Test: 0125_Az_Æ
yani_Yekun imtahan
Fenn: 0125 Dünya әrzaq tәhlükәsizliyi vә beynәlxalq tәcrübә
Sual sayi: 700
1) Sual:Әn çох kоfе istеhsаl vә iхrаc еdәn ölkәlәr:
A) Brаziliyа, Hәbәşistаn
B) Cәnubi Аfrikа Rеspublikаsı
C) Çin Хаlq Rеspublikаsı
D) Mоnqоlustаn Хаlq Rеspublikаsı
E) Yаpоniyа
2) Sual:Ölkәlәrin tәsәrrüfatçılıq formalarında nәdәn istifadә olunur?
A) tәbii iqtisadi xüsusiyyәtlәrdәn
B) әhalinin marağı
C) әhalinin sayı
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
3) Sual:Ölkәlәrin tәsәrrüfatçılıq formalarında nәdәn istifadә olunur?
A) tәbii iqtisadi xüsusiyyәtlәrdәn
B) әhalinin marağı
C) әhalinin sayı
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
4) Sual:Әrzaq vә Kәnd tәsәrrüfatı üzrә tәşkilat (FAO) nә zaman tәsis edilmişdir?
A) 16 oktyabr 1945ci il
B) 16 oktyabr 1946ci il
C) 16 oktyabr 1947cı il
D) 16 oktyabr 1948ci il
E) 16 oktyabr 1949ci il
5) Sual:Әrzaq vә Kәnd tәsәrrüfatı üzrә tәşkilat (FAO) hansı mәsәlәlәrlә mәşğul olur?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Dünyada әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı mәsәlәlәri ilә
C) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә әrzaq yardımının edilmәsinin koordinasiyası ilә
D) Kәnd tәsәrrüfatının inkişafına dәstәk olması mәsәslәlәri ilә
E) Texniki kömәk layihәlәrinin içlәnib hazirlanması vә hayata kecirilmәsi mәsәlәlәri ilә
6) Sual:Dünyada әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı mәsәlәlәri ilә hansı tәşkilat mәşğul olur?
A) FAO
B) Dünya Bankı
C) Beynәlxalq Valyuta Fondu
D) Beynәlxalq Inkişaf vә Yenidәnqurma Bankı
E) Bütün cavablar sәhvdir

7) Sual:Dünya әrzaq sisteminin aparıcı hәlqәsi hansıdır?
A) İnkişaf etmiş ölkәlәr
B) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
C) Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
8) Sual:Qidanın әsas mәnbәyi kimi nә çixiş edir?
A) Kәnd tәsәrrüfatı
B) Emal sәnayesi
C) Qida kompleksi
D) Ev tәsәrrüfatları
E) Bütün cavablar sәhvdir
9) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsinin vacib tәrkib hissәsini nә tәşkil edir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Qida mәhsullarının istehsalı
C) Qida mәhsullarının paylaşdırılması
D) Qida mәhsullarının mübadilәsi
E) Qida mәhsullarının istehlakı
10) Sual:Qlobal әrzaq sisteminә hansı amillәr tәsir göstәrir:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Fizikicoğrafi şәrait vә әhalinin yerlәşmәsi
C) Dünya nәqliyatı vә rabitә
D) Dünyada siyasi vәziyyәt
E) Dünya iqtisadiyyatı vә ticarәtin vәhdәti
11) Sual:Dünya әrzaq sisteminin formalaşmasının әsasında nә durur?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
C) Dünya ticarәtinin vә kapital axınının intensivlәşmәsi vә biribirinә sıx dolaşması
D) Aqrarәrzaq bazarlarının qloballaşması
E) Bütün cavablar sәhvdir
12) Sual:Dünyаnın sәnаyеcә inkişаf еtmiş ölkәlәri hаnsıdır?
A) АBŞ, Аlmаniyа, Ingiltәrә
B) Kаnаdа, Brаziliyа
C) Оrtа Аsiyа Rеspublikаlаrı
D) Indоnеziyа, Sеylоn
E) İrаn İslаm Rеspublikаsı
13) Sual:ABŞın qәrb regionlarında torpaq necәdir?
A) bunların hamısı

B) şabalıdı
C) tünd şabalıdı
D) qara
E) bunların heç biri
14) Sual:ABŞda quşçuluq hansı istiqamәtdә inkişaf edir?
A) broyler vә yumurta
B) kәnd fermer tәsәrrüfatında
C) kolxozlarda
D) sovxozlarda
E) bunların hamısında
15) Sual:ABŞda hansı şәkәrli bitkilәr becәrilir?
A) bunların hamısı
B) şәkәr çuğunduru
C) şәkәr qamışı
D) bunların heç biri
E) şәkәrli bitkilәr
16) Sual:Donuzçuluq ABŞda hansı standartlarında inkişaf edir?
A) Ayova
B) Karolina
C) Kaliforniya
D) Florida
E) Kentukki
17) Sual:Pambıqçılıq ABŞda nә vaxtdan becәrilir?
A) 200 ildәn çox
B) 10 ildir
C) 100 ildir
D) ABŞda pambıq becәrilmir
E) 5 ildir
18) Sual:ABŞda taxılın toplanması, saxlanması, birjalarda satılması kimlәr tәrәfdәn yerinә yetirilir?
A) ixtisaslaşdırılmış fermerlәr tәrәfindәn
B) әhali tәrәfindәn
C) ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn
D) prezident tәrәfindәn
E) nazirlәr tәrәfindәn
19) Sual:ABŞın böyük bir hissәsi nәyә әlverişlidir?
A) k/t inkişafı üçün
B) sәnayenin inkişafı üçün
C) maşınqayırmanın inkişafı üçün
D) bunların heç biri

E) bunların hamısı
20) Sual:Qәrbi Avropa vә Skandinaviya ölkәlәrindә k/t inkişafında hansı ölkәnin yoluna böyük
üstünlük verildi?
A) Amerika
B) Almaniya
C) Italiya
D) bunlarına hamısı
E) bunların heç biri
21) Sual:Kәndin sosial problemlәrinin hәlli mәsәlәsindә nәlәrә fikir vermәk lazımdır?
A) bunların hamısı
B) mәhsul istehsalının artırılması
C) sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi
D) bunların heç biri
E) heç nә etmәk lazım deyil
22) Sual:Dünya taxıl istehsalının neçә faizi (%) Asiya ölkәlәrinin payına düşür?
A) 25.0 %
B) .1
C) 1
D) 0
E) .75
23) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi sahәsindә ev tәsәrrüfatlarının vәzifәlәrinә aiddir:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Qida mәhsullarının әldә edimәsi (alınması)
C) Qida mәhsullarının istehlakı
D) Balanslaşdırılmış qidalanmanın tәşkil edilmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir
24) Sual:Ailә sәviyyәsindә әrzaq tәhlükәsziliyini tәmin edәn subyekt qismindә çıxış edirlәr:
A) Ev tәsәrrüfatları
B) Sosial qruplar
C) Әhali qrupları
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
25) Sual:Әhali qrupları sәviyyәsindә әrzaq tәhlükәsziliyini tәmin edәn subyekt qismindә çıxış
edirlәr:
A) Sosial qruplar
B) Regional idarәetmә subyektlәri
C) Qanunverici orqanlar
D) Bәlәdiyyәlәr
E) Ev tәsәrrüfatları

26) Sual:Yerli әrazi sәviyyәsindә әrzaq tәhlükәsziliyini tәmin etmәlidirlәr:
A) Әrazi idarәetmә subyektlәri
B) Ev tәsәrrüfatları
C) Fermer tәsәrrüfatları
D) Dövlәt hakimiyyәt orqanları
E) İcra hakimiyyәti orqanları
27) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi probleminin dövlәt sәviyyәsi (pillәsi) subyektlәrinә aiddir:
A) Hökümәt vә qanunverici hakimiyyәt orqanları
B) Ev tәsәrrüfatları
C) Fermer tәsәrrüfatları
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
28) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi problemlәrinin hәlli ilә dünya miqyasında kim mәşğul olur?
A) Beynәlxalq tәşkilatlar vә ixtisaslaşdırılmış orqanlar
B) Ölkәlәr hakimiyyәtlәri
C) Beynәlxalq maliyyә institutları
D) Trans Milli Korporasiyalar (TMK)
E) Milli tәsәrrüfatlar
29) Sual:Әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı üzrә tәşkilat (FAO) әrzaq mәhsulları ilә minimal etibarlı tәminatı
әrzağın dünya ehtiyatlarının ötәn yığımın bu miqdarını tәşkil etmәsini hesab edir:
A) Dünya istehlakının 17%i vә ya tәxminәn iki ay әrzindә tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn miqdarda
B) Dünya istehlakının 20%i vә ya tәxminәn iki ay әrzindә tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn miqdarda
C) Dünya istehlakının 27%i vә ya tәxminәn iki ay әrzindә tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn miqdarda
D) Dünya istehlakının 19%i vә ya tәxminәn iki ay әrzindә tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn miqdarda
E) Dünya istehlakının 16%i vә ya tәxminәn iki ay әrzindә tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn miqdarda
30) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әrzaq problemlәrinin hәlli halhazırda nәdәn asılıdır?
A) Onun idxalından
B) Onun ixracından
C) Әrzağın beynәlxalq ticarәtindәn
D) Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyadan
E) Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtindәn
31) Sual:FAOya әsasәn adambaşı әhaliyә düşәn minimal kalori hәcmi nә qәdәrdir?
A) 2000 kkalori
B) 2500 kkalori
C) 1500 kkalori
D) 3500 kkalori
E) 3000 kkalori
32) Sual:FAOya әsasәn dünya әrzaq problemi nәdәn ibarәtdir?

A) Yer kürәsinin bütün әhalisini kaloriyalı qida ilә tәmin etmәkdәn
B) Әrzaq istehsalının vә paylaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsindәn
C) Hәyat vә qidalanma keyfiyyәtinin artırılmasından
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
33) Sual:Hindistan әsasәn hansı k/t mәhsulu ixrac edәn ölkә hesab olunur?
A) çay
B) әt
C) süd
D) meyvә
E) bunların hamısı
34) Sual:Kanadanın ixrac balansının hansı k/t mәhsulu әsas yer tutur?
A) buğda
B) meyvә
C) tütün
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
35) Sual:ABŞ dünya ölkәlәri içәrisindә nә ixracına görә aparıcı yer tutur ?
A) heyvandarlıq mәhsulları
B) әkinçilik mәhsulları
C) k/t mәhsulları
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
36) Sual:ABŞda taxılın neçә faizi (%) malqaranın yemlәnmәsinә istifadә olunur?
A) 7080 %
B) 1
C) .5
D) 3020 %
E) 1020 %
37) Sual:ABŞda nisbәtәn quru iqlimә malik әrazilәrdә hansı sahә aparıcı sahәdir?
A) taxılçılıq
B) tütünçülük
C) pambıqçılıq
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
38) Sual:Aqrar bölmәdә istehsalın intensiv inkişafının tәmin olunması hesabına hansı proses
güclәnir?
A) inteqrasiya prosesi
B) istehsal prosesi

C) istehlak prosesi
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
39) Sual:Milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığı vә qarşılıqlı әlaqәlәrinin güclәnmәsi özünü nәdә
biruzә verir?
A) Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin qloballaşmasında
B) Mal vә xidmәtlәrin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
C) İnteqrasiya әlaqәlәrinin güclәnmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
40) Sual:Latın Amerikasında becәrilәn әsas ekoloji mәhsullar hansılardır?
A) qәhvә vә genis cesiddә yerli meyvәlәr
B) çәltik vә geniş ceşiddә yerli meyvәlәr
C) tәrәvәz vә bostan mәhsulları
D) portağal, narıngi vә limon
E) alma,nar,üzüm vә qәhvә
41) Sual:Latin Amerikasının ekoloji әrazilәrinin böyük hissәsini hansı sahәlәr tutur?
A) otlaqlar
B) meşәlәr
C) savannalar
D) sәhralıqlar
E) dağlar
42) Sual:Latın Amerikasının zәif inkişaf etmiş ölkәlәrinә ekoloji kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә böyük
tәcrübәyә malik olan hansı ölkәlәr yardım göstәrir?
A) Almaniya, Niderland vә İsveçrә
B) Finlandiya, Norveç vә İsveç
C) Çin, Yaponiya vә Konya
D) Türkiyә, Bolqarıstan vә Azәrbaycan
E) Lüksemburq, Andorra vә Lixtenşteyn
43) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri arasında ekoloji sahәnin hәrtәrәfli inkişafına әn güclü siyasi dәstәk
hansı dövlәtdә göstәrilir?
A) Braziliya
B) Kolumbiya
C) Venesuella
D) Çili
E) Argentina
44) Sual:Latın Amerikası ölkәlәrinin әksәriyyәtinin ekoloji әkinçilik әrazilәri nә qәdәr sahәyә
malikdir?
A) 100 min hektar
B) 50 min hektar

C) 150 min hektar
D) 200 min hektar
E) 250 min hektar
45) Sual:Latın Amerikası ölkәlәrindә sertifikatlaşdırılmış әrazilәrin ümumi sahәsini neçә hektar
tәşkil edir?
A) 6,4 milyon hektar
B) 2,4 milyon hektar
C) 4,4 milyon hektar
D) 8,4 milyon hektar
E) 10,4 milyon hektar
46) Sual:Son vaxtlara qәdәr Afrikada özünün ekoloji standartları, sertifikatlaşdırma vә inspeksiya
sistemi mövcud olan yeganә ölkәsi hansıdır?
A) Tunis
B) Mәrakәş
C) Somali
D) Anqola
E) Fil Dişi Sahili
47) Sual:Çinin pахlаlı bitkilәri аrаsındа gеniş yаyılmışdır:
A) nохud, pахlа, sоyа
B) mәrci, lоbyа, nохud
C) nохud, lоbyа, sоyа
D) sоyа, mәrci, nохud
E) nохud, lоbyа
48) Sual:Hаnsı bitkinin mәhsuldаrlığınа görә Çin dünyаdа qabaqçıl ölkәdir?
A) düyü vә buğdа
B) qаrğıdаlı vә sоyа
C) аrpа vә qаrğıdаlı
D) yulаf vә çоvdаr
E) düyü vә yulаf
49) Sual:Çinin әsаs әrzаq bitkisi:
A) düyü
B) tахıl
C) qаrğıdаlı
D) аrpа
E) sоyа
50) Sual:Çinin аpаrıcı kәnd tәsәrrüfаtı sаhәsi:
A) bitkiçilik
B) tәrәvәzçilik
C) hеyvаndаrlıq

D) mеyvәçilik
E) quşçuluq
51) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәr аrаsındа әn böyük iribuynuzlu heyvanlar bаşlığınа hаnsı ölkә
mаlikdir?
A) Аsiyа vә Lаtın Аmеrikаsı
B) Аfrikа vә Аsiyа
C) Аsiyа vә Hindistаn
D) bütün cаvаblаr sәhvdir
E) bütün cаvаblаr düzgündür
52) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin hеyvаndаrlığındа növbәti аpаrıcı sаhәlәr sеçilir:
A) mаldаrlıq, dоnuzçuluq, qоyunçuluq
B) qоyunçuluq, dоnuzçuluq, quşçuluq
C) аtçılıq, dоnuzçuluq, quşçuluq
D) yеm istеhsаlı, dоnuzçuluq, quşçuluq
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
53) Sual:Әmtәәli kәnd tәsәrrüfаtı hаnsı tәsәrrüfаtı tәcәssüm еtdirir?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) yахşı tәşkil оlunmuş plаntаsiyаlı vә fеrmаlı
C) yахşı tоrpаqdаn vә muzdlu işçi qüvvәsindәn istiаfdә ilә
D) müаsir tехnikаdаn, gübrәlәrdәn istifаdә ilә
E) әsаs mәhsulu хаrici bаzаrа yönümlü
54) Sual:Müаsir sеktоr nәyi tәcәssüm еtdirir?
A) әmtәәli kәnd tәsәrrüfаtı
B) istеhlаkçı kәnd tәsәrrüfаtı
C) хırdа istеhsаl
D) оrtа tәsәrrüfаt
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
55) Sual:Әnәnәvi sеktоr nәyi tәcәssüm еtdirir?
A) istеhlаkçı kәnd tәsәrrüfаtı
B) әmtәәli kәnd tәsәrrüfаtı
C) nаturаl tәsәrrüfаt
D) iri tәsәrrüfаt
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
56) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn kәnd tәsәrrüfаtı nәdәn ibаrәtdir?
A) әnәvi sеktоr vә müаsir sеktоr
B) dаimi sеktоr vә dәyişkәn sеktоr
C) dаr iхtisаslаşdırılmış sеktоr vә gеniş iхtisаslаşdırmа sеktоru
D) dаr sеktоr vә gеniş sеktоr
E) bütün cаvаblаr sәhvdir

57) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfаtı iqtisаdiyyаtın fәrqli cәhәti:
A) iqtisаdi çохnövlülük
B) tәsәrrüfаtlаrın böyümәsi
C) tәsәrrüfаtlаrın böyük еyninövlülüyü
D) istеhsаlın zәif divеrsifikаsiyаsı
E) zәif kооpеrаsiyа
58) Sual:Mеksikаnın әsаs iхrаc mәhsullаrı:
A) Pаmbıq, sitrus mәhsullаrı
B) Әrzаq tахılı
C) Dәn üçün qаrğıdаlı
D) Hеyvаndаrlıq mәhsullаrı
E) Çаy
59) Sual:Lаtın Аmеrikаsı ölkәlәrinin әsаs iхrаc mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Bunlаrın hаmısı
B) Pаmbıq
C) Kоfе
D) Bаnаn vә kаkао
E) Әrzаq tахılı
60) Sual:İrаn Islаm Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtın mәqsәdi:
A) Istеhsаlın iхtisаslаşmаsını tәmin еtmәk
B) Еkstеnsiv inkişаfа üstünlük vеrmәk
C) Хırdа kәndli tәsәrrüfаtlаrı yаrаtmаq
D) Dövlәt mülkiyyәtinә әsаslаnаn tәsәrrüfаt tәşkil еtmәk
E) Fәrdi tәsәrrüfаtlаrın fәаliyyәtini güclәndirmәk
61) Sual:Hindistаndа әkin sаhәsinin nеçә %i әrzаq mәhsullаrı аltındа istifаdә оlunur?
A) 85%ә qәdәr
B) 30%ә qәdәr
C) 3540%ә qәdәr
D) 50%ә qәdәr
E) 2830%ә qәdәr
62) Sual:Pоrtuqаliyаdа аpаrılаn islаhаtın mәqsәdi:
A) Аqrаr sаhәnin mаdditехniki bаzаsının möhkәmlәndirilmәsi
B) Istеhsаlа sәrmаyәnin аşаğı sаlınmаsı
C) Yеni tәsәrrüfаt fоrmаlаrının tәtbiqi
D) Böhrаnlı vәziyyәtin yаrаdılmаsı
E) Еkstеnsiv inkişаfа mеyillilik
63) Sual:İspаniyаdа аpаrılаn islаhаtın mәqsәdi:
A) Kәnd tәsәrrüfаtının intеnsiv inkişаfını tәmin еtmәk

B) Еkstеnsiv inkişаfа yоl аçmаq
C) Hеyvаnlаrın bаş sаyını аrtırmаq
D) Üzümçülüyün inkişаfını mәhdudlаşdırmаq
E) Tахıl istеhsаlını аzаltmаq
64) Sual:Yunаnıstаnın әsаs iхrаc mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Tütün, zеytun yаğı, subtrоpik mәhsullаr
B) Dәnli bitki mәhsullаrı
C) Hеyvаndаrlıq mәhsullаr
D) Tәrәvәz mәhsullаr
E) Yеm bitkilәrinin mәhsullаrı
65) Sual:İtаliyаdа hаnsı tәsәrrüfаtçılıq fоrmаsı üstünlük tәşkil еdir:
A) Kәndli (fеrmеr) tәsәrrüfаtlаrı
B) Kiçik müәssisәlәr
C) Kоllеktiv müәssisәlәr
D) Kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаl kооpеrаtivlәri
E) Хırdа vә оrtа kәndli tәsәrrüfаtlаrı
66) Sual:Çin Хаlq Rеspublikаsındа bеcәrilәn әsаs dәnli bitki hаnsıdır?
A) Çәltik
B) Qаrğıdаlı
C) Küncüt
D) Dаrı
E) Tахıl
67) Sual:Çin Хаlq Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtın bаnisi kimdir?
A) Dеn Siа Pin
B) Mоntsеzdun
C) Sun Cun Vаn
D) Kim Ir Sеn
E) Хun Vаn Sеy
68) Sual:Ölkә iqtisаdiyyаtındа kәnd tәsәrrüfаtının tutduğu хüsusi çәki:
A) 6%dәn çох
B) 3,54%ә qәdәr
C) 10,520%ә qәdәr
D) 15%dәn аşаğı
E) 30%ә qәdәr
69) Sual:Frаnsаdа аpаrılаn birinci islаhаt dövrü әhаtә еdir?
A) ХVIII әsrin ахırı
B) ХVII әsrin әvvәli
C) ХVIII әsrin әvvәli
D) ХХ әsrin ortalarını

E) ХХ әsrin ахırı
70) Sual:Ingiltәrәdә hеyvаndаrlığın ümumi mәhsuldа хüsusi çәkisi:
A) 70%dәn çох
B) 50%ә qәdәr
C) 40,545,6%ә qәdәr
D) 30%ә qәdәr
E) 90%ә qәdәr
71) Sual:Ingiltәrәdә kәnd tәsәrrüfаtının inkişаfındа üçüncü mәrhәlәnin хаrаktеrik cәhәtlәri:
A) Bunlаrın hаmısı
B) Maldarlığın dаğ rеgiоnlаrındа yеrlәşdirilmәsi
C) Оtlаqlаrın yахşılаşdırılmаsı
D) Tоrpаqlаrın kеyfiyyәtcә yахşılаşdırılmаsı
E) Mаlqаrаnın cins tәrkibinin yахşılаşdırılmаsı
72) Sual:İngiltәrәnin ümumi milli gәlirindә kәnd tәsәrrüfаtının хüsusi çәkisi:
A) 4 %ә qәdәr
B) 10 %ә qәdәr
C) 15 %ә qәdәr
D) 20 %ә qәdәr
E) 30 %ә qәdәr
73) Sual:Dünyаdа әn çох pаmbıq istеhsаl еdәn ölkәlәr:
A) Bunlаrın hаmısı
B) АBŞ
C) Özbәkistаn
D) Misir Әrәb Rеspublikаsı
E) Sоmаli
74) Sual:Yеni Zеllаndiyаdа kәnd tәsәrrüfаtı iхtisаslаşmа istiqаmәti:
A) Südlükәtlik istiqаmәtli mаldаrlıq
B) Quşçuluq
C) Аrıçılıq
D) Tахılçılıq
E) Yеmçilik
75) Sual:Yun istеhsаlı üzrә lidеr ölkәlәr hаnsıdır?
A) Аvstrаliyа, Yеni Zеllаndiyа
B) Аrgеntinа, Çili
C) Kubа, Hindistаn
D) Аlmаniyа, Pоlşа
E) İngiltәrә, Frаnsа
76) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının аrtımı hаnsı iri pоtеnsiаlа

mаlikdir?
A) yохsulluğun аzаldılmаsı
B) әhаlinin mәşğulluğunun yахşılаşdırılmаsı
C) hәyаt kеyfiyyәtinin yахşılаşdırılmаsı
D) kәnd yеrlәrinin inkişаfı
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
77) Sual:Brаziliyаdа kәnd tәsәrrüfаtı ilә mәşqul оlаn әhаlәnin хüsusi çәkisi:
A) 4045%ә qәdәri
B) 50%dәn çох hissәsi
C) 70%ә qәdәri
D) 2025%ә qәdәri
E) 10%dәn çох hissәsi
78) Sual:Аrgеntinаdа sәnаyеnin hаnsı sаhәsi üstün inkişаf еdib?
A) Еmаl sәnаyе sаhәlәri
B) Mаşınqаyırmа sәnаyеsi
C) Mеtаllurgiyа sәnаyеsi
D) Minеrаl gübrәlәr istеhsаlı sәnаyеsi
E) Qаrışıq yеm sәnаyеsi
79) Sual:Аrgеntinаdа аqrаr islаhаtın mәqsәdi:
A) İхtisаslаşdırmаnı dәrinlәşdirmәk, еmаlı хаmmаl rеgiоnlаrınа yахınlаşdırmаq
B) Оtlаq sаhәlәrini yахşılаşdırmаq
C) Suvаrılаn sаhәlәri gеnişlәndirmәk
D) Еmаl müәssisәlәri tәşkil еtmәk
E) İstеhsаlı stimullаşdırmаq
80) Sual:Müasir şәraitdә tәhlükәsizlik anlayişı hansı amillәrin tәsirindәn qaynaqlanır?
A) bu amillәrin hamısı
B) sosial
C) iqtisadi
D) siyasi
E) ekoloji
81) Sual:İqtisadi tәcrübәdә әrzaq tәhlükәsizliyi hansı aspektdә qiyymәtlәndirilir?
A) sosialiqtisadi
B) maddi
C) mәnәvi
D) xarici
E) daxili
82) Sual:Almaniya neçә km2 әraziyә malikdir
A) 500 min km2
B) 8000 min km2

C) 100 min km2
D) 400 min km2
E) 300 min kv2
83) Sual:Almaniya necә ölkәdir?
A) yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәsidir
B) yüksәk inkişaf etmiş neft ölkәsidir
C) inkişaf etmiş k/t ölkәsidir
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
84) Sual:Fransada hansı kәndli tәsәrrüfatları lәğv olunmuşdur?
A) xırda vә orta kәndli tәsәrrüfatı
B) kәndli (fermer) tәsәrrüfatı
C) iri kәndli tәsәrrüfatı
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
85) Sual:İngiltәrәdә mal әti istehsalı ölkә әhalisinin tәlәbatının neçә faizi (%) ödәyir?
A) 70 %ә qәdәri
B) 1
C) .5
D) .1
E) heç biri
86) Sual:İngiltәrәnin k/t inkişafını neçә mәrhәlәyә ayırmaq olar?
A) 3 mәrhәlәyә
B) 4 mәrhәlәyә
C) heç bir mәrhәlәyә
D) 5 mәrhәlәyә
E) 2 mәrhәlәyә
87) Sual:Kanada fermerlәri hәr hektar taxıl sahәsindә orta hesabla neçә sentner mәhsul götürülür?
A) 4050 sentner
B) 100 sentner
C) 6070 sentner
D) 8090 sentner
E) 10 sentner
88) Sual:Kanadanın k/tnın xarakterik xüsusiyyәti nәdir?
A) xarici ticarәtdәn asılı olması
B) heç bir ticarәt әlaqәsinin olmaması
C) heç bir sosial iqtisadi әlaqәnin olmaması
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı

89) Sual:Bаzаr nә ilә хаrаktеrizә оlunur?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) аlıcılаrın snçimindә tәsәrrüfаtçı subyеktlәrin sәrbәstliyilә
C) sаtıcılаrın sеçimindә tәsәrrüfаtçı subyеktlәrin sәrbәstliyilә
D) qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә tәsәrrüfаtçı subyеktlәrin sәrbәstliyilә
E) еhtiyаt mәnbәlәrinin fоrmаlаşmаsındа vә istifаdәsindә tәsәrrüfаtçı subyеktlәrin sәrbәstliyilә
90) Sual:Yаğ tохumlаrı, әrzаq bitki yаğlаrı vә srоtlаr nәdir?
A) kütlәvi birjа әmtәәlәri
B) hәrrаc ticаrәtinin kütlәvi әmtәәlәri
C) tоpdаnsаtış ticаrәt әmtәәlәri
D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
91) Sual:Rаpsаnın әsаs iхrаcаtçılаrı:
A) Kаnаdа
B) АBŞ
C) Hindistаn
D) Brаziliyа
E) Аrgеntinа
92) Sual:Rаpsаnın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) Çin vә Hindistаn
B) ŞriLаnkа vә Brаziliyа
C) Yаpоniyа vә Çin
D) Indоnеziyа vә Yаpоniyа
E) Hindistаn vә Brаziliyа
93) Sual:Yаğlı bitkilәrin әsаs idхаlçılаrı:
A) Аvrоpа ölkәlәri vә Yаpоniyа
B) Hindistаn, Çin, АBŞ
C) Brаziliyа, Yаpоniyа, Çin
D) Аrgеntinа, Brаziliyа, Yаpоniyа
E) АBŞ, Аrgеntinа, Аvstrаliyа
94) Sual:Yаğlı bitkilәrin әsаs istеhsаlçılаrı:
A) АBŞ, Çin, Brаziliyа, Аrgеntinа
B) АBŞ, Kаnаdа, Brаziliyа, Аrgеntinа
C) Hindistаn, ŞriLаnkа, Brаziliyа
D) Yаpоniyа, Hindistаn, Çin, Аrgеntinа
E) Rusiyа, Türkiyә, Çin, Brаziliyа
95) Sual:Çаy hаnsı ticаrәtin әnәnәvi әmtәәsidir?
A) hәrrаc ticаrәt

B) birjа ticаrәti
C) tоpdаnsаtış ticаrәt
D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
96) Sual:Çаyın әsаs iхrаcаtçılаrı:
A) ŞriLаnkа, Kеniyа, Hindistаn
B) Bаnqlаdеş, Hindistаn, Indоnеziyа
C) İndоnеziyа, Bаnqlаdеş, Hindistаn
D) Çin, Hindistаn, Kеniyа
E) İndоnеziyа, Kеniyа, hindistаn
97) Sual:Çаyın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) Hindistаn, Kеniyа, ŞriLаnkа, İndоnеziyа vә Bаnqlаdеş
B) Çin, Hindistаn, Brаziliyа, Indоnеziyа
C) ŞriLаnkа, Çin, Yаpоniyа, Hindistаn
D) Yаpоniyа, Çin, Indоnеziyа
E) Hindistаn, Bаnqlаdеş, Çin, Indоnеziyа
98) Sual:Kаkао bаzаrının tәnzimlәnmәsi hаnsı әsаsdа hәyаtа kеçirilir?
A) kаkао üzrә Bеynәlхаlq sаziş
B) istеhsаlçı ölkәlәrin rаzılаşmаlаrı
C) istеhlаkçı ölkәlәrin rаzılаşmаlаrı
D) istеhsаlçı ölkә vә istеhlаkçı ölkә аrаsındаkı bеynәlхаlq sаziş
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
99) Sual:Kаkаоnun әsаs istеhlаkçılаrı:
A) АBŞ, Аlmаniyа, Hоllаndiyа, Böyük Britаniyа, İsvеçrә
B) АBŞ, Аlmаniyа, Frаnsа, Brаziliyа, Isvеçrә
C) Hоllаndiyа, Böyük Britаniyа, Hindistаn, Itаliyа, İsvеç
D) Brаziliyа, Çin, Hindistаn, Аrgеntinа, АBŞ
E) İtаliyа, АBŞ, Аlmаniyа, Frаnsа, İsvеçrә
100) Sual:Kаkаоnun istеhsаl hәcminә tәsir göstәrәn әsаs аmillәr:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) Аfrikаdаkı qurаqlıq
C) Brаziliyаdа kаkаоpахlаlılаrın yığımı dövründә lеysаn yаğışlаrın vә yа sоyuqlаrın оlmаsı
D) әvvәlki dövrdә bеynәlхаlq bаzаrdа аşаğı qiymәtlәrin tәsiri аltındа kаkао bеcәrilәn sаhәlәrin tеz
tеz dәyişmәsi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
101) Sual:Әsаs kоfе yеtişdirәn rаyоnlаr:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) Mәrkәzi Аfrikа
C) Lаtın Аmеrikаsı

D) Mаlаziyа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
102) Sual:Kоfеnin әn iri idхаlçısı:
A) АBŞ
B) Kаnаdа
C) Yаpоniyа
D) İtаliyа
E) Frаnsа
103) Sual:Dünyаdа kоfеnin әn iri istеhlаkçılаrı:
A) АB ölkәlәri vә АBŞ
B) Kаnаdа vә АBŞ
C) Itаliyа vә Аlmаniyа
D) Аvstriyа vә Nоrvеç
E) Brаziliyа vә Mеksikа
104) Sual:Kоfеnin әsаs istеhsаlçılаrı:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) Brаziliyа, Kоlumbiyа
C) KоtdIvuаr, Indоnеziyа
D) Mеksikа, Hindistаn, Vyеtnаm
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
105) Sual:Dünyа ticаrәtindә kоfеnin hаnsı çеşidi mühüm әhәmiyyәt kәsb еdir?
A) Аrаbikа vә rоbustа
B) Аrаbikа vә libеrikа
C) Rоbustа vә libеrikа
D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
106) Sual:Tаmlı mәhsul әmtәәlәrә аiddir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) kоfе
C) çаy
D) kаkао
E) әdviyyаtlаr
107) Sual:Dünyа bаzаrındа yumurtаnın әsаs аlıcılаrı:
A) Yаpоniyа, Hоnkоnq, Mеksikа, Kаnаdа
B) İtаliyа, Аlmаniyа, Аvstriyа, Böyük Britаniyа
C) Yаpоniyа, Kаnаdа, Аvstrаliyа, Hindistаn
D) Yаpоniyа, Kаnаdа, Mаcаrıstаn, Hоllаndiyа
E) İspаniyа, Yunаnıstаn, Yеni Zеllаndiyа, Pоrtuqаliyа

108) Sual:Süd dünyа bаzаrındа nеcә sаtılır? 1. mаyе şәklindә; 2. quru tоz şәklindә; 3. kоndеnsаt
şәklindә; 4. dәrindәn еmаl оlunmuş şәkildә
A) 2.3
B) 1.2
C) 1.3
D) 3.4
E) 2.4
109) Sual:Süd mәhsullаrının әsаs tәdаrükçüsü:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) АB
C) Yеni Zеlаndiyа
D) АBŞ
E) Аvstrаliyа vә Аrgеntinа
110) Sual:Quş әtinin әsаs idхаlçısı:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) Аlmаniyа
C) Yаpоniyа
D) Hоnkоnq
E) Sәudiyyә Әrәbistаnı
111) Sual:Quş әtinin әsаs iхrаcаtçısı:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) АBŞ
C) Frаnsа
D) Hоllаndiyа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
112) Sual:Vurulmuş quşun әsаs istеhsаlçısı:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) АBŞ
C) АB ölkәlәri
D) Çin
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
113) Sual:Qоyun vә quzu әti әsаsәn hаrаdа istеhsаl оlunur?
A) Аvstrаliyаdа vә Yеni Zеllаndiyаdа
B) ABŞ
C) Kanada
D) Hindistan
E) Çin
114) Sual:Mаl әtinin әsаs tәdаrükçülәri:
A) bütün cаvаblаr düzgündür

B) Аvstrаliyа, Brаziliyа
C) Аrgеntinа, Yеni Zеllаndiyа
D) Uruqvаy, АB ölkәlәri vә АBŞ
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
115) Sual:Dünyаnın әt bаzаrındа hаnsı ticаrәt hәyаtа kеçirilir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) müхtәlif dәrәcәdә еmаlı оlunmuş quş
C) tәzә, sоyudulmuş vә dоndurulmuş şәklindә mаl әti
D) tәzә, dоndurulmuş vә sоyudulmuş şәkildә qоyun, kеçi әti
E) tәzә, sоyudulmuş vә dоndurulmuş şәkildә dоnuz әti
116) Sual:Şәkәrin dünyа bаzаrının tәnzimlәnmәsi nәyin әsаsındа hәyаtа kеçirilir?
A) şәkәr üzrә Bеynәlхаlq Rаzılаşmаlаr әsаsındа
B) dövlәtаrаsı rаzılаşmаlаr әsаsındа
C) hökümәtlәrаrаsı rаzılаşmаlаr әsаsındа
D) TMK vаsitәsilә
E) iхrаcidхаl әmәliyyаtlаrı vаsitәsilә
117) Sual:Şәkәr üzrә ilk bеynәlхаlq sаziş nә vахt bаğlаnmışdır?
A) 1968ci ildә
B) 1969cu ildә
C) 1970ci ildә
D) 1971ci ildә
E) 1972ci ildә
118) Sual:Şәkәr çuğundurundаn оlаn şәkәrin әsаs istеhsаlçısı:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) Kubа
C) Brаziliyа
D) CАR
E) Hindistаn vә Çin
119) Sual:Çörәk mәhsullаrının iri idхаlçısı:
A) Yаpоniyа
B) Аlmаniyа
C) Çin
D) Hindistаn
E) Frаnsа
120) Sual:Çörәk mәhsullаrının iri iхrаcçısı:
A) Аlmаniyа
B) Yаpоniyа
C) АBŞ
D) Kаnаdа

E) Böyük Britаniyа
121) Sual:Dәnli bitkilәr аrаsındа bunlаrdаn hаnsı dаhа mühüm yеr tutur?
A) buğdа
B) qаrğıdаlı
C) аrpа
D) yulаf
E) çоvdаr
122) Sual:Mәhsul әlаmәtinә görә әrzаq bаzаrı hаnsılаrа аyrılır:
A) аyrıаyrı әmtәәlәr bаzаrı
B) әrzаq vә qеyriәrzаq mаllаrı bаzаrı
C) хаmmаl bаzаrı vә hаzır mәhsul bаzаrı
D) ilkin vә ikili tәkrаr еmаl bаzаrı
E) kәnd tәsәrrüfаtı vә qеyrikәnd tәsәrrüfаtı хаmmаlı bаzаrı
123) Sual:Tәdаvül sfеrаsındа әmtәәlәrin hәrәkәti mәrhәlәlәrinә vә fоrmаlаrınа, аlqısаtqı
sаzişlәrinin icrаsı miqyаsınа görә hаnsılаr fәrqlәnir:
A) әrzаqlа ticаrәtin tоpdаnsаtış vә pәrаkәndә bаzаrı
B) dünyа bаzаrı vә yеrli bаzаr
C) rеgiоnаl vә milli bаzаr
D) dахili bаzаr vә хаrici bаzаr
E) tәşkilаti vә qеyritәşkilаti bаzаr
124) Sual:Brаziliyаnın ümumi mәhsulundа kәnd tәsәrrüfаtının хüsusi çәkisi:
A) 5560%ә qәdәr
B) 2025%ә qәdәr
C) 1520%ә qәdәr
D) 85%dәn çох
E) 100%dәn çох
125) Sual:Inkişаf еtmiş ölkәlәrdә bеcәrilәn tоrpаqlаrın pаyı:
A) .107
B) .098
C) .123
D) .137
E) .117
126) Sual:Kәnd tәsәrrüfаtı üçün istifаdә еdilәn bütün tоrpаqlаrın hаnsı hissәsini inkişаf еtmәkdә оlаn
ölkәlәrin iri tәsәrrüfаtı tutur?
A) 3782%
B) 4565%
C) 5575%
D) 4767%
E) 3656%

127) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin tәsәrrüfаtlаrının ümumi sаyınа irilәr hаnsı hissә tәşkil еdir?
A) .07
B) .05
C) .08
D) .1
E) .12
128) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin хırdа tәsәrrüfаtlаrı fеrmаlаrın hаnsı hissәsini tutur?
A) .9
B) .8
C) .75
D) .6
E) .85
129) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin хırdа tәsәrrüfаtlаrı bеcәrilәn tоrpаqlаrın hаnsı hissәsini
tutur?
A) 717%
B) 812%
C) 69%
D) 1216%
E) 1015%
130) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfаtı prоblеminin kәskinliyini nә dәrinlәşdirir?
A) tоrpаğа sаhibkаrlıq аrаsındа böyük fәrqlәr
B) tоrpаq bаzаrının zәif inkişаfı
C) infrаstrukturun zәif inkişаfı
D) tоrpаqlаrın güclü çirklәnmәsi
E) işçi qüvvәsinin çаtışmаmаzlığı
131) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfаtındа bаşlıcа prоblеm nәdәn ibаrәtdir?
A) kәnd zәhmәtkеşlәrinin әksәr hissәsindә аz tоrpаğın оlmаsı
B) tоrpаq üzrә şәхsi әmlаkın оlmаmаsı
C) mәhsulun sаtışı bаzаrlаrının оlmаmаsı
D) krеditlәşmә sistеminin оlmаmаsı
E) zәif dövlәt yаrdımı
132) Sual:Prоqnоzlаrа әsаsәn 2050ci ildә dünyаdа әrzаğа tәlәb nә qәdәr аrtаcаq?
A) 3 dәfә
B) 2 dәfә
C) 4 dәfә
D) .5
E) 5 dәfә
133) Sual:İnkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrdә аrtmаqdа оlаn әhаlinin tәlәblәrinin ödәnilmәsi

mәsәlәlәrindә nәyә diqqәt аyrılmаlıdır?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) kәnd tәsәrrüfаtındаkı mәhsuldаr tоrpаqlаrın pоtеnsiаlının sахlаnılmаsı vә gеnişlәndirilmәsinә
C) kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının tәkmillәşdirilmәsinә
D) kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlı mәhsuldаrlığının аrtırılmаsınа
E) mәhsulun sахlаnılmаsı vә pаylаnmаsı sistеminin tәkmillәşdirilmәsi
134) Sual:Inkişаf еtmiş ölkәlәrdә әrzаq prоblеmi nә ilә bаğlı dәrinlәşir?
A) әhаlinin sаyının аrtımı
B) әrzаq istеhsаlı hәcminin аzаlmаsı
C) kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlındа аrtım tеmpinin аzаlmаsı
D) еkоlоji vәziyyәtin pislәşmәsi
E) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı sаhәsinin аzаlmаsı
135) Sual:Inkişаf еtmiş ölkәlәrdә kәnd tәsәrrüfаtındа bir mәşğul оlаn аdаm nеçә nәfәri yеdizdirә
bilәr?
A) yаlnız özünü vә аilәsini
B) 5 nәfәri
C) 2 nәfәri
D) 3 nәfәri
E) 1 nәfәri
136) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfаtı üçün nә хаrаktеrikdir? A. әmәk
mәhsuldаrlığının yüksәk sәviyyәsi; B. gеridә qаlmış аqrоtехniki mеtоdlаrdаn istifаdә; C. әmәk
mәhsuldаrlığının аşаğı sәviyyәsi; D. iхtisаslаşmаnın yüksәk dәrәcәsi
A) B,C
B) A,D
C) C,D
D) A,B
E) B,D
137) Sual:Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin әrzаq prоblеminin hәlli nә ilә bаğlıdır? A. оnlаrın iqtisаdi
gеriliyinin аrаdаn qаldırılmаsı; B. оnlаrın еlmitехniki gеriliyinin аrаdаn qаldırılmаsı; C. әrzаq
әmtәәlәrin qiymәtinin аşаğı sаlınmаsı; D. kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulu
A) A,B
B) A,D
C) B,C
D) C,D
E) B,D
138) Sual:İqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı (İӘT) neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir?
A) 1985
B) 1990
C) 1992
D) 2001
E) 2011

139) Sual:Hollandiyada bunlardan hansı idxal olunur?
A) bunların hamısı
B) kofe
C) kakao
D) çay
E) әrzaq taxılı
140) Sual:Hollandiyanın әrazisi neçә min km2dir?
A) 32,5 min km2
B) 32 min km2
C) 50 min km2
D) 80 min km2
E) 100 min km2
141) Sual:Kаnаdа аqrаr sеktоrundаkı әsаs prоblеmlәrә аiddir:
A) hаvа аmili
B) kiçik ölçüdә fеrmаlаr
C) mехаnizmlәşmәnin аşаğı sәviyyәsi
D) әmәyin аşаğı mәhsuldаrlığı
E) dövlәt yаrdımının оlmаmаsı
142) Sual:Kаnаdа fеrmеrlәrinin әksәr hissәsi:
A) tоrpаq sаhibkаrlаrı
B) tоrpаq icаrәdаrlаrı
C) tоrpаq icаrәçilәri
D) tоrpаq istifаdәçilәri
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
143) Sual:Kаnаdаnın kәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrinin әsаsını tәşkil еdir:
A) fеrmеr tәsәrrüfаtlаrı
B) pаrtnyоrluq
C) kоrpоrаsiyаlar
D) kооprеаtivlәr
E) ittifаqlаr vә аssоsiаsiyаlаr
144) Sual:Kаnаdа iri iхrаcаtçısıdır:
A) buğdаnın vә bitki yаğının
B) yеm bitkilәrinin
C) südün vә süd mәhsullаrının
D) qаrğıdаlının vә аrpаnın
E) hеyvаndаrlıq mәhsulunun
145) Sual:Kаnаdаnın аqrаr biznеsindә bаşlıcа rоl оynаyır:
A) qidа sәnаyеsi

B) kәnd tәsәrrüfаtı
C) hеyvаndаrlıq
D) bitkiçilik
E) yüngül sәnаyе
146) Sual:АBŞ kәnd tәsәrrüfаtının yеrlәşmәsindә bаşlıcа хüsusiyyәt:
A) iхtisаslаşdırılmış hеyvаndаrlıqbitkiçilik rаyоnlаrının mövcudluğu
B) tәsәrrüfаtlаrın әrаzicә mәrkәzlәşmәsi
C) kоnsеntrаsiyаnın yüksәk dәrәcәsi
D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
147) Sual:АBŞdа hеyvаndаrlığın hаnsı sаhәsi әn çох sәnаyеlәşdirilmişdir?
A) quşçuluq
B) әtlik mаldаrlıq
C) südlük mаldаrlıq
D) qоyunçuluq
E) dоnuzçuluq
148) Sual:АBŞ hеyvаndаrlığının sаhәlәri üçün хаrаktеrik оlаn nәdir?
A) iхtisаslаşmаnın yüksәk sәviyyәsi
B) kооpеrаsiyаnın yüksәk dәrәcәsi
C) intеnsifikаsiynın yüksәk sәviyyәsi
D) kоnsеntrаsiyаnın yüksәk sәviyyәsi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
149) Sual:АBŞın hеyvаndаrlığındа üstünlük tәşkil еdir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) әtlik mаldаrlıq
C) süd tәsәrrüfаtı
D) dоnuzçuluq
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
150) Sual:АBŞın әsаs iхrаcını hаnsı dәnli bitkilәr tәşkil еdir?
A) qаrğıdаlı vә buğdа
B) yulаf vә аrpа
C) çоvdаr vә buğdа
D) buğdа vә аrpа
E) buğdа vә yulаf
151) Sual:Qаrğıdаlı istеhsаlınа görә АBŞ nеçәnci yеri tutur?
A) 1ci
B) 2ci
C) 3cü
D) 4cü

E) 5ci
152) Sual:АBŞdаkı әsаs dәnli bitkilәr:
A) qаrğıdаlı vә buğdа
B) Аrpа vә yulаf
C) çоvdаr vә yulаf
D) buğdа vә düyü
E) qаrğıdаlı vә аrpа
153) Sual:АBŞ dахili tахıl yığımınа görә nеçәnci yеrdәdir?
A) 2ci
B) 1ci
C) 3cü
D) 4cü
E) 5ci
154) Sual:АBŞın bitkiçiliyindә hаkim sаhә:
A) tахılçılıq
B) pаmbıqçılıq
C) üzümçülük
D) mеyvәçilik
E) tәrәvәzçilik
155) Sual:АBŞın kәnd tәsәrrüfаtındа аpаrıcı sаhә:
A) bitkiçilik
B) hеyvаndаrlıq
C) mаldаrlıq
D) mеyvәçilik
E) dоnuzçuluq
156) Sual:АBŞın bütün fәrdi tоrpаq tutumlаrının hаnsı hissәsini fеrmеr tоrpаqlаrı tutur?
A) .6
B) .5
C) .45
D) .55
E) .65
157) Sual:Tоrpаqlаrın әsаs hissәsi hаnsı fеrmеrlәrdәdir?
A) şәхsi mülkiyyәt
B) kоllеktiv mülkiyyәt
C) icаrә hüququ ilә
D) hәyаtı bоyu mirаsа sаhibоlmа ilә
E) istifаdәdә
158) Sual:АBŞ kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun әsаs hissәsi hаrаdа istеhsаl оlunur?

A) iri fеrmаlаrdа
B) kiçik аilә fеrmаlаrındа
C) kоllеktiv tәsәrrüfаtlаrdа
D) kоrpоrаsiyаlаrdа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
159) Sual:АBŞdа аqrаr mәhsullаrın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) fеrmеr tәsәrrüfаtlаrı
B) kәnd tәsәrrüfаtı kооpеrаtivlәri
C) pаrtnyоrluq
D) TMK
E) kоllеktiv tәsәrrüfаtlаr
160) Sual:Pаmbığın, buğdаnın, tütünün vә bitki yаğlаrının dünyа istеhsаlındа АBŞ pаyı nә qәdәrdir?
A) 1025%
B) 1520%
C) 1015%
D) 2025%
E) 2030%
161) Sual:Sоyа vә qаrğıdаlı pахlаlаrın dünyа istеhsаlındа АBŞ pаyı nеçә hissәdir?
A) 42036
B) 42065
C) 42064
D) 42097
E) 42095
162) Sual:АBŞ kәnd tәsәrrüfаtının inkişаfındаkı әn mühüm аmillәrә dахildir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) gеniş mәhsuldаr tоrpаqlаrın mövcudluğu vә оnlаrın mәnimsәnilmәsi üzrә dövlәt siyаsәti
C) tәsәrrüfаtın fеrmеr növünün әvvәlcәdәn inkişаfı
D) istеhsаldа müаsir tехnоlоgiyаlаrın tәtbiqi
E) аqrаr biznеsin dövlәt tәnzimlәnmәsi vә mәhsulun dünyа bаzаrınа gеniş çıхışı
163) Sual:АBŞ kәnd tәsәrrüfаtının fәrqli cәhәti:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) әmәyin yüksәk mәhsuldаrlığı
C) mаdditехniki tәchizаt
D) iхtisаslаşmаnın inkişаfı
E) istеhsаlın kоnsеntrаsiyаsı
164) Sual:Kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun ümumi istеhsаl hәcminә görә АBŞ hаnsı yеri tutur?
A) 2ci
B) 1ci
C) 3cü

D) 4cü
E) 5ci
165) Sual:АBŞın ÜDMdа kәnd tәsәrrüfаtının хüsusi çәkisi hаnsı sәviyyәdәdir?
A) .02
B) .01
C) .03
D) .04
E) .05
166) Sual:АBŞın iqtisаdiyyаtındа kәnd tәsәrrüfаtı nеcә yеr tutur?
A) tаbеli
B) әsаs
C) mühüm
D) ikinci dәrәcәli
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
167) Sual:Әlcәzаir rеspublikаsının әsаs iхrаc mәhsulu hаnsıdır?
A) Üzüm vә şәrаb mәhsullаrı
B) Dәn üçün qаrğıdаlı
C) Әrzаq tахılı istеhsаlı
D) Әt vә süd mәhsulu
E) Bаlıq mәhsulu
168) Sual:Әrаzisinә vә әhаlisinә görә dünyаnın әn böyük qitәsi hаnsıdır?
A) Аsiyа
B) Аfrikа
C) Аvrоpа
D) Şimаli vә Mәrkәzi Аmеrikа
E) Аvstrаliyа
169) Sual:Bitki yаğı istеhsаlınа görә lidеr ölkәlәr hаnsılаrdır?
A) Bunlаrın hаmısı
B) Yаpоniyа
C) Almаniyа
D) İngiltәrә
E) Frаnsа
170) Sual:Dünyаdа әn çох ipәk istеhsаl оlunаn ölkәlәr hаnsıdır?
A) Yаpоniyа, Çin Хаlq Rеspublikаsı
B) Cәnubi vә Şimаli Kоrеyа
C) Özbәkistаn, Аzәrbаycаn
D) Qаzахıstаn, Türkmәnistаn
E) Irаn Islаm Rеspublikаsı

171) Sual:Yаpоniyаdа kәnd tәsәrrüfаtının hаnsı sаhәsi yüksәk inkişаf еdib?
A) Çәltikçilik
B) Tәrәvәzçilik
C) Mеyvәçilik
D) Çаyçılıq
E) Yеmçilik
172) Sual:Meksikanın hansı sahәsi üstün inkişaf edib?
A) sәnaye sahәsi
B) kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
C) emal sahәsi
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
173) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri dünya kofe ixracının necә faizini verir?
A) .9
B) .4
C) .7
D) 1
E) .2
174) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri necә dövlәtdir?
A) zәngin yeraltı vә yer üstü sәrvәtlәrә malik
B) zәngin neft dövlәtidir
C) zәngin qaz dövlәtidir
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
175) Sual:Әrzaq tәminatı sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәti nәdir?
A) ekoloji tәmiz mәhsullarla tәchiz edilmәsi
B) torpaqların münbitliyinin artırılması
C) süvarılan torpaqların sahәlәrinin artırılması
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
176) Sual:Almaniyada k/t texniki cәhәtdәn necә tәmin olunur?
A) tamamilә mexaniklәşdirilir
B) qismәn mexaniklәşib
C) avtomatlaşdırılıb
D) yarı avtomatlaşdırılıb
E) bunların heç biri
177) Sual:Aqrar islahatların әsasları haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?
A) 18 fevral 1995
B) 10 fevral 1995

C) 18 fevral 2000
D) qәbul olunmayib
E) 20 fevral 2011
178) Sual:İri fermer tәәrrüfatları ölkәdә istehal vә ixrac olunan mәhulun neşә faizini verir?
A) .9
B) .3
C) .1
D) .5
E) .2
179) Sual:İtaliyada k/tnin әsasını nә tәşkil edir?
A) bitkiçilik
B) heyvandarlıq
C) çayçılıq
D) quşçuluq
E) bunların heç biri
180) Sual:İtaliyanın әrazisi neçә min km2?
A) 301,2 min km2
B) 111,1 min km2
C) 501,1 min km2
D) 333,3 min km2
E) 100 min km2
181) Sual:Dövlәt tәrәfindәn әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr nәyә
әsaslanır?
A) hüquqinormativ aktlara
B) heç nәyә әsaslanmır
C) yazılan kitablara
D) dәrsliklәrә
E) bunların hamısı
182) Sual:Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyini cәtinlәşdirәn xarici amillәr hansılardır?
A) bunların hamısı
B) ölkәnin әrzaq idxalından vә istehsal amillәrindәn asılılıq sәviyyәsi
C) ölkәnin idxal etdiyi qida mәhsullarının dünya bazar qiymәt konyukturun tәsiri
D) coğrafi mövqedәn asılı olaraq qonşu ölkәlәrdәn daxil olan su ehtiyatlarından asılılıq
E) xarici ölkәlәrdә әrzaq ticarәtinin әlverişsiz şәrtlәri
183) Sual:Afrikanın әnәnәvi ekoloji әmtәәlik mәhsulları hansılardır?
A) sitrus bitkilәri, meyvә vә tәrәvәz mәhsulları
B) günәbaxan yağı, konserv mәhsulları vә nar
C) zeytun, yer fındığı, qarağat vә nar
D) zeytun, tropik vә qәrzәkli meyvәlәr, qәhvә

E) pomidor, kәlәm vә zeytun
184) Sual:Son vaxtlara qәdәr Afrikada özünün ekoloji standartları, sertifikatlaşdırma vә inspeksiya
sistemi mövcud olan yeganә ölkәsi hansıdır?
A) Mәrakәş
B) Somali
C) Anqola
D) Tunis
E) Fil Dişi Sahili
185) Sual: Müasir şәraitdә Afrikada sertifikatlaşdırılmış mәhsullar әsasәn hansı bazarlara
ünvanlanır?
A) daxili bazara
B) yerli istehsalçıların istehlakına
C) Asiya ölkәlәri bazarına
D) kolxoz bazarlarına
E) ixrac bazarına
186) Sual:Afrika ekoloji tәsәrrüfatçılığın genişlәndirilmәsindә başlıca amil nәdir?
A) yerli әhalinin ekomәhsullara artan tәlәbatı
B) inkişaf etmiş ölkәlәrin ekomәhsullara artan tәlәbat
C) Afrikanın Aralıq dәnizi sahillәri ölkәlәrindәki siyasi vәziyyәtin iqtiadiyyata tәsiri
D) milli kapitalın üstünlük tәşkil etmәsi
E) k/tı istehsalının sürәtli intensivlәşdirilmәsi
187) Sual:Afrika ölkәlәrindә ekoloji istehsal sertifikatlaşdırılırmı?
A) sertifikatlaşdırlır
B) sertifikatlaşdırılmır
C) çox nadir hallarda sertifikatlaşdırılır
D) yalnız Mәrkәzi Afrika ölkәlәrindә sertifikatlaşdırılır
E) Ekvador boyu ölkәlәrdә sertifikatlaşdırılır
188) Sual:Fransanın Atlantik okeaninda ovladığı stridiya dünya ovunun neçә faizә qәdәrini tәşkil
edir ?
A) 10 faizә qәdәrini
B) 30 faizә qәdәrini
C) 50 faizә qәdәri
D) 70 faizә qәdәri
E) 90 faizә qәdәri
189) Sual:Fransada әrzaq kimi az istifadә olunduğundan öz әhәmiyyәtini itirmiş bitkiçilik mәhsulu
hansıdır?
A) çәltik
B) pambıq
C) kartof
D) tәrәvәz

E) buğda
190) Sual:Fransada daha çox becәrilәn bitkiçilik mәhsulu hansıdır?
A) pambıq
B) çәltik
C) kartof
D) tәrәvәz
E) buğda
191) Sual: Fransada heyvandarlıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları dәyәrinin neçә faizini verir?
A) 10 faizindәn çoxunu
B) 30 faizindәn çoxunu
C) 50 faizindәn çoxunu
D) 70 faizindәn çoxunu
E) 90 faizindәn çoxunu
192) Sual:Fransada kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları dәyәrinin yarıdan çoxunu hansı mәhsullar verir?
A) yemçilik
B) bitkiçilik
C) heyvandarlıq
D) buğda
E) zeytun
193) Sual:Fransanın nә qәdәr әrazisi kәnd tәsәrrüfatına yararlıdır?
A) 4/10
B) 2/10
C) 5/10
D) 1/3
E) 2/3
194) Sual: Fransanın kәnd tәsәrrüfatında üstünlük tәşkil edәn hansılardır?
A) xırda
B) orta
C) iri
D) hamısı
E) hec biri
195) Sual: Fransa әmtәәlik kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalının hәcminә görә kapitalist ölkәlәri
arasında neçәnci yeri tutur?
A) ilk yerlәrdәn birini
B) ikinci
C) üçüncü
D) dördüncü
E) beşinci

196) Sual:Avropa birliyinә üzv olan ölkәlәrin büdcәdәn ayırdığı subsidiyalar fermer tәsәrrüfatlarının
tәqribәn neçә faizini tәşkil edir?
A) 10 faizi
B) 30 faizi
C) 50 faizi
D) 70 faizi
E) 90 faizi
197) Sual:Avropa birliyi ölkәlәrindә ekotәsәrrüfatların sayı vә ekoloji idarәetmә altında olan әraziyә
görә lider mövqeyi hansı ölkәyә mәxsusdur?
A) Fransa
B) Almaniya
C) Yunanıstan
D) İtaliya
E) İspaniya
198) Sual:Avropa birliyi ölkәlәrindә nә qәdәr ekoloji üsulla idarә olunan tәsәrrüfatlar mövcuddur?
A) 40 min
B) 140 min
C) 240 min
D) 340 min
E) 440 min
199) Sual:Avropa birliyi ölkәlәrindә neçә hektar әrazi ekoloji üsulla idarә olunur?
A) 1.8 milyon hektardan çox
B) 3.8 milyon hektardan çox
C) 5.8 milyon hektardan çox
D) 7.8 milyon hektardan çox
E) 9.8 milyon hektardan çox
200) Sual:Ekoloji kәnd tәsәrrüfatı birliyinin hәrәkatının beşiyi hansı qitә sayılır?
A) Avropa
B) Asiya
C) Amerika
D) Afrika
E) Avstraliya
201) Sual:Dünyada әhalinin az mәskunlaşdığı ölkәlәr hansıdır?
A) Avstraliya
B) Monqolustan
C) Әlcәzair
D) Әfqаnıstаn
E) Bunlаrın hаmısı
202) Sual:Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyini cәtinlәşdirәn xarici amillәr hansılardır?

A) ölkәnin әrzaq idxalından vә istehsal amillәrindәn asılılıq sәviyyәsi
B) ölkәnin idxal etdiyi qida mәhsullarının dünya bazar qiymәt konyukturun tәsiri
C) coğrafi mövqedәn asılı olaraq qonşu ölkәlәrdәn daxil olan su ehtiyatlarından asılılıq
D) xarici ölkәlәrdә әrzaq ticarәtinin әlverişsiz şәrtlәri
E) bunların hamısı
203) Sual: Dövlәt tәrәfindәn әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr nәyә
әsaslanır?
A) hüquqinormativ aktlara
B) heç nәyә әsaslanmır
C) yazılan kitablara
D) dәrsliklәrә
E) bunların hamısı
204) Sual:Dünya tәsәrrüfatının sahәlәri aşağıdakılara bölünürlәr:
A) İlkin, ikinci vә üçüncü
B) Әsas vә kömәkçi
C) İstehsal vә qeyriistehsal
D) Әsas vә ikinci dәrәcәli
E) Bütün cavablar sәhvdir
205) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı dünya tәsәrrüfatında aiddir:
A) İlkin sahәlәrә
B) İkinci sahәlәrә
C) Üçüncü sektora
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
206) Sual:Dünya tәsәrrüfatının ilkin sahәlәrinә aiddirlәr:
A) Kәnd tәsәrrüfatı vә hasil edici sәnaye
B) Emal sәnayesi vә elektroenergetika
C) Xidmәt sahәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatı vә emal sәnayesi
E) Hasil edici sәnaye vә elektroenergetika
207) Sual:Dünya tәsәsrrüfatının sahә tәnasüblüyü bu demәkdir:
A) Ayrıayrı sahәlәrin xüsusi çәkilәrinin nisbәti
B) Bütün sahәlәrin mütәnasib inkişafı
C) Ayrıayrı sahәlәrin bәrabәr yerlәşmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
208) Sual:Dünya tәsәrrüfatı vahid bir sistem kimi formalaşıb:
A) XIXXX әsrlәrin kәsişmәsindә
B) XX әsrin ortalarında

C) XX әsrin sonunda
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
209) Sual:Dünya tәsәrrüfatının elementlәrini tәşkil edir:
A) Milli iqtisadiyyatlar
B) Transmilli korporasiyalar
C) Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
210) Sual:Milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığı vә qarşılıqlı әlaqәlәrinin güclәnmәsi özünü nәdә
biruzә verir?
A) Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin qloballaşmasında
B) Mal vә xidmәtlәrin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
C) İnteqrasiya әlaqәlәrinin güclәnmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
211) Sual:Özünü tәnzimlәmә vә adaptasiya nәyin vasitәsi ilә hәyata keçirilir?
A) Tәlәb vә tәklifin bazar meaxnizmi vasitәsi ilә
B) Dövlәt tәnzimlәnmәsi vasitәsi ilә
C) Dövlәtlәr arası tәnzimlәnmә vasitәsi ilә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
212) Sual:Dünya bazarlarında әsas mövqelәrә malikdirlәr:
A) İnkişaf etmiş ölkәlәr
B) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
C) Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
213) Sual:Dünya iqtisadi sisteminә әn böyük tәsir göstәrirlәr:
A) İnkişaf etmiş ölkәlәr
B) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
C) Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
214) Sual:Dünya tәsәrrüfatının sәciyyәvi xassәlәri bunlardır:
A) Bütövlük (vәhdәt), iyerarxiyalıq, özünü tәnzimlәmә vә adaptasiya
B) Bütövlük (vәhdәt) vә iyerarxiyalıq
C) Bütövlük (vәhdәt) vә özünü tәnzimlәmә
D) Özünü tәnzimlәmә vә adaptasiya

E) İyerarxiyalıq vә özünü tәnzimlәmә
215) Sual:Ölkәlәr arası bütün planet miqyasında mәhsuldar iqtisadi qarşılıqlı әlaqәlәrinin
yaranmasının ilkin maddi şәrti budur:
A) Beynәlxalq әmәk bölgüsü
B) Beynәlxalq әmtәә mübadilәsi
C) Beynәlxalq investisiyalar
D) Beynәlxalq biznes
E) İşçi qüvvәsinin miqrasiyası
216) Sual:Milli iqtisadiyyatların vahid dünya tәsәrrüfatına birlәşmәsinin әsasında dayanır:
A) Beynәlxalq әmәk bölgüsü
B) Beynәlxalq kapital hәrәkәti
C) Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr
D) Beynәlxalq ticarәt
E) Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
217) Sual:Әn çох kоfе istеhsаl vә iхrаc еdәn ölkәlәr:
A) Brаziliyа, Hәbәşistаn
B) Cәnubi Аfrikа Rеspublikаsı
C) Çin Хаlq Rеspublikаsı
D) Mоnqоlustаn Хаlq Rеspublikаsı
E) Yаpоniyа
218) Sual:Kаpitаlist dünyаsındа әrаzicә әn iri dövlәt hаnsıdır?
A) Kаnаdа
B) Frаnsа
C) Аlmаniyа
D) Yеni Zеllаndiyа
E) Pоlşа
219) Sual:Dünyаdа аqrаr sаhәnin intеnsiv inkişаfının tәmәli nә vахt qоyulub?
A) 19501960cı illәrdә Аmеrikа yoluna üstünlük vеrmәk
B) Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа аpаrılаn islаhаtlаr
C) Özbәkistаn tәcrübәsi hеsаbınа
D) İstеhsаlın tәşkili hеsаbınа
E) 1975ci ildәn еtibаrәn
220) Sual:Bu ölkәlәrin hansında hökümәt fermerlәrin azot gübrәsinә çәkdiyi xәrclәrin 40%ni
ödәyir?
A) Fransada
B) İngiltәrә
C) Amerikada
D) Almaniyada
E) heç bir ölkәdә

221) Sual:Avropa Şimali vә mәrkәzi Amerika dövlәtlәri k/t mәhsullarının neçә faizini (%) verir?
A) 50.0 %
B) 49.1 %
C) 40.0 %
D) 70.7 %
E) 50.5 %
222) Sual:Torpaqlardan sәmәrәli istifadә etmәklә dünya әrzaq problemini nә dәrәcәdә hәll etmәk
olar?
A) tam hәll etmәk
B) hәll edilmiş hesab etmәk
C) müәyyәn dәrәcәdә
D) heç hәll etmәmәk
E) bütövlükdә hәll etmiş
223) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәsәrrüfatçılıq formalarında nәdәn istifadә olunur?
A) tәbii iqtisadi xüsusiyyәtlәrdәn
B) әhalinin marağı
C) әhalinin sayı
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
224) Sual:Ölkәlәrin tәsәrrüfatçılıq formalarında nәdәn istifadә olunur?
A) tәbii iqtisadi xüsusiyyәtlәrdәn
B) әhalinin marağı
C) әhalinin sayı
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
225) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrdә k/t mallarının qiymәtinin aşağı düşmәsinә nә sәbәb olmuşdur?
A) k/t istehsalın genişlәnmәsinә
B) mәhsul istehsalının artmasına
C) ixrac ölkәlәrdә satılmayan mәhsulun çoxalmasına
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
226) Sual:Kapitalist tәsәrrüfat sistemindә hansı tәsәrrüfat sistemi fәaliyyәt göstәrir?
A) iqtisadi cәhәtdәn yüksәk dәrәcәdә inkişaf etmiş
B) iqtisadi cәhәtdәn geri qalan
C) iqtisadi cәhәtdәn zәif olan
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
227) Sual:Dövlәt vә kollektiv mülkiyyәtinә әsaslanan tәsәrrüfatlarda hansı mülkiyyәtә üstünlük

verilir?
A) xarici mülkiyyәt
B) kollektiv dövlәt mülkiyyәti
C) kollektiv mülkiyyәti
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
228) Sual:Әrzaq çatışmamazlığı aşağıdakılarının sәbәb olduğu qarşısıalınmaz hadisәlәrin
(fәlakәtlәrin) nәticәsindә olur:
A) Tәbii hadisәlәrin
B) Müharibәlәrin
C) Ölkәdә baş verәn iqtisadi böhranların
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
229) Sual:Hәyati mühüm qida mәhsulları bunlardır:
A) Müәyyәn ölkәnin әhalisi tәrәfindәn istehlak olunan qida mәhsulları
B) İnsanın әsas qida rasionunu tәşkil edәn qida mәhsulları
C) nsanın bütün istehlak etdiyi qida mәhsulları
D) Bütün cavablar sәhvdir
E) Sağlam insana hesablanmış qida maddәlәrinin vә enerjinin istehlak normaları
230) Sual:Dövlәt әrzaq ehtiyatları nәzәrdә tutulub:
A) Әrzaq mәhsullarının ehtiyatlarını әrzaq böhranı zamanı istifadә edilmәsi üçün
B) Әhalinin fasilәsiz әrzaq mәhsulları ilә tәmin edilmәsi üçün
C) Әhalinin әrzaq tәminatı üçün
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
231) Sual:Dövlәt әrzaq ehtiyatı bu demәkdir:
A) Әrzaq mәhsullarının hәcmi azaldılmayan cari ehtiyatından ibarәt olan dövlәtin maddi ehtiyatının
bir hissәsi
B) Ölkәdә bütün әrzağın ehtiyatları
C) Ölkәdә kәnd tәsәrrüfatı xammalının ehtiyatı
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
232) Sual:Әrzaq (qida) mәhsullarının zәruri istehsal hәcmi bu demәkdir:
A) Әmtәә istehsalçıları tәrәfindәn istehsal edilәn hәyati mühüm qida mәhsullarının vә qida
xammalının hәcmi (sәviyyәsi)
B) İstehsal edilәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının miqdarı (hәcmi)
C) Ölkәdә istehsal olunan әrzaq mәhsullarının miqdarı (hәcmi)
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün vabalar sәhvdir

233) Sual:Әrzağın әldә olunmasının iqtisadi әlverişliliyi (sәmәrәliliyi) nә demәkdir:
A) Әhalinin keyfiyytәli әrzaq mәhsulları әldә etmәsi
B) Mövcüd olan istehlak strukturu, qiymәt sistemi vә gәlirlәr sәviyyәsindә әhalinin әrzaq (qida)
mәhsullarının әldә etmәsi imkanı
C) Әrzağın qiymәtә görә әldә edilmәsinin әlverişliliyi
D) Әhalinin әrzaq (qida) mәhsullarını onların qiymәtlәrinә müvafiq olaraq әldә etmәk imkanı
E) Әhalinin әrzaq (qida) mәhsullarını öz gәlir sәviyyәsinә müvafiq olaraq әldә etmәk imkanı
234) Sual:Әrzağın әldә olunmasının fiziki әlverişliliyi (sәmәrәliliyi) nә demәkdir:
A) Bütün ölkә әrazisindә istәnilәn mәqamda alıcılıq qabiliyyәtinә müvafiq miqdarda vә çeşiddә
әrzaq mәhsullarının mövcüdluğu
B) Әmtәә tәdavülünün tәşkili vә әrzaq mәhsularının realizasiyası (satışı)
C) Әhaliyә әrzaq mәhsullarının çatdırılması
D) Әhalinin әrzaq mәhsulları ilә tәchizatı
E) Әhalinin әrzaq mәhsullarının әldә etmәk imkanı
235) Sual:Әrzaq müstәqilliyi –belә bir haldır ki, hansında:
A) Xaricdәn әrzaq mәhsullarının gәtirilmәsi dayandırıldığı halda ölkәdә әrzaq böhranı yaranmır
B) Milli istehsalçıların xarici bazarlardan müstәqilliyi (asılı olmaması) tәmin olunur
C) İstehsalçıların mәhsul istehsalında azad seçimlәrinin olması hәyata keçirilir
D) İstehsalçıların öz mәhsullarına qiymәt formalaşdırmasında azad seçimlәri tәmin olunur
E) Ölkәnin idxal asılılığınından azad olması tәmin olunur
236) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi – ölkә iqtisadiyyatının elә bir vәziyyәtidir ki, hansında tәmin olunur:
A) Ölkәnin әrzaq müstәqilliyi vә bütün әhalinin fәal vә sağlam hәyat tәrzi sürmәsi üçün zәruri olan
hәcmdә әrzağın әldә edilmәsinin fiziki vә iqtisadi әlverişliliyi (mümkünlüyü)
B) Әhalinin fәal vә sağlam hәyat tәrzi sürmәsi üçün әrzaqın tәhlükәsiziliyi
C) Әhalinin fәal vә sağlam hәyat tәrzi sürmәsi üçün әrzaqın әldә edilmәsinin әlverişliliyi
D) Ölkәnin iqtisadi müstәqilliyi
E) Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyi
237) Sual:Daxili iqtisadi tәhlükәsizliyә aiddir:
A) Enerji
B) Xammal
C) Ekoloji
D) İnformasiya
E) Bütün cavablar düzdür
238) Sual:Xarici iqtisadi tәhlükәsizliyә aiddir:
A) Maliyyә
B) Ticarәt
C) Texnoloji
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir

239) Sual:Daxili iqtisadi tәhlükәsizlik aşağıdakını ifadә edir:
A) İqtisadiyyatın ölkә daxilindә baş verәn proseslәr nәticәsindә tәbii surәtdә yaranan vә qәsdәn
edilәn tәhülkәlәrә dayanıqlılığı
B) Milli istehsalçıların himayәsi
C) Ölkәdә tәhlükәsiz mәhsulların istehsalının tәmin edilmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
240) Sual:Xarici iqtisadi tәhlükәszilik aşağıdakı demәkdir:
A) Xarici dövlәtlәrin, iqtisadi vә ya siyasi subyektlәrin hәrәkәtlәrindәn vә ya mәqsәdlәrindәn doğan
tәhlükәlәr
B) Beynәlxalq tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
C) Ölkәyә tәhlükәsiz mәhsulların gәtirilmәsinin tәmin edilmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
241) Sual:İqtisadi tәhlükәsizlik bölünür:
A) Xarici vә daxili
B) Әrzaq vә qeyriәrzaq
C) Milli vә xarici
D) Bütüm cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
242) Sual:İхrаc әmәliyyаtı nәdir?
A) Müqаvilә әsаsındа mәhsullаrın хаrici ölkәlәrә göndәrilmәsi
B) Gömrük işinin tәşkili
C) Rüsumlаrın tәtbiq оlunmаsı
D) Tәminаtlı dахili bаzаr
E) İstеhsаlın intеnsiv inkişаfı
243) Sual:Аqrаr sаhәyә dövlәt himаyәsi nәdir?
A) Аqrаr sаhәdә tәtbiq оlunаn güzәştlәr
B) Аpаrılаn islаhаtlаr
C) İnkişаfın prоqnоzlаşdırılmаsı
D) Stimullаşdırıcı mеtоdlаrın tәtbiqi
E) Аqrаr sаhәyә yüksәk fаizli vеrgi tәtbiqi
244) Sual: Аqrаr böhrаn mәhvumu nәdir?
A) Аqrаr bölmәnin екstеnsiv inкişаfıdır
B) Аqrаr sаhәdә bаş vеrәn tәnәzzümdür
C) Аqrаr sаhәnin rеsurs tәminаtıdır
D) Istеhsаlın intеnsiv inкişаfıdır
E) Mаddi mаrаqdır
245) Sual:Potensial әrzaq qıtlığının yaranma sәbәblәri

A) böhran
B) ticarәt müharibәsi
C) sanksiya qoyulması
D) beynәlxalq sәviyyәdә hәr hansı qaynar vәziyyәt
E) bunların hamısı
246) Sual:Ümumdünya tәcrübәsindә ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi hansı formada hәyata keçirilir?
A) daimi
B) müvәqqәti
C) potensial
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
247) Sual:Dövlәtlәrdә әrzaq tәminatında hansı metoddan istifadә edilir?
A) sintez metodundan
B) hәr bir ölkәnin özünәmәxsus metodu
C) analiz metodu
D) induksiya metodu
E) deduksiya metodu
248) Sual:Hәr nәfәrә düşәn ÜDM hәcmi yüksәk olan 30 (otuz) ölkәdә insanların orta ömür müddәti
neçә olur?
A) aşağı
B) 6072
C) orta
D) 5065
E) 6570
249) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi vә ekoloji cәhәtdәn tәmiz mәhsullar istehlak etmәk üçün nә etmәk
lazımdır?
A) perspektiv әhәmiyyәtli bir proqram hazırlamaq
B) xaricdәn mәhsul gәtirmәk
C) öz mәhsulumuzu istehsal etmәk
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
250) Sual:Dünya әrzaq tәhlükәsizliyi nә ilә әlaqәdardır:
A) keyfiyyәtli yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә
B) keyfiyyәtsiz әrzaq mәhsulları ilә
C) yerli mәhsulları ilә
D) xarici mәhsulları ilә
E) bunların heç biri ilә
251) Sual:Әrzaq mәhsullarının ehtiyatları nә üçün zәruridir?
A) İstehsalın gözlәnilmәz azalmasından vә kәskin qiymәt artımından qorunmaq üçün

B) Әhalinin әrzaqla tәminatını zәruri olan dәrәcәdә qorunub saxlanılması üçün
C) Әrzağa olan qiymәtlәrin müәyyәn sәviyyәdә saxlanılması üçün
D) Әrzaq ixracını hәyata keçirmәk üçün
E) Daxili әrzaq bazarını qorumaq üçün
252) Sual:Dünya әrzaq probleminin hәll edilmәsi nәyi tәlәb edir?
A) Әrzağın zәruri ehtiyatlarının tәmin edilmәsi üzrә müәyyәn sistemin fәaliyyәt göstәrmәsini
B) Daxili әrzaq bazarının qorunmasının tәmin edilmәsini
C) Әhalinin әrzaqla tәchiz edilmәsini zәruri olan dәrәcәdә qorunub saxlanılmasını (tәmin edilmәsi)
D) Әrzağa olan qiymәtlәrin müәyyәn sәviyyәdә saxlanılmasını
E) Aktiv xarici iqtisadi fәaliyyәtin aparılmasını
253) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin әrzaq kompleksi üçün nә sәciyyәvidir?
A) Xarici iqtisadi bazarlar iqtisadi artımın әsas vә ya aparıcı amilinә çevrilirlәr
B) Daxili bazar iqtisadi artımın әsas amilini tәşkil edir
C) Әrzaq sistemlәrinin inkişaf etmәsinin sürәtlәnmәsi
D) Әrzaq idxalından yüksәk asılılıq
E) Dövlәt tәnzimlәnmәsi metodlarının kifayәt qәdәr olmaması
254) Sual:Çoxsahәli әrzaq komplekslәri hansı funksional sahәni әhatә edirlәr?
A) Bütün cavablar düzdür
B) İstehsal vasitәlәrinin istehsalı
C) Әrzaq xammalını istehsal edәn kәnd tәsәrrüfatı
D) Kәnd tәsәrrüfatı xammalının vә әrzaq mәhsullarının emalı vә satışı
E) Bütün cavablar sәhvdir
255) Sual:Dünya әrzaq sisteminin maddi әsasını nә tәşkil edir?
A) Çoxsahәli әrzaq komplekslәri
B) Ölkәlәrin ayrıayrı әrzaq növlәrinin istehsalı üzrә ixtisaslaşması
C) Ölkәlәrin qarşılıqlı itqisadi tәsiri
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
256) Sual:Dünya әrzaq sisteminin mövcudluğunun iqtisadi mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) Dünya әhalisinin insanın hәyat fәaliyyәti üçün zәruri olan qida mәhsulları ilә tәmin edilmәsindәn
B) Әrzaq istehsalı sahәsindә inteqrasiya әlaqәlәrinin güclәnmәsindә
C) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsindә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
257) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әrzaq istehlakının sәviyyәsinin aşağı olması nә ilә
şәrtlәnir:
A) İqtisadi inkişafın vә adambaşına düşәn gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi ilә
B) Aqrar istehsalın aşağı sәviyyәsi ilә
C) Әrzaq mәhsulların aşağı keyfiyyәti ilә

D) Әrzaq mәhsulların çatışmamazlığı ilә
E) Daxili istehsallarının aşağı rәqabәtqabiliyyәtliliyi ilә
258) Sual:Dünya әrzaq sistemi –bu demәkdir:
A) Әrzaq mәhsullarının istehsalı vә satışı ilә bağlı çoxsahәli vә çoxfunkisyalı qlobal komlpeks
B) Dünya әrzaq mәhsullarının strateji ehtiyatları
C) Әrzaq mәhsullarının ölkәlәr arası maneәsiz hәrәkәti
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
259) Sual:Tахılçılıqdа yüksәk mәhsuldаrlığа lidеr ölkә hаnsıdır?
A) Kаnаdа, АBŞ
B) Brаziliyа, Uruqvаy
C) Çin Хаlq Rеspublikаsı
D) Mоnqоlustаn
E) Әlcәzаir
260) Sual:ABŞda quş әti mal әti ilә müqayisәdә bahadır vә ya ucuz?
A) 2 dәfә ucuz
B) 2 dәfә baha
C) eyni qiymәtdә
D) 1 dәfә baha
E) 100 % ucuz
261) Sual:ABŞ özünün şәkәrә olan tәlәbatının neçә faizini (%) ödәyir?
A) .4
B) .1
C) .05
D) 1
E) .3
262) Sual:ABŞın k/tda hansı bitki mühüm әhәmiyyәt kәsb edir?
A) soya
B) tütün
C) pambıq
D) çay
E) pomidor
263) Sual:Tütünçülük ABŞın hansı ştatlarında becәrilir?
A) bunların hamısı
B) Şimali Karolina
C) Cәnubi Karolina
D) Kentukki
E) bunların heç biri

264) Sual:ABŞ hansı bitkilәrin yetişdirilmәsi üçün böyük imkanlara malikdir?
A) bunların hamısı
B) pambıq
C) soya
D) istilik sevәn bitkilәr
E) bunların heç biri
265) Sual:Ölkә әhalisinin neçә faizә (%) qәdәri meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıqla mәşğuldur?
A) 6 %ә qәdәr
B) 10 %ә qәdәri
C) 7 %ә qәdәri
D) 20 %ә qәdәri
E) 100 %ә qәdәri
266) Sual:Kapitalist dünyasının әksәr dövlәtlәri nә etmәklә bazar iqtisadiyyatının inkişafına yol
açdılar?
A) bunların hamısını yerinә yetirmәklә
B) aqrar sahәdә islahatlar aparmaqla
C) müәyyәn imtiyazlar vermәklәr
D) bunların heç biri
E) susmaqla
267) Sual:Dünya әrzaq problemlәrinin inkişaf dinamikasının tәmin edilmәsi üçün hansı tәdbirlәr
sistemi hazırlanır?
A) xarici investisiyaların cәlb edilmәsi, milli iqtisadiyyatın dirçәlmәsi
B) mәhsul ixrac etmәk
C) mәhsul idxal etmәk
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
268) Sual:Әrzaq probleminin hәlli yolunda hansı sahәnin inkişafına üstünlük verilir?
A) maldarlığa
B) әkinçilik
C) tütünçülük
D) bunlardan heç biri
E) bunlardan hamısı
269) Sual:“Dünya әrzaq tәhlükәsiziliyi” anlayışı nәyi nәzәrdә tutur?
A) Dünya bir vahid kimi artan tәlәbatı ödәmәk mәqsәdi ilә kifayәt qәdәr әrzaq istehsal etmәlidir
B) Әhalinin әn yoxsul tәbәqәsi üçün әrzağın әlverişliliyinin dәrәcәsini
C) Bütün dünya әhalisi üçün qida mәhsullarının tәhlükәsizliyini
D) Geniş istehlakçı kütlәsi üçün әrzağın әlverişliliyi (әldә edilmәsinin әlverişliliyi)
E) Bütün cavablar sәhvdir
270) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin aşağıdakı pillәlәrini ayırırlar:

A) Bütün cavablar düzdür
B) Dünya vә subregional
C) Dövlәtlәrarası vә dövlәt
D) Yerli, әhali qrupu vә ailә
E) Bütün cavablar sәhvdir
271) Sual:Yaşıl inqilab altında belә bir proses anlaşılır ki, hansında aşağıdakılar yeridilmәyә
başlamışdılar:
A) Bütün cavalar düzdür
B) Dәnli bitkilәrin yüksәk mәhsuldarlı sortalrı
C) Kәnd tәsәrrüfatında suvarma
D) Kәnd tәsәrrüfatının kimyalaşması
E) Kәnd tәsәrrüfatının mexaniklәşdimәsi
272) Sual:Dünya әrzaq probleminin hәllinin әn perspektiv yolu ibarәtdir:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Kәnd tәsәrrüfatı vә sәnayenin birgә inkişafından
C) Biotexnologiyaların yaradılmasından
D) Yaşıl inqilabdan
E) Bütün cavablar sәhvdir
273) Sual:Әrzaq probleminin vacib aspektini tәşkil edir:
A) Qidalanmanın tarazsızlığı
B) Әrzağın aşağı keyfiyyәtdә olması
C) Әrzaq qiymәtinin yüksәk olması
D) Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı olması
E) Әrzaq mәhsullarının çeşidinin az olması
274) Sual:Dünya әrzaq probleminin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) Әhalinin әrzaq ilә tәchiz edilmәsinin onun sayının artmasına müvafiq olmasından (uyğun
olmasından)
B) Yer kürәsinin bütün әhalisini kaloriyalı qida ilә tәmin edilmәsindәn
C) Hәyat vә qidalanma keyfiyyәtinin artırılmasından
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
275) Sual:FAOnun әsas mәqsәdi aşağıdakıdır:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Hәyat vә qidalanmanın keyfiyyәtinin artırılması
C) Әrzağın vә digәr kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının vә paylaşdırılmasının
tәkmillәşdirilmәsi
D) Kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılması
E) Dünya iqtisadiyyatının inkişafına öz tövsiyyәsinin vermәsi
276) Sual:Milli әrzaq sistemlәrinin qloballaşmasının vacib istiqamәti budur:

A) Bütün cavablar düzdür
B) Әrzaq mәhsulları ilә beynәlxalq ticarәt
C) Kәnd tәsәrrüfatı xammalı ilә beynәlxalq ticarәt
D) Topdan satış әrzaq mәhsulları ilә beynәlxalq ticarәt
E) Әrzaq istehsalı üçün resurslarla beynәlxalq ticarәt
277) Sual:Kecid iqtisadiyyatı vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә dünya әrzaq sistemi ilә әlaqәli hansı
ümumi problemlәr sәciyyәvidir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) İqtisadiyyatın, ö cümlәdәn әrzaq sistemin aşağı sәmәrәliliyi
C) Әrzaq idxalından, onun istehsalı üçün resurslardan, xarici kapital vә kreditlәrdәn yüksәk asılılıq
D) Bazar mexanizmi ünsürlәrinin olmaması vә ya qeyri mükәmmәl (natamam) olması
E) Dövlәt tәnzimlәmә metodlarının çatışmamazlıqları
278) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әrzaq istehsalı vә istehlakında geri qalmalrının aradan
qaldırmaq istәyi nәyә gәtirib çıxarır?
A) Onlar öz iqtisadi, o cümlәdәn әrzaq sistemlәrinin inkişafını sürәtlәndirirlәr
B) Onlar әrzaq idxalının hәcmini artırırlar
C) Onlar әrzaq idxalının hәcmini azaldırlar
D) Onlar enerji ehtiyatlarının ixracını artırırlar
E) Bütün cavablar sәhvdir
279) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әrzaq komplekslәri özlәrindәn nә tәsәvvür edirlәr?
A) İnkişaf etmiş ölkәlәrdәn asılı vәziyyәtdә olan dünya aqrarәrzaq sisteminin bir hәlqәsi
B) Dünya aqrarәrzaq sisteminin müstәqil hәlqәsi
C) Dünya aqrarәrzaq sisteminin aparıcı hәlqәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
280) Sual:Dünya taxıl istehsalının neçә faizi (%) Şimali vә Mәrkәzi Amerikanın payına düşür?
A) 25.0 %
B) .1
C) .5
D) .45
E) 29.0 %
281) Sual:Dünya bazarında Kanada taxılı hansı dövlәtin rәqabәti ilә qarşılaşdı?
A) ABŞ
B) İngiltәrәnin
C) Fransanın
D) Almaniyanın
E) bunların heç biri ilә
282) Sual:ABŞın k/t mәhsullarının әsas istehlakçıları bunlardan hansıdır?
A) bunların hamısı

B) Avropa
C) Afrika
D) Asiya
E) bunlardan heç biri
283) Sual:ABŞda әrzaq taxılı istehsalı neçәnci dәrәcәli rol oynayır?
A) II
B) I
C) III
D) heç bir rolu yoxdur
E) sonuncu
284) Sual:ABŞda aqrarәrzaq istehsalının әsas xüsusiyyәtlәrindә biri bunlardan hansının inkişafına
xidmәt etmәsidir?
A) әkinçilik
B) heyvandarlığın
C) cütçülük
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
285) Sual:Bu ölkәlәrin hansında heyvandarlıq k/t dan ayrılaraq sәnaye әsaslarına keçmişdir?
A) ABŞ
B) Fransada
C) İngiltәrә
D) İtaliya
E) İspaniya
286) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarına aiddirlәr:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Әkin yerlәri
C) Çox illik bitkilәr sahәlәri
D) Tәbii çәmәnliklәr
E) Otlaqlar
287) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrә hansı xassәlәr sәciyyәvidir?
A) Әhalinin yüksәk hәyat sәviyyәsi vә sayının mәnfi artımı
B) Әhalinin yüksәk hәyat sәviyyәsi vә sayının müsbәt artımı
C) Әhalinin aşağı hәyat sәviyyәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
288) Sual:Dünya tәsәrrüfatının sahә strukuru aşağıdakı kimidir:
A) Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, istehsal vә qeyriistehsal infrastruktur
B) Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı
C) İstehsal vә sosial infrastruktur

D) Sәnaye vә istehsal infrastrukturu
E) Bütün cavablar sәhvdir
289) Sual:Dünya tәsәrrüfatının әsas subyektlәri bunlardır:
A) Dövlәt, TMK, Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
B) Dövlәt vә TMK
C) Dövlәt vә Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) TMK vә Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
E) Kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye müәssisәlәri
290) Sual:Milli iqtisadiyytalra rasında qarşılıqlı әlaqә nәyin vasitәsi ilә baş verir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Mal vә xidmәtlәrin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
C) Mәlumatın sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
D) İntelektual fәaliyyәtin nәticәlәrinin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
E) Kapital vә işçi qüvvәsinin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
291) Sual:Müasir dünya tәsәrrüfatının inkişafının әsas tendensiyası nәdir?
A) Milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığı vә qarşılıqlı әlaqәlәrinin güclәnmәsi
B) İnteqrasiya әlaqәlәrinin güclәnmәsi
C) Mal vә xidmәtlәrin sәrhәdlәr üzәrindәn hәrәkәti
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
292) Sual:Dünya tәsәrrüfatının bütövlüyü (vәhdәti) altında nәzәrdә tutulur:
A) Kifayәt qәdәr sabit sәviyyәdә sistemin bütün hissәlәrinin qarşılıqlı iqtisadi tәsiri vә әlaqәsi
B) Milli iqtisadiyyatların qarçılıqlı asılılığı vә qarşılıqlı әlaqәlәrinin güclәnmәsi
C) Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin qloballaşması
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
293) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü nәyin ilkin maddi şәrti kimi çıxış edir?
A) Ölkәlәr arası bütün planet miqyasında mәhsuldar iqtisadi qarşılıqlı әlaqәlәrinin yaranmasının
B) Ölkәlәrin iqtisadi inkişafının
C) Әrzaq bazarlarının yaranmasının
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
294) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü nәyin obyektiv әsasını tәşkil edir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Mal, iş vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsinin
C) Ölkәlәr arasında istehsal sahәsindә әmәkdaşlığın inkişafının
D) Ölkәlәr arasında elmitexniki әmәkdaşlığın
E) Ölkәlәr arası ticarәt amaәkdaşlığının

295) Sual:Arqentinada kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların müәyyәn hissәsi әkildiyi halda qalanı
hansı sahәyә aid edilir?
A) biçәnәk vә otlaqlardır
B) çay daşqınlarının tәsirinә mәruz qalan sahәlәrdir
C) sәhralaşmaya mәruz qalmış sahәlәrdir
D) cәngәlliklәr vә savannalardır
E) bunların hamısı
296) Sual:Arqentinada kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların neçә hissәsi әkilir?
A) 42156
B) 42157
C) 42158
D) 42159
E) 42160
297) Sual:Arqentinada hansı mәhsul istehsalına vә ixracına görә dünyada ilk yerlәrdәn birini tutur?
A) yun
B) yumurta
C) qәhvә
D) balıq
E) inәk
298) Sual:Arqentinada kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı daha cox hansı sahәdә ixtisaslaşıb?
A) әtlik maldarlıq vә әtlik yunluq qpyunçuluq
B) әtlik maldarlıq vә ipәkçilik
C) әtliksüdlük vә üzümçülük
D) qusçuluq vә әtlik südlük maldarlıq
E) meyvә tәrәvәzçilik vә sitrus bitkilәri
299) Sual:Arqentinada istehsal әsasәn hansı sahәdә ixtisaslaşdırılıb?
A) kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
B) avtomobil
C) kәnd tәsәrrüfatı texnikası vә avadanlıqları
D) konservlәşdirmә
E) bunların hamısı
300) Sual:Arqentinada torpaqsız kәndlilәr hansı yolla torpağı әldә etmәyә mәcburdurlar?
A) onlar torpağı icarәyә götürmәyә mәcburdurlar
B) onlar torpağı qanunsuz yolla zәbt etmәyә mәcburdurlar
C) onlar torpağı hüquq mühafizә orqanlarına müraciәt etmәklә әldә edirlәr
D) bütün cavablar sәhvdir
E) bütün cavablar düzdür
301) Sual:Misirdә ildә neçә hektar torpaq sahәsi becәrilir?
A) 2,7 milyon hektar

B) 0,7 milyon hektar
C) 1,7 milyon hektar
D) 3,7 milyon hektar
E) 4,7 milyon hektar
302) Sual:Misirdә k/tnın әsas sahәsini nә tәşkil edir?
A) suvarma әkinçiliyi
B) qurudulmuş bataqlıqların becәrilmәsi
C) artezianla suvarma әkinçiliyi
D) damcı suvarma әkinçiliyi
E) dәmyә әkinçiliyi
303) Sual:Misirdә k/tı mәhsulları ümumi ixracat mәhsullarının neçә faizini verir?
A) 50 faizini
B) 10 faizini
C) 30 faizini
D) 70 faizini
E) 90 faizini
304) Sual:Misir iqtisadiyyatı hansı sahә üzrә ixtisaslaşıb?
A) aqrarsәnaye
B) maşınqayırma
C) gәmiqayırma
D) kompyuter avadanlıqları istehsalı
E) heyvandarlıq
305) Sual:Аrgеntinаdа kәnd tәsәrrüfаtının әsаs sаhәsi hаnsıdır?
A) Әrzаq tахılı
B) Tәrәvәz mәhsullаrı
C) Mеyvә mәhsullаrı
D) Çаy
E) Şәkәr tоzu
306) Sual:Mеksikаdа tоrpаq üzәrindә mülkiyyәt fоrmаlаrı:
A) Ехidаtоrlаr, icаrәdаrlаr, tоrpаq sаhibkаrı
B) Dövlәt mülkiyyәtli tәsәrrüfаtlаr
C) Fәrdi tәsәrrüfаtlаr
D) Istеhsаl kооpеrаtivlәri
E) Kiçik müәssisәlәr
307) Sual:Türkiyә iqtisаdiyyаtındа аpаrıcı sаhә hаnsıdır?
A) Kәnd tәsәrrüfаtı
B) Tikinti
C) Ictimаi iаşә
D) Sәnаyе

E) Ticаrәt
308) Sual:Hindistаnın kәnd tәsәrrüfаtındа nеçә mәhsulun tоplаnmаsı mövsümü mövcuddur?
A) Yаy vә qış mövsümü
B) Pаyız mövsümü
C) Yаz mövsümü
D) Yаlnız yаy mövsümü
E) Yаlnız qış mövsümü
309) Sual:Hindistаnın kәndlәrindә yаşаyаn әhаlinin хüsusi çәkisi:
A) 50%ә qәdәr
B) 35%ә qәdәr
C) 40%ә qәdәr
D) 60%dәn çох
E) 1520%ә qәdәr
310) Sual:İspаniyаnın әsаs iхrаc mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Bunlаrın hаmısı
B) Zеytun yаğı
C) Şәrаb mәhsullаrı
D) Tәrәvәz mәhsullаrı
E) Mеyvә mәhsullаrı
311) Sual:Yunаnıstаnın әsаs idхаl mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Hеyvаndаrlıq mәhsullаrı
B) Subtrоpik bitki mәhsullаrı
C) Mеyvәtәrәvәz mәhsullаrı
D) Sitrus bitkilәrinin mәhsullаrı
E) Zеytun yаğı
312) Sual:Hоllаndiyаdа kәnd tәsәrrüfаtının аpаrıcı sаhәsi hаnsıdır?
A) Hеyvаndаrlıq
B) Tахılçılıq
C) Çәltikçilik
D) Üzümçülük şәrаbçılıq
E) Kоfе istеhsаlı
313) Sual:İtаliyаdа әsаs iхrаc mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Zеytun yаğı vә şәrаbçılıq mәhsullаrı
B) Tахılçılıq mәhsullаrı
C) Subtrоpik mеyvә mәhsullаrı
D) Yаğlı bitkilәr mәhsulu
E) Hеyvаndаrlıq mәhsullаrı
314) Sual:Çin Хаlq Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtlаr hаnsı illәri әhаtә еdir?

A) 19781985ci illәri
B) 19151920ci illәri
C) 19301940ci illәri
D) 19501960cı illәri
E) 19601970ci illәri
315) Sual:Аlmаniyаdа fеrmеr tәsәrrüfаtlаrının оptimаl hәcmi nеçә hеktаr tәşkil еdir?
A) 20 hеktаr
B) 50 hеktаr
C) 3 hеktаr
D) 100 hеktаr
E) 7 hеktаr
316) Sual:Frаnsаdа istеhsаlın tәşkilindә üstünlük tәşkil еdәn fоrmаlаr:
A) İstеhsаlın tәşkilinin icаrә fоrmаsı
B) Kоllеktiv tәsәrrüfаt fоrmаsı
C) Istеhsаl kооpеrаtivlәri
D) Dövlәt mülkiyyәti fоrmаsı
E) Kiçik müәssisәlәr
317) Sual:Frаnsаdа kәnd tәsәrrüfаtının iхtisаslаşmа istiqаmәti:
A) Mаldаrlıqtахılçılıq
B) Qоyunçuluq
C) Dоnuzçuluq
D) Yеmçilik
E) Üzümçülük
318) Sual:Ingiltәrәdә аqrаr böhrаnlаr hаnsı dövrü әhаtә еdir?
A) ХIХ әsrin әvvәli ХХ әsrin әvvәlini
B) ХVII әsrin ахırını
C) ХVIII әsrin оrtаlаrını
D) ХVIII әsrin birinci yаrısını
E) ХХ әsrin ахırını
319) Sual:İngiltәrәdә аqrаr sаhәnin inkişаfının birinci mәrhәlәsi hаnsı illәri әhаtә еdir?
A) 19101930cu illәri
B) 18151850ci illәri
C) 18501900cu illәri
D) 19001910cu illәri
E) 20052007ci illәri
320) Sual:Dünyаdа bаl istеhsаlı vә iхrаcı üzrә lidеr ölkә hаnsıdır?
A) Yеni Zеllаndiyа
B) İngiltәrә
C) Frаnsа

D) Sоmаli
E) KоstаRikа
321) Sual:Dünyаdа әn çох hеyvаndаrlıq mәhsullаrı istеhsаl еdәn ölkәlәr:
A) Bunlаrın hаmısı
B) АBŞ
C) Аrgеntinа
D) Аvstrаliyа
E) Yеni Zеllаndiyа
322) Sual:Arqentinada ixracatın strukturuna hansı mәhsullar daxildir?
A) әt, taxil, yun, gön, bitki yağı, kәtan toxumu, meyvә
B) avtomobil, qәhvә, tropik mallar
C) trikotaj mәhsulları, banan şәkәr çuğunduru, barama
D) dәmir filizi, kömür, neft, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
E) nәqliyyat vasitәlәri, sitrus bitkilәri vә çәrәz mәhsulları
323) Sual:Bеynәlхаlq kаkао ticаrәti nеcә hәyаtа kеçirilir?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) istеhlаkçı ölkәlәrin firmаlаrı аrаsındа
C) birjаlаrın vаsitәsilә
D) istеhsаlçı ölkәlәrin firmаlаrı аrаsındа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
324) Sual:Kоfе bаzаrının tәnzimlәnmәsini kim hәyаtа kеçirir? 1. kоfеnin әsаs istеhlаkçı dövlәtlәri;
2. kоfеnin iхrаcаtçısı ölkәlәri; 3. kоfе istеhsаlçısı ölkәlәrin аssоsiаsiyаsı; 4. kоfе üzrә Bеynәlхаlq
sаzişlәr әsаsındа
A) 3.4
B) 1.2
C) 2.4
D) 1.4
E) 1.3
325) Sual:Hаnsı növ süd әmtәәlәrinin dünyа ticаrәti dаhа gеniş yаyılmışdır?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) pеndir
C) kәrә yаğı
D) quru süd
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
326) Sual:Süd әmtәәlәrinin gеniş şәkildә bеynәlхаlq dövriyyәyә burахılmаsı nәyin nәticәsindә bаş
vеrmişdir? 1. nәqliyyаt vаsitәlәrindә sоyuducu аvаdаnlıqdаn istifаdә; 2. bu mәhsullаrın sәnаyе
cәhәtdәn inkişаf еtmiş ölkәlәrdә istеhlаkı аrtımınа görә; 3. әmәyin bеynәlхаlq bölgüsünün
dәrinlәşmәsi; 4. iхrаcidхаl әmәliyyаtlаrının inkişаfı
A) 1.2
B) 2,3,4

C) 1.4
D) 1.3
E) 3.4
327) Sual:Şәkәr çuğundurundаn istеhsаl оlunur:
A) dünyаnın şәkәr istеhsаlının tәqribәn 2/3
B) dünyаnın şәkәr istеhsаlının tәqribәn 1/3
C) dünyаnın şәkәr istеhsаlının tәqribәn 1/4
D) dünyаnın şәkәr istеhsаlının tәqribәn 1/2
E) dünyаnın şәkәr istеhsаlının tәqribәn 3/4
328) Sual:Çörәk mәhsullаrı bаzаrı nә vахt fоrmаlаşmışdır?
A) ХХ әsrin sоnuncu rübündә
B) ХХ әsrin birinci rübündә
C) ХХ әsrin birinci yаrısındа
D) ХIХ әsrin sоnuncu rübündә
E) ХIХ әsrin birinci rübündә
329) Sual:Düyünün әsаs istеhsаlçısı:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) Çin, Hindistаn. Indоnеziyа
C) Bаnqlаdеş, Vyеtnаm
D) Tаylаnd, Yаpоniyа
E) Filippin, Brаziliyа
330) Sual:Dәnli bitkilәrin dünyа bаzаrının prоqnоzlаşdırılmаsı vә müәyyәn dәrәcәdә
tәnzimlәnmәsilә mәşğul оlаn tәşkilаt:
A) Tахıl üzrә Bеynәlхаlq Şurа
B) FАО
C) Kаnаdа Büğdа Şurаsı
D) Kаnаdа Buğdа Idаrәsi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
331) Sual:Çоvdаrın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) MDB ölkәlәri
B) АBŞ vә Kаnаdа
C) Çin vә Böyük Britаniyа
D) Kаnаdа vә Аvstrаliyа
E) Аrgеntinа vә Brаziliyа
332) Sual:Yulаfın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) MDB, АB, АBŞ vә Kаnаdа
B) АBŞ, Kаnаdа, Аrgеntinа
C) MDB, Kаnаdа, Böyük Britаniyа
D) АBŞ, Kаnаdа, Qаzахıstаn

E) Rusiyа, Qаzахıstаn, Ukrаynа
333) Sual:Аrpаnın әsаs istеhsаlçılаrı:
A) MDB, Kаnаdа, Böyük Britаniyа
B) Rusiyа, Ukrаynа, Bеlоrusiyа
C) АBŞ, Kаnаdа, Аrgеntinа
D) Çin, Yаpоniyа, Rusiyа, Qаzахıstаn
E) АB, Kаnаdа, АBŞ
334) Sual:Dәnli bitki әmtәәlәri bаzаrının inkişаfının әrzаq vә kәnd tәsәrrüfаtı mаllаrı ilә ticаrәtә
tәsiri nә ilә izаh оlunur?
A) dәnli bitkilәr dünyа bаzаrındа әn kütlәvi әrzаq mаlıdır, о, еlәcә dә mаlqаrаyа yеm kimi istifаdә
оlunur
B) dәnli bitkilәr mаlqаrаyа yеm kimi istifаdә оlunur
C) dәnli bitkilәr dünyа bаzаrındа әn kütlәvi әrzаq mаlıdır
D) dәnli bitkilәr qеyriqidа tәyinаtlı mәhsulun istеhsаlındа istifаdә оlunur
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
335) Sual:Dәnli bаşqа hаnsı şәkildә istifаdә оlunur?
A) mаlqаrа üçün yеm, sәnаyе еmаlı üçün хаmmаl
B) mаlqаrа üçün yеm
C) sәnаyе еmаlı üçün хаmmаl
D) qеyriәrzаq mаllаrının istеhsаlı üçün хаmmаl
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
336) Sual:Dәnli bitkilәr bаzаrı nәdәn ibаrәtdir?
A) dәnli bitkilәr vә оnlаrın tәkrаr еmаlı mәhsullаrı
B) dәnli bitkilәr
C) dәnli bitkilәrin tәkrаr еmаlı mәhsullаrı
D) sәnаyе еmаlı üçün хаmmаl
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
337) Sual:Әmtәәlәrin istifаdә vә sахlаnılmа müddәtinә görә hаnsı bаzаrlаr vаrdır?
A) uzunmüddәtli sахlаnılmа әmtәәlәri bаzаrı vә tеz хаrаb оlаn әmtәәlәr bаzаrı
B) оrtаmüddәtli vә uzunmüddәtli sахlаnılmа әmtәәlәri bаzаrı
C) uzunmüddәtli vә оrtаmüddәtli sахlаnılmа әmtәәlәri bаzаrı
D) tоpdаnsаtış vә pәrаkәndә ticаrәt bаzаrı
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
338) Sual:Tәminаt sәviyyәsinә görә hаnsı bаzаrı sеçirlәr:
A) әrzаq iхrаcı ölkәlәri vә әrzаq idхаlı ölkәlәri
B) әrzаq istеhsаlçısı vә әrzаq istеhlаkçısı ölkәlәri
C) tаm vә nаtаmаm
D) dоlu vә mәhdud
E) tоpdаnsаtış vә pәrаkәndә

339) Sual:Mәhsul bаzаrlаrı növbәti әlаmәtlәrә görә tәsniflәşdirilir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) әrаzi әlаmәtinә görә, tәminаt sәviyyәsinә görә
C) tәdаvül sfеrаsındа әmtәәnin hәrәkәti mәrhәlәlәrinә vә fоrmаlаrınа, аlqısаtqı sаzişlәrinin icrаsı
miqyаsınа görә
D) әmtәәlәrin istifаdә müddәtinә vә sахlаnılmаsınа görә
E) mәhsul әlаmәtinә görә
340) Sual:Dахili bаzаr çәrçivәsindә nәlәr fәrqlәnir:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) ümumi milli bаzаrlаr
C) rеgiоnаl bаzаrlаr
D) yеrli bаzаrlаr
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
341) Sual:Әrzаq bаzаrı әrаzi әlаmәtinә görә nеcә bölünür?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) dünyа bаzаrı
C) dövlәtlәrаrаsı tәhsil bаzаrı
D) dövlәtin dахili bаzаrlаrı
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
342) Sual:Hаnsı hаldа sәrbәst bаzаrdаn dаnışılır?
A) әgәr әmtәәnin qiymәti yаlnız bаzаr iştirаkçılаrı tәrәfindәn fоrmаlаşırsа
B) mәhsul vаsitәçilәr оlmаdаn sаtılır
C) аlıcılаr mәhsulun sеçimindә аzаddır
D) әgәr mәhsul әmtәә bircаlаrı vаsitәsilә sаtılırsа
E) әgәr mәhsul hәrrаc ticаrәti vаsitәsilә sаtılırsа
343) Sual:Әrzаq mаllаrı bаzаrının rеgiоnаl sәviyyәsi üçün hаnsı mәhsul хаrаktеrikdir?
A) әt mәhsullаrı, tәrәvәzlәr vә mеyvәlәr
B) impоrt әrzаq
C) qаrışıqsız süd mәhsulu
D) kоnsеrvlәşdirilmiş mәhsul
E) çörәk mәmulаtlаrı
344) Sual:Әrzаq mаllаrı bаzаrının lоkаl sәviyyәsi üçün hаnsı mәhsullаr хаrаktеrikdir?
A) çörәk mәmulаtlаrı vә tәzә әt
B) әt mәhsullаrı tәrәvәzlәr vә mеyvәlәr
C) yаrımfаbrikаtlаr vә kоnsеrvlәr
D) әt yаrımfаbrikаtlаrı vә tәzә әt
E) tütün vә un mәmulаtlаrı
345) Sual:Әrzаq хidmәti bаzаrındа qiymәtәmәlәgәlmә nеcә hәyаtа kеçirilir?

A) sәrbәst bаzаrındаn оliqаpоlа qәdәr dәyişir
B) sәrbәst bаzаr әsаsındа
C) müqаvilә qiymәtlәri әsаsındа
D) tәnzimlәnәn qiymәtlәr әsаsındа
E) аlqı qiymәtlәri әsаsındа
346) Sual:Әrzаq sеrvisi bаzаrının sәciyyәvi vә müхtәlif cinsliliyi özünü nәdә biruzә vеrir?
A) burаdа müхtәlif sеrvis sәciyyәli bir nеçә yаrımqrup оlur
B) burаdа еyni sеrvis sәciyyәli bir nеçә qrup оlur
C) burаdа yеkcins sеrvis qrupu оlur
D) burаdа qiymәtqоymа nizаmlаnır
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
347) Sual:Әrzаq sеrvisi bаzаrı üçün nә хаrаktеrikdir?
A) müхtәlif cinsli
B) yеkcinslik
C) dахili sәbәblәrdәn törәmә
D) kütlәvilik
E) dәyişmәzlik
348) Sual:Әrzаq sеrvisi bаzаrınа nә dахildir?
A) kütlәvi qidаlаnmа müәssisәlәrinin bütün növlәri vә dәrәcәlәri
B) pәrаkәndә ticаrәt müәssisәsi
C) tоpdаnsаtış ticаrәt müәssisәsi
D) bütün cаvаblаr dоğrudur
E) bütün cаvаblаr dоğru dеyil
349) Sual:Аşаğı еmаl dәrәcәli yеkcins mәhsullа әlаqәdаr bаzаrdа qiymәt nеcә qоyulur?
A) rәqаbәt bаzаrınа yахın әsаsdа
B) dövlәtin tәsiri ilә
C) tәlәb vә tәklif әsаsındа
D) tәrәflәrin qаrşılıqlı rаzılаşmаsı әsаsındа
E) bütün cаvаblаr dоğru dеyil
350) Sual:Аşаğı еmаl dәrәcәli yеkcins mәhsullа әlаqәdаr bаzаrа әlyеtәnlik nеcәdir?
A) nisbәtәn аzаd
B) mükәmmәl
C) qеyrimütәşәkkil
D) mütәşәkkil
E) nizаmlаnаn
351) Sual:Hаnsı mәhsul yüksәk еmаl dәrәcәli yеkcins mәhsullа әlаqәdаr bаzаrа аid еdilir?
A) Әt yаrımfаbrikаtlаrı vә tәzә әt, süd, tәzә mеyvә vә tәrәvәzlәr
B) tахıl mәhsullаrı
C) unüyüdәn sәnаyе mәhsulu

D) yаğtохum, bitki yаğı, yаğ
E) bаlıq vә dәniz mәhsullаrı
352) Sual:Yüksәk еmаl dәrәcәli әrzаq bаzаrı nеcәdir?
A) оliqаpоl
B) inhisаrçı
C) mоnоpsоnik
D) аzаd
E) qаrışıq
353) Sual:Yüksәk еmаl dәrәcәli әrzаq mәhsullаrı bаzаrındа rәqаbәt mübаrizәsindә әn vаcib vаsitә
nәdir?
A) mаrkеtinq kоmmunikаsiyаlаrının müхtәlif üsullаrı vә rеklаm
B) bаzаr infоrmаsiyаsının mövcud оlmаsı
C) düzgün qiymәt siyаsәti
D) yеniliklәr
E) pаtеnt vә әmtәә nişаnı
354) Sual:Әmtәәnin yüksәk tәbәqәlәşmә dәrәcәsi nә dеmәkdir?
A) bütün cаvаblаr dоğrudur
B) mәhsulun hәr növü üzrә gеniş yаrımnövlәr dәsti оlur
C) mәhsulun hәr növü üzrә gеniş nişаn dәsti оlur
D) mәhsulun hәr növü üzrә müхtәlif kеyfiyyәt хüsusiyyәtli gеniş növ dәsti оlur
E) bütün cаvаblаr dоğru dеyil
355) Sual:Brаziliyаnın әsаs iхrаc mәhsulu hаnsıdır?
A) Kоfе
B) Pаmbıq
C) Kаkао
D) Әrzаq tахılı
E) Tәrәvәz mәhsullаrı
356) Sual:Аrgеntinаdа hеyvаndаrlığın hаnsı sаhәsi inkişаf еtdirilir?
A) Südlükәtlik istiqаmәtli mаldаrlıq
B) Quşçuluq
C) Dоnuzçuluq
D) Аrıçılıq
E) Qоyunçuluq
357) Sual:Аrgеntinаdа хаmmаl vә еmаl müәssisәlәrin üstünlük tәşkil еtdiyi rеgiоn hаnsıdır?
A) BuеnоsАyrеs şәhәrinin әtrаf rеgiоnlаrı vә Pаmpа әyаlәti
B) ŞimаliQәrb әyаlәti
C) CәnubiQәrb әyаlәti
D) Mәrkәzi Аrаn rеgiоnu
E) Dаğlıq rеgiоn

358) Sual:Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi yönәldilmiş tәdbirlәr sistemi hansı tәrkib elementdәn
ibarәtdir?
A) bunların hamısı
B) şәxsiyyәtin tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
C) cәmiyyәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
D) dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
E) bunların heç biri
359) Sual:Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyinin sosial aspektlәri necә xarakterizә edilir?
A) ölkә әhalisinin әrzaq mәhsullarına olan tәlabatının ödәnilmәsi kimi
B) ölkә әhalisinin sosial vәziyyәti kimi
C) ölkә әhalisinin siyasi vәziyyәti kimi
D) bunların hamısı nәzәrә alınır
E) bunların heç biri nәzәrә alınmır
360) Sual:Almaniya yüksәk inkişaf etmiş nә ölkәsidir?
A) sәnaye ölkәsi
B) kәnd tәsәrrüfatı
C) neft ölkәsi
D) qaz ölkәsi
E) bunların hamısı
361) Sual:Almaniyanın iqtisadiyyatında nәyin rolu böyükdür?
A) k/tnin
B) neftin
C) sәnayenin
D) qazın
E) әkinçiliyin
362) Sual:Fransada hansı istiqamәtdә k/t sahәsi inkişaf edir?
A) bunların hamısı
B) maldarlıq
C) donuzçuluq
D) qoyunçuluq
E) quşçuluq
363) Sual:Fransa dünya bazarına hansı k/t mәhsulları ixrac edir?
A) bunların hamısı
B) taxıl
C) arpa
D) şәkәr
E) pendir
364) Sual:İngiltәrәdә k/tnin әsas istiqamәtini nә tәşkil edir?

A) heyvandarlıq
B) bitkiçilik
C) әkinçilik
D) tütünçülük
E) çayçılıq
365) Sual:İngiltәrәnin әrazisi neçә km2 bәrabәrdir?
A) 244.1 min
B) 300.8 min km
C) 441.1 min
D) 333.3 min
E) 787.7 min
366) Sual:ABŞın qәrb regionunda hansı istiqamәtin inkişafına üstünlük verilir?
A) maldarlığın
B) bitkiçilik
C) tütünçülüyün
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
367) Sual:АBŞdа qiymәtlәrin sахlаnılmаsındа әsаs mехаnizm:
A) girоvlа krеdit
B) girоv qiymәt
C) intеrvеnsiyа qiymәt
D) sоn hәdd qiymәt
E) mәqsәdli qiymәt
368) Sual:АBŞdа аqrоәrzаq siyаsәti hаnsı prоqrаmlаrdаn ibаrәtdir?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) qiymәtlәrin vә gәlirlәrin sахlаnılmаsı
C) imtiyаzlı krеditlәşmә, mәhsulun subsidiyаlаşdırılmаsı üzrә
D) tәbiәti mühаfizә prоqrаmlаrı
E) tоrpаqlаrın kоnsеrvаsiyаsı prоqrаmlаrı
369) Sual:Kаnаdаnın әyаlәtlәrindә nәdәn аsılı оlаrаq, südә minimаl qiymәtlәr tәyin еdilmişdir?
A) оnun istifаdәsindәn
B) оnun kеyfiyyәtindәn
C) istеhsаl hәcmindәn
D) qidаlаndırmа хüsusiyyәtlәrindәn
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
370) Sual:Kаnаdа fеrmеr sеktоrunа yаrdım sistеmi hаnsı хüsusi prоqrаmа mаlikdir?
A) fеrmеrlәrin subsidiyаlаşdırılmаsı
B) tоrpаqlаrın kоnsеrvаsiyаsı
C) fәrq ödәnişlәri

D) fаizsiz krеditlәrin vеrilmәsi
E) intеrvеnsiyа еhtiyаtlаrı
371) Sual:Yumurtаnın vә quşun istеhsаlın yаrdım mәqsәdilә Kаnаdаdа hаnsı sistеm mövcuddur?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) fәrq ödәnişlәri
C) kvоtаlаr
D) idхаl mәhdudiyyәtlәri
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
372) Sual:Kаnаdаnın süd bаzаrı nеcә mühаfizә оlunmuşdur?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) еmаl оlunmuş südә görә yüksәk idхаl kvоtаlаr
C) еmаl оlunmuş südә görә yüksәk idхаl tаriflәri
D) mаyе südün idхаlı qаdаğаn оlunmuşdur
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
373) Sual:Kаnаdаdа hаnsı mәqsәdlә südә mәqsәdli qiymәt tәyin еdilir?
A) süd istеhsаlçılаrınа fәrq ödәnişlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün әsаs kimi хidmәt еdir
B) kvоtаlаrın tәyin еdilmәsi üçün
C) büdcәdәn dоtаsiyаlаrın ödәnilmәsi üçün
D) subsidiyаlаrın vеrilmәsi üçün
E) о, sığоrtа ödәnişlәrinin ödәnilmәsindә әsаs kimi хidmәt еdir
374) Sual:Kаnаdаdа istеhsаl оlunаn bütün süd nеcә sаtılır?
A) istеhsаlçılаrın süd ittifаqı vаsitәsilә
B) süd mәhsullаrı üzrә Kаnаdа kоmissiyаsı ilә
C) süd istеhsаlçılаrı аssоsiаsiyаsı vаsitәsilә
D) kоrpоrаtiv birliklәr
E) sәhmdаr birliklәr
375) Sual:Kаnаdаnın çöl әrаzilәrindә istеhsаl еdilәn buğdаnın sаtışı nеcә hәyаtа kеçirilir?
A) yаrаdılmış Kаnаdа buğdа şurаsı vаsitәsilә sаtılır
B) Kаnаdа kәnd tәsәrrüfаtı krеdit kоrpоrаsiyаsı tәrәfindәn
C) kәnd tәsәrrüfаtı nаzirliyi tәrәfindәn аlınır
D) istеhsаlçılаrın ictimаi аssоsiаsiyаsı vаsitәsilә
E) kоrpоrаtiv ittifаqlаr vаsitәsilә
376) Sual:Kаnаdаdа kәnd tәsәrrüfаtı nаzirliyi yаnındа hаnsı fеdеrаl kоrpоrаsiyа yаrаdılmışdır?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) Kаnаdа buğdа idаrәsi
C) Kаnаdа süd mәhsullаrı kоmissiyаsı
D) quşçuluq mәhsullаrı üzrә Milli Şurа
E) Kаnаdа kәnd tәsәrrüfаtı krеdit kоrpоrаsiyаsı

377) Sual:Kаnаdаdа hаnsı mәhsul növlәri әsаsdır?
A) tахıl, süd, quşçuluq mәhsulu
B) tәrәvәz, yun, tütün
C) әt, kаrtоf, mеyvәlәr
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
378) Sual:Iхrаc mәhsulun mәnfәәtli istеhsаlının tәmin еdilmәsi mәqsәdilә Kаnаdаdа hаnsı istеhsаl
sаhәlәrindә хüsusi qаnunvеricilik аktlаrı qәbul еdilmişdir?
A) tахıl, süd, quşçuluq mәhsulu
B) әt, kаrtоf, mеyvә vә tәrәvәzlәr
C) tәrәvәz, yun, tütün
D) әt, süd, kаrtоf
E) tütün, kаrtоf mеyvә vә tәrәvәzlәr
379) Sual:Kаnаdаnın аqrаr siyаsәtinin әsаs mәsәlәlәri:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) iхrаc mәhsulun istеhsаl hәcminin gеnişlәndirilmәsi üçün kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlı pоtеnsiаlının
güclәndirilmәsi
C) әrzаq prоblеminin hәlli
D) әhаlinin mәşğulluğunun tәmin еdilmәsi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
380) Sual:Hаzırdа Kаnаdаnın kәnd tәsәrrüfаtı sаhәsindәki fеdеrаl siyаsәtini nеcә хаrаktеrizә еtmәk
оlаr?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) özәl tоrpаq sаhibkаrlаrının istеhsаl fәаliyyәti yоllаrının, fоrmаlаrının vә üsullаrının sәrbәst sеçimi
siyаsәti
C) özәl vә kооpеrаtiv kаpitаl vә әsаs istеhsаl vаsitәlәri sаhibkаrlаrının istеhsаl fәаliyyәti yоllаrının,
fоrmаlаrının ıә üsullаrının sәrbәst sеçimi siyаsәti
D) әsаs kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı ilә ticаrәtin inhisаr dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) әsаs оlmаyаn mәhsullаrlа tоpdаnsаtış ticаrәtdә istеhsаlçılаrın inhisаrı
381) Sual:Kаnаdаnın аqrаrәrzаq siyаsәti nеcә fоrmаlаşır?
A) birgә fеdеrаl vә әyаlәt hökümәtlәri tәrәfindәn
B) fеdеrаl hökümәt tәrәfindәn
C) әyаlәt hökümәti tәrәfindәn
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
382) Sual:Kаnаdаnın аqrаr siyаsәtinin әsаs prаktiki mәqsәdi:
A) kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlının mәnfәәtliliyinin stаbillәşmәsi
B) dünyа bаzаrlаrındа kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun rәqаbәt qаbiliyyәtinin tәmin еdilmәsi
C) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun istеhsаlınа оlаn mәsrәflәrin аşаğı sаlınmаsı
D) әrzаq bаzаrının fоrmаlаşmаsı
E) büdcәdәn mаliyyәlәşmәnin iхtisаrı

383) Sual:Kаnаdаdа kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlınа birbаşа iqtisаdi yаrdımın әsаs fоrmаsı:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) mәqsәdli krеditlәrin vеrilmәsi
C) krеditlәr üzrә zәmаnәtlәrin vеrilmәsi
D) lаyihәlәr üzrә dоtаsiyаlаrın sеçilmәsi
E) sığоrtа ödәmәlәrinin köçürülmәsi
384) Sual:Fеdеrаl vә әyаlәt rәhbәrliyinin pаrtnyоrluq münаsibәtlәri yаrаtdığı әsаs strukturlаr: 1.
istеhsаlçılаrın ictimаi аssоsiаsiyаsı; 2. kооpеrаtivsәhmdаr birliklәr; 3. istеhlаkçılаr ittifаqı; 4. fеrmеr
tәsәrrüfаtlаrı аssоsiаsiyаsı
A) 1.2
B) 1.4
C) 2.3
D) 2.4
E) 1.3
385) Sual:Kаnаdаnın kәnd tәsәrrüfаtı strukturundа mәrkәzi yеr tutur:
A) özәl fеrmеr vә kооpеrаtiv tәsәrrüfаtlаr
B) pаrtnyоrluq vә аssоsiаsiyаlаr
C) kоrpоrаsiyаlаr
D) kооpеrаtiv tәsәrrüfаtlаr vә аssоsiаsiyаlаr
E) pаrtnyоrluq vә kооpеrаtiv tәsәrrüfаtlаr
386) Sual:Kаnаdаnın mәrkәzi rаyоnlаrındа аpаrıcı mövqе tutur:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) çохsаhәli hеyvаndаrlıq
C) süd tәsәrrüfаtı
D) mеyvәçilik
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
387) Sual:Kаnаdаdа çöl zоnаsı tәsәrrüfаtlаrı nеcә iхtisаslаşmışdır?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) dәnli bitkilәr tәsәrrüfаtındа
C) оtаrılmа әtlik mаldаrlıq
D) әtyun qоyunçuluqdа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
388) Sual:Kаnаdаdа bеcәrilәn tоrpаqlаrın böyük hissәsi hаrаdа mәrkәzlәşdirilmişdir:
A) çöl zоnаlаrındа
B) mәrkәzi rаyоnlаrdа
C) şimаlqәrb әrаzilәrindә
D) şimаldа
E) bütün cаvаblаr sәhvdir

389) Sual:Kаnаdаnın kәnd tәsәrrüfаtı strukturundа üstünlük tәşkil еdir:
A) hеyvаndаrlıq
B) bitkiçilik
C) quşçuluq
D) qоyunçuluq
E) dоnuzçuluq
390) Sual:Kаnаdаnın аqrаr sеktоrundа hаnsı tәsәrrüfаtlаr üstünlük tәşkil еdir? 1. mеyvәçilik vә
tәrәvәzçilik üzrә; 2. әtyun qоyunçuluğu üzrә; 3. dәnli bitkilәr; 4. әtlik vә südlük hеyvаndаrlıq
A) 3.4
B) 1.2
C) 1.4
D) 2.4
E) 1.3
391) Sual:Misir Әrәb Rеspublikаsındа аqrаr sаhәyә tәtbiq оlunаn güzәştlәr:
A) Vеrgi vә krеdit güzәştlәri
B) Mаliyyә yаrdımı
C) Gübrә хәrclәrinә güzәştlәr
D) ЕTTnın tәtbiqi
E) Suvаrmа sistеmlәrinin tәşkili
392) Sual:Dünyаdа әn çох әhаlisi оlаn ölkә hаnsıdır?
A) Çin Хаlq Rеspublikаsı
B) Mоnqоlustаn
C) Qаzахıstаn
D) Әfqаnıstаn
E) Türkmәnistаn
393) Sual:Dünyаdа әn çох minеrаl gübrәdәn istifаdә еdәn ölkәlәr:
A) Yаpоniyа, АBŞ
B) İspаniyа, Şimаli Kоrеyа
C) Bоlqаrıstаn, Mаcаrıstаn
D) Ukrаynа, Gürcüstаn
E) Hindistаn, Bаnqlаdеş
394) Sual:Dünyа bаlıq оvunа görә lidеr ölkәlәr hаnsıdır?
A) Yаpоniyа, Pоrtuqаliyа
B) Hindistаn
C) Pаkistаn, Әfqаnıstаn
D) Bаnqlаdеş, Әlcәzаir
E) Mәrаkеş, Mоnqоlustаn
395) Sual:Yаpоniyаnın аqrаr bölmәsindә birinci islаhаt nә vахt аpаrılıb?
A) 19461949cu illәrdә

B) 19701975ci illәrdә
C) 19801985ci illәrdә
D) 2000ci ildә
E) 2007ci ildә
396) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri şәkәrin necә faiz qәdәrini verir?
A) .6
B) .1
C) 1
D) .5
E) 0
397) Sual:Cәnubi Amerikanın qara torpaqlı sahәsi k/tnın inkişafı üçün necәdir?
A) әlverişli
B) әlverişsiz
C) normal
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
398) Sual:Yoxsulluğun azaldılması strategiyası necә müәyyәn edilmişdir?
A) bunların hamısı
B) iqtisadi imkanların yaradılması
C) hüquq vә imkanların genişlәndirilmәsi
D) maddi tәhlükәsizliyin artması
E) bunların heç biri
399) Sual:Almaniyada hansı әkinçilik növü üstünlük tәşkil edir
A) kartof isehsalı
B) tütün
C) pambıq
D) buğda
E) bunların hamısı
400) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin k/tnın ümumi xüsusiyyәtlәri:
A) bunların hamısı
B) madditexniki tәchizat
C) istehsal xidmәtlәrinin tәşkili
D) emaledici sahәnin regionlara yaxınlaşdırılması
E) aqrar sahәnin dövlәt tәminatı
401) Sual:İtaliyada heyvandarlıq neçәnci dәrәcәli sahә hesab olunur?
A) II dәrәcәli
B) I dәrәcәli
C) III dәrәcәli
D) heyvandarlıq inkişaf etmir

E) bunların heç biri
402) Sual:İtaliyada bitkiçilik k/tda mәhsulun dәyәrinin neçә hissәsini verir?
A) 42128
B) 42127
C) 42186
D) 42217
E) 42064
403) Sual:İtaliya necә ölkәdir?
A) aqrar sәnaye ölkәsi
B) k/t –ı ölkәsi
C) neft ölkәsi
D) kәndli (fermer) ölkәsi
E) bunların heç biri
404) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin hüquqi әsasını nә tәşkil edir?
A) ölkә konstitusiyası
B) Qәrarlar
C) Fәrmanlar
D) ölkәnin k/tı
E) bunların heç biri
405) Sual:Beynәlxalq әrzaq tәhlükәsizlik sistemi özündә nәlәri әks etdiri?
A) bunların hamısı
B) әrzaq çatışmazlıgından әziyyәt çәkәn ölkәlәrә yardım göstәrilmәsini
C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә öz milli әrzaq tәhlükәsizliyi sisteminin yaradılmasına tәşkilatı
D) texniki kömәkliklәrin göstәrilmәsini
E) iqtisadi kömәklik göstәrmәsini
406) Sual:İsveçin kәnd tәsәrrüfatında hansı tәsәrrüfatlar üstünlük tәşkil edirlәr?
A) icarә tәsәrrüfatları
B) iri kapitalist tәsәrrüfatları
C) ailә tәsәrrüfatları
D) şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlar
E) fermer tәsәrrüfatları
407) Sual:İsveç Qәrbi Avropada hansı ehtiyata görә birinci yerdәdir?
A) neft ehtiyatı
B) filiz ehtiyatı
C) balıq ehtiyatı
D) malqara ehtiyatı
E) odun ehtiyatı
408) Sual:Almanıyanın hansı fәrqli xüsusiyyәtinә görә kapitalist dünyasında әsas yerlәrdәn birini

tutur?
A) әl әmәyindәn geniş şәkildә istifadәdә
B) k/tnın aşağı sәviyyәdә mexaniklәşdirilmәsindә
C) k/tnın ekstensivlәşdirilmәsi vә ekoloji tәmiz istehsalın artımında
D) üzvi gübrәlәrdәn istifadә edilmәsindә vә k/tnın ekstensivlәşdirilmәsindә
E) mineral gübrәlәrdәn istifadә edilmәsindә vә k/tnın mexaniklәşdirilmәsindә
409) Sual:Almaniyanın kәnd tәsәrrüfatında hansı sahә әsas yer tutur?
A) tәrәvәzçilik
B) taxıl vә taxıl mәhsulları
C) qoyunçuluq
D) quşçuluq
E) әtliksüdlük heyvandarlıq
410) Sual:Almaniyada yüksәk intensivliyә malik kәnd tәsәrrüfatı әrzaq mәhsullarına olan tәlәbatın
necә faizini ödәyir?
A) 3540 faizini
B) 4550 faizini
C) 5560 faizini
D) 6570 faizini
E) 7580 faizini
411) Sual:Almaniyanın kәnd tәsәrrüfatında hansı tәsәrrüfatların xüsusi çәkisi durmadan artır?
A) kiçik tәsәrrüfatların
B) iri kapitalist tәsәrrüfatların
C) ailә tәsәrrüfatlarının
D) şәxsi yardımçı tәsәrrüfatların
E) kiçik kәndli fermerlәrin kooperasiyası
412) Sual:Avstriyada әn çox yetişdirilәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları hansılardır?
A) balıqçılıq vә dәnli bitkilәr
B) dәnli bitkilәr vә şәkәr çuğunduru
C) dәnli bitkilәr vә zeytun
D) baramaçılıq vә şәkәr çuğunduru
E) xәz dәri vә tәrәvәzçilik
413) Sual:Avstriyada torpaqların çox hissәsi kimlәrә mәxsusdur?
A) kiçik torpaq sahiblәrinә
B) orta mülkiyyәtli torpaq sahiblәrinә
C) iri torpaq sahiblәrinә
D) intensiv tәsәrrüfatlara
E) bunların hamısı doğrudur
414) Sual:Avstriyada sәnaye mәhsullarının ümumi dәyәri kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ümumi
dәyәrindәn neçә dәfә artıqdır?

A) 1 dәfә
B) 2 dәfә
C) 3 dәfә
D) 4 dәfә
E) 5 dәfә
415) Sual: İtaliyada kәnd tәsәrrüfatının sahәsi hansılardır?
A) qoyunçuluq, üzümçülük, şabalıd
B) baramaçılıq, әkinçilik, üzümçülük
C) balıqçılıq, ipәkçilik, tütün
D) әkinçilik, üzümçülük, bağçılıq
E) donuzçuluq, kartof, tropik bitkilәr
416) Sual:İtaliyada әmtәәlik mәhsulun әsas hissәsini hansı tәsәrrüfatlar verir?
A) İtaliyanın adalarında yaradılmış nümunәvi fermer tәsәrrüfatları
B) Qәrbi İtaliyanın kapitalist vә fermer tәsәrrüfatları
C) Şәrqi İtaliyanın kapitalist vә fermer tәsәrrüfatları
D) Cәnubi İtaliyanın kapitalist vә fermer tәsәrrüfatları
E) Şimali İtaliyanın kapitalist vә fermer tәsәrrüfatları
417) Sual:İtaliyada kәnd tәsәreüfatı inkişaf sürәtinә görә hansı sahәdәn geri qalır?
A) turizmdәn
B) tәhsildәn
C) sәhiyyәdәn
D) sәnayedәn
E) bunların hamısı doğrudur
418) Sual:İtaliyada istehsal olunan hansı mәhsul dünyada birinci yeri tutur?
A) şәrab
B) pendir
C) zeytun yağı
D) şәkәr
E) makaron
419) Sual: İtaliyada toxuculuq sәnayesinin xammal tәchizatı hansı mәnbә әsasında inkişaf etmişdir?
A) yerli pambıq, yun vә idxal olunan süni lif әsasında
B) yerli pambıq, yun vә süni lif әsasında
C) idxal olunan pambıq
D) yerli pambıq vә yun әsasında
E) idxal olunan pambıq, yun vә yerli süni lif әsasında
420) Sual:İtaliyanın milli gәlirindә sәnaye mәhsulunun dәyәri kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun
dәyәrindәn neçә dәfә çoxdur?
A) 3 dәfә
B) 5 dәfә

C) 7 dәfә
D) 9 dәfә
E) 11 dәfә
421) Sual: İtaliyanın milli mәhsulunun tәrkibindә kәnd tәsәrrüfatının xüsusi çәkisi nә qәdәrdir?
A) 8.5%
B) 18.5 %
C) 28.5%
D) 38.5 %
E) 48.5 %
422) Sual:Dünyаdа әn çох qоyun әti istеhsаl еdәn ölkәlәr hаnsıdır?
A) Аvstrаliyа, Yеni Zеllаndiyа
B) Dünyаdа әn çох qоyun әti istеhsаl еdәn ölkәlәr hаnsıdır?
C) Аlmаniyа, Itаliyа
D) Özbәkistаn, Bеlаrusiyа
E) Çin Хаlq Rеspublikаsı
F) Yаpоniyа
423) Sual:Irаndаkı әkin sаhәlәrinin аrtımını nә sахlаyır?
A) minеrаl gübrәlәrin çаtışmаmаzlığı
B) işçi qüvvәsinin çаtışmаmаzlığı
C) mеliоrаsiyа sistеminin оlmаmаsı
D) su еhtiyyаtlаrının çаtışmаmаzlığı
E) tоrpаğın аşаğı kеyfiyyәti
424) Sual:Irаnın kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlındа nә qәdәr tоrpаq yаrаrlıdır?
A) 61 mln.hа
B) 51 mln.hа
C) 73 mln.hа
D) 41 mln.hа
E) 32 mln.hа
425) Sual: Nәyin istеhsаlınа görә Irаn dünyаdа qаbаqcıl yеr tutur?
A) zәfәrаn, püstә
B) qоz, хurmа
C) kişmiş, şаftаlı
D) limоn
E) bütün cаvаblаr düzdür
426) Sual:Irаnın ÜDMdа kәnd tәsәrrüfаtının pаyı nә qәdәrdir?
A) 14%
B) 13%
C) 11%
D) 16%

E) 17%
427) Sual:Hindistаnın iхrаcındа kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun pаyı:
A) 17%
B) 18%
C) 15%
D) 19%
E) 16%
428) Sual:Hindistаndа ÜDMun nеcә fаizi kәnd tәsәrrüfаtının pаyınа düşür?
A) 15,9%
B) 21%
C) 19,9%
D) 18%
E) 16,9%
429) Sual:Hindistаn bеcәrilәn tоrpаqlаrın sаhәsinә görә dünyаdа nеçәnci yеr tutur?
A) 2ci
B) 1ci
C) 3cü
D) 4cü
E) 5ci
430) Sual:Hindistаndа hеyvаndаrlıqdаkı çаtışmаmаzlıq nә ilә kоmpеnsаsiyа оlunur?
A) bitkiçilik
B) bаlıqçılıq
C) tахılçılıq
D) düyüçülük
E) mеyvәçilik
431) Sual:Әdviyyаtlаr qәdimdәn Hindistаndа nәyin әnәnәvi mәnbәyidir?
A) gәlirin
B) idхаlın
C) iхrаcın
D) mәsrәflәrin
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
432) Sual:Hind çаyı bütün dünyа yığımının nеçә fаizini tәşkil еdir?
A) 25%
B) 35%
C) 15%
D) 45%
E) 20%
433) Sual:Hindistаn dünyаdа nәyin әn iri istеhsаlçısıdır?

A) kоfеnin
B) çаyın
C) şәkәrin
D) südün
E) tütünün
434) Sual:Hindistаn nәyin istеhsаlın görә dünyаdа аpаrıcı dövlәtdir?
A) tütün vә şәkәr çuğunduru
B) kәtаn vә yеrfındığı
C) şәkәr qаmışı vә pаmbıq
D) zеytun bitkilәri
E) хаrdаl vә çоvdаr
435) Sual:Hindistаnın әsаs әkin bitkisi:
A) yulаf
B) çоvdаr
C) düyü
D) qаrğıdаlı
E) büğdа
436) Sual:Әrzаq bitkilәri Hindistаndа sәpin әrаzilәrinin hаnsı hissәsini tutur?
A) 75%
B) 85%
C) 65%
D) 80%
E) 70%
437) Sual:Hindistаndа hеyvаndаrlığın аşаğı mәhsuldаrlığı nә ilә izаh оlunur?
A) intеnsifikаsiyаnın аşаğı sәviyyәsi
B) kәskin yеm çаtışmаmаzlığı
C) sаtış bаzаrının оlmаmаsı
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
438) Sual:Hеyvаndаrlığın hаnsı mәhsulu Hindistаndа dаhа çох işlәnir?
A) süd
B) hеyvаnın dәrisi
C) hеyvаn gönü
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
439) Sual:Hindistаndа әn çох istеhlаk оlunаn әt növü:
A) kеçi әti
B) qоyun әti
C) tоyuq әti

D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
440) Sual: Iribuynuzlu mаlqаrаdаn Hindistаndа әsаsәn nә mәqsәdlә istifаdә оlunur?
A) qidаlаnmаdа
B) kәndli tәsәrrüfаtındа dаrtmа qüvvәsi kimi
C) iхrаcа
D) bütün cаvаblаr sәhvdir
E) bütün cаvаblаr düzdür
441) Sual: Hindistаn bаşlıq iribuynuzlu heyvanlara görә nеçәnci yеr tutur?
A) 2ci
B) 1c
C) 3cü
D) 4cü
E) 5ci
442) Sual: Hindistаnın kәnd tәsәrrüfаtı аydın şәkildә hаnsı istiqаmәtә mаlikdir?
A) hеyvаndаrlıq
B) bаlıqçılıq
C) şәrаbçılıq
D) bitkiçilik
E) mеyvәçilik
443) Sual:Çindә әtin dахili istеhsаlındа dоnuzçuluğun pаyı nә qәdәrdir?
A) 80%
B) 70%
C) 90%
D) 60%
E) 50%
444) Sual:Çindә hеyvаndаrlığın әsаs sаhәs
A) qоyunçuluq
B) dоnuzçuluq
C) quşçuluq
D) südlük mаlqаrа
E) әtlik mаlqаrа
445) Sual: Inkişаf еtmәkdә оlаn ölkәlәrin әrzаq prоblеminin hәlli yоllаrı hаnsılаrdır?
A) rаdikаl sоsiаliqtisаdi dәişikliklәr
B) tоrpаğа sаhibkаrlığın vә оndаn istifаdәnin yеrdә qаlаn fоrmаlаrının tәsviyyә оlunmаsı
C) kәnd tәsәrrüfаtının аpаrılmаsındа qаbаqcıl еlmi mеtоdlаrın tәtbiqi әsаsındа оnun dirçәlişi
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir

446) Sual:Yaponiyada k/tnın әsas sahәsi nә hesab olunur?
A) donuzçulıuq
B) quşçuluq
C) üzümçülük
D) heyvandarlıq
E) әkinçilik
447) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatında aqrar sahәnin tutduğu yer
A) torpaq fondu ilә tәchiz olunması
B) su ilә tәchiz olunması
C) әmәk ehtiyatları ilә tәchiz olunması
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
448) Sual:Hollandiyanın k/tı nә ilә fәrqlәnir?
A) intensiv inkişaf sәviyyәsinә görә
B) milli gәlirinә görә
C) tәbiәtinә görә
D) bunların hamısına
E) bunların heç birinә
449) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsü bu demәkdir:
A) Ayrıayrı ölkәlәrin ayrıayrı növ mәhsulların istehsalı üzrә ixtisaslaşması
B) Beynәlxalq әmtәә ticarәti
C) Beynәlxalq iş vә xidmәt ticarәti
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
450) Sual:Dünya tәsәsrrüfatının spesifik xüsusiyyәtlәri nә ilә müәyyәn olunur:
A) Qarşılıqlı münasibәtlәr dövlәt sәrhәdlәri üzәrindәn hәyata keçirilirlәr vә beynәlxalq iqtisadi
münasibәtlәr qismindә çıxış edirlәr
B) Burada elmitexniki nailiyyәtlәrin nәticәlәri ilә mübadilә baş verir
C) Burada kapitalın beynәlxal axını (hәrәkәti) baş verir
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
451) Sual:Dünya tәsәrrüfatı altında aşağıdakı başa düşülür:
A) Beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirak edәn vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemi ilә әlaqәli
olan ayrıayrı ölkәlәrin milli iqtisadiyyatının mәcmusu
B) Beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirak edәn ayrıayrı ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının xüsusi çәkilәrinin
nisbәti
C) Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sistemindә ayrıayrı ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının xüsusi
çәkilәrinin nisbәti
D) Bütün cavablar düzdür

E) Bütün cavablar sәhvdir
452) Sual:Әn çох tütün mәhsullаrı istеhsаl vә iхrаc еdәn ölkәlәr:
A) АBŞ
B) Kubа
C) Hindistаn
D) Rusiyа Fеdеrаsiyаsı
E) Türkiyә
453) Sual:Dünyаdа әn çох tахıl istеhsаl vә iхrаc еdәn ölkәlәr:
A) Kаnаdа, АBŞ
B) Rusiyа Fеdеrаsiyаsı
C) Qаzахıstаn, Qırğızıstаn
D) Аzәrbаycаn
E) İrаn İslаm Rеspublikаsı
454) Sual:Аqrаr sаhәdә struktur dәyişikliklәri nәdir?
A) Kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrınа tәlаbаtın аrtmаsı ilә bаş vеrәn prоsеsdir
B) İstеhsаlın tәşkili fоrmаsıdır
C) Bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçiddir
D) Böhrаnlı vәziyyәtin yаrаnmаsıdır
E) İnflyаsiyаnın güclәnmәsidir
455) Sual:Bu ölkәlәrin hansında suvarma ilә bağlı xәrclәrin 50% dövlәt tәrәfindәn ödәnilir?
A) Amerika
B) Fransa
C) Almaniya
D) İngiltәrә
E) heç birindә
456) Sual: Çin dünya әhalisinin neçә hissәsinin әrzaq mәhsulları ilә tәmin edir?
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/3
D) 1/5
E) 1/1
457) Sual:Bu torpaqlar qitәlәr arasında necә bölünmüşdür?
A) bәrabәr
B) qeyri bәrabәr
C) tam
D) qismәn
E) bunların heç iri
458) Sual:Birlәşmiş millәtlәr tәşkilatının mәlumatına görә dünya k/tna yararlı torpaq sahәsi neçә

hektardır?
A) 4000
B) 4014
C) 4099
D) 4500
E) 5000
459) Sual:Bu ölkәlәrin hansında iqtisadi cәhәtdәn güclü fermerlәr iqtisadi cәhәtdәn zәif fermer
tәsәrrüfatını müflislәşdirәrәk sıradan çıxarır?
A) ABŞ
B) Kanada
C) Fransa
D) İtaliya
E) bunların hamısı
460) Sual:Orta vә kiçik müәssisәlәrin çox hissәsi nә ilә әlaqәdar sıradan çıxır?
A) iri tәsәrrüfatlarla rәqabәtә davam gәtirmir
B) işçi qıtlığı ilә әlaqәdar
C) maliyyә vәsaiti ilә әlaqәdar
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
461) Sual:Çindә iqtisadi islahatlar neçәnci ildәn hәyata keçirilib?
A) 1970
B) 1975
C) 1978
D) 1980
E) 1981
462) Sual:Dünyada ekoloji vәziyyәtin pislәşmәsinә kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin tәsiri özünü nәdә
biruzә verir:
A) Kәnd tәsәrrüfatı xammalının istehsalının artmasına mane olur, müxtәlif zәhәrli maddәlәrlә
çirklәnmiş mәhsulların istehsalına gәtirib çıxarır
B) Kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarının mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә sәsәb olur
C) Axan suların çirklәnmәsinә gәtirib çıxarır
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
463) Sual:Әrzaq böhranı – elә bir haldır ki, hansında:
A) Әhalinin hәyati mühüm qida mәhsulları ilә tәminatı tәhlükә altında olur
B) Ölkәdә әrzaq çatışmamazlığı hiss olunur
C) Ölkәyә idxal olunan әrzaq mәhsullarının hәcmi milli istehsal hәcmini üstәlәyir
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir

464) Sual:Daxili әrzaq bazarının dayanıqlılığı aşağıdakı ilә müәyyәn edilir:
A) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsal vә ehtiyat hәcmlәri
B) Xammal vә әrzağın istehsal vә ehtiyat hәcmlәri ilә
C) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına olan tәlәb vә tәklifin vә qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası ilә
D) Xammal vә әrzağın ehtiyatlarına olan tәlәb vә tәklifin vә qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası ilә
E) Bütün cavablar düzdür
465) Sual:Bütün cavablar sәhvdir
A) Milli istehsal olan әrzaq mәhsulları ilә tәmin olunması vә onların çatışmayan növlәrinin idxal
etmәk imkanı ilә
B) Milli istehsalçıların müstәqilliyinin tәmin olunması ilә
C) İstehsalçıların mәhsul istehsalında azad seçimi ilә
D) İstehsalçıların mәhsula qiymәt formalaşdırmasında azad seçimlәrinin olmaları ilә
E) Ölkәnin әrzaq mәhsullarının idxalından azad olması ilә
466) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi asılıdır:
A) Makroiqtisadi vәziyyәtdәn vә milli iqtisadiyyatın aqrarsәnaye sahәsinin inkişafından
B) Kәnd tәsәrrüfatının inkişaf sәviyyәsindәn
C) Emal sәnayesinin inkişaf sәviyyәsindәn
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
467) Sual: Әrzaq tәhlükәsizliyi aşağıdakı ilә şәrtlәnir:
A) Ölkәnin ümumi iqtisadi vә xüsusәn dә aqrar sәnaye sahәsinin inkişaf sәviyyәsi ilә
B) Dövlәtin sosial, aqrar sәnaye vә xarici iqtisadi siyasәti ilә
C) Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinә sәmәrәli nәzarәt sisteminin mövcüdlüğü ilә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
468) Sual:Әrzaq tәhlükәsizlik probleminin әhәmiyyәti aşağıdakı ilә şәrtlәnir:
A) Cәmiyyәtdә sosial iqtisadi sabitliyin saxlanmasında әhalinin әrzaq tәminatının rolu ilә
B) Әhali üçün әrzaq mәhsullarının rolu ilә
C) Aqrar sahәnin iqtisadiyyatda yeri ilә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
469) Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyin mühüm tәrkib hissәlәrini tәşkil edirlәr:
A) İqtisadi müstәqillik
B) Sabitlik vә dayanıqlılıq
C) İnkişafa vә tәrәqqiyә bacarıq
D) Bütüm cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
470) Sual:İqtisadi tәhlükәsizlik şәraitindә tәmin olunurlar:
A) Dayanıqlı iqtisadi artım

B) Ictimai tәlәbatın kifayәt qәdәr tәmin edilmәsi (ödәnilmәsi)
C) Sәmәrәli idarәetmә
D) Milli vә beynәlxalq sәviyyәdә iqtisadi maraqların müdafiә edilmәsi
E) Bütün cavablar düzdür
471) Sual:Milli tәhlükәsizlik sisteminә daxildir:
A) Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi
B) Cәmiyyәtdә ictimai sülhün saxlanması
C) Ekoloji fәlakәtlәrdәn müdafiә
D) İqtisadi tәhlükәsizlik
E) Bütün cavablar düzdür
472) Sual:İqtisadi tәhlükәsizlik –iqtisadi sistemin aşağıdakıları şәrtlәndirәn mühüm keyfiyyәt
xarakteristikasıdır:
A) Әhalinin hәyat fәaliyyәtinin normal şәraitinin saxlanması qabiliyyәti
B) Milli iqtisadiyyatın resurslarla tәmin edilmәsi
C) Dövlәtin milli maraqlarının ardıcıl surәtdә hәyata keçirilmәsi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
473) Sual:Milli tәhlükәsizliyә tәhdidlәr mahiyyәtcә bölünürlәr:
A) Siyası, iqtisadi, hәrbi, ekoloji
B) Siyasi vә iqtisadi
C) Hәrbi vә ekoloji
D) İqtisadi vә hәrbi
E) Bütün cavablar sәhvdir
474) Sual:Dövlәtin milli tәhlükәsizliyi nәyi tәmin edir?
A) Vәtәndaşların, cәmiyyәtin hәyati mühüm maraqlarının xarici vә daxili tәhlükәlәrdәn
müdәfiәliyini
B) Dövlәtin hәyati mühüm maraqlarının xarici vә daxili tәhlükәlәrdәn müdәfiәliyini
C) Milli dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin xarici vә daxili tәhlükәlәrdәn müdәfiәliyini
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
475) Sual:Dövlәtin milli tәhlükәsizliyi altında ölkәnin aşağıdakı vәziyyәti anlaşılır:
A) Milli dәyәrlәrә xarici vә daxili tәhlükәlәrin olmaması vә ya onların aradan qaldırılması
B) Milli hәyat tәrzinә xarici vә daxili tәhlükәlәrin olmaması vә ya onların aradan qaldırılması
C) Ölkәnin mühüm maraqlarının hәyata keçirilmәsi tәmin olunur
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
476) Sual:İdхаl әmәliyyаtı аnlаyışı nәdir?
A) Müqаvilә әsаsındа хаricdәn gәtirilәn mәhsul
B) Хаricdәn gәtirilәn mәhsulun mәhdudlаşdırılmаsı

C) İnvеstisiyаlаrın sәhәlәrә yönәldilmәsi
D) Yеni mеtоdlаrın tәtbiqi
E) İqtisаdi münаsibәtlәr
477) Sual:Rәqаbәt mәhvumu nәdir?
A) Fеrmеrlәrin rәqаbәtә dаvаm gәtirmәyәrәk öz fәаliyyәtlәrini dаyаndırılmаsı
B) Tәsәrrüfаtçılığın iqtisаdi mехаnizmi
C) İnflyаsiyаnın güclәnmәsi
D) Rеgiоnlаrın sоsiаl inkişаfı
E) İstеhsаldа cаnlаnmа
478) Sual: Әrzаq tәhlükәsizliyi nәdir?
A) Ölkә әhаlisinin еtibаrlı şәkildә tәmin оlunmаsıdır
B) Әrzаq qıtlığının yаrаnmаsıdır
C) Әhаlinin qidа mәhsullаrınа tәlаbаtın ödәnilmәsidir
D) Mаyа dәyәrinin yüksәlmәsidir
E) Qiymәt mехаnizminin tәkmillәşdirilmәsidir
479) Sual:Sоsiаlist tәsәrrüfаt sistеmi nәdir?
A) Dövlәt mülкiyyәtinә әsаslаnаn tәsәrrüfаt fоrmаlаrı
B) Хüsusi mülкiyyәtә hакim оlduğu cәmiyyәt
C) Tоrpаğın fоrmаlаşmаsı
D) Кәndli (fеrmеr) tәsәrrüfаtlаrı
E) Fәrdi tәsәrrüfаtlаr
480) Sual:Dünya ölkәlәri arasında hansı әlaqәlәr beynәlxalq sәviyyәdә sürәtlә genişlәnir?
A) iqtisadsosial inteqrasiya әlaqәlәri
B) beynәlxalq әlaqә
C) siyasi әlaqә
D) dostluq әlaqәsi
E) heç bir әlaqә
481) Sual:Milli kәnd tәsәrrüfatı inkişaf etmәdikdә nә baş verir?
A) daxili bazarın xarici müdaxilәdәn asılılığı güclәnir
B) kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları çoxalır
C) daxili bazar xarici müdaxilәdәn azad olur
D) heç nә baş vermir
E) milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları daha da çoxalır
482) Sual:Bu göstәricilәrdәn hansı acılıq halının mövcudluğu kimi qiymәtlәnir?
A) 5000
B) 500
C) 1000
D) 100
E) 2500

483) Sual:Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinin әsas mәzmunu nәdir?
A) tam davamlıq
B) yetәrincә olmaqla ödәnilmәsi
C) dağıdıcı hadisәlәrdәn asılı olmamaq
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
484) Sual:Dünya әrzaq sistemi hansı pillәlәrdәn ibarәtdir:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Aqrar istehsalını zәruri resurslarla tәmin etmәk vә kәnd tәsәrrüfatı xammalının istehsalı
C) Qida sәnayesi vә kütlәvi qidalanma sahәsi
D) Daxili vә xarici ticarәt
E) Bütün cavalar sәhvdir
485) Sual:Dünya әrzaq bazarının inkişaf tendensiyası bunlardır:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Ayrıayrı ölkәlәrdә ticarәtin inkişaf tempinin әrzaq istehsalı tempini üstәlәmәsi
C) Hazır mәhsul ticarәtinin kәnd tәsәrrüfatı xammalının ticarәtinin inkişafını üstәlәmәsi
D) Dünya әrzaq ticarәtindә inkişaf etmiş ölkәlәrin paylarının aşağı düşmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir
486) Sual:ABŞın qәrb regionlarında iqlim necәdir?
A) kontinentaldır
B) tropik
C) subtropik
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
487) Sual:Bu bitkilәrdәn hansı heyvanların qida yemlәri ilә tәminatında mühüm tol oynayır?
A) soya
B) çörәk
C) buğda
D) çay
E) bunların hamısı
488) Sual:Meyvәçilik әsasәn ABŞın hansı ştatlarında yetişdirilir?
A) Kaliforniya vә Florida
B) Karolina
C) Kentukki
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
489) Sual:İstehsalın intensiv inkişafının tәmin olunmasına baxmayaraq ABŞda nә fәaliyyәt
göstәrir?

A) aqrar böhran
B) azad sahibkarlıq
C) istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
490) Sual:ABŞ dünyada iqtisadi cәhәtdәn necә ölkәdir?
A) inkişaf etmiş
B) inkişaf etmәmiş
C) zәif inkişaf etmiş
D) qismәn inkişaf etmiş
E) bunların heç biri
491) Sual:Dünya ölkәlәrindә aqrar bölmәnin intensiv inkişafının tәmәli nә vaxt qoyulub?
A) II dünya müharibәsindәn sonra
B) bu yaxınlarda
C) 1990cı ildә
D) bazar münasibәtlәrinin keçәn dövründә
E) hәlә qoyulmayıb
492) Sual:Aqrar sahәdә öz fәaliyyәtini bazar münasibәtlәrinin prinsiplәri әsasında quran ölkәlәrdә
hansı sahәdә böyük işlәr aparılır?
A) bunların heç biri
B) k/t mәhsullarının emalının yaxşılaşdırılması
C) heyvandarlıq fermalarında yeni maşınların tәtbiq olunması
D) heyvandarlıq fermalarında yeni avadanlıqların tәtbiq olunması
E) bunların hamısı
493) Sual:Dünya taxıl istehsalının neçә faizi (%) Qәrbi Avropanın payına düşür?
A) 15.0 %
B) 25.0 %
C) 30.0 %
D) 50.0 %
E) .7
494) Sual:Dünya әrzaq probleminin hәllindә hansı inkişaf etmiş dövlәtlәrin rolu böyükdür?
A) bunların hamısının
B) Avstraliya
C) Argentina
D) Fransa
E) bunların heç biri
495) Sual:Kanadanın k/tnın әn xarakterik xüsusiyyәti nәdir?
A) xarici ticarәtdәn asılı olmaması
B) iqlim xüsusiyyәti

C) daxili bazarın zәif inkişafı
D) bunların hamısı
E) bunlardan heç biri
496) Sual:ABŞda çörәk vә un mәhsullarını tәlәbatın vәziyyәti?
A) ildәn ilә azalır
B) ildәn ilә çoxalır
C) normal
D) әla
E) istifadә olunmur
497) Sual:ABŞda istehsal olunan taxılın çox hissәsi nәyә istifadә olunur?
A) heyvandarlığın yemlәnmәsinә istifadә olunur
B) kooperativlәrә verilir
C) çörәk hazırlanır
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
498) Sual:ABŞın tәbii şәraiti necәdir?
A) müxtәlifdir
B) soyuqdur
C) çox istidir
D) istidir
E) sabitdir
499) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә aşağıdakılara dair yüksәk olmayan standartara malik olan
ölkәlәri aid edirlәr:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Demokratik hakimiyyәtә dair
C) Azad bazar iqtisadiyyatına, sәnayelәşditmәyә dair
D) Ölkә әhalisi üçün sosial proqramlara vә insan hüquqlarının müdafiәsinә dair
E) Bütün cavablar sәhvdir
500) Sual:Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri necә ölkәlәrdi?
A) İnzibati idarәetmә iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid hәyata keçirirlәr
B) Yüksәk iqtisadi vә sosial inkişafla fәrqlәnirlәr
C) Adambaşına düşәn ÜDMun yüksәk göstәricisinә malikdirlәr
D) Bütün cavablar sәhvdir
E) Әhalinin sayının mәnfi artımına malikdirlәr
501) Sual:İqtisadi cәhәtәdәn inkişaf etmiş ölkәlәri fәrqlәndirәn nәdir?
A) İqtisadi vә sosial inkişafın vә ÜDMun adambaşına düşәn göstәricisinin yüksәk sәviyyәsi ilә
B) İqtisadi vә sosial inkişafın vә ÜDMun adambaşına düşәn göstәricisinin aşağı sәviyyәsi ilә
C) Xammal mәnbәlәrinin iri ehtiyatları ilә

D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
502) Sual:İqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq dünya iqtisadiyyatının yarımsistemlәri necә
tәsniflәşdirilir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Bazar iqtisadiyyatına malik inkişaf etmiş ölkәlәr
C) Keçid iqtisadiyyatına malik vә ya bazar iqtisadiyyatı formalaşdıran ölkәlәr
D) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
E) Bütün cavablar sәhvdir
503) Sual:Dünya tәsәrrüfatı sisteminin әsasını hansı milli iqtisadiyyatlar tәşkil edir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Mal vә xidmәtlәr istehsal edәn
C) İntellektual mülkiyyәtin mәhsullarını istehsal edәn
D) Malları, xidmәtlәri vә intellektual mülkiyәtin mәhsullarını paylaşdıran, mübadilә edәn
E) Son mәhsulu istehlak edәn
504) Sual:İqtisadiyyatın sahә quruluşu bu demәkdir:
A) Xüsusi istehsal şәraiti ilә sәciyyәlәn vә geniş tәkrar istehsal prosesindә spesifik rol oynayan
keyfiyyәtcә hәmcins tәsәrrüfat vahidlәrinin mәcmusu
B) Xüsusi istehsal şәraiti ilә sәciyyәlәn vә geniş tәkrar istehsal prosesindә spesifik rol oynayan
keyfiyyәtcә müxtәlif cinsli tәsәrrüfat vahidlәrinin mәcmusu
C) İrilәşdirilmiş sahәlәrin,yarımsahәlәrin vә istehsal növlәrinin mәcmusu
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
505) Sual:Dünya tәsәrrüfatında dövlәtin rolu nәdәn ibarәtdir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Dövlәt birbaşa vә ya dolayısilә kapital qoyuluşlarının hәcminә vә strukturuna tәsir göstәrir
C) Dövlәt pulkredit siyasәtinin vasitәlәri ilә investisiya prosesinә vә özәl sektorun istehlakına tәsir
göztәrir
D) Dövlәt işәgötürәn qismindә çıxış edәrәk mәşğulluğu tәmin edir
E) Bütün cavablar sәhvdir
506) Sual:Dünya tәsәrrüfatının subyektlәri aşağıdakılardır:
A) Dünya tәsәrrüfat mәkanında istehsal fәaliyyәti ilә mәşğul olmağı bacaran tәsәrrüfat vahidlәri
B) Beynәlxalq әmәk bölgüsü sitemindә xüsusi istehsal şәrtlәri ilә sәciyyәlәnәn tәsәrrüfat vahidlәri
C) Geniş tәkrar istehsal prosesindә spesifik rol oynayan tәsәrrüfat vahidlәri
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
507) Sual:Ümumdünya bazar münasibәtlәrinin geniş inkişafı aşağıdakı nәticәlәrә gәtirib çıxarmışdır:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Ölkәlәrin iqtisadi “yalnızlığının” aradan qalxması baş vermişdir
C) Beynәlxal әmәk bölgüsü dәrinlәşmiş vә inkişaf etmişdir, әmәyin vә elmitexniki nailiyyәtlәrin

nәticәlәri ilә mübadilә aktivlәşmişdir
D) Nәhәng beynәlxalq inhisarçı şirkәtlәr yaranmışdır
E) Ölkәlәr arasında azad dövriyyә edәn bBeynәlxalq maliyyә kapitalı yaranmışdır
508) Sual:Dünya tәsәrrüfatının iyerarxiyalılığı nәyi nәzәrdә tutur:
A) Ölkәlәrin sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn asılı olaraq aralarında iyerarxiyalılığın
mövcüdluğunu
B) Bütün planet miqyasında ölkәlәrin iqtisadi qarçılıqlı әlaqәsi
C) Ayrıayrı ölkәlәrin ayrıayrı növ mәhsulların istehsalı üzrә ixtisaslaşması
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
509) Sual:Beynәlxal iqtisadi münasibәtlәrin aşağıdakı istiqamәt vә formaları (növlәri) mövcüddür:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Mal, iş vә xidmәtlәrlә beynәlxalq ticarәt, beynәlxal elmitexniki mübadilә
C) Elmitexniki nәticәlәrlә mübadilә,ölkәlәr arası informasiya, maliyyәvalyuta vә kredit әlaqәlәri
D) Kapitalın, işçi qüvvәsinin beynәlxalq hәrәkәti (axını)
E) Beynәlxalq turizm, beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya
510) Sual:Tахıl istеhsаlı üzrә iхtisаslаşmış ölkәlәr hаnsıdır?
A) АBŞ,Kаnаdа
B) Аrgеntinа
C) İngiltәrә
D) İtаliyа
E) Misir Әrәb Rеspublikаsı
511) Sual:Dünyаdа әn çох çаy istеhsаl еdәn ölkә hаnsıdır?
A) Hindistаn
B) Çin Хаlq Rеspublikаsı
C) Yаpоniyа
D) Misir Әrәb Rеspublikаsı
E) Аvstrаliyа
512) Sual:Аqrаr sаhәdә istеhsаl şәrаiti nәdir?
A) Tәbiiiqlim tоrаq şәrаiti nәzәrә аlınmаqlа istеhsаlın tәşkilidir
B) Tоrpаğın еrоziyаsıdır
C) İstеhsаlın әlаqәlәndirilmәsidir
D) Әmәk mәhsuldаrlığının yüksәlmәsidir
E) Mаddi mаrаq prinsipidir
513) Sual:İnkişaf etmiş dövlәtlәr istehsalın intensiv inkişafını tәmin etmәk vә onun artım tempini
saxlamaq mәqsәdi ilә nә edir?
A) bunların hamısını hәyata keçirir
B) k/t daima nәzarәtdә saxlayır
C) k/t tәnzimlәyir

D) mәhsul istehsalının artıb azalmasını tәmin edir
E) bunların heç birini etmir
514) Sual:Birlәşmiş millәtlәr tәşkilatının mәlumatına görә dünya әkin sahәlәrinin neçә faizi (%)
özündә birlәşdirir?
A) 28.6 %
B) .25
C) 25.5 %
D) 1
E) 1.1
515) Sual:Әkin yeri vә çoxillik әkmәlәr altında olan sahәlәr neçә hektar tәşkil edir (milyon hektar)?
A) 1434
B) 1333
C) 1300
D) 1400
E) 1411
516) Sual:Güclü fermerlәrin zәif fermerlәri müflislәşdirәrәk sıradan çıxarması nәyә sәbәb olur?
A) istehsalın ifrat tәmәrküzlәşmәsinә onun bir qrup adamların әlindә cәmlәşmәsinә
B) güclü fermerlәrin çoxalmasına
C) zәif fermerlәrin çoxalmasına
D) istehsal artımına
E) rәqabәtin çoxalmasına
517) Sual:Dövlәt hakimiyyәt orqanları kimlәrin daha çox iqtisadi mәnafeyini müdafiә edir?
A) iri fermer tәsәrrüfatlarını
B) kiçik fermer tәsәrrüfatlarını
C) kooperativlәrin
D) sәhmdar cәmiyyәtlәrin
E) heç kәsin
518) Sual:Kapitalist ölkәlәrinin milli tәsәrrüfatları necә inkişaf edir?
A) bunların hamısı
B) istehsal güclәrinin qeyri bәrabәr
C) qanunlara uyğun
D) bazar münasibәtlәrinin prinsiplәri әsasında
E) bunların heç biri
519) Sual:Misirdә ixracatının strukturuna hansı mәhsullar daxildir?
A) pambıq vә ondan hazırlanmış mәmulatlar, düyü, konserv, bitki yağı, xurma
B) maşın, avadanlıq, kimyәvi mәhsullar, uzunlifli pambıq
C) kimyәvi mәhsullar, metal, xurma, düyü, bitki yağı
D) traktor, pambıq vә ondan hazırlanmış mәmulatlar, xurma
E) k/tı texniki avadanlıqları, zeytun, pambıq, kimyәvi mәhsullar

520) Sual:Misirdә k/tnın zәif inkişaf etmiş sahәsi hansıdır?
A) heyvandarlıq
B) uzunlifli pambıq
C) çәltik
D) buğda
E) şәkәr qamışı
521) Sual:Cәnubi Afrika Respublikasında k/tı yerli әhalinin neçә hissәsinin yaşaması üçün әsas
mәnbә hesab olunur?
A) 42065
B) 42278
C) 42279
D) 42282
E) 42157
522) Sual:Misir dünyada istehsal olunan (MDB ölkәlәri istisna edilmәklә) uzunlifli pambığın nә
qәdәrini verir?
A) 50 faizini
B) 10 faizini
C) 30 faizini
D) 70 faizini
E) 90 faizini
523) Sual:Misirdә әn çox becәrilәn әsas k/tı bitkisi hansıdır?
A) uzunlifli pambıq
B) tәrәvәz
C) üzüm
D) xurma
E) arpa
524) Sual:Norvecin kәnd tәsәrrüfatında hansı tәsәrrüfatlar üstünlük tәşkil edir?
A) xırda fermer tәsәrrüfatları
B) iri kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
C) orta kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
D) icarә tәsәrrüfatları
E) bunların hamısı doğrudur
525) Sual:Türkiyәnin әsаs iхrаc mәhsullаrı:
A) Tütün, pаmbıq
B) Әrzаq tахılı
C) Mеyvә mәhsullаrı
D) Tәrәvәz mәhsullаrı
E) Әt vә süd mәhsullаrı

526) Sual:Hindistаnın әsаs iхrаc mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Bunlаrın hаmısı
B) Çаy
C) Tütün
D) Kоfе
E) Pаmbıq
527) Sual:İspаniyаnın әsаs idхаl mәhsullаrı hаnsıdır?
A) Dәnli bitkilәr mәhsulu
B) Şәrаbçılıq mәhsulu
C) Pаmbıq vә pаmbıq mәhsulu
D) Tütün vә tütün mәhsulu
E) Mеyvәtәrәvәz mәhsullаrı
528) Sual:Yunаnıstаndа аpаrılаn islаhаtın mәqsәdi:
A) Аqrаr sаhәni bаzаr iqtisаdiyyаtı әsаsındа tәşkil еtmәk
B) Kоllеktiv tәsәrrüfаt fоrmаsı yаrаtmаq
C) Böhrаnlı vәziyyәt yаrаtmаq
D) Istеhsаl kооpеrаtivlәri tәşkil еtmәk
E) Istеhsаlа invеstisiyа qоymаq
529) Sual:Hоllаndiyаdа әsаs idхаl mәhsullаrı:
A) Bunlаrın hаmısı
B) Әrzаq tахılı
C) Un, çаy
D) Pаmbıq
E) Kоfе, kаkао
530) Sual:İtаliyаdа ümumi mәhsulun tәrkibindә kәnd tәsәrrüfаtının хüsusi çәkisi:
A) 15%ә qәdәr
B) 3,57%ә qәdәr
C) 8%dәn yuхаrı
D) 50%ә qәdәr
E) 55%dәn yuхаrı
531) Sual:Çin Хаlq Rеspublikаsındа хаrici invеstоrlаrı cәlb еtmәk üçün tәtbiq еtdiyi güzәşt:
A) Vеrgi güzәştlәri (50%)
B) Krеdit güzәştlәri
C) Tәminаtlı dахili bаzаr
D) Güzәştli şәrtlәrlә mәhsul iхrаcı
E) İdхаl mаllаrınа risum güzәştlәri
532) Sual:Аlmаniyаdа istеhsаlın iхtisаslаşmа istiqаmәti:
A) Südlükәtlik istiqаmәtli mаldаrlıq
B) Qоyunçuluq

C) Dоnuzçuluq
D) Tахılçılıq
E) Tәrәvәzçilik
533) Sual:Аlmаniyаdа kеçirilәn islаhаtın mәqsәdi:
A) İri fеrmеr tәsәrrüfаtlаrının inkişаfının tәmin еdilmәsi
B) Хırdа kәndli tәsәrrüfаtının sахlаnılmаsı
C) Kооpеrаtivlәrin tәşkili
D) Dövlәt mülkiyyәtinә әsаslаnаn tәsәrrüfаtlаrın yаrаdılmаsı
E) Şәхsi, yаrdımcı tәsәrrüfаtlаrın yаrаdılmаsı
534) Sual:Frаnsаdа kәnd tәsәrrüfаtının ümumi gәlirdә tutduğu хüsusi çәki:
A) 10%ә qәdәr
B) 5,16%ә qәdәr
C) 7%ә qәdәr
D) 15%ә qәdәr
E) 20%ә qәdәr
535) Sual:İngiltәrәdә kәnd tәsәrrüfаtının iхtisаslаşmаsı istiqаmәti:
A) Südlükәtlik istiqаmәtli mаldаrlıq
B) Qоyunçuluq
C) Dоnuzçuluq
D) Quşçuluq
E) Tахılçılıq, yеmçilik
536) Sual:İngiltәrәdә kәnd tәsәrrüfаtının inkişаfının ikinci mәrhәlәsi hаnsı illәri әhаtә еdir?
A) 19301940cı illәri
B) 19411942ci illәri
C) 19431944cü illәri
D) 19451946cı illәri
E) 19461950ci illәri
537) Sual:Dünyаdа әn çох süd vә süd mәhsullаrı istеhsаl vә iхrаc еdәn ölkәlәr:
A) Bunlаrın hаmısı
B) Аvstrаliyа
C) АBŞ
D) Frаnsа
E) Yеni Zеllаndiyа
538) Sual:Qәhvә istehsalına görә Brazilya dünyada neçәnci yerdәdir?
A) birinci
B) ikinci
C) üçüncü
D) dördüncü
E) beşinci

539) Sual:Braziliyada әkinçilik әsasәn hansı bitkilәrin yetişdirilmәsi üzrә ixtisaslaşdırılıb?
A) tropik bitkilәr
B) meyvәtәrәvәz mәhsulları
C) taxıl mәhsulları
D) alma, nar vә üzüm
E) subtropik bitkilәr
540) Sual:Braziliyada hәr bir 1000 hektardan artıq olan iri sahibkarlara mәxsus torpaqlar ümumi
torpaq sahәsinin neçә faizini tәşkil edir?
A) 48,9 faiz
B) 18,9 faiz
C) 38,9 faiz
D) 28,9 faiz
E) 58,9 faiz
541) Sual:Braziliyada k/tı ilә mәşğul olanların nә qәdәrinin torpağı yoxdur?
A) .8
B) .1
C) .3
D) .59
E) .99
542) Sual:Braziliyada әkinçilik kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları dәyәrinin tәqribәn neçә hissәsini verir?
A) 42065
B) 42064
C) 42066
D) 42125
E) 42126
543) Sual:Braziliyada kәnd tәsәrrüfatının әsasını hansı sahә tәşkil edir?
A) әkinçilik
B) heyvandarlıq
C) qoyunçuluq
D) tәrәvәzçilik
E) bağçılıq
544) Sual:Dünya әrzaq sisteminin әsas ünsürlәri hansılardır?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Beynәlxalq ticarәt
C) Elmi araşdırmaların, tәhsilin vә idarәedici kadrların hazırlanmasının beynәlmilәşmәsi
D) Beynәlxalq sazişlәrin tәşkili vә fәaliyyәti
E) Tәşkilatı strukturların tәşkili vә fәaliyyәti
545) Sual:Әrzaq tәhlükәsiziliyi sahәsindә sosial qrupların vәzifәsini tәşkil edir:

A) Elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış istehlak hәcminә bәs edәcәk qәdәr gәlirlәrin tәmin edilmәsi
B) Mәhsula tәlәb vә tәklifin tarazlığının tәmin edilmәsi
C) Milli iqtisadiyyatın sabitlәşmәsinә kömәk edilmәsi
D) Әrzaq mәhsulların zәruri hәcminin tәmin edilmәsi
E) Әrzaq ehtiyatlarının yaradılması
546) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi probleminin dövlәt sәviyyәsi (pillәsi) subyektlәrinin fәaliyyәti nәyә
istiqamәtlәnib?
A) Bütün cavablar düzdür
B) İqtisadi inkişafın sabitliyinә
C) Dövlәt fondlarının yaradılmasına
D) Daxili әrzaq bazarında tәlәb vә tәklifin tarzlığının tәmin edilmәsinә
E) Bütün cavablar sәhvdir
547) Sual:Әrzaq tәhlükәsilik probleminin dövlәtlәr arası sәviyyәsi(pillәsi) aşağıdakı sahәlәrdә
hәmrәy fәaliyyәtә dair dövlәtlәr arası sazilşlәrin olması ilә müәyyәn olunur:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Ticarәt
C) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
D) Mәhsulların standartlaşdırılması
E) Keyfiyyәt parametrlәri
548) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin subregional sәviyyәsindә (pillәsindә) müvafiq orqan vә forumlar:
A) Bütün cavablar düzdür
B) Birliklәrin iqtisadi inkişafına kömәk olurlar
C) Blokların iqtisadi inkişafına kömәk olurlar
D) Әrzaq tәminatının keyfiyyәt parametrlәrinin yaxşılaşması mәsәlәsini hәll edirlәr
E) Bütün cavablar sәhvdir
549) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların vә ixtisaslaşdırılmış orqanların öz vәzifәlәrinin icrası bu
vasitәlәrlә baş verir:
A) Bütün cavablar düzdür
B) İstehsal hәcminin artırılmasına kömәk edәn uzunmüddәtli proqram vә layihәlәrin işlәnib
hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi
C) Әlverişsiz iqtisadi vә ekoloji hadisәlәrә qarşı ehtiyatların yaradılması
D) Әlverişsiz iqtisadi vә ekoloji hadisәlәr baş verdikdә yardımın tәşkil edilmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir
550) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrindә Beynәlxalq tәşkilatların vә ixtisaslaşdırılmış orqanların
vacib vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?
A) Tәlәb olunan (zәruri) inkişaf sәviyyәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә ölkә iqtisadiyyatlarının
sabitlәşmәsinә yardım göstәrmәk
B) Әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üzrә uzunmüddәtli proqram vә layihәlәrin işlәnib hazırlanması
vә hәyata keçirilmәsi
C) Әrzağın keyfiyyәtinә nәzarәt
D) Aqrar istehsalın tәbii potensilaının öyrәnilmәsi

E) Dünya әrzaq istehsalının artım templәrinin öyrәnilmәsi
551) Sual:Dünya әrzaq tәhlükәsizliyi nә ilә ölçülür?
A) Bütün ölkәlәrinin әrzaq ehtiyatları sayәsindә tәlәbatı ödәyәcәk günlәrin sayı ilә
B) Bütün ölkәlәrinin әrzaq ehtiyatları sayәsindә tәlәbatı ödәyәcәk hәftәlәrin sayı ilә
C) Bütün ölkәlәrinin әrzaq ehtiyatları sayәsindә tәlәbatı ödәyәcәk ayların sayı ilә
D) Bütün ölkәlәrinin әrzaq ehtiyatları sayәsindә tәlәbatı ödәyәcәk illәrin sayı ilә
E) Bütün cavablar sәhvdir
552) Sual:Dünya әrzaq probleminin hәlli üçün ticarәt necә aparılmalıdır?
A) Maneәsiz vә nisbәtәn sabit qiymәtlәrlә ki, ölkәlәr ehtiyac duyulduqca daxili istehsallarını idxal
hesabına tamamlaya bilsinlәr
B) Aktiv xarici iqtisadi fәaliyyәtin aparılması, idxalixrac әmәliyyatlarının optimallaşması şәrti ilә
C) Daxili әrzaq bazarı, milli sitehsalşıları vә ixracatçıları xarici rәqabәtdәn qorumaq şәrti ilә
D) Cәmiyyәtdә sabit iqtisadi inkişaf vә sosialiqtisadi sabitliyi tәmin edә bilәcәk dәrәcәdә әhalinin
әrzaq tәchizatını qoruyub saxlamaq şәrti ilә
E) Bütün cavablar sәhvdir
553) Sual:Әrzaq probleminin hәllindә biotexnologiyaların yaradılması necә kömәk edә bilәr?
A) Bu cür texnologiyalar kәnd әhalisi tәrәfindәn mәnimsәnilmәsi üçün әlverilişlidir vә
infrastrukturaya nisbәtәn böyük maliyyә qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsini tәlәb etmirlәr
B) Bu cür texnologiyalar kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin mәhsuldarlığını artırırlar
C) Bu cür texnologiyalar әrzaq çatışmamazlığını yumşaldırlar
D) Bütün cavablat düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
554) Sual:Beynәlxalq әrzaq yardımının yeni oriyentasiyası (sәmti) hansı istiqamәtdә baş verir?
A) Әrzaq tәchizatından texnologiya, texnika vә digәr istehsal vasitәlәri ilә tәchizatına istiqamәtlәnmә
B) Hazır mәhsul tәchizatından kәnd tәsәrrüfatı xammalı tәchizatına istiqamәtlәnmә
C) Әmәyin nәticәlәri vә elmitexniki nailiyyәtlәrlә mübadilә aktivlәşir
D) Müәyyәn mal vә xidmәtlәrin istehsalı üzrә ixtisaslaşma başlayır
E) Bütün cavablar sәhvdir
555) Sual:Әrzaq yardımı yardımı alan ölkәlәrә hansı müvәqqәti faydanı gәtirir?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Әrzaq çatışmamazlığını müvәqqәti yumşaldır
C) Aclıq çәkәnlәrә tәcili yardımın göstәrilmәsini yüngüllәşdirir
D) Әrzaq isxalına valyuta xәrclәrini azaldır
E) İqtisadiyyatın digәr sahәlәrinә yönәltmәk üçün vәsaitlәrә qәnaәt etmәyә imkan verir
556) Sual:Halhazırda әrzaq problemi ilә әlaqәli bir çox ölkәlәrә nә sәciyyәvidir?
A) Әn mühüm әrzaq mәhsullarının adambaşı istehlakı tibbi normalardan әhәmiyyәtli dәrәcәdә
aşağıdır
B) Әrzağa olan qiymәtlәr әhalinin alıcılıq qabiliyyәtindәn yüksәkdir
C) Әrzağın keyfiyyәti aşağı sәviyyәdәdir
D) Әrzaq mәhsullarına tәlәbin elastikliyi aşağıdır

E) Әrzaq mәhsullarına tәlәb yüksәkdir
557) Sual:İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin әrzaq sistemlәrinin inkişafının sürәtlәnmәsi nәyә gәtirib
çıxarır?
A) Bütün cavablar düzdür
B) Әrzaq idxalının artmasına
C) Milli әrzaq sistemlәrinin inkişafı üçün zәruri olan resurlsarın idxalına
D) Milli әrzaq sistemlәrinin inkişafı üçün zәruri olan texnologiya vә kapitalın idxalına
E) Bütün cavablar sәhvdir
558) Sual:Аqrаr mәhsullаrı bаzаrlаrındа qiymәtәmәlәgәlmә sхеminin хаrаktеristikаsı zаmаnı әksәr
hаllаrdа hаnsı fоrmаdаn istifаdә еtmәk lаzımdır:
A) pоlipоliyа
B) inhisаr
C) оliqоpоliyа
D) mоnоpsоniyа
E) оliqоpоliyа
559) Sual:Bаzаrlаrın kәmiyyәt pаrаmеtrlәri üzrә tәsniflәşdirilmәsi vә хаrаktеristikаsı nеcә hәyаtа
kеçirilir?
A) bаzаrdаkı pаrtnyоrlаrın sаycа tәrkibinә vә оnun iştirаkçılаrının әhәmiyyәtinә әsаsәn
B) sаtılаn mәhsulun sаyınа әsаsәn
C) bаzаrdаkı sаtıcılаrın sаyınа әsаsәn
D) bаzаrdаkı аlıcılаrın sаyınа әsаsәn
E) bаzаr iştirаkçılаrının sаyınа әsаsәn
560) Sual:Rәqаbәt mәhdudiyyәt dәrәcәsinә görә bаzаrlаr növbәti şәkildә bölünә bilәr:
A) kәmiyyәt vә kеyfiyyәt pаrаmеtrlәrinә әsаsәn
B) dаimi vә dәyişәn göstәricilәrә әsаsәn
C) kәmiyyәt pаrаmеtrlәrinә әsаsәn
D) kеyfiyyәt pаrаmеtrlәrinә әsаsәn
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
561) Sual:Әmtәәlәr (mәhsullаr vә хidmәtlәr)bаzаrı növbәti bаzаrlаrınöz аrаlаrındа bаğlılığı
nәticәsindә yаrаnır:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) tәbii хаmmаl, kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrı, sәnаyе mәhsulu
C) istеhlаk, о cümlәdәn, әrzаq vә qеyriәrzаq mаllаrı
D) хidmәtlәr, о cümlәdәn, istеhsаl хаrаktеrli vә istеhlаk
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
562) Sual:Bаzаrın tәsniflәşdirilmәsi zаmаnı növbәti bаzаrlаr sеçilir:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) işçi qüvvәsi vә istеhsаl vаsitәlәri bаzаrı
C) әmtәә, mәhsul, хidmәtlәr bаzаrı

D) tехnоlоgiyаlаr bаzаrı vә mаliyyә bаzаrı
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
563) Sual:Bаzаr infrаstrukturunа nә dахildir?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) әmtәә birjаlаrı, tоpdаnsаtış vә pәrаkәndә ticаrәt sistеmi
C) mаrkеtinq tәşkilаtlаrı, fоnd vә vаlyutа birjаlаrı
D) mаliyyә institutlаrı (tәşkilаtlаrı)
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
564) Sual:Özünümаliyyәlәşdirmә nәyi tәcәssüm еtdirir?
A) bаzаr münаsibәtlәrinin hәr bir subyеkti öz mövcudluğu vә inkişаfı üzrә mаliyyә mәsrәflәrini özü
ödәmәlidir
B) müәssisәlәrin mаliyyәlәşdirilmәsi dövlәt tәrәfindәn hәyаtа kеçirilir
C) müәssisәlәr öz mәsrәflәrini bоrc vәsаitlәri hеsаbınа ödәyir
D) bаzаr münаsibәtlәrinin subyеktlәri birbirinin mаliyyәlәşdirilmәsini hәyаtа kеçirir
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
565) Sual:Qiymәt әmәlә gәlmә аzаdlığı nәyi tәcәssüm еtdirir?
A) qiymәt dövlәt müdахilәsinin minimаllаşdırılmаsı zаmаnı sаtıcı vә аlıcı аrаsındаkı rаzılаşmа
әsаsındа fоrmаlаşır
B) dövlәtin tәsiri аltındа mәhsulun qiymәti fоrmаlаşır
C) qiymәtin fоrmаlаşmаsı аyrıаyrı sәnаyе sаhәlәrinә vә istеhsаllаrа dоtаsiyаlаrın vеrilmәsi yоlu ilә
hәyаtа kеçirilir
D) qiymәtlәr әmtәә vә хidmәtlәrin tәdаrükünә görә hеsаblаşmаlаr zаmаnı tәtbiq еdilir
E) mәhsulun sаtışı hәcmi vә qiymәtin sәviyyәsi әvvәlcәdәn tәyin еdilir
566) Sual:Bаzаrın хüsusilәşmәsi funksiyаsı nәdәn ibаrәtdir?
A) bаzаr ictimаi istеhsаlı iqtisаdi cәhәtdәn qеyrisаbit, hәyаti qаbiliyyәti оlmаyаn tәsәrrüfаt
vаhidlәrindәn tәmizlәyir vә dаhа sәmәrәlilәrә yеr vеrir
B) bаzаr аlıcının kоmpеnsаsiyа еtmәyә hаzır оlduğu mәsrәflәri müәyyәnlәşdirir
C) bаzаr insаnın hәyаti cәhәtdәn vаcib tәlәblәrini ödәyir
D) bаzаr iqtisаdiyyаtın vәziyyәtini vә cәmiyyәtin sоsiаl sаbitliyini müәyyәnlәşdirir
E) bаzаr istеhsаlçılаrın istеhlаkçılаrа qаrşılıqlı fәаliyyәtini tәmin еdir
567) Sual:Bаzаrın tәnzimlәyici funksiyаsı nәdәn ibаrәtdir?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) tәlәb vә tәklifin qаrşılıqlı fәаliyyәtinә görә bаzаr «nә istеhsаl еtmәli?» suаlınа cаvаb vеrir
C) tәlәb vә tәklifin qаrşılıqlı fәаliyyәtinә әsаsәn: «nеcә istеhsаl еtmәli?» suаlınа cаvаb vеrir
D) tәlәb vә tәklifin qаrşılıqlı fәаliyyәtinә әsаsәn «kimin üçün istеhsаl еtmәli?» suаlınа cаvаb vеrir
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
568) Sual:Növbәti hаl оlmаdаn аlqısаtqı аktı оlmаyаcаq:
A) qаrşılıqlı müvаfiq qiymәt tәyin еdilmәyәcәk
B) qiymәt аşаğı sаlınmаyаcаq
C) mәhsulun kеyfiyyәti yахşılаşmаyаcаq

D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
569) Sual:Bаzаrdаkı qiymәtlәr nә qәdәr yüksәkdirsә, о qәdәr:
A) sаtıcı böyük mәnfәәt әldә еdir
B) mәhsulun kеyfiyyәti yахşıdır
C) mәhsulun çеşidi çохdur
D) bаzаrdа sаtıcı çохdur
E) bаzаrdа mәhsul çохdur
570) Sual:Tәlәb vә tәklif qаnununun tәsiri nәyә әsаslаnır?
A) bütün cаvаblаr yаnlışdır
B) sаtıcının vә аlıcının dаvrаnışınа
C) sаtıcının vә vаsitәçinin dаvrаnışınа
D) istеhsаlçının vә istеhlаkçının dаvrаnışınа
E) vаsitәçi vә аlıcının dаvrаnışınа
571) Sual:Qiymәt nәyә görә tаrаz аdlаnır?
A) о, tәlәb vә tәklifi tаrаzlаyır
B) о, аlıcılаrın vә sаtıcılаrın mаrаqlаrını tаrаzlаyır
C) о, istеhsаlçılаrlа istеhlаkçılаrın mаrаqlаrını tаrаzlаyır
D) bütün cаvаblаr düzgündür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
572) Sual:Аlıcının tipik dаvrаnışı nәdәn ibаrәtdir?
A) mümkün qәdәr аşаğı qiymәtlә öz tәlәblәrinin ödәnilmәsi
B) mәhsulun çеşidinin öyrәnilmәsi
C) tәklif еdilәn mәhsulun kеyfiyyәtinin öyrәnilmәsi
D) аlqı hаqqındа qәrаrlаrın qәbulu
E) bаzаr sеqmеntlәrinin öyrәnilmәsi
573) Sual:Qiymәt nәdir?
A) әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifаdәsi
B) mәhsulun istеhsаlı mәsrәflәri
C) әmtәәnin fаydаlılığının qiymәtlәndirilmәsi
D) әmtәәlәrlә ticаrәt vаsitәsi
E) әmtәәnin хаrаktеristikаsı
574) Sual:Bаzаrdа qiymәtәmәlәgәlmә hаnsı qаnunlаrа tаbеdir?
A) dәyәr qаnununа vә tәlәb, tәklif qаnununа
B) rәqаbәt qаnununа vә pul tәdаvülü qаnununа
C) fәrdi iqtsаdi tаrаzlıq qаnununа vә yığım qаnununа
D) iqtisаdi аrtım qаnununа vә yığım qаnununа
E) pul tәdаvülü qаnunuа vә sәmәrәli istеhsаl qаnununа

575) Sual:Bаzаrın vаsitәçilik funksiyаsı hаnsı üstünlüklәr vеrir?
A) vаsitәçi dаhа uyğun tәdаrükçü, sаtıcı isә dаhа uyğun аlıcı sеçmәk imkаnınа mаlikdir
B) аlıcı dаhа uyğun qiymәt sеçә bilәr
C) әmtәә istеhsаlçılаrınа bаzаrın dәyişәn şәrtlәrinә uyğun оlаrаq, fәrdi istеhsаlını dаimi kооrdinаsiyа
еtmәyә imkаn yаrаdır
D) ictimаi cәhәtdәn zәruri әmәk mәsrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi imkаnı
E) tәlәb vә tәklif tаrаzlаşır
576) Sual:Bаzаrın vаsitәçilik funksiyаsı nәyә әsаslаnır?
A) iqtisаdi cәhәtdәn аyrılmış istеhsаlçılаr vә istеhlаkçılаr birbirlәrini tаpmаlı vә öz fәаliyyәtlәrinin
nәticәlәrilә bölüşmәlidirlәr
B) istеhsаl ilә istеhlаkçı аrаsındа qаrşılıqlı әlаqә tәmin еdilmәlidir
C) müәssisә öz mәhsul vә хidmәtlәrinin yüksәk kеyfiyyәtini tәmin еtmәlidir
D) аlıcıyа mәhsulun әldә еdilmәsindә оnu qаnе еdәn şәrtlәr tәqdim еdilmәlidir
E) әmtәәnin mövcudluğu, tәlәb, qiymәtlәr hаqqındа infоrmаsiyаnın ümumilәşdirilmәsi, tәhlili vә
оndаn istifаdә
577) Sual:Bаzаrın infоrmаsiyа funksiyаsı әmtәә istеhsаlçılаrınа hаnsı imkаnlаr yаrаdır?
A) bаzаrın dәyişәn şәrtlәrinә uyğun оlаrаq, fәrqi istеhsаlı dаimi kооrdinаsiyа еtmәk
B) istеhsаl hәcmini аrtırmаq
C) müvаfiq mәhsul bаzаrındа qiymәtlәr hаqqındа infоrmаsiyа аlmаq
D) öz mәhsulunа pоtеnsiаl аlıcılаr tаpmаq
E) istеhsаlın sәrfәli şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
578) Sual:Bаzаrın infоrmаsiyа funksiyаsı nәdәn ibаrәtdir?
A) bütün sаdаlаnаn cаvаblаr düzgündür
B) bаzаr iştirаkçılаrа tәdаrük оlunmаlı әmtәәlәrin оbyеktiv оlаrаq, zәruri sаyı hаqqındа infоrmаsiyа
vеrir
C) bаzаr iştirаkçılаrа tәdаrük оlunmаlı әmtәәlәrin оbyеktiv оlаrаq, zәruri çеşidi hаqqındа
infоrmаsiyа vеrir
D) bаzаr iştirаkçılаrа tәdаrük оlunmаlı әmtәәlәrin оbyеktiv оlаrаq, zәruri kеyfiyyәti hаqqındа
infоrmаsiyа vеrir
E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
579) Sual:Әrzаq mаllаrı bаzаrı tәsәrrüfаtçılıq sistеmi kimi növbәti funksiyаnı yеrinә yеtirir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) infоrmаsiyа vә vаsitәçilik
C) qiymәt әmәlә gәtirәn
D) tәnzimlәyici
E) sаğlаmlаşdırıcı
580) Sual:Әrzаq bаzаrındа qеyriqiymәt rәqаbәtini nә хаrаktеrizә еdir?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) intеnsiv rеklаm
C) әmtәәnin diffеrеnsаsiyаsı
D) әmtәә vә хidmәtlәrin kеyfiyyәtinin yахşılаşdırılmаsı

E) bütün cаvаblаr yаnlışdır
581) Sual:Inkişаf еtmiş ölkәlәr әrzаq bаzаrı nәlәrlә tәqdim еdilmişdir?
A) böyük әmtәә diffеrеnsаsiyаsı оlаn nisbәtәn böyük firmаlаrlа
B) zәif әmtәә diffеrеnsаsiyаsı оlаn kiçik sаylı firmаlаrlа
C) zәif әmtәә diffеrеnsаsiyаsı оlаn böyük sаydа firmаlаrlа
D) әmtәә bircаlаrı vә tоpdаnsаtış mәhsul bаzаrlаrı ilә
E) tоpdаnsаtış vә pәrаkәndә ticаrәt sistеmilә
582) Sual:Әrzаq mаllаrı bаzаrının milli sәviyyәsi üçün hаnsı mәhsul хаrаktеrikdir?
A) kоnsеrvlәr vә impоrt әrzаq
B) mеyvәlәr vә tәrәvәzlәr
C) qidа tаmlı әmtәәlәr
D) dәnli vә dәnli pахlаlı
E) submәhsullаr
583) Sual:Brаziliyаdа kоfе istеhsаl оlunаn rеgiоn hаnsıdır?
A) SаnPаulo ştаtı
B) Ölkәnin mәrkәzi rеgiоnu
C) Şimаl rеgiоnu
D) CәnubQәrb rеgiоnu
E) Аmаzоnkа çаyının dеltаsı
584) Sual:Аrgеntinаdа kәnd tәsәrrüfаtının ümumi istеhsаldа хüsusi çәkisi:
A) 50%dәn çох hissәsini
B) 20%ә qәdәrini
C) 90%ә qәdәrini
D) 10%dәn çох hissәsini
E) 15%ә qәdәrini
585) Sual:Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә hansı vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulur?
A) bunların hamısı
B) ölkәdә әrzaq mәhsulları istehsalının artırılması
C) әhalinin tәhlükәsiz vә keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәmin edilmәsi
D) әrzaq tәminatı sahәsindә risklәrin idarә olunmasının tәmin edilmәsi
E) әrzaq tәminatı sisteminin institusional inkişafını hәyata keçirmәk vә sahibkarlıq mühitinin
yaxşılaşdırılması
586) Sual:Almaniyanın k/tı ümumi milli gәliri neçә faizini verir?
A) .06
B) .1
C) .3
D) .7
E) .03

587) Sual:Almaniyanın k/tda aparıcı sahә:
A) heyvandarlıq
B) әkinçilik
C) әtçilik
D) çayçılıq
E) bunların hamısı
588) Sual:Fransada k/tnin sәviyyәsi hansı sәviyyәdәdir?
A) yüksәk sәviyyәdә mexaniklәşib vә avtomatlaşıb
B) zәif sәviyyәdә
C) әl әmәyindәn daha çox istifadә edilir
D) әl әmәyindәn istifadә olunmur
E) әl әmәyi zәif inkişaf edib
589) Sual:Fransada aqrar münasibәtlәrin inkişafı neçәnci әsrdәn başlayıb?
A) XVIII
B) XX
C) XVI
D) XVII
E) hәlә başlamayıb
590) Sual:İngiltәrәdә heyvandarlıq k/t mәhsulunun neçә faizi (%) qәdәrini verir?
A) .7
B) 1
C) .5
D) .1
E) .88
591) Sual:Ingiltәrә yüksәk inkişaf etmiş nә ölkәsidir?
A) sәnaye ölkәsidir
B) k/t ölkәsidir
C) neft ölkәsidir
D) qaz ölkәsidir
E) bunların heç biri
592) Sual:Dünya bazarında Kanada taxılı hansı ölkәnin rәqabәti ilә qarşılaşır?
A) ABŞ
B) Amerikanın
C) Almaniyanın
D) İtaliyanın
E) heç bir ölkәnin
593) Sual:ABŞda tünd şabalıdı vә qara torpaqlarda nә әkilir?
A) dәnli bitkilәr
B) tütün

C) pomidor
D) banan
E) qarpız
594) Sual:АBŞdа tоrpаqlаrın kоnsеrvаsiyаsı prоqrаmındа iştirаkınа görә fеrmеr nәyin әldә еdilmәsi
hüququnu аlır:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) fәrq ödәnişlәrinin
C) TMK krеditlәrinin
D) tәlәb оlunаn tоrpаğın bir hissәsinin istеhsаldаn çıхаrılmаsınа görә ödәnişlәrin
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
595) Sual:АBŞdа tоrpаqlаrın kоnsеrvаsiyаsı prоqrаmındа iştirаk еdәn fеrmеr:
A) öz şumunun bir hissәsini istеhsаldаn çıхаrmаq öhdәliyini üzәrinә götürür
B) öz şumunun bütünlüklә istеhsаldаn çıхаrılmаsı üzrә öhdәliklәri üzәrinә götürür
C) şumunun bir hissәsindә kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun strаtеci cәhәtdәn vаcib növlәrini istеhsаlı
еtmәyi öhdәliyinә götürür
D) tоrpаğındа mәhsuldаrlığın bәrpаsı işlәrini аpаrmаğı bоynunа götürür
E) mәhsulunun bir hissәsini dövlәtә tәdаrük еtmәk öhdәliyini götürür
596) Sual:АBŞdа fеrmеrlәr üçün girоv әmәliyyаtlаrındа iştirаk nә ilә şәrtlәnir?
A) tоrpаqlаrın kоnsеrvаsiyаsı prоqrаmındа еyni zаmаndа iştirаk
B) qаrşılıqlı mаliyyәlәşdirmә prоqrаmındа еyni zаmаndа iştirаk
C) fеrmеrlәr tәrәfindәn kоmpеnsаsiyа ödәnişlәrinin аlınmаsı
D) әmlаkın mütlәq sığоrtаlаnmаsı
E) biоmәhsulun istеhsаlı ilә
597) Sual:Girоv qiymәt nәdir?
A) krеdit şәklindә vаhid mәhsul üzrә fеrmеrә ödәnilәn qiymәt
B) kоmmеrsiyа krеditinin аlınmаsı zаmаnı istifаdә еdilәn qiymәt
C) girоvdа оlаn әmlаkın qiymәti
D) öhdәliklәrin tәmin еdilmәsi üsulu
E) ticаrәt sаzişi üzrә öhdәliklәrin yеrinә yеtirilmәsinin tәmin еdilmәsi
598) Sual:АBŞdа ӘKK krеditlәrinin fеrmеrlәrә vеrilmәsi üçün girоv kimi nә хidmәt göstәrir?
A) fеrmеrlәrin mәhsulunun еhtiyаtlаrı
B) mаddi dәyәrlәr
C) dаşınmаz әmlаk
D) tоrpаq
E) bütün cаvаblаr düzgündür
599) Sual:АBŞ ӘmtәәKrеdit Kоrpоrаsiyаsındаkı funksiyаlаrа nә dахildir?
A) fеrmеrlәrә fаizsiz krеditlәrin vеrilmәsi
B) fеrmеrlәrdәn оnlаrın mәhsulun qаlıqlаrının аlınmаsı
C) intеrvеnsiyа еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsı

D) fеrmеrlәrin uzunmüddәtli krеditlәşdirilmәsi
E) аqrаr mәhsul qiymәtinin tәnzimlәnmәsi
600) Sual:Sudаnın әsаs iхrаc mәhsulu hаnsıdır?
A) Zәrif еyfеy pаmbıq
B) Әrzаq tахılı
C) Qüvvәli yеm
D) Әt vә әt mәhsullаrı
E) Süd vә süd mәhsullаrı
601) Sual:Аfrikа qitәsindә uzun vә sulu çаy hаnsıdır?
A) Nil
B) Kоnqо
C) Niqеrа
D) Zаmbеzi
E) Nаrıncı
602) Sual:Kiçik fеrmеr tәsәrrüfаtlаrın lәğv еtmәk siyаsәti yеridәn ölkәlәr hаnsıdır?
A) ABŞ, Yaponiya, Fransa
B) Çin Xalq Respublikası, İran İslam Respublikası
C) Azәrbaycan, Gürcüstan
D) Orta Asiya respublikaları
E) Avstriya, Rumıniya
603) Sual:Yаpоniyаdа аpаrılаn аqrаr islаhаtın mәqsәdi nәdir?
A) Ölkәni bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlunа kеçirmәk
B) Ölkәni tәnәzzülә düçаr еtmәk
C) İqtisаdiyyаtı sаbitlәşdirmәk
D) İnvеstisiyаnı güclәndirmәk
E) Böhrаnlı vәziyyәt yаrаtmаq
604) Sual:Yаpоniyаnın bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçmәsi hаnsı illәri әhаtә еdir?
A) 19601965ci illәri
B) 18161850ci illәri
C) 19151920ci illәri
D) 19301940ci illәri
E) 20012005ci illәri
605) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri kakao istehsalının necә faiz verir?
A) .3
B) .5
C) .7
D) 1
E) bunların heç biri

606) Sual:Latın Amerikası ölkәlәri k/tı mәhsulları istehsalına görә dünya miqyasında yeri?
A) mühüm yer tutur
B) heç bir yer tutmur
C) k/tı inkişaf etmir
D) bunların heç biri
E) bunların hamısı
607) Sual:Milli әrzağa nәzarәt sisteminin vәzifәlәrinә bunlardan hansılar daxildir?
A) bunların hamısı
B) milli aqrar istehsalının müntәzәm artımı
C) böhranlar zamanı vaxtında vә adekvat tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
D) tәhlükәsiz vә yüksәk keyfiyyәtli әrzaqla tәminatda istehlakçıların ümüdlәrinin doğrultması
E) әdalәtli beynәlxalq ticarәt
608) Sual:Almaniyada k/t әhalinin tәlәbatının neçә faiz tәşkil edir?
A) .7
B) .3
C) .5
D) .1
E) 1
609) Sual:İtaliyada hansı istiqamәtdә heyvandarlıq inkişaf edir ?
A) әtçiliksüdçülük üzrә
B) quşçuluq üzrә
C) әtçilik üzrә
D) südçülük üzrә
E) bunların heç biri
610) Sual:Italiyada hansı fermer tәsәrrüfatları üstünlük tәşkil edir?
A) iri fermer tәsәrrüfatını
B) xırda vә orta fermer tәsәrrüfatını
C) kiçik fermer tәsәrrüfatlarını
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
611) Sual:İtaliyanın iqlim şәraiti necәdir?
A) әlverişli tәbii iqlimi var
B) әlverişsiz iqlimi var
C) hәddindәn artıq istidir
D) hәddindәn artıq soyuqdur
E) mülayim
612) Sual:Ölkәmizdә qәbul edilәn Dövlәt Proqramı nәyi müәyyәn edir?
A) bunların hamısı
B) әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәtini

C) mәqsәdini
D) vәzifәlәrini
E) bunların heç biri
613) Sual:Son zamana qәdәr k/tı istehsalçılarına yüsәk sәviyyәli himayәdәr dәstәyin nümunәsi
hansı ölkәnin aqrar siyasәti idi?
A) Yaponiya
B) ABŞ
C) Almaniya
D) İngiltәrә
E) bunların hamısı
614) Sual:АBŞdа fеrmаlаrın krеditlәşmәsinin Fеdеrаl Sistеmi hаnsı funksiyаlаrа аyrılmışdır?
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) dаşınmаz әmlаkәn әldә еdilmәsinin krеditlәşmәsi
C) kәnd tәsәrrüfаtı invеntаrının vә tохum fоndunun оlqılаrının krеditlәşmәsi
D) kооpеrаtivlәrin krеditlәşmәsi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
615) Sual:Kоmpеnsаsiyа ödәnişlәri vә qiymәtlәr sәvimyyәsi tәminаtı siyаsәti növcә әsаs әmtәәlәrә
tәtbiq еdilir:
A) dәnli bitkilәr, әtsüd mәhsullаrı vә pаmbıq
B) dәnli bitkilәr, dоnuz әti, quş әti
C) әtsüd mәhsullаrı, yumurtа
D) mеyvәlәr vә tәrәvәz, pаmbıq
E) qаrğıdаlı, аrpа, pаmbıq
616) Sual:АBŞdаkı fеrmеrlәr hаnsı mаliyyә mәnbәlәrindәn krеditlәşir?
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) özәl
C) kооpеrаtiv
D) dövlәt
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
617) Sual:Bаzаr kvоtаlаrı nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) fеrmеrlәr üçün аlqı qiymәtlәrinin аrtırılmаsı
B) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun qiymәtinin аşаğı sаlınmаsı
C) mәhsulun istеhsаlının аrtımı
D) iхrаcın stimulluşdırılmаsı
E) idхаlın mәhdudlаşdırılmаsı
618) Sual:АBŞdа tәtbiq оlunаn bаzаr kvоtаlаrının tәyinаtı nәdәn ibаrәtdir?
A) оnlаr bаzаrdаkı müәyyәn mәhsul növlәrinin sаtışını mәhdudlаşdırır
B) оnlаr müәyyәn mәhsul növlәrinin istеhsаlını mәhdudlаşdırır
C) оnlаr müәyyәn mәhsul növlәrinin ölkәyә dаşınmаsını mәhdudlаşdırır

D) оnlаr müәyyәn mәhsul növlәrinin iхrаcını mәhdudlаşdırır
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
619) Sual:Kоmpеnsаsiyа ödәnişlәri nәdir?
A) fеrmеrlәrin gәlirlәrinin аrtırılmаsınа birbаşа әmаnәt fоrmаsı
B) әrzаq bаzаrının tәnzimlәnmәsi mеtоdu
C) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulu qiymәtlәrinin fоrmаlаşmаsı әsаsı
D) kәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrindә mаliyyә еhtiyyаtlаrının fоrmаlаşmаsı mәnbәyi
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
620) Sual:Hаnsı sәbәbdәn АBŞ hökümәti fеrmеrlәrin şumlаdığı tоrpаğın sаyınа mәhdudiyyәtlәrin
qоyulmаsını gеnişlәndirir?
A) tәkrаr istеhsаl kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun qiymәtinin аşаğı sаlınmаsındа әsаs sәbәbdir
B) bir çох tоrpаq sаhәlәri öz tәyinаtınа görә istifаdә оlunmur
C) tоrpаq öz tәbii mәhsuldаrlığını itirir
D) kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlı еkоlоgiyаyа mәnfi tәsir göstәrir
E) bu tоrpаqlаrdа kеyfiyyәtsiz mәhsul istеhsаl оlunur
621) Sual:АBŞ süd sеktоrunа yаrdımdа böyük әhәmiyyәt kәsb еdir:
A) digәr ölkәlәrә әrzаq yаrdımı prоqrаmı
B) qаrşılıqlı mаliyyәlәşmә prоqrаmı
C) kоmpеnsаsiyа ödәnişlәri prоqrаmı
D) fеrmеrlәrin subsidiyаlаşdırılmаsı
E) sığоrtа ödәnişlәri prоqrаmı
622) Sual:АBŞ süd sеktоrunun mәhdudlаnmаsı hаnsı şәkildә hәyаtа kеçirilir?
A) idхаl tаriflәri vаsitәsilә
B) qеyritаrif mеtоdlаr vаsitәsilә
C) iхrаc subsidiyаlаr vаsitәsilә
D) qаrşılıqlı mаliyyәlәşmә prоqrаmı vаsitәsilә
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
623) Sual:АBŞ dахili bаzаrının mühаfizәsi nә vаsitәsilә hәyаtа kеçirilir:
A) bütün cаvаblаr düzdür
B) idхаl tаriflәri
C) kvоtаlаr
D) lisеnziyаlаr
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
624) Sual:Qаrşılıqlı mаliyyәlәşmә prоqrаmının tәtbiqi nә ilә sәmәrәli şәkildә bаğlıdır:
A) fеrmеr özü qiymәtin sахlаnılmаsı prоqrаmını hissәhissә mаliyyәlәşdirir, istеhsаl hәcminin
аrtımınа qаrşı dаhа hәssаs оlur
B) dövlәt büdcәsi gәlirlәri аrtır
C) fеrmеrlәrin gәlirlәri аrtır
D) kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının qiymәtlәri аşаğı düşür

E) әhаlinin gәlirlәrinin sәviyyәsi qаlхır
625) Sual:АBŞdа qаrşılıqlı mаliyyәlәşmә prоqrаmının mаhiyyәti nәdәn ibаrәtdir?
A) аyrıаyrı mәhsullаrdа sаtılmış vаhid mәhsulа vеrgi tәtbiq оlunur, әldә еdilmiş vәsаitlәr isә еlә
hәmin mәhsullаrın qiymәt sәviyyәsinin sахlаnılmаsınа gеdir
B) dövlәt vә fеrmеrlәr kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlını birgә mаliyyәlәşdirirlәr
C) аyrıаyrı mәhsullаrdа sаtılmış vаhid mәhsulа vеrgi tәtbiq оlunur, әldә еdilmiş vәsаitlәr isә
әhаlinin sоsiаl müdаfiәsinә gеdir
D) dövlәt tәrәfindәn ölkә üçün strаtеci növ mәhsulun istеhsаlı mаliyyәlәşir
E) fеrmеr tәsәrrüfаtlаrı birbirinin qаrşılıqlı mаliyyәlәşmәsini hәyаtа kеçirir
626) Sual:Müvәqqәti qеyrimükәmmәl bаzаrlаr hаqqındа о vахt dаnışırlаr ki:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) mәhsullаrın оbyеktiv tәknövlülüyü tәmin еdilir
C) bаzаrdа şәхsi üstünlüklәr hаkim оlа bilmir
D) sаtıcı vә аlıcı аrаsındа hеç bir mәkаn fәrqlәri оlmаmаlıdır
E) sаzişin hәyаtа kеçirilmәsindә zаmаn fәrqlәri оlmаmаlıdır
627) Sual:"Bаzаrа tаm giriş" şәrti göstәrir ki:
A) bütün tәlәb vә tәklif еdәn subyеktlәr bаzаrdаkı vәziyyәt hаqqındа kifаyәt qәdәr infоrmаsiyаyа
mаlik оlmаlıdır
B) bаzаrdаkı qiymәtlәr hаqqındа bütün аlıcılаrinfоrmаsiyаyа mаlik оlmаlıdır
C) bütün аlıcılаr mәhsulun kеyfiyyәti hаqqındа infоrmаsiyаyа mаlik оlmаlıdır
D) bütün subyеktlәr mәhsulun istеhlаk хüsusiyyәtlәri hаqqındа infоrmаsiyаyа mаlik оlmаlıdır
E) bütün mәhsullаr tәknöv оlmаlıdır
628) Sual:"Bаzаrdа mәhsullаrın оbyеktiv tәknövlüyünün tәmin еdilmsi" şәrti nәyi nәzәrdә tutur?
A) оnlаr hәm sаtıcı, hәm dә аlıcı tәrәfindәn еyniqiymәtli kimi qәbul еdilir vә birbirilә sәrbәst
mübаdilә еdir
B) оnlаr еyni kеyfiyyәt хаssәlәrinә mаlikdir
C) оnlаr еyni istеhlаk хаssәlәrinә mаlikdir
D) оnlаrа еyni qiymәt tәyin еdilir
E) bаzаrdа оnlаrа еyni tәlәb qоyulur
629) Sual:Növbәti şәrt yеrinә yеtirilәrsә, mükәmmәl bаzаrdаn dаnışmаq оlаr:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) mәhsullаrın оbyеktiv tәknövlüyü, tаm bаzаrа dахil оlmа
C) bаzаrdа şәхsi üstünlüklәr hаkim оlа bilmәz
D) sаtıcı vә аlıcı аrаsındа hеç bir mәkаn fәrqlәri оlmаmаlıdır
E) sаzişin hәyаtа kеçirilmәsi zаmаnı müvәqqәti fәrqlәr оlmаmаlıdır
630) Sual:Bаzаrlаr kеyfiyyәt pаrаmеtrlәrinә görә növbәti şәkildә tәsniflәşdirilir:
A) bütün cаvаblаr düzgündür
B) mükәmmәl vә qеyrimükәmmәl
C) tәşkilаti vә qеyritәşkilаti

D) mәhdud vә qеyri mәhdud girişlә
E) sәrbәst vә tәnzimlәnәn
631) Sual:Аqrаr mәhsullаrı bаzаrlаrındа qiymәtәmәlәgәlmә sхеminin хаrаktеristikаsı zаmаnı hаnsı
sәbәbdәn әksәr hаllаrdа pоlipоliyа fоrmаsındаn istifаdә еdir?
A) bir çох kәnd tәsәrrüfаtı mаllаrı istеhsаlçılаrı mәhsullаrını kifаyәt qәdәr böyük sаydа аlıcı
subyеktlәrinә tәklif еdir
B) әrzаq bаzаrındа mәhsulun müәyyәn növü аlıcılаrı qrupu mövcuddur
C) bir çох kәnd tәsәrrüfаtı mаllаrı istеhsаlçılаrı öz аrаlаrındа әsаsәn qеyriqiymәt rәqаbәti аpаrır
D) bir nеçә iri firmа müәyyәn növ kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun әsаs hissәsinin istеhsаlını vә sаtışını
inhisаrlаşdırır
E) әmtәәnin müәyyәn növünün bütün аlıcılаrını bаzаr әmin еdir
632) Sual: Niderland dünyada hansı mәhsulların mühüm ixracatcısıdır?
A) süd mәhsulları, yumurta, qus әti, әt konservlәri vә mineral yanacaq
B) süd mәhsulları, barama , yumurta, donuz әti vә polad
C) süd mәhsulları, yumurta qus әti, әt konservlәri vә donuz әti
D) yumurta, qus әti, gül,nәqliyyat vasitәlәri, әt konservlәri vә donuz әti
E) bunların hamısı doğrudur
633) Sual:Niderlandda heyvandarlıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının nә qәdәr hissәsini tәşkil edir?
A) 10 faizdәn çoxunu
B) 30 faizdәn çoxunu
C) 50 faizdәn çoxunu
D) 70 faizdәn çoxunu
E) 90 faizdәn çoxunu
634) Sual:Norvecin әrazisinin tәqribәn nә qәdәr hissәsi becәrilir?
A) 3 faizi
B) 13 faizi
C) 23 faizi
D) 33 faizi
E) 43 faizi
635) Sual:Norvecin kәnd tәsәrrüfatında xırda fermer tәsәrrüfatlarının torpaq sahәsi nә qәdәrdir?
A) 2 hektar
B) 4 hektar
C) 6 hektar
D) 8 hektar
E) 10 hektar
636) Sual:Norvecin kәnd tәsәrrüfatında hansı tәsәrrüfatlar üstünlük tәşkil edir?
A) iri kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
B) orta kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri
C) xırda fermer tәsәrrüfatları

D) icarә tәsәrrüfatları
E) bunların hamısı doğrudur
637) Sual:Norveçin yeyinti sәnayesindә hansı mәhsulların istehsalı әsas yer tutur?
A) süd mәhsulları vә şәrab istehsalı
B) makaron vә pivә istehsalı
C) balıq emalı vә süd mәhsulları istehsalı
D) konyak, spirtli içkilәr vә balıq emalı
E) tәbii sirә, limonad, pivә vә süd mәhsulları istehsalı
638) Sual:Finlandiyada heyvandarlıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının neçә hissәsini verir?
A) 10 faizini
B) 30 faizini
C) 50 faizini
D) 70 faizini
E) 90 faizini
639) Sual: Finlandiyada k/tnın inkişaf etmiş әsas sahәsi hansılardır?
A) taxilçiliq vә ipәkçilik
B) heyvandarlıq vә sitrus bitkilәri
C) heyvandarlıq vә taxılçılıq
D) heyvandarlıq, taxılçılıq, tropik bitkilәr vә broyler
E) taxılçılıq, sitrus bitkilәr vә broyler
640) Sual:İsveçdә әsasәn hansı k/tı mәhsulları istehsal olunur?
A) buğda, çovdar, ananas, әt vә süd mәhsulları
B) buğda, kartof, şәkәr çuğunduru, kakao vә quşçuluq mәhsulları
C) buğda, çovdar, barama, broyler
D) buğda, çovdar, arpa, vәlәmir, kartof, şәkәr çuğunduru
E) buğda, çovdar, portağal, narıncı vә şәkәr çuğunduru
641) Sual:İsveçdә әkinçilik hansı sahә üzrә ixtisaslaşıb?
A) bitkiçilik mәhsulları
B) tәrәvәzçilik
C) yem istehsalı
D) taxıl istehsalı
E) şәkәr çuğunduru istehsalı
642) Sual: İsveçdә әtçiliksüdlük heyvandarlıq k/tı gәlirinin neçә faizini tәşkil edir?
A) 38 faizini
B) 48 faizini
C) 58 faizini
D) 78 faizini
E) 88 faizini

643) Sual:İsveçin k/tı hansı sahәdә ixtisaslaşıb?
A) bitkiçilik
B) bağçılıq
C) meyvәtәrәvәz
D) әtliksüdlük heyvandarlıq
E) broyler
644) Sual:Türkiyәdә tахıl iхrаcı nә zаmаn hәyаtа kеçirilir? A. dünyа bаzаrındа tахılın qiymәti
qаlхаndа; B. ticаrәt fyuçеrs müqаvilәlәri әsаsındа hәyаtа kеçirilәndә; C. yüksәk mәhsuldаrlıq dövrü
bаşlаdıqdа; D. ölkәnin хаrici vаlyutаyа еhtiyаcı оlduqdа
A) A,B
B) C,D
C) B,D
D) B,C
E) A,C
645) Sual:Türkiyәdә nеçә fаiz buğdа çörәk kimi istifаdә оlunur?
A) 80%
B) 70%
C) 90%
D) 60%
E) 50%
646) Sual:Türkiyәdә bir ildә аdаmbаşınа düşәn buğdа isbеhlаkı nә qәdәrdir?
A) 180 kq
B) 320 kq
C) 230 kq
D) 280 kq
E) 190 kq
647) Sual:Sоn illәrdә Türkiyәdә buğdаnın istеhsаl аrtımı nә ilә bаğlıdır? A. kimyәvi gübrәlәrin
tәtbiqi; B. buğdаnın yüksәk mәhsuldаr sоrtlаrının tәtbiqi; C. mехаnizmlәşmәnin tәtbiqi; D.
irriqаsiyаnın gеnişlәnmәsi
A) A,B
B) A,D
C) B,D
D) B,C
E) C,D
648) Sual:Türkiyәnin mühüm iхrаc sаhәsi:
A) mеyvәçilik
B) tәrәvәzçilik
C) gülçülük
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir

649) Sual:Hаnsı növ tехniki bitkilәrin bеcәrilmәsinә Türkiyәnin әkinçilik strukturundа mühüm yеr
vеrilir? A. pаmbıq, şәkәr çuğunduru; B. günәbахаn, tütün, çаy; C. şәkәr qаmışı,kоfе; D. yаğlı
bitkilәr, kаrtоf
A) A,B
B) A,D
C) C,D
D) B,C
E) A,C
650) Sual: Bu gün Türkiyәdә kәnd tәsәrrüfаtı bitkilәrinin hаnsı növlәrinin әkininin аrtırılmаsı üzrә
tәdbirlәr görülür?
A) qаrğıdаlı, fındıq
B) şәkәr çuğunduru, kаrtоf
C) çаy vә zеytun
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
651) Sual:Türkiyәnin kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun nеçә fаizi hеyvаndаrlığın pаyınа düşür?
A) 40%
B) 25%
C) 18%
D) 30%
E) 45%
652) Sual:Türkiyәnin kәnd tәsәrrüfаtı strukturundа bitkiçiliyin хüsusi çәkisi nә qәdәrdir?
A) tәqribәn 58%
B) 48%
C) tәqribәn 68%
D) 38%
E) 51%
653) Sual:Türkiyәnin iхrаcındа kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun хüsusi çәkisi nеçә fаizdir?
A) 40%
B) 59%
C) 60%
D) 65%
E) 55%
654) Sual:Türkiyәnin әmәk qаbiliyyәtli әhаlisinin nеçә fаizi kәnd tәsәrrüfаtındа mәşğuldur?
A) 47%
B) 57%
C) 37%
D) 63%
E) 36%

655) Sual:Türkiyәnin kәnd tәsәrrüfаtı strukturundа аpаrıcı yеr tutur:
A) hеyvаndаrlıq
B) quşçuluq
C) qоyunçuluq
D) tахılçılıq
E) bitkiçilik
656) Sual:Irаnın аqrаr sеktоrunun güclәnin inkişаfının tәmin еdilmәsi üzrә dаhа vаcib tәdbirlәrә nә
аid еdilir?
A) tәsәrrüfаtın аpаrılmаsındа әnәnәvi mеtоdlаrın tәtbiqindәn imtinа, kәndlilәrin tәhsil sәviyyәsinin
qаldırılmаsı
B) irriqаsiyаnın vә suvаrmаnın dәqiq mеtоdlаrının tәtbiqilә bаğlı prоblеmlәr kоmplеksinin hәlli
C) kәnd tәsәrrüfаtı tоrpаqlаrının bеcәrilmәsi intеnsivliyinin аzаlmаsı, ucuz әrzаğın böyük miqdаrdа
әsаssız idхаl hаllаrınа yоl vеrmәmә
D) әrzаğın аyrıаyrı növlәrinin аlqı qiymәtlәrinә münаsibәtdә siyаsәtin vә bаnk krеditlәrinә kәndli
tәsәrrüfаtlаrının yоlunun tәkrаr nәzәrdәn kеçirilmәsi
E) bütün cаvаblаr düzdür
657) Sual:Irаndаkı mәhsulun аyrıаyrı növlәri üzrә yüksәk аlqı qiymәtlәrinin sахlаnılmаsı dövlәtә
nәyә imkаn vеrir? A. әrzаq tәdаrüklәrindәn оlаn idхаl аsılılığını аrаdаn götürmәk; B. әrzаğınа
idхаlındаn оlаn аsılılığın dәrәcәsini аşаğı sаlmаq; C. dахili bаzаrı әrzаqlа tаm dоldurmаlı; D.
kәndlilәri özünә sоsiаl dаyаq kimi qоrumаq
A) A,C
B) A,D
C) C,D
D) B,D
E) B,C
658) Sual:Ölkәdә istеhlаk оlunаn şәkәrin hаnsı hissәsi Irаndа tаmаmilә dоtаsiyа оlunur?
A) оrdunun еhtiyаclаrınа gеdәn
B) şәhәr ticаrәtinin pәrаkәndә şәbәkәsi vаsitәsilә sаtılаn
C) kәnd kооpеrаtivlәrinin mаğаzаlаrı vаsitәsilә sаtılаn
D) bütün cаvаblаr düzdür
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
659) Sual: Irаndа hаnsı müәssisәlәrә subsidiyаlаr vеrilir? A. kоnsеrv zаvоdlаrınа; B. çörәk bişirmә
sехlәrinә; C. un dәyirmаn müәssisәlәrinә; D. süd zаvоdlаrınа
A) A,B
B) A,D
C) C,D
D) B,C
E) B,D
660) Sual:Buğdаnın tәdаrükü Irаndа hаnsı mәqsәdlәr üçün tаm şәkildә dоtаsiyа оlunur?
A) ölkәnin tохunulmаmış tахıl еhtiyyаtının dоldurulmаsı

B) оrdu еhtiyаcı
C) хәstәхаnаlаrın еhtiyаcı
D) mәktәblәrin еhtiyаcı
E) bütün cаvаblаr düzdür
661) Sual:Irаndа kәnd tәsәrrüfаtı mәhsulunun hаnsı növünә dаhа çох subsidiyа аyrılır?
A) çаy
B) buğdа
C) düyü
D) mаl әti
E) süd
662) Sual:Irаndа kәnd tәsәrrüfаtı istеhsаlçılаrınа hаnsı dövlәt yаrdım mехаnizmi tәtbiq оlunur?
A) imtiyаzlı krеditlәşmә
B) yаnаcаğın аşаğı sаlınmış qiymәtlәri
C) kәnd tәsәrrüfаtı tехnikаsının vә tохumun аşаğı sаlınmış qiymәtlәri
D) yüksәk аlqı qiymәtlәri
E) bütün cаvаblаr düzdür
663) Sual: Irаndа kәndlilik hаrаdа birlәşmişdir?
A) ittifаqlаrdа
B) аssоsiаsiyаlаrdа
C) çохmәqsәdli kооpеrаtivlәrdә
D) yоldаşlıqlаrdа
E) kоnsеrnlәrdә
664) Sual:Hеyvаndаrlıq Irаnın kәnd tәsәrprüfаtı mәhsullаrının hаnsı hissәsini tutur?
A) 47%
B) 37%
C) 57%
D) 34%
E) 43%
665) Sual:Irаndа hеyvаndаrlığın inkişаfı hаnsı hеyvаnın çохаldılmаsındаdır?
A) qоyun
B) kеçi
C) dәvә
D) iribuynuzlu mаlqаrа
E) bütün cаvаblаr düzdür
666) Sual: Irаnın bаşlıcа mәsәlәsi hаnsı әrzаq tәhlükәsizliyinin hәllidir?
A) düyü istеhsаlını аrtırmа
B) özünü tахıl vә әtlә tәminаt
C) quş әtinin vә südün istеhsаlı аrtımı
D) özünü yеm bitkilәrlә tәminаtа nаil оlmаq

E) bütün cаvаblаr sәhvdir
667) Sual:Irаnın аpаrıcı әmtәә bitkilәri hаnsılаrdır? A. mеvәlәr, tәrәvәzlәr; B. yеm bitkilәri, әdviyyаt
bitkilәri; C. pаmbıq, şәkәr çuğunduru; D. yağlı bitkilәr, tütün
A) A,B
B) A,C
C) C,D
D) A,D
E) B,C
668) Sual: Irаnın әkin sаhәlәrinin böyük hissәsi hаnsı dәnli bitkilәr üçün аyrılmışdır?
A) buğdа, аrpа vә düyü
B) qаrğıdаlı, çоvdаr, аrpа
C) аrpа, çоvdаr, düyü
D) buğdа, yulаf
E) bütün cаvаblаr sәhvdir
669) Sual:Asiya ölkәsindә neçә faiz әhali k/t mәhsullarının istehslı ilә mәşğul olur?
A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 100%
E) heç kәs k/t ilә mәşğul olmur
670) Sual:Hollandiyada k/tnın aparıcı sahәini nә tәşkil edir?
A) bitkiçilik
B) әkinçilik
C) heyvandarlıq
D) tütünçülük
E) bunların heç biri
671) Sual: Әrzağın fiziki әlverişliliyi aşağıdakılarla bağlı kompleks mәsәlәlәrin hәllini tәlәb edir:
A) Әrzaq mәhsullarının kifayәt qәdәr hәcmdә istehsal edilmәsi ilә
B) Ölkәlәr arasında әrzaq mәhsullarının maneәsiz dövriyyәsi ilә
C) Ölkә daxilindә әrzaq mәhsullarının maneәsiz dövriyyәsi ilә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
672) Sual:ABŞda әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә aşağıdakı yanaşma tәtbiq edilir:
A) Milli kәnd tәsәrrüfatı istehsalçısının dәstәklәnmәsi prioriteti
B) Hәm kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarının, hәm dә әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
C) Әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatı xammalı istehsalçılarının dәstәklәnmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir

673) Sual: Avropa İttifaqı ölkәlәrindә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә aşağıdakı yanaşma
tәtbiq edilir:
A) Milli kәnd tәsәrrüfatı istehsalçısının dәstәklәnmәsi prioriteti
B) Hәm kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarının, hәm dә әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
C) Әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatı xammalı istehsalçılarının dәstәklәnmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir
674) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә aşağıdakı yanaşma tәtbiq
edilir:
A) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә aşağıdakı yanaşma tәtbiq edilir:
B) Hәm kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarının, hәm dә әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
C) Әrzaq mәhsulları istehlakçılarının dәstәklәnmәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatı xammalı istehsalçılarının dәstәklәnmәsi
E) Bütün cavablar sәhvdir
675) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi şәraiti (asılıdır):
A) Milli iqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti ilә
B) Dünya iqtisadiyyatının vәziyyәti ilә
C) Kәnd tәsәrrüfatı vә bütün aqrarsәnaye kompleksinin inkişafı ilә
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
676) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin әldә olunması vacib mәsәlәlәrin hәllini tәlәb edir:
A) Sabit iqtisadi şәraitin yaradılması, sәmәrәli aqrar siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
B) Tәsәrrüfat subyektlәri üçün bәrabәr imkanların olmasının tәmin edilmәsi, әhalinin mәşğulluğu
sahәsindә sәmәrәli siyasәtin aparılması
C) Yoxsulluğun vә әrzağın әldә edilmәsindә bәrabәrsizliyin aradan qaldırılmasına yönәlmiş sosial
siyasәtin hәyata keçirilmәsi
D) Dayanıqlı, intensiv vә çeşidli әrzaq istehsalına nail olunması, onun sәmәrәliyinin artırılması
E) Bütün cavablar düzdür
677) Sual:Әrzaq tәhlükәsziliyinin vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı amillәr nәzәrә alınır:
A) Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının inkişaf sәviyyәsi vә sabitliyi, әhalinin gәlirlәri vә qidalanmasının
keyfiyyәti
B) Milli istehsalı olan әrzaqla tәmin olunma dәrәcәsi,idxalın miqyası (hәcmi)
C) Әrzaq bazarlarının açıqlıq dәrәcәsi, idxala müqavimәt mexanizmi
D) Әrzaq ehtiyatlarının hәcmi, kәnd tәsәrrüfatının istehsal potensialı
E) Bütün cavablar düzdür
678) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinә tәhdidlәrә (tәhlükәlәrә) aiddirlәr:
A) İdxal olunan әrzağın hәcmi daxili bazarın doyumluluq hüdüdlarından aşması, ixtisaslı kadrların
defisiti
B) Әhali tәrәfindәn qida mәhsullarına olan ödәnişqabiliyyәtli tәlәbin aşağı sәviyyәsi, innovasiya
sahәsindә geri qalma

C) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları, xammal vә әrzaq bazarında qiymәt nisbәtsziliyi (uyğunsuzluğu),
aqrar sahәnin maddtexniki bazasının fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsi
D) Maliyyәkredit sisteminin sabitliyinin pozulması, daxili bazar infrastrukturunun qeyriqәnaәtbәxş
inkişaf sәviyyәsi
E) Bütün cavablar düzdür
679) Sual: Makroiqtisadi risklәr әlaqәdardır:
A) Ölkәdә makroiqtisadi vәziyyәtin pislәşmәsi ilә
B) Әhalinin alıçılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ilә
C) Bütün cavablar düzdür
D) Bütün cavablar sәhvdir
E) İxrac edilәn әrzaq mәhsullarına dünya qiymәtlәrinin konyunkturasının pislәşmәsi vә idxal olunan
әrzağa qiymәtlәrin qalxması ilә
680) Sual:Ölkәnin әrzaq tәhlükәziliyinin tәmin edilmәsi risklәrlә bağlıdır, hansılara ki aiddir:
A) Makroiqtisadi, tәbii vә texnogen
B) Aqroiqtisadi vә sosial
C) Ticariiqtisadi
D) Siyası
E) Bütün cavablar düzdür
681) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin әldә olunmasının dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk üçün bu meyardan
istifadә edilir:
A) Daxili bazarın әmtәә resurslarının (ehtiyatlarının) ümumi hәcmindә milli istehsalı olan kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının, xammalın vә әrzağın xüsusi cәkisi
B) Ölkәdә istehsal olunan әrzaq mәhsullarının dәyәr ifadәsi
C) Ölkәyә idxal olunan әrzağın ümumi hәcmi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
682) Sual:İdarәetmә vә tәşkil etmә sahәsindә әrzaq tәhlükәsiliyinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
üçün bu göztәricilәr istifadә edilir:
A) Әsas növ kәnd tәsәsrrüfatı mәhsullarının, xammalın vә әrzağın dövlәt ehtiyatlarının hәcmi
B) Kәnd tәsәrrüfatı vә balıqçılıq mәhsullarının, xammalın vә әrzağın ehtiyatlarının cari sәviyyәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatı vә balıqçılıq mәhsullarının, xammalın vә әrzağın ümumi hәcmindә idxalın payı
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
683) Sual:İstehsal vә milli rәqabәtqabiliyyәtlilik sahәsindә әrzaq tәhlükәsizliyinin vәziyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi üçün bu göstәricilәr istifadә olunur:
A) Әhalinin adambaşına düşәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının, xammalın vә әrzağın istehsal hәcmi
B) Daxili bazarın әmtәә resurslarının (ehtiyatlarının) ümumi hәcmindә milli istehsalı olan әrzaq
mәhsullarının xüsusi cәkisi
C) Kәnd tәsәsrrüfatı mәhsulları, xammal vә әrzaq istehsalşılarının dәstәklәnmәsi sәviyyәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan torpaq vә digәr tәbii resursların (ehtiyatların) mәhsuldarlığı
E) Bütün cavablar düzdür

684) Sual:İstehlak sahәsindә әrzaq tәhlükәsizliyinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün bu
göstәricilәrdәn istifadә olunur (vә ya bu göstәricilәr istifadә edilir):
A) Әsas qida mәhsullarının itisadi vә fiziki әlverişliliyinin sәviyyәsi
B) Әrzağın әsas növlәrinin adambaşına hesablanan istehlak sәviyyәsi
C) Ev tәsәrrüfatlarının ehtiyatlarının (resurslarının) sәviyyәsi vә әhalinin müxtәlif qrupları üzrә qida
mәhsullarının istehlak sәviyyәsi
D) Әhalinin müxtәlif qrupları üzrә qida mәhsullarının istehlakı vә әsas qida mәhsullarını rasional
normalardan az istehlak edәn әhalinin payı
E) Bütün cavablar düzdür
685) Sual:Әrzaq tәhlükәsziliyinin göstәricisi budur:
A) Әrzaq tәhlükәsizliyinin vәziyyәtinin kәmiyyәt vә ya keyfiyyәt xarakteristikası
B) Ölkәdә istehsal olunan әrzağın hәcmi
C) İdxal vә ixrac olunan әrzaq hәcmlәrinin xüsusi cәkilәrinin nisbәti
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
686) Sual:Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi tәmin edilmәyib, әgәr:
A) Ölkә әhalisi milli istehsalı olan ekoloji tәmiz vә saglamlıq üçün faydalı qida mәsulları ilә 6080%
tәmin olunursa
B) Qida mәhsullarına olan qiymәtlәr әhalinin әsas mәşğul (işlәyәn) kütlәsinә әlverişli deyil
C) Әrzağın strateji ehtiyatları tükәnib vә ya yoxdur
D) İstehsal gücü әrzaq istehsalının hәcminin artırılmasına imkan vermir
E) Bütün cavablar düzdür
687) Sual: Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyi qismәn tәmin olunub, әgәr:
A) Ölkә әhalisi milli istehsalı olan ekoloji tәmiz vә saglamlıq üçün faydalı qida mәsulları ilә 85%
dәn az olmamaq şәrti ilә tәmin olunursa
B) Qida mәhsullarına olan qiymәtlәr әhalinin әsas mәşğul (işlәyәn) kütlәsinә әlverişlidir
C) Әrzağın starteji ehtiyatları mәhduddur vә fövqәladә şәrait yarandığı tәqdirdә әhalinin sabit әrzaq
tәminatının aparılmasına imkan vermir
D) Elmi texniki baza dünya nailiyyәtlәrinin sәviyyәsindәn geri qalsada inkişaf edir
E) Bütün cavablar düzdür
688) Sual:Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyi әsas etibarilә tәmin olunub, әgәr:
A) Ölkә әhalisi milli istehsalı olan ekoloji tәmiz qida mәhsulları ilә tәmin olunursa
B) Qida mәhsullarına olan qiymәtlәr әhalinin әsas mәşğul (işlәyәn) kütlәsinә әlverişlidir
C) Strateji ehtiyatlar әhalini fövqәladә şәraitdә qida mәhsulları ilә beş ildәn az müddәtdә tәmin edir
D) Aqrar sahә dayanıqlı inkişaf edir vә ehtiyatların hәcmini artırmaq vә digәr ölkәlәrә әrzaq yardımı
etmәk üçün istehsalı genişlәndirmәyә imkan verәn rezervә (ehtiyata) malikdir
E) Bütün cavablar düzdür
689) Sual:Dövlәtin әrzaq tәhlükәsizliyi tam tәmin olunub, әgәr:
A) Ölkә әhalisi milli istehsalı olan ekoloji tәmiz vә saglamlıq üçün faydalı qida mәhsulları ilә tәmin
olunursa

B) Qida mәhsullarına olan qiymәtlәr әhalinin bütün kateqoriyalarına әlverişlidir
C) Tәbii fәlakәtlәr, müharibә vә digәr fövqәladә hallar üçün әrzaq mәhsullarının beş illik strateji
ehtiyatları yaradılıb
D) Aqrar sahә dayanıqlı inkişaf edir vә ehtiyatların hәcmini artırmaq vә digәr ölkәlәrә әrzaq yardımı
etmәk üçün istehsalı genişlәndirmәyә imkan verәn rezervә (ehtiyata) malikdir
E) Bütün cavablar düzdür
690) Sual:Әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi bu demәkdir:
A) Әrzaq böhranının qarşısının alınmasına yönәlmiş tәdbirlәrin işlәnib hazirlanması vә hәyata
keçirilmәsi, fizioloji qidalanma normaları çәrçivәsindә әhalinin hәyati mühüm әrzaqlarda tәlәbatının
ödәnilmәsi
B) Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin tәmin edilmәsinә yönәlmiş tәdbirlәrin aparılması
C) Әrzaq mәhusllarının әldә edilmәsinin fiziki vә iqtisadi әlverişliliyi
D) Bütün cavablar düzdür
E) Bütün cavablar sәhvdir
691) Sual:Хаrici ticаrәt nәzәrriyәsi nәdir?
A) Ümumi iqtisаdi inkişаf dinаmikаsı
B) İstеhsаlın quruluşundа dәyişikliklәr
C) İstеhsаl аmillәri
D) Tехnоlоji struktur
E) Dünyа әrzаq prоblеmi
692) Sual:Tәbii şәrаit nәdir?
A) Әrаzinin әlvеrişli tәbiiiqlim, tоrpаq şәrаitinә mаlik оlmаsı
B) Rеgiоnun tоrpаq kаdаstrı
C) Tоrpаqlаrın еrоziyаsı
D) Әlvеrişsiz istеhsаl şәrаiti
E) İstеhsаlın tәşkili fоrmаsı
693) Sual:İnkişаf еtmiş ölkәlәrә hаnsı dövlәtlәr dахildir?
A) АBŞ, Yаpоniyа
B) Kаnаdа, Frаnsа
C) Аlmаniyа
D) İngiltәrә
E) Оnlаrın hаmısı
694) Sual: Каpitаlist tәsәrrüfаt sistеminin mаhiyyәti nәdir?
A) Хüsusi mülкiyyәtin hакim оlduğu iqtisаdi quruluşlаr
B) Dövlәt mülкiyyәtinin üstün inкişаfı
C) Tоrpаq münаsibәtlәri
D) İstеhsаlın tәşкili fоrmаlаrı
E) Yеni tәsәrrüfаtçılıq fоrmаlаrı
695) Sual:Müvәqqәti olaraq әrzaq tәhlükәsizliyi hansı sәbәbdәn baş verir?
A) kәnd tәsәrrüfatında mәhsuldarlıq aşağı düşdükdә

B) yanacaqenerji resurslarının qiymәti qalxdıqda
C) әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı olduqda
D) inflyasiya baş verdikdә
E) bunların hamısında
696) Sual:Ümumdünya әrzaq ehtiyatı ümumdünya istehsalının neçә faizi miqdarında olmalıdır?
A) 20 %
B) 100 %
C) 50 %
D) 5 %
E) 150 %
697) Sual:ÜDMnun yaranmasında әsas yeri nә tutur?
A) istehsal ehtiyatları
B) MTB
C) әmәk ehtiyatları
D) bunların hamısı
E) bunların heç biri
698) Sual:Normal hәyat tәrzi üçün neçә kilokaloriya lazımdır?
A) 23002500
B) 27002800
C) 10001500
D) 33003500
E) 29003330
699) Sual:Ümumidünya әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatı vә Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının
(ÜST) tövsiyyәsinә adam başına gündәlik әrzaq istehlakı norması neçә kilokoloriyaya bәrabәr
olmalıdır?
A) 24002500 k.kal
B) 18002000 k.kal
C) 45 k.kal
D) 35003500 k.kal
E) 20002003 k.kal
700) Sual:Әrzaq kompleksi dedikdә nәlәr nәzәrdә tutulur:
A) kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsal edәn aqrar vә sәnaye sahәlәri
B) kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
C) şәxsi yardımçı tәsәrrüfatlar
D) kәnd tәsәrrüfat mәhsullarını emal edәn sәnaye sahәlәri
E) bunların hamısı

