Test: 0706Y_Az_Æ
yani_Yekun imtahan
Fenn: 0706Y Dünya iqtisadiyyatının tarixi
Sual sayi: 716
1) Sual:K.Marks görә kapitalizmә qәdәrki dövrә keçid mәrhәlәlәri bölünür
A) Asiya, antik vә alman
B) Afrika, asiya vә alman
C) Asiya, orta әsrlәr vә yapon
D) Heç biri
2) Sual: Tarixi tәdqiqatlara görә türkün dövlәtçilik tarixi aşağıdakılardan hansı ilә başlamışdır
A) e.ә. I әsrdә Mәrkәzi Asiyada Ağ Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
B) e.ә. V әsrdә Mәrkәzi Asiyada Göy Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
C) e.ә. III әsrdә Mәrkәzi Asiyada Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
D) Heç biri
3) Sual:Klassik orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb XIXV vә Şәrq XIXVI
B) Qәrb VXII vә Şәrq IIIXI
C) Qәrb IVXI vә Şәrq VIIXI
D) Qәrb XXIII vә Şәrq IXXI
4) Sual:Erkәn orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Qul vә azad insanların, iqtisadi proseslәri dövlәt tәnzimlәnmәsinin vә xüsusi mәnafelәrә riayәt
olunmasının әlaqәlәndirilmәsi әsasında formalaşan iqtisadi sistem
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
5) Sual:Erkәn orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb VXI vә Şәrq IIXI
B) Qәrb VXII vә Şәrq IIIXI
C) Qәrb IVXI vә Şәrq VIIXI
D) Qәrb VXIII vә Şәrq VIIXI
6) Sual:Avropada orta әsrlәrin konkret tarixi sәrhәdlәri kimi әsas götürülür
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә. VIII әsrb.e. V әsri
D) VXIV әsrlәr
7) Sual: İstehsal iqtisadiyyatının xranaloji tarixi tәşәkkül dövrü aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr

C) Neolit inqilabından tutmuş 1960cı illәrә qәdәr
D) heç biri
8) Sual: Tarixi tәdqiqatlara görә türkün dövlәtçilik tarixi aşağıdakılardan hansı ilә başlamışdır
A) e.ә. I әsrdә Mәrkәzi Asiyada Ağ Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
B) e.ә. V әsrdә Mәrkәzi Asiyada Göy Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
C) e.ә. III әsrdә Mәrkәzi Asiyada Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
D) Heç biri
9) Sual:Tarixi tәdqiqatlar görә dünyada neçә türk dövlәti mövcud olmuşdur
A) 10
B) 210
C) 110
D) 100
10) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә әsas mәhsuldar qüvvәlәri tәşkil etmişdir
A) Qul vә tacirlәr
B) Sәnәtkar vә qullar
C) Tacir vә sәnәtkarlar
D) Kәndi icma üzvlәri vә sәnәtkarlar
11) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә әsas mәhsuldar qüvvәlәri tәşkil etmişdir
A) Tacir
B) Sәnәtkar
C) Qul
D) Kәndi icma üzvlәri
12) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatın xarakterini tәşkil etmişdir
A) Qeyri natural tәsәrrüfat tipi
B) Natural tәsәrrüfat tipi. Sadә әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici
mütәvidә)
C) Natural tәsәrrüfat tipi. Әmtәә istehsal vә bazar münasibәtlәrinin zәif inkişafı
D) Heç biri
13) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatın xarakterini tәşkil etmişdir
A) Qeyri natural tәsәrrüfat tipi
B) Natural tәsәrrüfat tipi. Sadә әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici
mütәvidә)
C) Mürәkkәb әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici mütәvidә)
D) Heç biri
14) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatının әsasını tәşkil etmişdir
A) Әkinçilik, toxuculuq vә ticarәt
B) Әkinçilik, heyvandarlıq, sәnәtkarlıq
C) Әkinçilik vә toxuculuq

D) Suvarılan әkinçilik, torpaq üzәrindә dövlәt mülkiyyәti, irriqasiya sistemlәrinin dövlәt idarәetmәsi
15) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatının әsasını tәşkil etmişdir
A) Әkinçilik vә toxuculuq
B) Әkinçilik, heyvandarlıq, sәnәtkarlıq
C) Әkinçilik, toxuculuq vә ticarәt
D) Heç biri
16) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelinin coğrafi arealı aşağıdakılardan hansıları әhatә etmişdir
A) Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma]
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Şumer, Assuriya, Babilistan, Qәdim Misir, Qәdim Hindistan vә Qәdim Çin
17) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelinin coğrafi arealı aşağıdakılardan hansıları әhatә etmişdir
A) Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Qәdim Hindistan, Qәdim Çin vә Qәdim Pakistan
18) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modeli dedikdә
A) Qul vә azad insanların, iqtisadi proseslәri dövlәt tәnzimlәnmәsinin vә xüsusi mәnafelәrә riayәt
olunmasının әlaqәlәndirilmәsi әsasında formalaşan iqtisadi sistem
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Diniruhani komponentin dominantlığı sistemi
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
19) Sual:Qәdimşәrq (asiya) tәsәrrüfatçılıq modeli dedikdә
A) Zәif vә qısamüddәtli dövlәt yaranışlarının üstünlük tәşkil etmәsi sistemi
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Diniruhani komponentin dominantlığı sistemi
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
20) Sual:Ticarәt mәskunlaşmasının Anoykiya növü dedikdә
A) Sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
B) Әkinçi vә sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
C) Mәskunlaşan әrazi
D) Әkinçilәrin daimi mәskunlaşması
21) Sual:Ticarәt mәskunlaşmasının Emporiya növü dedikdә
A) Mәskunlaşan әrazi
B) Әkinçi vә sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
C) Sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
D) Әkinçilәrin daimi mәskunlaşması

22) Sual:Qәdim Yunanıstanda Ticarәt mәskunlaşmasının hansı növlәri mövcud olmuşdur
A) Ticarәtin inkişafı vә dinamik inkişafı
B) Anoykiya vә Emporiya
C) Mәdәniyyәtlәrin inkişafı vә müxtәlifliyi
D) Dezinteqrasiya vә inteqrasiya
23) Sual:Qәdim Yunanıstanın sosialiqtisadi vә siyasi tarixi dövrlәnmәsinә aid deyil 1.Egey yaxud
kritmiken dövrü (b.e.ә. IIIII minilliklәr) 2.Ibtidai icma münasibәtlәrinin bәrpası, sonrakı prosesdә
antik mülkiyyәt formaları әsasında sinifli cәmiyyәtin yaranması dövrü (b.e.ә. XIIX әsrlәr). 3.Arxaik
dövr (b.e.ә. VIIIVI әsrlәr) – Polislәrin yaranması; 4.Klassik dövr (b.e.ә. VIV әsrlәr); 5.Ellin dövrü
(b.e.ә. IVİ әsrlәr) 6.b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr olan dövr 7. b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci
yarısından I minilliyin birinci yarısı dövrü
A) 6, 7
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 7
24) Sual:B.e.ә. II әsrdәn etibarәn Roma iqtisadiyyatı әsas iki sektora bölünürdü 1.İqtisadiyyatın
natural xarakteri 2.Qul әmәyi, istehsalın primitiv texnikası 3.Quldar mülkiyyәtin qula istehsal
vasitәlәrinә vә qul әmәyinin mәhsuluna aid edilmәsi 4.Quldarlıq tәsәrrüfat sistemi; 5.Kәndliicma
tәsәrrüfat sistemi
A) 4, 5
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3
25) Sual:Dünya iqtisadiyyatının әn qәdim dövrünün әsas mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılardır
1.Tarixәqәdәrki vә cәmiyyәtәqәdәrki dövr (1.60.04 mln il b.e.ә). 2. Mәnimsәmә iqtisadiyyatının
qәrarlaşmadığı dövr (40012 min il b.e.ә.) 3.İnformasiya iqtisadiyyatının qәrarlaşdığı dövr (XXXXI
әsrlәr) 4.Xidmәt iqtisadiyyatının formalaşdığı tarixi dövr (XX әsrlәrdәn bu günә qәdәr)
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 2, 3
26) Sual:V.Repke sosialbazar tәsәrrüfatının әsas xarakterik cәhәtlәri cәhәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları prioritetlәşdirmişdir 1.Personalizm (kollektivizmin әksinә olaraq) 2.Azadlıq (hakimiyyәtin
tәmәrgüzlәşmәsinin әksinә olaraq) 3.Qeyrimәrkәzçilik (mәrkәzçiliyin әksinә olaraq) 4.İradәvi
hәrәkәt (tәşkilatlanmanın әksinә olaraq) 5.Dini azadlıq (müstәqil seçim imkanı) 6.Söz azadlığı
(senzuranın әksinә olaraq)
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 3, 4, 6
27) Sual: N.Rozova görә tarixi dövrlәnmәnin әsas iqtisadi mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılarıdır 1.
Aqrar – sәnәtkarlıq texnologiyalı cәmiyyәt; 2.İndustrial cәmiyyәt; 3. Servis texnologiyalı 4
Mondializm 5 Enerji daşıyıcıları sferası

A) 1, 3, 4
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 3,
D) 3, 4, 5
28) Sual:Modernlәşmәnin üçüncü dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)
B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir
C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
29) Sual:Modernlәşmәnin birinci dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)
B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir
C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
30) Sual: Modernizm nәzәriyyәsinin U.Dyükqeym versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
31) Sual:Modernizm nәzәriyyәsinin Q.Zimmel versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
32) Sual: Modernizm nәzәriyyәsinin M.Veber versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
33) Sual: Sivilizasiya – ictimai inkişafın barbarlıqdan sonra gәlәn pillәsidir yanaşması aşağıdakı
tәdqiqatçılardan kimә mәxsusdur
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) L.Morqan vә F.Engels
D) [yeni cavab]
34) Sual: Sivilizasiya – xalqlar vә regionlarda mәdәniyyәtin inkişafının müәyyәn pillәsidir
yanaşması aşağıdakı tәdqiqatçılardan kimә mәxsusdur
A) A.Toynbi vә P.Sorokin

B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) L.Morqan vә F.Engels
D) A.Toynbi vә F.Engels
35) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin sivilizasiya nәzәriyyәsinә görә
A) Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә birbirindәn tәcrid olunmamış “mәdәnitarixi tiplәr”
tәşkil edir
B) Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә birbirindәn tәcrid olunmuş “mәdәnitarixi tiplәr”
yaxud öz inkişafında bir sıra ardıcıl mәrhәlәlәrdәn keçәn “sivilizasiya” tәşkil edir.
C) Istehsal vasitәlәri, bölgü, mübadilә vә maddi nemәtlәrin istehlakı tәşkil edir
D) Ideoloji, siyasi, hüquqi vә dini münasibәtlәri tәşkil edir
36) Sual:Sivilizasiyalı yanaşmanın tarixi dövrlәnmә metodu kimi çatışmayan cәhәtlәrinә
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olar 1.Tarixin bәşәrilәşdirilmәsi . Insan – tarixin әvvәli vә
sonudur 2.Sivilizasiyalar arası әlaqә nәzәrә alınmır 3.Sivilizasiyaların tipologiya kriteriyalarının
amorfluğu 4.Tarixi çoxvariantlı vә çoxxәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir. 5.Tәkrarlanma fenomeninә
heç bir şәhr verilmir
A) 1, 3
B) 3, 4
C) 2, 5
D) 1, 4
37) Sual:Müasir industrial cәmiyyәtin qәrarlaşması prosesini F. Brodel әsas etibarilә neçә dövrә
ayırır
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
38) Sual:L.Meçnikov inkişafın әsas amili keyfiyyәtindә su yollarının әsas götürmәklә bәşәriyyәt
tarixini neçә dövrә bölmüşdür
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
39) Sual:L.Meçnikova görә inkişafın әsas amili keyfiyyәtindә su yollarının әsas götürülmәklә
bәşәriyyәt tarixini hansı dövrü mövcüd olmamışdır
A) Çay dövrü
B) Dәniz dövrü
C) Ökean dövrü
D) Göl dövrü
40) Sual:Sivilizasiyalı yanaşmanın tarixi dövrlәnmә metodu kimi üstün cәhәtlәrinә aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olar 1.Tarixin bәşәrilәşdirilmәsi . Insan – tarixin әvvәli vә sonudur 2.Demokratik
cәmiyyәtә keçidin tәmin edilmәsi 3.Universalizm – onun prinsiplәri istәnilәn ölkә yaxud ölkәlәr
qrupu üçün keçәrlidir. 4.Tarixi çoxvariantlı vә çoxxәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir. 5.Tarixi

tәkvariantlı vә bir xәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir.
A) 1, 3, 4
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
41) Sual: Xәtti tarix nәzәriyysәsi aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansına mәxsusdur
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) K.Yaspersin
D) D.Bell
42) Sual: Lokal sivilizasiyalar nәzәriyysәsi aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansına mәxsusdur
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) Q.Spenser
D) D.Bell
43) Sual:K.Marksın Antik istehsal üsulu anlayışı ilk dәfә müәllifin hansı әsәrindә öz әksini tapmışdır
A) Alman ideologiyası
B) Kapital
C) Siyasi iqtisadın tәnqidinә dair
D) Heç birindә
44) Sual:İctimaiiqtisadi formasiya termini ilk dәfә elmi әdәbiyyata kim tәrәfindәn gәtirilmişdir
A) K.Marks
B) K.Yaspers
C) U.Rastou
D) Ş.Monteskie
45) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin marksist nәzәriyyәsinә görә ictimaiiqtisadi formasiyanın әsas
elementlәri kimi aşağıdakılardan hansılar çıxış edir
A) Sinfi struktur, nәsil, tayfa, xalq vә millәt
B) Әmәk cismi vә әmәk alәti
C) Istehsal vasitәlәri, bölgü, mübadilә vә maddi nemәtlәrin istehlakı
D) Ideoloji, siyasi, hüquqi vә dini münasibәtlәr
46) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji konsepsiyasının әsas tәrәfdarları aşağıdakılardan hansılardır
A) O.Flextxeym vә D.Medous
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) A.Toynbi vә P.Sorokin
D) A.Toynbi vә F.Engels
47) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının optimist tәdqiqatçıları aşağıdakılardan
hansılardır

A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) A.Viner vә Q.Kan
D) A.Toynbi vә F.Engels
48) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının pessimist tәdqiqatçıları aşağıdakılardan
hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) D.Medous vә D.Forrester
C) A.Viner vә Q.Kan
D) A.Toynbi vә F.Engels
49) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının pessimist tәdqiqatçılarının әsas sloqanı
aşağıdakılardan hansılardır
A) Gәlәcәk qısa müddәtli gәlә biәr
B) Gәlәcәk gәlmәyә bilәr
C) Gәlәcәk zәif inkişaf dinamikası ilә gәlә bilәr
D) Heç biri
50) Sual:Aşağıdakılardan hansı futuraloji modellәrә aid deyildir
A) Sosiomәdәni proqnozlar
B) Demoqrafik proqnozlar
C) Energetk proqnozlar
D) Mәdәni proqnozlar
51) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin riyazi modellәrinin әsas tәdqiqatçıları aşağıdakılardan hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) D.Medous vә D.Forrester
C) A.Viner vә Q.Kan
D) A.Panov vә S. KApista
52) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında inkişafın tәkrarlanan tsikllәrinin nәçә mәrhәlәsi göstәrilir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
53) Sual:L.Qrininin tarixi dövrlәnmәnin riyazi konsepsiyasına görә tarixi proses aşağıdakılardan
hansı görünüşdәdir
A) Sosiomәdәni
B) Demoqrafik
C) Sinergetk proqnozlar
D) Hiperbola
54) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında tarixi prosesin neçә formasiyası göstәrilir

A) 4
B) 2
C) 6
D) 5
55) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında tarixi prosesin hansı formasiyası yoxdur
A) Ovçuluqyığım
B) Sәnaye
C) Elmiinformasiya
D) Xidmәt iqtisadiyyatı
56) Sual:L.Qrininin ovçuluqyığım istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
A) 4
B) 2
C) 6
D) 5
57) Sual:L.Qrininin ovçuluqyığım istehsal prinsipi birinci mәrhәlәsinin әsas xarakterik cәhәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) “Ağıllı” insanın yaranması vә 100 tipdә primitiv әmәk alәtlәrinin mövcudluğu
B) Sәnaye inqilabının baş vermәsi
C) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü
58) Sual:L.Qrininin aqrarsәnәtkarlıq istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
59) Sual:L.Qrininin aqrarsәnәtkarlıq istehsal prinsipi beşinci mәrhәlәsinin aşağıdakılardan hansı
tarixi dövrü әhatә etmәkdәdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü dövrü
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü dövrü
60) Sual:L.Qrininin sәnaye istehsal prinsipi dördüncü mәrhәlәsinin әsas xarakterik cәhәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) Maşınlı sәnayenin inkişafı vә onun güclü şәkildә yayılması
B) Sәnaye inqilabının baş vermәsi
C) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü
61) Sual:L.Qrininin sәnaye istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

A) 4
B) 2
C) 6
D) 5
62) Sual:әn qәdim dünyanın iqtisadi tarixinin xaranoloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) İnsanın meydana gәldiyi dövrdәn tutmuş b.e.ә. V minilliyә qәdәr
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü dövrü
63) Sual:Dünya iqtisadiyyatının әn qәdim dövrü neçә mәrhәlәyә bölünür
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
64) Sual: әn qәdim sinifli cәmiyyәtin xranoloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından II minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә VIII әsrlәrin ortalarına qәdәr
D) heç biri
65) Sual:V.Oykenin Tәsәrrüfatın ideal tiplәri konsepsiyasında idarәetmә baxımından hansı iki növü
fәrqlәndirilir
A) Totalitarizm vә bazar tәsәrrüfatı
B) Әnәnәvi system vә qarışıq sistem
C) İmperializm vә demokratiya
D) İdarәçilik sistemi vә bazaar sistemi
66) Sual:V.Oykenә görә tarixi dövrlәnmәdә әsas kriteriya kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir
A) Tәsәrrüfatın idarәedilmәsi forması
B) Dövlәt qruluşu
C) Hakimiyyәtin strukturu
D) İdarәçilik sistemi
67) Sual:Tarixi prosesin ilk ciddi dövrlәnmәsi hansı mütәxәssisin konsepsiyasında öz әksini
tapmışdır
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) L.Morqan
D) D.Bell
68) Sual:A.İ.Fursovun fikrincә ümumdünya tarixi proses iki müstәvidә gedir onlar aşağıdakılardan
hansılardır

A) Asiya modeli vә Qәrb modeli
B) Afrika modeli vә Cәnub modeli
C) Asiya modeli vә Şәrq modeli
D) Avropa modeli vә Qәrb modeli
69) Sual: K.Vittfoqelin ikixәttli nәzәriyyәsi aşığadakılardan hansı fәrqliliyә söykәnir
A) ŞәrqQәrb
B) ŞimalCәnub
C) Şәrq Cәnub
D) Cәnub Qәrb
70) Sual:F.Engelsin AntiDyürinq әsәrindә dövlәtin tәşәkkülünün neçә forması tәsbit edilmişdir
A) 4
B) 15
C) 2
D) 12
71) Sual:K.Marks görә kapitalizmә qәdәrki dövrә keçid mәrhәlәlәri bölünür
A) Asiya, antik vә alman
B) Afrika, asiya vә alman
C) Asiya, orta әsrlәr vә yapon
D) Heç biri
72) Sual:K.Marks görә kapitalizmә qәdәrki dövrü neçә mәrhәlәyә bölünür
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
73) Sual:Tarixi dövrlәnmә ilә әlaqәdar nәzәriyyәlәrdә çoxxәtli yanaşma ideyasına ilk dәfә
aşağıdakılardan hansı tәdqiqatçı müraciәt etmişdir
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) Ş.Monteskye
D) D.Bell
74) Sual:M.Fridin konsepsiyasında sosial tәkamülün neçә sәviyyәsi fәrqlәndirilir
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
75) Sual:Neoevolyusionizmin (Yeni tәkamül nәzәriyyәsi) әsas etibarilә hansı prinsipdәn çıxış
etmişdir
A) Bir xәttlilik prinsipindәn

B) Çoxspektrlilik prinsipi
C) Mәrkәzçilik prinsipi
D) Heç biri
76) Sual:L.Uayta görә mәrhәlәli keçidin realizasiyasında hansı inqilablar müşahidә edilmişdir
1.Aqrar 2.Sәnaye 3.Yanacaq 4.Xidmәt 5.Nüvә yanacağı
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
77) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә mәdәni tәkamüldә iki mәrhәlә: primitiv cәmiyyәt vә
sivilizasiya bölgüsunu hansı tәdqiqatçı tәdqiq etmişdir
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) L.Uayt
D) D.Bell
78) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı tip bura aid deyil
A) Qarışıq sistemlәr
B) Mini sistemlәr
C) Dünya – imperiyalar
D) Dünya – iqtisadiyyatlar
79) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı mübadilәnin tipi
deyil
A) Bazar mübadilәsi
B) Qarşılıqlı mübadilә
C) Әnәnәvi
D) Yenidәn bölgü
80) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı inteqrasiya üsulu
deyil
A) Әnәnәvi
B) Hәrbi – siyasi
C) İqtisadi
D) Sosial
81) Sual: Tarixi sistemlәrin forma müxtәlifliyinin Vallerstayn versiyasına görә dünya sistemlәrinin
hansı formaları mövcuddur 1. Dünya imperiyaları 2. İri biznes strukturları 3. Dünya iqtisadiyyatları
4. Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr 5. Regional iqtisadi inteqrasiya birliklәri
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 4, 5
D) 3, 5

82) Sual: Dünya sistem yanaşması aşağıdakı hansı nәzәriyyәlәrin sintezi kimi formalaşmışdır
A) F.Brodelin “geotarix” nәzәriyyәsi vә “Annallar” mәktәbinin nәzәri irsi
B) A.Toynbi vә P.Sorokinin nәzәriyyәlәri
C) K.Yaspersin vә D.Bellinin nәzәriyyәlәri
D) Heç biri
83) Sual: Dünya sistem nәzәriyyәsinә görә İ.Vallerstayn hansı zaman tiplәrini fәrqlәndirmişdir 1.
Struktur zaman 2.Resesiyazamanı 3. Tsiklik zaman 4.Ekspansiya zamanı 5.Depresiya zamanı
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 1, 4
84) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
D) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
85) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә hakim mövqe (meinstrim) arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
C) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
86) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İşgüzar münasibәtlәrin, , iqtisadi vә maliyyә informasiyalarının mübadilәsi prosesindә istifadә
edilәn rabitә vasitәlәrinin radikal şәkildә dәyişmәsi
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
87) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin sosiomәdәni inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Milli dәyәrlәr sisteminin hәm mövcudluq, hәm dә tәsir imkanları baxımından zәiflәmәsi
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
88) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin iqtisadi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Әmtәә, xidmәt, kapital vә s. Bazarlarda vә ümumilikdә ticarәt sferasında liberal dәyәrlәrin
qәrarlaşması
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu

89) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin tәşkilati inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtinin tәşkilinin beynәlxalq formalarının (TMK vә TMB) yaranması
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
90) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin istehsal, elmitexniki vә texnoloji inkişaf
istiqmәtinә aiddir
A) Әmtәә, xidmәt vә kapitalın miqrasiyası yolunda maneәlәri aradan qaldırmağa imkan verәn yeni
texnologiyaların sürәtlә yayılması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
91) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Maliyyә vә әmtәә bazarlarının birlәşmәsini tәmin edәn qlobal şәbәkәnin yaranması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
92) Sual: Qloballaşma prosesinin ilkin müqәddәm şәrtlәrini әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları çıxış etmir 1. İstehsal, elmitexniki vә texnoloji 2. Kәnd tәsәrrüfatındakı resesiyalar 3.
İnfarmasiyon  sosiomәdәni 4. Agır sәnayenin inkişafı 5. İqtisadi vә siyasi 6. Yüngül sәnayenin
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
93) Sual:Qloballaşma prosesinin ilkin müqәddәm şәrtlәrini әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları çıxış edir 1. İstehsal, elmitexniki vә texnoloji 2. Kәnd tәsәrrüfatındakı resesiyalar 3.
İnfarmasiyon  sosiomәdәni 4. Agır sәnayenin inkişafı 5. İqtisadi vә siyasi 6. Yüngül sәnayenin
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 4, 5, 6
94) Sual:Qloballaşma ideyasının populyarlaşmasını şәrtlәndirәn әsas sәbәblәr sırasına
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olmaz 1. Elmiinformasiya inqilabı vә onun nәticәsindә qlobal
iqtisadi mәkanda baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri 2. Dünya sosializm sisteminin süqutu vә Sosialist
tәsәrrüfat tipinin bazar iqtisadiyyatı ilә әvәzlәnmәsi 3. Neoliberal dәyәrlәr sisteminin birmәnalı
olaraq prioritet mövqelәrә keçmәsi 4. İsrailFәlәstin münaqişәsinin hәll olunmaması 5. Almaniya
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı 6. Qlobal iqtisadi mәkanda miqrasiya münasibәtlәrinin dinamikası
A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 4, 5, 6
95) Sual:Qloballaşma ideyasının populyarlaşmasını şәrtlәndirәn әsas sәbәblәr sırasına
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olar 1. Elmiinformasiya inqilabı vә onun nәticәsindә qlobal
iqtisadi mәkanda baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri 2. Dünya sosializm sisteminin süqutu vә Sosialist
tәsәrrüfat tipinin bazar iqtisadiyyatı ilә әvәzlәnmәsi; 3. Neoliberal dәyәrlәr sisteminin birmәnalı
olaraq prioritet mövqelәrә keçmәsi 4. İsraiFәlәstin münaqişәsinin hәll olunmaması 5. Almaniya
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı 6. Qlobal iqtisadi mәkanda miqrasiya münasibәtlәrinin dinamikası
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 5, 6
96) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi qloballaşmanın mahiyyәtini daha dәqiq şәkildә özündә әks
etdirmişdir
A) Qloballaşma – iqtisadi inkişafın yüksәk sәviyyәyә çıxmasıdır
B) Qloballaşma – mәdәniyyәtlәrarası dialoqun dinamik xarakter kәsb etmәsidir
C) Qloballaşma – hәr hansı bir regionun dinamik iqtisadi inkişafıdır
D) Heç biri
97) Sual: Üçüncü elmitexniki inqilab mәzmun vә nәticә tutumu baxımdan hansı iki dövrә bölünür
A) 19131938ci illәr vә 1960cı ildәn sonra
B) 19501979ci illәr vә 1980ci ildәn sonra
C) 19201930ci illәr vә 1990ci ildәn sonra
D) 19401960ci illәr vә 1970ci ildәn sonra
98) Sual:Üçüncü elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә
B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Ictimai hәyatın bütün sferalarına – siyasәtә, ideologiyaya, mәdәniyyәtә psixologiyaya vә s. tәsir
göstәrmәsi ilә
D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
99) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyil 1. İkinci elmitexniki inqilabın sәnaye deyil, elmitexniki inqilab olması 2. Sәnaye istehsalı
sferasında tamamilә yeni sahәlәrin meydana çıxması 3. Dünya iqtisadiyyatının bir sistem kimi
inkişafında önәmli rol 4. Regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi
idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
100) Sual:İkinci elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә

B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Yeni kommunikasiya texnalogiyalarının tәtbiqi ilә
D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
101) Sual:Üçüncü elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә
edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) XXI әsrin әvvәlәrindәn etibarәn
102) Sual:Dünya iqtisadiyyatında elmitexniki inqilablar seriyasının sayı
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
103) Sual:II dünya müharibәsinin tarixi xranaloji dövrü aşağıdakılardan hansına tәsadüf edir
A) 19141918ci illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19411945ci illәr
D) 19391945ci illәr
104) Sual: Xidmәt iqtisadiyyatına keçid dünya iqtisadiyyatında hansı dәyişikliklәrә sәbәb olmuşdur
A) Sivil dәyәrlәr sistemindә substansional dәyişikliklәrә
B) Neqativ inkişaf tendensiyalarına
C) Istehsalın dinamikasının kәskin şәkildә aşağı düşmәsinә
D) Aqrar sektorun dinamikasının kәskin şәkildә aşağı düşmәsi
105) Sual:Dünya iqtisadiyyatında keyfiyyәt dәyişikliyinin baş verdiyi xarakterik mәqam
aşağıdakılardan hansıdır
A) “Istehsal” iqtisadiyyatının “xidmәt” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
B) “Istehsal” iqtisadiyyatının “informasiya” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
C) “Xidmәt” iqtisadiyyatının “informasiya” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
D) Heç biri
106) Sual:Dünya iqtisadiyyatının ikinci inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr
C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr
D) Heç biri
107) Sual:Kalssik yanaşmaya görә inhisar neçә istiqamәtdә tәzahür etmişdir
A) 1

B) 2
C) 3
D) 4
108) Sual:XVIIIXIX әsrin sonunda baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının formalaşmasının
hansı etapını formalaşdırmışdır
A) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
B) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
C) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
D) VIIXVIII әsrlәr
109) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının sәnaye iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji dövrü
әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsr XX әsrin II yarısı
D) VIIXVIII әsrlәr
110) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrarsәnaye iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji
dövrü әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XVXIX әsrlәr
D) VIIXVIII әsrlәr
111) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrarticarәt iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji
dövrü әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) XXV әsrlәr
112) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrar iqtisadiyyat inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji dövrü
әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) VIIXVIII әsrlәr
113) Sual:İstehsal iqtisadiyyatının inkişaf tarixinin neçә alt inkişaf mәrhәlәsi mövcud olmuşdur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
114) Sual:İstehsal iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir

A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) 5 min il әvvәldәn orta әsrlәr (VXVIII) vә yeni dövr dә daxil olmaqla (XVIIIXX әsrin ikinci
yarısı)
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) 10 min il әvvәldәn orta әsrlәr (XVXVIII) vә yeni dövr dә daxil olmaqla (XVIIXXI әsrin ikinci
yarısı)
115) Sual:Mәnimsәmә iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) VIIXVIII әsrlәr
116) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması әsas inkişaf mәrhәlәlәri әsas etibarilә neçә keyfiyyәt
dәyişikliklәri ilә müşahidә olunmuşdur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
117) Sual:Böyük Yunan mәskunlaşmasının neçә әsas istiqamәti mövcud olmuşdur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
118) Sual:Sәnaye inqilabının ikinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Әmәk bölgüsünün mürәkkәblәşmәsi
B) Dәnizçilik vә ticarәtin güçlü inkişafı
C) Sәnaye çevrilişi
D) Heç biri
119) Sual:Sәnaye inqilabının birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Әmәk bölgüsünün mürәkkәblәşmәsi
B) Ticarәtin formalaşması
C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
120) Sual:X әsrdә Şәrq ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi Qәrbi Avropa ilә müqayisәdә neçә dәfә
yüksәk olmuşdur
A) 1.52 dәfә yüksәk
B) 5 dәfә yüksәk olmuşdur
C) 56,5 dәfә yüksәk olmuşdur
D) 58 dәfә yüksәk olmuşdur
121) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının alman yolu ilә reallaşdırılmasının cografiyasını әhatә edir

A) İtaliya, Pireney vә Fransa
B) Fransa, Portuqaliya vә İspaniya
C) İngiltәrә, Skandinaviya ölkәlәri vә Almaniya
D) İtaliya, İngiltәrә vә Skandinaviya ölkәlәri
122) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının roman yolu ilә reallaşdırılmasının cografiyasını әhatә edir
A) İtaliya, Pireney vә Fransa
B) İtaliya, Portuqaliya vә İspaniya
C) İngiltәrә, Skandinaviya ölkәlәri vә Almaniya
D) İtaliya, İngiltәrә vә Skandinaviya ölkәlәri
123) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının alman yolu aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunurdu
A) Alman mәdәniyyәti çәrçivәsindә peşәkarlıq әlamәti üzrә birliklәrin (sexlәrin) yaranması
B) Әsas prinsipә (qardaşlıq andı) istinadla qildiyaların yaranması
C) Roma prinsiplәri çәrçivәsindә kәnd tәsәrrsüfatı mexanizmlәrinin yaradılması
D) Heç biri
124) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının roman yolu aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunurdu
A) Roma mәdәniyyәti çәrçivәsindә peşәkarlıq әlamәti üzrә birliklәrin (sexlәrin) yaranması
B) Әsas prinsipә (qardaşlıq andı) istinadla qildiyaların yaranması
C) Roma prinsiplәri çәrçivәsindә kәnd tәsәrrsüfatı mexanizmlәrinin yaradılması
D) Heç biri
125) Sual:Almaniyada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları
B) XIX әsrin ikinci yarısı
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
126) Sual:Fransada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) 18151860ci illәrdә
B) 18701880ci illәrdә
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
127) Sual:Manufaktura anlayışının mәzmunu aşağıdakılardan hansıdır
A) Sadә әmәk kooperasiyası
B) Mürәkkәb әmәk kooperasiyası
C) Agır sәnaye sahәsi
D) Yüngül sәnaye sahәsi
128) Sual:Böyük coğrafi kәşflәrin bir proses olmaq etibarı ilә yaranması sәbәblәri aşağdakılardan
hansılarıdır 1. Ön vә Kiçik Asiyanın (Konstantinopol – 1453cü il) vә Avropanın bir hissәsinin
türklәr tәrәfindәn tutulması nәticәsindә Avropa →Şәrq (İran, Hindistan, Çin) ticarәt yollarının
qapanması 2. Tәdavül vasitәsi kimi qiymәtli metalların kәskin defisiti: qızıl aclığı 3. Sәnayenin
dinamik inkişafı 4. Ticarәtin dinamik inkişafı

A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 1, 4
129) Sual:Dördüncü sәlib yürüşünün (12021204) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Konstantinopol fәth edilmişdir
B) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
C) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
D) Heç biri
130) Sual:Üçüncü sәlib yürüşünün (11471149) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Konstantinopol fәth edilmişdir
B) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
C) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
D) Heç biri
131) Sual:Birinci sәlib yürüşünün (10961099) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Konstantinopol fәth edilmişdir
B) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
C) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
D) Heç biri
132) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә neçә sәlib yürüşü keçirilmişdir
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
133) Sual:F.List sahә әlamәtinә әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin neçә mәrhәlәsini fәrqlәndirir
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
134) Sual:F.Listin sahә әlamәtinә әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin әsas mәrhәlәlәri sırasına aid
deyildir
A) Totalitarizm vә bazar tәsәrrüfatı
B) Vәhşilik vә maldarlıq
C) Әkinçilik vә әkinçilikmanufaktura
D) Heç biri
135) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә cәmiyyәtin hәlledici inkişaf
mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri

B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) XVIIIXIX әsrlәr
136) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә cәmiyyәtin yüksәk kütlәvi
istehlak mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müasir dövr
137) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә keçid cәmiyyәti yaxud
irәlilәyişin ilkin şәrtlәrinin yaradılması mәrhәlәsi hansı tarixi dövrә tәsadüf etmişdir
A) XVXVI әsrlәr
B) Avropa: XVIIXVIII әsrin әvvәllәri
C) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
D) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müasir dövr
138) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin L.Morqan tәsnifatının mәrhәlәlәrinә aid deyil
A) Vәhşilik
B) Feodalizm
C) Barbarlıq
D) Barbarlıq
139) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin L.Morqan tәsnifatına görә vәhşilik mәrhәlәsinә aid deyil
A) Aşağı
B) Yuxarı
C) Orta
D) Ali
140) Sual:XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәlәrindә baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının
formalaşmasının hansı etapını formalaşdırmışdır
A) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
B) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
C) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
D) VIIXVIII әsrlәr
141) Sual:XVIIIXIX әsrin sonunda baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının formalaşmasının
hansı etapını formalaşdırmışdır
A) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
B) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
C) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
D) VIIXVIII әsrlәr
142) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrarsәnaye iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji
dövrü әhatә etmişdir

A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XVXIX әsrlәr
D) VIIXVIII әsrlәr
143) Sual:Sәnaye inqilabının ikinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Әmәk bölgüsünün mürәkkәblәşmәsi
B) Dәnizçilik vә ticarәtin güçlü inkişafı
C) Sәnaye çevrilişi
D) Heç biri
144) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin indisturial
tipinin coğrafiyasına aid deyil
A) Avropa
B) Keçmiş sovet respublikaları
C) Yaponiya
D) Braziliya
145) Sual:D.Bellә görә postindustrial olmaqlığının belә bir әlamәtini mövcud deyildir
A) Әmtәә istehsalından xidmәt istehsalına keçid
B) Nәzәri biliyin aparıcı rolu
C) Yeni intellektual texnologiyalar әsasında qәrarların qәbulunun tәminatı
D) Praktiki biliyin aparıcı rolu
146) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin xarakterinә aiddir
A) Әkinçilik
B) Heyvandarlıq
C) Balıqçılıq
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı
147) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin xarakterinә aid deyil
A) Әkinçilik
B) Heyvandarlıq
C) Balıqçılıq
D) Maşınqayırma
148) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
postindisturial tipinin coğrafiyasına aiddir
A) Avropa
B) Keçmiş sovet respublikaları
C) Meksika
D) ABŞ
149) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları

aiddir 1. İkinci elmitexniki inqilabın sәnaye deyil, elmitexniki inqilab olması 2. Sәnaye istehsalı
sferasında tamamilә yeni sahәlәrin meydana çıxması 3. Dünya iqtisadiyyatının bir sistem kimi
inkişafında önәmli rol 4. Regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi
idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
150) Sual:I dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid
etmәk olmaz 1. Rusiyada oktyabr çevrilişi ilә beynәlxalq sәviyyәdә siyasi situasiyanın gәrginlәşmәsi
2. әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin
dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 4, 5
151) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının sәnaye iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji dövrü
әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsr XX әsrin II yarısı
D) VIIXVIII әsrlәr
152) Sual:Avropa sәnayesindә kapitalist münasibәtlәri sisteminin genezisi hansı tarixi dövrә tәsadüf
edir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVIXVII әsrlәr
153) Sual:Müasir industrial cәmiyyәtin qәrarlaşması prosesini F. Brodel әsas etibarilә neçә dövrә
ayırır
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
154) Sual: Postindisturial cәmiyyәt terminini elmi әdәbiyyata aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı
gәtirmişdir
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) D.Bell

155) Sual: Modernizm nәzәriyyәsinin M.Veber versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
156) Sual:Modernizm nәzәriyyәsinin U.Tennis versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
157) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İşgüzar münasibәtlәrin, , iqtisadi vә maliyyә informasiyalarının mübadilәsi prosesindә istifadә
edilәn rabitә vasitәlәrinin radikal şәkildә dәyişmәsi
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
158) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin sosiomәdәni inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Milli dәyәrlәr sisteminin hәm mövcudluq, hәm dә tәsir imkanları baxımından zәiflәmәsi
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
159) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin siyasi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) Dövlәt nәzarәtinin zәiflәmәsi, әmtәә, xidmәt, kapital vә insanların ölkәlәrarası miqrasiyasının
sәrbәstlәşdirilmәsi
160) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin iqtisadi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Әmtәә, xidmәt, kapital vә s. Bazarlarda vә ümumilikdә ticarәt sferasında liberal dәyәrlәrin
qәrarlaşması
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
161) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin tәşkilati inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Tәsәrrüfatistehsal fәaliyyәtinin tәşkilinin beynәlxalq formalarının (TMK vә TMB) yaranması
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu

162) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin istehsal, elmitexniki vә texnoloji inkişaf
istiqmәtinә aiddir
A) Әmtәә, xidmәt vә kapitalın miqrasiyası yolunda maneәlәri aradan qaldırmağa imkan verәn yeni
texnologiyaların sürәtlә yayılması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
163) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin informasion inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Maliyyә vә әmtәә bazarlarının birlәşmәsini tәmin edәn qlobal şәbәkәnin yaranması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
164) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin iqtisadi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
165) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin istehsal, elmitexniki vә texnoloji inkişaf
istiqmәtinә aiddir
A) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
B) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
C) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
166) Sual: Qloballaşma prosesinin ilkin müqәddәm şәrtlәrini әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları çıxış etmir 1. İstehsal, elmitexniki vә texnoloji 2. Kәnd tәsәrrüfatındakı resesiyalar 3.
İnfarmasiyon  sosiomәdәni 4. Agır sәnayenin inkişafı 5. İqtisadi vә siyasi 6. Yüngül sәnayenin
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
167) Sual:Qloballaşma ideyasının populyarlaşmasını şәrtlәndirәn әsas sәbәblәr sırasına
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olmaz 1. Elmiinformasiya inqilabı vә onun nәticәsindә qlobal
iqtisadi mәkanda baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri 2. Dünya sosializm sisteminin süqutu vә Sosialist
tәsәrrüfat tipinin bazar iqtisadiyyatı ilә әvәzlәnmәsi 3. Neoliberal dәyәrlәr sisteminin birmәnalı
olaraq prioritet mövqelәrә keçmәsi 4. İsrailFәlәstin münaqişәsinin hәll olunmaması 5. Almaniya
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı 6. Qlobal iqtisadi mәkanda miqrasiya münasibәtlәrinin dinamikası
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 4, 5, 6

168) Sual:Qloballaşma ideyasının populyarlaşmasını şәrtlәndirәn әsas sәbәblәr sırasına
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olar 1. Elmiinformasiya inqilabı vә onun nәticәsindә qlobal
iqtisadi mәkanda baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri 2. Dünya sosializm sisteminin süqutu vә Sosialist
tәsәrrüfat tipinin bazar iqtisadiyyatı ilә әvәzlәnmәsi; 3. Neoliberal dәyәrlәr sisteminin birmәnalı
olaraq prioritet mövqelәrә keçmәsi 4. İsraiFәlәstin münaqişәsinin hәll olunmaması 5. Almaniya
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı 6. Qlobal iqtisadi mәkanda miqrasiya münasibәtlәrinin dinamikası
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 5, 6
169) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadi qloballaşmanın mahiyyәtini daha dәqiq şәkildә özündә әks
etdirmişdir
A) Qloballaşma – iqtisadi inkişafın yüksәk sәviyyәyә çıxmasıdır
B) Qloballaşma – mәdәniyyәtlәrarası dialoqun dinamik xarakter kәsb etmәsidir
C) Qloballaşma – hәr hansı bir regionun dinamik iqtisadi inkişafıdır
D) Heç biri
170) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşmanın mahiyyәtini daha dәqiq şәkildә özündә әks
etdirmişdir
A) Qloballaşma  mәdәniyyәtlәrarası vә geosiyasi münasibәtlәrin xüsusi keyfiyyәt halıdır
B) Qloballaşma – tarixi proseslәrin sürәtlәnmәsidir
C) Qloballaşma – hәr hansı bir regionun dinamik inkişafıdır
D) Heç biri
171) Sual:Aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı qlobalaşma ilә әlaqәdar ciddi tәdqiqatlar aparmışdır
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) K.Ome
172) Sual: Qloballaşma termini elmi әdәbiyyata ilk dәfә kim tәrәfindәn gәtirilmişdir.
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) T.Levit
173) Sual:ABnin ÜDMda xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 69 %
B) 79 %
C) 49%
D) 89 %
174) Sual:Kanada ÜDMdә xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 60 %

B) 70 %
C) 40%
D) 80 %
175) Sual:Yaponiyanın ÜDMdә xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 67 %
B) 77 %
C) 47%
D) 87 %
176) Sual:ABŞnın ÜDMda xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 60 %
B) 70 %
C) 40%
D) 80 %
177) Sual: Xidmәt iqtisadiyyatının (postindustrial cәmiyyәt) keyfiyyәt yeniliyinin әsasında dayanan
başlıca mәsәlә aşağıdakılardan hansıdır
A) Aqrar sektorun dinamik inkişafı
B) Mәhsul istehsalının dinamik xarakter kәsb etmәsi
C) Xidmәt istehsalının mәhsul istehsalına münasibәtdә arxa mövqeyә keçmәsi
D) Xidmәt istehsalının mәhsul istehsalına münasibәtdә arxa mövqeyә keçmәsi
178) Sual: Üçüncü elmitexniki inqilab mәzmun vә nәticә tutumu baxımdan hansı iki dövrә bölünür
A) 19131938ci illәr vә 1960cı ildәn sonra
B) 19501979ci illәr vә 1980ci ildәn sonra
C) 19201930ci illәr vә 1990ci ildәn sonra
D) 19401960ci illәr vә 1970ci ildәn sonra
179) Sual:Üçüncü elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә
B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Ictimai hәyatın bütün sferalarına – siyasәtә, ideologiyaya, mәdәniyyәtә psixologiyaya vә s. tәsir
göstәrmәsi ilә
D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
180) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
D) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
181) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aiddir

A) Alternativi var; milli identiklik
B) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
C) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
182) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyil 1. İstehsal vasitәlәrinin mexaniklәşdirilmәsi 2. Elmi nәticәlәrin real sektora tәtbiqinin
sürәtlәnmәsi 3. İstehsalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi; 4. Regional iqtisadi inteqrasiya
proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
183) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları
aiddir 1. İstehsal vasitәlәrinin mexaniklәşdirilmәsi 2. Elmi nәticәlәrin real sektora tәtbiqinin
sürәtlәnmәsi 3. İstehsalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi; 4. Regional iqtisadi inteqrasiya
proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
184) Sual:Üçüncü elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә
edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) XXI әsrin әvvәlәrindәn etibarәn
185) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәlәri
186) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi (xidmәt iqtisadiyyatı dövrü) dövründә
baş vermiş әsas hadisәlәr sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Üçüncü elmi –texniki inqilab
yaxud elmiinformasiya inqilabı 2. İstehsal iqtisadiyyatından xidmәt iqtisadiyyatına keçid 3. Dünya
sosializm sisteminin coğrafiyasının genişlәnmәsi 4. Qlobal ekoloji problemin aradan qaldırılması
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 3
187) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi (xidmәt iqtisadiyyatı dövrü) dövründә
baş vermiş әsas hadisәlәr sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Üçüncü elmi –texniki inqilab

yaxud elmiinformasiya inqilabı 2. İstehsal iqtisadiyyatından xidmәt iqtisadiyyatına keçid 3. Dünya
sosializm sisteminin coğrafiyasının genişlәnmәsi 4. Qlobal ekoloji problemin aradan qaldırılması
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 3
188) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları
aid etmәk olar 1. Dünya iqtisadiyyatında kәskin resurs itkilәri müşahidә olundu 2. Dünya iki
antiqonist sistemә parçalandı 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 4, 5
189) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları
aid etmәk olmaz 1. Dünya iqtisadiyyatında kәskin resurs itkilәri müşahidә olundu 2. Dünya iki
antiqonist sistemә parçalandı 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik
inkişafı
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 4, 5
190) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1.
1919cü ildә imzalanmış Versal müqavilәsi üzrә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi 2.
Almaniyanın hәrbi potensialının görünmәmiş dәrәcәdә inkişaf etmәsi 3. Almaniya, İtaliya vә
Yaponiyanın dünya iqtisadi düzәnindәn razı qalmaması 4. Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının
genişlәnmәsi 5. Dünya ticarәtinin vә kapitalın miqrasiyasının dinamik inkişafı 6. Miqrasiya
münasibәtlәrinin cografiyasının genişlәnmәsi
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 3, 6
191) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1.
1919cü ildә imzalanmış Versal müqavilәsi üzrә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi 2.
Almaniyanın hәrbi potensialının görünmәmiş dәrәcәdә inkişaf etmәsi 3. Almaniya, İtaliya vә
Yaponiyanın dünya iqtisadi düzәnindәn razı qalmaması 4. Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının
genişlәnmәsi 5. Dünya ticarәtinin vә kapitalın miqrasiyasının dinamik inkişafı 6. Miqrasiya
münasibәtlәrinin cografiyasının genişlәnmәsi
A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6

192) Sual: Modernist yanaşma tarixi dövrlәnmәdә neçә mәrhәlәni özündә ehtiva etmәkdәdir
A) 3
B) 5
C) 4
D) 6
193) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr
C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr
D) Xidmәt iqtisadiyyatı dövrü 19702000ci illәr
194) Sual:II dünya müharibәsinin tarixi xranaloji dövrü aşağıdakılardan hansına tәsadüf edir
A) 19141918ci illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19411945ci illәr
D) 19391945ci illәr
195) Sual:I dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid
etmәk olar 1. Rusiyada oktyabr çevrilişi ilә beynәlxalq sәviyyәdә siyasi situasiyanın gәrginlәşmәsi 2.
әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin
dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
196) Sual:Birinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1.
XX әsrin әvvәlәrindәn başlayaraq Almaniyanın beynәlxalq sәviyyәli siyasi proseslәrdәn vә dünya
bazarlarından sıxışdırılması 2. Tәmәrgüzlәşmiş iri kapital strukturları arasında tәsir sferalarının
bölgüsü üzrә yaranmış ziddiyyәt vә onun aradan qaldırılmasında iqtisadi metodların gücsüzlüyü 3.
ABŞ dünya iqtisadisiyasi arenada mövqeyinin güclәnmәsi 4. әsas bazarların inhisarlaşması 5.
Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının genişlәnmәsi 6. Dünya ticarәtinin dinamik inkişafı
A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 2, 4, 6
197) Sual:Birinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. XX
әsrin әvvәlәrindәn başlayaraq Almaniyanın beynәlxalq sәviyyәli siyasi proseslәrdәn vә dünya
bazarlarından sıxışdırılması 2. Tәmәrgüzlәşmiş iri kapital strukturları arasında tәsir sferalarının
bölgüsü üzrә yaranmış ziddiyyәt vә onun aradan qaldırılmasında iqtisadi metodların gücsüzlüyü 3.
ABŞ dünya iqtisadisiyasi arenada mövqeyinin güclәnmәsi 4. әsas bazarların inhisarlaşması 5.
Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının genişlәnmәsi 6. Dünya ticarәtinin dinamik inkişafı

A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 6
198) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsindә rifaha birbaşa zәrbә vuran әsas nәhәng
tarixi hadisәlәr aşağıdakılardan hansılardır 1. I dünya müharibәsi (19141918) 2. Dünya iqtisadi
böhranı (19291933) 3. İsrail dövlәtinin yaranması (1948) 4. II dünya müharibәsi (19391945) 5.
Dünya sosialist sisteminin yaranması (19171991) 6. Rusiya Federasiyasının müstәqillik әldә etmәsi
(1991)
A) 1 , 2, 4, 5
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 6
199) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsinin mәzmun tutumu baxımdan hansı iki
dövrә bölünür
A) 19131938ci illәr vә 19381991ci illәr
B) 19501979ci illәr vә 19802000ci illәr
C) 19201930ci illәr vә 19701990ci illәr
D) 19401945ci illәr vә 19901999ci illәr
200) Sual:Dünya iqtisadiyyatında keyfiyyәt dәyişikliyinin baş verdiyi xarakterik mәqam
aşağıdakılardan hansıdır
A) “Istehsal” iqtisadiyyatının “xidmәt” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
B) “Istehsal” iqtisadiyyatının “informasiya” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
C) “Xidmәt” iqtisadiyyatının “informasiya” iqtisadiyyatına keçidi dövrü
D) Heç biri
201) Sual:Dünya iqtisadiyyatında keyfiyyәt dәyişikliyinin baş verdiyi tarixi xranoloji dövr
aşağıdakılardan hansıdır
A) 1970ci ildәn etibarәn
B) 1990cı ildә etibarәn
C) 2000ci ildәn sonrakı dövr
D) Heç biri
202) Sual:Aşağıdakılardan hansıları daxili bazarın alt qruplarına aid deyil 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar 6. Lokal
bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6
203) Sual:Modernlәşmәnin ikinci dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)

B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir
C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
204) Sual:Modernist yanaşmaya görә tarixi dövrlәnmәnin mәrhәlәlәri ardıcıllığı aşağıdakılardan
hansıdır
A) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
B) İndustrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
C) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
D) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr
205) Sual: Modernist yanaşma tarixi dövrlәnmәdә neçә mәrhәlәni özündә ehtiva etmәkdәdir
A) 3
B) 5
C) 4
D) 6
206) Sual:Modernizm nәzәriyyәsinin U.Tennis versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
207) Sual: İqtisadiyyatın tarixi dövrlәnmәsi hansı supertsikllәri әhatә etmәkdәdir
A) Qәdim dünya vә orta әsrlәr dövrü
B) Qәdim dünya orta әsrlәr vә feodalizm dövrü
C) Qәdim dünya, indisturial vә postindisturial era
D) Indisturial era
208) Sual: Postindisturial sivilizasiya dövrü hansı tarixi dövrü әhatә etmәkdәdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) XVIII әsr
209) Sual:Ilkin feodalizm sivilizasiyası dövrü hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) VIXIII әsrlәr
B) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
C) XIXIII әsrlәr
D) VVI
210) Sual: İndisturial sivilizasiya dövrü hansı tarixi dövrü әhadә etmişdir.
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) VIXIII әsrlәr
C) XVXVI әsrlәr

D) XVIII әsr
211) Sual:Lokal sivilizasiya nәzәriyyәsinin әsas zәif cәhәtlәrinә aşağıdakilardan hansıları aid etmәk
olar
A) Ayrıayrı sivilizasiyaların yaranması vә süqutu sәbәblәri müxtәlifdir
B) Regional sәpgidә baş vermiş hadisәlәr özünü hәr zaman doğrultmur
C) Ayrıayrı sivilizasiyalar mövcudlug dövrü eynilәşdirilir
D) Hec biri
212) Sual: A.Tyonbiyә görә müvәffәqiyyәtlә inkişaf edәn sivilizasiyalar hansı mәrhәlәlәrdәn
keçirlәr
A) Yaranma, artım,durğunluq vә süqut
B) Artım,durğunluq vә süqut
C) Yaranma, artım vә süqut
D) Yaranma, durğunluq vә süqut
213) Sual: A.Tyonbinin doğulmamış adlandırdığı sivilizasiya aşağıdakılardan hansıdır
A) Skandinaviya
B) Misir
C) Çin
D) Meksikan
214) Sual:A.Tyonbinin Ölü sivilizasiyalar adlandırdığı sivilizasiyaların sayı neçәdir.
A) 3
B) 5
C) 4
D) 14
215) Sual:A.Tyonbiyә görә Sivilizasiyanın tәsnifatında istifadә olunan kriteriyalardan hәmişә sabit
qalanları aşağıdakılardan hansılarıdır
A) Din vә onun tәşkili forması vә әrazi әlamәti
B) Kapital vә torpaq
C) Siyasi vә mәdәni konyuktura
D) Heç biri
216) Sual: S. Xanqinqton sivilizasiya nәzәriyyәsi çәrçivәsindә neçә müasir sivilizasiyanı fәrqlәndirir
A) 4
B) 5
C) 8
D) 3
217) Sual: Postindisturial cәmiyyәt terminini elmi әdәbiyyata aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı
gәtirmişdir
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont

D) D.Bell
218) Sual: İndisturial cәmiyyәt terminini elmi әdәbiyyata aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansıları
gәtirmişdir
A) U.Rastou vә O.Toffler
B) O.Kont vә O.Toffler
C) O.Kont vә Q.Spenser
D) D.Bell vә Ş.Monteskie
219) Sual:İctimai inkişafın gәlәcәk modellәrinin hazırlanması ilә mәşğul olan elm sahәsi
aşağıdakılardan hansıdır
A) Geoiqtisadiyyat
B) Arxeologiya
C) Geosiyasәt
D) Futuralogiya
220) Sual:Proqnozların xarakterindәn asılı olaraq futuroloqlar әsas etibarilә hansı qruplara bölünür
A) Praqmatiklәr
B) Demokratik vә liberallar
C) Konservatlar
D) Optimist vә pessemistlәr
221) Sual:Z.Bjenzinskiyә mәxsus futuroloji model aşağıdakılardan hansıdır
A) Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
B) Texnotron cәmiyyәt nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
222) Sual: İlkin modernlәşmә dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür
A) Әnәnvi cәmiyyәtdәn indistrializmә keçid
B) Әnәnәvi cәmiyyәtdәn feodalizmә keçid
C) İndistrial cәmiyyәtdәn postindustrializmә keçid
D) Әnәnәvi cәmiyyәtdәn postindistrualizmә keçid
223) Sual:Aşağıdakılardan hansı informasiya iqtisadiyyatının әsas tәzahür aspekti kimi qәbul edilә
bilinәr
A) İnformasiya iqtisadiyyatı – informasiya istehsalın amili, istәnilәn iqtisadi sistemin fundamental
resurslarından biridir
B) İnformasiya iqtisadiyyatıbeynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının
aktorlarına çevrilmәsidir
C) İnformasiya iqtisadiyyatı  kapitalin tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş
yüksәlişidir
D) İnformasiya iqtisadiyyatı  “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
ilә yaranmışdır
224) Sual:Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatının inkişafında V mәrhәlәni özündә әks etdirir

A) Xidmәt iqtisadiyyatı
B) Aqrar iqtisadiyyat
C) Sәnaye iqtisadiyyatı
D) İnformasiya iqtisadiyyatı
225) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik
226) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
D) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
227) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Alternativi var; milli identiklik
B) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
C) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
228) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik
229) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aiddir
A) Alternativi var; milli identiklik
B) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
C) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
230) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik

231) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin siyasi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) Dövlәt nәzarәtinin zәiflәmәsi, әmtәә, xidmәt, kapital vә insanların ölkәlәrarası miqrasiyasının
sәrbәstlәşdirilmәsi
232) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin sosiomәdәni inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Liberal dәyәrlәrin qlobal miqyaslı qәrarlaşması prosesinin başlanması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
233) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin siyasi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
234) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin iqtisadi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
235) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin tәşkilati inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
236) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin istehsal, elmitexniki vә texnoloji inkişaf
istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
237) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşmanın mahiyyәtini daha dәqiq şәkildә özündә әks
etdirmişdir
A) Qloballaşma  mәdәniyyәtlәrarası vә geosiyasi münasibәtlәrin xüsusi keyfiyyәt halıdır
B) Qloballaşma – tarixi proseslәrin sürәtlәnmәsidir
C) Qloballaşma – hәr hansı bir regionun dinamik inkişafıdır
D) Heç biri

238) Sual:Aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı qlobalaşma ilә әlaqәdar ciddi tәdqiqatlar aparmışdır
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) K.Ome
239) Sual: Qloballaşma termini elmi әdәbiyyata ilk dәfә kim tәrәfindәn gәtirilmişdir.
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) T.Levit
240) Sual:ABnin ÜDMda xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 69 %
B) 79 %
C) 49%
D) 89 %
241) Sual:Kanada ÜDMdә xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 60 %
B) 70 %
C) 40%
D) 80 %
242) Sual:Yaponiyanın ÜDMdә xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 67 %
B) 77 %
C) 47%
D) 87 %
243) Sual:ABŞnın ÜDMda xidmәt istehsalının xüsusi çәkisi nә qәdәr tәşkil etmәkdәdir
A) 60 %
B) 70 %
C) 40%
D) 80 %
244) Sual: Xidmәt iqtisadiyyatının (postindustrial cәmiyyәt) keyfiyyәt yeniliyinin әsasında dayanan
başlıca mәsәlә aşağıdakılardan hansıdır
A) Aqrar sektorun dinamik inkişafı
B) Mәhsul istehsalının dinamik xarakter kәsb etmәsi
C) Xidmәt istehsalının mәhsul istehsalına münasibәtdә arxa mövqeyә keçmәsi
D) Xidmәt istehsalının mәhsul istehsalına münasibәtdә arxa mövqeyә keçmәsi
245) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları

aiddir 1. İkinci elmitexniki inqilabın sәnaye deyil, elmitexniki inqilab olması 2. Sәnaye istehsalı
sferasında tamamilә yeni sahәlәrin meydana çıxması 3. Dünya iqtisadiyyatının bir sistem kimi
inkişafında önәmli rol 4. Regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi
idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
246) Sual:İkinci elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә
B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Yeni kommunikasiya texnalogiyalarının tәtbiqi ilә
D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
247) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyil 1. İstehsal vasitәlәrinin mexaniklәşdirilmәsi 2. Elmi nәticәlәrin real sektora tәtbiqinin
sürәtlәnmәsi 3. İstehsalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi; 4. Regional iqtisadi inteqrasiya
proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
248) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları
aiddir 1. İstehsal vasitәlәrinin mexaniklәşdirilmәsi 2. Elmi nәticәlәrin real sektora tәtbiqinin
sürәtlәnmәsi 3. İstehsalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi; 4. Regional iqtisadi inteqrasiya
proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
249) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәlәri
250) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә
edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) 19131970ci illәr
251) Sual:Dünya iqtisadiyyatının genezisi, qәrarlaşması vә inkişafı prosesindә baş vermiş әsas

inqilablara aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1. Neolit (Aqrar) inqilabı 2. Sәnaye inqilabı 3. Elmi
informasiya inqilabı 4. Sәnaye inqilabı 5. Elmitexniki inqilab
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 4, 5
D) 3, 5
252) Sual:Dünya iqtisadiyyatının genezisi, qәrarlaşması vә inkişafı prosesindә baş vermiş әsas
inqilablara aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Neolit (Aqrar) inqilabı 2. Sәnaye inqilabı 3. Elmi
informasiya inqilabı 4. Sәnaye inqilabı 5. Elmitexniki inqilab
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 5
253) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi (xidmәt iqtisadiyyatı dövrü) dövründә
baş vermiş әsas hadisәlәr sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Üçüncü elmi –texniki inqilab
yaxud elmiinformasiya inqilabı 2. İstehsal iqtisadiyyatından xidmәt iqtisadiyyatına keçid 3. Dünya
sosializm sisteminin coğrafiyasının genişlәnmәsi 4. Qlobal ekoloji problemin aradan qaldırılması
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 3
254) Sual:I dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid
etmәk olmaz 1. Rusiyada oktyabr çevrilişi ilә beynәlxalq sәviyyәdә siyasi situasiyanın gәrginlәşmәsi
2. әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin
dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 4, 5
255) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi (xidmәt iqtisadiyyatı dövrü) dövründә
baş vermiş әsas hadisәlәr sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Üçüncü elmi –texniki inqilab
yaxud elmiinformasiya inqilabı 2. İstehsal iqtisadiyyatından xidmәt iqtisadiyyatına keçid 3. Dünya
sosializm sisteminin coğrafiyasının genişlәnmәsi 4. Qlobal ekoloji problemin aradan qaldırılması
A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 3
256) Sual:Dünya iqtisadiyyatının dördüncü inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr

C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr
D) Xidmәt iqtisadiyyatı dövrü 19702000ci illәr
257) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları
aid etmәk olar 1. Dünya iqtisadiyyatında kәskin resurs itkilәri müşahidә olundu 2. Dünya iki
antiqonist sistemә parçalandı 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 4, 5
258) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları
aid etmәk olmaz 1. Dünya iqtisadiyyatında kәskin resurs itkilәri müşahidә olundu 2. Dünya iki
antiqonist sistemә parçalandı 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik
inkişafı
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 4, 5
259) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1.
1919cü ildә imzalanmış Versal müqavilәsi üzrә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi 2.
Almaniyanın hәrbi potensialının görünmәmiş dәrәcәdә inkişaf etmәsi 3. Almaniya, İtaliya vә
Yaponiyanın dünya iqtisadi düzәnindәn razı qalmaması 4. Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının
genişlәnmәsi 5. Dünya ticarәtinin vә kapitalın miqrasiyasının dinamik inkişafı 6. Miqrasiya
münasibәtlәrinin cografiyasının genişlәnmәsi
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 3, 6
260) Sual:İkinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1.
1919cü ildә imzalanmış Versal müqavilәsi üzrә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi 2.
Almaniyanın hәrbi potensialının görünmәmiş dәrәcәdә inkişaf etmәsi 3. Almaniya, İtaliya vә
Yaponiyanın dünya iqtisadi düzәnindәn razı qalmaması 4. Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının
genişlәnmәsi 5. Dünya ticarәtinin vә kapitalın miqrasiyasının dinamik inkişafı 6. Miqrasiya
münasibәtlәrinin cografiyasının genişlәnmәsi
A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6
261) Sual: Böyük durğunluq adlanan planetar sәviyyәli iqtisadi böhranın әn әsas başvermә sәbәbi
aşağıdakılardan hansıdır
A) Sivil dәyәrlәr sistemindә substansional dәyişikliklәrә

B) Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi
C) Әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması
D) İstehsal →istehlak cütlüyündә yaranan ziddiyyәtlәr
262) Sual: Böyük durğunluq adlanan planetar sәviyyәli iqtisadi böhranın tarixi xranaloji dövrü
aşağıdakılardan hansıdır
A) 19291933cü illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19141918ci illәr
D) 19391945ci illәr
263) Sual:I dünya müharibәsinin әsas sosialiqtisadi nәticәlәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid
etmәk olar 1. Rusiyada oktyabr çevrilişi ilә beynәlxalq sәviyyәdә siyasi situasiyanın gәrginlәşmәsi 2.
әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması 3. Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi 4. Ticarәtin
dinamikasının vә coğrafiyasının dinamik inkişafı 5. Kapital qoyuluşunun dinamikasının vә
coğrafiyasının dinamik inkişafı
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
264) Sual:I dünya müharibәsinin ümumi hәrbi xәrclәri nә qәdәr tәşkil etmişdir
A) 200 mlrd ABŞ dolları
B) 1,2 mlrd ABŞ dolları
C) 100 mlrd ABŞ dolları
D) 2,5 mlrd ABŞ dolları
265) Sual:Birinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1.
XX әsrin әvvәlәrindәn başlayaraq Almaniyanın beynәlxalq sәviyyәli siyasi proseslәrdәn vә dünya
bazarlarından sıxışdırılması 2. Tәmәrgüzlәşmiş iri kapital strukturları arasında tәsir sferalarının
bölgüsü üzrә yaranmış ziddiyyәt vә onun aradan qaldırılmasında iqtisadi metodların gücsüzlüyü 3.
ABŞ dünya iqtisadisiyasi arenada mövqeyinin güclәnmәsi 4. әsas bazarların inhisarlaşması 5.
Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının genişlәnmәsi 6. Dünya ticarәtinin dinamik inkişafı
A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 2, 4, 6
266) Sual:Birinci dünya müharibәsinin әsas sәbәblәri sırasına aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. XX
әsrin әvvәlәrindәn başlayaraq Almaniyanın beynәlxalq sәviyyәli siyasi proseslәrdәn vә dünya
bazarlarından sıxışdırılması 2. Tәmәrgüzlәşmiş iri kapital strukturları arasında tәsir sferalarının
bölgüsü üzrә yaranmış ziddiyyәt vә onun aradan qaldırılmasında iqtisadi metodların gücsüzlüyü 3.
ABŞ dünya iqtisadisiyasi arenada mövqeyinin güclәnmәsi 4. әsas bazarların inhisarlaşması 5.
Iqtisadi qloballaşma tendesiyasının genişlәnmәsi 6. Dünya ticarәtinin dinamik inkişafı
A) 1 , 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 6
267) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsindә rifaha birbaşa zәrbә vuran әsas nәhәng
tarixi hadisәlәr aşağıdakılardan hansılardır 1. I dünya müharibәsi (19141918) 2. Dünya iqtisadi
böhranı (19291933) 3. İsrail dövlәtinin yaranması (1948) 4. II dünya müharibәsi (19391945) 5.
Dünya sosialist sisteminin yaranması (19171991) 6. Rusiya Federasiyasının müstәqillik әldә etmәsi
(1991)
A) 1 , 2, 4, 5
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 6
268) Sual:I dünya müharibәsinin tarixi xranaloji dövrü aşağıdakılardan hansına tәsadüf edir
A) 19141918ci illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19411945ci illәr
D) 19391945ci illәr
269) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsinin mәzmun tutumu baxımdan hansı iki
dövrә bölünür
A) 19131938ci illәr vә 19381991ci illәr
B) 19501979ci illәr vә 19802000ci illәr
C) 19201930ci illәr vә 19701990ci illәr
D) 19401945ci illәr vә 19901999ci illәr
270) Sual:Dünya iqtisadiyyatında keyfiyyәt dәyişikliyinin baş verdiyi tarixi xranoloji dövr
aşağıdakılardan hansıdır
A) 1970ci ildәn etibarәn
B) 1990cı ildә etibarәn
C) 2000ci ildәn sonrakı dövr
D) Heç biri
271) Sual:Aşağıdakılardan hansıları daxili bazarın alt qruplarına aiddir 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar 6. Lokal
bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6
272) Sual:Aşağıdakılardan hansıları daxili bazarın alt qruplarına aid deyil 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar 6. Lokal
bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6

273) Sual:Aşağıdakılardan hansıları xarici bazarın alt qruplarına aiddir 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
274) Sual:Aşağıdakılardan hansıları xarici bazarın alt qruplarına aid deyil 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 2, 4
275) Sual:Tipalogiyasına görә bazarın әsas etibarilә hansı növlәri fәrqlәndirilmir
A) Daxili vә xarici bazar
B) Mәrkәz vә әyalәt bazarı
C) Şәhәr vә kәnd bazarı
D) Heç biri
276) Sual:Bazarın instrumental anlayış kimi mahiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Tәdavül sferasında (mal, xidmәt, informasiya vә s.) formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin
mәcmusudur
B) İstehsal sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
C) Mal, xidmәt, informasiya, pul, kredit, kapital üzrә alqısatqı әmәliyyatlarının aparıldığı yer
D) Heç biri
277) Sual:Bazarın kateqoriyal anlayış kimi mahiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Tәdavül sferasında (mal, xidmәt, informasiya vә s.) formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin
mәcmusudur
B) İstehsal sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
C) Xidmәt sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
D) Heç biri
278) Sual:Fransada kapitalist münasibәtlәrinin genezisi hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) XVI әsr XVIII әsrin sonlarına qәdәr
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәri
D) VIIXVIII әsrlәr
279) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr
C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr

D) Heç biri
280) Sual:Aşağıdakılardan hansıları inhisarçı birliklәrin әsas tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil 1.
Kartel 2. Sindikat 3. Trest 4. Konsern 5. Müәssiә 6. Sәhmdar cәmiyyәt
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 5, 6
D) 2, 4
281) Sual:Aşağıdakılardan hansıları inhisarçı birliklәrin әsas tәşkilatihüquqi formalarına aiddir 1.
Kartel 2. Sindikat 3. Trest 4. Konsern 5. TMK 6. TMB
A) 3, 4, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 1 , 2, 3,4
D) 1, 2, 4, 5
282) Sual:İnhisarçı birliklәrin әsas etibarilә neçә tәşkilatihüquqi forması mövcuddur
A) 5
B) 3
C) 6
D) 4
283) Sual:G.Dolan vә D.Lindseyә görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını
tәşkil etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Qapalı inhisar 4. Açıq
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 4, 6
D) 2, 4, 5
284) Sual:G.Dolan vә D.Lindseyә görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını
tәşkil etmәkdәdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Qapalı inhisar 4. Açıq
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
285) Sual:Qәrb iqtisadçıları G.Dolan vә D.Lindsey inhisarın әsasәn neçә növünü fәrqlәndirirlәr
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
286) Sual:Müasir yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Tәşkilati inhisar 4. Texnaloji

inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 6
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 2, 4
287) Sual:Müasir yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәkdәdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Tәşkilati inhisar 4. Texnaloji
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
288) Sual:Müasir yanaşmaya görә inhisar neçә istiqamәtdә tәzahür etmişdir
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
289) Sual:Kalssik yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. İstehsal şәraiti üzәrindә inhisar 3. Özündә şey
tipli inhisar 4. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzәrindә inhisar 5. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 4, 5
290) Sual:Kalssik yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. İstehsal şәraiti üzәrindә inhisar 3. Özündә şey tipli
inhisar 4. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzәrindә inhisar 5. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
291) Sual:Dünya iqtisadiyyatının üçüncü inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixixranaloji dövrü әhatә etmişdi
A) XVIXIX әsrlәr
B) 18701913cü illәr
C) XVXVII әsrlәr
D) 19131970ci illәr
292) Sual:İnhisarın yaranması tarixinin bazar mәrhәlәsinin alt mәrhәlәlәri aşağıdakılardan
hansılarıdır
A) Klassik vә müasir inhisar dövrü
B) Bazara qәdәrki vә klassik inhisar dövrü

C) Bazar dövrü vә cografi kәşflәr dövrü
D) Heç biri
293) Sual:İnhisarın yaranması tarixinin әsas mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılarıdır
A) Bazara qәdәrki dövr vә bazar dövrü
B) Bazara qәdәrki vә informasiya iqtisadiyyatı dövr
C) Bazar dövrü vә cografi kәşflәr dövrü
D) Heç biri
294) Sual:Orta әsrlәr Avropası üçün ticarәtin sosialiqtisadi hәyata tәsir istiqamәtlәri aşağıdakılardan
hansıları әhatә etmirdi 1. Manufaktura istehsalının inkişafı; 2. Feodalizmin geniş vüsәt alması; 3.
әmtәәpul münasibәtlәrinin yayılması vә natural tәsәrrüfat tipinin yararsızlığının ictimai şüura
yeridilmәsi; 4. әhalinin yaşayış sәviyyәsinin aşağı düşmәsi.
A) 1 , 2
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 2, 5
295) Sual:Orta әsrlәr Avropası üçün ticarәtin sosialiqtisadi hәyata tәsir istiqamәtlәri aşağıdakılardan
hansıları әhatә edirdi 1. Manufaktura istehsalının inkişafı; 2. Feodalizmin dağılması; 3. әmtәәpul
münasibәtlәrinin yayılması vә natural tәsәrrüfat tipinin yararsızlığının ictimai şüura yeridilmәsi; 4.
әhalinin yaşayış sәviyyәsinin aşağı düşmәsi.
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 1
D) 2, 3, 4
296) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadçı ticarәti iqtisadi sistemi (bazar prinsiplәri әsasında)
formalaşdıran әsas element hesab edirdi
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) F.Xayek
297) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin III etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
1. İnhisarizmin yaranması 2. Beynәlmilәllәşmә prosesinin ifrat dәrәcәdә intensivlәşmәsi 3. Hindçin
yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk bölgüsünün
ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Mal bazarının strukturca kardinal şәkildә dәyişmәsi
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 4, 5
D) 2, 4
298) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin III etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir 1.
İnhisarizmin yaranması 2. Beynәlmilәllәşmә prosesinin ifrat dәrәcәdә intensivlәşmәsi 3. Hindçin
yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk bölgüsünün
ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Mal bazarının strukturca kardinal şәkildә dәyişmәsi

A) 1 , 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
299) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin II etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
1. Sәnaye inqilabının sosialiqtisadi nәticәlәri 2. Manufakturadan fabrikә  iri maşınlı sәnayeyә keçid
3. Hindçin yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk
bölgüsünün ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Bazar sistemi vә bazar infrastrukturunun inkişafı, kapital
ixracının meydana gәlmәsi;
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 2, 5
300) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin II etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir 1.
Sәnaye inqilabının sosialiqtisadi nәticәlәri 2. Manufakturadan fabrikә  iri maşınlı sәnayeyә keçid 3.
Hindçin yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk
bölgüsünün ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Bazar sistemi vә bazar infrastrukturunun inkişafı, kapital
ixracının meydana gәlmәsi;
A) 1 , 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
301) Sual:XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәlәrindә baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının
formalaşmasının hansı etapını formalaşdırmışdır
A) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
B) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
C) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
D) VIIXVIII әsrlәr
302) Sual:XVIXVIII әsrlәrdә baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının formalaşmasının hansı
etapını formalaşdırmışdır
A) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
B) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
C) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
D) VIIXVIII әsrlәr
303) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә dünya bazarının tәşәkkülü hansı tarixi xranaloji dövrә
tәsadüf etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәri
D) VIIXVIII әsrlәr
304) Sual:İnformasiya iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir

A) 1970ci ildәn etibarәn
B) 1990cı ildә etibarәn
C) 2000ci ildәn sonrakı dövr
D) Heç biri
305) Sual:Xidmәt iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) 19702000ci illәr
B) 19602006cı illәr
C) 19502000ci illәr
D) Heç biri
306) Sual:Sәnaye inqilabın ikinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) XXI әsrlәrin ikinci yarısı
C) IX әsr
D) VIIXVIII әsrlәr
307) Sual:Sәnaye inqilabının birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Dәnizçilik vә ticarәtin güclü inkişafı
B) Ticarәtin formalaşması
C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
308) Sual:Sәnaye inqilabın birinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) XVXVI әsrlәr
B) XXI әsrlәr
C) IX әsr
D) VIIXVIII әsrlәr
309) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) ikinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Primitiv әkinçilik vә maldarlığa keçid
B) Ticarәtin formalaşması
C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
310) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) ikinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) 23 min il b.e.ә.
B) 53 min il b.e.ә.
C) 75 min il b.e.ә.
D) Heç biri
311) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Primitiv әkinçilik vә maldarlığa keçid
B) Ticarәtin formalaşması
C) Sәnәtkarlığın formalaşması vә inkişafı

D) Heç biri
312) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) birinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) 75 min il b.e.ә.
B) 93 min il b.e.ә.
C) 23 min il b.e.ә.
D) Heç biri
313) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә әksәr ölkәlәrin keçdiyi inkişaf mәrhәlәsi aşağıdakılardan
hansıdır
A) Feodalizm
B) Sosializm
C) Kapitalizm
D) Heç biri
314) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin erkәn orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı
D) Heç biri
315) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin klassik orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı;
D) Heç biri
316) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin erkәn orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı
D) Heç biri
317) Sual:Nәzәri baxımdan ümumi şәkildә dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının hansı iki böyek
dövrә bölünmüdür
A) Genezisә qәdәrki vә genezisi dövrü
B) Genezisә qәdәrki vә qloballaşma dövrü
C) Genezis dövrü vә böhranlı dövr

D) Heç biri
318) Sual:XVII әsrin ikinci yarısından etibarәn Fransada manufakturaların aşağıdakılardan hansı
tiplәri mövcud deyildi 1. Dövlәt vәsaitlәri hesabına yaradılan vә dövlәt tәrәfindәn idarәedilәn kral
manufakturaları 2. Müxtәlif imtiyazları olan xüsusi kral manufakturaları; 3. Ordu rәhәrlәrinin
hesabına yaradılan vә özlәri tәrәfindәn idarәedilәn ordu manufakturaları 4. Xüsusi imtiyazları olan,
dövlәt dәstәyindәn istifadә edәn adi köçәri manufakturalar
A) 1 , 2
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
319) Sual:XVII әsrin ikinci yarısından etibarәn Fransada manufakturaların aşağıdakılardan hansı
tiplәri mövcud idi 1. Dövlәt vәsaitlәri hesabına yaradılan vә dövlәt tәrәfindәn idarәedilәn kral
manufakturaları 2. Müxtәlif imtiyazları olan xüsusi kral manufakturaları; 3. Ordu rәhәrlәrinin
hesabına yaradılan vә özlәri tәrәfindәn idarәedilәn ordu manufakturaları 4. Xüsusi imtiyazları olan,
dövlәt dәstәyindәn istifadә edәn adi köçәri manufakturalar
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 4
320) Sual:İlkin kapital yığımının fransız metodu aşağıdakılardan hansı әsas xüsusiyyәtlәri ilә
fәrqlәnirdi 1.Dövlәt borcları sisteminin xüsusi çәkisinin qeyriadi böyüklüyü 2. Dövlәt borcları
sisteminin xüsusi çәkisinin qeyriadi kiçikliyi 3. Daxili bazarın nisbi zәifliyi 4. Daxili bazarın nisbi
dinamikliliyi
A) 1 , 3
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
321) Sual:Fransada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
322) Sual:Ingiltәrәdә ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
323) Sual:İlkin kapital yiğiminin әsas mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid deyildir 1.
Müstәmlәkә sistemi; 2. Dövlәt istiqrazları sistemi; XVIXVIII әsrlәrdә Avropa ölkәlәri arasındakı
müharibәlәr vә müstәmlәkә әlә keçirmә istәyi dövlәtin pula olan tәlәbatını kәskin şәkildә artırmışdır;
3. Azad bazar sistemi; 4. Vergi sistemi; 5. Liberal xarici ticarәt sistemi; 6. Sәnaye proteksionizmi –

yüksәk idxal rüsumları, ixrac mükafatlandırmaları;
A) 1, 2
B) 3, 5
C) 1, 3
D) 2, 4
324) Sual:İşçinin (kәndlinin) mülkiyyәtindәn mәhrum edilmәsi vә istehsal vasitәlәrinin kapitala
çevrilmәsini özündә ehtiva edәn tarixi proses necә adlanır
A) Qeyri –ekvivalent ticarәt
B) İlkin kapital yığımı
C) Ekvivalent ticarәt
D) Heç biri
325) Sual: Bәrabәr sahәlәr sistemi nin tәtbiqi hansı tarixi xranoloji dövrә tәsadüf edir
A) Erkәn orta әsrlәrdә
B) Qәdim dövrdә
C) XIX әsrin sonları
D) XXI әsrin әvvәllәrindә
326) Sual: Dövlәt pay sistemi nin tәtbiqi hansı tarixi xranoloji dövrә tәsadüf edir
A) III әsr
B) IX әsrin sonlarında
C) V әsrin sonları
D) II әsrlәr
327) Sual:Tarixi Şәrq modeli iqtisadiyyatın strukturunun hansı iki sektorluğu ilә fәaliyyәt göstәrirdi
A) Dövlәt vә icma sektorları
B) Dövlәt vә özәl sektorları
C) İstehsal vә xidmәt sektorları
D) Heç biri
328) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә idarәetmә sistemi aşağıdakılardan hansı idi
A) Dövlәt vergilәri
B) Feodal rentası
C) Bәlәdiyyә vergisi
D) Heç biri
329) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә idarәetmә sistemi aşağıdakılardan hansı idi
A) Dövlәt vergilәri
B) Feodal rentası
C) Bәlәdiyyә vergisi
D) Heç biri
330) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә mülkiyyәtin realizasiyasının әsas iqtisadi forması
aşağıdakılardan hansı idi

A) Respublika tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
B) Monarxiya tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
C) Yetkin feodalizm dövründә siyasi parçalanma
D) Heç biri
331) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә mülkiyyәtin realizasiyasının әsas iqtisadi forması
aşağıdakılardan hansı idi
A) Respublika tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
B) Monarxiya tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
C) Yetkin feodalizm dövründә siyasi parçalanma
D) Heç biri
332) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә torpaq üzәrindә mülkiyyәt forması aşağıdakılardan
hansı idi
A) Dövlәt mülkiyyәti
B) Xüsusi mülkiyyәt
C) Qarışıq mülkiyyәt
D) Bәlәdiyyә mülkiyyәti
333) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә torpaq üzәrindә mülkiyyәt forması aşağıdakılardan
hansı idi
A) Qarışıq mülkiyyәt
B) Xüsusi mülkiyyәt
C) Dövlәt mülkiyyәti
D) Bәlәdiyyә mülkiyyәti
334) Sual:Sәnayelәşmә bir proses olmaq etibarı ilә aşağıdakı hansı mütәrәqqi xarakterlәri daşıyırdı
1. әmәk mәhsuldarlığı vә texnikadan istifadә imkanları artır 2. Şәhәrlәrin inkişafı sürәtlәnir 3. Iri
sәnaye vә nәqliyyat mәrkәzlәri yaranır 4. Kәndlәrdә әhalinin artım dinamikası müşahidә edilirdi 5.
Xarici miqrasiya proseslәri sürәtlәnirdi
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
335) Sual:Yaponiyada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları
B) XIX әsrin sonlarında
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
336) Sual:ABŞda sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları
B) XIX әsrin birinci yarısı
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr

337) Sual:Aşağıdakılardan hansıları sәnaye inqilabının әsas mәrhәlәlәrinә aid deyil 1. İstehsalın bir
sahәsindә tәtbiq olunan maşın zәncirvari reaksiya kimi digәrlәrindә dә tәtbiq zәruriliyini ortalığa
qoydu; 2. Mühәrrikin tәkmillәşmәsi – buxar maşınlarının yaranması; 3. Sәnayede texniki inqilab
nәqliyyatda da kardinal dәyişikliyә sәbәb oldu (Paravoz, Paraxod) 4. әkinçilik vә maldarlığın
dinamik inkişafı 5. İdarәetmә sisteminin tәkminlәşdirilmәsi mәsәlәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
A) 1 ,2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 4, 5
338) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә ilk sәnaye inqilabı hansı ölkәdә baş vermişdir
A) Fransa
B) İngiltәrә
C) Hollandiya
D) İspaniya
339) Sual:Ingiltәrәdә sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XIX әsrin 70ci illәri
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
340) Sual:Aşağıdakılardan hansı әks mәrkәzlәşdirilmiş manufakturanın mahiyyәtini özündә әks
etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir
341) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәrkәzlәşdirilmiş manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
342) Sual:Aşağıdakılardan hansı üzvü manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
343) Sual:Aşağıdakılardan hansı heterogen manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir

D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
344) Sual:Manufakturanın neçә әsas forması mövcuddur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
345) Sual:Yaponiyada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XVIIIXIX әsrin 70ci illәri
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
346) Sual:Almaniyada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XVIIIXIX әsrin ikinci yarısı
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
347) Sual:Metropoliya→müstәmlәkә münasibәtlәrindә siyasihüquqi aspektdәn 3 yanaşmanı
formalaşmışdırmışdır ki, bunlar aşağıdakılardan hansılarıdır 1. Ölkәnin dövlәt müstәqilliyinin
saxlanılması (Latın Amerikası ölkәlәri) 2. Asılılığın arakeçid formaları (protektorat – Misir, Tunis,
Kuveyt, Bәhreyn vә s.; mandat sistemi – Millәtlәr Liqasının mandatı). 3. Metropoliyaya tam tabeçilik
– Hindistan, әlcәzair, Birma, Seylan, İndoneziya. 4. Ölkәnin dövlәt müstәqilliyinin itirilması (Keçmiş
Sovetlәr Birliyi ölkәlәri)
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 4
348) Sual:Müstәmlәkәciliyin ilk dövrlәrinә xas olan әnәnәvi münasibәt formaları aşağıdakılardan
hansılarıdır
A) Heyvan vә bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
B) Qeyriekvivalent ticarәt, mütәmlәkә xәracı, vergi talanı
C) Ekvivalent ticarәt, mütәmlәkә xәracının olmaması, müstәqil vergi
D) Heç biri
349) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatlarının inkişafının ikinci mәrhәlәsi
özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmişdir
A) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Satış bazarı kimi fәaliyyәt göstәrirdilәr. Metropoliyanın
inhisarçılığı altında qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri qurulurdu. Heyvan vә bitki mәnşәli xammal
mәnbәyi idilәr
B) Sәnaye inqilabından sonrakı dövr: XIX әsrin ikinci yarısından etibarәn mineral xammal (әlvan
metallar, neft) mәnbәyi kimi çıxış etmәyә başladılar; Qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri şәraitindә
satış bazarları kimi fәaliyyәtdә olmuşlar.
C) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Metropoliyanın azad ticarәt prinsiplәri altında ekvivalent ticarәt

әlaqәlәri qurulurdu. Bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
D) Heç biri
350) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatlarının inkişafının birinci mәrhәlәsi
özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmişdir
A) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Satış bazarı kimi fәaliyyәt göstәrirdilәr. Metropoliyanın
inhisarçılığı altında qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri qurulurdu. Heyvan vә bitki mәnşәli xammal
mәnbәyi idilәr
B) Sәnaye inqilabından sonrakı dövr: XIX әsrin ikinci yarısından etibarәn mineral xammal (әlvan
metallar, neft) mәnbәyi kimi çıxış etmәyә başladılar; Qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri şәraitindә
satış bazarları kimi fәaliyyәtdә olmuşlar.
C) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Metropoliyanın azad ticarәt prinsiplәri altında ekvivalent ticarәt
әlaqәlәri qurulurdu. Bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
D) Heç biri
351) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatları neçә mәrhәlәdәn keçmişlәr
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
352) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının feodal tipinin әsas xarakterik
xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır
B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
D) Heç biri
353) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının fermer (köçürmә) tәsәrrüfatı tipinin
әsas xarakterik xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır

D) Heç biri
354) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının plantasiya tipinin әsas xarakterik
xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır
B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
D) Heç biri
355) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının neçә tipi mövcud olmuşdur
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
356) Sual:Böyük coğrafi kәşflәrin Qәrbin tarixiiqtisadi yüksәlişindә oynadığı әsas istiqamәtlәrdәn
biri kimi aşağıdakılardan hansını qiymәtlәndirmәk olar
A) Qiymәt inqilabı
B) Sәnaye inqilabı
C) Ticarәt inqilabı
D) Tәlәb inqilabı
357) Sual:Avropa sәnayesindә kapitalist münasibәtlәri sisteminin genezisi hansı tarixi dövrә tәsadüf
edir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVIXVII әsrlәr
358) Sual:Son orta әsrlәrdә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olmaz 1. İqtisadi siyasәt – ayrıayrı şәhәrlәrin yaxud әrazi vahidlәrinin deyil,
bütövlükdә ölkәnin mәnafelәrinә yönәlmişdir. 2. İqtisadi siyasәt vahid mәrkәzdәn – dövlәt tәrәfindәn
hәyata keçirilirdi. 3. İqtisadi siyasәt iki mәrkәzdәn – dövlәt vә özәl sektor tәrәfindәn hәyata
keçirilirdi. 4. İqtisadi siyasәt – iqtisadiyyatın kәnd tәsәrrüfatı sferasını әhatә edirdi 5. әsas
mәqsәdlәrdәn biri tәdricәn bütün ölkәni әhatә edәcәk daxili bazarın formalaşdırılmasından ibarәt
olunmuşdur: 6. İqtisadi siyasәt – iqtisadiyyatın әsas sferalarını (kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, ticarәt vә s.)
әhatә edәn tәdbirlәr kompleksi formasında hәyata keçirilirdi.
A) 3, 4
B) 2, 6

C) 3, 6
D) 1, 6
359) Sual: İstehsal iqtisadiyyatı – son orta әsrlәrin tarixi xranologiyası hansı dövrlәri әhatә etmişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) 10961270ci illәr
360) Sual:Erkәn orta әsrlәrin sonundan etibarәn Qәrb ölkәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn sәlib
yürüşlәrinin tarixi xranalogiyası aşağıdakılardan hansı dövrü әhatә etmişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) 15101670cı illәrә qәdәr
D) 10961270ci illәr
361) Sual:İstehsal iqtisadiyyatı formasiyasında qildiya dedikdә başa düşülür
A) Müәyyәn peşәkar fәaliyyәtlә mәşğul olan insanların birliyidir
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәtilә mәşğul olan insanların birliyidir
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;
362) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin üçüncü mәrhәlәsinin әsas
xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Son orta әsrlәr – “kommunal” inqilablar vә şәhәrlәrin feodal asılılığından azad olması. Şәhәr –
respublikalar yaranmağa başlayır (Şımali İtaliyada → Milan, Genuya, Florensiya, Venesiya;
Almaniyada → Hamburq, Nyünberq, Strasburq; Fransada → Paris, Orlean; İngiltәrәdә  London).
C) Klassik orta әsrlәr (XIXV әsrlәr)  әvvәlki dövrlәrdә mövcud olmuş şәhәrlәr dirçәlmәyә başlayır,
yeni şәhәrlәr yaranır. XIXIII әsr sәlib yürüşlәri şәhәrlәrin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. Şәhәrlәr
– tәkcә siyasi vә dini deyil, hәmçinin iqtisadi vә mәdәni mәrkәzlәrә çevrilirlәr.
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;
363) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin ikinci mәrhәlәsinin әsas xüsusiyyәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Klassik orta әsrlәr (XIXV әsrlәr)  әvvәlki dövrlәrdә mövcud olmuş şәhәrlәr dirçәlmәyә başlayır,
yeni şәhәrlәr yaranır. XIXIII әsr sәlib yürüşlәri şәhәrlәrin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. Şәhәrlәr
– tәkcә siyasi vә dini deyil, hәmçinin iqtisadi vә mәdәni mәrkәzlәrә çevrilirlәr.
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş

edirlәr
364) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin birinci mәrhәlәsinin әsas
xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;
365) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisi neçә mәrhәlәdәn keçmişdir
A) 3
B) 6
C) 5
D) 4
366) Sual:XI әsrdәn başlayaraq şәhәrlәrin iqtisadi әhәmiyyәtinin sürәtlә artma sәbәblәri kimi
xarakterizә edilir 1. Cәmiyyәtin tәbәqәli xarakteri 2. İerarxik struktur 3. Feodal asılılığından azad
olma 4. Dini dünya görüşünün hökmranlığı 5. Feodalın tәsir dairәsindәn kәnarda azad bazar, azad
ticarәtin mövcudluğu 6. Qeyri ierarxik strukturun mövcudlugu
A) 3, 5
B) 2, 6
C) 3, 6
D) 1, 6
367) Sual:Feodalizmin sosialsiyasi spesifikasının әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyildir 1.Cәmiyyәtin tәbәqәli xarakteri 2.İerarxik struktur 3.Korporativ qurumların geniş yayılması
4.Dini dünya görüşünün hökmranlığı 5.Bazarın cografiyasının genişlәnmәsi 6.Qeyri ierarxik
strukturun mövcudlugu
A) 5, 6
B) 2, 6
C) 3, 6
D) 1, 6
368) Sual:Feodalizmin qәrarlaşdığı dövrün әsas xarakterik xüsusiyyәtlәri sırasına aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olmaz 1.Natural tәsәrrüfat ( qapalı ) – istehsal edilmiş mәhsul istehsal yerindә dә
istehlak olunur. Yәni, istehsalçı öz tәlәbatını ödәmәk üçün mәhsul istehsal edir. 2.Istehsal vә istehlak
hәmin tәsәrrüfatın çәrçivәsindәn kәnara çıxmır 3.Mübadilә  mәnimsәmә iqtisadiyyatına xas olan
mahiyyәtdә hәyata keçirilir 4.әmtәә istehsalı yoxdur 5.Bazar yoxdur 6.Geniş bazar mövcuddur
7.әmtәә istehsalı mövcuddur
A) 5, 6
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 5

369) Sual: Postindustrial cәmiyyәt nәzәriyyәsini aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı irәli sürmüşdür
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) D. Bell
D) D. Rikardo
370) Sual:D.Bellә görә postindustrial olmaqlığının neçә әlamәtini mövcuddur
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
371) Sual:D.Bellә görә postindustrial olmaqlığının belә bir әlamәtini mövcud deyildir
A) Әmtәә istehsalından xidmәt istehsalına keçid
B) Nәzәri biliyin aparıcı rolu
C) Yeni intellektual texnologiyalar әsasında qәrarların qәbulunun tәminatı
D) Praktiki biliyin aparıcı rolu
372) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin hansı tipi
mövcud deyildir
A) İndistrualizmә qәdәrki tip
B) İndisturial tip
C) Postindisturial tip
D) Sosial demokratik tip
373) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin coğrafiyasına aid deyil
A) Afrika
B) Latın Amerikası
C) Cәnubi Asiya
D) Şәrqi avropa
374) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin indisturial
tipinin coğrafiyasına aid deyil
A) Avropa
B) Keçmiş sovet respublikaları
C) Yaponiya
D) Braziliya
375) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
postindisturial tipinin coğrafiyasına aiddir
A) Avropa
B) Keçmiş sovet respublikaları
C) Meksika
D) ABŞ

376) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin xarakterinә aid deyil
A) Әkinçilik
B) Heyvandarlıq
C) Balıqçılıq
D) Maşınqayırma
377) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin xarakterinә aiddir
A) Әkinçilik
B) Heyvandarlıq
C) Balıqçılıq
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı
378) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
postindisturial tipinin xarakterinә aiddir
A) Әkinçilik
B) Xidmәt istehsalı
C) Balıqçılıq
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı
379) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin D.Helbreyt versiyasına görә kapitalizmin hansı mәrhәlәlәri
fәrqlәndirilir
A) Klassik vә müasir kapitalizm
B) Orta kapitalizm
C) Ilkin vә son kapitalizm
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı dövrü
380) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin D.Helbreyt nәzәriyyәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Klassik vә müasir kapitalizm nәzәriyyәsi
B) Orta kapitalizm cәmiyyәti nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
381) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş nәzәriyyәsi aşağıdakılardan
hansıdır
A) Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
B) Orta kapitalizm cәmiyyәti nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
382) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş vahid industrial cәmiyyәt
nәzәriyyәsi nәçә әsas xarekterik cәhәtlә sәciyyәlәndirilmişdir
A) 3
B) 2

C) 4
D) 5
383) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş vahid industrial cәmiyyәt
nәzәriyyәsi әsas xarekterik cәhәtlәrindәn deyildir
A) Müәssisә  ailә münasibәtlәri
B) Texnaloji әmәk bölgüsü
C) Kapital yığımı
D) Informasiya yığımı
384) Sual:Tarixәqәdәrki vә cәmiyyәtәqәdәrki dövr aşağıdakılardan hansı xranoloji intervalı әhatә
etmişdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) İnsanın meydana gәldiyi dövrdәn tutmuş b.e.ә. V minilliyә qәdәr
D) 1.60.04 mln il әvvәl
385) Sual:Tarixәqәdәrki tarix: geoxronologiyasına görә palezoy erasında yaranmışdır
A) Balıqlar, hәşaratlar, sürünәnlәr vә bitlikәr
B) Sadә orqanizmlәr, molyusklar
C) İlk insanlar
D) Heç biri
386) Sual:Tarixәqәdәrki tarix: geoxronologiyasına görә insan erasında yaranmışdır
A) Üzvi hәyatın müasir formaları. Neantroplar
B) Sadә orqanizmlәr, molyusklar
C) Balıqlar, hәşaratlar, sürünәnlәr vә bitlikәr
D) Heç biri
387) Sual:İbtidai icma dövrünün әsas xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır
A) Bu dövr dövlәtin meydana gәlmәsi dövründәn başlamışdır
B) Bu dövr insanın yarandığı dövrә qәdәr olan dövrdür
C) Bu dövr insanın yaranmasından başlayıb sinifli cәmiyyәtin – dövlәtin meydana gәlmәsinә qәdәr
davam etmişdir.
D) Heç biri
388) Sual:İbtidai icma dövrünün – mәnimsәmә iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәrinә
aşağıdakılar hansıları aiddir 1.Mәhsuldar qüvvәlәrin ifrat aşağı sәviyyәliliyi vә ifrat lәngliklә
tәkmillәşmәsi; 2.Tәbii resursların vә istehsalın nәticәlәrinin kollektiv sürәtdә mәnimsәnilmәsi;
3.Bәrabәr bölgü, sosial bәrabәrlik; 4.Cәmiyәtin ifrat aşağı sәviyyәli inkişafı; 5.Xüsusi mülkiyyәt vә
dövlәtin yoxluğu.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 3, 4, 5
D) Hamısı

389) Sual: Mәnimsәmә iqtisadiyyatın әrazi strukturunun әsas xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) İkimәrkәzçilik (şәrq vә qәrb)
B) Tәkmәrkәzçilik
C) Polisentrizmdir (çox mәrkәzçilik).
D) Heç biri
390) Sual:İbtidai dövrün, ibtidai icmanın dağılmağa başladığı zamanı adәtәn hansı era ilә bağlayırlar
A) Daş erası
B) Metal erası
C) Dәmir erası
D) Heç biri
391) Sual:Eneolit – misdaş әsrinin (6 min il b.e.ә.) әsas xarakterik cәhәti kimi aşağıdakılardan hansı
çıxış etmişdir
A) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması
B) Mis әmәk alәtlәrinin yaranması
C) Dәmir әmәk alәtlәrinin yaranması
D) Heç biri
392) Sual:Tunc әsri hansı xranoloji dövrü әhatә etmişdir.
A) Avropada – 5 min il, Asiyada – IVVII min il b.e.ә.
B) Avropada – 3 min il, Asiyada – IVIII min il b.e.ә.
C) Avropada – 2 min il, Asiyada – IVV min il b.e.ә.
D) Heç biri
393) Sual:Tunc әsri dövründә tunc әmәk alәtlәrinin yayılması hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә
olunur
A) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
B) İctimai әmәk bölgüsünün ikinci mәrhәlәsi ilә
C) Dәmir әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
D) Heç biri
394) Sual:Dәmir әsri hansı xranoloji dövrü әhatә etmişdir
A) Avropada – 5 min il, Asiyada – IVVII min il b.e.ә.
B) 3 min il b.e.ә.
C) Avropada – 2 min il, Asiyada – IVV min il b.e.ә.
D) Heç biri
395) Sual:Dәmir әsri dövrünün tәşәkkülü hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә olunur
A) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
B) İctimai әmәk bölgüsünün ikinci mәrhәlәsi ilә
C) Iqtisadiyyatın struktur tәkmillәşdirilmәsi, siyasiiqtisadi prizmadan isә dünya imperiyalarının
yaranması
D) Heç biri

396) Sual:İbtidai cәmiyyәt epoxası dövr aşağıdakılardan hansı xranoloji intervalı әhatә etmişdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) 406 min il әvvәl
D) 1.60.04 mln il әvvәl
397) Sual:İbtidai cәmiyyәt dövrü öz inkişafında aşağıdakılardan hansı inkişaf mәrhәlәlәrini
keçmişdir 1.İlkin ibtidai cәmiyyәt 2.Orta ibtidai cәmiyyәt 3.Son ibtidai cәmiyyәt 4.Aralıq ibtidai
cәmiyyәt
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 3, 4
D) Hamısı
398) Sual:Antropososiogenez hansı tarixi epoxaları әhatә edir
A) Vәhşilik vә barbarlıq
B) Vәhşilik vә tiranlıq
C) Barbarlıq vә sәnәtkarlıq
D) Imperializm vә tәkmәrkәzçilik
399) Sual:İcma münasibәtlәrinin hәlәdә davam etdiyi cografi regionlar aşağıdakıladan әsas etibarilә
hansılarıdır
A) Asiya, Afrika vә L.Amerikası
B) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa
C) Şәrqi Avropa vә Afrika
D) Şәrqi Avropa, Asiya vә Afrika
400) Sual:İqtisadi tarixi yanaşmaya görә ilk dövlәtlәrin yaranmasının başlıca sәbәbi kimi
aşağıdakılardan hansı әsasdır
A) Sosial tәbәqәlәşmәnin dәrinlәşmәsi
B) İqtisadi inkişaf
C) Ticarәtin inkişafı
D) Mәdәniyyәtlәrin inkişafı vә müxtәlifliyi
401) Sual:İlk dövlәtlәrin yaranmasının xranaloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) IVIII minillikdә (b.e.ә.)
B) VVI әsrlәrin әvvәllәri
C) XIIIXV әsrlәr
D) Heç biri
402) Sual:Xronoloji olaraq, quldarlığın coğrafi aspektdәn zaman sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) Avropada b.e.ә. III minillikdәn b.e. IV әsrinin sonuna, Şәrqdә isә b.e.ә. IV minillikdәn b.e. VI
әsrinin sonuna (Afrika,Asiya)
B) VVI әsrlәrin әvvәllәri avropa vә asiyada
C) XIIIXV әsrlәr afrika vә latın amerikasında
D) Heç biri

403) Sual:Formasiya dәyişikliyinin qeyriardıcıllığına görә ibtidai icmadan quldarlığa vә feodalizmә
ardıcıl keçid hansı variantda pozulmuşdur 1.Qәdim Misir 2.Ön vә Kiçik Asiya ölkәlәri 3.Qәdim
Hindistan 4.Qәdim Pakistan 5.Qәdim Yunanıstan 6.Qәdim İtaliya
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
404) Sual:Formasiya dәyişikliyinin qeyriardıcıllığına görә ibtidai icmadan birbaşa feodalizmә
ardıcıl keçid hansı variantda pozulmuşdur 1.Şәrqi Slavyanlar 2.Alman tayfaları 3.Asiyanın maldar
tayfaları 4.Şimali afrikalılar
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
405) Sual:Marksist yozuma görә quldarlıq formasiyasının әsas әlamәtlәri sırasına aşağıdakılarıdan
hansıları aid deyil 1. İqtisadiyyatın natural xarakteri 2. Qul әmәyi, istehsalın primitiv texnikası 3.
Quldar mülkiyyәtin qula istehsal vasitәlәrinә vә qul әmәyinin mәhsuluna aid edilmәsi 4. Sәnәtkar
әmәyi, istehsalın mürәkkәb forması 5. Bazarın istehsalçı xarakteri 6. Bazarın istehlakçı xarakteri 7.
Sadә әmtәә istehsalının inkişafı. Üçuncü böyük ictimai әmәk bölgüsü. 8. Yunanıstanda polislәr,
Romada bәlәdiyyәlәr
A) 3, 5
B) 2, 4
C) 3, 7
D) 1, 6
406) Sual:Qәdim dünya anlayışı özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva edir
A) Qәdim şәrq, Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Qәdim Hindistan, Qәdim Çin vә Qәdim Pakistan
407) Sual:Sivilizasiyaya ilkin keçid özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmir
A) Әmәk alәtlәri, sosialiqtisadi münasibәtlәr, idarәetmә sferasında baş verәn
B) Mәdәni vә siyasi sferada baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
C) Dini sferada baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
D) Tәhsil vә sәhiyyә sferasında baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
408) Sual:Qәdim şәrqin tarixi iqtisadiyyatının xranologiyası aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә IV minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. IV әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır
B) b.e.ә IV minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. IV әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır
C) b.e.ә VI minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. VII әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır

D) Heç biri
409) Sual:Neolit epoxasına aid qәdim әkinçi vә heyvandarların ilk yaşayış mәskәnlәri
aşağıdakılardan hansılardır
A) Nil vadisi
B) Qәdim Çin vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
410) Sual: Asiya istehsal üsulunun tipik ölkәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Qәdim Misir
B) Qәdim Çin vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
411) Sual:b.e.ә. 53 minilliklәrdә Xyanxe çayı hövzәsindә neolit mәdәniyyәti bazasında formalaşmış
dövlәt aşağıdakılardan hansıdır
A) Qәdim Misir
B) Qәdim Çin
C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
412) Sual:Çin feodalizminin әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olar 1.Ierarxiya
normaları vә vassal öhdәliklәrinә dәqiq riayәt edilmәmәsi; 2.Hakimiyyәtә vә vәzifәlәrә mümkün
iddialarda klan qohumluq dәrәcәsinin nәzәrә alınmaması; 3.Ağaya sadiqlik; 4.Döyüş meydanlarında,
elәcә dә vәzifә öhdәliklәrindә qәbul edilmiş davranış qaydalarına әmәl olunması; 5.Zadәqanlığa
pәrәstiş, statusa uyğun olaraq etika normalarının gözlәnilmәsi.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4
413) Sual:Çin tarixinin dәmir әsri hansı xranoloji tarixi özündә ehtiva edir
A) b.e.ә VIVII әsrlәr
B) b.e.ә VIII әsrlәr
C) b.e.ә IIII әsrlәr
D) heç biri
414) Sual:İnd sivilizasiyasının әsas xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil
A) Diniruhani komponentin dominantlığı
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Zәif vә qısamüddәtli dövlәt yaranışlarının üstünlük tәşkil etmәsi
D) Heç biri
415) Sual:Antik epoxanın xranoloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr

B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә. VIII әsrb.e. V әsri
D) heç biri
416) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması tәkamül yolunun mahiyyәti özündә әks etdirir
A) Quldarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
B) Sәnәtkarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
C) Barbarlıq mәrhәlәsindәn qaynaqlanaraq
D) Tacirlәr zümrәsinin elementlәrindәn qaynaqlanaraq
417) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması sintez yolunun mahiyyәti özündә әks etdirir
A) Quldarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
B) Sәnәtkarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
C) Barbarlıq mәrhәlәsindәn qaynaqlanaraq
D) Tacirlәr zümrәsinin elementlәrindәn qaynaqlanaraq
418) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması aşağıdakılardan hansı iki yolla getmişdir
A) Sintez vә Tәkamül
B) Sintez vә Qarışıq
C) Tәkamül vә qarışıq
D) Analiz vә sintez
419) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә digәrlәrinә nisbәtәn әksәr ölkәlәrin keçdiyi tarixi iqtisadi
formasiya aşağıdakılardan hansıdır
A) Feodalizm
B) İbtidai icma
C) Sosializm
D) Heç biri
420) Sual:Son orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
D) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması vә ilkin kapital yığımı
421) Sual:Son orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb XVIXVIII vә Şәrq XVIIIXIX
B) Qәrb XVXVII vә Şәrq XIIIXIX
C) Qәrb IVXVII vә Şәrq VIIXIX
D) Qәrb XXIII vә Şәrq IXXI
422) Sual:Klassik orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı

B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
423) Sual:Aşağıdakılardan hansı iqtisadçı ticarәti iqtisadi sistemi (bazar prinsiplәri әsasında)
formalaşdıran әsas element hesab edirdi
A) U.Rastou
B) O.Toffler
C) O.Kont
D) F.Xayek
424) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin III etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
1. İnhisarizmin yaranması 2. Beynәlmilәllәşmә prosesinin ifrat dәrәcәdә intensivlәşmәsi 3. Hindçin
yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk bölgüsünün
ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Mal bazarının strukturca kardinal şәkildә dәyişmәsi
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 4, 5
D) 2, 4
425) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin III etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir 1.
İnhisarizmin yaranması 2. Beynәlmilәllәşmә prosesinin ifrat dәrәcәdә intensivlәşmәsi 3. Hindçin
yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk bölgüsünün
ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Mal bazarının strukturca kardinal şәkildә dәyişmәsi
A) 1 , 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
426) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin II etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil
1. Sәnaye inqilabının sosialiqtisadi nәticәlәri 2. Manufakturadan fabrikә  iri maşınlı sәnayeyә keçid
3. Hindçin yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk
bölgüsünün ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Bazar sistemi vә bazar infrastrukturunun inkişafı, kapital
ixracının meydana gәlmәsi;
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 2, 5
427) Sual:Dünya bazarının inkişaf genezisinin II etapının әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aiddir 1.
Sәnaye inqilabının sosialiqtisadi nәticәlәri 2. Manufakturadan fabrikә  iri maşınlı sәnayeyә keçid 3.
Hindçin yarımadası, Afrika vә Avstraliyanın müstәmlәkәçilikdәn xilas olması; 4. İctimai әmәk
bölgüsünün ikinci mәrhәlәsinin inkişafı 5. Bazar sistemi vә bazar infrastrukturunun inkişafı, kapital
ixracının meydana gәlmәsi;
A) 3, 4, 5
B) 1 , 2, 5

C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5
428) Sual:XVIXVIII әsrlәrdә baş verәn hadisә vә proseslәr dünya bazarının formalaşmasının hansı
etapını formalaşdırmışdır
A) I etap  Dünya bazarının sistemli yaranışı vә ya genezisi
B) II etap  Dünya bazarının qәrarlaşdığı dövr
C) III  Dünya bazarının dünya iqtisadiyyatının әsas tәnzimlәyici amilinә cevrilmәsi
D) VIIXVIII әsrlәr
429) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә dünya bazarının tәşәkkülü hansı tarixi xranaloji dövrә
tәsadüf etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәri
D) VIIXVIII әsrlәr
430) Sual:İnformasiya iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) 1970ci ildәn etibarәn
B) 1990cı ildә etibarәn
C) 2000ci ildәn sonrakı dövr
D) Heç biri
431) Sual:Xidmәt iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) 19702000ci illәr
B) 19602006cı illәr
C) 19502000ci illәr
D) Heç biri
432) Sual:Modernlәşmәnin birinci dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)
B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir
C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
433) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrarticarәt iqtisadiyyatı inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji
dövrü әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) XXV әsrlәr
434) Sual:Istehsal iqtisadiyyatının aqrar iqtisadiyyat inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji dövrü
әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il

C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) VIIXVIII әsrlәr
435) Sual:İstehsal iqtisadiyyatının inkişaf tarixinin neçә alt inkişaf mәrhәlәsi mövcud olmuşdur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
436) Sual:İstehsal iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
B) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
C) 5 min il әvvәldәn orta әsrlәr (VXVIII) vә yeni dövr dә daxil olmaqla (XVIIIXX әsrin ikinci
yarısı)
D) 10 min il әvvәldәn orta әsrlәr (XVXVIII) vә yeni dövr dә daxil olmaqla (XVIIXXI әsrin ikinci
yarısı)
437) Sual:Mәnimsәmә iqtisadiyyatı hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) e. ә. 5 min il – b.e. X әsri
D) VIIXVIII әsrlәr
438) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması әsas inkişaf mәrhәlәlәri әsas etibarilә neçә keyfiyyәt
dәyişikliklәri ilә müşahidә olunmuşdur
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
439) Sual:Böyük Yunan mәskunlaşmasının neçә әsas istiqamәti mövcud olmuşdur
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
440) Sual:Sәnaye inqilabın ikinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) XVIIIXIX әsrlәrin birinci yarısı
B) XXI әsrlәrin ikinci yarısı
C) IX әsr
D) VIIXVIII әsrlәr
441) Sual:Sәnaye inqilabının birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Әmәk bölgüsünün mürәkkәblәşmәsi
B) Ticarәtin formalaşması

C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
442) Sual:Sәnaye inqilabının birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Dәnizçilik vә ticarәtin güclü inkişafı
B) Ticarәtin formalaşması
C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
443) Sual:Sәnaye inqilabın birinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) XVXVI әsrlәr
B) XXI әsrlәr
C) IX әsr
D) VIIXVIII әsrlәr
444) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) ikinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Primitiv әkinçilik vә maldarlığa keçid
B) Ticarәtin formalaşması
C) Әkinçilikdә irrriqasiya sisteminә keçid
D) Heç biri
445) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) ikinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) 75 min il b.e.ә.
B) 53 min il b.e.ә.
C) 23 min il b.e.ә.
D) Heç biri
446) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) birinci mәrhәlәsi hansı xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir
A) Primitiv әkinçilik vә maldarlığa keçid
B) Ticarәtin formalaşması
C) Sәnәtkarlığın formalaşması vә inkişafı
D) Heç biri
447) Sual:Aqrar inqilabın (Neolit) birinci mәrhәlәsi hansı tarixi xranaloji mәrhәlәni әhatә etmişdir
A) 75 min il b.e.ә.
B) 93 min il b.e.ә.
C) 23 min il b.e.ә.
D) Heç biri
448) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә әksәr ölkәlәrin keçdiyi inkişaf mәrhәlәsi aşağıdakılardan
hansıdır
A) Feodalizm
B) Sosializm
C) Kapitalizm
D) Heç biri

449) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin erkәn orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı
D) Heç biri
450) Sual:Modernlәşmәnin ikinci dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)
B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir
C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
451) Sual: Dünya sistem yanaşması aşağıdakı hansı nәzәriyyәlәrin sintezi kimi formalaşmışdır
A) F.Brodelin “geotarix” nәzәriyyәsi vә “Annallar” mәktәbinin nәzәri irsi
B) A.Toynbi vә P.Sorokinin nәzәriyyәlәri
C) K.Yaspersin vә D.Bellinin nәzәriyyәlәri
D) Heç biri
452) Sual: Dünya sistem nәzәriyyәsinә görә İ.Vallerstayn hansı zaman tiplәrini fәrqlәndirmişdir 1.
Struktur zaman 2.Resesiyazamanı 3. Tsiklik zaman 4.Ekspansiya zamanı 5.Depresiya zamanı
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 1, 4
453) Sual: İlkin modernlәşmә dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür
A) Әnәnvi cәmiyyәtdәn indistrializmә keçid
B) Әnәnәvi cәmiyyәtdәn feodalizmә keçid
C) İndistrial cәmiyyәtdәn postindustrializmә keçid
D) Әnәnәvi cәmiyyәtdәn postindistrualizmә keçid
454) Sual: N.Rozova görә tarixi dövrlәnmәnin әsas iqtisadi mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılarıdır
1. Aqrar – sәnәtkarlıq texnologiyalı cәmiyyәt; 2.İndustrial cәmiyyәt; 3. Servis texnologiyalı 4
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A) 1, 3, 4
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 3,
D) 3, 4, 5
455) Sual:Modernlәşmәnin üçüncü dalğası aşağıdakılardan hansı kimi xarakterizә edilir
A) Qәrbi Avropanı әhatә edir (XVI – XIX әsrlәr)
B) Şәrqi vә Cәnubi Avropada, Rusiya, Yaponiya vә Türkiyәdә baş vermişdir

C) Asiya, Afrika vә Latın Amerikasını әhatә etmişdir
D) Hindistan vә Çini әhatә etmişdir (XX әsrin әvvәllәrindә)
456) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
indisturializmә qәdәrki tipinin coğrafiyasına aid deyil
A) Afrika
B) Latın Amerikası
C) Cәnubi Asiya
D) Şәrqi avropa
457) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin hansı tipi
mövcud deyildir
A) İndistrualizmә qәdәrki tip
B) İndisturial tip
C) Postindisturial tip
D) Sosial demokratik tip
458) Sual:D.Bellә görә postindustrial olmaqlığının neçә әlamәtini mövcuddur
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
459) Sual: Postindustrial cәmiyyәt nәzәriyyәsini aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansı irәli sürmüşdür
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) D. Bell
D) D. Rikardo
460) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin L.Morqan tәsnifatına görә vәhşilik mәrhәlәsinә aid deyil
A) Aşağı
B) Yuxarı
C) Orta
D) Ali
461) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin L.Morqan tәsnifatının mәrhәlәlәrinә aid deyil
A) Vәhşilik
B) Feodalizm
C) Barbarlıq
D) Barbarlıq
462) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә keçid cәmiyyәti yaxud
irәlilәyişin ilkin şәrtlәrinin yaradılması mәrhәlәsi hansı tarixi dövrә tәsadüf etmişdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) Avropa: XVIIXVIII әsrin әvvәllәri

C) XVXVI әsrlәr
D) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müasir dövr
463) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә cәmiyyәtin yüksәk kütlәvi
istehlak mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) İnkişaf etmiş ölkәlәrdә müasir dövr
464) Sual:Cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәrinin U.Rostou tәsnifatına görә cәmiyyәtin hәlledici inkişaf
mәrhәlәsi hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) XVIIIXIX әsrlәr
465) Sual:V.Repke sosialbazar tәsәrrüfatının әsas xarakterik cәhәtlәri cәhәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları prioritetlәşdirmişdir 1.Personalizm (kollektivizmin әksinә olaraq) 2.Azadlıq (hakimiyyәtin
tәmәrgüzlәşmәsinin әksinә olaraq) 3.Qeyrimәrkәzçilik (mәrkәzçiliyin әksinә olaraq) 4.İradәvi
hәrәkәt (tәşkilatlanmanın әksinә olaraq) 5.Dini azadlıq (müstәqil seçim imkanı) 6.Söz azadlığı
(senzuranın әksinә olaraq)
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 3, 4, 6
466) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş vahid industrial cәmiyyәt
nәzәriyyәsi nәçә әsas xarekterik cәhәtlә sәciyyәlәndirilmişdir
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
467) Sual: Mәnimsәmә iqtisadiyyatın әrazi strukturunun әsas xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) İkimәrkәzçilik (şәrq vә qәrb)
B) Tәkmәrkәzçilik
C) Polisentrizmdir (çox mәrkәzçilik).
D) Heç biri
468) Sual:İbtidai icma dövrünün әsas xarakteristikası aşağıdakılardan hansıdır
A) Bu dövr dövlәtin meydana gәlmәsi dövründәn başlamışdır
B) Bu dövr insanın yarandığı dövrә qәdәr olan dövrdür
C) Bu dövr insanın yaranmasından başlayıb sinifli cәmiyyәtin – dövlәtin meydana gәlmәsinә qәdәr
davam etmişdir.
D) Heç biri

469) Sual:Tarixәqәdәrki tarix: geoxronologiyasına görә insan erasında yaranmışdır
A) Balıqlar, hәşaratlar, sürünәnlәr vә bitlikәr
B) Sadә orqanizmlәr, molyusklar
C) Üzvi hәyatın müasir formaları. Neantroplar
D) Heç biri
470) Sual:Tarixәqәdәrki tarix: geoxronologiyasına görә palezoy erasında yaranmışdır
A) Balıqlar, hәşaratlar, sürünәnlәr vә bitlikәr
B) Sadә orqanizmlәr, molyusklar
C) İlk insanlar
D) Heç biri
471) Sual:Dünya iqtisadiyyatının әn qәdim dövrü neçә mәrhәlәyә bölünür
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
472) Sual:әn qәdim dünyanın iqtisadi tarixinin xaranoloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) İnsanın meydana gәldiyi dövrdәn tutmuş b.e.ә. V minilliyә qәdәr
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü dövrü
473) Sual:L.Qrininin sәnaye istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
474) Sual:L.Qrininin sәnaye istehsal prinsipi dördüncü mәrhәlәsinin әsas xarakterik cәhәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü
B) Maşınlı sәnayenin inkişafı vә onun güclü şәkildә yayılması
C) Sәnaye inqilabının baş vermәsi
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü
475) Sual:L.Qrininin aqrarsәnәtkarlıq istehsal prinsipi beşinci mәrhәlәsinin aşağıdakılardan hansı
tarixi dövrü әhatә etmәkdәdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü dövrü
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü dövrü

476) Sual:L.Qrininin aqrarsәnәtkarlıq istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
477) Sual:L.Qrininin ovçuluqyığım istehsal prinsipi birinci mәrhәlәsinin әsas xarakterik cәhәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) “Ağıllı” insanın yaranması vә 100 tipdә primitiv әmәk alәtlәrinin mövcudluğu
B) Sәnaye inqilabının baş vermәsi
C) Elmiinformasiya inqilabının tәşәkkülü
D) Xidmәt iqtisadiyyatının tәşәkkülü
478) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş nәzәriyyәsi aşağıdakılardan
hansıdır
A) Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
B) Orta kapitalizm cәmiyyәti nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
479) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin D.Helbreyt nәzәriyyәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Klassik vә müasir kapitalizm nәzәriyyәsi
B) Orta kapitalizm cәmiyyәti nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
480) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin D.Helbreyt versiyasına görә kapitalizmin hansı mәrhәlәlәri
fәrqlәndirilir
A) Klassik vә müasir kapitalizm
B) Orta kapitalizm
C) Ilkin vә son kapitalizm
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı dövrü
481) Sual:Texnoloji amilә әsasәn cәmiyyәtin tarixi tiplәri tәsnifatına görә sosial tәşkilin
postindisturial tipinin xarakterinә aiddir
A) Әkinçilik
B) Xidmәt istehsalı
C) Balıqçılıq
D) Kütlәvi istehlak mallarının istehsalı
482) Sual:L.Qrininin ovçuluqyığım istehsal prinsipi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5

483) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında tarixi prosesin hansı formasiyası yoxdur
A) Ovçuluqyığım
B) Sәnaye
C) Elmiinformasiya
D) Xidmәt iqtisadiyyatı
484) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında tarixi prosesin neçә formasiyası göstәrilir
A) 6
B) 2
C) 4
D) 5
485) Sual:L.Qrininin tarixi dövrlәnmәnin riyazi konsepsiyasına görә tarixi proses aşağıdakılardan
hansı görünüşdәdir
A) Sosiomәdәni
B) Demoqrafik
C) Sinergetk proqnozlar
D) Hiperbola
486) Sual:G.Dolan vә D.Lindseyә görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını
tәşkil etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Qapalı inhisar 4. Açıq
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 4, 6
D) 2, 4, 5
487) Sual: Tarixi sistemlәrin forma müxtәlifliyinin Vallerstayn versiyasına görә dünya sistemlәrinin
hansı formaları mövcuddur 1. Dünya imperiyaları 2. İri biznes strukturları 3. Dünya iqtisadiyyatları
4. Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr 5. Regional iqtisadi inteqrasiya birliklәri
A) 4, 5
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 3, 5
488) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı inteqrasiya üsulu
deyil
A) Әnәnәvi
B) Hәrbi – siyasi
C) İqtisadi
D) Sosial
489) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı mübadilәnin tipi
deyil
A) Әnәnәvi
B) Qarşılıqlı mübadilә

C) Bazar mübadilәsi
D) Yenidәn bölgü
490) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә әsas mәhsuldar qüvvәlәri tәşkil etmişdir
A) Qul
B) Sәnәtkar
C) Tacir
D) Kәndi icma üzvlәri
491) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә әsas mәhsuldar qüvvәlәri tәşkil etmişdir
A) Qul vә tacirlәr
B) Sәnәtkar vә qullar
C) Tacir vә sәnәtkarlar
D) Kәndi icma üzvlәri vә sәnәtkarlar
492) Sual:Tarixi tәdqiqatlar görә dünyada neçә türk dövlәti mövcud olmuşdur
A) 10
B) 210
C) 110
D) 100
493) Sual: Tarixi tәdqiqatlara görә türkün dövlәtçilik tarixi aşağıdakılardan hansı ilә başlamışdır
A) e.ә. III әsrdә Mәrkәzi Asiyada Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
B) e.ә. V әsrdә Mәrkәzi Asiyada Göy Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
C) e.ә. I әsrdә Mәrkәzi Asiyada Ağ Hun dövlәtinin tәşәkkülündәn
D) Heç biri
494) Sual: İstehsal iqtisadiyyatının xranaloji tarixi tәşәkkül dövrü aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) Neolit inqilabından tutmuş 1960cı illәrә qәdәr
D) heç biri
495) Sual:Avropada orta әsrlәrin konkret tarixi sәrhәdlәri kimi әsas götürülür
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә. VIII әsrb.e. V әsri
D) VXIV әsrlәr
496) Sual:Erkәn orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb VXI vә Şәrq IIXI
B) Qәrb VXII vә Şәrq IIIXI
C) Qәrb IVXI vә Şәrq VIIXI
D) Qәrb VXIII vә Şәrq VIIXI

497) Sual:Erkәn orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Qul vә azad insanların, iqtisadi proseslәri dövlәt tәnzimlәnmәsinin vә xüsusi mәnafelәrә riayәt
olunmasının әlaqәlәndirilmәsi әsasında formalaşan iqtisadi sistem
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
498) Sual:Klassik orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb XIXV vә Şәrq XIXVI
B) Qәrb VXII vә Şәrq IIIXI
C) Qәrb IVXI vә Şәrq VIIXI
D) Qәrb XXIII vә Şәrq IXXI
499) Sual:Klassik orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
500) Sual:Son orta әsrlәrin Şәrq vә Qәrb üçün xaranaloji çәrçivәlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Qәrb IVXVII vә Şәrq VIIXIX
B) Qәrb XVIXVIII vә Şәrq XVIIIXIX
C) Qәrb XVXVII vә Şәrq XIIIXIX
D) Qәrb XXIII vә Şәrq IXXI
501) Sual:Son orta әsrlәrin әsas xarakterik xüsussiyyәtlәri aşağıdakılardan hansılardır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
D) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması vә ilkin kapital yığımı
502) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә digәrlәrinә nisbәtәn әksәr ölkәlәrin keçdiyi tarixi iqtisadi
formasiya aşağıdakılardan hansıdır
A) Feodalizm
B) İbtidai icma
C) Sosializm
D) Heç biri
503) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması aşağıdakılardan hansı iki yolla getmişdir
A) Sintez vә Tәkamül
B) Sintez vә Qarışıq

C) Tәkamül vә qarışıq
D) Analiz vә sintez
504) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması sintez yolunun mahiyyәti özündә әks etdirir
A) Quldarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
B) Sәnәtkarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
C) Barbarlıq mәrhәlәsindәn qaynaqlanaraq
D) Tacirlәr zümrәsinin elementlәrindәn qaynaqlanaraq
505) Sual:Feodalizmin qәrarlaşması tәkamül yolunun mahiyyәti özündә әks etdirir
A) Quldarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
B) Sәnәtkarlıq elementlәrindәn törәyәrәk
C) Barbarlıq mәrhәlәsindәn qaynaqlanaraq
D) Tacirlәr zümrәsinin elementlәrindәn qaynaqlanaraq
506) Sual:Feodalizmin qәrarlaşdığı dövrün әsas xarakterik xüsusiyyәtlәri sırasına aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olmaz 1.Natural tәsәrrüfat ( qapalı ) – istehsal edilmiş mәhsul istehsal yerindә dә
istehlak olunur. Yәni, istehsalçı öz tәlәbatını ödәmәk üçün mәhsul istehsal edir. 2.Istehsal vә istehlak
hәmin tәsәrrüfatın çәrçivәsindәn kәnara çıxmır 3.Mübadilә  mәnimsәmә iqtisadiyyatına xas olan
mahiyyәtdә hәyata keçirilir 4.әmtәә istehsalı yoxdur 5.Bazar yoxdur 6.Geniş bazar mövcuddur
7.әmtәә istehsalı mövcuddur
A) 5, 6
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 5
507) Sual:Feodalizmin sosialsiyasi spesifikasının әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyildir 1.Cәmiyyәtin tәbәqәli xarakteri 2.İerarxik struktur 3.Korporativ qurumların geniş yayılması
4.Dini dünya görüşünün hökmranlığı 5.Bazarın cografiyasının genişlәnmәsi 6.Qeyri ierarxik
strukturun mövcudlugu
A) 5, 6
B) 2, 6
C) 3, 6
D) 1, 6
508) Sual:XI әsrdәn başlayaraq şәhәrlәrin iqtisadi әhәmiyyәtinin sürәtlә artma sәbәblәri kimi
xarakterizә edilir 1. Cәmiyyәtin tәbәqәli xarakteri 2. İerarxik struktur 3. Feodal asılılığından azad
olma 4. Dini dünya görüşünün hökmranlığı 5. Feodalın tәsir dairәsindәn kәnarda azad bazar, azad
ticarәtin mövcudluğu 6. Qeyri ierarxik strukturun mövcudlugu
A) 3, 5
B) 2, 6
C) 3, 6
D) 1, 6
509) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisi neçә mәrhәlәdәn keçmişdir
A) 3
B) 6

C) 5
D) 4
510) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin birinci mәrhәlәsinin әsas
xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
B) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
C) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;
511) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin ikinci mәrhәlәsinin әsas xüsusiyyәti
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Klassik orta әsrlәr (XIXV әsrlәr)  әvvәlki dövrlәrdә mövcud olmuş şәhәrlәr dirçәlmәyә başlayır,
yeni şәhәrlәr yaranır. XIXIII әsr sәlib yürüşlәri şәhәrlәrin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. Şәhәrlәr
– tәkcә siyasi vә dini deyil, hәmçinin iqtisadi vә mәdәni mәrkәzlәrә çevrilirlәr.
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr
512) Sual:Orta әsr Qәrbi Avropa şәhәrlәrinin inkişaf genezisinin üçüncü mәrhәlәsinin әsas
xüsusiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Son orta әsrlәr – “kommunal” inqilablar vә şәhәrlәrin feodal asılılığından azad olması. Şәhәr –
respublikalar yaranmağa başlayır (Şımali İtaliyada → Milan, Genuya, Florensiya, Venesiya;
Almaniyada → Hamburq, Nyünberq, Strasburq; Fransada → Paris, Orlean; İngiltәrәdә  London).
C) Klassik orta әsrlәr (XIXV әsrlәr)  әvvәlki dövrlәrdә mövcud olmuş şәhәrlәr dirçәlmәyә başlayır,
yeni şәhәrlәr yaranır. XIXIII әsr sәlib yürüşlәri şәhәrlәrin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. Şәhәrlәr
– tәkcә siyasi vә dini deyil, hәmçinin iqtisadi vә mәdәni mәrkәzlәrә çevrilirlәr.
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;
513) Sual:İstehsal iqtisadiyyatı formasiyasında qildiya dedikdә başa düşülür
A) Kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәtilә mәşğul olan insanların birliyidir
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Müәyyәn peşәkar fәaliyyәtlә mәşğul olan insanların birliyidir
D) Erkәn orta әsrlәr (VX әsrlәr) – bütün iqtisadi proseslәr kәnd yerlәrindә cәmlәşib. Sәnәtkarlıq
kәnd tәsәrrüfatı әmәyi ilә uyğunlaşdırılıbdır. Şәhәrlәr – inzibati vә dini mәrkәzlәr rolunda çıxş
edirlәr;

514) Sual:Erkәn orta әsrlәrin sonundan etibarәn Qәrb ölkәlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn sәlib
yürüşlәrinin tarixi xranalogiyası aşağıdakılardan hansı dövrü әhatә etmişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) 15101670cı illәrә qәdәr
D) 10961270ci illәr
515) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә neçә sәlib yürüşü keçirilmişdir
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
516) Sual:Birinci sәlib yürüşünün (10961099) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Konstantinopol fәth edilmişdir
B) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
C) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
D) Heç biri
517) Sual:Üçüncü sәlib yürüşünün (11471149) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Konstantinopol fәth edilmişdir
B) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
C) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
D) Heç biri
518) Sual:Dördüncü sәlib yürüşünün (12021204) әsas nәticәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) İerusalim Krallığı yaradılmışdır
B) Konstantinopol fәth edilmişdir
C) Kiprin istilası ilә nәticәlәnmişdir
D) Heç biri
519) Sual: İstehsal iqtisadiyyatı – son orta әsrlәrin tarixi xranologiyası hansı dövrlәri әhatә etmişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) 10961270ci illәr
520) Sual:Fransada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) 18151860ci illәrdә
B) 18701880ci illәrdә
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
521) Sual:Almaniyada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları

B) XIX әsrin ikinci yarısı
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
522) Sual:ABŞda sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları
B) XIX әsrin birinci yarısı
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
523) Sual:Yaponiyada sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) XVIII әsrin sonları
B) XIX әsrin sonlarında
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
524) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә torpaq üzәrindә mülkiyyәt forması aşağıdakılardan
hansı idi
A) Dövlәt mülkiyyәti
B) Xüsusi mülkiyyәt
C) Qarışıq mülkiyyәt
D) Bәlәdiyyә mülkiyyәti
525) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә torpaq üzәrindә mülkiyyәt forması aşağıdakılardan
hansı idi
A) Dövlәt mülkiyyәti
B) Xüsusi mülkiyyәt
C) Qarışıq mülkiyyәt
D) Bәlәdiyyә mülkiyyәti
526) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә mülkiyyәtin realizasiyasının әsas iqtisadi forması
aşağıdakılardan hansı idi
A) Respublika tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
B) Monarxiya tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
C) Yetkin feodalizm dövründә siyasi parçalanma
D) Heç biri
527) Sual:Son orta әsrlәrdә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olmaz 1. İqtisadi siyasәt – ayrıayrı şәhәrlәrin yaxud әrazi vahidlәrinin deyil,
bütövlükdә ölkәnin mәnafelәrinә yönәlmişdir. 2. İqtisadi siyasәt vahid mәrkәzdәn – dövlәt tәrәfindәn
hәyata keçirilirdi. 3. İqtisadi siyasәt iki mәrkәzdәn – dövlәt vә özәl sektor tәrәfindәn hәyata
keçirilirdi. 4. İqtisadi siyasәt – iqtisadiyyatın kәnd tәsәrrüfatı sferasını әhatә edirdi 5. әsas
mәqsәdlәrdәn biri tәdricәn bütün ölkәni әhatә edәcәk daxili bazarın formalaşdırılmasından ibarәt
olunmuşdur: 6. İqtisadi siyasәt – iqtisadiyyatın әsas sferalarını (kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye, ticarәt vә s.)
әhatә edәn tәdbirlәr kompleksi formasında hәyata keçirilirdi.
A) 3, 4

B) 2, 6
C) 3, 6
D) 1, 6
528) Sual:Böyük coğrafi kәşflәrin bir proses olmaq etibarı ilә yaranması sәbәblәri aşağdakılardan
hansılarıdır 1. Ön vә Kiçik Asiyanın (Konstantinopol – 1453cü il) vә Avropanın bir hissәsinin
türklәr tәrәfindәn tutulması nәticәsindә Avropa →Şәrq (İran, Hindistan, Çin) ticarәt yollarının
qapanması 2. Tәdavül vasitәsi kimi qiymәtli metalların kәskin defisiti: qızıl aclığı 3. Sәnayenin
dinamik inkişafı 4. Ticarәtin dinamik inkişafı
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 1, 4
529) Sual:Böyük coğrafi kәşflәrin Qәrbin tarixiiqtisadi yüksәlişindә oynadığı әsas istiqamәtlәrdәn
biri kimi aşağıdakılardan hansını qiymәtlәndirmәk olar
A) Qiymәt inqilabı
B) Sәnaye inqilabı
C) Ticarәt inqilabı
D) Tәlәb inqilabı
530) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının neçә tipi mövcud olmuşdur
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
531) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının plantasiya tipinin әsas xarakterik
xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır
B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
D) Heç biri
532) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının fermer (köçürmә) tәsәrrüfatı tipinin
әsas xarakterik xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır

B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
D) Heç biri
533) Sual:Iqtisadi tarixi müstәvidә müstәmlәkә tәsәrrüfatının feodal tipinin әsas xarakterik
xüsusiyyәti kimi aşağıdakılardan hansını әsas götürә bilәrik
A) Müxtәlif mәhsular (tütün, pambıq, şәkәr çuğunduru vә s.) üzrә ixraca yönәlik ixtisaslaşma. Bu
tәsәrrüfatlarda әsasәn qul, sonralar isә “neon” (muzdur) әmәyindәn istifadә edilirdi. Plantasiya tipli
müstәmlәkә tәsәrrüfatları Braziliyada, ABŞin cәnubunda, Qәraib dәnizi hövzәsi ölkәlәrindә
yayılmışdır
B) Avropadan Şimali Amerikaya, Avstraliyaya, Yeni Zelandiyaya köçәnlәrin yaratdığı tәsәrrüfat
tipidir. Aborigen xalqların sıxışdırılması, hәtta soyqırımı hesabına bazar prinsiplәrinә söykәnmәklә
tәsәrrüfat tәşkil edilir vә fәaliyyәt göstәrirdi. Sonarlar “azadlıq müharibәlәri” baş vermiş (mәs: 1777
ci ildә ABŞda) metropoliyadan asılılıq aradan qaldırılmışdırAvropa dövlәtlәrinin birlәşmәsi
C) Metropoliya bir sıra müstәmlәkәlәrdә feodal münasibәtlәrini toxunulmamış saxlayırdı. Eyni
zamanda vergilәr, qeyriekvivalent ticarәt vasitәsi ilә hәmin ölkәlәri talan edir, iqtisadiyyatın
monostruktur xarakter almasını mәqsәdyönlü şәkildә hәyata keçirirdilәr
D) Heç biri
534) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatları neçә mәrhәlәdәn keçmişlәr
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
535) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatlarının inkişafının birinci mәrhәlәsi
özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmişdir
A) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Satış bazarı kimi fәaliyyәt göstәrirdilәr. Metropoliyanın
inhisarçılığı altında qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri qurulurdu. Heyvan vә bitki mәnşәli xammal
mәnbәyi idilәr
B) Sәnaye inqilabından sonrakı dövr: XIX әsrin ikinci yarısından etibarәn mineral xammal (әlvan
metallar, neft) mәnbәyi kimi çıxış etmәyә başladılar; Qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri şәraitindә
satış bazarları kimi fәaliyyәtdә olmuşlar.
C) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Metropoliyanın azad ticarәt prinsiplәri altında ekvivalent ticarәt
әlaqәlәri qurulurdu. Bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
D) Heç biri
536) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә müstәmlәkә tәsәrrüfatlarının inkişafının ikinci mәrhәlәsi
özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmişdir
A) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Satış bazarı kimi fәaliyyәt göstәrirdilәr. Metropoliyanın
inhisarçılığı altında qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri qurulurdu. Heyvan vә bitki mәnşәli xammal
mәnbәyi idilәr
B) Sәnaye inqilabından sonrakı dövr: XIX әsrin ikinci yarısından etibarәn mineral xammal (әlvan
metallar, neft) mәnbәyi kimi çıxış etmәyә başladılar; Qeyriekvivalent ticarәt әlaqәlәri şәraitindә

satış bazarları kimi fәaliyyәtdә olmuşlar.
C) Sәnaye inqilabına qәdәrki dövr: Metropoliyanın azad ticarәt prinsiplәri altında ekvivalent ticarәt
әlaqәlәri qurulurdu. Bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
D) Heç biri
537) Sual:Müstәmlәkәciliyin ilk dövrlәrinә xas olan әnәnәvi münasibәt formaları aşağıdakılardan
hansılarıdır
A) Heyvan vә bitki mәnşәli xammal mәnbәyi idilәr
B) Qeyriekvivalent ticarәt, mütәmlәkә xәracı, vergi talanı
C) Ekvivalent ticarәt, mütәmlәkә xәracının olmaması, müstәqil vergi
D) Heç biri
538) Sual:Metropoliya→müstәmlәkә münasibәtlәrindә siyasihüquqi aspektdәn 3 yanaşmanı
formalaşmışdırmışdır ki, bunlar aşağıdakılardan hansılarıdır 1. Ölkәnin dövlәt müstәqilliyinin
saxlanılması (Latın Amerikası ölkәlәri) 2. Asılılığın arakeçid formaları (protektorat – Misir, Tunis,
Kuveyt, Bәhreyn vә s.; mandat sistemi – Millәtlәr Liqasının mandatı). 3. Metropoliyaya tam tabeçilik
– Hindistan, әlcәzair, Birma, Seylan, İndoneziya. 4. Ölkәnin dövlәt müstәqilliyinin itirilması (Keçmiş
Sovetlәr Birliyi ölkәlәri)
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 4
539) Sual:İşçinin (kәndlinin) mülkiyyәtindәn mәhrum edilmәsi vә istehsal vasitәlәrinin kapitala
çevrilmәsini özündә ehtiva edәn tarixi proses necә adlanır
A) Qeyri –ekvivalent ticarәt
B) İlkin kapital yığımı
C) Ekvivalent ticarәt
D) Heç biri
540) Sual:İlkin kapital yiğiminin әsas mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid deyildir 1.
Müstәmlәkә sistemi; 2. Dövlәt istiqrazları sistemi; XVIXVIII әsrlәrdә Avropa ölkәlәri arasındakı
müharibәlәr vә müstәmlәkә әlә keçirmә istәyi dövlәtin pula olan tәlәbatını kәskin şәkildә artırmışdır;
3. Azad bazar sistemi; 4. Vergi sistemi; 5. Liberal xarici ticarәt sistemi; 6. Sәnaye proteksionizmi –
yüksәk idxal rüsumları, ixrac mükafatlandırmaları;
A) 1, 2
B) 3, 5
C) 1, 3
D) 2, 4
541) Sual:Ingiltәrәdә ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
542) Sual:Fransada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır

A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
543) Sual:Almaniyada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XVIIIXIX әsrin ikinci yarısı
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
544) Sual:Yaponiyada ilkin kapital yığımının xranaloji sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XVIIIXIX әsrin 70ci illәri
C) XVIXVIII әsrlәr
D) XVXVII әsrlәr
545) Sual:Manufaktura anlayışının mәzmunu aşağıdakılardan hansıdır
A) Agır sәnaye sahәsi
B) Sadә әmәk kooperasiyası
C) Mürәkkәb әmәk kooperasiyası
D) Yüngül sәnaye sahәsi
546) Sual:Manufakturanın neçә әsas forması mövcuddur
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
547) Sual:Aşağıdakılardan hansı heterogen manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
548) Sual:Aşağıdakılardan hansı üzvü manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
549) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәrkәzlәşdirilmiş manufakturanın mahiyyәtini özündә әks etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir

D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir.
550) Sual:Ingiltәrәdә sәnaye inqilabı nә vaxt baş vermişdir
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) XIX әsrin 70ci illәri
C) XVIII әsrin sonları
D) XVXVII әsrlәr
551) Sual:Dünya iqtisadiyyatı tarixindә ilk sәnaye inqilabı hansı ölkәdә baş vermişdir
A) Fransa
B) İngiltәrә
C) Hollandiya
D) İspaniya
552) Sual:Aşağıdakılardan hansıları sәnaye inqilabının әsas mәrhәlәlәrinә aid deyil 1. İstehsalın bir
sahәsindә tәtbiq olunan maşın zәncirvari reaksiya kimi digәrlәrindә dә tәtbiq zәruriliyini ortalığa
qoydu; 2. Mühәrrikin tәkmillәşmәsi – buxar maşınlarının yaranması; 3. Sәnayede texniki inqilab
nәqliyyatda da kardinal dәyişikliyә sәbәb oldu (Paravoz, Paraxod) 4. әkinçilik vә maldarlığın
dinamik inkişafı 5. İdarәetmә sisteminin tәkminlәşdirilmәsi mәsәlәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
A) 1 ,2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 4, 5
553) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә mülkiyyәtin realizasiyasının әsas iqtisadi forması
aşağıdakılardan hansı idi
A) Respublika tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
B) Monarxiya tipli mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
C) Yetkin feodalizm dövründә siyasi parçalanma
D) Heç biri
554) Sual:Sәnayelәşmә bir proses olmaq etibarı ilә aşağıdakı hansı mütәrәqqi xarakterlәri daşıyırdı
1. әmәk mәhsuldarlığı vә texnikadan istifadә imkanları artır 2. Şәhәrlәrin inkişafı sürәtlәnir 3. Iri
sәnaye vә nәqliyyat mәrkәzlәri yaranır 4. Kәndlәrdә әhalinin artım dinamikası müşahidә edilirdi 5.
Xarici miqrasiya proseslәri sürәtlәnirdi
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
555) Sual:Feodalizmin Şәrq makromodelindә idarәetmә sistemi aşağıdakılardan hansı idi
A) Dövlәt vergilәri
B) Feodal rentası
C) Bәlәdiyyә vergisi
D) Heç biri

556) Sual:Feodalizmin Qәrb makromodelindә idarәetmә sistemi aşağıdakılardan hansı idi
A) Dövlәt vergilәri
B) Feodal rentası
C) Bәlәdiyyә vergisi
D) Heç biri
557) Sual:Tarixi Şәrq modeli iqtisadiyyatın strukturunun hansı iki sektorluğu ilә fәaliyyәt göstәrirdi
A) Dövlәt vә icma sektorları
B) Dövlәt vә özәl sektorları
C) İstehsal vә xidmәt sektorları
D) Heç biri
558) Sual: Dövlәt pay sistemi nin tәtbiqi hansı tarixi xranoloji dövrә tәsadüf edir
A) III әsr
B) IX әsrin sonlarında
C) V әsrin sonları
D) II әsrlәr
559) Sual: Bәrabәr sahәlәr sistemi nin tәtbiqi hansı tarixi xranoloji dövrә tәsadüf edir
A) Erkәn orta әsrlәrdә
B) Qәdim dövrdә
C) XIX әsrin sonları
D) XXI әsrin әvvәllәrindә
560) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının roman yolu aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunurdu
A) Roma mәdәniyyәti çәrçivәsindә peşәkarlıq әlamәti üzrә birliklәrin (sexlәrin) yaranması
B) Әsas prinsipә (qardaşlıq andı) istinadla qildiyaların yaranması
C) Roma prinsiplәri çәrçivәsindә kәnd tәsәrrsüfatı mexanizmlәrinin yaradılması
D) Heç biri
561) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının alman yolu aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunurdu
A) Alman mәdәniyyәti çәrçivәsindә peşәkarlıq әlamәti üzrә birliklәrin (sexlәrin) yaranması
B) Әsas prinsipә (qardaşlıq andı) istinadla qildiyaların yaranması
C) Roma prinsiplәri çәrçivәsindә kәnd tәsәrrsüfatı mexanizmlәrinin yaradılması
D) Heç biri
562) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının roman yolu ilә reallaşdırılmasının cografiyasını әhatә edir
A) İtaliya, Pireney vә Fransa
B) İtaliya, Portuqaliya vә İspaniya
C) İngiltәrә, Skandinaviya ölkәlәri vә Almaniya
D) İtaliya, İngiltәrә vә Skandinaviya ölkәlәri
563) Sual:Sәnәtkarlığın inkişafının alman yolu ilә reallaşdırılmasının cografiyasını әhatә edir
A) İtaliya, Pireney vә Fransa
B) Fransa, Portuqaliya vә İspaniya

C) İngiltәrә, Skandinaviya ölkәlәri vә Almaniya
D) İtaliya, İngiltәrә vә Skandinaviya ölkәlәri
564) Sual:X әsrdә Şәrq ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi Qәrbi Avropa ilә müqayisәdә neçә dәfә
yüksәk olmuşdur
A) 1.52 dәfә yüksәk
B) 5 dәfә yüksәk olmuşdur
C) 56,5 dәfә yüksәk olmuşdur
D) 58 dәfә yüksәk olmuşdur
565) Sual:İlkin kapital yığımının fransız metodu aşağıdakılardan hansı әsas xüsusiyyәtlәri ilә
fәrqlәnirdi 1.Dövlәt borcları sisteminin xüsusi çәkisinin qeyriadi böyüklüyü 2. Dövlәt borcları
sisteminin xüsusi çәkisinin qeyriadi kiçikliyi 3. Daxili bazarın nisbi zәifliyi 4. Daxili bazarın nisbi
dinamikliliyi
A) 1 , 3
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
566) Sual:XVII әsrin ikinci yarısından etibarәn Fransada manufakturaların aşağıdakılardan hansı
tiplәri mövcud idi 1. Dövlәt vәsaitlәri hesabına yaradılan vә dövlәt tәrәfindәn idarәedilәn kral
manufakturaları 2. Müxtәlif imtiyazları olan xüsusi kral manufakturaları; 3. Ordu rәhәrlәrinin
hesabına yaradılan vә özlәri tәrәfindәn idarәedilәn ordu manufakturaları 4. Xüsusi imtiyazları olan,
dövlәt dәstәyindәn istifadә edәn adi köçәri manufakturalar
A) 1 , 2
B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 4
567) Sual:XVII әsrin ikinci yarısından etibarәn Fransada manufakturaların aşağıdakılardan hansı
tiplәri mövcud deyildi 1. Dövlәt vәsaitlәri hesabına yaradılan vә dövlәt tәrәfindәn idarәedilәn kral
manufakturaları 2. Müxtәlif imtiyazları olan xüsusi kral manufakturaları; 3. Ordu rәhәrlәrinin
hesabına yaradılan vә özlәri tәrәfindәn idarәedilәn ordu manufakturaları 4. Xüsusi imtiyazları olan,
dövlәt dәstәyindәn istifadә edәn adi köçәri manufakturalar
A) 1 , 2
B) 2, 4
C) 1, 4
D) 3, 4
568) Sual:Nәzәri baxımdan ümumi şәkildә dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının hansı iki böyek
dövrә bölünmüdür
A) Genezisә qәdәrki vә genezisi dövrü
B) Genezisә qәdәrki vә qloballaşma dövrü
C) Genezis dövrü vә böhranlı dövr
D) Heç biri
569) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin erkәn orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu

aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı
D) Heç biri
570) Sual:Feodalizmin tarixi dövrlәnmәsinin klassik orta әsrlәr mәrhәlәsinin mәzmunu
aşağıdakılardan hansıdır
A) Çoxukladlı iqtisadiyyat şәraitindә feodal münasibәtlәrinin qәrarlaşması, iri torpaq
mülkiyyәtçiliyinin formalaşması
B) Kәnd tәsәrrüfatında vә sәnәtkarlıqda әmәk mәhsuldarlığının yüksәlişi, әhalinin әhәmiyyәtli
artımı, ticarәtsәnәtkarlıq mәrkәzlәri kimi şәhәrlәrin inkişafı
C) Feodalizmin tәdricәn dağılması vә kapitalizm elementlәrinin yaranması; ilkin kapital yığımı;
D) Heç biri
571) Sual: K.Vittfoqelin ikixәttli nәzәriyyәsi aşığadakılardan hansı fәrqliliyә söykәnir
A) ŞәrqQәrb
B) ŞimalCәnub
C) Şәrq Cәnub
D) Cәnub Qәrb
572) Sual:A.İ.Fursovun fikrincә ümumdünya tarixi proses iki müstәvidә gedir onlar aşağıdakılardan
hansılardır
A) Asiya modeli vә Qәrb modeli
B) Afrika modeli vә Cәnub modeli
C) Asiya modeli vә Şәrq modeli
D) Avropa modeli vә Qәrb modeli
573) Sual:Tarixi prosesin ilk ciddi dövrlәnmәsi hansı mütәxәssisin konsepsiyasında öz әksini
tapmışdır
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) L.Morqan
D) D.Bell
574) Sual:V.Oykenә görә tarixi dövrlәnmәdә әsas kriteriya kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir
A) Tәsәrrüfatın idarәedilmәsi forması
B) Dövlәt qruluşu
C) Hakimiyyәtin strukturu
D) İdarәçilik sistemi
575) Sual:L.Qrininin konsepsiyasında inkişafın tәkrarlanan tsikllәrinin nәçә mәrhәlәsi göstәrilir
A) 6
B) 2

C) 4
D) 5
576) Sual:Çin feodalizminin әsas cәhәtlәrinә aşağıdakılardan hansını aid etmәk olar 1.Ierarxiya
normaları vә vassal öhdәliklәrinә dәqiq riayәt edilmәmәsi; 2.Hakimiyyәtә vә vәzifәlәrә mümkün
iddialarda klan qohumluq dәrәcәsinin nәzәrә alınmaması; 3.Ağaya sadiqlik; 4.Döyüş meydanlarında,
elәcә dә vәzifә öhdәliklәrindә qәbul edilmiş davranış qaydalarına әmәl olunması; 5.Zadәqanlığa
pәrәstiş, statusa uyğun olaraq etika normalarının gözlәnilmәsi.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4
577) Sual:B.e.ә. II әsrdәn etibarәn Roma iqtisadiyyatı әsas iki sektora bölünürdü 1.İqtisadiyyatın
natural xarakteri 2.Qul әmәyi, istehsalın primitiv texnikası 3.Quldar mülkiyyәtin qula istehsal
vasitәlәrinә vә qul әmәyinin mәhsuluna aid edilmәsi 4.Quldarlıq tәsәrrüfat sistemi; 5.Kәndliicma
tәsәrrüfat sistemi
A) 4, 5
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3
578) Sual:Qәdim Yunanıstanın sosialiqtisadi vә siyasi tarixi dövrlәnmәsinә aid deyil 1.Egey yaxud
kritmiken dövrü (b.e.ә. IIIII minilliklәr) 2.Ibtidai icma münasibәtlәrinin bәrpası, sonrakı prosesdә
antik mülkiyyәt formaları әsasında sinifli cәmiyyәtin yaranması dövrü (b.e.ә. XIIX әsrlәr). 3.Arxaik
dövr (b.e.ә. VIIIVI әsrlәr) – Polislәrin yaranması; 4.Klassik dövr (b.e.ә. VIV әsrlәr); 5.Ellin dövrü
(b.e.ә. IVİ әsrlәr) 6.b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr olan dövr 7. b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci
yarısından I minilliyin birinci yarısı dövrü
A) 6, 7
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 7
579) Sual:Aşağıdakılardan hansı әks mәrkәzlәşdirilmiş manufakturanın mahiyyәtini özündә әks
etdirir
A) Mәmulat – ayrıayrı detalları birlәşdirmәk yolu ilә әldә edilir
B) Mәmulat ayrıayrı әmәliyyatların ardıcıl sıra ilә düzülüşündәn әldә olunur
C) Mәmulatın hazırlanması prosesi bütünlüklә kapitalist müәssisәsindә hәyata keçirilir
D) Әmәliyyatların bir hissәsi muzdlu işçilәrin evlәrindә hәyata keçirilir
580) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modeli dedikdә
A) Diniruhani komponentin dominantlığı sistemi
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Qul vә azad insanların, iqtisadi proseslәri dövlәt tәnzimlәnmәsinin vә xüsusi mәnafelәrә riayәt
olunmasının әlaqәlәndirilmәsi әsasında formalaşan iqtisadi sistem
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem

581) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelinin coğrafi arealı aşağıdakılardan hansıları әhatә etmişdir
A) Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Qәdim Hindistan, Qәdim Çin vә Qәdim Pakistan
582) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelinin coğrafi arealı aşağıdakılardan hansıları әhatә etmişdir
A) Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma]
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Şumer, Assuriya, Babilistan, Qәdim Misir, Qәdim Hindistan vә Qәdim Çin
583) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatının әsasını tәşkil etmişdir
A) Әkinçilik vә toxuculuq
B) Әkinçilik, heyvandarlıq, sәnәtkarlıq
C) Әkinçilik, toxuculuq vә ticarәt
D) Heç biri
584) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatının әsasını tәşkil etmişdir
A) Әkinçilik vә toxuculuq
B) Әkinçilik, heyvandarlıq, sәnәtkarlıq
C) Әkinçilik, toxuculuq vә ticarәt
D) Suvarılan әkinçilik, torpaq üzәrindә dövlәt mülkiyyәti, irriqasiya sistemlәrinin dövlәt idarәetmәsi
585) Sual:Antik tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatın xarakterini tәşkil etmişdir
A) Qeyri natural tәsәrrüfat tipi
B) Natural tәsәrrüfat tipi. Sadә әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici
mütәvidә)
C) Mürәkkәb әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici mütәvidә)
D) Heç biri
586) Sual:Asiya tәsәrrüfatçılıq modelindә iqtisadiyyatın xarakterini tәşkil etmişdir
A) Qeyri natural tәsәrrüfat tipi
B) Natural tәsәrrüfat tipi. Sadә әmtәә istehsalı vә bazar münasibәtlәrinin әhәmiyyәtli inkişafı (xarici
mütәvidә)
C) Natural tәsәrrüfat tipi. Әmtәә istehsal vә bazar münasibәtlәrinin zәif inkişafı
D) Heç biri
587) Sual:Tarixәqәdәrki vә cәmiyyәtәqәdәrki dövr aşağıdakılardan hansı xranoloji intervalı әhatә
etmişdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) İnsanın meydana gәldiyi dövrdәn tutmuş b.e.ә. V minilliyә qәdәr
D) 1.60.04 mln il әvvәl

588) Sual:Tarixi sistemlәrin tipologiyasının İ.Vallerstayn versiyasına görә hansı tip bura aid deyil
A) Qarışıq sistemlәr
B) Mini sistemlәr
C) Dünya – imperiyalar
D) Dünya – iqtisadiyyatlar
589) Sual:Dünya iqtisadiyyatının tarixindә mәdәni tәkamüldә iki mәrhәlә: primitiv cәmiyyәt vә
sivilizasiya bölgüsunu hansı tәdqiqatçı tәdqiq etmişdir
A) L.Uayt
B) A.Toynbi
C) O.Toffler
D) D.Bell
590) Sual:L.Uayta görә mәrhәlәli keçidin realizasiyasında hansı inqilablar müşahidә edilmişdir
1.Aqrar 2.Sәnaye 3.Yanacaq 4.Xidmәt 5.Nüvә yanacağı
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
591) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin V.Aron tәrәfindәn irәli sürülmüş vahid industrial cәmiyyәt
nәzәriyyәsi әsas xarekterik cәhәtlәrindәn deyildir
A) Müәssisә  ailә münasibәtlәri
B) Texnaloji әmәk bölgüsü
C) Kapital yığımı
D) Informasiya yığımı
592) Sual:Neoevolyusionizmin (Yeni tәkamül nәzәriyyәsi) әsas etibarilә hansı prinsipdәn çıxış
etmişdir
A) Bir xәttlilik prinsipindәn
B) Çoxspektrlilik prinsipi
C) Mәrkәzçilik prinsipi
D) Heç biri
593) Sual:M.Fridin konsepsiyasında sosial tәkamülün neçә sәviyyәsi fәrqlәndirilir
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
594) Sual:Tarixi dövrlәnmә ilә әlaqәdar nәzәriyyәlәrdә çoxxәtli yanaşma ideyasına ilk dәfә
aşağıdakılardan hansı tәdqiqatçı müraciәt etmişdir
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) Ş.Monteskye
D) D.Bell

595) Sual:K.Marks görә kapitalizmә qәdәrki dövrü neçә mәrhәlәyә bölünür
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
596) Sual:K.Marks görә kapitalizmә qәdәrki dövrә keçid mәrhәlәlәri bölünür
A) Asiya, antik vә alman
B) Afrika, asiya vә alman
C) Asiya, orta әsrlәr vә yapon
D) Heç biri
597) Sual:F.Engelsin AntiDyürinq әsәrindә dövlәtin tәşәkkülünün neçә forması tәsbit edilmişdir
A) 2
B) 15
C) 4
D) 12
598) Sual:V.Oykenin Tәsәrrüfatın ideal tiplәri konsepsiyasında idarәetmә baxımından hansı iki növü
fәrqlәndirilir
A) Totalitarizm vә bazar tәsәrrüfatı
B) Әnәnәvi system vә qarışıq sistem
C) İmperializm vә demokratiya
D) İdarәçilik sistemi vә bazaar sistemi
599) Sual:F.List sahә әlamәtinә әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin neçә mәrhәlәsini fәrqlәndirir
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
600) Sual:F.Listin sahә әlamәtinә әsaslanmaqla tarixi dövrlәnmәnin әsas mәrhәlәlәri sırasına aid
deyildir
A) Totalitarizm vә bazar tәsәrrüfatı
B) Vәhşilik vә maldarlıq
C) Әkinçilik vә әkinçilikmanufaktura
D) Heç biri
601) Sual:L.Meçnikov inkişafın әsas amili keyfiyyәtindә su yollarının әsas götürmәklә bәşәriyyәt
tarixini neçә dövrә bölmüşdür
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5

602) Sual:L.Meçnikova görә inkişafın әsas amili keyfiyyәtindә su yollarının әsas götürülmәklә
bәşәriyyәt tarixini hansı dövrü mövcüd olmamışdır
A) Çay dövrü
B) Dәniz dövrü
C) Ökean dövrü
D) Göl dövrü
603) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji konsepsiyasının әsas tәrәfdarları aşağıdakılardan
hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) O.Flextxeym vә D.Medous
D) A.Toynbi vә F.Engels
604) Sual:İctimai inkişafın gәlәcәk modellәrinin hazırlanması ilә mәşğul olan elm sahәsi
aşağıdakılardan hansıdır
A) Geoiqtisadiyyat
B) Arxeologiya
C) Geosiyasәt
D) Futuralogiya
605) Sual:Proqnozların xarakterindәn asılı olaraq futuroloqlar әsas etibarilә hansı qruplara bölünür
A) Praqmatiklәr
B) Demokratik vә liberallar
C) Konservatlar
D) Optimist vә pessemistlәr
606) Sual:Z.Bjenzinskiyә mәxsus futuroloji model aşağıdakılardan hansıdır
A) Vahid industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
B) Texnotron cәmiyyәt nәzәriyyәsi
C) Yeni industrial cәmiyyәt nәzәriyyәsi
D) Postindistrual cәmiyyәt nәzәriyyәsi
607) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının optimist tәdqiqatçıları aşağıdakılardan
hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) A.Viner vә Q.Kan
D) A.Toynbi vә F.Engels
608) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının pessimist tәdqiqatçıları aşağıdakılardan
hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) D.Medous vә D.Forrester
C) A.Viner vә Q.Kan

D) A.Toynbi vә F.Engels
609) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin futuroloji interpretasiyasının pessimist tәdqiqatçılarının әsas sloqanı
aşağıdakılardan hansılardır
A) Gәlәcәk qısa müddәtli gәlә biәr
B) Gәlәcәk gәlmәyә bilәr
C) Gәlәcәk zәif inkişaf dinamikası ilә gәlә bilәr
D) Heç biri
610) Sual:Aşağıdakılardan hansı futuraloji modellәrә aid deyildir
A) Sosiomәdәni proqnozlar
B) Demoqrafik proqnozlar
C) Energetk proqnozlar
D) Mәdәni proqnozlar
611) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin riyazi modellәrinin әsas tәdqiqatçıları aşağıdakılardan hansılardır
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) D.Medous vә D.Forrester
C) A.Viner vә Q.Kan
D) A.Panov vә S. KApista
612) Sual:İbtidai dövrün, ibtidai icmanın dağılmağa başladığı zamanı adәtәn hansı era ilә bağlayırlar
A) Daş erası
B) Metal erası
C) Dәmir erası
D) Heç biri
613) Sual:Dünya iqtisadiyyatının әn qәdim dövrünün әsas mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılardır
1.Tarixәqәdәrki vә cәmiyyәtәqәdәrki dövr (1.60.04 mln il b.e.ә). 2. Mәnimsәmә iqtisadiyyatının
qәrarlaşmadığı dövr (40012 min il b.e.ә.) 3.İnformasiya iqtisadiyyatının qәrarlaşdığı dövr (XXXXI
әsrlәr) 4.Xidmәt iqtisadiyyatının formalaşdığı tarixi dövr (XX әsrlәrdәn bu günә qәdәr)
A) 1, 2
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 2, 3
614) Sual:İbtidai icma dövrünün – mәnimsәmә iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәrinә
aşağıdakılar hansıları aiddir 1.Mәhsuldar qüvvәlәrin ifrat aşağı sәviyyәliliyi vә ifrat lәngliklә
tәkmillәşmәsi; 2.Tәbii resursların vә istehsalın nәticәlәrinin kollektiv sürәtdә mәnimsәnilmәsi;
3.Bәrabәr bölgü, sosial bәrabәrlik; 4.Cәmiyәtin ifrat aşağı sәviyyәli inkişafı; 5.Xüsusi mülkiyyәt vә
dövlәtin yoxluğu.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 3, 4, 5
D) Hamısı

615) Sual:Eneolit – misdaş әsrinin (6 min il b.e.ә.) әsas xarakterik cәhәti kimi aşağıdakılardan hansı
çıxış etmişdir
A) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması
B) Mis әmәk alәtlәrinin yaranması
C) Dәmir әmәk alәtlәrinin yaranması
D) Heç biri
616) Sual:Tunc әsri hansı xranoloji dövrü әhatә etmişdir.
A) Avropada – 5 min il, Asiyada – IVVII min il b.e.ә.
B) Avropada – 3 min il, Asiyada – IVIII min il b.e.ә.
C) Avropada – 2 min il, Asiyada – IVV min il b.e.ә.
D) Heç biri
617) Sual:Tunc әsri dövründә tunc әmәk alәtlәrinin yayılması hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә
olunur
A) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
B) İctimai әmәk bölgüsünün ikinci mәrhәlәsi ilә
C) Dәmir әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
D) Heç biri
618) Sual:Dәmir әsri hansı xranoloji dövrü әhatә etmişdir
A) Avropada – 5 min il, Asiyada – IVVII min il b.e.ә.
B) 3 min il b.e.ә.
C) Avropada – 2 min il, Asiyada – IVV min il b.e.ә.
D) Heç biri
619) Sual:Dәmir әsri dövrünün tәşәkkülü hansı mühüm hadisә ilә xarakterizә olunur
A) Iqtisadiyyatın struktur tәkmillәşdirilmәsi, siyasiiqtisadi prizmadan isә dünya imperiyalarının
yaranması
B) Daş әmәk alәtlәrinin yaranması ilә
C) İctimai әmәk bölgüsünün ikinci mәrhәlәsi ilә
D) Heç biri
620) Sual:İbtidai cәmiyyәt epoxası dövr aşağıdakılardan hansı xranoloji intervalı әhatә etmişdir
A) b.e.ә. III әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
B) b.e.ә. VIII әsrin sonu b.e. IX әsrinin әvvәli
C) 406 min il әvvәl
D) 1.60.04 mln il әvvәl
621) Sual:İbtidai cәmiyyәt dövrü öz inkişafında aşağıdakılardan hansı inkişaf mәrhәlәlәrini
keçmişdir 1.İlkin ibtidai cәmiyyәt 2.Orta ibtidai cәmiyyәt 3.Son ibtidai cәmiyyәt 4.Aralıq ibtidai
cәmiyyәt
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 3, 4
D) Hamısı

622) Sual:Antropososiogenez hansı tarixi epoxaları әhatә edir
A) Vәhşilik vә barbarlıq
B) Vәhşilik vә tiranlıq
C) Barbarlıq vә sәnәtkarlıq
D) Imperializm vә tәkmәrkәzçilik
623) Sual:İcma münasibәtlәrinin hәlәdә davam etdiyi cografi regionlar aşağıdakıladan әsas etibarilә
hansılarıdır
A) Asiya, Afrika vә L.Amerikası
B) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa
C) Şәrqi Avropa vә Afrika
D) Şәrqi Avropa, Asiya vә Afrika
624) Sual:İqtisadi tarixi yanaşmaya görә ilk dövlәtlәrin yaranmasının başlıca sәbәbi kimi
aşağıdakılardan hansı әsasdır
A) Sosial tәbәqәlәşmәnin dәrinlәşmәsi
B) İqtisadi inkişaf
C) Ticarәtin inkişafı
D) Mәdәniyyәtlәrin inkişafı vә müxtәlifliyi
625) Sual:İlk dövlәtlәrin yaranmasının xranaloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) IVIII minillikdә (b.e.ә.)
B) VVI әsrlәrin әvvәllәri
C) XIIIXV әsrlәr
D) Heç biri
626) Sual:Xronoloji olaraq, quldarlığın coğrafi aspektdәn zaman sәrhәdlәri aşağıdakılardan hansıdır
A) Avropada b.e.ә. III minillikdәn b.e. IV әsrinin sonuna, Şәrqdә isә b.e.ә. IV minillikdәn b.e. VI
әsrinin sonuna (Afrika,Asiya)
B) VVI әsrlәrin әvvәllәri avropa vә asiyada
C) XIIIXV әsrlәr afrika vә latın amerikasında
D) Heç biri
627) Sual:Formasiya dәyişikliyinin qeyriardıcıllığına görә ibtidai icmadan quldarlığa vә feodalizmә
ardıcıl keçid hansı variantda pozulmuşdur 1.Qәdim Misir 2.Ön vә Kiçik Asiya ölkәlәri 3.Qәdim
Hindistan 4.Qәdim Pakistan 5.Qәdim Yunanıstan 6.Qәdim İtaliya
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
628) Sual:Formasiya dәyişikliyinin qeyriardıcıllığına görә ibtidai icmadan birbaşa feodalizmә
ardıcıl keçid hansı variantda pozulmuşdur 1.Şәrqi Slavyanlar 2.Alman tayfaları 3.Asiyanın maldar
tayfaları 4.Şimali afrikalılar
A) 4

B) 2
C) 3
D) 5
629) Sual:Marksist yozuma görә quldarlıq formasiyasının әsas әlamәtlәri sırasına aşağıdakılarıdan
hansıları aid deyil 1. İqtisadiyyatın natural xarakteri 2. Qul әmәyi, istehsalın primitiv texnikası 3.
Quldar mülkiyyәtin qula istehsal vasitәlәrinә vә qul әmәyinin mәhsuluna aid edilmәsi 4. Sәnәtkar
әmәyi, istehsalın mürәkkәb forması 5. Bazarın istehsalçı xarakteri 6. Bazarın istehlakçı xarakteri 7.
Sadә әmtәә istehsalının inkişafı. Üçuncü böyük ictimai әmәk bölgüsü. 8. Yunanıstanda polislәr,
Romada bәlәdiyyәlәr
A) 3, 5
B) 2, 4
C) 3, 7
D) 1, 6
630) Sual:Qәdim dünya anlayışı özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva edir
A) Qәdim şәrq, Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma
B) Qәdim Çin, Qәdim Misir vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma vә Qәdim Misir
D) Qәdim Hindistan, Qәdim Çin vә Qәdim Pakistan
631) Sual:Sivilizasiyaya ilkin keçid özündә aşağıdakılardan hansını ehtiva etmir
A) Әmәk alәtlәri, sosialiqtisadi münasibәtlәr, idarәetmә sferasında baş verәn
B) Mәdәni vә siyasi sferada baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
C) Dini sferada baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
D) Tәhsil vә sәhiyyә sferasında baş verәn keyfiyyәt dәyişikliklәri
632) Sual:Qәdim şәrqin tarixi iqtisadiyyatının xranologiyası aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә IV minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. IV әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır
B) b.e.ә IV minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. IV әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır
C) b.e.ә VI minilliyin ikinci yarısında Nil vә Evrat vadilәrindә ilk sinifli cәmiyyәt vә dövlәtin
yaranmasından başlayır b.e. VII әsrin 3020ci illәrindә Yaxın Şәrqlә yekunlaşır
D) Heç biri
633) Sual:Neolit epoxasına aid qәdim әkinçi vә heyvandarların ilk yaşayış mәskәnlәri
aşağıdakılardan hansılardır
A) Nil vadisi
B) Qәdim Çin vә Qәdim Yunanıstan
C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
634) Sual: Asiya istehsal üsulunun tipik ölkәsi aşağıdakılardan hansıdır
A) Qәdim Misir
B) Qәdim Çin vә Qәdim Yunanıstan

C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
635) Sual:b.e.ә. 53 minilliklәrdә Xyanxe çayı hövzәsindә neolit mәdәniyyәti bazasında formalaşmış
dövlәt aşağıdakılardan hansıdır
A) Qәdim Misir
B) Qәdim Çin
C) Qәdim Roma
D) Latın Amerikası
636) Sual:Çin tarixinin dәmir әsri hansı xranoloji tarixi özündә ehtiva edir
A) b.e.ә VIVII әsrlәr
B) b.e.ә VIII әsrlәr
C) b.e.ә IIII әsrlәr
D) heç biri
637) Sual: әn qәdim sinifli cәmiyyәtin xranoloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından II minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә VIII әsrlәrin ortalarına qәdәr
D) heç biri
638) Sual:İnd sivilizasiyasının әsas xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil
A) Diniruhani komponentin dominantlığı
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Zәif vә qısamüddәtli dövlәt yaranışlarının üstünlük tәşkil etmәsi
D) Heç biri
639) Sual:Antik epoxanın xranoloji tarixi aşağıdakılardan hansıdır
A) b.e.ә VIVII әsrin II yarısına qәdәr
B) b.e.ә. 3cü minilliyin ikinci yarısından I minilliyin birinci yarısına qәdәr
C) b.e.ә. VIII әsrb.e. V әsri
D) heç biri
640) Sual:Qәdim Yunanıstanda Ticarәt mәskunlaşmasının hansı növlәri mövcud olmuşdur
A) Mәdәniyyәtlәrin inkişafı vә müxtәlifliyi
B) Ticarәtin inkişafı vә dinamik inkişafı
C) Anoykiya vә Emporiya
D) Dezinteqrasiya vә inteqrasiya
641) Sual:Ticarәt mәskunlaşmasının Emporiya növü dedikdә
A) Mәskunlaşan әrazi
B) Әkinçi vә sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
C) Sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
D) Әkinçilәrin daimi mәskunlaşması

642) Sual:Ticarәt mәskunlaşmasının Anoykiya növü dedikdә
A) Mәskunlaşan әrazi
B) Әkinçi vә sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
C) Sәnәtkarların daimi mәskunlaşması
D) Әkinçilәrin daimi mәskunlaşması
643) Sual:Qәdimşәrq (asiya) tәsәrrüfatçılıq modeli dedikdә
A) Diniruhani komponentin dominantlığı sistemi
B) Müәyyәn imtiyazlara malik sosialsiyasi qrupun tәdricәn әlahiddәlәşmәsi
C) Zәif vә qısamüddәtli dövlәt yaranışlarının üstünlük tәşkil etmәsi sistemi
D) Bütün qәrarların dövlәt sәviyyәsindә qәbuluna әsaslanan iqtisadi sistem
644) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin marksist nәzәriyyәsinә görә ictimaiiqtisadi formasiyanın әsas
elementlәri kimi aşağıdakılardan hansılar çıxış edir
A) Sinfi struktur, nәsil, tayfa, xalq vә millәt
B) Әmәk cismi vә әmәk alәti
C) Istehsal vasitәlәri, bölgü, mübadilә vә maddi nemәtlәrin istehlakı
D) Ideoloji, siyasi, hüquqi vә dini münasibәtlәr
645) Sual:İctimaiiqtisadi formasiya termini ilk dәfә elmi әdәbiyyata kim tәrәfindәn gәtirilmişdir
A) U.Rastou
B) K.Marks
C) K.Yaspers
D) Ş.Monteskie
646) Sual:K.Marksın Antik istehsal üsulu anlayışı ilk dәfә müәllifin hansı әsәrindә öz әksini
tapmışdır
A) Alman ideologiyası
B) Kapital
C) Siyasi iqtisadın tәnqidinә dair
D) Heç birindә
647) Sual: İndisturial cәmiyyәt terminini elmi әdәbiyyata aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansıları
gәtirmişdir
A) U.Rastou vә O.Toffler
B) O.Kont vә O.Toffler
C) O.Kont vә Q.Spenser
D) D.Bell vә Ş.Monteskie
648) Sual: Lokal sivilizasiyalar nәzәriyysәsi aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansına mәxsusdur
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) Q.Spenser
D) D.Bell

649) Sual: Xәtti tarix nәzәriyysәsi aşağıdakı tәdqiqatçılardan hansına mәxsusdur
A) A.Toynbi
B) O.Toffler
C) K.Yaspersin
D) D.Bell
650) Sual:Sivilizasiyalı yanaşmanın tarixi dövrlәnmә metodu kimi üstün cәhәtlәrinә aşağıdakılardan
hansıları aid etmәk olar 1.Tarixin bәşәrilәşdirilmәsi . Insan – tarixin әvvәli vә sonudur 2.Demokratik
cәmiyyәtә keçidin tәmin edilmәsi 3.Universalizm – onun prinsiplәri istәnilәn ölkә yaxud ölkәlәr
qrupu üçün keçәrlidir. 4.Tarixi çoxvariantlı vә çoxxәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir. 5.Tarixi
tәkvariantlı vә bir xәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir.
A) 1, 3, 4
B) 2, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
651) Sual:Sivilizasiyalı yanaşmanın tarixi dövrlәnmә metodu kimi çatışmayan cәhәtlәrinә
aşağıdakılardan hansıları aid etmәk olar 1.Tarixin bәşәrilәşdirilmәsi . Insan – tarixin әvvәli vә
sonudur 2.Sivilizasiyalar arası әlaqә nәzәrә alınmır 3.Sivilizasiyaların tipologiya kriteriyalarının
amorfluğu 4.Tarixi çoxvariantlı vә çoxxәtli proses kimi nәzәrdәn keçirir. 5.Tәkrarlanma fenomeninә
heç bir şәhr verilmir
A) 1, 3
B) 3, 4
C) 2, 5
D) 1, 4
652) Sual:Tarixi dövrlәnmәnin sivilizasiya nәzәriyyәsinә görә
A) Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә birbirindәn tәcrid olunmamış “mәdәnitarixi tiplәr”
tәşkil edir
B) Ictimai hәyatın әsasını az vә ya çox dәrәcәdә birbirindәn tәcrid olunmuş “mәdәnitarixi tiplәr”
yaxud öz inkişafında bir sıra ardıcıl mәrhәlәlәrdәn keçәn “sivilizasiya” tәşkil edir.
C) Istehsal vasitәlәri, bölgü, mübadilә vә maddi nemәtlәrin istehlakı tәşkil edir
D) Ideoloji, siyasi, hüquqi vә dini münasibәtlәri tәşkil edir
653) Sual: Sivilizasiya – xalqlar vә regionlarda mәdәniyyәtin inkişafının müәyyәn pillәsidir
yanaşması aşağıdakı tәdqiqatçılardan kimә mәxsusdur
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) L.Morqan vә F.Engels
D) A.Toynbi vә F.Engels
654) Sual: Sivilizasiya – ictimai inkişafın barbarlıqdan sonra gәlәn pillәsidir yanaşması aşağıdakı
tәdqiqatçılardan kimә mәxsusdur
A) A.Toynbi vә P.Sorokin
B) K.Yaspersin vә D.Bell
C) L.Morqan vә F.Engels

D) [yeni cavab]
655) Sual: S. Xanqinqton sivilizasiya nәzәriyyәsi çәrçivәsindә neçә müasir sivilizasiyanı fәrqlәndirir
A) 4
B) 5
C) 8
D) 3
656) Sual:A.Tyonbiyә görә Sivilizasiyanın tәsnifatında istifadә olunan kriteriyalardan hәmişә sabit
qalanları aşağıdakılardan hansılarıdır
A) Din vә onun tәşkili forması vә әrazi әlamәti
B) Kapital vә torpaq
C) Siyasi vә mәdәni konyuktura
D) Heç biri
657) Sual:A.Tyonbinin Ölü sivilizasiyalar adlandırdığı sivilizasiyaların sayı neçәdir.
A) 3
B) 5
C) 4
D) 14
658) Sual: A.Tyonbinin doğulmamış adlandırdığı sivilizasiya aşağıdakılardan hansıdır
A) Skandinaviya
B) Misir
C) Çin
D) Meksikan
659) Sual: A.Tyonbiyә görә müvәffәqiyyәtlә inkişaf edәn sivilizasiyalar hansı mәrhәlәlәrdәn
keçirlәr
A) Yaranma, artım,durğunluq vә süqut
B) Artım,durğunluq vә süqut
C) Yaranma, artım vә süqut
D) Yaranma, durğunluq vә süqut
660) Sual:Lokal sivilizasiya nәzәriyyәsinin әsas zәif cәhәtlәrinә aşağıdakilardan hansıları aid etmәk
olar
A) Ayrıayrı sivilizasiyaların yaranması vә süqutu sәbәblәri müxtәlifdir
B) Regional sәpgidә baş vermiş hadisәlәr özünü hәr zaman doğrultmur
C) Ayrıayrı sivilizasiyalar mövcudlug dövrü eynilәşdirilir
D) Hec biri
661) Sual: İndisturial sivilizasiya dövrü hansı tarixi dövrü әhadә etmişdir.
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) VIXIII әsrlәr
C) XVXVI әsrlәr

D) XVIII әsr
662) Sual:Ilkin feodalizm sivilizasiyası dövrü hansı tarixi dövrü әhatә etmişdir
A) VIXIII әsrlәr
B) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
C) XIXIII әsrlәr
D) VVI
663) Sual: Postindisturial sivilizasiya dövrü hansı tarixi dövrü әhatә etmәkdәdir
A) XVIII әsrin 60cı illәriXX әsrin 70ci illәri
B) XX әsrin 80ci illәri – XXI әsrin 10cu illәri
C) XVXVI әsrlәr
D) XVIII әsr
664) Sual: İqtisadiyyatın tarixi dövrlәnmәsi hansı supertsikllәri әhatә etmәkdәdir
A) Qәdim dünya, indisturial vә postindisturial era
B) Qәdim dünya vә orta әsrlәr dövrü
C) Qәdim dünya orta әsrlәr vә feodalizm dövrü
D) Indisturial era
665) Sual:Modernizm nәzәriyyәsinin Q.Zimmel versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn
666) Sual:Aşağıdakılardan hansı informasiya iqtisadiyyatının әsas tәzahür aspekti kimi qәbul edilә
bilinәr
A) İnformasiya iqtisadiyyatı – informasiya istehsalın amili, istәnilәn iqtisadi sistemin fundamental
resurslarından biridir
B) İnformasiya iqtisadiyyatıbeynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının
aktorlarına çevrilmәsidir
C) İnformasiya iqtisadiyyatı  kapitalin tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş
yüksәlişidir
D) İnformasiya iqtisadiyyatı  “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
ilә yaranmışdır
667) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
D) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
668) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә hakim mövqe (meinstrim) arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır

B) Bir istiqamәtlidir, alternativsizdir
C) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
669) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin sosiomәdәni inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) Liberal dәyәrlәrin qlobal miqyaslı qәrarlaşması prosesinin başlanması
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
670) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin siyasi inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
671) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin tәşkilati inkişaf istiqmәtinә aiddir
A) İstehsalda yeni texnoloji üsula – elm tutumlu texnologiyalara keçid
B) Beynәlxalq tәşkilatların qlobal müstәvidә dünya iqtisadiyyatının aktorlarına çevrilmәlәri
C) Kapitalın tәmәrgüzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsinin görünmәmiş yüksәlişi
D) “Soyuq” müharibәnin başa çatması, dünya sosializm sisteminin süqutu
672) Sual:Qloballaşma prosesinin ilkin müqәddәm şәrtlәrini әsas istiqamәtlәri kimi aşağıdakılardan
hansıları çıxış edir 1. İstehsal, elmitexniki vә texnoloji 2. Kәnd tәsәrrüfatındakı resesiyalar 3.
İnfarmasiyon  sosiomәdәni 4. Agır sәnayenin inkişafı 5. İqtisadi vә siyasi 6. Yüngül sәnayenin
inkişafı
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 4, 5, 6
673) Sual:İkinci elmitexniki inqilabın әsas xarakteri xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansıları aid
deyil 1. İkinci elmitexniki inqilabın sәnaye deyil, elmitexniki inqilab olması 2. Sәnaye istehsalı
sferasında tamamilә yeni sahәlәrin meydana çıxması 3. Dünya iqtisadiyyatının bir sistem kimi
inkişafında önәmli rol 4. Regional iqtisadi inteqrasiya proseslәrinin sürәtlәnmәsi 5. әnәnәvi
idarәetmә sisteminin rolunun yüksәlmәsi
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
674) Sual: Modernizm nәzәriyyәsinin U.Dyükqeym versiyası hansı istiqamәtdәn çıxış edir
A) Mәdәniyyәtin rasionallaşdırılmasından
B) Mәdәniyyәtin abstraksiyasına yönәlmiş versiyasından
C) “İcma”dan “cәmiyyәtә” keçid prosesindәn
D) “Mexaniki hәmrәyılikdәn” “üzvi hәmrәyliyә” keçid prosesindәn

675) Sual:Aşağıdakılardan hansı dünya iqtisadiyyatının inkişafında V mәrhәlәni özündә әks etdirir
A) Xidmәt iqtisadiyyatı
B) Aqrar iqtisadiyyat
C) Sәnaye iqtisadiyyatı
D) İnformasiya iqtisadiyyatı
676) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik
677) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
B) Alternativi var; milli identiklik
C) Qeyribәrabәrliyi aradan qaldırır
D) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
678) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı müxalif mövqe (antiqlobalizm)
arqumentlәrinә aid deyil
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik
679) Sual:Qloballaşma dixotomiyasına görә aşağıdakılardan hansı hakim mövqe (meinstrim)
arqumentlәrinә aiddir
A) Universaldır: ictimai hәyatın bütün sferalarında olan fәrqlәri aradan qaldırır
B) Kütlәvi şәkildә әdalәtsizlik doğurur
C) Qeyribәrabәrliyi daha da dәrinlәşdirir
D) Alternativi var; milli identiklik
680) Sual:İkinci elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә
B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Yeni kommunikasiya texnalogiyalarının tәtbiqi ilә
D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
681) Sual:İkinci elmitexniki inqilab aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunmuşdur
A) Kosmik texnalogiyaların tәtbiqi ilә
B) Rәqәmsal texnalogiyanın tәtbiqi ilә
C) Yeni kommunikasiya texnalogiyalarının tәtbiqi ilә

D) Axın şәrtlәrinin vә konveyerin istifadә verilmәsi ilә
682) Sual:Birinci elmitexniki inqilabın tarixi xranaloji dövrü aşağdakılardan hansı intervalı әhatә
edir
A) XVIXIX әsrlәr
B) XVIII әsrin sonuXIX әsr
C) XVXVII әsrlәr
D) 19131970ci illәr
683) Sual:Dünya iqtisadiyyatında elmitexniki inqilablar seriyasının sayı
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
684) Sual:Dünya iqtisadiyyatının genezisi, qәrarlaşması vә inkişafı prosesindә baş vermiş әsas
inqilablara aşağıdakılardan hansıları aid deyil 1. Neolit (Aqrar) inqilabı 2. Sәnaye inqilabı 3. Elmi
informasiya inqilabı 4. Sәnaye inqilabı 5. Elmitexniki inqilab
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 4, 5
D) 3, 5
685) Sual:Dünya iqtisadiyyatının genezisi, qәrarlaşması vә inkişafı prosesindә baş vermiş әsas
inqilablara aşağıdakılardan hansıları aiddir 1. Neolit (Aqrar) inqilabı 2. Sәnaye inqilabı 3. Elmi
informasiya inqilabı 4. Sәnaye inqilabı 5. Elmitexniki inqilab
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 5
686) Sual: Böyük durğunluq adlanan planetar sәviyyәli iqtisadi böhranın әn әsas başvermә sәbәbi
aşağıdakılardan hansıdır
A) Sivil dәyәrlәr sistemindә substansional dәyişikliklәrә
B) Ekoloji situasiyanın pislәşmәsi
C) Әsas iqtisadi resursların kәskin şәkildә azalması
D) İstehsal →istehlak cütlüyündә yaranan ziddiyyәtlәr
687) Sual: Böyük durğunluq adlanan planetar sәviyyәli iqtisadi böhranın tarixi xranaloji dövrü
aşağıdakılardan hansıdır
A) 19141918ci illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19291933cü illәr
D) 19391945ci illәr
688) Sual:I dünya müharibәsinin ümumi hәrbi xәrclәri nә qәdәr tәşkil etmişdir

A) 200 mlrd ABŞ dolları
B) 1,2 mlrd ABŞ dolları
C) 100 mlrd ABŞ dolları
D) 2,5 mlrd ABŞ dolları
689) Sual:I dünya müharibәsinin tarixi xranaloji dövrü aşağıdakılardan hansına tәsadüf edir
A) 19141918ci illәr
B) 19501979ci illәr
C) 19411945ci illәr
D) 19391945ci illәr
690) Sual: Xidmәt iqtisadiyyatına keçid dünya iqtisadiyyatında hansı dәyişikliklәrә sәbәb olmuşdur
A) Sivil dәyәrlәr sistemindә substansional dәyişikliklәrә
B) Neqativ inkişaf tendensiyalarına
C) Istehsalın dinamikasının kәskin şәkildә aşağı düşmәsinә
D) Aqrar sektorun dinamikasının kәskin şәkildә aşağı düşmәsi
691) Sual:Aşağıdakılardan hansıları daxili bazarın alt qruplarına aiddir 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar 6. Lokal
bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 2, 4, 6
692) Sual:Aşağıdakılardan hansıları xarici bazarın alt qruplarına aiddir 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
693) Sual:Aşağıdakılardan hansıları xarici bazarın alt qruplarına aid deyil 1. Xarici ölkә bazarı 2.
Regional bazar 3.Beynәlxalq bazar (dünya bazarı) 4.Ölkәdaxili regional bazar 5. Milli bazar
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 2, 4
694) Sual:Tipalogiyasına görә bazarın әsas etibarilә hansı növlәri fәrqlәndirilmir
A) Daxili vә xarici bazar
B) Mәrkәz vә әyalәt bazarı
C) Şәhәr vә kәnd bazarı
D) Heç biri
695) Sual:Bazarın instrumental anlayış kimi mahiyyәti aşağıdakılardan hansıdır

A) Tәdavül sferasında (mal, xidmәt, informasiya vә s.) formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin
mәcmusudur
B) İstehsal sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
C) Mal, xidmәt, informasiya, pul, kredit, kapital üzrә alqısatqı әmәliyyatlarının aparıldığı yer
D) Heç biri
696) Sual:Bazarın kateqoriyal anlayış kimi mahiyyәti aşağıdakılardan hansıdır
A) Tәdavül sferasında (mal, xidmәt, informasiya vә s.) formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin
mәcmusudur
B) İstehsal sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
C) Xidmәt sferasında formalaşan iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusudur
D) Heç biri
697) Sual:Dünya iqtisadiyyatının üçüncü inkişaf mәrhәlәsi hansı tarixixranaloji dövrü әhatә etmişdi
A) XVIXIX әsrlәr
B) 18701913cü illәr
C) XVXVII әsrlәr
D) 19131970ci illәr
698) Sual:Fransada kapitalist münasibәtlәrinin genezisi hansı tarixi xranaloji dövrü әhatә etmişdir
A) XVI әsr XVIII әsrin sonlarına qәdәr
B) e. ә. 400 min il – 5 min il
C) XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәri
D) VIIXVIII әsrlәr
699) Sual:Dünya iqtisadiyyatının ikinci inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr
C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr
D) Heç biri
700) Sual:Dünya iqtisadiyyatının birinci inkişaf mәrhәlәsi hansıdır vә hansı tarixi dövrü әhatә
etmişdir
A) Dünya iqtisadiyyatının genezisi XVIXIX әsrlәr
B) Dünya iqtisadiyyatının qәrarlaşması 18701913cü illәr
C) Böyük cografi kәşflәr mәrhәlәsi XVXVII әsrlәr
D) Heç biri
701) Sual:Aşağıdakılardan hansıları inhisarçı birliklәrin әsas tәşkilatihüquqi formalarına aid deyil 1.
Kartel 2. Sindikat 3. Trest 4. Konsern 5. Müәssiә 6. Sәhmdar cәmiyyәt
A) 5, 6
B) 1 , 2
C) 2, 3
D) 2, 4

702) Sual:Aşağıdakılardan hansıları inhisarçı birliklәrin әsas tәşkilatihüquqi formalarına aiddir 1.
Kartel 2. Sindikat 3. Trest 4. Konsern 5. TMK 6. TMB
A) 1 , 2, 3,4
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
703) Sual:İnhisarçı birliklәrin әsas etibarilә neçә tәşkilatihüquqi forması mövcuddur
A) 5
B) 3
C) 6
D) 4
704) Sual:Modernist yanaşmaya görә tarixi dövrlәnmәnin mәrhәlәlәri ardıcıllığı aşağıdakılardan
hansıdır
A) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
B) İndustrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
C) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrial dövr vә postindustrial dövr
D) İbtidai (tarixәqәdrki) dövr, industrializmә qәdәrki dövr, industrial dövr
705) Sual:G.Dolan vә D.Lindseyә görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını
tәşkil etmәkdәdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Qapalı inhisar 4. Açıq
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
706) Sual:Qәrb iqtisadçıları G.Dolan vә D.Lindsey inhisarın әsasәn neçә növünü fәrqlәndirirlәr
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
707) Sual:Müasir yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Tәşkilati inhisar 4. Texnaloji
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 6
B) 2, 3
C) 4, 5
D) 2, 4
708) Sual:Müasir yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәkdәdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. Tәbii inhisar 3. Tәşkilati inhisar 4. Texnaloji
inhisar 5. İqtisadi inhisar 6. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 4, 5
709) Sual:Müasir yanaşmaya görә inhisar neçә istiqamәtdә tәzahür etmişdir
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
710) Sual:Kalssik yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmәmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. İstehsal şәraiti üzәrindә inhisar 3. Özündә şey
tipli inhisar 4. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzәrindә inhisar 5. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 4, 5
711) Sual:Kalssik yanaşmaya görә aşağıdakılardan hansıları inhisarın әsas tәzahür formalarını tәşkil
etmişdir 1. İstehsal vasitәlәri üzәrindә inhisar 2. İstehsal şәraiti üzәrindә inhisar 3. Özündә şey tipli
inhisar 4. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzәrindә inhisar 5. Sәnaye mәhsulları üzәrindә inhisar
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
712) Sual:Kalssik yanaşmaya görә inhisar neçә istiqamәtdә tәzahür etmişdir
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
713) Sual:İnhisarın yaranması tarixinin bazar mәrhәlәsinin alt mәrhәlәlәri aşağıdakılardan
hansılarıdır
A) Klassik vә müasir inhisar dövrü
B) Bazara qәdәrki vә klassik inhisar dövrü
C) Bazar dövrü vә cografi kәşflәr dövrü
D) Heç biri
714) Sual:İnhisarın yaranması tarixinin әsas mәrhәlәlәri aşağıdakılardan hansılarıdır
A) Bazara qәdәrki dövr vә bazar dövrü
B) Bazara qәdәrki vә informasiya iqtisadiyyatı dövr
C) Bazar dövrü vә cografi kәşflәr dövrü
D) Heç biri
715) Sual:Orta әsrlәr Avropası üçün ticarәtin sosialiqtisadi hәyata tәsir istiqamәtlәri aşağıdakılardan

hansıları әhatә etmirdi 1. Manufaktura istehsalının inkişafı; 2. Feodalizmin geniş vüsәt alması; 3.
әmtәәpul münasibәtlәrinin yayılması vә natural tәsәrrüfat tipinin yararsızlığının ictimai şüura
yeridilmәsi; 4. әhalinin yaşayış sәviyyәsinin aşağı düşmәsi.
A) 1 , 2
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 2, 5
716) Sual:Orta әsrlәr Avropası üçün ticarәtin sosialiqtisadi hәyata tәsir istiqamәtlәri aşağıdakılardan
hansıları әhatә edirdi 1. Manufaktura istehsalının inkişafı; 2. Feodalizmin dağılması; 3. әmtәәpul
münasibәtlәrinin yayılması vә natural tәsәrrüfat tipinin yararsızlığının ictimai şüura yeridilmәsi; 4.
әhalinin yaşayış sәviyyәsinin aşağı düşmәsi.
A) 1 , 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 1
D) 2, 3, 4

