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Fenn: 0106 ASKnin iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi
Sual sayi: 700
1) Sual:Bazar münasibәtlәrinin formalaşması ilә әlaqәdar ASK sәmәrәli fәaliyyәti nәdәn aslıdır?
A) aqrar islahatların aparılması
B) torpaqların çoxaldılması
C) nәqliyyatın artırılması
D) mexaniklәşmәnin sürәtlәnmәsi
E) maliyyәkreditin tәşkili
2) Sual:Aqrar islahatlarla әlaqәdar formalaşan xüsusi tәsәrrüfatlar istehsalın tәşkilini, onun
strukturunu, tәchizat vә satış formalarını, idarәetmәni, iqtisadi әlaqә vә mәnafelәrini necә hәll
edirlәr?
A) müstәqil formada
B) icra hakimiyyәtinin göstәrişi ilә
C) bәlәdiyyәlәrin sifarişi ilә
D) nazirliyin qәrarı ilә
E) inzibati orqanların әmri ilә
3) Sual:Aqrar islahatların normativhüquqi bazası әsasәn yaradılan inkişaf dövrü hansı illәri әhatә
edir?
A) 9295ci illәri
B) 9396cı illәri
C) 9495ci illәri
D) 9194cü illәri
E) 95ci ili
4) Sual:Aqrar islahatların hüquqi tәminatını nә tәşkil edir?
A) iqtisadi qanunlar
B) istehsalın tәşkili formaları
C) tәdarük qaydaları
D) madditexniki tәchizat
E) istehsalın stimullaşdırılması
5) Sual:Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan hansı
tәsәrrüfatlar yaranmışdır?
A) kooperativlәr, fermerlәr, fәrdi tәsәrrüfatlar
B) tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
C) elmiistehsal birliklәri
D) tәmir tәşkilatları
E) tikinti müәssisәlәri
6) Sual:Xüsusi tәsәrrüfatlarda torpaqdan, maliyyә mәnbәyindәn, istehsal resurslarından istifadә
sahәsindә nә baş verir?
A) onlardan sәmәrәli istifadәyә maraq artır

B) onlardan istifadәyә hәvәs olmur
C) onlardan istifadә zәiflәyir
D) onlar icarәyә verilir
E) onlar bәlәdiyyәlәrә mәxsusdur
7) Sual:ASKda idarәetmә elmi iqtisadi qanunların idarәetmә prinsipinә tәsiri nә edir?
A) әsaslanır
B) kömәklik
C) әks tәsir
D) heç nә
E) dәyişilir
8) Sual:İdarәetmә elminin mahiyyәti idarәetmә prosesindә insanların mәqsәdyönlü fәaliyyәt qanun
vә qanunauyğunluqlarının nәyindәn ibarәtdir?
A) aşkar olunmasından
B) nәzәrdәn keçirilmәsindәn
C) sadәlәşmәsindәn
D) dәyişmәsindәn
E) bahalaşmasından
9) Sual:İstehsalın idarә edilmәsi prosesindә idarәetmә elmi nәyin әlaqә vә münasibәtlәrini öyrәnir?
A) imkanların
B) әmәyin tәşkilinin
C) istehsal xәrcinin
D) maya dәyәrinin
E) qiymәtin
10) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә baş verәn sosialiqtisadi şәrait idarәetmә sahәsindә nәyә sәbәb
olmuşdur?
A) universallaşmış
B) sabit qalmış
C) bahalaşmış
D) ucuzlaşmış
E) sadәlәşmişdir
11) Sual:Aqrar sahibkarlıq şәraitindә idarәetmәnin hansı formasından istifadә olunur?
A) iqtisadi
B) normativ
C) tәşkilati
D) amirlik
E) müqayisә
12) Sual:ASK sistemindә idarәetmәnin hansı funksiyası vasitәsi ilә idarәetmә obyektinin real
vәziyyәtini müşahidә, tәhlil, qiymәtlәndirmә, proqram vә plan әsasında müqayisә etmәk olar?
A) nәzarәt

B) sosial
C) iqtisadi
D) tәşkilati
E) texnoloji
13) Sual:ASK sistemindә idarәetmәnin hansı funksiyası vasitәsi ilә ixtisaslaşma, proporsionallıq,
paralellik, dәqiqlik, ahәngdarlıq hәyata keçirilir?
A) tәşkiletmә
B) iqtisadi
C) sosial
D) texniki
E) texnoloji
14) Sual:ASK sistemindә istehsalın miqyasının dәyişilmәsi idarәetmә funksiyasının mәzmununa
necә tәsir edir?
A) dәyişmir
B) mәhdudlaşır
C) genişlәnir
D) yenidәn qurulur
E) ciddi şәkildә dәyişir
15) Sual:İqtisadi idarәetmә metodlarının özünәmәxsus nәyi vardır?
A) iqtisadi mexanizmi
B) münasibәtlәri
C) tәşkili üsulu
D) maraqlandırma qaydası
E) mexaniklәşmә üsulu
16) Sual:İqtisadi idarәetmә üsulu nәyin idarә obyektinin fәaliyyәtinә tәsiri vasitәsi ilә hәyata
keçirilir?
A) iqtisadi amillәri
B) mexaniklәşmәnin
C) istehsalın texnologiyasının
D) әmәyin tәşkilinin
E) istehsala xidmәtin
17) Sual:ASKda kollektivlәrin fәaliyyәtinin düzgün istiqamәtlәndirilmәsi ehtiyacından nә irәli
gәlir?
A) idarәetmә
B) istehsalın tәşkili
C) istehsalın strukturu
D) әmәk haqqı
E) planlaşma
18) Sual:Aqrar sahibkarlıq formalarının idarә olunması onun üzvlәrinin nәyinin xüsusi formasıdır?
A) fәaliyyәtinin

B) әmәk haqqının
C) әmәk tәşkilinin
D) maddi marağın
E) stimullaşmanın
19) Sual:Sahibkarlıq şәraitindә idarәetmәnin düzgün fәaliyyәt göstәrmәdikdә istehsal resurslarından
necә istifadә olunur?
A) qeyrisәmәrәli
B) sәmәrәli
C) düzgün
D) sabit
E) dinamik
20) Sual:İdarәetmәnin ümumi prinsiplәri idarәetmә orqanlarının nәyini müәyyәn edir?
A) fәaliyyәtini
B) istiqamәtini
C) quruluşunu
D) dәyişmә meylini
E) dinamikasını
21) Sual:ASKda idarәetmә funksiyasına әmәk tutumuna, işçilәrin sayına, idarәetmә mәrhәlәlәrinin
formalaşmasına nә tәsir göstәrir?
A) istehsal amillәri
B) ixtisaslaşma
C) inteqrasiya
D) kooperasiya
E) tәmәrküzlәşmә
22) Sual:ASKnın inkişaf sürәtinin yüksәldilmәsi üçün qarşıda duran mәqsәd necә hәyata
keçirilmәlidir?
A) ardıcıllıqla
B) plana uyğun
C) tәdricәn
D) inzibati qaydada
E) göstәriş әsasında
23) Sual:ASKda istehsalın artırılması üçün ilk növbәdә nәyin düzgün strukturu müәyyәn
edilmәlidir?
A) әrazisahәnin
B) torpağın
C) suvarmanın
D) sәnayenin
E) emalın
24) Sual:ASK әsasәn hansı sahәlәrin mәqsәdәuyğun birlәşmәsi formasıdır?

A) istehsal vә xidmәt
B) әkinçilik
C) heyvandarlıq
D) tәdarük vә emal
E) nәqliyyat vә tikinti
25) Sual:İnteqrasiya nәticәsindә yaradılan mәrkәzlәşmiş fondların maliyyә vәsaiti başlıca olaraq
hansı mәqsәdә yönәldilir?
A) istehsal xәrcinin azaldılmasına
B) torpaq sahәlәrinin genişlәnmәsinә
C) әmәk haqqının artırılmasına
D) kadr hazırlığına
E) mütәrәqqi texnika vә texnologiyalara
26) Sual:Xalq tәsәrrüfatının, ayrıayrı sahәlәrin, regionların, müәssisәlәrin idarә olunması nә
demәkdir?
A) ictimai istehsalın idarә olunması
B) әmәyin idarә olunması
C) elmitexniki tәrәqqinin idarә olunması
D) bәlәdiyyәlәrin idarә olunması
E) sosial idarәetmә
27) Sual:Aqrar sahәdә aparılan islahatlar nәticәsindә yeni iqtisadi münasibәtlәrin formalaşması
nәyin yenilәşmәsinә vә funksiyaların dәyişmәsinә sәbәb olmuşdur?
A) tәdarük vә satışın
B) idarәetmәnin
C) istehsal texnologiyasının
D) әmәk haqqının
E) texnikadan istifadәnin
28) Sual:ASKda inteqrasiyanın istehsalın inkişafı ilә әlaqәsi nәdәn ibarәtdir?
A) ciddi bir amildir
B) әlaqәsi yoxdur
C) әlaqәsi çox zәifdir
D) әlaqәsi azalır
E) әlaqәsinә ehtiyac yoxdur
29) Sual:ASKda son mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar mәhsulun keçmәli olduğu sahәdә nә baş verir?
A) sahәlәrin sayı çoxalır
B) sahәlәrin sayı azalır
C) sahәlәr genişlәnir
D) sahәlәr birlәşir
E) sahәlәrin sayı mәhdudlaşır
30) Sual:Müasir maşın mexanizmlәrinin, müasir texnologiyaların tәtbiqi inteqrasiyanın hansı
mәrhәlәsini әks etdirir?

A) texnoloji
B) tәşkilatı
C) iqtisadi
D) sosial
E) texniki
31) Sual:ASK formalaşarkәn aşağıdakı xüsusiyyәtin hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?
A) torpağın әsas istehsal vasitәsi olması
B) texnikadan mövsümü istifadә
C) әmәkdәn mövsümü istifadә
D) texnikanın sahәlәr üzrә bölgüsü
E) işçilәrin ixtisasının artırılması
32) Sual:ASK formalaşarkәn nәyin düzgün nәzәrә alınması tәmin olunmalıdır?
A) әrazisahә strukturunun
B) әmtәәlik mәhsulun
C) әmәk sәrfinin
D) әmәk ehtiyatının
E) torpaq sahәlәrinin
33) Sual:ASKnin infrastrukturu mәhsul istehsalı prosesindә necә iştirak edir?
A) dolayı
B) bilavasitә
C) iştirak etmir
D) qismәn
E) әlaqәsi yoxdur
34) Sual:ASKda hansı infrastruktur istehsal infrastrukturu tәşkil edir?
A) istehsala xidmәt
B) bütün xidmәtlәr
C) sosial xidmәtlәr
D) әhaliyә xidmәt
E) emala xidmәt
35) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә kәnd yerlәrindә mәdәnimәişәt şәraitinin vә hәyat sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar nә yerinә yetirilmişdir?
A) sosial tәdbirlәr hәyata keçirilmiş
B) әmәk haqqı artmış
C) nәqliyyat növü dәyişmiş
D) yollar sabit qalmış
E) idman sahәsi inkişaf etmiş
36) Sual:Aqrar islahat nәticәsindә istehsal vә xidmәt sahәlәrinin әlaqәlәrindә nә baş verir?
A) genişlәnir
B) sabit qalır

C) mәhdudlaşır
D) әlaqәlәr kәsilir
E) heç nә baş vermir
37) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsala xidmәt sahәsi hesab edilmir?
A) әmәk haqqı
B) kimyәvi maddәlәr
C) yanacaqsürtgü materialları
D) nәqliyyattexniki tәmir
E) suvarma
38) Sual:İstehsal infrastruktura öz tәyinatına görә aşağıdakıların hansını tәmin edir?
A) Bunların hamısını
B) İstehsal şәraitinin normal fәaliyyәtini
C) Mәhsulların sәmәrәli saxlanılmasını
D) Tәchizat, tәdarük nәqliyyatı
E) Satışla әlaqәdar xidmәtlәri
39) Sual:ASKda infrastruktur öz tәyinatına görә hansı hissәlәrә ayrılır?
A) İstehsal vә sosial
B) İstehsal
C) Sosial
D) Elmitexniki tәrәqqi
E) İdarәetmә istiqamәti
40) Sual:ASK sistemindә infrastruktur istehsalın tәrkib hissәsi olub istehsalın artırılması vә iqtisadi
sәmәrәliliyin yüksәldilmәsinә tәlәb olunan nәyin göstәrilmәsidir?
A) xidmәtin
B) tәcrübәnin
C) üsulların
D) işin
E) әmәliyyatın
41) Sual:İstehsalın inkişafına tәlәb olunan xidmәtin göstәrilmәsi mәqsәdi ilә qrup halında birlәşәrәk
fәaliyyәt göstәrәn sahәlәr necә adlanır?
A) infrastruktura
B) istehsal sahәlәri
C) yardımçı sahә
D) kömәkçi sahә
E) sosial sahә
42) Sual:ASKda әsaslı vәsait qoyuluşu başlıca olaraq nәyin inkişafını tәmin edir?
A) tәkrar istehsalın
B) işçi qüvvәsinin
C) nәqliyyatın

D) әmәyin tәşkilinin
E) әmәk haqqının
43) Sual:ASKnin madditexniki tәchizatının yaxşılaşdırılması nәdәn asılıdır?
A) әsaslı vәsait qoyuluşundan
B) tәsәrrüfatların rәhbәrindәn
C) işin tәşkilindәn
D) әmәk sәrfindәn
E) әmәk haqqından
44) Sual:ASKda nәyә әsasәn müxtәlif maşınmexanizm vә avadanlıq sistemi yaradılır?
A) zonaların xüsusiyyәtinә
B) zonaların ölçüsünә
C) zonaların havasına
D) zonaların tәbiәtinә
E) zonalarda insanların hәvәsinә
45) Sual:ASKda inkişafa nail olmaq üçün istehsal prosesinin nәyi nәzәrә alınmalıdır?
A) zonal
B) torpaqlar
C) suvarma
D) tәşkili
E) texniki
46) Sual:ASKnin madditexniki bazası möhkәmlәndirilәrkәn nәyә xüsusi fikir verilmәlidir?
A) texnoloji istiqamәtinә
B) maya dәyәrinә
C) istehsal xәrcinә
D) tәşkili formasına
E) әmәk haqqına
47) Sual:ASKda torpaqdan sәmәrәli istifadә sәviyyәsi nәdәn sәmәrәli istifadәni mühüm vәzifә kimi
qarşıya qoyur?
A) digәr istehsal vasitәlәrdәn
B) nәqliyyatdan
C) mexaniklәşmәdәn
D) әmәk sәrfindәn
E) satış qiymәtindәn
48) Sual:Torpaqların keyfiyyәti әsasәn nәyә görә müәyyәn edilir?
A) münbitlik sәviyyәsi
B) suvarma imkanları
C) eroziyaya uğraması
D) istifadәnin tәşkili
E) becәrmә üsulu

49) Sual:ASKnin madditexniki bazasının inkişaf istiqamәti müәyyәn edilәrkәn onu tәşkil edәn
elementlәrin nәyi nәzәrә alınmalıdır?
A) xüsusiyyәtlәri
B) sayı
C) qiymәti
D) maya dәyәri
E) istehsal xәrci
50) Sual:ASKnin madditexniki bazasına qiymәt verilәrkәn onun nәyi nәzәrә alınmalıdır?
A) bir sistem olması
B) tәchizat forması
C) tәşkilati әsasları
D) iqtisadi sәviyyәsi
E) texnoloji prosesi
51) Sual:İstehsal vasitәlәrinin hәr hansı elementi çatmadıqda, digәrlәri artıq olsa belә madditexniki
bazanın nәyi pozulur?
A) birliyi
B) inkişaf istiqamәti
C) genişlәndirilmәsi
D) fәaliyyәti
E) heç nәyi
52) Sual:ASKnin madditexniki bazası meşә, su vә hansı ehtiyatlardan ibarәtdir?
A) torpaq ehtiyatı
B) maliyyә vәsaiti
C) kredit ehtiyatı
D) әmәk ehtiyatı
E) nәqliyyat vasitәlәri
53) Sual:ASKnin madditexniki bazadan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi nәyin
yaxşılaşdırılmasından asılıdır?
A) tәchizatla tәminatın
B) maliyyәlәşmәnin
C) kreditlәşmәnin
D) vergiqoymanın
E) sığortanın
54) Sual:ASKnin madditexniki bazası mәhsuldar qüvvәlәrin vә maddi elementlәrin vә nәyin
cәmindәn ibarәtdir?
A) istehsal vasitәlәrinin
B) torpaq sahәlәrinin
C) maliyyә vәsaitinin
D) istehsal xәrcinin

E) maya dәyәrinin
55) Sual:ASK müәssisәlәrindә fiziki әmәk tәtbiq edilmәdәn bütün iş proseslәrinin cihazlar vasitәsi
ilә yerinә yetirilmәsi nәyi әks etdirir?
A) avtomatlaşmanı
B) kompleks mexaniklәşmәni
C) qismәn mexaniklәşmәni
D) tam mexaniklәşmәni
E) elektriklәşmәni
56) Sual:ASKda әl әmәyinin maşınla, sadә vә az mәhsuldar maşınların daha mәhsuldar maşınlar
sistemi ilә әvәz olunması nәyi әks etdirir?
A) mexaniklәşmәni
B) әmәk sәrfini
C) istehsal xәrcini
D) maya dәyәrini
E) әmәyin mürәkkәbliyini
57) Sual:ASKda madditexniki bazanın inkişafının başlıca istiqamәtindәn biri nәdir?
A) istehsalın mexaniklәşmәsi
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) istehsalın azalması
D) istehsalın artması
E) әmәk sәrfinin azalması
58) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatlarında әsaslı vәsait qoyuluşunun başlıca maliyә mәnbәyi nәdir?
A) mәnfәәt
B) kredit resursları
C) amortizasiyalar
D) әmәk haqqı fondu
E) pul gәliri
59) Sual:ASKda sosial problemlәr hansı tәyinatlı vәsaitlәr hesabına hәll edilir?
A) qeyriistehsal
B) iqtisadi
C) maddi maraq
D) kreditlәr
E) istehsal
60) Sual:ASKda istehsalın mövsümü xarakterә malik olması madditexniki resurslardan necә
istifadәyә sәbәb olur?
A) fasilәli vә natamam
B) intensiv
C) mәhsuldar
D) müvәqqәti

E) fasilәsiz
61) Sual:ASK madditexniki bazasının әsas istiqamәtlәrinin inkişafı eyni olsa da onların
tәkmillәşmәlәri necә aparılmalıdır?
A) müxtәlif
B) eyni
C) sabit
D) sәrbәst
E) bәrabәr
62) Sual:ASKda mәhsul istehsalının artması kompleksә daxil olan müәssisә vә sahәlәrinin maddi
texniki bazasının nәyi ilә әlaqәdardır?
A) möhkәmlәndirilmәsi
B) dinamikası
C) tәkmillәşdirilmәsi
D) istiqamәtinin dәyişmәsi
E) keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
63) Sual:ASKnın inkişafı madditexniki resursların nәyindәn asılıdır?
A) tәchizatdan vә istifadәsindәn
B) ixtisaslaşmasından
C) dinamikasından
D) strukturundan
E) tәşkili qaydasından
64) Sual:Mәhsul istehsalının iqtisadi sәmәrәliyi istehsal xәrci, maya dәyәri, keyfiyyәti ilә yanaşı
nәdәn asılıdır?
A) qiymәtdәn
B) әmәk sәrfindәn
C) suvarmadan
D) becәrmәdәn
E) emaldan
65) Sual:ASKda bir işçi, bir adamsaat hesabına mәhsul çıxımının sәviyyәsi nәyi әks etdirir?
A) әmәk mәhsuldarlığını
B) maya dәyәrini
C) rentabelliyi
D) istehsal xәrcini
E) mexaniklәşmәni
66) Sual:Nәyin yüksәlmәsi istehsal xәrci, keyfiyyәt, qiymәt vә digәr amillәrdәn asılıdır?
A) iqtisadi sәmәrәliliyin
B) әmәk sәrfinin
C) әmәk haqqının
D) fond veriminin

E) zәrәrlik sәviyyәsinin
67) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı istehsal prosesindә texnikitexnoloji vә tәşkilatı amillәrin düzgün hәyata
keçirilmәmәsi nәticәsindә nә baş verir?
A) itkilәr artır, keyfiyyәt pislәşir
B) gәlirlәr çoxalır
C) istehsal xәrci azalır
D) maya dәyәri ucuzlaşır
E) mәnfәәt artır
68) Sual:Ümumi mәhsul istehsalı prosesindә amortizasiya ayırmalarının azalması nәyin artmasına
sәbәb olur?
A) xalis mәhsulun
B) xalis gәlirin
C) son mәhsulun
D) mәnfәәtә
E) әmәk haqqının
69) Sual:Xammal vә son mәhsulların satışını aparan tәşkilatların xalis mәhsulunun dәyәri nәyә daxil
olur?
A) son mәhsula
B) xalis mәhsula
C) xalis gәlirә
D) mәnfәәtә
E) ümumi gәlirә
70) Sual:ASKdan kәnarda istehsal sahәlәrinin ehtiyacını ödәyәn mәhsullar nәyin tәrkibinә aid
edilir?
A) son mәhsulun
B) ümumi mәhsulun
C) xalis mәhsulun
D) aralıq mәhsulun
E) heç birinin
71) Sual:ASKda ümumi mәhsulla nәyin fәrqi son mәhsulu tәşkil edir?
A) aralıq mәhsul
B) xalis mәhsul
C) xalis gәlir
D) mәnfәәt
E) rentabellik
72) Sual:ASKda dövriyyә vәsaitindәn istifadәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricisi nәdir?
A) vәsaitin dövriyyә müddәtidir
B) vәsaitin hәcmidir
C) vәsaitin strukturudur
D) vәsaitin artım dinamikasıdır

E) vәsaitin normalaşdırılmasıdır
73) Sual:ASKda әmtәәlik mәhsul nәyә deyilir?
A) satılan mәhsul
B) istehsal olunan mәhsul
C) tәdarük olunan mәhsul
D) emal olunan mәhsul
E) saxlanılan mәhsul
74) Sual:ASKda iqtisadi sәmәrәliliyi әks etdirәn ümumilәşdirilmiş göstәrici nәdir?
A) әmәk mәhsuldarlığı
B) әmәk haqqı
C) istehsal xәrci
D) mexaniklәşmә
E) әsas fondların dәyәri
75) Sual:ASKda xammal istehsalının, son mәhsulun artımı, keyfiyyәtin yüksәlmәsi, itkilәrin
azaldılması nәyin çoxalmasına sәbәb olur?
A) xalis mәhsulun
B) әmәk sәrfinin
C) işçi qüvvәsinin
D) itkilәrin
E) maya dәyәrinin
76) Sual:ASKda istehsaltexnoloji sәmәrәlilik nәdәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirir?
A) istehsal resursundan
B) torpaq fondundan
C) әmәk ehtiyatından
D) әmәk haqqından
E) әmәk sәrfindәn
77) Sual:ASKda aralıq mәhsul nәdir?
A) ümumi mәhsulun istehlaka sәrf olunan hissәsidir
B) ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
C) ümumi mәhsulun emal olunan hissәsidir
D) ümumi mәhsulun tәdarük olunan hissәsidir
E) ümumi mәhsulun zay olan hissәsidir
78) Sual:ASKda sәmәrәliliyin hansı forması müәyyәn edilir?
A) sosial, istehsaliqtisadi, texnikitexnoloji
B) yalnız sosial
C) yalnız istehsaliqtisadi
D) yalnız texnikitexnoloji
E) yalnız tәşkilati

79) Sual:Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә ASKda mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı
nәyin yüksәldilmәsi başlıca vәzifә kimi qarşıda durur?
A) iqtisadi sәmәrәliliyin
B) mәhsuldarlığın
C) keyfiyyәtin
D) maya dәyәrinin
E) әmәk sәrfinin
80) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәri hansı müәssisә vә sahәlәr hesabına formalaşır?
A) istehsalxidmәt
B) yalnız emal
C) yalnız xammal
D) yalnız tәdarük
E) tikintitәmir
81) Sual:ASKda son mәhsullar hansı fәaliyyәti nәticәsindә istehsal olunur?
A) birneçә sahәnin
B) xammal istehsal edәn
C) emal sahәsinin
D) tәdarük sahәsinin
E) satış sahәsinin
82) Sual:Torpaqların iqtisadi münbitliyinin yüksәldilmәsi nәyә şәrait yaradır?
A) istehsalın artmasına
B) mexaniklәşmәyә
C) suvarmaya
D) gәlirlәrin azalmasına
E) zәrәrliyin yüksәlmәsinә
83) Sual:Torpaqlardan istifadәnin intensivlәşmәsinin artması nәticәsindә torpaq әmәlәgәlmә prosesi
pozulur, digәr tәrәfdәn nә azalır?
A) münbitlik sәviyyәsi
B) kimyalaşma
C) suvarma
D) qorunma
E) heç nә azalmır
84) Sual:ASKnin hansı sahәsi әtraf mühitlә daha sız bağlıdır?
A) istehsal
B) emal
C) satış
D) tәdarük
E) infrastruktur
85) Sual:Aqrar sferada istifadә edilәn kimyәvi maddәlәr düzgüz istifadә olunmaması nәyә sәbәb

olar?
A) әtraf mühitin çirklәnmәsinә
B) istehsalın azalmasına
C) iqtisadi artıma
D) qiymәtin aşağı düşmәsinә
E) maya dәyәrinin azalmasına
86) Sual:Torpaqdan istifadә zamanı texnoloji rejimin pozulması nәyә sәbәb olur?
A) ekoloji tarazlığın pozulmasına
B) istehsalın artmasına
C) gәlirlәrin çoxalmasına
D) maya dәyәrinin ucuzlaşmasına
E) ekoloji tarazlığın bәrpasına
87) Sual:Azәrbaycan әrazisinin neçә faizi müxtәlif sәviyyәdә eroziyaya mәruz qalmışdır?
A) .46
B) .35
C) .4
D) .27
E) .34
88) Sual:Ölkәnin torpaqlarından, meşәlәrindәn, sularından, mineral resurslarından pis istifadә
edilmәsinin әsas sәbәblәrindәn biri müәssisәlәrin nәyinin tәmin edilmәmәsidir?
A) iqtisadi marağının
B) madditexniki bazasının
C) nәqliyyat xidmәtinin
D) tikinti işlәrinin
E) texniki tәmirin
89) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında gübrәlәrdәn vә kimyәvi maddәlәrdәn düzgün istifadә edilmәmәsi
insanlara vә canlı alәmә nә edir?
A) ciddi zәrәr vurur
B) tәsir etmir
C) tәsiri zәifdir
D) tәsiri hiss olunmur
E) heç bir zәrәri yoxdur
90) Sual:ASK sistemindә elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi tәbiәtlә kәnd tәsәrrüfatı arasında
qarşılıqlı әlaqәnin dәrinlәşmәsinә vә kәnd tәsәrrüfatının nәyә tәsirinin artmasına sәbәb olur?
A) әtraf mühitә
B) mәhsul istehsalına
C) torpaq sahәlәrinә
D) ekologiyanın yaxşılaşmasına
E) eroziyanın zәiflәnmәsini

91) Sual:Torpaq vә digәr resurslardan istifadәdә texnoloji rejimlәrә ciddi әmәl edilmәmәsi
nәticәsindә nәzәrdә tutulan sәviyyәdә mәhsul istehsalı vә nәyә nail olunmur?
A) ekoloji tarazlıq pozulur
B) ekoloji rejim gözlәnilir
C) atmosferaya zәrәr vurulur
D) çirkli sahәlәr artır
E) ekoloji vәziyyәt yaxşılaşır
92) Sual:ASKnin regional quruluşu müәyyәn edilәrkәn aşağıdakılardan nәyin nәzәrә alınması tәlәb
olunmur?
A) maya dәyәri
B) әsas fondlar
C) işçi qüvvәsi
D) son mәhsul
E) kadr hazırlığı
93) Sual:ASKnin quruluşunda son mәhsul üzrә hansı sahәnin xüsusi çәkisi daha yüksәkdir?
A) emal sahәlәri
B) xammal istehsalı
C) xidmәt sahәlәri
D) sosial sahәlәr
E) tәdarük sahәlәri
94) Sual:ASKnin inkişafına tәsir göstәrәn sahә quruluşu necә müәyyәn edilir?
A) sahәlәrin xüsusi çәkisi ilә
B) sahәlәrin cәmi ilә
C) sahәlәrin sәmәrәliliyi ilә
D) sahәlәrin rentabelliyi ilә
E) sahәlәrin maya dәyәri ilә
95) Sual:ASKnin quruluşunun sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsi mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı nәyin
yüksәldilmәsinә şәrait yaradır?
A) iqtisadi sәmәrәnin
B) әmәk sәrfinin
C) әmәk haqqının
D) maddi marağın
E) mәnәvi marağının
96) Sual:ASKda tәkrar istehsalın sәviyyәsi nәyin vasitәsi ilә müәyyәn edilir?
A) funksional quruluş
B) әmәk haqqının
C) istehsal xәrcinin
D) istehsalın sәviyyәsi
E) rentabelliklә

97) Sual:ASKnin hәrhansı quruluşunda buraxılan nöqsan vә çatışmamazlıqlar digәrinә necә tәsir
göstәrir?
A) sәmәrәliliyi pozulur
B) fәaliyyәti dayanır
C) tәsiri olmur
D) lәğv olunur
E) onların әlaqәsi nkişaf edir
98) Sual:ASKnin quruluşu necә әlaqәlәrә malik olan müxtәlif xarakterli istehsaltexnoloji
mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?
A) ardıcıl vә paralel
B) әlaqәlәr yoxdur
C) plana әsasәn
D) çox qarışıq
E) müxtәlifdir
99) Sual:ASK hansı istehsal xüsusiyyәtlәrinә malikdir?
A) biolojitәbii iqlim, torpaq
B) heç bir
C) yalnız torpaq
D) yalnız bioloji
E) yalnız tәbiiiqlim
100) Sual:ASKnin sürәtlә inkişafı üçün onun mövcud potensialından istifadә mәqsәdi ilә
fәaliyyәtdә olan әlaqә vә asıllıqlar necә tәnzimlәnmәlidir?
A) düzgün
B) plana uyğun
C) plansız
D) buna ehtiyac yoxdur
E) әmrә әsasәn
101) Sual:ASKnin inkişafı ilә onun sahәlәri arasındakı әlaqә vә münasibәtlәr düzgün fәaliyyәt
göstәrirmi?
A) düzgün deyildir
B) düzgündür
C) sәmәrәlidir
D) mәqsәdәuyğundur
E) plana uyğundur
102) Sual:ASKnin müasir inkişafı şәraitindә onun sahәlәri arasında әlaqәlәrә necә әmәl olunur?
A) qeyri düzgün
B) plana uyğun
C) plansız
D) düzgün әlaqә
E) sәmәrәli

103) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsullarla ölkәnin tәlәbatını etibarlı ödәmәk üçün ona daxil olan
sahәlәr nece fәaliyyәt göstәrmәlidir?
A) sәmәrәli
B) ekstensiv yolla
C) plana әsasәn
D) plansız qaydada
E) adi formada
104) Sual:ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsullar hansı tәlәbata cavab vermәlidir?
A) yüksәk keyfiyyәtli
B) hәcmi artmalı
C) xәrci yüksәlmәli
D) maya dәyәri artmalı
E) keyfiyyәtin әhәmiyyәti yoxdur
105) Sual:ASKda xammal istehsal edәn sahәlәrә xidmәt edәn sahә necә adlanır?
A) istehsal xidmәti
B) tәdarük xidmәti
C) tәşkilatı xidmәt
D) emala xidmәt
E) iqtisadi xidmәt
106) Sual:ASKnin inkişafı üçün onun qurluşu vә sahәlәri arasında münasibәt necә yaradılmalıdır?
A) mәqsәdәuyğun әlaqә olmalı
B) onların әlaqәsi yoxdur
C) biridigәrini tamamlayır
D) biri digәrindәn asılı deyil
E) onlar sabit qalmalıdır
107) Sual:Müasir dövrdә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә ASKnın necә
inkişafı tәmin edilmәlidir?
A) intensiv
B) ekstensiv
C) suvarmanın artması ilә
D) mexaniklәşmәnin azalması ilә
E) kimyalaşma yolu ilә
108) Sual:ASKda intensivlәşmәnin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün bir saıra nәdәn istifadә edilmәsi tәlәb
olunur?
A) iqtisadi göstәricilәrdәn
B) maliyyә vәsaitindәn
C) kreditdәn
D) istehsal xәrcindәn
E) vergi növündәn

109) Sual:ASKda üçüncü sahәyә hansı müәssisәlәr daxildir?
A) emal müәssisәlәri
B) xammal istehsal edәn
C) tәdarük müәssisәlәri
D) tikinti müәssisәlәri
E) satış tәşkilatları
110) Sual:ASKda birinci sahәyә hansı sahәlәr daxil edilir?
A) istehsal vasitәlәri istehsal edәn sahәlәr
B) emal müәssisәlәri
C) tikinti sahәlәri
D) tәmir müәssisәlәri
E) nәqliyyat sahәlәri
111) Sual:ASKda geniş tәkrar istehsal prosesindә qarşılıqlı istehsaliqtisadi әlaqәyә malik olan
hansı xarakterli sahәlәr daxildir?
A) oxşar funksional
B) istehsal
C) emal
D) satış
E) tәdavül
112) Sual:Regional quruluş müәyyәn edilәrkәn ayrıayrı sahәlәrdә hansı göstәrici әsas götürülür?
A) sahәlәrdә fondlar, işçilәrin sayı, son mәhsul
B) maya dәyәri
C) istehsal xәrci
D) mexaniklәşmә sәviyyәsi
E) sahәlәrdә әmәk sәrfi
113) Sual:ASKnın regional quruluşu nәdәn ibarәtdir?
A) ASK müәssisә vә tәşkilatların regionlarda fәaliyyәti
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) regionlarda istehsalın hәcmi
D) regionlarda tәdarükün tәşkili
E) regionlarda iqtisadi sәmәrәlilik
114) Sual:ASKnın tәşkilati quruluşu nәyin fәaliyyәt göstәrmәsini müәyyәn edir?
A) iqtisadi mexanizm vә idarәetmәni
B) istehsalın istiqamәtini
C) istehsalın intensivlәşmәsini
D) mexaniklәşmәni
E) iqtisadi sәmәrәliliyi
115) Sual:ASKnın sahә quruluşunun tәrkibindә emal sahәsinin hansı göstәrici ilә xüsusi çәkisi

yüksәkdir?
A) son mәhsul
B) istehsal xәrci
C) mexaniklәşmә sәviyyәsi
D) işçi qüvvәsi
E) әsas fondlar
116) Sual:ASKnın ümumi fәaliyyәtindә ona daxil olan sahәlәrin iştirakı necә müәyyәn edilir?
A) xüsusi çәkisi ilә
B) maya dәyәri ilә
C) әmәk sәrfi ilә
D) istehsal xәrci ilә
E) mexaniklәşmә sәviyyәsi ilә
117) Sual:Müasir dövrdә ASKda istehsal olunan xammalın neçә faizi tәkrar istehsala ayrılaraq son
mәhsul istehsal edilmәlidir?
A) 5055%
B) 3040%
C) 6065%
D) 4045%
E) 70%dәn çox
118) Sual:ASK funksional quruluşu vasitәsilә nә müәyyәn edilir?
A) mәhsulların ayrıayrı mәqsәdlәrә sәrf olunması
B) әmtәәlik mәhsul
C) mexaniklәşmә sәviyyәsi
D) әmәk sәrfi
E) istehsalın hәcmi
119) Sual:ASK quruluşu mürәkkәb, biridigәrini tamamlayan vә inkişaf etdirәn olmaqla neçә
istiqamәtә malikdir?
A) 5 istiqamәtә
B) 4 istiqamәtә
C) 7 istiqamәtә
D) 6 istiqamәtә
E) 3 istiqamәtә
120) Sual:ASKnin quruluşu mürәkkәb, biridigәri ilә әlaqәli olub nәyin inkişafına şәrait yaradır?
A) biri digәrinin inkişafına
B) әmәk sәrfinin artmasına
C) pul gәlirinin çoxalmasına
D) istehsal xәrcinin artmasına
E) rentabelliyin yüksәlmәsinә
121) Sual:Azәrbaycan Respublikasının ASKnin inkişaf tempi son illәr onun qarşısında duran

vәzifәyә uyğundurmu?
A) uyğun deyildir
B) tam uyğundur
C) nisbәtәn uyğundur
D) uyğunluq müәyyәn edilmir
E) vәzifә düzgün müәyyәn olunmur
122) Sual:ASKda intensivlәşmә nәticәsindә mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı onun nәyinә real
şәrait yaranır?
A) ucuzlaşmasına
B) bahalaşmasına
C) sabitlәşmәsinә
D) istehsalın azalmasına
E) keyfiyyәtin pislәşmәsinә
123) Sual:Aqrar sahibkarlıq formalarında intensiv inkişafa nail olmaq üçün intensivlәşmәnin nәyi
nәzәrә alınmalıdır?
A) yeni xüsusiyyәtlәri
B) sәviyyәsi
C) sabitlәşmәsi
D) dәyişmәsi
E) tәşkili qaydası
124) Sual:İntensivlәşmә ASKnin inkişafının bütün nәyini özündә cәmlәşdirir?
A) şәrtlәrini
B) planlarını
C) dәyişilmә üsullarını
D) dәyişkәn olmasını
E) sabit qalmasını
125) Sual:ASKda ekstensiv inkişaf nәdir?
A) İstehsal sahәlәrinin genişlәnmәsi
B) İstehsal olunan mәhsulun artması
C) İstehsal strukturunun dәyişmәsi
D) әkin sahәsinin azalması
E) mәhsuldarlığın yüksәlmәsi
126) Sual:Ayrıayrı konkret sahәlәrdә intensivlik sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı tәyinatlı
müqayisәdәn istifadә olunur?
A) xüsusi
B) ümumi
C) dәyişәn
D) sabit
E) nisbi

127) Sual:Tәsәrrüfatlarda intensivlik sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı tәyinatlı müqayisәdәn
istifadә olunur?
A) ümumi
B) mütlәq
C) nisbi
D) dәyişәn
E) sabit
128) Sual:ASK sistemindә torpaqdan, istehsal resurslarından, texnologiyadan, әsaslı vәsait
qoyuluşundan intensivlәşmәnin nәyi asılıdır?
A) sәviyyәsi
B) dinamikası
C) tәşkili qaydası
D) hәrәkәt forması
E) dәyişilmәsi
129) Sual:Mәhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişlәndirilmәsi vә obyektlәrin artırılması
hesabına nail olunması inkişafın hansı istiqamәtidir?
A) ekstensiv
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
D) intensiv
E) mәqsәdәuyğun
130) Sual:ASKda geniş tәkrar istehsala hansı yollarla nail olunur?
A) intensiv vә ekstensiv inkişaf
B) torpaqların genişlәnmәsi
C) maddi maraq
D) әhali artımı
E) әmәyin tәşkili
131) Sual:Aqrar islahatların sәmәrәli hәyata keçirilmәsinә nәyә әsasәn nail olunmuşdur?
A) normativhüquqi bazaya
B) qәrarlara
C) proqramlara
D) әmrlәrә
E) sәrәncamlara
132) Sual:İslahatlar nәticәsindә hansı istehsal qurumları yaranır vә inkişaf edir?
A) özәl qurumlar
B) tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
C) dövlәt müәsisәlәri
D) şirkәtlәr
E) xidmәt sahәlәri

133) Sual:İslahatlara әsasәn sahibkarlara verilәn torpaq vә әmlakın dәyişdirilmәsinә yol verilirmi?
A) sәrbәst olaraq
B) qәtiyyәn yox
C) bәlәdiyyәlәrin razılığı ilә
D) icra başçısının göstәrişi ilә
E) tövsiyәlәrә әsasәn
134) Sual:Aqrar islahatlar hansı rәsmi materiallar әsasında aparılır?
A) normativ materiallar
B) tәkliflәr
C) tövsiyyәlәr
D) әmrlәr
E) göstәrişlәr
135) Sual:Aqrar islahat kim tәrәfindәn aparılır?
A) islahatlar komissiyası
B) icra başçısı
C) bәlәdiyyәlәr
D) tәsәrrüfat başçıları
E) elmi işçilәr
136) Sual:ASK sahәsindә baş verәn vә getdikcә dәrinlәşәn böhranlar nәyin sürәtlә hәyata
keçirilmәsini tәlәb edirdi?
A) aqrar islahatların
B) mexaniklәşmәnin
C) maliyyәlәşmәnin
D) kreditlәşmәnin
E) maddimarağın
137) Sual:İctimai tәsәrrüfatlar tәlabata uyğun miqdarda vә keyfiyyәtdә mәhsul istehsal edirdimi?
A) tәmin etmirdi
B) tam uyğun
C) tәlәb olunan sәviyyәdә
D) planı ödәmәklә
E) artıqlaması ilә
138) Sual:İctimai tәsәrrüfatlar aşağıdakılardan hansıdır?
A) kolxozsovxozlar
B) kooperativlәr
C) sahibkarlar
D) tәmir tәşkilatı
E) emal müәssisәlәri
139) Sual:İctimai tәsәrrüfatlarda növcud ehtiyat vә imkanlara uyğun mәhsul istehsal olunurdumu?
A) qatqat aşağı

B) tam uyğun
C) imkanlar sәviyyәsindә
D) tәlabat sәviyyәsindә
E) plan sәviyyәsindә
140) Sual:Aqrar sahәdә böhranın baş vermәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansı daha çox tәsir edirdi?
A) istehsal vә satışın nöqsanları
B) mexaniklәşmәnin sәviyyәsi
C) әmәk haqqının sәviyyәsi
D) maya dәyәri
E) istehsal xәrci
141) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının keyfiyyәtinin yüksәlmәsi mәhsul vahidinә әmәk vә vәsait
sәrfinә necә tәsir göstәrir?
A) tәsiri yoxdur
B) onları aşağı salır
C) onlar sabit qalır
D) keyfiyyәtlә әmәk vә vәsaitin әlaqәsi yoxdur
E) onlar kәskin olaraq artır
142) Sual:Keyfiyyәti aşağı olan xammaldan hansı növ son mәhsul istehsal etmәk olar?
A) yüksәk keyfiyyәtli
B) ucuz
C) baha
D) aşağı
E) zәrәrli
143) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulların satış qiymәti ilә keyfiyyәti arasında әlaqә vә asıllıq varmı?
A) asılılıq yoxdur
B) qiymәt keyfiyyәtdәn asılıdır
C) müxtәlif göstәricilәrdir
D) keyfiyyәt әmәk haqqından asılıdır
E) keyfiyyәtin әhәmiyyәti yoxdur
144) Sual:Mәhsul satışı ilә әlaqәdar fәaliyyәtdә olan qiymәt mexanizmi necәdir?
A) sadәdir
B) çox sadәdir
C) әlverişlidir
D) mürәkkәbdir
E) pis deyil
145) Sual:Xammal istehsalçıları texniki bitki mәhsullarını hansı müәssisәyә satır?
A) tәdarük
B) kommersiya
C) әhali

D) emal
E) nәqliyyat
146) Sual:ASKnin xammal vә son mәhsullarının ucuzlaşdırılması üçün istifadә edilәn resursların vә
göstәrilәn xidmәtlәrin dәyәrini necә azaltmaq olar?
A) qiymәtlәri azaldılmalıdır
B) qiymәtlәr dәyişdirilmәlidir
C) qiymәtlәr sabitlәşmәlidir
D) qiymәtlәr artırılmalıdır
E) qiymәtlәr sәrbәstlәşmәlidir
147) Sual:ASKda istehsal olunan son mәhsullar hansı qiymәtlәrlә satılır?
A) müqavilә
B) sifariş
C) sәrbәst
D) pәrakәndә vә topdansatış
E) müqayisәli
148) Sual:ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsulun sәmәrәliliyinin artırılması nә ilә
bağlıdır?
A) satışın düzgün tәşkili
B) xәrci nәzәrә alınması
C) әmәk sәrfinin düzgün olması
D) texnologiyanın düzgün tәşkili
E) әmәk haqqının artırılması
149) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları tәşkilatlar, müәssisәlәr tәrәfindәn necә tәdarük olunur?
A) sәrbәst
B) sifariş әsasında
C) müqavilә әsasında
D) normativlәrә әsasәn
E) tam azad halda
150) Sual:Müasir dövrdә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükündә hansı qaydadan istifadә olunur?
A) vahid formadan
B) planlı qaydada
C) müxtәlif formadan
D) göstәrişlәr әsasında
E) sifariş әsasında
151) Sual:Ölkәnin tәlәbatının tәmin edilmәsinin yaxşılaşdırılması üçün istehsal olunan әsas növ
mәhsulları nәyi sәmәrәli tәşkil etmәlidir?
A) әmәk sәrfi
B) istehsal xәrci
C) suvarma işlәri

D) tәdarük, emal, satışı
E) әmәk haqqını
152) Sual:ASKda intensivlәşmәnin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün bir saıra nәdәn istifadә edilmәsi tәlәb
olunur?
A) maliyyә vәsaitindәn
B) kreditdәn
C) istehsal xәrcindәn
D) iqtisadi göstәricilәrdәn
E) vergi növündәn
153) Sual:ASKda intensivlәşmә nәticәsindә mәhsul istehsalının artımı ilә yanaşı onun nәyinә real
şәrait yaranır?
A) bahalaşmasına
B) ucuzlaşmasına
C) sabitlәşmәsinә
D) istehsalın azalmasına
E) keyfiyyәtin pislәşmәsinә
154) Sual:Müasir maşın mexanizmlәrinin, müasir texnologiyaların tәtbiqi inteqrasiyanın hansı
mәrhәlәsini әks etdirir?
A) tәşkilatı
B) iqtisadi
C) sosial
D) texniki
E) texnoloji
155) Sual:ASK formalaşarkәn aşağıdakı xüsusiyyәtin hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?
A) texnikadan mövsümü istifadә
B) torpağın әsas istehsal vasitәsi olması
C) әmәkdәn mövsümü istifadә
D) texnikanın sahәlәr üzrә bölgüsü
E) işçilәrin ixtisasının artırılması
156) Sual:ASKnin formalaşması problemlәri hәll edilәrkәn ona daxil olan sahәlәrdә nәyin nәzәrә
alınması vacibdir?
A) әrazinin artırılması
B) әrazinin yenilәşdirilmәsi
C) әrazinin ümumiliyi
D) әrazin mәhdudluğu
E) әrazinin dәyişmәsi
157) Sual:Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün nәyin nәzәrә alınması
vacibdir?
A) әmәk haqqının artırılması
B) әhalinin gәlirlәrinin azaldılması

C) şoranlaşmanın çoxalması
D) satış qiymәtlәrinin sәviyyәsi
E) tәbiiiqlim şәraiti, istehsalın artırılması imkanları
158) Sual:ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadan nә ilә bağlı mәsәlәlәri hәll
etmәk qeyrimümkündür?
A) mәhsulun satışı
B) mәhsulun emalı
C) mәhsulun saxlanılması
D) son mәhsulun istehlakı
E) mәnfәәtin azalması
159) Sual:ASK formalaşarkәn nәyin düzgün nәzәrә alınması tәmin olunmalıdır?
A) әmtәәlik mәhsulun
B) әmәk sәrfinin
C) әrazisahә strukturunun
D) әmәk ehtiyatının
E) torpaq sahәlәrinin
160) Sual:Türkiyәnin kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun nеçә fаizi hеyvаndаrlığın pаyınаt düşür?
A) 40%
B) 25%
C) 18%
D) 30%
E) 45%
161) Sual:Türkiyә bеcәrilәn tоrpаqlаrın sаhәsinә görә nеçәnci yеri tutur?
A) 1ci
B) 2ci
C) 3cü
D) 4cü
E) 5ci
162) Sual:Tәsәrrüfat kompleksinin inkişafı ilә әlaqәdar olaraq kәndlәrdә sosialiqtisadiyyat
sahәsindә nә baş verir?
A) tәnәzzül
B) güclü inkişaf
C) kәskin azalma
D) plansız inkişaf
E) heç nә baş vermir
163) Sual:Tәsәrrüfat kompleksindә nәyin sәviyyәsi yüksәlir?
A) zәrәr
B) әmәk haqqı
C) iqtisadi sәmәrәlik

D) istehsal xәrcin
E) maya dәyәri
164) Sual:Tәsәrrüfat kompleksinin yaranması xammalla әlaqәdar olaraq hansı problemin artması ilә
әlaqәdar idi?
A) xammalın istehlakı
B) xammalın daşınması
C) xammalın dәyәri
D) xammalın satış qiymәti
E) xammalın sәmәrәliliyi
165) Sual:Tәsәrrüfat kompleksi yarandığı dövrlәr necә adlanırdı?
A) tәsәrrüfat birliyi
B) tәsәrrüfat bölgüsü
C) istehsal sahәsi
D) tәsәrrüfatzavod
E) emal müәssisәsi
166) Sual:ASKnın inkişaf sürәtinin yüksәldilmәsi üçün qarşıda duran mәqsәd necә hәyata
keçirilmәlidir?
A) plana uyğun
B) tәdricәn
C) inzibati qaydada
D) ardıcıllıqla
E) göstәriş әsasında
167) Sual:ASKnin inkişafına tәsir edәn amillәrdәn hansının nәzәrә alınması vacibdir?
A) torpaqların artırılması
B) kooperasiya inkişafı
C) әmәk haqqının sәviyyәsi
D) maya dәyәri
E) istehsal xәrci
168) Sual:ASK formalaşarkәn regionlarda sahәlәrarası münasibәtlәr necә formalaşır?
A) eyni sәviyyәdә
B) birbirinә uyğun
C) biri diğәrini tamamlayır
D) geyri barәbәr
E) inzibati yolla
169) Sual:ASKda әmәk ehtiyatlarından, maliyyә vәsaitindәn, infrastrukturlardan sәmәrәli istifadә
nәyә şәrait yaradır?
A) tikintinin artmasından
B) sosial irәlilәyişә
C) intensiv inkişafa

D) gәlirlәrin artmasına
E) mәnfәәtin çoxalmasına
170) Sual:ASKnin sürәtlә inkişafına nail olmaq üçün nәyә ciddi әmәl olunmalıdır?
A) әmәk haqqının artımına
B) nәqliyyatın çoxalmasına
C) suvarmanın genişlәnmәsinә
D) işçilәrin çoxalmasına
E) intensiv inkişafa
171) Sual:ASKda istehsalın artırılması üçün ilk növbәdә nәyin düzgün strukturu müәyyәn
edilmәlidir?
A) torpağın
B) suvarmanın
C) әrazisahәnin
D) sәnayenin
E) emalın
172) Sual:ASK әsasәn hansı sahәlәrin mәqsәdәuyğun birlәşmәsi formasıdır?
A) әkinçilik
B) heyvandarlıq
C) tәdarük vә emal
D) istehsal vә xidmәt
E) nәqliyyat vә tikinti
173) Sual:İnteqrasiya nәticәsindә yaradılan mәrkәzlәşmiş fondların maliyyә vәsaiti başlıca olaraq
hansı mәqsәdә yönәldilir?
A) torpaq sahәlәrinin genişlәnmәsinә
B) әmәk haqqının artırılmasına
C) kadr hazırlığına
D) mütәrәqqi texnika vә texnologiyalara
E) istehsal xәrcinin azaldılmasına
174) Sual:Aqrarsәnaye inteqrasiyasının inkişafı nәticәsindә kәnd tәsәrrüfatında әmәkdәn, maddi
texniki resurslardan istifadә sahәsindә nә baş verir?
A) istifadәnin vәziyyәti yaxşılaşır
B) istifadәdә dәyişiklik olmur
C) istifadәyә maraq azalır
D) istifadәnin mövsümlüyü azalır
E) istifadәyә maraq artır
175) Sual:ASKda inteqrasiyanın istehsalın inkişafı ilә әlaqәsi nәdәn ibarәtdir?
A) әlaqәsi yoxdur
B) ciddi bir amildir
C) әlaqәsi çox zәifdir

D) әlaqәsi azalır
E) әlaqәsinә ehtiyac yoxdur
176) Sual:ASKda son mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar mәhsulun keçmәli olduğu sahәdә nә baş verir?
A) sahәlәrin sayı çoxalır
B) sahәlәrin sayı azalır
C) sahәlәr genişlәnir
D) sahәlәr birlәşir
E) sahәlәrin sayı mәhdudlaşır
177) Sual:İstehsalın strukturunun dәyişilmәsi, tәdarük, tәchizat, satış, idarәetmә, stimullaşma vә s.
ilә әlaqәdar olaraq müxtәlif tәşkilatlarla razılaşmalar inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsidir?
A) sosial
B) sosialiqtisadi
C) tәşkilati
D) texnoloji
E) texniki
178) Sual:Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqә vә mәnafeylәrin formalaşdırılmasının әsasını
nә tәşkil edir?
A) istehsalın inkişafı
B) istehsalın strukturu
C) istehsal xәrci
D) әmәk haqqı
E) real tәlәbatlar
179) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәri necә formalaşır?
A) adi qaydada
B) sahәlәrin birlәşmәsi
C) sahәlәrin bölgüsü
D) ayrıayrı sahәlәr üzrә
E) ikiüç sahә üzrә
180) Sual:ASKda istehsal olunan son mәhsullar insanların nәyinә cavab vermәlidir?
A) hәyat şәraitinә
B) gündәlik tәlәbatına
C) iqtisadi imkanlarına
D) hәyat tәrzinә
E) heç nәyә
181) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrindә istehsal olunan xammal nә zaman daha yüksәk sәmәrә
verir?
A) sәnaye emalından çıxdıqdan sonra
B) tәdarük olunduqdan sonra
C) satıldıqdan sonra

D) daşındıqdan sonra
E) istehlak olunduqdan sonra
182) Sual:Aqrarsәnaye sahә kompleksindә başlıca әlaqәlәr aşağıdakılardan hansıdır?
A) texniki tәchizat üzrә
B) tәdarük üzrә
C) sosial problemlәr üzrә
D) istehsalın tәnzimlәnmәsi üzrә
E) istehlak vә istehsal üzrә
183) Sual:ASK müәssisә vә tәsәrrüfatlarının әldә etdiyi gәlirdәn vergi ödәdikdәn vә digәr ayırmalar
aparıldıqdan sonra yerdә qalan hissә nәyi tәşkil edir?
A) әsas fondu
B) dövriyyә fondu
C) tәsәrrüfat hesablı gәliri
D) әmәk haqqı fondunu
E) yığım fondunu
184) Sual:ASK müәssisә vә tәsәrrüfatlarına kredit hansı qaydada verilir?
A) tәlәb olunan ölçü vә müәyyәn şәrtlәrlә
B) istehsal çoxaldıqda
C) maya dәyәri azaldıqda
D) mәnfәәt artdıqda
E) qiymәt yüksәldikdә
185) Sual:ASK tәsәrrüfatlarında kredit nәdәn ibarәtdir?
A) azad vәsaitdәn istifadә
B) әmәk haqqının artması
C) gәlirlәrin çoxalması
D) mәnfәәtin artması
E) qiymәtin yüksәlmәsi
186) Sual:ASKda tәsәrrüfat hesablı gәlirin artırılmasına aşağıdakılardan hansı tәsir etmir?
A) istehsalın artımı
B) xәrclәrin azaldılması
C) keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
D) әmәk haqqının çoxalması
E) qiymәtin yüksәlmәsi
187) Sual:ASKda islahatların hәyata keçirilmәsi, mülkiyyәt münasibәtlәrinin yenilәşmәsi maliyyә
kredit sahәsindә nәyә sәbәb olmuşdur?
A) maliyyәkreditin azalmasına
B) әksinә artmasına
C) yenidәn formalaşmasına
D) sabitlәşmәsinә

E) lәğv olunmasına
188) Sual:ASK müәssisәlәrinin fәaliyyәt funksiyaları müvafiq qanun vә normativ sәnәdlәrә әsasәn
kim tәrәfindәn müdafiә olunur?
A) özlәri
B) bәlәdiyyә
C) dövlәt
D) icra başçısı
E) rәhbәri
189) Sual:ASKnin tәsәrrüfat formaları müvafiq qanunlara vә normativ sәnәdlәrә әsasәn necә
istehsal vahididir?
A) plana әsaslanan
B) mәrkәzdәn idarә olunan
C) tam sәrbәst
D) qismәn sәrbәst
E) idarә edilmәyәn
190) Sual:ASKda iqtisadi mexanizmin fәaliyyәt istiqamәti nәyә әsasәn müәyyәn edilir?
A) qanunvericiliyә
B) plana
C) normativlәrә
D) satışa
E) sığortaya
191) Sual:ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi iqtisadi mexanizmin nәyindәn aslıdır?
A) tәşkili qaydalarından
B) düzgün formalaşmasından
C) inkişafından
D) lәğv olunmasından
E) sabit qalmasından
192) Sual:ASKda orta müddәtli kreditlәr hansı müddәtә verilir?
A) 2 ilә qәdәr
B) 15 ilә qәdәr
C) 35 ilә qәdәr
D) müddәtsiz
E) güzәştli
193) Sual:ASKda qısa müddәtli kredit hansı mәqsәdә sәrf olunur?
A) kadr hazırlığına
B) infrastrukturun yaradılmasına
C) istehsal sahәlәrinin genişlәnmәsinә
D) xarici әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinә
E) cari işlәrin yerinә yetirilmәsinә

194) Sual:ASKda maliyyә münasibәtlәri iqtisadi marağın tәmin edilmәsinә yönәldilәn hansı
münasibәt kimi çıxış edir?
A) satış
B) tәdarük
C) tәdavül
D) tәchizat
E) bölgü
195) Sual:ASK sistemindә pul fondlarının formalaşması vә hәrәkәti ilә bağlı olan iqtisadi
münasibәtlәri özündә әks etdirәn iqtisadi münasibәt nәdir?
A) istehsal münasibәti
B) tәdavül münasibәti
C) vergi münasibәti
D) maliyyә münasibәti
E) satış münasibәti
196) Sual:ASKda satış vә alış arasında münasibәtlәr aşağıdakı qiymәtlәrdәn hansında öz әksini
tapır?
A) sәrbәst vә topdansatış
B) tәnzimlәnәn, sәrbәst, pәrakәndә
C) tәdarük, müqayisәli
D) bunların hamısı
E) bunların bәzisi
197) Sual:ASKda qiymәtin neçә mühüm funksiyası fәaliyyәt göstәrir?
A) 7 funksiya
B) 4 funksiya
C) 6 funksiya
D) 5 funksiya
E) 3 funksiya
198) Sual:ASKda mәhsul istehsalının artımına, keyfiyyәtin yaxşılaşmasına, istehsalın son
nәticәsinin yüksәlmәsinә kompleksә daxil olan bütün müәssisәlәrin marağının artmasına nә ilә nail
olunur?
A) mexaniklәşmәnin yüksәlmәsi ilә
B) istehsalın strukturunun dәyişmәsi ilә
C) istehsal xәrcinin artımı ilә
D) qiymәtin sәviyyәsi vә strukturu ilә
E) әldә edilәn pul gәliri ilә
199) Sual:ASKda istehsal xәrcinin ödәnilmәsi vә gәlirlәrin sәviyyәsi nәdәn asılıdır?
A) mәhsul istehsalının çoxalmasından
B) istehsalın azalmasından
C) gәlirlәrin çoxalmasından
D) verginin artırılmasından

E) qiymәtdәn
200) Sual:Xәstәlik vә zәrәvericilәrlә mübarizә üsulu nәyә әsasәn seçilir?
A) heç bir üsul yoxdur
B) göstәrişә әsasәn
C) onların yayılma sәviyyәsinә görә
D) әmrә әsasәn
E) rәhbәrin göstәrişinә әsasәn
201) Sual:Bitkiçiliyin xәstәliyi vә zәrәrvericilәri bütün regionlarda eynidirmi?
A) tamamilә eynidir
B) tam oxşardır
C) heç bir fәrqi yoxdur
D) fәrqli olur
E) nisbәtәn eyni olur
202) Sual:Aqrokimyәvi xidmәtin mәhsulun keyfiyyәtinә tәsiri varmı?
A) keyfiyyәtlә әlaqәsi yoxdur
B) tәbii keyfiyyәti saxlayır
C) tәbii keyfiyyәti azaldır
D) süni keyfiyyәt yaradır
E) süni vә tәbii keyfiyyәtlәr azalır
203) Sual:Gübrәlәrdәn istifadәni sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün onların daşınması, saxlanılması,
sahәlәrә verilmәsi necә tәşkil edilmәlidir?
A) necә mümkündür elә
B) imkanlara uyğun
C) sahәlәrdә saxlanılmalıdır
D) texnoloji tәdbirlәrә uyğun
E) rәhbәrin göstәrişi әsasında
204) Sual:Gübrәlәrdәn istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün onlar sahәlәrә verilәndә nә
düzgün müәyyәn edilmәlidir?
A) heç nә
B) istehsalın tәşkili
C) üsullar, metodlar, müddәtlәr
D) şumlama qaydası
E) becәrmә forması
205) Sual:Gübrәlәnmә torpaqların fiziki vә kimyәvi tәrkibindә nәyә sәbәb olur?
A) heç nәyә
B) ciddi dәyişmәlәrә
C) onların nisbәti dәyişir
D) mәhsuldarlıq azalır
E) itkilәr çoxalır

206) Sual:Aqrokomyәvi xidmәtin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün nәdәn düzgün istifadә
edilmәlidir?
A) әmәyin tәşkili
B) elmitexniki tәrәqqi
C) әmәk haqqı
D) mexaniklәşmә
E) suvarma
207) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalının artırılması vә keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması üçün nә vaxtında
yerinә yeririlmәlidir?
A) suvarma
B) becәrmә
C) istehsala xidmәtlәr
D) mexaniklәşmә
E) tozlanma
208) Sual:ASK sistemindә mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn ümumi xәrcin tәrkibindә nәqliyyat
xәrci neçә faiz tәşkil edir?
A) 20%ә qәdәr
B) 2530%
C) 3035%
D) 1520%
E) 35%ә qәdәr
209) Sual:ASKda istehsala xidmәt növlәrindәn biri dә aşağıdakılardan hansıdır?
A) satış
B) tәdarük
C) tәchizat
D) meliorasiyairriqasiya
E) maddi maraq
210) Sual:ASKda aqrokimyәvi xidmәt nә әsasında hәyata keçirilir?
A) nazirliyin әmri
B) inzibati orqanların sәrәncamı
C) müqavilә münasibәtlәri
D) normativhüquqi sәnәdlәr
E) tәklif vә tövsiyәlәr
211) Sual:ASKda nisbi münbitlik necә hesablanır?
A) gәlirlәrlә
B) zәrәrlә
C) maya dәyәri ilә
D) xәrc vahidinә düşәn mәhsulla
E) әmәk şәrti ilә

212) Sual:ASKda yararlı torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyi hansı göstәricilәrlә müәyyәn edilir?
A) natura ilә
B) dәyәr ilә
C) natura vә dәyәrlә
D) müxtәlif qiymәtlәrlә
E) әmәk çәkisi ilә
213) Sual:ASKda yararlı torpaq hansılardır?
A) әkin yeri vә dincә qoyulan sahәlәr
B) çoxillik әkmәlәr
C) biçәnәk, örüş, otlaqlar
D) bunların hamısı
E) yalnız әkin yeri
214) Sual:Aşağıdakılardan hansı torpağın mәhsulvermә imkanlarını artırmır?
A) aqrotexniki qulluq
B) idarәetmә
C) gübrәlәnmә
D) suvarma
E) torpağın qorunması
215) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında istehsal xidmәtlәrinin neçә növü mövcuddur?
A) 3 növü
B) 4 növü
C) 6 növü
D) 5 növü
E) 7 növü
216) Sual:ASKnin idarәetmә elmi ona mәxsus bir sıra spesifik nәyә mәxsusdur?
A) xüsusiyyәtә
B) iqtisadi amilә
C) tәşkilatı şәrtә
D) sosial vәziyyәtә
E) texniki xidmәtә
217) Sual:İstehsal prosesinin yerinә yetirilmәsi vә onun idarә olunması ilә әlaqәdar insanlar arasında
nә yaranır?
A) münasibәtlәr
B) heç nә
C) birbirinә kömәk etmәk
D) biri digәrinә әngәl yaradır
E) münasibәt yaranmır
218) Sual:ASKda istehsal münasibәtlәrin dәyişmәsi ilә әlaqәdar olaraq hansı idarәetmә fәaliyyәti

formalaşmışdır?
A) yeni
B) sadә
C) mürәkkәb
D) dәyişmәmiş
E) heç nә dәyişmәmiş
219) Sual:Aqrar sahibkarlıq formalarının idarәedilmәsi qaydaları necә müәyyәn edilir?
A) sәrbәst qaydada
B) inzibati qaydada
C) normativ yollarla
D) tәşkilati qaydada
E) göstәriş әsasında
220) Sual:ASKda idarәetmәnin hansı üsullarından hәm ayrılıqda vә hәm dә idarәetmәnin başqa
üsullarını hәyata keçirmәkdә istifadә edilә bilәr?
A) inzibati
B) siyasi
C) texnoloji
D) tәşkilati
E) sosial
221) Sual:ASKda idarәetmә funksiyaları tәzahür vә mahiyyәt etibarı ilә necә olur?
A) müxtәlif
B) eyni
C) oxşar
D) әlaqәli
E) әlaqәlәri çox yaxın
222) Sual:ASKnın idarәetmә funksiyası mәqsәdә nail olmaq üçün idarәetmә obyektinә
idarәetmәnin nәyidir?
A) fәaliyyәtidir
B) tәşkilidir
C) genişlәnmәsidir
D) mәhdudlaşmasıdır
E) stimullaşmasıdır
223) Sual:İqtisadi idarәetmә metodları kollektivә vә onun ayrıayrı üzvlәrinә mövcud obyektiv
iqtisadi vasitәlәrin kömәyi ilә nә etmәkdir?
A) tәsiretmә sistemidir
B) kömәk göstәrmәk
C) yardım etmәk
D) fәaliyyәti әlaqәlәndirmәk
E) istehsalın tәşkilidir

224) Sual:Aqrar ilahatların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә ictimaiiqtisadi münasibәtlәrdә nә baş
vermişdir?
A) әsaslı şәkildә dәyişmiş
B) sabit qalmış
C) ciddi dәyişmә olmamış
D) bәzi әlavәlәr edilmiş
E) heç nә baş vermәmiş
225) Sual:ASK müәssisәlәri fәaliyyәt prosesindә düzgün qurulan münasib әlaqәlәr nәyi müәyyәn
edir?
A) inkişaf istiqamәtlәrini
B) tәdarükü
C) kadr hazırlığını
D) әmәk ehtiyatlarını
E) itkilәri
226) Sual:İstehsalın son nәticәsinin müәyyәn edilmәsi, vergi, qiymәt, gәlirlәrin bölgüsü,
hәvәslәndirmә, mәnfәәt, rentabellik inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsini göstәrir?
A) iqtisadi
B) tәşkil
C) sosialiqtisadi
D) texnikitexnoloji
E) tәşkilatiiqtisadi
227) Sual:Mәhsul istehsalında axın sistemlәrinin tәtbiqi, kompleks mexaniklәşmә vә
avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tәtbiqinin çoxalması inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsini göstәrir?
A) texnikitexnoloji
B) texnoloji
C) sosialiqtisadi
D) iqtisaditәşkilati
E) texnolojitәşkilati
228) Sual:ASKda islahatların nәticәsindә tәsәrrüfatçılıq formalarının yenilәşmәsi nәyin köklü
dәyişmәsinә sәbәb olmuşdur?
A) idarәetmә prinsipinin
B) mexaniklәşmәnin
C) planlaşmanın
D) texnologiyanın
E) texniki qulluğun
229) Sual:Aqrar sahibkarlıq formaları kim tәrәfindәn idarә olunur?
A) özlәri
B) bәlәdiyyә
C) icra hakimiyyәti
D) mütәxәssislәr
E) plan orqanları

230) Sual:ASKda idarәetmә fәninin obyekti nәdir?
A) sosialiqtisadi sistemlәr
B) istehsal texnikası
C) istehsal texnologiyası
D) sosial әdalәt
E) iqtisadi tәnәzzül
231) Sual:Sahibkarlıq formalarında idarәetmәdә buraxılan nöqsanlar nәticәsindә әmәk vә vәsait
sәrfindәn necә istifadә edilir?
A) qeyrisәmәrәli
B) düzgün
C) sәmәrәli
D) mәqsәdәuyğun
E) plana әsasәn
232) Sual:ASKda istehsalın ixtisaslaşması, intensivlәşmәsi, inteqrasiyası, iqtisadi münasibәtlәrin
tәnzimlәnmәsi, iqtisadiistehsal әlaqәlәr kim tәrәfindәn idarә olunur?
A) tam sәrbәst
B) Nazirlik
C) İcra Hakimiyyәti
D) Bәlәdiyyәlәr
E) xidmәt sahәlәri
233) Sual:ASKya daxil olan istehsal vә xidmәt sahәlәrinin idarәedilmәsi kim tәrәfindәn müәyyәn
olunmuş formada idarә olunur?
A) müәssisә tәrәfindәn sәrbәst
B) ASK tәrәfindәn
C) bәlәdiyyә tәrәfindәn
D) icra hakimiyyәti tәrәfindәn
E) Nazirlik tәrәfindәn
234) Sual:ASKda istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsinin başlıca amillәrindәn biri nәdir?
A) idarәetmәnin sәmәrәli qurulması
B) maya dәyәrinin yüksәlmәsi
C) әmәk sәrfinin artırılması
D) әmәk haqqının çoxaldılması
E) kadr hazırlığı
235) Sual:ASKda idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artırılması vә idarәetmәnin ucuzlaşdırılması üçün nә
edilmәlidir?
A) oxşar funksiyaları birlәşmәlidir
B) әmәk haqqı artırılmalıdır
C) bәzi ixtisaslar azaldılmalıdır
D) kadr hazırlığı artırılmalıdır

E) әmәk sәrfi çoxaldılmalıdır
236) Sual:ASKda istehsalın sәmәrәli quruluşu, ehtiyatlardan istifadә, iqtisadi әlaqә vә mәnafelәr
nәyi tәmin edir?
A) iqtisadi inkişafa marağın yüksәlmәsini
B) mәhsulun azalmasını
C) әmәk sәrfinin çoxalması
D) әmәk haqqının artmasını
E) keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsini
237) Sual:ASKda istehsal olunan xammalın yüksәk keyfiyyәtdә istehlakçılara çatdırılması nәdәn
asılıdır?
A) infrastrukturdan
B) iqlim şәraitindәn
C) әmәk haqqından
D) әmәk sәrfindәn
E) emal sahәsindәn
238) Sual:ASKda tәbiiiqlim, relyef, su, texnoloji proseslәr vә digәr şәrtlәr nәyә tәsir edir?
A) infrastruktura
B) hәr şeyә
C) heç nәyә
D) insanlara
E) maşınlara
239) Sual:Aqrar islahatlar ASK sahәlәri arasındakı әlaqәlәrin funksiyasında nәyә sәbәb olmuşdur?
A) dәrinlәşmәsinә
B) sabitlәşmәsinә
C) әlaqәnin pozulmasına
D) heç nәyә
E) zәiflәmәsinә
240) Sual:Aqrar islahat nәticәsindә emal müәssisәlәrinin fәaliyyәtindә nәyә nail olunur?
A) müasirlәşir
B) sabit qalır
C) inkişafı zәiflәyir
D) emala ehtiyac qalmır
E) xәrclәr azalır
241) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәlmәsi istehsal prosesinin düzgün hәyata keçirilmәsi ilә
yanaşı hansı sahә ilә әlaqәdardır?
A) xidmәt sahәlәri
B) әmәk ehtiyatı
C) әmәk haqqı
D) nәqliyyat sahәsi

E) tikinti sahәsi
242) Sual:ASKnin madditexniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi әsaslı vәsait qoyuluşunun
nәyindәn asılıdır?
A) hәcimindәn
B) strukturundan
C) dinamikasından
D) maya dәyәrindәn
E) әmәk haqqından
243) Sual:ASKda mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә edildikdә nәyә nail olunur?
A) yüksәk nәticәlәrә nail olunur
B) maya dәyәri yüksәlir
C) istehsal xәrci azalır
D) nәqliyyat vasitәlәri artır
E) heç nә olmur
244) Sual:ASKnin madditexniki bazasına onun sәrәncәmında olan bütün madditexniki ehtiyatlar,
yәni torpaq, su vә daha nә daxildir?
A) meşә ehtiyatı
B) nәqliyyat
C) mexaniki vasitәlәr
D) әmәk ehtiyatı
E) suvarma sistemlәri
245) Sual:Madditexniki bazadan düzgün istifadәnin hәyata keçirilmәsi üçün onlardan necә istifadә
edilmәlidir?
A) sәmәrәli
B) әhatәli
C) plana әsasәn
D) ayrıayrı
E) әlaqәsiz
246) Sual:ASKnin madditexniki bazası maddi elementlәr vә istehsal vasitәlәri vә habelә nәyin
cәmindәn ibarәtdir?
A) mәhsuldar qüvvәlәrinin
B) nәqliyyat vasitәlәrinin
C) işçi qüvvәsinin
D) әsas fondun
E) dövriyyә fondunun
247) Sual:İnfrastrukturun ayrıayrı hissәlәri istehsal prosesinin normal hәyata keçirilmәsi ilә
әlaqәdar olaraq hansı mәrhәlәlәri әhatә edir?
A) Bunların hamısını
B) Hazırlıq işlәrinin yerinә yetirilmәsini
C) İstehsal prosesinin fasilәliyini

D) İstehsalistehlak әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsi
E) Bunların heç birini
248) Sual:ASKda infrastruktur әsas istiqamәtlәri üzrә neçә istiqamәtә ayrılır?
A) 5 istiqamәt
B) 3 istiqamәt
C) 6 istiqamәt
D) 8 istiqamәt
E) 4 istiqamәt
249) Sual:ASKda infrastruktur istehsal sahәlәrini xidmәt işindәn azad etmәklә yanaşı diqqәtin
bilavasitә harada cәmlәşmәsinә şәrait yaradır?
A) istehsal prosesinә
B) әmәk sәrfinә
C) әmәk haqqına
D) mәhsul satışına
E) әmәyin tәşkilinә
250) Sual:İnfrastruktura istehsalın normal fәaliyyәtini tәmin edәn, onun inkişafında mühüm rol
oynayan zәruri proses kimi nәdәn ibarәtdir?
A) sosial, texnolojitexniki sahәlәrin cәmi
B) әmәk sәrfindәn
C) istehsal xәrcindәn
D) maya dәyәrindәn
E) istehsaliqtisadi әlaqәlәrin cәmi
251) Sual:ASKda mexaniklәşmiş işlәrin hәcminin yerinә yetirilәn işlәrin ümumi hәcminә nisbәti
nәyi әks etdirir?
A) mexaniklәşmә sәviyyәsini
B) әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsini
C) әmәk sәrfinin sәviyyәsini
D) intensivlәşmә sәviyyәsini
E) iqtisadi sәmәrәliliyi
252) Sual:ASKda әl әmәyinin vә istehsal xәrcinin azaldılmasını vә әmәk mәhsuldarlığının
yüksәldilmәsinin başlıca amili vә şәrti nәdir?
A) istehsalın intensivlәşmәsi
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) pul gәlirinin çoxaldılması
D) mexaniklәşmәnin artması
E) әmәk sәrfinin azalması
253) Sual:ASKda әsaslı vәsait qoyuluşunun istehsal vә qeyriistehsal tәyinatlı vәsaitlәr arasında
bölgüsü istehsalın inkişafına vә sosial problemlәrin hәllinә nә etmәlidir?
A) eyni şәrait yaratmalıdır
B) tәsir etmәlidir

C) tәsir etmәmәlidir
D) istehsal artmamalıdır
E) sosial inkişafı azaltmalıdır
254) Sual:Әsaslı vәsait qoyuluşu hesabına maya dәyәrinin azalan hissәsinin әsaslı vәsait qoyuluşuna
nisbәti nәyi göstәrir?
A) vәsaitin sәmәrәliliyini
B) mәnfәәtin artmasını
C) zәrәrin çoxalmasını
D) әmәk haqqının sәviyyәsini
E) maddi marağı
255) Sual:ASKda istehsal prosesinin zonal xüsusiyyәtә vә mövsümü xarakterә malik olması maddi
texniki bazadan istifadә ilә nә kimi әlaqәsi var?
A) istifadәyә tәsir edir
B) әlaqәsi yoxdur
C) nisbәtәn әlaqәsi var
D) tәsir etmir
E) nisbәtәn tәsir edir
256) Sual:ASKnın madditexniki bazasına daxil olan mәhsuldar vә iş heyvanları, çoxillik әkmәlәr
başlıca olaraq nә әsasında inkişaf etdiklәri nәzәrә alınmalıdır?
A) bioloji qanunlar
B) intensiv
C) ekstensiv
D) sәrbәst
E) iqtisadi qanunlar
257) Sual:ASKda madditexniki bazaya necә qiymәt verilir?
A) bütöv bir sistem kimi
B) istehsal amili kimi
C) istehsal vasitәsi kimi
D) mexaniklәşmә sәviyyәsi kimi
E) intensivlәşmә amili kimi
258) Sual:Müasir texnikitexnoloji proseslәr, sosialiqtisadi tәdbirlәr torpaqdan vә әmlakdan necә
istifadәyә şәrait yaratmalıdır?
A) sәmәrәli
B) әlaqәsi yoxdur
C) plana әsasәn
D) göstәrişә әsasәn
E) tövsiyәyә uyğun
259) Sual:Mәhsul istehsalının istehsal xәrci, maya dәyәri, qiymәti, keyfiyyәti vә s. iqtisadi
sәmәrәliliyin sәviyyәsinә necә tәsir göstәrir?
A) müxtәlif

B) eyni
C) sabit
D) әlaqәli
E) sadә
260) Sual:ASKda itkilәrin çoxalması vә keyfiyyәtin pislәşmәsi nәyin aşağı düşmәsinә sәbәb olur?
A) iqtisadi sәmәrәliliyin
B) istehsal xәrcinin
C) mәşğulluğun
D) mexaniklәşmәnin
E) әmәk sәrfinin
261) Sual:İstehsal prosesindә sәrf olunan xammal vә materialların azalması nәyin çoxalmasına tәsir
edir?
A) xalis mәhsulunun
B) istehsal xәrcinin
C) maya dәyәrinin
D) әmәk haqqının
E) zәrәrliyinin
262) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaqla әhalinin tәlabatını fizioloji normalarla tәmin etmәk
mümkündürmü?
A) tam mümkün deyil
B) mümkündür
C) artıqlaması ilә mümkündür
D) yüksәk sәviyyәdә mümkündür
E) tam mümkündür
263) Sual:ASKnin müasir inkişaf sәviyyәsi onun qarşısında duran mәqsәdә uyğundurmu?
A) uyğun deyil
B) tam uyğundur
C) uyğundur
D) nisbәtәn uyğundur
E) mәqsәddәn yüksәkdir
264) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә yaradılan xalis mәhsulun dәyәri nәyә daxildir?
A) son mәhsula
B) ümumi mәhsula
C) ümumi gәlirә
D) mәnfәәtә
E) istehsal xәrcinә
265) Sual:ASKda ümumi mәhsuldan aralıq mәhsulu çıxdıqdan sonra qalan hissә nәyi tәşkil edir?
A) son mәhsulu
B) mәnfәәti

C) xalis mәhsulu
D) xalis gәliri
E) istehsal xәrcini
266) Sual:ASKda әsas istehsal fondlarından istifadәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricilәri
nәdәn ibarәtdir?
A) fondverimi vә fondtutumu
B) fondun dinamik artımı
C) fonddan istifadәnin normalaşdırılması
D) fondun strukturu
E) fondun formalaşma mәnbәyi
267) Sual:ASKda ümumi mәhsulun dәyәri müәyyәn edilәrkәn hansı qiymәt әsas götürülür?
A) müqayisәli qiymәti
B) topdansatış qiymәti
C) pәrakәndә qiymәti
D) nisbi qiymәti
E) tarif qiymәtlәri
268) Sual:ASKda iqtisadi sәmәrәliliyin sәviyyәsinә qiymәt verilәrkәn ona hansı miqyasda baxılır?
A) bunların hamısı
B) xalq tәsәrrüfatı
C) sahәlәr
D) tәsәrrüfat formaları, bölmәlәr
E) bunları әhatә etmir
269) Sual:ASKda xalis mәhsul istehsalının mәnbәyi nәdir?
A) xam mәhsul istehsalı
B) satılan mәhsul
C) emal olunan mәhsul
D) mәhsul itkisi
E) mәhsulun keyfiyyәti
270) Sual:Mәhsulun keyfiyyәti nә ilә müәyyәn olunur?
A) istehlak norması ilә
B) mәhsul istehsalının artımı ilә
C) mәhsulun istehsal xәrclәri ilә
D) әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә
E) әmtәәlik sәviyyәsi ilә
271) Sual:ASKda xalis mәhsul (ümumi gәlir) nәdir?
A) yeni yaradılan dәyәrdir
B) cәmi mәhsuldur
C) cәmi mәhsulun dәyәridir
D) istehlak olunan dәyәrdir

E) reallaşan dәyәrdir
272) Sual:ASKda sәmәrәlilik nәdir?
A) alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti
B) әldә edilәn gәlirin çoxalması
C) rentabelliliyin dinamikası
D) istehsal xәrcinin azalması
E) fondlarla tәminatın yaxşılaşması
273) Sual:ASKda geniş tәkrar istehsalın inkişafının, әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasının
başlıca şәrti, ehtiyat mәnbәyi vә maliyyә imkanlarının mövcud olmasını nә әks etdirir?
A) ictimai sәmәrәlilik
B) istehsalın çoxalması
C) pul gәlirinin artması
D) mәnfәәtin azalması
E) iqtisadi münasibәt
274) Sual:ASK tәsәrrüfatları öz fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif mәnbәlәrdәn nә
alır?
A) kredit
B) maşınlar
C) nәqliyyat
D) әsas fond
E) dövriyyә fondu
275) Sual:ASK tәsәrrüfatlarının aldığı tәsәrrüfat hesablı gәlir kimә mәxsusdur?
A) tәsәrrüfatların özünә
B) bәlәdiyyәlәrә
C) icra hakiminә
D) mәrkәzi orqana
E) vergi orqanlarına
276) Sual:ASKnin tәsәrrüfatlarının digәr müәssisә vә tәşkilatlarla әlaqә vә münasibәtlәri nәyә
әsasәn tәnzimlәnir?
A) müqavilәyә әsasәn
B) tәnzimlәnmir
C) plana әsasәn
D) göstәrişә әsasәn
E) tövsiyәlәrә әsasәn
277) Sual:Aşağıdakılardan hansı sahә komplekslәrindә spesifik xüsusiyyәt hesab olunur?
A) istehsalın mövsümlüyü
B) ixtisaslaşma
C) tәmәrküzlәşmә
D) inteqrasiya

E) kooperasiya
278) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәri әhalinin tәlәbatını necә tәmin edir?
A) bir vә birneçә mәhsulla
B) tәmin etmir
C) çoxlu mәhsulla
D) keyfiyyәtli әrzaqla
E) baha mәhsulla
279) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatlarında uzunmüddәtli kreditlәr hansı dövrә verilir?
A) 5 ildәn çox
B) 35 ilә
C) 6 ildәn çox
D) müddәtsiz
E) qeyrimüәyyәn
280) Sual:ASKda strateji mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün nә formalaşır, onun mәnbәyi vә
istifadә edilmәsi üsulları müәyyәn edilir?
A) maliyyәkredit münasibәtlәri
B) istehsal üsulu
C) satış qaydaları
D) tәdarük formaları
E) texnoloji qaydalar
281) Sual:Müasir şәraitdә iqtisadi münasibәtlәrin prinsip vә metodları nәyin tәsiri ilә şәrtlәnir?
A) bazar iqtisadiyyatının qanunları
B) istehsalın artımı
C) satışın tәşkili
D) qanunların çoxalması
E) bazar münasibәtlәrinin zәiflәmәsi
282) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsullar işçilәrdә nәyә tәminat vermәlidir?
A) maddi marağına
B) әmәk haqqına
C) mәnәvi marağına
D) istehsal xәrcinә
E) maya dәyәrinә
283) Sual:ASKda istehsal olunan müxtәlif çeşidli vә yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar necә başa
gәlmәlidir?
A) ucuz
B) baha
C) zәrәrlә
D) rentabelli
E) yüksәk qiymәtlә

284) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları hansı sahәnin hesabına әldә
edilir?
A) bir neçә sahәnin
B) iki sahәnin
C) üç sahәnin
D) bir sahәnin
E) heç bir sahәnin
285) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrindә istehsal olunan xammal aşağıdakılardan hansı
mәqsәdә istifadә olunur?
A) bunların üçünә ayrılır
B) yalnız emal müәssisәlәrin
C) istehsal mәqsәdinә istehlak olunur
D) sair tәlәbatı ödәyir
E) yalnız ixraca sәrf olunur
286) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrinә daxil olan müxtәlif xarakterli istehsalxidmәt
müәssisәlәri arasında әlaqәlәr necә qurulmalıdır?
A) sәrbәst qurulur
B) nazirlik müәyyәn edir
C) bәlәdiyyәlәr müәyyәnlәşdirirlәr
D) planlı qaydada qurulur
E) tәnzimlәnmir
287) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrindә istehsal vasitәlәri vә işçi qüvvәsinin istehsal
prosesindә iştirakı, istehsalın mövsümü xarakterә malik olması, maliyyәkredit, qiymәt, vergi vә s.
onun nәyini müәyyәn edir?
A) spesifik xüsusiyyәtlәrini
B) әmәk sәrfini
C) maya dәyәrini
D) iqtisadi sәmәrәliliyini
E) sosial problemlәrini
288) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәri çoxlu sayda vә müxtәlif funksiyalı istehsalxidmәt
sahәlәrindәn ibarәt olmaqla onların arasında mürәkkәb әlaqә vә münasibәt vardır. Onlar necә
qurulmalıdır?
A) әlaqә bazar münasibәtlәrinә uyğunlaşmalıdır
B) әlaqәyә ehtiyac yoxdur
C) әlaqә mövcud deyil
D) nazirlik tәrәfindәn müәyyәn edilir
E) icra orqanları müәyyәnlәşdirir
289) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәri tәlәbatı neçә növ xalq istehlakı mәhsulları ilә tәmin edir?
A) bir vә birneçә
B) bir növ

C) çoxlu növ
D) mәhdud növ
E) istehlak malları istehsal etmir
290) Sual:ASKda istehsal olunan son mәhsulların sәmәrәliliyinin yüksәlmәsi üçün onun
yaradılmasında iştirak edәn müәssisәlәrdә nәyә nail olunmalıdır?
A) yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә
B) elmitexniki tәrәqqiyә
C) әmәk haqqının artmasına
D) kadr hazırlığına
E) әmәk sәrfinin yüksәlmәsinә
291) Sual:Elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi k/tı ilә nәyin arasındakı әlaqәni dәrinlәşdirir?
A) tәbiәtlә
B) emal müәssisәsi
C) tәdarüklә
D) satışla
E) saxlama ilә
292) Sual:Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizәdә aparılarkәn istifadә edilәn kimyәvi maddәlәr nәyin
ucuzlaşmasına sәbәb olur?
A) mәhsulların
B) әmәk sәrfinin
C) әmәk haqqının
D) hәyat şәraitinin
E) qiymәtin
293) Sual:Xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә zamanı işlәdilәn kimyavi maddәlәr nәyin artmasına
şәrait yaradır?
A) istehsalın
B) istehsal xәrcinin
C) әmәk haqqının
D) mexaniklәşmәnin
E) әmәk sәrfinin
294) Sual:Azәrbaycan Respublikasında meliorasiya vә irriqasiya işinin pis tәşkil edilmәsinә görә
hazırda şoranlaşmış torpaq sahәsi nә qәdәrdir?
A) 1,5 milyon ha
B) 2,0 milyon ha
C) 2,3 milyon ha
D) 1,3 milyon ha
E) 1,0 milyon ha
295) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında kimyәvi birlәşmәlәrin çox tәtbiq edilmәsi, onların sәmәrәsiz tәşkili
ölkәmizdә flora vә faunaya bitki vә heyvan növlәrinә necә tәsir edir?
A) flora vә faunaya zәrәr vurur, bitkiheyvan mәhv edilir

B) çox zәif
C) onlarla әlaqәsi yoxdur
D) kimyәvi maddә az tәtbiq olur
E) bütün prosesә nәzarәt edilir
296) Sual:ASKnin idarәedilmәsi vә iqtisadi mexanizmi hansı quruluş әhatә edir?
A) tәşkilati
B) sahәvi
C) funksional
D) regional
E) sosial
297) Sual:ASKnin sahә quruluşu müәyyәn edilәrkәn әsas fondlar, işçi qüvvәsi ilә yanaşı daha hansı
göstәrici әsas götürülür?
A) son mәhsul istehsalı
B) torpaq sahәsi
C) maya dәyәri
D) әmәk haqqı
E) istehsal xәrci
298) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsulların sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün mәhsulların
bölgüsü necә aparılmalıdır?
A) funksional quruluş әsasında
B) xәrcә uyğun
C) maya dәyәrinә әsasәn
D) әmәk haqqına uyğun
E) rentabellik әsasında
299) Sual:ASKda istehsal olunan mәhulların müxtәlif mәqsәdlәrә sәrf olunması nә ilә öyrәnilir?
A) funksional quruluşla
B) zәrәrlik sәviyyәsi ilә
C) rentabelliklә
D) maya dәyәri ilә
E) mәnfәәtlә
300) Sual:ASKnin hәrhansı quruluşunda buraxılan nöqsan kompleksin inkişafına tәsir edirmi?
A) istehsaliqtisadi göstәricilәr pislәşir
B) yox
C) istehsal sürәtlәnir
D) iqtisadiyyat yaxşılaşır
E) heç nә olmur
301) Sual:ASKnin hәr bir mәrhәlәsindә nәyi hәyata keçirilir?
A) obyektiv funksiyası
B) tәşkili qaydaları

C) iqtisadi amillәri
D) tәnzimlәnmә üsulları
E) planlaşma imkanları
302) Sual:Azәrbaycanda eroziyanın hansı növü vardır vә onlar torpaqların neçә faizini әhatә edir?
A) külәk vә su eroziyası 6570%
B) eroziya zәifdir vә 1520% әhatә edir
C) tәkcә külәk eroziyası, 3040%
D) yalnız su eroziyası 2530%
E) eroziya yoxdur
303) Sual:Regionlarda meliorasiya mәqsәdi ilә aparılan tәdbirlәrin ekoloji şәrait nәzәrә alınmadan
yerinә yetirilmәsi nәyә sәbәb olur?
A) şoranlığın çoxalmasına vә xәstәliklәrin yaranmasına
B) mәhsuldarlığın artmasına
C) suvarma şәraitinin pislәşmәsini
D) eroziyanın qorunmasına
E) kanalların su axımının azalmasına
304) Sual:Bioloji qanunlar, inkişaf vә iqtisadi qanunlarla әlaqәdar olub ASKnin nәyinin bütün
sәviyyәsindә özünü göstәrir?
A) idarә olunmasında
B) istehsal prosesindә
C) satış mәrhәlәsindә
D) planlaşmasında
E) stimullaşmasında
305) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları aşağıdakılardan hansını tәmin
etmәlidir?
A) müxtәlif çeşidli olmalı
B) rentabelli olmalı
C) zәrәrlә işlәmәli
D) maya dәyәri yüksәlmәli
E) istehsal xәri artmalı
306) Sual:ASKnin hansı sahәlәrin birliyindәn ibarәtdir?
A) istehsalxidmәt
B) istehsal
C) tәdarük
D) nәqliyyat
E) informasiya
307) Sual:ASKnın ikinci sahәsinә hansı müәssisәlәr daxildir?
A) xammal istehsal edәn müәssisәlәr
B) nәqliyyat müәssisәlәri

C) tikinti müәssisәlәri
D) tәmir müәssisәlәri
E) tәdarük müәssisәlәri
308) Sual:ASKda müxtәlif istiqamәtdә fәaliyyәt göstәrәn vә birbirilә vәhdәt halında birlәşәn
sahәlәr neçә hissәyә ayrılır?
A) 3 hissә
B) 5 hissә
C) 6 hissә
D) 4 hissә
E) 7 hissә
309) Sual:ASK xammalından әldә edilәn son mәhsulun çoxalması nәyi әks etdirir?
A) keyfiyyәtin yüksәlmәsi vә itkilәrin azalması
B) xammalın itkisinin artmasını
C) xammal istehsalının azalmasını
D) istehsal xәrcinin yüksәlmәsini
E) xammalın pis keyfiyyәtdә olmasını
310) Sual:ASKya çoxlu sayda istehsal, xidmәt sahәlәrinin daxil olması onun quruluşunda nәyә
sәbәb olur?
A) mürәkkәblәşmәsinә
B) sadәlәşmәsinә
C) genişlәnmәsinә
D) әlaqәsinin zәiflәmәsinә
E) әlaqәlәrin pozulmasına
311) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә formalaşan sahibkarlar torpaq vә әmlakın nәyinә çevrilmişlәr?
A) sahibinә
B) heç nәyinә
C) becәrәnlәrә
D) satanlara
E) dәyişdirәnlәrә
312) Sual:İslahatlar nәticәsindә formalaşan özәl qurumlar öz fәaliyyәtindә nәyә әsaslanır?
A) sәrbәst sahibkarlığa
B) satış tәşkilatlarına
C) tәdarük firmalarına
D) xidmәt növünә
E) emal sahәsinә
313) Sual:Aqrar islahatlarla әlaqәdar tәlәb olunan normativ materiallar kim tәrәfindәn hazırlanır?
A) islahat komissiyaları
B) bәlәdiyyәlәr
C) icra başçıları

D) elmi işçilәr
E) nazirliklәr
314) Sual:İslahatlar nәyә әsasәn aparılır?
A) qanunlara
B) әmrә
C) sәrәncama
D) qәrara
E) göstәrişlәrә
315) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә torpaqlar vә әmlak kimә verilir?
A) onlarin sahibinә
B) mütәxәssislәrә
C) qulluqçulara
D) ziyalılara
E) elmmәdәniyyәt işçilәrinә
316) Sual:İctimai tәsәrrüfatların istehsal etdiyi mәhsullar әhalinin tәlәbatının ödәyә bilirdimi?
A) tәlәbata uyğun deyildi
B) tam ödәyirdi
C) tәlәbata uyğun idi
D) tәlәbatdan artıq idi
E) tәlәbata cavab verirdi
317) Sual:İctimai tәsәrrüfatlarda istehsal xәrcindәn necә istifadә edilirdi?
A) süni olaraq artırılırdı
B) sәmәrәli
C) planauyğun
D) sәmәrәsiz
E) göstәriş әsasında
318) Sual:Aqrar böhranın dәrinlәşmәsi aşağıdakı iqtisadi mexanizmin hansından çox aslı idi?
A) әsaslı vәsait qoyluşu
B) maliyyә
C) kredit
D) sığorta
E) vergi
319) Sual:Aqrar islahatlar dedikdә ilk növbәdә nә nәzәrdә titulur?
A) müasir tәsәrrüfatçılıq
B) әmәk haqqı
C) maya dәyәri
D) istehsal xәrci
E) iqtisadi sәmәrә

320) Sual:Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi mәhsulların istifadә edilmәsinin faydallığına tәsir edirmi?
A) faydalılıq yüksәlir
B) әlaqәsi yoxdur
C) faydalılıq sabit qalır
D) faydalılıq aşağı düşür
E) faydalılığa tәsir etmir
321) Sual:İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi әsas istiqamәti nәdir?
A) keyfiyyәt
B) әmәk haqqı
C) istehsal xәrci
D) maya dәyәri
E) әmәk sәrfi
322) Sual:Xammalın vaxtında vә keyfiyyәtli satışına ciddi tәsir göstәrәn amil nәdir?
A) sifarişә dair müqavilәyә әmәl olunması
B) elә amil yoxdur
C) müqavilәnin düzgün tәrtib edilmәmәsi
D) sifarişin vaxtında verilmәmәsi
E) sifarişin gec tәrtib olunması
323) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalı satışı forma vә qaydaları istehsalçılarda nәyә şәrait yaratmışdır?
A) marağın yüksәlmәsinә
B) maya dәyәrinin yüksәlmәsinә
C) istehsal xәrcinin artmasına
D) әmәk haqqının azalmasına
E) sәmәrәliliyin aşağı düşmәsinә
324) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda onun qiymәtindә nә baş verir?
A) qiymәt aşağı düşür
B) heç nә dәyişmir
C) qiymәt sabit qalır
D) qiymәt yüksәlir
E) qiymәt lәğv olur
325) Sual:Aqrar islahatların vә aqrar sahibkarlığın regional inkişafı hansı illәrdә hәyata keçirilir?
A) 2004cü ildәn sonra
B) 2003 – 2007ci illәr
C) 2004 – 2005ci illәr
D) 2002 – 2007ci illәr
E) 2006cı ildәn sonra
326) Sual:Aşağıdakı tәsәrrüfatlardan hansı ölkә daxili, dövlәt, beynәlxalq subyektlәrlә iqtisadi
münasibәtlәr qurur?
A) xüsusi tәsәrrüfatlar

B) yardımçı müәssisәlәr
C) tәdarük orqanları
D) tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
E) icarә kollektivi
327) Sual:Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk kim tәrәfindәn aparılmışdır?
A) Dövlәt Aqrar İslahatlar Komissiyası
B) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
C) Dövlәt Torpaq Komitәsi
D) Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
E) Hüquqmühafizә orqanları
328) Sual:Aqrar islahatlarla әlaqәdar yaradılan sosialiqtisadi vә texnikitexnoloji, tәşkilati tәdbirlәr
müәyyәn edilmiş sәviyyәdә әmәl edilmәdikdә nә baş verir?
A) sosialiqtisadi yüksәlişә әmәl olunmur
B) istehsaliqtisadi yüksәliş sürәtlәnir
C) sosialiqtisadi artıma әmәl olunur
D) mәhsul istehsalı artır
E) iqtisadi sәmәrәlilik yüksәlir
329) Sual:Xüsusi tәsәrrüfatlar nәyin formalaşmasına real şәrait yaradır?
A) aqrar sahibkarlığın
B) bәlәdiyyә tәsәrrüfatlarının
C) icarә kollektivlәrinin
D) tәsәrrüfatlararası birliklәrin
E) dövlәt müәssisәlәrinin
330) Sual:Aqrar sferada torpaq vә әmlakın özәllәşdirilmәsi vә ictimai tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi
nәticәsindә nә yaranır?
A) xüsusi tәsәrrüfatlar
B) kollektiv müәssisәlәr
C) tәsәrrüfatlararası tәşkilatlar
D) istehsalelmi birliklәri
E) aqrokombinatlar
331) Sual:Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsinә nәdәn başlanır?
A) normativhüquqi bazanın yaradılması
B) torpaqların özәllәşdirilmәsi
C) әmlakın qiymәtlәndirilmәsi
D) işçilәrin hazırlanması
E) texnikanın uçota alınması
332) Sual:Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nә zaman başlamış vә davam etmişdir?
A) 90cı illәrin әvvәlindә
B) 80ci illәrin sonunda

C) 2000ci ildә
D) 2005ci ildә
E) 1998ci ildә
333) Sual:ASKnin quruluşu vә sahәlәrarası әlaqәlәrin tәşkili nәdәn sәmәrәli istifadәni tәmin
etmәlidir?
A) torpaqlardan
B) istehsalın sәviyyәsindәn
C) mövcud ehtiyatlardan
D) maya dәyәrindәn
E) istehsal xәrcindәn
334) Sual:ASKnın kooperasiya vә inteqrasiyasının xarakterik xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn quruluşu
necә formalaşır vә inkişaf edir?
A) sürәtlә
B) çox sürәtlә
C) tәdricәn
D) planlı formada
E) inzibati yolla
335) Sual:Aqrar ilahatların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә ictimaiiqtisadi münasibәtlәrdә nә baş
vermişdir?
A) sabit qalmış
B) әsaslı şәkildә dәyişmiş
C) ciddi dәyişmә olmamış
D) bәzi әlavәlәr edilmiş
E) heç nә baş vermәmiş
336) Sual:ASK regionlarda formalaşarkәn nәyin nәzәrә alınması vacibdir?
A) mexaniklәşmәnin
B) әmәk haqqı
C) suvarma şәraiti
D) tәbiiiqlim şәraiti
E) әmәyin tәşkili
337) Sual:әrzaq vә istehlak mәsulları xammalını istehsal edәn vә son mәhsula çevirәn sәnaye, kәnd
tәsәrrüfatı vә digәr sahәlәrin birlәşmәsi nәyin formalaşmasına sәbәb olur?
A) istehsal komplekslәri
B) ASK
C) istehlak kompleksi
D) xidmәt kompleksi
E) yardımçı komplekslәr
338) Sual:ASK müәssisәlәri fәaliyyәt prosesindә düzgün qurulan münasib әlaqәlәr nәyi müәyyәn
edir?
A) tәdarükü

B) kadr hazırlığını
C) inkişaf istiqamәtlәrini
D) әmәk ehtiyatlarını
E) itkilәri
339) Sual:İnteqrasiyanın güclәnmәsi nәticәsindә ASK daxil olan müәssisә vә tәşkilatların
fәaliyyәtindә nә baş verir?
A) fәaliyyәt davam edir
B) fәaliyyәt dәyişmir
C) sәylәri birlәşir
D) sәylәri zәiflәyir
E) sәylәri tәnzimlәnir
340) Sual:ASKda inteqrasiya mәhsuldar qüvvәlәrin vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafına necә
tәsir göstәrir?
A) onlarla әlaqәsi yoxdur
B) onları sabitlәşdirir
C) onların әlaqәsini pozur
D) onların әlaqәsini mәhdudlaşdırır
E) onların әlaqәsini dәrinlәşdirir
341) Sual:Aqrarsәnaye inteqrasiyası fәaliyyәt prosesinin hansı dairәsini әhatә edir?
A) yalnız istehsal
B) yalnız texnoloji
C) bütün dairәlәri
D) iqtisadi dairәlәri
E) son nәticәni
342) Sual:İstehsalın son nәticәsinin müәyyәn edilmәsi, vergi, qiymәt, gәlirlәrin bölgüsü,
hәvәslәndirmә, mәnfәәt, rentabellik inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsini göstәrir?
A) tәşkil
B) sosialiqtisadi
C) texnikitexnoloji
D) tәşkilatiiqtisadi
E) iqtisadi
343) Sual:Mәhsul istehsalında axın sistemlәrinin tәtbiqi, kompleks mexaniklәşmә vә
avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tәtbiqinin çoxalması inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsini göstәrir?
A) texnoloji
B) sosialiqtisadi
C) iqtisaditәşkilati
D) texnikitexnoloji
E) texnolojitәşkilati
344) Sual:ASKda inteqrasiya istehsalın texnika vә texnologiyasının, iqtisadiyyatı vә tәşkilinin,
sosial münasibәtlәrinin hansı mәrhәlәsindә baş verir?

A) bunların heç birindә
B) bunların hamısında
C) yalnız sosial münasibәtlәrdә
D) yalnız texniki sәviyyәdә
E) yalnız texnoloji mәrhәlәdә
345) Sual:ASKda inteqrasiya nә demәkdir?
A) ixtisaslaşma
B) tәmәrküzlәşmә
C) birlәşmә, qovuşma
D) bölüşdürmә
E) ayrılma
346) Sual:ASKda istehsalın sәmәrәli quruluşu, ehtiyatlardan istifadә, iqtisadi әlaqә vә mәnafelәr
nәyi tәmin edir?
A) mәhsulun azalmasını
B) әmәk sәrfinin çoxalması
C) әmәk haqqının artmasını
D) iqtisadi inkişafa marağın yüksәlmәsini
E) keyfiyyәtin tәnzimlәnmәsini
347) Sual:ASKnin regionlarda sәmәrәli fәaliyyәt göstәrilmәsi üçün aşağıdakılardan hansının
әhәmiyyәti böyükdür?
A) infrastruktur vә iqtisadi әlaqәlәrin
B) әhalinin yerdәyişmәsinin
C) rentabelliyin yüksәldilmәsinin
D) әmәk mәhsuldarlığının azalmasının
E) әmәk haqqının artmasının
348) Sual:ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturunun düzgün qurulmaması nәticәsindә nәyin
yüksәlmәsi mümkün deyil?
A) torpağın mәhsuldarlığı
B) texnikadan istifadә
C) әmәk haqqı
D) iqtisadi sәmәrәlilik
E) iqtisadi әlaqә
349) Sual:Tәsәrrüfat komplekslәri nәyin birlәşmәsi ilә formalaşırdı?
A) istehsalistehlak
B) istehsalemal
C) istehsalxidmәt
D) istehsal tәdarük
E) istehsaliqtisadi
350) Sual:ASKnin inkişafına işçilәrin maddi marağının yüksәldilmәsi nәyә sәbәb olur?

A) maya dәyәrinin dәyişmәsinә
B) satışın çoxalmasına
C) istehsal xәrcinin artmasına
D) iqtisadi nәticәlәrin yüksәldilmәsinә
E) zәrәrliyin artmasına
351) Sual:ASKnın inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün nәyin nәzәrә alınmasına nail olunmalıdır?
A) mәhsuldarlığın
B) istehsal xәrcinin
C) işçi qüvvәsinin
D) rentabelliyin
E) mәnfәәtin
352) Sual:Tәsәrrüfat kompleksindә istehsal olunan son mәhsulda nә baş verir?
A) maya dәyәri artır
B) istehsal xәrci çoxalır
C) zәrәrlәr azalır
D) keyfiyyәt yüksәlir
E) әmәk haqqı azalır
353) Sual:Tәsәrrüfat kompleksinin formalaşması vә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi ilә aşağıdakılardan
nәyә nail olunur?
A) torpaqlar yaxşılaşır
B) istehsal xәrci artır
C) itkilәr azalar, keyfiyyәt yüksәlir
D) әmәk haqqı artır
E) maya dәyәri yüksәlir
354) Sual:Tәsәrrüfat kompleksinin yaranması xammalda hansı problemin çoxalması zәruriyyәtindәn
meydana çıxdı?
A) maya dәyәri artdı
B) әmәk haqqı yüksәldi
C) itkilәr çoxaldı
D) istehsal xәrci azaldı
E) mexaniklәşmә artdı
355) Sual:Pambıq xammalı kifayәt qәdәr istehsal edildiyi halda emal sәnayesindә istehsal dövrü nә
qәdәr davam edir?
A) 10 ay
B) 810 ay
C) 68 ay
D) 57 ay
E) bütün il
356) Sual:ASKda istehsal olunan xammal hansı qiymәtlәr vasitәsi ilә reallaşdırılır?

A) yalnız müqavilә
B) yalnız sifariş
C) yalnız pәrakәndә
D) yalnız topdansatış
E) müxtәlif qiymәtlәrlә
357) Sual:Kooperativlәr, ictimai tәşkilatlar, әhali, ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn tәdarük olan mәhsullar
hansı qiymәtlәrlә reallaşır?
A) sifariş qiymәtlә
B) topdansatış qiymәtlә
C) pәrakәndә qiymәtlә
D) plan qiymәti ilә
E) sәrbәst qiymәtlәrlә
358) Sual:Dövlәt tәrәfindәn tәdarük olan mәhsulların hәcmi necә tәnzimlәnir?
A) normalara әsasәn
B) әvvәlcәdәn verilәn sifariş әsasında
C) müqavilә olmadan
D) sәrbәst qaydada
E) müәyyәn edilmir
359) Sual:Hazırda kәnd tәsәrrüfatı xammalı istehsal edәnlәr, tәdarükünü aparanlar, emalını tәşkil
edәnlәr mәhsulun tәdarükü üçün maraqlıdırlar. Nә üçün?
A) tәdarük azalır
B) tәdarük çoxalır
C) pul gәliri azalır
D) mövcud qaydalar onları tәmin edir
E) әlaqәlәr pozulur
360) Sual:Tez xarab olan mәhsullar vaxtında tәdarük olmadıqda nә baş verir?
A) maya dәyәri azalır
B) әmәk sәrfi aşağı düşür
C) itkilәr çoxalır, keyfiyyәt pislәşir
D) mexaniklәşmә pislәşir
E) maya dәyәri yüksәlir
361) Sual:Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi mәhsulların istifadә edilmәsinin faydallığına tәsir edirmi?
A) әlaqәsi yoxdur
B) faydalılıq sabit qalır
C) faydalılıq yüksәlir
D) faydalılıq aşağı düşür
E) faydalılığa tәsir etmir
362) Sual:Keyfiyyәtli mәhsul istehsalı, tәdarükü, emalı vә satışının hansı mәrhәlәsini әhatә edir?
A) tәdarük

B) saxlama
C) emal
D) satış
E) bütün mәrhәlәni
363) Sual:İstehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi әsas istiqamәti nәdir?
A) әmәk haqqı
B) istehsal xәrci
C) maya dәyәri
D) keyfiyyәt
E) әmәk sәrfi
364) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satış qiymәti kimi maraqlandırmalıdır?
A) tәdarükçülәri
B) nәqliyyat işçilәrini
C) saxlama müәssisәlәri
D) mütәxәssislәri
E) istehsal vә tәdarükçülәri
365) Sual:Xammalın vaxtında vә keyfiyyәtli satışına ciddi tәsir göstәrәn amil nәdir?
A) elә amil yoxdur
B) müqavilәnin düzgün tәrtib edilmәmәsi
C) sifarişin vaxtında verilmәmәsi
D) sifarişә dair müqavilәyә әmәl olunması
E) sifarişin gec tәrtib olunması
366) Sual:Emal müәssisәlәrinә satılan mәhsulların hәcmi, keyfiyyәti vә qiymәti nә әsasında
müәyyәn edilir?
A) istehsal dövrü
B) satış dövrü
C) sifariş әsasında
D) emal zamanı
E) daşınma mәrhәlәsi
367) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalı satışı forma vә qaydaları istehsalçılarda nәyә şәrait yaratmışdır?
A) maya dәyәrinin yüksәlmәsinә
B) istehsal xәrcinin artmasına
C) әmәk haqqının azalmasına
D) marağın yüksәlmәsinә
E) sәmәrәliliyin aşağı düşmәsinә
368) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda onun qiymәtindә nә baş verir?
A) heç nә dәyişmir
B) qiymәt aşağı düşür
C) qiymәt sabit qalır

D) qiymәt yüksәlir
E) qiymәt lәğv olur
369) Sual:İstehsal olunan mәhsul vaxtında satılmadıqda nә baş verir?
A) heç nә olmur
B) mәhsul bahalaşır
C) maya dәyәri aşağı düşür
D) itkilәr çoxalır, keyfiyyәt pislәşir
E) әmәk haqqı yüksәlir
370) Sual:Mәhsul satışına dair tәsdiq edilmiş şәrtlәr istehsalçı vә istehlakçının marağına necә tәmin
etmәlidir?
A) heç cür
B) maraqla әlaqәsi yoxdur
C) eyni sәviyyәdә
D) yalnız istehsalçının
E) yalnız istehlakçının
371) Sual:ASKya daxil olan sahәlәr onun fәaliyyәtindә necә iştirak edirlәr?
A) eyni formada
B) müxtәlif formada
C) әlaqәli formada
D) әlaqәsiz formada
E) iştirak etmirlәr
372) Sual:ASK xammalından әldә edilәn son mәhsulun çoxalması nәyi әks etdirir?
A) xammalın itkisinin artmasını
B) xammal istehsalının azalmasını
C) keyfiyyәtin yüksәlmәsi vә itkilәrin azalması
D) istehsal xәrcinin yüksәlmәsini
E) xammalın pis keyfiyyәtdә olmasını
373) Sual:ASKnın funksional quruluşu nәyi xarakterizә edir?
A) әhalinin artımını
B) istehsalın ardıcıl vә paralel mәrhәlәsini
C) mәnfәәtin çoxalmasını
D) gәlirlәrin artmasını
E) әmәk mәhsuldarlığını
374) Sual:ASKnın quruluşu müxtәlif xarakterli istehsal vә texnoloji mәrhәlәdәn tәşkil olunmaqla
qanunauyğun nәdir?
A) istehsal mәrhәlәdir
B) istehsal göstәricidir
C) qanunauyğun bir sistemdir
D) bir tәdbirdir

E) bir prosesdir
375) Sual:ASKya çoxlu sayda istehsal, xidmәt sahәlәrinin daxil olması onun quruluşunda nәyә
sәbәb olur?
A) sadәlәşmәsinә
B) genişlәnmәsinә
C) mürәkkәblәşmәsinә
D) әlaqәsinin zәiflәmәsinә
E) әlaqәlәrin pozulmasına
376) Sual:Azәrbaycan Respublikasının ASKda yaradılan sahәlәr arası әlaqәlәr onun inkişafını
tәmin edirmi?
A) tam tәmin edir
B) nisbәtәn tәmin edir
C) әlaqәlәr uyğun deyil
D) әlaqәlәr pozulmuşdur
E) әlaqәlәr müәyyәn edilmәmişdir
377) Sual:ASKnin idarәedilmәsi vә iqtisadi mexanizmi hansı quruluş әhatә edir?
A) sahәvi
B) funksional
C) tәşkilati
D) regional
E) sosial
378) Sual:ASKnin sahә quruluşu müәyyәn edilәrkәn әsas fondlar, işçi qüvvәsi ilә yanaşı daha hansı
göstәrici әsas götürülür?
A) torpaq sahәsi
B) son mәhsul istehsalı
C) maya dәyәri
D) әmәk haqqı
E) istehsal xәrci
379) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsulların sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün mәhsulların
bölgüsü necә aparılmalıdır?
A) xәrcә uyğun
B) maya dәyәrinә әsasәn
C) әmәk haqqına uyğun
D) funksional quruluş әsasında
E) rentabellik әsasında
380) Sual:ASKda istehsal olunan mәhulların müxtәlif mәqsәdlәrә sәrf olunması nә ilә öyrәnilir?
A) zәrәrlik sәviyyәsi ilә
B) rentabelliklә
C) funksional quruluşla
D) maya dәyәri ilә

E) mәnfәәtlә
381) Sual:ASKnin hәrhansı quruluşunda buraxılan nöqsan kompleksin inkişafına tәsir edirmi?
A) yox
B) istehsal sürәtlәnir
C) iqtisadiyyat yaxşılaşır
D) istehsaliqtisadi göstәricilәr pislәşir
E) heç nә olmur
382) Sual:ASKnin hәr bir mәrhәlәsindә nәyi hәyata keçirilir?
A) tәşkili qaydaları
B) iqtisadi amillәri
C) tәnzimlәnmә üsulları
D) planlaşma imkanları
E) obyektiv funksiyası
383) Sual:ASKnin tәrkibinә hansı istiqamәtli müәssisәlәr daxildir?
A) istehsal
B) kömәkçi
C) yardımçı
D) istehsalxidmәt
E) texniki tәmir
384) Sual:ASK müasir dövrdә mürәkkәb, çoxsahәli, geniş әhatәli bir nәdir?
A) istehsal qurumu
B) birlәşmә forması
C) xidmәt növü
D) tәdarüksatış sahәsi
E) emal müәssisәsi
385) Sual:ASKda torpaq vahidi, bir işçi, bir adamsaat hesabına istehsal olunan mәәhsulların
miqdarının artması nәyi әks etdirir?
A) istehsalın çoxalmasını
B) onlardan sәmәrәli istifadәni
C) istehsalın azalmasını
D) satışın çoxalmasını
E) tәdarükün yaxşılaşmasını
386) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları aşağıdakılardan hansını tәmin
etmәlidir?
A) rentabelli olmalı
B) zәrәrlә işlәmәli
C) maya dәyәri yüksәlmәli
D) istehsal xәri artmalı
E) müxtәlif çeşidli olmalı

387) Sual:Müasir dövrdә ASK necә birlәşmә formasıdır?
A) sadә
B) mürәkkәb
C) çox mürәkkәb
D) adi vә sәmәrәsiz
E) qarışıq vә sәmәrәsiz
388) Sual:ASKnin hansı sahәlәrin birliyindәn ibarәtdir?
A) istehsal
B) tәdarük
C) nәqliyyat
D) informasiya
E) istehsalxidmәt
389) Sual:ASKnin sürәtlә inkişafı üçün ona daxil olan sahәlәrin imkan vә potensialından necә
istifadә edilmәlidir?
A) potensial artırılmalı
B) imkan genişlәndirilmәli
C) onlardan dolğun istifadә olunmalı
D) imkanlar yenilәşdirilmәli
E) potensial aşağı salınmalı
390) Sual:ASKnın ikinci vә üçüncü sahәlәri Azәrbaycan Respublikasında necә inkişafa malikdir?
A) tәlәbat sәviyyәsindә
B) tәlәbatdan aşağı sәviyyәdә
C) yüksәk sәviyyәdә
D) elmitexniki tәrәqqiyә uyğun
E) bazarın tәlәbinә tam uyğun
391) Sual:ASKnın ikinci sahәsinә hansı müәssisәlәr daxildir?
A) nәqliyyat müәssisәlәri
B) tikinti müәssisәlәri
C) xammal istehsal edәn müәssisәlәr
D) tәmir müәssisәlәri
E) tәdarük müәssisәlәri
392) Sual:ASKda müxtәlif istiqamәtdә fәaliyyәt göstәrәn vә birbirilә vәhdәt halında birlәşәn
sahәlәr neçә hissәyә ayrılır?
A) 5 hissә
B) 6 hissә
C) 4 hissә
D) 3 hissә
E) 7 hissә

393) Sual:ASKda sosialmәdәni problemlәrin vәziyyәti vә onun inkişaf etdirilmәsi üçün tәdbirlәrin
istiqamәti necә müәyyәn edilir?
A) ASK ümumi inkişafı ilә
B) ASKda sosial quruluşun vasitәsilә
C) iqtisadi sәmәrәliliklә
D) sosial tәdbirlәri azaltmaqla
E) әmәk haqqını artırmaqla
394) Sual:Regional quruluş hansı göstәrici vasitәsi ilә müәyyәn olunur?
A) istehsalın yerlәşdirilmәsi
B) ayrıayrı sahәlәrin intensivlәşmәsi
C) ayrıayrı sahәlәrin xüsusi çәkisi
D) ayrıayrı sahәlәrin mexaniklәşmәsi
E) ayrıayrı sahәlәrin istehsal xәrci
395) Sual:ASKnın tәşkilati quruluşunun sәmәrәli hәyata keçirilmәsi nәticәsindә eyni zamanda nәyә
nail olunur?
A) mexaniklәşmә yüksәlir
B) mәnfәәt vә gәlir artır
C) әmәk sәrfi çoxalır
D) istehsal, emal, xidmәt düzgün hәyata keçirilir
E) ixtisaslaşma artır
396) Sual:ASKnın funksional vә sahә quruluşu üzrә tәrkibi hüquqi cәhәtdәn tәminat olduqda nә
müәyyәn edilir?
A) әsas fondlar
B) dövriyyә fondları
C) tәşkilati quruluşu
D) işçi qüvvәsi
E) maya dәyәri
397) Sual:ASKnın müasir inkişafı şәraitindә onun tәrkibindә hansı sahәnin xüsusi çәkisi daha
yüksәkdir?
A) emal sahәsinin
B) xidmәt müәssisәlәrinin
C) xammal istehsalı sahәlәrinin
D) tikinti sahәlәrinin
E) texniki tәmir sahәlәrinin
398) Sual:ASK tәsәrrüfatları öz fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif mәnbәlәrdәn nә
alır?
A) maşınlar
B) nәqliyyat
C) kredit
D) әsas fond
E) dövriyyә fondu

399) Sual:ASK tәsәrrüfatlarının aldığı tәsәrrüfat hesablı gәlir kimә mәxsusdur?
A) bәlәdiyyәlәrә
B) icra hakiminә
C) mәrkәzi orqana
D) tәsәrrüfatların özünә
E) vergi orqanlarına
400) Sual:ASK müәssisә vә sahәlәrindә mәhsul satışından alınan gәlirdәn material xәrci çıxdıqdan
sonra qalan hissә nәyi tәşkil edir?
A) rentabelliyi
B) maya dәyәrini
C) istehsal xәrcini
D) yeni yaradılan dәyәri
E) satış formasını
401) Sual:Maliyyә istehsal münasibәtlәrindә hansı funksiyanı yerinә yetirir?
A) istehsal xәrcinin azalması
B) istehsal xәrcinin artması
C) maya dәyәrinin yüksәlmәsi
D) bölgü funksiyası
E) istehlak funksiyası
402) Sual:ASKnin tәsәrrüfatlarının digәr müәssisә vә tәşkilatlarla әlaqә vә münasibәtlәri nәyә
әsasәn tәnzimlәnir?
A) tәnzimlәnmir
B) plana әsasәn
C) göstәrişә әsasәn
D) tövsiyәlәrә әsasәn
E) müqavilәyә әsasәn
403) Sual:İqtisadi mexanizm nәdәn ibarәtdir?
A) istehsal münasibәtlәrindәn
B) istehsal xәrcindәn
C) kompleks iqtisadi amillәrdәn
D) әmәk sәviyyәsindәn
E) әmәk haqqından
404) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatlarında uzunmüddәtli kreditlәr hansı dövrә verilir?
A) 35 ilә
B) 6 ildәn çox
C) 5 ildәn çox
D) müddәtsiz
E) qeyrimüәyyәn

405) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatlarında maliyyәkredit fәaliyyәtinin әsasını nә tәşkil edir?
A) istehsalın çoxalması
B) gәlirlәrin azalması
C) әmtәәpul münasibәtlәri
D) rentabellik
E) әmәk mәhsuldarlığı
406) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatları nә vaxt kredit almağa mәcburdurlar?
A) satışın tәşkili üçün
B) texnikanın tәmiri üçün
C) maddi marağın ödәnilmәsi üçün
D) әmәk haqqı üçün
E) ona ehtiyac yarananda
407) Sual:Müәssisәlәrin, tәşkilatların, vәtәndaşların müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin tәlәb olunan
ölçü vә müәyyәn edilmiş qaydada ASK müәssisә vә tәşkilatlarına verilmәsi nәdir?
A) pul yardımı
B) kredit
C) maliyyә kömәyi
D) vergi
E) sığorta
408) Sual:ASKda strateji mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün nә formalaşır, onun mәnbәyi vә
istifadә edilmәsi üsulları müәyyәn edilir?
A) istehsal üsulu
B) maliyyәkredit münasibәtlәri
C) satış qaydaları
D) tәdarük formaları
E) texnoloji qaydalar
409) Sual:ASKda qiymәtin stimullaşdırılması funksiyası ilә nә müәyyәn edilir?
A) tәdarükün stimullaşdırılması
B) tәchizatın artırılması
C) maya dәyәrinin stimullaşdırılması
D) istehsal xәrcinin stimullaşdırılması
E) istehsalın stimullaşdırılması
410) Sual:ASKda maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, vergi, qiymәt vә s. nәyin fәallaşmasına tәsir göstәrәn
başlıca amillәrdir?
A) istehsalın ixtisaslaşmasına
B) istehsalçıların maraqlarına
C) istehsalın intensivlәşmәsinә
D) istehsalın tәşkilinә
E) istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә

411) Sual:Müasir şәraitdә iqtisadi münasibәtlәrin prinsip vә metodları nәyin tәsiri ilә şәrtlәnir?
A) istehsalın artımı
B) satışın tәşkili
C) qanunların çoxalması
D) bazar iqtisadiyyatının qanunları
E) bazar münasibәtlәrinin zәiflәmәsi
412) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizminin tәrkib hissәsinә daxil deyil?
A) qiymәt mexanizmi
B) maliyyәkredit
C) istehsalın strukturu
D) vergi, stimullaşdırma
E) müqavilә münasibәtlәri
413) Sual:Azәrbaycanda bitkiçilik mәhsulları istehsalı hansı şәraitә malikdir?
A) heç bir şәraitә
B) yalnız suvarma
C) tәkcә dәmyә
D) suvarma vә dәmyә
E) bunların heç birinә
414) Sual:Aqrokimyәvi xidmәtin başlıca istiqamәti aşağıdakılardan hansıdır?
A) istehsalın tәşkili
B) inkişafın ixtisaslaşması
C) xәstәlik vә zәrәvericiliklәrlә mübarizә
D) intensiv inkişaf
E) istehsalın mexaniklәşmәsi
415) Sual:Gübrәlәrin sahәyә verilmәsi üsulları, metodları vә müddәtlәri regionlar üzrә eynidirmi?
A) eynidir
B) eyni olmalıdır
C) buna ehtiyac yoxdur
D) kәskin fәrqlidir
E) nisbәtәn eynidir
416) Sual:Torpağın aqrotexniki normalarla gübrәlәnmәsi nәticәsindә nә baş verir?
A) mәhsuldarlıq sabitlәşir
B) heç nә olmur
C) mәhsuldarlıq artır
D) maya dәyәri yüksәlir
E) rentabellik aşağı düşür
417) Sual:Torpaqların münbitliyinin sәviyyәsi vә mәhsuldarlıq nәyin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrә
alınmalıdır?
A) suvarmanın

B) becәrmәnin
C) gübrәlәnmәnin
D) әmәk tәşkilinin
E) mexaniklәşmәnin
418) Sual:İstehsalın inkişafı üçün hәyata keçirilәn aqrokimyәvi, suvarma, texniki tәmir, nәqliyyat,
tikinti vә s. nәyi tәşkil edir?
A) әmәyin tәşkilini
B) gәlirlәrin artımını
C) mәnfәәtin çoxalmasını
D) istehsala xidmәti
E) mexaniklәşmәni
419) Sual:Torpağın meliorasiyası nәdir?
A) kompleks yaxşılaşdırma
B) әkin sistemi
C) becәrmә üsulları
D) suvarma sistemi
E) eroziya sistemi
420) Sual:Aqrokimyәvi xidmәt mәhsul istehsalı itkisinin qarşısının alınması ilә yanaşı nәyin
saxlanılmasını tәmin edir?
A) münbitliyin
B) mәhsuldarlığın
C) tәbii keyfiyyәtin
D) tәbii münbitliyin
E) iqtisadi sәmәrәliliyin
421) Sual:ASKda mütlәq münbitlik necә müәyyәn edilir?
A) mәhsulun hәcmi ilә
B) keyfiyyәtlә
C) sahә vahidindәn alınan mәhsulla
D) әmtәәlik mәhsulla
E) әmәk şәrti ilә
422) Sual:Torpağın hansı münbitliyi vardır?
A) yalnız tәbii
B) süni
C) iqtisadi
D) tәbii vә süni
E) tәbii, süni vә iqtisadi
423) Sual:Torpaqların mәhsulvermә qabiliyyәtinin artırılmasına başlıca olaraq aşağıdakılardan nә
daha çox tәsir göstәrir?
A) eroziyanın zәiflәnmәsi

B) şoranlıqla mübarizә
C) münbitlik
D) şumlama
E) kanalların tәmizlәnmәsi
424) Sual:Xammal istehsalının çoxaldılması vә itkilәrin azaldılmasında hәlledici rol oynayan
torpaqların gübrәlәnmәsi, xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә xidmәti nәyi tәşkil edir?
A) iqtisadi әlaqәlәri
B) sosial münasibәtlәri
C) maddi marağı
D) aqrokimyәvi xidmәti
E) satış xidmәtini
425) Sual:ASKda intensivlәşmәni xarakterizә edәn göstәricilәrin müәyyәn edilmәsi nәyi tәlәb edir?
A) göstәricilәrin düzgün müәyyәn edilmәsini
B) göstәricilәrin sәviyyәsini
C) göstәricilәrin növünü
D) göstәricilәrin quruluşunu
E) göstәricilәrin keyfiyyәtini
426) Sual:әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar problemlәr nәyi zәruri proses kimi
qarşıya qoyur?
A) istehsal xәrcinin artmasının
B) maya dәyәrinin yüksәldilmәsini
C) әmәk haqqının çoxalmasını
D) intensiv inkişafı
E) rentabelliyin aşağı düşmәsini
427) Sual:İstehsalın intensivlәşmәsi, sahәnin madditexniki bazasının möhkәmlәnmәsi nәticәsindә
işçilәrin sayı qanunauyğun olaraq nә olur?
A) sabitlәşir
B) çoxalır
C) azalır
D) dәyişmәz qalır
E) strukturu dәyişir
428) Sual:ASK sistemindә intensivlәşmә necә proses olub yüksәk nәticәlәrә şәrait yaradır?
A) sadә
B) çox sadә
C) qarışıq
D) mürәkkәb vә çox cәhәtli
E) adi
429) Sual:İntensivlәşmәnin yüksәldilmәsinә ayrılan vәsait sahibkarlıq şәraitindә hansı mәnbәdәn
ayrılır?
A) büdcәdәn

B) bәlәdiyyәnin vәsaitindәn
C) icra hakimiyyәtindәn
D) öz vәsaitindәn
E) kredit hesabına
430) Sual:İntensiv inkişaf nә ilә çox ciddi bağlıdır ki, o sahibkarlığın yüksәk nәticәlәrә nail
olmasının әsasıdır?
A) tәnzimlәnmә
B) infrastruktura
C) kompleks mexaniklәşmә
D) iqtisadi sәmәrәlilik
E) uçothesabat
431) Sual:İntensivlәşmә ölkәnin mәhsul istehsalına tәlәbatın tәmin edilmәsinin nәyindәn irәli gәlir?
A) azaldılması
B) zәrurәti
C) bahalaşması
D) ucuzlaşması
E) itkilәrin azaldılması
432) Sual:Müasir dövrdә ASKnin inkişafına hansı yolla nail olmaq mümkündür?
A) әmәk haqqının artırılması
B) istehsal xәrcinin azaldılması
C) gәlirlәrin çoxaldılması
D) intensivlәşmә
E) ekstensiv inkişaf
433) Sual:ASKda intensivlәşmәnin iqtisadi mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) Mәhsul istehsalının artırılmasından
B) İstehsalın strukturunun dәyişilmәsindәn
C) Kapitalın torpaqlar arasında bölüşdürülmәsindәn
D) Kapitalın strukturunun tәkmillәşdirilmәsindәn
E) Kapitalın eyni torpaq sahәsindә cәmlәnmәsindәn
434) Sual:ASKda intensivlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyi öz әksini nәdә tapır?
A) Mәhsul istehsalının çoxalmasında
B) Әmәk şәrtinin artmasında
C) Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә
D) İstehsal xәrcinin artmasında
E) Satılan mәhsulun çoxalmasında
435) Sual:әsas fondlarla istehsal xәrci arasında nisbәt müxtәlif olan tәsәrrüfatlarda fonda görә
intensivlik sәviyyәsi necә hesablanır?
A) Tәsәrrüfatın fondlarının dәyәri ilә
B) Әsas fondların torpaq vahidinә nisbәti ilә

C) Әkin yerinin quruluşu ilә
D) Әsas fondların quruluşu ilә
E) Әkin yerinin çoxalması ilә
436) Sual:ASKda intensivlik sәviyyәsini müәyyәn edәn ümumi vә xüsusi tәyinatlı müqayisәlәr
hansı formaya malikdir?
A) nisbi
B) dәyişәn
C) sabit
D) dәyәr vә natura
E) dinamik
437) Sual:ASKda intensivlәşmә müqayisә nәticәsindә müәyyәnlәşdirilәn hansı göstәricidir?
A) dәyişәn
B) mütlәq
C) keyfiyyәt
D) nisbi
E) dinamik
438) Sual:ASKda intensivlәşmә әmәk vә vәsaitin hansı torpaq sahәsindә cәmlәşmәsini vә onlardan
sәmәrәli istifadәni nәzәrdә tutur?
A) cәmi torpaqlarda
B) әkin yerindә
C) çoxillik әkmәlәrdә
D) kәnd tәsәrrüfatına yararlı sahәdә
E) mәqsәdәuyğun hesab olunan sahәdә
439) Sual:İstehsalın keyfiyyәtcә dәyişmәsi, yenidәn qurulması, müasirlәşmәsi, elmitexniki
tәrәqqinin sürәtlәnmәsi istehsalın inkişafının hansı istiqamәtini әks etdirir?
A) ekstensiv
B) intensiv
C) sosialiqtisadi
D) regional
E) qarışıq inkişaf
440) Sual:ASKda elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәnmәsi vә onun nailiyyәtlәrinin tәtbiqi nәyin
inkişafına sәbәb olur?
A) әmәk haqqının
B) ekstensiv inkişafın
C) iqtisadi münasibәtlәrin
D) intensivlәşmәnin
E) ixtisaslaşmanın
441) Sual:Ölkәnin iqtisadiyyatının yüksәldilmәsi, yığım vә istehlak fondlarının formalaşmasında,
әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasında hansı kompleks mühüm әhәmiyyәtә malikdir?
A) yüngül sәnaye

B) ağır sәnaye
C) tikinti
D) ASK
E) ticarәt
442) Sual:ASKnin iqtisadiyyatı elminin bir sıra kәnd tәsәrrüfatı iqtisadiyyatı elmlәri ilә әlaqәsi
varmı?
A) heç bir әlaqә
B) nәzәrimetodoloji әlaqә
C) tәşkilatı әlaqә
D) iqtisadi marağı
E) praktiki әlaqә
443) Sual:ASK iqtisadiyyatı elmi Ask dairәsindә nәyi öyrәnir?
A) torpaqdan istifadәni
B) mәhsul istehsalını
C) satışı
D) istehsal münasibәtlәrini
E) sәmәrәliliyi
444) Sual:İqtisadi qanunların ASKnin idarәedilmәsindә әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) әlaqәsi yoxdur
B) sәmәrәliliyә sәbәb olur
C) әmәk haqqı artır
D) әmәk haqqı ucuzlaşır
E) mükafat verilir
445) Sual:Milli iqtisadiyyatın yüksәldilmәsindә ASK nә kimi rol oynayır?
A) әlaqәsi yoxdur
B) nisbi sәviyyәdә
C) hәlledici sәviyyәdә
D) heç bir rolu yoxdur
E) kömәkçi rola malikdir
446) Sual:Azәrbaycanda ASK mәhsulları istehsalının artırılması üçün nә mövcuddur?
A) maşınmexanizmlәr
B) nәqliyyat vasitәlәri
C) emal müәssisәlәri
D) ehtiyat vә imkanlar
E) yollar, körpülәr
447) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaqla әhalinin tәlabatını fizioloji normalarla tәmin etmәk
mümkündürmü?
A) mümkündür
B) tam mümkün deyil

C) artıqlaması ilә mümkündür
D) yüksәk sәviyyәdә mümkündür
E) tam mümkündür
448) Sual:әhalinin vә sәnaye sahәlәrinin tәlabatını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk ASKnin nәyini
tәşkil edir?
A) strukturunu
B) mәqsәdini
C) inkişafını
D) әlaqәlәrini
E) maya dәyәrini
449) Sual:ASKda birlәşәn sahәlәr geniş tәkrar istehsal prosesinin müәyyәn mәrhәlәsindә hansı
mәhsulu istehsal edir?
A) yüksәk keyfiyyәtli mәhsul
B) daha ucuz mәhsul
C) sәmәrәli mәhsul
D) özünәmәxsus mәhsul
E) daha bahalı mәhsul
450) Sual:Vahid halında formalaşan istehsalxidmәt sahәlәri özünün texnoloji, istehsal vә iqtisadi
sәrbәstliyini nә edir?
A) aşağı salır
B) nisbәtәn saxlayır
C) yüksәldir
D) inkişaf etdirir
E) zәiflәdir
451) Sual:ASKda bazar iqtisadiyyatı sürәtlәndikcә hansı proses daha da sürәtlәnir?
A) suvarma
B) mәhsul istehsalı
C) gәlirlәr
D) kooperasiya
E) әmәk tәşkili
452) Sual:ASKda iqtisadi islahat nәticәsindә nә sәrbәstlәşir?
A) rentabelik
B) әmәk haqqı
C) mәnfәәt
D) istehsaliqtisadi әlaqәlәr
E) suvarma üsulları
453) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafı nәyin yenilәşmәsini tәyin edir?
A) texnikanın
B) әmlakın

C) sәrvәtin
D) tәsәrrüfatçılıq formaların
E) әmәyin tәşkilinin
454) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları ölkәnin istehlak şeylәrinә olan
tәlәbatının hansı hissәsini tәmin edir?
A) 50%
B) 75%
C) 70%
D) 40%
E) 85%
455) Sual:ASKnın başlıca istehsal sahәsi nәdir?
A) tәdarük sahәsi
B) satış sahәsi
C) kәnd tәsәrrüfatı
D) emal sahәsi
E) tәmir sahәsi
456) Sual:ASKnın iqtisadiyyatı elmi sahә iqtisadiyyatı elmi kimi nәyi tәdqiq edir?
A) sahә daxilindә әmәk tәşkilini
B) sahә dairәsindә әmәk haqqını
C) sahә dairәsindә ictimai münasibәtlәri
D) sahә dairәsindә әhali yerdәyişmәsini
E) sahә daxilindә mәnfәәti
457) Sual:ASKnin müasir inkişaf sәviyyәsi onun qarşısında duran mәqsәdә uyğundurmu?
A) tam uyğundur
B) uyğun deyil
C) uyğundur
D) nisbәtәn uyğundur
E) mәqsәddәn yüksәkdir
458) Sual:ASKnin inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakılardan hansından dolğun istifadә
tәmin edilmәlidir?
A) әmәk haqqı fondundan
B) әhalinin yerdәyişmәsindәn
C) torpaqların eroziyasından
D) mövcud istehsal resurslarından
E) şoranlaşmanın çoxalmasından
459) Sual:İstehsalxidmәt sahәlәri formalaşarkәn onlar hansı sәrbәstliyini nisbәtәn saxlayır?
A) mәhsulun daşınmasını
B) әmәyin genişlәnmәsini
C) istehsaliqtisadi sәrbәstliyini

D) infrastrukturun azaldılmasını
E) pul gәlirinin aşağı salınmasını
460) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakı sahәlәrdәn hansı vahid halda formalaşır?
A) bitkiçilik
B) heyvandarlıq
C) istehsalxidmәt
D) tikinti
E) tәmir
461) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan nә sürәtlә inkişaf edir?
A) satış
B) tәchizat
C) tәlәbtәklif
D) informasiya
E) gәlir bölgüsü
462) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan hansı inkişaf edir?
A) xüsusi tәsәrrüfatlar
B) әkin sahәsi
C) әmәk ehtiyatı
D) pul gәliri
E) rentabellik
463) Sual:Aqrar islahatların inkişafı nәyin sәrbәstlәşmәsini tәmin etmişdir?
A) istehsalın
B) әmәk haqqının
C) gәlirlәrin
D) mәnfәәtin
E) istehsaliqtisadi әlaqәlәrin
464) Sual:Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ASKda nәyin sürәtlәnmәsini tәmin etmişdir?
A) torpaqların çoxalmasını
B) suvarmanın artırılmasını
C) әmәyin tәşkilini
D) iqtisadi islahatların
E) gәlirlәrin azaldılmasını
465) Sual:İnzibati idarәetmә üsullarının tәtbiqinin nәyi tapşırıqların, sәrәncamların, normativlәrin,
göstәrişlәrin elmi әsaslara uyğun olaraq başqa üsullarla әlaqәlәndirilmәsindәn asılıdır?
A) iqtisadi sәmәrәliliyi
B) istehsalın sәviyyәsi
C) әmәyin tәşkili
D) texnoloji sәviyyә
E) tәşkilati sәviyyә

466) Sual:ASK sistemindә idarәetmә funksiyalarına nә aiddir?
A) bunların hamısı
B) xammal istehsal edәn sahәlәr
C) emal müәssislәri
D) tәdarük, satış, saxlama
E) bunların heç biri
467) Sual:ASK müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin kәskin olaraq çoxalması nәticәsindә onun
idarәetmә funksiyasına dair yerinә yetirilәn nәyin dәyişmәsi baş verir?
A) işlәrin hәcmi vә sistemi dәyişir
B) heç nә dәyişmir
C) funksiyalar tәzәlәnir
D) funksiyalar yenilәnir
E) funksiyalar dәyişir
468) Sual:ASKda idarәetmә funksiyaların nәyi idarәedilәn obyektin normal fәaliyyәtini vә
inkişafını tәmin edir?
A) birgә tәsiri
B) düzgün tәşkili
C) stimullaşması
D) ayrıayrı fәaliyyәti
E) әlaqәsiz fәaliyyәti
469) Sual:Bazar münasibәtlәri şәraitindә ASK müәssisәlәrindә inzibati idarәetmә metodunun
iqtisadi idarәetmә metodu ilә әvәzlәnmәsinә nә şәrait yaratmışdır?
A) müstәqilliyin tәmin olunması
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) pul gәlirinin artması
D) mәnfәәtin çoxalması
E) maddi maraq
470) Sual:Aqrar sahibkarlıq şәraitindә idarәetmә fәninin predmeti nәdir?
A) ictimai istehsal
B) istehsal texnologiyası
C) istehsal texnikası
D) әmәk sәrfi
E) istehsal xәrci
471) Sual:Aqrar sahibkarlıq şәraitindә idarәetmәnin düzgün hәyata keçirilmәsi nәyin yüksәlmәsinә
sәbәb olur?
A) maddi marağın
B) qiymәtin
C) maya dәyәrinin
D) әmәk sәrfinin

E) istehsal xәrcinin
472) Sual:ASK sahәlәrinin idarә edilmәsi ümumiyyәtlә idarәetmәnin nәyinә әsaslanır?
A) ümumi prinsipә
B) әlaqәsi yoxdur
C) eyni әlaqәlidir
D) oxşar prinsipә
E) müxtәlif prinsipә
473) Sual:ASKnin vә xüsusilә kәnd tәsәrrüfatının idarәedilmәsinin tәşkili üçün nәyin nәzәrә
alınması vacibdir?
A) istehsal xüsusiyyәtlәri
B) intensivlәşmә
C) mexaniklәşmә
D) әmәyin tәşkili
E) iqtisadi әlaqәlәr
474) Sual:ASKnin idarәedilmәsi fәnninin obyekti nәdir?
A) sosialiqtisadi sistemdir
B) sosial inkişafdır
C) iqtisadi yüksәlişdir
D) texniki tәrәqqidir
E) müasir texnologiyadır
475) Sual:ASKnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsi texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi
amillәrlә yanaşı aşağıdakı hansı amildәn asılıdır?
A) kompleksin elmi әsaslarla idarә edilmәsi
B) torpaqların artırılması
C) mexaniklәşmәnin genişlәnmәsi
D) mәdәnimәişәtin yaxşılaşması
E) kadr hazırlığı
476) Sual:ASKda idarәetmә orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyin dәqiq müәyyәn
edilmәsi vacibdir?
A) idarәetmәnin hüquq, vәzifә mәsuliyyәti
B) istehsalın intensivlәşmәsi
C) istehsalın ixtisaslaşması
D) әmәk ehtiyatı
E) idarәetmәnin әmәk haqqı
477) Sual:ASKnin madditexniki bazasının inkişafı üçün әsaslı vәsait qoyuluşundan necә istifadә
edilmәlidir?
A) sәmәrәli
B) fasilәli
C) fasilәsiz
D) mövsümi

E) nәzarәtsiz
478) Sual:ASKda maşınmexanizmlәrdәn sәmәrәli istifadә etmәk üçün onlar necә olmalıdır?
A) universal
B) tam hazır
C) әlaqәli
D) sәrbәst
E) tәmirli
479) Sual:ASKda maşınmexanizmlәr alınarkәn onların nәyә uyğun olunması nәzәrә alınmalıdır?
A) mәhsulun xüsusiyyәtinә
B) torpağa
C) havaya
D) әmәk haqqına
E) maya dәyәrinә
480) Sual:ASK madditexniki bazası möhkәmlәndirilәrkәn nәyin inkişafı әsas götürülmәlidir?
A) elmitexniki tәrәqqinin
B) istehsalın
C) әmәyin
D) rentabelliyin
E) әmәk sәrfinin
481) Sual:ASK madditexniki bazasının inkişafı birbirini tamamlasada onların tәkmillәşdirilmәsi
necә olmalıdır?
A) müxtәlif
B) eyni
C) nisbi
D) cәm halında
E) bәrabәr sәviyyәdә
482) Sual:Torpaqların mәhsuldarlığının müxtәlifliyi әrazilәr üzrә nәyin müxtәlif sәviyyәdә sәrfinә
sәbәb olur?
A) әmәk vә vәsaitin
B) qiymәtin
C) mәnfәәtin
D) zәrәrin
E) satış qiymәtinin
483) Sual:ASKnin madditexniki bazanın hәr hansı elementi olmadıqda nәyin aşağı düşmәsi baş
verir?
A) istehsaliqtisadi göstәricilәrin
B) istehsal xәrcinin
C) maya dәyәrinin
D) әmәk haqqının

E) әmәk sәrfinin
484) Sual:ASKnin madditexniki bazası hesablanarkәn nәyin birliyi hәyata keçirilmәlidir?
A) istehsal vasitәlәrinin
B) istehlak şeylәrinin
C) istehsalın hәcminin
D) gәlirlәrin
E) mәnfәәtin
485) Sual:ASK müәssisәlәrinin madditexniki bazasının düzgün formalaşdırılması üçün nә
tәkmillәşdirilmәlidir?
A) tәchizat sistemi
B) istehsalın quruluşu
C) kadr hazırlığı
D) satış üsulları
E) tәdarük formaları
486) Sual:Müasir dövrdә ASKnin madditexniki bazası mәhsullar güvvәlәrin, istehsal vasitәlәrin vә
nәyin cәmindәn ibarәtdir?
A) maddi elementlәrin
B) әkin sahәlәrinin
C) әhalinin
D) dövrüyyә fondunun
E) sosial şәraitin
487) Sual:ASKnin infrastrukturu hansı istehsal prosesinin normal inkişafını tәmin edir?
A) geniş
B) intensiv
C) ekstensiv
D) qarışıq
E) sadә
488) Sual:ASKnin infrastrukturunda buraxılan nöqsan hansı sahәyә ciddi zәrәr yetirir?
A) istehsal sahәsinә
B) mәhsulun daşınmasına
C) mәhsulun saxlanılmasına
D) satış sahәsinә
E) tәdarük sahәsinә
489) Sual:Aqrar islahat nәticәsindә istehsalın inkişafının genişlәnmәsi nәyә tәlәbatı artırır?
A) istehsal resurslarına
B) istehsal xәrcinә
C) әmәk haqqına
D) satış qiymәtlәrә
E) eroziyaya

490) Sual:Әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaşmasına, iş qüvvәsinin tәkrar istehsalına vә onların
fәaliyyәtinә şәrait yaradan xidmәt nәdir?
A) sosial infrastruktur
B) istehsaliqtisadi әlaqә
C) sosialiqtisadi şәrait
D) texnoloji xidmәt
E) texniki xidmәt
491) Sual:ASKda infrastrukturu nәdәn ibarәtdir?
A) İstehsal vә sosial xarakterli xidmәtdir
B) İstehsalın inkişaf etdirilmәsidir
C) Mәhsulun xәrcinin azaldılmasıdır
D) Әmәyin tәşkilidir
E) İstehsalın stimullaşdırılmasıdır
492) Sual:ASKnın normal fәaliyyәt göstәrmәsindә başlıca amil olan infrastrukturun mәnası nәdir?
A) alt, aşağı quruluş
B) әmәyin tәşkili
C) әmәk birlәşmәsi
D) üst, yuxarı quruluş
E) әsas quruluş
493) Sual:ASK müәssisә vә tәşkilatlarının inkişaf sәviyyәsi artdıqca vә istehsalın hәcmi
genişlәndikcә onların nәyә tәlәbatı daha da artır?
A) müxtәlif növ xidmәtlәrә
B) әmәyin tәşkilinә
C) istehsalın intensivlәşmәsinә
D) әmәk ehtiyatına
E) әmәk haqqına
494) Sual:ASK sistemindә mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi, әl әmәyinin azalması, istehsal
xәrcinin aşağı salınması nәyin yüksәlmәsini tәmin edir?
A) iqtisadi sәmәrәliliyi
B) istehsal xәrcini
C) әsaslı vәsait qoyuluşunu
D) ixtisaslaşmanı
E) әmәk haqqını
495) Sual:ASKnın müasir inkişafı şәraitindә xammal istehsalı sahәsindә mexaniklәşmәnin hansı
sәviyyәsi üstündür?
A) qismәn mexaniklәşmә
B) kompleks mexaniklәşmә
C) avtomatlaşma
D) qismәn avtomatlaşdırma

E) elektriklәşdirmә
496) Sual:ASKda mәhsul istehsalının ayrıayrı proseslәrinin mexaniklәşmәsi, lakin әl әmәyinin
üstün olması nәyi әks etdirir?
A) qismәn mexaniklәşmәni
B) әmәk sәrfini
C) kompleks mexaniklәşmәni
D) avtomatlaşdırmanı
E) әmәk mәhsuldarlığını
497) Sual:Aşağıdakılardan hansı ASK sistemindә әsaslı vәsait qoyuluşunun maliyyә mәnbәyinә aid
deyil?
A) iqtisadi münasibәtlәr
B) mәnfәәtdәn ayırmalar
C) әsas fondlardan amortizasiya
D) әsas fondların lәğv edilmәsindәn daxil olmalar
E) kredit resursları
498) Sual:ASKda әsaslı vәsait qoyuluşu öz tәyinatına görә hansı hissәlәrә bölünür?
A) istehsal – qeyriistehsal
B) texnikitexnoloji
C) iqtisadisosial
D) istehsaltәşkil
E) tәmirtikinti
499) Sual:ASKnın madditexniki bazasının ehtiyatları nәyin әn mühüm istiqamәtlәri üzrә
cәmlәşdirilmәlidir?
A) elmitexniki tәrәqqinin
B) әmәk ehtiyatının
C) işçi qüvvәsinin
D) әmәk sәrfinin
E) istehsal xәrcinin
500) Sual:ASKnın sürәtlә inkişafının tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә madditexniki baza yaradılarkәn
nәyin tәmin edilmәsi üçün tәlәb olunan keyfiyyәtdә vә miqdarda ehtiyat yaradılmalıdır?
A) bütün texnoloji proseslәrin
B) istehsalın
C) texnologiyanın
D) әmәyin tәşkilinin
E) istehsalın strukturunun
501) Sual:ASK madditexniki bazası müәyyәn edilәrkәn bütün istehsal vasitәlәrinin nәyi nәzәrә
alınmalıdır?
A) әlaqә vә birliyi
B) tәmәrküzlәşmәsi
C) ixtisaslaşması

D) dinamikası
E) dәyişilmә meyllәri
502) Sual:ASKnın madditexniki bazası mәhsuldar qüvvәlәrinin, maddi elementlәrin vә istehsal
vasitәlәrinin nәyindәn ibarәtdir?
A) onların cәmindәn
B) dinamikasından
C) dәyişilmә sәviyyәsindәn
D) strukturundan
E) yenilәşmәsindәn
503) Sual:ASKnin iqtisadi әsasını ona daxil olan sahәlәr arasındakı nә tәşkil edir?
A) iqtisadi әlaqә
B) iqtisadi sәmәrә
C) әmәk haqqı
D) mәnfәәt
E) uçot
504) Sual:Tәbii iqlim şәraiti, torpaq sahәlәri, işçi qüvvәsi nәyin sürәtlә inkişafını tәmin edir?
A) xammal istehsalını
B) elmitexniki tәrәqqinin
C) әmәk mәhsuldarlığını
D) meliorasiyanın
E) suvarmanın
505) Sual:ASK mәhsulları ilә әhalinin vә ölkәnin tәlabatını ödәmәk mümkündürmü?
A) tamamilә
B) nisbәtәn
C) yox
D) qeyri realdır
E) ayrıayrı sahәlәr üzrә
506) Sual:ASKnın qarşısında duran mәqsәdә nail olmaq üçün ona daxil olan istehsalxidmәt
sahәlәrindә mövcud potensialdan necә istifadә olunmalıdır?
A) dolğun istifadә olunma
B) quruluşu dәyişdirilmәli
C) istiqamәti yenilәşmәli
D) xәrclәr artırılmalı
E) xәrclәr azaldılmalıdır
507) Sual:Mütәrәqqi texnikitexnoloji tәdbirlәr vә sosialiqtisadi amillәr nәticәsindә mәhsul
istehsalının artımı nәyin yüksәlmәsinә şәrait yaradır?
A) iqtisadi sәmәrәnin
B) әmәk haqqının
C) istehsal xәrcinin

D) maya dәyәrinin
E) qiymәtin
508) Sual:ASKda bazar münasibәtlәri nәyin formalaşmasına real şәrait yaradır?
A) sahibkarlığın
B) işçi qüvvәsinin
C) gәlirlәrin
D) mәnfәәtin
E) qiymәtin
509) Sual:Yeyinti, yüngül, toxuculuq sәnaye sahәlәrinin xammalla tәmin olunmasının neçә faizini
ASK ödәyir?
A) 7090%
B) 5060%
C) 6070%
D) 4050%
E) 90100%
510) Sual:ASK sistemindә istehsal münasibәtlәri ilә mәhsuldar qüvvәlәr arasındakı әlaqәlәr nә ilә
tәnzimlәnir?
A) obyektiv iqtisadi qanunlarla
B) istehsal artımı ilә
C) әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә
D) gәlirlәrin istifadәsi ilә
E) qanunlara baxmadan
511) Sual:ASKda texnikitexnoloji, sosialiqtisadi tәdbirlәr nәyә yönәlmәlidir ki, iqtisadi
sәmәrәlilik yüksәlsin?
A) istehsal xәrcinin azalmasına
B) әmәk haqqının artmasına
C) maya dәyәrinin artmasına
D) zәrәrliyin yüksәlmәsinә
E) texnoloji prosesin zәiflәmәsinә
512) Sual:ASKda nәyin yüksәldilmәsi istehsal xәrci vә maya dәyәrinin aşağı salınması ilә bağlıdır?
A) iqtisadi sәmәrәliliyin
B) әmәk haqqının
C) qiymәtin
D) әmәk sәrfinin
E) rentabelliyin
513) Sual:Son mәhsulun dәyәrindәn amortizasiya ayırmaları, xammal vә material xәrci çıxdıqdan
sonra qalan hissә nәdir?
A) xalis mәhsul
B) ümumi mәhsul
C) ümumi gәlir

D) zәrәr
E) mәnfәәt
514) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalının emalından әldә edilәn xalis mәhsulun dәyәri nәyin tәrkibinә
aiddir?
A) son mәhsula
B) mәnfәәtin
C) әmәk haqqına
D) xalis mәhsula
E) istehsal xәrcinә
515) Sual:Müәyyәn dövr әrzindә xammalın emalından alınan әrzaq vә istehlak malları
aşağıdakılardan hansına daxildir?
A) son mәhsula
B) mәnfәәtә
C) xalis gәlirә
D) әmәk haqqına
E) xalis mәhsula
516) Sual:ASKda ümumi mәhsul nәyin cәmindәn ibarәtdir?
A) son vә aralıq mәhsul
B) son vә xalis mәhsul
C) son mәhsul vә mәnfәәt
D) xalis gәlir vә mәnfәәt
E) xalis mәhsul vә rentabellik
517) Sual:ASKda mәhsulun әmtәәlik sәviyyәsi necә müәyyәn edilir?
A) әmtәәlik mәhsulun ümumi mәhsula nisbәti ilә
B) әmtәәlik mәhsulun cәmi ilә
C) әmtәәlik mәhsulun qiymәti ilә
D) әmtәәlik mәhsulun dәyәri ilә
E) istehsalın hәcminin artımı ilә
518) Sual:ASKda ümumi mәhsul nәdir?
A) müәyyәn dövr әrzindә istehsal olunan mәhsulların dәyәridir
B) istehsal edilәrәk satılan mәhsuldur
C) tәdarük olan mәhsuldur
D) emal olunan mәhsuldur
E) bölüşdürülәn mәhsuldur
519) Sual:ASKnin istehsaliqtisadi sәmәrәliliyi vasitәsi ilә mәhsul istehsalının sәmәrәliliyinә nә
baxımından qiymәt verilir?
A) istehsaltexnoloji vә iqtisadi mexanizm
B) maliyyәkredit mexanizmi
C) vergi mexanizmi

D) әmәk münasibәti ilә
E) müqavilә münasibәti
520) Sual:ASKda xalis gәlir nәdir?
A) ümumi mәhsulla istehsal xәrcinin fәrqidir
B) rentabellik sәviyyәsidir
C) ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
D) son mәhsulun әmtәәlik hissәsidir
E) ümumi xәrcin artan hissәsidir
521) Sual:ASKda son mәhsul nәdir?
A) ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrqi
B) istehsalın dinamik artımı
C) әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi
D) mәhsulun keyfiyyәti
E) mәhsulun istehlak dәyәri
522) Sual:ASKda sәmәrә nәyi әks etdirir?
A) hәrhansı tәdbirin nәticәsini
B) mәhsulun çoxalmasını
C) әmtәәlik mәhsulun artmasını
D) gәlirlәrin çoxalmasını
E) rentabelliliyin yüksәlmәsini
523) Sual:ASKda iqtisadi sәmәrәlilik iqtisadi inkişafın başlıca problemi kimi mürәkkәb nәdir?
A) ictimaiiqtisadi prosesidir
B) istehsal münasibәtidir
C) әmәk müqavilәsidir
D) qiymәt formasıdır
E) iqtisadi әlaqәdir
524) Sual:ASK müәssisә vә tәsәrrüfatları kredit vәsaitinә nә vaxt alırlar?
A) ona ehtiyac olanda
B) hәmişә
C) kredit tәklif edildikdә
D) maya dәyәri ucuzlaşdıqda
E) әmәk haqqı artdıqda
525) Sual:ASKda fәaliyyәt göstәrәn tәsәrrüfatların maliyyәlәşmәsi әsasәn hansı mәnbә hesabına
tәmin edilir?
A) öz vәsaiti
B) dövlәt vәsaiti
C) büdcә
D) bәlәdiyyә
E) icra hakimiyyәti

526) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmә daxil deyil?
A) әmәk haqqı
B) qiymәt
C) maliyyәkredit
D) vergi
E) sosialsığorta
527) Sual:ASKda uzun müddәtli kredit hansı mәqsәd üçün alınır?
A) strateji mәqsәdlәrә
B) maya dәyәrinin azaldılması
C) satışın tәşkilinә
D) texniki tәmirin aparılması
E) yolların çәkilmәsinә
528) Sual:ASKda kreditә tәlәbatın dövrlәr üzrә müxtәlif olması vә kreditdәn istifadәnin dәyişilmәsi
nә ilә әlaqәdardır?
A) istehsalın mövsümü xarakteri ilә
B) torpaqların mәhsuldarlığı ilә
C) әmәk ehtiyatı ilә
D) işçi qüvvәsi ilә
E) әmәk sәrfi ilә
529) Sual:ASKda qiymәtin bölüşdürmә funksiyası vasitәsi ilә әsasәn nә yerinә yetirilir?
A) material resursları bölüşdürülür
B) istehsal xәrci bölüşdürülür
C) әmәk haqqı bölüşdürülür
D) әmәk sәrfi bölüşdürülür
E) maya dәyәri bölüşdürülür
530) Sual:ASKda qiymәtin uçot vә ya ölçü funksiyası ilә nә müәyyәn olunur?
A) dәyәr göstәricilәri
B) rentabellik
C) satış qiymәti
D) istehsal xәrci
E) maya dәyәri
531) Sual:İstehsal vasitәlәri istehsal edәn vә emalı hәyata keçirәn sahәlәr öz әlaqә vә mәnafeyini
qurarkәn hansı sahәnin tәlәbatını nәzәrә almalıdır?
A) kәnd tәsәrrüfatı
B) nәqliyyat
C) ticarәt
D) texniki tәmir
E) sosial inkişaf

532) Sual:Sahә komplekslәrindә istehsaliqtisadi әlaqәlәr hansı tәlәbata uyğun tәnzimlәnir?
A) bazar münasibәtlәri ilә
B) tәnzimlәnmir
C) plana әsasәn
D) tәlәbata uyğun
E) göstәrişә әsasәn
533) Sual:ASKda istehsal olunan son mәhsulların istehlak dәyәrinin yüksәldilmәsi üçün onun
istehsalı ilә mәşğul olan sahәlәrdә nәyә nail olunmalıdır?
A) istehsaliqtisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinә
B) әmәk haqqının artmasına
C) maya dәyәrinin azldılmasına
D) әmәyin düzgün tәşkilinә
E) rentabelli olmasına
534) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsullar aşağıdakılardan hansından uyğun olmalıdır?
A) insanların zövqünә
B) gündәlik tәlәbata
C) yüksәk zәrәrliyә
D) yüksәk әmәk haqqına
E) maya dәyәrinә
535) Sual:ASKda istehsal olunan әrzaq mәhsulları nәyә tәminat vermәlidir?
A) insanların sağlamlığına
B) rentabelliyә
C) sәmәrәliliyә
D) ucuzlaşmasına
E) heç nәyә
536) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrindә mövcud olan әlaqәlәr nәyin tәmin edilmәsini hәyata
keçirmәlidir?
A) xәrcә qәnaәt edilmәli, mövsümlük azalmalı
B) texniki xidmәt yaxşılaşmalı
C) istehsal xәrci vә maya dәyәri yüksәlmәli
D) әmәk sәrfi artmalı
E) tikinti işlәri genişlәnmәlidir
537) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrinә daxil olan sahәlәrin sosialiqtisadi әlaqәsi müәyyәn
edilәrkәn onların nәyi nәzәrә alınmalıdır?
A) spesifik xüsusiyyәtlәr
B) ixtisaslaşma vәziyyәti
C) intensivlәşmә sәviyyәsi
D) iqtisadi sәmәrәlilik
E) satış qaydaları

538) Sual:Aqrarsәnaye sahә komplekslәrinә xammal istehsal edәn, tәdarük, emal, saxlama, satış,
istehsala xidmәt sahәlәrindәn hansı daxil deyil?
A) hamısı daxildir
B) istehsala xidmәt
C) satış vә saxlama
D) tәdarük vә emal
E) satışdan başqa hamısı
539) Sual:ASKnin sosial quruluşu vasitәsi ilә insanlara göstәrilәn sosial xidmәtlәrlә yanaşı daha
hansı göstәrici müәyyәn edilir?
A) kadr hazırlığı
B) maya dәyәri
C) istehsal xәrci
D) әmәk haqqı
E) әmәyin tәşkili
540) Sual:ASKnin quruluşunda әsas fond vә işçi qüvvәsi üzrә hansı sahәnin xüsusi çәkisi
yüksәkdir?
A) xammal istehsalı sahәsinin
B) emal sahәsinin
C) xidmәt sahәsinin
D) nәqliyyat sahәsinin
E) tikinti sahәsinin
541) Sual:ASKda xammal istehsalının azalması nәyin daha çox azalmasına sәbәb olur?
A) son mәhsul istehsalının
B) istehsal xәrcinin
C) maya dәyәrinin
D) mәnfәәtin
E) rentabelliyin
542) Sual:ASKda istehsal olunan mәhsulların ayrıayrı mәqsәdlәrә sәrf olunması ilә nә öyrәnilir?
A) xammalın istifadәsinin sәmәrәliliyi
B) heç nә
C) sahәlәrin tәlәbatı
D) sahәlәrin ehtiyatı
E) sahәlәrin fәaliyyәti
543) Sual:ASKnin quruluşu arasında necә әlaqә vә münasibәt yaradılmalıdır ki, o kompleksin
sәmәrәli fәaliyyәtinә şәrait yaratsın?
A) mәqsәdә uyğun
B) plana uyğun
C) әmrә әsasәn
D) qәrara uyğun
E) sәrәncama әsasәn

544) Sual:ASK özünәmәxsus xüsusiyyәtinә görә nәyi әhatә edir?
A) geniş әrazini
B) әhalini
C) suvarılan sahәlәri
D) maliyyә resurslarını
E) işçi qüvvәsini
545) Sual:ASKda torpaq vahidi bir işçi, bir adamsaat hesabına daha çox gәlir alınması nәyi әks
etdirir?
A) onlardan sәmәrәli istifadәni
B) gәlirlәrin artmasını
C) gәlirlәrin azalmasını
D) rentabelliyin yüksәldilmәsini
E) zәrәrliyin azalmasını
546) Sual:ASK әhalinin vә emal sәnaye sahәlәrinin tәlabatını necә ödәmәlidir?
A) etibarlı halda
B) planlı qaydada
C) plansız halda
D) ödәmәmәlidir
E) mütlәq deyildir
547) Sual:ASKnin son mәqsәdi hansı sәviyyәdә әmәk vә vәsait sәrfi ilә yüksәk son nәticәyә nail
olmqdır?
A) daha az
B) daha çox
C) daha yüksәk
D) sәmәrәsiz
E) mәhdud
548) Sual:Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çәkisi böyükdür?
A) su vә külәk
B) mexaniklәşmә
C) әmәyin tәşkili
D) yalnız suvarma
E) yalnız külәk
549) Sual:ASK sistemindә elmitexniki tәrәqqinin inkişafı k/tnın nәyә tәsirini güclәndirir?
A) әtraf mühitә
B) әmәk tәşkilinә
C) emal sahәlәrinә
D) satış sahәlәrinә
E) qiymәtlәrә

550) Sual:Xәstәlik vә zәrәrvericilәrә qarşı işlәdilәn kimyәvi maddәlәr nәyin tәrkibinә ciddi tәsir
göstәrir?
A) torpaq vә suyun
B) mәhsulların
C) keyfiyyәtin
D) toxumun
E) yemin
551) Sual:Aqrar sahәdә işlәdilәn kimyәvi dәrman vә birlәşmәlәr nәyin yaxşılaşmasına sәbәb olur?
A) mәhsulun keyfiyyәtinin
B) әmәk tәşkilinin
C) texnoloji prosesin
D) suvarma rejiminin
E) hәyat şәraitinin
552) Sual:Torpaq vә suvarma zamanı texnoloji rejimә әmәl edilmәmәsi nәyin azalmasına sәbәb
olur?
A) istehsalın
B) maya dәyәrinin
C) qiymәtin
D) әmәk haqqının
E) rentabelliyin
553) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında xәstәliklәrlә vә zәrәrvericilәrlә mübarizә mәqsәdi ilә istifadә olunan
kimyәvi maddәlәrin әtraf mühitә zәrәr vurması hansı sәbәbdәn baş verir?
A) dәrmanlar verilәrkәn texnoloji proseslәr pozulur
B) dәrmanlar çox işlәdilir
C) dәrmanların keyfiyyәti pisdir
D) dәrmanlar çox bahadır
E) dәrmanlar pis saxlanılır
554) Sual:Son illәr ölkәmizdә әtraf mühitin qorunması ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn әn
vacibi nәdir?
A) ekoloji ekspertizanın tәşkili
B) kimyәvi dәrmanların tәtbiqinin azaldılması
C) meliorasiya işinin sәmәrәli tәşkili
D) eroziyaya qarşı mübarizә
E) gübrәlәnmәnin azaldılması
555) Sual:Tәrәvәz mәhsullarına hәddindәn artıq gübrә verilmәsi onların tәrkibindә insanlar üçün
böyük tәhlükә olan nәyin yaranmasına sәbәb olur?
A) nitrat çoxalır
B) heç nә yaratmır
C) vitaminlәr artır
D) nitrat toplanmır
E) mәhsulun keyfiyyәti pislәşir

556) Sual:Torpaq sahәlәrindәn intensiv istifadәnin sürәtlәnmәsi nәyin baş vermәsini artırır?
A) münbitlik azalır, eroziya artır
B) mәhsuldarlıq yüksәlir
C) maşınlardan istifadә pislәşir
D) şoranlaşma azalır
E) suvarma sistemi pozulur
557) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında gübrәlәrdәn, kimyәvi dәrmanlardan düzgün istifadә edilmәmәsi nәyә
sәbәb olur?
A) әtraf mühit çirklәnir
B) mәhsul istehsalı azalır
C) mәhsulun keyfiyyәti pislәşir
D) iqtisadi sәmәrәlilik azalır
E) torpağın mәhsuldarlığı pislәşir
558) Sual:Bitki, heyvanat vә mikroorqanizmlәrin torpaq, iqlim, su ilә üzvü әlaqәli halda cәmiyyәt
üçün mәhsul istehsal etdiyi sistem nәdir?
A) ekolojiistehsal
B) intensiv
C) ekstensiv
D) istehsaliqtisadi
E) ekoloji mәhsul
559) Sual:ASKnin hansı istehsal vә xidmәt sahәlәri birlәşmәsi ilә formalaşır?
A) xammal istehsal edәn vә ona xidmәt göstәrәn
B) yalnız istehsal edәn
C) yalnız xidmәt sahәlәri
D) emal sahәlәri
E) nәqliyyat sahәlәri
560) Sual:ASKya daxil olan sahәlәr yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olması üçün öz
fәaliyyәtini nәyә uyğunlaşdırmalıdır?
A) kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәrinә
B) istehsalın artırılmasına
C) qiymәtin artırılmasına
D) maya dәyәrinin ucuzlaşmasına
E) әmәk sәrfinin artmasına
561) Sual:Regional quruluş vasitәsi ilә regionlarda nәyin inkişaf etdirilmәsi müәyyәnlәşdirilir?
A) tәlәb olunan sahәnin
B) yalnız istehsal sahәsinin
C) tәkcә xidmәt sahәlәrinin
D) tikinti sahәlәrinin
E) satış sahәlәrinin

562) Sual:Regional quruluş vasitәsilә nәyin regionlarda yerlәşdirilmәsi mәsәlәsi hәll olunur?
A) istehsalxidmәt sahәlәrin
B) işçi qüvvәsinin
C) әsas fondların
D) maşınmexanizmlәrin
E) tikinti müәssisәlәrinin
563) Sual:ASKnın tәşkilati quruluşu müәyyәn edilmәdikdә nәyә nail olmaq mümkün deyildir?
A) inteqrasiyanın vә iqtisadi әlaqәlәrin inkişafına
B) istehsalın artırılmasına
C) iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsinә
D) madditexniki tәchizata
E) satışın tәkmillәşdirilmәsinә
564) Sual:ASKnın sahә quruluşu nәyi әks etdirir?
A) kompleksin hansı sahәlәrdәn ibarәt olduğunu
B) kompleksin inkişafını
C) kompleksdә iqtisadi sәmәrәliliyi
D) kompleksdә intensivlәşmәni
E) kompleksdә istehsal münasibәtlәrini
565) Sual:ASKda istehsal olunan xammalın tәkrar istehsala cәlb edilmәsi sәviyyәsi nәyi әks etdirir?
A) fәaliyyәtin sәmәrәliliyini
B) fәaliyyәtin zәiflәmәsini
C) xammalın çoxalmasını
D) keyfiyyәtin yüksәlmәsini
E) әmәk sәrfinin yüksәlmәsini
566) Sual:ASKnın quruluşunun hәr bir mәrhәlәsindә kompleksin nәyi hәyata keçirilir?
A) obyektiv funksiya
B) istehsalın tәşkili
C) iqtisadi sәmәrәliliyi
D) texnoloji tәdbir
E) texniki tәdbir
567) Sual:ASK quruluşunun hәr hansında baş verәn nöqsan digәrinin fәaliyyәtinә necә tәsir edir?
A) fәaliyyәti pozulur
B) tәsir etmir
C) fәaliyyәti genişlәnir
D) fәaliyyәti sәmәrәli әlaqәlәnir
E) fәaliyyәti yüksәlir
568) Sual:ASK әmlakın vә torpağın özәllәşdirilmәsi nәyә geniş imkan açır?
A) xüsusiyyәtçiliyin inkişafın

B) istehsalın azalmasına
C) fondların artmasına
D) gәlirlәrin çoxalmasına
E) rentabelliyin yüksәlmәsinә
569) Sual:İntensivlәşmә nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindә nә baş verir?
A) yüksәlir
B) sabitlәşir
C) azalır
D) dәyişilmәz qalır
E) әmәk sәrfi azalır
570) Sual:Müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarında yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmağın
ümumi göstәricisi nәdir?
A) intensiv inkişaf
B) xәrclәrin azaldılması
C) әmәk haqqının artırılması
D) maya dәyәrinin yüksәldilmәsi
E) rentabellik
571) Sual:Әsas fondla cari istehsal xәrci arasında nisbәt müxtәlif olduğu şәraitdә intensivlik
sәviyyәsi cari istehsal xәrci üzrә necә hesablanır?
A) Torpaq vahidinә düşәn istehsal xәrci ilә
B) İstehsal xәrcinin çoxalması ilә
C) İstehsal xәrcinin strukturunun dәyişmәsi ilә
D) Torpaq sahәsinin artması ilә
E) İstehsal xәrcinin azalması sәviyyәsi ilә
572) Sual:Aqrar sahibkarlıq formalarında torpaq vә әmlakdan necә istifadә olunur?
A) sәrbәst
B) göstәriş әsasında
C) әmr әsasında
D) qәrara uyğun
E) tövsiyәlәrә әsasәn
573) Sual:Aqrar islahatlarlar әlaqәdar olaraq torpaq, әmlak vә s. necә bölüşdürülür?
A) normativlәrә әsasәn
B) göstәrişә әsasәn
C) әmrә әsasәn
D) tövsiyәlәrә әsasәn
E) sәrәncama әsasәn
574) Sual:İslahatın gedişatına kim nәzarәt edir?
A) islahat komissiyası
B) icra başçısı

C) tәsәrrüfat başçısı
D) elmi işçilәr
E) mütәxәssislәr
575) Sual:Aqrar islahatlar nәdәn başlanır?
A) torpaq vә әmlakın özәllәşdirilmәsindәn
B) әmlakın bölgüsündәn
C) sahibkarların müәyyәn edilmәsindәn
D) nәqliyyatın paylanmasından
E) torpağın paylanmasından
576) Sual:Böhranın getdikcә dәrinlәşmәsi ictimai tәsәrrüfatların fәaliyyәti prosesindә nәyin
güclәnmәsinә sәbәb olmuşdur?
A) lәğv edilmәsinin
B) inkişafının
C) zәiflәmәsinin
D) birlәşmәsinin
E) idarәedilmәsinin
577) Sual:İctimai tәsәrrüfatlarda maddi marağ necә qurulurdu?
A) sәmәrәsiz
B) plan әsasında
C) düzgün
D) sәmәrәli
E) mәrkәzdәn
578) Sual:İctimai tәsәrrüfatlarda torpaqdan vә әsas fondlardan necә istifadә olunur?
A) sәmәrәsiz
B) düzgün
C) sәmәrәli
D) planauyğun
E) plansız
579) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi texniki, texnoloji, sosial, iqtisadi, әmәk, qiymәt vә
s. amillәrin hansından asılıdır?
A) bunların hamısı
B) yalnız texnikitexnoloji
C) tәkcә sosialiqtisadi
D) әmәk vә vәsait
E) qiymәt
580) Sual:Mәhsul istehsalı, tәdarükü, satışı vә emalının sәmәrәli fәaliyyәti nәdәn asılıdır?
A) mәhsulun keyfiyyәti
B) maya dәyәri
C) istehsal xәrci

D) әmәk sәrfi
E) әmәk haqqı
581) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәti nәyә uyğun olmalıdır?
A) әmәk vә vәsait sәrfinә
B) әmәk haqqına
C) әmәk sәrfinә
D) maya dәyәrinә
E) rentabelliyә
582) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtlә satışı nә ilә bağlıdır?
A) qiymәt mexanizmi
B) әmәk haqqı
C) әmәk sәrfi
D) maya dәyәri
E) istehsal xәrci
583) Sual:Xammal istehsalçıları әrzaq mәhsullarının әksәr hissәsini harada reallaşdırır?
A) sәrbәst satır
B) emala verir
C) tәdarükә verir
D) satmır
E) pay verir
584) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammalının satışında istehsalçıların nәyi tәmin edilmәlidir?
A) sәrbәstliyi tәmin edilmәli
B) әmәk haqqı artırılmalı
C) әmәk sәrfi çoxaldılmalı
D) maya dәyәri yüksәldilmәli
E) rentabellik aşağı salınmalı
585) Sual:Xammal düzgün reallaşmadıqda istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyi sahәsindә nә baş verir?
A) sәmәrәlilik aşağı düşür
B) heç nә dәyişmir
C) sәmәrәlilik yüksәlir
D) sәmәrәlilik sabit qalır
E) sәmәrәliliyә tәsir etmir
586) Sual:Azәrbaycanda tütün fermentasiya müәssisәlәrinin istehsal gücü nә qәdәrdir?
A) 48 min ton
B) 50 min ton
C) 35 min ton
D) 40 min ton
E) 30 min ton

587) Sual:Azәrbaycan Respublikasında tәrәvәzçilikmeyvәçilik, әtsüd vә digәr emal
müәssisәlәrindә yenidәnqurmanın, müasirlәşmәnin, istehsal güclәrinin artırılması nәyә sәbәb
olmuşdur?
A) mәhsulun artmasına, keyfiyyәtin yaxşılaşmasına
B) son mәhsul istehsalının azalmasına
C) kadr hazırlığının yüksәlmәsinә
D) әmәk haqqının artmasına
E) mexaniklәşmәnin azalmasına
588) Sual:Aqrar islahatların hәyata keçirilmәsi hansı zәrurәtdәn baş verir?
A) böhranın dәrinlәşmәsi
B) istehsalın artımı
C) mәnfәәtin çoxalması
D) әmәk haqqının aşağı olması
E) maya dәyәrinin yüksәk olması
589) Sual:“Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20092013cü illәrdә sosialiqtisadi Dövlәt
Proqramı” nә vaxt tәsdiq olunmuşdur?
A) 14 aprel 2009cu il
B) 14 yanvar 2009cu il
C) 14 fevral 2009cu il
D) 14 mart 2009cu il
E) 14 may 2009cu il
590) Sual:Aqrar islahatların dәrinlәşmәsinә, iqtisadi mexanizmin tәkmillәşdirilmәsinә, sahibkarlıq
fәaliyyәtinin stimullaşmasına, müxtәlif güzәştlәrin tәtbiqinә hansı illәrdә әmәl olunmuşdur?
A) 1999 – 2004cü illәr
B) 19982002ci illәr
C) 19992003cü illәr
D) 2000 – 2002ci illәr
E) 2000 – 2004cü illәr
591) Sual:Hansı tәsәrrüfat formaları istehsal etdiyi vә reallaşdırdığı mәhsulların, әldә etdiyi
gәlirlәrin tam sahibidir?
A) xüsusi tәsәrrüfatlar
B) icarә müәssisәlәri
C) kömәkçi müәssisәlәr
D) aqrokombinatlar
E) xidmәt müәssisәlәri
592) Sual:Aqrar islahatların aparılmasının ümumi istiqamәtlәri, prinsiplәri, metodları, mexanizmlәri
kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?
A) Aqrar İslahatlar Komissiyası
B) elmi müәssisәlәr
C) ali mәktәblәr
D) vergi orqanları

E) inzibati orqanlar
593) Sual:Azәrbaycan Respublikasında müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun normativhüquqi bazanın
yaradılması, qәrarların qәbul edilmәsi, tәkliflәrin hazırlanması nәyin sürәtlә hәyata keçirilmәsinә
şәrait yaratmışdır?
A) aqrar islahatların sürәtlәnmәsi
B) istehsalın ixtisaslaşması
C) tәdarük sisteminin dәyişmәsi
D) tәchizatın azalması
E) әmәyin stimullaşması
594) Sual:Aqrar sferada torpaq vә әmlak özәllәşdirdikdәn sonra hansı proses hәyata keçirilir?
A) ictimai tәsәrrüfatlar lәğv olunur
B) istehsal artır
C) әmtәәlik mәhsul çoxalır
D) ictimai tәsәrrüfatlar möhkәmlәnir
E) idarәetmә mürәkkәblәşir
595) Sual:Aqrar islahatlara nәdәn başlanılır?
A) torpaq vә әmlakın özәllәşdirilmәsi
B) kadrların yerlәşdirilmәsi
C) idarәetmәnin müәyyәn edilmәsi
D) әmәyin tәşkili
E) istehsalın artırılması
596) Sual:Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nәyә görә zәruri prosesә çevrilmişdir?
A) aqrar sahәdә böhran artmışdır
B) әmәk haqqı artmışdır
C) istehsal xәrci azalmışdır
D) mәşğulluq yüksәlmişdir
E) әmәk mәhsuldarlığı yüksәlmişdir
597) Sual:Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn elmiistehsal birliklәri kim tәrәfindәn idarә olunurlar?
A) elmi şura
B) hәmkarlar tәşkilatı
C) bәlәdiyyәlәr
D) icra başçısı
E) iqtisadçılar
598) Sual:Aqrar sahibkarlıq forması olan kәndli (fermer) tәsәrrüfatı kim tәrәfindәn idarә olunur?
A) kollektivin başçısı
B) direktor
C) sәdr
D) bәlәdiyyә
E) aqronom

599) Sual:ASKda idarәetmә elminin mahiyyәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biri dә idarәetmәnin
nәyinin müәyyәnlәşdirilmәsidir?
A) funksya vә metodlarının
B) tәşkilinin
C) sadәlәşmәsinin
D) ucuzlaşmasının
E) bahalaşmasının
600) Sual:İstehsal prosesi mәrhәlәsindә insanlar arasında yaranan münasibәt fәaliyyәtinin nәyini
öyrәnilmәsi onun sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindә vacib şәrtdir?
A) qanunauyğunluqlarının
B) sadәlәşmәsinin
C) mürәkkәblәşmәsinin
D) pozulmasının
E) dәrk edilmәsinin
601) Sual:ASKda son nәticәnin yüksәldilmәsi başlıca olaraq nәdәn asılıdır?
A) istehsalemalın düzgün әlaqәlәnmәsindәn
B) xidmәtin sәviyyәsindәn
C) sosial problemlәrin yaranmasından
D) emalın gücünün azaldılmasından
E) tikintinin genişlәnmәsindәn
602) Sual:Emal müәssisәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi hәlledici sәviyyәdә nәdәn asılıdır?
A) xammaldan
B) mexaniklәşmәdәn
C) nәqliyyatdan
D) әmәk tәşkilindәn
E) tikinti xidmәtindәn
603) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәtinin sәviyyәsi nә ilә tәnzimlәnir?
A) mәhsul vahidinin әmәk vә vәsait sәrfi
B) iqtisadi mexanizm
C) әmәk mәhsuldarlığı
D) mexaniklәşmә sәviyyәsi
E) rentabellik
604) Sual:ASKda istehsal olunan xammal vә son mәhsulların qiymәtlәrinin artırılması düzgün
hesab olunmur. Nә üçün?
A) әhalinin hәyat şәraiti pislәşir
B) maya dәyәri artır
C) istehsal xәrci çoxalır
D) iqtisadi әlaqә pozulur
E) rentabellik aşağı düşür

605) Sual:Mәhsulların tәdarükü ilә әlaqәdar tәsdiq olunmuş müqavilәdә mәhsulun hәcmi, keyfiyyәti,
tәdarük vaxtı, mәhsulun qiymәtindәn başqa nә nәzәrdә tutulur?
A) tәrәflәrin mәsuliyyәti
B) maya dәyәri
C) istehsal xәrci
D) әmәk sәrfi
E) satış kanalları
606) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının mövcud tәdarük qaydaları mәhsul istehsalçılarına öz
mәhsullarını reallaşdırmaqda nә verir?
A) tam sәrbәstlik verir
B) әmәk sәrfini azaldır
C) pul gәliri çoxalır
D) maya dәyәri bahalaşır
E) mexaniklәşmә artır
607) Sual:Tәdarük prosesindә buraxılan nöqsanlar itkilәrin artmasına, qiymәtin bahalaşmasına vә
keyfiyyәtin pislәşmәsilә yanaşı nәyә mәnfi tәsir göstәrir?
A) son mәhsul azalır, qiymәti artır
B) әmәk haqqı artır
C) әmәk sәrfi çoxalır
D) maya dәyәri azalır
E) mәhsuldarlıq yüksәlir
608) Sual:Mәhsulların tәdarükündә buraxılan nöqsanlar hansı sahәyә daha çox zәrәr verir?
A) xammal istehsalı sahәsinә
B) emal sahәsinә
C) tәdarük sahәsinә
D) satış sahәsinә
E) saxlama sahәsinә
609) Sual:ASK ilә xalq tәsәrrüfatının digәr sahәlәri arasında әlaqә әsasәn hansı yolla hәyata
keçirilir?
A) mal mübadilәsi
B) istehlak
C) istehsal
D) yığım
E) infrastruktur
610) Sual:ASKnin iqtisadi әsasını ona daxil olan sahәlәr arasındakı nә tәşkil edir?
A) iqtisadi sәmәrә
B) әmәk haqqı
C) mәnfәәt
D) uçot

E) iqtisadi әlaqә
611) Sual:ASKnin iqtisadiyyatı elmi digәr iqtisad elmlәrindәn nә ilә fәrqlәnir?
A) istehsal şәraiti ilә
B) iqtisadi göstәricilәrlә
C) özünәmәxsus xüsusiyyәtlә
D) gәlirlәrlә
E) әmәk haqqı ilә
612) Sual:ASKnin iqtisadiyyatı elmi kompleksinin dairәsindә nәdә baş verәnlәri tәdqiq edir?
A) istehsalın sәviyyәsindә
B) istehsal xәrcindәn
C) proses vә hadisәlәrdә
D) gәlirlәrdә
E) mәnfәәtdә
613) Sual:Tәbii iqlim şәraiti, torpaq sahәlәri, işçi qüvvәsi nәyin sürәtlә inkişafını tәmin edir?
A) elmitexniki tәrәqqinin
B) әmәk mәhsuldarlığını
C) xammal istehsalını
D) meliorasiyanın
E) suvarmanın
614) Sual:ASK mәhsulları ilә әhalinin vә ölkәnin tәlabatını ödәmәk mümkündürmü?
A) nisbәtәn
B) yox
C) tamamilә
D) qeyri realdır
E) ayrıayrı sahәlәr üzrә
615) Sual:ASKnın qarşısında duran mәqsәdә nail olmaq üçün ona daxil olan istehsalxidmәt
sahәlәrindә mövcud potensialdan necә istifadә olunmalıdır?
A) quruluşu dәyişdirilmәli
B) istiqamәti yenilәşmәli
C) dolğun istifadә olunma
D) xәrclәr artırılmalı
E) xәrclәr azaldılmalıdır
616) Sual:әrzaq vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәnşәli mәhsulları istehsal edәn, tәdarükü vә emalını
aparan, son mәhsula çevrәn, әhalinin hәyat şәraitini yaxşılaşdıran birlik nәdir?
A) istehsal kompleksi
B) xidmәt kompleksi
C) sosial kompleks
D) aqrarsәnaye kompleksi
E) tәdarük kompleksi

617) Sual:ASKda bazar iqtisadiyyatının inkişafı istehsalxidmәt sahәlәri arasında nәyin
formalaşmasını tәmin etmişdir?
A) tәdarükün
B) tәchizatın
C) әlaqә vә asıllıqların
D) maliyyәnin
E) kreditlәşmәnin
618) Sual:ASKda bazar münasibәtlәri inkişaf etdikcә nә meydana çıxır?
A) yeni torpaq sahәlәri
B) yeni istehsal sahәlәri
C) yeni maşınlar
D) yeni işçilәr
E) yeni nәqliyat formaları
619) Sual:ASKda bazar münasibәtlәri nәyin formalaşmasına real şәrait yaradır?
A) işçi qüvvәsinin
B) gәlirlәrin
C) mәnfәәtin
D) qiymәtin
E) sahibkarlığın
620) Sual:Yeyinti, yüngül, toxuculuq sәnaye sahәlәrinin xammalla tәmin olunmasının neçә faizini
ASK ödәyir?
A) 5060%
B) 6070%
C) 7090%
D) 4050%
E) 90100%
621) Sual:ASKnın iqtisadiyyatı elmi başlıca olaraq nәyi öyrәnir?
A) әhalinin artımı prosesini
B) әhalinin yerdәyişmәsini
C) baş verәn ictimaiiqtisadi hadisә vә proseslәri
D) eroziyanın baş vermә prosesini
E) torpaqların şoranlaşma prosesini
622) Sual:ASK sistemindә istehsal münasibәtlәri ilә mәhsuldar qüvvәlәr arasındakı әlaqәlәr nә ilә
tәnzimlәnir?
A) istehsal artımı ilә
B) obyektiv iqtisadi qanunlarla
C) әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә
D) gәlirlәrin istifadәsi ilә
E) qanunlara baxmadan

623) Sual:ASK ölkә әhalisinin әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları ilә tәlәbatını necә ödәyir?
A) fizioloji normalara uyğun
B) fizioloji normadan artıq
C) fizioloji normadan aşağı
D) fizioloji norma müәyyәn edilmir
E) fizioloji normalar nәzәrә alınmır
624) Sual:ASK formalaşmasının mәnası nәdir?
A) әhalinin vә ölkәnin tәlәbatının tәmin edilmәsi
B) әhalinin çoxaldılması
C) resursların artırılması
D) torpaqların genişlәndirilmәsi
E) xidmәtlәrin mәhdudlaşması
625) Sual:Aqrarsәnaye kompleksi aşağıdakılardan hansının yüksәldilmәsinә xidmәt edir?
A) torpaq sahәlәrinin artmasına
B) әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә
C) suvarmanın çoxaldılmasına
D) hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә
E) әmәk haqqının artırılmasına
626) Sual:Aqrarsәnaye kompleksi nәdir?
A) mәhsul istehsalının çoxalması
B) әmtәәlik mәhsulun artması
C) müvafiq istehsalxidmәt sahәlәrinin birlәşmәsi
D) istehsalın tәşkili
E) istehsalın maliyyәlәşmәsi
627) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә aşağıdakılardan hansı yenidәn formalaşır?
A) üzümlüklәr
B) meyvә bağları
C) heyvandarlıq sahәlәri
D) istehsaliqtisadi әlaqәlәr
E) nәqliyyat formaları
628) Sual:Aqrar islahatlar nәticәsindә nәyin artmasına nail olunur?
A) kooperasiyanın
B) mexaniklәşmәnin
C) avtomatlaşmanın
D) qismәn mexaniklәşmәnin
E) eroziyanın
629) Sual:ASKda islahatlar nәyin dәrinlәşmәsini tәmin etmişdir?
A) ixtisaslaşma sәviyyәsinin

B) suvarmanın
C) mexaniklәşmәnin
D) mәhsul satışının
E) gәlirlәrin bölgüsünün
630) Sual:Bazar münasibәtlәrinin formalaşması ASKda nәyin inkişafına şәrait yaradır?
A) emal sahәlәrinin
B) tәdarük işinin
C) әmәk haqqının
D) mülkiyyәt formalarının
E) istehsal sahәlәrinin
631) Sual:Bazar münasibәtlәrinin inkişafı ASKda nәyin yenilәşmәsinә sәbәb olur?
A) istehsal vasitәlәrinin
B) әmәk haqqının
C) tәsәrrüfatçılıq üsullarının
D) mәhsul istehsalının
E) işçi qüvvәsinin
632) Sual:ASK müәssisә vә tәsәrrüfatları kredit vәsaitinә nә vaxt alırlar?
A) hәmişә
B) ona ehtiyac olanda
C) kredit tәklif edildikdә
D) maya dәyәri ucuzlaşdıqda
E) әmәk haqqı artdıqda
633) Sual:ASKda fәaliyyәt göstәrәn tәsәrrüfatların maliyyәlәşmәsi әsasәn hansı mәnbә hesabına
tәmin edilir?
A) dövlәt vәsaiti
B) büdcә
C) bәlәdiyyә
D) icra hakimiyyәti
E) öz vәsaiti
634) Sual:ASKda iqtisadi mexanizm formalaşarkәn aşağıdakıhansıların nәzәrә alınmasına ehtiyac
yoxdur?
A) tәbiiiqlim
B) bioloji
C) istehsal xüsusiyyәtlәri
D) әmәk haqqı siyasәti
E) maliyyә imkanları
635) Sual:ASKnin tәsәrrüfatlarının başqa müәssisә vә tәşkilatlarla әlaqә vә münasibәti hansı yolla
hәyata keçirilir?
A) yalnız plana әsasәn

B) göstәrişә uyğun
C) nağd vә hesablaşma
D) әmәk sazişinә
E) maya dәyәrinә
636) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmә daxil deyil?
A) qiymәt
B) maliyyәkredit
C) әmәk haqqı
D) vergi
E) sosialsığorta
637) Sual:ASKda uzun müddәtli kredit hansı mәqsәd üçün alınır?
A) maya dәyәrinin azaldılması
B) satışın tәşkilinә
C) texniki tәmirin aparılması
D) strateji mәqsәdlәrә
E) yolların çәkilmәsinә
638) Sual:ASKda kreditә tәlәbatın dövrlәr üzrә müxtәlif olması vә kreditdәn istifadәnin dәyişilmәsi
nә ilә әlaqәdardır?
A) istehsalın mövsümü xarakteri ilә
B) torpaqların mәhsuldarlığı ilә
C) әmәk ehtiyatı ilә
D) işçi qüvvәsi ilә
E) әmәk sәrfi ilә
639) Sual:ASK müәssisәlәrindә maliyyәlәşmәnin başlıca mәnbәyi nәdir?
A) dövlәt vәsaiti
B) әldә edilәn pul gәliri
C) ümumi mәhsul istehsalı
D) әldә edilәn mәnfәәt
E) xarici investisiyalar
640) Sual:ASKda kreditin başlıca növü hansıdır?
A) müddәtsiz
B) güzәştli
C) qısa, orta vә uzun müddәtli
D) müddәtli
E) mәhdud müddәtli
641) Sual:ASKda islahatların inkişafı maliyyәkredit münasibәtlәrinә necә tәsir etmişdir?
A) tәsiri olmamışdır
B) sistem lәğv olmuşdur
C) münasibәtlәr yenilәşmişdir

D) rolu azalmışdır
E) әhәmiyyәti aşağı düşmüşdür
642) Sual:ASKda qiymәtin bölüşdürmә funksiyası vasitәsi ilә әsasәn nә yerinә yetirilir?
A) istehsal xәrci bölüşdürülür
B) әmәk haqqı bölüşdürülür
C) әmәk sәrfi bölüşdürülür
D) material resursları bölüşdürülür
E) maya dәyәri bölüşdürülür
643) Sual:ASKda qiymәtin uçot vә ya ölçü funksiyası ilә nә müәyyәn olunur?
A) rentabellik
B) satış qiymәti
C) istehsal xәrci
D) dәyәr göstәricilәri
E) maya dәyәri
644) Sual:Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә iqtisadi mexanizmin qiymәt, maliyyә, kredit,
vergi vә s. proseslәri nәdir?
A) tarazlaşdırmalardır
B) istiqamәtlәrdir
C) tәmәrküzlәşdirmәlәrdir
D) intensivlәşdirmәlәrdir
E) ixtisaslaşdırmalardır
645) Sual:İqtisadi mexanizm ASKnın inkişafı ilә әlaqәdar nәyin nәzәrә alınmasını tәmin etmәlidir?
A) kadr hazırlığını
B) torpaqların genişlәnmәsini
C) istehsalın bütün xüsusiyyәtlәrini
D) tәdarük sistemini
E) tәchizat üsullarını
646) Sual:ASKnin iqtisadi mexanizmi nәdir?
A) istehsal üsuludur
B) iqtisadi vasitәlәrin mәcmusudur
C) tәdarük sistemidir
D) satış formalarıdır
E) nәzarәtin әsasıdır
647) Sual:Aşağıdakı idarә vә müәssisәlәrdәn hansı xammalın tәdarük işi ilә mәşğul olmur?
A) dövlәt vә emal müәssisәlәri
B) idarә vә müәssisәlәr
C) kooperativlәr, ictimai tәşkilatlar
D) tәsәrrüfatlararası müәssisәlәr
E) әhali, ayrıayrı şәxslәr

648) Sual:ASKda formalaşan çoxukladlı iqtisadiyyatın vә sahibkarlıq formalarının ümumi
inkişafının әsas istiqamәti nәdir?
A) ixtisaslaşma
B) tәmәrküzlәşmә
C) tәnzimlәnmә
D) sabitlәşmә
E) intensivlәşmә
649) Sual:ASKda intensivlәşmә istehsalın inkişafını vә iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini
tәmin edәn iqtisadi qanunların nәyindәn irәli gәlir?
A) öyrәnilmәsindәn
B) dәrk olunmasından
C) yenilәşmәsindәn
D) tәlәblәrindәn
E) yenilәşmәsindәn
650) Sual:ASKnin intensiv inkişafı ilә kim mәşğul olur?
A) bәlәdiyyәlәr
B) icra hakimiyyәti
C) elmi işçilәr
D) mütәxәssislәr
E) sahibkarların özü
651) Sual:Heyvandarlığın intensiv inkişafı üçün nәyә nail olunmalıdır?
A) Yalnız cins tәrkib yaxşılaşmalıdır
B) Yalnız madditexniki baza möhkәmlәnmәlidir
C) Yalnız yemçilik inkişaf etdirilmәlidir
D) İstehsalın vә әmәyin tәşkili yaxşılaşmalıdır
E) Bunların hamısına nail olunmalıdır
652) Sual:İntensivlәşmәnin iqtisadi sәmәrәliliyi necә hesablanır?
A) Ümumi mәhsulun (gәlir, mәnfәәt) әmәk sәrfinә nisbәti ilә
B) Ümumi mәhsulun gәlirinә nisbәti ilә
C) Ümumi mәhsulun işçilәrin sayına nisbәti ilә
D) Ümumi mәhsulun torpağa nisbәti ilә
E) Ümumi mәhsulun fonda nisbәti ilә
653) Sual:әsas fondla cari istehsal xәrci arasında nisbәt müxtәlif olduğu şәraitdә intensivlik
sәviyyәsi cari istehsal xәrci üzrә necә hesablanır?
A) İstehsal xәrcinin çoxalması ilә
B) İstehsal xәrcinin strukturunun dәyişmәsi ilә
C) Torpaq sahәsinin artması ilә
D) Torpaq vahidinә düşәn istehsal xәrci ilә
E) İstehsal xәrcinin azalması sәviyyәsi ilә

654) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında intensivliyin ümumi sәviyyәsi necә müәyyәn edilir?
A) Әsas fond vә cari xәrcinin cәminin torpaq vahidinә nisbәti ilә
B) Torpağa düşәn cәmi fondla
C) Torpağa düşәn cәmi xәrclә
D) Tәsәrrüfatın gәliri ilә
E) Әldә edilәn mәnfәәt ilә
655) Sual:ASKda intensivlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsindә istifadә olunan müqayisәlәr hansı
tәyinata malikdir?
A) dәyişәn
B) dinamik
C) ümumi vә xüsusi
D) sabit
E) qeyrisabit
656) Sual:Tәsәrrüfat, müәssisә vә kollektivlәrin birinin digәrinә nisbәtәn intensivlik sәviyyәsinin
yuxarı, aşağı, zәif vә s. olması nә ilә müәyyәn edilir?
A) maya dәyәri ilә
B) әmәk sәrfi ilә
C) istehsal xәrci ilә
D) mexaniklәşmә ilә
E) müqayisә ilә
657) Sual:ASKda intensiv inkişaf şәraitindә istehsal üsullarının dәyişdirilmәsini, texnika vә
texnologiyanın yaxşılaşmasını nә tәlәb edir?
A) әmәyin tәşkili
B) istehsalın strukturu
C) әmәk vә vәsait qoyuluşu
D) satış üsulları
E) tәchizat formaları
658) Sual:ASKda istehsalın intensiv inkişafı nәyә әsaslanır?
A) istehsal xәrcinin azalmasına
B) әmәk sәrfinin aşağı salınmasına
C) әmәk vә vәsaitin vahid mәqsәdә cәmlәşmәsi
D) kadr hazırlığına
E) әmәk haqqının artırılmasına
659) Sual:ASKda ekstensiv inkişaf şәraitindә әmәk vә vәsait sәrfi nәyә yönәldilir?
A) kadr hazırlığına
B) әhalinin artmasına
C) әhali yer dәyişmәlәrә
D) istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsinә
E) әmәk sәrfinin azalmasına

660) Sual:Müasir dövrdә ASKnın inkişafının başlıca istiqamәti nәdәn ibarәtdir?
A) torpaqların artırılması
B) işçilәrin çoxaldılması
C) texniki tәmirin güclәndirilmәsi
D) ekstensiv inkişaf
E) intensiv inkişaf
661) Sual:Müxtәlif tәsәrrüfatçılıq formalarında yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmağın
ümumi göstәricisi nәdir?
A) xәrclәrin azaldılması
B) әmәk haqqının artırılması
C) maya dәyәrinin yüksәldilmәsi
D) intensiv inkişaf
E) rentabellik
662) Sual:Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilә әlaqәdar olaraq intensivlәşmәnin rolu vә sәmәrәliliyindә
nә baş verir?
A) heç nә
B) dәyişilmәz qalır
C) yüksәlir
D) sadәlәşir
E) mürәkkәblәşir
663) Sual:İntensivlәşmә nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsindә nә baş verir?
A) sabitlәşir
B) azalır
C) dәyişilmәz qalır
D) yüksәlir
E) әmәk sәrfi azalır
664) Sual:ASKda torpaq sahәsi, ona yönәldilәn әsaslı vәsait, sәrf olunan әmәk arasındakı qarşılıqlı
münasibәtlәr nәyi xarakterizә edir?
A) istehsalın strukturunu
B) istehsalın istiqamәtini
C) istehsalın intensivlәşmәsini
D) istehsal xәrcini
E) maya dәyәrini
665) Sual:Aqrar islahatlar vә sahibkarlığın inkişafı intensivlәşmәnin göstәricilәrindә nәyә şәrait
yaratmışdır?
A) onların çoxalmasına
B) onların dәyişmәsinә
C) onların azalmasına
D) onların sayının artmasına

E) onların sayının sabitlәşmәsinә
666) Sual:әhalinin sosial vәziyyәti vә hәyat şәraiti, sosialmәdәni vә abadlıq sahәsindә işlәr
inteqrasiyanın hansı mәrhәlәsini tәşkil edir?
A) iqtisadi
B) sosial
C) texnikitәşkilati
D) texnoloji
E) tәşkilati
667) Sual:ASKda inteqrasiya prosesi hansı yolla hәyata keçirilir?
A) istehsalın genişlәndirilmәsi
B) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının qarşılıqlı әlaqәlәrinin inkişafı
C) emal sahәlәrinin genişlәnmәsi
D) satış kanallarının çoxaldılması
E) tәdarükün lәğv edilmәsi
668) Sual:ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün ona daxil olan sahәlәrdә nәyin inkişafı tәmin
edilmәlidir?
A) әhalinin artımı
B) әmәk ehtiyatının çoxalması
C) iqtisadi әlaqә vә kooperasiya
D) әmәk sәrfi
E) rentabellik
669) Sual:Regionlarda ASKnin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsinә tәsir göstәrәn amil әsasәn nәdir?
A) mәhsul istehsalının azalması
B) әmtәәlik mәhsulun aşağı düşmәsi
C) әmәk ehtiyatı vә işçi qüvvәsindәn düzgün istifadә
D) әmәk sәrfinin azalması
E) mәnfәәtin alınmaması
670) Sual:ASK formalaşarkәn әrazisahә strukturu düzgün qurulmadıqda nәyi hәll etmәk mümkün
deyil?
A) sahәlәrarası inkişaf problemlәri
B) torpaqların qorunmasını
C) әmәk mübahisәlәrini
D) müәssisәlәrarası ziddiyyәtlәri
E) әmәyin tәşkilini
671) Sual:ASKda son mәhsulun artırılması vә istehlakçılara çatdırılması prosesini düzgün hәyata
keçirmәk üçün nә edilmәlidir?
A) xammal artırılmalıdır
B) әmәk haqqı çoxaldılmalıdır
C) mәnfәәt azaldılmalıdır
D) münasib әlaqәlәr qurulmalıdır

E) proses dayanmalıdır
672) Sual:Tәsәrrüfat kompleksindә istehsal prosesindә nә baş verir?
A) istehsal prosesi uzanır
B) sәnayelәşmә sürәtlәnir
C) mexaniklәşmә zәiflәyir
D) suvarma prosesi artır
E) gübrәlәrinin azalır
673) Sual:Tәsәrrüfat komplekslәrdә nәdәn sәmәrәli istifadә olunur?
A) mexaniklәşmәdәn
B) elektriklәşmәdәn
C) ehtiyat hissәlәrdәn
D) әmәk vә vәsait sәrfindәn
E) әmlakdan
674) Sual:Tәsәrrüfat komplekslәrinin formalaşması üçün ilk dörvlәr tәsәrrüfatlarda nәyin
yaranmasına nail olunurdu?
A) tikinti sahәlәrinin
B) tәmir müәssisәlәrinin
C) ticarәt sahәsinin
D) sosial sahәnin
E) emal sahәlәrinin
675) Sual:Tәsәrrüfat kompleksi necә formalaşmışdır?
A) tәsәrrüfatların birlәşmәsi
B) tәsәrrüfatların ayrılması
C) bir tәsәrrüfat dairәsindә
D) çoxlu tәsәrrüfat dairәsindә
E) tәsәrrüfatın lәğv edilmәsindә
676) Sual:ASKda sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә aşağıdakılardan hansının sәmәrәliliyi
yüksәldilmәlidir?
A) iqtisadi әlaqәlәrin
B) zәrәrlik sәviyyәsinin
C) maya dәyәrinin
D) istehsal xәrcinin
E) rentabelliyin
677) Sual:ASK formalaşarkәn aşağıdakı amillәrdәn hansının nәzәrә alınması tәlәb olunur?
A) iqtisadi sәmәrә
B) mәnfәәt
C) әlaqәlәrin sabitliyi
D) rentabellik
E) zәrәrlik

678) Sual:Mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişmәsi, ictimaiiqtisadi münasibәtlәrin yenilәşmәsi,
istehsalın inkişafına tәmin edәn şәraitә nә kimi tәsir etmişdir?
A) tәsiri olmamış
B) dәyişilmә baş vermәmiş
C) yeni şәrait formalaşmış
D) mәhsul artmış
E) gәlirlәr çoxalmışdır
679) Sual:Regionlarda ASKnın sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nә edilmәlidir?
A) torpaqların artırılması
B) maliyyә imkanları vә әlaqәlәr düzgün qurulmalı
C) suvarma genişlәndirilmәli
D) әmәk haqqı artırılmalı
E) mexaniklәşdirmә yüksәldilmәlidir
680) Sual:ASKda son mәhsul istehsalının artırılması vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün nә
edilmәlidir?
A) torpaq genişlәndirilmәlidir
B) xәrc azaldılmalıdır
C) sәmәrәli fәaliyyәt qurulmalıdır
D) sahә azaldılmalıdır
E) mәnfәәt artırılmalıdır
681) Sual:Aqrarsәnaye inteqrasiyasının inkişafı nәticәsindә emal sәnayesinin kәnd tәsәrrüfatına
tәsirindә nә baş verir?
A) tәsir azalır
B) tәsir olmur
C) tәsir güclәnir
D) tәsir zәiflәyir
E) tәsirә ehtiyac qalmır
682) Sual:ASKda son mәhsul istehsalında iştirak edәn sahәlәrin fәaliyyәtinin genişlәnmәsi
sahәlәrarası әlaqәlәrә necә tәsir göstәrir?
A) onların sayı mәhdudlaşır
B) onların sayı daima artır
C) onların sayı sabit qalır
D) onların sayı azalır
E) әlaqәlәrә ehtiyac olmur
683) Sual:Hәr hansı mәhsulun son mәhsula çevrilmәsi ilә әlaqәdar olaraq ictimai әmәk bölgüsündә
nә baş verir?
A) әmәk bölgüsü dәyişmir
B) әmәk bölgüsü sadәlәşir
C) әmәk bölgüsü mürәkkәblәşir
D) әmәk bölgüsü dәrinlәşir

E) әmәk bölgüsü lәğv olunur
684) Sual:Xәstәlik vә zәrәrvericilәr geniş yayıldıqda mübarizә necә aparılmalıdır?
A) әl ilә
B) tәyarә ilә
C) maşın mexanizmlә
D) göstәrişә әsasәn
E) tövsiyәyә uyğun
685) Sual:Bitkiçilikdә xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә hansı üsüllarla aparılır?
A) heç bir üsulla
B) necә bacarırlar, helә dә aparırlar
C) mübarizә mütәxәssislәr tәrәfindәn aparılır
D) әl ilә, maşınlarla, tәyyarәlәrlә
E) әmrә әsasәn
686) Sual:Mәhsulların müxtәlif şәraitdә istehsalı onların xәstәlik vә zәrәrvericilәrә tutulmasına necә
tәsir edir?
A) müxtәlif formada tutulur
B) eyni sәviyyәdә tutulur
C) xәstәliyә tutulmur
D) zәrәrvericilәrә tutulmur
E) dәmyәdә xәstәlik olmur
687) Sual:Aqrokimyәvi xidmәt itkilәrin qarşısının alınmasında nә kimi әhәmiyyәtә malikdir?
A) әlaqәsi yoxdur
B) çox az tәsir edir
C) nisbi әlaqәyә malikdir
D) hәlledici rolu vardır
E) müxtәlif göstәricilәrdir
688) Sual:Torpaqiqlim şәraitindәn asılı olaraq torpaqlara verilәn gübrәlәrin tәsiri arasında fәrq
olurmu?
A) fәrq olmur
B) fәrq olmamalıdır
C) kәskin fәrq olur
D) nisbi eynilik olur
E) heç nә olmur
689) Sual:Mәhsuldarlığın artması nәticәsindә mәhsul vahidi hesabına әmәk vә vәsait sәrfindә nә baş
verir?
A) onlar yüksәlir
B) nisbi vәziyyәt dәyişmir
C) onlar kәskin olaraq çoxalır
D) onlar xeyli azalır

E) heç nә olmur
690) Sual:Torpaqlara gübrәlәr nәyә әsasәn verilmәlidir?
A) mәhsula görә
B) mәhsuldarlıq әsasında
C) mexaniklәşmә ilә
D) aqrotexniki norma ilә
E) necә gәldi
691) Sual:Mәhsul istehsalının artırılması üçün xәstәlik vә zәrәrvericilәrlә mübarizә, gübrәlәnmә vә
s. nәyi tәşkil edir?
A) intensivlәşmәni
B) ekstensiv inkişafı
C) yardımçı işlәri
D) mexaniklәşmәni
E) aqrokomyәvi xidmәti
692) Sual:ASK sistemindә xammal, son mәhsul istehsal resursları әsasәn hansı nәqliyyat növü ilә
daşınır?
A) yalnız avtomobil
B) әn çox qatarla
C) әn çox qoşqularla
D) avtomobil vә traktor qoşquları ilә
E) dәmiryolu nәqliyyatı ilә
693) Sual:Azәrbaycan Respublikasının ASKdә kәnd tәsәrrüfatı xammalının, istehsal resurslarının
daşınması xidmәti harada baş verir?
A) yalnız ölkә daxilindә
B) yalnız xarici ölkәlәrdә
C) yalnız beynәlxalq marşrutlarda
D) bunların hamısında
E) ölkәmizdә yükdaşıma xidmәti yoxdur
694) Sual:ASKda aqrokimyәvi xidmәtin iqtisadi sәmәrәliliyi müәyyәn edilәrkәn nәyin aqrokimyәvi
xidmәt xәrcinә nisbәtindәn istifadә olunur?
A) istehsal olunan mәhsulun
B) istehsal xәrcinin
C) maya dәyәrinin
D) alınan әlavә mәnfәәtin
E) әmәk şәrtinin
695) Sual:Bitkilәrin xәstәlik vә zәrәrvericilәrdәn qorunmasında vә bu yolla istehsalın artırılmasında
nәyin әhәmiyyәti böyükdür?
A) torpağın şumlanmasının
B) әkinlәrin suvarılmasının
C) әmәyin tәşkilinin

D) istehsalın stimullaşdırılmasının
E) aqrokimyәvi xidmәtin düzgün tәşkilinin
696) Sual:ASKda iqtisadi münbitliyә qiymәt verilmәnin hansı göstәrici әsas götürülür?
A) zәrәrlik münbitliyi
B) gәlirlik sәviyyәsi
C) orta sәviyyә
D) mütlәq vә nisbi münbitlik
E) mәnfi münbitlik
697) Sual:Torpağın iqtisadi münbitliyi nәdir?
A) tәbii vә süni münbitliyin әlaqәsi
B) mәhsulun artması
C) әmtәәlik mәhsul istehsalı
D) pul gәlirinin çoxalması
E) zәrәrliyin yüksәlmәsi
698) Sual:ASKda әkin dövriyyәsi sistemi nәdir?
A) әkin sahәsinin seçilmәsi
B) bitkilәrin yerlәşdirilmәsi
C) mәhsuldar bitkilәrin seçilmәsi
D) mexaniklәşmәnin aparılması
E) suvarmanın aparılması
699) Sual:ASK müәssisәlәrinә aqrokimyәvi xidmәt işlәri kim tәrәfindәn göstәrilir?
A) kәnd tәsәrrüfatı nazirliyi
B) bәlәdiyyәlәr
C) yerli icra orqanları
D) elmi institutlar
E) xüsusi xidmәt tәşkilatları
700) Sual:Xammal istehsalının artırılmasında, keyfiyyәtin yüksәldilmәsindә vә itkilәrin qarşısının
alınmasında aşağıdakılardan hansının әhәmiyyәti daha böyükdür?
A) әmәyin tәşkili
B) istehsalın genişlәndirilmәsi
C) istehsal xidmәtlәrinin
D) nәqliyyat xidmәtlәrinin
E) tikinti xidmәtlәrinin

