Test: AAA_0527#01#Q15#01 Eduman
Fenn: 0527 Konfliktologiya
Sual sayi: 600
1) Sual:Ambivelent şәxslәr arası konflikt hansıdır?
A) obyektin seçimi ilә bağlı olan konflikt
B) mәhkәmә ilә nәticәlәn münaqişә
C) әdalәtsiz münaqişә
D) müştәrәk münaqişә
E) maddi münaqişә
2) Sual:Münaqişәlәrin qarşılıqlı asanlaşdırılması prosesi necә adlanır?
A) fasilitasiya
B) sinxronizasiya
C) appensepsiya
D) mediosiya
E) kommunikasiya
3) Sual:Hansı hallarda mediatora müraciәt etmәk lazımdır?
A) әgәr tәrәflәr bütün imkanlardan istifadә etmәyiblәrsә
B) hadisәlәri fәrqli yozularsa
C) әgәr bir tәrәfә ciddi ziyan dәyibsә
D) әgәr hәr iki tәrәfә ziyan dәyibsә
E) hәr iki tәrәf razıdırsa
4) Sual:Hansı hallarda yeni konflikt halı yüksәlmir?
A) konfliktә geniş insan qrupu qoşulmadıqda
B) yenilәnmә prosesi sürәtli olanda
C) radikal dәyişiklik baş verәndә
D) yenilik geniş miqyaslı olanda
E) qruplar arasında mәlumat artanda
5) Sual:Bir qrupun münaqişәli davranışı necә adlanır?
A) kütlә effekti
B) sosial yoluxma effekti
C) sosial effekt
D) anonim effekt
E) tәbii effekt
6) Sual:İnsanın müxtәlif növ münaqişәlәrdә özünü biruzә verәn tәbii tәcavüzkarlığı haqqında fikir
...... aiddir?
A) sosialdarvinizm konsepsiyasına
B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә
C) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә
D) Talkott Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsinә

E) Ralf Darendorfun cәmiyyәtin münaqişәli modeli
7) Sual:Cәmiyyәtin münaqişәsiz modeli ..... aiddir.
A) Talkott Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsinә
B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә
C) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә
D) sosialdarvinizm konsepsiyasına
E) Luis Kozerin pozitivfunksional münaqişә konsepsiyasına
8) Sual:Qrupun psixologiyasının dinamik elementlәri:
A) qrupun tәlәblәri, maraqları, әhvalı vә fikirlәri
B) qrupun psixi xüsusiyyәti, mentalitetin xüsusiyyәtlәri
C) qrupun adәt vә әnәnәsi
D) milli maraq
E) insan birliklәri
9) Sual:Münaqişәyә gәtirib çıxaran söz, hәrәkәt (vә ya hәrәkәtsizlik).
A) konflitogen
B) toqquşma
C) münaqişәli vәziyyәt
D) eskalasiya
E) stress
10) Sual:İstәnilәn birliklәrin yaradıcı mahiyyәti vә sәrbәstlik imkanı, hәmçinin ictimai problemlәrә
nәzarәtә vә rasional yiyәlәnmәyә çağırış mәhz münaqişәdә yerlәşir. fikri kimә mәxsusdur?
A) Ralf Darendorf
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Talkott Parsons
E) Luis Kozer
11) Sual:Münaqişәnin ümumiliyi vә hәrtәrәfliyi haqqında vә individ vә qruplar arasında münaqişәlәr
vә yaşama uğrunda mübarizәnin,ictimai inkişaf prosesini tәmin edәrәk, cәmiyyәtdә tarazlığa imkan
yaratması haqqında tezis kimә mәxsusdur.
A) Gerbert Spenser
B) Ralf Darendorf
C) Talkott Parsons
D) Karl Marks
E) Luis Kozer
12) Sual:Münaqişә, hәtta onda iştirak edәn tәrәflәrdәn birinin mәhv olması ilә nail olunursa,
özünәmәxsus birliyә çatmaq üçün yoldur – fikrinin müәllifi:
A) Georq Zimmel
B) Karl Marks
C) Ralf Darendorf
D) Talkott Parsons

E) Luis Kozer
13) Sual: Ekstaza çatmış insanlar özlәrinә zәncirlәrlә fәdakarcasına әzab verirlәr, paltarlarını cırırlar,
әldәn düşәnә qәdәr, bәzәn ölәnә qәdәr rәqs edirlәr, dayanma güclәri yoxdur. bu ..... dәstәdir
A) ekstatik
B) okkazional
C) ekspressiv
D) konvensial
E) ektremist
14) Sual:Qәfil baş verәn küçә hadisәsinә görә yığışan insan toplusu ( maymaqlar ), hakim emosiya –
maraq. bu ... dәstәdir
A) okkazional
B) konvensial
C) ekspressiv
D) ekstatik
E) beynәlminәl
15) Sual:Münaqişәnin müsbәt funksiyaslarını mütlәqlәşdirәn nәzәriyyәçi.
A) Luis Kozer
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Talkott Parsons
E) Ralf Darendorf
16) Sual:Münaqişәnin mәnbәyini cәmiyyәtin özünün yanlış quruluşunda (birinin әmәyinin nәticәsini
başqaları tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinә imkan yaradan quruluş) görәn nәzәriyyә.
A) Karl Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsi
B) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyә
C) Talkot Parsonsun sosial fәaliyyә nәzәriyyәsi
D) sosialdarvinizm konsepsiyası
E) Yunqun teoremi
17) Sual:Münaqişә:
A) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki vә ya daha çox sosial subyektlәrin (individ, qrup,iri
cәmiyyәtlәr) bir birinә zidd yönәlmiş istәklәrinin, ehtiyaclarının, maraqlarının gәrginlәşmә
mәrhәlәsinә çatan açıq toqquşmasıdır
B) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki sosial subyektin bir birinә zidd yönәlmiş istәklәrinin,
ehtiyaclarının, maraqlarının toqquşmadır.
C) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki sosial subyektin (individ, qrup, iri cәmiyyәtlәr) eyni
mәcraya yönәlmiş istәklәrinin, ehtiyaclarının, maraqlarının açıq toqquşmasıdır
D) maraqların toqquşmasıdır
E) sosial maraqdır
18) Sual:Hәr bir sosial qrupun qarşısına çıxan digәr sosial qrupu özünә tabe etmәk cәhdi, әsarәt vә
ağalığa can atması әsas sosial qanundur. Bu fikirlәrin müәllifi kimdir?

A) Lyudviq Qumiloviç
B) Ralf Darendorf
C) Talkott Parsons
D) Karl Marks
E) Luis Kozer
19) Sual:Konfliktologiya:
A) münaqişәlәrin yaranması vә inkişafının qanunauyğunluqları vә mexanizmlәri, hәmçinin onları
idarә etmәnin prinsip vә texnologiyaları haqqında mәlumat sistemidir
B) münaqişәlәri öyrәnәn vә onların yoluna qoyulması vә hәll olunması üsullarını axtaran elmdir
C) münaqişәlәr vә onların hәlli üsulları haqqında mәlumat sistemidir
D) münaqişәlәrin yaranması vә nizama salınmasının mexanizmlәri haqqında elmdir
E) cәmiyyәtdә mübahisәlәr haqqında elmdir
20) Sual:Konfliktologiya:
A) münaqişәlәrin yaranması vә inkişafının qanunauyğunluqları vә mexanizmlәri, hәmçinin onları
idarә etmәnin prinsip vә texnologiyaları haqqında mәlumat sistemidir
B) münaqişәlәri öyrәnәn vә onların yoluna qoyulması vә hәll olunması üsullarını axtaran elmdir
C) münaqişәlәr vә onların hәlli üsulları haqqında mәlumat sistemidir
D) münaqişәlәrin yaranması vә nizama salınmasının mexanizmlәri haqqında elmdir
E) cәmiyyәtdә mübahisәlәr haqqında elmdir
21) Sual:İctimai münaqişә sosial sistemin mövcud olmasında hәr hansı bir patologiya kiminәzәrdәn
keçirilir – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Talkott Parsons
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer
22) Sual:............ münaqişәsindә kompromissә gәlmәk mümkün deyil.
A) dәyәrlәrin
B) maraqların
C) ehtiyatların
D) norma vә davranış qaydalarının
E) individlәrin
23) Sual:İctimai münaqişәlәrin mәnbәyi ictimai hәyatın formaları vә cәmiyyәti tәşkil edәn individlәr
arasında ziddiyyәtlәrdir. bu fikrin müәllifi kimdir?
A) Georq Zimmel
B) Karl Marks
C) Talkott Parsons
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer
24) Sual:Kim ilk dәfә bildirdi ki, münaqişә hesab etdiyimiz kimi iki deyil, üç tәrәfi cәlb edir?

A) Georq Zimmel
B) Karl Marks
C) Talkot Parsons
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer
25) Sual:İctimai münaqişә sosial sistemin mövcud olmasında hәr hansı bir patologiya kiminәzәrdәn
keçirilir – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Talkott Parsons
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer
26) Sual:Kim razılaşma vә nizama salma yolu ilә münaqişәnin öhdәsindәn gәlirsә, tarixin ritmini öz
nәzarәti altına götürür. Bu imkanı әldәn buraxan isә hәmin ritmi özünә rәqib tutur.
A) Ralf Darendorf
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Talkott Parsons
E) Luis Kozer
27) Sual:Kim razılaşma vә nizama salma yolu ilә münaqişәnin öhdәsindәn gәlirsә, tarixin ritmini öz
nәzarәti altına götürür. Bu imkanı әldәn buraxan isә hәmin ritmi özünә rәqib tutur.
A) Ralf Darendorf
B) Karl Marks
C) Georq Zimmel
D) Talkott Parsons
E) Luis Kozer
28) Sual:Statuskvoya, ictimai nizamintizama, konsensusa, sosial inteqrasiya vә birliyә, hәmrәyliyә,
ehtiyacların tәmin edilmәsinә vә aktuallığa meyllilik hansı cәrәyana aiddir?
A) T.Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi
B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsi
C) sosialdarvinizm konsepsiyası
D) L.Kozerin pozitivfunksional münaqişә konseosiyası
E) R.Darendorfun cәmiyyәtin münaqişә modeli
29) Sual:Kim ilk dәfә bildirdi ki, münaqişә hesab etdiyimiz kimi iki deyil, üç tәrәfi cәlb edir?
A) Georq Zimmel
B) Karl Marks
C) Talkot Parsons
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer

30) Sual:İlk Beynәlxalq münaqişәlәrin hәlli mәrkәzi harada yaranıb
A) Avstraliyada
B) Rusiyada
C) Amerikada
D) Almaniyada
E) İsraildә
31) Sual:Konfliktologen nәdir?
A) konflikt yarada bilәcәk söz vә ya hәrәkәt
B) tәsir
C) güzәşt
D) tәzyiq
E) anlaşma
32) Sual:Ekstroversiya vә introversiya fәrziyәsi kimindir?
A) K.Yung
B) Z. Freyd
C) A. Adler
D) M. Veber
E) F. Engils
33) Sual:Ekzistensial dixotomiya fәrziyәsi kimindir?
A) E. From
B) K. Levin
C) A. Aber
D) M. Veber
E) X. Kornelius
34) Sual:Motivasiya. Hәvәslәndirici konflikt fәrziyәsi kimә aiddir?
A) K. Levin
B) A. Ader
C) Ә.From
D) M. Veber
E) K. Tomas
35) Sual:Statuskvoya, ictimai nizamintizama, konsensusa, sosial inteqrasiya vә birliyә, hәmrәyliyә,
ehtiyacların tәmin edilmәsinә vә aktuallığa meyllilik hansı cәrәyana aiddir?
A) T.Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi
B) sosialdarvinizm konsepsiyası
C) L.Kozerin pozitivfunksional münaqişә konseosiyası
D) R.Darendorfun cәmiyyәtin münaqişә modeli
36) Sual:Münaqişәnin әsas funksiyalarından biri olan inteqrasiyanın müsbәt xüsusiyyәti.
A) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması, әmәkdaşların
fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması, formal vә qeyriformal qrupların yaradılması vә

birlәşdirilmәsi, ümumi maraqların dәrinlәşdirilmәsi vә stabillәşdirilmәsi
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi
C) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
D) әmәyin mühafizәsi vә şәrtlәrindә qüsurların aşkar edilmәsi
E) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәlәrinin hәyata keçirilmәsi
37) Sual:Hәr bir sosial qrupun qarşısına çıxan digәr sosial qrupu özünә tabe etmәk cәhdi, әsarәt vә
ağalığa can atması әsas sosial qanundur. Bu fikirlәrin müәllifi kimdir?
A) Lyudviq Qumiloviç
B) Ralf Darendorf
C) Talkott Parsons
D) Karl Marks
E) Luis Kozer
38) Sual: Konfliktogen nәdir:
A) münaqişәyә sәbәb ola bilәcәk sözlәr, ifadәlәr, hәrәkәtlәr (vә ya hәrәkәtsizlik
B) münaqişәnin tәzahürüdür
C) şәxsiyyәtin sosial statusuna әsaslanan münaqişәnin sәbәbi
D) münaqişәnin hәllindәn sonra şәxsin vәziyyәti
E) münaqişәdә şәxslәrin davranış tәrzi
39) Sual: Münaqişәnin sәbәbidir:
A) münaqişәyә zәmin yaradan vә qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin müәyyәn şәrtlәrlә
fәaliyyәti zamanı münaqişәni müәyyәn edәn hadisәlәr, faktlar, şәrtlәr
B) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin birbirinә zidd әsasları
C) münaqişәni yaradan hadisәlәrin gedişatı
D) Aralarında real qarşıdurmaya şәrait yaradan qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin fәaliyyәti
nәticәsindә yığılan ziddiyyәtlәr
E) münaqişәnin yaranma sәbәbi
40) Sual:Münaqişә şәraiti:
A) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәr arasında qarşıdurmaya zәmin yaradan ziddiyyәtlәr
toplusudur
B) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin maraqlarının tәsadüfәn toqquşmasıdır
C) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәr arasında münasibәtlәrin aydınlaşdırılmasına yönәlmiş
qarşıdurma prosesidir
D) münaqişәnin sәbәbidir
E) münaqişәnin inkişaf mәrhәlәsidir
41) Sual:Aşağıdakı alimlәrdәn hansı münaqişәdә fәrdin davranış strategiyasının ikiölçülü modelini
işlәyib hazırlamışdır?
A) K.Tomas vә R.Killmen
B) X.Kornelius, Ş.Feyr
C) D.Skott vә Ç.Likson
D) M.Doyç vә D.Skott
E) R.Fişer vә U.Yuri

42) Sual:Münaqişәdә şәxsin davranış modelinin әsas modellәri:
A) konstruktiv, destruktiv, conformist
B) konstruktiv, rasional, destruktiv
C) kompromis, mübarizә, әmәkdaşlıq
D) rasional, irrasional, conformist
E) mübarizә, güzәştә getmә, kompromis
43) Sual:Münaqişәnin hәlli üçün şәrtlәr:
A) münaqişәnin kifayәt qәdәr yetişkinliyi, münaqişә subyektlәrinin onun hәllinә tәlәbatı,
münaqişәnin hәlli üçün lazımlı resurs vә vasitәlәrin mövcudluğu
B) münaqişәnin kifayәt qәdәr yetişkinliyi, münaqişә tәrәflәrindәn birinin yüksәk nüfuza sahib olması
C) münaqişәnin hәlli üçün lazımlı resurs vә vasitәlәrin mövcudluğu, münaqişә subyektlәrinin onun
hәllinә tәlәbatı, kollektiv fәaliyyәt forması
D) münaqişә tәrәflәrindәn birinin yüksәk nüfuza sahib olması
E) kollektiv fәaliyyәt forması, qrupda liderlik
44) Sual:Münaqişәdә rasional (sәmәrәli) davranış texnologiyası nәdir:
A) öz emosiyaları üzәrindә nәzarәtә әsaslanan münaqişәlәrin qarşılıqlı konstruktiv tәsirini tәmin
etmәyә yönәlmiş psixoloji korreksiya üsulları toplusudur
B) Rәqibә qarşı münaqişә zamanı öz mәqsәdlәrini reallaşdırmağa imkan verәn vasitәlәr toplusu
C) mәharәtlә istifadәsi digәr şәxsdә mövcud olan istәklәriylә üstüstә düşmәyәn niyyәtlәrinin gizli
şәkildә oyanmasına gәtirib çıxaran psixoloji tәsir növü
D) Danışıqlar prosesindә yüksәk mәnlik hissinin saxlanması
E) Rәqibin emosional davranışlarına sakit reaksiya göstәrilmәsi
45) Sual:Ünsiyyәtin kommunikativ aspekti partnyorların hansı mәqsәdlә ünsiyyәtini әks etdirir?
A) mәlumat mübadilәsi
B) mehriban qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulması
C) qarşlıqlı anlaşmaya nail olmaq
D) әlaqә mövzusunu genişlәndirmәk
E) ünsiyyәt mövzusunu genişlәndirmәk
46) Sual:Davranış xarakteristikasına görә münaqişә fәrdinin tipini müәyyәn edin: diqqәt mәrkәzindә
olmaq istәyir, müxtәlif şәraitlәrә yaxşı uyğunlaşır, fәaliyyәtini planlaşdırır, çox diqqәtlidir,
müntәzәm işdәn qaçır:
A) göstәrişli tip
B) rigid tip
C) idarә olunmaz tip
D) yüksәk dәqiqli tip
E) münaqişәsiz tip
47) Sual:İkiölçülü modelә görә münaqişәdә fәrdin neçә davranış stretegiyası var?
A) 5
B) 1
C) 2

D) 3
E) 4
48) Sual: Konfliktologiya әdәbiyyatında danışıqlar prosesindә davranış modelinin neçә modeli
fәrqlәndirilir?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
49) Sual:Aşağıda göstәrilәn qәzәbdәn xilas olma üsullarından hansı D.Skott tәrәfindәn işlәnib
hazırlanmışdır?
A) vizuallaşma, “yerә enmә”, proyektlәşdirmә, auranın tәmizlәnmәsi
B) vizuallaşma, sublimasiya, proyektlәşdirmә, “yerә enmә
C) reqressiya, sublimasiya, vizuallaşma
D) vizuallaşma, tәmkinlilik, sublimasiya, auranın tәmizlәnmәsi
E) sublimasiya, rasionallaşma, reqressiya, vizuallaşma
50) Sual:Münaqişәlәrin idarә olunması nәdir
A) Münaqişәyә daxil olan sosial sistemin tәrәqqisi vә ya dağıdılması mәqsәdilә onun dinamikasına
mәqsәdyönlü, obyektiv qanunlarla şәrtlәndirilmiş tәsir
B) münaqişәnin dinamikasına mәqsәdyönlü şәkildә tәsir etmәk
C) Gәrginliyi azaltmaq mәqsәdilә münaqişә tәrәflәrinә mәqsәdyönlü şәkildә tәsir etmәk
D) Gәrginliyi azaltmaq mәqsәdilә münaqişә tәrәflәrinә münaqişә vәziyyәtinin yaranması prosesinә
mәqsәdyönlü, obyektiv qanunlarla şәrtlәndirilmiş şәkildә tәsir
E) münaqişә tәrәflәrinin sәbәblәrinә mәqsәdyönlü tәsir
51) Sual: әmr, tәhdid, irad, tәnqid, ittiham, istehza – konfliktogenlәrin hansı növünә aiddir:
A) mәnfi münasibәt
B) tәkәbbürlü münasibәt
C) tәrbiyәvi münasibәt
D) etik qaydaların pozulması
E) qeyri – düzgün vә sәmimiyyәtsiz
52) Sual:Münaqişәlәrin idarә olunmasının mәzmununa aiddir:
A) proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), tәnzimlәmә, hәll etmә
B) proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), hәll etmә
C) proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә, hәll etmә
D) proqnozlaşdırma, analiz, xәbәrdarlıq, hәll etmә
E) münaqişә vәziyyәtinin analizi, proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), hәll etmә
53) Sual:Danışıqlar prosesinin hansı strategiyasında әsas mәqsәd – rәqibin mәğlubiyyәti hesabına
qәlәbәdir?
A) “qәlәbә  mәğlubiyyәt”
B) “qәlәbә  qәlәbә”

C) “mәğlubiyyәt – mәğlubiyyәt”
D) “mәğlubiyyәt – qәlәbә”
E) qәlәbә  mәğlubiyyәt” vә “ mәğlubiyyәt – qәlәbә”
54) Sual:Konfliktologiya elminin predmeti hansidir:
A) Münaqişә
B) Siyasi sabitlik
C) Etnosiyasi nәzәriyyә
D) Darvinizm
E) Rasizm
55) Sual:Aşağıdakılardan mrtodlardan biri münaqişәnin xarici psixoloji tәdqiqatına aid deyil:
A) Geopolitik
B) Psixoanalitik
C) Sositrop
D) Ekoloji
E) Sosimetrik
56) Sual:Bu şәxslәrdәn kimin münaqişәnin sosioloji nәzәriyyәsinә aidiyyatı yoxdur:
A) Herodot
B) Herbert Spenser
C) K.Marks
D) M.Veber
E) Ç.Darvin
57) Sual:Bu fikirlәrdәn biri Darvinә aiddir:
A) Bioloji tәkamül
B) Makiovellizm
C) Humanizm
D) Feminizm
E) Faşizm
58) Sual:Mövcudluq uğrunda mübarizә problemi kimin yaradıcılığında mәrkәzi yer tutur?
A) Çarlz Darvin
B) E.Kant
C) J.Russo
D) K.Marks
E) V.Lenin
59) Sual: Müharibә siyasәtinin başqa vasitәlәrlә davamıdır fikri kimindir?
A) Kral Klaurevrits
B) K.Marks
C) F.Engels
D) J.J.Russo
E) Çarlz Darvin

60) Sual:Bu fikir A.Smite aiddir:
A) Siniflәrarası mübarizә vә iqtisadi rәqabәt
B) Liberalizm
C) Demokratik cәmiyyәt
D) Plualizm
E) Bәrabәrlik
61) Sual:Makiovellinizm nә demәkdir?
A) Bütün üsullarla hakimiyyәtә yiyәlәnmәk
B) Humanist yollarla hakimiyyәtә yiyәlәnmәk
C) Müharibә yolu ilә hakimiyyәtә yiyәlәnmәk
D) Danışıqlar yolu hakimiyyәtә yiyәlәnmәk
E) Kompromislә hakimiyyәtә yiyәlәnmәk
62) Sual:Münaqişәnin әsas funksiyalarından biri olan inteqrasiyanın müsbәt xüsusiyyәti.
A) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması, әmәkdaşların
fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması, formal vә qeyriformal qrupların yaradılması vә
birlәşdirilmәsi, ümumi maraqların dәrinlәşdirilmәsi vә stabillәşdirilmәsi
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi
C) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
D) әmәyin mühafizәsi vә şәrtlәrindә qüsurların aşkar edilmәsi
E) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәlәrinin hәyata keçirilmәsi
63) Sual:Münaqişә tәrәflәrinin açıq şәkildә mövqelәrini bildirdiklәri vә tәlәblәr irәli sürdüklәri
mәrhәlә:
A) açıq münaqişәnin inkişafıdır
B) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır
C) münaqişәnin hәll edilmәsi
D) eskalasiya
E) danışıqlar prosesi
64) Sual:İctimai әlaqәlәrin aktivlәşdirilmәsi münaqişәsinin funksiyasının müsbәt tәrәflәri
A) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,
mәqsәdә çatmaq üçün uyğunlaşmanın, funksional vә sosial әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi
B) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
C) yaradıcılıqda, yeni vә optimal qәrarlarda yardım
D) işә hörmәtlә yanaşmanın tәsdiqi
E) “ümumi dilin” tapılması
65) Sual:Dağıdıcı qarşıdurmaların profilaktikası (qarşısını alma) münaqişәsinin funksiyasının
müsbәt tәrәflәri.
A) iş münasibәtlәrinin qütblәşmәsinin zәiflәmәsi, qarşılıqlı әsasda yaranan ziddiyyәtin nizama
salınması
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,
şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması

C) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәrlәrinin hәyata keçirilmәsi
D) peşakarlığın inkişafına tәşviq etmә
66) Sual:............ münaqişәsindә kompromissә gәlmәk mümkün deyil.
A) dәyәrlәrin
B) maraqların
C) ehtiyatların
D) norma vә davranış qaydalarının
E) individlәrin
67) Sual:Tәrәflәrin opponentә zәrәr vermәyә yönәlmiş aktiv fәaliyyәtә keçdiklәri münaqişәnin
inkişafı mәrhәlәsi:
A) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır
B) açıq münaqişәnin inkişafıdır
C) münaqişәnin hәll edilmәsidir
D) vasitәçilikdir
E) tәhrikçilikdir
68) Sual:İctimai münaqişәlәrin mәnbәyi ictimai hәyatın formaları vә cәmiyyәti tәşkil edәn individlәr
arasında ziddiyyәtlәrdir. bu fikrin müәllifi kimdir?
A) Georq Zimmel
B) Karl Marks
C) Talkott Parsons
D) Ralf Darendorf
E) Luis Kozer
69) Sual:Dağıdıcı qarşıdurmaların profilaktikası (qarşısını alma) münaqişәsinin funksiyasının
müsbәt tәrәflәri.
A) iş münasibәtlәrinin qütblәşmәsinin zәiflәmәsi, qarşılıqlı әsasda yaranan ziddiyyәtin nizama
salınması
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,
şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması
C) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәrlәrinin hәyata keçirilmәsi
D) peşakarlığın inkişafına tәşviq etmә
70) Sual:Mifoloji tәfәkkürә hansı model aid deyil?
A) mücәrrәd (xәyali)
B) obyektiv
C) subyektiv
D) destruktiv
E) vizual
71) Sual:Mifoloji tәfәkkür әsasәn tәzahür edir
A) ictimai mәdәni
B) siyasi
C) iqtisadi

D) milli
E) destruktiv
72) Sual:Etnik münaqişәlәrin faktorlarından deyil
A) xarakter
B) din
C) dil
D) sterotip
E) adәt
73) Sual:Etnik münaqişәlәrin әksәr xüsusiyyәtlәri hansıdır?
A) ictimai mәdәni
B) obyektiv
C) subyektiv
D) iqtisadi
E) siyasi
74) Sual:Millәtlәrarası münaqişәnin inkişaf strukturuna aiddir
A) doğmalar vә yadlar
B) qruplar
C) şәxslәr
D) dövlәtlәr
E) heç biri
75) Sual:İctimai әlaqәlәrin aktivlәşdirilmәsi münaqişәsinin funksiyasının müsbәt tәrәflәri.
A) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,
mәqsәdә çatmaq üçün uyğunlaşmanın, funksional vә sosial әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi
B) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
C) yaradıcılıqda, yeni vә optimal qәrarlarda yardım
D) işә hörmәtlә yanaşmanın tәsdiqi
E) “ümumi dilin” tapılması
76) Sual:Tәrәflәrin opponentә zәrәr vermәyә yönәlmiş aktiv fәaliyyәtә keçdiklәri münaqişәnin
inkişafı mәrhәlәsi:
A) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır
B) açıq münaqişәnin inkişafıdır
C) münaqişәnin hәll edilmәsidir
D) vasitәçilikdir
E) tәhrikçilikdir
77) Sual:Münaqişә tәrәflәrinin açıq şәkildә mövqelәrini bildirdiklәri vә tәlәblәr irәli sürdüklәri
mәrhәlә:
A) açıq münaqişәnin inkişafıdır
B) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır
C) münaqişәnin hәll edilmәsi

D) eskalasiya
E) danışıqlar prosesi
78) Sual:Pessimist yanaşma kim tәrәfindәn irәli sürülüb
A) Hobbs
B) Platon
C) Aristotel
D) Lenin
E) Stalin
79) Sual:Optimist yanaşmanın müәllifi:
A) Lenin
B) Marks
C) Kirov
D) Russo
E) Hobbs
80) Sual:Yeni dövrdә münaqişәnin tәbiәtinin anlanmasında iki müxtәlif yanaşmalar:
A) liberalist, kommunist
B) optimist, pessimist
C) mәnfi, müsbәt
D) sosialist, faşist
E) marksist
81) Sual:İngilis fәlsәfәçisi Frensis Bikon ölkәnin daxilindә başlanan sosial konfliktlәrin sәbәbini
nәdә görürdü?
A) ölkәnin daxili zәruriyyәtindә
B) xalqın acınacaqlı maddi vәziyyәtindә
C) siyasi idarәetmәdә buraxılan sәhflәrdә
D) xalqlar arası münasibәtlәrdә
E) dövlәt başçılarının xalqa qarşı zülmkarlığında
82) Sual:6. Florensiya nәzәriyyәsi vә dövlәt xadimi Nikolo Makiovelliyә görә sosial konfliktin
başlanmasının әsas mәnbәyi
A) cәmiyyәtin dağılması
B) daxildә gedәn çәkişmәlәr
C) varlılar tәrәfindәn dövlәt hakimiyyәtinin bütün sәlahiyyәtini әllәrindә cәmlәşdirilmәsi
D) dövlәtlәr arasında gedәn müharibәlәr
E) dövlәtin qurulmasında olan dәyişikliklәr
83) Sual:5. Foma Akvikskinin nәzәriyyәsinә görә әdalәtli müharibә aparmaq üçün şәrt:
A) müharibәnin başlanması üçün dövlәtin sanksiyası vacibdir
B) dövlәtlәr arası ancaq sülh mәsәlәlәri nәzәrdәn keçirilmәlidir
C) müharibә vә qüvvәnin istifadә olunması hәmişә günah hesab olunur
D) әdalәtli müharibә dövlәtlәr arasında aparıla bilmәz

E) Heç bir cavab düzgün deyil
84) Sual: Orta әsrlәr dövründә münaqişә mәsәlәlәrinә münasibәt bildirәn
A) Quqo Qrosiy
B) Spinoza
C) Tomos Mor
D) Foma Akvikskiy
E) Frensis Bekon
85) Sual:Qәdim yunan filosofları Platon vә Aristotel münaqişә probleminә münasibәtini necә ifadә
edirdilәr?
A) insanların birbirinә paxıllıq etmәsi
B) insanların arasında müxtәlif ziddiyyәtlәrin olması
C) insanların müxtәlif mülkә nail olmasında qeyri bәrabәrlik
D) cәmiyyәtdә olan dәyişiklik
E) bir insanın digәrindәn fәrqli olaraq mala dövlәtә, mülkә vә digәr dәyәrlәrә malik olması
86) Sual: E.ә. VI ә. Konfusiy münaqişәnin yaranma sәbәbini izah edir:
A) dövlәtlәrin birbiri ilә ziddiyyәtlәri
B) münaqişәlәrin baş vermәsi
C) insanların qeyri bәrabәr vә qeyri oxşarlığı münaqişәyә gәtirir
D) dövlәtin daxili strukturu
E) qulların mübarizәsi
87) Sual: Münaqişәlәr haqqında ilk konsepsiyaların yaranması
A) e.ә. VIV ә.
B) e.ә. VIIIVII ә.
C) e.ә.VII VI ә.
D) XVXVI ә.
E) XIX ә. sonu XX ә. әvvәllәri
88) Sual:İnsani şәxsiyyәt ...... adlanır.
A) insanın cәmiyyәtin bir üzvi kimi statusudur, hәrәkәtlәrindә sәrbәstliyi, mәsuliyyәt daşımaq vә
problem hәll etmәk bacarığı ilә fәrqlәnmәsi
B) homosapiensin nümayәndәsi, onun bioloji fәrdi
C) mikrokosmos, makrokosmosun әksi
D) bioloji varlıq vә cәmiyyәtin üzvi kimi insanın fәrdi xüsusiyyәtlәrinin cәmi
89) Sual:Şәxsiyyәtin dәyәrlәri әsasında ümumilәşdirilmiş vә onun әsas hәyati tәlәblәrinә cavab
verәn bu hәyatda özünü tәyin etmә bacarığı ...................... adlanır
A) hәyati mövqeyi
B) dәyәr cәhәtdәn oriyentasiya
C) hәyatın mәnası
D) şәxsiyyәtin motivasiyası

90) Sual:Kommunikativ әngәl  .....
A) ünsiyyәt üzrә partnyorlar arasında adekvat mәlumat ötürülmәsinin yolunda duran psixoloji
maneәdir
B) insanlar arasında әlaqәlәrin qurulması vә inkişafı üzrә çәtin, çoxplanlı prosesdir
C) qarşılıqlı әlaqәnin vahid strategiyasının yaradılmasını, digәr insanı dәrk etmә vә anlamanı özündә
birlәşdirәn prosesdir
D) ailә münasibәtlәri
E) cәmiyyәtin üzvlәri ilә әlaqә
91) Sual:Şәxsi atribusiyası olan insanlar ...... meyllidirlәr
A) baş verәn hadisәnin taqsırkarını tapmaq, sәbәbini konkret insanın ayağına yazmağa
B) baş verәn hadisәnin sәbәbini hәrәkәt yönәlmiş әşyada vә ya zәrәrçәkәnin özündә görmәyә
C) konkret taqsırkarın axtarışları ilә özünә zәhmәt vermәyib, vәziyyәti günahlandırmağa
D) tәhrik etmәyә
E) taqsırkarı axtarmağa
92) Sual:Sosiallaşma .......... adlanır.
A) fәrdin sosial mühitә girmә prosesi, ictimai әlaqәlәr sisteminә daxil olması
B) sosial institutların şәxsiyyәtә mәqsәdyönlü fәaliyyәti
C) şәxsiyyәtin daxili motivasiyası
D) şәxsiyyәtin tәlәbatlarının tәmin edilmәsi prosesi
E) xarici alәm
93) Sual:İnsanların birbirini qavrama vә anlama mexanizmlәri:
A) identifikasiya
B) refleks
C) istinad sәbәbi
D) empatiya
E) attraksiya
94) Sual:Sosial psixologiyanın sәlahiyyәtindә olmayan şәxsiyyәtlә bağlı problemlәr:
A) insanın daxili alәminin quruluşu
B) sosial düzәn
C) şәxsiyyәtlәrarası әlaqә vә münasibәtlәr
D) mәdәni orientasiyalar, dәyәrlәr
E) sosial rollar
95) Sual: Fәrdin bütün davranış vә fәaliyyәtinin onun şüurundakı zidd olmayan, ardıcıl dünya
şәklinin qurulmasına yönәldiyini iddia edәn istiqamәt:
A) koqnitivizm
B) psixoanaliz
C) biheviorizm
D) interaksionizm
E) artan

96) Sual:Sosial psixologiyada öyrәnilmәyәn sahәlәr:
A) daxili alәm, fәrdin fikir vә hәyәcanları
B) sinfi xüsusiyyәtlәr
C) kütlәnin psixoloji xüsusiyyәtlәri
D) milli psixoloji xüsusiyyәtlәr
E) milli maraqlar, adәtlәr, әnәnәlәr
97) Sual:Refleksiya nәdir?
A) әsasında insanın әlaqә zamanı partnyor tәrәfindәn necә mәnimsәnildiyini tәsәvvür etmә
qabiliyyәti duran ünsiyyәt prosesi zamanı özünüdәrketmә mexanizmi
B) digәr şәxsin davranış vә hisslәrinin şәrhi mexanizmi
C) subyektin davranışının sәbәblәrini aydınlaşdırma tәşәbbüsü
D) fәrdә qarşı dayanıqlı müsbәt hisslәrin formalaşmasına әsaslanan qavrama forması
E) insanın xarici әlamәtlәrinin mәnimsәnilmәsi
98) Sual:Müasir siyasi elmlә güc anlayışı ifadә edir?
A) Siyasi münasibәtlәrdә iştirakçının qüdrәtini
B) Balansı
C) Kompromisi
D) Tәziqi
E) Sülhü
99) Sual:İnandırma metodu işlәdilir?
A) Mübahisә zamanı
B) Müharibә zamanı
C) Hücum zamanı
D) Әks hücum zamanı
E) Kәşfiyyat zamanı
100) Sual:Siyasi münaqişәlәrә aiddir:
A) Daxili siyasi vә beynәlxalq siyasi münaqişә
B) Fәrdlәrarası münaqişә
C) Şәxsi münaqişә
D) Regionlar arası münaqişә
E) Dini münaqişә
101) Sual:Münaqişә mәrhәlәsinә aid deyil:
A) Müharibә qabağı vәziyyәt
B) Uyğunsuzluğun dәrk olunması
C) Gәrginliyin artması
D) Hәrbi gücdәn istifadә etmәdәn tәzyiq
E) Müharibә
102) Sual:Siyasi münaqişәyә aiddir:
A) Hakimiyyәt uğrunda mübarizә

B) İqtisadi maraqlar
C) Tayfalararası münaqişә
D) Cinslәrarası münaqişә
E) İrqi münaqişә
103) Sual:Münaqişninә inkişaf dinamikası necә başa düşülür?
A) Xronolaoji ardıcıllıq
B) Sülh anlaşması
C) Atәşkәs
D) Kompromis
E) Durğunluq
104) Sual:Münaqişә iştirakçılarının davranış tipinә aiddir:
A) Mәqsәdә nail olmaq vasitәlәri vә üsulları (taktiki, strategiya)
B) Stereotiplәr
C) Rәqib obrazı
D) Rәqib haqqında bilgilәrin xarakteri
E) Kәşfiyyat mәlumatları
105) Sual:Münaqişәnin motivlәşdirilmәsinә aiddir:
A) Münaqişә hәrәkәtin ideoloji izahı
B) Münaqişәnin intensivliyi
C) Obyekti
D) Subyekti
E) Predmeti
106) Sual:Göstәrilәn hәrәkәtlәr hansı növ konfliktogenә aiddir: әmr, tәhdid, irad, tәnqid, ittiham, әlә
salma:
A) mәnfi münasibәt
B) sәdaqәtsizlik vә sәmimiyyәtsizlik
C) tәrbiyәvi münasibәt
D) tәkәbbürlü münasibәt
E) etikanın pozulması
107) Sual:Tәşkilatda dinamik münaqişәlәr:
A) tәşkilat daxilindә qarşılıqlı sosial münasibәtdә olan bu vә ya digәr subyektlәrin әhәmiyyәtindәn
doğan münaqişәlәr
B) tәşkilati strukturun dәyişilmәsi ilә bağlı olan münaqişәlәr
C) mәhdud resursların bölüşdürülmәsi zamanı әdalәtlilik vә faydalılıq prinsipinin pozulmasına görә
meydana çıxan çünaqişәlәr
D) struktur şöbәlәr arasında münaqişәlәr
E) tәşkilat daxilindә kollektivlәrin inkişaf mәrhәlәlәrini vә tәşәkkülünü әks etdirәn münaqişәlәr
108) Sual:Siyasi münaqişәlәr:
A) siyasi münasibәtlәr sahәsindә yerlәşdiklәri mövqeyә әsasәn qarşılıqlı sosial münasibәt
subyektlәrinin birbirinә zidd siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәr әsasında qarşıdurması

B) siyasi hakimiyyәt mәsәlәlәrinin hәlli zamanı qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәrinin
qarşıdurması
C) cәmiyyәtdә tutduqları mövqeyә әsasәn qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәrinin birbirinә zidd
siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәr әsasında qarşıdurması
D) siyasi hakimiyyәti әlә keçirmәk mәqsәdilә qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәrinin qarşıdurması
E) hakimiyyәt sistemindә mövqelәri vә rollarına әsasәn qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәrinin bir
birinә zidd siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәr әsasında qarşıdurması
109) Sual:İnteraktiv aspekt meydana çıxır:
A) ünsiyyәt partnyoruna informasiya tәsirinin güclәndirilmәsinә tәşәbbüs etdikdә
B) ünsiyyәt partnyoru üzәrindә üstünlüyә sahib olmaq istәdikdә
C) partnyorlarla qәbul edilmiş ünsiyyәt normalarına riayәt etmә vә öz lәyaqәtini qorumağa çalışmaq
zәrurәti zamanı
D) partnyorlarla qәbul edilmiş ünsiyyәt normalarına riayәt etmә vә müәyyәn istiqamәtdә onu bir
birlәrinә qarşı fәal tәsir etmәyә çalışdıqda
E) isti vә dost münasibәtlәrinin qurulmasına can atdıqda
110) Sual:Aşağıda göstәrilәn münaqişәlәrdәn hansı qlobaldır:
A) inkişafetmәkdә olan vә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında münaqişәlәr; dünya nüvә müharibәsi,
demoqrafik böhran; ekoloji böhran; enerji böhranı
B) inkişafetmәkdә olan vә inkişaf etmiş ölkәlәr arasında münaqişәlәr; kosmosda Rusiya vә ABŞ
arasında münaqişә; ekoloji böhran; ikinci dünya müharibәsi; demoqrafik böhran;
C) birinci vә ikinci dünya müharibәsi; 19501980ci illәrdә Şәrq vә Qәrb arasında “soyuq müharibә”;
dünya nüvә müharibәsi, enerji böhranı, demoqrafik böhran
D) birinci vә ikinci dünya müharibәsi; 19501980ci illәrdә Şәrq vә Qәrb arasında “soyuq müharibә”;
Yaxın Şәrq vә AvroAmerika ittifaqı arasında neft müharibәsi, ABŞ vә Yaponiya arasında
informasiya texnologiyaları müharibәsi
E) ekoloji böhran; enerji böhranı; demoqrafik böhran; Şәrq vә Qәrb arasında siyası münasibәtlәrdә
böhran; müsәlman vә qeyrimüsәlman dünyası arasında dini böhran
111) Sual:Münaqişә vәziyyәtinin tәsviri:
A) münaqişә tәrәflәrinin birbirlәrinә bildirdiklәridir
B) münaqişәnin yaranma sәbәbidir
C) münaqişә vәziyyәtindә olan şәxslәrin tәsәvvüründә münaqişәnin predmetinin subyektiv әks
olunması
D) münaqişә vәziyyәtindә olan şәxslәrin tәsәvvüründә münaqişәnin mәqsәdinin subyektiv әks
olunması
E) qarşılıqlı sosial münaqişә subyektini qarşıdurmaya sövq edәn daxili hisslәrin oyanması
112) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәlәrin qarşısının alınmasının әsas istiqamәtlәri hansıdır?
A) demokratik
B) totalitar
C) diktator
D) despotik
E) heç biri
113) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәlәr spesifik tәzahürü?

A) muharibә
B) çatışma
C) atәşkәs
D) sülh
E) heç biri
114) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәlәr tәsnifinә aid deyil?
A) operativlik
B) say
C) miqyas
D) vasitә
E) strateji mәgsәd
115) Sual:Millәtlәrarası münaqişә sisteminin yanaşma tәrzinә aid deyil?
A) subyektiv
B) institusional
C) instrumental
D) taktiki
E) operativ
116) Sual:әn çәtin nizamlanan münaqişә növü hansıdır?
A) millәtlәrarası
B) dinlәrarası
C) mәshәblәrarası
D) irqlәrarası
E) heç biri
117) Sual:Bu münaqişәlәrdәn hansı güc yoluyla dayandırılmamışdır?
A) qaradagserb
B) serbbosna
C) serb alban
D) azerbaycanermәnistan
E) gürcüosetin
118) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin nizamlanmasında ifrat forma hansıdır?
A) güc tәtbiqi
B) kompromis
C) güzәşt
D) әmәkdaşliq
E) embarqo
119) Sual:Qeyri zoraki münaqişәlәrә aid deyil?
A) Heç biri
B) siyasi
C) diplomatik

D) hüquqi
E) iqtisadi
120) Sual:Mübarizә metoduna aiddir?
A) zorakı vә qeyri zorakı
B) tәsir
C) tәzyiq
D) separat
E) heç biri
121) Sual:Ailәdә ilk böhran vәziyyәti yaranır:
A) ailә hәyatının ilk ilindә
B) uşaqların mәktәb yaşlarına çatması ilә
C) uşaqların çәtin (yeniyetmә) yaş dvrünә girmәsi ilә
D) ailәdә ilk uşağın doğulması ilә
E) ailәdә ikinci uşağın doğulması ilә
122) Sual:İdari münaqişәlәrin yaranması formaları
A) qütblәşmә, gәrginlik
B) böhran, qütblәşmә
C) tәşkilati dağınıqlıq, mübarizә
D) fikir ayrılığı, böhran
E) orientasiyanın itirilmәsi, mübarizә
123) Sual:Ailә dәyәrlәri münaqişәlәri:
A) әsasında müsbәt emosiyalara tәlәbatın tәmin edilmәmәsi duran münaqişәlәrdir
B) әsasında әrarvadın psixoloji uyğunsuzluğu olan münaqişәlәrdir
C) ailә liderlik etmәk uğrunda münaqişәlәrdir
D) birbirinә zidd maraq vә dәyәrlәrә әsaslanan münaqişәlәrdir
E) ev tәsәrrüfatının aparılması mәsәlәlәrindә әr vә arvadın әks fikirlәrdә olduğu münaqişәlәr
124) Sual:İqtisadi münaqişәlәri müәyyәn edәn әsas faktor:
A) mülkiyyәt münasibәtlәri
B) istehsal münasibәtlәri
C) hüquq münasibәtlәri
D) istehlak münasibәtlәri
E) bölüşdürmә münasibәtlәri
125) Sual:Anqloamerikan psixoloqu Mak Duqqall psixologiyada hansı istiqamәtin müәllifidir?
A) etoloji
B) sosiotropp
C) sosiometrik
D) psixoanalitik
E) frustrasiya

126) Sual:XX әsrin birinci yarsında Avstriya Z. Freyd öz tәdqiqat işlәrindә insanların streslәrinin
sәbәbini nәdә görürdü?
A) insanların birbiri ilә münasibәtlәrindә
B) insanların birbirinә olan
C) insanın xarakterindә
D) insan psixikasına mәxsus olan şurlu vә şursuz münaqişәlәrdә
E) insanların birbirinә olan nifrәtindә
127) Sual:Münaqişәni tәdris edәn elmlәr:
A) psixologiya, sosiologiya, politologiya
B) tarix beynәlxalq münasibәtlәr
C) diplomatiya, diplomatika
D) hәrbi iş, hәrbi idman
E) sosiologiya, tarix, diplomatiya
128) Sual:Alman filosofu E. Kantın konfliktlәrә münasibәti?
A) konflikt tәbi bir haldır
B) konflikt tәbi bir haldır
C) qonşuluqda yaranan insanlar arasında sülh şәraiti tәbii hall hesab edilmir
D) dövlәtlәr müharibә aparmamalıdırlar
E) sülh müqavilәlәri zәruridir
129) Sual:Sosial gәrginlik:
A) insanların mövcud vәziyyәtdә, yaxud hadisәlәrin inkişafının gedişi ilә tәmin olunması nәticәsindә
yaranan psixolojı hal
B) inkişaf qabilliyyәtinin itirilmәsi
C) cәmiyyәtdә sosial strukturun dәyişilmәsi
D) sosial obyektin nisbәt sabit vә sadә obraz
E) müәyyәn vәziyyәtdәn müәyyәn hәrәkәt
130) Sual:Sosial münaqişәlәrin nizamlanmasında sәhv olan metod:
A) münaqişә aparanlara qarşı müharibәnin güclәndirilmәsi
B) ahәngdarlığın bәrqәrar olması haqqında mülahizәlәrә әsaslanaraq münaqişәlәrin inkarı
C) kütlәvi repressiyalar
D) münaqişәlәrin köklü hәlli cәhdlәri
E) partlayış tәhlükәni aradan qalxana qәdәr münaqişәlәri nizamlanmaq cәhdlәri
131) Sual:Sosial münaqişә zamanı tәrәflәr arasında münasibәtlәrin növlәri:
A) hansısa mәnafe mövcud olmadıqda radikal münaqişәli, toqquşmaya baxmayaraq tәrәflәrin hansısa
ümumi mәnafeyә malik olduqları .
B) mwnaqişә zamanı tәrәflәrin birbiri ilә münasibәtlәrinin aydınlaşdırılması
C) münaqişә aparan tәrәflәrin kompromis әldә edilmәsi
D) münaqişәnin gedişindә üçüncü tәrәfin qoşulması
E) hansısa mәnafe mövcud radikal münaqişәli

132) Sual:Sosial münaqişәdә güc:
A) münaqişә tәrәflәrinin düşmәnin müqavimәtinә rәğmәn öz mәqsәdlәrini reallaşdırmaq imkanı vә
qabilliyyәti
B) işçilәr vә sahibkarlar arasında münaqişә
C) müәyyәn vәziyyәtdәn müәyyәn tәrzdә hәrәkәt etmәk
D) әksәr sosial qruplar arasında siyasi münasibәtlәr
E) inkişaf qabilliyyәtinin itirilmәsi
133) Sual:Sosial münaqişәlәrin mahiyyәti:
A) ehtiyat uğrunda mübarizә ilә bağlı olan münaqişәdir
B) iqtisadi tәlәblәr uğrunda mübarizә
C) siyasi tәlәblәr uğrunda mübarizә
D) dövlәtin sisteminin dağılması uğrunda mübarizә
E) hakimiyyәtә gәlmәk uğrunda mübarizә
134) Sual:Münaqişәlәrin sistemligenetik analizi:
A) münaqişәlәrin mahiyyәti demәkdir
B) münaqişәnin gedişini bildirir
C) münaqişәlәrin tәkamülünün, inkişafının dinamikasının hәrәkәtverici qüvvәlәrin tәdqiqinә
yönәldilmişdir
D) münaqişәnin strukturunu göstәrir
E) münaqişә aparan tәrәflәrin mövqeyini bildirir
135) Sual:Münaqişәnin sistemli struktur analizinin mәrhәlәsinә daxil deyil:
A) tam kimi münaqişәnin mәkan zaman vә mәzmun sәrhәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) münaqişәnin stukturunu tәşkil edәn mümkün qәdәr cox sayda yarımstruktur vә elementlәrin
aşkara çıxarılması
C) elementlәrin әsaslandırılmış sayda yarımstrukturlarda qruplaşdırılması
D) yarımstruktur vә elementlәrin aşağı sәviyyәlәrin yuxarı sәviyyәlәrә tabe olduğu müәyyәn
edilmәsi
E) münaqişә aparan dövlәtlәrin öz münasibәtlәrini bildirmәsi
136) Sual:Münaqişәlәrin öyrәnilmәsindә sistemli yanaşmanın mahiyyәti:
A) sistemli yanaşma elmi idrak metodoliyasının vә sosial tәcrübәnin әsasında obyektlәrin sistemlәr
kimi nәzәrdәn keçirilmәsidir
B) münaqişә haqqında mәlumat verәn bir yanaşmadır
C) münaqişәnin yaranmasının kökünü göstәrәn mәkandır
D) münaqişә aparan tәrәflәrin mahiyyәtini göstәrir
E) münaqişә dövründә konpromiss mәsәlәrini hәll edir
137) Sual:Etnosiyasi nәzәriyyәlәrin meydana gәlmә tarixi:
A) XX әsrin 20 –ci illәri
B) XIX әsrin sonu
C) XX әsrin 70ci illәri
D) XVIII әsrdә
E) XX әsrin 50ci illәri

138) Sual:Siyasi sabitlik nәzәriyyәlәrinin müәlliflәri:
A) D. İston, S. Lipset, D. Sandersin
B) Russo, Cokart, Braun
C) Lenin, Marks, Engels
D) Trotski, Lipset, Russo
E) Braut, Engels, Levin
139) Sual:XX әsrin 60cı illәrinin әvvәllәrindә Amerika sosioloqu Bouldinq münaqişә haqqında
universal tәlim:
A) münaqişә dövlәtlәrin ziddiyyәtidir
B) münaqişәlәr aradan qaldırılmalı vә mәhdudlaşdırılmalıdı
C) münaqişәni insanlar yaradır
D) münaqişәyә üçüncü tәrәfi tәsiri olur
E) münaqişә tәkcә dağıntıya yox, hәmdә ciddi dәyişikliyә gәtirir
140) Sual: Müasir konflikt әsәrindә Darendorf konfliktologiya elminә baxışı:
A) sosiologiyanın bir katiqoriyası adlandırın münaqişәnin tәbii bir hall hesab edir
B) cәmiyyәtdә konfliktlәrin baş vermәsini zәruri sayır
C) dövlәtlәrin münaqişәyә әl atmasına çağırır
D) sülh müqavilәlәrinin imzalanmasını istәyir
E) müharibәnin başlanmamasını tövsiyyә edir
141) Sual:Konfliktologiyanı bir müstәqil elm kimi irәli sürәn alim:
A) Veber
B) Darendorf
C) Russo
D) Sokrat
E) Makiavelli
142) Sual:Sosiologiya elmindә sosial münaqişәnin ümumi nәzәriyyәsi hansı alimin tәdqiqat işlәrindә
özünün yer almışdır:
A) Veber
B) Spinoza
C) Russo
D) Makiavelli
E) Kant
143) Sual:Sosiologiya elmindә vә nәzәriyyәsindә münaqişәnin rolu müәyyәn edilәn dövr:
A) XVIII ә.
B) XIX әsrin ikinci yarsında
C) XX әsrdә
D) XVII әsrdә
E) XIX әsrin birinci yarsında

144) Sual:Müasir xarici psixologiyada münaqişәlәrin tәdqiqatları aparılan istiqamәtlәr:
A) nәzәri oyun tәşkilat sistemlәr nәzәriyyәsi, danışıqlar prosesinin nәzәriyyәsi vә praktikası
B) frustrasiyaaqressiv
C) davranışlı sosiotrop
D) etoloji, sosiometrik
E) psixoanalitik, davranışlı
145) Sual: Münaqişә fәrdlәrinin hansı növünә aiddir: fikir vә rәylәrindә qәrarsızdır, asan inandırma
qabiliyyәtinә malikdir, daxilәn ziddiyyәtlidir, davranışları qeyrimәntiqlidir, perspektivlәri kifayәt
qәdәr yaxşı görmür, әtrafdakıların fikirlәrindәn asılıdır, güclü iradәyә sahib deyil, kompromisә yersiz
can atır:
A) rigid
B) yüksәk dәqiqli
C) münaqişәsiz
D) idarәolunmaz
E) göstәrişli
146) Sual: Konfliktologiyanın müstәqil nәzәriyyә kimi meydana çıxması kimin әmәyi ilә
әlaqәdardır:
A) R.Darendorf, L.Kozer, M. Doyç, M.Şeriff
B) K.Marks vә F.Engels
C) .Sorokin, H.Zimmel, Z.Freyd
D) V.Linkoln, L.Tompson, D.Skott
E) R.Fişer, U.Yurik, K.Tomas
147) Sual:Gәrginliyin azaldılması üçün tәdrici vә qarşılıqlı tәşәbbüs metodikasını işlәyib
hazırlamışdır:
A) Ç.Osvud
B) V.Linkoln
C) L.Tompson
D) R.Fişer
E) Ş.Bouer
148) Sual: İlk beynәlxalq münaqişәlәrin hәlli mәrkәzi yaradılmışdır:
A) 1986cı ildә Avstraliyada
B) 1972ci ildә ABŞda
C) 1989cu ildә Almaniyada
D) 1985ci ildә İsveçrdә
E) 1992ci ildә Rusiyada
149) Sual: Rusiyada münaqiçәlәrin hәli mәrkәzi yaradılmışdır:
A) 1993cü il SanktPeterburqda
B) 1992ci il Moskvada
C) 1995ci il Soçidә
D) 1993cu il Vladivostokda
E) 1998ci il Tverdә

150) Sual:Aşağıdakılarda hansı münaqişәlәrin idarә olunması metodlarına aiddir: A) sosioloji metod
A) kartoqrafiya metodu
B) sosioloji metod
C) test metodu
D) müşahidә metodu
E) tәcrübә metodu
151) Sual:Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәr arasında münaqişәlәrin yaranması üçün zәruri vә
lazımi olan şәrtlәr hansıdır:
A) tәrәflәrdә birbirinin әksinә yönәlmiş mülahizә vә sәbәblәrin olması, aralarında qarşıdurma
vәziyyәtinin mövcudluğu
B) Tәrәflәrin әks mövqelәrdә olması vә bu mövqeyә nail olmaq üçün fәal tәdbirlәrin görülmәsi
C) tәrәflәrin birbirinin әksinә yönәlmiş sәbәblәrinin olması vә tәlәblәrini açıq şәkildә bәyan
etmәlәri
D) tәrәflәrin hәr birinin birbirinә zidd maraqlarının olması vә onları hәyata keçirmәk üçün
imkalarının olmaması
E) Tәrәflәrdә bir – birinә zidd mülahizә vә sәbәblәrin olması vә tәrәflәrdәn әn azı birindә digәri
üzәrindә qәlәbә qazanmaq arzusu
152) Sual:әsaslandırılmış qәrarların qәbuluna vә qarşılıqlı әlaqlәrin inkişafına imkan yaradan
münaqişәlәr adlanır:
A) konstruktiv
B) destruktiv
C) realist
D) uydurulmuş
E) qeyri – realist
153) Sual:Opponentlәrin vә ya subyektlәrin birbirinә zidd yönәlmiş mәqsәd, maraq, mövqe vә ya
baxışlarının toqquşması adlanır:
A) konflikt
B) rәqabәt
C) yarışma
D) oyun
E) әylәncә
154) Sual: Bağlı qapı fәndi hansı taktikaya aiddir:
A) güzәştә gedilmәsinә nail olma taktikasına
B) ultimatum taktikasına
C) manevr etmә taktikasına
D) tәsir taktikasına
E) nüfuz etmә taktikasına
155) Sual:Mәharәtlә istifadәsi digәr şәxsdә mövcud olan istәklәriylә üstüstә düşmәyәn niyyәtlәrinin
gizli şәkildә oyanmasına gәtirib çıxaran psixoloji tәsir növü
A) manipulyasiya

B) suggest (tәlqin)
C) hipnoz
D) nüfuz etmә
E) tәsir etmә
156) Sual: Klassik vasitәçiliyin aşağıdakı variantları qeyd edilir (artıq olanı seçin):
A) subyektiv
B) dizyunktiv
C) konyuktiv
D) qarışıq
E) mәcburi
157) Sual: Peşәkar vasitәçi adlanır:
A) mediator
B) suggestor
C) hәmkar
D) dost
E) rәqib
158) Sual: Üçüncü şәxsin münaqişәlәrin hәllindә iştirakının әsas vә effektiv forması hansıdır?
A) danışıqlar prosesi
B) әmәkdaşlıq
C) kompromis
D) ticarәt
E) mediasiya
159) Sual:Millәtlәrarası münasibәtlәrin subyektini göstәrin:
A) Millәt
B) Etnonasional qrup
C) Partiyalar
D) İctimai hәrәkatlar
E) Dövlәt qurumu
160) Sual:İnsanın emosional halı:
A) Hәyәcan
B) Ümidsizlik
C) Yuxusuzluq
D) Yaddasş itirmә
E) Yorğunluq
161) Sual:Tәrәflәr arasında razılıq forması necә adlanır?
A) Konsensus
B) Kompromis
C) Geri çәkilmә
D) Mübarizә

E) Әdavәt
162) Sual: Monipulyasiyaya mәruz qalmamaq üçüm:Nә etmәk lazımdı
A) Öz üzәrinә öhdәlik (mәsuliyyәt) almamaq
B) Dәstәk olmaq
C) Özünә güvәnmәk
D) Heçnә etmәmәk
E) Öhdәlik götürmәk
163) Sual:Hansı hallarda innovasiya konfliktinin ehtimalı yüksәlmir
A) İnnovasiya prosesi kiçik qruplara daxildirsә
B) İnformasiya tәhlükәsizliyi prosesi olmayanda
C) İnnovasiya prosesi sürәtli gedәndә
D) Radikal yeniliklәr zamanı
E) Yenilik iri maştabda olmayanda
164) Sual:Kompromis nәdir?
A) İki tәrәfli güzәşt
B) Tәziq
C) Tәktәrәfli güzәşt
D) Hücum
E) Müdafiә
165) Sual:Konfnontasiya nәdir?
A) İnkar etmәk (qarşı olmaq)
B) Razı olmaq
C) Kompromis
D) Güzәşt
E) Dәstәk olmaq
166) Sual:Hansı növ konflikt subyektiv sәbәblәri yarada bilәr?
A) Destruktiv
B) Konstruktiv
C) Biznes
D) Vertikal
E) Horizontal
167) Sual:Millәtin formalaşması şәrtlәrinә aid deyil:
A) Әrazi birliyi
B) Mәdәniyyәt birliyi
C) Dil birliyi
D) İqtisadi әlaqәlәr birliyi
E) Milli birlik
168) Sual: Şәr imperiyası adlandırılan ölkә:

A) ABŞ
B) Osmanlı imperiyası
C) SSRİ
D) Böyük Britaniya
E) Rusiya
169) Sual:Millәtdәn fәrqli olaraq milliyyәt әsasәn әks etdirir:
A) Dil birliyini
B) Әrazi birliyini
C) Etnik mәnsubiyyәti
D) Ümumi dövlәti
E) Din birliyini
170) Sual:Çindә yaşayan türkdilli xalq:
A) Tibetlilәr
B) Kәrküklәr
C) Türkmanlar
D) Altaylar
E) Uyğurlar
171) Sual:Yasir әrәfat hansı ölkәnin azadlıq lideri olub:
A) Misir
B) Liviya
C) Әlcәzair
D) Fәlәstin
E) Suriya
172) Sual:әn çox müsәlman әhalisi olan ölkә:
A) Pakistan
B) Әfqanıstan
C) İndoneziya
D) İraq
E) Türkiyә
173) Sual:Bunlardan hansı Muxtar Respublika deyil:
A) Naxçivan
B) Krım
C) Başqırdıstan
D) Dağıstan
E) Hәştәrxan
174) Sual:Separatçı hәrәkatlara aid deyil:
A) Tamil İlam Pәlәnglәri
B) Baskların Azadlıq Ordusu
C) Taliban

D) SADVAL
E) Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu
175) Sual:Bunlardan hansı separatçı hәrәkat deyil:
A) PKK
B) ETA
C) İrlandiya Azadlıq Ordusu
D) ”ӘlQaidә”
E) Tamil İlam Pәlәnglәri
176) Sual:ABŞda yerli әhali olan hinduların әnәnәvi hәyat tәrzini saxlamaq vә mәhvinin qarşısını
almaq üçün ayrılmış әrazilәr necә adlanır:
A) Rezervuar
B) Rezervasiya
C) Kommuna
D) Polis
E) Koloniya
177) Sual: Tamil İlam pәlәnglәri hansı ölkәdә separatçı hәrәkatdır:
A) Hindistan
B) Pakistan
C) ŞriLanka
D) Banqladeş
E) Nepal
178) Sual:İraqda türkmanların kompakt yaşadığı әrazi:
A) Mosul
B) Kәrkük
C) Bәlucistan
D) Zәncan
E) Hәmәdan
179) Sual:Çindә yaşayan türkdilli xalq:
A) Tibetlilәr
B) Kәrküklәr
C) Türkmanlar
D) Altaylar
E) Uyğurlar
180) Sual:Bunlardan hansı separatçı hәrәkat deyil:
A) Tamil İlam pәlәnglәri
B) Şimali İrlandiya Azadlıq Ordusu
C) Baskların hәrәkatı
D) PKK (Kürd İşçi partiyası)
E) ӘlQaidә

181) Sual:Bütün almanların vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi siyasәti adlanırdı:
A) enozis
B) sionizm
C) Anşlüz
D) aparteid
E) rekonkista
182) Sual:Hansı ölkә Anşlüz siyasәti nәticәsindә Almaniyaya ilhaq olundu:
A) Lixtenşteyn
B) İtaliya
C) Polşa
D) Çexoslovakiya
E) Avstriya
183) Sual:Bu dövlәtlәrdәn hansında irqçilik, şovinizm dövlәt siyasәti olmuşdur:
A) Osmanlı imperiyası
B) ABŞ
C) faşist Almaniyası
D) İspaniya
E) Suriya
184) Sual:Millәt anlayışı formalaşdı:
A) ibtidai icma quruluşunda
B) eneolit dövründә
C) feodalizm dövründә
D) kapitalizmin inkişafı ilә
E) qәdim dövlәtlәrin yaranması
185) Sual:Bunlardan hansı millәtin formalaşması üçün әsas şәrtlәrdәn biri deyil:
A) dil birliyi
B) mәdәniyyәt birliyi
C) iqtisadi әlaqәlәr birliyi
D) әrazi birliyi
E) siyasi әgidә birliyi
186) Sual:Millәtin formalaşmasının әsas amillәri:
A) iqtisadi birlik, dil birliyi, tarix birliyi
B) siyasi birlik
C) mәdәni birlik
D) dilin vahidliyi
E) iqtisadi, siyasi, mәdәni, әrazi birliyi әsas amillәrdir
187) Sual:Ksenofobiya:
A) iqtisadi birliyә nail olmaq

B) dil, din, adәtәnәnә yaxınlığı
C) etnik qrupun öz milli mәnliyini itirmә qorxusuna reaksiyasıdır
D) siyasәtә qarşı reaksiyadır
E) milli dövlәtin formalaşmasıdır
188) Sual:Şovinizm:
A) dil vә din birliyi
B) bir millәtin digәrlәrindәn «yüksәkdә» olması kimi xarakterizә edilmәsi
C) başqa millәtlәrin qәbul edilmәmәsi
D) siyasi davranışın yaxınlığı
E) dil vә mәdәniyyәtin etnik xüsusiyyәtlәri
189) Sual:Avropa Birliyindә әn çox müsәlman әhaliyә malik xristian ölkә:
A) Almaniya
B) Fransa
C) Niderland
D) Danimarka
E) İsveçrә
190) Sual: Lobbi sözü ingilis dilindәn tәrcümәdә:
A) Dәhliz
B) Kabinet
C) Mәskunlaşmaq
D) Nüfuz
E) Tәsir
191) Sual:Konfessional partiya nәdir:
A) Faşist ideyalarına әsaslanan partiya
B) Millәtçi partiya
C) Seçicilәri dini mәnsubiyyәt әsasında birlәşdirәn partiya
D) Kommunist partiysı
E) İrqçi vә şovinist partiya
192) Sual:Almaniyada faşizmin İtaliyadakı faşizmdәn әsas fәrqi nә idi:
A) İşğalçılıq planlarının olmaması
B) Daha totalitar xarakterli olması
C) Daha öncә hakimiyyәtә gәlmәsi
D) Liberal xarakterli olması
E) Şovinist olmaması
193) Sual:Ksenofobiya:
A) İrqçiliyin tәzahürü
B) Dini ekstremizm
C) Lokal millәtçilik
D) Separatçılıq

E) Millәtçiliyin tәzahürü
194) Sual:Milli dinlәrә aid deyil:
A) Buddizm
B) Sintoizm
C) İudaizm
D) Qriqoryanlıq
E) Yezid
195) Sual: İntifada hansı ölkәnin azadlıq hәrәkatıdır:
A) Misir
B) Fәlәstin
C) Әlcәzair
D) Liviya
E) Livan
196) Sual:Krım Muxtar Respublikası hansı ölkәnin tәrkibindәdir:
A) Rusiya
B) Ukrayna
C) Belarus
D) Litva
E) Latviya
197) Sual:ABŞda yerli әhali olan hinduların әnәnәvi hәyat tәrzini saxlamaq vә mәhvinin qarşısını
almaq üçün ayrılmış әrazilәr necә adlanır:
A) Rezervuar
B) Rezervasiya
C) Kommuna
D) Polis
E) Koloniya
198) Sual: Lobbi sözü ingilis dilindәn tәrcümәdә:
A) Dәhliz
B) Kabinet
C) Mәskunlaşmaq
D) Nüfuz
E) Tәsir
199) Sual:Litva vә Ukraynada yaşayan türkdilli xalq hansıdır:
A) Tatarlar
B) Qaraimlәr
C) Qaqauzlar
D) Dolmenlәr
E) Uyğurlar

200) Sual:Rusiya tәrkibindә muxtariyyәti olan türkdilli xalqlara aid qurum deyil:
A) SaxaYakut
B) Çukotka
C) Altay
D) Çuvaşiya
E) Xakasiya
201) Sual:Kanada tәrkibindә fransız әhalinin kompakt yaşadığı inzibati vahid:
A) Ontario
B) Kvebek
C) Nanavut
D) Yukon
E) Alberta
202) Sual:Hansı ölkәdә inzibati әrazi vahidlәri dil amilinә әsasәn bölünüb?
A) Nigeriya
B) Misir
C) Hindistan
D) Türkiyә
E) İran
203) Sual:Hansı ölkәdә dörd dil dövlәt dili statusuna malikdir:
A) Belçika
B) Niderland
C) İsveçrә
D) İsveç
E) Çernoqoriya
204) Sual:Ekstremist adlanır:
A) Dindәn siyasi mәqsәdlә istifadә edәnlәr
B) Millәtçi ideyalara әsaslananlar
C) Radikal müxalifәt
D) Qeyriqanuni mübarizә vasitәlәrindәn istifadә edәnlәr
E) Mühafizәkar siyasi qüvvәlәr
205) Sual:Terrorçu tәşkilat hesab olunmur:
A) Hәmas
B) Hezbollah
C) Şin Feyn
D) ӘlQaidә
E) ASALA
206) Sual:Qaqauzlar hansı ölkәdә yaşayan türkdilli xalqdır:
A) Moldova
B) Ukrayna

C) Litva
D) Belarus
E) Latviya
207) Sual:Göstәrilәn hәrәkәtlәr münaqişәlәrin hansı növünә aiddir: tәhqiredici tәsәlli, alçaldıcı tәrif,
danlamaq, әlә salma:
A) lovğalıq
B) tәkәbbürlü münasibәt
C) mәnfi münasibәt
D) reqressiv davranış
E) etikanın pozulması
208) Sual:Göstәrilәn üsullardan hansı münaqişәlәrin idarә edilmәsi metodlarına daxildir:
A) sosioloji metod
B) müşahidә metodu
C) tәcrübә metodu
D) sınaq (test) metodu
E) kartoqrafiya metodu
209) Sual:Hansı ölkәnin parçalanması dinc yolla baş verdi:
A) Yuqoslaviya
B) SSRİ
C) Koreya
D) Çexoslovakiya
E) Pakistan
210) Sual:SSRİnin әfqanıstana müdaxilәsinin nәticәlәrinә aid deyil:
A) Moskva olompiadasının boykot edilmәsi
B) ABŞ konqresinin SSM2 müqavilәsini ratifikasiya etmәkdәn imtina etmәsi
C) Beynәlxalq gәrginliyin artması
D) Nüvә müharibәsi tәhlükәsinin yaranması
E) SSRİnin beynәlxalq alәmdә nüfuzunun sarsılması
211) Sual:Bunlardan hansı Soyuq müharibә dövrünә aid deyil:
A) Koreya müharibәsi
B) Berlin böhranı
C) Karib böhranı
D) ”Praqa baharı”
E) Kosovo böhranı
212) Sual:Münaqişәlәrin inkişafında Beynәlxalq siyasi böhran neçәnci fazaya aiddir:
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5

E) 3
213) Sual:Kuril adaları hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:
A) Rusiya vә Çin
B) Çin vә Yaponiya
C) Rusiya vә Yaponiya
D) Çin vә Monqolustan
E) Şm.Koreya vә Çin
214) Sual:Separatçı rejim deyil:
A) Abxaziya
B) Dnestryanı
C) Cәnubi Osetiya
D) Şimali Osetiya
E) Dağlıq Qarabağ
215) Sual:Dnestryanı Respublika hansı ölkәdә separatçı rejimdir:
A) Ukrayna
B) Rusiya
C) Moldova
D) Belarus
E) Polşa
216) Sual:Krım Muxtar respublikası hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:
A) Ukrayna vә Moldova
B) Moldova vә Belarus
C) Ukrayna vә Rusiya
D) Rusiya vә Moldova
E) Rusiya vә Belarus
217) Sual:Daxili münaqişәlәrin әn geniş yayılmış forması:
A) Hakimiyyәt uğrunda mübarizә
B) Dövlәt çevrilişi
C) Separatçılıq
D) Enerji mәnbәlәrinә nәzarәt uğrunda mübarizә
E) Transsәrhәd münaqişәlәri
218) Sual:İsrail dövlәti yaranmışdır:
A) 1946
B) 1949
C) 1950
D) 1948
E) 1945
219) Sual:Bu ölkәlәrdәn hansı Yuqoslaviya Federasiyasının tәrkibindә olub?

A) Slovakiya
B) Sloveniya
C) Bolqarıstan
D) Albaniya
E) Rumıniya
220) Sual:Beynәlxalq münaqişә şәraitindә danışıqlar prosesinin sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyil:
A) danışıqlara hazırlıq mәrhәlәsi
B) iştirakçıların birbirinә öz tәkliflәrini bildirmәsi
C) danışıqların gündәliyinin әsas mәsәlәlәri üzrә diskussiyalara keçid
D) danışıqların birgә qәrar qәbul edilmәsi ilә başa çatması ya da dalana dirәnmәsi
E) birbirini tәhdidetmә
221) Sual:Göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq münaqişәlәrin bölgüsünә aiddir:
A) beynәlxalq vә daxili silahlı münaqişә
B) bütöv vә epizodik
C) simmetrik vә asimmetrik
D) normal vә anormal
E) lokal vә regional
222) Sual:Avropada ikinci dünya müharibәsindәn sonra әn böyük hәrbi münaqişә hansı idi?
A) Kosovo
B) Kipr
C) Bosniya
D) Qarabağ
E) Balkan münaqişәsi
223) Sual:Hansı tәşkilat Ermәnistanı ilk dәfә birmәnalı şәkildә tәcavüzkar dövlәt kimi tanımışdır?
A) İKT
B) BMT
C) ATӘT
D) GUAM
E) AB
224) Sual:Minsk qrupunun hәmsәdrlәri 1997 – 2005ci illәr әrzindә Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin
hәlli ilә әlaqәdar hansı hәll yolu(ları) ilә çıxış ediblәr?
A) “Paket hәll”, “mәrhәlәli hәll” vә “ümumi dövlәt”
B) “Ümumi dövlәt” vә “Madrid prinsipi”
C) “Paket hәll” vә “mәrhәlәli hәll”
D) “Paket hәll”, “mәrhәlәli hәll” vә “Madrid prinsipi”
E) “Mәrhәlәli hәll”
225) Sual:Aşağıdakılardan birini Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğal faktı ilә әlaqәdar BMT
TŞnın qәbul etdiyi qәtnamәlәrdәn biri kimi göstәrmәk olmaz:
A) 822 saylı

B) 853 saylı
C) 874 saylı
D) 882 saylı
E) 884 saylı
226) Sual:Sivilizasiyalararası münaqişәlәr neçә formada olur?
A) Yalnız bir forması mövcuddur
B) İki forması var: lokal vә qlobal
C) Çoxformalı xarakter daşıyır
D) Münaqişәnin başvermә mәkanından asılıdır
E) Münaqişәnin başvermә zamanından asılıdır
227) Sual:Münaqişәnin dinamikası aşağıdakı anlayışlarda öz әksini tapır (artıq olanı seçin):
A) münaqişәnin mәzmunu
B) münaqişәnin mәrhәlәlәri
C) münaqişәnin fazası
D) münaqişәnin genişlәnmәsi
E) münaqişәnin başa çatması
228) Sual:Münaqişә bәrabәrdir:
A) münaqişә vәziyyәti + incident (hadisә
B) mübahisәli münasibәtlәr + münaqişә vәziyyәti
C) mübahisәli münasibәtlәr + hadisә
D) mübahisәli münasibәtlәr + kompromis
E) danışıqlar + kompromis
229) Sual:İki vә ya ya daha çox ölkә arasında baş verәn açıq vә ya gizli qarşıdurma adlanır:
A) münaqişә vәziyyәti
B) mübahisәli münasibәtlәr
C) hadisә
D) münaqişәnin genişlәnmәsi
E) münaqişәdәn әvvәlki vәziyyәt
230) Sual:Münaqişә sosial qarşılıqlı әlaqәnin xüsusi növü hesab edilir:
A) sosiologiyada
B) psixologiyada
C) pedaqogikada
D) siyasi sistemdә
E) fiziologiyada
231) Sual:Latın dilindәn tәrcümәdә konflikt demәkdir:
A) qarşıdurma
B) razılıq
C) mövcudluq
D) nәticә

E) kompromis
232) Sual:Münaqişәnin hansı mәrhәlәsindә konfliktin hәll olunma şansı daha yüksәkdir:
A) başlanğıc mәrhәlәsindә
B) yüksәliş mәrhәlәsindә
C) әn yüksәk mәrhәlәsindә
D) eniş mәrhәlәsindә
E) münaqişәnin genişlәnmәsindә
233) Sual:Hansı faktorlar konstruktiv variantı mümkündür?
A) Sәmimi qarşılıqlı ünsiyyәt
B) Qapalı ünsiyyәt
C) Subyektiv maraqlar
D) Adekvat olmayan qәrarlar
E) Yuxarıdakı variantlar hamısı
234) Sual:A.Maslov piramidasında hansı yoxdur?
A) Mәnәvi ehtiyac
B) Fizioloji ehtiyac
C) Tәhlükәsizlik vә mühafizә
D) Sosial
E) Özünәhörmәt (Ehtiram)
235) Sual:Düzgün cavabı seçin: Konfliktologiya müstәqil elm olaraq yaranmışdır:
A) XX әsrin әvvәllәrindә
B) XIX әsrin ortalarında
C) XIX әsrin sonunda
D) XX әsrin ortasında
E) XXI әsrin әvvәllәrindә
236) Sual:Hansı konfliktlәr beynәlxalq konfliktlәr sayılır?
A) Dini
B) Milli azadlıq mübarizәsi
C) Daxili
D) Qurumlar arası
E) Regional
237) Sual:Kanfliktologiyanın mәqsәdi nәdir?
A) Münaqişәlәrin hәlli yollarını tapmaq vә tәnzimlәmә
B) Tәrәflәri barışdırmaq
C) Tәqsirli tәrәfi tapmaq
D) Tәrәflәrdәn birini dәstәklәmәk
E) Hәr iki tәrәfi dәstәklәmә
238) Sual:Konfliktologiya hansı elmlәrlә sıx bağlıdır?

A) Sosiologiya vә psixologiya
B) Diplomatiya
C) Geologiya
D) Biologiya
E) Pedaqogika
239) Sual:Konfliktologiya elmi nәyi öyrәnir?
A) Münaqişәlәri
B) Enerji tәhlükәsizliyi
C) Siyasi idarәetmәni
D) Insan Psixologiyasını
E) Diplomatiya tarixini
240) Sual: Özünә arzulamadığını başqalarına etmә, onda nә dövlәtdә, nә dә ailәdә sәnә qarşı
düşmәnçilik qalmaz sözlәri kimә aiddir:
A) Konfutsiyә
B) Heraklitә
C) Platona
D) Herodota
E) Flaviyә
241) Sual: Münaqişәlәrin idarә edilmәsi metoduna daxildir (artıq olanı seçin):
A) Sorğu
B) Struktur üsulu
C) Kartoqrafiya üsulu
D) Danışıqlar üsulu
E) Şәxsiyyәtlәrarası metod
242) Sual:Konfliktologiya sosiologiyanın müstәqil sahәsi kimi ayrılmışdır:
A) XX әsrin 50ci illәrinin sonlarında
B) XIX әsrin 50ci illәrinin sonlarında
C) XVII әsrin әvvәllәrindә
D) XVIII әsrin әvvәllәrindә
E) XVII әsrin sonlarında
243) Sual:әdalәtli vә şәrәfli müharibә fikri kimindir?
A) Siseron
B) Fama Akvinskiy
C) Makiovelli
D) Z.Freyd
E) K.Marks
244) Sual:Mәdәniyyәtlәrin toqquşması fikri kimә aiddir?
A) Xantinkton
B) Qoqol

C) Platon
D) Puşkin
E) Z.Freyd
245) Sual:Dini münaqişәnin sәbәblәrinә aid deyil:
A) Hakimiyyәt ugrunda mübarizә
B) Sosial vәziyyәt
C) Hәyat tәrzi
D) Mәdәniyyәt fәrqi
E) Geyim tәrzi
246) Sual:Millәtlәrarası ciddi münaqişә sayılmır:
A) Aclıq aksiyası
B) Mitinq
C) Demonstrasiya (nümayiş)
D) Silahlı qarşıdurma
E) Vәtәndaş tabesizliyi
247) Sual:Millәtlәrarası konflikt növünә aid deyil:
A) Dinlәrarası
B) Etnik
C) Dövlәtlәrarası
D) Regioanal
E) Milli mübarizә
248) Sual:Millәtçiliklә bağlı deyil:
A) Rasizm
B) Façizm
C) Şovinizm
D) Nasionalizm
E) Neofaşizm
249) Sual:Böyük vә kiçik qrup modellәrinin valideyn vә uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibәt
modellәrindәn çıxdığını iddia edәn sosial psixoloji istiqamәt:
A) psixoanaliz
B) biheviorizm
C) Koqniktivizm
D) interaksionizm
E) impressionizm
250) Sual:Sosial psixologiyanın әsas bölmәsinә aid deyil
A) yaddaş vә düşüncә asılılığı
B) birgә fәaliyyәt vә ünsiyyәt psixologiyası
C) şәxsiyyәtin sosial psixologiyası
D) sosial qrup psixologiyası

E) ailә üzvlәrinin psixologiyası
251) Sual:Stimul – reaksiya (S – R) formulasına görә psixologiyanın predmeti:
A) davranış
B) şüur
C) stimul
D) emosiyalar
E) stress
252) Sual:Mikro vә makro mühitin birbirilә qarşılıqlı әlaqәdә olduğu sәrhәd:
A) hәr birimizin hәyatının keçdiyi kiçik qruplar
B) insanın daxili alәmi
C) fәrdlәrarası ünsiyyәt vә әlaqәlәr
D) şәxsi ünsiyyәt tәcrübәsi
E) daxili alәm
253) Sual:Qeyri  normal münaqişә formasına aid edilir:
A) sabotaj
B) etiraz
C) boykot
D) tәsir
E) nüfuz
254) Sual: Praktiki empatiya metodu nәdir?
A) rәqibә qarşı psixoloji “köklәnmә
B) rәqibә müxtәlif tәsir göstәrmәk
C) rәqibin şәxsi xüsusiyyәtlәrini göstәrmәk
D) münaqişәdәn qaçma
E) münaqişәnin qarşısının alınması
255) Sual:Digәr iştirakçıları da münaqişәyә itәlәyәn şәxs adlanır:
A) tәhrikçi
B) vasitәçi
C) kömәkçi
D) tәrәfdar
E) mediator
256) Sual:Rüşvәt, qeyri – rәsmi danışıqlar, aldatma – münaqişәnin hәll edilmәsinin hansı metoduna
xasdır?
A) “gizli fәaliyyәt”
B) “yumşaltma
C) tez hәll olma
D) münaqişәdә davranış
E) vasitәçi fәaliyyәt

257) Sual:Münaqişәnin müasir nәzәriyyәsi aşağıdakı mühakimәdәn irәli gәlir:
A) münaqişә  sitem daxilindә gedәn gәrginlik, deformasiyadır, sosial bәladır
B) münaqişә hüyvanlar kimi bütün insanlara da xasdır
C) münaqişә sosial sitemlәr üçün funksionaldır
D) yaradıcıdır
E) münaqişә insanların siniflәrә bölünmәsi ilә yaranır
258) Sual:Münaqişә iştirakçılarının davranış rolu müәyyәn edilir:
A) iştirakçılarının sosial rolu vә funksiyaları ilә
B) şәxsi keyfiyyәtlәrlә
C) öz maraqları ilә
D) vәziyyәt ilә
E) rәqiblәrin niyyәtlәri ilә
259) Sual:Tәtil komitәsini aşağıdakı kimi müәyyәn etmәk olar:
A) münaqişәnin tәşkilatçısı
B) münaqişәnin tәhrikçisi
C) münaqişә ortağı
D) münaqişәdә vasitәçi
E) münaqişәnin mediatoru
260) Sual:Münaqişәni müşayiәt edәn stress, onun sızmasında öz izini qoyur. Bu mülahizә:
A) doğrudur
B) doğru deyil
C) qismәn doğrudur
D) mәlum deyil
E) yanlışdır
261) Sual:Özünәinam fәrziyәsi kimindir?
A) A. Adler
B) K. Levin
C) K. Marks
D) V.Lenin
E) Ş. Feyr
262) Sual:әmәkdaşlıq üsuluna uyğundur
A) prinsipial danışıqlar yolu
B) fasilәli tәkliflәrlә oyun
C) münaqişәnin yatırılması üsulu
D) mәlumatın gizlәdilmәsi vә ifşa edilmәsi taktikası
E) nevrasteniya
263) Sual:Konfliktin hakimiyyәt üsulu ilә hәl olunması modeli kimә aiddir
A) X. Korrelius vә Ş. Feyr
B) M. Veber

C) K. Tomas
D) R. Kilmen
E) K. Marks
264) Sual:Konflikt halında ikiqat model strategiyası kimә aiddir?
A) K. Tomas vә R. Kilmen
B) M.Maslov
C) V. Vilson
D) M. Veber
E) M.Şerif
265) Sual:Harvord metodunu kim yaradıb?
A) R. Fişer vә U. Yuri
B) M. Veber
C) K. Marks
D) F.Engels
E) Z. Freyd
266) Sual:Konfliktologiya müstәqil elm olmasında iştirak etmәyib?
A) N. Makiovelli
B) R. Darendarf
C) L. Kozer
D) M. Doyça
E) M. Şerif
267) Sual:Bu vә ya digәr emosiyanı (sevinc, ruh yüksәkliyi, etiraz) ritmik şәkildә biruzә verәn dәstә,
әsas xüsusiyyәti ifadәnin ahәngidir. bu ...... dәstәdir.
A) ekspressiv
B) Ekstatik
C) okkazional
D) konvensial
E) ekstremist
268) Sual:Milli xüsusiyyәt:
A) xüsusiyyәtlәri bir sıra nәsil әrzindә möhkәmlәnmiş müәyyәn tarixi şәrtlәrin mәhsuludur
B) birbiri ilә dәrk edilәn ümumi mәqsәdlәrlә vә vahid mövqe vә rola malik tәşkilatla bağlı olmayan
insanlardır
C) ümumi diqqәt mәrkәzi vә emasional vәziyyәtin oxşarlığı ilә birlәşmiş insanlardır
D) insanlar arasında münasibәtlәr
E) nizamsızlıqdır
269) Sual:Qrupda ................... psixoloji birlik xüsusiyyәtlәrinin әmәlә gәlmәsinә yardım edәn
mexanizm.
A) sosial eynilikdә
B) ictimai kontekstdә

C) kütlә vә şәxsiyyәtin qarşılıqlı münasibәtindә
D) psixoloji işdә
E) ictimai mühitdә
270) Sual:Qrup mәqsәdlәri müәyyәn edilir
A) kiçik qrupun daxil olduğu sosial tәşkilat tәrәfindәn
B) qrupun hәr bir üzvünün mәqsәdlәrinin mәcmusu ilә
C) xarici mühitlә
D) qrup qәrarlarının qәbulu prosesi ilә
E) insanların incikliyi ilә
271) Sual:Qrup qәrarlarının qәbul edilmәsi zamanı münaqişә meydana gәldikdә rәhbәr:
A) prosesin gedişinә nәzarәt etmәlidir
B) avtoritar hәrәkәt etmәlidir
C) qrup üzvlәrinin özlәrinә vәziyyәtdәn baş açmağa şәrait yaratmalıdır
D) öz fikrindә durmalıdır
E) kәnar etmәlidir
272) Sual:әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş hadisәyә görә bir yerdә yığışan dәstә, orada daha yaxşı
tәşkil olunmuş maraq üstündür vә insanlar müәyyәn vaxta qәdәr bәzi şәrtlәrә әmәl etmәyә
hazırdırlar. Bu ........ dәstәdir.
A) konvensial
B) Ekstatik
C) Okkazional
D) Ekspressiv
E) emosional
273) Sual:Neqativizm:
A) qrupun, onun vә fikirlәrinin tam inkarı
B) öz mövqeyinin olmaması, daha çox tәzyiq gücünә malik istәnilәn nümunәyә prinsipsiz vә qeyri
tәnqidi әmәl etmә
C) qrup tәzyiqinә dayanıqlılıq, qrupda şәxsin şüurlu özünüdәrki
D) tәhrikçilik
E) anlaşılmama
274) Sual:Qrup dinamikası mәktәbinin әsasını qoymuş şәxs:
A) Kurt Levin
B) Çarlz Kuli
C) Jakob Moreno
D) B.Takmen
E) Yunq
275) Sual:Kәmiyyәt metodu vasitәsilә hәyata keçirilәn kiçik qruplarda şәxsiyyәtlәrarası
münasibәtlәrin sosialpsixoloji tәdqiqatını aparan sahә:
A) sosiometriya
B) sosiodrama

C) psixodrama
D) stratometriya
E) psixologiya
276) Sual:Şәxsiyyәtin sosialpsixoloji keyfiyyәtlәri .....
A) şәxsiyyәtin sosial hәyatla әlaqәsini sәciyyәlәndirir
B) anadan gәlmәdir
C) hәyatının sonuna kimi sabitdir
D) fәrdi psixoloji xüsusiyyәtlәrini sәciyyәlәndirir
E) insani keyfiyyәtlәri sәciyyәlәndirir
277) Sual: әsәrlәri hәyatın mәnası probleminә hәsr olunmuş alim.
A) Viktor Frankl
B) Ralf Darendorf
C) Erik Fromm
D) Karl Yunq
E) E.Kant
278) Sual: Formal qruplar  ............... qruplardır
A) qrupun üzvlәrinin davranışı vә onların mövqeyi tәşkilatın qaydaları ilә nizama salınmış
B) birgә fәaliyyәtin mәqsәdi aydın ifadә olunmamış
C) qrup dәyәrlәrinin şәxsin hәyatında etalon rolunu oynayan
D) әnәnәlәrdәn az asılı olan
E) xalqın dәyәrlәrindәn asılı olan
279) Sual:Danışıqların әvvәlindәn rәqibә qarşı bütün tәlәblәrin irәli sürülmәmәsi vә yalnız danışıqlar
prosesi zamanı hissә  hissә irәli sürülmәsi taktikası necә adlanır:
A) güzәştlәrin әldә edilmәsi
B) Ultimatum
C) silahların susması
D) psixoloji tәzyiq
E) kompromis
280) Sual:Yumşaq üsula uyğun gәlәn strategiya
A) uyğunlaşma
B) әmәkdaşlıq
C) kompromiss
D) rәqabәt
E) tәhrikçilik
281) Sual:Opponentә uıtimatum danışıqlar prosesinin ....... irәli sürülür.
A) әn әvvәldә
B) әn yüksәk nöqtәsindә
C) әn sonda
D) proses әrzindә

E) nevrasteniya zamanı
282) Sual:Münaqişәnin әhәmiyyәtli funksiyası olan siqnalın müsbәt xüsusiyyәti:
A) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,
şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması
C) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması
D) işә motivasiya fәallığının artırılması
E) “ümumi dilin” tapılması, vәziyyәt haqqında әmәkdaşların mәlumatlandırılma sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi
283) Sual:Münaqişәnin funksiyasının innovasiya vasitәsi kimi tәzahürü:
A) işә motivasiya fәallığının artırılması, peşakarlığın inkişafına tәşviq edilmәsi, yaradıcılıqda, yeni
vә optimal qәrarlarda yardımdır
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi
C) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması
D) vәziyyәt haqqında әmәkdaşların mәlumatlandırılma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
E) “ümumi dilin” tapılması
284) Sual:Ticarәt üsulu ........... strategiyasına uyğundur.
A) kompromiss
B) әmәkdaşlıq
C) uyğunlaşma
D) rәqabәt
E) stress
285) Sual:Münaqişәnin mәlumat funksiyasının müsbәt tәrәflәri:
A) ümumi dilin” tapılması, vәziyyәt haqqında әmәkdaşların mәlumatlandırılma sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi
B) әmәkdaşların fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması
C) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi
D) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtinә tәşviq edilmәsi
E) işә motivasiya fәallığının artırılması
286) Sual:Normalar vә dәyәrlәrә aid deyil
A) siyasi sәviyyә
B) regionlararası
C) yerli
D) qlobal
E) heç biri
287) Sual:Milli münaqişәlәrә aid deyl
A) obyektiv
B) ictimai
C) siyasi
D) mәdәni

E) iqtisadi
288) Sual:Konflikt insana tәsir edir
A) pozitiv vә neqativ
B) pozitiv
C) neqativ
D) neytral
E) heç biri
289) Sual:İnsan konflikti anlayır?
A) tәcrübәsilә
B) qәrarı ilә
C) rәqibin fikriylә
D) hissilә (duyğusu ilә)
E) heç biriylә
290) Sual:Qarşıdurma nәdir?
A) iki tәrәfin birbirinә zәrәr vurması
B) bir tәrәfin mәğlub olması
C) bir tәrәfin qalib gәlmәsi
D) bir tәrәfә güzәştә getmәk
E) hәr iki tәrәfin güzәştә getmәsi
291) Sual:Hәm pedaqoji, hәm dә inzibati metodlar istifadә edilәn münaqişәnin inkişaf mәrhәlәsi.
A) münaqişәnin hәllidir
B) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır
C) açıq münaqişәnin inkişafıdır
D) münaqişә şәraitinin yaradılması
E) münaqişәdәn әvvәl
292) Sual:Şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrin transformasiya (şәklini dәyişmә)
münaqişәsinin funksiyalarının müsbәt tәrәflәri.
A) qarşılıqlı inamın sәviyyәsinin qaldırılması, sağlam ictimaipsixoloji abhavanın yaradılması, işә
hörmәtlә yanaşmanın tәsdiqi
B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi
C) әmәkdaşların fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması
D) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi
E) qarşılıqlı әsas ziddiyyәtlәrin nizmam salınması
293) Sual:Münaqişә tәrәflәrindәn biri çıxılmaz vәziyyәtdә olduğunu isbat edir vә oppponentinә bu
sözlәri tәsdiq edәcәk mәlumat verir. Bu üsul necә adlanır?
A) “cәftә
B) zorakılığa keçid
C) uğura nail olma
D) hesablanmış lәngimә

E) iki qәzәblilәrdәn seçmә
294) Sual: Sosio – bioloji nәzәriyyә münaqişәnin sәbәbi kimi görür:
A) ümumiyyәtlә insanların aqressiv tәbiәtә malik olması
B) insan psixikasının natamamlığı
C) sosial bәrabәrsizlik
D) ailәdә hüquq bәrabәrsizliyi
E) hegemonluq
295) Sual:Daxilişәxsi böhran
A) psixoloji dәyişikliklәr ilә xarakterizә olunan
B) insanın yaşadığı hәyat
C) insanın digәr insan ilә olan ziddiyyәti
D) insanın digәr insana olan nifrәti
E) insanın hәyata olan laqeyidliyi
296) Sual:Daxilişәxsi çәtinlik
A) insanın daxili hәyatının müәyyәn qәdәr çәtin olmayan problemlәr
B) insanın şәxsi hәyatı
C) insanın insan ilә qarşıdurması
D) insanın laqeyidliyi
E) insanın digәr insana olan nifrәti
297) Sual:Münaqişәnin obyekti
A) o dәyәr ki, әks olan tәrәflәrin maraqlarının qarşıdurmasını yaradır
B) münaqişәnin iştirakçıları
C) qarşıduran tәrәflәrin mәqsәdlәri
D) münaqişә aparan metodlar
E) münaqişәyә cәlb olunanlar
298) Sual:Münaqişә sözünün mәnası
A) qarşıdurma
B) oynama
C) dizçökmә
D) aralama
E) bağlama
299) Sual:Münaqişә strukturuna aiddir:
A) İştirakçıların sayı vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri
B) Münaqişәnin motivlәşdirilmәsi
C) Münaqişәnin hәrәkәtlәrinin ideoloji izahları
D) Münaqişәnin sәciyyәsi
E) Strategiya vә taktika
300) Sual:Münaqişәnin intensivliyi demәkdir:

A) Onun zaman daxilindә dәyişmәsi
B) Mәkanın öyrәnilmәsi
C) Strukturun öyrәnilmәsi
D) Keyfiyyәtin öyrәnilmәsi
E) İştirakçıların sayını
301) Sual:Kann şkalası nәyi öyrәnir?
A) Münaqişә yaranma vә eskolosiya sәbәblәri
B) Zәlzәlә hadisәlәri
C) Enerji tәhlükәsizliyi
D) Nüvә reaktorlarını
E) Hava tәzyiqini
302) Sual:Beynәlxalq münaqişәlәrin mahiyyәtinin tәdqiqatında tәhlil edilmәyәn amil:
A) Yol hәrәkәti qaydaları
B) Mәkan
C) Zaman
D) Münaqişәnin intensivliyi
E) Münaqişә obyektlәri
303) Sual:Münaqişәlәrin tipologiyasına aid edilmir:
A) Liberal
B) Hәrbi
C) Sosial
D) Siyasi
E) Etnosiyasi
304) Sual:Münaqişәnin inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil:
A) Sülh davranışı
B) Aktiv münaqişә
C) Passiv münaqişә davranışı
D) Münaqişәligüzәştli davranış
E) Güzәştli davranış
305) Sual:Konfliktologiya nәzәri әsaslarına aid deyil:
A) Sistemli siyasi analiz
B) Sistemli yanaşma
C) Münaqişә sistemli struktur analiz
D) Sistemli funksionalizm
E) Sistemli genetik analiz
306) Sual: Sosial psixologiya elementlәrinin digәr elm sahәlәrinin içәrisindә yerlәşdiyi dövr:
A) fenomenoloji
B) elmi
C) elmdәn әvvәlki

D) tәsviri
E) dәqiq elmi
307) Sual: Sosial psixologiya:
A) davranış faktlarını, qanunauyğunluqlarını, mexanizmlәrini, sosial birliklәrә daxil olan şәxslәrin
ünsiyyәt vә fәaliyyәtini, hәmçinin bu birliklәrin psixoloji xüsusiyyәtlәrini öyrәnәn psixologiya sahәsi
B) insanın psixi inkişaf mexanizmlәrini, şәrtlәrini, ziddiyyәtlәrini, hәrәkәtedici güclәrini,
istiqamәtlәrini vә formalarını öyrәnәn elmdir
C) insanın digәr şәxslәrlә ünsiyyәt vә qarşılıqlı әlaqә sistemini, hәmçinin fәrdi vә universal
xüsusiyyәtlәrini öyrәnәn psixologiya sahәsidir
D) şәxsin sosial qrupda iştirakı faktoruna әsaslanan insan davranışının qanunauyğunluğunu öyrәnәn
elmdir
E) davranış modelidir
308) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı interaksionizmin әsas şәrti deyil:
A) Böyük vә kiçik qrup modellәrinin valideyn vә uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibәt modellәrindәn
çıxmişdır
B) insan tәbiәti vә sosial intizam – ünsiyyәtin mәhsuludur
C) insan davranışının istiqamәti – bir – birindәn asılı olan vә birbirinә uyğunlaşan insanların
qarşlıqlı güzәştinin nәticәsidir
D) şәxsiyyәt әtrafdakı insanlarla qarşılıqlı әlaqә zamanı formalaşır
E) qrup mәdәniyyәti ünsiyyәt zamanı meydana çıxan davranış modelindәn ibarәtdir
309) Sual:Sosial psixologiyaya daxil olmayan qrup fәaliyyәti ilә bağlı problemlәr:
A) sosial psixologiyanın mәrkәzi kateqoriyası kimi hakimiyyәt
B) qrupun dinamikası vә ümumi mәqsәdlәri (birgә tәzyiq, iştirakçıların xaric edilmәsi, rolların
formalaşması)
C) qrup üzvlәrininin qiymәtlәndirmә mülahizәlәrinin xüsusiyyәtlәri
D) liderlik vә rәhbәrlik
E) tәşkilati struktur
310) Sual:Münaqişә vәziyyәtinin inkişafı mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı:
A) vacib deyil
B) ardıcıllığı mütlәqdir
C) sәrbәst olması vacib deyil
D) sәrbәst deyil
311) Sual:Münaqişәlәrin qarşısının alınması üçün әmәkdaşlığın dәstәklәnmәsi hansı fәaliyyәti tәmsil
edir:
A) neytral vә ya dost münasibәtlәrinin möhkәmlәnmәsi
B) qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
C) tәcavüzkar niyyәtin qarşısını ala bilәcәk sәbәblәrin irәli sürülmәsi
D) iqtisadi münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi üçün
312) Sual: Hansı halda münaqişәyә psixoloji sәviyyәdә baxılır:
A) şәxsi ziddiyyәtlәrә әsaslanan zaman

B) belә bir hal yoxdur
C) qrup ziddiyyәtlәrinә әsaslanan zaman
D) tәşkilati ziddiyyәtlәrә әsaslanan zaman
E) ailәdaxili ziddiyyәtlәrә saslanan zaman
313) Sual:İqtisadi münaqişәlәrin universal mәnbәyi nәdir?
A) mövcud olmaq üçün vasitәlәrin çatışmazlığı
B) pul
C) prestij
D) hakimiyyәt
E) iradә gücü
314) Sual:Platon, Aristotel, Hobbsun görüşlәrinә әsaslanan sosialpsixoloji biliklәrin formalaşması
dövr:
A) Fәlsәfi dövr
B) Antik dövr
C) Tarixi
D) başlanğıc
E) son
315) Sual:Davranışın öyrәnilmәsi, terapiyası vә korreksiyasının hәyata keçirilmәsinә imkan verәn
davranış tәlimi metodlarını tәşkil edәn nәzәriyyә:
A) biheviorizm
B) Psixoanaliz
C) koqnitivizm
D) interaksionizm
E) psixologiya
316) Sual:Hazırlanmış mövqelәrә mümkün ola bilәcәk geri çәkilmәyә qabaqcadan hazırlıq nәdir:
A) refleksiv müdafiә
B) refleksiv idarәetmә
C) refleksiv proqnoz
D) refleksiv ticarәt
E) refleksiv kompromis
317) Sual: Tәşkilatda münaqişә
A) sosial qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәr arasında tәşkilat daxilindә yaranan münaqişәdir
B) sosial qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәr arasında tәşkilat daxilindә vә kәnarda yaranan
münaqişәlәrdir
C) tәşkilatın rәhbәrliyi vә әmәkdaşları arasında baş verәn münaqişәdir
D) tәşkilatın müxtәlif struktur üzvlәri arasında münaqişәdir
E) kollektivin tәşkilati strukturuna dair münaqişәdir
318) Sual: Konfliktologiyanın predmetidir:
A) münaqişәlәrin meydana gәlmәsi qanunauyğunluğu vә mexanizmlәri, hәmçinin onların idarә
edilmәsinin prinsip vә texnologiyaları

B) münaqişәlәr
C) istәnilәn toqquşmalar
D) sosioloji münaqişәlәr
E) münaqişәlәrin hәlli
319) Sual:Qlobal münaqişәlәr dedikdә başa düşülür:
A) bütün insanlığın problemlәrinә toxunan vә sivilizasiyanın mövcudluğuna tәhlükә yaradan dövrün
qlobal problemlәrini әhatә edәn münaqişәlәr
B) regionlar araında gedәn münaqişәlәr
C) dövrün qlobal problemlәrini әhatә edәn vә dünya ictimaiyyәti arasında meydana çıxan
münaqişәlәr
D) tәbiәt facilәri ilә bağlı olan münaqişәlәr
E) sivilizasiyanın mövcudluğuna tәhlükә törәdәn münaqişәlәr
320) Sual:İdarәetmә sahәsindә münaqişә dedikdә başa düşülür:
A) idarәnin subyektlәri vә obyektlәri arasında olan sosial qarşılıqlı әlaqә sistemlәrindә yaranan
münaqişәlәr
B) idarәninsubyektlәri vә obyektlәri arasında münaqişә
C) idarәnin müxtәlif sәviyyәli subyektlәri arasında münaqişәlәr
D) rәhbәr vә tabe olan işçi arasında münaqişә
E) idarә qәrarlarının qәbul prosesindә yaranan münaqişәlәr
321) Sual:Ailә münaqişәsi
A) ailәnin istәnilәn üzvlәri arasında baş verәn münaqişәdir
B) әrarvad arasında münaqişәdir
C) valideynlәr vә övladlar arasında münaqişәdir
D) qohumların münaqişәdir
E) müxtәlif ailәlәr arasında münaqişәdir
322) Sual:Sosioloqlar ailәnin inkişafını neçә böhran dövrünә bölürlәr?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
323) Sual:Mәnәvi mühitin әn geniş yayılmış vә kәskin münaqişәlәri:
A) dini münaqişәlәr, psixoloji münaqişәlәr, incәsәnәt sahәsindә baş verәn münaqişәlәr
B) psixoloji münaqişәlәr, ictimai tәfәkkür sahәsindә münaqişәlәr
C) dini konfliklәr
D) ideologiya münaqişәlәri, ictimai psixologiya sahәsindә münaqişә, kütlәvi şüurda münaqişә
E) dini münaqişәlәr, ideoloji münaqişәlәr, incәsәnәt sahәsindә baş erәn münaqişәlәr
324) Sual: İctimai münaqişәlәr:
A) vәtәndaşlarla hökumәt orqanlarının vәtәndaşların maraqlarının mәhdudlaşdırılmasına, hәmçinin

sosial mühitdә hüquq vә zәmantlәrinin pozulmasına әsaslanan qarşıdurmasının xüsusi formasıdır.
B) vәtәndaşların sosial zәmanәtinin hәyata keçirilmәsinә dair hökumәt strukturları arasında
münaqişәlәrdir
C) vәtәndaşların sosial zәmanәtinә dair hökumәt vә ictimai strukturlar arasında münaqişәlәrdir
D) sosialiqtisadi vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üçün vәtәndaşların hökumәt orqanları ilә
qarşıdurmasının xüsusi formasıdır
E) vәtәndaş itaәtsizliyi ilә izhar olunan vәtәndaşlar vә hökumәt orqanları arasında münaqişәdir
325) Sual: Siyasi münaqişәlәrin әsas mövzusu:
A) dövlәt hakimiyyәtidir
B) siyasi maraqlardır
C) müxtәlif ictimai strukturlarda siyasi hakimiyyәtdir
D) insanların siyasi tәfәkkürüdür
E) siyasi partiyalardır
326) Sual:V.Linkolna görә, şәxsiyyәtlәrarası münaqişәlәrin hansı növ amillәri inam vә әxlaq
(xürafat, üstünlük, birincilik); qrup şәkilli әnәnәlәrә, dәyәrlәrә, normalara bağlılıq; dini, mәdәni,
siyasi vә s. dәyәrlәr; әxlaqi dәyәrlәr (xeyir vә şәr, әdalәt vә әdalәtsizlik vә s. haqqında tәsәvvürlәr)
kimi tәzahür formaları ilә әlaqәlidir.
A) dәyәr amili
B) mәlumat amili
C) әxlaqi amil
D) münasibәt amillәri
E) strukturlu amillәr
327) Sual:Şәxsiyyәtdaxili münaqişә
A) şәxsiyyәtin bir – birinә zidd motivlәrinin toqquşması
B) Şәxsin müvәffәqiyyәtsizliklәrinә dәrin emosional narahatçılığı
C) Qarşıya çıxacaq çәtin vәziyyәtdәn irәli gәlәn tәşviş hissi
D) Şәxsiyyәtin birbirinә zidd yönәlmiş davranış xarakteristikasının toqquşması
E) Konkret mәqsәdә nail olmaq üçün seçim qarşısında qalan şәxsiyyәtin daxili tәrәddüd hissi
328) Sual:Qrupşәkilli münaqişәlәrә aiddir:
A) şәxsiyyәtqrup vә qrupqrup
B) şәxsiyyәtqrup
C) qrupqrup
D) rәhbәrkollektiv
E) mikroqrup kollektiv daxilindә mikroqrup
329) Sual: Şәxsiyyәtlәrarası münasibәtlәr modeli әsasında şәxsiyyәtlәrarası münaqişәlәrin növünü
müәyyәn edin
A) birtәrәfli ziddiyyәtlimüsbәt
B) qarşılıqlımüsbәt
C) qarşılıqlımәnfi
D) birtәrәfli müsbәtmәnfi
E) qarşılıqlıziddiyyәtli

330) Sual:Şәxsiyyәtdaxili münaqişәnin tәzahür formalarına aiddir:
A) nevrasteniya, eyforiya, reqressiya, proyektlәşdirmә, rasionallaşma
B) nevrasteniya, eyforiya, sublimasiya, ideallaşdırma, nomadizm
C) nevrasteniya, eyforiya, ideallaşdırma, proyektlәşdirmә, sıxışdırma
D) nevrasteniya, eyforiya, reqressiya, proyektlәşdirmә, nomadizm, pereorientasiya
E) kompromis, qulluq etmә, sublimasiya, ideallaşdırma, sıxışdırma
331) Sual:Şәxsiyyәtdaxili münaqişәnin obyektiv tәbiәtini tәşkil edәn ekstraversiya vә introversiya
nәzәriyyәsini işәyib hazırlamışdır:
A) K.Yunq
B) Z.Freyd
C) A.Adler
D) E.Fromm
E) K.Levin
332) Sual:Şәxsiyyәtdaxili münaqişәnin әsas tәbiәtini tәşkil edәn eros vә tanatos arasında mübarizәni
işlәyib hazırlayan alim:
A) Z.Freyd
B) A.Adler
C) K.Yunq
D) E.Fromm
E) K.Levin
333) Sual: Siyasi münaqişәlәr
A) ictimai qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәrin hakimiyyәt sistemindә mövqeyi vә rolundan asılı
olaraq birbirinә zidd siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәrdәn yaranan qarşıdurmasıdır
B) ) siyasi hakimiyyәti әlә keçirmәk tәşәbbüsü ilә ictimai qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәrin
qarşıdurmasıdır.
C) siyasi hakimiyyәt haqqında mәsәlәnin hәlli yolunun axtarılması zamanı ictimai qarşılıqlı әlaqәdә
olan subyektlәrin qarşıdurmasıdır
D) ictimai qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәrin cәmiyyәtdәki mövqeyindәn asılı olaraq birbirinә zidd
siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәrdәn yaranan qarşıdurmasıdır
E) ictimai qarşılıqlı әlaqәdә olan subyektlәrin siyasi münasibәtlәr mühitindәki mövqeyindәn asılı
olaraq birbirinә zidd siyasi maraqlar, dәyәrlәr, baxışlar vә mәqsәdlәr yaranan qarşıdurmasıdır
334) Sual:Cәmiyyәtdә münaqişә:
A) ictimai hәyatın müxtәlif sahәlәrindә baş verәn münaqişәlәrdir (iqtisadi, siyasi, sosial vә dini
B) istәnilәn sosial qrupda baş verәn münaqişәlәrdir
C) geniş sosial qrupda baş verәn münaqişәdir
D) dövlәtlәrarası münaqişәdir
E) millәtlәrin, dövlәtlәrin, siniflәrin, partiyaların, ittifaqların vә s. subyekt kimi çıxış etdiyi
münaqişәlәrdir
335) Sual:Siyasi münaqişә obyektinin әlamәtinә aid deyil:
A) Doğru münaqişә

B) Hәqiqi münaqişә
C) Şәrti münaqişә
D) Qarşılıqlı münaqişә
E) Yalançı münaqişә
336) Sual:Siyasi rejimi (sistemi)devirmәk necә adlanır:
A) İnqilab (çevriliş)
B) Üsyan
C) Mitinq
D) Aclıq aksiyası
E) Toqquşma
337) Sual:Siyasi münaqişәlәrin tipologiyasına aiddir:
A) Üfüqi vә şaquli siyasi münaqişәlәr
B) Obyektiv
C) Subyektiv
D) Burokratik
E) Konservativ (mühafizә)
338) Sual:Beynәlxalq münaqişәlәrin hәlli üçün dövlәtlәr tәrәfindәn yaradılmış tәşkilatın adı:
A) BMT
B) OPEK
C) İNTERPOL
D) AFFA
E) UNİCEF
339) Sual:Siyasi münaqişәnin nizamlanması dalana dirәndikdә hәll yolu deyil:
A) Siyasi partiya yaratmaq
B) Parlamentin buraxılması
C) Referendumun tәşkili
D) Kökumәtin istefası
E) Konstitusiya mәhkәmәsinә müraciәt
340) Sual:Müxalifәt liderlәrinin zәrәrsizlәşdirilmәsi aşağıdakı metodlardan birisi deyil:
A) Suiqәsd edilmәsi
B) İddaların tәmin edilmәsi
C) Rolların qarşıdurması
D) Psixoloji tәcridetmә
E) Psixoloji yaxınlaşma
341) Sual:Daxili münaqişәnin qarşısının alınması yollarına aid deyil:
A) İqtisadi manevretmә
B) Sosial manevretmә
C) Siyasi manevretmә
D) Siyasi monipulyasiya

E) Kontrelitanın inteqrasiyası
342) Sual:Faşist ideologiyasına aid deyildi:
A) Şovinizm
B) Sosial darvinizm
C) Sionizm
D) Dövlәt terroru
E) İrqçilik
343) Sual:Dövlәtdaxili ekstremizm nümunәlәrinә aid deyil:
A) SSRİdә QULAQ
B) Kambocada Pol Pot rejimi
C) Faşist Almaniyasında konslagerlәr
D) Şimali Koreyada indiki rejim
E) Fransanın miqrasiya siyasәti
344) Sual:İtaliyalı filosof Kroçe faşizmi hesab edirdi:
A) Avropanın «mәnәviyyat xәstәliyi»
B) iqtisadi böhranın tәbii nәticәsi
C) ifrat vәtәnpәrvәrliyin fәsadı
D) mәtbuatın yaratdığı nağıl
E) mәzlum xalqın haqq sәdası
345) Sual:Millәt anlayışı:
A) İqtisadi termindir
B) mәdәni termindir
C) sosioloji termindir
D) ictimai termindir
E) texniki termindir
346) Sual:Ksenofobiya daha çox hansı ölkәlәrdә tәzahür edir:
A) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә
B) tarixi böhran, daxili dezinteqrasiya keçirәn ölkәlәrdә
C) demokratik ölkәlәrdә
D) monoetnik ölkәlәrdә
E) cavab variantlarının hamısı doğrudur
347) Sual:XX әsrin әvvәllәrindә Osmanlı imperiyasının dağılmasının qarşısını almaq üçün hansı
nәzәriyyә tәbliğ olunurdu:
A) pantürkizm
B) osmançılıq
C) sionizm
D) islamçılıq
E) faşizm

348) Sual:Millәtçilik müasir inkişaf dövründә:
A) tәhlükәli ideoloji forma olmamışdı
B) müasir ideologiyalardan daha böyük tәhlükә yaradır
C) böyük tәsirә malik deyil
D) yalnız inkişafda olan dövlәtlәrә mәxsusdur
E) regional xarakterlidi
349) Sual:Millәtçilik vә ideologiya:
A) millәtçilik ideoloji siyasәt kimi qәbul edilir
B) kommunistlәrin siyasi ideologiyasıdır
C) mühafizәkar siyasi ideologiyaya aiddir
D) millәtçilik bütün ideologiyalarda mümkün deyil
E) millәtçilik ideoloji siyasәtdә qәbul edilmir
350) Sual:Millәtçilik anlayışı:
A) millәtçilik şovinizmin tәzahürüdür
B) ksenofobiya  әdavәt (kin) millәtçilikdә özünü göstәrmir
C) şovinizm vә ksenofobiya millәtçiliyin tәrkib hissәsidir
D) millәtçilik bütün hallarda müsbәt rol oynayır
E) müasir inkişaf dövründә millәtçilik özünü büruzә etmir
351) Sual:Veberә görә millәt:
A) ümumi dil, din, adәtәnәnә müqәddәratı ilә birlәşmiş insan qrupudur
B) iqtisadi birliyә nail olmuş insan qrupudur
C) özüözünü idarә edәn cәmiyyәtdir
D) qismәn yığcam әrazinin olmasıdır
E) millәt dil, din, adәtәnәnә yaxınlığından uzaqdır
352) Sual:Millәtlә dövlәti birlәşdirәn әsas cәhәt:
A) Vahid din
B) Әrazi
C) Vahid dil
D) Vahid mәdәniyyәt
E) Vahid iqtisadiyyat
353) Sual:Hansı partiya öz xalqı üçün Yer üzündә cәnnәt yaratmağ ı öz ali mәqsәdi elan etmişdi:
A) Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
B) Rusiya Liberaldemokrat Partiyası
C) Almaniya nasionalsosialist Partiyası
D) Böyük Britaniya mühafizәkarlar partiyası
E) Almaniya xristiandemokrat İttifaqı
354) Sual:Toynbiyә görә diaspora:
A) Yerli çoxluğu idarә edәn yad hakim azlığa çevrilәcәk
B) Yerli әhali ilә qaynayıbqarışmadan ayrı hissә kimi qalacaq

C) Öz tarixi vәtәninә qayıdacaq
D) Yerlilәr tәrәfindәn mәhv olunacaq
E) Yaşadığı ölkәdә aşağı tәbәqә kimi qalacaq
355) Sual: Milli dövlәt anlayışını elmi dövriyyәyә gәtirmişdir:
A) L.Düqi
B) Kimliki
C) Toynbi
D) Veber
E) Gerder
356) Sual: Xalqlar hәbsxanası adlanırdı:
A) Rusiya
B) Osmanlı imperiyası
C) AvstriyaMacarıstan
D) Böyük Britaniya
E) SSRİ
357) Sual:Lobbiçilik ilk dәfә rәsmilәşib:
A) İsraildә
B) Türkiyәdә
C) ABŞda
D) Ermәnistanda
E) Fransada
358) Sual:Hansı ölkәdә millәtin formalaşmasında mәdәniyyәt dominant olmuşdur:
A) Almaniya
B) Fransa
C) İtaliya
D) Türkiyә
E) Yaponiya
359) Sual:Hansı ölkәdә millәtin formalaşmasında din dominant olmuşdur:
A) Pakistan
B) Yaponiya
C) Fransa
D) İngiltәrә
E) Almaniya
360) Sual:Hansı ölkәdә millәtin formalaşmasında etnik mәnsubiyyәt dominant olmuşdur:
A) Pakistan
B) Hindistan
C) İsrail
D) Fransa
E) Yaponiya

361) Sual:Diasporanı tәdqiq etmişdir:
A) Lippman
B) Morgentau
C) Rapoport
D) Toynbi
E) Vallerstayn
362) Sual:Terrorçu tәşkilat hesab olunmur:
A) Hәmas
B) Hezbollah
C) Şin Feyn
D) ӘlQaidә
E) ASALA
363) Sual:Rusiya tәrkibindә olan muxtar qurumlardan biri deyil:
A) Tuva muxtar mahalı
B) Çukot muxtar respublikası
C) Birobican muxtar mahalı
D) Buryat muxtar mahalı
E) Acarıstan muxtar respublikası
364) Sual:Neçәnci ildә İsrail qanunsuz olaraq Qüds şәhәrini öz paytaxtı elan etdi:
A) 1948
B) 1949
C) 1955
D) 1950
E) 1951
365) Sual: Nasizmi mәhv etmәk üçün mәn şeytanın özü ilә dә ittifaqa girәrdim ifadәsi hansı siyasi
xadimә mәxsusdur:
A) İ.Stalin
B) U.Çörşill
C) F.Ruzvelt
D) Ş.de Qoll
E) Mao Tse Dun
366) Sual:Lobbizm nәdir:
A) Parlamentarilәrә qeyrirәsmi tәzyiq sistemi
B) Hәr hansı bir әhali qrupunun kompakt mәskunlaşması
C) Siyasi mәqsәdlә terror fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq
D) Hәr hansı әhali qrupunun öz icması daxilindә müstәqilliyi
E) Millәtçiliyin tәzahür formalarından biri
367) Sual:1967ci ildә baş vermiş Qara polkovniklәr çevrilişi hansı ölkәdә olub:

A) Fransa
B) Türkiyә
C) Yunanıstan
D) Macarıstan
E) Bolqarıstan
368) Sual:Neçәnci ildә Türkiyә Kipr adasına qoşun çıxardı:
A) 1964
B) 1965
C) 1972
D) 1974
E) 1980
369) Sual:Separatçı hәrәkatlara aid deyil:
A) Tamil İlam Pәlәnglәri
B) Baskların Azadlıq Ordusu
C) Taliban
D) SADVAL
E) Şm.İrlandiya Azadlıq Ordusu
370) Sual:İlk dәfә siyasi terror hansı ölkәdә dövlәt siyasәtinә çevrilmişdi:
A) Rusiya
B) Fransa
C) ABŞ
D) İtaliya
E) İrlandiya
371) Sual:Bunlardan hansı separatçı hәrәkat deyil:
A) PKK
B) ETA
C) İrlandiya Azadlıq Ordusu
D) ”ӘlQaidә”
E) Tamil İlam Pәlәnglәri
372) Sual: Oyun formasında inkişaf edәn münaqişә üçün sәciyyәvidir:
A) irrasional davranış
B) beynәlxalq şәraitin nәzәrә alınmaması
C) rasional davranış
D) kompromis әldә olunması
E) vәziyyәtin subyektiv qiymәtlәndirilmәsi
373) Sual:Qәrbi Berlinin sovet qoşunları tәrәfindәn mühasirәyә alınması nәyә gәtirib çıxardı? 1.
AFR vә ADRin yaranmasına 2. Müttәfiq qoşunların Almaniyadan çıxarılmasına 3. Qәrbi Berlin ilә
ABŞ vә İngiltәrәnin hava әlaqәsinin tәşkilinә 4. Vahid alman dövlәtinin yaranmasına 5. Sovet
qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına

A) 1, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 4, 5
E) 2, 3
374) Sual: Döyüş formasında inkişaf edәn münaqişә üçün sәciyyәvidir:
A) rasional davranış
B) atәşkәs elan olunması
C) vәziyyәtin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
D) irrasional davranış
E) kompromisә nail olmaq
375) Sual:Beynәlxalq münaqişәnin gedişatı tәsnifatına aiddir:
A) döyüş, oyun, debat
B) oyun, mübarizә, qәlәbә
C) tәnzimlәnmә, dondurulma, hәlli
D) oyun, diskussiya, debat
E) debat, oyun, kompromiss
376) Sual:Beynәlxalq münaqişәnin döyüş, oyun, debat formalarında tәsnifatını verәn alim:
A) Veber
B) Lippman
C) Gerder
D) Rappoport
E) Melvill
377) Sual:Daxili silahlı münaqişәlәrә aid deyil:
A) hakimiyyәt uğrunda silahlı mübarizә
B) tәbii sәrvәtlәrә nәzarәt uğrunda müxtәlif qruplaşmaların mübarizәsi
C) separatçı münaqişәlәr
D) siniflәrin «ideoloji» münaqişәsi
E) transsәrhәd münaqişәlәri
378) Sual:Kosovo münaqişәsinin hәllindә hansı tәşkilat hәlledici rol oynadı?
A) ATӘT
B) AB
C) KTT
D) BMT
E) NATO
379) Sual:Kosovoya Serbiya tәrkibindә muxtar vilayәt statusu ne vaxt verilmişdi?
A) 1945
B) 1949
C) 1969

D) 1980
E) 1991
380) Sual:Bosniya münaqişәsi nә zaman başa çatdı?
A) 1990
B) 1993
C) 1995
D) 1997
E) 2000
381) Sual:NATOnun hәrbi tәşkilatından çıxmışdı:
A) Böyük Britaniya
B) Fransa
C) İtaliya
D) Belçika
E) Niderland
382) Sual:XX әsrin 70ci illәrinә aid deyil:
A) SSM1 müqavilәsi
B) SSM2 müqavilәsi
C) SSRİnin Әfqanıstana müdaxilәsi
D) Vyetnam müharibәsinin sonu
E) Praqa baharı
383) Sual:Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan iqtisadi tәdbirlәrә aid deyil:
A) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin kәsilmәsi
B) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
C) Qarşılıqlı faydalı әsaslarda uzunmüddәtli müqavilәlәrin imzalanması
D) Beynәlxalq vәziyyәti gәrginlәşdirәn dövlәtlәrә qarşı sanksiyalar tәtbiq olunması üçün beynәlxalq
institutlardan istifadә olunması
E) Enerji daşıyııcılarının tәchizatı üzәrindә embarqo qoyulması
384) Sual:Hansı müharibә Qış müharibәsi adlanır:
A) Rusyapon
B) Rusiyaİsveç
C) Napoleonun Rusiya yürüşü
D) SovetFinlandiya
E) FransaIngiltәrә
385) Sual:Koreya müharibәsinin xronoloji çәrçivәsi:
A) 19501953
B) 19501955
C) 19491952
D) 19491954
E) 19511955

386) Sual:Altıgünlük müharibә olmuşdur:
A) Fәlәstin vә İsrail arasında
B) İordaniya,Fәlәstin vә İsrail arasında
C) Әrәb ölkәlәri vә İsrail arasında
D) Misir vә İsrail arasında
E) İran vә İraq arasında
387) Sual:Korsika hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:
A) İtaliya vә İspaniya
B) İspaniya vә Fransa
C) Potuqaliya vә İspaniya
D) Portuqaliya vә Fransa
E) İtaliya vә Fransa
388) Sual:Kalininqrad hansı ölkәdәn SSRİyә keçmiş әrazidir:
A) Polşa
B) Çexiya
C) Litva
D) Almaniya
E) Avstriya
389) Sual:SovetFinlandiya müharibәsindәn sonra SSRİyә keçmiş әrazi:
A) Buryatiya
B) Kareliya
C) Çuvaşiya
D) Estoniya
E) Kalininqrad
390) Sual:Buryat Muxtar Respublikası hansı ölkәdәn zәbt edilmiş әrazidir:
A) Çin
B) Monqolustan
C) Yaponiya
D) Finlandiya
E) Polşa
391) Sual:İlk dәfә canlı bombadan istifadә etmişdir:
A) ӘlQaidә
B) Tamil İlam pәlәnglәri
C) Taliban
D) Çeçen mücahidlәri
E) Hizbullah
392) Sual:Transsәrhәd tәhlükәsi yaranır:
A) Qohum etnik qrupun mәhvi ilә bağlı

B) Qonşu dövlәtin tәcavüzü ilә
C) Sәrhәdlәri yaxınlığında münaqişә ocağı yaranarsa
D) Qonşu dövlәtdәn qaçqın axını olarsa
E) Regionda müharibә başlayarsa
393) Sual:Fәlәstindә siyasi idarәetmәdә fәal rol oynayan tәşkilat:
A) Hәmas
B) Hezbollah
C) ӘlQaidә
D) Taliban
E) Sadval
394) Sual: Vyetnam müharibәsinin tarixi çәrçivәsi:
A) 19641973
B) 19501953
C) 19681972
D) 19541964
E) 19481949
395) Sual:Kuba böhranının nәticәsi idi:
A) Sovet qoşunları Kubadan, amerikan qoşunları Türkiyәdәn çıxarıldı
B) ABŞ Kuba mühacirlәrinә kömәk göstәrәcәyini vәd etdi
C) nüvә sınaqlarına qadağa haqqında müqavilәnin bağlanmasından imtina edildi
D) Kubaya iqtisadi sanksiyalar tәtbiq edildi
E) Kubada kommunist rejimini zәiflәdi
396) Sual: Kuba böhranının başlanma sәbәbi:
A) SSRİnin Kubada gizli şәraitdә orta mәnzilli raketlәr yerlәşdirmәsi
B) Kubada nüvә sınaqlarının keçirilmәsi
C) ABŞın Kubaya neft göndәrilmәsini qadağan etmәsi
D) ABŞın Nikaraqua vә Qvatemalaya bir neçә hәrbi gәmi göndәrmәsi
E) Qәrb dövlәtlәrinin Latın Amerikası regionunda mövqelәrini saxlamaq cәhdlәri
397) Sual: 1962ci ildә "Kuba böhranı" zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlәtlәr:
A) SSRİ vә ABŞ
B) ABŞ vә İspaniya
C) ABŞ vә Kuba
D) Böyük Britaniya vә İspaniya
E) Yaponiya vә SSRİ
398) Sual:1967ci ildә Yunanıstanda baş vermiş çevriliş adlanır:
A) ”Qara polkovniklәr”
B) ”Qara cümә”
C) ”Uzunbıçaqlılar”
D) ”Dәniz qiyamı”

E) ”Qırmızı qvardiya üsyanı”
399) Sual:2001ci ildә hansı ölkәyә BMT TŞnın mandatı ilә ABŞ vә müttәfiqlәri hәrbi müdaxilә
etdilәr:
A) İraq
B) Kosovo
C) Serbiya
D) Bosniya
E) Әfqanıstan
400) Sual:Bunlardan hansı dövlәtlәrarası münaqişәyә aid deyil:
A) HindistanPakistan arasında
B) İsrailPakistan arasında
C) İsrailFәlәstin münaqişәsi
D) Folklend böhranı
E) Bosniya böhranı
401) Sual:Münaqişәyә insanların cәlb olunması dәrәcәsinә görә münaqişәlәr ayrılır (artıq olanı seçin
A) şәxsiyyәtdaxili
B) şәxsiyyәtlәrarası
C) qruplarası
D) dövlәtlәrarası
E) millәtlәrarası
402) Sual:Şәxsin münaqişә zamanı әsas davranış modellәridir (artıq olanı seçin):
A) nonkonformist
B) konstruktiv model
C) destruktiv
D) rigid
403) Sual:Mәnfәәt, gәlir, mәhdud resurslara giriş әldә etmәk mәqsәdi daşıyan münaqişә növü
adlanır:
A) rәqabәt
B) konfortasiya
C) iştirakçı
D) razılıq
E) ticarәt
404) Sual:Mütlәq münaqişәlәr:
A) mübarizәnin bir yaxud hәr iki rәqibin tam mәhvinә qәdәr aparıldığı münaqişәlәr
B) münaqişәnin yaranması üçün real әsasların mövcud olması
C) münaqişәlәrin sәbәblәrinin aradan qaldırılması
D) birğә problemlәrin hәllindә fikir ayrılıqları
E) münaqişәnin konkret sәbәblәri, motivlәri, hәrәkәtverici qüvvәlәri

405) Sual:Rollararası münaqişә:
A) şәxsiyyәtin icra etdiyi müxtәlif sosial rolların tәlәblәri arasında ziddiyyәtli vәziyyәt
B) dәyişәn şәraitdә davranış
C) şәxsiyyәtin icra etdiyi ziddiyyәtli vәziyyәt
D) müxtәlif siyasi dәyәrlәrinin, siyasi inkişaf mәqsәdlәrinin toqquşması
E) şәxsi nailiyyәtlәrin qrup tәrәfindәn tanınması
406) Sual:Yeri dәyişdirilmiş münaqişә:
A) hәqiqi sәbәb gizlәdilәrәk yalançı әsasla yaranmış münaqişә
B) subyektin müәyyәn vәziyyәtdә hazırlığı
C) mövcud rejim çәrçivәsindә yaranan münaqişә
D) anlaşılmazlıq üzündәn yaranan münaqişә
E) hadisәlәrin, amillәrin mәnfi davranılması
407) Sual:Yalnış davranılan münaqişә:
A) әsl müqәssir olan münaqişә subyektnin sәhnә arxasında qaldığı qarşıdurma da isә ona bilavasitә
aiddiyyatı olunmayan iştirakçıların iştirak etdiyi münaqişә
B) mövcud rejim çәrçivәsindә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri uğrunda mübarizә
C) әmәk fәaliyyәti iştirakında imtina
D) anlaşılmazlıq üzündәn yaranan münaqişә
E) hadisәlәrin, amillәrin mәnfi davranılması
F) hadisәlәrin, amillәrin mәnfi davranılması
408) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәlәrin qarşısının alınması istiqamәti kimi istifadә olunmayan
dünyanın demokratik inkişaf prinsipi:
A) dövlәtlәrarası münaqişәlәrin nizamlanması
B) tәsәrrüfat iqtisadi, siyasi vә mәdәni sahәlәrdә dünya birliyinin hәyatının beynәlmilәşmәsi
C) bütün ölkәlәrin vә xalqların dinc yaşaması qonşuluq prinsipinә qәti sürәtdә riayәt etmәsi
D) hәrbi qarşıdurma sәviyyәsinin aşağı salınması, silahların fasilәsiz, ardıcıl vә eyni sәviyyәdә
azaldılmasıdır
E) ölkәlәr arasında münasibәtlәrin hüquqi tәnzimlәnmәsi sahәsindә BMT,ATӘT kimi beynәlxalq
hökümәtlәrarası tәşkilatların rolunun güclәndirilmәsi
409) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәlәrin qarşısının alınması xüsusiyyәtlәrindәn olmayan:
A) münaqişәnin qarşısının alınması üçün әsasәn xarici qüvvәlәrin kömәyinә istinad etmәk zәruridir
B) ziddiyyәtsiz cәmiyyәt mövcud olmadıqdan, münaqişәsiz içttimai inkişaf üçün surәtdә şәrait
yaratmaq çәtindir
C) münaqişәlәrin qarşısının alınması üzrә әsas sәyylәr obyektiv ziddiyyәtlәr nәticәsindә yaranan
problemlәrin münaqişәsiz hәllinә yönәldilmәsidir
D) münaqişәlәrin qarşısının alınması potensial münaqişәlәrin mәnfi nәticәlәrinin maksimum
azaldılması nәzәrdә tutur
E) dövlәtlәrarası münaqişәlәrin qarşısının alıınması üzrә әsas sәyylәr silahlı zorakılığın qarşısının
alınmasına yönәldilir
410) Sual:Müharibәnin dövlәtlәrarası siyasi münaqişәdәn fәrqinә görә sәhv olan variant
A) müharibәnin daxildә siyasi qüvvәlәrin mübarizәsinә tәsiri

B) müharibә yalnız silahlı qarşıdurma ilә mәhdudlaşmır vә mәnbәlәrinә, habelә sәbәblәrinә görә
fәrqlәnir
C) hәrbi münaqişәlәr müharibәlәrdәn daha az miqyaslıdır
D) hәrbi münaqişәdәn fәrqli olaraq, müharibә onda iştirak edәn bütün cәmiyyәtin vәziyyәtidir
E) müharibә dövlәtlәrin, beynәlxalq şәraitin sonrakı inkişafına daha mühüm tәsir göstәrir
411) Sual:Dövlәtlәrarası münaqişәnin xüsusiyyәtindәn düzgün olmayan:
A) dövlәtlәrarası münaqişә vәtәndaş müharibәsinә çevrilir
B) daxili siyasi münaqişәnin dövlәtlәrarası münaqişәyә keçmәsi
C) dövlәtlәrarası münaqişәnin daxili siyasi münaqişәnin yaranmasına tәsiri
D) dövlәtlәrarası münaqişә daxili siyasi münaqişәnin müvәqqәti nizamlanmasının sәbәblәrindәn
birini tәşkil edә bilmәsi
E) dövlәtlәrarası münaqişә müharibә şәklindә reallaşır
412) Sual:Millәtlәrarası etnik münaqişәlәrin tiplәrindәn düzgün olmayan:
A) ölkәnin daxilindә baş verәn vәtәndaş müharibәsi
B) dövlәtlәrarası xarici münaqişәlәr
C) vahid dövlәt çәrçivәsindә ümumi inzibati sәrhәdlә ayrılan müxtәlif millәtlәr arasında resional
münaqişәlәr
D) mәrkәz vә resion arasında münaqişәlәr
E) yeri münaqişәlәr vahid dövlәt federal yaxud inzibati sәrhәdlәr çәrçivәsindә yaşayan müxtәlif
etmәk qurumlar arasında
413) Sual:Konflikt iştirakçılarının hәrәkәtlәrindә tolerantlıq:
A) özgәsinin hәyat tәrzinә, rәyinә,davranışına, dәyәrlәrinә vә.s. dözümlülük
B) mövcud rejim çәrçivәsindә hakimiyyәtә sәlahiyyәtlәri uğrunda mübarizә
C) qruplararası vә dövlәtlәrarası danışıqlara tәkan verәn proses
D) anlaşılmazlıq üzündәn yaranan toqquşma
E) insanın insan tәrәfindәn başa düşülmәsi
414) Sual:Frustrasiya:
A) insanın mәqsәdini әldә edilmәsi yolunda yaranmış cәtinliklәrә şәrtlәnәn psixi vәziyyәt
B) mövcud vәziyyәtdәn aylıq ifa olunması narazılıq
C) emosional vәziyyәti dәrk etmә
D) mübahisәli mәsәlәnin müzakirәsi
E) sosial subyektlәrin toqquşması
415) Sual:Münaqişәnin әsas siqnalarından olmayan:
A) üsyan
B) gәrginlik
C) anlaşılmazlıq
D) böhran
E) insident
416) Sual:Münaqişәnin inkişafının mәrhәlәlәrindәn hansı düzgün deyil :

A) açıq cavab verilmәsi
B) münaqişәli şәraitin yaranması]
C) münaqişәnin dәrk olunması
D) münaqişәli hәrәkatlar
E) münaqişәnin başa çatması
417) Sual:Sosial  әmәk münaqişәsi:
A) әmәk münasibәtlәri mühitindә fәaliyyәt göstәrәn subyektlәrin mәnafelәrin әksliyi ilә şәrtlәnәn
toqquşması
B) işçilәr vә sahibkarlar arasında olan toqquşma
C) inkişaf qabiliyyәtini itirmәk
D) әksәr sosial qruplar arasında olan toqquşma
E) sosial obyektin nisbәtәn sabit vә sadә obrazı
418) Sual:R. Darendorfa görә sinfi münaqişә vәziyyәtindә danışıqlar prosesinin tәşkili prinsipindәn
yalnış olan:
A) münaqişә zamanı tәrәflәr birbiri ilә ziddiyyәtli әlaqәlәrә girmәlidirlәr
B) münaqişә tәrәflәrinin hәr biri opponentin mövcudluq vә öz baxışlarına malik olmaq hüququnu
qәbul etmәlidir
C) münaqişә iştirakçıları fikir ayrılıqlarının vә qarşıdurmanın mövcudluğunu etiraf etmәlidir
D) bütün iştirakçılar tәrәflәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin bәzi qaydalarını qәbul edirlәr
E) danışıqların nizamlanması parlament tipli institutlarla tәmin olunur
419) Sual:Veber M. görә sosial fәaliyyәtin növlәrindәn hansı düzgün deyil:
A) substasional fәaliyyәt
B) әnәnәvi (vәrdiş üzrә) sosial fәaliyyә
C) effektiv (emossiyalara tabe olan) fәaliyyәt
D) dәyәr rasional
E) mәqsәdli rasional fәaliyyәt
420) Sual:Sosial münaqişәnin inkişaf mәrhәlәlәrinә aid olmayan mәrhәlә
A) müharibә
B) müharibәqabağı mәrhәlә
C) münaqişә
D) münaqişәnin hәlli
E) müharibәdәn sonrakı mәrhәlә
421) Sual:Sosial yönәliş:
A) müәyyәn vәziyyәtlәrdә müәyyәn tәrzdә hәrәkәt etmәyә hazırlıq
B) birbirini istisna edәn tәlәblәrin toqquşması
C) sosial ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi
D) әmәk münasibәtlәrinin toqquşması
E) inkişaf qabiliyyәtinin itirilmәsi
422) Sual:Sosial münaqişәnin mәnfi funksiyasına daxil deyil

A) münaqişә әtraf sosial mühiti rәqib birliklәrin güc potensialının nisbәti haqqında informasiya әldә
olunmasına tәkan verir
B) ixtişaş vә qeyrisabitlik
C) cәmiyyәt sülh vә asayışı tәmin etmir
D) mübarizә zorakı metodlar ilә aparılı
E) münaqişә nәticәsindә böyük maddi vә mәnәvi itkilәr baş verir
423) Sual:Sosial münaqişәlәrin müsbәt funksiyası :
A) münaqişә ziddiyyәtlәri üzrә cıxarır, hәll edir vә bununla ictimai inkişafa tәkan verir
B) ixtişaş vә qeyrisabitliyә aparıb çıxardır
C) mübarizә zorakılıq metodları ilә aparılır
D) münaqişә zamanı böyük maddi vә mәnәvi itkilәr baş verir
E) cәmiyyәt sülh vә asayişi tәmin etmir
424) Sual:Tәşkilat:
A) ümumi mәqsәdlәrә әsaslanan vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri tәnzimlәnәn insanları
birlәşdirәn sosial qrup
B) korporasiya
C) kollektiv
D) assosiasiya
E) ümümi mәqsәdlәr üçün birlәşәn tәşkilati sosial qrup
425) Sual:Xalqın uaddaşına aid deyil?
A) stereotip
B) qәlәbә
C) mәglubiyyәt
D) inciklik
E) düşmәn obrazı
426) Sual:Etnik münaqişәlәrә aiddir?
A) dövlәtlәrarası xarici
B) daxili
C) obyektiv
D) subyektiv
E) preporseonal
427) Sual:Yerli münaqişәlәri hansı sәrhәdlәr çәrçivәsindә olmur?
A) dövlәtlәrarası
B) vahid dövlәt
C) federal
D) inzibati
E) heç biri
428) Sual:Millәtlәrarası münaqişә prinsipinә aid deyil?
A) qıf

B) destruktiv
C) vizual
D) virtual
E) heç biri
429) Sual:Etnik münaqişәlәr hansı motivlәrdә olmur?
A) federal
B) sosial
C) mәdәni
D) әrazi
E) separatçı
430) Sual:Münaqişә tәrәflәrindәn biri münaqişәnin başa çatmasının özü üçü әlverişli olan iki (vә ya
daha çox) variantını irәli sürür vә ultimatum formasında rәqibindәn bunlardan birini seçmәsini tәlәb
edir. bu üsul necә adlanır?
A) iki qәzәblilәrdәn seçmә
B) hesablanmış lәngimә
C) “cәftә”
D) zorakılığa keçid
E) nevrasteniya
431) Sual:Danışıqlar münaqişә kәskinlәşәrәk qarşı tәrәfi әlverişsiz vәziyyәtdә saxlayacaq hәddә
gәlib çıxana qәdәr tәxirә salınır. Bu üsul necә adlanır?
A) hesablanmış lәngimә
B) iki qәzәblilәrdәn seçmә
C) “cәftә
D) zorakılığa keçid
E) nevrasteniya
432) Sual:Hansı beynәlxalq tәşkilatın fәaliyyәti sayәsindә müasir problemlәr fәal tәdqiqat vә geniş
şöhrәt qazandılar:
A) BMT
B) Atom enerjisi üzrә beynәlxalq agentlik (MAQATE)
C) Roma klubu
D) Tәbiәtin vә tәbii ehtiyatların mühafizәsi üzrә beynәlxalq ittifaq (TMBT)
E) Avropa İttifaqı
433) Sual:Emosiayaların tәmkinliyinin birinci qaydası:
A) partnyorun emosional hәrәkәtlәrinә sakit reaksiyadır
B) söhbәtin mövzusunun dәyişdirilmәsidir
C) lazımsız mәlumatdan yayınmadır
D) rәqibin rasional qavramasına yönәlmәkdir
E) rәqibin bәhanәlәrini anlamağa sәy göstәrmәkdәdir
434) Sual:Münaqişәlәri idarәetmәnin mәzmununa daxildir:
A) ümumi analiz

B) proqnozlaşdırma
C) hәll etmә
D) nizama salınma
E) xәbәrdar etmә (stimullaşdırmaq)
435) Sual:Sәrt üsul ..... formulu ilә ifadә olunur.
A) “qәlәbәmәğlubiyyәt”
B) mәğlubiyyәtmәğlubiyyәt”
C) qәlәbәqәlәbә”
D) mәğlubiyyәtqәlәbә”
436) Sual:Yumşaq üsul ...... formulu ilә ifadә olunur.
A) “qәlәbәmәğlubiyyәt”
B) “mәğlubiyyәtmәğlubiyyәt”
C) “qәlәbәqәlәbә”
D) mәğlubiyyәtqәlәbә”
437) Sual:Daxili siyasi münaqişәdә siyasi manevretmә
A) müxtәlif yönümlü mәnafelәri faktiki olaraq mövcud siyasi hakimiyyәtin fәaliyyәtinә kömәk
göstәrәn sabit siyasi alyansa çevrilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr
B) ictimai mәhsulun bir hissәsini müxalifәtin mәnafelәri naminә yenidәn bölüşdürülmәsi
C) ictimai sistemin sabitliyinin pozulması
D) mövcud sistemin sabitliyini tam pozmaq vә öz sistemini yaratmaq
E) siyasi hakimiyyәtin özünün sabit mövcudluğu üçün hәyata keçirdiyi hәrәkatlar
438) Sual:Daxili siyasi münaqişәlәrdә siyasi manipulyasiya metodu.
A) siyasi hakimiyyәtin özünün sabit mövcudluğu üçün hәyata keçirdiyi hәrәkatlar
B) müxtәlif yönümlü mәnafelәrin faktiki olaraq mövcud siyasi hakimiyyәtin fәaliyyәtinә kömәk
göstәrәn sabit siyasi alyansa çevrilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr
C) ictimai mәhsulun bir hissәsinin müxalifәtin mәnafelәri naminә yenidәn bölüşdürülmәsi
D) ictimai sistemin sabitliyinin pozulması
E) mövcud sistemin sabitliyini tam pozmaq vә öz sistemini yaratmaq
439) Sual:Demokratik siyasi sistemlә münaqişә zamanı kompromiss mümkün olmadıq¬da hansı
variantlardan istifadә etmәk olmaz?
A) münaqişә zamanı psixoloji gәrginliyin artması
B) konstitusiya mәhkәmәsinә müraciәt
C) hökumәtin istefası
D) parlamentin buraxılması vә növbәdәn kәnar parlament seçkilәrinin tәyin olunması
E) mübahisәli mәsәlәlәrә dair referendumun tәşkili vә keçirilmәsi
440) Sual:Müxalifәt liderlәrinin zәrәrsizlәşdirilmәsi metodunda real olmayan.
A) müxalifәt liderlәrinin mәdәni sahәdәolan tәdbirlәrdә iştirakı
B) iddiaların tәmin edilmәsi
C) rolların qarışdırılması (problemlәrin hәllindә çatışmamazlıqların aradane qaldırılmasında iştirak

etmә tәklifi)
D) psixoloji yaxınlaşma (rәhbәrlik vә müxalifәt arasında qeyriformal mәsafәnin azaldılması)
E) dolayı yolla gözdәn salma (nüfuzlu, lakin ümidsiz işә başçılıq etmә tәklifi)
441) Sual:Sistemli müxalifәtin zәiflәdilmәsi metodunun xüsusiyyәtlәrindә omlayan.
A) müxalifәt liderlәrinin hәrәkatının dayandırılması
B) müxalifәtin hәyata keçirmәk istәdiyi hәrәkәtlәrlә tәşәbbüsün әlә keçirilmәsi
C) müxalifәtin qoyduğu mәqsәdlәrin әldә olunmasının qeyrimümkünlüyünün nümayiş etdirilmәsi
D) müxalifәt düşәrgәsindәn «fәrarilәr»in stimullaşdırılması, onların hakimiy¬yәt strukturlarına cәlb
edilmәsi
E) müxalifәt liderlәrinin zәrәrsizlәşdirilmәsi
442) Sual:Daxili siyasi münaqişәlәrin qarşısının alınması metodlarından olmayan.
A) mәdәni manevretmә
B) sosial manevretmә
C) siyasi manevretmә
D) siyasi manipulyasiya
E) «sistemli müxalifәtin zәiflәdilmәsi»
443) Sual:Siyasi münaqişәlәrin obyektivlik әlamәtinә görә düzgün olmayan növü.
A) obyektiv ziddiyyәtlәrlә şәrtlәnәn hәqiqi münaqişә
B) iştirakçıların hәlә dәrk etmәdiklәri tәsadüfi, şәrti münaqişә
C) obyektiv ziddiyyәtlәrlә dolayi surәtdә bağlı olan qarışıq münaqişә
D) münaqişәdә olmayan subyektlәri göstәrәn uydurma münaqişә
E) sosial mәqsәdlәr uğrunda aparılan münaqişә
444) Sual:Daxili siyasi münaqişәlәrin növlәrindәn olmayan.
A) münaqişәdә olmayan subyektlәri göstәrәn uydurma münaqişәlәr
B) sinfi partiyalar arasında münaqişәlәr
C) siyasi partiyalar arasında münaqişәlәr
D) müxtәlif qruplaşmalar arasında dövlәtdә, partiyada, hәrәkatda vә s. liderlik uğrunda münaqişәlәr
E) bәzәn aydın ifadә olunmuş siyasi çalara malik millәtlәrarası münaqişәlәr daxili siyasi
münaqişәnin xüsusi qrupu kimi fәrqlәndirilir
445) Sual:Daxili siyasi münaqişәnin xüsusiyyәtlәrindәn düzgün olan.
A) parlament mübarizәsindәn vәtәndaş müharibәlәrinә qәdәr fәrqlәnәn siyasi hökmranlıq uğrunda
mübarizә
B) sosial mәnafelәr utrunda mübarizә
C) cәmiyyәtdә siyasi qüvvәlәrin mübarizәsi
D) daxildә xarici qüvvәlәrin müdaxilәsi
E) söz azadlığı uğrunda mübarizә
446) Sual:Şaquli siyasi münaqişәdә rejim siyasi münaqişәsi.
A) mövcud siyasi quruluşu devirmәk, yaxud siyasi xәtti radikal surәtdә dәyişdirmәk
B) sosial mәqsdlәr uğrunda mübarizә aparmaq

C) mәdәni qüvvәlәrin mübarizәsi
D) xarici qüvvәlәrin kömәyi
E) üçüncü tәrәfin müdaxilәsi
447) Sual:Şaquli siyasi münaqişәlәr.
A) münaqişәlәrdә cәbhәlәşmә «hakimiyyәtcәmiyyәt» xәtti üzrә baş verir
B) hakimiyyәt vә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri uğrunda mübarizә mövcud rejim çәrçivәsindә aparılır
C) münaqişә zamanı tәrәflәr kompromiss gedir
D) münaqişә dövrü ziddiyyәt kәskinlәşir
E) münaqişәdә üçüncü tәrәfin iştirakı
448) Sual:Üfüqi siyasi münaqişәlәr
A) hakimiyyt vә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri uğrunda mübarizә rejim çәrçivә¬sindә aparılır
B) bu növlü münaqişәlәrdә cәbhәlәşmә «hakimiyyәtcәmiyyәt» xәtti üzrә apa¬rılır
C) bu münaqişәlәr zamanı itkilәrin sayı çoxalır
D) münaqişә zamanı ziddiyyәt çoxalır
E) münaqişәdә xarici qüvvәlәr iştirak edir
449) Sual:Siyasi münaqişәlәrin növlәri
A) üfüqi siyasi münaqişәlәr, şaquli siyasi münaqişәlәr
B) әdalәtli siyasi münaqişәlәr, әdalәtsiz siyasi münaqişәlәr
C) silahlı siyasi münaqişәlәr, silahsız siyasi münaqişәlәr
D) uzunsürәn siyasi münaqişәlәr, qısamüddәtli siyasi münaqişәlәr
E) әdalәtli siyasi münaqişәlәr, uzunsürәn siyasi münaqişәlәr
450) Sual:Danışıqlar zamanı arbitrajın xarakterik әlamәtlәri
A) onun qәrarlarını mübahisә tәrәflәri üçün mәcburi hüquqi qüvvәsi, münaqişә iştirakçıları arbitrajın
qәrarı ilә razı olmasalar belә, ona riayәt etmәyә borcludurlar
B) danışıqlar aparan tәrәflәr arasında ziddiyyәtlәri kәskinlәşdirmәk
C) danışıqlara düzgün qiymәt vermәmәk
D) tәrәflәrin yarımçıq danışıqları tәrk etmәyә çağırmaq
E) danışıqlar zamanı fikir ayrılığı yaratmaq
451) Sual:BMT tәrәfindәn Dağlıq Qarabağa aid olan qәtnamәlәrin nömrәlәri
A) 822 №li, 853 №li, 874 №li, 884 №li
B) 822 №li, 625№li, 902 №li, 907 №li
C) 853 №li, 907 №li, 974 №li, 902 №li
D) 758 №li, 902 №li, 822 №li, 853 №li
E) 902 №li, 907 №li, 874 №li, 758 №li
452) Sual:Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin başlanmasına sәbәb
A) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin Azәrbaycanın tәrkibindәn çıxaraq Ermәnistana birlәşdirilmәsi
haqqında qәrar qәbul edilmәsi
B) Dağlıq Qarabağ meşәlәrindә azәrbaycanlının öldürülmәsi
C) Dağlıq Qarabağa xarici qüvvәlәrin gәtirilmәsi

D) Dağlıq Qarabağda rus әsgәrlәrinin yerlәşdirilmәsi
E) Dağlıq Qarabağda nümayişlәrin keçirilmәsi
453) Sual:Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin başlanma vaxtı
A) 1988ci il
B) 1979cu il
C) 1998ci il
D) 1991ci il
E) 1990cı il
454) Sual:Vasitәçilik fәaliyyәtinin modellәrindәn olan mәslәhәtçi vasitәçilik.
A) münaqişә aparan tәrәflәr vasitәçilәr tәrәfindәn mәslәhәt şәklindә kömәk alırlar
B) danışıqlar zamanı tәrәflәrin ziddiyyәtlәrinin kәskinlәşmәsi]
C) opponentlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin normallaşması
D) münaqişәnin başa çatdırılması
E) konflikt qarşıdurmanın kәskinliyinin azaldılması
455) Sual:Danışıqlar zamanı vasitәçilik fәaliyyәtinin obyektiv ölçülәrindәn olmayan.
A) danışıqlar zamanı iştirakçılar arasında ziddiyyәtlәrin qalması
B) münaqişәnin başa çatdırılması
C) konflikt qarşıdurmanın kәskinliyinin azaldılması
D) problemin hәll olunmasının birgә axtarışına cәhd göstәrilmәsi
E) opponentlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin normallaşması
456) Sual:Vasitәçilik fәaliyyәtinin modellәrindәn olan fasilitatorçuluq .
A) münaqişә iştirakçılarına danışıqların tәşkilivә görüşlәrin keçirilmәsindә kömәyin göstәrilmәsi
B) münaqişә iştirakçıları arasında mәslәhәtin aparılması
C) danışıqlar zamanı ziddiyyәtin yaradılması
D) danışıqlar vaxtı hüquqi mәsәlәlәrә baxır
E) opponentlәrin barışdırılması
457) Sual:Danışıqlar zamanı vasitәçinin hәrәkatında düzgün olmayan hәll.
A) danışıq iştirakçıları arasında ziddiyyәt yaradır
B) mümkün olan sazişin ümumi formulasını tәqdim edir
C) şәraitin öyrәnilmәsindә iştirakçılara kömәk göstәrir, tәkliflәri qiymәtlәn¬dirir
D) problemin düzgün hәll olunmasında opponentlәrә kömәk göstәrir
E) problemin hәlli üçün ideya vә variantların әlavә mәnbәyi rolunu oynayır
458) Sual:Danışıqlar zamanı vasitәçilik
A) münaqişәnin tәnzimlәnmәsi vә hәll olunmasında üçüncü tәrәfin iştirakı
B) danışıqlarda ziddiyyәtin kәskinlәşmәsi
C) danışıqlar zamanı problemin müzakirә prosesinin nizamlanmasında ciddi normaların olmaması
D) münaqişә iştirakçılarının ünsiyyәti
E) münaqişә aparan tәrәflәrin birgә rәyi

459) Sual:Danışıqlar zamanı üçüncü tәrәfin iştirakının әsas formalarında düzgün olan.
A) arbitraj
B) diskusiya
C) debat
D) ziddiyyәt
E) kompromiss
460) Sual:Konsensus metodunun nöqsanları.
A) әgәr opponentlәrdәn biri etiraz edirsә qәbul olunmayacaq
B) danışıqlar zamanı ziddiyyәt
C) danışıqlarda üçüncü tәrәfin iştirakı
D) danışıqlar zamanı diskusiya
E) danışıqların düzgün aparılmaması
461) Sual:Danışıqlar zamanı konsensus
A) danışıqlar zamanı qәbul olunan qәrarlarda iştirakçıların razılığı
B) danışıqların axıra kimi davam etdirilmәsi
C) danışıqlar zamanı fikir ayrılığı
D) iştirakçılar arasında ziddiyyәt
E) danışıqlar zamanı diskusiya
462) Sual:Danışıqlar zamanı rezüme
A) danışıqlar zamanı çıxış edәnin әsas ideyalarının nәticәlәndirilmәsi
B) danışıqlarda fәal iştirak etmәmәk
C) danışıqlar zamsanı yatmaq
D) danışıqlar zamanı çığırmaq
E) danışıqlar zamanı otağı tәrk etmәk
463) Sual:Danışıqlar zamanı qeyrirefleksiz dinlәmә.
A) opponentlәrin çıxışı zamanı diqqәtlә susmaq
B) danışıqlar zamanı çığırmaq
C) danışıqlar zamanı iclas yerini tәrk etmәk
D) danışıqlarda fәal iştirak etmәmәk
E) danışıqlar zamanı yatmaq
464) Sual:Danışıqlar zamanı sәmәrәli dinlәmәnin növlәri
A) refleksiv, qerirefleksiv
B) әdalәtli, әdalәtsiz
C) zamanlı, zamansız
D) mütlәq, qeyrimütlәq
E) refleksiv, zamansız
465) Sual:Danışıqların aparılmasında әsas olmayan
A) maraq әsasında danışıqlar
B) gündәlik mәsәlәlәr

C) ayrı görüşlәrin vә hәmçinin keçid prosesinin müvәqqәti çәrçivәsi
D) qәrarların qәbulunun metodikası
E) vasitәçilәrin danışıqlarda iştirakının şәrtlәri
466) Sual:Mәzmunlu aspektin mahiyyәtindәn olmayan
A) münaqişәnin profilaktikası
B) tәrәflәrin problemlәrinin vә maraqlarının tәhlili
C) danışıqlar mövqeyinin müәyyәn edilmәsi
D) lazım olan sәnәd vә materialların hazırlanması
E) problemin hәlli üçün müxtәlif variantların işlәnilmәsi
467) Sual:Danışıqlara hazırlıqda gündәlik mәsәlәlәr.
A) müzakirә olunan mәsәlәr, opponentlәrin çıxışlarının müddәtinin müәyyәn edilmәsi
B) mühazirә aparanların diskusiyası
C) danışıqlar zamanı müdaxilә
D) kәnardan danışıqlarda müşahidәçilәr
E) çıxış edәnlәrin rәyi
468) Sual:Danışıqların hazırlığında iki әsas aspekt.
A) tәşkilatçı, mәzmunlu
B) tәhlilli, tәhlilsiz
C) tәşkilatçı, tәhlilsiz
D) mәzmunlu, tәhlilli
E) mәnalı, tәhlilli
469) Sual:Danışıqların gedişindә stadiyalar.
A) danışıqlara hazırlıq, danışıqların aparılrması prosesi, danışıqların nәticәlә¬rinin tәhlili
B) danışıqların aparılması prosesi, kompromissin әldә edilmәsi
C) kompromissin әldә edilmәsi, insidentin başlanması
D) tarazlaşdırılmış qarşıdurma
E) danışıqların nәticәlәrinin tәhlilşi, insident
470) Sual:Mövqeli sövdәlәşmәnin xüsusiyyәtlәrindәn olmayan
A) birgә problemlәrin hәllinin әn yaxşı variantının tapılması
B) iştirakçılar öz şәxsi mәqsәdlәrini realizә etmәyә cәhd göstәrirlәr
C) iştirakçıların hәrәkatları problemin hәllinә yox, öz özlәrinә qarşı yönәldilir
D) tәrәflәr problemin mahiyyәti haqqında informasiyanı gizlәtmәyә çalışırlar
E) әgәr münaqişә aparan tәrәflәr üçüncü tәrәfin iştirakına razılıq verirlәr, onlar bunu öz şәxsi
mövqeyinin yüksәlmәyi üçün istifadә edirlәr
471) Sual:Danışıqlar zamanı mövqeli sövdәlәşmә
A) danışıqların aparılmasının belә bir strategiyasını tәşkil edir ki, tәrәflәr qarşıdurmaya meyl
göstәrәrәk konkret mövqelәr haqqında mübahisә aparırlar
B) hәyatda bütün baş verәnlәrә xarici sәbәblәr tapmağa meyl
C) mübahisәli mәsәlәnin müzakirәsi

D) davranış psixologiyası
E) insanın mәqsәdlәri әldә edilmәsi
472) Sual:Danışıqların aparılmasının әsas strategiyaları
A) qarşıdurma davranış növünә yönәldilәn mövqeli sövdәlәşmә, tәrәfdaş davranış növünü tәklif edәn
danışıqlar
B) ziddiyyәt güdәn danışıqlar
C) kompromiss әsasında danışıqlar
D) konsepsis әsasında danışıqlar
E) mövqelәri müdafiә etmәk uğrunda danışıqlar
473) Sual:Danışıqlar zamanı tәdqiqatçı funksiyanın mahiyyәti
A) münaqişә aparan tәrәflәr öz şәxsi iddialarının opponentә çatdırılması üçün ictimai fikrә tәsir
göstәrmәk cәhdi
B) münaqişә iştirakçılarının hәrәkatlarının koordinasiyası
C) tәrәflәr haqqında informasiyanın alınması
D) konflikt aparan tәrәflәrin әlaqәlәrinin saxlanılması
E) münaqişә aparan tәrәflәrin funksiyalarını hәyata keçirmәk
474) Sual:Danışıqlar prosesindә informasion funksiya.
A) maraqlar vә mәqsәdlәr haqqında informasiyasının alınması
B) münaqişә aparan tәrәflәrin münasibәt vә әlaqәlәrin qurulması ilә bağlıdır
C) münaqişә iştirakçılarının hәrәkatlarının koordinasiyası
D) münaqişә iştirakçıları ictimai fikrә tәsir göstәrmәyә cәhd göstәrirlәr
E) hec bir cavab düzgün deyil
475) Sual:Danışıqların funksiyalarında düzgün olmayan.
A) funksional funksiya
B) informasion funksiya
C) kommunikativ funksiya
D) ruqelyativ funksiya
E) tәbliğatçı funksiya
476) Sual:İştirakçıların mәqsәdlәrindәn asılı olaraq danışıqların növlәrindәn olmayan.
A) açıq vә qapalı danışıqlar
B) mövcud olan sazişlәrin uzadılması haqqında danışıqlar
C) yenidәnbölüşdürmә haqqında danışıqlar
D) yeni şәrtlәrin yaradılması haqqında danışıqlar
E) ikinci dәrәcәli effektә nail olmaq haqqında danışıqlar
477) Sual:Üçüncü neytral tәrәfin cәlb olunması ilә fәrqlәnәn danışıqlar.
A) açıq, qapalı
B) çoxtәrәfli, ikitәrfli
C) funksional, disfuknsional
D) maddi, mәnәvi

E) әdalәtli, әdalәtsiz
478) Sual:Münaqişә iştirakçılarının sayına görә danışıqların tipologiyası.
A) ikitәrәfli, çoxtәrәfli danışıqlar
B) aktiv, passiv danışıqlar
C) әdalәtli, әdalәtsiz danışıqlar
D) funksional, difunksional danışıqlar
E) maddi, mәnәvi danışıqlar
479) Sual:Münaqişәnin hәlli vә tәnzimlәnmәsi üsulu olan danışıqların digәr üsullardan üstünlüyü
olmayan.
A) danışıqların mәqsәdi tәrәflәrin ziddiyyәtlәrinin kәskinlәşmәsindәn ibarәt¬dir
B) danışıqlar prosesindә tәrәflәrin qarşılıqlı hәrәkәtlәrm baş verir
C) münaqişә iştirakçıları öz qarşılıqlı әlaqәlәrinin müxtәlif aspektlәrini nәzarәt edә bilәr
D) danışıqlar münaqişә iştirakçılarını belә bir saziş hazırlamağa imkan yara¬dır, hansı ki ki, hәr iki
tәrәfi qane edir
E) qәbul olunmuş qәrar qerirәsmi xarakter daşıyır, çünki danışıq aparmış tәrәflәrin şәxsi işinә
çevrilir
480) Sual:Danışıqların aparılması haqqında ilk tәdqiqatçı
A) Fransua de Kalyer
B) F.Bekou
C) V.Guoso
D) J.Russo
E) R.Darendorf
481) Sual:Münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsindә danışıqlardan istifadә olunma hansı dövrün elmi
tәdqiqat obyektinә çevrilmişdir?
A) XX әsrin ikinci yarısı
B) XVII әsr
C) XIX әsrin axırı
D) XIX әsrin birinci yarısı
E) XVIII әsr
482) Sual:Münaqişәli davranış zamanı әmәkdaşlıq üsulu.
A) münaqişә zamanı iştirakçısı digәr iştirakçı ilә әmәkdaşlıq edir
B) bu üsuldan istifadә edәn tәrәflәr fәaldırlar, öz qüvvәlәri ilә münaqişәnin hәll olunmasına üstünlük
verirlәr
C) münaqişә iştirakçısı öz maraqlarına güzәşt edir
D) münaqişә iştirakçısı öz şәxsi qüvvәlәri ilә münaqişәnin hәll olunmasına çalışır
E) münaqişә iştirakçısı birgә fәaliyyәt göstәrir, öz şәxsi maraqlarını müdafiә etmәk cәhdi
göstәrmirlәr
483) Sual:Münaqişәli davranış zamanı rәqabәt üsulu.
A) münaqişә iştirakçısı öz şәxsi qüvvәsilә münaqişәnin hәll olunmasına çalışır
B) münaqişә iştirakçısı birgә fәaliyyәt göstәrir, öz şәxsi maraqlarını müdafiә etmәk cәhdi

göstәrmirlәr
C) bu üsuldan istifadә edәn tәrәflәr fәaldırlar, öz qüvvәlәri ilә münaqişәnin hәll olunmasına üstünlük
verirlәr
D) münaqişә zamanı iştirakçı digәr iştirakçı ilә әmәkdaşlıq edir
E) münaqişә iştirakçısı öz maraqlarına güzәşt edir
484) Sual:Münaqişәli davranışın uyğunlaşma üsulunun mahiyyәti.
A) müqayisә iştirakçıları birgә fәaliyyәt göstәrirlәr, öz şәxsi maraqlarını müdafiә etmәk cәhdi
göstәrmirlәr
B) bu üsuldan istifadә edәn tәrәflәr fәaldırlar, öz qüvvәlәri ilә münaqişәnin hәll olunmasına üstünlük
verirlәr
C) münaqişә iştirakçısı problemin hәll olunmasında yayınır
D) münaqişә zamanı iştirakçı digәr iştirakçı ilә әmәkdaşlıq edir
E) münaqişә iştirakçısı öz maraqlarına güzәşt edir
485) Sual:Münaqişәli şәraitdә davranış üsulu olmayan
A) reqressiv üsulu
B) rәqabәt üsulu
C) yayınma üsulu
D) uyğunlaşma üsulu
E) әmәkdaşlıq üsulu
486) Sual:Münaqişәli davranış
A) mübahisәli obyektin tutulub saxlanılması, yaxud rәqibin öz mәqsәd¬lәrin¬dәn imtina etmәyә vә
ya onları dәyişdirmәyә vadar edilmәsi mәqsәdilә qarşı tәrәfә yönәlmiş hәrәkatlar
B) bәzi müәyyәn mәqsәdlә fәaliyyәtә şövq edәn meyl, yaxud tәlәbat
C) birgә problemin hәllinin әn yaxşı variantının tapılması
D) sosial münaqişәlәrin nizama salınması
E) münaqişәnin konkret sәbәbi, hәrәkәtverici qüvvәlәri
487) Sual:Münaqişәnin diaqnostik funksiyasının mahiyyәti
A) insanın hәyatında gizli ziddiyyәtlәri aşkar edilmәsi vә onların hәlli
B) qarşı tәrәflәrin mәqsәdlәri
C) münaqişәnin yeni mәrhәlәyә keçirilmәsi
D) münaqişә zamanı kompromissin әldә olunması
E) sistemli mübarizәnin aparılması
488) Sual:Qruplararası münaqişәlәrin mahiyyәti
A) ziddiyyәtli mәqsәdlәr güdәn tәrәflәr vә ya qruplar arasında münaqişә
B) siyasi mәqsәdlәr uğrunda mübarizә
C) sosial probemlәrin hәlli uğrunda mübarizә
D) dövlәt qurumları arasında mübarizә
E) daxildә olan partiyalar arasında mübarizә
489) Sual:Qruplararası münaqişәlәrin destruktiv (neqativ) funksiyalarından olmayan
A) şәxsin inkişafını stimullaşdırır, insanda mәsuliyyәt hissini artırır

B) birbirinә başa düşmәk cәhdinin olmaması
C) әmәkdaşlığın azalması vә izolyasiyanın yüksәlmәsi
D) qurulmuş münasibәtlәr sisteminin stabilliyinin pozulması
E) emosional vәziyyәtin dәyişilmәsi
490) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsindә strateji hәll yolları
A) әvvәlcәdәn problemlәrin ağrısız hәllinin hüquqi, iqtisadisiyasi vә sosialpsixoloji şәrtlәrinin
yaradılması
B) münaqişәlәrin genişlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırılmasına yönәldilmiş birdәfәlik hәrәkәt
C) daxili münaqişәlәrin qarşısının alınması vә nizamlanması üzrә tәşkilat şәbәkәsinin yaradılması
D) münaqişәyә tәnzimlәyici tәsir tәdbirlәrinin bacarıqla uzlaşdırılması
E) münaqişәnin iştiraklarına güc tәzyiqi, yaxud danışıqlar prosesinin qurulması yolu ilә
nizamlanması
491) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin taktiki hәlli yollarını göstәrin
A) münaqişәnin iştirakçılarına güc tәzyiqi, yaxud danışıqlar prosesinin qurulması yolu ilә
nizamlanması
B) münaqişәyә tәnzimlәyici tәsir tәdbirlәrinin bacarıqla uzlaşdırılması
C) daxili münaqişәlәrin qarşısının alınması vә nizamlanması üzrә tәşkilat şәbәkәsinin yaradılması
D) әvvәlcәdәn problemlәrin ağrısız hәllinin hüquqi, iqtisadi, siyasi vә sosialpsixoloji şәrtlәrinin
yaradılması
E) münaqişәlәrin genişlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırılmasına ybnәlmiş birdәfә¬lik
492) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin hәll edilmәsinә istrumental yanaşma
A) millәtlәrarası münaqişәyә tәnzimlәyici tәsir tәdbirlәrinin bacarıqla uzlaşdırılmasından ibarәtdir
B) münaqişәnin iştirakçılarına güc tәzyiqi, yaxud danışıqlar prosesinin qurulması yolu ilә
nizamlanması
C) daxili münaqişәlәrin qarşısının alınması vә nizamlanması üzrә tәşkilatlar şәbәkәsinin yaradılması
D) münaqişәlәrin genişlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırılmasına yönәlmiş birdә¬fәlik hәrәkәtlәrlә
bağlıdır
E) әvvәlcәdәn problemlәrin ağrısız hәllinin hüquqiiqtisadi, siyasi vә sosialpsixoloji şәrtlәrinin
yaradılmasına yönәldilmişdir
493) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin hәllindә operativ yanaşma:
A) münaqişәlәrin genişlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırılmasına yönәlmiş birdәfәlik hәrәkәtlәrlә
bağlıdır
B) әvvәlcәdәn problemlәrin ağrısız hәllindә hüquqi, iqtisadisiyasi vә sosialpsixoloji şәrtlәrin
yaradılması
C) münaqişәnin iştirakçılarına tәzyiq, yaxud danışıqlar prosesinin yolu ilә nizamlanması
D) millәtlәrarası münaqişәyә tәnzimlәyici tәsir tәdbirlәrinin bacarıqla uzlaşdırılmasından ibarәtdir
E) daxili münaqişәlәrin qarşısının alınması vә nizamlanmasına görә tәşkilatların yaradılması
494) Sual:Millәtlәrarası münaqişәlәrin nizamlanmasında institusional yanaşma
A) münaqişәnin qarşısının alınması üzrә tәşkilat şәbәkәsinin yaradılması
B) münaqişәyә tәnzimlәyici tәsir tәdbirlәrinin bacarıqla uzlaşdırılması
C) münaqişәnini iştirakçılarına güc tәzyiqi, yaxud danışıqlar prosesinin aparılması yolu ilә

nizamlanması
D) münaqişәlәrin genişlәndirilmәsinin mәhdudlaşdırılması birdәfәlik hәrәkat¬larla bağlıdır
E) әvvәlcәdәn problemin ağrısız hәlli böhranın qarşısının alınması
495) Sual:Etnik münaqişәnin mübarizә metodu vә forması:
A) Zorakı vә qeyri zorakı
B) silahlı vә silahsız
C) әdalәtli vә әdalәtsiz
D) proqpessiv vә reqressiv
E) aqressiv, işğalçı aqressiv, işğalçı
496) Sual:Milli etnik mәqsәdlәrindәn asılı olaraq, aşağıdakı tiplәrdәn hansı düzgün deyil:
A) siyasi
B) sosial iqtisadi
C) mәdәnidil
D) әrazi status
E) separatçı
497) Sual:Etnik münaqişәlәrin tiplәrindәn sәhv olan:
A) dövlәtin daxilindә siyasi partiyalar arasında münaqişәlәr
B) dövlәtlәrarası; xarici nümayәndәlәr
C) vahid dövlәt çәrçivәsindә regional münaqişәlәr
D) mәrkәz vә region arasında münaqişәlәr
E) vahid dövlәt çәrçivәsindә yaşayan müxtәlif etnik qurumlar arasında
498) Sual:Etnik münaqişәlәrin hәll olunmasının ümumi şәrtlәrindәn düzgün olmayan:
A) münaqişә zamanı gәrginliyin artması
B) münaqişәnin qanunlaşdırılması
C) münaqişәnin hüquqi formaya keçmәsinin zәruriliyi
D) danışıqlar prosesinin tәrkibindә vasitәçilik istitutunun tәtbiq edilmәsi
E) münaqişәnin tәnzimlәnmәsinin informasiya tәminatı
499) Sual:Etnik münaqişәlәrin növlәrindәn olmayan:
A) böhran
B) kütlәvi çaxnaşma
C) separatist çıxışlar
D) ziddiyyәtlәrin gәrginliyi
E) vәtәndaş müharibәsi
500) Sual:Siyasi mәdәniyyәtlәrin münaqişәsi:
A) әmәk münasibәtlәrinin toqquşması
B) inkişaf qabiliyyәtinin itirilmәsi
C) şәxsi nailiyyәtlәrin qrup, cәmiyyәt tәrәfindәn tanınması
D) fәrdin, yaxud sosial qrupun başqa mәdәniyyәtә inteqrasiyası
E) müxtәlif siyasi dәyәrlәrin, normaların, adәtlәrin, әnәnәlәrin, siyasi dav¬ranış üsullarının vә siyasi

inkişaf mәqsәdlәrinin toqquşması
501) Sual:Demokratiya:
A) vәtәndaşların hüquqlarının bәrabәrliyi
B) siyasi hakimiyyәt uğrunda mübarizә
C) dövlәtlәr arasında münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması
D) diplomatik әlaqәlәrin münaqişәsi
E) dövlәtdә siyasi dәyişikliyin edilmәsi
502) Sual:Totalitarizm:
A) siyasi hakimiyyәt tәrәfindәn şәxsiyyәtin vә vәtәndaş cәmiyyәtinin tam tabeçiliyә alınması
B) dövlәt tәrәfindәn ölkәdә dәyişikliklәrin aparılması
C) dövlәtlәrin hәr bir sahәdә әmәkdaşlığı
D) cәmiyyәtdә gedәn mübarizә
E) siyasi qüvvәlәrin inqilaba hazırlaşması
503) Sual:Siyasi münaqişәlәrin hәll olunmasında istifadә olunan yanaşma:
A) indefferent yanaşma
B) әdalәtli yanaşma
C) popilist yanaşma
D) avtoritar yanaşma
E) әdalәtsiz yanaşma
504) Sual:Münaqişә aparan tәrәflәrin davranış növlәrindәn olmayanı:
A) proqresiv davranış
B) aqressiv davranış
C) kompromissә meylli olan davranış
D) tabeçiliyә meylli olan davranış
E) münaqişәdәn qaçma
505) Sual:Siyasi münaqişәlәrin funksiyalarına daxil olmayan:
A) siyasi münaqişәlәr hәrbi bloklara daxilolmasına yol açır
B) cәmsiyasi münaqişәlәr qarşılıqlı anlaşma, tәrәflәrin razılığı vә iyyәtdә siyasi qüvvәlәrin bәrqәrar
olmasına tәkan verir
C) münaqişәlәr cәmiyyәtin müxtәlif qruplarının yeni maraqlarını realizә etmәyә göstәrir
D) siyasi münaqişәlәr durmaqda olan dәyәrlәrin yenidәn baxılmasına tәkan verir
E) siyasi münaqişәlәr qarşılıqlıanlaşma, tәrәflәrin razılığı vә konsensusun әldә edilmәsi üçün zәmin
yaradır
506) Sual:Siyasi münaqişә:
A) siyasi subyektlәrin hakimiyyәt vә hakimiyyәt münasibәtlәri ilә bağlı toq¬quşması
B) birbirini istisna edәn tәlәblәrin toqquşması
C) müәyyәn vәziyyәtlәrdә müәyyәn tәrzdә hәrәkәt etmәyә hazırlıq
D) sosial siyasi ziddiyyәtlәrin pozulması
E) inkişaf qabiliyyәtinin itirilmәsi

507) Sual:Şәxslәrarası münaqişәlәrin növlәrindәn olmayan:
A) әtraflı
B) milli
C) әrazi
D) sinfi
E) silki
508) Sual:Şәxslәrarası münaqişәdә davranış üslubları:
A) qarşıdurma, yayınma, uyğunlaşma, kompramis, әmәkdaşlıq, assertiv dav¬ranış
B) әmәkdaşlıq, kompramiss, uzaqlaşma, münasibәt
C) qaçma, pislәşmә, әmәkdaşlıq
D) әmәkdaşlıq, qarşıdurma, kompromis,
E) yayınma, әmәkdaşlıq, uzaqgörәn
509) Sual:Şәxslәrarası münaqişәnin obyekti hesab olunan:
A) münaqişә iştirakçılarının iddialı olduğu mәsәlә
B) şәxslәrin birbirinә olan münaqisibәtlәr
C) şәxslәr arasında olan ziddiyyәtlәr
D) münaqişә zamanı üçüncü tәrәfin müdaxilәsi
E) xarici qüvvәlәrin münasibәtti
510) Sual:Şәxslәrarası münaqişәnin subyektlәri hesab olunan
A) maraqlarını müdafiә edәn vә mәqsәdlәrinә nail olmaq istәyәn iştirakçılar
B) müharibә aparan iştirakçılar
C) müәyyәn çәtinliklәrlә rastlaşan iştirakçılar
D) münaqişә şәraitindә böhrana hazırlaşan iştirakçılar
E) hakimiyyәt uğrunda mübarizәyә qatılan iştirakçılar
511) Sual:Şәxslәrarası münaqişәnin mәrhәlәsi olan münaqişәqabağı münaqişәnin xüsusiyyәtlәrindәn
düzgün olmayan
A) böhran
B) obyektiv problemli şәraitin yaradılması
C) obyektiv problemli şәraitin dәrk edilmәsi
D) qeyrikonflikt yolları ilә problemin hәll olunmasına cәhd göstәrilmәsi
E) konflikt qabağı şәrait
512) Sual:Şәxslәrarası konfliktin destruktiv funksiyalarında düzgün olmayan:
A) şәxslәr arasında münasibәtlәrin yaxşılaşdırması ilә
B) mövcud olan birgә fәaliyyәtin dağılması ilә
C) münasibәtlәrin inkişafı vә ya pislәşmәsi ilә
D) iştirakçıların özlәrini hiss etmәlәrini pozitivliyi ilә
E) gәlәcәk qarşılıqlı әlaqәnin aşağı sәmәrәliliyi ilә
513) Sual:Konstruktiv funksiyaya daxil olmayan:

A) xaotik funksiya
B) idrak funksiyası
C) inkişaf funksiyalası
D) instrumental funksiya
E) yenidәnqurma funksiyası
514) Sual:Şәxslәrarası münaqişәlәrin hәll edilmәsinin metodları:
A) konstruktiv, destruktiv
B) xorezmatik, emosional
C) әdalәtlә, әdalәtsiz
D) emosional, әdalәtsiz
E) destruktiv, әdalәtli
515) Sual:Şәxslәrarası münaqişә:
A) yaranmış ziddiyyәtlәr şәraitindә subyektlәrin açıq qarşıdurması
B) müxtәlif siyasi dәyәrlәr uğrunda şәxslәrin toqquşması
C) hәyatda bütün baş verәnlәrin şәxslәr tәrәfindәn tapılması
D) şәxslәrin nailiyyәtlәrinin cәmiyyәt tәrәfindәn tanınması
E) şәxsiyyәtlәrin icra etdiyi müxtәlif rollar
516) Sual:Proyeksiya:
A) subyektin öz fikir vә niyyәtlәrini şüurlu,yaxud şüursuz şәkildә başqalarının üzәrinә keçirilmәsi
B) hәyatda bütün baş verәnlәri tapmaq
C) şәxsi nailiyyәtlәri cәmiyyәt tәrәfindәn tapmaqv
D) şәxiyyәtin icra etdiyi müxtәlif sosial rollar
E) müxtәlif siyasi dәyәrlәrin toqquşması
517) Sual:İdenfikasiya (eynilәşdirmә)
A) şәxsiyyәtin başqa insanla, qrupla, numunә ilә emosional vә digәr özünüeynilәşdirmә prosesi
B) gәlәcәk hadisәlәrin neqativ nәticәlәrindәn fikirlәşmәmәk
C) insanın mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi prosesi
D) mövcud vәziyyәtdәn aydın ifadә olunmamış narazılıq
E) hәyatda bütün baş verәnlәrә sәbәblәr tapmaq meyli
518) Sual:Reqressiya:
A) neqativ müdafiә mexanizmi (vәziyyәtdәn qaçma)
B) fәrdin, yaxud sosial qrupun başqa mәdәniyyәtә mәcburi inteqrasiyası
C) şәxsi nailiyyәtlәrin cәmiyyәt tәrәfindәn tanınması
D) şәxsiyyәtin icra etdiyi müxtәlif sosial rollar
E) siyasi sistemin fәaliyyәt qanunları
519) Sual:Daxilişәxsi münaqişәlәrin qarşısı alınmasında vә hәll olunmasında lazım olmayan
mexanizmi:
A) intelektualizasiya
B) çıxardılma

C) sublimasiya
D) reqressiya
E) rasionalizasiya
520) Sual:Daxilişәxsi münaqişәnin müsbәt nәticәlәrindәn düzgün olmayan:
A) şәxsiyyәt münaqişә zamanı qürurunu itirir
B) münaqişәlәr şәxsiyyәtin resurslarının mobillәşmәsinә tәkan verir
C) daxilişәxsi münaqişә insanın iradәsini vә psixikasını möhkәmlәdir
D) münaqişә şәxsiyyәtin özünün inkişafı vә özünün aktuallaşdırması üçün әsas vasitә kimi
E) münaqişәnin aradan qaldırılması şәxsiyyәtin hәyatını maraqlı, varlı vә mü¬kәmmәl edir
521) Sual:Stress:
A) mürәkkәb qrupun vәziyyәtdә insanda yaranan psixi gәrginlik halı
B) hansısa qrupun xarakteristikalarının qiymәtlәndirilmәsi
C) insanın insan tәrәfindәn qavranılması
D) bu vә ya digәr amillәrin, hadisәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
E) anlaşılmazlıq üzündәn yaranan münaqişә
522) Sual:Daxilişәxsi münaqişәnin mәnfi nәticәlәrindәn olmayan:
A) daxilişәxsi münaqişә zamanı şәxsiyyәtin mübarizәlәri
B) şәxsiyyәtin inkişafının dayandırılması, deqradasiyanın başlanması
C) fәaliyyәtin vә sәmәrәliyin azalması
D) aqressiyanın yaranması
E) şәxsiyyәtin fizioloji vә pisixi intizamsızlığı
523) Sual:Daxilişәxsi münaqişәlәrin nәticәsinә görә növlәri:
A) konstruktiv, destruktiv
B) abstruktiv, sosioloji
C) konstruktiv, sosioloji
D) destruktiv, avstruktiv
E) sosioloji, destruktiv
524) Sual:Daxilişәxsi münaqişәni yaradan ziddiyyәtlәr:
A) maraqların, motivlәrin ziddiyyәti
B) mübarizә aparmaq uğrunda ziddiyyәt
C) cәmiyyәtdә yer tutmaq uğrunda ziddiyyәt
D) dövlәtin siyasi qüvvәlәrin müdafiә etmәk
E) sosial qüvvәlәrin ziddiyyәti
525) Sual:Daxilişәxsi münaqişә yaradan şәrait növlәrindәn düzgün olmayan:
A) siyasi vәziyyәt
B) tәlabata nail olmaq üçün obyektin olmamısı
C) bioloji mәhdudiyyәt
D) sosial şәrtlәr
E) әsas tәlabatlara nail olmaqda mane göstәrәn mane göstәrәn fiziki çәtinliklәr

526) Sual:Nevrotik münaqişә:
A) şәxsiyyәtin daxili qüvvәlәrinin qarşıdurması vә gәrginliyi ilә xarakterizә adi daxili şәxsi
münaqişәnin nәticәsi.
B) şәxsiyyәtin özünün dәrkedilmәsi
C) şәxsiyyәtdә mübarizә aparmaq hallarının çoxalması
D) şәxsiyyәt ilә şәxsiyyәt arasında olan münaqişәnin növü
E) şәxsiyyәt ilә cәmiyyәtin mübarizәsi
527) Sual:Daxilişәxsi münaqişә:
A) şәxsiyyәtin daxili strukturunun elementlәrinin qarşıdurması ilә xarakterizә olunan vәziyyәt.
B) şәxsiyyәtin kәnar qüvvәlәr ilә mubarizә aparmaq metodu
C) şәxsiyyәt ilә cәmiyyәt arasında olan vәziyyәt
D) şәxsiyyәt ilә şәxsiyyәt arasında olan mübarizә metodu
E) şәxsiyyәtin dövlәt ilә münasibәtlәrinin aydınlaşdırılması
528) Sual:A.Maslovayagörә şәxsiyyәtin motivasiya strukturunda düzgün olmayan tәla¬bat:
A) mübarizәyә olan tәlabat
B) fizioloji tәlabat
C) sevgiyә olan tәlabat
D) tәhlükәsizliyә olan tәlabat
E) hörmәtә olan tәlabat
529) Sual:Sublimasiya:
A) individin fәallığını yüksәk sәviyyәdә keçirilmәsi
B) individin (fәrdin) erkәn davranış formalarına keçidi
C) şәxsi hisslәrin vә halların xarici obyektlәrә keçirilmәsi
D) hәqiqi fikir vә hәrәkәtlәrin özündәn gizlәndirilmәsi
E) individ üçün vacib olmayan fikirlәrin şüurdan çıxarılması
530) Sual:Qruplararası münaqişәlәrin konstruktiv (pozitiv) funksiyalarından düzgün olmayan
A) iş fәaliyyәtinin dәyişilmәsi, qrup üzvlәrinin hәr birinin mәhsuldarlığının zәiflәmәsi
B) inkişaf vә dәyişikliyә tәkan verir, tәrәflәri birbirini yaxşı anlamağa çağırır
C) hәmfikirlilәrin cәmlәnmәsinә tәkan verir
D) şәxsin inkişafını stimullaşdırır, insanda mәsuliyyәt hissinin artmasına tәkan verir
E) qәrarların seçimi vә qәbul edilmәsi üçün şәraitin yaradılması
531) Sual:Daxilişәxsi münaqişәnin elmi tәhlilinin banisi:
A) Ziqmund Freyd
B) Kurt Devin
C) Karl Rodjer
D) Viktor Franklan
E) Jan Jak Russo
532) Sual:Vasitәçilik

A) şәxsiyyәtlәrarası, qruplararası vә dövlәtlәrarası danışıqlara tәkan verәn proses
B) cәbhәlәşmәk üçün real sәbәblәr
C) psixoloji gәrginliyin artması
D) subyektivin müәyyәn vәziyyәtә hazırlığı
E) bu vә ya digәr amillәrin, hadisәlәrin qavranılması
533) Sual:Şәxsiyyәtlәrarası münasibәtlәr
A) qarşılıqlı münasibәt prosesindә birbirinә istisna edәn tәlәblәr
B) insanın insan tәrәfindәn tanınması
C) mövcud ictimai münasibәtlәr sistemi
D) mürәkkәb vәziyyәtdә şәraitin yaradılması
E) hansısa sosial qrupun xarakteristikası vә qiymәtlәndirilmәsi
534) Sual:Şәxsiyyәtlәrarası uyğunsuzluq
A) ünsiyyәt vә birgә fәaliyyәt tәrәfdaşlarının fәrdlәrin dәyәr yönümlәrinin, temperamentlәrinin,
fәrdipsixoloji xarakteristikaların üstüstә düşmәsi
B) insanın, qrupun, cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәti
C) insanın insan tәrәfindәn qavranılması
D) bu vә ya digәr amillәrin, hadisәlәrin mәnfi qavranılması
E) mövcud ictimai münasibәtlәr sistemi
535) Sual:Şәxsiyyәtlәrarası qavrama
A) insanın insan tәrәfindәn başa düşülmәsi
B) qarşılıqlı münasibәtlәr prosesindә tәlәblәr
C) insan vә birgә fәaliyyәt tәrәfdaşlarının qarşılıqlı nifrәti
D) fiziki vә ya psixoloji ziyan
E) bu vә ya digәr amillәrin mәnfi davranılması (qiymәtlәndirilmәsi)
536) Sual:Münaqişәnin instrumental funksiyası
A) münaqişә zamanı münasibәtlәrin kәskinlәşmәsi nәticәsindә yeni mәrhәlәyә keçid
B) insanın (qrupun hәyatında gizli ziddiyyәtlәrin aşkar edilmәsi
C) münaqişә zamanı kompromiss әldә edilmәsi
D) sistemli münaqişәnin aparılması
E) qarşı tәrәflәrin mәqsәdlәri
537) Sual:Rusiyada I Çeçen müharibәsi başa çatdı:
A) 1996
B) 1995
C) 1997
D) 1999
E) 1994
538) Sual:Rusiyada I Çeçen müharibәsi hansı danışıqlarla başa çatdı:
A) Mahaçqala
B) Xasav Yurt

C) Qroznı
D) Budyonovsk
E) Moskva
539) Sual:Sovet ordusu әfqanıstandan çıxarıldı:
A) 1979
B) 1988
C) 1987
D) 1989
E) 1991
540) Sual:Bosniya müsәlmanlarının serblәr tәrәfindәn soyqırımı olmuşdur:
A) Kosovo
B) Srebrennitsa
C) Sarayevo
D) Praqa
E) Vinnitsa
541) Sual:Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan diplomatik tәdbirlәrә aid deyil:
A) Danışıqların fәallaşdırılması
B) Sәfirlik vә konsulluq personalının azaldılması
C) Diplomatik әlaqәlәrin kәsilmәsi
D) Beynәlxalq institutlardan istifadә olunması
E) Siyasi liderlәrin sәfәrlәrinin tәşkili
542) Sual:Cәnubi Qafqazı Asiyanın Balkanları adlandırıb:
A) Morgentau
B) Vallerstayn
C) Hantinqton
D) Bjezinski
E) Lippman
543) Sual:Bunlardan hansı separatçı münaqişәlәrә aid deyil:
A) Dağlıq Qarabağ
B) Cәnubi Osetiya
C) Kosovo
D) Darfur
E) Folklend böhranı
544) Sual:Bunlardan hansı daxili silahlı münaqişәlәrә aid deyil:
A) Kәşmir problemi
B) Dnestryanı respublika
C) Folklend böhranı
D) Dağlıq Qarabağ problemi
E) Kosovo böhranı

545) Sual:Kiçik intensivlikli münaqişәlәrә aiddir:
A) il әrzindә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 1000 nәfәrdәn az olarsa
B) il әrzindә bir tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 1000 nәfәrdәn az olarsa
C) il әrzindә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az olarsa
D) il әrzindә bir tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az olarsa
E) münaqişә davam etdyi müddәtdә hәr iki tәrәfdәn ölәnlәrin sayı 10000 nәfәrdәn az olarsa
546) Sual:İri silahlı münaqişә hesab olunur:
A) bir il әrzindә 10000 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
B) münaqişә davam etdiyi müddәtdә 1000 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
C) münaqişә davam etdyi müddәtdә bir il әrzindә 1000 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
D) bir il әrzindә 100 nәfәrdәn çox adam hәlak olarsa
E) münaqişәnin davam etdiyi müddәtdә 100000 nәfәrәdәk adam hәlak olarsa
547) Sual: Soyuq müharibә dövründә bәşәriyyәti nüvә müharibәsi tәhlükәsi ilә üzlәşdirәn böhran:
A) Koreya müharibәsi
B) Altıgünlük müharibә
C) Folklend böhranı
D) Karib böhranı
E) Vyetnam müharibәsi
548) Sual: Soyuq müharibә dövrünün münaqişәlәrinin sәciyyәvi cәhәti:
A) dünya müharibәsinә sәbәb olması
B) nüvә müharibәsinә sәbәb olması
C) rәqib bloklar tәrәfindәn qidalandırılması
D) iqtisadi sәbәblәrdәn yaranması
E) dini münaqişәlәrin üstünlük tәşkil etmәsi
549) Sual:Hansı ölkәdә 1992ci ildә BMTnin daxili silahlı münaqişәni nizama salmaq cәhdi iflasa
uğradı:
A) Polşada
B) Hindistanda
C) Somalidә
D) Sudanda
E) İraqda
550) Sual:Bosniya münaqişәsinin diplomatiksiyasi yolla hәllini nәzәrdә tutan Kutelyero planı nәdәn
ibarәt idi?
A) Bosniyanın üç dövlәtin konfederasiyasına çevrilmәsindәn
B) Bosniyada serblәr üçün ayrılmış әrazilәrin genişlәndirilmәsindәn
C) NATOnun münaqişәnin hәllindә iştirakından imtina edilmәsindәn
D) Rusiyanın münaqişәdә tәrәf kimi elan edilmәsindәn
E) Bosniyada parlamentli respublika idarә üsuluna keçilmәsindәn

551) Sual:İqtisadi münaqişәlәri müәyyәn edәn әsas faktor:
A) mülkiyyәt münasibәtlәri
B) istehsal münasibәtlәri
C) hüquq münasibәtlәri
D) istehlak münasibәtlәri
E) bölüşdürmә münasibәtlәri
552) Sual:İdarәetmә sahәsindә münaqişәlәr dedikdә başa düşülür:
A) rәhbәrlik vә tabelilәr arasında münaqişәlәr
B) idarәnin obyektlәri vә subyektlәri arasında münaqişәlәr
C) Qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәri sistemindә vә idarә obyektindә meydana çıxan münaqişәlәr
D) idarәetmә qәrarlarının qәbulu prosesindә münaqişәlәr
E) müxtәlif sәviyyәlәrdә idarә subyektәlәri arasında münaqişәlәr
553) Sual:Qarşılıqlı sosial münasibәt subyektlәri arasında olan münaqişәnin mühüm şәrtlәri:
A) tәrәflәrdә birbirlәrinә qarşı yönәlmiş fikir vә mülahizәlәrin mövcudluğu, aralarında qarşıdurma
vәziyyәtinin yaranması
B) Hәr birindә birbirinә zidd maraqların olması vә onları reallaşdırmaq üçün şәraitin olmaması
C) tәrәflәrdә birbirlәrinә qarşı yönәlmiş fikir mövcudluğu vә öz tәlәblәrini açıq şәkildә bildirmәsi
D) tәrәflәrdә birbirlәrinә qarşı yönәlmiş fikir vә mülahizәlәrin mövcudluğu, әn az birindә digәri
üzәrindә qәlәbә qazanmaq istәyinin olması
E) tәrәflәrin әks mövqelәrdә olması vә hәr birinin öz mövqeyini güclәndirmәk üçün fәal fәaliyyәti
554) Sual:Qruplararası münaqişәnin münaqişә vәziyyәtinin tipik subyektiv mahiyyәtini tәsvir edәn
әsas hadisәlәrә daxildir:
A) qarşılıqlı qavramanın “simasızlaşdırılması”; qrupda qeyribәrabәr müqayisә, qrup hәmrәyliyi
B) qrupda qeyribәrabәr müqayisә, qrup atribusiyası; pertentiv şәkildәyişmә
C) qrupda qeyribәrabәr müqayisә, qrup atribusiyası; qarşılıqlı qavramanın “simasızlaşdırılması”
D) qarşılıqlı qavramanın “simasızlaşdırılması”; pertentiv şәkildәyişmә, qrup atribusiyası
E) qarşılıqlı qavramanın “simasızlaşdırılması”; pertentiv şәkildәyişmә, qrup hәmrәyliyi
555) Sual:Yәhudi millәtçiliyi adlanır:
A) iudaizm
B) sionizm
C) impressionizm
D) abolisionizm
E) daosizm
556) Sual:Hansı ölkәdә millәtin formalaşmasında dini amil әsas rol oynamışdır:
A) Israildә
B) Fransada
C) Almaniyada
D) ABŞda
E) Yaponiyada

557) Sual:N.Berdyayev millәtçiliyin iki növünü göstәrir: 1. yaradıcı 2. birlәşdirici 3. sakitlәşdirici 4.
dağıdıcı
A) 1,2
B) 1,3
C) 1,4
D) 2,3
E) 3,4
558) Sual:Toynbiyә görә diaspora: 1. Ona olan ehtiyac aradan qalxdığı zaman yox olacaq 2. Ona
ehtiyac olmadığı tәqdirdә möhkәmlәnәcәk 3. diaspora yerli әhalinin çoxunu idarә edәn, yad hakim
azlığa çevrilәcәk 4. dövlәtlәrin diasporaya ehtiyacı olmayacaq 5. assimilyasiyaya uğrayacaq
A) 1,3,5
B) 1,2,5
C) 1,4,5
D) 2,3,5
E) 3,4,5
559) Sual:Birobican Rusiya tәrkibindә hansı xalqın muxtar mahalıdır:
A) Tatar
B) Başqırd
C) Yәhudi
D) Çukça
E) Qaqauz
560) Sual:Ksenofobiya hansı ölkәlәrdә tәzahür edır:
A) Yeni yaranan
B) Daxili dezinteqrasiya yaşayan
C) Müstәmlәkәlәrdә
D) Çoxmillәtli
E) Tәkmillәtli
561) Sual:Millәtçiliyin tәdqiqi başlamışdır:
A) Millәtin formalaşması ilә
B) Milli dövlәtin yaranması ilә
C) Hәr millәtin unikallığının tәsdiqi ilә
D) Faşizmin yaranması ilә
E) Diasporanın yaranması ilә
562) Sual: Milli dövlәt :
A) Beynәlxalq münasibәtlәrdә müstәqil çıxış edәn homogen vә sosial mәdәni qrup
B) BMTnin tam rәsmi üzvü olan dövlәt
C) Deyure tanınan dövlәt
D) Yalnız bir millәtdәn tәşkil olunan dövlәt
E) Milli maraqlarını tәmin edә bilәn dövlәt

563) Sual: Parçala vә hökm sür prinsipi ilk dәfә tәtbiq olunub:
A) Roma imperiyasında
B) SSRİdә
C) Rusiyada
D) Britaniya imperiyasında
E) Bizansda
564) Sual:I dünya müharibәsi әrәfәsindә әsl xristian mәrkәzi olan Üçüncü Roma imperiyası
yaratmaq kimi dinisiyasi ambisiyası olan dövlәt:
A) İtaliya
B) Fransa
C) Rusiya
D) Almaniya
E) AvstriyaMacarıstan
565) Sual:Rusiya Federasiyasında Yәhudi Muxtar Mahalı hansıdır:
A) Tuva
B) Birobican
C) YamaloNenetsk
D) KabardaBalkar
E) Hәştәrxan
566) Sual:Ekstremist adlanır:
A) Dindәn siyasi mәqsәdlә istifadә edәnlәr
B) Millәtçi ideyalara әsaslananlar
C) Radikal müxalifәt
D) Qeyriqanuni mübarizә vasitәlәrindәn istifadә edәnlәr
E) Mühafizәkar siyasi qüvvәlәr
567) Sual:Kommunist ideologiyasının mahiyyәti:
A) Bütün sәrvәtlәrin dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi vә әmәyә görә bölgü aparılması
B) Burjuaziya ilә fәhlә sinfi arasında sülhә nail olmaq
C) Öz xalqı üçün Yer üzündә cәnnәt yaratmaq
D) Torpağın kәndlilәrә verilmәsi
E) Ölkәdә savadsızlığın lәğvinә nail olmaq
568) Sual: İkinci dünya müharibәsindәn sonra Böyük Britaniyanın ABŞla münasibәtlәri necә
adlanırdı:
A) Xüsusi münasibәtlәr
B) Tәrәfdaşlıq münasibәtlәri
C) Dostluq münasibәtlәri
D) Xeyirxah münasibәtlәr
E) Müttәfiqlik münasibәtlӘRİ
569) Sual:Bunlardan hansı milli münaqişәlәrә aid deyil:

A) Kosovo
B) Gürcüabxaz
C) Dnestryanı )Moldova
D) Koreya böhranı
E) Darfur
570) Sual:Ksenofobiyaya aid deyil:
A) tarixi böhran şәraiti
B) cәmiyyәtin daxili dezinteqrasiyası
C) gәlәcәk qarşısında qorxu
D) öz milli mәnliyini itirmәk qorxusu
E) gәlmәlәrә loyal münasibәt
571) Sual:Lobbiçilik әn çox hansı xalqlarda yüksәk inkişaf etmişdir:
A) müstәqil xalqlarda
B) müstәmlәkә xalqlarında
C) tarixәn güclü dövlәtә malik xalqlarda
D) tarixәn uzun müddәt әrzindә dövlәti olmayan xalqlarda
E) din birliyi olmayan xalqlarda
572) Sual:Millәtçiliyin öyrәnilmәsi başlandı:
A) Gerder tәrәfindәn hәr bir xalqın unikallığının vurğulanması ilә
B) ibtidai icma dövründә
C) sinifli cәmiyyәtә keçid dövründә
D) ilk orta әsrlәrdә
E) «Soyuq müharibә»dәn sonra
573) Sual:Cәnubi Afrika Respublikasında zәnci әhaliyә qarşı irgi ayrıseçkilik siyasәti rejimi:
A) sionizm
B) normanizm
C) aparteid
D) abolisionizm
E) puritanizm
574) Sual:XX әsrin sonlarında ABŞda zәncilәrin hüquqları uğrunda mübarizә aparan cәrәyan:
A) sosial darvinizm
B) ariçilik
C) nasionalsosializm
D) abolisionizm
E) panamerikanizm
575) Sual:Şәxsiyyәtdaxili münaqişәnin tәzahür formaları:
A) nevrasteniya, eyforiya, reqressiya, proyektlәşdirmә, nomadizm, preorientasiya
B) kompromis, qulluq, preorientasiya, sublimasiya, ideallaşdırma, sıxışdırıb çıxarma
C) nevrasteniya, eyforiya, reqressiya, proyektlәşdirmә, nomadizm, rasionallaşdırma

D) nevrasteniya, eyforiya, sublimasiya, ideallaşdırma, nomadizm, rasionallaşdırma
E) nevrasteniya, eyforiya, ideallaşdırma, proyektlәşdirmә, rasionallaşdırma, sıxışdırıb çıxarma
576) Sual:Beynәlxalq siyasi münaqişә anlayışı
A) dövlәtlәr arasında bütün sәviyyәlәrdә vә müxtәlif dәrәcәdә mövcud ola bilәcәk münasibәtlәr
B) dövlәtlәr arasında ziddiyyәtlәrin kәskini
C) dövlәtlәr arasında kompromissin әldә edilmәsi
D) dövlәtlәrin sülh danışıqlarının aparılması
E) dövlәtlәrin daxilindә siyasi sistemlәrin dağılması
577) Sual:Münaqişәdәn sonrakı dövrün mәrhәlәlәri
A) opponentlәrin münasibәtlәrinin qismәn nomallaşması, onların münasibәt¬lәrinin tam
normallaşması
B) opponentlәrin mübarizәsinin dayandırılması
C) münaqişә aparan tәrәflәrin barışığı
D) insidentin başlanması
E) tarazlaşdırılmış qarşıdurma
578) Sual:Münaqişә obyekti
A) münaqişәnin konkret sәbәbi, motivlәri vә hәrәkәtverici qüvvәlәri
B) mübahisәli obyektin tutulub saxlanılması
C) sosial şәraitә uyğunlaşan şәxs
D) sosial münaqişәlәrin nizama salınması prosesi
E) qrup üzvlәrinin davranışı prosesi
579) Sual:Münaqişәnin başa çatması zamanı artıq olan şәrt
A) münaqişәnin müvәqqәti dayandırılması
B) konflikt qarşıdurmadan problemin hәll olunmasına keçid
C) insidentin dayandırılması
D) konflikt şәraitin dәyişdirilmәsi
E) qarşı duran tәrәflәrin birbirinә güzәşt edilmәsi
580) Sual:Münaqişәnin strukturu
A) münaqişәnin sabit elementlәrinin bütöv sistem tәşkil edәn mәcmusu
B) münaqişәnin sadә formasından mürәkkәb formasına keçidi
C) münaqişәdә doğrulmuş ziddiyyәtlәr
D) münaqişә subyektlәri arasında münasibәtlәrin aydınlaşdırılması
E) münaqişәdә iki tәrәfin qabiliyyәti
581) Sual:Münaqişә zamanı eskalasiya
A) opponentlәrin mübarizәsinin kәskin intensifikasiyası
B) mövcud vәziyyәtdәn aydın ifadә olunmamış narazılıq
C) müәyyәn mәqsәdlәri әldә edilmәsi
D) hәyatda bütün baş verәnlәrin xarici sәbәbinin tapılması
E) tәsbit olunmuş psixoloji yönәliş

582) Sual:Aktor
A) fәal subyekt
B) formal tәşkilat
C) beynәlxalq iştirakçı
D) hökumәt qrupu
E) qanunverici orqan
583) Sual:Münaqişә zamanı tarazlaşdırılmış qarşıdurma
A) tәrәflәr birbirinә qarşı durmaqda davam edirlәr, lakin münaqişәnin inten¬sivliyi aşağı düşür
B) opponentlәrin münasibәtlәrinin qismәn pormallaşması
C) opponentlәrin münasibәtlәrinin tam normallaşması
D) münaqişәli qarşıdurma probleminin axtarışı
E) zamanzaman münasibәtlәrin dayandırılması
584) Sual:Konsepsus sözünün mahiyyәti
A) sosial münaqişlәrin nizama salınmasının problemin birgә hәllinә yönәlmiş metodu
B) sosial şәraitә uyğunlaşma
C) müxtәlif yayındırıcı obyektin
D) mübahisәli obyektin tutulub saxlanılması
E) münaqişәlәrin konkret sәbәbini, hәrәktverici qüvvәlәri
585) Sual:İnsident
A) münaqişәdә tәrәflәrin bilavasitә toqquşmasının başlanması üçün formal vasitә (bәhanә)
B) mübarizәnin aparılması normaları
C) birbirinә qarşı yönәldilmiş hәrәkәt
D) münaqişәdә yaranmış ziddiyyәtlәrin aradan qaldırılması
E) mübahisәli obyektin tutulub saxlanması
586) Sual:Münaqişәnin dinamikasının mәrhәlәlәri
A) münaqişәqabağı vәziyyәt (latent dövr), obyektiv problemli vәziyyәtin yaranması
B) münaqişәdә tәrәflәr rәylәrinin verilmәsi
C) qarşıduran tәrәflәrin ziddiyyәtli çıxışları
D) münaqişә aparan tәrәflәrin mübarizәsi
E) münaqişәdәn sonrakı stadiya
587) Sual:Münaqişәnin tanınması üçün hansı şәrt vacib deyil
A) münaqişә başlananda tәkcә şifahi sözlәrdәn istifadә
B) birinci iştirakı ikinciyә qarşı ziyanverici hәrәkәt edir (fiziki, mәnәvi, kütlәviinformasiya
vasitәlәrin istifadәsi)
C) ikinci iştirakçı (rәqib) dәrk edir ki, onun maraqlarına qarşı hәrәkәt yönәldilib
D) bununla әlaqәli o özü dә birinci iştirakçıya qarşı hәrәkat keçir
E) iki tәrәfin birbirinә qarşı hәrәkatı zamanı münaqişәni başlamaq olar
588) Sual:Zaman münaqişәlәrinin mahiyyәti

A) münaqişәnin müddәti, başlanması vә sonu
B) münaqişәnin xarakterini göstәrir
C) münaqişәdә tәrәflәrin rәyini öyrәnir
D) münaqişәdә baş verәn әrazini müәyyәn edir
E) münaqişәdә kompromiss әldә etmәyә çalışır
589) Sual:Mәkan sәrhәdlәrini müәyyәn edәn şәrait
A) münaqişәnin baş verdiyi әrazi (yer)
B) münaqişәdәn asılı olan tәrәflәr
C) münaqişә zamanı yaranan qarşıdurma
D) münaqişәdә әldә olunan kompromiss
E) münaqişәyә qoşulan dövlәtlәr
590) Sual:Münaqişәnin sәrhәdlәrini müәyyәn etmәk üçün üç aspekt
A) mәkan, zaman, daxili sistem
B) daxili, gizli, mәxfi
C) daxili, zaman, mәxfi
D) mәkan, gizli, daxili
E) daxili sistemli, gizli, mәxfi
591) Sual:Münaqişәli davranış
A) mübahisәli obyektin tutulub saxlanılması, yaxud rәqibin öz mәqsәdlәrindәn imtina etmәyә vә ya
onları dәyişdirmәyә vadar edilmәsi mәqsәdilә qarşı tәrәfә yönәldilmiş hәrәkәtlә
B) birgә problemlәrin hәllinin әn yaxşı variantının tapılması
C) münaqişәnin konkret sәbәbi
D) sosial şәraitә uyğunlaşma
E) sosial münaqişәnin nizama salınması
592) Sual:Münaqişәnin funksiyaları
A) informativ, kommunikativ, siqnalverici
B) stereopip, mәslәhәtverici
C) informasion, tәbliğatçı
D) proflematik, informatik
E) tәbliğatçı, siqnalverici
593) Sual:Münaqişә zamanı mübahisә
A) birgә problemlәrin hәllinin әn yaxşı variantının tapılması ilә bağlı fikir ayrılıqları
B) münaqişәnin konkret sәbәbi
C) qrup üzvlәrinin davranışı
D) münaqişә zamanı tәrәflәrin toqquşması
E) münaqişәnin sadә formalarından biri
594) Sual:Münaqişәnin genezisi
A) münaqişәnin yaranış, tәşәkkül anı vә sonrakı inkişaf prosesi
B) münaqişәnin yaranması üçün real әsaslar

C) münaqişәnin sәbәblәri
D) münaqişәnin sadә formalarından daha mürәkkәb formalara tәdrici
E) mübahisәli şәxsin tutulun saxlanılması
595) Sual:Münaqişә zamanı iqtişaş
A) mövcud vәziyyәtdәn aydın ifadә olunmamış narazılıq
B) münaqişә zamanı xarici sәbәblәri tapmağa meyl göstәrmәk
C) davranış növü
D) mübarizә metodu
E) kompromiss variantı
596) Sual:Münaqişәqabağı stadiya
A) münaqişә aparan tәrәflәrin öz gücünü qiymәtlәndirilmәsi
B) münaqişәnin yaranması üçün әsas sәbәb
C) insidentin baş vermәsi
D) münaqişәyә digәr tәrәflәrin qoşulması
E) münaqişәnin başlaması
597) Sual:Münaqişәnin başa çatması prosesini tezlәşdirәn mәslәhәtlәrdәn düzgün ol¬mayanı
A) tәrәflәr mübarizәni dayandırmamalıdırlar
B) danışıqlar zamanı prioritet mәnalı sualların müzakirәsinә verilmәlidir
C) tәrәflәr psixoloji vә sosial gәrginliyin götürülmәsinә çalışmalıdırlar
D) tәrәflәr birbirinә qarşılıqlı hörmәt bәslәmәlidirlәr
E) danışıqlar iştirakçıları konflikt şәraitinin mәxfi hissәsini açıq hissәyә
598) Sual:Kәskin konfliktin sürdüyü müddәt
A) qısamüddәtli, dağıdıcı qüvvәyә malikdir
B) uzun müddәtli
C) tәrәflәrin barışığını gözlәyir
D) üçüncü tәrәfin qarışmasından sonra başa çatır
E) kompromiss әldә olunur
599) Sual:Kәskin sosial münaqişә üçün xarakterik olan hal
A) açıq qarşıdurma
B) gizli qarşıdurma
C) tәrәflәrin ziddiyyәtli qarşıdurması
D) münasibәtlәrin aydınlaşdırılması
E) münaqişәlәrin elan edilmәsi
600) Sual:Beynәlxalq münaqişәnin mәrhәlәlәri
A) uyğunsuzluğun dәrk edilmәsi, gәrginliyin artması, hәrbi güc işlәtmәdәn tәzyiq, müharibә
B) inqilab, vәtәndaş müharibәsi, siyasi rejimin dağılması
C) böhran, inqilab, müharibә, insident
D) vәtәndaş müharibәsi, hәrbi güc işlәtmәdәn tәzyiq
E) insident, inqilab, siyasi rejimin dağılması

