2702Y_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2702Y Multikulturializm
1 Mif nәdir?

•

Dünyanın işarәlәrlә, sakral obrazlarla dәrkidir
Xüsusi tәsәvvürlәrin, etiqadların sistemidir
Mәnәvietik normaların vә tapşırıqların toplusudur
Etiqadlar vә emosional yaşantılar mәrkәzidir
Müxtәlif ünsürlәrin mürәkkәb kompleksidir

2 20042015ci illәr әrzindә Azәrbaycanda ümumidaxili mәhsul nә qәdәr artmışdır?

•

2
4
5,2dәfә
5.7
3

3 20052014cü illәr әrzindә Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi nә qәdәr artmışdır?

•

13
8
10
12
11

4 Azәrbaycanın ümumi daxili mәhsulu cәnubi Qafqaz ölkәlәrinin mәcmu ÜDMnin neçә faizini tәşkil
edir?

•

65%ni
75%ni
80%ni
60%ni
50%ni

5 İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının lәğv olunması haqqında Beynәlxalq Konvensiya
Azәrbaycanda nә vaxt tәsdiq olunmuş vә qüvvәyә minmiçdir?

•

1996
1994
1995
1999
1993

6 Azәrbaycan Prezidentinin neçәnci ildә imzaladığı sәrәncamla Azәrbaycan Respublikasında insan
hüquq vә azadlıqlarının müdafiәsinin sәmәrәliliyini artırmaq sahәsindә Milli Fәaliyyәt Proqramı
tәsdiq edilmişdir?

•

2009
2011
2010
2008

2007

7 İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Beynәlxalq Konvensiyaya
әsaslanan bәrabәrlik hüququ Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçәnci maddәsindә әksini
tapmışdır?

•

27
47
23
46
25

8 Azәrbaycan Pespublikasının Cinayәt Mәcәllәsini hansı maddәsinsә Milli,irqivә ya dini
düşmәnçiliyin salınması maddәsi qeyd olunub?

•

154
109
114
283
111

9 Ümummilli lider Heydәr әliyev neçәnci ildә Avropa Şurasının Baş katibinә mәktubla müraciәt
edәrәk,Azәrbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olunmasını xahiş etmişdir?

•

19960cı il 21 yanvar
1996cı il 13 iyul
1999cu il 13 iyul
2001ci il 21 yanvar
2000ci il 21 yanvar

10 Azәrbaycan Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv nә vaxt seçilib?

•

1999
2002
2001
2003
2000

11 Azәrbaycan Respublikası nә zaman Avropa Şurasının Milli azlıqların hüquqlarının müdafiәsi
haqqında Çәrçivә Konvensiyasına qoşulub?

•

2001
2003
20002
2000
2004

12 Avropa Şurası ilә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikası nә vaxt Regional vә azlıq
dillәri haqqında Avropa Xartiyasını imzalamışdır?

•

2007
2002
2001
2008
2003

13 Milli azlıqların tәhsil hüquqlarına dair Haaqa Tövsiyyәlәri nә vaxt qәbul edilib?

•

2000
1998
1996
2001
1997

14 Milli azlıqların dil hüquqlarına dair Oslo tövsiyyәlәri nә vaxt qәbul edilib?

•

1999
1997
1998
2000
1996

15 Azәbaycan Respublikası mәdәni muxtәlifliyin qorunması üçünYUNESKOnun hansı
konvensiyasını ratifikasiya edib?

•

Azlıqların dillәrinin qorunması
Ayrıseçgiliyin salınmaması
Mәdәni özönümüdafiә muxtәlifliyinin qorunması vә tәşviqinә dair
Azliqlarin dil vә mәdәniyyәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi
Azlıqların tәhsil alması

16 Mәdәni Özünümuxtәlifliyin Qorunması vә Tәşviqinә dair Konvensiya UNESKO tәrәfindәn nә
vaxt qәbul edilib?

•

2011
2007
2005
2001
2010

17 Azәrbaycan YUNESKOnun Mәdәni Özünümüdafiә Muxtәlifliyinin qorunması Konvensiyasına
nә vaxt qoşulub?

•

2008
2001
2009
2002
2007

18 Dözümlülük Prinsipi haqqında Bәyannamә nә vaxt qәbul edilib?

•

2009
1996
1995
2007
2001

19 Dünya Tolerantlıq günü hansı aya tәsadüf edir?
Sentyabr
May

•

•

Noyabr
Yanvar
iyun

20 Azәrbaycan Respublikası Mәdәni Muxtәlifliyin qorunması üçün YUNESKOnun bu
Konvensiyalarından hansını ratifikasiya edib?

•

”Azsaylı Xalqların SosialMәdәni İnkişafı
”Azsaylı Xalqların Hüquqlqrının Qorunması”
”Dözümlülük Prinsipi Haqqında Bәyannamә”
”Azsaylı Xalqlqların Hüquqlarının Müdafiәsi Haqqında Konvensiya”
”Azsaylı Xalqlqların Hüquqlarının İnkişafı”

21 ATӘTn Milli azlıqların işi üzrә Ali Komissarlığı nә vaxt tәsis edilib?

•

2000
1995
1992
2001
.1996

22 Maniçilik tәliminin әsasını nә tәşkil edirdi?

•

atәşә inam
mifik tәsәvvürlәr
nur vә zülmәtin mübarizәsi
bütpәrәstlikçoxallahlılıq
vahid Allaha inam

23 Mәzdәk tәlimi Azәrbaycanda nә zaman meydana gәlmişdir?

•

VIII әsr
VII әsr
V әsr
III әsr
VI әsr

24 Mәzdәkin tәlimi hansı tәlimdәn faydalanmışdır?

•

xristianlıq
atәşpәrәstlik
maniçilik
şamanizm
iudaizm

25 Mәzdәkilәr tәlimindә tolerantlıq öz әksini nәdә tapır?

•

әyanların әmәkçi әhalini ikiqat istismar etmәsinә qarşı çıxırdılar
insan özünә oxşayanı öldürmәmәsi
cәmiyyәtin bütün üzvlәri arasında dözümlülük
oğurluq vә yalanı pislәyirdilәr
әmlak varlılardan alınıb yoxsullar arasında bölünmәlidir

26 Zәrdüştlük tәlimi ilә mәzdәkilәr tәlimi arasında oxşar cәhәtlәrdәn biri
qardaşcasına insanlar arasında mәhәbbәt olmalıdır

•

insan insanı öldürmәmәlidir
işığın qaranlıq üzәrindә qәlәbәsi
cәmiyyәtin bütün üzvlәri arasında dözümlülük
insanlar әt yemәmәlidirlәr

27 Mani tәlimi ilә mәzdәkilәr tәlimi arasında oxşar cәhәtlәrdәn biri

•

insan insanı öldürmәmәlidir
istehsal vasitәlәri vә mәhsulları üzәrindә ümumi mülkiyyәtin olması
insanlar әt yemәmәlidirlәr
cәmiyyәtin bütün üzvlәri arasında dözümlülük
işığın qaranlıq üzәrindә qәlәbәsi

28 Mәzdәkilәr tәlimini maniçilik tәlimindәn ayıran fәrqli cәhәt

•

insanın ruhunun sәmalara ucalması
tәrkidünyalıq
nikbinlik vә üsyankarldıq
ümumilik
bәrabәrlik

29 Hansı dini tәlim әmlak ümumiliyi ilә yanaşı qadınların da ümumi olmasını tәbliğ edirdi

•

iudaizm
zәrdüştlük
mәzdәkilik
xristianlıq
maniçilik

30 "İnsanlar qibtә, әzab, qisas, yoxsulluq, ehtiras kimi beş şeytan tәrәfindәn düzgünlükdәn
uzaqlaşdırılır. Bunları mәğlub etmәk vә yaxşı bir inanc yolunda getmәk üçün qadınkişi bәrabәr
haqları sahib olmalıdır" fikri kimә mәxsusdur?

•

Mәzdәk
Zәrdüşt
Mani
İsa peyğәmbәr
Musa peyğәmbәr

31 Mәzdәkilәr hәrәkatının әsasını hansı fikir tәşkil edirdi?

•

әmlakın ümumi olması
adam ölәndәn sonra mühakimә olunması
dinlәrin birlәşmәsi
xeyir vә şәr allahları cürbәcür qurbanlarla razı salmaq
bәdbinlik

32 Mәzdәk kim tәrәfindәn edam edilmişdir?

•

I Xosrov
I Qubad
I Şapur
II Qubad
III Dara

33 Mәzdәkilәr tәliminin xüsusiyyәtlәrinә daxil deyil

•

pessimizm
bәrabәrhüquqluluq
oğurluq, yalan, zülmün pislәnmәsi
hәyat nemәtlәrinin tәn bölgüsü
qardaşlığın әldә olunması

34 İslam dini nә zaman meydana gәlmişdir?

•

VII әsrin birinci yarısı
VI әsrin sonu
VII әsrin ikinci yarısı
VIII әsrin ikinci yarısı
VIII әsrin birinci yarısı

35 Zәrdüştlük tәlimindә islam dininә yaxın olan cәhәt

•

möminin pak olması
insanların ibadәtlә mәşğul olması
atәşin müqәddәsliyi
silah gücü ilә mübarizә aparmaq
şәr üzәrindә qәlәbә

36 V.Bartoldun fikrincә Mәhәmmәd peyğәmbәr hökmdar olmayaraq islam dinini insanlara necә qәbul
etdirmişdir?

•

könüllü iradә ilә
hәrbi güc ilә
mәcburi imana gәtirmәklә
qonşu dövlәtlәri işğal etmәklә
әrәb tayfalarını birlәşdirmәklә

37 İslam dinindә İsa necә qәbul olunur?

•

peyğәmbәr
oğul
müqәddәs varlıq
ilahi ruh
ata

38 QuraniKәrimdә tolerant olan fikri tapın

•

Sizin dininiz sizә, mәnim dinim mәnә aiddir
Hәr kәs bir günah qazanarsa, mütlәq o günahı özünün zәrәrinә qazanmış olur
Doğru yolu tutan özünә savab, doğru yoldan azan isә özünә günah qazanır
Kim tanrılara inanır, düzgün yoldan sapmışdır
İnsanın ölümündәn sonrakı taleyi onun öz hәyatını necә yaşamasından asılı olacaq

39 Bunlardan hahsılar Bakı Prosesinin aktorlarındandır?

•

YUNESKO,BMTnin Dünya Turizm Tәşkilatı
BMT,Avropa İttifaqı
YUNESKO,Avropa Birliyi
Cәnub Şәrqi Asiya Birliyi,Avropa İttifaqı

Azәrbaycan Respublikası hökumәti, Avropa İttifaqı

40 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ӘliyevinBakıda Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarsı
Dialoq Formunun keçirilmәsi tәşәbbüsü nә ilә nәticәlәndi?

•

Bu prosesin Regional bir tәşәbbüsdәn qlobal hәrәkata çevrilmәsinә sәbәb oldu
Bu prosesin BMT tәrәfindәn keçirilmәsi ilә_
Afrikada keçirilmәsi ilә dә
Bu prosesin 3 ildә bir Bakıda keçirilmәsi ilә
Bu prosesin hәr il Avropada keçirilmәsi ilә

41 I Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Formu nә vaxt keçirilib?

•

79 aprel 2011
910 aprel 2012
78 aprel 2011
67aprel 2010
56 aprel 2009

42 II Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Formu nә vaxt keçirilib?

•

29may01iyun 2013
21may01 iyun 2012
21may01 iyun2013
79 aprel 2012
78 aprel 2012

43 Bilik Fondunun әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

Әhalini maariflәndirmәk,dövlәtin daxili vә xarici siyasәtinin,ictimaisiyasi vә sosialiqtisadi proseslәrin
mahiyyәtinini ictimaiyyәtә çatdırmaq.
Әhaliyә qloballaşma ilә bağlı mәlumat vermәk
Azәrbaycan mәfkurәsinin mahiyyәtini izah etmәk
Gәnclәrin biliklәrini artırmaq.
Şәxsiz fasilәsiz tәhsilini hәyata keçirmәk.

44 Azәrbaycan Respublikasının Millәtlәrarası,Multikulturalizm vә Dini Mәsәlәlәr üzrә Dövlәt
Müşaviri xidmәti nә vaxt yaradılıb.?

•

2014 28 may
2014 22 mart
2014 23 mart
2014 28 fevral
2013 18 oktyabr

45 Bakı Prosesi nәdir?

•

Mәdәniyyәtlәr arasında dialoqun inkişaf etdirilmәsi vә tәşәbbüsü
Dinlәrarasә dialoq tәşәbbüsü
Bütün dünyada dini dözümlülük nümayiş etdirmәk
Bütün xalqların öz dinlәrinindәn vә mәdәniyyәtlәrindәn yüksәk sәviyyәdә istifadәsi vә yayılması.
Millietnik birliklәrin hüquqlarının müdafiәsi tәşәbbüsü

46 Bunlardan hansı Bakı Prosesinin әsas aktorlarındandır?

•

BMTnin Sivilizasiyalararası Alyansı

•

Afrika ölkәlәri birliyi
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
Avropa İttifaqı.
BMTnin Mәdәniyyәtlәrarası Tәşkilatı

47 Azәrbaycan 1992ci ilin martında BMTyә üzv seçilәndәn sonra,bu konvensiyalardan hansına
qoşoldu?

•

Milli,etnik,dini vә dili azlıqlara mәnsub şәxslәrin hüquqları ilә bağlı Bәyannamә vә irqi ayrıseçkiliyin bütün
formalarının lәğv olunması haqqında Beynәlxalq Konvensiya
Milli azlıqların hüquqlarının genişlәndirilmәsi
Millietnik birliklәrә xüsusi azadlıqların verilmәsi
Bütün etnik xalqlara mәtbuatdan istifadә
Bütün millәtlәrin öz dillәrindә istifadә

48 Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin hansı maddәsi üzrә ibtidai istintaq aparılması
sәlahiyyәtlәri Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyinә hәvalә edilmişdir?

•

283cü maddә
211ci maddә
154cü maddә
1090cu maddә
214cü maddә

49 2015ci ilin mәlumatına әsasәn dünyada nә qәdәr savadsız insan var?

•

781 milyon
680 milyon
900 milyon
742 milyon
800 milyon

50 Hal Hazırda dünyada neçә milyona yaxın uşaqlar tәhsil almaq imkanından mәhrumdur?

•

90 milyon
100 milyon
130 milyon
120 milyon
150 milyon

51 Cәnubi Koreyada Ümumdünya Tәhsil Formunda qәbul edilәn Bәyannamәdә neçәnci ilә qәdәr
Qlobal fәaliyyәt planı qәbul edilmişdir?

•

2030
2040
2025
2045
2050

52 QuraniKәrimdә tolerant olmayan fikir

•

Dünyada hәr şey Allahın istәyi ilә baş verir
Kim müsәlman olmayan әhalidәn birinә zülm edәrsә, onların haqqını qiyamәt günü mәn müdafiә edәcәyәm
Dindә mәcburiyyәt yoxdur
İstәr inanın, istәrsә dә inanmayın
Allah qiyamәt günündә insanlara әziyyәt edәnlәrә әziyyәt edәcәkdir

53 İslam dünyasında hansı dinlәr dә fәaliyyәt göstәrә bilәrdi?

•

iudaizm, xristianlıq
buddizm, iudaizm
zәrdüştlük, xristianlıq
heç bir din
xristianlıq, buddizm

54 Xristianlıq dininin Azәrbaycanda yenidәn güclәndiyi dövr

•

XIIXIII әsrlәr
XIIIXIV әsrlәr
XXII әsrlәr
IXX әsrlәr
XIXII әsrlәr

55 Mxitar Qoş hansı әsәrin müәllifidir?

•

Qanunnamә
Dövlәt
Siyasәtnamә
İsa qanunları
Mәrzbannamә

56 Azәrbaycanda XIXIII әsrlәrdә xristianlığın hansı qolu yayılmışdır?

•

nәsrani
protestant
pravoslav
katolik
qriqoryan

57 Alban kilsәsinin mәrkәzi iqamәtgahı

•

Paytakaran
Varan
Kabalanı
Partov
Qanzasar

58 1240cı ildәn hansı alban mәbәdinin nüfuzu artmağa başladı?

•

Qanzasar
Paytakaran
Partov
Mihravan
Kabalanı

59 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda multikultural siyasәtin mövcudluğu nәdә әksini tapmışdı?

•

alban kilsәsi, yәhudi icmasının mövcudluğu
zәrdüştlük tәliminin ideyaları bәzi bölgәlәrdә qorunub saxlanılırdı
islam dini insanlar tәrәfindәn könüllü qәbul olunmuşdu
çoxtanrılılıq bәzi vilayәtlәrdә qorunub saxlanılırdı

islam yәhudilәrin xristianlığa vә xristianların iudaizmә keçmәsini yasaqlayırdı, yalnız islama keçmәyә icazә
verirdi

60 Xaçın çarlığı xristian albanlar tәrәfindәn harada yaradılır?

•

Qarabağ
Qәbәlә
Bәrdә
Mihravan
Partav

61 "ӘxlaqiNasiri" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Nәsrәddin Tusi
Nizami Gәncәvi
Marağalı Әhvәdi
İbnXaldun
Әbülhәsәn Bәhmәnyar

62 Nәsrәddin Tusi insanın yüksәlә bilәcәyi sәbәbi nәdә görürdü?

•

nәfsin qorunması
elm
vardövlәt
hakimiyyәt
xeyirxahlıq

63 Tusiyә görә әdalәtin birinci şәrti nәdir?

•

xalqın müxtәlif tәbәqәlәri arasında uyğunluq yaradılsın
azadlıq verilsә dә, hәr kәs istәdiyini edә bilmәz
qadın vә kişi arasında hüquqların bәrabәrliyi
insanlar şәr, iftira, paxıllıq hisslәrindәn mәhrum olmalıdırlar
müharibәlәrә son qoyulsun

64 Tusi nәfsin tәrbiyә olunmasında kimlәri görmürdü?

•

sәnәtkarlar, әkinçilәr
müәllimlәr, filosoflar
peyğәmbәrlәr
rәhbәrlәr
tәrbiyәçilәr

65 N.Tusinin multikultural fikrini göstәrin

•

bir fәrdlә dünya әhalisi arasında sıx üzvi bir rabitә vardır
vicdan olmadan bәrabәrlik mümkün deyil
sәadәt yalnız şüurlu zәhmәt nәticәsindә mümkün olacaqdır
insanlar lәyaqәtinә vә istedadına görә vәzifәyә tәyin edilmәlidir
elmlә әmәlin әlaqәsi olmadan kamillik qeyrimümkündür

66 N.Tusi cәmiyyәtin inkişafı üçün vacib hesab etdiyi şәrt

•

әdalәt
nәciblik
xeyirxahlıq

vardövlәt
tәhsil

67 Bu multikultural fikir kimә aiddir: "Hәr bir adam bir evin tәrkib hissәsi olduğu kimi, hәr ev bir
mәhәllәnin tәrkib hissәsi, bir şәhәr bir xalqın tәrkib hissәsi, hәr xalq bütün dünya әhalisinin tәrkib
hissәsi olar".

•

N.Tusi
Füzuli
N.Gәncәvi
Nәsimi
Ş.Tәbrizi

68 N.Tusinin fikrini tamamlayın: "1) ilahi namus" 2) "insani hakim" 3) "___________"

•

pul
bәrbәrlik
әdalәt
kamillik
ibadәt

69 N.Tusi insanlar arasında olan ictimai formalardan birinci nәyi göstәrir?

•

ailә
mәhәllә
şәhәr
dünya icması
böyük xalqlar

70 Hansı mütәfәkkir әdalәti xalqın müxtәlif tәbәqәlәri arasında uyğunluq şәrti kimi qәbul edirdi?

•

Füzuli
N.Tusi
Ş.Tәbrizi
Nәsimi
N.Gәncәvi

71 N.Tusiyә görә "sәadәt"ә çatmağın yeganә yolu nәdir?

•

şüurlu zәhmәt
ibadәt etmәk
vardövlәt
nәfsin qorunması
әxlaqi saflıq

72 Әsәrlәrindә irqi ayrıseçkiliyә yol vermәyәn müәllif

•

N.Gәngәvi
Füzuli
N.Tusi
Ş.Tәbrizi
Nәsimi

73 N.Gәncәvinin әsәrlәrindә multikultural baxışları nәdә görürük?

•

dini vә milli bәrabәrlik

•

әkinçi vә sәnәttkarların әmәyi
humanizm
vәtәnsevәrlik
haqsızlığa qarşı üsyan

74 N.Gәncәvinin bu tolerant misraları hansı әsәrindә öz әksini tapmışdır: "Zәncinin zahiri qaradır,
ancaq sәn ağzından çıxan saf sözlәrә bax".

•

İskәndәrnamә
Leyli vә Mәcnun
Sirlәr xәzinәsi
Xosrov vә Şirin
Yeddi gözәl

75 N.Gәncәvinin әsәrlәrindә hansı digәr dinlәr xoş niyyәtlә ifadә olunur?

•

zәrdüştlük, iudaizm, xristianlıq
zәrdüştlük, xristianlıq
xristianlıq, iudaizm
iudaizm, zәrdüştlük, bütpәrәstlik
bütpәrәstlik, xristianlıq, iudaizm

76 Hansı әsәrdә N.Gәncәvi utopik fikirlәrlә çıxış edәcәk ideal dövlәt tәsir edir?

•

İskәndәrnamә
Leyli vә Mәcnun
Sirlәr xәzinәsi
Yeddi gözәl
Xosrov vә Şirin

77 Nizami ideal dövlәt başçısına mәxsus olan xüsusiyyәti nәdә görürdü?

•

vәziyyәt tәlәb edәrsә әxlaqa zidd hәrәkәt etmәk olar
hökmdar hәm daxili, hәm dә xarici düşmәnlәrlә әhatә olunub, ona görә dә heç kimә inanmamalıdır
bütün insanlar üçün gözәl hәyat bәxş etmәyi bacarmalıdır
lazım gәldikdә hakimiyyәti qorumaq üçün qәddar olmaq lazımdır
ağıllı hökmdar verdiyi vәdlәri yerinә yetirmәlidir

78 Nizaminin әsәrlәrindә tolerant fikirlәr

•

fәrqli fikir vә mәdәniyyәtlәrә göstәrilәn hörmәt
xalqı kamillәşdirmәk
әdalәtsizliyә, zorakılığa әsaslanan dövlәtin dağılması
hәr bir fәrdin әxlaqi, mәnәvi tәkmillәşmә
zülmdәn vә zorakılıqdan azad olmaq

79 Nizaminin multikultural ideyalarını nәdә görürsünüz?

•

xalqlar, millәtlәr, milli etnik qruplar arasında münaqişәlәrә son qoyyulması
dövlәtdә hakimiyyәt heç bir varlıya, heç bir kasıba deyil, ancaq orta tәbәqәyә mәxsus olmalıdır
dövlәtin sakinlәrinin әdalәtli vә sәxavәtli idarәetmәsinin tәşkili
xalq hakimiyyәti
hökmdarla onun tәbәәlәri arasında vәhdәtin yaranması

80 Nizami Gәncәvinin qәhrәmanlarının mübarizә apardıqları mәqsәdlәr arasında görmürük

•

•

ayrıseçkilik
fәrqli fikir
xalq xoşbәxtliyi
fәrqli fikir
yüksәk mәqsәdlәr

81 "Kafirsәn, müsәlmansan, bütpәrәstsәn, hәtta din düşmәnisәnsә, bizim ümid qapımız sәnin üzünә
açıqdır, gәl" beyti hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

•

Mövlana
Nәsimi
N.Gәncәvi
M.Şәbustari
Ş.Tәbrizi

82 M.Şәbustәrinin әsәrlәri sırasına daxil deyil

•

Kamil insan
Hәqiqәtlәr xәzinәsi
Sәadәtnamә
Sirlәr xәzinәsi
Hәqiqәt axtaranların güzgüsü

83 M.Şәbustәrinin tolerant baxışlarının әks olunduğu әsas әsәri hansıdır?

•

Sәadәtnamә
Kamil insan
Sirlәr bağçası
Hәqiqәt axtaranların güzgüsü
Hәqiqәtlәr xәzinәsi

84 Sufilәr öz fikirlәrindә hansı dinlәrә fәrq qoymurdular?

•

bütpәrәstlik, xristianlıq
atәşpәrәstlik, xristianlıq
atәşpәrәstlik, bütpәrәstlik
musәvilik, bütpәrәstlik
musәvilik, xristianlıq

85 M.Şәbustәrinin multikultural baxışlarının әsasını nә tәşkil edirdi?

•

dini fәrdlәrin dözümlülüyü
milli bәrabәrlik
etnik tayfaların birliyi
ideal dövlәt
әdalәt

86 Dahi mütәfәkkir Ş.Tәbrizi insanların kamillәşmәsi üçün hesab etdiyi şәrt

•

bәrabәrlik
xeyirxahlıq
әdalәt
ağıllı hökmdar
etiqad

87 "Mәscid ilә meyxanә, ya Kәbә vә bütxanә Mәqsub mәhәbbәtdir, baqi bütün әfsanә" misraları kimә
mәxsusdur?

•

Ş.Tәbrizi
N.Gәncәvi
M.Şәbustari
Nәsimi
Nәimi

88 Hürufilәr peyğәmbәrlәri kimi qәbul edirdilәr?

•

Fәzullah Nәimi
İsa
Mәhәmmәd
Adәm
Musa

89 Hürufilәr hansı dini kitabı qәbul edirdilәr?

•

Cavidannamә
Tövrat
QuraniKәrim
Kanon
İncil

90 Nәimi kimin gәlişi ilә dinlәrin arasındakı fәrqlәr aradan qalxacaqdır?

•

İsa
Mәhәmmәd
Musa
Budda
İmam Mehdi

91 Sufi Nәimiyә görә dünyanın 3 tәmәl dönәmi

•

peyğәmbәrlik, imamlıq, tanrılıq
azadlıq, tәhlükәsizlik, zülmә müqavimәt
sahiblik, müdafiә etmә, nәzarәt
dinc әmәk, xoş niyyәt, yaxşı söz
fәzilәt, imamәt, kamillik

92 Sufilәr Nәiminin hansı peyğәmdәrә oxşadaraq Allahın yanına qayıda bilәcәyinә inanırdılar?

•

İsa
Mәhәmmәd
Musa
Adәm
İbrahim

93 Hansı Sufi şair peyğәmbәrlәrin Allahlığı vә Fәzlin onlara bәnzәmәsini ifadә edirdi?

•

Nәsimi
B.Bәstami
Ş.Tәbrizi
Mir Hüseyn Sәadәti

M.Şәbustari

94 Bәzi sufi şairlәrin hansı peyğәmbәrә xüsusi rәğbәtlәri olmuşdur ki, bu da qәzәllәrindә öz ifadәsini
qabarıq şәkildә büruzә vermişdir?

•

İsa
Mәhәmmәd
Musa
İbrahim
Adәm

95 Bu tolerant misralar kimә mәxsusdur "Ey Hәqi hәr yerdә hazırdır deyә әgrinәzәr Bәs nә mәnidәn
seçәrkәn Kәbәdәn bütxanәyi"

•

Nәsimi
Ş.tәbrizi
Bәstami
Mir Hüseyn Sәadәti
M.Şәbustari

96 19cu әsrdә multikultural baxışlarına görә seçilәn maarifçi mütәfәkkirlәr

•

M.F.Axundov, H.Zәrdabi
A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov
C.Mәmmәdquluzadә, M.F.Axundov
Әlibәy Hüseynzadә, M.F.Axundov
Әlimәrdan bәy Topçubaşov, H.Zәrdabi

97 M.F.Axundov tәrәqqinin әsasını nәdә görürdü?

•

fikir azadlığı
xüsusi mülkiyyәtin qorunması
vәtәndaş cәmiyyәti
dövlәtdә sabitlik
müstәqillik

98 M.F.Axundovun multikultural baxışlarında әsas mәqamlar

•

mәnәvi, milli, ictimai bәrabәrlik, azadlıq
dövlәt suverenliyinin bәrpası
qanunla sahibkarlıq, siyasi vә vacib azadlıqların әldә edilmәsi
türklәşmәk, islamlaşmaq, müasirlәşmәk
islami birlik, әdalәtli konstitusiyalı monarxın hakimiyyәti

99 Şәrqin müsәlman mütәfәkkirlәri arasında ilk konstitusionalizm ideyalarını dәstәklәyәn mütәfәkkir

•

M.F.Axundov
Ә.Ağayev
H.Zәrdabi
M.Rәsulzadә
A.Bakıxanov

100 M.F.Axundov yeni latın әlifbasının qәbul edilmәsinin zәruriliyini nәdә görürdü?

•

xalqının cәhalәtdәn ayrılmasını istәyirdi, mәdәni inqilab uğrunda mübarizә aparırdı
әrәb әlifbasını mәnimsәmәk çox çәtin idi

tarixin yaddaşında iz buraxmaq niyyәtindә idi
yeni әlifba
ateist olduğu üçün әrәb dilinin yayılmasının qarşısını alırdı

101 "Mәn elә bir dinә üstünlük verә bilәrdim ki, onun vasitәsilә insan bu dünyada azad vә xoşbәxt
yaşaya bilәrdi" fikri hansı maarifçiyә mәxsusdur?

•

M.F.Axundov
Ә.Ağaoğlu
H.Zәrdabi
C.Mәmmәdquluzadә
M.Ә.Rәsulzadә

102 M.F.Axundovun multikultural baxışları hansı әsәrindә qabarıq şәkildә ifadә olunmuşdur?

•

Kәmalüddövlә mәktubları
Hekayәti XırsıQuldurbasan
SәrgüzәştivәzirixaniLәnkәran
Aldanmış Kәvakib
Hacı Qara

103 Hansı hadisәdәn tәsirlәnәn M.F.Axundov "Şәrq poeması" әsәrini yazır?

•

A.S.Puşkinin ölümü
dekabristlәrin üsyanı
Fransanın respublika elan olunması
Şeyx Şamilin mübarizәsi
Cәnubi Azәrbaycanda Sәttarxan hәrәkatı

104 Hansı әsәr M.F.Axundovun tolerant fikirlrini özündә әks etdirir?

•

Şәrq poeması
Dәrviş Mәstәli Şah Cadukini Mәşhur
Hekayәti Molla İbrahim
Aldanmış Kәvakib
Hekayәti XırsıQuldurbasan

105 M.F.Axundovun baxışlarına görә xalqının digәr xalqlardan geri qalmasının әsas sәbәbini nәdә
görürdü?

•

islam dininin tәsiri
zamanında xalqların parçalanması
müstәmlәkәçilik siyasәti
әdalәtsiz hökmdar
әhalinin tәhsil almaması

106 M.F.Axundov hansı rus şairinin fәaliyyәti ilә yaxından maraqlanırdı?

•

A.S.Puşkin
L.N.Tolstoy
M.S.Lermontov
İ.S.Turqenev
N.V.Qoqol

107 Böyük maarifçi mütәfәkkir M.F.Axundov hansı dövlәt quruluşu formasını dәstәklәyirdi?

•

•

konstitusion
konstitusiyalı monarxiya
respublika
monarxiya
parlament

108 İnsanın dini tәsirdәn azad olması fikrini irәli sürәn M.F.Axundov hansı anlayışı ifadә etmişdir?

•

sekularizm
animizm
ateizm
totenizm
fetişizm

109 Öz xalqını savadlı görmәk istәyәn M.F.Axundovun maarifçi kimi çıxış yolu

•

yeni әlifba islahatının aparılması
xalqın rus әsarәtinә mәruz qaldığı üçün rus mәktәblәrinin açılması
mövcud әrәb dilinin әhali arasında möhkәmlәndirilmәsi
qәzet vә jurnalların nәşrinin artırılması
maariflәndirmә işinin bölgәlәrdә çәtin dә olsa aparılması

110 Fransa materialistlәrinin baxışlarını özündә әks etdirәn M.F.Axundov әsәri

•

Hәkimi ingilis Yuma cavab
Aldanmış kәvakib
Kәmalüddövlә mәktubları
Hekayәti Müsyo Jordan HәkimiNәbatat
Mürafiә şәkillәrinin hekayәti

111 Әhmәd bәy Ağaoğlunun multikulturalizm baxışlarını әks etdirәn әsәr

•

Üç mәdәniyyәt
Şәrq poeması
Kәmalüddövlә mәktubları
İki mәdәniyyәt
Yek kәlmә haqqında

112 Әhmәd bәy Ağaoğlu öz ideyalarında hansı fikri dәyәrlәndirirdi?

•

mәdәniyyәtdә dil ortaqlığı amili
azadlıq vә bәrabәrlik hüququ
şәrq mәdәniyyәtinin inkişafı
respublika dövlәt quruluşunun formalaşması
ideal hökmdar

113 Ә.Ağaoğlu öz әsәrindә "hәyat tәrzi" anlayışına hansı amildәn yanaşırdı?

•

mәdәniyyәt
qanunlar
maariflәndirmә
tәrәqqi
idarәetmә

114 Ә.Ağaoğlunun fikrincә millәtin әxlaqının formalaşmasında әsas şәrt

•

•

din
dövlәt
dil
әdәbi vә fәlsәfi әsәrlәr
tәrbiyә

115 Ә.Ağaoğlunun fikrincә millәtin әxlaqının formalaşmasında ikinci әsas şәrt

•

әdәbi vә fәlsәfi әsәrlәr
din
dil
tәrbiyә
dövlәt

116 Qadın hüquqları haqqında fikir bildirәn maarifçi

•

Ә.Ağaoğlu
A.A.Bakıxanov
M.F.Axundov
C.Mәmmәdquluzadә
H.Zәrdabi

117 Ә.Ağaoğlu yaşadığı dövrdә islam alәminin tәnәzzülünü nәdә görürdü?

•

dinin mahiyyәtindә
dini hәrc mәclisindә
xristian dininin inkişafında
savadsızlıqda
dini tәşkilatların özbaşınalığında

118 Maarifçi Ә.Ağaoğlu öz fikirlәrindә hansı ideoloji cәrәyanın tәrәfdarı olmuşdur?

•

anarxizm
sosialdemokrat
mühafizәkar
liberal
millәtçi

119 Ә.Ağaoğluna görә bәşәriyyәtin tәkamülü tarixindә dindәn әvvәl gәlәn mәrhәlә

•

millәtçilik
anarxixm
liberalizm
sosialdemokrat
mühafizәkarlıq

120 Multikultural baxışdan çıxış edәn Ә.Ağayevin tәnqid etdiyi rusiyasayağı ideoloji tip

•

siyasi ekstremizm
bolşevizm
radikalizm
şovinizm
faşizm

121 Ә.Ağayein xristian dinindәn bәhs olunan vә onun tolerant baxışlarını әks etdirәn әsәri

•

İsa Mәcihin qayıdışı
vәtәndaş mәdәniyyәti
Şәrq vә Qәrb sivilizasiyası
orta әsr islam mәdәniyyәti
islama görә vә islamiyyәtә qadın

122 H.Zәrdabinin multikultural baxışlarında ŞәrqlәQәrbi münaqişә edәrәk avropalılara mәxsus olan
hansı cәhәti fәrqlәndirmişdir?

•

azadlıq
dürüstlük
millәtçi
zehni düşüncә
mәdәniyyәt

123 "Mәntiq deyir ki, bir ölkәnin, әyalәtin tәrәqqi vә tәmәddünü bağlıdır әyalәtdә olan müxtәlif cins
millәtlәrin tәvafüq qәdәm ilә tәrәqqi etmәlәrinә" bu fikir kimә mәxsusdur

•

H.Zәrdabi
M.Ә.Rәsulzadә
Ә.Ağayev
M.F.Axundov
heç birinә

124 Xalqının azad vә bәrabәr yaşamasını istәyәn M.Ә.Rәsulzadә hansı şüarı irәli sürmüşdür?

•

Azadlıq insanın damarlarından axan qandadır!
Satılma qulu azad etmәk savabdır
İnsanlara hürriyyәt, millәtlәrә istiqlal
Azadlıq, Bәrabәrlik, Qardaşlıq!
Hәqiqi millәt azadlıq uğrunda canını verәr!

125 M.Ә.Rәsulzadә millәtin formalaşmasında vacib şәrtlәri nәdә görürdü?

•

din, dil, fәlsәfielmi әsәrlәr
din, dil, mәdәniyyәt, sәrhәd
torpaq, azadlıq, dil
dil, din, tarix, ortaq mәdәniyyәt
azadlıq, bәrabәrlik, suverenlik

126 Üç әsas ünsürdәn ibarәt olan azadlıq deyәndә M.Ә.Rәsulzadә hansı multikultural fikri ifadә
etmişdir?

•

düzgün cavab yoxdur
irqi, milli, dini azadlıq
söz, fikir, vicdan azadlığı
fәrd, әmәk vә millәt azadlığı
sülh, qardaşlıq, birlik

127 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizәsinin әsasında dayanan ideya

•

patriotizm
azәrbaycançılıq
millәtçilik
vәtәnpәrvәrlik

yurdçuluq

128 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizәsi nә zaman baş vermişdir?

•

15ci әsr
20ci әsrin әvvәli
9cu әsr
19cu әsrin әvvәli
19cu әsrin ikinci yarısı

129 Ziya Göyalpa vә Royd Cavana görә, şәrq xalqlarının milli azadlıq hәrәkatının keçdiyi mәrhәlә

•

siyasi, sosial, dini
inqilab, islahat, tәrәqqi
mәdәni, siyasi, iqtisadi,
düzgün cavab yoxdur
mәnәvi, mәdәni, hüquqi

130 Azәrbaycanın görkәmli nümayәndәlәrinin fәaliyyәti nәticәsindә mәdәni azәrbaycançılıq hәrәkatı
nәyi formalaşdırdı?

•

tәhsili
maarifçiliyi
milli şüuru
mәdәniyyәti
özünüdәrki

131 Xalqın öz mәdәni vә etnik birliyini dәrk etmәsindә mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn xüsusiyyәt

•

siyasi fәaliyyәt
söz azadlığı
milli şüur
fikir plüralizmi
ideologiya

132 Siyasi Azәrbaycançılığın nümayәndәlәri

•

Әli bәy Hüseynzadә, Әli Mәrdan Topçubaşov, M.Ә.Rәsulzadә
Ә.Ağayev, C.Mәmmәdquluzadә, H.Zәrdabi
M.F.Axundov, A.A.Bakıxanov, Әli bәy Hüseynzadә
N.Nәrimanov, Әli bәy Hüseynzadә, Ş.Әfqani
Әli Mәrdan Topçubaşov, Ә.Ağayev, M.Kazımbәy

133 Siyasi Azәrbaycançılıq ideyasının әn әsas mәqsәdi

•

xalqın siyasi hüquqlarını müdafiә etmәk
ölkәdә sosialsiyasi münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsi
siyasi qәrarların hazırlanması vә qәbul edilmәsi
siyasi yolunu dәqiq müәyyәnlәşdirmәk
siyasi elitanın formalaşması

134 Azәrbaycançılıq ideyasının inkişafının qarşısını alan hadisә

•

28 aprel 1920ci ildә bolşeviklәrin hakimiyyәti әlә keçirilmәsi
Rusİran müharibәsi
Rusiya imperiyasının Azәrbaycan xanlıqlarını işğal etmәsi

düzgün cavab yoxdur
28 may 1918ci ildә ADRin yaranması

135 Siyasi Azәrbaycançılıq ideyasının inkişafında ilkin mәrhәlә

•

28 may 1918ci ildә ADRin yaranması
Müstәqil xanlıqların yaranması
"Әkinçi" qәzetinin nәşri
İlk millәtçi siyasi partiya "Difai" yaradılması
"Rusiya Müsәlmanlar İttifaqı"nın yaranması

136 Azәrbaycan xalqının milli mәdәniyyәti sıxışdırıldı

•

Sovet dövrü әrzindә
İngilislәrin Bakını işğal etmәsi ilә
Rus çarizmi dövründә
I Şah Abbasın hakimiyyәtә gәlmәsi ilә
20ci әsrin әvvәli Ermәni daşnakların işğalçıdağıdıcı vәhşiliklәri ilә

137 Sovet İttifaqı nә zaman dağıldı?

•

1990cı illәrin sonları
1970ci illәrin sonları
1980ci illәrin sonunda
1980ci illәrin әvvәllәrindә
1990cı illәrin әvvәllәri

138 Azәrbaycanda yenidәn milli azadlıq hәrәkatının qalxması sәbәblәri

•

yenidәnqurma siyasәti
SSRİnin daxilindәki fikir ayrılıqları
Qәrb vә Şәrq, yәni islam vә xristian dinlәri arasındakı ziddiyyәtlәr
"Dünya dövlәtlәrinin" dominant tәsiri
böyük iqtisadi böhranlar

139 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq hәrәkatının üzlәşdiyi böyük bir maneә (1980ci illәrin sonu)

•

Ermәnistanın әrazi iddiaları
siyasi proseslәrin mahiyyәtinin düzgün davranmaması
hakimiyyәt uğrunda mübarizә
hakimiyyәtin korrupsiyalaşması
milli siyasi institutların yaranmaması

140 Azәrbaycan Xalq Cәbhәsinin meydana gәlmәsi

•

1988ci ilin sonlarında
1990cı ildә
1985ci ildә
1992ci ildә
1990cı illәrin sonları

141 Azәrbaycançılığın siyasi inkişafında mühüm hadisә (19851993)

•

AXCnin yaranması
ilk siyasi partiya MİPnin qeydiyyatdan keçmәsi
SSRİnin dağılması

düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycanın BMTyә üzv seçilmәsi

142 Azәrbaycan dövlәt müstәqilliyini nә zaman elan etmişdir?

•

18 oktyabr 1991ci il
17 oktyabr 1994cü il
12 noyabr 1995ci il
18 oktyabr 1990cı il
28 noyabr 1991ci il

143 20ci әsrin 90cı illәrindә Azәrbaycan xalqının milli azadlıq hәrәkatının әn mühüm vәzifәsi

•

Ermәnistanın hәrbi tәcavüzündәn Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü qorumaq
pantürkçülüyün inkişafı
hakimiyyәtin әlә keçirilmәsi
müstәmlәkәçiliyә qarşı qiyamlar tәşkil etmәk
müsavatçılıq ideologiyasının formalaşması

144 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq hәrәkatının qarşısında duran ikinci mühüm mәsәlә (1985
1995)

•

Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyini bәrpa etmәk
müstәmlәkәçiliyә qarşı qiyamlar tәşkil etmәk
Ermәnistanın hәrbi tәcavüzündәn Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü qorumaq
pantürkçülüyün inkişafı
müsavatçılıq ideologiyasının formalaşması

145 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq mübarizәsi tarixinin üçüncü mәrhәlәsi hansı hadisәdәn sonra
başlanır

•

Azәrbaycanın öz dövlәt müstәqilliyini bәrpası
AXCnin üzvlәrinin sәiştәsiz hakimiyyәti
Qarabağ probleminin yaranması
AXCnin meydana gәlmәsi
Ә.Vәzirovun, A.Mütәllibovun xalqının tәnqidi ilә hakimiyyәtdәn getmәsi

146 Azәrbaycançılıq ideyasının inkiaşfında tәsir göstәrәn hadisә

•

Kommunist partiyasının siyasi idarәçilik formasının bәrqәrar olması
Azәrbaycanın BMTyә üzv olması
Azәrbaycanda 1995ci il parlament seçkilәri
Ümummilli Lider H.ӘLiyevin yenidәn siaysi hakimiyyәtә qayıdışı
199293ci illәrdә AXInin hakimiyyәtә gәlmәsi

147 Ümummilli Lider H.ӘLiyevin yenidәn siyasi hakimiyyәtә qayıdışı

•

15 iyul 1993
18 oktyabr 1991
26 iyun 1992
15 iyun 1993
12 noyabr 1992

148 Multikulturalizm ilk dәfә olaraq Azәrbaycançılıq ideyasının tәrkib hissәsi kimi tәqdim edәn
şәxsiyyәt.

•

M.R.Rәsulzadә
Ә.Elçibәy
A.Mütәllibov
H.Әliyev
N.Nәrimanov

149 "Әrazimizdә yaşayan azәrbaycanlı da, lәzgi dә, talış da, udin dә, kumık da, başqası da 
bütövlükdә hamısı azәrbaycanlıdır. Azәrbaycanlı sözü bizi hәmişә birlәşdirir". Bu fikir kimә
mәxsusdur?

•

M.R.Rәsulzadә
Ә.Elçibәy
A.Mütәllibov
H.Әliyev
N.Nәrimanov

150 Azәrbaycan respublikası Konstitusiyasının referendum vasitәsilә qәbulu

•

17 noyabr 1995
25 iyul 1993
18 oktyabr 1991
12 noyabr 1995
12 noyabr 1994

151 Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasında tolerant prinsipli maddәlәr

•

Mülkiyyәt hüququ, mәdәniyyәt hüququ, nigah hüququ
birlәşmәk hüququ, tәhlükәsiz yaşamaq hüququ
bәlәdiyyә hüququ, sağlamlığın qorunması hüququ
bәrabәrlik hüququ, ana dilindәn istifadә hüuquq, milli mәnsubiyyәt hüququ
әmәk hüququ, tәtil hüququ, istirahәt hüququ

152 Multikulturalizmin dövlәt siyasәti kimi qәbul edilmәsi

•

H.Әliyev
Ә.Elçibәy
M.R.Rәsulzadә
İ.Әliyev
A.Mütәllibov

153 Multikulturalizm dövlәt siyasәtinin әsas mәqsәdi

•

hәr bir millәtin hәr hansı bir siyasi topluma mәnsub olduğunu, maraqların, mәqsәdlәrin vә qaydaalrın
ümummilli әsasında hәmin toplumun digәr üzvlәri ilә özünün vәhdәtini tәşkil etmәk
Müәyyәnlәşdirilmiş siyasi sistem çәrçivәsindә müxtәlif qruplara fәaliyyәt imkanları verir, dövlәt
bütövlüyünün mühafizәsinә tәminat yaradır.
insana öz hüquq vә azadlıqlarının müdafizәsi üçün gәrәk olan bilik vә baçarıqları öyrәdir.
ölkәdә yaşayan bütün xalqların etnikmәnәdi dәyәrlәrinin qorunmasına, inkiaşafına vә әhәmiyyәt dxailindә bu
xalqların inteqrasiyasına nail olmaqdır
siyasi proseslәrin mahiyyәtinin düzgün qavranılmasına, konkret olaraq әhәmiyyәtdә hüququ vә azadlıqların
gerçәklәşdirilmәsinә kömәklik etmәkdir.

154 UNESKO nun "Mәdәni özünüifadә müxtәlifliyinin qorunması vә tәhviqinә dair" konvensiyasına
Azәrbaycan Respublikası nә zaman qoşulmuşdur?
15 dekabr 2010

•

25 noyabr 2014
3 yanvar 2011
26 noyabr 2009
10 aprel 2012

155 UNESKO nun "Mәdәni özünüifadә müxtәlifliyinin qorunması vә tәhviqinә dair" konvensiyası
nә zaman qüvvәyә minmişdir?

•

16 dekabr 2010
3 mart 2011
26 dekabr 2009
15 may 2010
23 noyabr 2011

156 Azәrbaycan hökumәti tәrәfindәn Avropa Şurasının "Milli azlıqların müdafiәsi haqqında"
Çәrçivәyә Konvensiyasını vә zaman imzalanmışdır?

•

23 sentyabr 2000
25 iyul 1997
16 mart1996
1 fevral 1995
6 yanvar 1994

157 Azәrbaycan Respublikası "Milli azlıqların müdafiәsi haqqında" Çәrçivәyә Konvensiyasını vә
zaman Qanunla Ratifikasiya etmişdir?

•

18 may 2001
16 dekabr 2003
11 mart 2001
16 iyun 2000
26 dekabr 2002

158 Azәrbaycanda multikulturaliz siyasәtiin tәrkib hissәsi

•

vahid millәtin formalaşması
ali millәtin mәnafe vә maraqları üstün tutulur
Dövlәtin iqtisadi azadlıqlara müdaxilәsinin maksimum azaldılması
insanların hüququ vә azadlıqlarının müdafiә olunmasә
insan hüquqularının әn әsasl olan mülkiyyәt hüququnun qorunması

159 Ulu Öndәr H.Әliyevin multikultural baxışı

•

Azәrbaycanda hakimiyyәtin mәnbәyi xalqdır vә hәr bir hakimiyyәt ancaq xalqın iradәsi әsasında әldә oluna
bilәr.
Dövlәt xalq üçün olmalıdır
Müasir Azәrbaycan zәnginliyi millimәnәvi dәyәrlәrimizi, doğma ana dilimizi, ata  babalardan qalan gözәl
adәtәnәnәlәrimizi göz bәbәyi kimi indi dә qoruyub yaşadır.
Azәrbaycan әhalisinin çoxmilli tәrkibi bizim sәrvәtimizdir,üçtünlüyümüzdür. Biz bunu qiymәtlәndiririk vә
qoruyub saxlayacağıq.
Dövlәtçilik hәr bir vәtәndaşın qәlbindә olmalıdır

160 Ümummilli Lider H.Әliyevin hakimiyyәtә gәlәndәn sonra hansı ideyanı bütün cәhәtlәrini
genişlәndirdi?
millәtçilik
liberalizm

•

mühafizәkarlıq
Azәrbaycançılıq
kosmopolitizm

161 İlk dәfә olaraq Heydәr Әliyev iqtisadi cәhәdә hansı ideyanı hәyata keçirdi?

•

millәtçilik
liberalizm
mühafizәkarlıq
Azәrbaycançılıq
kosmopolitizm

162 Ә.Hüseynzadә, Ә.Ağayev, M.Ә.Rәsulzadә vә digәr şәxsiyyәtlәrin nәzәri vә siyasi fәaliyyәtlәri
milli azadlıq hәrәkәtinin mәdәni mәrhәlәdәn hansı mәrhәlәyә keçmәsinә tәkan verdi?

•

iqtisadi mәrhәlә
milli mәrhәlә
sosial mәrhәlә
siyasi mәrhәlә
mәnәvi mәrhәlә

163 Siyasi Azәrbaycançılığın nümayәndәlәri ilk dәfә olaraq hansı addımı atdılar?

•

xalqın siyasi hüquqularını müdafiә edirlәr
seçki kampaniyalarında fәal iştirak etdilәr
bütün siyasi proseslәrdә fәal olurlar
öz şәxsi problemlәrini hәll etmәk üçün siyasi fәaliyyәtlә mәşğul olurlar
xalqın siyasi hüquqularını müdafiә edirlәr
beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdşalıq etdilәr

164 Azәrbaycançılığın iqtsiadi mәrhәlәsi kimin hakimiyyәti zamanı hәyata keçirildi?

•

İ.Әliyev
A.Mütәllibov
Ә.Elçibәy
H.Әliyev
Ә.Vәzirov

165 Azәrbaycanda multikulturalizm siyasәti

•

vәtәndaşlarda qanunlara әmәl etmәyә vәrdiş vә hörmәtm aşılayır
әhәmiyyәtin yenilәşmәsinә ziddiyyәtlәrin hәllinә şәrait yaradır
siyasi mәdәniyyәtin, siyasi şüurun inkiaşfına pozitiv tәsir göstәrir.
ölkәdә etnikmәdәni dәyәrlәrin qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә yönәlir
şәxsiyyәtin fasilәsiz inkiaşfına şәrait yaradır, ictimai şüurun artmasına tәkan verir

166 Azәrbaycanda formalaşmış multikulturalizm dәyәrlәrini әks etdirәn qәhrәmanlıq dastanı

•

Qaçaq Nәbi
Koroğlu
Qacaq Kәrәm
KitabiDәdә Qorqud
düzgün cavab yoxdur

167 "Qanlı qoca oğlu Qanturalı" boyunda tolerant baxışlar

•

христиан инанълары олан аилялярля достлуг ялагяляри олса да ниэаща иъазя верилмир
Xristian inanığlı qızlar oğuz бяйялриня gәlin ola bilәrdi, amma oğuz qızları әrә verilә bilmәzdi
başqa dinin nümayәndәlәri ilә münasibәtә yaxşı baxılmır
Oğuz bәylәri üçün dini münasibәt heç bir mәnada başqalıq ifadә etmir
müәyyәn sınaqlardan sonra digәr dini inançları olan әhali ilә münasibәt qurulurdu

168 Xristian qızı Selcanla evlәnmәk üçün Qantural nә edir?

•

Ailәsi bu evliliyә razı olmadıqları üçün elobasını tәrk edir
Selcanı sevdiyi üçün qaçırıb obasına gәtirir
Qızın atası Trabzon hökmdarının razı olmadığını görüb onu öldürür
Xristian qızının atasının ona hazırladığı sınaqlardan keçir
Oğuz eli başqa dini inançalrı olan adamlarla evliliyә icazә verdiklәrinә görә Qantural sevgisindәn әl çәkir

169 "Kitabi Dәdә Qorqud" dastanında başqa dini inançı olan Selcana qarşı münasibәt

•

ögәy münasibәt olmasa da,omuz qadınlarından sonra qiymәtlәndirilir
Namuslu, qeyrәtli oğuz qadınları kimi sevilir
düzgün cavab yoxdur
xristian dini inancı olduğu üçün qadınlardan fәrqlәndirilir
Ögәy münasibәt

170 "Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda Qanturalın xristian sevgilisi kimdir?

•

Banuçiçәk Xatun
Dirsә xanım
Әxnel xanım
Selcan xatun
Burla xatun

171 "KitabiDәdә Qorqud" dastanında "Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda multikultural yanaşma

•

oğuz türkü Qanturalın xristian olan Selcan xatunla evlәnmәsi
oğuz türklәrinin әxlaqi didantik görüşlәri
yurdun vә xalqın qorunması, şәr qüvvәlәrә qarşı ölümdirim savaşı
düşmәnlәri diz çökdürәn oğuzların daxili ziddiyyәtlәri
qadına, anaya yüksәk ehtiram vә mәhәbbәt

172 "KitabiDәdә Qorqud" dastanında Selcan xatunla adı bir tutulan xanım

•

Banıçiçәk
Günel xanım
Burla xatun
yoxdur
Dirsә xanım

173 "Baybörәnin oğlu Bamsı Beyrәk" boyunda Beyrәyi әsirlikdәn azad edәn şәxs

•

әsir olduğu xristian hökmdarın qızı
xristian bәyi Baybura hasar
oğuz xanı Qazan xan
xristian keşiş
dostu Dәli Danrul

174 "KitabiDәdә Qorqud" dastanında Bamsı Beyrәyin üstünlük verdiyi xatunun xüsusiyyәti

•

•

qoçaq
әslnәcabәtli
xristian
nәzakәtli
gözәl

175 Multikultaral baxışdan baxanda "Baybörәnin oğlu Bamsı Beyrәk boyu"nda Beyrәk evlәnmәyi söz
verәrәk and içir

•

Oğuz andı
Qazılıq dağı, ana südünә
Allaha
heç birinә
Tanrıya

176 "KitabiDәdә Qorqud"da Beyrәyin ölümünü nә ilә әlaqәlәndirirlәr?

•

hakimiyyәt uğrunda mübarizә
düşmәnlәrә satıldı
elobanı tәrk etdi
dostunu bağışladı
andına xilaf çıxdı

177 Nizami Gәncәvinin "Sirlәr xәzinәsi" poemasında çoxmәdәniyyәtliliyin nümunәsi

•

İsa vә Musa peyğәmbәrin sevgi tәlimi
İbrahim peyğәmbәrin Allah sevgisi
Adәm peyğәmbәrin tәrifi
Xızır peyğәmbәrin hәsrәti
Yusif peyğәmbәrin niskili

178 N.Gәncәvi "Sirlәr xәzinәsi" poemasında multikultural baxışlar nәdә özünü әks etdirir?

•

әdalәtli, ağıllı hökmdar
insan azadlığı
özünütәsdiqә tәlәbat
hüquqi dövlәt
әmәk fәaliyyәti

179 Bütün peyğәmbәrlәrә rәğbәtlә yanaşan N.Gәncәvi әsәrlәrindә daha çox hansı peyğәmbәrә yüksәk
dәyәr verir?

•

İsa
Xızır
Musa
Adәm
İbrahim

180 "Birdәfәlik tullayıb ilә xirqәni, Zahidlәr, rahiblәr dә gәlib tapdılar mәni" multikultural tәyinatlı
misralar mәxsusdur

•

N.Gәncәvi
Nәsimi
Füzuli
Ş.İ.Xәtai

H.Cavid

181 N.Gәncәvi "bәmbәyaz işıq saçan әli kimi nurludur, görünmәyilә sübhün gәlişini müjdәlәyir"
misrasında kimi xatırlayır?

•

Musa peyğәmbәr
Xızır peyğәmbәr
Mәhәmmәd peyğәmbәr
İbrahim peyğәmbәr
İsa peyğәmbәr

182 Nizami Gәncәvinin "Yeddi gözәl" poemasında çoxmәdәniyyәtli mühit

•

Bәhramın özbaşınalıq vә zorakılıqla mübarizә aparan әdalәtli hökmdara çevrilmәsidir
yeddi iqlimdәn fәrqli inanc sahiblәri olan qadın tipi
Bәhramın yeddi şahzadәnin axtarışı, onlara olan sevgisi
kobud sevgi zamanla, ülvi ilahi sevgiyә dәyişir
şahzadәlәrin heç biri sarayın rәnginin yaratdığı әhvala uyğun hekayәlәr danışır

183 Nizami Gәncәvinin geniş multikultural әsәri

•

Yeddi gözәl
Leyli vә Mәcnun
Sirlәr xәzinәsi
İsgәndәrnamә
Xosrov vә Şirin

184 "Yeddi gözәl" poemasında Nizami Gәncәvinin multikultural nәticәsi

•

yüngül xasiyyәtli Bәhramın özbaşınalıq vә zorakılıqla mübarizә aparan әdalәtli hökmdara çevrilmәsidir
şahzadәlәrin heç biri sarayın rәnginin yaratdığı әhvala uyğun hekayәlәr danışır
yeddi iqlimdәn fәrqli inanc sahiblәri olan qadın tipi
Bәhramın yeddi şahzadәnin axtarışı, onlara olan sevgisi
kobud sevgi zamanla, ülvi ilahi sevgiyә dәyişir

185 12ci әsrdә yaşayıbyaratmış Nizami Gәncәvinin elmifәlsәfi dünyagörüşünü hansı әsәrindә
görürük?

•

İsgәndәrnamә
Leyli vә Mәcnun
Yeddi gözәl
Xosrov vә Şirin
Sirlәr xәzinәsi

186 Nizaminin qәhrәmanı olan İsgәndәr "başçısızlar" ölkәsindә nәyi görür?

•

bәrabәrliyinә әsaslanan dövlәt
insanlar arasında birlik vә ittifaq
tәrki dünyalıq
düzgün cavab yoxdur
әdavәt vә düşmәnçilik olan dövlәt

187 Nizaminin "İsgәndәrnamә" әsәrindә İsgәndәrin Şәrqә sәfәrindә görüb öyrәndiklәrindәn sonra
kimә çevrilmәsi onun multikultural baxışlarını ehtiva edir?

•

peyğәmbәr

•

müdrik insan
filosof
әdalәtli hökmdar
şair

188 Nizaminin Tövqat vә İncildәn başqa digәr İsa Mәsihlә bağlı dini mәtnlәri oxuması hansı әsәrindә
öz әksini tapmışdır?

•

İsgәndәrnamә
Xosrov vә Şirin
Sirlәr xәzinәsi
Yeddi gözәl
Leyli vә Mәcnun

189 Nizami Gәncәvi hansı әsәrindә Mәryәm ananı "ismәtli qadın" kimi tәsvir edir

•

İsgәndәrnamә
Xosrov vә Şirin
Sirlәr xәzinәsi
Yeddi gözәl
Leyli vә Mәcnun

190 Nizami әsәrini hökmdar Mәlik İzzәddinә aparan oğlunun simasını kimә bәnzәdir?

•

İsa peyğәmbәrә
Nizamiyә
hökmdarın özünә
öz zövcәsi Afaqa
Musa peyğәmbәrә

191 "İsgәndәrnamә" әsәrinin I hissәsi olan "İqbalnamә"dә Nizami sevgisini hansı peyğәmbәrә ifadә
edir?

•

İsa
Musa
Mәhәmmәd
İbrahim
Xızır

192 Mәhәmmәd Füzuli hansı әsәrindә İsa mәsihi ifadә etmişdir?

•

Leyli vә Mәcnun
Bәngü Badә
Şikayәtnamә
Su qәsidәsi
Divan

193 Füzuli öz qәhrәmanı Qeysin dünyanın bütün qәmlәrini öz üzәrinә götürmәsini hansı peyğәmbәrә
bәnzәtmişdir?

•

İsa
Musa
Mәhәmmәd
Yusif
Adәm

194 "Aşiqә şövqünlә can vermәk ikәn mümkün deyil Çin mәsihivәqtsәn, can vermәk asandır sana".
İsa Mәsihә hәsr olunmuş bu beyt kimә mәxsusdur?

•

Füzuli
Nәsimi
N.Gәncәvi
Ş.İ.Xәtai
Nәimi

195 Sevgili qadına "Mәsiha" xitab edәn şair kimdir?

•

Nәsimi
Füzuli
Ş.İ.Xәtai
Nәimi
N.Gәncәvi

196 İsa peyğәmbәrin haqq sözü ilә birlәşdirәn şair

•

Nәsimi
N.Gәncәvi
Füzuli
Nәsimi
Nәimi

197 "Mәsihi" lәqәbini götürәn şair

•

Rüknәddin Mәsud
Mәnsur Әl Hәllac
Әl Fәrabi
Şeyx Cәmalәddin Әfqani
İmamәddin Nәsimi

198 "Vәrqa vә Gülşa" poemasının müәllifi

•

Rüknәddin Mәsud
Mәnsur Әl Hәllac
Әl Fәrabi
Şeyx Cәmalәddin Әfqani
İmamәddin Nәsimi

199 17ci әsrdә Azәrbaycanlı şairin "Mәsihi" tәxәllüsü götürmәsini necә izah edәrsiniz?

•

tәkallahlıq dinlәrinә torpağımızda doğma münasibәt
başqa ölkәdә yaşaması
şairin xristian dinini qәbul etmәsi
düzgün cavab yoxdur
hәm dә hәkim olduğu üçün xristian olan insanlara xidmәt etmәsi

200 H.Cavidin multikultural әsәri

•

Şeyx Sәnan
Azәr
İblis
Peyğәmbәr

Sәyavuş

201 "Şeyx Sәnan" әsәrindә qәhrәmanın tolerant düşüncәlәri necә әks olunur?

•

xristian qızı sevmәklә onu alçaldan din xadimlәrinә qarşı dözümlülük göstәrir
sevgilisi gürcü qızını islam dinini qәbul etmәyi mәcbur edir
sevgisinә görә mәzhәbindәn dönür
gürcü qızı sevmәklә, ona zülm edәn insanları bağışlayır
xristian qızı sevmәklә ailәlәr arasına nifaq

202 Әsәrdә Şeyx Sәnana keşişlәr Quranı yandırmağı tәkid edirlәr, o isә cavabında

•

İsa Mәsih peyğәmbәr kimi uca tutularaq, Quranda adı olduğu bildirilir
bu tәhqirә dözmәyәrәk keşişi öldürür
boynundan xaçı çıxardaraq, sevgisindәn imtina edir
düzgün cavab yoxdur
xristian sevgilisinә görә, ona razı olur

203 Bakıda multikultural mühitdәn bәhs edәn әsәr

•

Әli vә Nino
Romeo mәnim qonşumdur
Әsli vә Kәrәm
Bahadur vә Sona
Od içindә vahә

204 İsa Mәsihi canlandıran xristianlığı qәbul etmiş istedadlı rәssam

•

Ucal Haqverdiyev
Sabir Şıxlı
Sәttar Bәhlulzadә
İbrahim Zeynalov
Elbәy Rzaquliyev

205 Görkәmli Azәrbaycan şairi Vaqif Bayatlının şerindә hansı peyğәmbәr vәsf olunur

•

İsa
Adәm
Musa
Yaqub
İbrahim

206 Rus imperializmi dövründә Azәrbaycanda multikultural mühit qorunmuşdumu?

•

Bәli, şüuraltı olaraq dәyәrlәr saxlanılırdı
Xeyr, millәtlәrarası münaqişәlәr yol vermirdi
Xeyr, müstәmlәkә üsulidarәsi diniideoloji istiqamәti müәyyәnlәşdirmişdi
düzgün cavab yoxdur
Bәli, çar nümayәndәlәri müxtәlif etnik qrupların qaynayıb qarışmasına imkan yaradırdı

207 Sovet dövründә dini obrazların qorunduğu mühit

•

toponimlәr
heykәltәraşlıq
әdәbiyyat
rәssamlıq

musiqi

208 Müstәqillik dövründә öz әsәrindә İsa Mәsihә müraciәt edәn bәstәkar

•

Fәrhad Bәdәlbәyli
Nailә Mirmәmmәdli
Siyavuş Kәrimi
Polad Bülbüloğlu
Müslüm Maqomayev

209 Öz şerindә İsa Mәsihi ümumilәşmiş İnsan obrazı kimi ifadә edәn şairimiz

•

Ramiz Rövşәn
İlyas Tapdıq
Bәxtiyar Vahabzadә
Anar
Nәriman Hәsәnzadә

210 Müstәqillik dövründә multikulturalizmi islam teologiyasına gәtirmiş alim

•

Nәriman Qasımoğlu
Rәşad İlyasov
Etibar Nәcәfov
Fazil Vahidov
Zaur Bağırov

211 "İsa Mәsih" әsәrinin müәllifi

•

Nәriman Qasımoğlu
Rәşad İlyasov
Etibar Nәcәfov
Fazil Vahidov
Zaur Bağırov

212 "Çarmıxdakı İsa" adlı şerin müәllifi

•

Bәxtiyar Vahabzadә
İlyas Tapdıq
Sabir Rüstәmxanlı
Ramiz Rövşәn
Nәbi Xәzri

213 Müstәqillik dövründә İsa Mәsihin tәliminә ağrı ilә deyil, sevgi ilә yanaşan Azәrbaycan şairi

•

Vaqif Bayatlı
Zәlimxan Yaqub
Bәxtiyar Vahabzadә
Hamlet İsaxanlı
Әkbәr Köşәli

214 Bütün dinlәri islam dini ilә bәrabәrdә tutub onlara hörmәtlә yanaşan Bakı milyonçusu

•

Musa Nağıyev
Murtuza Muxtarov
Zeynalabdin Tağıyev
Ağabala Quliyev

Şәmsi Әsәdullayev

215 ХХ әsrin әvvәllәrindә Bakı mühitindә tolerantlıq hökm sürürdümü?

•

Bяli, tolerantlıq normal qarşılanır vя tяqdir görürdü
Xeyr, ermяnimüsяlman münaqişяsi яhali arasında gяrginlik yaratmıdı
Xeyr, kilsяlяrin, sineqoqların fяaliyyяti dayandırılmışdı
düzgün cavab yoxdur
Bяli, insanların hüquqları müdafiя olunurdu

216 Ü.Hacıbәyov H.Cavidin hansı tolerant әsәrinin motivlәri әsasında opera yazıb?

•

İblis
Topal Teymur
Ana
Şeyx Sәnan
Sәyavuş

217 "Şeyx Sәnan" әsәrindә keşişlәr ona xaçı boynundan asmağı buyururlar. Onu alçaltmaq fikrindә
olanlara Şeyxin tolerant münasibәti

•

Allah vardır, hamı ondan yaranmışdır
bütün peyğәmbәrlәrә eyni inandığını bildirir
xristian dinini qәbul edir
O, boynundan asdığı xaça, çarmuxa çәkilәn hәzrәti İsanın siması kimi baxır
düzgün cavab yoxdur

218 Azәrbaycan şairinin "Mәsihi" tәxәllüsünü götürmәk sәbәbi

•

Xristian dinini qәbul etmişdi
Müәllimi xristian hәkim olmuşdu
Zövcәsi xristian idi
Şair hәm dә hәkim idi, İsa peyğәmbәr xәstәlәri sağaltması ilә әlaqәdar olaraq
düzgün cavab yoxdur

219 Şah İsmayıl Xәtai öz şeirlәrindә oxucuya İsa Mәsihi necә tәqdim edir?

•

adil
müqәddәs
şәfa verәn
Mәhrәm
yadözgә

220 Nәsimi qözәllәrinin birindә özünün haqq sözünü hansı peyğәmbәrinin haqq sözü ilә eynilәşdirir?

•

Mәhәmmәd
İbrahim
Musa
İsa
Adәm

221 Hansı әsәrdә aşiq öz mәşuqu yolunda fәda olması, müqәddәs tanrı Ataya qovuşan İsa kimi
müqayisә olunur?
Әsli vә Kәrәm
Şeyx Sәnan

•

Vәrqa vә Gülşa
Leyli vә Mәcnun
Sirlәr xәzinәsi

222 Әsәrlәrindә multikultural ovqat yaradan müәlliflәr sırasına daxil deyil

•

N.Gәncәvi
Ş.İ.Xәtai
M.F.Axundov
C.Mәmmәdquluzadә
H.Cavid

223 Bakıda Aleksandr Dyuma ilә görüşәn Azәrbaycan şairi

•

H.Cavid
M.Ә.Sabir
Mәhsәti
X.Natavan
Molla Pәnah Vaqif

224 XIX әsrXX әsrin әvvәli Azәrbaycanda multikultural mühiitin olmasına dair misal

•

Qadınların seçkilәrdә sәs hüququna malik olması
Dinin dövlәtdәn ayrılması vә müstәqil fәaliyyәt göstәrmәsi
Mәdrәsәlәrdә ana dilindә dәrslәrin keçirilmәsi
Bakıda ilk rusmüsәlman qızlar mәktәbinin açılışı
Xalqın suveren hakimiyyәtin mәnbәyinә çevrilmәsi

225 XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәllәrindә Bakıda hökm sürәn çoxmәdәniyyәtliliyә aid olan tarixi
abidә

•

Filarmoniya
Qız klubu (indiki Zabitlәr evi)
İsmailiyyә binası
Elmlәr Akademiyasının Rәyasәt Heyәtinin binası
"Sәadәt" sarayı

226 Yәhudilәr üçün sinaqoq tikdirәn Bakı milyonçusu

•

Musa Nağıyev
Hacıağa Dadaşov
Şәmsi Әsәdullayev
Ağabala Quliyev
Murtuza Muxtarov

227 Bakıdakı müsәlman, rus, ermәni vә yәhudi cәmiyyәti xeyriyyәlәrinin hamısının özlәrinә fәxri
sәdr seçdiyi milyonçu

•

H.Z.Tağıyev
M.Nağıyev
Ş.Әsәdullayev
A.Quliyev
M.Muxtarov

228 Bakıdakı ilkrus  müsәlman qız mәktәbini tikdirәn milyonçu

•

•

H.Z.Tağıyev
M.Nağıyev
Ş.Әsәdullayev
A.Quliyev
M.Muxtarov

229 Nizaminin multiakultural әsәri sırasına daxil olmayan

•

Xosrov vә Şirin
Leyli vә Mәcnun
Sirlәr xәzinәsi
Yeddi gözәl
İsgәndәrnamә

230 Babilik tәriqәtini qәbul edәn Bakı milyonçusu

•

M.Nağıyev
Ş.Әsәdullayev
H.Z.Tağıyev
M.Muxtarov
N.Aşurbәyli

231 Qәrb ölkәlәrindә multikulturalizmin meydana gәlmәsi әsasәn hansı dövrә tәsadüf edir?

•

Orta әsrә
xx әsrә
xix әsrә
xx әsrin 70ci illәrinә
xxi әsrә

232 Multikulturalizmin әsaslarının qoyulmasında bu mütәfәkkirlәrdәn hansının rolu olub?

•

Con Lokk
Spenser
Didro
Maks Veber
Pareto

233 Bu mütәfәkkirlәrdәn hansı müasir dövrdә mültikulturalizm mütәxәssislәrindәn sayılır?

•

Stüart Mill
Herder
Maks Veber
Con Lokk
Vill Kimilika

234 Hansı mütәfәkkirә görә Tanrı insanları var edib hәm hüquqlar hәm dә vәzifәlәr verib?

•

Con Lokk
Monteskye
Tomas Hobbs
Con Raz
Tomas Mor

235 xviiici әsrdәn etibarәn bu mütәfәkkirlәrdәn hansı multi mәdәniyyәtin labüd vә olduğunu

vurğulayıb?

•

Viko
Con Rouls
Maks Veber
Con Lokk
Con Raz

236 Hansı mütәfәkkirә görә hәr bir mәdәniyyәt özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrә malik olaraq muxtәlifliyi
tәşkil edir?

•

Monteskye
Herder
Spenser
Didro
Viko

237 Hansı mütәfәkkir öz әsәrlәrindә mәdәni muxtәlifliyi psixolojik deyil,sosioloji vә siysi baxımdan
tәdqiq etmişdir?

•

Monteskye
Tomas Mor
Maks Veber
Viko
Con Raz

238 Bu ifadә hansı mütәfәkkirindir: hәr millәt düşündüyü kimi danışır

•

Herder
Monten
Tomas Mor
Spenser
Con Rouls

239 Hansı mütәfәkkir 18ci әsrdә bu ifadәni işlәdib?: Fikirlәriniz ilә razı deyilәm,ancaq onlarıonları
ifadә etmә haqqınızı axıra qәdәr müdafiә edәcәm.

•

Volter
Viko
Veber
Herder
Monteskye

240 Bu mütәfәkkirlәrdәn hansı Tәmәl әxlaqı,muxtәliflik vә fәrqli yaxşı mәfhumların meydana
gәtirdiyi problemlәrlә maraqlavıb?

•

Monten
Kimilika
Con Lokk
Con Raz
Con Rouls

241 Muxtәliflik vә fәrqli hәyat tәrzlәrinin meydana gәldiklәri ilә kim maraqlanıb?

•

Con Rouls

Kimilika
Viko
Herder
Monteskye

242 Birәdalәt nәzәriyyәsi kitabı kimә mәxsusdur?

•

Rouls
Lokk
Raz
Monten
Kimilika

243 Multikultural vәtandaşlıq әsәri kimә mәxsusdur?

•

Kimilika
c.Raz
C.Rouls
Viko
Herder

244 Neçәnci ildә Azәrbaycan İnqilab Komitәsinin Vicdan azadlığı haqqında dekretinә görә.Xalq
Maarifi Komissarlığının tabeçiliyindәki bütün dövlәt mәktәblәrindә dini tәlimlәrin tәdrisi vә hәr hansı
dini mәrasimin keçirilmәsi qadәğan olunmuş,,Dini İşlәr üzrәNazirlik lәğv edilmişdi?

•

1921
1922
1937
1924
1926

245 Nәriman Nәrimanovun göstәrişi ilә 1921ci ilin hansı ayında Mәhәrrәmlik günlәrindә Tәzәpir vә
Bibiheybәt mәsçidlәrindә dindarlara әrzaq paylanmışdı?

•

avqust
iyul
İyun
sentyabr
May

246 Neçәnci ildә Volqaboyu,Ukrayna,Krım vә Qafqazı bürüyәn aclıqla әlaqәdarAzәrbaycan
SSRdindarlarının başçıları –Axund Ağa Әlizadә,qazi Әbdülrәhim hacızadә vә b.dünya
müsәlmanlarına müraciәt edib kömәk istәmişlәr?

•

1923
1927
1921
1930
1929

247 Nәriman Nәrimanovu 1920ci ilin iyun ayında qadınlar qarşısında Tәzәpir Mәsçidindә çıxışının
әsas mahiyyәti nәdәn ibarәt idi?

•

Tәzәpir Mәsçidinin şәhәrin siyasi hәyatında oynadığı rolu vә qadın kişi bәrbәrliyini tәqdir etmәsi.
Dinlә dövlәt siyasәtinin ayrı olduğunu izag etmәk

Mәhәrrәmliyin keçirilmәsinә icazә verilmәsi
Dinin dövlәt işlәrinә qarışmaması
Dinlә dövlәtin birgә fәaliyyәti

248 1923cü ilin hansı ayında AK(PninBakı Komitәsinin Rәyasәt heyәti bütün rayon komitәlәrinә vә
mәsul işçilәrinә Mәhәrrәmlik әleyhinә kampaniya aparmamaq barәdә göstәriş vermişdi?

•

avqust
mart
fevral
yanvar
iyul

249 Allahsızlar cәmiyyәti Bakıda neçәnci ildә yaradılmışdı?

•

1923
1922
1924
1920
1921

250 Neçәnci ildә AK(PMәrkәzi Komitәsinin Rәyasәt heyәtinin iclasında Kәndlilәrә mәdәni
ehtiyacları üçün verilmiş mәsçidlәr haqqqında mәsәlәyә baxılmış,nәticәdә bir sıra mәsçidlәr mәdәni
maarif müәssisәlәrinә verilmişdi?

•

1927
1922
1928
1920
1925

251 Azәrbaycan SSRİdә VII Ümumazәrbaycansovetlәr ququltayı ilә bağlı keçirilәn seçgi
kampaniyası dövründә 400 mәsçid nә vaxt bağlanmışdı?

•

1927
1931
1928
1922
1930

252 19251926cı illәrdә Azәarbaycan SSRİdә nә qәdәr mәsçid mövcud idi?

•

1500
2000dәk
1700 dәk
1300
1000dәk

253 N.Nәrimanovun tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan Xalq Maarifi Komissarlığının verdiyi Vicdan azadlığı
haqqında dekreti neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1920 may
1920 iyun
1920 iyul
1920 aprel

1920 avqust

254 SSRİ Xalq Komissarları Soveti Yanında RusPravoslavKilsәsi üzrә Şura nә zaman yaradılıb?

•

1943
1941
1938
1942
1937

255 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu nә vaxt yaradılıb?

•

2014 7 may
_2015 7 may
2013 7may
2012ci ildә
2011 7 may

256 Bakı Beynәlxalq Multikulturalizm Mәrkәzi nә vaxt yaradılıb?

•

201415 may
201315 may
201515 may
201115 may
2014 14 may

257 Bakı prosesi tәşәbbüsü Azәrbaycanın Prezidenti İlhamӘliyev tәrәfindәn nә vaxt yaradılıb?

•

2008
2004
2003
2010
2009

258 Bakı Prosesinin davamlılığını tәmin etmәk mәqsәdilә 2009cu ilin oktyabr ayında Bakıda Bakıda
keçirilmiş İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatına üzv olkәlәrinin mәdәniyyәt nazirlәrinin VI konfransında
Azәrbaycan hansı tәşәbbüsü irәli sürüb?

•

İslam ölkәlәri ilә yanaşı 10dan çox Avropa ölkәsinin dә tәmsilçisi dәvәt olunmuşdu.
Avropa İttifaqının bütün üzvlәri dәvәt olunmuşdu
BMTnin sәlahiyyәtli nümayәndәsi dәvәt olunub?
İslam olkәlәrinin bütün dövlәt başçiları dәvәt olunmuşdu
Asiya nümayәndәlәri dәvәt olunmuşdu

259 2010cu ilin sentyabr ayında BMTnin Baş Mәslisinin hansı sessiyasında çıxı.ı zamanı Prezident
İlham Әliyev Bakıda Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarsı Formunun keçirilmәsi tәşәbbüsünü irәli sürüb?

•

65ci
61ci
62ci
67ci
59cu

260 "Kim әcdadının adını çәkә bilirsә, o siyasi cәhәtdәn mövcuddur" fikri kimә mәxsusdur?
C.Lokk

•

M.F.Axundov
C.Teylor
M.Kazımbәy
Y.Lotman

261 Atәşpәrәstlik dininin banisi

•

Zәrdüşt
Mәzdәk
Mani
Әhriman
Ahuramәzda

262 Zәrdüştlük tәliminin mahiyyәtini әks etdirmir

•

qurbanlar kәsmәk
xoş niyyәt
dinc әmәk
yaxşı әmәl
yaxşı söz

263 Avestanın әsasını nә tәşkil edir?

•

Xeyrin şәr üzәrindә qәlәbәsi
Axirәtdә xoşbәxt olmaq üçün sitayişlәr vә yalnız dualar etmәk
Bu dünyada vә o dünyada әbәdi xoşbәxtlik
İnsanlar bәrabәr yaşamalıdır
Silah gücünә haqsızlıqla mübarixә aparmamaq

264 Avestada ideal cәmiyyәt olaraq öz әksini tapmamışdır

•

düşmәnçilik
sәadәt
sülh
әmәk adamları
zorakılığın yoxluğu

265 Avestada Әhrimәnin törәtdiyi әmәl sırasına daxil deyil

•

әdalәt
yalan
qarәt
tamahkarlıq
hiylә

266 Avestada yaxşılıq, xeyirxahlıq, paklıq, düzgünlük vә s. әmәllәri yerinә yetirәn Allah

•

Hörmüz
Zәrdüşt
Әhriman
Druc
Ahura

267 Azәrbaycanda maniçilik tәlimi nә zaman meydana gәlmişdir?
VII әsr

•

V әsr
IV әsr
II әsr
III әsr

268 Firdovsinin, Nizaminin, Hafizin әsәrlәrindә istedadlı bir rәssam kimi kimin adı xatırlanır?

•

Mani
Mәzdәk
Zәrdüşt
Nuh peyğәmbәr
İsa peyğәmbәr

269 Maninin әsәri deyil

•

Siyasәtnamә
Praqmataya
Sirlәr kitabı
Böyük
İki prinsip haqqında kitab

270 I Şapur Manini necә qiymәtlәndirmişdir?

•

dünya dininin banisi
cahanın lütfü
Allahın elçisi
sәdaqәtli elçi
yer üzünün peyğәmbәri

271 Maninin hökmdarına hәsr etdiyi әsәr

•

Şapurakan
Sirlәr kitabı
Siyasәtnamә
İki prinsip haqqında kitab
Böyük

272 Mani öz dinini necә dәyәrlәndirirdi?

•

düzgün, ümumi bәrabәrlik
tәkallaha sitayiş
xeyirxah, әdalәtli
sәadәtә çatmaq yolu
şәr qüvvәlәrlә mübarizә, sülh

273 "Bütün dinlәri birlәşdirib bir din yaratmaq" fikri kimә mәxsusdur?

•

Musa peyğәmbәr
Mani
Mәhәmmәd peyğәmbәr
İsa peyğәmbәr
Mәzdәk

274 Maninin tәlimindә bu fikir öz әksini tapmamışdır

•

Günahların bağışlanması üçün qurbanlar kәsilmәlidir

•

Göylәrә vә cәhәnnәmә inam
Allaha vә iblisә inam
müqәddәs möminlәrin sәma qüvvәlәri arasında әbәdi hәyat sürmәsi
hәr bir adam ölәndәn sonra mühakimә olunacaq

275 Mani öz tәlimindә hansı dinlәrin birliyini nәzәrdә tuturdu?

•

zәrdüştlük, xristianlıq, buddizm
xristianlıq, iudaizm, islam
zәrdüştlük, iudaizm, xristianlıq
iudaizm, xristianlıq, zәәrdüştlük
buddizm, xristianlıq, islam

276 Maniçilik tәliminin әsas mәqsәdi deyil

•

insanların dözümlülüyü
insanların istismarının qarşısını almaq
kilsә ayinlәrini sadәlәşdirmәk
dinlәri birlәşdirib vahid din yaratmaq
aşağı tәbәqәlәrin yuxarı tabeçilik qaydasına etiraz etmәk

277 Maniçilik tәlimini zәrdüştlük tәlimindәn nә ilә fәrqlәnirdi?

•

xeyrin qәlәbәsini inkar edirdi
dövlәt hakimiyyәti tәbliğ edilirdi
müqәddәs qanuna, qaydaya tabe olmaq
insanların istismarına qarşı mübarizә aparmaq
Allaha vә ölәndәn sonra mühakimә olunacağına inam

278 Mani tәlimindә nur ruhu tәrәnnüm edirdi, bәs zülmәt?

•

materiya
şәr qüvvәlәr
iblis
mömin olmayanlar
әhrimәn

279 Manilik tәlimi hansı dinin bәzi prinsiplәrini rәdd etmişdir?

•

xristian
buddizm
iudaizm
islam
zәrdüştlük

280 Maniçilik tәlimindә multikultural baxışı göstәrin

•

insanların hüquq bәrabәrliyi
insan dünya işlәrindәn imtina etsin
xeyir vә şәrin daimi mübarizәsi
vardövlәt vә sәrvәt әleyhinә etiraz
insan öz hәyatını tәrkidünyalıqla vә ismәtlә keçirsin

281 Maniçilik hansı etnik qruplar tәrәfindәn qәbul edilmişdir?

•

uyğur türklәr

•

albanlar
mordvinlәr
inqlatlar
xәzәrlәr

282 Malcolm X tәrәfindәn idarә olunan hәrәkat

•

Black Pride
After victue
Civil Right Movement
Radical evil
Disuniting of America

283 Yerli xalqların hüquqları bәyannamәsi nә zaman qәbul edilmişdir

•

2007
1989
1978
2001
1995

284 Multikultural kontekstdә Rus milli kimliyinin formalaşmasında әsas sәbәblәrdәn biri

•

pravoslav xristian mәzhәbi
qonşu xalqların işğalı
Rusiyanın Monqol vә Altın Ordu dövlәtinin hakimiyyәtindә olması
avropalaşmaq siyasәtinin formalaşması
dövlәtin tәrkibindә etnik qrupların çoxluğu

285 Ruslaşdırma siyasәti nә zaman güclü dövrünü yaşamışdır

•

Sovet dövründә
I Pyotrun dövründә
III İvanın dövründә
II Nikolay dövründә
I Nikolay dövründә

286 Bu dövrdәn başlayaraq Rusiyada dövlәtçtlik güclәnmәyә başladı

•

1991
1980
1987
1990
1985

287 Azәrbaycandan Rusiyanın regionlarına әmәk miqrantlarının köçmәsi

•

1990
1985
1980
1991
1987

288 Azәrbaycandan Rusiyaya miqrasiya prosesinin ilkin sәbәblәri (Sovet dövründә)

•

iqtisadi böhran

•

ölkәnin daxilindә qeyrisabit siyasi vәziyyәt
Dağlıq Qarabağ problemi
avtoritarizm
siyasi represiyalar

289 Halhazırda Rusiyada azәrbaycanlı miqrantların sayı

•

1,5 milyon2,5 milyonadәk
1,5 milyardan2,0 milyonadәk
1 milyardan1,5 milyaradәk
3 milyondan çox
2,0 milyondan3 milyonadәk

290 "Rusiya Xalqları Deklorasiyası"nı qәbul edәn dövlәt xadimi

•

V.Lenin
İ.Stalin
II Nikolay
B.Elçin
N.Xruşov

291 Hansı dövlәt özünü Bizans imperiyasının davamçısı kimi görür?

•

Rusiya
İtaliya
Yunanıstan
Bolqarıstan
Türkiyә

292 Yerli xalqların hüquqları bәyannamәsi hansı tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmişdir?

•

BMT
Avropa Şurası
YUNESKO
ATӘT
İslam Konfransı tәşkilatı

293 Avropada bәzi siyasәtçilәr indiki multikulturalizm anlayışından keçidi necә qiymәtlәndirirlәr?

•

postmultikulturalizm
postindustrial
industrial
tәrәqqi
yeni multikulturalizm

294 Almaniyada multikulturalizm hansı hadisәdәn sonra inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoydu?

•

Berlin divarının yıxılması
Sovet İttifaqının dağılması
II Dünya müharibәsindәn sonra
11 sentyabr hadisәsindәn sonra
AFR vә ADR yaranması

295 Statistikaya görә İngiltәrәdә immiqrantların sayı

•

2 milyon

•

3 milyon
1 milyon
7 milyon
4 milyon

296 Bu dövlәtlәr ölkәlәrinә immiqrantların gәlmәsinә maraqlıdırlar

•

Kanada, Avstraliya
Kanada, ABŞ
Almaniya, Avstriya
Rusiya, Çexiya
Almaniya, Rusiya

297 Nә zamandan etibarәn III Dünya ölkәlәrindәn ABŞa miqrasiya başlandı?

•

1970ci ildәn
1980ci ildәn
1960cı ildәn
1995ci ildәn
1990cı ildәn

298 Dünyanın işarәlәrlә, sakral obrazlarla dәrki nә adlanır?

•

mif
әfsanә
din
tәriqәt
rәvayәt

299 Mifoloji şüur kimә mәxsus olur?

•

fәrd
kollektiv
şәxsiyyәt
din xadimlәri
kütlә

300 Mifoloji düşüncә kimә mәxsus olur?

•

kollektiv
şәxsiyyәt
fәrd
kütlә
din xadimlәri

301 Mifoloji tәfәkkür nә zaman meydana gәlmişdir?

•

insanın özünü tәbiәtdәn ayırdığı dövrdә
xüsusi mülkiyyәtin mövcud olduğu dövrdә
әmәk alәtlәri istehsal etdiyi dövrdә
quldarlıq quruluşunun dağılması dövründә
qul vә quldar münasibәtlәrinin formalaşdığı dövrdә

302 İbtidai insanların tәbiәt qüvvәlәri qarşısında keçirdiyi hansı hiss mifoloji tәfәkkürü güclәndirir?

•

qorxu

•

şübhә
inam
vahimә
güvәn

303 Qәdim dünyanın nәzәriyyәsinin xaotik quruluşdan hormonik quruluşa keçidi әrәfәsindә insanda
şüurun hansı forması yaranır?

•

mifoloji şüur
siyasi şüur
fәrdi şüur
kollektiv şüur
dini şüur

304 Multikulturalizm siyasәti nә zaman meydana gәlmişdir?

•

20002010cu illәrdә
1960cı illәrin sonu
1970ci illәrin ortaları
19451950ci illәrdә
66
198085ci illәrdә

305 Multikulturalizm siyasәti harada meydana gәlmişdir?

•

Kanada
Böyük Britaniya
ABŞ
Fransa
Almaniya

306 Multikulturalizm nә demәkdir?

•

çoxmәdәniyyәtlilik
mәdәniyyәt
submәdәniyyәt
zәngin mәdәniyyәtlilik
çoxfikirlilik

307 Harper Colins sosiologiya lüğәtindә multikulturalizmin tәrifini ifadә edәrkәn nәyi nәzәrdә tutur?

•

mәdәni müxtәliflik
fikir azadlığı
titular etnosun mәdәni müxtәlifliklәri lәğv etmәsi
sosial әlaqә
tanıma siyasәti

308 "Azlıqlar öz mәdәniyyәtlәrini qorumaqda çәtinlik çәkdiklәrinә görә onlara xüsusi qayğı
göstәrilmәlidir" fikri kimә mәxsusdur?

•

V.Kimlika
T.Parsons
H.Colins
C.Lokk
C.Teylor

309 Multikulturalizm bir çox cәmiyyәtlәrin xüsusiyyәti kimi plüralizmin mövcudluğunun etiraf
olunması vә inkişafı demәkdir tәrifini kim ifadә etmişdir?

•

H.Colins
V.Tişkov
E.Dürkheym
L.Harrison
S.Hantinqton

310 Ç.Teylor multikulturalizmi hansı yanaşma vasitәsilә qiymәtlәndirirdi?

•

kollektiv mәdәni dәyәrlәr
liberal dәyәrlәr
fәrdin özü istәdiyi dәyәrlәri seçir
әsas mәdәniyyәtin üstün tutulması
azlıqların dilinin müdafiәsi

311 Çoxmәdәniyyәtliliyә daxil deyildir:

•

irqi müxtәliflik
mәdәni müxtәliflik
dini müxtәliflik
etnik müxtәliflik
siyasi baxış müxtәlifliyi

312 Multikulturalizmin tәdqiqatçılarının әksәriyyәti bura daha çox hansı azlıqları daxil edirlәr?

•

immiqrantlar
afroamerikanlılar
cinsi azlıqların nümayәndәlәri
şikәstlәr
qadınlar

313 Stenford Ensiklopediyasında multikulturalizm mәfhumuna daxil olmayan qruplar?

•

titular etnos
yerli xalqlar
milli azlıqlar
qadınlar
cinsi azlıqlar

314 Multikulturalizm nәyi әks etdirir?

•

etnik, irqi, dini vә mәdәni dәyәrlәri
sosial struktur vә şәxsiyyәt
siyasi problemlәri
mәdәnimәnәvi şәrait
insan birliklәri fәaliyyәti vә onun hәyata keçdiyi şәraiti

315 Milli azlıqların mәdәnietnik dәyәrlәrini titular etnosun mәdәniyyәtinә qatmaqla cәmiyyәtdәki
etnik, irqi, dini vә mәdәni müxtәlifliklәrin lәğv edilmәsi dedikdә başa düşülür:

•

assimilyasiya
izolyasiya
differensiyasiya

industrial
aparteid

316 Milli azlıqların mәdәnietnik dәyәrlәrinin titular etnosun etnikmәdәni dәyәrlәri ilә hәr hansı bir
әlaqәsinin qarşısını almaqla milli azlıqların cәmiyyәtә inteqrasiya olmalarına imkan vermәmәsi
dedikdә başa düşülür:

•

izolyasiya
industrial
postindustrial
reqressus
assimilyasiya

317 Cәmiyyәtdә artıq mәskunlaşmış müәyyәn qrup adamların qarışmasına mane olmaq mәqsәdilә
onların tәcrid edilmәsi dedikdә başa düşülür:

•

aparteid
differensiyasiya
assimilyasiya
industrial
izolyasiya

318 İzolyasiya siyasәti nәyi әks etdirir?

•

milli azlıqların ölkәyә daxil olub orada mәskunlaşmasına mane olur
milli azlıqların etnikmәdәni dәyәrlәrinin lәğv edilmәsinin qarşısını alır
etnik, irqi, dini, mәdәni dәyәrlәrin müxtәlifliklәrinin qorunması
titular etnos ilә milli azlıqların etnikmәdәni dәyәrlәrinin inkişafı üçün eyni şәrait yaradılır
milli azlıqların yaşadıqları cәmiyyәtә inteqrasiya olmaları üçün şәrait yaradılır

319 Multikulturalizm siyasәtinin meydana gәlmәsindәn әvvәl iki siyasәt modeli mövcud olmuşdur:

•

assimilyasiyaizolyasiya
industrialpostindustrial
proqresusreqressus
qloballaşmaantiqloballaşma
mәdәniyyәtsubmәdәniyyәt

320 Multikulturalizmdә etnik azlıqlara öz etnikmәdәni dәyәrlәrini qorumaq üçün azadlıq verilmәsi
forması hansıdır?

•

zәif
yeni
güclü
klassik
müasir

321 Multikulturalizmdә etnik azlıqlara yaşadıqları cәmiyyәtә bütün sahәlәrdә fәal iştirak etmәlәri
üçün hәr cür şәraitin yaradılması forması hansıdır?

•

güclü
yeni
zәif
klassik
müasir

322 Çandran Kukodasa görә multikulturalizmin formalarının әsaslandığı nәzәriyyә

•

liberalizm
nikilizm
konservatizm
yeni mühafizәkarlıq
elita nәzәriyyәsi

323 Multikulturalizm özündә nәyi ehtiva edir?

•

titular etnos ilә milli azlıqların etnikmәdәni dәyәrlәrinin inkişafı üçün eyni şәrait yaradır
milli azlıqların etnikmәdәni dәyәrlәrini assimilyasiyaya uğradır
etnik, irqi, dini vә mәdәni müxtәlifliklәri lәğv edir
milli azlıqların cәmiyyәtә inteqrasiya olmalarına imkan verilmir
milli azlıqların ölkәyә daxil olub orada mәskunlaşmasına mane olur

324 Multikulturalizm hansı formalara malikdir

•

qәrb, şәrq
zәif, güclü
mәdәni, maddi
yeni, әn yeni
klassik, yeni

325 "Öz tarixinә, dininә, dilinә, mәnәvi dәyәrlәrinә müraciәt edәn xalqlar, öz kimliklәrini müәyyәn
edirlәr" fikri kimә mәxsusdur

•

S.Hantinqton
R.Darendrof
C.Homans
Ç.Teylor
İ.Ronald

326 Etnikmәdәni qrupların tәlәblәri әsasında dayanan әsas mәsәlә

•

dil vә din
hüquq vә azadlıqlar
müstәqil dövlәt
vicdan vә söz azadlığı
vәtәndaş cәmiyyәti

327 "Dövlәt başçıları vә qanunlar dәyişә bilәr, lakin mәdәniyyәtin әsas aspektlәrini dәyişmәk üçün
illәr tәlәb olunacaqdır" fikri kimә mәxsusdur?

•

İ.Ronald
S.Hantinqton
C.Homans
Ç.Teylor
R.Darendof

328 Multikulturalizmin әsas mәqsәdi:

•

mәdәni müxtәlifliyin müdafiә olunması
siyasi vә vәtәndaş hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiәsi
mәnәvi sәrvәtlәrin qorunub saxlanılması

sosial barış, sülh vә әmәkdaşlıq
mövcud cәmiyyәtin sosial münasibәtlәrinin tәnqidinә vә dәyişdirilmәsinә yönәlmiş fikirlәr

329 Multikulturalizmdә mövcud olan yanaşmalar

•

liberal eqalitarian vә kommunitarian
elmi sosializm vә sosial demokatiya
liberal vә әnәnәvilik
düzgün cavab yoxdur
yeni liberalizm vә yeni mühafizәkarlıq

330 dözümlülük

•

çoxmәdәniyyәtlilik
müxtәliflilik
dini dözülmәzlik
qarşılıqlı hörmәt

331 Etnik, irqi, dini, mәdәni müxtәlifliklәr, bu müxtәlifliklәrin әsasını tәşkil edәn dәyәrlәr dedikdә
nәzәrdә tutulur:

•

çoxmәdәniyyәtlilik
submәdәniyyәt
mәdәniyyәt
maddi mәdәniyyәt
mәnәvi mәdәniyyәt

332 "Vәtәndaş cәmiyyәti" dedikdә bu terminlәr sırasına daxil deyil:

•

radikalizm
sosial әdalәt
multikulturalizm
demokratiya
imkanların bәrabәrliyi

333 Kimi demokrat hesab etmәk olmaz?

•

millәtçi
tolerant
polifonik tәfәkkür tәrzinә malik olan
özünәtәsdiqә tәlәbat hiss edәn insan
kompromisә vә konsensusa meylli

334 Liberalizmә xas olmayan xüsusiyyәt

•

millәtçi
fikir vә söz azadlığı
şәxsiyyәtin toxunulmazlığı
bәrabәrlik
qanunların aliliyi

335 Çarlz Teylor multikulturalizmdәn bәhs edәrkәn hansı ideyanı tәkzib etmişdir?
hüquq bәrabәrliyi
tәhsildә milli vә tarixi varisliyin mühümlülüyü
ailәnin cәmiyyәtdә tәmәl daşı hesab etmәsi

•

kollektiv mәdәni dәyrlәrin vacibliyi
fәrdin cәmiyyәtә münasibәtdә әsas olması

336 Multikulturalizm cәmiyyәtin inkişafının mәhsulu olaraq öz mahiyyәtinә görә

•

qloballaşma
siyasi proses
qanunauyğunluq
sosiallaşma
sosial hadisә

337 Multikulturalizmin әn yüksәk mәrhәlәsi

•

demokratiyanın bәrqәrar edilmәsi vә inkişafı
medianın hüquqi vә siyasi statusunun yüksәlmәsi
әhalinin aktiv siyasi iştirakı
plüralist siyasi mәdәniyyәtin aktivliyi
vәtәndaşların hәyat tәrzinә çevrilmәsi

338 "Tanıma siyasәti"nin mahiyyәti

•

dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin minimuma endirilmәsi
şәxsi mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
azlıqlara xüsusi hüquqların verilmәsi
adәtәnәnәlәrә sadiqlik
qanunların aliliyinin tәmin olunması

339 V.Kimlikanın tәnqid etdiyi nәzәriyyә

•

millәtçilik
liberalizm
sosialdemokratiya
konservatizm
sosializm

340 Qloballaşmanın, mәdәniyyәtlәrin qovuşduğu bir şәraitdә hansı siyasәtlәr iflasa uğradı

•

düzgün cavab yoxdur
liberalizm vә әnәnәçilik
assimilyasiya vә izolyasiya
kapitalizm vә kommunizm
radikalizm vә anarxizm

341 Multikulturalizmin güclü vә zәif formalarının әsaslandığı nәzәriyyә

•

mühafizәkarlıq
radikalizm
sosializm
kommunizm
liberalizm

342 Zәif multikulturalizmin әsaslandığı nәzәriyyә

•

klassik liberalizm
konservatizm
yeni liberalizm

müasir liberalizm
anarxizm

343 Güclü multikulturalizmin әsaslandığı nәzәriyyә

•

müasir liberalizm
yeni liberalizm
klassik liberalizm
konservatizm
anarxizm

344 "Yeni dünyada xalqlar arasında әsas fәrqlәr ideoloji, siyasi, iqtisadi deyil, mәdәni xarakter
daşıyır" fikri kimә mәxsusdur?

•

S.Hantinqton
Ç.Teylor
Ç.Kukatas
İ.Ronald
V.Kimlika

345 "Dövlәt başçıları vә qanunlar dәyişә bilәr, lakin mәdәniyyәtin әsas aspektlәri dәyişmәk üçün
çoxlu illәr tәlәb olunacaqdır" fikri kimә mәxsusdur?

•

İ.Ronald
Ç.Kukatas
S.Hantinqton
V.Kimlika
Ç.Teylor

346 Multikulturalizmin әsaslandığı ideya forması

•

etnikmәdәni qrupların maraqlarının tanınması vә hәyata keçirilmәsi
etnik, irqi, dini müxtәlifliklәr müdafiә olunmur
milli azlıqların cәmiyyәtә inteqrasiya olunmasına imkan vermir
hәr şeyin kökündәn vә dәrhal dәyişdirilmәsi
vәtәndaşlarda qanunlara әmәl etmәyә vәrdiş vә hörmәt aşılayır

347 Tolerantlığın tiplәrinә daxil deyil

•

hәrbi
gender
dini
ekoloji
pedaqoji

348 Administrativ tolerantlıq nә demәkdir?

•

rütbә vә vәzifәcә sәndәn kiçik olan işçilәrә hörmәtlә yanaşmaq
normalardan kәnar olan hәr bir hәrәkәtә dözümlülük
rütbә vә vәzifәcә sәndәn kiçik olan işçilәrin hәr bir istәdiyi hәrәkәtә dözümlülük
digәr sosial qruplara neytral vә dostluq münasibәtlәri
müxtәlif etnik әnәnәlәrә malik olan nümayәndәlәrә qarşı xoş münasibәt

349 Siyasi tolerantlıq nә demәkdir?

•

özündәn vәzifә vә rütbәyә kiçik, tabeçiliyindә olanlara qarşı hörmәtlә yanaşmaq

•

siyasi opponentlәrinә vә onun fikirlәrinә qarşı hörmәtlә yanaşmaq
Müxtәlia bilgi, nәzәri, elmi opponentlәrә qarşı hörmәtlә yanaşmaq
Hәyatın bütün formalarına qarşı hörmәtә yanaşmaq
insan hәyәtına tәhlükә törәtmәyәn müxtәlif ölkә vә beynәlxalq tәşkilatlara qarşı hörmәtlә yanaşmaq

350 Qender tolerantlıq nә demәkdir

•

digәr dini inancı olan insanlara qarşı hörmәtlә yanaşmaq
müxtәlif etnik әnәnәlәrә malik olan nümayәndәlәrә qarşı xoş münasibәt
normalardan kәnar olan hәr bir hәrәkәtә dözümlülük
qadın vә kişilәrin bir=birilәrinә qarşı münasibәtdә bәrabәr hüququluğunun qәbul edilmәsi
digәr sosial qruplara neytral vә dostluq münasibәtlrәi

351 Hansı ölkәnin dövlәt başçısı multikulturalizmin Avropada iflasa uğradığını bildirmişdir?

•

Devet Kemeron
Devet Kemeron

352 Bir sıra xarici kulturoloqların fikrindә nә zaman multikulturalizm siyasәti vә ideyası iflas
mәrhәlәsinә enmişdir?

•

20102011
19901992
20002005
20142015
19982000

353 Multikultiralizmin siyasәtinin mahiyyәti

•

siyasi vә vәtәndaş hüquqlarının, azalıqlarının müdafiәsi
fәrdin, ailәnin, bütünlükdә, әhalinin maddi tәlәbatlarının ödәnilmәsi, hәyat sәviyyәsinin yüksәdilmәsi
dövlәtin idarә olunmasında iştirak hüququna görә bütün vәtәndaşların bәrabәrliyi
eyni bir ölkәdә yaşayan müxtәlif xalqların nümayәndәlәrinin mәdәniyyәt hüquqularının tanınması
siyasi xarakterliu münaqişәli vәziyyәtinin siyasi üsullarla hәll olunması

354 Bakı beynәlxalq multikulturalizm mәrkәzi yaradılmışdır.

•

15 май 2014
28 ийун 2012
10 март 2013
20 октйабр 2013
16 октйабр 2014

355 Azәrbaycan Respublikasının millәtlәarasi mültikulturalizm vә dini mәsәlәlәri üzrә dövlәt
müşavirliyi tәsis edilmişdir

•

28 феврал 2014
11 феврал 2012
16 май 2012
22 апрел 2011
8 декабр 2013

356 "Multikulturalizm Azәrbaycanda hәyat tәrzidir" fikri mәxsusdur
Rәcәb Taib Әrdogan
Panke Mun

•

Kamal Abdulla
İlahm ӘLiyev
Әli Әhmәdov

357 izolyasiya siyasәtinin birinci forması

•

o, milli azlıqların ölkәlәrin daxil olub orada mәskunlaşmasına mane olur.
Cәmiyyәtdә artıq mәskunlaşmış müәyyәn qrup adamların assimilyasiyyasına mane olnaq mәqsәdilә onları
tәcrid edir.
cәmiyyәtdәki etnik, mәdәni, irqi müxtәlifliklәri lәğv edir
etnikmәdәni qrupların maraqları vә hüququları tanınır
münaqişәlәrin hәlli üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә olunur

358 İzolyasiya siyasәtinin ikinci forması

•

o, milli azlıqların ölkәyә daxil olub orada mәskunlaşmasına mane olur
etnikmәdәni qrupların maraqları vә hüquqları tanınır
Cәmiyyәtdәki etnik, mәdәni, irqi müxtәlifliklәri lәğv edir
Cәmiyyәtdә artıq mәskunlaşmış müәyyәn qrup adamların assimilyasiyasına mane olmaq mәqsәdilә onları
tәcrid edir.
Münaqişәlәrin hәlli üçün müxtәlid vasitәlәrdәn istifadә olunur

359 Multikulturalizmin dövlәt siyasәti olaraq formalaşmasında mövcud olacağı mühit

•

vәtәndaş cәmiyyәti
totalitar rejim
avtoritar rejim
anarxizm
nasionalizm

360 Qәrb ölkәlәrindә multikulturalizmin әsasları nә zamandan etibarәn başlamışdır?

•

16cı әsr
17ci әsrin sonu
15ci әsr
19cu әsrin әvvәllәri
18ci әsrin ortaları

361 Müasir dövr multikultural mütәfәkkirlәrin istinad etdiklәri müәlliflәrin sırasına daxil deyil

•

O.Kont
S.Mill
C.Lokk
Herder
S.L.Monteskyu

362 "Liberalkonvensional" multikulturalist vәtәndaşlıq modelini tәmsil edәn mütәfәkkirlәr sırasına
daxil deyil

•

L.Steyn
C.Raz
C.Roulz
Kyumliçka
V.Kimlika

363 C.Teylor, M.Valzer, A.Makintayr kimi nәzәriyyәçilәr tәrәfindәn irәli sürülәn baxış

•

•

kommuniteryanist
nihilizm
pozitivizm
liberalizm
elitarizm

364 "Tanrı insanları var edib, hәm hüquqlar, hәm dә vәzifәlәr vermişdir" ifadәsi kimә mәxsusdur

•

C.Lokk
S.L.Monteskyu
E.Dürkheym
S.Mill
T.Hobs

365 18ci әsrdә mәdәniyyәtin vacibliyini vә labüdlüyünü vurğulayan müәlliflәr sırasına daxil
olmayan

•

R.Dal
Monteskyu
Viko
Monten
Herder

366 S.L.Monteskyu hansı әsәrindә multikultural fikirlәrini ifadә etmişdir

•

Fars mәktubları
Kütlәlәrin üsyanı
Yeni Atlantida
Vәtәndaş haqqında
Siyasi traktat

367 Modern dövlәt konsepsiyasında "tәk tip insan vә tәk tip mәdәniyyәt" anlayışını qәbul etmәyәn
mütәfәkkir

•

Volter
C.Helbreyrt
D.Bell
R.Mills
C.Roulz

368 Hansı hadisәdәn sonra qlobal arenada insan hüquqları anlayışında reformalar hәyata keçirildi

•

SSRİnin dağılması
ABŞın Yaponiyaya atom bombası atması
Rusiyada bolşeviklәrin hakimiyyәtә gәlmәsi
I Dünya müharibәsinin başa çatması
II Dünya müharibәsinin başa çatması

369 Roulzun "Bir әdalәt nәzәriyyәsi" kitabı hansı aspektdә yazılmışdır

•

etik plüralizm
dinikonfessional
millietnik
sosialsiyasi
strukturfunksional

370 V.Kimlikanın "Multikultural vәtәndaşlıq" әsәrinin qayәsini nә tәşkil edir?

•

insanın malik olduğu dәyәrlәri analiz etmәsindә azad olmaları
insan hüquqlarının qorunması
utopik düşüncәlәr
populyarlıq, insanların rәğbәtini qazanmaq
maariflәnmә cәmiyyәtin inkişafını tәmin edir

371 "Tanınma" nәzәriyyәsinin banisi

•

C.Teylor
S.L.Monteskyu
J.J.Russo
V.Kimlika
C.Roulz

372 Alasdair Macindyrenin hansı әsәrindә etik qayda vә qanunların toplu şüurunda meydana gәlmәsi
vurğulanır

•

Әxlaqın ardınca
Azadlığın әxlaqı
Qanunların ruhu
Özünәqәsd
Bir әdalәt nәzәriyyәsi

373 Multikulturalizm konsepsiyasının әsasını tәşkil edәn amil

•

fәrdiyyәçilik
millәtçilik
kollektivçilik
dindarlıq
әnәnәçilik

374 Con Rolz tәrәfindәn irәli sürülәn nәzәriyyә

•

Әdalәt
Liberalizm
Elita
Tanınma
Kommuniteryanist

375 "Әdalәt anlayışı bir neçә şәxsin öz hәyatını әksәriyyәtin xoşbәxtliyi naminә fәda edilmәsinә icazә
verә bilmәz" fikrinin müәllifi

•

Y.Habermas
A.Maçintyre
M.Valzer
C.Roulz
T.Mor

376 C.Roulzun nәzәriyyәsinin әsasını tәşkil edir

•

Liberal demokratik cәmiyyәtlәr üçün sosial әmәkdaşlıq modelinin yaradılması
İnsanlar cәmiyyәtdә fәrdi kimliklәri ictimai dialoqlar nәticәsindә yarandığını iddia edir
İnsan yaşamağa dәyәr qazandırdığına dair dәyәrlәrә görә yaşamalıdır

Dövlәt ilә vәtәndaş arasında birbaşa münasibәtlәrin qurulmasının vacibliyi
Hәr bir mәdәniyyәt müxtәlifliyi tәşkil edir

377 Razın xoşbәxtliyi axtarmağın hәyatın mәqsәdi, qayәsi olduğu vә bunun hәyat boyunca uğur vә
faydalı mәqsәd olduğunu әks etdirәn әsәri hansıdır

•

Azadlığın әxlaqı
Bir әdalәt nәzәriyyәsi
Fars mәktubları
Amerika kapitalizminin hәddi
Әxlaqın ardınca

378 Vill Kimilikanın tәrәfdarı olduğu nәzәriyyә

•

kommunitarian
mühafizәkar
liberal
sezarçı
sosializm

379 Amerika fәrdi liberalizminin liderlәrindәn biri

•

A.Şlezinqer
R.Hayebroner
M.Lind
R.Bernşteyn
N.Qlazer

380 Multikulturalizm kontekstindә Amerikanın xarici siyasәtini analiz edәn yazıçı, hüquqşünas

•

M.Lind
A.Şlezinqer
R.Hayebroner
R.Bernşteyn
N.Qlazer

381 Artur Şlezinqer multikulturalizm sahәsindә yazdığı vә plüralizm doqmatiqliyini darmadağın
etdiyi әsәri hansıdır?

•

Amerikanın bölünmәsi
Bir әdalәt nәzәriyyәsi
Azadlığın әxlaqı
Yeni industrial cәmiyyәt
Amerika kapitalizmnin hәddi

382 Amerikan sosioloqu Natan Qlazer öz әsәrindә multikultural baxışdan nәyi tәhlil etmişdir?

•

etnik qruplar
dini ayrıseçkilik
cinsi azlıqlar
insan hüquqları
yerli xalqlar

383 20ci әsrin ortalarında multikultural baxışlarında şәr vә insani mәsuliyyәt fikirlәri ilә çıxış edәn
amerikan mütәfәkkiri

•

•

R.Bernşteyn
F.Uilson
P.Virek
R.Mills
H.Lassuel

384 Avropada multikulturalizmin qaynaqları

•

milli azlıqlar, immiqrantlar
ziyalılar, zehni әmәklә mәşğul olanlar
cinsi azlıqlar, gәnclәr
immiqrantlar, pensiyaçılar
Latın amerikalılar, zәncilәr

385 Digәr cәmiyyәtlәrә immiqrantların inteqrasiya olmaları sırasına daxil deyil

•

dini ayrıseçkilik
yaşadığı cәmiyyәtin dili, tarixi barәsindә әsaslı mәlumatlar
azadlıq, insan hüquqlarına hörmәt, bәrabәrhüquqluluq
iş yeri
ayrıseçkiliyә qarşı qanunlar vә siyasәtlәr

386 İmmiqrantlar başqa ölkәlәrdә iddia etdiklәri

•

iş yeri
torpaq iddiaları
yerli xalqlar vә milli azlıqlar üçün eyni növ haqq
plüralizm
rәsmi dil muxtariyyәti

387 Avropanın hansı dövlәtindә immiqrantların sayı daha çoxdur

•

Almaniya
İtaliya
Fransa
İsveçrә
İngiltәrә

388 Avropada immiqrantların sosial haqları azaldılmaqdadır

•

İsveçrә
Yunanıstan
İngiltәrә
Almaniya
İsveç

389 Bu ölkә immiqrantların ölkәyә gәlmәsinә şәrait yaradır

•

Kanada
Almaniya
ABŞ
Hollandiya
İsveçrә

390 Miqrasiya ilә bağlı proqramlarda immiqrantların inteqrasiya prosesindә vacib şәrt

•

•

dil sәviyyyәsi
iş qabiliyyәti
bank hesabı
yaş hәddi
intellekt, zәka

391 Avropanın hansı 5 ölkәsindә immiqrantların sayı çoxluq tәşkil edir?

•

Fransa, İsveçrә, Almaniya, İngiltәrә, İtaliya
İngiltәrә, Fransa, İtaliya, Portuqaliya, İsveç
Almaniya, İtaliya, İsveç, İsveçrә, İngiltәrә
İsveçrә, Almaniya, Fransa, Avstriya, İngiltәrә
Almaniya, Avstriya, İngiltәrә, Yunanıstan, İsveç

392 Avropada multikulturalizm siyasәtini vacib hesab edәn ölkә

•

İngiltәrә
Belçika
Almaniya
İspaniya
Finlandiya

393 Avropanın hansı ölkәsindә irqçilik bugünә qәdәr mövcuddur?

•

Almaniya
İspaniya
İngiltәrә
Fransa
Danimarka

394 Hansı ölkәdә 2010cu ildә ikili vәtәndaşlıq lәğv edilmişdir?

•

Almaniya
Avstriya
İspaniya
Fransa
İngiltәrә

395 İngiltәrәdә neçә milyon müsәlman yaşayır?

•

3 milyon
2 milyon
1 milyon
yarım milyon
4 milyon

396 Bu ölkәlәrdә multikultural baxışlar fәrqlidir (assimilyasiya funksiyasını yerinә yetirir)

•

Almaniya, Fransa
Almaniya, İngiltәrә
İngiltәrә, Fransa
Fransa, İspaniya
Danimarka, İspaniya

397 İmmiqrantlar Almaniyanın neçә faizini tәşkil edir?

•

•

19%
8%
3%
15%
1%

398 Almaniyada vәtәndaşlıq almaq üçün ana vә atadan birinin alman olması qanunu lәğv edilib

•

1999
1990
1979
2000
1985

399 Bu dövlәt xadimi multikulturalizmi "özü bir qanun" halına salmışdı

•

M.Tetçer
B.Klinton
V.Çörçil
F.Mitteran
S.Berluskoni

400 Rәsmi statistikaya görә Avropada immiqrantların sayı

•

21 milyon
27 milyon
15 milyon
36 milyon
32 milyon

401 İmmiqrantlara dil öyrәtmәn proqramlarına daha çox vәsait ayıran ölkә

•

Fransa
Kanada
ABŞ
İngiltәrә
Almaniya

402 Bu dövlәt xadimi öz ölkәsindә hicabın qadağan olunmasını tәtbiq etmişdir

•

N.Sarkozi
F.Holland
C.Buş
S.Berluskoni
M.Tetçer

403 Son 10 ildә bu ölkәlәrdә multikulturalizm siyasәti güclәnmişdir

•

Belçika, Portuqaliya, Norveç, Finlandiya
Çexiya, Serbiya, Polşa, Avstriya, İsveç
Çexiya, Belçika, Norveç, İspaniya
Macarıstan, Bolqariya, İspaniya, Slovakiya, Norveç
Finlandiya, Macarıstan, Yunanıstan, Bolqariya

404 Bәzi ölkәlәrә nisbәtdә burada immiqrantların vәziyyәti daha yaxşıdır

•

•

Kanada
ABŞ
Almaniya
İngiltәrә
İsveçrә

405 Avstraliyada multikulturalizm qanunu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

1980
1990
1970
1995
2000

406 Avstraliyada multikulturalizmin әsas cәhәtlәrindәn birinә daha çox üstünlük verilir

•

insanlara bәrabәrhüquqlu davranılması
cinsi azlıqların hüquqları
milli azlıqların müdafiәsi
qadınlara bәrabәr hüququn verilmәsi
dini müxtәliflik

407 Statistikaya görә Kanadaya köçәn immiqrantların xüsusi cәhәti

•

intellektual üstünlük
etnik azlıqlar
yaşlı nәsil
cinsi azlıqlar
müsәlmanlar

408 Kanadada immiqrantların işlәmәyib dövlәt yardımı ilә yaşamalarına etiraz necә qiymәtlәndirilir?

•

sәxavәtli xәyanәt
millәt, vәtәn xainlәri
xalq düşmәnlәri
boş xülyalar
hәyati narazılıqlar

409 Multikulturalizm siyasәtinin "Әridәn qazan" konsepsiyasının vәtәni

•

ABŞ
Kanada
Böyük Britaniya
Almaniya
Avstraliya

410 "Әridәn qazan" (Melting pot) konsepsiyasının mahiyyәti

•

immiqrantların dәyәrlәrinin tәrk etmәlәri, hәyat tәrzlәrindәn vaz keçmәlәri
qadın vә kişi hüquqlarının bәrabәrliyi
dini dözmәmәzlik
mәdәniyyәtlәrarası dialoqları inteqrasiya etmәk
vәtәndaş cәmiyyәtinin formalaşması

411 3 paytaxtı, 11 rәsmi dili, 5 fәrqli dildә sözlәri olan milli marşı olan ölkә

•

•

Cәnubi Afrika respublikası
Hindistan
Tanzaliya
İndoneziya
ABŞ

412 "Civil Rights Movement" hәrәkatının rәhbәri

•

Martin Lüther King
Maykl Lind
Con Raz
Çarlz Teylor
Maykl Valzer

413 Müstәqillik dövründә İsa Mәsihin tәliminә ağrı ilә deyil, sevgi ilә yanaşan Azәrbaycan şairi

•

Әkbяr Köşяli
Bяxtiyar Vahabzadя
Vaqif Bayatlı
Hamlet İsaxanlı
Zяlimxan Yaqub

414 izolasiya siyasәtinin ikinci formasi

•

etnik mәdәni qrupların maraqları vә hüququları tanınır
cәmiyyәtdәki etnik, mәdәni, irqi müxtәlifliklәri lәğv edir
o, milli azlıqların ölkәlәrin daxil olub orada mәskunlaşmasına mane olur.
Cәmiyyәtdә artıq mәskunlaşmış müәyyәn qrup adamların assimilyasiyyasına mane olnaq mәqsәdilә onları
tәcrid edir.
münaqişәlәrin hәlli üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә olunur

415 Azәrbaycan Respublikasının millәrlәarası mültikulturalizm vә dini mәsәlәlәri üzrә dövlәt
müşavirliyi tәcic eidlmişdir

•

22 апрел 2011
28 феврал 2014
16 май 2012
11 феврал 2012
8 декабр 2013

416 Bakı beynәlxalq multikulturalizm mәrkәzi yaradılmışdır.

•

16 октйабр 2014
28 ийун 2012
20 октйабр 2013
10 март 2013
15 май 2014

417 Multikultiralizmin siyasәtinin mahiyyәti
сийаси характерли мцнагишяли вязиййятин сийаси цсулларла щялл олунмасы
фярдин, аилянин, бцтцнлцкдя ящалинин мадди тялябатларынын юдянилмяси, щяйат сявиййясинин
цксялдилмяси
дювлятин идаря олунмасында иштирак щцгугуна эюря бцтцн вятяндашларын бярабярлийи
сийаси вя вятяндаш щцгугларынын, азадлыгларынын мцдафияси

•

•

ейни бир юлкядя йашайан мцхтялиф халгларын нцмайяндяляринин мядяниййят щцгугларынын
танынмасы

418 Qender tolerantlıq nә demәkdir

•

диэяр сосиал груплара нейтрал вя достлуг мцнасибятляри
müxtәlif etnik әnәnәlәrә malik olan nümayәndәlәrә qarşı xoş münasibәt
normalardan kәnar olan hәr bir hәrәkәtә dözümlülük
гадын вя кишилярин бирбириляриня гаршы мцнасибятдя бярабяр щцгуглулуьунун гябул едилмяси
диэяр дини инанъы олан инсанлара гаршы щюрмятля йанашмаг

419 Siyasi tolerantlıq nә demәkdir?

•

мцхтялиф билэи, нязяри, елми оппонентляря гаршы щюрмятля йанашмаг
щяйатын бцтцн формаларына гаршы щюрмятля йанашмаг
инсан щяйатына тящлцкя тюрятмяйян мцхтялиф юлкя вя бейнялхалг тяшкилатлара гаршы щюрмятля
йанашмаг
сийаси оппонентляриня вя онун фикирляриня гаршы щюрмятля йанашмаг
юзцндян вязифя вя рцтбяъя кичик, табечилийиндя оланлара гаршы щюрмятля йанашмаг

420 Administrativ tolerantlıq nә demәkdir?

•

диэяр сосиал груплара нейтрал вя достлуг мцнасибятляри
normalardan kәnar olan hәr bir hәrәkәtә dözümlülük
rütbә vә vәzifәcә sәndәn kiçik olan işçilәrin hәr bir istәdiyi hәrәkәtә dözümlülük
rütbә vә vәzifәcә sәndәn kiçik olan işçilәrә hörmәtlә yanaşmaq
müxtәlif etnik әnәnәlәrә malik olan nümayәndәlәrә qarşı xoş münasibәt

421 Bakıdakı ilk rus  müsәlman qız mәktәbini tikdirәn milyonçu

•

Ş.Әsяdullayev
A.Quliyev
M.Muxtarov
M.Nağıyev
H.Z.Tağıyev

422 Bakıdakı müsәlman, rus, ermәni vә yәhudi cәmiyyәti xeyriyyәlәrinin hamısının özlәrinә fәxri
sәdr seçdiyi milyonçu

•

H.Z.Tağıyev
A.Quliyev
M.Muxtarov
M.Nağıyev
Ş.Әsяdullayev

423 XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәllәrindә Bakıda hökm sürәn çoxmәdәniyyәtliliyә aid olan tarixi
abidә

•

Qız klubu (indiki Zabitlяr evi)
"Sяadяt" sarayı
Elmlяr Akademiyasının Rяyasяt Heyяtinin binası
İsmailiyyя binası
Filarmoniya

424 Yәhudilәr üçün sinaqoq tikdirәn Bakı milyonçusu

•

Şяmsi Әsяdullayev
Ağabala Quliyev
Musa Nağıyev
Murtuza Muxtarov
Hacıağa Dadaşov

425 XIX әsrXX әsrin әvvәli Azәrbaycanda multikultural mühiitin olmasına dair misal

•

Xalqın suveren hakimiyyяtin mяnbяyinя çevrilmяsi
Bakıda ilk rusmüsяlman qızlar mяktяbinin açılışı
Qadınların seçkilяrdя sяs hüququna malik olması
Mяdrяsяlяrdя ana dilindя dяrslяrin keçirilmяsi
Dinin dövlяtdяn ayrılması vя müstяqil fяaliyyяt göstяrmяsi

426 Bakıda Aleksandr Dyuma ilә görüşәn Azәrbaycan şairi

•

M.Ә.Sabir
X.Natяvan
H.Cavid
Mяhsяti
Molla Pяnah Vaqif

427 "İsa Mәsih" әsәrinin müәllifi

•

Fazil Vahidov
Zaur Bağırov
Etibar Nәcәfov
Nәriman Qasımoğlu
Rәşad İlyasov

428 Әsәrlәrindә multikultural ovqat yaradan müәlliflәr sırasına daxil deyil

•

C.Mяmmяdquluzadя
N.Gяncяvi
M.F.Axundov
H.Cavid
Ş.İ.Xяtai

429 Hansı әsәrdә aşiq öz mәşuqu yolunda fәda olması, müqәddәs tanrı Ataya qovuşan İsa kimi
müqayisә olunur?

•

Leyli vя Mяcnun
Әsli vя Kяrяm
Vяrqa vя Gülşa
Şeyx Sяnan
Sirlяr xяzinяsi

430 Nәsimi qözәllәrinin birindә özünün haqq sözünü hansı peyğәmbәrinin haqq sözü ilә eynilәşdirir?

•

İsa
İbrahim
Musa
Adяm
Mяhяmmяd

431 Şah İsmayıl Xәtai öz şeirlяrindя oxucuya İsa Mәsihi necә tәqdim edir?

•

mяhrяm
yadözgя
adil
şяfa verяn
müqяddяs

432 Azәrbaycan şairinin "Mәsihi" tәxәllüsünü götürmәk sәbәbi

•

Şair hяm dя hяkim idi, İsa peyğяmbяr xяstяlяri sağaltması ilя яlaqяdar olaraq
düzgün cavab yoxdur
Müяllimi xristian hяkim olmuşdu
Zövcяsi xristian idi
Xristian dinini qяbul etmişdi

433 "Şeyx Sәnan" әsәrindә keşişlәr ona xaçı boynundan asmağı buyururlar. Onu alçaltmaq fikrindә
olanlara Şeyxin tolerant münasibәti

•

Allah vardır, hamı ondan yaranmışdır
O, boynundan asdığı xaça, çarmuxa çяkilяn hяzrяti İsanın siması kimi baxır
xristian dinini qяbul edir
bütün peyğяmbяrlяrя eyni inandığını bildirir
düzgün cavab yoxdur

434 Ü.Hacıbәyov H.Cavidin hansı tolerant әsәrinin motivlәri әsasında opera yazıb?

•

Murtuza Muxtarov
Zeynalabdin Tağıyev
Şяmsi Әsяdullayev
Ağabala Quliyev
Musa Nağıyev

435 "Çarmıxdakı İsa" adlı şerin müәllifi

•

Ramiz Rövşяn
Bяxtiyar Vahabzadя
Sabir Rüstяmxanlı
Nяbi Xяzri
İlyas Tapdıq

436 "Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda Qanturalın xristian sevgilisi kimdir?

•

Эцнел ханым
Дирся ханым
Бурла хатун
Селъан хатун
Банычичяк хатун

437 "Kitabi Dәdә Qorqud" dastanında başqa dini inançı olan Selcana qarşı münasibәt
дцзэцн ъаваб йохдур
юэей мцнасибят олмаса да, оьуз гадынларындан сонра гиймятляндирилир
христиан дини инанъы олдуьу цчцн гадынлардан фяргляндирилир
юэей мцнасибят

•

•

намуслу, гейрятли оьуз гадынлары кими sevilir

438 Xristian qızı Selcanla evlәnmәk üçün Qantural nә edir?

•

христиан гызынын атасынын она щазырладыьы сынаглардан кечир
аиляси бу евлилийя разы олмадыглары цчцн елобасыны тяrк едир
гызын атасы Трабзон щюкмдарынын разы олмадыьыны эюрцб ону юлдцрцр
Селъаны севдийи цчцн гачырыб обасына эятирир
Оьуз ели башга дини инанълары олан адамларла евлилийя иъазя вердикляриня эюря, Гантурал
севэисиндян ял чякир

439 "Qanlı qoca oğlu Qanturalı" boyunda tolerant baxışlar

•

башга динин нцмайяндяляри иля мцнасибятя йахшы бахылмыр
Оьуз бяйляри цчцн дини мянсубиййят щеч бир мянада башгалыг ифадя етмир
христиан инанълары олан аилялярля достлуг ялагяляри олса да ниэаща иъазя верилмир
христиан инанълы гызлар оьуз бяйялриня эялин ола билярди, амма оьуз гызлары яря вериля билмязди
мцяййян сынаглардан сонра диэяр дини инанълары олан ящали иля мынасибят гурулурду

440 Azәrbaycançılıq ideyasının inkişakına tәsir göstәrәn hadisә

•

Цмуммилли Лидер Щ.Ялийевин йенидян сийаси щакимиййятя гайыдышы
199293ъц иллярдя АХЪнин щакимиййятя эялмяси
Азярбайъанын БМТйя цзв олмасы
Азярбайъанда 1995ъи ил парламент сечкиляри
Коммунист партийасынын сийаси идарячилик формасынын бяргярар олмасы

441 Azәrbaycanda formalaşmış multikulturalizm dәyәrlәrini әks etdirәn qәhrәmanlıq dastanı

•

дцзэцн ъаваб йохдур
Короьлу
Гачаг Няби
Китаби Дядя Горгуд
Гачаг Кярям

442 Azәrbaycanda multikulturalizm siyasәti

•

шяхсиййятин фасилясиз инкишафына шяраит йарадыр, иътимаи шцурун артмасына тякан верир
сийаси мядяниййятин, сийаси шцурун инкишафына позитив тясир эюстярир
вятяндашларда ганунлара ямял етмяйя вярдиш вя щюрмят ашылайыр
юлкядя етникмядяни дяйярлярин горунмасына вя инкишаф етдирилмясиня йюнялир
ъямиййятин йениляшмясиня, зиддиййятлярин щяллиня шяраит йарадыр

443 Azәrbaycançılığın iqtsiadi mәrhәlәsi kimin hakimiyyәti zamanı hәyata keçirildi?

•

А.Мцтяллибов
Я.Вязиров
И.Ялийев
Я.Елчибяй
Щ.Ялийев

444 Siyasi Azәrbaycançılığın nümayәndәlәri ilk dәfә olaraq hansı addımı atdılar?
сечки кампанийаларында фяал иштирак етдиляр
бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг етдиляр
бцтцн сийаси просеслярдя фяал олурлар

•

юз шяхси проблемлярини щялл етмяк цчцн сийаси фяалиййятля мяшьул олурлар
халгын сийаси щцгугларыны мцдафия едирляр

445 Ә.Hüseynzadә, Ә.Ağayev, M.Ә.Rәsulzadә vә digәr şәxsiyyәtlәrin nәzәri vә siyasi fәaliyyәtlәri
milli azadlıq hәrәkәtinin mәdәni mәrhәlәdәn hansı mәrhәlәyә keçmәsinә tәkan verdi?

•

сийаси мярщяля
мяняви мярщяля
милли мярщяля
сосиал мярщяля
игтисади мярщяля

446 İlk dәfә olaraq Heydәr Әliyev iqtisadi cәhәdә hansı ideyanı hәyata keçirdi?

•

мцщафизякарлыг
азярбайъанчылыг
космополитизм
миллятчилик
либерализм

447 Ulu Öndәr H.Әliyevin multikultural baxışı

•

Азярбайъан ящалисинин чохмилли тяркиби бизим сярвятимиздир, цстцнлцйцмцздцр. Биз буну
гиймятляндиририк вя горуйуб сахлайаъаьыг
Азярбайъанда щакимиййятин мянбяйи халгдыр вя щяр бир щакимиййят анъаг халгын ирадяси
ясасында ялдя олуна биляр
Мцасир Азярбайъан эянълийи миллимяняви дяйярляримизи, доьма ана дилимизи, атабабалардан
галан эюзял адятяняняляримизи эюз бябяйи кими инди дя горуйуб йашадыр
Дювлятчилик щяр бир вятяндашын гялбиндя олмалыдыр
Дювлят халг цчцн олмалыдыр

448 Azәrbaycanda multikulturaliz siyasәtiin tәrkib hissәsi

•

инсанларын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафия олунмасы
ващид миллятин формалашмасы
дювлятин игтисади азадлыглара мцдахилясинин максимум азалдылмасы
инсан щцгугларынын ян ясасы олан мцлкиййят щцгугунун горунмасы
али миллятин мянафе вя мараглары цстцн тутулур

449 Azәrbaycan Respublikası "Milli azlıqların müdafiәsi haqqında" Çәrçivәyә Konvensiyasını vә
zaman Qanunla Ratifikasiya etmişdir?

•

16 ийун 2000
11 март 2001
16 декабр 2003
26 декабр 2002
18 май 2001

450 UNESKO nun "Mәdәni özünüifadә müxtәlifliyinin qorunması vә tәhviqinә dair" konvensiyası
nә zaman qüvvәyә minmişdir?

•

16 декабр 2010
26 декабр 2009
3 март 2011
15 май 2010
23 нойабр 2011

451 Multikulturalizm dövlәt siyasәtinin әsas mәqsәdi

•

юлкядя йашайан бцтцн халгларын етникмядяни дяйярляринин горунмасына, инкишафына вя
ъямиййят дахилиндя бу халгларын интеграсийасына наил олмагдыр
щяр бир миллятин щяр щансы бир сийаси топлума мянсуб олдуьуну, марагларын, мягсядлярин вя
гайдаларын цмумилийи ясасында щямин топлумун диэяр цзвляри иля юзцнцн вящдятини тяшкил
етмяк
инсана юз щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси цчцн эяряк олан билик вя баъарыглары юйрядир
мцяййянляшдирилмиш сийаси систем чярчивясиндя мцхтялиф груплара фяалиййят имканлары верир,
дювлят бцтювлцйцнцн мцщафизясиня тяминат йарадыр
сийаси просеслярин мащиййятинин дцзэцн гавранылмасына, конкрет олараг ъямиййятдя щцгуг вя
азадлыгларын эерчякляшдирилмясиня кюмяклик етмякдир

452 Multikulturalizmin dövlәt siyasәti kimi qәbul edilmәsi

•

И.Ялийев
М.Я.Рясулзадя
Щ.Ялийев
А.Мцтяллибов
Я.Елчибяй

453 Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasında tolerant prinsipli maddәlәr

•

брабярлик щцгугу, ана дилиндян истифадя щцгугу, милли мянсубиййят щцгугу
бялядиййя щцгугу, саьламлыьын горунмасы щцгугу
мцлкиййят щцгугу, мядяниййят щцгугу, ниэащ щцгугу
ямяк щцгугу, тятил щцгугу, истиращят щцгугу
бирляшмяк щцгугу, тящлцкясиз йашамаг щцгугу

454 "Әrazimizdә yaşayan azәrbaycanlı da, lәzgi dә, talış da, udin dә, kumık da, başqası da 
bütövlükdә hamısı azәrbaycanlıdır. Azәrbaycanlı sözü bizi hәmişә birlәşdirir". Bu fikir kimә
mәxsusdur?

•

Щ.Ялийев
А.Мцтяллибов
М.Я.Рясулзадя
Н.Няриманов
Я.Елчибяй

455 Multikulturalizm ilk dәfә olaraq Azәrbaycançılıq ideyasının tәrkib hissәsi kimi tәqdim edәn
şәxsiyyәt.

•

Щ.Ялийев
А.Мцтяллибов
М.Я.Рясулзадя
Н.Няриманов
Я.Елчибяй

456 Azәrbaycan respublikası Konstitusiyasının referendum vasitәsilә qәbulu

•

12 нойабр 1995
18 октйабр 1991
17 нойабр 1995
12 нойабр 1994
25 ийул 1993

457 Ümummilli Lider H.ӘLiyevin yenidәn siyasi hakimiyyәtә qayıdışı

•

15 ийун 1993
26 ийун 1992
15 ийул 1993
12 нойабр 1992
18 октйабр 1991

458 Azәrbaycan xalqının milli azadlıq mübarizәsi tarixinin üçüncü mәrhәlәsi hansı hadisәdәn sonra
başlanır

•

Azәrbaycanın öz dövlәt müstәqilliyini bәrpası
AXCnin üzvlәrinin sәiştәsiz hakimiyyәti
Qarabağ probleminin yaranması
AXCnin meydana gәlmәsi
Ә.Vәzirovun, A.Mütәllibovun xalqının tәnqidi ilә hakimiyyәtdәn getmәsi

459 Halhazırda Azәrbaycan Respublikasında neçә azsaylı xalq yaşayır?

•

80dәn çox
30
21
50
10

460 Azәrbaycan әhalisinin etnokonfessional tәrkibinә daxil olan azsaylı xalqlar hansı qruplara aid
olub?

•

qafqazdilli, irandilli, türkdilli
qafqazdilli, slovyandilli, irandilli
әrәbdilli, rusdilli,slovyandilli
irandilli, әrәbdilli, qafqazdilli
türkdilli, ingilisdilli, rusdilli

461 Azәrbaycanın әrazisindә tarixәn yaşayan azsaylı xalqlar qruplarına aid deyil:

•

Kereklәr, tazlar, livlәr
xınalıqlar, qırızlar
udilәr, ingiloylar
lәzgilәr, ruslar, yәhudilәr
talışlar,buduqlar, tatlar

462 Eramızdan әvvәl V әsrdә yaşamış qәdim yunan müәllifi Herodot özünün “Tarix” әsәrindә müasir
udilәrin hansı birbaşa әcdadları haqqında mәlumat vermişdir?

•

berberlәr
livlәr
tazlar
utilәr
tatlar

463 Eramızdan әvvәl I әsrdә Strabon “Coğrafiya” әsәrindә Qafqaz Albaniyasında yaşamış 26 yerli
alban soyunun arasında hansı xalqın adını göstәrmişdir?

•

udilәr

ruslar
yahudilәr
tatlar
kumıklar

464 Qafqaz Albaniyasının Kambisena vilayәtindә yaşamış alban soylarından olan ingiloylar hansı
dini qәbul etmişlәr?

•

xristianlıq
tanrıçılıq
buddizm
sintoizm
iudaizm

465 İslamaqәdәrki dövrdә Azәrbaycanın cәnub torpaqlarında әhali әsasәn hansı dinә sitayiş edirdi?

•

iudaizm
sintoizm
Xristianlığın protestantizm mәzhәbinә
buddizm
zәrdüştlik

466 Әrәb xilafәti dövründә Azәrbaycanın cәnub torpaqlarında, daha sonra Mildә, Muğanda, Kaspi
sahillәrindә, Kür vә Araz çayları boyunu әhatә edәn әrazilәrdә hansı din geniş yayılmağa başladı?

•

tanrıçılıq
islam
buddizm
xristianlıq
iudaizm

467 Artsak, Uti, Kambisena vilayәtlәrindә yaşayan әhali xristian kitab әhli olduqları üçün әrәblәr
onların dini etiqadına necә yanaşmışdılar?

•

Dözümlә
dözümsüz
Onları mәhv edirdilәr
Dini etiqadlarını alqışlayırdılar
Nifrәtlә

468 Әrәb xilafәti Qafqaz Albaniyasını Bizansdan uzaqlaşdırmaq mәqsәdi ilә VIII әsrin әvvәllәrindәn
etibarәn Alban kilsәsini .....

•

Inkişaf etdirmişdir
Katolik kilsәsinә tabe etdirmişdir
protestant kilsәsinә tabe etdirmişdir
monofizit ermәni kilsәsinә tabe etdirmişdir
mәhv etmişdir

469 Qafqaz Albaniyasının Arsax, Uti bölgәsinin әhalisinin konfessionalmәdәni assimilyasiyaya,
yәni qriqoryanlaşmaya mәruz qalmasının әsas sәbәbi nәdәdir?

•

Alban kilsәsinin ermәnikilsәsindәn asılı vәziyyәtә düşmәsi
Protestant kilsәsinin tәsirinin zәiflәmәsi
Bizans imperiyasının süqutu

Katolik kilsәsinin tәsirinin zәiflәmәsi
Ermәni kilsәsinin Alban kilsәsindәn asılı vәziyyәtә düşmәsi

470 İberiya ilә hәmsәrhәd olduğu üçün gürcü  pravoslav kilsәsinә üz tutub vә gürcülәşәn Qafqaz
Albaniyasının hansı әhalisi olmuşdur?

•

Qafqaz Albaniyasının Uti vilayәtinin әhalisi – utilәr
Qafqaz Albaniyasının Artsak әyalәtinin әhalisi  qarqarlar
Qafqaz Albaniyasının Kambisena vilayәtinin әhalisi ingiloylar
Qafqaz Albaniyasının Çola vilayәtinin әhalisi  çollar
Qafqaz Albaniyasının Paytakaran vilayәtinin әhalisi – kaspilәr

471 XIX әsrin birinci otuzilliyindә ermәnilәrin İran vә Osmanlı dövlәtlәrindәn kütlәvi şәkildә Şimali
Azәrbaycan torpaqlarına köçürülmәsi nәyin nәticәsindә baş vermişdir?

•

Rusiya imperiyasının apardığı köçürmә siyasәti
Islam dinin zәiflәmәsi
Xristian dininin güclәnmәsi
Osmanlının apardığı köçürmә siyasәti
İranın apardığı köçürmә siyasәti

472 XIX  XX әsrin әvvәllәrindә Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda apardığı müstәmlәkә
siyasәtinin tәrkib hissәsi olan köçürmә siyasәti nәticәsindә nә baş verdi?

•

ölkә әhalisinin cinsi nomenklaturasında demoqrafik dәyişikliklәr
ölkә әhalisinin etnik nomenklaturasında demoqrafik dәyişikliklәr
ölkә әhalisinin yaş nomenklaturasında demoqrafik dәyişikliklәr
ölkә әhalisinin maariflәndirilmәsi prosesi
ölkә әhalisinin rifahının yüksәldilmәsi

473 18281830 cü illәr әrzindә İran vә Osmanlı dövlәtlәrindәn Şimali Azәrbaycan torpaqlarına
köçürülәn vә әsasәn İrәvan, Naxçıvan, Ordubad, Qarabağ torpaqlarında yerlәşdirilәnlәr kimlәr
olmuşdur?

•

ermәnilәr
Farslar
tatarlar
gürcülәr
yaxudilәr

474 Rusiya imperiyasının Azәrbaycana başqa etnosların köçürmә siyasәtininin әsas mәqsәdi .....

•

Azәrbaycanın böhrana uğraması
Azәrbaycan әhalisinin rifahının yuksәldilmәsi
Azәrbaycanın inkişafı
Azәrbaycanın xristianlaşdırılması
Azәrbaycanın mәhv olunması

475 Köçürmә siyasәtini aparan Rusiya imperiyası , Azәrbaycanın әhalisinin tәrkibinә ermәnlәrdәn
başqa daha hansı etnosları gәtirdi?

•

fransizlari vә almanlari
gürcülәri vә çeçenlәri
almanlari vә ruslari
almanlari vә yaxudilәri

ruslari vә qazaxlari

476 Ilk olaraq almanlar Azәrbaycanın hansı bölgәsinә köçürülmüş vә burada koloniyalarını
salmışdırlar?

•

Şimal
Qәrb
Cәnub
CәnubŞәrq
Şәrq

477 Hansı xalq Azәrbaycanın sosialiqtisadi sahәsinә qәrb elementlәrini daxil edә bilmiş, ölkәnin
mәdәni vә elm sahәlәrinә qoşulmuş, multikultural mühitin inkişafına tәsir göstәrmişdir?

•

Almanlar
Inglislәr
Fransızlar
İtalyanlar
Portuqallar

478 1899cu ildә alman memarı İ.Eyxlerin layihәsi ilә alman qotika üslubunda tilikmiş, kapitalist
Bakısına qәrb memarlığı mәdәniyyәtini gәtirmiş hansı abidәdir?

•

Kirxa
Metropol oteli
Filarmoniya
Sinaqoqa
Saadәt sarayı

479 Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanı tәrkib hissәsinә çevirmәk mәqsәdi ilә xristianlaşdırma
siyasәtinin hәyata keçirilmәsi işi kim tәrәfindәn aparılırdı?

•

Protestant yönümlü missioner cәmiyyәtlәri
Qeyripravoslav yönümlü missioner cәmiyyәtlәri
Pravoslav yönümlü missioner cәmiyyәtlәri
Katolik yönümlü missioner cәmiyyәtlәri
pravoslav vә qeyripravoslav yönümlü missioner cәmiyyәtlәri

480 Hansi qeyri pravoslav missioner cәmiyyәtinin üzvlәri öz hesabatlarında bildirirdilәr ki, :
“Azәrbaycan torpaqlarının köklü әhalisi, azәrbaycanlıları, xristianlaşdırmaq o qәdәr dә asan deyil.
Çünki әsrlәrlә Azәrbaycan xalqının mentalitetini, özünüdәrkini müәyyәnlәşdirәn İslam vә ,,islam
mәdәniyyәtini şüurlardan silmәk mümkün deyil”?

•

Bazel missionerlәri
London missionerlәr cәmiyyәtinin üzvlәri
“De propoganda fide” cәmiyyәti nin üzvlәri
Presveterian missionerlәri
Babtist missionerlәri

481 Azәrbaycanda mәqsәdyönlü şәkildә xristianlığı yaymaq istәyi ilә çıxış edәn Rusiya, 1829cu ildә
hansı cәmiyyәti tәsis edir?

•

“Qafqazda pravoslavlığı yayan cәmiyyәt”
“Qafqazda katolisizmi yayan cәmiyyәt”
“Qafqazda protestanlığı yayan cәmiyyәt”

“Qafqazda iudaizmi yayan cәmiyyәt”
“Qafqazda buddizmi yayan cәmiyyәt”

482 Hansı dini tәşkilatın fәaliyyәti nәticәsindә Zaqatala dairәsindә kilsәlәr tikilmәyә başlayır vә XIX
әsrin ilk illәrindә ildә 20 minә qәdәr albaningiloy zorxoş xaç suyuna salınır?

•

“Qafqazda pravoslavlığı yayan cәmiyyәti”
“Qafqazda protestanlığı yayan cәmiyyәt”
Bazel missionerlәr cәmiyyәti
“Qafqazda katolisizmi yayan cәmiyyәt”
London missioner cәmiyyәti

483 1863cü ildә Zaqatalada baş verәn üsyanın әsas sәbәblәrindәn biri nәidi?

•

xristianlaşdırma siyasәti
Iqtisadi böhran
Islamlaşdırma siyasәti
әdalәtsizlik
Kilsәlәrin bağlanması

484 Şimali Azәrbaycana Rusiya imperiyasının mәrkәzi quberniyalarından rus әhalisini köçürmәyin
mәqsәdi nә idi?

•

ölkәnin köklü әhalisini, azәrbaycanlıları, assimilyasiyaya uğratmaq, bu müsәlman torpaqlarını imperiya
çәrçivәsindә “әritmәk” idi.
ölkәnin sәrvәtlәrini mәnimsәmәk idi
ölkәnin köklü әhalisini, yahudilәri, assimilyasiyaya uğratmaq, torpaqlarını imperiya çәrçivәsindә “әritmәk”
idi.
Ölkәdә qeyrisabit vәziyyәt yaratmaq idi
Azәrbaycanı mәhv etmәk idi

485 Azәrbaycan xalqın milli şüurunun oyanmasında dünyәvi mәktәblәrin açılmasının zәruriliyini
göstәrin vә bu ideyanın tәbliği üçün vasitә olaraq, milli mәtbuatın әsasını qoyan kim olmuşdur?

•

Hәsәn bәy Zәrdabi
C.Mәmmәdquluzadә
M.F.Axundov
H.Z.Tağıyev
U.Hacıbәyov

486 1918ci il mayın 28dә Azәrbaycanın “İstiqlaliyyәti haqqında Aktı”nı qәbul edәrәk, dövlәtin
әrazisindә yaşayan bütün insanlara hüquq bәrabәrliyi verdi.....

•

Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti
Rusiya imperiyası
Zaqafqaziya seymı
SSSR
Rusiyanın dövlәt duması

487 "Azәrbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıqlar, azsaylı xalqlar vә etnik qrupların
qorunması, dil vә mәdәniyyәtinin inkişafına dövlәt yardımı haqqında" fәrman nә vaxt imzalanmışdır?

•

1918ci il 28 may
1991ci il 18 oktyabr
1992ci il 16sentyabr
1997ci il 17 fevral

2015ci il 24 avqust

488 Azәrbaycanda separatçı qüvvәlәrә qarşı әmәli tәdbirlәrin görülmәsi, millәtlәrarası münasibәtlәr
siyasәtinin demokratik prinsiplәr әsasında inkişaf etdirilmәsi istiqamәtinin әsas götülmәsi, azsaylı
xalqların hüquq vә azadlıqlarını qorunması, dövlәtçilik quruculuğunun ümdә vәzifәsi kimi qarşıya
mәqsәd qoyulması kimin adı ilә bağlıdır?

•

Ә.Elçibәy
M.Ә.Rәsulzadә
Heydәr Әliyev
K.Bağırov
N.Nәrimanov

