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Fәnn : 0531 Müasir siyasi ideologiyalar
1 Subyektin nәzәr nöqtәsindәn siyasi şüurun sәviyyәlәri bölünür:I) Kütlәvi II) Fәrdi III) Elmi IV)Qrup V) Gündәlik

•

II, III vә IV
I, II vә V
I, II vә IV
III, IV vә V
II, III vә V

2 Müәyyәn tәbәqә vә siniflәri ruhlandıran vә mübarizәyә qaldıran siyasi ideologiyanın funksiyası adlanır:

•

tәnqidi
tәzminedici
normativ
inteqrativ
koqnitiv

3 Siyasi ideologiyanın normativ funksiyası:

•

özündә hәyatın ziddiyәtlәrini әks etdirir
istiqamәtlәndirici müddәaları ehtiva edir
sosialsiyasi narazılığı ümidlә әvәz edir
hakimiyyәtә gәlmә iddialarını legitimlәşdirir
tәnqidi yanaşmanı formalaşdırır

4 Siyasi şüurun nәzәriideoloci komponentinә aid deyil:

•

anlayışlar
biliklәr
prinsiplәr sistemi
davranış modeli
qiymәtlәndirmәlәr

5 Siyasi ideologiyanın funksiyasına aiddir:

•

•

hakimiyyәtin leqallaşdırılması
maliyyә mәnbәyi rolunda çıxış edir
seçki mexanizmidir
qanunverijilik
tәhlükәsizliyi tәminetmә

6 Siyasi ideologiyanın nәzәriyyәçilәrinә aid deyil:

•

Marks
Mangeym
Çörçil
Lenin
Sajent

7 XX әsrin birinci rübündә Demokratik Almaniya dövlәtinin ilk prezidenti seçilmişdi:

•

Hitler
Ebert
Brandt
II Vilgelm
Şuman

8 XX әsrin 20ci illәrindә iki dәfә İngiltәrәnin baş naziri olmuşdu:

•

Qrin
Çemberlen
İden
Çörçill
Makdonald

9 Sosialdemokratların XX әsrin 20ci illәrdәki nailiyyәtlәrinә aiddir:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
8 saatlıq iş günü
azad hәmkarlar ittifaqları
bülleten almaq hüququ
ödәnişli mәzuniyyәt

10 İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra Qәrbi Avropanın bu ölkәlәrindә sosialdemokratlar üstünlük әldә etmir:

•

Finlyandiya vә Niderland
Böyük Britaniya vә Almaniya
Belçika vә Avstriya
Fransa vә İtaliya
Danimarka vә İsveç

11 Sosialdemokratların әn uzunmüddәtli hakimiyyәt illәri hansı ölkәdә olmuşdu:

•

Fransa
İsveç
Danimarka
Niderland
Avstriya

12 XX әsrin 80cı illәrindә sosialdemokratları siyasi arenada sıxışdırırlar:

•

anarxcistlәr
liberallar
mühafizәkarlar
cavab variantlarının hamısı düzgündür
kommunistlәr

13 19811995ci illәrdә Fransa prezidenti olmuşdu:

•

Berne
Le Pen
Mitteran
Şirak
Qoll

14 Avropa Sosialistlәr Partiyası nә vaxt yaradılıb:

•

1993 ildә
1952 ildә
1978 ildә
1933 ildә

1899 ildә

15 Avropa Sosialistlәri Partiyası harada tәsis edilib:

•

Londonda
Berndә
Haaqada
Praqada
Buxarestdә

16 E.Bernşteyni qeyd edin:

•

düzgün cavab variantı yoxdur

17 Konservatizm әhalinin hansı hissәsindә daha populyardır:

•

qadınlar

•

yaşlı nәsil
biznesmenlәr
gәnjlik
ziyalılar

18 Neokonservatizmin fransız mәktәbinә aiddir:

•

Bell
Benua
Gelen
Ştraus
düzgün javab variantı yoxdur

19 Neokonservatizmin prinsiplәr üstünlüyünü göstәrin:

•

әdalәtlilik prinsipinin azadlıq prinsipi üzәrindә
bәrabәrlik prinsipinin azadlıq prinsipi üzәrindә
seçkilik prinsipinin irsilik prinsipi üzәrindә
azadlıq prinsipinin bәrabәrlik prinsipi üzәrindә
müasirlik prinsipinin әnәnәvilik üzәrindә

20 neokonservatizmә görә, demokratiya olmalıdır:

•

bәrabәrliyә әsaslanan
qeyrimәrkәzçi
elitar
totalitar
regional

21 Neokonservatorların iqtisadi baxışları hansı ideologiyaya yaxındır:

•

anarxizm
islahtçıliberalizm
maoizm
kommunizm
Klassik liberalizm

22 Konservatizmin әsas şüarını qeyd edin:

•

Sosial pәrakәndlilik
Әnәnәvi birlik
Ümumi bәrabәrlik
Bәrabәrhüquqlu üzvlük
Fәrdi azadlıq

23 XX әsrin 70ji illәrin sonu80jı illәrin әvvәllәrindә konservatizmin güjlәnmәsinin sәbәblәrinә aiddir:

•

Jәnubi Amerikada vәtәndaş müharibәlәri
SSRİdaxili vәziyyәt
19731974jü illәrin dünya böhranı
1978ji ilin İran ingilabı
düzgün javab variantı yoxdur

24 Liviyada İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edәn dövlәt başçısı:

•

әlBәnna
Qәddafi
Ә.Sadat
Ben Bella
H.Mübarәk

25 Pakistanda İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edәn dövlәt başçısı:

•

Ben Bella
J.Naser
Z.Bhutto
B.Bhutto
Buamәddin

26 Müsәlmanqardaşları tәşkilatı ilkin olaraq yaradıldı:

•

Misirdә
Әfqanıstanda
İndoneziyada
Liviyada
Livanda

27 әljәzair  vәtәnim, islam  dinim, әrәb dili  mәnim dilimdir şüarı ilә çıxış edәn tәşkilat:

•

islahatçıülәmalar
müsәlmanqardaşları
sosialist müsәlmanlar
radikal müsәlmanlar
zeydlәr

28 Maududinin ilk kitabı adlanırdı:

•

Siyasәtdә islam
İslamda jihad
Mәdәniyyәt vә islam
İslamda mәdәni ingilab
Qәrbin ittihamlarına javab

29 İslam fundamentalistlәrinin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

irqi vә dini fәrqlәri yox etmәk
müasir dünya sisteminin inkarı
millәtçilik, kommunizm vә demokratiya islam dünyasını tәnәzzülә aparır
düzgün javab variantı yoxdur
konstitusiyası quran olan dövlәt yaratmaq

30 Mötәdil fundamentalizmin yayılma әrazisinә aiddir

•

Sәudi Әrәbistan
Banqladeş
Malayziya
İndoneziya
javab variantlarının hamısı düzgündür

31 Seyid Qütb yox edilmәli bütlәr sırasına daxil edirdi:

•

javab variantlarının hamısı düzgündür
millәti
partiyanı
xalqı

ordunu

32 Seyid Qütb hansı ildә edam olunur:

•

1967
1942
1971
1954
1965

33 2004jü ildә Biz qәrb şәhәrlәrini yerlәyeksan edәjәyik bәyan edәn tәşkilat:

•

Hәmas tәşkilatı
«Abu Hәfs әlMasrinin briqadası»
Müsәlmanqardaşları tәşkilatı
javab variantlarının hamısı düzgündür
«İslamın qılınjı» tәşkilatı

34 İran hansı ildә İslam Respublikası elan edildi:

•

1982 il
1970 il
1966 il
1985 il
1979 il

35 Avropanın hansı paytaxtını çay üzәrindә Beyrut adlandırırlar:

•

Roma
Paris
Sofiya
Buxarest
London

36 Zülfüqar Bhuttonu qeyd edin:

•

37 İlkin olaraq fundamentalizm hansı jәrәyanla bağlı işlәnmişdi:

•

avropa bidәtçilәri
radikal sağçıların terror tәşkilatı
amerikan protestantizmin bir qolu
ismaililәr
düzgün javab variantı yoxdur

38 Maoizmin prinsiplәrinә daxil deyil:

•

Milli miflәrin tәbliğatı
Ziyayılar cәmiyyәtin aparıcı tәbәqәsidir
Müharibә qaçılmazdır vә siyasәtin davamıdır
sosializmin qurulması vasitәsi xalq ingilabıdır
ingilabın әvvәli vә sonu yoxdur

39 Anarxizm hansı ictimai institutun qalmasını mümkün hesab edirdi:

•

•

hәmkarlar ittifaqları
dövlәt
vergilәr
ordu
polis

40 Ralf Çaplinin yaratdığı anarxizm rәmzi:

•

Dәmirbarmaqlılar arasında planet
qara bayraq
qara pişik
dairә daxilindә «A» hәrfi
qaraqırmızı bayraq

41 Maoizm ideologiyalı partiya bu ölkәdә yoxdur:

•

Banqladeş
Peru
Filippin
Avstraliya
Hindistan

42 Bolşeviklәrin ingilabın inkişafı ilә bağlı Birinci Dünya Müharibәsindәn gözlәniltilәrinә aid deyil:

•

ingilabın bütün Avropaya sirayәt etmәsi
İngilabın yalnız bir ölkәdә baş vermәsinin mümkünlüyü
öz hökümәtlәrinin mәğlub olması
imperialist müharibәnin vәtәndaş müharibәsinә çevrilmәsi
Birlәşmiş Avropa Ştatlarının yaradılması

43 Ümumdünya sosialist ingilabının inkişafı ilә bağlı Leninin fikrini nә dәyişmәyә vadar etdi:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
hakimiyyәt iddialarını bir ölkә ilә mәhdudlaşdırması
marksizmdәn imtina etdiyi üçün
Antanta vә alman blokunun sosialistlәrinin öz dövlәtlәrini müharibә dә dәstәklәmәlәri
partiya yoldaşlarının tәzyiqi altında

44 Solçu ekstremizmin әsas mahiyyәtinә aid deyil:

•

uzunmüddәtli strategiya hazırlamaqdan uzaqdırlar
mövcud dövlәt quruluşunun dağıdılması
әdalәtli ictimai quruluşa әn radikal vә sürәtli üsullarla nail olmaq
müqәddәs ideya uğrunda istәnilәn qurbanları vermәk olar
hakimiyyәtә gәlmәyә sәy göstәrirlәr

45 Kropotkinin anarxizm tәlimi әsasәn hansı tәbәqәyә istiqamәtlәnmişdi:

•

ziyalılara
fәhlәlәrә
kәndlilәrә
dindarlara
xırda sәnayeçilәrә

46 Maks Ştirner hansı tәşkilatın yaradılmasını tәklif edirdi:

•

«eqoistlәr ittifaqı»
«yaşıllır liqası»
«ingilabçılar dәrnәyi»
«anarxistlәr klubu»
«azad insanlar birliyi»

47 Pyer Prüdon dövlәt hakimiyyәtini nә ilә әvәz etmәyi tәklif etmirdi:

•

özünüidarә
düzgün cavab variantı yoxdur
federalizm
mәrkәzdәnqaçma
azad müqavilә

48 Uilyam Qodvinin tәmәli qoyduğu anarxizm növünü qeyd edin:

•

anarxoindividualizm
sosial anarxizm
dini anarxizm
yaşıllar anarxizmi

avnarxokommunizm

49 M.Ştirnerin tәmәli qoyduğu anarxizm növünü qeyd edin

•

düzgün cavad variantı yoxdur
dövlәt anarxizmi
anarxoindividualizm
anarxofederalizm
anarxokommunizm

50 Avropa anarxizmin atası hesab edilir:

•

Kropotkin
Ştirner
Bakunin
Prüdon
Qodvin

51 Çin kommunizminin ideoloci fundamentini tәşkil etdi:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
milli qürur
beynәlmillәlçilik
irqçilik nәzәriyyәsi
mәdәni tәrәqqi konsepsiyası

52 Mao Tzedunun fәlsәfi konsepsiyasına aid deyil:

•

Müharibә  kәndli ingilabına ziddir
Sülh müharibәnin әksidir
Müharibә siyasәtin xüsusi formasıdır
Siyasәt özünәmәxsus müharibә növüdür
Müharibә siyasәtin davamıdır

53 1908ji ildә mötәdil sosialistlәr partiyası harada yaranır:

•

İranda
İndoneziyada

Türkiyәdә
Liviyada
Misirdә

54 1909ju ildә Mübarәk sosialist partiyası harada yaradılır:

•

Suriyada
İraqda
Fәlәstindә
Misirdә
Filippindә

55 Camal әdDin әlәfqanini qeyd edin:

•

56 Siyasi islamın birinci dalğasının ideoloqu:

•

Ә. ӘlMaududi
Hәsәn әnBәnna
C.Naser
C.әlӘfqani
M.әlQәddafi

57 Müsәlman sosializmini SSRİ ideoloqu:

•

Z.Bhutto
H.Buamәddin
M. әsSibai
M. SultanQaliyev
Seyid Qütb

58 Siyasi islamın üçüncü dalğasına aiddir:

•

islam fundamentalizmi
müsәlman millәtçiliyi
C. әlӘfqani
panislamizm
Ә.Ağayev

59 Panislamizm nә vaxt yaranmışdı:

•

XX әsrin sonlarında
XX әsrin birinji yarısında
XIX әsrdә
XVI әsrdә
XVIII әsrdә

60 Panislamizm hәrәkatı nәyә javab olaraq formalaşır:

•

Rusiyanın tәzyiqinә
Qәrbin müstәmlәkә siyasәtinә
millәtçiliyin inkişafına
Çinin mәdәni iddialarına
türkçülüyün inkişafına

61 Panislamizmin mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

müsәlmanlar arasında fikirayrılıqlarını aradan qaldırmaq
Qәrbin mәdәni hüjumuna javab vermәk
müstәmlәkә siyasәtinә qarşı müsәlmanların sәylәrini birlәşdirmәk
Çinlә ittifaq modelini yaratmaq

•

Qәrbin ideoloci hüjumuna javab vermәk

62 İslam sosializmi kitabının müәllifi kimdir:

•

M. әsSibai
әlBәnna
әlӘfqani
әlMaududi
Seyid Qütb

63 İslam sosializmi әsәri yazılıb:

•

XVIII әsrdә
XX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrdә
XVII әsrdә

64 Mustafa әsSibai hansı tәşkilatın nümayәndәsi idi:

•

düzgün javab variantı yoxdur
gәnc müsәlmanlar qrupunun
müsәlman sosialistlәr tәşkilatının
müsәlmanqardaşları tәşkilatının
islahatçımüsәlmanlar partiyasının

65 Bir çox müsәlman ideoloqları sosialist jәmiyyәtin ilkin forması kimi qeyd edirdilәr:

•

islam banklarını
Türkiyә Jümhuriyyәtini
Osmanlı imperiyasının ilk dövrünü
şiәliyi
müsәlman ümmasını

66 Müsәlman qardaşları tәşkilatı XX әsrin 3040 illәrindә öz tәsirini hansı ölkәyә yaydı:

•

Fәlәstin
Suriya

•

javab variantlarının hamısı düzgündür
Livan
İraq

67 Misirin hansı prezidenti Müsәlman qardaşları tәşkilatının üzvü olmuşdu:

•

Sәlahaddin
düzgün javab variantı yoxdur
Naser
H.Mübarәk
Ә.Sadat

68 SSRİdәki Tәbiәti mühafizә drucinalarının hәyata keçirdiklәri proqramlara aid deyil:

•

çirklәndirmә ilә mübarizә
ekoloci tәbliğat
ekoloci proqramları maliyyәlәşdirmә
ekoturizm
ekoloci tәhsil

69 Patsifistlәrin mübarizә metodlarına aid deyil:

•

piket
kütlәvi diversiyalar
marşlar
nümayişlәr
«canlı zәncir»

70 XX әsrin 80cı illәrindә ekoloci hәrәkatın canlanmasına sәbәb oldu:

•

«Qrinpis» tәşkilatının yaradılması
ümümdünya iqtisadi böhranı
Filadelfiya partlayışı
Çernobıl qәzası
SSRİdә «yenidәnqurma»

71 XX әsrin 60cı illәrindә ekoloqların verdiyi hansı proqnoz doğrulmadı:

•

«Artım sәrhәdi» hәlә keçilmәyib
texniki cәhәtdәn inkişaf etmiş dövlәtlәrdә ekoloci vәziyyәt yaxşılaşdı
«insanlığın sonu» ilә bağlı ssenarilәr hәyata keçmәdi
demoqrafik partlayış baş vermәdi
cavab variantlarının hamısı düzgündür

72 Yaşıllar hәrәkatının nümayәndәlәri Byutikofer vә Rot 19982005 illәrdә hakimiyyәtdә tәmsil olunmuşdular:

•

Almaniyada
İtaliyada
Fransada
ABŞda
Belçikada

73 Patsifistlәrin rәmzi olan canlı:

•

delfin
boz göyәrçin
cavab variantlarının hamısı düzgündür
ağ fil
ağ göyәrçin

74 2001ci ilin Yaşıllar Xartiyası qәbul olunmuşdu:

•

Praqada
Kanberrada
Ottavada
Sidneydә
Parisdә

75 BenKonditi qeyd edin:
düzgün cavab variantı yoxdur

•

76 yaşılların tәlәblәrinә daxid deyil:

•

dünyanın tәbii ehtiyatlarının yenidәn әdalәtli bölgüsü
istehsal vә istehlakın daimi artımından imtina
tәbiәtdәn istifadәnin әnәnәvi üsullarına dönmәk
dünya ticarәtini azaltmaq
şәhәrlәrin lәğvi vә hamının kәnd şәraitinә dönmәsi

77 Yaşıllar ın dayanıqlıq prinsipi nәzәrdә tutur:

•

resursların tükәnmәsinin onların bәrpası nın tәmin edilmәsi yolu ilә tәmini
hakimiyyәt orqanları ilә danışıqlarda sәrt mövqedәn çıxış
heyvanat alәmi ilә insanların bәrabәr hüquqlarının tәmini
siyasi partiyaların dayanıqlı inkişafını
müәyyәn iqtisadi sәviyyәdәn daha irәli getmәmәyi

78 әqidәsindәn asılı olaraq hәrbi xidmәtdә seçim vermәyә çağıran beynәlxalq tәşkilat:

•

Beynәlxalq Reportyorlar Birliyi
Beynәlxalq Amnistiya
NATO
MBD
QUAM

79 Eyni hәrәkat adlarına aid deyil:

•

patsifizm hәrәkatı
yaşıllar hәrәkatı
ekoloci hәrәkat
invayromental hәrәkat
tәbiәti mühafizә hәrәkatı

80 XX әsrin 60cı illәrinin gәnclәr vә ekoloci hәrәkatları özündә birlәşdirir:

•

BenKondit
Byutikofer
Rot
Taqqart
Uotson

81 Texnikanın inkişafı hansı ekoloci tәhlükәlәrә sәbәb olur:

•

tәhlükәli kimyәvi maddәlәrin tullantıları
radiasiya
cavab variantlarının hamısı düzgündür
sintetik materiallar

neftin suya dağılması

82 SSRİdә Tәbiәtin Mühafizәsi üzrә Drucinalar Hәrәkatı yaradılmışdı:

•

1989 ildә
1930 ildә
1972 ildә
1917 ildә
1991 ildә

83 SSRİdәki Tәbiәti mühafizә drucinalarının fәaliyyәtinә daxil deyil:

•

kütlәvi etiraz aksiyalarının tәşkili
brakonyerliklә mübarizә
Yeni il qabağı küknar ağaclarının kütlәvi sürәtdә qırılması ilә mübarizә
yeni qoruqlarının yaradılmasında tәşәbbüskarlıq
yerli hakimiyyәtin ekoloci tәdbirlәrini dәstәklәmәk

84 Siyasi ekstremizmin beynәlxalq miqyasda nümunәsinә aid deyil;

•

Mao Dzedunun «kәnd inqilabı»
«Proletar ingilab»
Ruzveltin «Yeni xәtt» siyasәti;
faşizmin «yeni dünya nizamı»
«ümumdünya islam ingilabı»

85 Dövlәtdaxili ekstremizm nümunәlәrinә aid deyil:

•

Fransanın miqrasiya siyasәti
SSRİdә QULAQ
Kambocada Pol Pot recimi
Faşist Almaniyasında konslagerlәr
Şimali Koreyada indiki recim

86 Birinci dalğa skinxedlәrinin qızıl çağı:

•

1952ci il
1969cu il

•
1985ci il
1948ci il
1978ci il

87 İkinci dalğanın skinxedlәrinin geyim stili nәyә hesablanmışdı:

•

müasir geyim standartlarına üsyan kimi
kütlәvi yürüşlәrә
nizamlı ordu üslubuna
dağ sәfәrlәrinә
küçә davaları

88 Faşistlәr skinxedlәri öz tәrәfinә necә cәlb etdilәr:

•

oxşar musiqi zövqlәri ilә
hakimiyyәt vәd edәrәk
skinklubların yaranmasını maliyyәlәşdirәrәk
sadә ideyaları ilә cәlb edәrәk
daha güclü olduqlarını nümayiş etdirәrәk

89 ABŞda XX әsrin 70ci illәrindә mövcud olmuş skinxed qruplarına aid deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
yәhudiskinxedlәr
ağdәriliskinxedlәr
qaradәriliskinxedlәr
puertorikalı skinxedlәr

90 ABŞda natsiskinlәrin yaranmasında kimin böyük rolunu qeyd edirlәr?

•

mafioz qrupların
respublikaçıların
oliqarxların
KİVlәrin
demokratların

91 Polşa, Çexiya, Macarıstan, Xorvatiya, Bolqarıstanda natsiskinxedlәrin әsas qurbanına çevriliblәr:

•

zәncilәr
qaraçılar
yәhudilәr
ruslar
türklәr

92 Faşist ideyalarını yayan partiyaların Avropada seçkilәrdә böyük uğurlar әldә etdiklәri ölkәlәrә aid deyil:

•

Avstriya
Fransa
İsveçrә
Hollandiya
Çexiya

93 ABŞdakı Milli alyans neofaşist partiyasının şüarlarına aid deyil:

•

düzgün cavab variantları yoxdur
zәncilәri geri  Afrikaya göndәrmәk lazımdır
yәhudilәr partiyanın üzvü ola bilmәzlәr
partiyanın üzvü yalnız ağdәrilәr ola bilәr
Yәhudilәri vә cinsi azlıqları şaxtalara atmaq lazımdır

94 Avropada ifrat millәtçilәrin son әn böyük cinayәti baş verib:

•

2007 ildә London metrosunda
2005 ildә İtaliyada
2010 ilin yazında Fransada
2011 ilin yayında Norvecdә
2003 ildә İspaniyada

95 XX әsrin sonlarından İtaliya faşistlәrinin rәmzinә çevrildi:

•

Sofi Lorenin nәvәsi
Mussolinin nәvәsi
Berluskoninin kiçik oğlu
Kolizey abidәsi
düzgün cavab variantı yoxdur

96 İtaliya neofaşistlәri hansı ictimai qruplar arasında daha çox yayılıblar:

•

Millәtçi ziyayılar
Siciliya mafiozları
«Napoli» vә «İnter» klublarının fanatları
«Roma» vә «Latsio» klublarının fanatları
Genuya oliqarxları

97 Böyük Britaniyada nәşr olunan radikal sağçı cürnallara aid deyil:

•

«Ari döyüşçüsü»
«Tayms»
«Hücum silahı»
«Qann vә Şәrәf»
düzgün cavab variantı yoxdur

98 Fransada XX әsrin sonlarıXXI әsrin әvvәllәrindә faşist tipli partiya lideri:

•

Xayder
Larsen
Bloxer
Le Pen
der Vart

99 Natsiskinxedlәrin rәmzlәrinә aid deyil:
düzgün cavab variantı yoxdur

•

100 Solçu ekstremizmә aid deyil:
Solçueserlәr
Almaniyada «Qırmızı ordunun fraksiyası»
İtaliyada «qırmızı briqadalar»

•

XIX әsrdә rus xalqçıları
İtaliya faşizmi

101 Faşizmin nәzәri әsaslarına daxil deyil:

•

«tәbii sәrhәdlәr» nәzәriyyәsi
antimarksizm
dövlәt canlalıran hәyat qanunauyğunluqlarına tabedir
«Milli sosializm» ideyası
beynәlmillәlçilik

102 Mussolini hәyata keçirdiyi terroru adlandırırdı:

•

açıq sәma
ekoloci tәmizlәmә
mәnәvi paklıq
tozsoran әmәliyyatı
ictimai gigiyena

103 Çörçill faşizmi adlandırmışdı:

•

kommunizmin eybәcәr övladı
totalitar düşüncәnin mәhsulu
ingilislәrin görmәk istәmәdiyi div
Pandora qutusunun sonuncu әşyası
kapitalizmin ögey övladı

104 Siyasi ekstremizmin obyekti qismindә çıxış edә bilәr:

•

cәmiyyәtin hәyat tәminatının әsas sistemlәri
cavab variantlarının hamısı düzgündür
dövlәt quruluşunun ayrıayrı elementlәri
dövlәt quruluşu
siyasi partiyalar

105 Yeni vә tәhlükәli ekstremizm növünü qeyd edin:
mәdәni

•

telefon
nüvә
ekoloci
elektron

106 Siyasi ekstremizmin inkişafı üçün münbit şәraitә aiddir

•

әhalinin böyük hissәsinin müflislәşmәsi
әhalinin ideolocimәnәvi tәnәzzülü
cavab variantlarının hamısı düzgündür
ictimai hәyatın total kriminallaşması
uzun müddәtli sosialiqtisadi böhran

107 Faşizm ideologiyasının mәrkәzi ideyalarına aid deyil:

•

fürerlik prinsipi
düzgün cavab versiyası yoxdur
irqi üstünlük
dövlәt maşının tam hökmranlığı
hәrbi ekspansiya

108 Hitlerә görә, partiyasının tarixi vәzifәlәrindәn biri:

•

marksizmi yox etmәkdir
neofaşizm üçün zәmin yaratmaqdır
düzgün cavab variantı yoxdur
Roma imperiyasının sәrhәdlәrini bәrpa etmәkdir
hamını partiyanın üzvü etmәkdir

109 İtaliyalı filosof Kroçe faşizmi hesab edirdi:

•

mәzlum xalqın haqq sәdası
ifrat vәtәnpәrvәrliyin fәsadı
iqtisadi böhranın tәbii nәticәsi
Avropanın «mәnәviyyat xәstәliyi»
mәtbuatın yaratdığı nağıl

110 Faşistlәrә istәnilәn yeni çaylara, dağ silsilәrinә vә s. iddia etmәk imkanı verәn nәzәriyyә adlanırdı

•

mәhdudiyyәtsiz ehtiyaclar
alman çәkmәsi
sonsuz okean
tәbii sәrhәdlәr
qlobal Almaniya

111 Skinxed sözünün hәrfi mәnası:

•

ağ adam
dәmir adam
döyüşkәn buzov
küçә döyüşçüsü
dazbaş

112 İlk skinxedlәr formalaşır:

•

Fransada
Almaniyada
İngiltәrәdә
Macarıstanda
Norvecdә

113 Birinci dalğanın skinxedlәri әsasәn hansı tәbәqәlәrin nümayәndәlәri idilәr:

•

hәrbçilәr
müflislәşmiş fermerlәr
orta sahibkar
liman vә inşaat fәhlәlәri
region hәkim vә müәllimlәri

114 Skinxedlәrlә әmәkdaşlıq edәn sağçı partiyalara aid deyil:

•

Norveç SosialDemokrat Partiyası
Cuntas Espanolas
Vәams Bloku
Macar maraqlara Partiyası
Niderland 86 Mәrkәz Partiyası

115 Fransanın ifrat sağçı partiyası adlanır:

•

Fransa Xalq Partiyası
Fransa Milli Cәbhәsi
Fransa Xalq Maarifçilәri
Frankofillәr Tәşkilatı
Fransa Әsillәr Cәmiyyәti

116 Norveçin radikal sağçı partiyası adlanır:

•

Milli Birlik Partiyası
Norveçlilәr partiyası
Norveç Xalq Partiyası
düzgün cavab variantı yoxdur
Norveç Sosialist Partiyası

117 Fransa radikal sağçı partiyasının әsas şüarı:

•

Әvvәlcә  fransızlar!
Әcnәbilәrә yox!
Fransa fransızlar üçün
Köklәrә qayıdış
Ari birliyi  son mәqsәd

118 XX әsrin 2ci yarısında xristiandemokratların güclü olduqları ölkәlәrә aid deyil:

•

Böyük Brtaniya
İtaliya
Almaniya
Çili
Macarıstan

119 Katolik hәmkarlar ittifaqlarını liberalizm vә sosializmdәn üstün tutan müәllif:

•

Roma papası XIII Piy
Roma papası XI Benedikt
Roma papası XIII Lev
düzgün javab variantı yoxdur

Roma papası X Lev

120 Almaniyada XIX әsrdә xristiandemokratik jәrәyanın aparıjı nümayәndәsi:

•

XI Benedikt
Adenauer
fon Ketteler
Sturtso
Şuman

121 Vatikan İtaliya Xalq Partiyasını bağlamağa niyә vadar etdi:

•

partiya rәhbәrliyi ilә Roma papası arasında şәxsi әdavәtә görә
partiyanın Vatikanın rәsmi xәttinә qarşı çıxdığı üçün
partiyadaxili seçkilәrdәki saxtakarlığa görә
katoliklәrin siyasi hәyatda fәal iştirakını bәyәnmәdiyi üçün
partiyanın fәhlә hәrәkatında aktiv iştirakına görә

122 Sturtso 20ji illәrin ortalarında yeni beynәlxalq hәrәkatı yaradır:

•

Vyanada
Praqada
Parisdә
Berlindә
Venesiyada

123 XX әsrin ortalarında İtaliya XristianDemokratik partiyasını hakimiyyәtә gәtirәn lider:

•

Berluskoni
Ketteler
Qasperi
Mussolini
Sturtso

124 Alman XristianDemokratik İttifaqın tәsisçisi:
Brandt
Sturtso

•

fon Ketteler
Adenauer
Şuman

125 Sosialist bloku dağıldıqdan sonra xristiandemokratik partiyalar populyarlaşır:

•

Litva
javab variantlarının hamısı düzgündür
Çexiya
Majarıstan
Ukrayna

126 Klassik xristian demokratiyasının tәrәfdarları ideologiyanın janlanması ümidlәrini bağlayırlar:

•

Şimali Avropa ilә
Latın Amerika ilә
Şimali Amerika ilә
Qәrbi Afrika ilә
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ilә

127 ABŞın hansı prezidentinin yeni kursunun tәmәlini islahatçıliberalizm tәşkil edirdi:

•

F.Ruzvelt
T.Ruzvelt
J.Karter
V.Vilson
J.Buş

128 Fridmanın әsәri adlanırdı:

•

İqtisadiyyat
Dövlәtin bölgüsü haqqında
Kapitalizm vә azadlıq
Siyasi kurs
Leviafan

129 Neoliberalizmin çiçәklәnmәsi siyasi inkişafın hansı meyli ilә әlaqәlәndirilir:

•

ikiqütblülük
regionlaşma
qloballlaşma
proteksionizm
«soyuq müharibә»

130 Neoliberalizmin ideyaları hansı beynәlxalq tәşkilatın әsasını tәşkil edir:

•

ÜTT
NATO
BMT
QUAM
MDB

131 Neoliberalizmin ideoloqlarına aiddir: I) F.Xayek II) M.Fridman III) E.Yunger IV) D.Bell V) M.Tetçer

•

III vә IV;
I vә V;
I vә II;
IV vә V;
II vә IV.

132 Neoliberalizm siyasi kursu hansı Jәnubi Amerika dövlәtindә XX әsrin sonlarında böyük uğursuzluğa düçar oldu

•

Qayana
Braziliya
Argentina
Çili
Surinam

133 T.Qrinin hazırladığı doktrina nejә adlanırdı:

•

pozitiv azadlıq
rifah dövlәti
kollektiv xoşbәxtlik
ilkin bәrabәrlik
qaravulçudövlәt

134 Avropanı monoetnik milli dövlәtlәrә bölmәyi tәklif edәn ABŞ prezidenti

•

A.Linkoln
F.Ruzvelt
C.Karter
T.Ruzvelt
V.Vilson

135 әrәb millәtçiliyin nümayәndәlәrinә aid deyil:

•

Nәsir
Әsәd
İdi Amin
M.Qәddafi
S.Hüseyn

136 Azәrbaycanda islamçılıq ideyalarını ilk tәbliğ edәnlәrdәn idi:

•

M.Ә.Sabir
әlӘfqani
N.Nәrimanov
Ә.Ağayev
M.F.Axundov

137 Sırf siyasi xarakter daşımayan ideologiyaları qeyd edin: I) yaşıllar ideologiyası; II) feminizm; III) liberalizm; IV) patsifizm; V) faşizm

•

I, II vә III
III, IV vә V
I, III vә V
II, III vә IV
I, II vә IV

138 Qadınsiyasi xadimlәrә aid deyil:

•

Aqata Kristi
Tansu Çillәr
Hillari Klinton
M.Tetçer

Bәnazir Bhutto

139 Yeni Azәrbaycan Partiyası ideologiyasını qeyd edin:

•

anarxizm
mәrkәzçimühafizәkar
radikalmillәtçi
solçuliberal
feminizm

140 Azәrbaycanda bu adlı partiya fәaliyyәt göstәrmir:

•

«Doğru Yol»
«Müsavat»
«Ana Vәtәn»
«Xalq Cәbhәsi»
«Yeni Azәrbaycan»

141 İfrat millәtçiliyin tәrifinә daxil deyil:

•

dini dözümsüzlüyü dәstәklәyirlәr
ekstremizmә gәtirib çıxarır
separatizmә gәtirib çıxarır
düzgün cavab variantı yoxdur
milli müstәsnaslıq ideyasını dәstәklәyirlәr

142 Monoetnik dövlәtlәrә aid deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
Şimali Koreya
Yaponiya
Böyük Britaniya
Ermәnistan

143 Polietnik dövlәtlәrә aid deyil:

•

İspaniya
Avstraliya

•

Ermәnistan
Azәrbaycan
Moldova

144 İslahatçı liberalizmin inkişaf zirvәsi tәsadüf edir:

•

20 әsrin 50ci illәrinә
Kennedi vә L.Consonun hakimiyyәt illәrinә
T.Ruzveltin hakimiyyәt illәrinә
F.Ruzveltin prezidentlik dövrünә
Trumenin hakimiyyәt illәrinә

145 Klassik liberalizmin gәtirdiyi demokratiyanın 4 rәmzinә daxil deyil:

•

kollektivçilik
qardaşlıq
bәrabәrlik
individuallıq
azadlıq

146 Klassik vә islahatçı liberalizm arasında irsilik körpüsünü bu şәxsin әsәrlәri oynamışdı:

•

F.Ruzvelt
J.Mill
T.Ruzvelt
T.Hobbs
J.Lokk

147 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi xüsusәn artdı:

•

19171920ji illәr әrzindә
19201924jü illәr әrzindә
düzgün javab variantı yoxdur
Birinji Dünya Müharibәsi illәrindә
19291933jü illәrin dünya böhranı

148 Jon Lokku qeyd edin:

•

149 Ş.Monteskyeni qeyd edin:

•

150 Jon Milli qeyd edin:

•

151 Bu әlamәtlәr hansı siyasi partiya tipinә mәxsusdur: I) partiyadaxili hәyatın ciddi şәkildә nizamlanması; II) hakimiyyәtә gәldikdәn sonra qısa
müddәt әrzindә bürokratlaşır

•

avanqard
icmapartiya
«cib» partiya
dindarlara istiqamәtlәnmiş
parlament

152 Bu әlamәtlәr hansı siyasi partiya tipinә mәxsusdur: I) üzvlәri nisbәtәn azdır II) konkret sosial bazası yoxdur III) liderin partiya üzvlәrinә tәsiri
mütlәqdir

•

avanqard
«cib» partiya
sosialist yönümlü
icmapartiya
parlament

153 Müasir burcua partiyalarının sәlәflәrindәn fәrqi:
variantların hamısı düzgündür
iqtisadiyyatda bazar münasibәtlәrindәn imtina ediblәr

•

•

muzdlu qüvvәnin maraqlarını daha çox nәzәrә alırlar
rәqabәtdә maraqlı deyillәr
seçkilәrdә daha passiv şәkildә iştirak edirlәr

154 Sosialist yönümlü partiyaların ümumi jәhәtlәrinә aid deyil:

•

әsasәn fәhlә sinfinin maraqlarını tәmsil etmәk
jәmiyyәtdә sosial әdalәtin bәrqәrar olması
zәhmәtkeşlәrin hәmrәyliyinә nail olmaq
muzdlu işçilәrin hüquqlarının qorunmasını tәmin etmәk
proletariatın diktaturasına jan atmaq

155 Millidemokratik mübarizә әsasında yaranan siyasi tәşkilatlara aiddir:

•

Şotland partiyası
Litva Xalq Jәbhәsi hәrәkatı
Hind Milli Konqressi
javab variantlarının hamısı düzgündür
Uels partiyası

156 Partiyaların parlamentdәki nümayәndәlәrinә tәsir etmәnin effektiv üsullarından biri adlanır:

•

tәnqid
impiçment
tәhdid
diaspora
lobbi

157 Millidemokratik partiyaların böhran şәraitindә hansı istiqamәtdә dәyişmәsi tәhlükәsi mövjuddur:

•

mәrkәzçidindar
ifratislahatçı
solçuradikal
sağçıradikal
ifratliberal

158 İjma yaxud klbu partiyalara aiddir:

•

«yaşıllar» partiyaları
«göylәr» partiyaları
müxtәlif assosiasiyalar
cavab variantlarının hamısı düzgündür
maraqlar üzrә klublar

159 Müasir dövrdә partiyaları klassik proqramlarından imtina etmәyә nә vadar edir?

•

Maliyyә problemlәri
Hökümәtin tәlәbi
Konstitusiyalarda dәyişikliklәr
Liderlәrin partiyadaxili mәsәlәlәrә tәsirinin artması
«Xalq partiyası» konsepsiyası

160 Aşağıdakılardan hansı siyasi partiyaların inteqrativ funksiyasına daxildir:

•

müәyyәn tәbәqәlәrin maraqlarının tәmsili
münaqişәlәrin yumşaltması
liderlik uğrunda mübarizә
kadrların seçimi
siyasi kursun hazırlanması

161 Bunlardan hansı marksist yanaşmaya aid deyil:

•

sosialist yönümlü partiyalar
burjua partiyaları
seçki kampaniyası üçün partiyalar
millidemokratik partiyalar
dindarlara istiqamәtlәnmiş partiyalar

162 Partiya sistemlәri tiplәrinә aid deyil:

•

burjuademokratik
millidemokratik
avtoritar
faşist
sosialist

163 Siyasi partiyaların tәdqiqatçılarına daxil deyil:

•

Remark
Tokvil
Ostroqorski
Marks
Veber

164 Vәtәndaşların hәrhansı seçkilәrdә iştirak etmәkdәn yayınması adlanır:

•

eqoizm
absurd
politeizm
absenteizm
prezenteizm

165 Sosialist yönümlü partiyalara aid deyil:

•

liberal
sosialdemokrat
leyborist
variantların hamısı düzgündür
kommunist

166 Siyasi partiyaların tәsnifatına marksist yanaşması hansı meyara әsaslanır:

•

ideoloci vә sosialsinfi
funksional
idarәedilmә
maliyyәlәşmә
tәşkilatlanma

167 Siyasi partiyaların tәsnifatına S.Koenin yanaşması hansı meyara әsaslanır:

•

ideoloci vә sosialsinfi
funksional
idarәedilmә
maliyyәlәşmә

tәşkilatlanma

168 XX әsrin son rübünә qәdәr әhalinin imkanlı tәbәqәlәri hansı partiyalara sәs verirdilәr:

•

düzgün javab variantı yoxdur
anarxist
solçu
sosialist
liberal vә mühafizәkar

169 Müasir dövrdә seçiçilәrin artıb:

•

partiyalara münasibәtdә «muxtariyyәt»lәri
partiyalara tәzyiq vasitәlәri
rәylәrinin nәzәrә alınması şansları
partiya lideri seçilmәk imkanları
javab variantlarının hamısı düzgündür

170 Patsifizm termini ilk dәfә tәtbiq olundu:

•

1886cı ildә
1878ci ildә
1933cü ildә
1913cü ildә
1902ci ildә

171 İlk patsifizm yönümlü tәşkilatlar yaradılır:

•

İkinci Dünya müharibәsindәn sonra
İngiltәrә burcua ingilabı dövründә
Napoleon müharibәlәri dövründә
Xaç yürüşlәri zamanı
Birinci Dünya müharibәsindәn sonra

172 Müasir yaşıllar hәrәkatının yaradılması bağlı idi:

•

1945ci ildә İkinci Dünya Müharibәsinin sonu ilә
1968ci ilin tәlәbә hәrәkatı ilә

•
1986ci ild baş vermiş Çernobıl qәzası ilә
XX әsrin 70ci illәrinin dünya böhranı ilә
Elmitexniki ingilabın XXәsrin 80cı illәrindә inkişafı ilә

173 Qrinpis tәşkilatı yaradılıb:

•

1983cü ildә
1946cı ildә
1971ci ildә
1978ci ildә
1955ci ildә

174 Yaşıllar ın qlobal xartiyası qәbul edilmişdi:

•

2001ci ildә Kanberrada
1987ci ildә Moskvada
1998ci ildә Belqradda
1994cü ildә Dehlidә
2007ci ildә Londonda

175 Patsifizm sözünün hәrfi tәrcümәsi:

•

sülhyaradan, barışdırıcı
müharibәyә yox
silahı atan
әliyalın
ataya sadiq

176 Patsifistlәrin yaratdığı beynәlxalq qurum adlanır:

•

Düzgün cavab variantı yoxdur
Ümümdünya Sülh Şurası
Beynәlxalq Sülh Tәşkilatı
Sülhsevәr Dövlәtlәr Birliyi
Müharibә Әleyhinә İttifaq

177 Müharibә qardaş kimi yaşamaq üçün doğulmuş insanları vәşhi heyvanlara çevirir kәlamının müәllifi:

•

•

Volter
Nizami
Kampanella
Mor
Russo

178 Son mәqsәd heç nә, hәrәkәt  hәr şey! prinsipi mәxsus idi:

•

islahatçı liberallara
utopistsosialistlәrә
bolşeviklәrә
neofaşistlәrә
sosialdemokratlara

179 Sosialdemokratların hakimiyyәtdә әn uzunmüddәtli qaldıqları dövlәt:

•

İtaliya
İsveçrә
İsveç
Danimarka
Finlyandiya

180 Sosialdemokratiyanın әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

siyasi demokratiya
hәrbi demokratiya
beynәlxalq demokratiya
iqtisadi demokratiya
sosial demokratiya

181 Sosialdemokratiyanın hәrәkatının tәmәlini әlaqәlәndirirlәr:

•

İkinci İnternasionalın islahatçı qanadı ilә
Üçüncü İnternasionalın mәrkәzçi qrupu ilә
Birinci İnternasionalın mühafizәkar qanadı ilә
Kominternin avqust qәrarları ilә
Birinci İnternasionalın islahatçı qanadı ilә

182 Sosialdemokratlar ilk dәfә hakimiyyәtә gәldilәr:

•

1919 ildә Almaniyada
1888 ildә Yeni Zelandiyada
1904 ildә Avstraliyada
1917 ildә Rusiyada
1924 ildә Böyük Britaniyada

183 1919cu ildә sosialdemokratlarla yollarını ayırdılar

•

leyboristlәr
mühafizәkarlar
liberallar
kommunistlәr
utopistlәr

184 Sosialsit İnternasionalın әsas tәşkilatedici qüvvәsinә aiddir:

•

Azәrbaycan sosialdemokratları
Böyük Britaniyanın Leyborist partiyası
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Polşa sosialdemokratları
Rusiya sosialdemokratları

185 Avropa parlamentindә sosialistlәri tәmsil edәn qrup nә vaxt yaradılıb:

•

1985 ildә
2000 ildә
1928 ildә
1942 ildә
1952 ildә

186 F.Eberti qeyd edin:

•

187 Utopik sosializmin әsaslarına daxil deyil:

•

İstismar, kasıblıq yox olacaq
İdeal ictimai quruluşun bәrqәrar olması
sinfi mübarizәdә fәhlәlәr qalib gәlәcәk
İctimai mülkiyyәtin üstünlüyü
ya hamı xoşbәxt olmalıdır, ya heç kim

188 XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәllәrindә Avropada xristiandemokratik fikrin joşğun inkişafına sәbәb olmuşdu:
düzgün javab variantı yoxdur
Avropanın mәdәni tәsirinin genişlәnmәsi

•

•

klerikal vә dünyәvi qruplar arasında diskussiyalar
dindaxili qruplar arasında ixtilafların kәskinlәşmәsi
dünyәvi ideyaların kәskin böhranı

189 Alman XristianDemokratik İttifaqı tәsis edilib:

•

1933 ildә
1956 ildә
1939 ildә
1946 ildә
1924 ildә

190 19461963 illәrdә Almaniyanın kansleri olmuş şәxs:

•

Adenauer
Şuman
Brandt
Kol
Veymar

191 İlk xristian demokratların xәyalı olaraq formalaşır:

•

Dünya Xristian Birliyi
NATO
BMT
ATӘM
Avropa İqtisadi Birliyi

192 İnsan tәbiәtinin personalist nәzәriyyәsini müdafiә edirdi:

•

Kamyu
Marite
Qasperi
Sturtso
Şuman

193 Cak Maritenin baxışlarına aid deyil:

•

demokratiya idarә üsulunu dәstәklәmәk
hәmkarlar ittifaqının rolunun vajibliyi
dövlәt hakimiyyәtinin mәhdulaşdırılması
federalizm mәqbuldur
düzgün javab variantı yoxdur

194 Xristian demokratları konservatorlardan fәrqlәndirәn prinsip:

•

tәbәqәlәşmә prinsipi
bәrabәrlik prinsipi
әnәnәvilik prinsipi
hәmrәylik prinsipi
әdalәtlilik prinsipi

195 Avropa Xalq Partiyasına xristiandemokratik partiyalardan başqa daxildi:

•

italiya radikalları
britaniya konservatorları
kommunistlәr
leyboristlәr
avstriya liberalları

196 Sillabus of Errors әsәrinin müәllifi:

•

K.Adenauer
Roma papası XIII Lev;
Roma papası IX Piy;
V.fon Ketteler;
R.Şuman;

197 İlk xristiandemokratik partiyası yaradılıb:

•

1924cü ildә İngiltәrәdә
1919cu ildә İtaliyada;
1903cü ildә Fransada;
1899cu ildә Almaniyada;
1932ci ildә Belçikada;

198 İlk xristian partiyası adlanırdı:

•

Belçika Vәtәndaş partiyası
Almaniya Xristian partiyası
Fransa Xalq Cәbhәsi
İngiltәrә Sülh partiyası
İtaliya Xalq partiyası

199 Liberal demokratiya doktrinasını ilk dәfә tәnqid edәn dini xadim:

•

patriarx Nikon
Roma papası II İoann Pavel
kardinal Rişelye
Roma papası IX Piy
Roma pası XIII Lev

200 Roma papası XIII Levin әsәrini qeyd edin:

•

«Rerum Novarum»
«Semekst Eqo»
düzgün javab variantı yoxdur
«Quadragesima Amo»
«Sillabus of Errors»

201 Rerum Novarum әsәrinin müәllifi

•

Roma papası XI Piy
Poma papası XIII Lev
Roma papası II İoann Pavel
fon Ketteler
Sturtso

202 Sturtsonu İtaliyanı tәrk etmәyә vadar edir:

•

vergidәn yayınmaya görә hәbs tәhlükәsi
Vatikanın tәzyiqi
İkinji Dünya Müharibәsinin başlanması
siyasi ektremizmә üz tutduğu üçün

•

Mussolininin hakimiyyәtә gәlmәsi

203 Xristian demokratiyası daha böyük uğurlara hansı ölkәlәrdә nail oldu:

•

İtaliya
Çili
cavab variantlarının hamısı düzgündür
bir sıra Latın Amerika ölkәsindә
Almaniya

204 Millәtçilik vә dindarlığa meyl aşağıdakıardan hansı ideologiyaya mәxsusdur:

•

marksistlәr
anarxistlәr
liberallar
konservatorlar
sosialistlәr

205 İnsan tәbiәtinin әzәldәn qeyrikamil olduğunu bildirirdilәr;

•

bolşeviklәr
kommunistlәr
liberallar
klassik konservatorlar
sosialistlәr

206 Konservatorlara görә, insanın mәnәviyyatına әsas tәsir edir:

•

siyasi qanunlar
bәdii әdәbiyyat
insan tәbiәti
dini inanjlar
javab variantlarının hamısı düzgündür

207 Hәr bir jәmiyyәtdә nәsillәrin hәmrәyliyinin mövjud olduğunu bildirirdi:
Kropotkin
K.Popper

•

Bakunin
E.Berk
K.Marks

208 Neokonservatizmin alman mәktәbinә aiddir:

•

Aron
Gelen
Kropotkin
Benua
Ştraus

209 Edmund Berki qeyd edin:

•

210 Raymond Aronu qeyd edin:

•

211 Siyasi ideologiyanın funksiyalarına aid deyil:

•

koqnitiv
normativ
praqmatik
tәnqidi
tәzminedici

212 İlkin mәrhәlәdә ideologiyalara mәnfi münasibәt nә ilә izah edilirdi:

•

XIX әsrin ingilab dalğaları ilә
dini tәfәkkürün cәmiyyәtdә hökmranlığı ilә
XIX әsrin kәnd üsyanları ilә
düzgün cavab variantı yoxdur

siyasi elmin zәif inkişafı ilә

213 Siyasi ideologiya:

•

Siyasi şüur formasıdır
Yalnız siyasi elitaları birlәşdirir
Siyasi şüarlar mәjmusudur
düzgün cavab variantı yoxdur
Şüuraltı tәfәkkür formasıdır

214 İdeologiyanın tәzminediji funksiyasına aiddir:

•

sosial tәbәqәlәri istiqamәtlәndirmәk
tәnqidi yanaşmanı formalaşdırır
sosial hәyatın yaxşılaşmasına ümid yaradır
sosial tәbәqәlәri birlәşdirmәk
cavab variantların hamısı düzgündür

215 İngilis tarixçisi Toynbi ideologiyaları adlandırırdı:

•

ictimai müqavilә
tәfәkkür oyunları
kütlәvi xәstәlik
şüuraltı tәsәvvürlәr
dünyavi dinlәr

216 Müxalif qüvvәlәrin addımlarını leqitimlәşdirir:

•

tәrәfdarlarıının çoxsaylığı
ideologiya
çevriliş
kontrideologiya
xarijdәn maliyyә dәstәyi

217 Dil şovinizmi nümunәsini göstәrin:
evlәnmә
patriarxat

•

nigah
rahibә
qazan

218 Qarriyet TeylorMillin fәaliyyәtinә aid deyil:

•

«Qadınlar üçün seçki hüquqları» kitabı
«Qadının tabeliyi» kitabı
«Qadın mülkiyyәti komitәsi»
«Nigah  qәbul edilmiş quldarlıq formasıdır» ifadәsi
«Ümumi iş» qәzetinin nәşri

219 Dil şovinizminә qarşı ilk çıxış edәn:

•

SenSimon
Klara Setkin
Avqust Bebel
Robert Ouen
Roza Lüksemburq

220 Müasir feminizm cәrәyanlarına daxil deyil:

•

ibtidai feminizm
ekofeminizm
postmodern feminizm
separatist feminizm
modern feminizm

221 postmodern feminizmin prinsiplәrinә daxil deyil:

•

«qadın yazısı»nı yaratmağa çalışırlar
qadınların ayrıca yox, ümümәn zәhmәtkeşlәrin istismarı daxilindә müdafiәsi
kişi elminә xidmәt edәn elm qeyriobyektivdir
kişilәrin dәyәrlәri ilә formalaşan biliklәr mәhduddur
dilçilikdә «kişi şovinizmini» yox etmәk lazımdır

222 Qadınların hüquqlarını müdafiә edәnlәrә aid deyil:

•

Ş.Furye
Kornelius Aqrippa
Pulen de lә Bar
C.Mill
düzgün cavab variantı yoxdur

223 Fransız maarifçilәri arasında qadının fiziki tәbiәtinә görә ikinci olduğunu bildirirdi:

•

Helvesi
Didro
Monteskye
Russo
Volter

224 Biz qәbulunda iştirak etmәdiyimiz qanunlara tabe olmayacağıq fikrinin müәllifi:

•

Klara Setkin
Pizalı Kristina
Abigeyl Adams
Roza Lüksemburq
Olimpiya de Quc

225 İlk qadın siyasi tәşkilatı yaradılmışdı:

•

Fransada
ABŞda
İngiltәrәdә
Yeni Zelandiyada
Almaniyada

226 1793cü ildә edam olunmuş feministxanım

•

Corc Sand
Afra Ben
Pizalı Kristina
Olimpiya de Quc
Şarlotta Korde

227 Cinslәrin barәbәrliyi haqqında essenin müәllifi:

•

C.Mill
M.Teylor
M.Gәncәvi
Aqrippa
Pulen de la Bar

228 Pulen de la Barın qadınların müdafiәsi ilә bağlı essesi yazılmışdı:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
XVII әsrdә
XV әsrdә
XIII әsrdә
XIX әsrdә

229 Marion Reydin әsәri necә adlanırdı:

•

Qadına görә dua
Qadınları xilas edәk
Birinci cins
Kişi hökmranlığına yox!
Son çarә

230 Britaniyada sufracist hәrәkatının parlaq nümayәndәsi:

•

Afra Ben
Seneka Folz
Olimpiya de Quc
Meri Elvis
Lidiya Bekker

231 XIX әsrin sonlarında ingilis parlamentinin qadınlara verdiyi müәyyәn hüquqlar şamil olunurdu:

•

yaşı 40 keçmiş xanımlara
yalnız varlı xanımlara
subay varlı xanımlara
yalnız evli xanımlara

tәhsilli xanımlara

232 Feminizmin militan qolunun siyasәtinә aid deyil:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
kişilәrlә әmәkdaşlıqdan imtina
aclıq aksiyaları
kişilәrlә әmәkdaşlıq
hökümәt binalarını daşqalama

233 Militant feministlәrin atdığı atdımlara aid deyil:

•

aclıq aksiyaları
düzgün cavab variantı yoxdur
yanğınlar
siyasi xadimlәrә hücumlar
kimyәvi maddәlәrdәn istifadә

234 Coğrafi feminizm növlәrinә aid deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
postsovet
kontinental
avropa
amerika

235 Etnik feminizm növlәrinә aid deyil:

•

«sarıların»
cavab variantlarının hamısı düzgündür
«rәnglilәrin»
«qaraların»
«ağların»

236 İdeologiya üzrә feminizm qollarına aiddir:
radikal
marksizm

•

liberal feminizm
sosialist
cavab variantlarının hamısı düzgündür

237 Avropada anarxist şüarları altında ingilab dalğalarına tәkan verәn:

•

Ştirner
Lenin
Kropotkin
Prüdon
Bakunin

238 Dövlәt daxilindәki xalqı Bakunin adlandırırdı:

•

mәzlum
әsir
uşaq
müqәssir
girov

239 Anarxizmi tam bir baxışlar sistemi kimi formalaşdırdı:

•

Qodman
Bakunin
Lenin
Kropotkin
Qaribaldi

240 Anarxosindikalizmin nümayәndәsini qeyd edin

•

Prüdon
Ştirner
Lenin
Mao
Puante

241 Anarxosindikalistlәr kimlәrlә mübarizә apardıqlarını bәyan edirdilәr:

•

•

parazitlәr
bomclar
avaralar
solçularla
xırda sahibkarlar

242 Sindikalistlәr maaşı inkar edirdilәr:

•

әqli әmәyin hesablanmasının çәtinliyinә görә
bәrabәrliyi artırdığı üçün
pulu inkar etdiklәri üçün
qeyribәrabәrliyi artırdığı üçün
düzgün cavab variantı yoxdur

243 Sindikalistlәr әmtәә mübadilәsi zamanı hansı prinsipi rәhbәr tuturdular

•

әmtәә mübadilәsi aparılmırdı
imkanı olan ehtiyacı olana verir
bәrabәr dәyәrliyi
hamıya bәrabәr paylanılır
ümumi şura bölgünü aparır

244 Sindikalistlәr cinayәtkarı necә cәzalandırmaq fikrindә idilәr:

•

valideynlikdәn mәhrumetmә
mәcburi ictimai әmәk
ictimai qınaq vә kollektivdәn tәcridolunma
hәbs
orduya çağırılma

245 Sindikalist cәmiyyәtdә olmamalı idi:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
ordu
polis
pul
dövlәt

246 Hәr icmanın daxili hüquqlarına daxil deyildi:

•

şәxsi vә ictimai istifadә obyektlәri müәyyәn etmәk
gündәlik iş saatını müәyyәn etmәk
düzgün cavab variantı yoxdur
istehsal öhdәliklәrini götürmәk
mәişәt qaydasını müәyyә etmәk

247 Mao Tzeduna görә dünya ingilabının әsasını bu mübarizә tәşkil edir:

•

dünya kәndi ilә dünya şәhәrinin
kasıb Cәnubun varlı Şimalla
sosialist bloku ilә kapitalist blokunun
Şәrqlә Qәrbin
Mәdәni Çinlә dünya cahilliyinin

248 Mao Tzedunun әrazi iddialarına daxil deyildi:

•

Balxaş gölü
Altay
Tuva
Uzaq Şәrq
Şimali Qafqaz

249 Bu rәmzin müәlliflәri kimdir:

•

Prüdon
milan anarxistlәri
ispan anarxistlәri
Bakunin
ABŞ anarxistlәri

250 Bu hansı tәşkilatın rәmzidir?

•

maoistlәrin
sindikalistlәrin
ekoanarxistlәrin
anarxokommunistlәrin
leyboristlәrin

251 Bakunin fikirlәrinә aid deyil:

•

dövlәt insanları parçalayır
cәmiyyәtin tam azad olması uğrunda mübarizә
fәrdin tam azad olması uğrunda mübarizә
dövlәti anarxistlәr zәbt etmәlidir
dövlәt başlanan yerdә fәrdin azadlığı bitir

252 Utopik sosializm nümayәndәsini qeyd edin:

•

Makiavelli
Mussolini
Hobbs
Mitteran
Nizami Gәncәvi

253 Kampanella hansı әsәrin müәllifidir:

•

«İskәndәrnamә»
«Utopiya»
«Günәş şәhәri»
«Leviafan»

«Nә etmәli?»

254 Müasir sosialdemokratiyanın ilk qәrarları qәbul olunmuşdu:

•

1990cı ildә Bombeydә
1966cı ildә Cenevrәdә
1978ci ildә Belqrada
1945ci ildә Praqada
1951ci ildә FrankfurtnaMayne

255 Sosializm sözünü ictimai istifadәyә ilk gәtirәn kim hesab edilir:

•

Pyer Leru
Nizami Gәncәvi
Tomas Mor
Kampanella
Ş.Furye

256 Sosializm termini ilk dәfә hansı әsәrdә istifadә olunmuşdu:

•

«Siyasi ensiklopediya»
«Günәş şәhәri»
«Sirlәr xәzinәsi»
«İndividuallıq vә sosializm haqqında»
«İctimai tәcrübәlәr»

257 Utopik sosialistlәrin şüarı:

•

Zidddiyәtlәr әsassızdır  hәmişә ayrı, üçüncü yol var
Ya hamı xoşbәxt olmalı, ya heç kim
Hәrәkәt hәr şey, mәqsәd heç nә
Hakimiyyәt daxilindә hәr şey, hakimiyyyәt xaricindә  heç nә
Dünya dağılsa da, әdalәt zәfәr çalsın

258 Fransız utopik sosialistlәrin baxışlarına tәsir etmişdi:
Napoleon Bonapartın respublikanı devirmәsi
Kardinal Rişelyenin sәrt hakimiyyәt illәri

•

Böyük coğrafi kәşflәr
Böyük Fransa Burcua ingilabı
Yüzillik Fransaİngiltәrә müharibәsi

259 XX әsrin 80cı illәrin sonlarında Sosialist İnternasionalda neçә partiya vә hәrәkat tәmsil olunmuşdu:

•

80
10
50
3
100

260 XXI әsrin astanasında Sosialist İnternasionalda neçә partiya vә hәrәkat tәmsil olunmuşdu

•

92
80
143
10
5

261 Fransua Mitteranı qeyd edin:

•

262 Utopiksosializm nümayәndәsini qeyd edin:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür

263 Avstriya Azadlıq Partiyasının XX әsrin sonuXXI әsrin әvvәllәrindә lideri:
düzgün cavab variantı yoxdur
Bloxer
Lange
Le Pen

•

•

Xayder

264 Avstriyanın radikal sağçı partiyası adlanır:

•

Mәdәni İrsin Mühafizәsi Tәşkilatı
Avstriya Azadlıq Partiyası
Avstriya SosialDemokrat partiyası
Avstriyalıların Partiyası
Köklәrә qayıdış Hәrәkatı

265 Neofaşist qruplarına aid deyil:

•

Macar maraqları partiyası
«Qan vә şәrәf»
«Combat 18»
redskinz
Britaniya xalq partiyası

266 Siyasi ekstremizmә aid deyil:

•

seçkilәr vasitәsilә hakimiyyәtә gәlmәk istәyir
qanunlar çәrçivәsinә sığmır
dövlәt tanımır
beynәlxalq hüquq normalarını tanımır
hüquqi nigilizm demәkdir

267 ekstremus latın dilindәn necә tәrcümә olunur:

•

qaydasız
sol
son
çәrçivәsiz
ifrat

268 Siyasi ektremizmin subyekti ola bilәr:

•

dövlәtlәr ittifaqı
ayrıayrı fәrdlәr

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
partiyalar
dövlәtlәr

269 Sağçı ekstremizm nümunәlәrinә aid deyil:

•

faşizm
maoizm
sağçı populizm
ultrakonservatizm
dini fundamentalizm

270 Dövlәt daxilindә hәr şey, dövlәt xaricindә heç nә ifadәsinin müәllifi kimdir?

•

Borman
Hitler
Stalin
Gerinq
Gebbels

271 Neofaşizminin ideoloci әsaslarına aid deyil:

•

müasir dünya nizamı cәhәnnәmdir
cәmiyyәtin әsasını icma tәşkil edir
ailә dәyәrlәri milli dәyәrlәrdәn üstündür
insan özüözlüyündә mәna kәsb etmir
icmadakı intizam cәnnәtdir

272 faşizm sözünün hәrfi mәnası:

•

silah
ittiham
qıfıl
dәstә, birlik
mübarizә

273 ifrat sağçılar faşizm sözünü mәnimsәdilәr:

•

XVI әsr italyan utopistlәrindәn
XIX әsrin sonlarının Siciliya fәhlә hәrәkatından
XIX әsrin ortalarının Haribaldi hәrәkatından
Spartakın başçılığı ilә qladiatorların üsyanından
düzgün cavab variantı yoxdur

274 Özünü faşist adlandırmış birlik:

•

1919cu ildә Milanda
1899 ildә Sorbonnada
1866cı ildә Savoyada
1904 ildә Genuyada
1912ci ildә Venesiyada

275 Avropada faşist tipli hәrәkatlara qarşı әn sәrt qanunlar mövcuddur:

•

İslandiyada
Macarıstanda
Almaniyada
İtaliyada
Böyük Britaniyada

276 XX әsrin sonlarıXXI әsrin әvvәllәrindә İsveçrәdә radikal sağçı partiyanın lideri:

•

Bloxer
Larsen
Koen
Le Pen
Breyvik

277 Siyasәtdә ifrat, kәskin baxışlar vә hәrәkәtlәrә meyletmә adlanır:

•

plüralizm;
ekstremizm
sosializm
avtoritarizm
liberalizm

278 Faşizmin sadә әlamәtlәrinә aid deyil;

•

sıfırdan yeni dünya nizamının qurulması
tarixin qәbul edilmәmәsi
düşmәnlәrin varlığı
müasir sivilizasiyanı inkaretmә
mehriban qonşuluq siyasәti

279 Birinci dalğanın skinxedlәrinә aid deyil:

•

sadә, kobud geyim stili
irqçilik
gәnclәr sinfi hәrәkat idi
zәnci musiqisini sevirdilәr
varlıların dünyasına etiraz olaraq formalaşmışdılar

280 İkinci dalğanın skinxedlәri formalaşır:

•

XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin 70ci illәrindә
XX әsrin sonlarında
İkinci Dünya müharibәsindәn sonra
XIX әsrin sonlarında

281 Konservatizm ideologiyası yaranıb:

•

Reformasiya hәrәkatına cavab olaraq
XVI әsrdә Niderland burjua ingilabına reaksiya olaraq
XVII әsrdә İngiltәrә burjua ingilabına reaksiya olaraq
XVIII әsrdә Fransa burjua inqilabına reaksiya olaraq
XVIII әsrdә Napoleon müharibәlәrinә cavab olaraq

282 Klassik konservatizm ideoloqudur:

•

K.Popper
Bakunin
C.Lokk
Bronşteyn

•

E.Berk

283 Klassik konservatizmin prinsiplәrinә aiddir:

•

әnәnәvilik
tam azad seçim
beynәlmillәlçilik
islahatlar
modernlәşmә

284 Neokonservatizm ideoloqlarından deyil:

•

A. Gelen
L.Ştraus
A. de Benua
R.Aron
Bakunin

285 Klassik konservatizmin Fransa mәktәbinә aid deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
Berk
Bonald
Mestr
cavab variantlarının hamısı düzgündür

286 Klassik konservatizmin ingilis mәktәbinә aiddir:

•

Tetçer
Lokk
Mestr
Bonald
Berk

287 Neokonservatizmin ABŞ mәktәbinә aiddir:

•

Bakunin
Yunger

•

Bell
Bonald
Aron

288 Radikal fundamentalizmin mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

seçkilәrdә qalib gәlәrәk hakimiyyәtә gәlmәk
güc yolu mövcud dünya quruluşunu mәhv etmәk
müasir siyasi sistemi qәbul etmәmәk
ümumbәşәri islam dövlәti qurmaq
ilkin islamın qaydalarını bәrpa etmәk

289 әbu әlMaududinin prinsiplәrinә aid deyil:

•

siyasәt islam dininin üzvi tәrkib hissәsidir
qәrb siyasi mexanizmlәrindәn vasitә kimi istifadә etmәk
mövcud dünya sistemi ilә uzlaşmanı inkaretmә
şәriәtdә zamana uyğun olaraq dәyişilә bilәcәk qaydalar var
islamın әsas silahı tәbliğat vә nümunәdir

290 XIX әsrdә islamdaxili ideoloci istiqamәtlәrә aid deyil:

•

әlәvilәr
babilәr
bәhaizm
mәzdәkilәr
ismaililәr

291 әlәfqaniyә görә, әsl sosializmin köklәrini harada axtarmaq lazımdır:

•

Mәqribdә
kommunizmdә
quran vә ilk xәliflәr dövründә
şiәlikdә
Avropada

292 Sosializm vә bәrabәrlik naminә ilk ingilab kimi islamın yaranmasını qәbul edirdi:

•

Ü.ben Laden
Qaspıralı
Seyid Qütb
J.Naser
Tolstoy

293 İslam alimlәrinin sosializmlә bağlı baxışlarına aid deyil:

•

yoxsulluğun lәğvi
milli sәrvәtin islam qaydalarına sasәn yenidәn bölgüsü
hәr kәsә «lәyaqәtli hәyatın» tәmin edilmәsi
özәl mülkiyyәtin inkişaf etdirilmәsi
insanın insanı istismar etmәsinin lәğvi

294 Misirdә İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edәn dövlәt başçısı:

•

S.Qütb
әlBәnna
J.Naser
Z.Bhutto
B.Bhutto

295 әljәzairdә İslam ideyalarını milli konsepsiyasına daxil edәn dövlәt başçısı:

•

Qәddәfi
düzgün javab variantı yoxdur
SultanQaliyev
H.Mübarәk
Buamәddin

296 XX әsrin ortalarında Misirdә Müsәlman qardaşları tәşkilatını kәskin tәqibә mәruz qoyan prezident:

•

düzgün javab variantı yoxdur
J.Naser
H.Mübarәk
Ә.Sadat
Sәlahәddin

297 Seyid Qütbün әsas әsәrinin adı:

•

«Yoldakı işarәlәr»
«Dönüş nöqtәsi»
«Son anadәk mübarizә»
«Planetar jihad»
«Qiyam»

298 SultanQaliyev edam edilir:

•

1933 ildә
1924 ildә
1940 ildә
1955 ildә
1921 ildә

299 SultanQaliyevi adlandırırdılar:

•

ingilabçı
millәtçi
müsәlman
javab variantlarının hamısı düzgündür
bolşevik

300 Hәsәn әlBәnnanı qeyd edin:

•

301 Camal әdDin әlәfqanini qeyd edin:

•

302 İdeologiya anlayışını elmә daxil etdi:

•

K.Marks
D. de Trasi
Lenin
Sacent
Mangeym

303 Siyasi şüurun komponentlәrinә aid deyil:

•

kütlәvi
nәzәri
ideoloji
mentalitet
psixoloji

304 Siyasi şüur reallığı әksetdirmә dәrinliyinә görә neçә sәviyyәyә bölünür:

•

8
2
5
4
3

305 Mentalitet anlayışına daxil deyil:

•

dayanıqlı hisslәr
dayanıqlı emosiyalar
siyasi davranış modeli
dayanıqlı mәqsәdlәr
düzgün cavab variantı yoxdur

306 İdeologiya anlayışı elmi dövriyyә daxil edildi:

•

XI әsrdә
XVIII
XIX әsrdә
XX әsrdә
XV әsrdә

307 Elmi ideologiya anlayışını ilk tәtbiq etdi:

•

Marks
Lenin
Hitler
Engels
Bismark

308 D. de Trasi hansı termini siyasәt elminә daxil etdi:

•

absenteizm
sufrajizm
elektorat
ideologiya
konformizm

309 Siyasi partiyaların әsas mәqsәdi:

•

koalisiya yaratmaq
hakimiyyәtә gәlmәk
bütün regionlarda filiallara sahib olmaq
mәtbuata nәzarәt etmәk
demokratiyanı inkişaf etdirmәk

310 Partiyaların xalqın dәstәyini tәmin etmәyin әsas vasitәsi:

•

mәtbuatın dәstәyi
çevriliş
seçkilәr
sosioloci sorğular
ayrıayrı siniflәrә arxalanmaq

311 Azәrbayjanın ilk milli siyasi partiyası:

•

Difai
Müsavat
İttihad vә Tәrәqqi
Eser

Xalq Cәbhәsi

312 XX әsrin son rübünә qәdәr Qәrbi Avropada kasıb tәbәqәlәr vә fәhlә sinifi әsasәn hansı partiyalara sәs verirdi:

•

dini
liberal
sosialdemokrat
mühafizәkar
millәtçi

313 Siyasi partiyanın әlamәtlәrinә aid deyil:

•

müәyyәn ideologiya daşıyıcısıdır
xeyriyyәçilik
tәşkilatlanma
hakimiyyәtә gәlmәk mәqsәdi
xalqın dәstәyini tәmin etmәk

314 Partiya sözünün tәrcümәsi:

•

sәmәrә
birlik
hissә
әmәkdaşlıq
müttәfiq

315 Stiven Koenin partiya tiplәri tәsnifatına daxil deyil:

•

icmapartiya
«cib» partiya
avanqard
parlament
millidemokratik partiya

316 İlk kütlәvi vә daimi fәaliyyәt göstәrәn partiya:

•

jirondistlәr partiyası  Fransa
yakobin partiyası  Fransa

•

liberal partiya  İngiltәrә
respublikaçılar partiyası  ABŞ
islahatçı partiya  Yeni Zelandiya

317 Dövlәtlәrin konstitusiyalarında partiyalar haqqında ilk maddә nә vaxt yaradılıb?

•

XVII әsrdә
XIX әsrdә
XVI әsrdә
XVIII әsrdә
XX әsrdә

318 Qadın hüquqlarının müdafiәsi kitabının müәllifi:

•

Qarriyeta Mill
Pizalı Kristina
Meri Uolstonkraft
Abigeyl Adams
Olimpiya de Quc

319 Eyni dövrdә yaşamışdılar:

•

Meri Uolstonkraft vә Olimpiya de Quc
Pizalı Kristina vә Afra Ben
Afra Ben vә Abigeyl Adams
Roza Lüksemburq vә Qariiyeta Mill
düzgün cavab variantı yoxdur

320 Meri Uolstonkraftın baxışlarına aid deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
sosial ingilabı qadın ingilabı ilә birlәşdirmәk lazımdır
rasional düşüncә qabiliyyәti cinslә bağlı deyil
qadın zәifliyi kişilәrin tәlqin etdiyi ideyadır
ev işlәrini maddi cәhәtdәn qiymәtlәndirmәk lazımdır

321 XIX әsrin sonlarında liberal feminizmin yayıldığı ölkәlәrә aid deyil:

•

Meksika
Kuba
ABŞ
İspaniya
Hollandiya

322 Qadın mülkiyyәti tәşkilatı yaradılmışdı:

•

XX әsrin ortalarında
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin әvvәllәrindә
XVIII әsrin sonlarında
XX әsrin әvvәllәrindә

323 C.Mill müasir qanunların qәbul etdiyi yeganә quldarlıq növü hesab edirdi:

•

mәhkәmәlәri
dövlәti
ailәni
nigahı
hәbsxanaları

324 Liberalfeminizmin zәif inkişaf etdiyi ölkәlәrә aid deyil:

•

Danimarka
Almaniya
İslandiya
Yaponiya
düzgün cavab variantı yoxdur

325 Bәrabәrlik curnalının redaktoru

•

Olimpiya de Quc
Abigeyl Adams
Klara Setkin
Roza Lüksemburq
Caklin Kennedi

326 Feminizmi qadınları tәhgir edәn hәrәkat hesab edirdilәr:

•

marksistlәr
patsifistlәr
yaşıllar
liberallar
mühafizәkarlar

327 C.Millin hәyat yoldaşı ilә birlikdә yazdığı әsәr:

•

«Qadın azadlıq bәyannamәsi»
«Qadınlar üçün seçki hüquqları»
«Qadın tabeliyi»
cavab variantlarının hamısı düzgündür
«Qadın şәhәri»

328 Zәif cins ifadәsi plpulyarlaşır:

•

XII әsrdә
XX әsrdә
XVIII әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrdә
XXI әsrin әvvәllәrindә

329 1791ci ilin Fransa Konstitusiyası qadınları elan etdi:

•

bәrabәrhüquqlu vәtәndaşlar
düzgün cavab variantı yoxdur
yalnız seçilmәk hüququ olanlar
cәmiyyәtin «passiv» üzvlәri
yalnız seçmәk hüququ olanlar

330 XIX әsrin ortalarında ABŞda qadın hüquqları ilә bağlı Bәyannamә imzalanmışdı:

•

Dallas şәhәrindә
Filadelfiyada
Seneka Folz şәhәrindә
Çikaqo şәhәrindә

Texasda

331 Qadın SosialSiyasi İttifaq yaradıldı:

•

1903 ildә
1869 ildә
1926 ildә
1878 ildә
1948 ildә

332 Qadın SosialSiyasi İttifaqın ilk rәhbәri:

•

E.Pankxerstr
R.Lüksemburq
Afra Ben
Q.Teylor
L.Bekker

333 Qadın SosialSiyasi İttifaqın feminizmdә yaratdığı istiqamәt

•

militantlıq
obyektivlik
absenteizm
patsifist
neytrallıq

334 Fәlsәfә vә psixologiya üzrә feminizm qollarına aid deyil:

•

postmodern
cavab variantlarının hamısı düzgündür
psixoanalitik
modern
ekofeminizm

335 Radikal feminizm müәlliflәrinә aid deyil:

•

Millet
A.Bebel

•
Dvorkin
Fayerstoun
düzcün cavab variantı yoxdur

336 XX әsrin sonuXXI әsrin әvvәllәrindә postmodern feminizm daha çox harada yayılıb:

•

Fransada
Böyük Britaniyada
Postsovet mәkanında
Avstraliyada
ABŞda

337 Liberal feminizmin parlaq nümayәndәlәrindәn biri:

•

Olimpiya de Quc
Marion Reyd
Afra Ben
düzcün cavab variantı yoxdur
Pizalı Kristina

338 Kommunistlәr ittifaqı hansı tәşkilatın әsasında yaradılmışdı:

•

«Bәrabәrlilәr birliyi»
«Әdalәtlilәr ittifaqı»
«Qanun vә şәrәf»
«Xalqçılar ittifaqı»
«Qanun tәrәfdarları»

339 Birinci İnternasionalın dağılmasına sәbәb oldu:

•

1871ci ilin FransaPrussiya müharibәsi
187778ci illәrin rustürk müharbәsi
Marksın ölümü
19001903cü illәrin dünya böhranı
18991902ci illәrin ingilisbur müharibәsi

340 M.Torez vә P.Tolyattinin әsasını qoyduqları ideoloci cәrәyan adlanırdı:

•

demokratik kommunizm
neokommunizm
islahatçıkommnizm
avrokommunizm
postkommunizm

341 anarxizm sözünün tәrcümәsi:

•

qanunsuzluq
çoxpartiyalılıq
hakimiyyәtsizlik
xaos
vahid dövlәt

342 Anarxizmin ideoloqlarına aid deyil:

•

Engels
M.Ştirner
N. Kropotkin
P. Prüdon
M. Bakunin

343 Kommunistlәr ittifaqı yaradılıb:

•

1847 ildә
1840 ildә
1870 ildә
1917 ildә
1825 ildә

344 Marksizmkommunizm ideologiyasının әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

sosializmin yolu proletariatın diktaturasından keçir
kapitalizm özü öz mәzarçını  proletariatı yaradır
kommunizmdә özәl mülkiyyәtlә ictimai mülkiyyәt birgә inkişaf edәcәklәr
kommunizmdә dövlәt vә siniflәr yox olacaq
sosializmin inkişafı kommunizmlә sonunclanacaq

345 әdalәtlilәr İttifaqının әsas şüarı:

•

Ya hamı xoşbәxt olmalıdır, ya heç kim
İnsanlar birbirinә qardaşdır
Dünya dağılsa belә, әdalәt zәfәr çalsın
İnsan yoxdursa, problem dә yoxdur
Bütün ölkәlәrin zәhmәtkeşlәri, birlәşin

346 Kommunistlәr İttifaqında Engels hansı icmaları tәmsil edirdi:

•

Vyana
Madrid
Berlin
Roma
Paris

347 Kommunistlәr İttifaqında Engels hansı icmaları tәmsil edirdi:

•

İngiltәrә
Belçika
Fransa
Avstriya
Almaniya

348 Kommunistlәr İttifaqı öz fәaliyyәtini dayandırdı:

•

1848 ildә
1852 ildә
1899 ildә
1917 ildә
1871 ildә

349 Birinci İnternasional yaranmışdı:

•

1899 ildә
1904 ildә
1864 ildә
1848 ildә

1878 ildә

350 Birinci İnternasionalın yaranmasında hansı siyasi hadisәnin mühüm tәsiri olmuşdu:

•

İtaliyanın Qaribaldi deyil, kral hakimiyyәti altında birlәşdirilmәsi
1861 ilin Rusiya islahatlarının uğursuzluqları
Avropada başlanan uzunmüddәtli iqtisadi böhran
18631864 illәrin Polşa üsyanının yatırılması
Bismarkın diktatura yaratmaq cәhdlәri

351 Çin Kommunist Partiyası yaradılıb:

•

1939 ildә
1921 ildә
1943 ildә
1903 ildә
1954 ildә

352 Hansı ildәn Mao Tzedun Çin Kommunist Partiyasının rәhbәri oldu:

•

1943 ildәn
1956 ildәn
1903 ildәn
1921 ildәn
1913 ildәn

353 Öz ideoloci istiqamәtini yaratmış solçu liderlәrә aid deyil:

•

Marks
Bakunin
Mao Tzedun
Brecnev
Lenin

354 Bunlardan hansı ifrat millәtçilik ideologiyalarına aid deyil:

•

nasizm
şovinizm

•

vәtәndaş millәtçiliyi
separatizm
faşizm

355 Millәtçilik formalarına daxil deyil:

•

liberal millәtçilik
vәtәndaş millәtçiliyi
pasifist millәtçilik
etnik millәtçilik
ifrat millәtçilik

356 Orta әsrlәrin sonuna Fransa әrazisindә mövcud olmuş millәt:

•

kelt
latın
roman
burqund
sakson

357 Millәtçilik ideologiyasının elementlәrinә daxil deyil:

•

millәt әn yüksәk dәyәr kimi
düzgün cavab variantı yoxdur
hәmrәylik
millәtlәrin mövcudluğu
millәtin öz müqәddәratını müәyyәn etmә suveren hüququ

358 Aşağıdakılardan hanısının formalaşması siyasi millәtçilik әsasında olub:

•

Türkiyә
İtaliya
Almaniya
Gürcüstan
ABŞ

359 Aşağıdakılardan hanısının formalaşması etnik millәtçilik әsasında olub:

•

Kanada
Fransa
Almaniya
Avstraliya
ABŞ

360 Dövlәt millәtçiliyinin tәrifinә daxil deyil:

•

tam müstәqil dini maraqları tanımır
milli mәnsubiyyәtә әsaslanan maraqların üstünlüyünü qәbul edir
düzgün cavab variantı yoxdur
şәxsi maraqları dövlәtin qüdrәtinin artmasına tabe etmәk
tam müstәqil cinsi maraqları

361 Liberal millәtçiliyin tәrifinә daxil deyil:

•

mәdәni assimilyasiyanı dәstәklәyir
ümumbәşәri liberal dәyәrlәri tanıyır
milli maraqların başqalarının hesabına tәmin edilmәsinә etiraz edir
milli mәnsubiyyәtә әsaslanan maraqların üstünlüyünü qәbul edir
vәtәnpәrvәr milli dәyәrlәr ümumbәşәri dәyәrlәrә tabe olmalıdır

362 Mәdәni millәtçiliyin tәrifinә aid deyil:

•

millәti dil vahidliyi birlәşdirir
mәdәni assimilyasıyanı qәbul etmirlәr
dövlәt milli mәdәniyyәti qorumalıdır
mәdәni assimilyasiyanı qәbul edir
millәti mәdәniyyәt vahidliyi birlәşdirir

363 Primordial etnik millәtçilik formasına aiddir:

•

Türkiyә dövlәtinin siyasәti
Fransa dövlәtinin formalaşması
ABŞ dövlәtinin formalaşması
Alman dövlәtinin formalaşması
İsrail dövlәtinin siyasәti

364 XIIXV әsrlәrdә millәt (natio) termini tәtbiq edilirdi:

•

«qohumlar» birliyinә
Barbar tayfalarına
yalnız zadәganlara aid
hәmyerlilәr birliyinә
dini qruplara

365 XVIII әsrdә әrazisindә yaşayanların hamısını bir millәt elan etmiş dövlәt:

•

İsveç
Fransa
İngiltәrә
Almaniya
Rusiya

366 Bir millәt  bir dövlәt prinsipini bәyan etdilәr:

•

tampliyerlәr
masonlar
levellerlәr
yakobinçilәr
anarxistlәr

367 Aqressiv millәtçilik anlayışı kimin adı ilә bağlıdır:

•

alman generalı Şliffenin
Napoleon Bonapartın
fransız kapitanı Şovenin
alman kansleri Bismarkın
kardinal Rişelye

368 Türkçülüyü siyasi müstәvidә Azәrbaycanda ilk tәbliğ edәn:

•

Z. Göy Alp
Ә.Hüseynzadә
Ә.Elçibәy
Bakıxanov

M.Ә.Rәsulzadә

369 Millәtçilik әsri hesab edilir:

•

XVIII әsr
XVI әsr
XIX әsr
XX әsr
XXI әsr

370 Azәrbaycançılıq ideologiyasını rәhbәr tutaraq xalqın müxtәlif ideoloci sәmtlәrdә parçalanmasının qarşısını aldı:

•

Ә.Vәzirov
N.Nәrimanov
A.Mütәllibov
Heydәr Әliyev
M.Bağırov

371 Filosof Gerderin ilk dәfә tәtbiq etdiyi termin:

•

sionizm
«müstәmlәkәçilik»
«separatizm»
millәtçilik
faşizm

372 XIIXV әsrlәrdә tәrkibindә 4 millәtin olduğu universitet harada yerlәşirdi:

•

Vyana
Genuya
Tuluza
Sorbonna
Praqa

373 Yakobinçilәrin fransız millәti elan etdiyi etnoslara daxil deyildi:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
bәrbәr әsillilәr

yerli yәhudilәr
qaskonlar
bretonlar

374 Feminizm termini ilk dәfә işlәdәn:

•

Volter
Şarl Furye
Deni Didro
CanCak Russo
Şarl Lui Monteskye

375 Feminizmin tәrifinә yanaşmalara daxil deyil:

•

fәlsәfi konsepsiya
Sosialsiyasi nәzәriyyә
utopik dünya barәdә tәsәvvürlәr
ideologiya
geniş ictimai hәrәkat

376 Qadın şәhәri haqqında kitab ın müәllifi:

•

Pizalı Kristina
Abigeyl Adams
Klara Setkin
Afra Ben
Caklin Kennedi

377 Qadınvәtәndaşın hüquqları Bәyannamәsi tәrtib edilib:

•

1845ci ildә
1564cü ildә
1623cü ildә
1791ci ildә
1815ci ildә

378 Qadınlara aktiv seçki hüququ ilk dәfә verildi:

•

ABŞda
Böyük Britaniyada
Avstraliyada
Almaniyada
Yeni Zelandiyada

379 Qadınların siyasi hüquqbәrabәrliyi uğrunda hәrәkatı adlanırdı:

•

obyektivizm
militarizm
feminizm
matriarxa
sufracizm

380 Femina sözü latın dilindәn tәrcümәsi:

•

qadın
qadın cәbhәsi
zәrif cins
müstәsnalıq
bәrabәrhüquqluq

381 İlk feministlәrә Avropada aid edirlәr:

•

ingilabçıxanımları
aristokrat xanımları
bidәtçilәri
erkәn әsr rahibәlәrini
düzgün cavab variantı yoxdur

382 Britaniyada qadın hüquqlarının ilk müdafiәçisi, yazar:

•

Roza Lüksemburq
Pizalı Kristina
Aqrippa
Afra Ben
Abigeyl Adams

383 ABŞ prezidentinin xanımı, ilk amerikalı feminist

•

Kollontay
Abigeyl Adams
Afra Ben
Pizalı Kristina
Olimpiya Quc

384 Qadın cinsinin kişi cinsi üzәrindә üstünlüyü vә alicәnablığı haqqında deklamasiya müәllifi:

•

Ş.Furye
Pizanlı Kristina
Afra Ben
Meri Estel
Aqrippa

385 Kornelius Aqrippanın qadınları müdafiә edәn әsәri yazılmışdı:

•

XIX әsrdә
XII әsrdә
XVI әsrdә
XX әsrdә
XVIII әsrdә

386 ABŞ ştatları arasında qadınların seçki hüquqlarını ilk tanıyan ştat:

•

Vayominq
Texas
Karolina
Oqayo
Miçiqan

387 XIX әsrin ikinci yarısında qadınların seçki hüquqlarını tanımış ştatlara aid deyil:

•

Yuta
Vayominq
Aydaxo
Texas

•

Kolorado

388 Qadın tәşkilatlarının tәzyiqi ilә ingilis parlamenti XIX әsrin sonlarında qadınlara bu hüququ verdi:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
universitetlәrә qәbul olunmaq
tibbi mәtәblәrә daxil olmaq
әmlak sahibi olmaq
әmlakı idarә etmәk

389 Qadın vә sosializm cürnalının redaktoru

•

E.Parkxerst
Q.Teylor
L.Bekker
A.Bebel
R.Lüksemburq

390 Feminizmin ikinci dalğasının әn parlaq nümayәndәlәrindәn biri:

•

Klara Setkin
R.Lüksemburq
Afra Ben
O. de Quc
S. de Bovuar

391 İkinci cins әsәrinin müәllifi:

•

L.Bekker
S. de Bovuar
Ş.Furye
K.Aqrippa
R.Lüksemburq

392 İkinci cins әsәri yazılıb:
1713 ildә
1978 ildә

•

1923 ildә
1949 ildә
1899 ildә

393 Qadınlığın mistikası әsәrinin müәllifi:

•

R.Lüksemburq
S. de Bovuar
B.Fridan
L.Bekker
M.Reyd

394 Klassik liberalizmin ideoloqlarından deyil:

•

A. de Tokvil
Lokk
Kant
Monteskye
Hobbs

395 İctimai müqavilә nәzәriyyәsi nәzәrdә tutur:

•

dövlәtin yaradılması barәdә insanların razılığa gәlmәsi
hakimiyyәtin üç qola bölünmәsi
ilkin bәrabәrlik prinsipi
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәsi
dövlәtin federetiv tәşkilini

396 Leviafan әsәrinin müәllifi:

•

Maks Veber
Adam Smitt
Hobbs
Monteskye
Rişelye

397 Klassik liberalizmin komponentlәrinә daxil deyil:

•

mütlәq ilkin bәrabәrlik
fәrdi tәşәbbüskarlıq üçün geniş imkanlar
özәl mülkiyyәt dövlәti
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә etmәsi
ayrılmaz azadlıqların tanınması

398 Klassik liberalizmә görә dövlәt:

•

istismar vasitәsidir
müdrik atadır
mәhv olunmalı şәrdir
mütlәq hakimiyyәt hüququna malikdir
gecә qarovulçusudur

399 İslahatçı liberalizm ideoloqlarına aid deyil:

•

C. Mill
Cefferson
T. Qrin
Keyns
F.Ruzvelt

400 Klassik liberalizmin qәbul etdiyi bәrabәrlik:

•

ilkin
qabiliyyәt
istedadlar
tәbii
әmәksevәrlilik

401 Müasir rus iqtidaryönümlü politoloqların irәli sürdüyü ideya:

•

Rus plüralizmi
Suveren demokratiya
Liberal demokratiya
Islam demokratiyası

402 İdeyaların tarixi ilә mәşğul olan fransız maarifçilәrә aid deyil:

•

Helvesi
Kant
Lametri
Didro

403 K.Manheym ideologiyaya dair ilk rüşeymlәri kimin әsәrlәrindә görür:

•

L.Tolstoy
F.Bekon
T.Mor
T.Kampanella .

404 Siyasi ideologiyanın formalaşması modellәrinә aid deyil:

•

Inteqrativ
Insurgent
Divergent
Kondensasiya

405 Müasir dövrdә Qәrbin irәli sürdüyü siyasitәtbiqi konsepsiyalara aid deyil:

•

Düzgün cavab variantı yoxdur
Soyuq müharibә
Demokratik dalğalar
Humanitar müdaxilә

406 O.Bismark tәtbiq etdiyi siyasәtindә konservatizmә hansı ideologiyanın elementlәrini әlavә etmişdi:

•

Novatorluq
sosializm
Kommunizm
Siyasi islam

407 19171947ci illәrdә әsas ideoloji diskurs aparılırdı:

•

Feminzmlә anarxizm arasında
sosializmlә faşizm arasında
Liberallarla mühafizәkarlar arasında

Millәtçiliklә islamçılıq arasında

408 Keoheyn vә Nayın XX әsrin 70ci illәrindә irәli sürdüklәri nәzәriyyә:

•

Cavab variantlarının hamısı düzgündür
qarşılıqlı asılılıq
Soyuq müharibә
Yumşaq güc

409 XIX әsrin birinci yarısında Rusiyada liberal fikir öz әksini tapdı:

•

Desnitskinin baxışlarında
M.Speranskinin islahatlarında
LorisMelikovun baxışlarında
Düzgün cavab variantı yoxdur

410 Struve Rusiyada bu ideologiyanın nümayәndәsi idi:

•

Kosmopolitizm
konservativ liberalizm
Millәtçi sosializm
Inqilabcı anarxizm

411 SSRİdә sovet liberalizminin yayılmasında mühüm rol oynamışdılar:

•

“yeni kommunistlәr” dәstәsi
“altmışıncılar” nәsli
“doxsan birlәr”
“otuz yeddilәr” qrupu

412 XX әsrin 90cı illәrindә Rusiyada sosialliberalizmin әsas tәmsilçisi qismindә çıxış edirdi:

•

Skinhedlәr
“Yabloko”
“Pravoye delo”
LDPR

413 Müasir Rusiyada liberalizm nümayәndәlәrinә aid deyil:

•

V.Şeynits
D.Roqozin
A.KaraMurza
Q.Sattarov

414 Müasir rus iqtisadiyyatında liberalizm tәrәfdarı kimi tanınır:

•

Q.Yavlinski
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Y.Qaydar
A.İllarionov

415 Konservatizmi insan mövcudiyyәtinin arxetipi sayırdı:

•

U.Bakli
R.Kirk
D.Burstin
P.Virek

416 “Quldarlığa yol” әsәrinin müәllifi:

•

C.Keyns
F.Xayek
M.Fridman
L.Mizes

417 11 sentyabr 2001 hadisәlәri hansı siyasi proqnozun tәsdiqi kimi qәbul edildi:

•

Fukuyamanın “Tarixin sonu” konsepsiyası
Xantinqtonun “sivilizasiyaların toqquşması” nәzәriyyәsi
Yeni “soyuq müharibә” dövrünün başlanğıcı
Düzgün cavab variantı yoxdur

418 ABŞ neokonservatorları ölkәlәrinin missiyasını bunda görürlәr:

•

Rusiya ilә zonalarına bölüşdürülmüş dünya
Humanist qlobal hegemoniya
Әsas güc mәrkәzlәrindәn biri

Çinlә tәsir zonalarına bölüşdürülmüş dünya

419 XX әsrә qәdәr rusiya konservatizminin ana xәttlәrindәn biri:

•

Anarxist cәmiyyәt
rәsmi monarxizm
Parlamentar monarxiya
Kommuna

420 XX әsrә qәdәr rusiya konservatizminin ana xәttlәrindәn biri:

•

Slavyanofobiya
slavyanofil
Turançılıq
Multikulturalozm

421 Rusiyada konservatizmin başçılarından biri olan Pobedonossevin rәsmi vәzifәsi:

•

Dumanın başçısı
sinodun oberprokuroru
Rusiyanın baş prokuroru
Çarın müavini

422 “Pravoslavlıq, mütlәqiyyәt, xalqçılıq” süarının müәllifi:

•

Pobedonossev
S.Uvarov
Karamzin
M.Katkov

423 Rusiyada rәsmi monarxizmin elementlәrinә aiddir:

•

Pravoslavlıq
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Xalqçılıq
Mütlәqiyyәt

424 Sosial inqilaba milli faciә kimi yanaşırdı:

•

V.Molotov
N.Karamzin
V.Lenin
N.Buxarin

425 Slavyanofil cәrәyanın nümayәndәlәrinә aiddir:

•

İ.Kireyevski
cavab variantlarının hamısı düzgündür
K.Aksakov
Y.Samarin

426 Rus mühacirәtinin konservativ nümayәndәlәrinә aid deyil:

•

Q.Vernadski
Düzgün cavab variantı yoxdur
N.Trubetskoy
İ.İlyin

427 Müasir rus konservazimini “qidalandıran” ideyalara aid deyil:

•

Rus mәnәvisiyasi vahidlik
demokratik Rusiya Respublikası
Vahid vә bölünmәz Rusiya
Rusiya SSRİnin varisi kimi

428 Müasir rus konservatizmi Rusiyada konservatizmin neçәnci dalğasıdır?

•

6
3
1
2

429 1980cı illәrin sonunda A.Soljenitsın sәslәyirdi:

•

Asiya konfederasiyasına
Slavyan İttifaqına
Pravoslav ittifaqa

Regional birliyә

430 1980cı illәrin sonunda V.Rasputin Rusiyanı bu regionlardan ayrilmaqda görürdü:

•

Sibir vә Volqaboyu
Qafqaz vә Orta Asiya
Qafqaz vә Uzaq Şәrq
Krım vә Qazaxıstan

431 Müasir rus konservatizminin köklü xüsusiyyәtlәrindәn biri:

•

kosmopolitizm
әksqәrbçilik
әksşәrqlilik
qәrb dәyәrlәrinini mәnimsәnilmәsinini labüdlüyü

432 Müasir rus mühafizәkarlarına görә, Qәrbin yeni dünya nizamına aid deyil:

•

Plutokratik
bir neçә siyasi qütbün mövcudluğu
Kosmopolit rejim
Dindәn kәnar

433 A.Proxanovun konservatizmi tәbliğ edәn әsәrin adı:

•

Gәlәcәyin imperiyası
Beşinci imperiyasının simfoniyası
Üçüncü imperiya Rusiya olmalıdır
Rusiya – yeni Feniks

434 M.Yuryevin XXI әsrin ortalarına proqnozlaşdırdığı civilizasiya blokların aid deyil:

•

Afrika vә Yaxın Şәrq
Qafqaz vә Rusiya
Rusiya, Avropa vә İsrail
Şimali vә Cәnubi Amerika

435 A.Soljenitsın “әksmilli” vә “әksmәnәvi” olaraq qeyd edirdi:

•

Müharibәlәri
inqilabları
Monarxiyaları
Islahatları

436 Sosialdemokratiyanın cәrәyanlarına aid deyil:

•

Dövlәt sosializmi
Kommunizm
Gildiya sosializmi
Fabian sosializmi

437 Kooperativ sosializminin banisi:

•

U.Bell
U.Kinq
Bronşteyn
V.Rasputin

438 Gildiya sosializminin tanınmış mütәfәkkiri:

•

R.Lüksemburq
C.Koul
V.Lenin
Mao Tsedun

439 Fabian sosializminin adı kiminlә bağlıdır?

•

Fabiançılar gәnclәr hәrәkatı ilә
romalı sәrkәfdә Fabiy Maksimlә
Ç.Dikkensin Fabian adlı personajı ilә
Cәrәyanın banisi Fabian Kaplarla

440 Fabian cәmiyyәtinini üzvü olmuş tanınmış yazıçı:

•

S.Moem
B.Şou
A.K.Doyl

U.Çerçill

441 Dövlәt sosializminin banisi:

•

P.Sidney
K.Rubertus
KRinq
Q.Uels

442 Әksәriyyati ali mәktәb nümayәndәlәri olan sosialdemokratiya cәrәyanı:

•

Xristian sosializmi
Kadetersosializm
Fabian sosializmi
Bolşevik sosializmi

443 Kadetersosializm hansı ölkәdә sosialdemokratiyanın inkişafına tәkan vermişdi:

•

Rusiya
Almaniya
İspaniya
İtaliya

444 Sosialliberal yanaşma daxilindә mövcud olan әsas modellәrdәn biri:

•

etrusk
anqlosaks
Romanfrank
әrәb

445 Müasir sosialdemokratiya “maddi rifah dövlәti” konsepsiyasını nә ilә әvәz edir?

•

Güclü әl
sosial investisiyalı dövlәt
Yumşaq güc
Vahid siyasi qütb

446 SSRİdә sosialdemokratiyanın “renessansı” nә vaxt baş verir?

•

Xruşşovun hakimiyyәti illәrindә
“yenidәnqurma” illәrindә
60cı illәrdә
YİS dövründә

447 Sirf siyasi baxışları olmayan peşәkarlardan ibarәt idaraetmә komandası adlanır:

•

Aristokratiya
texnokrat
Plutokrat
Oliqarxiya

448 Texnokratlığın ilk konsepsiyalarından birini vermişdi:

•

Z.Freydд
T.Veblen
K.Çapek
E.Bell

449 “Mühәndislәr vә qiymәtlәr sistemi” kitabının müәllifi kimdir:

•

U.Çerçill
T.Veblen
Z.Freydд
R.Kinq

450 Texnokratların hakimiyyәtini şәrh edәn ifadә:

•

Ali idarәetmә sistemi
Menecerlәrin inqilabı
Maşınların qiyamı
Avtomatik idarәetmә

451 İndustrial cәmiyyәt nәzәriyyәsinin banisi:

•

U.Rostou
P.Draker
C.Bernhem

C.Gelbreyt

452 İndustrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi nә vaxt yarandı:

•

XIX әsrdә
1940cı illәrdә
Renessans dövründә
XX әsrin әvvәllәrindә

453 P.Drakerin әsәri:

•

eBolluq cәmiyyәti
Nә etmәli?
İndustrial insanın gәlәcәyi
Sivilizasiyaların toqquşması

454 Texnotron cәmiyyәt nәzәriyyәsinini müәllifi:

•

M.Bakunin
Zb. Bzejinski
Genri Kissincer
P.Draker

455 Texnotron cәmiyyәt nәzәriyyәsi nә vaxt yarandı:

•

XX әsrin 90cı illәrindә
1970ci illәrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
1940cı illәrdә

456 Zb.Bzejinskinin elmi әdәbiyyata daxil etdiyi neoloqizm:

•

Industrial
texnotron
Tektonik
Internet

457 Postindustrial cәmiyyәt nәzәriyyәsinin aparıcı nümayәndәsi:

•

Zb.Bzejinski
D.Bell
R.Kinq
G.Kissincer

458 D.Bellin proqram xarakterli әsәri:

•

Texnotron cәmiyyәt
Gәlәcәk postindustrial cәmiyyәt
Böyük şahmat taxtası
İndustrial insanın gәlәcәyi

459 D.Bellin elmi әdәbiyyata daxil etdiyi neoloqizm:

•

Aristokrat
meritokrat
Demokrat
Plutokrat

460 “meritokrat” sözünün tәrcümәsi:

•

Texniki ehtiyat
Uğur cәmiyyәti
Bolluq cәmiyyәti
İnqilab yolu

461 İnformasiya cәmiyyәti nәzәriyyәsinini aparıcı nümayәndәsi:

•

G.Kissincer
Platon
A.Toffler
Zb.Bzejinski

462 İnformasiya cәmiyyәti nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә yaxındır:

•

Klerikal vә sufrajist
texnotron vә postindustrial
Elektron vә transformasiyalı

Industrial vә sәnayә

463 “Kommunitarizm” sözünün hәrfi tәrcümәsi:

•

tәrәqqi
icmalıq
әmәkdaşlıq
inkişaf

464 Kommunitarizm әn çox hansı ölkәdә tәsirә malikdir:

•

Avstraliya
ABŞ
Cәnubi Koreya
Yaponiya

465 Kommunitarizm hansı ildә elan edilmişdi:

•

2001 il
1990 il
1909 il
1726 il

466 Kommunitarizm nәzәriyyәsi hansı ali tәhsil mәrkәzindә işlәnib hazırlanmışdı:

•

Masaçussets
C.Vaşinqton adına
A.Linkoln adına
Harvard

467 Kommunitarizm ideologiyasını irәli sürmüşdülәr:

•

Bzejinski vә Kissincer
Etsioni vә Qalston
Marks vә Engelsс
Lenin vә Stalin

468 Antiqloballaşma hәrәkatı üçün sәciyyәvidir:

•

әmәkdaşlığın şәbәkә prinsiplәri
Cavab variantlarının hamısı düzgündür
Sosial tәrkibinin genişlәnmәsi
Siyasiideoloji tәrkibinin genişlәnmәsi

469 Antiqloballaşma tәrәfdarlarına daxil deyil:

•

hәmkarlar fәalları
liberallar
“yaşıllar”
feministlәr

470 Antiqloballaşma tәrәfdarları nәyә qarşı çıxış edirlәr:

•

“Böyük sәkkizlik”
Cavab variantlarının hamısı düzgündür
Kapitalın qlobal hegemonluğu
Dünya Bankı

471 Antiqloballaşma hәrәkatı nә vaxt formalaşmağa başlayır:

•

1930cu illәrdә
1990cı illәrin әvvәllәrindә
XXI әsrin әvvәllәrindә
70ci illәrin sonlarında

472 Antiqloballaşma hәrәkatı hansı regionda formalaşmağa başlayır:

•

Cәnub Rusiya
Latın Amerika
Şәrqi Afrika
Avstraliya

473 Amerika mәrkәzli qloballaşmanın ilk tәnqidçisi:

•

B.Әsәd
F.Kastro
R.Kastro

Xomeyni

474 Antiqloballaşma hәrәkatının mahiyyәtini açıqlayan әsәrlәrә aiddir:

•

“Nә etmәli?”
“Loqoya yox”
“Mәnim mübarizәm”
“Kapital”

475 “Loqoya yox” әsәrinini müәllifi:

•

M.Veber
N.Kleyn
R.Kinq
U.Qalston

476 Liberal siyasi ideologiya nәzәrdә tutur:

•

sosial homogen sinifsiz cәmiyyәt yaratmaq arzusu;
fәrdi hüquq vә azadlıqlarının prioritet kimi tanınması;
cәmiyyәtdә mövcud adәt vә әnәnәlәrә hörmәt;
sosial bәrabәrsizlik, sosial tәzadlara qarşı mübarizә;

477 Mühafizәkar ideologiya üçün qәbul edilmәsi sәciyyәvidir :

•

fәrdi azadlıq dәyәrlәrinin;
dәyәrlәrin, әnәnәlәrin vә davamlılığın;
tarixin hәrәkәtverici qüvvәsi kimi sinfi mübarizәnin;
iqtisadiyyatın әsası kimi dövlәt mülkiyyәtinin;

478 Cәmiyyәtdә bütün mövcud maraqlar spektrini әks etdirәn medianın müxtәlifliyi hansı prinsipi sәciyyәlәndirir:

•

siyasi radikalizmi
plüralizm
suverenlik
siyasi lobbiçiliyi

479 "Cәmiyyәtin maksimum gәlir әldә edәn zәngin hissәsi, öz maraqları naminә, bu gәlirin bir hissәsini sosial proqramlara sәrf etmәli, әhalinin

aztәminatlı kateqoriyalarına dәstәk olmalıdır". Hansı siyasi ideoloqiya üçün bu tәlәb aparıcı, әsasdır:

•

mühafizәkar
sosialdemokrat
liberal
kommunist

480 Kollektivçilik, bәrabәrlik, әdalәt, fәrdin bütün ehtiyaclarını ödәmәk prinsiplәri әsasında qurulmuş siyasi ideologiya adlanır:

•

liberalizm
anarxizm
feodalizm
mühafizәkarlıq

481 Yalnız marksistleninçi ideologiyasına xas olan fikir:

•

"Siyasәtin vәzifәsi  dövlәt hәyatını dövlәt ideyasına uyğun vәziyyәtә gәtirmәkdir"
Siyasәt ilk növbәdә siniflәr arasında qarşılıqlı әmәkdaşlıq formasıdır vә sinfi maraqlarla müәyyәn edilir "
"Mәnәvi prinsiplәr hüquqilәrdәn daha yüksәk olmalıdır”
"Harada ki, siyasәt başlayır, orada әxlaq başa çatır"

482 Liberalizmin әn әhәmiyyәtli fikri iddia edir:

•

aristokratiyanın hökumәtin idarә olunmasında fәal iştirakının zәruriliyini;
İnsan şәxsiyyәtinin mütlәq dәyәrliliyi vә doğulduğu andan azadlığa malik olduğunu;
insanların fiziki vә әqli inkişafı ilә bağlı tәbii bәrabәrsizliyini;
universal mәnәvi qaydanın mövcudluğunu;

483 Cәmiyyәtdә sәrvәtlәrin әdalәtli bölüşdürülmәsi vasitәsilә sosial hәmrәyliyә nail olmaq ideyası hansı baxış sistemlәri üçün xarakterikdir:

•

maoizm
sosialdemokrat
mühafizәkar
pasifist

484 Cәmiyyәtdә әnәnәvi ailә dәyәrlәrinin saxlanması, әcdadların öyüdnәsihәtinә hörmәt hansı ideologiyanın aparıcı prinsiplәridir:
anarxist

•

•

mühafizәkar
liberal
sosialdemokrat

485 Siyasi partiyanın proqramında yazılmışdır: "Partiya öz ideologiyasının әsas prinsipi olaraq inkişaf davamlılığının tәmin edilmәsini, siyasi
qәrarların verilmәsindә tarixi әnәnәlәrin nәzәrәalınmasını hesab edir”. Partiya hansı ideologiyaya sahibdir:

•

liberal
mühafizәkar
inqilabi
ekoloji

486 Liberal siyasi ideologiya nәzәrdә tutur:

•

sosial bәrabәrsizlik, sosial tәzadlara qarşı mübarizә
cәmiyyәtdә mövcud olan adәtәnәnәlәrә hörmәt
bütün cavab variantları doğrudur
fәrdin hüquq vә azadlıqlarının prioritet kimi tanınması

487 Mühafizәkar ideologiya üçün nәyi qәbul etmәk sәciyyәvidir:

•

fәrdi azadlıq dәyәrlәrini
dövlәt mülkiyyәtinin iqtisadiyyatın әsası kimi
sinfi mübarizәnin tarixin hәrәkәtverici qüvvәsi olaraq tanınması
әnәnә, davamlılığın dәyәrlәndirilmәsi

488 Dövlәtin dәyәrliliyinin inkarı, onu fәrd azadlığının başlıca mәhdudlaşdırıcısı kimi pislәmәk hansıların baxışları üçün sәciyyәvidir:

•

faşizm
mühafizәkarlar
anarxizm
pasifizm

489 Aşağıda sosial qrupların siyahısı göstәrilmişdir. Onların hamısı, birindәn başqa, siyasiideoloji әsaslarla formalaşmışdır. Kommunistlәr, sosial
demokratlar, liberallar, katoliklәr, mühafizәkarlar. Bu sıradan düşәn termini tapın vә yerinә qoyun:

•

liberallar
mühafizәkarlar

•

katoliklәr
kommunistlәr

490 Kosmopolitizm  bu:

•

özünün başqaları kimi olmamaq hüququnun tәsdiq edilmәsi;
bir şәxsin bütün dünyaya aid olması hissi, insanın "bütün bәşәriyyәtin vәtәnpәrvәri" olmaq bacarığı;
sәnin ölkәnin, mәhz sәnin burada doğulduğun sәbәbindәn, digәrlәrindәn daha yaxşı olduğuna әminliyin;
әsrlәrlә kök salmış minilliklәrlә tәcrid olunmuş ölkәlәrdә әn dәrin hisslәrdәn biri;

491 T.Hobsun ictimai müqavilә konsepsiyasını sәciyyәlәndirәn müddәa

•

Düzgün cavab cariantı yoxdur
ictimai müqavilә yalnız bir utopiyadır
Dövlәtin yaranması könüllü bir proses idi
Hakimiyyәt bölgüsü qәbuledilmәzdir, çünki bu hakim qollar birbirlәrini mәhv edәr

492 "Kimә hәdәf üçün izin verilibsә, ona vasitәlәr üçün dә izin verilib” iddia edәn iyezuit Herman Buzenbaum hansı mütәfәkkirin siyasi baxışlarına
ideoloji cәhәtdәn yaxındır?

•

Makiavelli
F.Bekon
J.J.Russo
Akvinli Foma

493 Yeni dövrün siyasi mütәfәkkirlәrindәn kim yaşamaq, azadlıq, mülkiyyәt hüquqlarını vә bu hüquqların qorunmasını insan hüququnun tәbii vә
ayrılmaz hüquqları elan edib?

•

Lokk
H.Qrosi
T.Hobbs
Makiavelli

494 Tolerantlıq  bu:

•

hәr şeydә vә hadisәlәrdә әn yaxşı tәrәflәri qeyd edәn hәyat qavrayışıdır;
müxtәlif növ fikir vә әxlaq üçün dözümlülük prinsipidir;
laqeydlik üçün başqa bir addır;

kifayәt qәdәr әsaslar olmadan bir şeyin iddia edilmәsidir;

495 Hansı siyasi rejim tüfәng vә gücә arxalanır?

•

pasifist
Totalitar
Demokratik
Anarxist

496 Partiyanın marksist konsepsiyasını seçin. Partiya  bu:

•

tәktәklәrin xeyri naminә çoxların ağılsızlığı;
proletariat üçün illüziya
klub icması
sinfi avanqard; sinfi şüurun әn adekvat ifadә forması

497 Partiyaların sol vә sağlara bölünmәsi üçün әsas nәdir?

•

Rәsmi siyasәtә münasibәt
Parlamentdә tutduğu yer
İdeoloji vә siyasi oriyentasiya.
Siyasi temperament.

498 Lobbiçiliyin müasir anlamını seçin.

•

Müxtәlif qrup maraqlarının tәşkilati formaya salınma, ifadә vә tәmsili sistemi
Siyasi proseslәrdә iştirak etmәkdәn imtina
Başqalarını özünün inanmadığına inandırmaq bacarığı
Hakimiyyәtdә olanların sәslәrinin hansılarınsa maraqları üçün alınması

499 Siyasi prosesin bir növü kimi qiyam nә demәkdir:

•

sistem şәklini almış terror
kiçik bir qrup şәxsin hazırlanmış mәqsәdyönlü hәrbi aksiyası;
yüksәk intensivlik dәrәcәsi olan, lakin mәhdud baş vermә zamanı vә sәbәbi olan kütlәvi çıxış;
müәyyәn mütәşәkkillik sәviyyәsi ilә xarakterizә olunan, mәqsәdlәri vә şüarları bәyan edilmiş genişmiqyaslı siyasi fәaliyyәt;

500 . Siyasi şüurun hansı funksiyası bir qrupun vә ya bütövlükdә cәmiyyәtin maraqlarının qorunmasına olan tәlәbatı әks etdirir?

•

Koqnitiv
Tәrbiyәvi
İdeoloji
Mobillәşdirәn

