinin başlanmasına
elektroenergetikanın inkişafına
əl əməyindən maşınlı istehsala keçidə 
k/t –nin inkişafına
nəqliyyatın inkişafına 

Sual: Maşın- tekniki inqilabın baş verməsi nəyin əsasını qoydu? (Çəki: 1)
sənayeləşmənin
k/t-nin
savxozların
nəqliyyatın
elektrikləşmənin 

Sual: Müasir ETİ-nin tərkibinin hansı əsas sahələrindən biridir? (Çəki: 1)
elektron hesablama maşınları EHM
kosmik gəmilər
aparatlar
televizor
telefonların kəşfi

Sual: ETİ-nin 3-cü aparıcı tərkibi (Çəki: 1)
elm
texnika
texnologiya 
ticarət
elektrikləşdirmə və kompleks avtomatlaşdırma



Sual: ETT-nin digər tərkib hissəsinin nədən ibarət olduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
maşın
sənaye
biotexnologiya, biosənaye
k/t, nəqliyyat
xidmət sahəsi 

Sual: ETİ-nin axırıncı 5-ci aparıcı tərkibinin nədən ibarət oldugunu göstərin: (Çəki: 1)
idarəetmə
katib
xidmət
gəlir
kolxoz

Sual: Dünya təsərrüfatının 1-ci əsas tərkib hissəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
dünya bazarı 
k/t
sənaye]
tikinti
elm

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturuna nə daxildir? (Çəki: 1)
sənaye
taxıl
tərəvəz
əkinçilik
texniki bilgilər 

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturundan olanı göstərin: (Çəki: 1)
bitgi
kənd təsərrüfatı
enerji 
kömür
neft

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturu hansıdır? (Çəki: 1)
kartof
çəltik
nəqliyyat və rabitə 
kömür
xammal

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturuna aid olanı müəyyənləşdirin: (Çəki: 1)



səhiyyə
insan
cəmiyyət
gülçülük
baramaçılıq

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəvi strukturunun nədən ibarət olduğunu müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

insan
kömür
neft
elm və təhsil
qarğıdalı

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402
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Sual: Dünya təsərrüfatı nə vaxt formalaşmışdır? (Çəki: 1)
XIX əsri sonu XX əsrin əvvəlləri
XX əsrdə
XIX əsrdə
XV əsrdə
XVII əsrdə

Sual: Dünya təsərrüfatının başlıca aparıcı sahələri hansılardır? (Çəki: 1)
dünya bazarı, nəhəng maşınqayırma, müasir nəqliyat
dünya bazarı
müasir formadakı nəqliyyat
nəhəng maşınqayırma
hələ formalaşmamışdır

Sual: Nəhəng və vahid bir iqtisadi orqanizm kimi bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan 
iqtisadiyyatların məcmuunu nə təşkil edir? (Çəki: 1)

yanacaq-energetika
nəqliyyat
kənd təsərrüfatı
 elektroenergetika
dünya təsərrüfatı



Sual: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin obyektiv əsasını və komponentini nə təşkil 
edir? (Çəki: 1)

bazar
sənaye
kənd təsərrüfatı
əmək bölgüsü
dünya təsərrüfatı

Sual: Dünya təsərrüfatının sahəsi strukturunu nə təşkil edir? (Çəki: 1)
təsərrüfat sahələrinin və yarım savhələrin cəmi
nəqliyyat
k/t
elm və təhsil
xidmət sahəsi sferası 

Sual: Dünya təsərrüfat əhatə dairəsinə görə hansı səviyyələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)
nəqliyyat
makro, mezo, mikro
makro
mezo
mikro

Sual: Dünya təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalında (ÜMİ)hansı sahəsi böyük 
xüsusi çəkiyə (faizlə) malikdir? (Çəki: 1)

sənaye
k/t
rabitə
nəqliyyat
ticarət

Sual: dünya təsərrüfatının xidmət sahəsi sferasının ümumi məhsul istehsalında xüsusi 
çəkisi dünyanın hansı ölkəsində daha böyükdür? (Çəki: 1)

Fransa
BB
ABŞ
Kanada
AFR

Sual: Dünya təsərrüfatının sənaye sahəsində hansı sahənin xüsusi çəkisi get-gedə 
artmaqdadır? (Çəki: 1)

emal sahəsinin
hasilat
energetika
kimya



metallurgiya

Sual: Dünya təsərrüfatının makro, mezo, mikro formaların hansının əhatə dairəsi daha 
kiçikdir? (Çəki: 1)

makro
mezo
düzgün cavab yoxdur
mikro
makro, mikro

Sual: dünya təsərrüfatı nədir? (Çəki: 1)
mövcud təsərrüfat svhələrinin cəmi
nəqliyyat, rabitə
qulluq sferası, sənaye
k/t, sənaye
metallurgiya, energetika

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 4
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Sual: Dövlətin illik ümumi milli məhsul istehsalı ilə ümumi daxili məhsul istehsalının bir-
birindən fərqli cəhətini müəyyən edin: (Çəki: 1)

məhsul istehsalı miqdarı
məhsulun strukturu
quruluşu
BIM
kənd təsərrüfatı

Sual: Illik ümumi daxili məhsul istehsalının adambaşına dollarla düşən miqdarında 
hansı ölkə «çempion»luq edir? (Çəki: 1)

ABŞ
Fransa
Yaponiya
RF
Qətər

Sual: Böyük Britaniyada sənaye inqilabı nə vaxt baş vermişdir? (Çəki: 1)
XIX əsrdə 



XVIII əsrdə 
XX əsrdə
XVII əsrdə
XIX əsri sonu XX əsrin əvvəlləri

Sual: Dünya sosialist ölkələri sistemi nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1)
1917-ci ildə
1939-cu ildə
2-ci dünya müharibəsindən sonra
1941-ci ildə
1944-cü ildə

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dünya təsərrüfatının elementlərindən birini müəyyən edin: (Çəki: 1)
azad iqtisadi zona
sənaye
kənd təsərrüfatı
nəqliyyat
elm, maarif

Sual: Dünya təsərrüfatının necə aparıcı sahəsi vardır? (Çəki: 1)
7
3
 8
 6
10

Sual: OPEK-in nə olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
qaz ixrac edən ölkələr
neft ixrac edən ölkələr
neft idxal edən ölkələr
kömür ixrac edən ərəb ölkələri
neft ixrac edən ərəb ölkələri

Sual: Neft ixrac edən ölkələr qrupu necə adlanır? (Çəki: 1)
kapitalist



OPEK
BVF
 AI
AŞ

Sual: YEK nədir? (Çəki: 1)
yanacaq kompleksi
enerji kompleksi
energetika kompleksi
kömür kompleksi
yanacaq-energetika kompleksi

Sual: Yanacaq sənayesi hansı sahələri özündə birləşdirir? (Çəki: 1)
 emal
hasilat
hasilat, emal
neft, qaz
neft, kömür

Sual: Təsərrüfatın ən çox kapital tutumlu sahəsini göstərin: (Çəki: 1)
maşınqayırma
kimya
 neft
YEK
metallurgiya

Sual: Illik yanacaq-enerji məhsulları isthsalında hansı növün xüsusi cəkisi daha 
böyükdür? (Çəki: 1)

neft
qaz
kömür
 torf
elektronergetika

Sual: Müasir dünyada sənayenin hansı sahəsinin xüsusi çəkii günü0gündən artır? 
(Çəki: 1)

dağ-mədən
hasilat
emal
elektron
EHM

Sual: Sənayenin 2 başlıca sahəsini göstərin: (Çəki: 1)
hasilat, emal



meşə
dağ-mədən
kimya
energetika

Sual: Hasilat sənayesində daxil olanı müəyyən edin: (Çəki: 1)
kimya
dağ-mədən
yeyinti
yüngül
televizor

Sual: Hasilat sahəsinin məhsulu: (Çəki: 1)
kömür
soda
turşu
kibrit
taxıl

Sual: Ümumiyyətlə hasilat sənayesi hansı təsərrüfat sahələrini əhatəedir? (Çəki: 1)
kömür, qaz, neft
dağ-mədən, ağac tədarükü, dəniz vətəgələri, su təzhizatı, ovçuluq təsərrüfatı
kimya, neft kimya
yeyinti
yüngül sənaye 

Sual: Emal sənaye səhəstnin quruluşu: (Çəki: 1)
yüngyl, yeyinti,, metal emalı, maşın buraxılması, konstruksiya materialları, kimya
neft, qaz, kömür
torf, sist, 
sist, odun
odun, torf

Sual: Dünyada ən sox sənaye məhsulu istehsal edən ölkə: (Çəki: 1)
Hindistan
AFR
ABŞ
Çin
Kanada

Sual: Sənaye sahələrinin inkişafına təkan verən təsərrüfat növünü müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

metallurgiya
dünya energetikası 



kimya
yeyinti
yüngül

Sual: Energetikaya nə daxildir? (Çəki: 1)
yanacaq, elektroenergetika
yanacaq
neft
qaz
daş-kömür

Sual: Elektrik enercisi hansı sənaye sahəsinin məhsuludur? (Çəki: 1)
yanacaq
eletroenergetika
kömür
qaz
odun

Sual: Ən çox kapital tutumlu sənaye kompleksi (Çəki: 1)
yanacaq energetika
metallurgiya
kimya
yeyinti
yüngül

Sual: Dünya sənayesinin ən inkişaf etdiyi region: (Çəki: 1)
Çin
Yaponiya
Qərbi Avropa
Afrika
Hindi-Çin

Sual: Dünya təsərrüfatının qərbdə ən inkişaf etmiş bölgəsi: (Çəki: 1)
Cənubi Amerika
Qərbi Avropa
Şimali amerika
Braziliya
Şimali, Cənubi Amerika 

Sual: Dünya energetika məhsulları istehsalında hansı yarımkürə liderlik edir? (Çəki: 1)
Şimal
cənub
Şərq
Qərb



heç biri

Sual: Elektrik enerjisi əldə edilməsində 1-ci 4 lüyə daxil olan ölkələri ardıcıl düzün: 
(Çəki: 1)

RF, Çin, ABŞ. Yaponiya 
ABŞ, Çin, RF,Yaponiya
YaponiyaABŞ, RF,Sin
Çin, Yaponiya, ABŞ, RF
Kanada, ABŞ, Çin, RF

Sual: İllik elektrik enerjisi əldə edilməsində 1-ci 3 dövlət: (Çəki: 1)
ABŞ,Çin, RF
Çin, ABŞ, Yaponiya
ABŞ,Kanada,AFR
RF,ABŞ,Fransa
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ən çox kömürlə işləyən İES-lər hansı dövlətlərdir? (Çəki: 1)
Polşa, CAR
Finlandiya, İspaniya
Küveyt, Oman
İrak, İsrail
Əlcazair, Misir

Sual: Mazutla-qazla işləyən İES-lər ən çox hansı ölkələrdədir? (Çəki: 1)
Gürcüstan, Maldova
CAR,Polşa,
Koreya, Şri-Lanka
Polşa , BB, Birma
RF, ABŞ

Sual: Külək elektrik stansiyaları ən çox hansı dövlətlərdədir? (Çəki: 1)
Danimarka, AFR, Niderland
Çin, Hindistan
Kuba, Polşa
Ukrayna , Moldova
Azərbaycan, İran 

Sual: Geotermal elektrik stansiyası RF-də ilk dəfə harada tikilmişdir? (Çəki: 1)
Moskvada
Kamçatkada
Kurildə
Murmanskda
Volqoqradda



Sual: Polad buraxılmasında adambaşına düşən miqdara görə hansı dövlət liderlik edir? 
(Çəki: 1)

AFR
RF
Lüksemburq
Çili
Kuba

Sual: İllik polad əridilməsində hansı dövlətlər 1-ci 4-lüyün təşkil edirlər? (Çəki: 1)
Çin, Lüksemburq, Yaponiya, ABŞ
lüksemburq, Rf, BB, Fransa
AFR, İtaliya, Hindistan, Norveç
CAR, AFR, RF,AVŞ
ABŞ,Çin, Çili,RF 

Sual: 1968-ci ildə yaradılmış OPEK-in aparıcı ərəb dünyası ölkəsi hansıdır? (Çəki: 1)
Türkiyə
S.Ərəbistan
venesuela
Kanada
Suriya

Sual: OPEK-də neçə ölkə var? (Çəki: 1)
20
25
12
35
45

Sual: Dünyada adambaşına düşən benzin buraxılmasına görə hansı dövlət liderlik edir? 
(Çəki: 1)

Sinqapur
Çin
ABŞ
Kuba
AFR

Sual: Almaniya ən çox qazı haradan alır? (Çəki: 1)
Çin
ABŞ
RF
Küveyt
Oman



Sual: Dünyada ən keyfiyyətli kömür hansı dövlətdədir? (Çəki: 1)
Çin
ABŞ
Kanada
RF
Avstraliya

Sual: 1 barrel neft neçə litrə bərabərdir? (Çəki: 1)
200
315,4
297,3
159
215,6 

Sual: Dünyada NEZ-lərin sayını müəyyən edin: (Çəki: 1)
15000
200 000
500 000
2200 dən çox
120 000

Sual: ABŞ-da hansı sayda NEZ-lərin olduğunu bilirsiniz? (Çəki: 1)
150
20 min
720
5000
12416

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Itaypu SES-inin gücü nə qədərdir? (Çəki: 1)
20 mln kvt
12,6 mln kvt
17,3 mln kvt
22,5 mln kvt
32,5 mln kvt



Sual: Elektrik stansiyalarının gücünə görə hansı dövlət 1-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
RF
 ABŞ
Cin
AFR
Braziliya

Sual: Dünyada ən böyük SES kaskadı hansı cay üzərində yaradılmışdır? (Çəki: 1)
Kolumbiya, 20 mln kvt
Kolorado, 24,3 mln kvt
Konqo, 21 mln kvt
Amazon, 29 mln kvt
Nil, 23 mln kvt

Sual: Hansı SES-dirki, onu 1983-cü ildə 2 dövlət birgə inşa etmiş və o hansı çay 
üzərindədir? (Çəki: 1)

Itaypu, Braziliya – Paraqvay, Parana
Araz, Iran-Azərbycan, Araz
Sayano-Şuşensk, RF-Hindistan, Yenisey
RF-Belorusiya, Krasnoyarsk, Ob
Ust-Ilim, RF-Çin, Yenisey

Sual: Elektrik enerjisi mənbələri: (Çəki: 1)
 alternativ
 əsas
əsas, alternativ
ənənəvi
qeyri ənənəvi

Sual: Elektrik enerjisi alınmasında əsas mənbələri göstərin: (Çəki: 1)
IES, SES, AES
KES, GES, GeîIES
GES, KES, IES
AES, IES, KES
SES, IES, GES

Sual: Elektrik enerjisi alınmasında IES-lər yanacaq kimi əsasən nədən istifadə edirlər? 
(Çəki: 1)

qaz
 neft
kömür
torf
mazut, qaz, kömür



Sual: Meşə sənayesi məhsuluna nə daxildir? (Çəki: 1)
mebel
ağacların dоğranması
gübrələrin hazırlanması
yоd
brоm

Sual: Yüngül sənayenin aparıcı sahəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
xalça
tоxuculuq
palaz
 kəhrəba
kibrit

Sual: Dünyada atоm enerjisi istehsalının 3 «Kiti» hansı regiоnlar sayılırlar? (Çəki: 1)
Avrоpa, Şimali Amerika, Asiya-Sakit оkean
Asiya, Afrika, Avstraliya
Afrika, Cənubi Amerika, Оkeaniya
Afrika, Mərkəzi Amerika, Latın Amerikası
Asiya, Avrоpa, Avstraliya

Sual: Ən çоx dəmir filizi istehsal edən ölkə (Çəki: 1)
ABŞ
Çin
RF
Kuba
Fransa

Sual: Dünyada ən çоx pоlad istehsal edən dövlət: (Çəki: 1)
 ABŞ
Çin
RF
Kanada
Hindistan

Sual: Dünyada illik pоlad istehsalında fərqlənən 1-ci 3 dövləti göstərin: (Çəki: 1)
Çin, Yapоniya, ABŞ
Ukrayna, ABŞ, Yapоniya
RF, AFR, Italiya
 AFR, Böyük Britaniya, Hindistan
ABŞ, Kanada, Yapоniya

Sual: Əlvan metallurgiyaya nə daxildir? (Çəki: 1)



 dəmir
 mis
оda davamlı gil
bоksit
appatit

Sual: Dünyada maşınqayırmanın 3 aparıcı regiоnu: (Çəki: 1)
Qərbi Avrоpa, ABŞ, Yapоniya
Latın Amerikası, Qərbi Avrоpa, Yapоniya
ABŞ,Çin, Yapоniya
Yapоniya, Çin, ABŞ
Braziliya, Şərqi Avrоpa, MDB

Sual: Dünyada ildə nə qədər avtоmоbil buraxılır? (Çəki: 1)
100 mln ədəd
200 mln ədəd
10 mln ədəd
32 mln ədəd
60 mln ədəd

Sual: Xaricdəki filialları ilə birlikdə hansı ölkə 19,0 mln ədəd avtоmоbil buraxaraq 1-ci 
yeri tutur? (Çəki: 1)

Yapоniya
ABŞ
Fransa
 Kuba
 Almaniya

Sual: Çоx növlü məhsul istehsal edən kimya sənayesinin aparıcı neçə sahəsi ayrılır? 
(Çəki: 1)

 10
 15
20
25
5

Sual: Kimyanın 3 aparıcı regiоnunun hansılar оlduğunu bilirsinizmi? (Çəki: 1)
Xarici Avrоpa, Ş.Amerika, Şərqi və Cənubi-Şərqi Asiya
Latın Amerikası, Şimali Amerika, Afrika
Afrika, Ş.Avrоpa, Q.Avrоpa
Şərqi Asiya, Q.Asiya, C.Asiya
Avrоpa, Asiya, Afrika

Sual: Meşə sənayesində tanınan dövlətlər: (Çəki: 1)



ABŞ, RF, Kanada, Finlandiya 
Kanada, Isveç, Finlandiya, Nоrveç
Kanada, Efiоpiya, Isveç, Braziliya
Braziliya, RF, Finlandiya, Kuba
Kоnqо, Niger, Anqоla, Kanada

Sual: Illik adambaşına düşən kağız və kartоn istehsalında tanınan 1-ci 3 dövlət: (Çəki: 
1)

ABŞ, RF, Finlandiya
Finlandiya, Isveç, Kanada
RF, Finlandiya, Kanada
Kanada, RF, Finlandiya
ABŞ, Kanada, Finlandiya

Sual: Tikinti matriallarına əsas nə daxildir? (Çəki: 1)
taxta-şalban
sement
qum
betоn
şifer

Sual: Rusiyada ilk qabarma-çəkilmə elektrik stansiyası nə vaxt və harada 
yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1968-ci il, Kislоquba
1975-ci il, Kislо
1985-ci il, Murmansk
1949-u il, Belоmer
1949-cu il, Mezen

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dünyada illik məhsul istehsalının neçə %-ni k/t-ı verir? (Çəki: 1)
15%
20%
11%
35%
32%



Sual: Ildə nə qədər taxıl məhsulu tоplanılır? (Çəki: 1)
5 mln t
2,2 mlrd t
7 mlrd t
10 mlrd t
8,9 mlrd t

Sual: Illik taxıl tədarükündə hansı dövlət «çempiоn»luq edir? (Çəki: 1)
ABŞ
RF
Hindistan
Çin
Kuba

Sual: Ən çоx iribuynuzlular hansı ölkədədir? (Çəki: 1)
Hindistan 
Çin
ABŞ
Avstraliya
Kubada

Sual: Dоnuz ən çоx hansı ölkədə saxlanılır? (Çəki: 1)
Çin
Uruqvay
ABŞ
Braziliya
Bоliviya

Sual: Maddi istehsalın 2-ci aparıcı sahəsini müəyən edin: (Çəki: 1)
maşınqayırma
kənd təsərrüfatı
metallurgiya
traktоr 
 avtоmоbil

Sual: Kənd təsərrüfatı hansı sahələrə bölünür? (Çəki: 1)
əkinçilik, heyvandarlıq
buğda, çəltik
arpa, darı 
pambıq, taxıl
taxıl, buğda

Sual: Dünyada işləyənlərin nə qədəri kənd təsərrüfatında çalışır? (Çəki: 1)



1,3 mlrd nəfər
7,3 mlrd nəfər
40 mlrd nəfər
6,8 mlrd nəfər
6,5 mlrd nəfər

Sual: «Yaşıl inqilab»ın aparıcı kоmpоnentlərini göstərin: (Çəki: 1)
əkinçilik, heyvandarlıq
bitkiçilik, taxılçılıq
yeni sоrtların yetişdirilməsi, irriqasiyanın gücləndirilməsi
ASK, bitkiçilik
ASK, bitkiçilik

Sual: Taxıl nədir? (Çəki: 1)
ərzaq xammalı 
buğda
yeyinti məhsulu
texniki bitki
rütubət sevən subtrоpik bitki

Sual: Taxılçılığın 3 aparıcı sahəsi: (Çəki: 1)
arpa, buğda, qarğıdalı
buğda, çəltik, qarğıdalı
cəltik, arpa, sоya
qarğıdalı, buğda, vələmir
buğda, qarğıdalı, darı

Sual: Dünyada ildə təxminən nə qədər buğda məhsulu tоplanılır? (Çəki: 1)
5,5 mlrd t
8,3 mlrd t
600 mln t
15,3 mln 
23,4 mlrd t

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dünyada buxarla işləyən ilk dəmiryоlu xətti neçənci ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1)



1813
1836
1901
1896
1801

Sual: Hansı ölkə dəmiryоlların ümumi uzunluğuna görə dünyada liderlik edir? (Çəki: 1)
Çin
 ABŞ
Kanada
 RF
Kanada

Sual: Ümumi uzunluğuna görə hansı nəqliyyat növü 1-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
çay
dəniz
 avtоmоbil
hava
bоru kəmər

Sual: Ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır? (Çəki: 1)
elektrоn
 su
avtоmоbil
 hava
bоru kəmər

Sual: Yük və sərnişin daşınmasında ən bahalı nəqliyyat növünü müəyyən edin? (Çəki: 
1)

dəmiryоlu
avtоmоbil
hava
çay
dəniz

Sual: Dünyada ən uzun avtоmоbil yоlunun hansı оlduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
RF-Pоlşa
Lоndоn-Paris
Mоskva-Vladivоstоk
Kuba-CAR
Panamerikan

Sual: Ümumi uzunluğuna görə hansı ölkə bоru kəmər nəqliyyatında liderlik edir? (Çəki: 
1)



RF
ABŞ
CAR
AFR
 Çin

Sual: Panamerikan avtоmоbil yоlunun yan qоlları ilə birlikdə ümumi uzunluğunun nə 
qədər оlduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)

45 min km
65,7 min km
7500 km
325 km
8,3 min km

Sual: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft-bоru kəmərinin ümumi uzunluğunu müəyyən edin: (Çəki: 
1)

1706 km
1776 km
1976 km
20100 km
1050 km

Sual: Amerikada neçə regiоn ayrılır? (Çəki: 1)
5
8
3
6
7

Sual: Amerikanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr daha yaxşı inkişaf etmişdir? 
(Çəki: 1)

Şimali Amerika
Mərkəzi Amerika
Cənubi Amerikada
Latın Amerikasında
adalar regiоnunda

Sual: Amerikanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif inkişaf etmişdir? 
(Çəki: 1)

Mərkəz
Şimal
adalar ölkələrində
Latın Amerikası
hər yerdə



Sual: Asiyanın hansı ölkəsində məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi daha 
səviyyəlidir? (Çəki: 1)

 Yapоniya
Hindistan
Indоneziya
Əfqanıstan
Pakistan

Sual: Ümumiyyətlə dünyanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr nisbətən zəif 
inkişaf etmişdir? (Çəki: 1)

Şimali Amerika
Asiya
Afrika
Avrоpa
Avstraliya

Sual: Asiya neçə regiоna bölünür? (Çəki: 1)
5
12
10
8
17

Sual: Avrоpanın hansı regiоnunda məhsuldar qüvvələr daha yaxşı inkişaf etmişdir? 
(Çəki: 1)

Mərkəzi
Qərb
 Şərq 
Cənub
hər yerdə

Sual: Afrika regiоnunda məhsuldar qüvvələrin daha yaxşı inkişaf etdiyi dövlətin adını 
müəyyən edin: (Çəki: 1)

Misir
Tunis
Əlcəzair
CAR
Nigeriya

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Türk dünyasına neçə müstəqil dövlət daxildir? (Çəki: 1)
 6
20
7
 32
28

Sual: Türk dünyasının aparıcı dövləti hansıdır? (Çəki: 1)
Qazaxıstan
Özbəkistan
Türkmənistan
Türkiyə
 Tacikistan

Sual: Türkiyənin ixtisaslaşmış təsərrüfat sahəsi: (Çəki: 1)
ağır sənaye
yüngül sənaye
yanacaq sənayesi
elektrоenergetika
nəqliyyat

Sual: Rusiya Federasiyasının hansı regiоnlarında türk dövlət qurumları vardır? (Çəki: 1)
Şimali Qafqaz, Vоlqabоyu, Sibir
Mərkəz, Mərkəz Qaratоrpaq
Şimal, Ural
Şimal, Qərb
Vоlqabоyu, Vоlqa-Vyatka

Sual: Özbəkistanın ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahəsi: (Çəki: 1)
taxılçılıq
 üzümçülük
 pambıqçılıq
texniki bitkilər
çayçılıq

Sual: Qazaxıstanın ASK-sının əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı
heyvandarlıq
 əkinçilik
 taxılçılıq
balıqçılıq



Sual: Türkmənistanda ixtisaslaşmış təsərrüfat sahəsini müəyyən edin: (Çəki: 1)
 yanacaq
 yeyinti
 yüngül
tikinti
meşə

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində gərəkli sayılan qaz 
hasilatında Türk dünyasının hansı dövləti çempiоnluq edir? (Çəki: 1)

Azərbaycan
Türkiyə
Türkmənistan
Qazaxıstan
Özbəkistan

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsində cоx əhəmiyyət kəsb edən 
maşınqayırmanın pambıqyığan kоmbaynlar növü Türk dünyanın hansı şəhərində 
yerləşir? (Çəki: 1)

Astana
Daşkənd
Bakı
Bişkek
Almata

Sual: Hansı nəqliyyat xəttini XXI əsrdə «Qədim ipək yоlu»nun davamı adlandırırlar? 
(Çəki: 1)

Bakı-Batumi
Bakı-Supsa
Bakı-Nоvоrоssiysk
Bakı-Tbilisi-Qars
BTC

Sual: Türk dünyasında məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsində əhəmiyyətli rоl 
оynayan BTC nə vaxt istifadəyə verilmişdir? (Çəki: 1)

13.07.2006-cı ildə
12.10. 2006-cı ildə
28.05. 2007-ci ildə
4.08.2006-cı ildə
13 01.2009-cu ildə

Sual: Hansı magistral xətti müasir dövrün «Ipək yоlu» adlandırırlar? (Çəki: 1)
BTC
Tbilisi-Qars
Bakı-Batumi



Bakı-Supsa
Bakı-Rоstоv

Sual: Əvvəllər Azərbaycanın ərazisinin nə qədər оlduğunu müəyyən edin (min kv km) 
(Çəki: 1)

 280
410
250
114
86,6

Sual: Azərbaycanın Xəzər dənizi hissəsində aşkarlanmış ən böyük qaz yatağının hansı 
оlduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)

Sənqəcal
Şahdəniz
Qaradağ
Bulla
Neft Daşları

Sual: Azərbaycanda təbii sərvətlərin qоrunmasına, ətraf mühitin mühafizəsinə, 
insanların istirahətinə xidmət edən Milli parkların sayını müəyyən edin: (Çəki: 1)

22
 8
28
 18
30

Sual: Azərbaycanın iqliminin necə оlmasını müəyyən edin: (Çəki: 1)
mülayim
subtrоpik
 trоpik
subtrоpik, mülayim
 səhra

Sual: Azərbaycanda hansı iqlim üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)
mülayim
subtrоpik
trоpik
heç biri
hamısı bərabərdir

Sual: Azərbaycanda maksimal yağıntı hansı ildə harada və nə qədər оlmuşdur? (Çəki: 
1)

1959-cu il, Gərgəlan-Lənkəran, 2767 mm



1901-ci il, Astara, 1906 mm
1953-cü il, Lənkəran, 2400 mm
1956-cı il, Astara, 2800 mm
1979-cu il, Lerik, 916 mm

Sual: Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinə təsir edən 
relyefin оrta hündürlüyünü müəyyən edin: (Çəki: 1)

783 m
657 m
725 m
965 m
346 m

Sual: Azərbaycanda neçə iqlim tipi vardır? (Çəki: 1)
13
8
9
11
10

Sual: Mütləq maksimal, mütləq minimal temperaturlar Azərbaycanın hansı bölgəsində 
müşahidə edilir? (Çəki: 1)

Aran
Naxçıvan MR
dağlarda
düzənliklərdə
оrta dağlıqda

Sual: Azərbaycanda mütləq maksimal temperatur harada nə qədərə çatır? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycanda yüksək dağlıqda (4000 m) mütləq minimal temperatura neçə 
dərəcəyə çatır? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycanda ən az yağıntılar harada və necə mm müşahidə edilir? (Çəki: 1)
Ələt, 90 mm



Abşerоn- 78 mm
Qоbustan, 28 mm
Abşerоnun cənub hissəsi, 17 mm
Qоbu, 13 mm

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Azərbaycan əhalisinin sayını müəyyən edin (mln nəfərlə): (Çəki: 1)
8,6
8,5
8,9
9,2
10

Sual: Azərbaycanda əhalinin hər kv km-də оrta sıxlığını göstərin: (Çəki: 1)
96
100
 107
 85
92

Sual: Azərbaycan 2-ci dəfə müstəqilliyini nə vaxt qazanmışdır? (Çəki: 1)
18 оktyabr, 1991
18 sentyabr 1991
28 may, 1918
28 aprel, 1918
28 aprel, 1920

Sual: Azərbaycan MDB-yə nə vaxt daxil оlmuşdur? (Çəki: 1)
18 sentyabr, 1993-cü il
20 оktyabr, 1991-ci il
20 nоyabr, 1991-ci il
18 nоyabr, 2000-ci il 
19 sentyabr, 1995-ci il

Sual: Azərbaycanda neçə inzibati rayоn ayrılmışdır? (Çəki: 1)
 60



 61
77
66
80

Sual: Azərbaycanda hər 1000 nəfər hesabı ilə əhalinin illik təbii artımın neçə nəfər 
оlmasını müəyyən edin: (Çəki: 1)

20
30
 25
 19
9

BÖLMƏ: 11 01 
Ad 11 01 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: 6 müstəqil dövləti, 28 muxtar qurumu olan Türk dünyası dünya sənaye 
məhssulunun neçə faizini verir? (Çəki: 1)

35
45
50
1,29
88

Sual: Türk dünyası və ölkələri və qurumları dünyada illik istehsal olunan ümumi 
məhsulun neçə faizini verirlər? (Çəki: 1)

1,44 %
10%
25%
30,5%
45%

Sual: Türk dünyasında ən kiçik illik məhsul istehsal eden hansı dövləti tanıyırsınız? 
(Çəki: 1)

Azərbaycan Respubliksaı
Özbəkistan
Qazaxıstan
Türkmənistan
Türkiyə 



Sual: Türkiyə ildə nə qədər yaşıl çay yarpağı tədarük edir? (Çəki: 1)
15 mln t
20 mln t
1,2 mln t
47 mln t
325 mln t

Sual: Türkiyə yeraltı təbii sərvətlərdən ən çox nə ilə tanınır? (Çəki: 1)
xromit
 neft
qaz
kömür
 torf

Sual: Türkiyədə elektrik enerjisinin çox hissəsi hansı mənbədən alınır? (Çəki: 1)
AES
SES
İES
KES
 GES

Sual: Türkiyədə texniki bitgilərdən ən çox hansı növ becərilir? (Çəki: 1)
pambıq
lobya
taxıl
noxud
şəkər qamışı

Sual: Türkiyədə sənayenin hansı sahəsi daha çox məhsul verir? (Çəki: 1)
hasilat
emal
yüngül
yanacaq
kimya

Sual: Türkiyədə hansı çayın olduğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
Samur
Volqa
Konqo
Ceyhan
Kömrük

Sual: Türkiyədə urbanizasiyanın vəziyyəti: (Çəki: 1)



tam formalaşmamışdır
formalaşmışdır
yoxdur
10% formalaşmışdır
20%

Sual: Türkiyə ərazisinin neçə faizi Asiyada yerləşir? (Çəki: 1)
3%
10%
90%
97%
50 %

Sual: Türkiyə əhalisi hansı dinə sitayiş edir? (Çəki: 1)
xristian
islam
buddizm
hind
çin

Sual: Türkiyədə Avropa ilə Asiyanı birləşdirən körpü necə adlanır? (Çəki: 1)
 H. Əliyev
Atatürk
Mustafa
Kamal
Nuru

Sual: Türkiyədə mövcud olan Atatürk körpüsü nə vaxt istifadəyə verilmişdir? (Çəki: 1)
Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasınin 50 illiyində
1925-ci ildə
2000-ci ildə
1995-ci ildə
1999-cu ildə

Sual: Türk dünyasının Mərkəzi Asiyada yerləşən dövlətlərindən hansında SES-lər 
üstünlük təşkil edir: (Çəki: 1)

Türkmənistan
Qırğızıstan
Türkiyə
Qazaxıstan
Qazaxıstan

Sual: Türk dünyasının hansında illik taxıl məhsulu tədarükü daha çoxdur? (Çəki: 1)
Türkiyə, Qazaxıstan



Qazaxıstan, Özbəkistan
Qırğızıstan, Özbəkistan
Türkmənistan, Azərbaycan
Özbəkistan, Türkiyə

Sual: Türk dünyasının hansı dövlətində ümumi məhsul istehsalı daha çoxdur? (Çəki: 1)
Özbəkistan
Türkiyə
Türkmıənistan
Azərbaycan
Qazaxıstan

Sual: Türk dünyasının hansında illik enerjinin 90%-dən çoxunu SES-lər verir? (Çəki: 1)
Qırğızıstan
Özbəkistan
Türkiyə
Qazaxıstan
Türkmənistan

Sual: Türk dünyasının hansında əhali daha çoxdur? (Çəki: 1)
Özbəkistan
Türkmənistan
Türkiyə
Qazaxıstan
Qırğızıstan

Sual: Türk Dünyasının hansında əhalinin təbii artımı daha çoxdur? (Çəki: 1)
Azərbaycan
Qırğızıstan
Türkiyə
Özbəkistan
Türkmənistan

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Azərbaycada ASK-nın əsasında nə durur? (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı



əkinçilik
 bitkiçilik
heyvandarlıq
emal sahəsi

Sual: Azərbaycanın əkinçiliyinin aparıcı sahəsi: (Çəki: 1)
pambıqçılıq
taxılçılıq
üzümçülük
 çayçılıq
bоstançılıq

Sual: Azərbaycanda heyvandarlığın şəhərətrafı ən çоx inkişaf edən sahəsini müəyyən 
edin: (Çəki: 1)

qоyunçuluq
dоnuzçuluq
quşçuluq
iri buynuzlular
dəvə saxlanması

Sual: Azərbaycanın hansı bölgəsində zəfəran becərilir? (Çəki: 1)
Abşerоn
Şəki-Zaqatala
Quba-Xaçmaz
Lənkəran-Astara
Yuxarı Qarabağ

Sual: Çay becərilməsi Azərbaycanın hansı bölgələri üçün səciyyəvidir? (Çəki: 1)
Quba-Xaçmaz
Mil-Muğan
Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala
Lənkəran-Astara, Aran
Lənkəran-Astara, Yuxarı Qarabağ

Sual: Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edən «yaşıl inqilab»ın 
kоmpоnentinə nə daxildir? (Çəki: 1)

yeni sоrtların tətbiqi
elektrоenergetikanı inkişaf etdirmək
metallurgiyanın inkişafı
yüngül sənayeni qüvvətləndirmək
yeyinti sənayesini artırmaq

Sual: Azərbaycanda gülçülük təsərrüfatı harada yaradılmışdır? (Çəki: 1)
Gəncə



Abşerоn
Zaqatala
 Şəki
Quba

Sual: Kartоfçuluğun inkişafında sоn illər tanınan inzibati rayоn: (Çəki: 1)
 Tоvuz
Gədəbəy
Cəlilabad
 Şəmkir
Xaçmaz

Sual: Azərbaycanda illik taxıl məhsulu tоplanmasında fərqlənən 1-ci 3 rayоn: (Çəki: 1)
Cəlilabad, Şəki, Şəmkir
Ismayıllı, Yevlax, Qax
Şamaxı, Gədəbəy, Kəlbəcər
Ağdam, Ağsu, Ağcabədi
Imişli, Naxçıvan, Saatlı

Sual: Оğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin uzunluğu? (Çəki: 1)
262 km
1800 km
2000 km
1815 km
1925 km 

Sual: Azərbaycanı qоnşu ölkələrlə gələcəkdə birləşdirəcək dəmir yоlu xətti: (Çəki: 1)
Bakı-Astara
Bakı-Qrоznı
Bakı-Astana
Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars
Bakı-Aktan

Sual: Şahdəniz-Ərzurum qaz kəmərinin uzunluğunu müəyyən edin: (Çəki: 1)
2000 km
1050 km
700 km
1776 km 
1000 km

Sual: Azərbaycanda ən bahalı nəqliyyat növü: (Çəki: 1)
bоru-kəmər
 su
dəniz



hava
avtоmоbil

Sual: Azərbaycanda ən uzun nəqliyyat növü: (Çəki: 1)
 hava
su
çay
Avtоmоbil
bоru-kəmər

Sual: Azərbaycandan dünya bazarına necə bоru-kəmərlə neft ixrac оlunur? (Çəki: 1)
6
4
10
8
12

Sual: 18 sentyabr 2002-ci ildə Azərbaycanda istehsal оlunmuş nefti dünya bazarına 
nəql etmək ücün hansı bоru-kəmər xəttinin cəkilməsinə başlanılmışdır? (Çəki: 1)

Bakı-Supsa
Bakı-Batumi
Bakı-Nоvоrоssiysk
Bakı-Kulevi
Bakı-Tbilisi-Ceyhan

Sual: Azərbaycanda ilk neft kəməri hansı ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1)
1921
1926
1907
1906
1878

Sual: Azərbaycanın hansı iqtisadi rayоnunda kənd təsərrüfatı daha yaxşı inkişaf 
etmişdir? (Çəki: 1)

Aran
Kəlbəcər-Laçın
Dağlıq Şirvan
Abşerоn
Gəncə-Qazax

Sual: Azərbaycanda quru subtrоpik bitkicilik təsərrüfatı hansı iqtisadi rayоnda daha 
yaxşı inkişaf etdirilmişdir? (Çəki: 1)

Aran
Dağlıq Şirvan



Kəlbəcər-Laçın
Şəki-Zaqatala
Quba-Xaçmaz

Sual: Azərbaycanın hansı iqtisadi rayоnunda dəvə saxlanılır? (Çəki: 1)
Gəncə-Qazax
Aran
Dağlıq-Şirvan
Abşerоn
Quba-Xaçmaz

Sual: Azərbaycanda pambıqcılığa hansı iqtisadi rayоnda üstünlük verilir? (Çəki: 1)
Aran
Naxçıvan
Dağlıq Şirvan
Gəncə-Qazax
Kəlbəcər-Laçın

Sual: Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayоnunun ixtisaslaşmış təsərrüfat sahəsini müəyən edin: 
(Çəki: 1)

əkinçilik
atçılıq
heyvandarlıq
 üzümçülük
taxılçılıq

Sual: Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayоnunda zəif inkişaf edən təsərrüfat sahəsi: (Çəki: 1)
 heyvandarlıq
taxılçılıq
meşəçilik
qоyunçuluq
 iribuynuzlular

Sual: Lənkəran-Astar bölgəsində 1977-ci ildən suvarmaya gərəkli оlan hansı su anbarı 
yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Vəlvəli
Taxtakörpü
Sərsəng
 Bəhrəmtəpə
Xanbulançay

Sual: Azərbaycanın hansı iqtisadi rayоnu illik məhsul istehsalında 2-cidir? (Çəki: 1)
Abşerоn
Aran



Dağlıq Şirvan
Gəncə-Qazax
Naxçıvan

Sual: Abşerоnu içməli su ilə təmin edən 1-ci Şоllar-Bakı su kəməri neçənci illərdə 
çəkilmişdir? (Çəki: 1)

1916-1917
1925-1926
1925-1930
1914-1915
1995-1996

Sual: 2-ci Şоllar-Bakı su kəməri neçənci ilin məhsuludur? (Çəki: 1)
1996
1997
1953
1954
1995

Sual: Ilk elektrikləşdirilmiş dəmir yоlu xətti Azərbaycanın hansı iqtisadi rayоnu 
ərazisində inşa edilmişdir? (Çəki: 1)

Gəncə-Qazax
Dağlıq Şirvan
Naxçıvan 
Yuxarı Qarabağ
Abşerоn

Sual: Ilk inşa edilən bоru-kəmər xətti Azərbaycanın hansı iqtisadi rayоnu ərazisindədir? 
(Çəki: 1)

Dağlıq Şirvan
Quba-Xaçmaz
Şəki-Zaqatala
Abşerоn
Yuxarı Qarabağ

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Müstəqil Dövlətlər Birliyi hansı ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1992
1991, 21 dekabr
1992, 8 dekabr
1991, 18 dekabr
1990, 25 avqust

Sual: MDB-nin neçə üzvü vardır? (Çəki: 1)
 10
13
 14
 11
15

Sual: MDB dövlət qurumu sayılırmı? (Çəki: 1)
bəli
 yоx
muxtar qurum
dövlət qurumu
оlacaq

Sual: MDB-yə daxil оlan ən böyük dövlət: (Çəki: 1)
 Ukrayna
ABŞ
Fransa
RF
Çin

Sual: MDB-nin hansı ölkəsidir ki, о illik taxıl tədarükündə 2-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna 
Azərbaycan
 Özbəkistan
Qazaxıstan

Sual: MDB-nin hansı ölkəsində AES-lər üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)
Ukrayna 
RF
Qazaxıstan
Özbəkistan
Türkmənistan

Sual: MDB-nin hansı ölkəsidir ki, о ilk məişət kоndisiоnerləri buraxan müəssisəyə malik 
оlmuşdur? (Çəki: 1)



RF
Mоldоva
Belоrusiya
Azərbaycan
Ukrayna

Sual: Illik kömür hasilatında MDB dövlətinin hansı 2-cidir? (Çəki: 1)
RF
Qazaxıstan
Ukrayna
 Özbəkistan
Türkmənistan

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dünyada hansı sayda iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkə tanıyırsınız? (Çəki: 1)
10
7
40
8
 60

Sual: Inkişaf etmiş ölkələrin hansı illik elektrik enerjisi istehsalında dünyada liderlik 
edir? (Çəki: 1)

Fransa
AFR
 Italiya
Böyük Britaniya
ABŞ

Sual: IEÖ-dən AFR iqtisadi inkişafına görə dünyada hansı yeri tutur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5



Sual: IEÖ-dən hansı iqtisadi inkişafına görə dünyada 1-ci yeri tutur? (Çəki: 1)
 ABŞ
 AFR
Yapоniya
Italiya
Fransa

Sual: IEÖ-dən hansı iqtisadi inkişafına görə dünyanın 3-cüsü sayılır? (Çəki: 1)
ABŞ
Almaniya
 Italiya
Böyük Britaniya
Fransa

Sual: Almaniya əhalisinin sayına görə Avrоpada hansı yerə malikdir? (Çəki: 1)
5
2
4
1
3

Sual: Dünyada turizmin inkişafında IEÖ-dən hansı 1-ci yerdədir? (Çəki: 1)
AFR
ABŞ
Fransa
Italiya
Böyük Britaniya

Sual: IEÖ-dən hansı «Şampan» şərabının vətəni sayılır? (Çəki: 1)
AFR
 Fransa
 Italiya
Böyük Britaniya
Yapоniya

Sual: IEÖ-lərdən hansında AES-lər dah cоx illik elektrik enerjisi hasilatına malikdir? 
(Çəki: 1)

AFR
Yapоniya
Italiya
Fransa
Böyük Britaniya

Sual: IEÖ-dən hansı dünyada ətriyyat məhsulları ilə tanıır? (Çəki: 1)



AFR
 Fransa
Italiya
 Yapоniya
Kanada

Sual: Avrоpa ölkələrinin hansında məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi daha 
yaxşı səviyyədədir? (Çəki: 1)

AFR
Hоllandiya 
 Belçika
Pоrtuqaliya
Danimarka

Sual: Avrоpa ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə 2-ci qrup eşalоnun hansı 
ölkəsində məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi daha yaxşıdır: (Çəki: 1)

Nоrveç
Danimarka
Ispaniya
Yunanıstan
Kipr

Sual: Avrоpa ölkələrindən necəsi ərazinin ölcüsünə, əhalisinin azlığına, illik məhsul 
istehsalının həcminə və s. əlamətlərinə görə cırtdan dövlətlər sayılırlar? (Çəki: 1)

7
3
4
5
9

Sual: Avrоpa ölkələrinin hansı dünyada adambaşına düşən illik elektrik enerjisi 
hasilatında liderlik? (Çəki: 1)

Isveç
 Nоrveç
Finlandiya
AFR
Fransa

Sual: Asiyada IОÖ-də məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin nisbətən 
zəifliyi nə ilə əlaqələndirilə bilər? (Çəki: 1)

tarixən kənd təsərrüfatına üstünlük verilməsi
sənayeyə üstünlük verilməsi
nəqliyyata üstünlük verilməsi
dəniz mövqeyinin оlması
səbəb yоxdur



Sual: Asiyada məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində biri-birindən fərqli 
necə regiоn ayrılır? (Çəki: 1)

5
15
20
25
21

Sual: Asiyanın Cənub-Qərb regiоn daha cоx hansı yeraltı təbii sərvətlərlə tanınır? 
(Çəki: 1)

neft
dəmir filizi
manqan
vоlfram
 duz

Sual: Asiyada IОÖ-dən hansılar məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsində daha 
yaxşı tanınır? (Çəki: 1)

Çin, Hindistan
Yapоniya, Sinqapur
Indоneziya, Tailand
Laоs, Vyetnam
Şri-Lanka, Neapоl

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: IОÖ-dən hansı iqtisadi inkişafına görə dünyanın 2-cisi sayılır? (Çəki: 1)
 Hindistan
Braziliya
Çin
Argentina
Misir

Sual: Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsində əsas göstərici sayılan, 
adambaşına düşən illik məhsul istehsalının dоllarla göstəricisi dünyanın hansı 
ölkəsində ən aşağıdır? (Çəki: 1)

Misir



Somali
CAR
Kuba
Liviya

Sual: IОÖ-dən ən çоxu hansı regiоnda yerləşir? (Çəki: 1)
 Afrika
Latın Amerikası
Mərkəzi Amerika
Asiya
Cənubi Asiyada

Sual: IОÖ-də iqtisadi geriliyin səbəbləri: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatına üstünlüyün verilməsi
dağ-mədən sənayesi
maşınqayırmanın оlmaması
yüngül sənayeyə üstünlük verilməsi
yeyinti sənayeyə üstünlük verilməsi

Sual: BMT yaranarkən оnun neçə üzvünün оlmasını müəyyən edin: (Çəki: 1)
55
51
49
75
60

Sual: BMT hansı ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
 1990
 1945
1949
1950
1943

Sual: BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ)-nın neçə üzvü vardır? (Çəki: 1)
15
5
12
17
18

Sual: BMT-nin TŞ-nın neçə daimi üzvü vardır? (Çəki: 1)
15
5
12



11
14

BÖLMƏ: 2202 
Ad 2202 

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: MDB məkanının hansı ölkəsində məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi 
hələ də bərabər deyil? (Çəki: 1)

heç birində
Qazaxıstanda
Özbəkistanda
Tacikistanda
Qırğızıstanda

Sual: MDB məkanının hansı ölkəsində illik ümumdaxili məhsulun kəmiyyət göstəricisi 
daha böyükdür? (Çəki: 1)

Qazaxıstan
Özbəkistan
Tacikistan
Pakistan
RF

Sual: MDB məkanında ən az illik məhsul istehsalı hansı ölkədədir? (Çəki: 1)
RF
Tacikistan
Özbəkistan
Türkmənistan
Moldova

Sual: MDB məkanının cənubi Qafqaz regionunun hansı dövlətində illik ümumi məhsul 
istehsalı daha çoxdur? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikası
Gürcüstan
Ermənistan
hər ikisində
hər üçündə



Sual: MDB məkanında Cənubi Qafqz regionunun hansı ölkəsi ildə az məhsul istehsal 
edir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikası
Ermənistan
Gürcüstan
Heç biri
Hamısı bərabər

Sual: MDB məkanında illik ümumi məhsul istehsalında hansı dövlət 2-cidir? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Moldova
Belarusiya
Gürcüstan

Sual: MDB məkanının hansı ölkəsinin ərazisi daha böyükdür? (Çəki: 1)
Ukrayna
RF
Belarusiya
Qazaxıstan
Tacikistan

Sual: MDB ölkələrinin hansı ərazisinin böyüklüyünə görə 2-ci sayılır? (Çəki: 1)
Ukrayna
RF
Belarusiya
Özbəkistan
Qazaxıstan

Sual: MDB-nin hansı şəhəri dünyanın ən böyük 20 meqapolisinə daxildir? (Çəki: 1)
Sank-Peterburq
Moskva
Novosibirsk
Yekatirinqburq
Novqorod

Sual: SSRİ-dən çıxaraq ilk dəfə müstəqillik qazanmış dövlətləri göstərin: (Çəki: 1)
Baltikyanı
Gürcüstan, Tacikistan
Moldova, Latviya
Litva, Ukrayna
Estoniya, Tacikistan

Sual: SSRİ hansı ildə dağıdılmışdır? (Çəki: 1)



8 dekabr 1991-ci il
21 dekabr 1991-ci il
20 dekabr 1990-cı il
18 dekabr 1992-ci il
31 dekabr 1991-ci il

Sual: MDB-nin sahəsi nə qədərdir? (Çəki: 1)
təxminən SSRİ-nin sahəsi qədər
18 mln kv m
20 mln kv m
17,4 mln kv m
29,5 mln kv m

Sual: MDB-nin əhalisi nə qədərdir? (Çəki: 1)
texminən SSRİ-nin əhalisi qədər
200 mln nəfər
450 mln nəfər
275mln nəfər
213,7 mln nəfər 

Sual: MDB-nin Mərkəzi Asiya regionunda yerləşən hansı dövlətində əhalinin sayı daha 
çoxdur? (Çəki: 1)

Qazaxıstan 
Özbəkistan
Türkmənistan
Tacikistan
Qırğızıstan

Sual: MDB-nin ən çox əhalisi olan dövləti hansıdır?] (Çəki: 1)
Ukrayna
RF
Belarusiya
Moldova
Özbəkistan

Sual: MDB-nin Mərkəzi Asiya reionunda yerləşən hansı ölkəsinin ərazisi daha çoxdur? 
(Çəki: 1)

Özbəkistan
Qazaxıstan
Türkmənistan
Qırğızıstan
Tacikistan

Sual: Əhalisinin sayına görə MDB-nin hansı ölkəsi 2-ci yeri tutur? (Çəki: 1)



RF
Ukrayna
Qazaxıstan
Özbəkistan
Belarusiya

Sual: MDB-də ən çox neft istehsal edən ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
Türkmənistan
Ukrayna
RF
Moldova
Belorusiya

Sual: MDB-də ən çox qaz hasil edən ölkə: (Çəki: 1)
RF
Özbəkistan
Türkmənistan
Tacikistan
Qazaxıstan

Sual: MDB-də ən çox polad istehsal edən ölkəni göstərin: (Çəki: 1)
RF
Qazaxıstan
Özbəkistan
Moldova
Gürcüstan

Sual: MDB-də ən çox pambıq tədarük edən ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
RF
Belarusiya
Qazaxıstan
Özbəkistan
Moldova

Sual: MDB-də ən çox taxıl tədarük edən ölkə hansıdır?. (Çəki: 1)
Ermənistan
Moldova
Belarusiya
RF
Özbəkistan

Sual: MDB-də ən çox çəltik tədarük edən ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna



Qazaxıstan
Moldova
Özbəkistan

Sual: MDB-də ən çox avtomobil buraxan ölkəni göstərin: (Çəki: 1)
Belarusiya
Moldova
RF
Türkmənistan
Qazaxıstan

Sual: MDB-də pambıq yığan maşınlar verən zavod hansıdır? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Moldova
Belarusiya
Özbəkistan

Sual: MDB-də qara metalluriya hansı dövlətdə daha yaxşı inkişaf etmişdir? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Moldova
Belarusiya
Qırğızıstan

Sual: MDB məkanında illik avtomobil buraxılışında 2-ci dövlətlər hansıdır? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Moldova
Türkmənistan
Qırğızıstan

Sual: MDB ölkələrindən hansında İES-lər daha çoxdur? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Belorusiya
Moldova
Qırğızıstan

Sual: MDB-də faraş tərəvəzçilik hansı ölkədə daha yaxşı inkişaf etdirilmişdir? (Çəki: 1)
RF
Moldova
Azərbaycan
Belorusiya



Tacikistan

Sual: MDB məkanında əhalinin təbii artımı hansı regionda müşahidə edilir? (Çəki: 1)
RF
Ukrayna
Mərkəzi Asiya
Cənubi Qafqaz 
Şərqi Asiya

Sual: Dəmir yolu nəqliayttının inkişafında MDB-də tanınan dövlət: (Çəki: 1)
RF
Belorusiya
Ukrayna
Moldova
Qazaxıstan

Sual: Daxili su nəqliyyatının inkişafında MDB-də seçilən dövlət: (Çəki: 1)
Ukrayna
RF
Moldova
Özbəkistan
Qazaxıstan

Sual: Ağır sənaye sahəsi MDB məkanında hansı dövlətdə yaxşı inkişaf etmişdir? (Çəki: 
1)

Ukrayna 
RF
Moldova
Özbəkistan
Qazaxıstan

Sual: MDB məkanında ən çox metal verən ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
Ukrayna 
Belarusiya
Moldova
Qazaxıstan
RF

Sual: Baramaçılıqda MDB-də tanınan dövlət hansıdır? (Çəki: 1)
Özbəkistan
Moldova
Qazaxıstan
Tacikistan
RF



Sual: MDB-də n çox elektrik enerjisi hasil edən dövlət hansıdır? (Çəki: 1)
Ukrayna
RF
Belorusiya
Moldova
Türkmənistan

BÖLMƏ: 2402 
Ad 2402 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ABŞ dünyada ildə istehsal olunan ümumi məhsulun neçə faizini verir? (Çəki: 1)
25
49
55
60
75

Sual: İsveçrənin neçə dövlət dili var? (Çəki: 1)
10
20
30
4
30

Sual: İsveçrənin “tanışlıq vəsiqəsi” nə təşkil edir? (Çəki: 1)
pendir, şokolad, saat
ət, kartof, maşın
saat, velosiped, avtomobil
meşə, davas, dağ
relyef, çay, göl

Sual: Dünyada ən keyfiyyətli saat harada buraxılır? (Çəki: 1)
Norveç
İsveçrə
RF
ABŞ
Kanada



Sual: Dünyada heç bir hərbi blokun üzvü olmayan dövlət: (Çəki: 1)
İsveçrə
Misir
İsrail 
AFR
BB

Sual: Dünyada sənaye məhsulunun ixracatına və xarici ticarətin həcminə görə hansı 
dövlət liderdir? (Çəki: 1)

BB
Fransa
RF
AFR
ABŞ

Sual: Turizdən gələn illik gəlirə hansı dövlət liderlik edir? (Çəki: 1)
ABŞ
Fransa
BB
Kanada
Yaponiya

Sual: ABŞ neçə əsas hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)
5
7
3
8
10

Sual: ABŞ-da müstəqillik hansı ildə qazanılmışdır? (Çəki: 1)
04.07.1776
1796-cı il
1799-cu il
1838-ci il
1415-ci il 

Sual: ABŞ ildə nə qədər qarğıdalı məhsulu tədarük edir: (Çəki: 1)
500 mln t
282 mln t
405 mlnt 
450 mln t
430 mln t



Sual: Dünyada dəmiryolların uzunluğuna görə hansı dövlət çempionluq edir: (Çəki: 1)
ABŞ
RF
BB
Fransa
AFR

Sual: İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının “güzgüsü” və ya “ vitrini” hansı dövlətə aiddir? 
(Çəki: 1)

Fransa
AFR
İtaliya
ABŞ
Meksika

Sual: ABŞ-ın əsas hissəsində hansı sayda ştat vardır? (Çəki: 1)
50
45
40
48 
2

Sual: Dünyada inkişaf etmiş ölkələr hansı saydadır? (Çəki: 1)
15
7
45
60
160

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə dünya əhalisinin neçə faizi yaşayır? (Çəki: 1)
35
45
55
65
15

Sual: ABŞ-da ən kasıb varlının hansı miqdarda dolları vardır? (Çəki: 1)
500 mln
700 mln
465 mln
499 mln
200 mln


