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Fənn 2701 - Politologiya

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Tağıyeva L.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 48

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101 
Ad 0101 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla bağlıdır (Çəki: 1)
Con Berens
M.Veber
F.Leyber 
C. Lokk
N.Tusi

Sual: Müstəqil elm kimi politologiyanın əsası neçənci ildə qoyulmuşdur (Çəki: 1)
1857



1853
1880
1827
 1830

Sual: İlk “Ali siyasi məktəb” neçənci ildə kim tərəfindən formalaşdırılmışdır (Çəki: 1)
1857-ci ildə Frensis Leyber tərəfindən
1903-cü ildə Cons Lokk tərəfindən
1853-cü ildə Moks Veber tərəfindən
1880-ci ildə Con Berecen tərəfindən 
1815-ci ildə Con Stüard tərəfindən

Sual: YUNESKO-nun nəzdində. “Beynəlxalq siyasi elimlər assosasiyası neçəngi ildə 
yaranmışdık” (Çəki: 1)

1949
1948
1939
 1947
1957

Sual: Geniş mənada “Rolitologiya” dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
Siyasət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsir
Cəmiyyət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi
Dövlət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi
Siyasi hakimiyyət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi
Siyasi sistem haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi 

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Məhdud mənada politologiya termini özündə hansı elementləri birləşdirir (Çəki: 
1)

Dövlət və sıiyasi hakimiyyəti
Siyasi elmin obyektini və predmetini təşkiledən problemləri
Siyasi sistem və siyasi rejim
Siyasi şüur və mədəniyyət
Siyasi partiya və istimai kütləvi təşkilatlar 



Sual: Müstəqil elm kimi politologiyanın predmetini nə təşkil edir (Çəki: 1)
Siyasət, siyasətin təsisatları vasitəsilə cəmiyyət və şəxsiyyətin qarşılıqlı 

münasibətləri 
Dövlət hüquq və siyasi partiyalar
Siyasi proseslər və siyasi münasibətlər
Siyasi hakimiyyət və səmiyyət arasındakı münasibətlər
Siyasət, siyasi şüur və mədəniyyət

Sual: “Siyasət xalqın oyanan ruhunu, dəyişikliyə olan istəyini boğmaq vasitəsidir”-fikri 
kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

F.Akvinali
N.Makivelli
N. Tusi
M. Əmədi
T.Mor 

Sual: “İctimmai əməyin təşkili, istehsal prosesində özbaşnalıq və hərcmərcliyə yol 
verməmək üçün müəyən tədbirlərə ehtiyac olur ki, bütün bunlar “Siyasət” adalanır fikri 
kimə məxsusdur (Çəki: 1)

N.Tusi
N. Makivelli
İ. Xəldun
M. Əhvədi
N.Gəncəvi 

Sual: Siyasətin neçə tipii mövcuddur (Çəki: 1)
Daxili, xarici və beynəlxalq siyasət
 Daxili, xarici və dünya siyasəti
Sosial, iqtisadi və hərbi siyasət
Sosial, mədəni və iqtisadi siyasət
Xarici, beyneəlxalq və dünya siyasəti 

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Politologiyanın müstəqil elm kimi başlıca məqsədini nə təşkil edir (Çəki: 1)
Cəmiyyətin sosial və siyasi strukturunun tədqiq edilməsi
Siyasi sistemlərin strukturu və fəaliyyətinin tədqiq edilməsi
Cəmiyyətin ictimai fəallığının tədqiqi 



Cəmiyyətin siyasi şüur və mədəniyyət səviyyəsinin tədqiqi
Siyasi hakimiyyətin idarəetmə üsul və vasitələrinin tədqiqi 

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılır polotologiyanın qanunauyğunluqlarına aiddir 
(Çəki: 1)

İqtisadi, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar 
Psixoloji, siyasi, ictimai qanunauyğunluqlar
İctimai, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar
Siyasi-iqtisadi, siyasi sosial, siyasi psixoloji, qanunauyğunluqlar
Sosial və ictimai qanunauyğunluqlar

Sual: Politologiya digər ictimai elmlərin istifadə etdiyi hansı metodlardan istifadə edir 
(Çəki: 1)

Ümumməntiqi və nəzəri metodlar
Sistemli və nəzəri metodlar
Bixeviorist və ümumməntiqi metodlar
Nəzəri və bixoviorist metodlar
Ümumməntiqi və sistemlə təhlil metodları 

Sual: Sistemli təhlil metodu hansı ünsürləri özünə daxil edir (Çəki: 1)
Sistem, mühit, ictimai rəy
Sistem, mühit, cavab reaksiyası
Mühit və sosial sfera
[yeni cavab]Sosial-siyasi mühit və ictimai rəy
Siyasi, sosial mühit və cavab reaksiyası

Sual: Müstəqil elm kimi politologiyanın istifadə etdiyi metodlar (Çəki: 1)
Sistemli təhlil, müqayisəli təhlil, bixeviorçu
Ümumməntiqi, nəzəri, bixeviorçu
Bixeviorçu, nəzəri, sistem təhlili
Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu
Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu

Sual: Aşağıdakılardan şansı sosiologiyanın funksiyası deyil (Çəki: 1)
İdrak
İdarəetmə
Tərbiyavi
Proqnozlaşdırıcı
 İdeoloji

BÖLMƏ: 0201 
Ad 0201 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: E.ə.VI-V ci əsirlərdə yaşamış çin mütəfəkkiri Konfitsiyə görə cəmiyyətin sosial 
siyasi həyatı hansı hissələrə bölünür (Çəki: 1)

Stabillik, Uyğunlaşma, Anarxiya
Nizamsızlıq, Stabillik, Böyük uyğunlaşma
Uyğunlaşma, Stabillik, Qeyri sabitlik
Stabillik, Avtomatizm, Analogiya
Müıtəqillik, Sabitlik, Böyük uyğunlaşma 

Sual: “Dövlət cəmiyyətin sosial önəmi olan ailənin sinonimidir ifadəsi hansı qədim 
dövr mütəfəkkirinə aiddir (Çəki: 1)

Loo-szı
Moa-szı
Periandr
Solon
 Konfutsi

Sual: “Patriarxal-parenalist” nəzəriyyə hansı qədim dövr mütəfəkkimrinə aiddir: (Çəki: 
1)

Konfutsi
Mao-szı
Mao-szı
Lao-szı
Şan-Yan
Solen

Sual: “Dövlət ədalətlə qanunlar əsasında qurulmalı və idarə olunmalıdır”-fikri hansı 
qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir (Çəki: 1)

 Pifaqor
 Sokrat
Heraklit
Platon
 Demokrit 

Sual: “Çox gülməlidir insanlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi məsləhət 
bilmədiyi halda, dövləti idarə etməyi rüşkatma yolu ilə həll edirlər” -fikri hansı qədim 
dövr mütəfəkkirinə aiddir (Çəki: 1)

Heraklit
Pifaqor
Demokrit
Platon
Sokrat



Sual: Qədim dövr mütəfəkkiri Sokrat hansı dövlət quruluşunu müdafiə edirdi (Çəki: 1)
Qanuna xidmət edən, hamı üçün eyni qəbuledilən ədaləti qoruyan 
Vətəndaşların mənafeyin xidmət edən dövlət
Hakim təbəqənin mənafeyinə xidmət edən dövlət
Qanuna xidmət edən dövlət
Qanuna və vətəndaşların mənafeyinə xidmət edən

Sual: Platona görə “İdeal dövlətdə” mühafizəçilərin funksiyası nədən ibarətdir (Çəki: 
1)

Muhafizəçilər-qulların hüquqlarını müdafiə edirdilər
Mühafizəçilər-dövlətin zor aparatını yaradırlar və arestokrat quldarların sinfi 

hökmranlığını qoruyurlar
Mühafizəçilər- əkinçi və sənətkarların hüquqlarını müdafiə edirlər
Mühafizəçilər – idarəedən və idarəolunanların hökmranlığını qoruyurlar
Mühafizəçilər- mövcud dövlət quruluşu və hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə 

edirlər 

BÖLMƏ: 0202 
Ad 0202 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Platona görə “pisidarəetmə formasıdır (Çəki: 
1)

Timokratiya
Oliqarxiya
Monarxiya
Demokratiya
Tiraniya

Sual: “Bir insan üçün qul, digəri üçün ağa-quldar olmaq faydalı və ədalətlidir”-fikri 
hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir: (Çəki: 1)

Aristotel
Ploton
Sokrat
Pifaqor
Demostfen

Sual: Arestotelə görə aşağıda qeyd olunanlardan hansılar “qeyri normal” dövlət 
formasına aiddir (Çəki: 1)



Tiraniya, oliqarxiya, demokratiya
Tiraniya, oliqarxiya, anarxiya
Demokratiya, aristokratiya, demokratiya
Tiraniya, politiya, demokratiya
Demokratiya, politiya, aristokratiya

Sual: Aristotelin ideal dövlət tipi hansıdır (Çəki: 1)
Aristokratiya
Politiya
Monarxiya
Tironiya
Oliqarxiya

Sual: Elimizm dövrü mütəfəkkiri Dikearxa görə “ideal dövlət” forması özündə hansı 
dövlət formalarının elementlərini birləşdirməlidir (Çəki: 1)

 Monorxiya, oliqarxiya, demokratiya
Monarxiya, aristokratiya, dekmokratiya
Manarxiya, demokratiya, politiya
Demokratiya, aristokratiya, politiya
Monarxiya, tiraniya, oliqarxiya 

Sual: “Cəmiyyətin sinfi-idarəçilik təşkilini zəruri və qanunauyğun hal hesab edən” 
-orta əsr mütəfəkkiri hansıdır (Çəki: 1)

Əl-Fərabi
İbn-Rüşd
İbn-Sina
Əl-Biruni
İbn-Sina 

Sual: . Makkavelliyə görə dövlətin əsasını nə təşkil etməlidir (Çəki: 1)
Güc və hamı üçün ali olan qanunlar
Hər cür əxlaqi prinsiplərdən azad olan güc
Hüquqi normalar
Hüquqi və əxlaqi prinsiplər
Vətəndaş cəmiyyəti

Sual: “Dövləti varlıların sadə xalqı istismar etmək üçün hökm apparatı vasitəsi” hesab 
edən intibah dövrü mütəfəkkiri hansıdır (Çəki: 1)

Tomas Mor
Frensis Bekon
Jan Boden
Nikolo Makiavelli
Con Lokk

BÖLMƏ: 0203 



Ad 0203 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Cəmiyyətdə hamının hamıya qarşı müharibəsi labüddür” ideyası kimə 
məxsusdur (Çəki: 1)

Tomas Hobbs
Con Lokk
Şarl lui Monteskye
Benedikt Spinoza
Pyer Qassendi

Sual: . Tomas Hobbsun siyasi təlimində üstünlük təşkil edən meyl (Çəki: 1)
Antidemokratik
 Demokratik
 Bürokratik
Vətəndaş azadlığı
Qanunun aliliyi

Sual: “Dövlətin yaranmasında başlıca məqsəd öncə xüsusi mülkiyyətin mühafizəıi 
zərurəti olmuşdur”-fikri aşağıdakı adları çəkilən mütəfəkkirlərdən hansına (Çəki: 1)

Şarl Lui Madeskye
Con Lokk
Benedit Srinoza
Pyer Qassendi
Tomas Hobbs

Sual: Ş.L.Monteskyeyə görə ideal dövlət tipi hansıdır (Çəki: 1)
Hakimiyyətin bir şəxsin əlində cəmlənməsinin qarşısını almaq
Hakimiyyəti parçalamay
Xalqın idarəetmədə iştirakını təmin etmək
Siyasi proseslərdə xalqın iştirakını təmin etmək
 Siyasi idarəetməni sadələşdirmək

Sual: “Cəmiyyətin mənəviyyatı qanunvericilik və idarə formasından asılıdır" fikri 
aşağıda adları çəkilən mütəfəkkirlərdən hansına məxsusdur (Çəki: 1)

Jan-Jak Russo
Deni di Dro
Şarl lui Motoskye
Con Lokk



Tomas Hobbs

Sual: Klod Adrian Helivetsiyə görə ən pis idarəetmə hansıdır (Çəki: 1)
Mütləq manarxiya
Teokratik monarxiya
Hərbi monarxiya
Konstitusiyalı monarxiya
maarifçi monarxiya

Sual: İctimai münasibətlərin fundamentini “Sinif-dövlət-siyasət” formulu ilə xarakterizə 
edən mütəfəkkirlər hansılardır (Çəki: 1)

K.Marks və F.Engels
K.Marks və F.Engels
Ş.L.Monteskye və C.Lokk
T.Hobbs və C.Lokk
F.Engels və İ.Kant

Sual: “Siyasi baxışlarda əxlaq məsələləri xüsusilə əxlaq mühüm yer tutur"-fikri kimə 
aiddir (Çəki: 1)

Con Eliat
Tomas Cefferson
Beniamin Frankilin
Tomas Cefferson
Olvin Toffer

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: N.Gəncəvinin siyasi idealı ilk əvvəl və sonra nə olmuşdur? (Çəki: 1)
utopik monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti
maarifçi monarxiya, sonra demokratik respublika
maarifçi feodalizm, sonra xalq hakimiyyəti
maarifçi monarxiya, sonra utopik dövlət
maarifçi monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti

Sual: M.F.Axundov yaradıcılığının ilk illərində hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi 
çıxış edirdi? (Çəki: 1)

Konstitusiya monarxiya



Maarifçi monarxiya
Demokratik respublika
burjua respublikası
xalq hakimiyyəti tərəfdarı

Sual: XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən M.Axundov hansı dövlət formasının tərəfdarı 
kimi çıxış edir? (Çəki: 1)

demokratik monarxiya
xalq hakimiyyəti
maarifçi monraxiya
konstitusiyalı monarxiya
inqilabçı dmokratiya

Sual: Cəlil Məmmədquluzadə siyasi görüşlərində hansı dövlət formasının tərəfdarı 
kimi çıxış edir? (Çəki: 1)

demokratik respublika
konstitusiyalı monarxiya
maarifçi monarxiya
burjua respublikası
cümhuriyyət respublikası

Sual: “Avesta”ya görə dövlət hakimiyyətinin möhkəmliyi nədən asılıdır (Çəki: 1)
Cəmiyətin mühavizəsindən
Vətəndaşlarda mənəvii borcun necə tərbiyə edilməsindən
Vətəndaşla dövlət arasındakı münasibətin xarakterindən
Cəmiyyətdəki ünsiyyət formasından
Vətəndaşlarda “vətəndaşlıq” hissinin necə tərbiyə edilməsindən

Sual: “Allah nemətləri hamı üçün yaradılmışdır, ona görə də nemətlər hamı arasındı 
bərabər bölüşdürülməlidir”-ideyası kimə məxsusdur (Çəki: 1)

Zərdüşt
 Mani
Məzdək
Babək
Cavidan 

Sual: Xürrəmilərə görə dövlət hançı prinsiplər əsasında idarə olunmalıdır (Çəki: 1)
Ordu və güc
Qanun və hüquq
Ədalət və bərabərlik 
Hüquqi normalar əsasında
Qanun əsasında



Sual: Mövcud istismarçı quruluşu tərifləyən, yoxsulluğa dözməyə çağıran mütəfəkkir 
hansı idi (Çəki: 1)

Bəhmənyar
M.Əhvədi
N.Gəncəvi
N.Tusi
Zərdüşt 

Sual: N.Gəncəvinin siyasi idealı hansı idarəetmə forması olmuşdur (Çəki: 1)
Konstitusiyalı monarxiya
Teokralik monarxiya
Xalq hakimiyyəti
Mütləq monarxiya
Maarifçi monarxiya

Sual: N. Tusiyə görə siyasətin neçə tipi mövcuddur (Çəki: 1)
4 
5
6
2
3

Sual: N. Tusiyə görə siyasətin hansı növləri mövcuddur (Çəki: 1)
Fəzilətli və naqis
Xeyrə və şərə xidmət edən
Səbəbi xeyir olan və səbəbi şər olanlar
daxili və beynəlxalq
Xarici və daxili

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Nəsrəddin Tusi siyasətin hansı növlərini göstərirdi? (Çəki: 1)
ölkə siyasəti, camaat siyasəti, kəramət siyasəti, sosial siyasət
ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, xarici siyasət, camaat siyasəti
ölkə siyasəti, kəramət siyasəti, camaat siyasəti, xarici siyasət
 ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, kəramət siyasəti, camaat siyasəti
ölkə siyasəti, qələbə siyasəti, zor və güc siyasəti, insanların rifah halını 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aparılan sosial siyasət



Sual: Mirzə Məhəmməd Kazımbəyin fikrincə dünyada siyasi həyatda hər şey necə 
inkişaf edir? (Çəki: 1)

dövlət başçılarının yürütdüyü siyasətin nəticəsində
təbii sarsılmaz qanunlar əsasında inkişaf edir
dövlət başçısının apardığı islahatların nəticəsində
dövlətin xeyirxah əməli fəaliyyətinin nəticəsində
dövlət başçısının nə dərəcədə maarifçi olmasıyla əlaqədar olaraq 

Sual: Mirzə Məhəmməd Əli Kazımbəyin fikrincə, xalqın əsarətə alınması, onun 
inkişafının dayandırılması deməkdir? (Çəki: 1)

totalitarizm
 avtoritarizm
müstəbidlik
 düşmənçilik
 ayrıseçkilik

Sual: Siniflərin yaranmasının özünəməxsus nəzəriyyəsini yaradan Həsənbəy Zərdabi 
cəmiyyəti yoxsullara və varlılara bölərək mülkiyyət və sərvətin nəyin nəticəsi 
olduğunu göstərirdi? (Çəki: 1)

qüvvətli olmağın
çox işləməyin
əməyin
qeyri-qanuni yolla qazanılan pulların 
xalqın istismar olunmasının

Sual: Azərbaycan xalqının siyasi fikrinin sistemli şəkildə şərh olunduğu ilk yazılı 
abidəsi necə adlanır (Çəki: 1)

Qanun
 Zərdüştlük
Avesta
Hökümdar
Sonsuz zaman

Sual: “İnsanlar könüllü şəkildə birləşmək arzusunda olduqları zaman, onların 
tələbatını ödəmək məqsədiylə yaranır”- fiziki hansı orta əsr mütəfəkkirinə məxsusdur 
(Çəki: 1)

M.Fizuli
M.Əvədi
Ə. Bəhmənyar
N. Gəncəvi
N. Tusi

Sual: Tusiyə görə dövlət hansı siniflərdən təşkil olunmalıdır: (Çəki: 1)
Qələm əhli, qılınc əhli, müamilə əhli, ziraət əhli



Aristokratiya, kütlə, publika
Elita ziyalılar, hərbiçilər
Tacirlər, ziyalılar, aristokratiya, hərbiçilər
Aristokratiya, kütlə, hərbisilər, kəndlilər

Sual: “Ölkə sahibi olmaq istəyənin yeddi xüsusiyyəti olmalıdır: atalıq, alicənablıq, 
mətinlik, kişilik əzmi, səbirli olmaq, var dövlət, sadiq köməkçilər”-fikri hansı orta əsr 
mütəfəkkirlərinə məxsusdur (Çəki: 1)

N.Tusi
M.Fizuli
N. Gəncəvi
Ə.Bəhmənyar 
M. Əmədi

Sual: A. Bakixanovun siyasi idealı hansı idarəetmə forması olmuşdur (Çəki: 1)
Ali dini başçının idarə etdiyi dövlət
maarifləşmiş monarxın idarə etdiyi dövlət
parlamentli monarxiya
Mütləq monarxiya
Qanunun hakim olduğu dövlətlər

Sual: “Ölkəni idarə edən monarx zülmünün və cəhalətin əlehinə olmalıdır”-fikri hansı 
mütəfəkkirə məxsusdur (Çəki: 1)

A.Bakıxanov
M.F. Axundov
N.Tusi
N.Gəncəvi
 M.M.Ə.Kazımbəy

Sual: “Dünyada o cümlədən də siyasi həyatda hər şey təbii, sarsılmaz qanunlar 
əsasında inkişaf edir”-ideyası hansı mütəfəkkirə məxsusdur (Çəki: 1)

M.M.Ə.Kazımbəy
M.F.Axundov
A. Bakıxanov
H. Zərdabi
C. Məmmədquluzadə

Sual: Aşağıda adları çəkilən mütəfəkkirlərdən hansı xalqı mövcud quruluşu zorakı 
yolla devirməyə xalqı üsyana səsləyirdi (Çəki: 1)

M.F. Axundov
H. Zərdabi
C. Məmmədquluzadə
A.Bakıxanov
M.Kazımbəy
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Sual: Əbülhəsən Bəhmənyar feodalizm quruluşu haqqında nə deyirdi və səadətə 
çatmaq yolunu nədə görürdü (Çəki: 1)

o mövcud quruluşu tərifləyir və səadətə çatmaq yolunu təhsil və mənəvi 
təkmilləşmədə görürdü

o mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu təhsil və mənəvi 
təkmilləşmədə görürdü

o mövcud quruluşu tərifləyir və səadətə çatmaq yolunu xeyirxah hökmdarda 
görürdü

 o mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu inqilabda görürdü
o mövcud quruluşu pisləyir və səadətə çatmaq yolunu xalqın hakimiyyətə 

gəlməsində görürdü

Sual: Nizami Gəncəvi feodal cəmiyyətinin nöqsanlarının başlıca səbəbini nədə 
görürdü? (Çəki: 1)

ədalətsizliyə, zorakılığa və qarətə əsaslanan dövlətin xaraketrində görürdü
şahların dövləti düzgün idarə etməmsində görürdü
şahların əhali tərəfindən seçilməmsində görürdü
şahların maariflənməsində görürdü
ədalətsizliyə və zorakılığa əl atan şahlar monarx¬ların maarifçi olmamasında 

görürdü

Sual: M.Ə.Rəsulzadə hürriyyətin beş əsas formasını göstərirdi? (Çəki: 1)
söz azadlığı, mətbuat azadlığı, azsaylı xalqların azadlığı, vicdan azadlığı, ittifaq 

azadlığı
 söz azadlığı, mətbuat azadlığı, milli azadlıq, malın, canın mühafizə olunması, 

vicdan azadlığı
söz azadlığı, mətbuat azadlığı, cəmiyyət və ittifaq azadlığı, vicdan azadlığı, xalq 

azadlığı
söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, malın, canın 

mühafizə olunması
söz azadlığı, mətbuat azadlığı, malın və canın mühafizə olunması, cəmiyət və 

ittifaq azadlığı, vicdan azadlığı

Sual: Nəriman Nərimanov gənclik illərində hansı dövlət formasını təbliğ edirdi? (Çəki: 
1)

Konstitusiya monarxiya



Maarifçi monarxiya
Demokratiya respublika
Sosialist demokratiya
Despotiya

Sual: Yaradıcılığının ilkin dövrlərində M.F.Axundov hansı idarəetmə formasını 
müdafiə edirdi: (Çəki: 1)

Parlament monarxiya
Mütləq monarxiya
Teokratik monarxiya
Teoloj monarxiya
Maarifçi monarxiya

Sual: “Kəmalüdövlə məktubları” əsərində M.F.Axundov hansı idarəetmə formasını 
təbliğ edirdi (Çəki: 1)

Teokratik monarxiya
Mütləq monarxiya
Parlament monarxiya
Konstitusiyalı monarxiya
Maarifçi monarxiya

Sual: Axundova görə konstitusiyalı monarxiya şəraitində monarxın başlıca vəzifəsi nə 
olmalıdır (Çəki: 1)

Yalnız qəbul olunmuş qanunlar təsdiqlənməlidir
Qanunlar tətbiq olunmalıdır
Yalnız əmirlər verilirdi
Qəbul olunmuş qanunlara riayət edilməlidir
Ölkənin mühafizəsi ilə məşğul olmalıdır 

Sual: H. Zərdabi cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mədəni geriliyinin səbəbi kimi hansı 
amili göstərirdi (Çəki: 1)

xalqın ictimai aktivliyinin aşağı səviyyədə olması
Xalqın müasir elmi biliklərdən xəbərsiz olması
Xalqın siyasi şüur səviyyəsinin aşağı olması
Xalqın siyasi mədəniyyət səviyyəsinin aşağı olması
Xalqın siyasi savadsızlığı

Sual: C. Məmmədquluzadənin ideal dövlət quruluşu aşağıda qeyd olunanlardan 
hansıdır (Çəki: 1)

Demokratik respublika
Konstitusiyalı monarxiya
Parlamentli monarxiya
Respublika
Monarxiya



Sual: Yaradıcılığının ilkin mərhələlərində M.Ə. Rəsudzadə hansı ideologiyanın 
tərəfdarı olmuşdur (Çəki: 1)

İslamçılıq
Demokratiya
Sosial demokratiya
Liberializm
 Mühafizəkarlıq

Sual: M.Ə.Rəsulzadə hürriyyətin neçə formasını fərqləndirirdi: (Çəki: 1)
3
5
4
7
 2 

Sual: M.Ə. Rəsulzadənin siyasi irsində hansı ideyalar aparıcı rol oynayırdı (Çəki: 1)
Hürriyyət və azadlığı
Vətəndaş azadlığı
Hüquq bərabərliyi
Vicdan azadlığı
Mülkiyyət azadlığı 
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Sual: Siyasi fəaliyyətin əsas predmeti nədir? (Çəki: 1)
ictimai nəzarət
dövlət hakimiyyət
xalq hakimiyyəti
nümayəndəli hakimiyyət

Sual: Siyasi əlaqələrin ən sadə forması nədir? (Çəki: 1)
siyasi təşkilatlar 
siyasi ittifaqlar
ictimai təşkilatlar
ictimai münasibətlər
siyasi münasibətlər



Sual: Siyasi münasibətlərin mürəkkəb forması nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin siyasi sistemi
siyasi partiyalar
siyasi birliklər
ictimai-siyasi quruluş
ictimai birlik formaları 

Sual: Siyasətin səviyyələri aşagıdakılardır: (Çəki: 1)
mikro,meza və meqa səviyyələri
aşağı,ondan bir az yüksək və yüksək səviyyələr 
orta,ali,yüksək səviyyələr
aşağı,orta,ali səviyyələr
orta,ali,meqa səviyyələr

Sual: Siyasi mənafe neçə əsas mərhələdən keçir? (Çəki: 1)
4
3
5
2
6

Sual: Siyasətin beynəlxalq subyektləri bunlardır (Çəki: 1)
müxtəlif xarakterli beynəlxalq təşkilatlar
ayrı-ayrı dövlətlər arasında yaradılan ittifaqlar
ATƏT vəBMT
Milli dövlətlər, supermilli, təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları BMT-yə daxil olan 

təşkilatlar
iri şirkətlər və milli birliklər

Sual: Siyasi münasibətlər hansı əlaqələrin formasıdır: (Çəki: 1)
Siyasi 
İctimai
Sosial
Sosial-siyasi
Siyasi və iqtisadi

Sual: Siyasi münasibətləri hansı amillər müəyyənləşdirir: (Çəki: 1)
Sosial maraqlar
Siyasi maraqlar 
Siyasi-psixoloji maraqlar
siyasi-iqtisadi maraqlar
Sosial-siyasi maraqlar



Sual: Siyasi əlaqələrin bir forması olub insanların siyasi maraqlarının üst-üstə düşüb 
düşməməsi əsasında təşəkkül tapan siyasi əməkdaşlıq və siyasi rəqabətdə təzahür 
edən münasibətlər necə adlanır: (Çəki: 1)

İctimai-siyasi münasibətlər
Sosial-siyasi münasibətlər
İctimai münasibətlər
Sosial münasibətlər
Siyasi münasibətlər 

Sual: İnsanları siyasi maraqlara, siyasi baxışlara görə bir-birindən ayıran, özünün 
daxili təşkilatının xüsusiyyətlərinə görə öz yerini tutan müxtəlif siyasi birliklərin 
məcmusu necə adlanır: (Çəki: 1)

Siyasi struktur 
sinfi struktur
Demokrafik struktur
 Milli-etnik struktur
Sosial struktur

Sual: Siyasəti insan birliklərinin formaları arasında münasibətlərin ən vacibi hesab 
edən mütəfəkkir kimdir: (Çəki: 1)

Aristotel
 Platon
Pifaqor
Siseron
Demokrat

Sual: Aşağıda adları çəkilən mütəfikirlərdən hansı “siyasəti” birgəyaşamaq sənəti 
hesab edən: (Çəki: 1)

Aristotel
Platon
Pifaqor
Siseron
Demokrat
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Sual: İctimai həyat anlayışı altında nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ictimai əlaqələrin məcmus 



sosial-siyasi əlaqələrin toplusu
insanların arasında ictimai əlaqələrin istehsalı və təkrar istehsal
ictimai birliklər arasındakı münasibətlər toplusu
sosial-siyasi əlaqələrin təkrar istehsalı

Sual: Siyasi münasibətlərin mahiyyətini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
siyasi münasibətlərin xarakterini ictimai fəaliyyət müəyyən edir
Siyasi münasibətlər iqtisadi fəaliyyətlə müəyyən olunur
siyasi münasibətlər hərbi fəaliyyətlə müəyyən edilir
siyasi münasəibətlərin xarakteri mənəvi-mədəni fəaliyyətlə müəyyənləşir
Siyasi münasəibətlərin xaraakterini siyasi fəaliyyəti müəyyən edir

Sual: Siyasi birliklərin hansı formaları mövcuddur? (Çəki: 1)
siyasi partiyalar və ittifaqlar
partiyalar və ictimai birliklər
dövlət və siyasi partiyalar
şirkətlər və ittifaqlar
assosiaativ qruplar və partiyalar

Sual: Siyasi partiyalar və ittifaqlar hansı məqsədlə yaradılır? (Çəki: 1)
qrup mənafelərini əks etdirmək 
milli mənafeləri qorumaq
ictimai maraqlara cavab vermek 
dövlət hakimiyyətini əldə etmək və maraqlarına görə istifadə etmək
hakimiyyət strukturlarını qurumaq

Sual: Y.M.Danken siyasətdə hansı üç aspekti əsas hesab edir? (Çəki: 1)
rəhbərlik, idarəçilik, strategiya 
idarəçilik, strategiya,mülahızə
darəçilik, taktika,strategiya
strategiya, mülahizə,rəhbərlik 
rəhbərlik təşkilatçılıq, idarəetmə

Sual: Siyasətin N.Tusi tərəfindən aşağıdakı formaları ğöstərilir: (Çəki: 1)
ölkə,kəramət,təzilət,şücaət 
camət,kəramət,xalq,dövlət
qələbə,kəramət,ləyaqət,xalq
ölkə,şücaət,kəramət,mərifət 
ölkə,qələbə,kəramət,camaət

Sual: Siyasətin necə əlaməti var: (Çəki: 1)
7
4
5



2
3

Sual: Fransız politoloqu J. M. Danken siyasət terminini izah etmək üçün hansı amilləri 
ön plana çəkir: (Çəki: 1)

İdarəçilik, strategiya, mülahizə 
İdeya, hakimiyyət, cəmiyyət
Mülahizə,idealogiya, strategiya
Sosial-siyasi münasibətlər və siyasi idarəetmə
Azadlıq, aşkarlıq,milli siyasət

Sual: insanların ictimai rifahın əlavə edilməsinə yönəldilmiş şüurlu fəaliyyət siyasətə 
hansı amildən yanaşmanı özündə təzahür etdirir: (Çəki: 1)

Sosial
Etit 
Hakimiyyət
Stratifikasiya
İctimai

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı siyasətin komponentlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Konkret ictimai quruluşun arzuedilən obrazı
siyasi reallıq
Siyasi məqsədlə ideala nail olmaq yolları və vasitələri
İdeal
 Sosial-iqtisadi reallıq 

Sual: Siyasətin neçə funksiyası fərqləndirilir. (Çəki: 1)
7
3
5
6
2

Sual: Çoxcəhətli ictimai münasibətlərin, insan fəaliyyətinin, davranışlarının, 
baxışlarının, hakimiyyətə dair və cəmiyyətin idarə olunmasında konkret məsələlərə 
görə insanlar arasında mövcud olan rəngarəng əlaqələrin toplusu necə adlanır: (Çəki: 
1)

Siyasət
Hakimiyyət
İdealogiya
Siyasi sistem
Siyasi baxışlar
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Sual: Siyasi rəqabət və siyasi əməkdaşlıq nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
siyasi həyatın xüsusiyyətlərini və onun inkişaf vəziyyətini
cəmiyyətdə mənafelərin əksliyini və qarşıdurmasını
siyasi razılaşmanı və konsepsiyasını
siyasi partiyalar arasındakı əsas mövqeləri
siyasi birliklər arasında qarşılıqlı yaxınlaşmanı
siyasi birliklər arasında qarşılıqlı yaxınlaşmanı

Sual: Cəmiyyətin inkişafında sosial maraqlar nəyə dəlalət edir? (Çəki: 1)
çoxpartiyalılığın formalaşmasına
əks tərəflərin qarşıdurmasına
fikir plyüralizminə 
əks siyasi mövqeylərin meydana gəlməsinə
mənafelər əksliyinə

Sual: Siyasətin əsas komponentləri bunlardır: (Çəki: 1)
idel obraz,siyasi reallıq,qiymətləndirmə
arzu edilən quruluş obrazı,siyasi reallıq,siyasi məqsədə çatmağın yolları və 

vasitələri
qiymətləndirmə, təşkilatlanma,məqsədə çatmaq yolları
ideal quruluşun obrazı,straneji,qiymətləndirmə,siyasi reallıq
siyasi məqsəd,taktika,strategiya və siyasi reallıq

Sual: Siyasətin hansı elementləri vardır? (Çəki: 1)
ideoloji yanaşma,siyasi təsisatlar
normativ ideyalar,hakimiyyət və siyasi ideyalar,münasibətlər,siyasi institutlar
siyasi institutlar və təşkilatlar
qanunlar,nəzəriyyə və baxışlar
ideyalar,doktrianalar və nəzəriyyələr

Sual: .Siyasi mənafelərin əsas məhrələləri bunlardır? (Çəki: 1)
subyektin vəziyyəti, dərk olunma səviyyəsi,real qiymətləndirmə,təsislənmə
təsisatlanma,təşkilatlanma,başa düşmə
dərk etmə,təsisatlanma,ideoloji yanaşma
praktiki yanaşma,təsisatlanma,təşkilatlanma,real qiymətləndirmə
praktiki əlaqələrdə subyektin vəziyyəti,dərk olunması,davranış və fəaliyyət 

motivləri,mənafelərin təsisləndirilməsi,hərəkətin özü



Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı siyasətin subyektinə aid deyil: (Çəki: 1)
Siyasətin bilavasitə iştirakçıları
Siyasi elitalar
Birbaşa subyektlər
Bilavasitə subyektlər
Siyası hakimiyyət 

Sual: Siyasi hakimiyyətin əldə edilib, istifadəsi və bölüşdürülməsinə dair siyasi 
həyatın subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı fəaliyyəti hansı münasibətləri 
xarakterizə edir: (Çəki: 1)

Siyasi 
Sosial
İctimai
İqtisadi
 Psixoloji

Sual: Siyasi münasibətlərin mərkəzi nöqtəsini hansı münasibətlər təşkil edir: (Çəki: 1)
Hakimiyyətə dair mərkəzdə və yerlərdə yaranan münasibətlər
Siyasi münsaibətlərə dair münasibətlər
Sosial strukturun elementləri arasındakı münsaibətlər
Vətəndaşlar arasındakı sosial-siyasi münasibətlər
Sosial-siyasi münasibətlər

Sual: Subyektin tərkibinə görə siyasi münasibətlər neçə qrupa bölünür: (Çəki: 1)
4
6
2
5
3

Sual: Cəmiyyətdə müxtəlif sosial qruplar əmələ gətirən ictimai münasibətlər forması 
və real əlaqələr neçə adlanır: (Çəki: 1)

Mənası
Maraq
 İdealogiya
 Siyasət
Fəaliyyət

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı siyasi mənafenin mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 
1)

Cəmiyyətdə praktik əlaqələrdə subyektin vəziyyəti və bu vəziyyətin dərk olunma 
səviyyəsi

Davranış və fəaliyyət motivləri
Mənafelərin təsisləndirilməsi



Qanunun aliliyinin təmin olunması 
Obyektiv aləmdə mənafenin təsdiq olunması prosesindən ibarət hərəkətin özü

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı siyasi mənafenin təmsil edən orqana görə 
fərqləndirilən tiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)

Dölət
Partiya
İdarəetmə 
ictimai təşkilatlar
İctimai birliklər
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Sual: Şəxsiyyətin tabeetmə modeli kim tərəfindən irəli sürülmüşdür (Çəki: 1)
T.Hobbs 
A.Smit
H.Spenser
C.Lokk
M.Veber

Sual: Şəxsiyyətin siyasətə neçə təsir forması mövcudur (Çəki: 1)
5
3
6
8
7

Sual: Lider-hakimiyyəti əldə,insanları isə itaət altında saxlamağı bacaran hökmdardır” 
fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

N.Makiavelli 
Ş.Moneskyö
C.Lokk
A.Foma
Aristotel

Sual: Liderliyin psixoanaliz mövqeyindən açıqlayan mütəfəkkir hansıdır (Çəki: 1)
Z.Freyd 



F.Nitsşe
C.Lokk
S.Xuk
M.Veber

Sual: Siyasi liderliyin subyektinə aiddir (Çəki: 1)
Siyasi partiya və qruplar,ayrıca fərdlər 
Siyasi qruplar və ayrıca fərdlər
Siyasi partiya və ayrıca fərdlər
xalq,sosial qrup və təbəqələr
millət,sosial qrup və təbəqələr

Sual: İnsanın bioloji xüsusiyyətləri hansılardır (Çəki: 1)
insanın səmiyyətdə qazandığı sosial ünsiyyətlər
İnsana irsən qabliyyət formasında verilən vergi
İnsana irsən keçən fiziki xüsusiyyətlər
İnsanın sosial-siyasi xüsusiyyətləri
İnsanın digərləriylə ünsiyyət zamanı qazandığı, xüsusiyyətləri

Sual: İnsanın psixoloji xüsusiyyətinə hansı aiddir (Çəki: 1)
Cəmiyyəti dərketmə prosesi
Cəmiyyətdəki sosial-siyasi vəziyyətidərketmə prosesi
 Özünüdərketmə prosesi
Sosial prosesləri dəketmə prosesi
İctimai prosesləri dərketmə prsesi

Sual: Həyatın inkişafının ilkin pillələrində meydana gələn konkret subyektin 
bütövlüyünü ifadə edir (Çəki: 1)

Cəmiyyət
Sosial qrup
İnsan
Fərd
Şəxsiyyət

Sual: Konkret tarixi münasibətlərin məhsulu və aparıcısı kimi çıxış edən, özünün 
şüuru ilə onlara təsir göstərən, əmək, sosial-siyasi fəaliyyətinə və cəmiyyətdə tutduğu 
mövqeyinə görə fərqlənən, öz üzərinə sosial funksiyalar götürən və bu funksiyaları 
idarə edən subyekt kimdir (Çəki: 1)

varlıq
Şəxsiyyət
Fərd
 İnsan
Cəmiyyət



Sual: Şəxsiyyətin modelləri hansılardır (Çəki: 1)
Tabeetmə, mənafe, demokratiya
Tabeetmə, mənafe, plyuralist
Mənafe, demokratik, avtoritar
Tabeetmə, demokratik, avtoritar
Demokratik, mənafe, plyuralist

Sual: Şəxsiyyətin mənafe modeli hansı mütəfəkkirlər tərəfindən irəli sürülmüşdür 
(Çəki: 1)

C. Lokk və A. Smit
T.Hobb və A.Smit
A.Smit və H. Srenser
A. Smit və C. Lokk
C. Lokk və Ş. Mönkeskyö 

Sual: Şəxsiyyətin plüralist modelinə görə siyasi proseslərdə aparıcı rol hansı 
elementə məxsusdur (Çəki: 1)

Kütlə və siyasi partiya
Siyasi partiya və qruplar
Siyasi hakimiyyət və siyasi partiyalar
Cəmiyyət və siyasi qruplaşmalar
Dövlət və siyasi hakimiyyət
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Sual: Konkret tarixi münasibətlərin məhsulu və aparıçısı kimi jıxış edən, özünün 
şüuru ilə onlara təsir göstərən, əmək, sosial-siyasi fəaliyyətinə və çəmiyyətdə tutduğu 
mövqeyə görə fərqlənən, öz üzərinə sosial funksiyalar götürən və bu funksiyaları içra 
edən insan kimdir (Çəki: 1)

Şəxsiyyət
fərd
insan
cəmiyyət
varlıq

Sual: Şəxsiyyətin plüralist modelinə görə siyasi proseslərdə aparıcı rol oynayan 
element hansıdır (Çəki: 1)

Siyasi partiya və qruplar 



Siyasi hakimiyyət və siyasi partiyalar
Dövlət və siyasi partiyalar
Cəmiyyət və siyasi qruplaşmalar
Kütlə və siyasi partiyalar

Sual: Siyasi lideri fetişləşdirən,onun xalqdan,sinifdən azad olmasını zəruri heab edən 
müəllif (Çəki: 1)

S.Xuk 
Z.Freyd 
F.Nitsşe
C.Lokk
M.Veber

Sual: “İnsanlar yemək və su kimi siyasi lidersiz də keçinə bilməzlər”- bi fikir kimə aidir 
(Çəki: 1)

De Qoll 
F.Nitsşe
C.Lokk
M.Veber
S.Xuk

Sual: N.Tusiyə görə lider olmaq istəyənin insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır 
(Çəki: 1)

atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,siyasi mədəniyyətəbirli olmaq,var-dövlət 
sahibi olmaq,sadiq köməkçilər 

mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq,sadiq köməkçilər
atalıq,mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq,
atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,səbirli olmaq,sadiq köməkçilər
atalıq,alicənablıq,mətinlik,tam əzm,səbrli olmaq,var-dövlət sahibi olmaq,sadiq 

köməkçilər

Sual: .Ənənəvi liderin başlıca xüsusiyyəti (Çəki: 1)
Elitaya mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inam 
Kütləyə mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inam
Elitaya mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inamsızlıq
 Kütləyə mənsub olmaq,ənənələrin müqəddəsliyinə inamsızlıq
Ənənələrin müqəddəsliyinə inam

Sual: Siyasi liderin obyektinə aiddir (Çəki: 1)
millət,xalq,sosial qrup və təbəqələr,professional və demoqrafik qruplar 
millət,sosial qrup və təbəqələr,professional və demoqrafik qruplar
millət,xalq,və sosial təbəqələr,professional və demoqrafik qruplar
millət,xalq,sosial qrup və təbəqələr və demoqrafik qruplar
xalq,sosial qrup və təbəqələr,professional və demoqrafik qruplar



Sual: Ənənəvi liderin başlıca xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Ənənəvi liderin başlıca xüsusiyyətləri
Mövcud qanunlara sadiq olmaq
Elitaya mənsub olmaq, ənənələrin müqəddəsliyinə inam
Kütləvi mənsub olmaq, qanunun aliliyinə inam
Aristokratiyaya mənsub olub, mövcud qanunlarla idarə etmək 

Sual: Harizmalı liderin başlıca xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Rəhbərə inamsızlıq
Qeyri adi keyfiyyətlərə malik olmaq
rəhbərə hadsiz inam
Rəhbərin qabliyyətinə hədsiz inam, onun əlahiddəliyi, şəxsiyyətə pərəsdiş
Şəxsiyyətə pərəsdiş

Sual: Totalitar liderin səciyyəli cəhəti (Çəki: 1)
Hakimiyyətin bir fərdin əlində cəmlənməsi
Hakimiyyətin bir qrup, partiya və fərdin əlində cəmlənməsi
Hakimiyyətin bir partiyanın əlində səmlənməsi
Hakimiyyətin bir fərdin fərdin və ya əlində səmlənməsi
Hakimiyyətin bir qrupun əlində səmlənməsi

Sual: Siyasi liderin obyektinə aiddir (Çəki: 1)
Millət, sosial qrupp və təbəqələr
Siyasi partiya, qrupp və ayrıca fərdlər
Xalq, sosial qrup və təbəqələr
Millət, xalq, sosial qrupp və təbəqələr, professional və demokrafik 
Sosial qrup, sinif və sosial təbəqələr 

Sual: Siyasi liderin subyektinə aiddir (Çəki: 1)
Millət, sosial qrup, təbəqə
Siyasi partiya, qrup və ayrıca fərdlər
Siyasi partiya və ayrıca fərdlər
Xalq, sosial qrup və təbəqələr
Xalq, millət, cəmiyyət 
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Sual: Şəxsiyyətin modelləri hansılarır (Çəki: 1)
Tabeetmə,mənafe,pllyuralist 
Tabeetmə,mənafe,demokratik
mənafe,pllyuralist, avtoritar
demokratik,avtoritar, mənafe
Tabeetmə,avtoritar, demokratik

Sual: Şəxsiyyətin mənafe modeli hansı mütəfəkkirlər tərəfindən irəli sürülmüşdür 
(Çəki: 1)

A.Smit və H.Spenser 
T.Hobbs və A.Smitt
H.Spenser və A.Smit
C.Lokk və A.Smit
A.Smit və M.Veber

Sual: Şəxsiyyətin siyasətə təsiri nədən asılıdır (Çəki: 1)
Şəxsi mövqe və siyasi fəallıq 
Şəxsi mövqe və sosial-siyasi fəallıq
İctimai fəaliyyət və siyasi fəallıq
Sosial mövqe və siyasi fəallıq
Sosial vəziyyət və şəxsi mövqe

Sual: Ali-bioloji tip,fövqəlinsan haqqında konsepsiyanın müəllifi kimdir (Çəki: 1)
F.Nitsşe 
Z.Freyd
S.Xuk
De Qoll
M.Veber

Sual: M.Veberə görə siyasi liderliyin növləri hansılardır (Çəki: 1)
ənənəvi,harizmalı,rasional-leqal 
ənənəvi,demokratik,totalitar
harizmalı,avtoritar,demokratik
rasional-leqal,demokratik,totolitar
ənənəvi,harizmalı,demokratik

Sual: Harizmalı liderin başlıca xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
Rəhbərin qabiliyyətinə hədsiz inam, onun əlahiddəliyi, şəxsiyyətə pərəstiş 
Rəhbərə inamsızlıq,şəxsiyyətə pərəstiş
Rəhbərin əlahiddəliyi, şəxsiyyətə pərəstiş
Rəhbərə hədsiz inam
Şəxsiyyətə pərəstiş



Sual: Şəxsiyyətin siyasətə təsiri nədən asılıdır (Çəki: 1)
Sosial vəziyyət və şəxsi mövqe
Sosial fəallıq və şəxsi mövqe
Şəxsi mövqe və siyasi fəallıq
Sosial mövqeyə və ictimai fəallıq
İctimai fəaliyyət və siyasi fəallıq

Sual: Şəxsiyyətin siyasətə necə təsir forması mövcuddur (Çəki: 1)
7
3
8
5
2

Sual: Liderliyi “psixoanaliz” mövqeyindən açıqlayan mütəfəkkir hansıdır (Çəki: 1)
F. Nitsşe
Z. Freyd
S.Xuk
M. Veber
C.Lokk

Sual: Siyasi lideri fetisləşdirən, onun xalqdan, sinifdən azad olunmasını zəruri hesab 
edən müəllif hansıdır (Çəki: 1)

M.Veder
C.Lokk
S Xuk
F. Nitsşe
Z. Freyd 

Sual: “İnsanlar yemək və su kimi siyasi lidersiz də keçineə bilməzlər-fikri kimə aiddir 
(Çəki: 1)

S.Xuk
F.Nitsşe
De Qoll
M.Veber
C.Lokk

Sual: M. Veberə görə siyasi liderlərin növləri hansılırdır (Çəki: 1)
Ənənəvi, harizmalı, demokratik
Ənənəvi, harizmalı, rasional-leqal
Harizmalı, avtoritar, demokratik
Ənənəvi, demokratik, totalitar
Harizmalı, rasional-leqal, demokratik
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Sual: “Hakimiyyətin məqsədi cəmiyyətin bütövlüyünü və birliyini təmin etməkdir” fikri 
hansı filosofa məxsusdur? (Çəki: 1)

Platon
Makiavelli 
Aristotel
Kant 
H.Morgentau

Sual: Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin mənbəyi nədir? (Çəki: 1)
siyasi qruplr və təşkilatlar
siyasi partiyalar
ictimai-kütləvi hərəkatlar
Azərbaycan xalqı
Dövlət hakimiyyətinin mənbəyi olmur.

Sual: Hakimiyyət bölgüsü prinsipini ilk dəfə kim irəli sürmüşdür? (Çəki: 1)
Ş.Monteskyö
C.Lokk 
T.Hobbs
N.Makiavelli
A.Helvetsi

Sual: Hakimiyyət bölgüsü anlayışı Azərbaycan Konstusiyasının hansı müddəsində öz 
əksini tapmışdır (Çəki: 1)

16-cı
8-ci 
11-ci 
7-ci
3-cü

Sual: ”Hakimiyyətin məqsədi cəmiyyətin bütövlüyünü və birliyini təmin etməkdir “-fikri 
hansı mütəfəkkirə məxsusdur (Çəki: 1)

Aristotel 
Platon
Siseron 



Makiavelli 
Hobbs 

Sual: Hakimiyyəti Allahın yaratdığı qayda hesabedən mütəfəkkir kimdir (Çəki: 1)
H.Morgentan 
F.Akvinalı
T.Hobbs 
C.Lokk 
N.Makiavelli 

Sual: .”Hakimiyyət bir insanın digər insanların şüuru və hərəkətləri üzərində 
nəzarətdir “-fikri hansı mütəfəkkirə məxsusdur (Çəki: 1)

F.Akvinalı
T.Hobbs
H.Margentau 
N.Makiavelli 
C.Lokk

Sual: ”Hakimiyyət ayrıca bir fərdin və ya qrupun başqaları üzərində öz iradəsini 
həyata keçirməsidir”-fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

P.Blau
Aristotel 
Platon 
C.Lokk
T.Hobbs 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı hakimyyətin izah olunmasında istifadə olunan 
amillərə aid deyil (Çəki: 1)

Sistemli yanaşma 
Teleoloji 
Biheviorist
Sosioloji
Psixoloji 

Sual: Hakimiyyəti bəzi insanların əmrlər verməsi, digərlərinin isə onu yerinə 
yetirməklə məşğul olması kimi izah edən amil hansıdır (Çəki: 1)

Relyasionist 
Biheviorist 
Psixoloji
Teleoloji 
Struktur-funksional 

Sual: Hakimiyyəti insan cəmiyyətinin özünütəşkili üsulu, sosial təşkilat kimi izah edən 
amil aşağıda qeyd olunanlardan hansıdır (Çəki: 1)

Struktur-funksional 



Relyasionist 
Biheviorist
Psixoloji 
Teleoloji

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar hakimiyyətin aləti sayılır (Çəki: 1)
Siyasi partiay,dövlət 
Dövlət,cəmiyyətin siyasi sistemi 
Siyasi sistem, siyasi hakimiyyət 
İdarəetmə,rəhbərlik 
Dövlət, siyasi hakimiyyət 
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Sual: Hakimiyyət hansı səviyyələrdə təşkil olunur (Çəki: 1)
aşağı,orta,kiçik
yüksək,orta,ali 
makro,mikro,orta
orta,aşağı,meqa
mikro,makro,aşağı

Sual: Hakimiyyətin hansı səviyyəsi idarəetmədə əlaqələdirici kimi çıxış edir? (Çəki: 1)
birinci səviyyə əsasdır
üçüncü səviyyə əsas və əlaqələndiricidi
heç bir əsa deyil
ikinci səviyyənin rolu yoxdur
orta səviyyə 

Sual: C.Lokka görə dövlət hakimiyyətinin əsas vəzifəsi hansılardır (Çəki: 1)
qanunlar qəbul etmək,onu pozanları cəzalandirmaq,vətəndaşları xarici 

təcavüzdən qorumaq
Dövləti iqtisadi,hərbi və siyasi cəhətdən idarə etmək
Dövləti hərbi cəhətdən qorumaq,müvafiq,qanunlar qəbul etmək
azadlığı,müstəqilliyi qorumaq,qanunların aliliyini təmin etmək
hərbi və siyasi cəhətdən dövləti qorumaq,azadlığı təmin etmək

Sual: S.Monteskyö hansı əsərində hakimiyyət bölgüsünü əsaslandırmışdır? (Çəki: 1)



demokratik quruluş
Respublika
qanunların ruhu
Fars məktubları
dövlət və cəmiyyət

Sual: Relyasionist aspekt hakimiyyətə neçə qiymət verir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin özünütəşkili üculu kimi
sosial ünsiyyət vasitəsi kimi 
iki partnör arasındakı münasıbət kimi
davranış tipi kimi
qarşıya qoyulmuş məqsəd uğrunda mübarizə üculu kimi.

Sual: M.Veberə görə nüfuz hakimiyyətinin neçə növü var (Çəki: 1)
2
3
1
4
5

Sual: Nüfuz hakimiyyətinin növləri hansılardır (Çəki: 1)
Ənənəvi, harizmalı, rasional-leqal 
Ənənəvi ,liberal 
Rasional –leqal, liberal, demokratik 
Harizmalı,sosial-demokratik 
Ənənəvi,harizmalı, sosial-demokratik 

Sual: Siyasi hakimiyyətin fəliyyətinin normal olması üçün başlıca şərt hansıdır (Çəki: 
1)

Siyasi lideri düzgün seçmək 
Cəmiyyətdə mövcud olan mənafelərin düzgün əlaqələndirilməsi 
Qanun aliliyini təmin etmək 
Vətəndaş-dövlət arasındakı münasibəti düzgün əlaqələndirmək 
Şəffaf seçkilər keçirmək 

Sual: A.Entsioniyə görə hakimiyyətin həyata keçirilmə vasitələri hansılardır (Çəki: 1)
Utilitar,məcburi,normativ
Sosial,iqtisadi,məcburi 
Siyasi,iqtisadi,məcburi 
Utilitar,normativ,məcburi 
Sosial və normativ 

Sual: Hakimiyyətin təzahür formaları hansılardır (Çəki: 1)
Hüquqi normalar 



Hakimiyyət 
Ağalıq,rəhbərlik 
.Parlament 
Qanunlar 

Sual: Hakimiyyətin bir sıra adamların digərlərinə mütləq və ya nisbi tabeçiliyini 
nəzərdə tutan təzahür forması necə adlanır (Çəki: 1)

Ağalıq 
Tabelik 
Rəhbərlik 
İdarəetmə 
Nüfuz hakimiyyəti 

Sual: Hakimiyyətin öz iradəsini birbaşa və dolayı yolla idarə olunan obyektlərə qəbul 
etdirilməsini nəzərdə tutan təzahür forması necə adlanır (Çəki: 1)

Ağalıq 
Tabelik 
Rəhbərlik 
İdarəetmə
Nüfuz hakimiyyəti 
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Sual: Hakimiyyətin təzahür formaları hansılardır? (Çəki: 1)
idarəetmə,təşkiletmə,məcburetmə,normativləşdirmə
ağalıq,idarəetmə,rəhbərlik,məcburetmə,nəzarət
ağalıq,rəhbərlik,idarəetmə,təşkiletmə,nəzarət
agalıq,məcburetmə,təşkiletmə,nəzarət
nəzarət,normalaşdırma,təşkiletmə,rəhbərlik

Sual: Siyasi hakimiyyətin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
cəmiyyət idarə etmək,parlament formalaşdırmaq
siyasi sistem təşkil etmək,təsisat qruplarını istiqamətləndirmək.
qanunverici orqanları formalaşdırmaq,icraedici orqnları təşkil etmək
siyasi sistemin formalaşması,siyasi münasibətlər,cəmiyyət və dövlətin idarə 

olunması, siyasi rejimin təşkili, hakimiyyət orqanlarının siyasi prosesləri lazımi 
istiqamət yönəltməsi

Məhkəmə sistemini yaratmaq, yerli özünü idarəni təşkil etmək



Sual: C.Lokkun hakimiyyət bölgüsünə aşagıdakılar daxildir (Çəki: 1)
qanunverici,icraedici,məhkəmə
icraedici,federativ,məhkəmə
federativ,məhkəmə,icraedici
qanunverici,icraedici,federativ
təşkiledici,məhkəmə,federativ

Sual: Fəliyyət sahəsinə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
Siyasi və qeyri-siyasi 
Sosial və iqtisadi 
Sosial və siyasi 
İctimai siyasi
İctimai və sosial 

Sual: Səlahiyyət həcminə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
Siyasi və qeyri-siyasi 
Sosial və siyasi 
Dövlət və assosiativ 
Monarxiya və respublika 
Demokratik və avtoritar 

Sual: Hakimiyyətin subyektinə görə siyasi hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir (Çəki: 
1)

Parlament,hökümət,məhkəmə,şəxsi, kollektiv 
Monarxiya, respublika 
Parlamentli monarxiya, məhkəmə kollektiv 
Respublika ,unitar, şəxsi 
Parlamentli, prezidentli 

Sual: İdarəedən subyektin strukturuna görə siyasi hakimiyyətin hansı tipləri 
fərqləndirilir (Çəki: 1)

Parlament və hökümət 
Təkbaşına və poliarxik 
Siyasi və qeyri siyasi 
Məntiqi və qeyri-məntiqi 
Monarxiya ,respublika 

Sual: Sosial –siyasi təbiətinə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
Monarxiya ,respublika 
Siyasi ,qeyri siyasi
Təkbaşına ,poliarxik 
Dövlət,assosiativ
Parlament ,hökümət 



Sual: Hakimiyyətin təşkil olunma səviyyələri hansılardır (Çəki: 1)
Makro və mikro 
Makro,ara,mikro 
Mezo,orta 
Makro,mezo 
Makro,orta,mikro 

Sual: Siyasi hakimiyyətin gündəlik işlərini yerinə yetirən, idarəetməisini həyata 
keçirən məmurlar ordusu necə adlanır (Çəki: 1)

Bürokratik aparat 
İcra aparatı 
İcraedici hakimiyyət 
Qanunverici hakimiyyət 
Siyasi hakimiyyət 

Sual: Siyasi hakimiyyətin subyektləri hansılardır (Çəki: 1)
Siniflər və sosial təbəqələ 
Təsisatlı,assosiasiyalaşmış və anomik qruplar 
Sosial qruplar və təbəqələr 
Siyasi partiyalar və sosial təbəqələr 
Assosiasiyalaşmış qruplar və elitalar 

Sual: Müasir dövrdə istifadə olunan hakimiyyət bölgüsü prinsipi kim tərəfindən irəli 
sürülmüşdür (Çəki: 1)

Ş.Monteskye 
C.Lokk
.A.Smit
T.Hobbs
M.Veber
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Ad 0701 

Suallardan 12
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Siyasi sistemi fərqləndirən xüsusiyyətlər (Çəki: 1)
Hakim mövqeyə malik olması,daha yaxşı formalizə olunması
Hakim mövqeyə malik olması
Daha yaxşı formalizə olunması
Hökmran olması



Müstəqil olması

Sual: Siyasi sistemin muxtariyyətini məhdudlaşdıran vasitə hansıdır (Çəki: 1)
İqtisadiyyat
Mədəniyyət
Mənəviyyat
Sosial mühüt
İctimai rəy

Sual: Siyasi sistemin tərkibində neçə alt sistem mövcuddur (Çəki: 1)
4
5
3
2
6

Sual: Geniş mənada çəmiyyətin siyasi sistemi özünə daxil edir (Çəki: 1)
siyasi münasibətləri, siyasi şüur və çəmiyyətin siyasi təşkili 
siyasi münasibətləri və çəmiyyətin siyasi təşkili
siyasi münasibətləri və siyasi şüur 
siyasi şüur və çəmiyyətin siyasi təşkili
çəmiyyətin siyasi və sosial təşkili

Sual: Sistem anlayışı elmə kim tərəfindən neçənci ildə gətirilmişdir (Çəki: 1)
xx əsrin 20-ci illərində e.fon .Bertalany 
xx əsrin əvvələrində M.Veber 
xx əsrin 50-ci illəri T.Parsons
xx əsrin ikinci yarısı D.İsten 
xıx əsrin sonu xx əsrin əvəlləri e.fon.Bertalany 

Sual: .”Siyasi sistem “termini politologiya elminə kim tərəfindən və nə zaman 
gətirilmişdir (Çəki: 1)

xx əsrin 20-ci illərində E.Fon.Bertalayn tərəfindən 
xx əsrin birinci yarısında D.İsten tərəfindən 
xx əsrin ikinci yarsında T.Parsens tərəfindən 
xx əsrin əvəllərində Q.Almond tərəfindən 
xxəsrin 50-60cı illərində D.İston tərəfindən 

Sual: Siaysi sistemin aşağıdakı tərifi hansı politoloq tərəfindən irəli sürülmüşdür: 
“Siyasi sistem-həm hakimiyyət institutu, həm də cəmiyyətin digər strukturelementləri 
tərəfindən həyata keçirilən rol və qarşılıqlı təsirin məcmusudur (Çəki: 1)

F.Burlatskiy 
A.Qalkin
Q.Almond 



T.Parsons 
D.İsten

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı cəmiyyətin siyasi sisteminin xüsusiyyətlərinə 
aid deyil (Çəki: 1)

Dövlət tipi 
Cəmiyyətin milli mentaliteti 
Siyasi rejimin xarakteri 
Sosial-siyasi münasibətlərin xarakteri 
Dövlətin siyasi-hüquqi statusu

Sual: Aşağıda qey olunanlardan hansı siyasi sistemin tarixi təkamül prosesinin 
qanunauyğunluqlarına aid deyil (Çəki: 1)

Vətandaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin formalaşması 
Hakimiyyətin konseptə və dekonseptə olması 
Sistemin hüquqi bazasının yaradılması 
Konstitutsion proseslərin inkişafı 
Xalq hərəkatları ittifaqların formalaşması 

Sual: Siyasi rejimin məzmununu xarakterizə edən başlıca amil (Çəki: 1)
Siyasi hakimiyyətin metodlarının xarakterizə edilməsi
Siyasi hakimiyyətin vasitələrinin xarakterizə edilməsi
Dövlət siyasətinin xarakterizə edilməsi 
Siyasi hakimiyyətin metod və vasitələrinin xarakterizə edilməsi
Cəmiyyətin iqtisadi-siyasi təşkili formasının xarakterizə edilməsi 

Sual: Siyasi rejimin izahını vermiş politoloq hansıdır (Çəki: 1)
E.Vaytr 
M.Veber 
S.Luk
F.Nitsşe
İ.Kant

Sual: Siyasi rejimin tipləri hasılardır (Çəki: 1)
Talitar ,avtoritar 
Demokratik,tolitar,avtoritar 
Demokratik,despotik 
Aristokratik,konfederativ
Respublika,monarxiya 
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Siyasi sistemin mərkəzi elementi hansıdır (Çəki: 1)
Siyasi hakimiyyət 
 Dövlət
Siyasi partiyalar
Siyasi rejim
Siyasi süur ə mədəniyyət

Sual: Dövlət hansı funksiyaları yerinə yetirir (Çəki: 1)
Daxili və xarici 
Daxili və beynəlxalq
Ümumi və fərdi
Sosial və iqtisadi
Sosial və siyasi

Sual: Siyasi sistemin tarixi formaları (Çəki: 1)
 aristokratiya,avtokratiya,demokratiya 
totalitar,tiraniya,plutokratiya
plutokratiya,oxlokratiya
anarxiya,demokratiya
demokratiya,aristokratoya

Sual: Siyasi rejimin tipləri hansılardır (Çəki: 1)
Demokratik,totolitar,avtoritar 
totolitar,avtoritar
Demokratik,totolitar,
Demokratik,avtoritar
Aristokratik,totolitar,avtoritar

Sual: Siyasi sistem aşağıda qeyd olunan hansı alt sistemləri özünə daxil edir (Çəki: 1)
İnstitutsional,orta,institutsionallaşmamış 
Ali,Orta,aşağı 
Sosial, iqtisadi,mədəni 
Siyasi,iqtisadi,hərbi 
İnstitutsional ,mikro,ali 

Sual: Siyasi sistemin muxtariyyatını məhdudlaşdıran vasitə hansıdır (Çəki: 1)
İqtisadiyyat 
Mədəniyyət 
Məniviyyat 
İctimai rəy 



Siyasi institutlar 

Sual: .Dövlət quruluşu formaları hansılardır (Çəki: 1)
Unitar,federativ,konfederativ
Monarxiya, respublika
Unitar,monarxiya,respublika
Federativ,respublika,monarxiya
Monarxiya,parlamentli respublika

Sual: Tərkibində dövlət suverenliyi malik olamayan inzibati ərazi vahidləri mövcud 
olan sadə və vahid idarəetmə sisteminə malik dövlət quruluşu şforması necə adlanır 
(Çəki: 1)

Unitar 
Federativ 
Konfederativ 
Monarxiya
Respublika

Sual: Tərkibində bu və ya digər dərəcədə dövlət suverenliyinə və dövlətin digər 
əlamətlərinə malik olan dövlət quruluşu forması necə adlanır (Çəki: 1)

Unitar
Federativ 
Respublika
Konfederativ 
Monarxiya

Sual: Dövlətin neçə əlaməti var (Çəki: 1)
3
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Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar dövlətin əlamətinə aid deyil (Çəki: 1)
Məcburetmə 
Vergi və mükəlləfiyət toplamaq 
Suverenlik 
İdarəetmək 
Hüquq 

Sual: Dövlətin icra etdiyi funksiyalar hansılardır (Çəki: 1)
Daxili və beynəlxalq 
Daxili və xarici 
Sosial və siyasi 



Mədəni və ictimai 
Ümumi və Fərdi 

Sual: Ərazi quruluşuna görə dövlətin tipləri (Çəki: 1)
Demokratik və federativ 
Federativ və konfederativ 
Respublika və konfederativ 
Unitar və konfederativ 
Unitar və federativ 
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Sual: Siyasi sistemin tərkibində hansı elementləri fərqləndirmək olar (Çəki: 1)
Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, 

siyasi şüur və mədəniyyət 
 Siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, siyasi şüur və 

mədəniyyət
Siyasi struktur, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, siyasi şüur və 

mədəniyyət
Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, 

siyasi şüur
Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, 

siyasi mədəniyyət

Sual: Dövlətin əsasa əlamətləri hansılardır (Çəki: 1)
 Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və 

mükəlləfiyyət toplamaq hüququ 
Zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ
 Məcburetmə,suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ
Məcburetmə,zor tətbiq etmək, ümumilik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ
 Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq 

hüququ

Sual: Avtoritar rejimi xarakterizə edən amillər (Çəki: 1)
Siyasi fəaliyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi ]



Hakimiyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi
Hakimiyyətin bütün çəmiyyət sahələrinə təsiri.
Kütləvi informasiya vasitələri üzərində tam nəzarət
Şəxsiyyətin fəaliyyətinin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi

Sual: Müxtəlif dövlətlərin siyasi,hərbi,iqtisadi və s.problemləri həll etmək üçün 
müvəqqəti birləşməsi necə adlanır (Çəki: 1)

Federasiya 
Konfederasiya 
Unitar 
Respublika 
Monarxiya

Sual: Siyasi rejm anlayışı özündə nəyi əks etdirir (Çəki: 1)
İdarəetmə formalarını
Siyasi hakimiyyətin həyata keçirilmə üsul və vasitələri 
Cəmiyyətdə mövcud olan sosial təbəqələr arasındakı münasibətləri 
Cəmiyyətdəki münaqişələrin həll yollarını 
Hakimiyyət-cəmiyyət münasibətlərini 

Sual: Konkret mənada cəmiyyətin siyasi sistemi dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
Siyasi partiyalar,siniflər və sosial qruplar ,siyasi və ictimai təşkilatların kompleksi 
Hakim partiya, cəmiyyətdə təmsil olunan siniflər və sosial qrupların mənafeyi 

naminə cəmiyyətin bütün sahələrində idarəetməni həyata keçirən dövlət 
Cəmiyyətdə mövcud olan bütün ictimai-siyasi təsisatların kompleksi 
Dövlət,siyasi təşkilatlar,siyasi partiya və ictimai-kütləvi təşkilatların məcmusu 
Siyasi partiyalar, dövlət,siyasi qruplar və ictimai təşkilatların kompleksi

Sual: Geniş mənada siyasi sistem dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
Cəmiyyətin siyasi təşkili 
Siyasi mədəniyyət və siyasi şüur 
Siyasi münasibətlər,siyasi şüur və cəmiyyətin siyasi təşkili 
Siyasi maraq və mənafelər 
Cəmiyyətin siyasi təşkili 

Sual: Siyasi sistemin mərkəzi elementi hansıdır (Çəki: 1)
.Dövlət
Siyasi partiyalar 
Siyasi rejim
Siyasi mədəniyyət 
Siyasi hakimiyyət

Sual: Siyasi sistemin tərkibində neçə alt sistem mövcuddur (Çəki: 1)
6



2
5
4
3

Sual: Siyasi sistemin alt sistemin hansılardır (Çəki: 1)
Kommunikativ və siyasi-ideoloji 
Tənzimləyici və ideoloji 
İnstitutsional, tənzimləyici,kommunikativ, siyasi-ideoloji 
İdarəetmə və siyasi-ideoloji 
İnstitutsional,kommunikativ və tənzimləyici 

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar siyasi-sistemin funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)
Ümumi siyasi yönüm, cəmiyyətin siyasi-hakimiyyət inteqrasiyası,cəmiyyətdəki 

sosial-siyasi fəliyyət rejiminin nizamlanması,ictimai proseslərin ümumi idarə 
edilməsi 

Cəmiyyətdə siyasi-sosial proseslərin idarə olunması,sosial-siyasi fəliyyət 
rejiminin nizamlanması 

Ümumi-siyasi yönüm, mövcud siyasi proseslərin idarə olunaraq lazımı istiqamətə 
yönəldilməsi 

Cəmiyyətin siyasi hakimiyyət inteqrasiyası,sosial proseslərin idarəedilməsi 
Cəmiyyətdə siyasi və qeyri-siyasi proseslərin idarə olunaraq lazımi istiqamətə 

yönəldilməsi 

Sual: Siyasi sistemin” cəmiyyətdə məqsəd və vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi,ehtiyatların səfərbər edilməsi,cəmiyyətin bütün elementlərinin 
inteqrasiyası və legitimləşdirmə “funksiyalarını aşağıda adları çekilən hansı 
tədqiqtçılar müəyyənləşdirmişdir (Çəki: 1)

F.M.Burlatskiy və A.A.Qalkin 
M.Veber və A.Smit 
C.Lokk və A.A.Qalkin 
F.M.Burlatskiy və Merton 
A.A.Qalkin və Mak.Ayver 
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Ad 0801 

Suallardan 12
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təkpartiyalı sistemin müsbət tərəfi (Çəki: 1)
siyasi qərarlar qısa müddətdə qəbul edilir 



müxalif siyasi partiyaların mövcudluğu bürökratiyanı tormozlayır 
siyasi məsələlər bütün təfərrüatı ilə ortalığa çıxır 
şəxsiyyətə pərəstiş imkanlarını kəskin şəkildə məhdudlaşdırır
hər cür ictimai təlabat öz müdafiəçilərini və tənqidçilərini tapır 

Sual: Azərbaycan Respublikası hansı siyasi partiya sistemə daxildir (Çəki: 1)
təkpartiyalı 
kütləvi partiyalar 
iki patiyalı 
kadrlar partiyası
çoxpartiyalı

Sual: İlk parlament tipli partiyalar harada meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
 Almaniya 
ABŞ 
Fransa
Rusiya 
İngiltərə 

Sual: İlk yaranmış partiyaların əsas məqsədləri nə olmuşdur. (Çəki: 1)
hakimiyyətə gəlmək 
hakimiyyətin əleyhinə çıxış etmək 
quldarların mənafeyini müdafiə etmək
islahatlar keçirmək 
xalqı dəstəkləmək 

Sual: Tarixə məlum olan ilk siyasi partiyalar harada meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)
Roma
Yunanıstan 
Amerika
Fransa
Almaniya

Sual: İlk yaranmış siyasi partiyaların əsas məqsədi nə olmuşdur: (Çəki: 1)
Quldarların mənafeyini müdafiə etmək 
Hakimiyyətə gəlmək
Aristokratları müdafiə etmək
İslahatlar keçirmək
Qulların Hüquqlarını müdafiə etmək

Sual: İlk parlamnet tipi partiyalar nə zaman və harada meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)
XVIII əsr İngiltərə
XIX əsr Amerika
XVəsr - Almaniya



XVII əsr-İngiltərə 
XII əsr Fransa

Sual: XX əsrdə formalaşmış və öz fəaliyyətində əsasən inqilabi metodlara üstünlük 
verən siyası partiyaların başlıca məqsədi nədir: (Çəki: 1)

Mövcud hakimiyyəti devirmək
Kapitalisr cəmiyyətini dəyişmək 
Hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə etmək
Vətəndaşların hüdud və azadlıqlarını qorumaq
Mövcud hakimiyyəti möhkəmləndirmək

Sual: “Partiya” sözünün mənası nədir: (Çəki: 1)
Hissə
 Tam
 Sistem
Qrup
Təbəqə

Sual: Hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədi ilə müəyyən idealogiya 
və ya lider tərəfdarlarının məqsədyönümlü və mütəşəkkil qrupu necə adlanır: (Çəki: 
1)

İctimai təşkilat
Siyasi sistem
Partiya 
Hakimiyyət
Dövlət

Sual: Siyasi partiyanın əlamətlərinə daxil deyildir: (Çəki: 1)
Cəmiyyətdə idarəetmənin təşkili 
Müəyyən idealogiyanın daşıyıcısı olmaq
İnsanların mütəşəkkil birliyi
Hakimiyyətin mənimsənilməsinin həyata keçirilməsinə istiqamətləndirilmiş 

tədbirlər
Siyasətdə cəmiyyətin müəyyən qrupunun mənafeyini müdafiə etmək

Sual: Siyasi partiyanın strukturuna daxil deyildir: (Çəki: 1)
Partiya aparatı
Partiyanın güc strukturu 
Partiyanın sıravi üzvləri
Partiyanın fəalları
Partiya tərəfdarları
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Sual: Siyasi partiya – (Çəki: 1)
seçkilərdə fəal iştirak edən və öz namizədlərini dövlət idarələrinə keçirmək 

imkanına malik olan siyasi qrupdur 
hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədilə müəyyən ideologiya, 

ya da liderin tərəfdarlarının məqsədyönlü və mütəşəkkil qrupudur
zamanca fasiləsiz fəaliyyət göstərən təşkilat olub, xalqın köməyi ilə hakimiyyəti 

ələ keçirmək və saxlamaq üçün tədbirlər görən funksionerlər qrupudur. 
xalqın dəstəyi üçün yarışanların təşkilatıdır 
insanların fəaliyyətini koordinasiya edən qrupdur 

Sual: Siyasi partiyanın əlamətlərinə daxil deyil (Çəki: 1)
müəyyən idelogiyaya daşıyıcısı 
hakimiyyətin mənimsənilməsinin həyata keçirilməsinə istiqamətləndirilmiş 

tədbirlər 
sosial cəmiyyətdə idarəetmənin təşkili 
insanların mütəşəkkil birliyi 
siyasətdə cəmiyyətin müəyyən qrupunun mənafeyini müdafiə etmək 

Sual: Təkpartiyalı sistemin mənfi xüsusiyyəti (Çəki: 1)
siyasi mübarizədə istedadlı adamların üzə çıxmasına şərait yaradır 
 rəqib üzərində qələbənin əsas təminatçısı olan partiya daxili nizam-intizam 

formalaşır 
partiya rəhbərliyinin aktiv üzvlərin siyasi mədəniyyəti, təcrübəsi daha da artır 
partiya dövlətlə birləşir, həkimiyyəti öz inhisarına çevirir
partiya funksionerlərinin üstünlükləri məhdudlaşdırılır, sıravilərlə onların arasıdakı 

məsafə maksimum azalır 

Sual: Çoxpartiyalı siyasi sistemin müsbət cəhəti deyil (Çəki: 1)
siyasi partiyalar arasındakı rəqabət cəmiyyətin də siyasi maariflənməsinə pozitiv 

təsir göstərir 
partiyalararası fasiləsiz mübarizələr hakimiyyəti zəiflədir, enerji siyasi mübarizəyə 

sərf olunur
dinə etiqad müxtəlifliyi 
siyasi məsələlərdə gizli məqamlar maksimum azalır, məsələlərin həllində 

alternativlik təmin olunur 
rəqabət baxımından yeni sosial proqramların hazırlanması 

Sual: Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyalar haqqında qanun nə zaman qəbul 
edilmişdir (Çəki: 1)



1988
1990
1992
1998 
2000 

Sual: İctimai-kütləvi təşkilatlar nə zaman meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
XVII-əsrin sonu XVIII-əsrin əvvəlində 
XVIII əsrdə 
XIX əsrin əvvəlində 
XIX əsrin II yarısında 
XX əsrin əvvəlində 

Sual: Aşağıda sadalanan xüsusiyyətləri hansı siyasi partiyanın kütlələrə təsir gücü və 
hakim mövqeyə malik olmasında mühüm rol oynayır. (Çəki: 1)

Partiya liderlərinin nüfuzu və səriştəliliyi və geniş kütlələrin mənafeyini əks 
Partiyanın ictimai rəyi formalaşdırması
hakimiyyət uğrunda mübarizə
Böyük sosial qrupların siyasi arenada fəallığı təmin etmək
Cəmiyyətin siyasi tərbiyələndirilməsi 

Sual: Siyasi partiyanın fəaliyyətinin əsas məzmununu nə təşkil edir: (Çəki: 1)
Hakimiyyət çevrilişi
Hakimiyyət uğrunda mübarizə 
Mövcud sosial siyasi vəziyyəti dəyişmək
Mövcud siyasi rejimi dəyişmək
İslahatlar aparmaq

Sual: Sinfi mənsubiyyətinə görə fərqləndirilən partiya tipinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Burjua
 Fəhlə
Kəhdli
Mühafizəkar 
Menşevik

Sual: ictimai tərəqqiyə münasibətinə görə fərqləndirən partiya tipinə aid deyil: (Çəki: 
1)

Radikal
Mühafizəkar
İslahatçı
Sentrist
Liberal

Sual: Hakimiyyətə münasibətinə görə partiyanın hansı tipləri fərqləndirilir: (Çəki: 1)



Hakim, müxalif, neytral 
Liberal, mühafizəkar, neytral
Radikal, hakim, müxalif
Liberal, hakim, müxalif
. Hakim, Müxalif, islahatçı

Sual: Təkpartiyalı siyasi sistemin müsbət xüsusiyyətinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Dövlər hakimiyyətinin bütün formalarından səmərəli istifadə olunur.
Qərarlar qısa müddətə qəbul olunur
Partiya siyasi hakimiyyəti öz inhisarına çevirir
Hakimiyyət uzun müddət sabitdir
Qərarlar qısa müddətə reahizə olunur

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kapitalizm cəmiyyətinin dəyişdirilməsini qarşısına məqsəd qoyan partiyalar 
hansı metodlara üstünlük verirdilər. (Çəki: 1)

burjuaziyanı müdafiə etmək 
kral hakimiyyətini qorumaq 
cəmiyyətin maarifləndirilməsi 
inqilabi 
parlamentdə çoxluq təşkil etmək

Sual: Sinfi mənsubiyyətinə, sosial əlamətlərinə görə siyasi partiyaların tipinə daxil 
deyil (Çəki: 1)

kəndli 
fəhlə 
 burjua
müxalifət
bolşeviklər 

Sual: İctimai tərəqqiyə münasibətinə görə siyasi partiyaların tipərinə daxil deyil (Çəki: 
1)

mühafizəkar
 konservativ 
 radikal
fəhlə
sentrist



Sual: Amerika politoloqu S.Koen siyasi partiyaların mövcud cəmiyyətdə tutduğu rola 
şamil etməmişdir. (Çəki: 1)

kütləvi partiya 
partiya siyasi avanqard kimi 
parlament tipli partiya 
seçki kampaniyalarına xidmət edən partiya 
insanları birləşdirən partiya klubları 

Sual: Çoxpartiyalı siyasi sistemin mənfi xüsusiyyəti deyildir (Çəki: 1)
seçki zamanı səslərin parçalanması baş verir 
koalision hökumətin yaranmasına gətirib çıxarır 
çox zaman hakimiyyətin dözümsüz olması 
hakimiyyəti effektli işləməyə məcbur edir 
siyasi mübarizədə ehtiraslar qızışır və arzuolunmaz mübarizə formaları, üsulları 

yaranır 

Sual: Çoxpartiyalı siyasi sistemin mənfi xüsusiyyətinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Xalqın öz iradəsini ifadə etməsi çətinləşir
Səslərin parçalanması baş verir
Seçicilərin seçkilərə marağı azalır
Daha çox vətəndaş öz iradəsini ifadə etmək çansı qazanır 
Koalisiya hakimiyyəti formalaşdırılır

Sual: Azərbaycan Respublikasında çox partiyalılığın əsası nə zaman qoyulmuşdur: 
(Çəki: 1)

XX əsrin əvvəllərində 
XIX əsrin əvvəllərində
XVIII əsrdə
XIX-XX əsrlərdə
XX əsrin 20- ci illərinə qədər

Sual: Müasir Azərbaycanda mövcud olan çox partiyalı sistemin yaranmasında səbəb 
kimi aşağıda sadalanan amillərdən hansını göstərmək olar: (Çəki: 1)

SSRİ-nin dağılması
“Qarabağ problemi” ərəfəsində qeyri-formal təşkilatların, klubların əmələ gəlməsi 
.”Qarabağ problemi” ərəfəsində xalq hərəkatının vüsət alması 
Azərbaycan-ermənistan münasibətlərini kəskinləşməsi
Azərbaycanın dünyaya intiqrasiya etməsi

Sual: Azərbaycan Respublikasının “İctimai birliklər” haqqında Qanunu və “Siyasi 
partiyalar haqqında qanun”-u necənci ildə qəbul olunmuşdur: (Çəki: 1)

1992-ci ildə 
1990-cı ildə
1993-cü ildə



1991-ci ildə
1995-ci ildə

Sual: Azərbaycan vətəndaşlarının siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai-
kütləvi təşkilat yaratmaq və mövcud könüllü birliyə daxil olmaq hüququ azərbaycan 
respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsində öz əksini tapmışdır: (Çəki: 1)

58-ci maddədə 
56-cı maddədə
52-ci maddədə
68-ci maddədə
62-ci maddədə

Sual: Yeni Azərbaycan partiyası hansı tipli partiyadır: (Çəki: 1)
 İslahatçı
Mühafizəkar
 Parlament 
Liberal
Neytral

Sual: Müasir cəmiyyətdə ictimai-siyasi təşkilatların sayının artmasına başlıca səbəbi 
aşağıda sadalananlardan hansıdır: (Çəki: 1)

Vətəndaş cəmiyyəti və siyasi plüralizm şəraiti 
Milli dövlətlərin sayının artması
Demokratik prinsiplərin geniş yayılması
Qanunun aliliyinin təmin olunması
Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 12
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Demokratiya bərabərliyə əsaslanan dövlətdir” fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
Fukidid 
Platon
Heradot
Sokrat
Aristotel



Sual: «Demokratiya elə dövlət formasıdır ki, burada ali hakimiyyət istisnasız olaraq 
bütün vətəndaşlara məxsusdur» bu fikir kimə məxsusdur . (Çəki: 1)

T.Hobbsa
S.Monteskyeyə 
Fukididə
T.Ceffersona
V.Franklinə

Sual: Əgər Respublikada hakimiyyət xalqa məxsusdursa onda bu demokratiyadır” 
fikrinin müəllifi hansı mütəfəkkirdir? (Çəki: 1)

Ruzzvelt
Hobbs
Monteskye
Cefferson 
Franklin

Sual: Plyuralist demokratiyada əsas hərəkətverici qüvvə funksiyasını kim yerinə yetirir 
(Çəki: 1)

 xalq
fərd
qrup
Dövlət
parlament

Sual: .Plyuralizmin mənası nədir (Çəki: 1)
çoxluq, külliyyat
Azad fikirlilik
Sərbəstlik
Müstəqillik
Çoxluğa tabe olmağ 

Sual: «Çox gülməlidir ki, adamlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi 
məsləhət bilmədiyi halda,dövləti idarə etməyi püşk atmağ yolu ilə həll edirlər». Bu 
fikirlər hansı mütəfəkkirə aiddir? (Çəki: 1)

Pifaqor 
Heraklit
Aristotel
Sokrat
Platon

Sual: “Demokratiya” anlayışı ilk dəfə hansı mütəfəkir tərəfindən istifadə olunmuşdur: 
(Çəki: 1)

Fukidid
Platon
Aristotel



Demokrit
Siseron

Sual: Ən geniş mənada “demokratiya” anlayışı özündə nəyi əks etdirr: (Çəki: 1)
Konstitusiyaya əsaslanan dövlət quruluşu
Xalq hakimiyyətinə əsaslanan dövlət quruluşu 
Orta təbəqənin hakimiyyətinə əsaslanan dövlət quruluşu
Ali təbəqənin hakimiyyətinə əsaslanan dövlət quruluşu
Aşağı təbəqənin hakimiyyətinə əsaslanan dövlət quruluşu

Sual: Demokratiyanı səciyyələndirən ən önəmli keyfiyyət hansıdır: (Çəki: 1)
Cəmiyyətin hakimiyyətinə əsaslanması
Azlığın hakimiyyətinə əsaslanması
Çoxluğun hakimiyyətinə əsaslanması 
Ali təbəqənin hakimiyyətinə əsaslanması
Orta təbəqənin hakimiyyətinə əsaslanması

Sual: “Demokratiya” anlayışı ilk dəfə harada meydana gəlmişdir. (Çəki: 1)
Qədim yunanıstanda 
Amerikada
Böyük Britaniyada
Fransada
Vatikanda

Sual: Dövlət idarəçilik forması kimi demokratiyanın digər idarəetmə formalarından 
fərqləndirən səciyyəvi əlamətləri hansılardır: (Çəki: 1)

Xalqın suverenliyi əsas dövlət orqanlarının seçkili olması, vətəndaşların hüquq 
bərabərliyi, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul olunması 

Plüralizm qanunun adiliyi, aşkarlıq
qərarların çoxluq tərəfindən qəbul olunması, azad seçki və iqtisadi mülkiyyət 

müxtəlifliyi
Xalq suverenliyi, dövlət suverenliyi, söz azadlığı, aşkarlıq
 azad seçki, vicdan azadlığı, söz azadlığı, aşkarlıq

Sual: Demokratiya və --------------sinonimi kimi istifadə edilir: (Çəki: 1)
Aşkarlığın
Azadlığın
Suverenliyin
Plüralizmin
Hüququn
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: Antik dövrdə dövlət əhəmiyyətli vəzifələr necə tutulurdu? (Çəki: 1)
quldarların səsverməsi ilə 
həm qulların həm də quldarların razılığı əsasında
Seçgilər və püşk atmağ yolu ilə
İmtiyazlı azlıqlar və quldarlarını seçib təsdiq etməsi ilə
Bütün Afina əhalisinin səsverməsi ilə

Sual: Burjua demokratiyası hansı dövlət tiplərini yaratmışdır? (Çəki: 1)
Respublika, monarxiya
Demokratik respublika konstitusiyalı monarxiya
Demokratik respublika,parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya
Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya, demokratiya
Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya

Sual: Bunlardan hansı demokratiyanın prinsipləridir (Çəki: 1)
Xalqın suveren hüququnun təsdiq olunması
Əsas dövlət orqanlarının seçkili olması
dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların hüquq bərabərliyi
Qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi
İctimai rəiyn nəzərə alınması

Sual: Bunlardan hansı demokratiyanın prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)
Plyuralizm; dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların hüquq bərabərliyi; aşkarlılıq 

məlumatlılığ; Qanunun aliliyi; ictimai rəyin nəzərə alınması
Hakimiyyət bölgüsü prinsipi, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi, 

Plyuralizm prinsipi aşkarlılığ və məlumatlılığ, əsas dövlət orqanlarının seçkili olması
Hakimiyyət bölgüsü, vətəndaşların hüquq bərabərliyi prinsipi, plyuralizm prinsipi, 

ictimai rəyin nəzərə alınması
Əsas dövlət orqanlarının sekli olması, hakimiyyət bölgüsü prinsipi, plyuralizm, 

qanunun aliliyi, aşkarlılığ məlumatlılığ
Hakimiyyət bölgüsü; prinsipi, plyuralizmin prinsipi, qanunun aliliyi, ictimai rəyin 

nəzərə alınması, aşkarlılığ və məlumatlılığ 

Sual: Azərbaycan respubilkasının Konstitusiyana görə hakimiyyət bölgüsü prinsipinə 
uyğun olaraq hakimiyyətin qolları kimə və yaxud hansı orqana məxsusdur. (Çəki: 1)

Qanunverici hakimiyyət Azərbaycan Respubilkasının Milli məclisinə məxsusdur. 
İcra hakimiyyəti Nazirlər kabinetinə məhkəmə Hakimiyyəti. Ali məhkəmə 
Konstitusiya məhkəməsi və yerli məhkəmələrə aiddir.

Qanunverici hakimiyyət Ədliyyə Nazirliyinə, İcra hakimiyyəti Nazirlər Kabinetinə 
məhkəmə hakimiyyəti isə Konstitusiya məhkəməsinə məxsusdur.



Qanunverici hakimiyyət Milli Məclisə İcra hakimiyyəti Azərbaycan 
Respublikasının prezidentinə, məhkəmə hakimyyəti Ali məhkəmə, Konstitusiya 
məhkəməsi və yerli məhkəmələrə aiddir

Qanunverici hakimət Prezidentə icra hakimiyyəti Nazirlər Kabinetinə məhkəmə 
hakimyyəti Konstitusiya məhkəməsinə aiddir.

Qanunverici hakimiyyət Ədliyyə Nazirliyinə İcra hakimiyyəti Bakı Şəhər İcra 
hakiyyətinə məhkəmə hakimiyyəti Ali məhkəməyə aiddir

Sual: Bunlardan hansılar demokratik prosedurlardır. (Çəki: 1)
Seçkilər, referendum, opponentlik yarışmaq, ictmai rəiyn öyrənilməsi, qərarların 

çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi]
Seçkilər, referendum.
Seçkilər, referendum, opponentlik, ictimai rəyin öyrənilməsi. 
Seçkilər, referendum, qanunun aliliyi
Seçiklər, referendum, dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların hüquq 

bərabərliyi.

Sual: Plüralist demokratiyada əsas hərəkətverici qüvvə rolunu hansı sosial element 
oynayır: (Çəki: 1)

Sostəbəqə
Qrup
Sinif
Siyasi partiya
Xalq hərəkatı

Sual: C.Lokk hakimiyyəti neçə yerə bölünür: (Çəki: 1)
Qanunverici, icraedici,federativ 
Qanunverici, icraedici, məhkəmə
Məhkəmə, federativ, icraedici
qanunverici, icraedici, federativ
Parlamnet, icra hakimiyyəti, prezident idarəetməsi

Sual: Müasir dövrdə istifadə edilən hakimiyyət bölgüsü hansı mütəfəkkir tərəfindən 
irəli sürülmüşdür: (Çəki: 1)

Ş. Montskye 
C.Lokk
M.Veber
A.Smitt
H.Spenser

Sual: Hakimiyyət bölgüsü” prinsipinə əsasən demokratiyanın formaları yaranmışdır: 
(Çəki: 1)

Bilavasitə və nümayəndəli
Birbaşa və dolayı
Parlamentli və prezidentli
Konstitusiyalı və parlamentli



Nümayəndəli və parlamentli

Sual: Birbaşa demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır: (Çəki: 1)
Əsas qərarların bütün vətəndaşların iştirakıyla qəbul edilməsi 
Vətəndaşların dövlət idarəetməsində birbaşa iştirakı
Siyasi hakimiyyətin xalq tərəfindən idarə olunması
Bütün qərarların ali başçı tərəfindən qəbul olunması
Dövlət əhəmiyyətli bütün qərarların parlament tərəfindən qəbul olunması

Sual: Nümayəndəli demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır: (Çəki: 1)
Dövlət məsələlərinin həllinin icraedici hakimiyyətə həvalə olunur:
Dövlət məsələlərinin baxılması və həllinin əhali tərəfindən seçilmiş 

nümayəndələrə həvalə olunması 
Bütün vətəndaşların seçmək və seçilmək hüququnun təmin olunması
Cəmiyyətdə qanunun aliliyinin təmin olunması
Əsas qərarların bütün vətəndaşların iştirakıyla qəbul olunması
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Sual: Antik demokratiyanın əsas xüsusiyyəti nə idi? (Çəki: 1)
Quldarları quldarlara tabe etməkdən
Seçicilərin hüquqlarının hüquqi cəhətdən təsdiq edilməsindən
Qulların hüquqlarını bərpa etməkdən
Quldarların hüquqarının artırılmasından
Qullarla Quldarların seçgi hüquqlarını eyniləşdirməkdən

Sual: Feodal cəmiyyətlərində demokratiyanı kimlər təmsil edirdi? (Çəki: 1)
Feodal cəmiyyətində demokratiyanı feodalın əsarətindən azad olan və seçilən 

hakimiyyət orqanları, posadnik, mer və başqaları tərəfindən idarə olunan orta əsr 
kommunnaları, özünüidarə edən şəhər icmaları təmsil edirdilər

Feodalın ətrafında olan yaxın imtiyazlı insanlar təmsil edirdilər
Özünüidarə edən şəhər icmaları təmsil edirdilər
Posadniklər və merlər təmsil edirdilər
İmtiyazlı azlıqlar və posadniklər təmsil edirdilər

Sual: Cəmiyyət həyatının demokratikləşməsi nədən asılıdır. (Çəki: 1)
Demokratik seçkilərin keçirilməsindən 



Qanunun aliliyindən
Hakimyyət bölgüsü prinsipindən
İctimai rəiyn nəzərə alınmasından 
Referendumdan 

Sual: Hümayəndəli demokratiya ideyasını kim irəli sürmüşdür (Çəki: 1)
Ş.Montoskiye, Russo
Franklin Ruzvelt
T.Cefferson
T.Hoops, C.Lokk
 Didro, Russo

Sual: Nümayəndəli demokratiya ideyaçı aşağıda adları çəkilən hansı müttəfiqlərin 
tərəfindən irəli sürülmüşdür: (Çəki: 1)

Monteskye və Russo 
Smitt və Spenser
C.Lokk və Monteskye
Russo və Lokk
Monteskye və Spenser

Sual: Nümayəndəli demokratiyanın hansı növləri fərqləndirilir: (Çəki: 1)
Prezident və məhkəmə idarəçiliyi
Prezident və parlament idarəçiliyi 
Parlament və məhkəmə idarəçiliyi
Qanunun aliliyi və prezident idarəçiliyi
Qanunun aliliyi və parlament idarəçiliyi

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı prezident idarəçiliyinin əlaməti deyil: (Çəki: 1)
Prezident və parlament xalq tərəfindən eyni seçkidə seçilir 
Prezident və parlament xalq tərəfindən müxtəlif seçkilərdə seçilir
Prezident həm dövlət, həmdə hökümət başçısıdır.
Hökümət prezident tərəfindən təyin edilir.
Prezident qanunverici orqanın qərarlarına veto qoymaq hüququna malikdir.

Sual: Müasir dövrdə parlamnet idarəçiliyinin neçə növü fərqləndirilir. (Çəki: 1)
4
3
2
6
5

Sual: Parlamnet koalisiyası sisteminin səciyyəvi xüsusiyyəti: (Çəki: 1)
Parlament bir neçə partiyanın koalisiyaya girməsi sayəsində formalaşır
Parlamentdə 50%- dən çox səs toplayan partiya höküməti formalaşdırır



Parlamnet regional və etik çoxluqların nümayəndəlinə əsasən formalaşır
Parlament cəmiyyətdəki müxtəlif sosial təbəqələrin nümayəndələrindən 

formalaşır
Parlament hakim sinfin nümayəndələrindən formalaşır

Sual: ” Parlament əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş regioanl və etnik təmsilçilik 
əsasında formalaşır”- bu parlament idarəçiliyinin hansı növünün xüsusiyyətidir: (Çəki: 
1)

Təkpartiyalı çoxluq əsasında
Parlament koalisiya sistemi
Parlament konsensusu sistemi 
Parlament təkpartiyalılıq əsasında
Parlament çox partiyalılıq əsasında

Sual: Demokratiyanın “aşkarlıq” prinsipinin başlıca vəzifəsi nədir: (Çəki: 1)
Cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin sağlamlaşdırıması
Siyasi və mənəvi mühitin saflaşdırmaq 
qanunun aliliyinin təmin olunması
Vətəndaşların öz hüquqlarını qanunlarına şərait yaratmaq
Hakimiyyət bölgüsünün təmin edilməsi

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar demokratiyanın proseduralarına aiddir: 
(Çəki: 1)

Refendum, seçki, opponentlik 
Hakimiyyət bölgüsü, seçki, aşkarlıq
Referendum, aşkarlıq, seçki
Qanunun aliliyi, aşkarlıq, referendum
Referendum, aşkarlıq, seçki
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Sual: Stratifikasiya anlayışı hərfi tərcümədə hansı mənanı verir? (Çəki: 1)
 təbəqə 
sosial institut
sinif
sosial yanaşma
sosial idarəetmə]



Sual: «Sosial stratifikasiya» nəzəriyyəsinə görə, səmiyyətin sosial strukturunun əsas 
elementi rolunda nə çıxış edir? (Çəki: 1)

təbəqələr 
ictimai birliklər
siyasi institutlar
siyasi rejim
siniflər, sosial qruplar və ayrı-ayrı fərdlər

Sual: Sosial siyasətin subyekti rolunda kimlər çıxış edə bilər? (Çəki: 1)
insan
dövlət və şəxsiyyət
şəxsiyyət və siyasi partiyalar
sosial qruplar
siyasi partiyalar

Sual: Sosial siyasətin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
maddi rifahın yüksəlməsi, sosial ədalətin bərqərar edilməsi 
cəmiyyətdə sinifləşmə prosesinin qarşısının alınması
siniflərlə sosial qruplar arasında uzlaşmanın əldə olunması
siniflərarası ziddiyyətlərin aradan qaldırılması
hakimiyyət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması

Sual: Sosial siyasətin obyekti rolunda kimlər çıxış edir? (Çəki: 1)
insan
cəmiyyət 
siyasi institutlar
sosial qruplar və siyasi institutlar
etnik birliklər

Sual: Sosial qrup anlayışını aşağıdakı kimi izah etmək olar (Çəki: 1)
ümumi sosial əlamət əsasında birləşmiş insanların məcmusu
qan qohumluğu əsasında insanların birliyi
siyasi hüquqlar uğrunda insanların birliyi
şəxsiyyət ətrafında insanların birliyi
sosial və siyasi maraqlar uğrunda insanların birliyi

Sual: Sosial həyatın və siyasi proseslərin başlıca subyekti hansıdır: (Çəki: 1)
Sosial qrup 
Sosial təbəqə
Sinif
Ali sinif
Orta sinif



Sual: Bir və ya bir neçə ümumi sosial əlamət əsasında birləşmiş insanların məcmusu 
necə adlanır: (Çəki: 1)

sosial təbəqə
sosial qrup 
 sinif
ali təbəqə
orta təbəqə

Sual: Bir-biriylə qarşılıqlı əlaqədə və təsirdə olan sosial qrupların məcmusu, onlar 
arasındakı münasibətlərin müəyyən qaydası necə adlanır: (Çəki: 1)

sosial struktur 
sosial strategiya
sosial qrup
sosial sinif
sosial təbəqə

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial strukturun növü deyil (Çəki: 1)
sosial – etnik struktur
sosial – demokrafik struktur
sosial – peşə struktur
sosial - ərazi strukturu
sosial – siyasi struktur 

Sual: Qərb cəmiyyətlərində fərqləndirilən başlıca siniflər hansılardır: (Çəki: 1)
yüksək, orta, aşağı
yüksək, orta, kəndli 
ali, orta, aşağı
ali, fəhlə, kəndli
fəhlə, kəndli, burjua

Sual: Erik Olin Rayta görə müasir qərb cəmiyyətlərində iqtisadi ehtiyatlar üzərində 
nəzarət edən sinfin neçə növünü fərqləndirir: (Çəki: 1)

3
2
5
6
4
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Sual: Sosial siyasətin başlıca vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsi
sosial qruplar və siyasi institutlar arasınla qarşılıqlı etimadın yüksəlməsi
cəmiyyət və şəxsiyyət arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı inamın 

formalaşdırılması
səmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına şərait yaratmaq, insanların maddi 

ehtiyaclarını ödəmək, sosial sülhün təmin edilməsi 
cəmiyyətdə siyasi rejimə etimadın formalaşdırılması, dövlətin iqtisadi qüdrətinin 

artırılması, təbəqələşmə prosesinin dərinləşməsi

Sual: Sosial siyasətin xarakteri və məzmunu hansı amillərlə şərtlənir? (Çəki: 1)
siyasi rejimin mahiyyəti, rejimin humanizm və ədalət prinsiplərinə münasibəti 
dövlətin iqtisadi qüdrəti və demokratikləşmə prosesi
 cəmiyyətin demokratikləşmə səviyyəsi
cəmiyyətdə sinifləşmə prosesinin səviyyəsi
siyasi rejimlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi

Sual: Sosial siyasətin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
proqnozlaşdırıcı, tərbiyəvi
tərbiyəvi, nəzarət, tənzimləyici
 nəzarət, mühafizəedici, tərbiyəvi
proqnozlaşdırıcı, tənzimləyici, mühafizəedici 
müşahidə, nəzatər, tərbiyəvi

Sual: Demokratikləşmə prosesi ilə sosial siyasət anlayışının qarşılıqlı əlaqəsi 
mövcuddurmu? (Çəki: 1)

ayrı-ayrı proseslərdir və hes bir qarşılıqlı əlaqəsi mövcud deyil
demokratik cəmiyyətlərdə sosial ədalət daha çox diqqət mərkəzində dayanır 
demokratik cəmiyyətdə sosial siyasət demokratikləşmə prosesinə xidmət edir
sosial siyasət demokratik proseslərə mənfi təsir göstərir
demokratik cəmiyyətdə ayrı-ayrı siniflərin mənafelərinin təmini daha çox önə 

çıxarılır

Sual: Siyasi partiya və sosial qrup anlayışlarının fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? 
(Çəki: 1)

hər iki anlayış cəmiyyətin struktur elementlərini xarakterizə edir
siyasi partiyalar sosial qrupların mənafeləri uğrunda mübarizə aparır
bütün sosial qruplar sonradan siyasi cəhətdən aktivləşərək siyasi partiyalar 

yaradırlar
siyasi partiyalar siyasi hüquqlar, demokratiya, söz azadlığı və s., sosial qruplar 

isə sosial hüquqlar, yüksək maddi təminat və s. uğrunda mübarizə aparırlar
siyasi partiya anlayışı siyasi cəhətdən aktiv insanların siyasi hakimiyyəti əldə 

etmək üçün könüllü şəkildə birləşərək yaratdıqları birlik formasını, sosial qrup 



anlayışı isə peşə, ixtisas, təhsil, cins, yaş, etnik tərkib və s. xüsusiyyətlərə görə 
insanların birlik formasını xarakterizə edir 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı cəmiyyətin sosial stratifikasiyasının 
müəyyənolunma meyarı deyildir: (Çəki: 1)

peşə nüfuzu
hakimiyyət və əzəmət
gəlir və sərvət
təhsil və bilik
hakim və müxalifət 

Sual: Siyasi rəhbərliyin maddi rifahı yüksəltmək, sosial ədalətin dərqərar edilməsi, 
siniflərin, millət və xalqların, sosial qrup və zümrələrin, kollektivlərin, ayrı-ayrı 
şəxslərin əmək, mədəni-məişət, sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün həyata 
keçirdiyi tədbirlərin məcmusu necə adlanır: (Çəki: 1)

sosial siyasət 
sosial hakimiyyət 
dövlət
qanunverici hakimiyyət
idarəedici hakimiyyət

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial-siyasətin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 
1)

cəmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına şərait yaratmaq
insanların zəruri maddi ehtiyatlarını ödəmək
sosial ədalətin həyata keçirilməsi
sosial sülhün təmin edilməsi
sosial sərvətlərin bölünməsi 

Sual: Aşağıda qeyd olunan amillərdən hansı sosial siyasətin həm obyekti, həm də 
subyekti rolunda çıxış edir: (Çəki: 1)

 insan 
cəmiyyət
sosial qrup
sosial təbəqə
sinif

Sual: Sosial siyasətin xarakteri və məzmunu müəyyənləşdirilməsində başlıca rol 
oynayan amil hansıdır: (Çəki: 1)

siyasi rejim 
siyasi hakimiyyətin xarakteri
dövlət tipi
idarəetmə metodları
cəmiyyətdə vətəndaşın vəziyyəti



Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial siyasətin struktur tərkibinə daxil 
deyildir: (Çəki: 1)

dövlətin insanların əmək hüququnun əməli sürətdə reallaşması sahəsində səyləri
sosial müdafiə sisteminin yaradılması
əhaliyə səhiyyə xidmətinin təşkili
əhalinin mövcud qanunlara tabe olmasını təmin etmək 
təhsilin mədəniyyətin dövlətin himayəsi altına alınması

Sual: Sosial siyasətin neçə təzahür forması mövcuddur: (Çəki: 1)
2
5
3
6
8
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Sual: Mədəniyyətin hansı sahəsi bilavasitə insanların siyasi fəaliyyəti və davranış ilə 
əlaqədar olub demokratik proseslərin güclənməsi ilə şərtlənir? (Çəki: 1)

maddi mədəniyyət
siyasi şüur 
iqtisadi mədəniyyət 
siyasi mədəniyyət
sosial mədəniyyət

Sual: Hansı mədəniyyətin məzmununa insanların ümumi və xüsusi təhsil, 
dünyagörüşü, siyasi hüquqi əxlaqi, estetik və fiziki mədəniyyəti daxildi? (Çəki: 1)

şəxsiyyətin mədəniyyəti
qrup mədəniyyət
kollektiv mədəniyyət
ümumi mədəniyyət
sosial mədəniyyət

Sual: Siyasi mədəniyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillər hansılardır: 
(Çəki: 1)

Ailə, məktəb
Ailə, sosial qrup, kollektiv 
Ailə və mühit



Sosial qrup və sosial təbəqə
Sinif və təbəqələr

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir 
göstərən amillərə aid deyildir: (Çəki: 1)

Siyasi mədəniyyətin ümumbəşəri təcrübəsi
İnsanın mənafeyinin, onun azadlıq, bərabərlik və mühafizə olunmaq tələbatının 

ödənilməsi
İnsan hüquqlarının təmin olunması
Mənafe və tələbatların kafi dərəcədə ödənilməsi
 İnsanların siyasi fəalığının təmin edilməsi 

Sual: Aşağıda qeyd olunan amillərdən hansı siyasi mədəniyyətin formalaşmasına 
təsir edən mülki və ictimai xarakterdə təzahür olunur: (Çəki: 1)

tarixi milli ənənələrdə
İctimai-siyasi praktikada
təfəkkür tərzində
Millətin ayrı-ayrı fərdlərinin əxlaqi-etik davranış normalarında və siyasi 

xarakterində
Millətin ayrı-ayrı fərdlərinin təhsil səviyyəsində 

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçənci maddəsində cəmiyyət 
üzvlərinin mədəniyyət hüququ öz əksini tapmışdır: (Çəki: 1)

50-ci
 40-cı 
30-cu
25-ci
45-ci

Sual: Mədəniyyətin bilavasitə insanların siyasi fəaliyyəti və davranışı ilə əlaqədar olub 
demokratik proseslərin güclənməsi ilə şərtlənən tipi hansıdır: (Çəki: 1)

Maddi mədəniyyət
Siyasi mədəniyyət 
Mənəvi mədəniyyət
Geyim mədəniyyəti
Bəşəri mədəniyyət

Sual: “Cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti” anlayışı müstəqil bir problem kimi neçənci 
illərdən etibarən öyrənməyə başlamışdır: (Çəki: 1)

60-cı illərdən
50-ci illərdən 
40-cı illərdən
30-cu illərdən
70-ci illərdən



Sual: Siyasi mədəniyyət anlayışı ilk dəfə kim tərəfindən istifadə olunmuşdur: (Çəki: 1)
X.Fayer
M.Veber
Q.Almond
 Q.Ponell
İ.Yerder 

Sual: Siyasi mədəniyyətin strukturuna hansı amillər daxildir: (Çəki: 1)
Biliklər, inam, fəaliyyət 
Azadlıq, bərabərlik
Sinif, qrup, təbəqələr
Millət və xalqlar
Cəmiyyət və ayrı-ayrı şəxslər

Sual: İnsanların ümumi və xüsusi təhsil, dünyagörüşü, siyasi, hüquqi, əxlaqi, estetik 
və fiziki mədəniyyətini özündə əks etdirən mədəniyyət tipi necə adlanır: (Çəki: 1)

Şəxsiyyətin mədəniyyəti 
Kollektiv mədəniyyət
Sosial mədəniyyət
Maddi mədəniyyət
Mənəvi mədəniyyət

Sual: Aşağıda qeyd olunan amillərdən hansı siyasi mədəniyyəti səciyyələndirən 
mühüm amillərdən biridir: (Çəki: 1)

Milli xarakter 
Etnik xarakter
İrsi xarakter
Dini xarakter
fərdi xarakter
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Sual: Siyasi şüur hansı dövrdə formalaşmağa başlamışdır? (Çəki: 1)
cəmiyyətin siniflərə parçalandığı və dövlətin yarandığı dövrdə
siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların yarandığı dövrdə
cəmiyytə siniflərin və dövlətlərin inkişaf etdiyi dövrdə
orta əsrlərdə və intibah dövründə
sivilizasiyanın yarandığı dövrdə



Sual: Siyasi şüurun səviyyələrinə aiddir. (Çəki: 1)
iqtisadi və siyasi
adi və nəzəri
sosial və mədəni
siyasi və mədəni
ideoloji və mədəni 

Sual: Siyasi şüur aşağıdakılardan hansı ilə six qarşılılı əlaqədədir? (Çəki: 1)
ictimai rəy
siyasi rəy
kortəbi rəy
şüurluluq 
praktiki rəy

Sual: Siyasi mədəniyyət anlayışı ilk dəfə necəncı əsrdə və kim tərəfindən işldilmışdır? 
(Çəki: 1)

XII əsrdə Q.Almond
XVI əsrdə M.Veber 
XV əsrdə Q.Pouello
XIX əsrdə D.Trasi
XVIII əsrdə İ.Qerder

Sual: Hansı siyasi mədəniyyət növü vətəndaşların yüksək siyasi iştirakcılığını, onların 
siyasi sistemə cəlb edilməsi insanların hüquq və avadanlıqlarını təmin edir? (Çəki: 1)

totalitar 
demokratik
avtoritar
sosialist
despotik

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi süurun formalaşmasında mühüm rol 
oynayan amillərə aid deyil: (Çəki: 1)

Siyasi sistemin demokratik məzmunu 
Hüquqi dövlət quruculuğu
İnsan hüquqlarına ardıcıl əməl edilməsi
Bütün təbəqələrin sosial və maddi tələbatlarının ödənilməsi
Cəmiyyətin mədəni intellektual səviyyəsi

Sual: Siyasi şüur mahiyyət etibarilə necə hadisədir: (Çəki: 1)
maddi
mənəvi 
 ictimai
siyasi
sosial



Sual: Böyük ictimai qrupların öz siyasi mənafelərinin, yəni hakimiyyət əldə etmək, 
istifadə etmək və əldə saxlamaqla əlaqədar mənafelərinin həyata keçirilməsi 
sahəsində fəaliyyətinin məcmusu necə adlanır: (Çəki: 1)

sosial fəaliyyət
ictimai fəaliyyət
siyasi fəaliyyət 
mədəvi fəaliyyət
maddi fəaliyyət

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi fəaliyyətin istiqamətinə aid deyildir: 
(Çəki: 1)

Seçkili orqanlarda siyasi subyektlərin iştirakı
Müxtəlif siyasi tədbirlərdə siyasi subyektlərin iştirakı
Siyasi təbliğat
Siyasi təşviqat
Sosial problemlərin həllində siyasi subyektlərin iştirakı 

Sual: İctimai xadimin, kollektivin, dövlət, ictimai və digər təşkilatın keyfiyyət 
göstəricilərindən biri olub, eyni zamanda siyasi həyata sabit təsir göstərən ideyalar 
sistemi necə adlanır: (Çəki: 1)

Siyasi nüfuz 
Siyasi mədəniyyət
Siyasi şüur
Siyasi mənafe
Siyasi fəaliyyət

Sual: Cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliyyətə hansı amillərlə sıx sürətdə bağlıdır: (Çəki: 
1)

Söz və vicdan azadlığı
Hüquq və azadlıqlar 
Cəmiyyətdə şəxsiyyətin siyasi vəziyyətindən
Cəmiyyətdə plüralizmin dərəcəsindən
Siyasi-hüquqi normalardan

Sual: Siniflərin, sosial təbəqələrin dövlət hakimiyyətinə münasibətləri əsasında 
yaranan sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi mövqe və mənafelərini əks etdirən ideya və 
təsəvvürlərin, his və əhval-ruhiyyələrin məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1)

Siyasi mədəniyyət
Siyasi münasibət
Siyasi şüur 
Siyasi mənafe
Siyasi proseslər

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 
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Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müstəqil demokratik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında cəmiyyət 
üzvlərinin mədəniyyət hüququ neçənci maddədə öz əksini tapmışdır: (Çəki: 1)

50-ci maddəsində
60-cı maddəsində 
30-cu maddəsində
25-cı maddəsində
40-cı maddəsində

Sual: Siyasi mədəniyyətin strukturunua daxildir. (Çəki: 1)
biliklər, inam və fəaliyyət
azadlıq, bərabərlik və mühafizə
siniflər, qruplar və təbəqələr
cəmiyyət, sinif və qruplar
iqtisadiyyat,sosial və psixoloji

Sual: Aşağıda göstərənlərdən hansı siyasi mədəniyyəti səciyyələndirən cəhətlərdən 
biridir? (Çəki: 1)

milli xarakter
etnik xarakter
tipi xarkter
irsi xarakter 
mədəni xarakter

Sual: Hansı siyasi mədəniyyət əhalinin yüksək məcburi fəallığı sayəsində 
hakimiyyərin ifrat şəkildə mərkəzləşməsinə bütün sahələrdə dövlət nəzarətinin 
bərqərar edilməsinə əsaslanır? (Çəki: 1)

demokratik 
totailtar
avtoritar
despotik
sosialist

Sual: Siyasi şüurun səviyyələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Adi və nəzəri 
İqtisadi və siyasi
Sosial-mədəni
Siyasi və mədəni



Adi və mürəkkəb

Sual: Siyasi şüur aşağıdakılardan hansı ilə sıx əlaqədədir? (Çəki: 1)
ictimai rəy 
Siyasi rəy
Kortəbii rəy
Ekspertlərin rəyi
Hakim sosial təbəqənin rəyi

Sual: Cəmiyyətin tarixən əldə etdiyi fəaliyyət üsulları və ön fəaliyyətin nəticələri hansı 
anlayış altında birləşir? (Çəki: 1)

Geniş mənada mədəniyyət 
Dar mənada mədəniyyət
Maddi mədəniyyət
Siyasi mədəniyyət
Mənəvi mədəniyyət

Sual: Siyasi mədəniyyət mədəniyyətin hansı növünün tərkib hissəsidir: (Çəki: 1)
Mənəvi mədəniyyətin 
Maddi mədəniyyətin
Sosial mədəniyyətin
Beynəlxalq mədəniyyətin
İctimai mədəniyyətin

Sual: Siyasi mədəniyyət cəmiyyətdə hansı proseslərin aktivləşməsinə təsir edir: 
(Çəki: 1)

Mədəni münasibətlərin
İctimai-siyasi münasibətlərin 
İqtisadi-siyasi münasibətlərin
Siyasi-psixoloji münasibətlərin
Sosial münasibətlərin

Sual: Müasir politologiya “siyasi mədəniyyət” kateqoriyasını ilk dəfə kim gətirmişdir: 
(Çəki: 1)

X.Fayer 
 İ.Gerder
Q.Almond
Q.Ponell
M.Veber

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi mədəniyyətin subyektlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

Sinif
Qrup



Şəxs
Cəmiyyət
Millət

Sual: Şəxsin siyasi mədəniyyəti onun hansı xüsusiyyətində təzahür edir: (Çəki: 1)
İctimai – siyasi fəallığında 
Dünya görüşü səviyyəsində
Sosial fəalığında 
İdarəetməyə müdaxilə etmə dərəcəsindən
Şəxsiyyətin azadlığının necə təmin olunma dərəcəsində

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdeologiya anlayışının siyasət elminə gətirilməsi kimin adı ilə bağlıdır. (Çəki: 1)
Con Lokk 
Raymond Aron 
Fridrix Nitşe 
Destyut de Trasi 
Daniel Bell 

Sual: Liberalizm cərəyanının meydana gəlməsində böyük rolu olmuş maarifçilər 
(Çəki: 1)

C.Lokk, A.Smit, T.Hobbs 
N.Makiavelli, Z.Boden, J.Russo 
P.Qassendi, B.Spinoza 
J.Bentoun, C.Millin 
A.Bentli, M.Veber, R.Mixles 

Sual: Yeni liberalizm cərəyanı zaman meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
XVII əsrin II yarısı 
XX əsrin II yarısı 
XIX əsrin əvvəli 
XXI əsrin əvvəli 
XIX əsrin sonu 

Sual: Yeni liberalizm cərəyanı öz qarşısına hansı vəzifələri qoymuşdur (Çəki: 1)
yerli adət-ənənələrin, qaydaların qorunması 



ədalət idealı prioritetdir, hakimiyyət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində 
şəxsiyyət özfəaliyyətinə yer verilmir 

demokratiya, azad rəqabət, şəxsiyyətin hüquq və azadıqlıqlarının qorunması 
siyasi elita və dövlətin aparıcı rolu tanınır, dövlətin vətəndaş üzərində ağalığının 

təzahür etməsi 
hər hansı bir məsələnin hərbi yolla həll olunması 

Sual: «Konservatizm» terminini ilk dəfə kim irəli sürmüşdür. (Çəki: 1)
Tomas Cefferson 
Olvin Toffler 
Edmund Berk 
Raymond Aron 
Fransua Şatobrian 

Sual: Yeni mühafizəkarlıq üçün xarakterik olmayan cəhət (Çəki: 1)
əxlaq 
dinsizlik
adət-ənənələrə sadiqliq 
mülkiyyət hüququ 
ailə 

Sual: İdeologiya termini hərfi tərcümədə hansı mənanı verir: (Çəki: 1)
İdeologiyalar haqqında telim 
Siyasi biliklər haqqında təlim
Siyasi baxışlar haqqında təlim
Cəmiyyətin ictimai-siyasi səviyyəsi haqqında təlim
Hakimiyyətə dair təlimlər

Sual: Ənənəviçilik cəryanı neçənci əsrdə formalaşmışdır: (Çəki: 1)
XVIII
XVI
XVII 
XIX
XV

Sual: Cəmiyyətdə idarəetmənin demokratikləşdirilməsi, siyasi və vətəndaş 
hüquqlarının tərəfdaşı kimi çıxış edən ideoloji cərəyan necə adlanır: (Çəki: 1)

Ənənəviçilik
 Konservatizm
Liberalizm 
Sosializm
Sosial-demokratiya

Sual: İdeologiya və siyasəti birləşdirən ümumi xüsusiyyətlərdən ən mühümü: (Çəki: 1)



Universallıq
Ümumilik
Sosiallıq
Bəşərilik
Yalan

Sual: Siyasi həyatda ideologiya hansı təbəqənin mənəvi silahı rolunu oynayır: (Çəki: 
1)

Elitanın 
 Aristokratiyanın
Kütlənin
Orta təbəqənin
Bütövlükdə cəmiyyətin

Sual: “İdeologiya dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasəti əsaslandırmağa yönəlmiş 
olan vasitədir” – fikri hansı dövlət xadiminə məxsusdur: (Çəki: 1)

Hitler
 Çörçöl
 Ruzvelt
Stalin
Napoleon 
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Sual: Mövcud cəmiyyətin sosial münasibətlərinin tənqidinə və dəyişdirilməsinə 
yönəlmiş olan fikirlərin məcmusunu özündə əks etdirən ideologiya tipi necə adlanır 
(Çəki: 1)

Marksist
Sezarçı
 Sosioloji
Ənənəvi
 Liberal

Sual: Mövcud cəmiyyətin sosial əsaslarının qorunub saxlanmasına yönəlmiş olan 
baxışların məcmusu hansı ideologiya tipində təzahür olunur: (Çəki: 1)

Marksist
Sezarçı
Sosioloji



Ənənəvi 
Liberal

Sual: Kollektiv inam və düşüncə səviyyəsinə yüksəlmiş olan fikir və ideyaların 
məcmusunu özündə əks etdirən ideologiya necə adlanır: (Çəki: 1)

Marksist
Sezarçı
Sosioloji 
Marksist
 Liberal

Sual: İdeologiyanı siyasi şüur forması kimi xarakterizə edən başlıca cəhət hansıdır: 
(Çəki: 1)

Demokratik xarakteri
Sistem şəklində çıxış etməsi 
Pərakəndə şəkildə çıxış etməsi
Vətəndaş azadlığı
Vicdan azadlığı

Sual: İdeologiyanın məzmununu əks etdirən başlıca ünsürlər hansılardır: (Çəki: 1)
Gerçəkliyin təsviri, aksioloji sistem, praktiki göstərişlər 
Gerçəkliyin təsviri, ictimai rəy
Aksioloji sistem, utopik ideyalar
Praktiki göstərişlər, siyasi fəaliyyət
Cəmiyyətin siyasi aktivlik dərəcəsi

Sual: İdeologiyanın ilkin səviyyəsi olub əsasən başlıca məqsədi mənəvi dəyərlər və 
ideyalar sisteminin formalaşdırılması işinə xidmət edən səviyyəsi necə adlanır: (Çəki: 
1)

Nəzəri konseptual 
İdraki
Proqram
Psixoloji
Kütləvi

Sual: ideologiyanın kütlələr içərisində daha geniş yayılma məqsədi daşıyan səviyyəsi 
necə adlanır: (Çəki: 1)

 proqram
Nəzəri
İdraki
Kütləvi
Psixoloji

Sual: Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə ideologiyanın hansı tiplərini fərqləndirmək 
olar: (Çəki: 1)



Mühafizəkar, mütərəqqi, mürtəce 
Milli, irqi, sinfi
Dini və dünyəvi
Uzun və qısa müddətli
Ümumi və regional

Sual: Sosial bazasına görə ideologiyanın hansı tipləri fərqləndirilir: (Çəki: 1)
Mühafizəkar, mütərəqqi, mürtəce
Milli, irqi, sinfi 
Dini və dünyəvi
Rasional və irrasional
Ümumi və regional

Sual: Tarixi taleyinə görə ideologiyanın hansı tipləri fərqləndirilir: (Çəki: 1)
Ümumi və regional
Uzun və qısamüddətli 
Rasional və irrasional
Dini və dünyəvi
Universal və partikulyar

Sual: İdraki meyarlara, məntiqi mülahizələrə əsaslanan ideologiya necə adlanır: 
(Çəki: 1)

Rasional
 İrrasional
Dini
Partikulyar
 Universal

Sual: Yalnız fəhmə, hisslərə, duyğulara əsaslanan ideologiya necə adlanır: (Çəki: 1)
Rasional
İrrasional
 Universal
 Dünyəvi
Ratikulyar
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Sual: Rasional ideyaların mahiyyətini nə təşkil edir (Çəki: 1)
idrakı meyarlar, məntiqi mülahizələr 
«hər şeyi təbii axarına buraxmaq lazımdır» 
inqilabi yolla yeni dünya sisteminin yaranması 
fəhmə, hisslərə, duyğulara söykənir 
qəti hərəkətlərin və metodların tətbiqi 

Sual: Siyasi ideologiya kimi liberalizm əsasında hansı amillər dayanır (Çəki: 1)
milli maraqlar, mənafelər, mübarizə 
insanın ən ali varlıq kimi qiymətləndirilməsi, fərdiyəçilik, humanizm, 

kosmopolitizm və s.
adət-ənənələrin qorunub saxlanması, ailənin cəmiyyətin təməl daşı olması 
dini motivlərin qorunub saxlanması 
kollektivçilik, sosial bərabərlik 

Sual: Öz mənşəyini utopik baxışlardan, eqalitarist ideyalardan götürən və özünə 
dünyada çoxlu sayda tərəfdar toplamağa müvəffəq olan siyasi ideologiya- (Çəki: 1)

liberializm 
anarxizm 
sosialist 
mühafizəkarlıq 
radikal 

Sual: Heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, bütün insanlara yönəlmiş olan, ideyalar, 
baxışlar sisteminin məcmusunu özündə əks etdirən ideologiya necə adlanır (Çəki: 1)

Universal
Partikulyar
Dünyəvi
 Rasional
İrrasional

Sual: Müasir dövrün əsas ideoloji cərəyanları dedikdə hansılar nəzərdə tutulur: (Çəki: 
1)

Mühafizəkarlıq
Liberalizm
Yenilideralizm
Dini
Sosialist ideologiyası

Sual: Başlıca prinsipləri vətəndaşların hüquq bərabərliyi, sosial, siyasi, dini, peşə 
qruplarının bir-birindən üstün olmaması, dövlətin ictimai müqaviləyə əsaslanmasını 
özündə əks etdirən ideologiya necə adlanır: (Çəki: 1)

Mühafizəkarlıq
Liberalizm
 Dini



 Dünyəvi
Universal

Sual: Siyasi ideologiya olaraq əsasında şəxsiyyətin sinfi, qrup, dini amillərdən 
azadlığı, insanın ən adi varlıq kimi qiymətləndirilməsi, habelə fərdiyyəçilik, humanizm 
və kosmopolitizm dayanan ideologiya hansıdır: (Çəki: 1)

Konservatizm
Mühafizəkarlıq
Liberalizm 
 Dini
 Rasional

Sual: Liberalizmi səciyyələndirən ən mühüm cəhət (Çəki: 1)
Dövlətə tənqidi münasibət 
Şəxsiyyətə tənqidi münasibət
 Hakim təbəqəyə tənqidi münasibət
Digər ideologiyalara tənqidi münasibət
Dövləti dəstəkləmək

Sual: Yeni liberalizm cərəyanı nə zaman meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)
XX əsrin I yarısı
XIX əsrin əvvəlləri
XX əsrin II yarısı 
XVII əsr
XVII əsr

Sual: Siyasi ideoloji cərəyan kimi mühafizəkarlıq hansı prinsiplər üzərində təşəkkül 
tapmışdır: (Çəki: 1)

Ənənəviçilik və təbii mühafizəkarlıq 
Azadlıq və demokratiya
Ağalıq və tebelik
Hakimiyyət və nüfuz
Sərvət və ehtiyac

Sual: Dövlətin ali prinsiplərinin insanlar tərəfindən tez-tez dəyişdirilməsinə yol 
verilməz hesab edən ideologiya necə adlanır: (Çəki: 1)

Mühafizəkarlıq 
 Liberalizm
Rasional
 Sosialist
 Partikulyar

Sual: Sosialist ideologiyası özündə hansı cərəyanları birləşdirir: (Çəki: 1)
 Elmi sosializm və sosial demokratiya 



Demokratiya və liberalizm
Ənənəviçilik və konservatizm
Yeni mühafizəkarlıq və yeni liberalizm
Liberalizm və sosializm
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Sual: “Siyasi sosiallaşma”anlayışı ilk dəfə kimin tərəfindən irəli sürülmüşdür. (Çəki: 1)
Q.Xaymen 1959-cu il
E.Erikson 1967-ci il
Y.Dauson1969-cu il
E.Fromm 1960-cı il
K.Priuitin 1970-ci il

Sual: Aşağıdakı anlayışların hansı siyasi sosiallaşmanın tiplərinə aiddir (Çəki: 1)
harmonik, hegemon,pluralist,münaqişəli
siyasiləşmə,hegemon,instrumental,pluralist
münaqişəli,identifikasiya,harmonik,siyasiləşmə
təsisatlaşma,idellaşma,harmonik,hegemon
instrumental,siyasiləşmə,harmonik,hegemon

Sual: Siyasi sosiallşmanın hansı tipi fərdin və hakimiyyət təsisatlarının normal 
münasibətlərinin ifadə edır? (Çəki: 1)

hegemon
harmonik
plyuralist
münaqişəli tip
instrumental

Sual: Siyasi sosiallaşma hansı tipi, şəxsin öz mənafeyinə xidmət göstərməyən bütün 
sosial-siyasi sistemlərə neqativ münasibətinə əsaslanır? (Çəki: 1)

harmonik
hegemon
plyuralist
münaqişəli 
instrumental



Sual: Qruqlararası mübarizə və bir-biri ilə baglı mənafelərin qarşı-qarşıya qoyulması 
əsasında meydana gələn siyasi sosiallaşmanın hansı növünə aiddir. (Çəki: 1)

münaqişəli tip
instrumental 
harmonik
hegemon
plyuralist

Sual: Vətəndaşların siyasətə etinasız münasibəti siyasi iştirakçılığın hansı formasına 
aiddir. (Çəki: 1)

fəal forması
özgələşmə 
orta forma 
müşahidəçi-nümayişçi
etinasız forması

Sual: Şəxsiyyətin siyasi proseslərdən kənarda qalmasını, onun siyasi iştirakçılıq 
rolundan təcrıd olunmasını ifadə edən anlayış necə adlaır. (Çəki: 1)

kənaredilmə 
fəal forma 
özgələşmə
biganəlik
siyasi etiraz

Sual: “Siyasi sosiallaşma” anlayışı ilkdə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür? (Çəki: 1)
Q.Xaymen 
.D.İston
Y.Dauson
K.Priutin
K.Luman

Sual: Siyasi sosiallaşmanı insanın hiss və təsəvvürlərinin gizli şəkildə siyasiləşməsi 
prosesi kimi izah edən müəlliflər hansılardır? (Çəki: 1)

M.Xabermes və K.Luman
E.Erikson və E.Fromm 
Y.Dauson və K.Priutin
Q.Kaymen və K.Luman
C.Risman və E.Fromm

Sual: Siyasi sosiallaşmanı hal-hazırki cəmiyyətlə uzlaşan, uyğunlaşan davranış 
sistemini nəsildən-nəsilə ötürülməsinə xidmət edən bilik öyrənmə prosesi kimi izah 
edən hansı politoloqdur? (Çəki: 1)

 Siqel 
 Qess
Torni



Qumençuk
Luman

Sual: Cəmiyyətdəki siyasi mədəniyyətin nəsildən-nəsilə ötürülməsinin metod, üsul və 
vasitələrinin öyrənilməsi prosesini nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma hansıdır? (Çəki: 
1)

dar mənada siyasi sosiallaşma
geniş mənada siyasi sosiallaşma 
dar mənada sosiallaşma
geniş mənada sosiallaşma
 sosiallaşma

Sual: Fərdin siyasi sistemdə mövcud olan siyasi normaları, siyasi maraq və 
münasibətləri mənimsəməsini nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma necə adlanır? (Çəki: 
1)

dar mənada siyasi sosiallaşma 
dar mənada sosiallaşma
geniş mənada siyasi sosiallaşma
geniş mənada sosiallaşma
sosiallaşma
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Sual: Tarixən qərarlaşmış ənənəvi və sosial cəhətdən şərtlənmiş amillər əsasında 
fərdin “ictimailəşdirilməsi” anlayışı necə adlanır? (Çəki: 1)

adaptasiya
siyasiləşmə
identifikasiya
inteqrasiya 
kommunikasiya

Sual: Aşağıdakı anlayışların hansı siyasi sosiallaşmanın formalarına aiddir. (Çəki: 1)
kortəbii və şüurluluq
birbaşa və kortəbii 
birbaşa və dolayı
harmonik və dolayı
kortəbii və dolayı



Sual: Siyasi sosiallaşmaının hansı marhələsı, siyasi həyat haqqında müstəqil 
təsəvvürləri formalaşdırır və qiymətləndirir? (Çəki: 1)

siyasiləşmə
fərdiləşdirilməsi
təsisatlanma
ideallaşma
sosiallaşma

Sual: Siyasi sosiallaşmanın hansı növü, vətəndaşın öz siyasi maraqları haqqında 
təsəvvür yaradır və başqa sözlə desək, yüksək vətəndaş fəallığını təmin edir? (Çəki: 
1)

harmonik
hegemon
plyuralist
münaqışəli 
instrumental

Sual: L.Milbertə görə siyasi iştirakçılığın hansı forması siyasi yığıncaqlarda ıştirakı, 
partiyalara maddi yardımların göstərilməsini rəsmi şəxslərə və siyasi liderlərlə 
əlaqələrin həyata keçirilməsini təmin edir. (Çəki: 1)

etinasiz forması
müşahidəsi nümayişci
orta forması
özgələşmə
fəal forma

Sual: Siyasi sosiallaşmanın hansı formaları fərqləndirilir? (Çəki: 1)
birbaşa və dolayı 
rəsmi və kortəbii
ümumi və xüsusi
nəzəri və praktiki
universal və partikulyar

Sual: Fərd tərəfindən mənimsənilən oriyentasiyalar sırf siyasi xarakter daşıyırsa, bu 
siyasi sosiallaşmanın hansı formasıdır? (Çəki: 1)

dolayı
birbaşa 
rəsmi
kortəbii
praktiki

Sual: Fərdin birbaşa siyasi xarakteri olmayan, lakin onun siyasi davranışına təsir 
edən oriyentasiyalarını nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma forması hansıdır? (Çəki: 1)

birbaşa
 rəsmi



 kortəbii
dolayı 
praktiki

Sual: Siyasi sosiallaşmanın xarakterinə təsir edən mühüm amillər hansılardır? (Çəki: 
1)

siyasi mədəniyyət və siyasi rejim 
siyasi sistem və siyasi rejim
dövlət və siyasi hakimiyyət
siyasi mədəniyyət və siyasi normalar
siyasi mədəniyyət və siyasi şüur

Sual: Cəmiyyətin bütövlüyünə, vəhdətinə yönəldilmiş siyasi sosiallaşma prosesi hansı 
tip cəmiyyətlər üçün xarakterikdir? (Çəki: 1)

totalitar
demokratik
avtoritar
mərkəzləşdirilmiş
hüquqi dövlətə malik olan

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı totalitar cəmiyyətdəki siyasi sosiallaşma 
prosesinin xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

açıq siyasi sosiallaşma
tam siyasi məqsədyönlülük
şəxsiyyətə mənəvi və fiziki təsir
fərdin fəaliyyətinə kütləvi nəzarət
şəxsiyyətin tam azadlığını təmin etmək 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi sosiallaşmaya təsir edən amillərə aid 
deyildir: (Çəki: 1)

təhsil müəssisələri
sosial normalar
hüquqi normalar
incəsənət və KİV
konstitusiya 
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Sual: Fərdin birbaşa siyasi xarakterli olmayan,lakin onun siyasi davranışına təsir 
edən orientasiyalarını nəzərdə tutan siyasi sosiallaşma necə adlanır? (Çəki: 1)

kortəbii
dolayı
birbaşa
harmonik
kütləvi

Sual: Siyasi fiqurun ideallaşdırılması və bunun əsasında siyasi sistemə emosional 
münasibətin formalaşması siyasi sosiallaşmanın hansı mərhələsinə aiddir: (Çəki: 1)

təsisatlanma 
ideallaşdırma
siyasiləşmə 
mədəniləşmə
fərdiləşdirilmiş

Sual: Siyasi sosiallaşmanın hansı funksiyası şəxsiyyətin siyasi mühitin ədalət, 
bərabərlik,azadlığın hüquqi qarantı və s. kimi prinsiplərini özünə daxil edir? (Çəki: 1)

dəyərlər orientasiyası
mədəniyyət 
təsisatlanma
instrumental 
ideallaşma

Sual: Siyasi sistemin vətədaşların siyasi azadlıqlarını və hüquqlarını 
məhdudlaşdırılması şəxsiyyətin siyasi iştirakcılığına meydan verməməsi və s. kimi 
səbəblərlə əlaqədə olan anlayış necə adlanır? (Çəki: 1)

siyasətdən kənaredilmə
siyasətin fəal forması
siyasi özgələşmə 
siyasi etiraz
siyasi biganəlik

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi sosiallaşmanın mərhələlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

sosiallaşma 
 siyasətin fərdiləşməsi
 ideallaşdırma
siyasiləşmə
təsisatlanma

Sual: Siyasi sosiallaşmanın şəxsiyyətin siyasi sferanın ədalət, bərabərlik, azadlığın 
hüquq qavantı və s. prinsiplərini özünə daxil edən funksiyası necə adlanır? (Çəki: 1)



instrumental
dəyərlər oriyentasiyası 
ideoloji
 idraki
 praktiki

Sual: Siyasi sosiallaşmanın fərdin və hakimiyyət təsisatlarının normal münasibətlərini, 
fərdin nizam-intizama, hüquqi normalara, dövlətə rasional və səmimi münasibətini, 
habelə özünün məsuliyyətini dərk etdiyini ifadə edən tipi necə adlanır? (Çəki: 1)

harmonik
hegemon
 pluralist
münaqişəli
demokratik 

Sual: Şəxsin öz mənafeyinə xidmət göstərməyən bütün sosial-siyasi sistemlərə 
neqativ münasibətinə əsaslanan siyasi sosiallaşma tipi necə adlanır? (Çəki: 1)

 hegemon 
harmonik
 pluralist
demokratik
münaqişəli

Sual: Siyasi sosiallaşmanın yüksək vətəndaş fəallığını təmin etmə məqsədi daşıyan 
tipi necə adlanır? (Çəki: 1)

hegemon
pluralist 
harmonik
demokratik
 münaqişəli

Sual: Şəxsiyyətin siyasi iştirakçılıq prosesində xüsusi rol oynayan amil hansıdır? 
(Çəki: 1)

şəxsi motivlər 
ümumi motivlər
fərdi xüsusiyyətlər
sosial xüsusiyyətlər
siyasi xüsusiyyətlər

Sual: Şəxsiyyətin siyasi proseslərdən kənarda qalmasını, onun siyasi iştirakçılıq 
rolundan təcrid olunması necə adlanır? (Çəki: 1)

siyasi özgələşmə 
siyasətdən uzaqlaşma
siyasi aktivlər
siyasi passivlik



 siyasi iştirakçılıq

Sual: Vətəndaşların siyasi azadlıqlarını və hüquqlarının məhdudlaşdırılması, 
şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığına meydan verilməməsi prosesi necə adlanır: (Çəki: 1)

siyasi özgələşmə
siyasətdən kənar edilməsi 
siyasətdən uzaqlaşma
siyasi passivlik
siyasi aktivlik
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Sual: Milli məsələni demokratik yolla tənzim etmənin birinci əsas siyasi hüquqi 
prinsipi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

millətdaxili münasibətlər
milli münasibətlər
Millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi
milli münaqişələrin həlli yolları
milli etnik münasibətlər

Sual: Milli məsələnin həll etməyin ikinci demokratik prinsip dilindən, irqindən və s. 
asılı olmayaraq bütün millətlərdən olan vətəndaşların, aşağıda göstərilən anlayışların 
hansı ilə təmin edilməlidir? (Çəki: 1)

milli-etnik
milli münasibətlər
hüquqi bərabərliyi
millətdaxili münasibətlər
özünü təyin etmə

Sual: Milli özünü təyinetmə xalqların nəyə malik olmalarını nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
milli-dövlət qurluşuna
millət-daxili münasibətlərə 
millətlərarası münasibətlərə
millət-etnik münasibətlər
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə



Sual: Milli münasibətlərin idarə edilməsi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi konkret 
fəaliyyət necə adlanır (Çəki: 1)

milli siyasət
sosial siyasət
etnik siyasət 
demoqrafik siyasət
hərbi siyasət

Sual: Milli məsələnin ən dogru yolu hansı səviyyədə həll olunmalıdır? (Çəki: 1)
etno-mədəni
sosial-iqtisadi
sosial-etnik 
etnik qruplar
milli münasibətlər

Sual: Millətlər və xalqlar arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyət prosesində 
təzahür edən siyasi,iqtisadi,hüquqi,ideoloji problemlərin məcmusu necə adlanır (Çəki: 
1)

Milli məsələ 
Milli siyasət 
Milli münasibət
Sosil siyasət 
Daxili siyasət 

Sual: Millətdaxili, milli-etnik birliklərarası və millət və xalqların şəxsiyyətlərarası 
səviyyədə münasibətləri hansı məhfum altında birləşir (Çəki: 1)

Milli məsələ 
Milli siyasət 
Milli münasibətlər 
Sosial siyasət 
Daxili-siyasət 

Sual: Müxtəlif millətlərə mənsub olan adamların əmək,ictimai siyasi,ailə-məişət və 
asudə vaxtdakı həyat formalarında yaranan qarşılıqlı münasibətləri necə adlanır 
(Çəki: 1)

Milli münasibətlər
Milli-etnik münasibətlər 
Milli məsələ 
Milli siyasət 
Sosial-etnik siyasət 

Sual: Milli dövlət quruluişunun neçə növü fərqləndirilir (Çəki: 1)
7
4
5



2
3

Sual: Xalqların milli dövlət quruluşlarına hansılar aiddir (Çəki: 1)
Monarxiya,respublika 
Unitar,Federativ,Konfederasiya 
Unitar,Federativ 
Respublika konfederasiya 
Unitar respublika və monarxiya 

Sual: Millətlər və xalqlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin dövlətin müvafiq 
sənədlərində və qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş formada tənzim edilməsi 
üzrə məqsədyönlü fəliyyəti necə adlanır (Çəki: 1)

Milli siyasət 
Sosial siyasət 
Sosial-iqtisadi siyasət 
Milli-etnik siyasət 
İctimai-sosial siyasət 

Sual: Mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik hansı milli dövlət quruluşunun xarakterik 
xüsusiyyətidir (Çəki: 1)

Unitar 
Federativ 
Respublika 
Parlamentli respublika 
Konfederasiya 
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Sual: Milli münasibətlər sahəsində siyasətin mahiyyətini araşdırmazdan əvvəl ilk 
növbədə hansı anlayışların mahiyyətini açmaq zəruridir? (Çəki: 1)

milli məsələ və milli münasibətlər
milli məsələ və şəxsiyyətlərarası münasibətlər
millət və tayfa münasibətlərinin
milli münaqişə və milli şüurun
milli münasibətlər və münaqişələrin



Sual: Millətlər və xalqlar arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyət prosesində 
təzahür edən siyasi, iqtisadi, hüquqi, ideoloji və b. problemlərin məcmusunu təşkil 
edən anlayışı necə adlanır? (Çəki: 1)

milli münasibətlər
milli məsələ
milli-etnik
millətdaxili
millət və tayfa

Sual: Millətdaxili, milli-etnik birliklərarası və xalqların şəxsiyyət səviyyədə 
münasibətləri özündə hansı anlayışı əks etdirir? (Çəki: 1)

milli məsələ 
milli münasibətlər
entik birliklər 
ərazi biliyi 
milli-etnik

Sual: Hansı dövlət quruluşunda dövlətin üzvlərin müstəqil vətəndaşlığı, ordusu, 
valyutası olur və hərbi yaxud xarici siyasət məsələlərinini tənzimlənməsi məqsəd ilə 
təşkil olunur? (Çəki: 1)

unitar
konfederasiya
federasiya 
imperiya
monarxiya

Sual: Sosial-iqtisadi, mədəni-dil, ərazi-status və separatizmə əsaslanan münaqişələr 
özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

millətlərarası münaqişələr
hərbi münaqişələr 
siyasi münaqişələr
şəxsiyyətin münaqişələr
social münaqişələr

Sual: Bir etnosu digərindən ayiran əsas cəhətləri göstərin (Çəki: 1)
siyasət, iqtisadiyyat, idelogiya
dövlət, müxtariyyat, siyasət
siyasət, dil, muxtariyyat
dil,adət-ənənələr, davranış normaları, incəsənət
milli siyasət, iqtisadiyyat, dil

Sual: Milli siyasətin mühüm, başlıca cəhəti hansıdır (Çəki: 1)
Vaxtı çatmış zidiyyətin həlli 
Milli-etnik problemlərin həlli 
Ziddiyyət və problemləri qabaqcadan görmək 



Sosial təbəqələr arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq 
Milli-etnik birliklərin mədəni inkişafına şərait yaratmaq 

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı millətlərarası münaqişələrin tipinə aid deyil 
(Çəki: 1)

Sosial-iqtisadi 
Mədəni-dil 
Ərazi –status 
Speratizm 
Sosial-siyasi 

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı millətlərarası münaqişələrin meydana gəlmə 
səbəblərinə aid deyil (Çəki: 1)

Xalqların müstəqil həyat formalarına cana atması 
Xalqların müstəqil milli dövlət yaratmağa can atması 
İnkişaf ehtiyyatlarının məhdudluğu 
Etnoslararası gərginliyin artması 
Müxtəlif etnik qrupların mənafelərini maksimum dərəcədə uzlaşdırılması 

Sual: Millətlərarası münaqişələr hansı tip münaqişələrə aiddir (Çəki: 1)
Etnik 
Sosial 
.Siyasi 
İqtisadi 
Beynəlxalq 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı millətin siyasi təşkili tipinə aid deyil (Çəki: 1)
Etnik birliyin muxtariyyəti 
Etnik birliyin mili-etnik muxtariyyəti 
Çoxmillətli dövlətlər 
Çoxmillətli dövlət daxilində milli-ərazi qanunları 
Konfederasiya 

Sual: Milli məsələni həll etmənin ən doğru yolu hansı səviyyədə həll olunmasıdır 
(Çəki: 1)

Etno-mədəni səviyyə 
Milli etnik səviyyə
Sosial-mədəni səviyyə 
Sosial-siyasi səviyyə 
İqtisadi-siyasi 
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Sual: Tarixən müəyyən ərazi hüdudlarında yaşayan mədəniyyət, dil və psixoloji 
xarakterin dəyişilməz xüsiyyətlərinə və ümumi cəhətlərinə malik olan, həmçinin 
özlərinin birliyinin və başqalarından fərqlərini dərk edən insanların sabit məcmusu 
necə adlanır? (Çəki: 1)

xalq 
etnos
milli varlıq 
millət
sosial-etnik birlik

Sual: Tarixən kapitalist ictimai-iqtisadi və əmtəə istehsalının meydana gəlməsi ilə 
bağlı olan və iqtisadi həyatın, dilin, ərazinin, milli özünü dərk etmənin və 
mədəniyyətin, adətlərin bəzi speifik cəhətlərinin ümumiliyi ilə səciyyələnən insanların 
sosial-etnik birliyinin ali forması necə adlanır? (Çəki: 1)

millət
tayfa 
etnos 
milli -etnik birlik
sosial -etni birlik

Sual: Ümumi tarixi-mədəni cəhətlərə və ümumi özünüdərketmə elementlərinə malik 
olan xalqlar qrupu necə adlanır? (Çəki: 1)

subetnik 
meqaetnik
tayfa 
qəbilə
etnik qrup

Sual: Bütün millətlərin və xalqların hüquq və azadlıqların genişləndirmək, onların 
məhafelərini təmin etmək, milli dillərin inkişafı üçün şərait yaratmaq, milli siyasətin 
hansı cəhətinə aiddir? (Çəki: 1)

milli siyasətin istiqaməti
milli siyasətin növlərinə
milli siyasətin öyrənilməsinə
milli siyasətin quruluşuna 
milli siyasətin strukturuna

Sual: Milli məsələni demokratik yolla tənzim etməyin əsas siyasi-hüquqi prinsipi 
millətlərin hansı hüququna aiddir? (Çəki: 1)

öz müddəratını təyin etmək



davranış firmalarına nail olmaq
vətəndaşların hüquqlarını təmin etmək.
adət-ənənlərinə inkişaf etdirmək
siyasi,iqtisadi və s. problemlərin həll etmək

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar bir etnosu digərindən fərqləndirən əsas 
cəhətlərə aid deyil (Çəki: 1)

Dil 
İncəsənət 
Adət-ənənə 
Davranış normalrı və vərdişlər 
Sosial vəziyyət 

Sual: Politologiya elmində etnosu tarixi inkişafı hansı amillə əlaqələndirilir (Çəki: 1)
Tarixin proseslərin inkişaf xarakteriylə 
Bir formasiyanın digəriylə əvəz edilməsi ilə 
Sosial strukturun tərkibinin mürəkkəbləşməsi ilə 
Sosial-etnik dərinləşməylə 
Milli-etnik vəziyyətlərin xarakteriya 

Sual: Tarixən kapitalist ictimai-iqtisadi formasiyası və əmtəəistehsalının meydana 
gəlməsi ilə bağlı olan və iqtisadi həyatın, dilin ,ərazinin, milli özünüdərketmənin və 
mədəniyyətin,adətlərin ,məişətin,ənənələrin bəzi spesifik cəhətlərinin ümumiliyi ilə 
səciyyələnən,insanların sosial-etnik birliyinin ali forması necə adlanır (Çəki: 1)

Etnos
Millət 
Sinif 
Xalq 
Tayfa 

Sual: Müasir dünyada “millət”sözü hansı sözün sinonimi olaraq işlədilir (Çəki: 1)
Dövlət
Xalq 
Tayfa 
Sinif 
Təbəqə 

Sual: Öz spesifik cəhətləri və özünüdərketmə şüuru ilə fərqlənən etnos bir hissəsi 
necə adlanır (Çəki: 1)

Megaetnik qrup
Subetnik qrup 
Qəbilə 
Xalq 
Tayfa 



Sual: Ümumi tarix mədəni cəhətlərə və ümumi özünüdərketmə elementlərinə malik 
olan xalqlar qrupu necə adlanır (Çəki: 1)

Meqaetnik birlik 
Subetnik birlik 
Xalq 
Tayfa 
Millət 

Sual: Xüsusi mədəniyyəti və özünüdərketmə cəhətləri olan xırda etnoslar necə 
adlanır (Çəki: 1)

Subetnik birlik 
Millət 
Xalq 
Meqaetnik birlik 
Tayfa 

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İki və ya bir neçə müxtəlif istiqamətlərdə olan qüvvələrin toqquşmasına nə 
deyilir (Çəki: 1)

Münaqişə
Zidiyyət 
Konflikt 
Qarşıdurma 
Müharibə 

Sual: Münaqişə nəzəriyyəsi ilk dəfə nə zaman və harda irəli sürülmüşdür (Çəki: 1)
E.Ə.vı-v əsrlər İngiltərə 
E.Ə.vıı-vı əsrlər Çində 
E.Ə.vıı-vıəsrlər Yunanistan 
E.Ə. v əsr –Roma 
E.Ə.ıv əsr Şərqdə 

Sual: Azəbaycanın görkəmli mütəfəkkiri H.Tusi münaqişələrin hansı tiplərini 
fərqləndirir (Çəki: 1)

Qruplar və dövlətlər arası
Şəxsiyyətlər və qruplar arası 



Dövlətlər arası 
Şəxsiyyətlər və dövlətlər arası 
Siniflər arası 

Sual: .N.Tusi şəxsiyyətlər arası münaqişələrin neçə yaranma səbəbini 
fərqləndirmişdir (Çəki: 1)

3
6
7
8
10

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı N.Tusiyə görə şəxsiyyətlərarası münaqişələrin 
yaranma səbəbinə aid deyil (Çəki: 1)

İftixar
Var-dövlət 
Höcət 
Xəyanət 
Qisas 

Sual: Siyasi elmdə “konfliktologiyanın “ əsası nə zaman qoyulmuşdur (Çəki: 1)
xx əsrin sonu 
xx əsrin əvvələri 
xx əsrin ortası 
xıx əsr 
xıx əsrin ikinci yarısı 

Sual: R.Darendorfa görə münaqişələrin başlıca formalaşma səbəbi nədir (Çəki: 1)
Mənafelərin münaqişəsi 
Dövlətlərin münaqişəsi 
Millətlərarası münaqişə 
Şəxsiyyətlərarası münaqişə 
Qruplararası münaqişə 

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Münaqişələri ziddiyyətlərin həll edilməsi üsulu kimə qiymətləndirən politoloq 
hansıdır (Çəki: 1)

L.Korer
Kennet 
R.Boulding
R.Darendorf 
N.Tusi 

Sual: İctimai proseslərin iştirakçılarının şüur və əxlaqını xarakterizə edən 
mübahisənin göstəricisi necə adlanır (Çəki: 1)

Siyasi münaqişə 
Münaqişə 
Şəxslərarası münaqişə 
Dövlətlərarası münaqişə 
Milli münaqişə 

Sual: Politoloqlara görə hakimiyyət səlahiyyətləri və sərvətlər uğrunda mubarizə 
aparan iki və ya daha çox tərəfin rəqabət mahiyyətli qarşılıqlıfəliyyəti necə adlanır 
(Çəki: 1)

Siyasi münaqişə 
Milli münaqişə 
Etnik münaqişə 
Şəxslərarası münqaişə 
Dövlətlərarası münaqişə 

Sual: Münaqişə neçə mərhələdə keçir (Çəki: 1)
3
4
2
6
4

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı hansı siyasi münaqişənin tiplərinə aid deyil 
(Çəki: 1)

Hərbi 
Beynəlxalq 
Sosial 
Dini dözülməzlik 
Ərazi iddiası 

Sual: Münaqişəni hakimiyyətin hegemonluq münasibətlərinin elementi kimi açıqlayan 
politoloq hansıdır (Çəki: 1)

Dorendorf 
Kozer 
Rennet 



Boulding 
Mokiavelli 

Sual: Münaqişəni cəmiyyəti durğunlaşmağa,süstləşməyə ,ətalət vəziyyətinə düşməyə 
qoymayan ,ona yenilik abu-havası gətirən amil kimi qiymətləndirən politoloq kimdir 
(Çəki: 1)

Darendorf 
Karer
Kennet 
Boulding 
Makiavelli 

Sual: Siyasi münaqişələrin əsas mənbəyi olan amil hansıdır (Çəki: 1)
Sosial 
İqtisadi 
Siyasi 
Mədəni 
Milli 

BÖLMƏ: 1503 
Ad 1503 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Siyasi münaqişələrin hansı tipləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
Daxili, xarici ,beynəlxalq 
Milli,siyasi ,etnik 
Şəxsi,qrup,milli 
Daxili,etnik beynəlxalq 
Beynəlxalq,milli,regional 

Sual: Formalaşmasının başlıca səbəbi hakimiyyət uğrunda mübarizə olan münaqişə 
necə adlanır (Çəki: 1)

Daxili siyasi 
Xarici siyasi 
Beynəlxalq 
Milli
Regional 

Sual: Münaqişələrin sona çatma mərhələsinin neçə variantı var (Çəki: 1)



2
3
1
5
6

Sual: E.Nordinjerə görə münaqişələri müvəffəqiyyətlə həll etmənin neçə prinsipi var 
(Çəki: 1)

2
6
8
3
4

Sual: Münaqişənin həlli prinsipləri olaraq daimi koalisiya,mütənasiblik,siyasətsizlik, 
Qarşılıqlı veto hüququ,razılaşma münaqişələrin həlledilməsi hüququnun üçüncü 
tərəfə verilməsini ön plana çıxaran politoloq kimdir (Çəki: 1)

E.Nordlinjer 
L.Kozer
E.Buldinq
R.Darendorf
N.Makiavelli 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı münaqişələrin beynəlxalq təcrübə əsasında 
formalaşdırılmış həlli metodlarına aid deyil (Çəki: 1)

Münaqişədən çekinmək 
Münaqişənin həllini soraya qoymaq 
Münaqişəni müharibə vasitəsilə həll etmək 
Üçüncü tərəfin cəlb olunması 
Danışıqlar 

Sual: Konsensus deyildikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
Razılıq ,birlik
Qarşılıqlı güzəşt
Fikir müxtəlifliyi 
Siyasi münaqişə 
Siyasi sülh

Sual: Konsensusun başlıca vəzifəsi (Çəki: 1)
Vətəndaşların iradələrinin cəmiyyətin vahid iradəsinə çevirmək 
Siyasi hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında sülh yaratmaq 
Cəmiyyətdəki ziddiyətləri həll etmək 
Zidiyyətlərin konfilktə çevrilməsinin qarşısını almaq 
Qarşılıqlı güzəştlər etmək 



Sual: .”Disensus “dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)
Razılığın Olmaması 
Razılıq 
Güzəşt 
Konfilkt 
Danışıqlar

Sual: Konsensusun formalaşmasında başlıca rolu olan amillər hansılardır (Çəki: 1)
Qanunun adiliyi,aşkarlıq 
Plüralizm,aşkarlıq 
İctimayi rəyin nəzərə alınması,referendum 
Hakimiyyət bölgüsü 
Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması 

BÖLMƏ: 1601 
Ad 1601 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yad fikirliyə nifrət və etiraz oyatmaq üçün “düşmən obrazının “ yaradılmasına 
son qoyulmasının təmin edilməsi dedikdə nə başa düşülür (Çəki: 1)

İdeologiyasızlaşma 
İdeologiya 
Siyasi fikir 
Sosial –fəlsəfi fikir 
Mənəvi baxışlar 

Sual: Ümum qəbul edilmiş dəyərlərin,ideyaların,əxlaq normalarının,mədəniyyətin, 
ictimai həyat normalarının inkar edən yanaşma (Çəki: 1)

Konversensiya 
Nihilizm
Postindustrial cəmiyyət 
İnkişaf həddi 
Vətəndaş cəmiyyəti 

Sual: .”Postindustrial cəmiyyət”konsepsiyasının əsası kim tərəfindən qoyulmuşdur 
(Çəki: 1)

D.Bell 
C.Kelbreyt 
Z.Brejinski 



R.Hoyebroner
C.Pelton 

Sual: .”Roma klubu”nun əsası əsas kim tərəfindən qoyulmuşdur (Çəki: 1)
A.Peççey 
D.Bell 
R.Hoylbroner 
C.Pelton 
C.Helbreyt 

Sual: Cəmiyyətin daxilən rəngarəng,bu və ya dərəcədə idarəetmə funksiyalarını 
yerinə yetirmək kefiyyətlərinə və qabiliyyətlərinə malik olan,ictimai strukturlarda 
rəhbər mövqe tutan və cəmiyyətdə siyasi qərarlar qəbul edilməsinə təsir göstərən 
mütəşəkkil azlıq necə adlanır (Çəki: 1)

Sinif 
Sosial qrup 
Sosial təbəqə 
Siyasi Elita 
Xalq 

BÖLMƏ: 1602 
Ad 1602 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Siyasi qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək dərəcəsinə görə elitanın hansı 
formalar fərqləndirilir (Çəki: 1)

Yüksək elita və orta elita 
Siyasi elita
Aristokratiya 
Ali və orta sinif 
Orta və aşağı sinif 

Sual: Müasir elita nəzəriyyələri nə vaxt formalaşmışdır (Çəki: 1)
xıx əsrin –xx əsrin əvvələri 
xıx-xx əsr 
xvııı-xıx əsr
xvıı-xvııı əsr 
xvııı-əsrin sonu xıx əsrin əvvələri 



Sual: .”insan cəmiyyəti yekcins deyil və fərdlər fiziki,əxlaqi və intellektual cəhətdən 
bir-birindən fərqlənir”fikri kimə məxsusdur (Çəki: 1)

V.Pareto 
Q.Mosra 
R.Mixels
X.Orteqa-Qasset 
.M.Mesaroviç 

Sual: Cəmiyyətin obyektiv surətdə hakim və idarə olunan təbəqə kimi iki qeyri-
bərabər hissəyə bölünməsi haqqında konsepsiya işləyib hazırlamış politoloq (Çəki: 1)

Q.Moska 
V.Pareto
R.Mixels
X.orteqa-Qasset 
M.Aqripp

BÖLMƏ: 1603 
Ad 1603 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müasir elita konsepsiyasının xüsusi qolunu hansı nəzəriyyə təmsil edir (Çəki: 1)
Dəyərlər nəzəriyyəsi 
Konvergensiya nəzəriyyəsi 
Solçu liberal nəzəriyyəsi 
Plüralizm ideyası 
Elita nəzəriyyəsi 

Sual: Elitanın funksional nəzəriyyəsinin banisi kimdir (Çəki: 1)
S.Keller 
Q.Moska 
V.Pareto 
R.Mixels
M.Aqripp

BÖLMƏ: 1701 
Ad 1701 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qlobal problematikasiyaya həsr olunmuş “İnkişafın hüdudları” məruzəsinin 
müəllfi kimdir? (Çəki: 1)

D.Medouz
M.Mesarovic
B.Şnayder
C.Kapitsa
A.Lemma

Sual: A.Tofflerin “üçüncü dalğa”kitabında irəli sürülən tuturoloji ideya nəyi təzahür 
etdirirdi? (Çəki: 1)

dünyada mövcud sistemlərin tənqidi
burjua aləmi məhv olmağa deyil “sağlam gələcək”yaratmağa qadirdir 
bəşəriyyət vahid transnasional bütövlüyə çevriləcək
gizli heqemonluqlar yarışın aşağı dərəcəsidir
mədəni vasitələrin və məqsədlərin dezinteqrasiyası

Sual: Bəşəriyyət “risk zonasına” daxil olur nə deməkdir (Çəki: 1)
dünya tarixində yeni mərhələ
mənafelərin kəsişməsini və ziddiyyətləri
ictimai hərəkatların çox amilliyini
müxtəlif meylli partiyaların mövcudluğunu
dünyanın assimmetrikliyini göstərir

Sual: Nüvə silahın və gücün olmadığı dünya nəyi əsas tutur? (Çəki: 1)
qarşıdurmanı
zərər vurulması
fiziki məcburiyyəti
regional, milli mənafelərin üstünlüyü
portnyorluq və əməkdaşlığı

Sual: Bəşəriyyətin inkişafı ilə baglı aşağıdakı nəzəriyyələr mövcuddur (Çəki: 1)
pessimist,özbaşınalıq meylləri
ağıl və humanizm meylləri
optimist 
təhlükələr və qlobal miqyaslı alternativlər
tərəqqi,uçurum yolu


