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Test 2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir

Fənn 2702 - Fəlsəfə

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Fəlsəfə ..

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İlk dəfə olaraq “Filosof” terminini kim işlətmişdir: (Çəki: 1)
Pifaqor
Platon;
Parmenid;
Protaqor;
Aristotel?

Sual: Fəlsəfənin predmetini təşkil edir: (Çəki: 1)
Təbiət;
Insanın psixik həyatı;



Bütöv bir tam kimi dünya
Cəmiyyət;
Iqtisadi sistem.

Sual: Bunlardan hansı fəlsəfənin predmetinə daxildir (Çəki: 1)
biliyin gercəkliyə münasibəti məsələsi
biliyin riyazi əsaslandırılması
biliyin eksperimental təsdiqi;
elmi nəzəriyyənin qurulması metodları
mürrəkkəb sistemlərin idarə edilməsi

Sual: Fəlsəfənin meydana gəlməsi üçün zəruri mərhələ (Çəki: 1)
əkinçiliyin meydana çıxması;
vaxtı hesablama sisteminin yaradılması
vaxtı hesablama sisteminin yaradılması qədim demokratiya nümunələrinin 

meydana çıxması;
əqli əməyin fiziki əməkdən ayrılmasıdır
dövlətin yaranması

Sual: İlk fəlsəfi təlimlər: (Çəki: 1)
miflərin nizamsız yığım idi;
dünya haqqında astronomik təsəvvürlərdən ibarət idi
bədii əsərlər idi;
dünya haqqında mifik təsəvvürlərin rasionallaşmasının nəticəsi idi;
konkret- elmi nəzəriyyələrdən ibarət idi;

Sual: Qədim filosoflar ilk növbədə hansı suallar üzərində düşünürdülər (Çəki: 1)
diferensial anlayışı üzərində;
şifahi xalq ədəbiyyatı üzərində;
dünyanın mənşəyi və mahiyyəti üzərində;
Günəş sisteminin mənşəyi barədə;
Dünyanın tək Allah tərəfindən heçdən yaradılması barədə;

Sual: Dünyagörüşünün tarixi formalarına (Çəki: 1)
mifologiya və elmi;
din və incəsənət;
mifologiya və din
əxlaq və siyasət
fəlsəfə və hüquq aiddi

Sual: M.Haydeggerin fikrincə dil: (Çəki: 1)
fəlsəfi mətnlərdir
informasiyanın kodlaşdırma sistemidir.
Varlığın evidir.



dünya cavabıdır.
kommunikasiya vasitəsidir.

Sual: Noosferanın təşkilinin ali elementi hansıdır? (Çəki: 1)
Tarixi amillər
Təbii sərvətlər
Hüquqi vasitələr
insan zəkası və cəmiyyət
canlı aləm

Sual: Qeyri-şüurinin psixi motivlərini kim kəşf etmişdir? (Çəki: 1)
K.Marks
Hegel
Nitşse
Freyd
Kant

Sual: Hansı Filosof "Futuroloq"terminini işlətmişdir? (Çəki: 1)
O.Toffer
S.Xantinqton
A.Toynbi
Z.Bzejinski
İ.Kant

Sual: Biliyin nisbiliyinin rolunun artırılması necə artırılır? (Çəki: 1)
Relyativizm
ehkamçılıq
emprizm
formalizm
tatalizm

Sual: A.Şopenhauer, F.Nitşse, Diltey,S.Kerqeqor kimi filosofları hansı cəhət 
birləşdirir? (Çəki: 1)

Rasionalizm nümayəndələridir.
Ekzistensializm nümayəndələridirlər.
Neokantçılığı təmsil edirlər
İrrasionalizmi təmsil edirlər
Marksizm nümayəndələridirlər.

Sual: "Dünya iradi və təsəvvür kimi" əsərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
S.Kergeqor
F.Nitşse
A.Şopenhauer
M.Haydegger



K.Yaspers

Sual: Fəlsəfə” terminin mənası: (Çəki: 1)
Mühakimə
Rəy
Peşə fəaliyyəti
Hikmətsevərlik
Məntiq

Sual: Fəlsəfə hansı funksiyanı yerinə yetirmir (Çəki: 1)
Kommunikativ
Metodoloji
Dünyagörüşü
Aksioloji
Idraki

Sual: Fəlsəfə hansı funksiyaları yerinə yetirir (Çəki: 1)
Metodoloji
Dünyagörüşü
Aksioloji
Idraki
Bunların hamısını

Sual: Fəlsəfi problemlər əzəldən və bilavasitə nəyə toxunur: (Çəki: 1)
təbiət hadisələrinə
bütövlükdə obyektiv gerçəkliyə
sosial həyata
insanın taleyi, missiyası və ali ideallarına
dini hadisələrə

Sual: Mədəniyyəti bütöv bir sistem kimi nə öyrənir (Çəki: 1)
konkret elmlər
fəlsəfə
etika
incəsənət
estetika

Sual: Elmin əsaslarına tənqidi yanaşmaq qabiliyyəti nəyin əsasında formalaşa bilər: 
(Çəki: 1)

fəlsəfi təfəkkürün
riyazi təfəkkürün
elmi təfəkkürün
təhsilin humanitarlaşdırılması
 düzgün variant göstərilməmişdir



Sual: İbtidai təfəkkürün təbiət hadisələrini canlandırmasına nə deyilir (Çəki: 1)
hilozoizm
panteizm
sillogizm
monizm
legizm

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Şopenhauer fəlsəfəsinin başlıca ideyası nədir? (Çəki: 1)
Dünya materiya və Ruhun vəhdətidir
Dünya mənim duyğularımın məcmusudur.
Dünyanın əsası dünya ruhudur.
Təbiət substansiyadır
Dünya iradə və təssəvürdür

Sual: Fəlsəfə dünyanı nəyin köməkliyi ilə izah edir (Çəki: 1)
mifoloji obrazların 
Vəhyin
 Intuisiyanın
Rasional arqumentləşdirmənin
Riyaziyyatın 

Sual: Fəlsəfi suallara cavab nədə axtarılır (Çəki: 1)
dində
miflərdə
elmi araşdırmalarda
zəkanın dəlil və əqlinəticələrində
ilahi vəhy 

Sual: Fəlsəfənin əsas məsələsi (Çəki: 1)
 şüurun varlığa münasibəti məsələsidir
həqiqətin meyarı məsələsidir 
dünyanın necə yaranması məsələsidir
xeyir və şər məsələləridir
insanın insana münasibəti məsələsidir



Sual: Fəlsəfə yaranışında nədən qaynaqlanırdı (Çəki: 1)
mifologiyadan
texnologiyadan
dindən
magiyadan
incəsənətdən

Sual: Fəlsəfədə mif necə başa düşülür (Çəki: 1)
əsasını fövqəl-təbii qüvvələrə inam təşkil edən dünyagörüşü kimi
fantastik rəvayət, hekayə kimi
nağıl kimi
ibtidai insan tərəfindən dünyanın bütöv, sinkretik şəkildə dərki kimi
uydurma kimi 

Sual: Dünyanın bu mənzərəsində “təbii olanla” “fövqəl-təbii olan” bir-birindən 
fərqləndirilmir (Çəki: 1)

elmi
 dini
mifoloji
 fəlsəfi
adi-gündəlik 

Sual: Ontologiyanın mərkəzi problemini göstərin (Çəki: 1)
insanın həyatının mənası
dünyanın dərki 
varlığın şüura münasibəti
təfəkkürün qanunlarını öyrənilməsi
ölüm və ölməzlik

Sual: Fəlsəfə tarixində fəlsəfəni ilk səbəblər haqqında təlim kimi ilk dəfə kim təyin 
etmişdir (Çəki: 1)

Epikür
 Seneka
 Arisotel
 Spinoza
Marks

Sual: Fəlsəfənin, xüsusən də ən yeni fəlsəfənin əsas məsələsi təfəkkürün varlığa 
münasibətidir” deyən kim olmuşdur (Çəki: 1)

Platon
Marks
Engels
Kant
Hegel



Sual: Fəlsəfi biliyin nüvəsini təşkil edəcək «birinci» fəlsəfə, Aristoteldən sonra necə 
adlandırılmağa başlandı (Çəki: 1)

 metafizika
fizika
dialektika
didaktika
 məntiq

Sual: Dekara görə, elmi bilik nədən məntiqi nəticə kimi irəli gəlməlidir (Çəki: 1)
metafizikadan
fizikadan
 dialektikadan
didaktikadan
məntiqdən

Sual: Yeni dövrdə metafizikaya ilk ciddi zərbəni kim vurdu (Çəki: 1)
 Kant
 Hegel
 Marks
 Spinoza
Engels

Sual: Fəlsəfi təfəkkürün elmi böhrandan çıхara, onun sonrakı inkişafını 
istiqamətləndirə bilməsi faktında fəlsəfənin hansı funksiyası öz ifadəsini tapır (Çəki: 1)

 metodoloji
idraki
dünyagörüşü
aksioloji
düzgün variant göstərilməmişdir

Sual: Aristotelə görə, həqiqi varlıq (Çəki: 1)
materiya və formanın vəhdətidir
Allahdır
Zaman və Məkanın vəhdətidir
hərəkət və inkişafdır
materiyadır

Sual: Aristotel təlimində səbəbin hansı formaları var (Çəki: 1)
maddi, formal 
hərəkət, materiya
fəal, qeyri fəal
ideya, forma
sonlu, sonsuz səbəb.



Sual: Epikür (Çəki: 1)
atomistika təliminin nümayəndəsidir 
peripatetizmin tərəfdarıdır
panteizmin nümayəndəsidir
idealizmin nümayəndəsidir
ruh fəlsəfəsinin yaradıcısıdır

Sual: Stoisizm əsası kim tərəfindən yaradılmışdı (Çəki: 1)
Zenon 
Platon
Aristotel
Pratoqor
Sokrat

Sual: Skeptisizmin nümayəndəsini göstərin (Çəki: 1)
Pirron
 Pratoqor
Sokrat
Mark Avreliy
Tit Lükertsi Kar

Sual: Mark Tuli Siseron hansı cərəyanın nümayəndəsidir (Çəki: 1)
Eklektizm
Epikürçülük
Stoisizm
Skeptsizm
Realizm

Sual: Platona görə ideyalar aləmini dərk etmək olar (Çəki: 1)
 zəka ilə 
emprik idrak vasitəsilə
hissi idrak ilə
məntiq vasitəsilə
duyğular vasitəsilə

Sual: Platon hansı cərəyanın nümayəndəsidir (Çəki: 1)
Obyektiv idealizm
Subyektiv idealizm 
Materializm
Skeptsizm
aqnostsizm

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201



Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Caynizm cərəyanının banisi kimdir: (Çəki: 1)
Qantama;
Konfutsiy;
Yao-tszi;
Maxavira Vardxamana
Cuan-tszi

Sual: Dao terminin mənası nədir: (Çəki: 1)
Itaət;
Təbii yol
Təlim;
Tərbiyə;
Məna.

Sual: Vedalara görə hansı sosial təbəqə cəmiyyətdə hakim vəziyyətə malikdir: (Çəki: 
1)

Vayişlər;
Brahmanlar
Kşatrilər;
Şudralar;
Caynilər;

Sual: Öz dünyagörüşünə görə Platon: (Çəki: 1)
Subyektiv idealistdir;
Materialistdir;
Obyektiv idealistdir
Ateistdir;
Dualistdir

Sual: Atomist təliminin nümayəndəsi kimdir: (Çəki: 1)
Aristotel;
Platon;
Heraklit;
Demokrit
Anaksimandr

Sual: Hİnd fəlsəfəsində qeyri -ortodoksal fəlsəfi məktəblər hansılardır: (Çəki: 1)



Buddizm, Niyaya, Yoqa
Caynizm, Sankxaya, Lokayata
Yoqa, Vaşeşika, Mimansa
Caynizm, Buddizm, Lokayata- Çarvak
Vadenta, Sankxaya, Yoqa?

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Buddizmin banisi kimdir: (Çəki: 1)
Konfutsi;
Yao-tszi;
Quatama
Maxavira Vardxamana;
Mo tszi.

Sual: Milet məktəbinin nümayəndələri kimlərdir: (Çəki: 1)
Platon, Heraklit, Demokrit;
Fales, Anaksimandr, Anakcumen
Sokrat, Zenon, Aristotel;
Epikur, Dioqen, Fales;
Protoqor, Pifaqor, Sokrat.

Sual: “Orqanon”, “Metafizika” əsərlərinin müəllifi kimdir: (Çəki: 1)
Platon;
Sokrat;
Bekon;
Hegel;
Aristotel

Sual: “Hər şey axır, hər şey dəyişilir” kəlamı kimə məxsusdur (Çəki: 1)
Platona;
Kanta;
Heraklitə
Hegelə”
Demokritə.



Sual: Afinada təsis edilmiş fəlsəfi məktəb “Akademiya” kim tərəfindən yaradılmışdır? 
(Çəki: 1)

Aristotel;
Demokrit;
Platon
Sokrat;
Pifaqor.

Sual: “Özünü dərk et!” aforizmi antik filosoflardan kimə məxsusdur: (Çəki: 1)
Falesə;
Prataqora;
Sokrata
Heraklitə;
Platona.

Sual: “İnsan hər bir varlığın ölçüsüdür” kəlamı kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
Sokrata;
Kanta;
Marksa;
Protaqora
Platona.

Sual: Aşağıdakılardan hansı Hind fəlsəfəsinin qeyri-ortodoksal məktəbidir: (Çəki: 1)
yoqa;
mimansa;
vedanta;
buddizm
vayşeşika;

Sual: Qədim Çin fəlsəfəsində hadisələrin qanunauyğun gedişi haqqında ideyaları 
hansı məktəb irəli sürmüşdür: (Çəki: 1)

konfusiçilik;
legizm;
daosizm
moizm;
adlar məktəbi;

Sual: “Nirvana” anlayışı hansı cərəyana məxsusdur: (Çəki: 1)
sufizm;
caynizm;
konfusiçilik;
buddizm;
çarvaklar-lokayatlar;



Sual: Fərаbinin səciyyəvi cəhətini göstərin (Çəki: 1)
Mötəbər hədislər müəllifidir
Şərqdə Аristоtеlin görкəmli təfsirçisidi
Sufizmin ifrаt qоlunun nümаyəndəsidir
Оrtаdокsаl islаm fəlsəfəsinin nümаyəndəsidir
Bunlаrdаn hеç biri 

Sual: Şərq pеripаtеtizmində «üçlüк sistеminin» tərкib hissələrini göstərin (Çəki: 1)
əql, nəfs və cism 
mаtеriyа ruh və hərəкət
zаmаn, məкаn və vаrlıq
vаrlıq, hеçliк və Tаnrı
substаnsiyа, акsidеnsiyа və ruh

Sual: Ахundоvа görə (Çəki: 1)
təbiət öz-özünün səbəbidir
mаddi dünyа Аllаh tərəfindən yаrаdılmışdır
mаddi və mənəvi birgə yаrаnmışdır
təbiət hаdisələri mаddi substаtdır
təbiət və Хаliq vəhdət təşкil еdir

Sual: Bu əsərlərdən hаnsı Bакıхаnоvа аiddir (Çəki: 1)
Əsrаrül-məlакut
Кəmаlüddövlə məкtublаrı
Mətləül еtiqаd
Sirr gülşəni
Təhsil кitаbı

Sual: Fəna» anlayışı hansı cərəyana məxsusdur (Çəki: 1)
sufizm
caynizm
caynizm
Işrаqiliк
Pеripаtеtizm

Sual: Əl Кindi fəlsəfənin hаnsı növlərini fərqləndirir (Çəki: 1)
еlmi və qеyri еlmi
nəzəri və əməli
dini və еlmi
rаsiоnаl və irrаsiоnаl
hеç biri

Sual: Əl Fərаbi biliyin hаnsı növlərini göstərir (Çəki: 1)
Prакtiкi və nəzəri



tətbiqi və fundаmеntаl
dini və еlmi
rаsiоnаl və irrаsiоnаl
еzоtеriк və məntiqi

Sual: Fərаbiyə görə rаsiоnаl idrакın hansı formaları mövcuddur (Çəki: 1)
yаddаş, təsəvvür, təхəyyül
qavrayış, təsəvvür, mühakimə
mühakimə, qavrayış, anlayış;
nəzəriyyə, duyğu, təsəvvür
intuisiya, təxəyyül

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın hansı mərhələsinə üstünlük verilir: (Çəki: 1)
Hissi və Empirik mərhələ
Rasional və məntiqi təfəkkür
İrrasional və Ezoterik 
Hissi və məntiqi mərhələ
Rasional və Elmi idrak

Sual: Şərq fəlsəfəsində emanasiya nəzəriyyəsi hansı cərəyan üçün səciyyəvidir. 
(Çəki: 1)

İşraqilik
Sufizm
Hürufilik
 Peripatetizm
Panteizm

Sual: Orta əsr fəlsəfəsi hansı problеmlərlə məşğul olurdu: (Çəki: 1)
elm problemləri ilə 
təbiət problemləri ilə 
cəmiyyət problemləri ilə
ruh problemləri ilə 
idrak problemləri ilə

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri hansı idi: (Çəki: 1)



rasionalizm
kosmosentrizm 
antroposentrizm
ehkamçılıq 
humanizm

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin cərəyanı olan realizm hansı təlim kəsb edirdi: (Çəki: 1)
tək şeylərin real mövcudluğu haqqında təlim
ümumi anlayışların real mövcudluğu haqqında təlim
idrak haqqında təlim
varlıq haqqında təlim
dəyərlər haqqında təlim

Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın aşağıdakı formaları mövcuddur: (Çəki: 1)
rasional idrakın formaları 
Empirik idrak formaları.
Mühazirə, aşkar etmə, və daxili müşahidə
Duyğu, təsəvvür
Mühakimə, əqli nəticə.

Sual: Təsəvvüf nədir? (Çəki: 1)
Xüsusi növ bilikdir.
İdrak mərhələsidir
Sufizm haqqında təlimdir
Nəzəri biliklər sistemidir
Qərbdə Şərq fəlsəfəsi bu adla tanınır

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri aşağıdakılardan hansıdır: 
(Çəki: 1)

kosmosentrizm
antroposentrizm
teosentrizm
skeptisizm
aqnostisizm

Sual: Teosentrizmə görə kainatın mərkəzini nə təşkil edir: (Çəki: 1)
Allah
insan 
 təbiət
kosmos
cəmiyyət

Sual: Orta əsrlərdə fəlsəfə nəyə tabe etdirilmişdi: (Çəki: 1)
ilahiyyata



elmə
psixologiyaya
etikaya
dövlətə

Sual: Allahın mahiyyəti haqqında dini təlimlər məcmusuna nə deyilir: (Çəki: 1)
teologiya
monadologiya
antroposentrizm
fenomenologiya 
ontologiya

Sual: Sxolastika nədir: (Çəki: 1)
Allahın mahiyyətinin dərkində zəkanın rolunu inkar edən fəlsəfə 
məntiqi-qnoseoloji problemlərin üstünlüyü və öz mücərrədliyi ilə seçilən fəlsəfi 

düşüncə tipi
Allahın mənşəyi haqqında təlim
elmin mənşəyi haqqında təlim 
idrak nəzəriyyəsi

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Orta əsrlər Avropada fəlsəfəsində başlıca ideyaların səciyyəsi: (Çəki: 1)
Patristika, Sxolastika, apologetika
antroposentrizm və humanizm ideyaları
peripatetizm, heliosentrizm, stosizm
Panteizm, naturfəlsəfə, skeptsizm.
Nominalizm, realizm və naturfəlsəfə.

Sual: Peripatetizm üçün səciyyəvi olan cavab variantını seçin; (Çəki: 1)
Peripatetizm orta əsrlər Şərq fəlsəfəsində mövcud olan yunan fəlsəfəsi və 

xüsusilə, Aristotel təlimindən qaynaqlanmış cərəyandır;
Aristotel ideyalarına əsaslanaraq ateizmi təbliğ edir.
Sünnə hüquq təlimlərinin eklektikasıdır
mistik dini fəlsəfi cərəyandır
islam şəriəti - Qurani-kərimi antik yunan fəlsəfəsi və Aristotelə müvafiqləşdirməyə 

cəhd etmişdir.



Sual: Orta əsr fəlsəfəsində universalilərin şüurdan asılı olmayaraq mövcud olduğunu 
hansı təlim bəyan edirdi: (Çəki: 1)

nominalizm 
realizm 
universalizm
konseptualizm
ehkamçılıq 

Sual: Esxatologiya nədir: (Çəki: 1)
dəyərlər haqqında təlim
varlıq haqqında təlim
dünyanın və insanın son taleyi haqqında təlim
insanın mənşəyi haqqında təlim
cəmiyyətin mənşəyi haqqında təlim

Sual: Dünyanın Allah tərəfindən heçdən yaradıldığını bəyan edən dünyagörüş necə 
adlanır: (Çəki: 1)

kreasionizm
dialektika
dualizm 
monoteizm
monizm

Sual: Aşağıda göstərilən filosoflardan hansı patristikanın görkəmli nümayəndəsi 
olmuşdur: (Çəki: 1)

Kuzanski
Avqustin
Siseron
Platon 
 Aristotel
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Sual: İşraqilik fəlsəfəsinin banisi kimdir: (Çəki: 1)
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi
Əbülhəsən Bəhmənyar
A.Bakıxanov



Məhəmməd Hadi
M.F. Axundov

Sual: Azərbaycanda maarifçiliyin əsas nümayəndələri kimlərdir: (Çəki: 1)
A.Bakıxanov, M.F.Axundov
Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə
Ə.Topçubaçov, H.Zərdabi
M.Ə.Sabir, S.Ə.Şirvani
N.Tusi, N.Nərimanov

Sual: Mötəziliк hаnsı cərəyаndаn аyrılmışdır (Çəki: 1)
Qədəriliк
Cəbəriliк
Şаfiliк
Əşəriliк
Əхiliк 

Sual: Mötəzəliyin prinsipləri hаnsıdır: (Çəki: 1)
qədərin dəyişməzliyi, qurаnın əzəli оlmаsı
ədаlət, təкаllаhlılıq, vədə əməl еtməк
qəzаvü qədərin dəyişməzliyi
vicdаn аzаdlığı, ilаhi irаdə
bunlаrın hеç biri

Sual: Кəlаm nədir: (Çəki: 1)
islаm sхоlаstiкаsı, оrtаdокsаl dini fəlsəfi sistеmdir
Qurаnı təfsir еdən ədəbiyyаtdır 
Hədislər кülliyyаtıdır
bədii fəlsəfi fiкir istiqаmətidir
Sufi ədəbiyyаtıdır

Sual: Кəlаm nəyə əsаslаnır (Çəki: 1)
Кəlаm təlimi dinin nоrmаtiv əsаslаrınа söyкənir
Sufi ədəbiyyаtınа
Hürufilк idеyаlаrınа 
hədislərə
Qədim yunаn filоsоflаrının əsərlərinə 

Sual: Sufizmi islаm şəriətinə uyğunlаşdırаn filоsоf (Çəki: 1)
Qəzаli
 Bəhmənyаr
Ibn Hаldun
Ibn Rüşd
Həllаc



Sual: Ibn Hаldunun fiкrincə кimlər dövləti idаrə еdə bilməz (Çəki: 1)
Qurаnlа məşğul оlаn аlimlər
filоsоflаr
sənətкаrlаr
хаlq
bunlаrdаn hеç biri

Sual: Kəlam nədir (Çəki: 1)
islam sxolastikası, ortadoksal dini fəlsəfi sistemdir
Quranı təfsir edən ədəbiyyatdır 
Hədislər külliyyatıdır
bədii fəlsəfi fikir istiqamətidir
Sufi ədəbiyyatıdır

Sual: Kəlam nəyə əsaslanır (Çəki: 1)
Kəlam təlimi dinin normativ əsaslarına söykənir
Sufi ədəbiyyatına
Hürufilk ideyalarına 
hədislərə
Qədim yunan filosoflarının əsərlərinə 

Sual: Əxilər kimlərdir (Çəki: 1)
«Ixvan əs - səfa» gizli cəmiyyətin son nümayəndələridir
hürufilərdir
işraqilik fəlsəfəsinin nümayəndələridir
möminlərin birliyidir
peripatetik filosoflardır

Sual: Fütuvvə nədir? (Çəki: 1)
sufi - əxi ideologiyasıdır
Müxalif cərəyandır
Yunan fəlsəfəsinin şərqdə davam etdirən cərəyanıdır
Sxolastika cərəyanıdır
Din hüququdur 

Sual: Fərabinin səciyyəvi cəhətini göstərin (Çəki: 1)
Mötəbər hədislər müəllifidir
Şərqdə Aristotelin görkəmli təfsirçisidir
Sufizmin ifrat qolunun nümayəndəsidir
Ortadoksal islam fəlsəfəsinin nümayəndəsidir
Bunlardan heç biri 

Sual: Tusi Insan ağlının hansı formasını qəbul edir (Çəki: 1)



nəzəri və əməli
kəsb edilmiş ağıl,
vərdiş halını almış ağıl,
faktiki ağıl
heyvani ağıl

Sual: Axundova görə (Çəki: 1)
təbiət öz-özünün səbəbidir
maddi dünya Allah tərəfindən yaradılmışdır
maddi və mənəvi birgə yaranmışdır
təbiət hadisələri maddi substatdır
təbiət və yaradan vəhdət təşkil edir

Sual: Sufizmin panteist sisteminin klassik nümayəndəsi (Çəki: 1)
M.Həllac
E.Miyanəci
Qəzali
Şəbüstəri
Ə.Sührəverdi

Sual: Bəhmənyar fəlsəfəsində səbəbləri göstərin (Çəki: 1)
əmələgətirici, forma, materiya, məqsəd
zaman, məkan, materiya, hərəkət
varlıq, materiya, hərəkət, məqsəd
kəmiyyət, keyfiyyət, səbəb, nəticə
bunlardan heç biri

Sual: Fəna» anlayışı hansı cərəyana məxsusdu (Çəki: 1)
sufizm
caynizm
Şafilik;
Işraqilik;
Peripatetizm

Sual: Əl Kindi fəlsəfənin hansı növlərini fərqləndirir (Çəki: 1)
elmi və qeyri elmi
nəzəri və əməli
dini və elmi
rasional və irrasional
heç biri

Sual: Əl Fərabi biliyin hansı növlərini göstərir (Çəki: 1)
Praktiki və nəzəri
tətbiqi və fundamental



dini və elmi
rasional və irrasional
ezoterik və məntiqi

Sual: Fərabiyə görə Fəlsəfə (Çəki: 1)
Allahın sifatları haqqında elmdir
varlığın ümumi xassə və qanunları haqqında bilikdir
Ilahi və elmi biliklərin əlaqələndirilməsidir
mövcudatın səbəbləri haqqında bilikdir
universal bilik sahəsidir

Sual: Ibn Haldunun fikrincə kimlər dövləti idarə edə bilməz (Çəki: 1)
Quranla məşğul olan alimlər
filosoflar
sənətkarlar
xalq
bunlardan heç biri
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Sual: Azərbaycanda islama qədərki fəlsəfi təlimlər aşağıdakılardır; (Çəki: 1)
Maniçilik, İşraqilik, Zarvanizm
Məzdəkilik, Zarvanizm, Maniçilik
Alban xristianlığı, Zarvanizm, sufizm
Xürrəmilik; hürufilik
Panteizm, əxilik və abdalizm

Sual: Zarvanizmin səciyyəvi cəhətləri bunlardır: (Çəki: 1)
Zərdüştilik fəlsəfəsindən qaynaqlanan dini-mistik və fəlsəfi təlimdir. 
pantezmin vəhdətül - vücud təlmini qəbul edir.
Telelogiya və fatalizm ideyalarının tərəfdarıdır. 
ortadoksal islam fəlsəfəsi ideyalarını əsaslandırır.
rasionalizm və məntqə təfəkkürə üstünlük veriır.

Sual: Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsinin əsas cərəyanları: (Çəki: 1)
Peripatetizm, işraqilik, hürufilik
ortadoksal islam fəlsəfəsi, maarifçilik



işraqilik, Bəktaşilik
hürufilik, romantizm
Qızılbaşlıq, məzdəizm. 

Sual: Orta əsrlərdə Azərbaycan fəlsəfəsində peripatetizmin nümayəndələri: (Çəki: 1)
Ə.Bəhmənyar, S. Urməvi, Ş.Y. Sührəvərdi
N.Gəncəvi, N. Tusi, Ə.Ş.Sührəverdi.
M.Füzuli, S.Urməvi, Y.Qarabaği.
Eynəlqüzzat Miyanəci, Əbubəkr Bərdəi. 
Məhəmməd Ərdəbili, Əfzələddin Xünəci.

Sual: Aşağıdakılardan hansı Zarvanizm cərəyanının xüsusiyyətlərini düzgün əks 
etdirir: (Çəki: 1)

Zərdüştlüyün, xristianlığın və buddizmin ayrı-ayrı ünsürlərini özündə əks etdirir
Zarvanizm Quranın fəlsəfi aspektdə təfsiri, dini mübahisələrin fəlsəfi 

əsaslandırılması ilə məşğul olmuşdur. 
Zarvanizm Zərdüştilik fəlsəfəsindən qaynaqlanan dini-mistik və fəlsəfi təlimdir. 
Zarvanizmdə islama uyğunlaşdırılmış panteizm nəzəriyyəsi yaradılmışdır
Telelogiya və fatalizm ideyalarının tərəfdarı olan politeist dıni fəlsəfi cərəyandır

Sual: Aşağıda göstərilən cavab variantlarından hansı İşraqilik təlimi üçün 
səciyyəvidir? (Çəki: 1)

işraqilik fəlsəfəsində islama uyğunlaşdırılmış yeni bir emanasiya nəzəriyyəsi 
yaradılmışdır

15-16 –cı əsrlərdə Azərbaycanda yaranmış ictimai fəlsəfi fikir hərəkatıdır.
işraqilik XIV-XV əsrlərdə meydana çıxmış hürufilik sufizm və islamilikdən 

qaynaqlanan fəlsəfi dini mistik hərəkatdır.
İşraqilikdə işıq və qaranlıq anlayışları əsas yer tutur. Xeyirlə Şər, işıqla zülmətin 

mübarizəsini əks etdirir.
Zərdüştiliyin əsasında yaranmış, Maniçilik və Məzdəizmin ideyalarının davamıdır.

Sual: “Əsrarül-mələkut” əsərinin müəllifi kimdir: (Çəki: 1)
A.Bakıxanov
N.Tusi
M.Hadi
M.F. Axundov
N.Nərimanov

Sual: Əbülhəsən Bəhmənyarın əsərini göstərin: (Çəki: 1)
“Təbiətin dialektikası”
“Təhsil kitabı”
“Qanunların ruhu haqqında”
“Əsrarül-mələkut”
“Məntiq elmi”



Sual: «İşıq fəlsəfəsi» əsərinin müəllifi kimdir: (Çəki: 1)
A.Bakıxanov
M.F. Axundov
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi
N.Nərimanov
N.Tusi

Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın aşağıdakı formaları mövcuddur: (Çəki: 1)
rasional idrakın formaları 
Empirik idrak formaları
Mühazirə, aşkar etmə, və daxili müşahidə
Duyğu, təsəvvür
Mühakimə, əqli nəticə

Sual: Təsəvvüf nədir? (Çəki: 1)
Xüsusi növ bilikdir.
İdrak mərhələsidir
Sufizm haqqında təlimdir
Nəzəri biliklər sistemidir
Qərbdə Şərq fəlsəfəsi bu adla tanınır

Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın hansı mərhələsinə üstünlük verilir (Çəki: 1)
Hissi və Empirik mərhələ
Rasional və məntiqi təfəkkür
İrrasional və Ezoterik 
Hissi və məntiqi mərhələ
Rasional və Elmi idrak

Sual: Şərq fəlsəfəsində emanasiya nəzəriyyəsi hansı cərəyan üçün səciyyəvidir 
(Çəki: 1)

 İşraqilik
Sufizm
Hürufilik
Peripatetizm
Panteizm

Sual: Кəlаmın nəzəri əsаslаrını təşкil еdir (Çəki: 1)
7-8 əsrlərdə cəbərilər və qədərilər аrаsındакı mübаhisələr
Hədislər 
Qurаnın mübаhisəli аyələri
Şəriət məsələləri
еlmi fəlsəfi mülаhizələr

Sual: Əхilər кimlərdir (Çəki: 1)



Iхvаn əs - səfа» gizli cəmiyyətin sоn nümаyəndələridir
hürufilərdir
işrаqiliк fəlsəfəsinin nümаyəndələridir
möminlərin birliyidir
pеripаtеtiк filоsоflаrdır

Sual: Sufizmin qоllаrını göstərin (Çəki: 1)
Sührəvərdiyyə, Nəqşbəniyyə
mövləviyyə, Bəкtаşiliк 
Hеydəriyyə, Şаfiliк
Əхiliк, işrаqiliк
Sаflıq qаrdаşlаrı, müridizm

Sual: Fütuvvə nədir? (Çəki: 1)
sufi - əхi idеоlоgiyаsıdır
Müхаlif cərəyаndır
Yunаn fəlsəfəsinin şərqdə dаvаm еtdirən cərəyаnıdır
Sхоlаstiка cərəyаnıdır
Din hüququdur

Sual: Sufizmin pаntеist sistеminin кlаssiк nümаyəndəsi (Çəki: 1)
M.Həllаc
Е.Miyаnəci
Qəzаli
Şəbüstəri
Ə.Sührəvеrdi

Sual: Işrаqiliк fəlsəfəsində idrакın hаnsı mərhələləri qəbul еdilir (Çəki: 1)
şəriət; həqiqət
hissi, əqli və intuitiv
hissi, əqli və intuitiv
еmpiriк və еzоtеriк
Bunlаrdаn hеç biri

Sual: Islam mədəniyyətində atomistikanı qəbul edən dini cərəyan hansıdır (Çəki: 1)
Qədərilik
 Mütəzəlik
Əşərilik 
Şafilik
 heç biri

Sual: Mötəzilik hansı cərəyandan ayrılmışdır (Çəki: 1)
Qədərilik
Cəbərilik



Şafilik
Əşərilik
Əxilik 
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Sual: Var-dövlətin artmasını Allaha xoş gedən əməl sayan hansıdır? (Çəki: 1)
Katolisizm ; 
Pravoslavlıq;
Yunan-katolisizmi;
Islahatçılıq;
Protestantizm

Sual: İntibah dövrünə xas olan fəlsəfi dünyagörüşdə hansı ideya daha çox inkişaf 
etmişdir? (Çəki: 1)

Təkamülçülük 
Kosmopolitisizm;
Islamçılıq;
Teosentizm;
Humanizm

Sual: Frensis Bekonun işlədiyi elmi-tədqiqat metodu necə adlanır? (Çəki: 1)
Rasional metod;
Deduktiv metod;
Modelləşdirmə metodu;
Abstraktlaşdırma metodu;
İnduktiv metod

Sual: “Düşünürəm ,deməli mövcudam” aforizmi kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
F.Bekona;
C.Lokka;
Q.Leybmitsə;
Q.Qalileyə;
R.Dekarta

Sual: C.Lokk hansı fəlsəfi mövqedən çıxış edirdi? (Çəki: 1)
Rasionalizm;



Obyektiv idealizm;
Dini sxolastika;
Panteizm;
Sensualizm və empirizm

Sual: “Məntiq elmi” əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Fixte;
Kant;
Şellinq;
Feyerbax;
Hegel

Sual: Adı çəkilənlərdən kim analitik həndəsənin banisi, fransız filosofudur (Çəki: 1)
F.Bekon;
T.Hobbs;
R.Dekart
A. Lametri;
Q.Leybnis?

Sual: Fransız metafizik materialistləri kimlərdir (Çəki: 1)
Volter, Didro, Haydegger;
Kant, Russo, Dalamber;
Lametri,Holbax, Helvetsi
Yaspers, Volter, A.Kamyu;
Didro, Holbax, Spinoza?

Sual: İ.Kant aşağıda göstərilən hansı idrak cərəyanına mənsub idi: (Çəki: 1)
Aqnostisizm
Rasionalizm;
Sensualizm;
Empirizm;
Skeptisizm?

Sual: Klassik alman fəlsəfəsində dialektik inkişaf qanunlarını hansı filosof 
sistemləşdirmişdir: (Çəki: 1)

Fixte;
Hegel
Şellinq;
Kant;
Feyerbax?

Sual: Empirizm cərəyanı idrakın mənbəyini görürdü: (Çəki: 1)
dində
riyaziyyatda



incəsənətdə
təcrübədə
təfəkkürdə

Sual: Hansı filosof alman klassik fəlsəfəsinin nümayəndəsi deyil (Çəki: 1)
Feyerbax
Hegel
Kant
Leybnits
Fixte

Sual: Hegelə görə hər şeyin ilkin əsası (Çəki: 1)
materiyadır
süurdur
mütləq ideya(dünya ruhudur
Tanridir
hər şeyin ilkin əsası yoxdur.

Sual: Hegelin sistemində dünya inkişafı (Çəki: 1)
ruhun(mütləq ideyanın) inkişafıdır
ictimai-iqtisadi formasiyaların qanunauygun şəkildə əvəzlənməsi prosesidir
Tanrı istəyinin təcəssüm etməsidir
materiyanın özünütəşkili prosesi
Hegel inkişafı inkar edirdi. 

Sual: Feyerbaxın fikrincə idrakın başlıca obyekti nədir (Çəki: 1)
təbiət
Tanrı
insan
idrak
cəmiyyət.

Sual: Lokka görə idrakın əsasını nə təşkil edir (Çəki: 1)
duyğu
ideya
fikir
söz
intuisiya

Sual: Maarifçilik fəlsəfəsi üçün bütövlükdə səciyyəvi olan nədir (Çəki: 1)
insan zəkasına biliyə və ictimai tərəqqiyə inam
həddən artıq olan dindarlıq
teosentrizm
idrak problemlərinə böyük maraq göstərilməsi



determinizm
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Sual: Xristianlıq əməkdə nəyi görürdü? (Çəki: 1)
Cənnətə düşmə vasitəsi ; 
Tanrıya qovuşmaq üsulu;
Dini inkişaf etdirmək yolu;
Müqəddəslik zirvəsinə yüksəlmək vasitəsi;
Insanın günahını yumaq vasitəsi

Sual: İndustrializm dövrünə təsadüf edən panteizm nədir? (Çəki: 1)
Insanın təbiətlə vəhdət təşkil etməsi;
Cəmiyyətin təbiətlə yekcinsliyi;
Tanrının insanla qarşı-qarşıya qoyulması;
Təbiətin və insanın fərqli mahiyyət daşıması;
Tanrının təbiətlə eyniləşdirilməsi

Sual: İntibah dialektikasının əsasını kim qoymuşdur? (Çəki: 1)
Parasels;
B.Telezio;
N.Kopernik;
C.Bruno;
N.Kuzanski

Sual: Sonsuz kiçilənlər haqqında riyazi metod nəyi tədqiq etməyə imkan verirdi? 
(Çəki: 1)

Kimyəvi prosesləri;
Bioloji prosesləri;
Biokimyəvi prosesləri;
Sosial prosesləri;
Hərəkəti riyazi dildə ifadə etməyi

Sual: Dekarta məxsus idrak metodunda mühüm prinsiplərdən biri hansıdır? (Çəki: 1)
Ardıcıllıq;
Fərqləndirmə;
Mütənasiblik;



Inkaretmə;
Fasiləsizlik

Sual: Q.Leybnis bölünməz monadaları nə hesab edirdi? (Çəki: 1)
əqlin əsası;
zəkanın bütləri;
şüurun məzmunu;
Təfəkkürün nəticəsi;
Təbiətin mahiyyəti

Sual: Fransız materializmində dünyanın mexaniki mənzərəsi kimin tərəfindən 
əsaslandırılmışdır (Çəki: 1)

Didro;
Russo;
Volter;
Kondilyak;
Holbax

Sual: Holbaxa görə materiyanın əsas atributu nədir? (Çəki: 1)
Uzunluğu və eni;
Məkan;
Zaman;
əşyavilik;
hərəkət

Sual: Biliklərin yeganə mənbəyini Feyerbax nəyi hesab edir? (Çəki: 1)
Qavrayış;
Təfəkkür;
Hafizə;
Təxəyyül;
Duyğular

Sual: Yeni dövr fəlsəfəsində panteizm ideyaları hansı filosofa məxsusudur: (Çəki: 1)
B.Spinoza
F.Bekon;
R.Dekart;
Leybnis;
T.Hobbs?

Sual: Bekona görə elmi metod öz başlanğıcını götürülməlidir (Çəki: 1)
təcrübədən
məntiqi təfəkkürdən 
bədii əsərlərdən
ilahiyyatdan



sadə müşahidədən;

Sual: Antroposentrizm fəlsəfəni səciyyələndirən termindir (Çəki: 1)
qədim Şərq fəlsəfəsinin
antik (qədim yunan-roma) fəlsəfəsini
orta əsrlər fəlsəfəsini
yeni dövr fəlsəfəsini
intibah dövrü fəlsəfəsini;

Sual: Dekarta görə elmi metod öz mənbəyini götürməlidir: (Çəki: 1)
məntiqi təfəkkürdən
siyasətdən
təcrübədən
müşahidələrdən
ilahiyyatdan

Sual: Dekarta görə substansiya (Çəki: 1)
Allahın yaratdıqlarıdır
Insanın yaratdıqlarıdır
Özü-öz mövcudluğunu şərtləndirən varlıqdır
Kainatdır
Şüurdur

Sual: Spinozaya görə substansiya aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
materiya
ruh
canlılar aləmi
təbiət
bunların hec biri

Sual: Substansiyanın yeganə olduğunu iddia edən kimdir (Çəki: 1)
Kant
Spinoza
Dekart
Leybnis
Demokrit;

Sual: Substansiyanın dualizmi ideyası kimə məxsusdur (Çəki: 1)
Hegelə
Platona
 Haydeggerə
İbn-Sinaya
 Dekarta



Sual: Xalis zəkanın tənqidi adlı fəlsəfi traktatın müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Herder
Feyerbax
Lessinq
Kant
Hegel

Sual: Hegelin fəlsəfəsi nəyi ifadə edir (Çəki: 1)
realizm
mütləq obyektiv idealizm
materializm
empirizm
transsendental idealizm

Sual: Yazdığı Tarix fəlsəfəsi əsərində Hegel tarixi (Çəki: 1)
elmin mütərəqqi inkişafı kimi görürdü
Tanrının məqsədyönlü qərarlaşması hesab edirdi
dünya ruhunun zaman çərçivəsində inkişafı kimi izah edirdi
dünya ruhunun məkan çərçivəsində inkişafı kimi izah edirdi
mənəvi tərəqqi hesab edirdi.

Sual: Dekartın fəlsəfi mövqeyinin başlanğıc prinsipi nədir (Çəki: 1)
tərəddüd
dialektika
intuisiya
duyğulanma
məntiq

Sual: Kanta görə hissi seyrin aprior formaları hansıdır (Çəki: 1)
məkan və zaman 
məkan və təfəkkür
varlıq və zaman 
duyğu və təsəvvür 
varlıq və şüur 

Sual: Kanta görə kateqorik imperativ (Çəki: 1)
onun tutduğu vətəndaşlıq mövqeyidir
istənilən mənəvi tələblərin əsassız olmasinin sübutudur
onun əsaslandırdığı planetlərin kütləsinin nisbəti qanunudur
təcrübədən keçirtdiyi xristian ehkamıdır
mütləq mənəvi tələb, mənəvi qanundur
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Sual: Falsifikasiya prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
elmi nəzəriyyələr təkzib olunanadək həqiqidir
elmi bilik öz təsdiqini təcrübədə tapır;
biliyin doğruluğu onun fəlsəfi paradiqmalara uyğunluğu ilə müəyyən olunur;
biliyin doğruluğu onun obyektiv reallığa uyğunluğu ilə müəyyənləşir;
biliyin doğruluğu onun məntiqi ziddiyətsizliyindəndir.

Sual: Praqmatizmdə U.Ceymsin universal təcrübə “şüur axını”, plüralist kainat təlimi: 
(Çəki: 1)

radikal rasionalizm,
radikal avtoritarizm,
radikal koqnitivizm,
radikal empirizm
radikal antroposentrizm adlanır.

Sual: Postpozitivizmə aiddir: (Çəki: 1)
İ.Lakatos, P.Feyerabend, T.Kun
M.Fuko, J.Derrida, J.liotar;
M.Şlik, O.Neyrat, R.Karnap;
A.Berqson, K.Jaspers, M.Haydegger;
O.Kont, H.Spenser, E.Max.

Sual: Postindustrializm dövründə yaranmış fəlsəfi düşüncə tipi: (Çəki: 1)
analitik fəlsəfə;
neopozitivizm;
postmodernizm
eksiztensializm;
hermenevtika.

Sual: İntuisionizmə görə (A.Berqson) varlığa adekvat olan idrakı qabiliyyət hansıdır: 
(Çəki: 1)

təfəkkür;
iradə;
duyğu;
instuisiya
induksiya.



Sual: İdrakda zəkanın rolunu inkar edən və ya onu məhdudlaşdıran, ön plana iradəni, 
seyri, hissi, praqmatizmi, intuisiyanı çəkən fəlsəfi cərəyan necə adlanır (Çəki: 1)

irrasionalizm
rasionalizm
empirizm;
skeptisizm
stiyentizm

Sual: Həyat fəlsəfəsi”niun nümayəndələrini göstərin (Çəki: 1)
Nitsşe
Fixte
Popper
Lokk
Hegel

Sual: Müasir Qərb fəlsəfəsinin cərəyanını göstərin (Çəki: 1)
Buddizm
praqmatizm
tomizm
 aqnostisizm
patristika

Sual: Şopenhauerin fəlsəfi təliminin mərkəzi anlayışı “ həyat əzmi” anlayışıdır. Onu 
nəyin köməyi ilə dərk etmək olar (Çəki: 1)

intuisiyanın
 intellektin
fövqəlşüurun
 mistikanın
duyğuların

Sual: Pozitivizmin banisi (Çəki: 1)
Nitsşe
Kont
Husserl
Berqson
Marks

Sual: Insanın xarici dünyanın deyil öz daxili aləmini dərk edərək kamilləşdiyini,anlama 
malik olduğunu irəli sürən cərəyan (Çəki: 1)

Praqmatizm 
Marksizm fəlsəfəsi 
Ekzistensializm
Analitik fəlsəfə
hermeneretik fenemenologiya



Sual: "Biosfera"anlayışını işlətmişdir: (Çəki: 1)
Vernadskiy
T.de-Şarden
Ç.Darvin
E.Zyuesse
Lamark

Sual: "İnsan fikrin hüdudlarında"əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)
Marsel
Frankl
Sartr
Kamyn
Haydegger

Sual: Hansı filosof öz əsərində "insanlığın sonu" ideyasını irəli sürmüşdür (Çəki: 1)
Haydegger
Nitşse
Kerkeqor
Fuko
Şopenhauer

Sual: Analitik fəlsəfə təhlilprosesinə nəyi daxil etmirdi? (Çəki: 1)
inam
dil
intuisiya
təfəkkür
hisslər

Sual: Həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsini göstərin (Çəki: 1)
Kamyu
Freyd
Nitşe
Fromm
Junq

Sual: Husserl bu cərəyanlardan hansının əsasını qoymuşdur (Çəki: 1)
psixoanaliz
personalizm
fenomenologiya
hermenevtika
obyektiv idealizm



Sual: Dildən düzgün istifadə edilməməsi psevdoproblemlər, o cümlədən fəlsəfi 
psevdoproblemlər yaradır” tezisini müdafiə edən cərəyanı göstərin (Çəki: 1)

Neopozitivizm 
neofreydizm
Marksizm
Ekzistentializm
obyektiv idealizm

Sual: Fəlsəfənin idraki dəyərini inkar edən cərəyanı göstərin (Çəki: 1)
pozitivizm
neofreydizm
Freydizm
fenomenologiya
ekzistentializm

Sual: Fəlsəfi biliyin bir istiqaməti kimi "elm fəlsəfəsi" meydana gəldi (Çəki: 1)
Marksizm fəlsəfəsində 
XIX əsrin ikinci yarısında 
Orta əsrlərdə
İntibah dövründə 
Yeni Dövrdə

Sual: Həyatın mənası, həyat və ölüm problem hansı filosofun fəlsəfəsinin mərkəzi 
problemlərindən biridir (Çəki: 1)

 Şopenhauer 
Marks
Aristotel
Dekart
Bekon
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Sual: Müasir Qərb fəlsəfəsində stientist istiqamətə: (Çəki: 1)
personalizm, postmodernizm, frankfurt məktəbi;
hermenevtika, “həyat fəlsəfəsi”, ekzistensializm;
postmodernizm, analitik fəlsəfə, strukturalizm;
praqmatizm, neopozitivizm, strukturalizm
elm fəlsəfəsi, personalizm, postmodernizm aiddir.



Sual: Müasir Qərb fəlsəfəsinin antistientist məktəblərinə: (Çəki: 1)
ekzistensializm, hermenevtika, strukturalizm;
hermenevtika, personalizm, postmodernizm
praqmatizm, ekzistensializm, frankfurt məktəbi;
“həyat fəlsəfəsi”, analitik fəlsəfə, praqmatizm;
fenomenologiya, ekzistensializm, strukturalizm aiddir.

Sual: Müasir qərb fəlsəfəsinin stientist cərəyanlarında linqvistik dönüşün 
təşəkkülündə həlledici rol: (Çəki: 1)

B. Rassele;
R. Karnapa; 
L. Vitgenşteynə
K. Popperə;
T. Kuna məxsusdur

Sual: Müasir qərb fəlsəfəsinin antistientist cərəyanlarında linqvistik dönüş: (Çəki: 1)
K. Yaspersin; 
M. Haydeggerin 
E. Husserlin;
A.Kamyunun;
Q. Marselin adı ilə bağlıdır

Sual: Praqmatizmin əsası: (Çəki: 1)
Ç. Pirs, U.Ceyms, C. Dyui;
M.Şlik, R. Karnap, K. Gödel;
H. Reyhenbax, K. Hempel;
B. Rassel, L. Vitgenşteyn, B. Kroçe;
E. Fromm, R. Yaspers, M. Haydegger tərəfindən qoyulmuşdur.

Sual: Qeyri-klassik istiqamətin (həyat fəlsəfəsi, intutivizm, ekzistensializm) 
nümayəndələri klassik fəlsəfənin hansı əsas xüsusiyyətini tənqid edirlər: (Çəki: 1)

empirizmini;
realizmini;
rasionalizmini
apriorizmini;
induktivizmini.

Sual: Həyat fəlsəfəsi nümayəndələri varlığın əsas xüsusiyyətini nədə görürdülər: 
(Çəki: 1)

materiyada;
təfəkkürdə;
arasıkəsilməz bütöv axında
arasıkəsilməz strukturunda;
onun mükəmməl bitkinliyində.



Sual: Zəkanın şeylərin üzərində yalnız üzdüyü, dünyanın mahiyyətinin isə bizə 
intusiya, anlama vasitəsilə bəli olduğunu bildirən fəlsəfi cərəyan necə adlanır (Çəki: 
1)

həyat fəlsəfəsi 
neorasionalizm
praqmatizm
fenomenologiya
 pozitivizm

Sual: İradəni həyat və idrakın əsas prinsipi kimi qiymətləndirən kim olmuşdur (Çəki: 
1)

O.Şpenqler
Şopenhauer
Diltey
Zimmel
Haydegger

Sual: A.Şopenhauer hesab edirdi ki, dünyanın ilkin əsasını ...təşkil edir: (Çəki: 1)
hakimiyyət əzmi
həyat əzmi
dünya ruhu
həyat 
atman

Sual: “Şən elm”, Xeyir və şərin o biri tərəfində” əsərlərin müəllifi kimidir (Çəki: 1)
Nitsşe
Haydegger
Berqson
Feyerbax
Spenser 

Sual: Müasir fəlsəfənin materialist cərəyanı (Çəki: 1)
neotomizm
fenomenologiya
marksizm
ekzistensializm
praqmatizm

Sual: Ekzistensializm” termini rus dilinə tərcümədə hansı mənanı verir (Çəki: 1)
məhəbbət; 
idrak 
mövcudluq
inkişaf
dövretmə



Sual: Ekzistensializm insanla bağlı baxışlarını aşağıdakılardan hansı əks etdirir (Çəki: 
1)

həyatımızda hər şey təsadüfidir, buna görə də suyun axarı ilə üzmək və ümidlə 
yaşamaq lazımdır;

insanın davranışlarını bizim bilmədiyimiz qeyri-şüuri istəklər şərtləndirir
insanın həyatı taledən, qismətdən asılıdır
insan azadlığa və hər şeyə görə məsuliyyət daşımağa məhkumdur
insan Allaha bənzər yaradılmış və onun taleyini də Allahın iradəsi şərtləndirir 

Sual: Müasir fəlsəfə sıx bağlıdır (Çəki: 1)
Elmlə
dinlə
incəsənətlə
ideologiya ilə
ekologiya ilə

Sual: Hakimiyyətə iradənin olması, canlı olan hər şeyin özünütəsdiqə can atdığını 
deyən filosofu göstərin (Çəki: 1)

Nietzşe
Şopenhauer
Kont
Marks
Engels

Sual: Postmodernizm fəlsəfəsinin bir xarakterik xüsusiyyəti hansıdır (Çəki: 1)
həddi olan tədqiqat əsasları
 rasionalizm
tarixi optimizm
obyektiv gerçəkliyin simvolik rəmzlərlə əvəz edilməsi 
empirizm

Sual: Fəlsəfə göydən yerə enməli və insan həyatının praktik problemləri həll etməlidir 
“ tezisini irəli sürən təlim (Çəki: 1)

pozitivizm
fenomenologiya
personalizm
praqmatizm
Freydizm

Sual: Hermenevtika nədir (Çəki: 1)
başqasının mətndə ifadə olunmuş fərdiliyinin dərki sənəti 
Müqəddəs kitabların şərhi
dünyanın bədii dərki üsulu 
Dil nəzəriyyəsi



işarələr və işarələr sistemi haqqında elm

Sual: Müasir Qərb fəlsəfəsində anlamanı idrakın metodu kimi qəbul edən cərəyanı 
göstərin (Çəki: 1)

Hermenevtika
nominalizm
personalizm
strukturalizm
fenomenologiya

Sual: İnsanın tənhalığa məhkum olduğunu söyləyən fəlsəfi cərəyanı göstərin (Çəki: 1)
Marksizm
praqmatizm
volyuntarizm
Ekzistentializm
Freydizm
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Sual: “Qeyri-varlıq” məfhumunun sinonimləri aşağıdakılardan hansılardır? (Çəki: 1)
gerçəklik və reallıq;
yoxluq və qeyri-mövcudluq;
varlıq və yoxluq;
var olma və yoxluq;
mövcudluq və gerçəklik.

Sual: Yalnız bir substansiyadan çıxış edən fəlsəfi cərəyan necə adlanır? (Çəki: 1)
idealizm;
materializm;
monizm;
dualizm;
aqnostisizm.

Sual: Ontologiya hansı məsələni özünə daxil edir? (Çəki: 1)
biliyin mənşəyi;
dünyanın mənşəyi və onun universal əlaqələri;
şüur və ideyaların mənşəyi;



anlayış və mühakimələrin mənşəyi;
ziddiyyətlərin mənşəyi və formaları

Sual: Ontologiya nə haqqında təlimdir? (Çəki: 1)
idrak təlimi;
varlıq təlimi;
inkişaf təlimi;
ziddiyyətlər təlimi;
dəyərlər təlimi.

Sual: Varlıq haqqında fəlsəfi təlim necə adlanır: (Çəki: 1)
qnoseologiya;
antropologiya;
ontologiya
aksiologiya;
praksiologiya?

Sual: Varlığın fəlsəfi anlayışının mahiyyəti nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
varlıq obyektiv mövcud olanı ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır
varlıq dəyişkənliyi bildirən anlayışdır;
varlıq bütün mövcud olanı ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır;
varlıq ideyalar aləmini bildirən anlayışdır;
varlıq subyektiv mövcudluğu bildirən anlayışdır;
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Sual: Orta əsr xristian fəlsəfəsində “həqiqi varlıq” nə idi? (Çəki: 1)
ideyalar aləmi;
Allah varlığı;
insan varlığı;
ictimai varlıq;
obyektiv varlıq.

Sual: Varlığın formaları aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
materiya və cismin varlığı;
insan və ictimai varlıq;
təbiət və heyvanat varlığı;



şüur və mənəvi varlıq;
cəmiyyət və maddi istehsal varlığı.

Sual: Materiyanın təşkili səviyyələri hansılardır? (Çəki: 1)
cansız materiya, canlı və sosial səviyyə;
fasiləsiz maddi mühit;
elementar hissə və ideyaların təbiəti;
predmet, yaxud hadisənin təşkili səviyyəsi;
mikro- və makroaləm səviyyəsi.

Sual: Məkan və zaman kateqoriyalarının anlaşılmasına dair müxtəlif konsepsiyalar 
hansılardır? (Çəki: 1)

dualist və materialist;
metafizik və idealist;
substansial və relyasion;
dualist və monist;
hissi və rasional.

Sual: Varlığın sinonimləri aşağıda sadalananlardan hansılardır? (Çəki: 1)
qeyri-varlıq və nə isə;
yoxluq və dünya;
reallıq və gerçəklik;
var olma və yoxluq;
nə isə və qeyri-mövcud olma.

Sual: Varlığın əsas növləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
şüur və mənəvi varlıq;
maddi və mənəvi varlıq;
təbiət və heyvanat varlığı;
cəmiyyət və maddi istehsal varlığı;
maddi sistemlərin varlığı.

Sual: Varlıq terminini elmə kim gətirib? (Çəki: 1)
Platon;
Kant;
Parmenid;
Hegel;
Aristotel.

Sual: Hərəkət formalarının təsnifatını kim irəli sürüb? (Çəki: 1)
Aristotel;
Hegel;
Engels;
Kant;



Platon. 

Sual: Varlığın mövcudluq formaları hansılardır? (Çəki: 1)
hərəkət və sükunət;
məkan və zaman;
təkamül və tənəzzül;
fasiləsizlik və sonsuzluq;
dəyişkənlik və inkişaf.

Sual: Varlığın əbədi və ideal dəyərə malik olduğunu kim təxmin edir? (Çəki: 1)
Fales;
Sokrat;
Platon;
Protoqor;
Heraklit.

Sual: Varlığın formaları hansı bənddə düzgün qeyd edilmişdir: (Çəki: 1)
təbiət, bitgilər aləmi;
cəmiyyət, maddi istehsal;
şüur, mənəvi varlıq;
mənəvi varlıq, insan
materiya, cansız təbiət?

Sual: Substansiya anlayışının mahiyyəti nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
bütün mövcudluq;
özü-özünün səbəbi olan müstəqil varlıq
dünyada baş verən dəyişkənlik;
obyektiv mövcudluq;
subyektiv mövcudluq?

Sual: Təbiətin varlığını fəlsəfənin hansı bölməsi öyrənir: (Çəki: 1)
praksiologiya;
aksiologiya;
naturfəlsəfə;
antropologiya;
ontologiya?

Sual: Təbii varlığa daxildir (Çəki: 1)
litosfera
hidrosfera
büosfera
bunların hamısı
heç biri



Sual: Məkan və zaman (Çəki: 1)
fasiləsizlik və fasiləliyin vəhdətidir
inkişafı istiqamətləndirir;
Materiya və ideyanın vəhdətidir
Nəzəriyyə və təcrübənin konkretləşdirir
Davamlılıq və ardıcıllıqdır 

Sual: Aşağıdakılardan hansı inkişaf modeli deyildir (Çəki: 1)
qradualist
yaradıcı təkamül
naturalist
antropogen
ontoloji

Sual: Relyasion konsersiyaya görə (Çəki: 1)
məkan və zaman materiya ilə nisbətdə götürülür
məkan və zaman müstəqil substansiyadır
məkan və zaman mütləq ideyanın məhsuludur
məkan və zaman subyektiv mahiyyət kəsb edir
məkan və zaman apirori və fövqəltəbii kateqoriyadır

Sual: Substansional konsepsiyanın nümayəndələrini göstərin (Çəki: 1)
Demokrit, I.Nyuton
Epikür, Aristotel
V.Leybnis, I.Nyuton
Qaliley, Eynşteyn
Platon, Holbax. 

Sual: Sosial məkan anlayışı nəyi ehtiva edir (Çəki: 1)
etnik münasibətləri 
şəxsiyyət
cəmiyyət
Bunların hamısı
Bunların heç biri
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Sual: Rəsmi elm kimi fəlsəfi antropologiya kim tərəfindən yaradılmışdır: (Çəki: 1)
M. Şeler və Q. Plesner
Marks və Engels
Kant və Hegel
Freyd və Fromm
Haydegger və Sartr

Sual: İnsanı hərəkətə təhrik edən nədir: (Çəki: 1)
motivlər 
 məqsədlər
əqidələr 
tələbatlar
maraqlar

Sual: Personalizmə görə, ali person: (Çəki: 1)
Allahdır
təbiətdir 
cəmiyyətdir 
dövlətdir 
insandır

Sual: “İnsan bütün şeylərin ölçüsüdür” tezisi kimə məxsusdur: (Çəki: 1)
Sokrata
Protaqora
Marksa 
Engelsə 
Lokka

Sual: «İnsanların azad, şüurlu fəaliyyəti onların başlıca əlamətini təşkil edir” tezisi 
kimə məxsusdur: (Çəki: 1)

İ.Kanta; 
Hegelə; 
Ç.Darvinə; 
Sokrata; 
К.Маркsa

Sual: “İnsan hər şeyin ölçüsüdür” tezisini irəli sürən filosoflar kim olmuşdur (Çəki: 1)
sofistlər
marksistlər
ekzistensialistlər
pozitivistlər
modernistlər



Sual: Bəşər övladının tək nümayəndəsi necə adlanır (Çəki: 1)
şəxsiyyət
insan
fərd
fərdilik
növ

Sual: Bu fərdi digər fərdlərdən fərqləndirən cəhətlər toplusuna nə deyilir (Çəki: 1)
şəxsiyyət
insan
fərd
fərdilik
növ

Sual: İnsanı sosial keyfiyyətlərin toplusu kimi səciyyələndirən anlayış hansıdır (Çəki: 
1)

şəxsiyyət
insan
fərd
fərdilik
növ

Sual: İnsanın mövcudluğu mütləq nizam və kosmos kimi qavranılan münasibətlər 
sistemində nəzərdən keçirilən dövr hansıdır (Çəki: 1)

orta əsrlər
antik
Yeni Dövr
postindustrializm
Maarifçilik 

Sual: Sosiallığı insanı heyvandan fərqləndirən əsas cəhət kimi nəzərdən keçirən antik 
filosofu kim olmuşdur (Çəki: 1)

Sokrat
Protaqor
Qorqiy
Aristotel
Platon

Sual: İnsanı Allah tərəfindən təyin olunmuş dünya nizamının bir hissəsi kimi nəzərdən 
keçirən dövr hansıdır: (Çəki: 1)

orta əsrlər
antik 
Yeni Dövr
postindustrializm



Maarifçilik 

Sual: Fəlsəfi antropologiya nədir (Çəki: 1)
insanın təbiətini (mahiyyətini) araşdıran fəlsəfi cərəyan
antropogenez nəzəriyyəsi
antimarksizm 
cəmiyyətin sosial strukturunu araşdıran fəlsəfi cərəyan
antropososiogenez nəzəriyyəsi

Sual: Şəxsiyyətin üç əsas qatları (“Mən”, “o”, “fövqəl-Mən”) haqqında təlimi inkişaf 
ediən filosofu göstərin (Çəki: 1)

 Nitsşe
Şopenhauer
Freyd
 Spenser
Spinoza

Sual: Freydin nəzəriyyəsində psixikanın hansı sferası cəmiyyətin əxlaqi qaydaları ilə 
eyniləşdirilir (Çəki: 1)

«Mən»;
«fövqəl-Mən»
“O”
“sən”
ictimai ideal

Sual: 1. Maddi və mənəvi nemətlərin yaradılması istiqamətində insanın məqsədyönlü 
fəaliyyəti adlanır (Çəki: 1)

davranış
fəallıq
layihələşdirmə
əmək 
yaradıcılıq

Sual: Qərb fəlsəfəsində insanı öz düşüncələrinin mərkəzinə qoyan ilk filosof olmuşdur 
(Çəki: 1)

Avqustin
F. Akvinski
Kant
Sokrat
Heraklit

Sual: Növün tək bir nümayəndəsi kimi insan (Çəki: 1)
vətəndaşdır
adamdır



şəxsiyyətdir
fərddir
fərdiyyətdir

Sual: İnsanı fəaliyyətin subyekti kimi xarakterizə edən anlayışı göstərin (Çəki: 1)
Şəxsiyyət
fərdiyyət
fərd
qəhrəman
tarixi şəxsiyyət

Sual: Həyat mənasını hər şeydən faydalanmaqda görən cərəyanı göstərin (Çəki: 1)
evdemonizm
gedonizm
utilitarizm
asketizm 
volyuntarizm

Sual: Asketizmin tərəfdarları təbliğ edirlər (Çəki: 1)
hər şeydən faydalanmağı
yaşamaqdan həzz almağı
altruizmi
maddi olan hər şeydən imtina etməyi 
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Antropososiogenez nədir: (Çəki: 1)
insan və cəmiyyətin mənşəyi haqqında elm
insanın mənşəyi haqqında elm
cəmiyyətin mənşəyi haqqında elm
mənşəyi haqqında elm
ailənin mənşəyi haqqında elm

Sual: İnsan nədir: (Çəki: 1)
şüur və praktikaının predmetli daşıyıcısı 
primat



təbiətin ağası. 
şərəfli ad 
şəxsiyyət

Sual: Bir fərdi başqalarından fərqləndirən spesifik, özünəməxsus konkret bioloji və 
sosial cəhətlərin məcmusuna nə deyilir: (Çəki: 1)

Fərdiyyət
Orijinallıq 
Şəxsiyyət 
Fenomen
 talant

Sual: Fəlsəfi antropologiyanın ideya mənbələrini göstərin: (Çəki: 1)
alman romantik fəlsəfəsi və həyat fəlsəfəsi, ekzistensializm, fenomenologiya
alman klassik fəlsəfəsi, freydizm
marksizm fəlsəfəsi, alman klassik fəlsəfəsi
fatalizm, volüntarizm
antik fəlsəfə, orta əsr fəlsəfəsi 

Sual: Dekart insanın mahiyyətini nədə görürdü: (Çəki: 1)
ağıl və zəkasında
iradəsində
xarakterində
tərbiyəsində 
bacarığında

Sual: İnsan hər şeyin ölçüsüdür” tezisinin antik müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Sokrat
Protaqor
Qorqiy
Aristotel
Platon

Sual: Sofistlər insanla bağlı hansı tezisi irəli sürmüşdülər (Çəki: 1)
İnsan hər şeyin ölçüsüdür
insan sosial keyfiyyətlərin məcmusudur
insan təbiətin bir hissəsidir
insan fərdi keyfiyyətlərin toplusudur
insan ictimai varlıqdır

Sual: Münasibətlər və şüurlu fəaliyyət subyekti kimi insan (Çəki: 1)
şəxsiyyətdir
insandır
fərddir



fərdilikdir
növdür

Sual: Təhtəl şüuru insanın varlığının ən mühüm amili kimi nəzərdən keçirən kim 
olmuşdur: (Çəki: 1)

Engels
Marks
Darvin
Lenin
Freyd

Sual: Freyd insan varlığının ən mühüm amili kimi nəyi nəzərdən keçirirdi (Çəki: 1)
təhtəl şüuru
iqtisadiyyatı
siyasəti
hüququ
əməyi

Sual: Humanizmi, insanın hərtərəfli inkişafını tərənnüm edən dövr hansıdır (Çəki: 1)
orta əsrlər
antik
Yeni Dövr
postindustrializm
İntibah

Sual: Antropososiogenez nədir (Çəki: 1)
insanla cəmiyyətin bir-biri ilə qarşılıqlı bağlı olan qərarlaşma prosesi
insanın mənşəyi
cəmiyyətin mənşəyi
təbiətin mənşəyi 
canlıların mənşəyi

Sual: Fərdilik nədir: (Çəki: 1)
bir fərdi digər fərdlərdən fərqləndirən cəhətlər
insanın sosial keyfiyyətləri
insanın təbiəti
insanın psixologiyası
insanın bioloji keyfiyyətləri

Sual: Cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi fəaliyyət göstərməsi üçün insanın müəyyən 
bilik, norma və dəyərlər sisteminə yiyələnməsi prosesinə nə deyilir: (Çəki: 1)

təlim
inkulturasiya
sosiallaşma



tərbiyə
fəaliyyət

Sual: Fəlsəfi antropologiyanın nümayəndəsini göstərin (Çəki: 1)
L.Şestov
M.Şeler
F.Nitsşe
E.Fromm
H.Markuze

Sual: İnsan siyasi heyvandır” tezisini arqumentləşdirən kim olmuşdur (Çəki: 1)
Platon
Sokrat
Demokrit
Aristotel
Engels

Sual: İnsanı təbiətin bir element kimi götürən və onun heyvanlarla birgə eyni 
qanunlara tabe olduğunu iddia edən cərəyan adlanır (Çəki: 1)

 rasionalizm
naturalizm
sosiologizm
humanizm
pozitivizm

Sual: İnsanın istənilən hərəkətini əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir hadisə kimi götürən 
təlim adlanır (Çəki: 1)

nigilizm
praqmatizm
fatalizm
volyuntarizm
rasionalizm

Sual: Insanın mahiyyətini biolojiləşdirən cərəyanı göstərin (Çəki: 1)
Sosial-darvinizm 
ekzistentializm
Marksizm
fenomenologiya
Darvinizm

Sual: "Məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır" tezisini hansı təlim irəli sürür (Çəki: 1)
hedonizm
asketizm
providensializm



praqmatizm
rasionalizm

Sual: "Yaşamaq - həzz almaqdır " tezisini irəli sürən cərəyan (Çəki: 1)
asketizm
praqmatizm
gedonizm
utilitarizm
rasionalizm
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Sual: İdrak prosesinin səviyyələri hansılardır? (Çəki: 1)
empirik və nəzəri;
hissi və rasional;
nəzəri və hissi;
empirik və rasional;
eksperimental və nəzəri.

Sual: İdrak prosesi özünə aşağıdakı komponentlərdən hansıları daxil edir? (Çəki: 1)
duyğu və anlayış;
qavrayış və mühakimə;
təsəvvür və müşahidə;
obyekt və subyekt
eksperiment və əqli-nəticə.

Sual: Hislərə əsaslanan idrak hansıdır? (Çəki: 1)
rasional idrak;
hissi idrak;
intuitiv idrak;
əyani idrak;
gündəlik idrak.

Sual: Qnoseologiya nədir? (Çəki: 1)
varlıq təlimi;
dəyərlər təlimi;
idrak təlimi;



inkişaf haqqında təlim;
materiya haqqında təlim.

Sual: “Özündə şey” anlayışını elmə kim daxil edib? (Çəki: 1)
Kant;
Hegel;
Feyerbax;
Marks;
Fixte.

Sual: Yeni dövr fəlsəfəsidə empirizmin nümayəndəsi kimdir? (Çəki: 1)
R.Dekart;
B.Spinoza;
F.Bekon;
Q.Leybnits;
K.Helvetsi.

Sual: Elmi idrakın səviyyələrini seçin: (Çəki: 1)
təbii-elmi və humanitar;
hissi və rasional;
analitik və sintetik;
empirik və nəzəri
induktiv və deduktiv;

Sual: Epistemologiya anlayışının düzgün mənasını göstərin: (Çəki: 1)
Bilik haqda təlimdir.
İdrak sahəsində istifadə olunan anlayışlar sistemi
Varlıq haqqında təlim.
Insan zəkası haqqında təlim.
Fəlsəfənin elmi-idraki proseslərini öyrənən hissəsi

Sual: Insanın təbiətə idraki münasibətinin başlıca səpgisi (Çəki: 1)
Praktiki
Müşahidə
Qeyri şüuri
Emosional hissi
Aksioloji

Sual: Bədii təfəkkür fəaliyyətinin bilik sisteminin formalaşmasında rolu yoxdur” (Çəki: 
1)

Doğrudur
Doğru deyildir 
Həmişə yox
Istisna hallarda



Vərdiş halını aldıqda

Sual: Idrakın hansı tipləri var (Çəki: 1)
Elmi
Vahid
Bədii
Emosional
Erkən

Sual: Hansı cərəyan dünyanın dərkini qeyri mümkün sayır (Çəki: 1)
Rasionalizm
Sensualizm
Skeptsizm
Aqnostsizm
Intuitivizm

Sual: Həqiqi bilik nəzəri səviyyədə müəyyənləşdiyi üçün hissi idrakın idrak prosesində 
əhəmiyyəti yoxdur fikri (Çəki: 1)

Doğrudur
Doğru deyil 
Müəyyən şəraitdə
Elmi təfəkkürdə
Riyazi hesablamalarda

Sual: Hissi idrakın formasını göstərin (Çəki: 1)
Duyğu
Mühakimə
anlama
Təfəkkür
Əqli nəticə

Sual: Rasional təfəkkürə daxil deyildir (Çəki: 1)
Anlayış
Təfəkkür
Mühakimə
Əqli nəticə
Təsəvvür

Sual: Intuisiya nəinki dərketməyə kömək etmirç hətta idrak prosesinə maneçilik 
göstərməsi fikri doğrudur: (Çəki: 1)

 Doğrudur
Elmi idrak üçün doğrudur
Yaradıcılıq prosesində doğrudur
Yalnışdır



Eksperimentlər zamanı doğrudur

Sual: Aqnostisizm (Çəki: 1)
Obyektiv dünyanın mahiyyətinin dərkedilənliyini inkar edən təlim 
varlıq haqqında təlim 
Allah haqqında təlim
20-ci əsr fəlsəfəsində cərəyan 
dəyərlər haqqında təlim 

Sual: İnsanın mahiyyəti deyil, yalnız hadisələri dərk etdiyini iddia edənlər adlandırılır 
(Çəki: 1)

apologetlər
dogmatiklər
qnostiklər
aqnostiklər
Deistlər

Sual: Şüur vasitəsilə varlığın tərəf və əlaqələrinin dərkinə deyilir (Çəki: 1)
introspeksiya
dərk
refleksiya
praktika
anlama

Sual: Nəzəri idraka aiddir (Çəki: 1)
induksiya
müşahidə
sınaq
ölçü
analogiya

Sual: Ayrı-ayrı müddəalardan daha ümumi xarakterli müddəalara keçid adlanır (Çəki: 
1)

deduksiya
induksiya
analogiya
modelləşdirmə
abstraksiya

Sual: Fikirdə hisəslərin tam şəklinə gətirilməsinə deyilir (Çəki: 1)
təhlil
korrelyasiya
sintez
 eyniləşdirmə



analogiya
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Sual: “Aqnostisizm” termini nədir? (Çəki: 1)
biliyin natamamlığı və dəyişkənliyi;
dünyanın dərkedilməzliyi haqqında təlim;
idrakın gerçəkliyi tam və adekvat şəkildə əks etdirməsi haqqında təlim;
yalnız dini biliyin həqiqiliyi haqqında təsəvvür;
idrakın xalis simvolik xarakter daşıması haqqında təsəvvür.

Sual: Zəkanı idrakın əsasına qoyan təlim necə adlanır? (Çəki: 1)
sensualizm;
aqnostisizm;
rasionalizm;
empirizm;
skeptisizm.

Sual: Materialist sensualizminin nümayəndəsi aşağıda sadalananlardan hansıdır? 
(Çəki: 1)

R.Dekart;
İ.Kant;
C.Lokk;
P.Holbax;
D.Didro.

Sual: Orta əsr Qərb fəlsəfəsinin qnoseoloji prinsipi nədir? (Çəki: 1)
tarixilik;
rasionalizm;
vəhv;
kreasionizm;
formalizm.

Sual: Məntiqi idrakın alətinə çevirən kim olmuşdu? (Çəki: 1)
Platon;
Sokrat;
Aristotel;



Protoqor;
Heraklit.

Sual: Hissi idrakın hansı formaları mövcuddur: (Çəki: 1)
duyğu, qavrayış, təsəvvür
duyğu, qavrayış, anlayış ;
qavrayış, təsəvvür, mühakimə;
təsəvvür, mühkimə, anlayış;
nəzəriyyə, duyğu, təsəvvür?

Sual: Rasional idrakın hansı formaları mövcuddur: (Çəki: 1)
qavrayış, təsəvvür, mühakimə;
mühakimə, qavrayış, anlayış;
anlayış, mühakimə, əqli-nəticə
mühakimə, qavrayış, təsəvvür;
nəzəriyyə, duyğu, təsəvvür?

Sual: Məzmunu insandan asılı olmayan bilik necə adlanır: (Çəki: 1)
obyektiv həqiqət
subyektiv həqiqət;
nisbi həqiqət;
mütləq həqiqət;
intuitiv həqiqət;

Sual: Predmetin təbii şəraitdə passiv öyrənilməsi necə adlanır: (Çəki: 1)
müşahidə
sintez;
analiz;
deduksiya;
modelləşdirmə?

Sual: Praktikanın idrak prosesində rolu hansıdır: (Çəki: 1)
praktika təbiətin dəyişdirilməsinə yönəlmiş mənəvi fəaliyyətdir;
praktika idrakın mənbəyi və həqiqətin meyarıdır
praktika bilik əldə etməyə yönəlmiş elmi eksperimentdir;
praktika bilik əldə etməyə yönəlmiş maddi fəaliyyətdir;
praktika ətraf aləmin dəyişdirilməsinə yönəlmiş maddi fəaliyyətdir?

Sual: İdrak prosesində nə prinsipiallıq təşkil edir (Çəki: 1)
Idrak subyekti
 Idrak obyekti
Idrak subyekt və obyekti 
Idrak vasitəsi
Mütləq özünüdərk



Sual: “İdrak obyekti” və “obyektiv varlıq” anlayışları eynilik təşkil edir (Çəki: 1)
Eynidirlər
Eynilik təşkil etmir 
Müəyyən şərtlər daxilində eynidir
 Nisbətən eynidirlər
Müqayisənin mənası yoxdur

Sual: Biliyin hansı məqamı üçün sistemləşdirmə, əsaslandırma və məntiqilik xasdir 
(Çəki: 1)

Hamısında
Elmi
 Bədii
Müşahidə
Kortəbii-sadə

Sual: Ümumielmi idrak metodu hansıdır (Çəki: 1)
Eksperiment
Analiz
Sintez
Mücərrədləşdirmə
bunlarin hamisi

Sual: Aşağıdakı metodlardan hansı konkret elmlərə tətbiq edilir (Çəki: 1)
Riyazi indiksiya 
Mücərrədləşdirmə
Abstraktdan konkretə yüksəlmə
Formallaşdırma
Ideallaşdırma

Sual: “Fikri eksperiment” ifadəsində ziddiyyət mövcuddur (Çəki: 1)
 Hə
 Yox
Elmi-təbii idrakda bəli 
 Sosial proseslər üçün yox
Həm var, həm yoxdur

Sual: Doğru müəyyənləşdirmə hansıdır? (Çəki: 1)
Deduksiya ümumi mühakimələrdən xüsusi nəticə alma yoxdur 
 Deduksiya tətqiqat prosesində xüsusi mühakimələrdən ümumi nəticə almağa 

deyilir
Deduksiya hissi və rasionalın vəhdətidir
 Deduksiya elmi ümumiləşdirmədir
Deduksiya konkretdən abstrakta yüksəlmədir



Sual: Doğru cavab variantını seçin (Çəki: 1)
Fikrin təkcədən ümumiyə doğru inkişafı induksiyadır 
 Induksiya ümumi bilikdən xüsusi nəticəyə gəlməkdir
Induksiya hissi və rasionalın vəhdətidir
 Induksiya abstraktdankonkratə yüksəlmədir
Induksiya adi bilikdən məntiqi biliyə keçiddir

Sual: Şeylərin mənasını dərki prosesi adlanır (Çəki: 1)
bilik
intuisiya
introspeksiya
anlama
retrospeksiya

Sual: İnsanın problemin həlli yolları və şərtlərini bilmədən onu həll etmək qabiliyyəti 
adlanır (Çəki: 1)

refleksiya
intuisiya
intellekt
praktika
anlama

Sual: Bu cərəyana görə, dünya dərk etmək üçün əsas vasitə zəkadır (Çəki: 1)
 intuitivizm
neopozitivizm
rasionalizm
metafizika
empirizm

Sual: Bir predmetə xas olan bəzi xüsusiyyətlərin buna oxşar digər predmetə məntiqi 
köçürülməsinə deyilir (Çəki: 1)

ümumiləşdirmə
modelləşdirmə
abstraksiya
analogiya
sintez
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Sual: Həqiqət: (Çəki: 1)
İdrak obyektinə uyğun gələn mühakimədir
Hamının razılaşdığı mühakimədir
Avtoritetin fikridir
Dalanın sonundakı işıqdır
Zamanın müqəddəsləşdirdiyi ənənədir.

Sual: Yanılma: (Çəki: 1)
Idrak obyektinə uyğun gəlməyən mühakimədir
əsaslandırılmamış mühakimədir
əlverişli olmayan yanaşmadır
yad fikirdir
bilərəkdən formalaşdırılan səhv nöqteyi-nəzər.

Sual: Konkret həqiqət: (Çəki: 1)
əyani həqiqətdir;
təsərrüfatlı təsvirdir;
obyekti və onun dərk edilmə sərhədləri müəyyənləşmiş həqiqətdir
ətraflı təsvirdir;
dəqiq verilmiş şərtlər daxilində konkret əşyalar haqqında bilikdir.

Sual: Həqiqətin sübut edilməsi: (Çəki: 1)
Həqiqətlə onun obyekti arasında uyğunluğun aşkarlanması
Onun faydalılığının üzə çıxması
Onun cəlbediciliyi
əksəriyyətin onunla razılaşması
mövcud nəzəriyyələr çərçivəsində təkzib olunmazlığı deməkdir.

Sual: Həqiqətin meyarı: (Çəki: 1)
Onun isbatıdır;
Insanların praktik fəaliyyətidir
Alimlərin nüfuzlu rəyidir
Insanın intuisiyasıdır
Ümumi razılaşmalardır

Sual: “Falsifikasiya” prinsipi elmliyin kriterisidir: (Çəki: 1)
R.Karnapın nəzəriyyəsində;
K.Popperin nəzəriyyəsində
M.Haydeggerin nəzəriyyəsində;
L.Vitgenşteynin nəzəriyyəsində;
B.Rasselin nəzəriyyəsində.



Sual: İkili həqiqət haqqında təlimin mahiyyəti nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
 Etiqadın həqiqəti dininəsasıdır;
Ağılın həqiqəti elmin əsasıdır;
Etiqad və bilik bir-birini tamamlayır
Etiqad və biılik bir-birini istisna edir;
Etiqad və biliklə Allah dərk edilir;

Sual: Dekart həqiqətin meyarını nədə görür: (Çəki: 1)
Təcrübədə yoxlmaqda;
Müqəddəs yazılarda;
Idrakın obyektinə biliyin uyğun gəlməsində
Biliyin zəkada şübhə oyatmamasında
Sxolastik fəlsəfədə.

Sual: Mütləqlik, nisbilik, obyektivlik, konkretlilik nəyin əsas xassısidir (Çəki: 1)
həqiqətin
materiyanın
nəzəriyyərin
hipotezin
şüurun

Sual: Ziddiyətsizlik elmiliyin aşağıdakı meyarına aiddir (Çəki: 1)
məntiqi
empirik
estetik
praqmatik
rasional

Sual: F.Bekon hansı konsepsiyanın tərəfdarı idi (Çəki: 1)
həqiqətin mütləqliyinin
həqiqətin nisbiliyinin
həqiqətin əlçatmazlığının
həqiqəıtin konvensionallığının
həqiqətinn ikiliyinin

Sual: Həqiqi və praktiki faydalı həqiqətlərin əldə edilməsi metodu kimi Dekart nəyi 
göstərirdi (Çəki: 1)

seyredici analizi
empirik intuisiyanı
rasional deduksiyanı
spekulyativ sintezi
dialektik metodu



Sual: Avqustinin konsepsiyasında həqiqətin meyarı nə idi (Çəki: 1)
təcrübə
zəka
vəhy
eksperiment
belə meyar yox idi

Sual: Həqiqət dərk edən subyektdən asılı olmadığına görə o (Çəki: 1)
obyektivdir
subyektivdir
mütləqdir
konkretdir
mücərrəddir

Sual: Qnoseologiyada mənasına görə həqiqətin əksi olan anlayış hansıdır (Çəki: 1)
təbliğat
yanlış
mühakimə
səhv
illüziya
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Sual: İnsan şüurunun sübut olmadıqda belə həqiqəti dərk etmək qabiliyyəti: (Çəki: 1)
Ağıldır;
Dərrakədir;
Məntiqdir
Intuisiyadır;
Intellektdir.

Sual: Obyektiv həqiqət: (Çəki: 1)
Dərk edən insanın maddi maraqları ilə şərtlənir
Dərk edən şəxsin orqanizmi ilə şərtlənir
Idrak obyekti ilə şərtlənir
Xarici (kənar) amillərlə şərtlənir
ətraf aləmlə şərtlənir.



Sual: Mütləq həqiqət: (Çəki: 1)
qeyri-məhdud həqiqətdir
təkzibolunmaz hökmdür
qəti hökmdür
bitkin və dəqiq bilikdir
rədd edilməz fikirdir.

Sual: Nisbi həqiqət: (Çəki: 1)
Ehtimali hökmdür
Natamam və qeyri-dəqiq bilikdir
Insanın keçici maraqları ilə şərtlənən bilikdir
Mümkün olan həqiqətdir;
Zamanca dəyişilən fikirdir.

Sual: Dünay haqqında mötəbər bilik əldə etməyin mümkün olmadığını vurğulayqan 
cərəyan hansıdır (Çəki: 1)

skeptisizm
ateizm 
rasioanlzim
empirizm
naturalizm

Sual: Əgər nəzəriyyənin proqnozlaşdırdığı empirik nəticələr praktikada sübuta 
yetməyirsə, onda nə deyirlər (Çəki: 1)

biliyin verifikasiyası
biliyin falsifikasiyası
biliyin aprobasiyası
nəzəriyyə və təcrübənin konqruentliyi
biliyin rasionallşaması

Sual: Falsifikasiya etmək mümkün deyil (Çəki: 1)
qara qu quşlarının olmasını
Marsda həyatın olmasını
Allahın mövcudfluğunu
Atlantidanın mövcudluğunu
Masonların mövcudluğunu

Sual: Marksizm fəlsəfəsində həqiqətin meyarı nədir (Çəki: 1)
praktika
elm
Gerçəklik
Din
Sübuta yetmə



Sual: Həqiqətinn praqmatik konsepsiyasınə görə həqiqət (Çəki: 1)
alimlər arasında razılaşmadır
biliyin gerçəkliyə uyğun gəlməsi
 əvəlki biliklərə uyğun gələn elmi fəaliyyət məhsulu
Problemlərin uğurlu həllində köməklik eüdən faydalı bir şey
Biliyin həqiqiliyinə əsaslandırılmış inam

Sual: Həqiqətin bilavasitə məntiqi arqumentlərə müraciət etmədən dərki necə adlanır: 
(Çəki: 1)

intuisiya
intellekt
seyr
müşahidə
qavrayış

Sual: Əsaslandırılması zəruri olan elmi fərziyyə necə adlanır (Çəki: 1)
 hipotez
əqlinəticə
nəzəriyyə
mühakimə 
anlayış

Sual: Dekart həqiqətin meyarını nədə görürdü (Çəki: 1)
Müqəddəs kitabdan alınmış biliklərdə
Idrakın predmeti ilə üst-üstə düşən biliklərdə
Zəkanın şübhə etmədiyi bilıiklərdə
Təcrübədə yoxlamadan keçmiş biliklərdə
Sxolastikadan alınmış biliklərdə

Sual: Praqmatizm həqiqətə hansı tərif verir (Çəki: 1)
həqiqət sübut olunmuşş bir şeydir
həqiqət vərdiş etdiyimiz bir şeydir
həqiqət faydalı bir şeydir
həqiqət reallığa uyğun bir şeydir
həqiqət dərk olunmaz bir şeydir

Sual: Məntiqi anlamın ali pilləsi, fəlsəfi düşünən, ümumiləşdirmələrlə əməliyyat 
aparan və həqiqəti daha dərindən dərk edən idrak hansıdır (Çəki: 1)

Zəka
əql
hiss
intuisiya
bunlardan heç biri
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Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial idrakın tərəfi deyil? (Çəki: 1)
ontoloji
qnoseoloji
aksioloji
idraki
metodoloji

Sual: Cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin varlığının əsası kimi "ədalətlilik ideyası" 
faktоrunu hansı filosof irəli sürmüşdür? (Çəki: 1)

Müqəddəs Avqustin
Hegel
Kant
Platоn
E.Frоmm

Sual: Cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin varlığının əsası kimi "sоsial xarakter" 
faktоrunu hansı filosof irəli sürmüşdür? (Çəki: 1)

Hegel
E.Frоmm
Aristotel
Ş.Mоnteskyö
Platоn

Sual: Cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin varlığının əsası kimi "ilahi niyyət" faktоrunu 
hansı filosof irəli sürmüşdür? (Çəki: 1)

E.Frоmm
P.Çaadayev
Hegel
Müqəddəs Avqustin
Akvinalı Foma

Sual: Cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin varlığının əsası kimi "mütləq ideya" faktоrunu 
hansı filosof irəli sürmüşdür? (Çəki: 1)

Feyerbax
Hegel
Ş.Mоnteskyö



E.Frоmm
Platon

Sual: Cəmiyyətin оbyektiv qanunlarını qəbul etməyən filоsоflar aşağıdakılardan 
hansılardır? (Çəki: 1)

F.Bekon və R.Dekart
V.Vindelband və Q.Rikkert
Ş.Mоnteskyö və P.Çaadayev
K.Marks və F.Engels
V.Arşinov və A.Pançenko

Sual: Sosial idrakın aksioloji tərəfi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
subyektin şəxsi təcrübəsi
sоsial idrakda ictimai praktikanın rоlu
ictimai təzahürlərin idrakı
dəyər yönümlü yanaşma
sosial idrakın təbiəti

Sual: Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi insanın fərdi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır
Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi idrakın öz xüsusiyyətləri ilə bağlıdır
Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi insanın cəmiyyətdə yeri ilə bağlıdır
Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi ayrı-ayrı sosial qurumların xüsusiyyətləri ilə 

bağlıdır
Sosial idrakın qnoseoloji tərəfi yoxdur

Sual: Materiyanın ali hərəkət forması kimi ən mürəkkəb idrak obyekti hansıdır? (Çəki: 
1)

təbiət
cəmiyyət
siyasət
din
fəlsəfə

Sual: Subyektlə obyektin dixotomiyası nəyin hesabına aradan qaldırılır? (Çəki: 1)
hüquqi qanunlar
subyektin şəхsi təcrübəsi
insanın fəaliyyəti
işlək qanunlar
təbiət qanunları

Sual: Paradiqma sözü yunancadan tərcümədə nə deməkdir? (Çəki: 1)
təcrübə
nümunə



idrak
təlim
nəzəriyyə

Sual: Paradiqma sözü fəlsəfə və sosiologiyada neçə mənada işlənir? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Paradiqma anlayışını elmə hansı filosof gətirib? (Çəki: 1)
Kant
Kun
Paton
Aristotel
Hegel

Sual: Aşağıdakılardan hansı sosial fəlsəfənin paradiqması deyil? (Çəki: 1)
kulturoloji
təkamül
providensialist
sinergetika
tarixi determinizm

Sual: Hansı fəlsəfi cərəyan mexanikanın qanunlarını sosial fəlsəfənin qanunları kimi 
səciyyələndirilmişdir: (Çəki: 1)

eksiztensializm
XVIII əsr fransız materializmi
fenemenologiya
postmodernizm
 Freydizm

Sual: Pozitiv elm kimi sosiologiyanın banisi kimdir? (Çəki: 1)
M.Veber
O.Kont
K.Marks
Hegel
Ş. Monteskye

Sual: K. Marksın başlıca əsəri (Çəki: 1)
“Levifian
”Kapital”
“ Xalis zekanın tənqidi”



Elmi inqlabın strukuturu”
“ Açıq cəmiyyət və onun düşmənləri”

Sual: K.Marksın fikrincə, cəmiyyətin başlıca sinfi hansıdır (Çəki: 1)
 Proletariat
Kəndlilər
 Ziyalı
Burjuaziya
Din xadimləri

Sual: Siyasət nəyin vasitəsilə gerçəkləşir (Çəki: 1)
siyasi psixologiya, siyasi hisslər
siyasi iqtisad, siyasi sosiologiya
siyasi sənət, siyasi məharət
siyasi qanun və qanunauyğunluqlar
siyasi münasibətlər, siyasi institutlar, siyasi ideologiya 

Sual: İncəsənət mənəvi istehsalın hansı sahəsinə aiddir (Çəki: 1)
incə üsullar sahəsinə
gözəl ifadələr sahəsinə
dünyanın estetik mənimsənilməsi sahəsinə 
madi dəyərlər sahəsinə
ümumbəşəri sərvətlər sahəsinə

Sual: Elmin yaranması şəraitinə nə aid edilmir (Çəki: 1)
əmək bölgüsünün inkişafı
siniflərin yaranması prosesi
dövlət atributlarının təkmilləşməsi 
təfəkkürün yüksək mücərrədləşmə səviyyəsi
təbiət haqqında təcrübi biliklərin, yazının, hesablamanın meydana gəlməsi
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Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı sosial münasibətlərin tipi deyildir? (Çəki: 1)
 etnik
ərazi
peşə



dövlət
demoqrafik

Sual: Qısa müddət ərzində təfəkkürdə və cəmiyyətdə baş verən kəskin keyfiyyət 
dəyişməsi (Çəki: 1)

 inqilab
reformasiya
hərəkət
təkamül
 inkişaf

Sual: İctimai tərəqqi nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin inkişaf səviyyəsidir
inkişafın müəyyən mərhələsində cəmiyyətin vəziyyətidir
cəmiyyətin inkişafında sadə formalardan daha mürəkkəb formalara doğru 

irəliləməsi
istehsalın inkişafıdır
ictimai təlabatların ödənilməsi səviyyəsidir

Sual: Cəmiyyətdə çox təkmildən az təkmilə doğru gediş necə adlanır? (Çəki: 1)
tərəqqi
 tənəzzül
inqilab
 təşəkkül
təkamül

Sual: Cəmiyyət və təbiətdəki daimi dəyişmələr necə adlanır? (Çəki: 1)
 inqilab
təşəkkül
 inflyasiya
təkamül
inkişaf

Sual: Marksizmə görə antropososigenezis üçün əsas amil aşağıdakıdır: (Çəki: 1)
hakimiyyət
xüsusi mülkiyyət
 əmək
 mənəviyyat
 insan

Sual: Antropososigenezis nədir? (Çəki: 1)
fərdin mədəniyyətə yiyələnməsini əks etdirən sosiallaşma 
zəkaya əsaslanan ümumbəşəri sivilizasiyaların təşəkkülü 
təbiət və cəmiyyət münasibətlərinin müasir dövrə qədər inkişaf göstəricisidir



şəxsiyyətin inkişaf prosesində mənəvi imkanlarının dəyərləndirilməsi 
təbii aləmdən ayrılaraq insan və cəmiyyətin təşəkkülü prosesidir

Sual: Sosial darvinizmə görə cəmiyyətin inkişafının hərəkət verici qüvvəsini təşkil edir 
(Çəki: 1)

Dünya ruhu
Sinfi mübarizə
Görkəmli şəxsiyyətin iradəsi
Yaşamaq uğrunda müabrizə
Qeyri şüuri təsirlər.

Sual: Naturalizmə görə (Çəki: 1)
cəmiyyətin inkişafında maddi istehsal əsas yer tutur
ictimai inkişaf təbii-bioloji amillərdən asılıdır
İctimai inkişafın hərəkətverici qüvvəsini görkəmli şəxsiyyətlərin ideyası təşkil edir
obyetkjtiv qanunnuyğunluqlara müvafiq cəmiyytə inkişaf edir
Cəmiyyət inkişafı subyektiv amillərlə müəyyənləşir

Sual: Hegelin fikrincə, tarixin hərəkətverici qüvvesini nə təşkil (Çəki: 1)
təbii seçmə
sinfi mübarizə
Dünya ruhu
görkəmli şəxsiyyətin iradəsi
sivilizasiyalrın toqquşması

Sual: İqtisadi sinifləri cəmiyyətin sosial strukturunun başlıca elementi kimi 
müəyyənləşdirilmişdir (Çəki: 1)

K.Marks
Feyerbax
Bakunin
Çerneşevski
M.Veber

Sual: İctimai-iqtisadi formasiya anlayışını hansı cərəyan əsaslandırmışdır (Çəki: 1)
 Pozitivizm
Marksizm
Eksiztensializm
 Praqmatizm
Eksiztensializm

Sual: İctimai-iqtisadi formasiya nədir (Çəki: 1)
Cəmiyyətin idarəetmə formasıdır.
Bazis üstqurumla səciyyələnən cəmiyyətin müəyyən inkişaf mərhələsidir
İnsanların konkret mekanda ictimai münasibətlərini ehtiva edir



Lokal, qapalı sivilizasiyadır
Sosial-iqtisadi münasibətlərin formasıdır

Sual: Marksist sosiologiyaya əsasən cəmiyyətdə əsas hərəkətverici qüvvə nədir? 
(Çəki: 1)

təbii sərvətlər
sinfi mübarizə
görkəmli şəxsiyyətlər
Yaşamaq uğrunda mübarizə
Milli ruh

Sual: Marksist fəlsəfəyə görə İnsanlar arasındakı münasibətlərin xarakteri (Çəki: 1)
İstehsal
Siyasi
 Hüquqi
İdeoloji
Əxlaqi

Sual: İctimai istehsalın başlca tipi (Çəki: 1)
maddi gəlirlərin istehsalı
Sosial münasibətlərin istehsalı
resursların istehsalı
Mənəvi dəyərlərin istehsalı
dini ideyaların istehsalı

Sual: Esxotologiya nədir (Çəki: 1)
Sosializm və kapitalizmi birləşdirən cərəyan
Bəşəriyyətin sonu haqqında təlim
Dini konsepsiyaların inkişafını əks etdirən təlim
O biri dünyanın mövcudluğu haqqında təlim
Biosferanın kataklizmaları haqqında təlim

Sual: Hərəkətlərin hansı növü dini kulta aid deyil (Çəki: 1)
ayinlər, mərasimlər
rituallar, qurban kəsmə
fala baxma, özünətəlqin
dini ibadətlər, dualar
şəbih, bayramlar

Sual: Dini şüurun əsas səviyyələri (Çəki: 1)
dini təxəyyül, dii təsəvvür
dini kult, dini qavrayış
dini psixologiya, teologiya
dini ideya, dini doktrina



dini yaddaş, dini təfəkkür

Sual: Cəmiyyətin mənəvi strukturunu təşkil edən elementlərinə nə aid deyil (Çəki: 1)
mənəvi tələbat
mənəvi maraq
mənəvi yaxınlıq 
mənəvi fəaliyyət
mənəvi dəyərlər (sərvətlər)

Sual: Cəmiyyətin mənəvi həyatının səciyyəvi cəhətləri arasında göstərilənlərdən nə 
artıqdır (Çəki: 1)

insanın özündə mövcud olan reallıq
şəxsiyyətin özündə mövcud olan reallıq
istehsal münasibətləri 
varlığın müəyyən sahəsi
cəmiyyətin maddi həyatından fərqli reallıq

Sual: Hansı filosoflar hesab edir ki, özünə bənzər adamlara dair münasibətdə 
aqressivlik bioloji səbəblərdən qaynaqlanır (Çəki: 1)

K.Marks, F.Engels
M.Veber, K.Popper
E.Fromm, K.Lorents 
Hegel, Kant
Platon, Aristotel

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Mədəniyyətə aiddir: (Çəki: 1)
Dəyişdirici-yaradıcı fəaliyyəti
“insaniləşmiş” və ya “ikinci təbiət”
Maddi istehsal fəaliyyəti
Toplanmış təcrübəni qoruyub saxlamağın sosial mexanizmləri
Bunların hamısı

Sual: Mədəniyyət anlayışının bağlı olduğu “kultura” sözü: (Çəki: 1)
Ingilis mənşəlidir
Rus mənşəlidir



Yunan mənşəlidir
Latın mənşəlidir
Ərəb mənşəlidir

Sual: Siseronun fikrincə mədəniyyət: (Çəki: 1)
Torpağı şumlamaq sənətdir
Bədənə qulluq etmək sənətdir
Insan ağlını tərbiyə edib yetişdirməkdir
Dövlət başçısı yetişdirmək sənətdir
Bunların heç biri deyil

Sual: Qədim yunanlar mədəniyyətin ali məqsədini: (Çəki: 1)
Yüksək peşəkarlığa malik sənətkar yetişdirməkdə
Allahlara hörmət hissi tərbiyə etməkdə
Ticarəti və sənəti inkişaf etdirməkdə
Alim yetişdirməkdə
Ideal vətəndaş yetişdirməkdə görürdülər

Sual: İndustrial cəmiyyət mədəniyyətin başlıca funksiyasını nədə görürdü: (Çəki: 1)
Harmonik inkişaf edən insan yetişdirməkdə
Effektiv metoda malik ambisiyalı şəxsiyyət yetişdirməkdə
Mömin insan tərbiyə etməkdə
Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməkdə
Humanizm ideyalarını yaymaqda?

Sual: “Sivilizasiya” termini ilk dəfə olaraq: (Çəki: 1)
Qədim yunanlarda
Qədim romalılarda
Empirizmin nümayəndələrinin əsərlərində
Alman klassik fəlsəfəsində
Fransız maarifçilərinin əsərlərində təşəkkül tapmışdır

Sual: Sivilizasiyanı tərəqqinin son məqsədi hesab edirdi: (Çəki: 1)
Aristotel
Siseron
Fransız maarifçiləri
Ingilis materialistləri
İ.Kant

Sual: Sivilizasiya ilk dəfə olaraq öz konkret-tarixi təcəssümünü: (Çəki: 1)
Qədim Yunanıstanda
Feodalizmdə
Ərəb xilafətində
Qədim Hindistanda



Industrial cəmiyyətdə tapdı

Sual: Aşağıdakılardan hansı sivilizasiya üçün səciyyəvidir: (Çəki: 1)
Fərdiyyətçilik prinsipi
Kollektivçilik prinsipi
Humanizm prinsipi
Irrasionalizm
Bunlardan heç biri

Sual: Sivilizasiya nəyin yetirməsidir: (Çəki: 1)
Eqosentrik maraqların
Antroposentrik dəyərlərin
Dini dəyərlərin
Varlığa estetik münasibətin
Bunların heç birinin

Sual: A.Toynbinin fikrincə, sivilizasiyanın yaranması üçün mühitə qarşı cavab 
reaksiyası necə olmalıdır: (Çəki: 1)

Mülayim olmalıdır
Zəif olmalıdır
Birdəfəlik və kəskin olmalıdır
Özündə inersiya qüvvəsi daşımalıdır
Dalğavari olmalıdır

Sual: Hansı bənddə mədəniyyətin formaları yanlış göstərilmişdir: (Çəki: 1)
Təhsil, din, incəsənət
Incəsənət, fəlsəfə, əkinçilik
Təbiət, qalaktika, yer kürəsi;
əkinçilik, sənaye, qusçuluq
ədəbiyyat, rəssamlıq, maldarlıq

Sual: Hərtərəfli inkişaf etmiş harmonik insan yetişdirmək (Çəki: 1)
intibah mədəniyyətinin
Orta əsrlər mədəniyyətinin
Industrial cəmiyyətin
Qədim yunan mədəniyyətinin;
Bunlardan hər birinin əsas vəzifəsi idi;

Sual: Mədəniyyətdə ənənələr (Çəki: 1)
onun fasiləsizliyini təmin edir
tərəqqini şərtləndirən amildir
yeniliklərin mənimsənilməsinə yol açır
mühafizəkarlığın əleyhinədir
inqilabi dəyişikliklər tələb edir



Sual: Varislik əlaqələrini yaradan (Çəki: 1)
maddi istehsaldır
iqtisadi tərəqqidir
siyasi təssisatlardır
ənənələr,tərbiyə və təhsil sistemidir
bunların heç biridir

Sual: Hansı yanaşma simvol və işarələr sistemi kimi çıxış edən mədəniyyətin anlamı 
üçün səciyyəvidir (Çəki: 1)

humanist
strukturalist
sosioloji
semiotik
funksional

Sual: XXIəsrdə sivilizasiyaların toqquşması ssenarisini kim irəli sürmüşdür (Çəki: 1)
S.Xantinqton
N.Danilevski
O.Şpenqler
.P.Sorokin
.L.Morqan

Sual: Mədəniyyətin əsas formaları (Çəki: 1)
elmi estetik
təbiət ictimaiyyət
maddi mənəvi
təbii sünii
kütləvi fərdi

Sual: Mədəniyyətin hal hazııki inkişaf mərhələsi nə ilə səciyyələnir (Çəki: 1)
dəyərlər sisteminin dəyişməsinin ləng getməsi
qlobal kommunikasiya şəbəkəsinin yaranması
lokal mədəniyyətlərin çiçəklənməsi
ənənələrə istinad edilməsinin yoxluğu
virtual olan layihələrin mütləqləşdirilməsI

Sual: Dəyər,ideal və normaların yaradılması və translyasiyası üzrə mədəniyyətin 
funksiyası hansıdır (Çəki: 1)

adaptasiya
aksioloji
 idrakı
kommunikasion
sosial təcrübənin mənimsənilməsi



Sual: Mədəniyyətlə bağlı bəyan edilən fikirləri özündə daşıyan O.Şpenqlerin əsəri 
(Çəki: 1)

İnsan fenomeni 
Bəşəriyyətin tarixi fəlsəfəsinə dair ideyalar 
Avropanın süqutu
Xristianlığın mahiyyəti
Tarixin anlanılması

Sual: Mədəniyyət sözü ilk çağlarda nəyi bildirirdi (Çəki: 1)
sivilizasiyanı
incəsənəti
torpağın becərilməsini
yaradıcılığı 
münasibətləri 

Sual: O.Şpenqler və A.Toynbinin nəzəriyyəsində mədəniyyət bunu ifadə edir (Çəki: 1)
təhsilin inkişaf səviyyısi
tərbiyyə sistemi
elitar incəsənət
sosial nəzarətin formaları
lokal sivilizasiyalar

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Mədəniyyət: (Çəki: 1)
Bioloji təkamülün məhsuludur
Instinktiv fəaliyyətdir
Maddi istehsalın göstəricisidir
Sosial-mənəvi fəaliyyətdir
Kainatın təkamül qanunlarına tabe olan təbii prosesdir

Sual: Din mədəniyyətin əsas məqsədini: (Çəki: 1)
Kamil insan tərbiyə etməkdə
Elmli insan yetişdirməkdə
Maddi və mənəvi tələbatlar arasında harmoniya yaratmaqda
Ruhun xilasına inam və etiqad hissi tərbiyə etməkdə
Gözəlliyi qiymətləndirmək bacarığı tərbiyə etməkdə görür



Sual: Hərtərəfli inkişaf etmiş insan yetişdirməyi hansı dövr mədəniyyətin əsas vəzifəsi 
hesab edirdi: (Çəki: 1)

Industrializm dövrü
Postindustrializm
Intibah dövrü
Antik dövr
Orta əsrlər

Sual: İctimai inkişafın təhlilinə formasion yanaşmanın tərəfdarı kim olmuşdur: (Çəki: 
1)

Toynbi
P.Sorokin
K.Marks
O.Şpenqler
N.Danilevski

Sual: Hansı yanaşmaya görə bəşəriyyətin vahid tarixi yoxdur, yalnız lokal 
sivilizasiyalar mövcuddur: (Çəki: 1)

Formasion yanaşma
Psixoloji yanaşma
Kulturoloji yanaşma
Marksizm
Sosioloji yanaşma

Sual: Şpenqler sivilizasiyanı necə səciyyələndirir: (Çəki: 1)
Sivilizasiya mədəniyyətin inkişafında son mərhələdir
Sivilizasiya mədəniyyətin çiçəklənmə dövrüdür
Sivilizasiya mədəniyyətin yaranma dövrüdür
Sivilizasiya mədəniyyətin sinonimidir
Sivilizasiya mədəni ənənə və adətləridir

Sual: Mədəniyyətin fəlsəfi anlayışı hansıdır: (Çəki: 1)
Insan tərəfindən öz inkişafı üçün yaradılmış maddi və mənəvi dəyərlər məcmusu
Ictimai münasibətlər məcmusu
“Birinci təbiət”
Obyekti hakimiyyət olan siyasi münasibətlərin məcmusu
Insanın təbiətlə şərtlənən davranış qayda və normaları

Sual: Tarixi prosesə formasion yanaşma nəyi iddia edir: (Çəki: 1)
Tarixi proses dövrü səciyyə daşıyır
Müxtəlif sivilizasiyaları bir-biri ilə müqayisə etmək olmaz
Tarixi proses vahid olub ardıcıl olaraq bir sıra mərhələlərdən keçir
Tarixin ümumi mənası hər bir xalqın öz taleyini özünün 

müəyyənləşdirilməsindədir



Tarixi proses dalğavari xarakter daşıyır

Sual: İnsana münasibətdə mədəniyyət (Çəki: 1)
insan fəaliyyətinin məhsuludur
yalnız insana xas olan keyfiyyətdir
insanın inkişaf ölçüsüdür
insanın mövcudluq məkanıdır
bunların hamısıdır

Sual: Mədəniyyətin son hədəfi insanın (Çəki: 1)
maddi rifahın yüksəlməsi
texniki gücünün artması
nəzəri biliklərinin dərinləşməsi
sosial normaların mənimsənilməsi;
mənəvi zənginləşməsidir

Sual: Mədəniyyətdə varislik (Çəki: 1)
bioloji xarakter daşıyır
üzvi aləmin qanunlarına tabedir
irsiyyətdən irəli gəlir
sosial məzmun daşıyır
bunlardan heç biri deyildir

Sual: Mədəniyyətin fasiləsizliyi (Çəki: 1)
irsiyyətlə bağlıdır
yaşayış uğrunda mübarizə ilə şərtlənir
varislikəlaqələri ilə şərtlənir
elmi tərəqqisindən irəli gəlir
sosial tərəqiyyə istinad edir

Sual: Tarixin nə cür cərəyan ətməsi anlamında ekzistensial yanaşmanın müəllifi 
kimdir (Çəki: 1)

.İ.Kant
Hegel
Russo
Makiavelli
K.Yaspers

Sual: Hansı alim bəşər mədəniyyətinin üç mərhələdən ibarət olan vəhşilik barbarlıq 
və sivilizasiyadan keçməsini hesab edirdi (Çəki: 1)

M.Rid
L.Morqan
İ.Herder
P.Sorokin



K.Levi-Stross

Sual: Lokal sivilizasiyalar nəzəriyyəsinin baniləri sırasında layiqli yer tutan (Çəki: 1)
.N.Y.Danilevskidir
K.Yaspersdir
C.Vikodur
K.Levi-Strossdur
F.Brodeldir

Sual: A.Toynbiyə görə sivilizasiyalar hansı müddət ərzində yaşayır (Çəki: 1)
2 min il
3 min il
4 min il 
5 min il
6 min il

Sual: Sivilizasiyanın tiplərə bölgüsündə bir çox tədqiqatçı onu aşagıdakı 
meqasistemlərə bölür (Çəki: 1)

Şərq, Qərb, Şimal,Cənub
ABŞ və qalan dünya
böyük səkkizlik ölkələri və qalan dünya
Avropa, Asiya, Amerika
Şərq və Qərb

Sual: Tarixə sivilizasion yanaşma bunu nəzərdə tutur (Çəki: 1)
ictimai inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarının qərarlaşması
avroposentrizm
tarixi prosesin formasion mərhələlərə bölünməsi
əldə etdiyi inkişafına görə bərabərsəviyyəli mədəniyyətlərin qəbul edilməsi
cəmiyyətin həyatında xalq kütlələrinin rolunun mütləqləşdirilməsi

Sual: Mədəniyyət və sivilizasiya anlayışları (Çəki: 1)
bir biri ilə bağlıdır
eyni məna kəsb edir
bir birindən fərqlənir
oxşar cəhətlərə malikdir
həm oxşar cəhətlərə malikdir həm də eyni zamanda bir birindən fərqlənirlər

Sual: Mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarını hansı mütəfəkkir eyniləşdirirdi (Çəki: 1)
N.Berdyayev
.A.Toynbi
K.Yaspers
K.Marks
V.Lenin



Sual: Hansı yanaşmaya görə bəşəriyyətin meyarı yoxdur, lokal siviliazasiyaların tarixi 
mövcuddur (Çəki: 1)

formasion yanaşma
sivilizasion yanaşma
 mədəni yanaşma
marksist yanaşma
iqtisadi yanaşma

Sual: Şpenqlerə görə sivilizasiya (Çəki: 1)
mədəniyyətin inkişafında son mərhələdir
mədəniyyətin inkişafında yüksək, çiçəklənmə dövrüdür
mədəniyyətin yaranması, təşəkkül dövrüdür
mənəvi mədəniyyətin güclənməsidir
barbaplıqdan mədəniyyətə keçiddir

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Antistiyentizm nədir: (Çəki: 1)
empirik biliklərin həddindən artıq şişirdilməsi
nəzəri biliklərin həddindən artıq şişirdilməsi 
idrak nəzəriyyəsi
elmin differensiasiyası
təhsilin rolunun lazımi qədər qiymətləndirilməməsi

Sual: Yunan dilindən tərcümədə “ problem” sözü hansı məna daşıyır: (Çəki: 1)
çətinlik, maneə
alqoritm
şübhə
məqsəd
axtarış 

Sual: Əsaslandırılmış hipotez nəyə çevrilir: (Çəki: 1)
elmə
nəzəriyyəyə
konsepsiyaya 
paradiqmaya 
 təlimə



Sual: Stiyentizm nədir: (Çəki: 1)
orta əsr fəlsəfəsində cərəyan 
dünyagörüş forması
elmin subyekt və obyektə bölgüsü 
elmin mədəniyyətin ali mərhələsi kimi qiymətləndirilməsi
elmi rasionallığın tipi

Sual: Əsil alimi xarakterizə edən nədir: (Çəki: 1)
mücərrəd təfəkkür və yaradıcı təxəyyül qabiliyyəti, peşə bilikləri
şöhrətpərəstlik 
həqiqəti qoruma
dərketməyə can atma
elmə məhəbbət

Sual: Problematizm nə deməkdir: (Çəki: 1)
elmdə problemliliyin mütləqləşdirilməsi
dünyanın dərkedilənliyinin inkar edilməsi
çətinlik, maneə
hər bir bilik sahəsində elmiliyin meyarı
elmi biliyin genezisinin birinci forması

Sual: Gerçəkliyin qanunauyğun tərəflərinin mücərrəd-məntiqi anlayışlar, kateqoriyalar 
və s. formasında sistemləşdirilmiş şəkildə dərkinə nə deyilir (Çəki: 1)

nəzəriyyə
elm
məntiq
fəlsəfə
fizika

Sual: Gerçəkliyin sistemləşdirilmiş şəkildə dərkini həyata keçirən mənəvi istehsal 
növü necə adlanır (Çəki: 1)

nəzəriyyə
elm
məntiq
fəlsəfə
fizika

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı elmin funksiyalarına aiddir (Çəki: 1)
izahedici
humanist
aksioloji
praksioloji
aksiomatik



Sual: Elmin situasiyaların proqnozlaşdırılması ilə bağlı olan funksiyası necə adlanır 
(Çəki: 1)

praktiki
humanist
aksioloji
praksioloji
proqnostik

Sual: Elmi inqilabların strukturu konsepsiyasının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Popper
Lakatos
Kun
Vitqenşteyn
Hantinqton

Sual: T.Kun elmin metodologiyasında hansı anlayışı formulə etmişdi: (Çəki: 1)
paradiqma
model
konsepsiya
təlim
nəzəriyyə

Sual: Falsifikasiya prinsipinin müəllifini göstərin (Çəki: 1)
Popper
Lakatos
Kun
Vitqenşteyn
Hantinqton 

Sual: Təbiət elmlərinin və texniki biliklərin ən yüksək mədəni dəyərə malik olduğunu 
bəyan edən dünyagörüş hansıdır (Çəki: 1)

Praqmatizm
Texnisizm 
Antistiyentizm
Stiyentizm
empirizm 

Sual: Hər hansı bir predmet sahəsində sistemləşdirilmiş bilik necə adlanır (Çəki: 1)
Təlim
Konsepsiya
Epistema
Nəzəriyyə
Hipotez



Sual: Anlayışlar, qanunlar, nəzəriyyələr hansı sahənin məhsuludur (Çəki: 1)
elmin
hüququn
riyaziyyatın
tarixin
fəlsəfənin

Sual: Elmdə problemliliyin mütləqləşdirilməsinə nə deyilir (Çəki: 1)
problematizm
ziddiyyətlilik
rasionalizm
praqmatizm
stiyentizm

Sual: Empirik biliklərin həddindən artıq şişirdilməsinə nə deyilir (Çəki: 1)
antistiyentizm
stiyentizm
praqmatizm
pozitivizm
postpozitivizm

Sual: XX əsrin əvvəllərində fizikanı böhrandan çıxaran kim olmuşdur (Çəki: 1)
Eynşteyn və Bor
Lakatos və Kun
Eynşteyn və Kun
Lakatos və Бор
Rezerford və Bor

Sual: Elmi biliyin öyrənilən obyektin qanunları və mahiyyəti haqqında tam təsəvvürlər 
verən təşkili formasını gösətrin (Çəki: 1)

nəzəriyyə
fərziyyə
ümumiləşdirmə
fakt
problem

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Nəzəriyyə hansı funksiyaları yerinə yetirir: (Çəki: 1)
izahetmə və qabaqgörmə
tərbiyə və idraki
idrak və izahetmə 
metodoloji və proqnostik 
dünyagörüşü və proqnostik

Sual: Sosial təsisat kimi elmə nə daxildir: (Çəki: 1)
universitetlər, institutlar, akademiyalar 
elm sferasında davranışı təyin edən idarə və sosial normaların məcmusu
 cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri
fundamental elmlər, tətbiqi elmlər, ixtisaslaşdırılmış nəzəriyyələr
elmi məktəblər, elmi cərəyanlar, elmi konsepsiyalar

Sual: Elmi rasionallığın klassik tipi nə vaxt formalaşmışdı: (Çəki: 1)
ХIV-XV əsrlərdə
XVII-XVIII əsrlərdə
XIX əsrin sonu- XX əsrin ortalarında
ХХ əsrin son rüblüyündə
 antik dövrdə

Sual: Elmlə istehsalatın qarşılıqlı təsirlərində XIX əsrdə başlamış mərhələni Marks 
necə adlandırmışdı: (Çəki: 1)

elmi inqilab 
elmin cəmiyyətin bilavasitə məhsuldar qüvvəsinə çevrilməsi prosesi
istehsalat inqilabı
istehsalatın elmi qabaqlaması
texnoloji inqilab

Sual: Elmi rasionallıq və onun cəmiyyətdə rolu problemi ilə kim məşğul olmuşdu: 
(Çəki: 1)

Berqson, Qusserl, Veber
Marks, Engels, Lenin
Kant, Fixte, Şellinq
antik filosoflar
sadalananlardan heç biri

Sual: Biliklər sistemi kimi nəzəriyyənin məntiqi strukturuna nə daxildir: (Çəki: 1)
əsas anlayışlar və kateqoriyalar
prinsiplər, postulatlar, aksiomlar 
məntiq qanunları və qaydaları
köhnə və yeni nəzəriyyə



obyektin element, əlaqə və tərəflərinin qarşılıqlı təsir qanunları

Sual: Mənəvi istehsal sahəsi kimi elmin əsas məhsulu nədir: (Çəki: 1)
sosial norma və mədəni nümunələr
anlayışlar, qanunlar, nəzəriyyələr
institutlar və universitetlər
həqiqət
cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri

Sual: Elmin gerçəkliyin dərkinin metod və qaydalar sistemini təmsil edən funksiyası 
hansıdır (Çəki: 1)

praktiki
humanist
aksioloji
praksioloj
aksiomatik

Sual: T.Kun hansı konsepsiyanın müəllifi olmuşdur (Çəki: 1)
elmi inqilabların strukturu
elmi inqilabların tarixi
elmi inqilablarn mənşəyi
elmi inqilabların gedişi
elmi inqilabların xüsusiyyətləri

Sual: Elmin metodologiyasında “paradiqma” anlayışını formulə etmiş mütəfəkkir kim 
olmuşdur (Çəki: 1)

Popper
 Lakatos
Kun
Vitqenşteyn
Hantinqton

Sual: Qərb fəlsəfəsinin mədəniyyət sistemində təbiət elmlərinin rolunu mütləqləşdirən 
cərəyan necə adlanır (Çəki: 1)

stiyentizm
praqmatizm
 ekzistensializm
pozitivizm
neotomizm

Sual: Elmi idrakın fərqli cəhətlərindən biri hansıdır (Çəki: 1)
həqiqətə can atma
praktiki əhəmiyyətlilik
metodlardan istifadə etməsi



təcrübədə təsdiqlənməsi 
təcrübədə təkzib edilməsi 

Sual: Elmdə differensiasiya prosesləri nə vaxt dərinləşdi (Çəki: 1)
ХIХ əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq
XX əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq
XXI əsrdən
XIX əsrin sonlarından
XVIII əsrin sonlarından

Sual: Elmin öyrəndiyi gerçəklik fəlsəfənin dilində necə adlanır (Çəki: 1)
hadisələr dünyası
faktlar
mahiyyət
praktika
müşahidə

Sual: Elmi inqilabları paradiqmaların əvəzlənməsi kimi səciyyələndirən konsepsiya 
kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır (Çəki: 1)

M.Haydeqqer
J.Derrida 
K.Yaspers
T.Kun
D.Yum

Sual: Elmin funksiyasına aiddir: (Çəki: 1)
idraki
 estetik
 kommunikativ
etik
 semiotik

Sual: Hansı dövrdə elm ictimai həyatın bütün sahələrinin inkişafını müəyyənləşdirən 
amilə çevrilir (Çəki: 1)

XYII əsrin ilk elmi inqilabı zamanı 
aqrar cəmiyyətdə
postsənaye cəmiyyətində 
böyük coğrafi kəşflər dövründə
orta əsrlərdə

Sual: Müasir elmi və texnoloji tərəqqinin xüsusiyyətini göstərin (Çəki: 1)
kütləvi maşın istehsalı
sənayenin avtomatlaşdırılması
elmi nəzəriyyənin əsasında yeni texnologiyaların inkişafı



elektrik enerjisindən geniş istifadə
sadalananlardan heç biri 

Sual: Elmi nəzəriyyənin elementini göstərin (Çəki: 1)
maddi obyektlərin təsviri
ayrı-ayrı faktlar
eksperiment
fundamental anlayışlar və prinsiplər
abstraksiya 

Sual: Elmin müəyyən inkişaf mərhələsində elmi tədqiqatın modeli kimi çıxış edən elmi 
nəzəriyyəni göstərin (Çəki: 1)

paradiqma
təlim
ideologiya
doktrina
nəzəriyyə

Sual: Bu təlimin tərəfdarlarına görə, elmi-texniki tərəqqi etik nigilizmin artmasına 
səbəb olur: (Çəki: 1)

freydizm
stiyentizm
antistiyentizm 
liberalizm
pozitivizm

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qloballaşmanı mültimədəni cəmiyyət dövrü kimi səciyyələndirən tədqiqatçı kim 
olmuşdur: (Çəki: 1)

S.Hantinqton
U.Bek
H.Şumann
O.Lafonten
F.Nuşeler



Sual: BMT-nin 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda çağırılmış konfransında hansı sənəd 
imzalanmışdır: (Çəki: 1)

“Davamlı inkişaf konsepsiyası”
“Bizim gələcəyimiz”
“Ədalət naminə səfərbərlik”
“Planetin dostları” 
“Artımın hədləri”

Sual: Elmi təhlil istiqaməti kimi bəşəriyyətin gələcəyi fəlsəfənin hansı cərəyanının 
məzmununu təşkil edir: (Çəki: 1)

ontologiyanın 
qnoseologiyanın 
futurologiyanın 
aksiologiyanın 
qlobalistikanın

Sual: Elmdə “qlobalistika” termini nə vaxt yarandı: (Çəki: 1)
XX əsrin 60-70-ci illərin sərhədində
XIX əsrin sonunda
XX əsrin 40-cı illərdə 
XX əsrin 30-cı illərdə 
XXI əsrdə 

Sual: İqtisadi qloballaşmanın tərəfdarları hər il harada görüşürlər: (Çəki: 1)
Ümumdünya Davos Forumunda
Ümumdünya Moskva Forumunda
Ümumdünya Roma Forumunda
Ümumdünya Kiyev Forumunda
Ümumdünya Nyu-York Forumunda

Sual: Qlobal orta sinfin tərkibinə kimlər daxildir: (Çəki: 1)
biznesmenlər, proqramçılar, menecerlər
müəllimlər, həkimlər, hüquqşünaslar
fəhlələr, qulluqçular, miqrantlar
müəllimlər, həkimlər, miqrantlar
hüquqşünaslar, fəhlələr, alimlər

Sual: Müəyyən ərazidə yaşayan heyvanlar və bitkilərin əlaqəsi, onların bir-birinə və 
yaşadıqları mühitə münasibətlərini öyrənən elm necə adlanır: (Çəki: 1)

Ekologiya
Etnoqrafiya
Etika
Ekonometrika
Biologiya 



Sual: «İnkişafın hədləri” əsərində hansı problemlər nəzərdən keçirilmişdir: (Çəki: 1)
bəşəriyyətin qlobal problemləri
ekoloji problemlər
iqtisadi problemlər
 siyasi problemlər
elmi problemlər

Sual: Fəlsəfi cərəyan kimi futurologiya nəyi öyrənir: (Çəki: 1)
bəşəriyyətin gələcəyini
elmin gələcəyini
iqtisadiyyatın gələcəyini
siyasətin gələcəyini
ailənin gələcəyini

Sual: Qlobal problemlər hansı problemlərdir: (Çəki: 1)
həlli tapılmayan problemlərdir
bəşəriyyətin mövcudluğuna təhlükə yaradan problemlərdir
yalnız inkişaf etməkdə olan və eləcə də keçmiş sosialist ölkələrinə; xas olan 

problemlərdir
ekoloji problemlərdir
e) beynəlxaıq terrorçuluqla mübarizə problemləridir?

Sual: Fəlsəfə tarixində təbiətlə insanı vahid bir tam kimi götürən dövr hansı olmuşdur: 
(Çəki: 1)

antik
kapitalizm
orta əsrlər
modern
postmodern

Sual: Canlı orqanizmlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirlərini öyrənən elm hansıdır (Çəki: 
1)

ekologiya
sosial ekologiya
 biologiya
biokimya
geologiya

Sual: Ekologiya nəyi öyrənir (Çəki: 1)
Müəyyən ərazidə yaşayan heyvan və bitkilərin əlaqəsini
ətraf mühitin çirklənmə dərəcəsini
istehsal tullantılarının ətraf mühitə təsiri
atmosferin vəziyyətini
bunlardan heç birini



Sual: Davamlı inkişaf konsepsiyası” adlı sənəd nə vaxt imzalanmışdır (Çəki: 1)
1992-ci ildə
1990-cı ildə
2000-ci ildə
2010-cu ildə
2011-ci ildə

Sual: U.Bek hansı konsepsiyasının müəllifi olmuşdur (Çəki: 1)
Risk cəmiyyəti
istehlak cəmiyyəti
Informasiya cəmiyyəti
texnotron cəmiyyət
Kapitalizm cəmiyyəti

Sual: Qloballaşma nəticəsində dünyanın 8 mədəni-etniki sivilizasiyanın münaqişə 
səhnəsinə çevriləcəyini kim söyləmişdi (Çəki: 1)

Hantinqton
A.Peççei
D.Medouz
M.Mesarovic 
E.Pestel

Sual: J.Forrester nəyin banisi olmuşdur (Çəki: 1)
qlobal proqnozlaşdırmanın
qlobal istiləşmənin
qlobal böhranın
qlobal problemlərin
Qlobal fəlakətlərin

Sual: Ümumdünya Davos Forumunda hər il kimlər toplaşır (Çəki: 1)
İqtisadi qloballaşmanın tərəfdarları 
İqtisadi qloballaşmanın əlehdarları
Siyasi qloballaşmanın tərəfdarları
Mədəni qloballaşmanın tərəfdarları
Bunlardan heç biri 

Sual: Canlı orqanizmlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirlərini öyrənən elm hansıdır (Çəki: 
1)

ekologiya
sosiologiya
biologiya
biokimya
psixologiya



Sual: «Davamlı inkişaf konsepsiyası” adlı sənəd nə vaxt imzalanmışdır (Çəki: 1)
1992-ci ildə
1962-cı ildə
2012-ci ildə
2011-cu ildə
2009-cu ildə

Sual: U.Bek hansı konsepsiyasının müəllifi olmuşdur (Çəki: 1)
a) Risk cəmiyyəti
istehlak cəmiyyəti
Informasiya cəmiyyəti
bilik cəmiyyəti
Kütləvi cəmiyyət


