30.12.2015

2704_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2704 Mәntiq
1 Hansı mürәkkәb hökmlәrә dizyunktiv hökmlәr deyilir?

•

Iki sadә hökmün “amma” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “ya, ya da” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “vә” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “әgәr, onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “onda vә yalnız onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә

2 Hansı mürәkkәb hökmlәrә implikativ hökmlәr deyilir?

•

Iki sadә hökmün “amma” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “әgәr, onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “vә” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “ya, ya da” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “onda vә yalnız onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә

3 Hansı mürәkkәb hökmlәrә ekvivalent hökmlәr deyilir?

•

Iki sadә hökmün “amma” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “onda vә yalnız onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “vә” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “ya, ya da” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “әgәr, onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә

4 Konyunktiv hökmlәr hansı halda doğru qiymәt alır?

•

Konyunktiv hökmlәr heç bir halda doğru qiymәt almır
Hәr iki sadә hökm doğru olduqda
Hәr iki sadә hökm yalan olduqda
Hökmlәrdәn biri doğru, digәri yalan olduqda
Birinci hökm yalan, ikinci doğru olduqda

5 Hansı mürәkkәb hökmün birlәşdiricitәqsimi vә istisnaedicitәqsimi növlәri var?

•

Mürәkkәb hökmlәrin hәr birinin belә növü var
Dizyunktiv hökmlәrin
Konyunktiv hökmlәrin
Implikativ hökmlәrin
Ekvivalent hökmlәrin

6 Ciddi diziunksiyanın qeyriciddi diziunksiyadan fәrqi nәdir?

•

Ciddi diziunksiyada mürәkkәb hökm ancaq doğru qiymәt alır
Ciddi diziunksiyada diziunksiya üzvlәri birbirini inkar edir
Ciddi diziunksiyada diziunksiya üzvlәri birbirini inkar etmir
Heç bir fәrq yoxdur
Ciddi diziunksiyada mürәkkәb hökm ancaq yalan qiymәt alır

7 İmplikativ hökmlәr hansı halda doğru qiymәt almır?
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•

Konyunktiv hökmlәr heç bir halda doğru qiymәt almır
Hökmlәrdәn birincisi doğru, digәri yalan olduqda
Hәr iki sadә hökm yalan olduqda
Birinci hökm yalan, ikinci doğru olduqda
Hәr iki sadә hökm doğru olduqda

8 Aşağıdakı hökmlәrdәn hansında diziunksiya üzvlәri birbirini inkar edir?

•

Әli ya istedadlıdır, ya da musiqiçidir.
Әli ya mömindir, ya da ateistdir
Әli ya tәlәbәdir, ya da idmançıdır
Әli ya әlaçıdır, ya da çalışqandır
Әli ya әrәbdir, ya da müsәlman

9 İki sadә hökmün onda vә yalnız onda bağlayıcısı ilә әlaqәlәndirilmәsindәn yaranan mürәkkәb hökm
necә adlanır?

•

Implikativ hökm
Ekvivalent hökm
Belә bağlayıcı yoxdur
Konyunktiv hökmdür
Dizyunktiv hökm

10 Tәfәkkürün neçә xassәsi var?

•

5
4
1
2
3

11 Aşağıdakılardan hansı tәfәkkürün xassәsi deyil?

•

Әsaslılıq
Obiektivlik
Müәyyәnlik
Ziddiyyәtsizlik
Ardıcıllıq

12 Aşağıdakılardan hansı tәfәkkür qanunu deyil?

•

Kafi әsas qanunu
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanunu
Eyniyyәt qanunu
Ziddiyyәt qanunu
Üçüncünü istisna qanunu

13 (P∩q)U r – bu, necә düsturdur?

•

Bu, mәntiq qanunudur
Neytral düsturdur
Hәmişә doğru düsturdur
Hәmişә Yalan düsturdur
Bu, düstur deyil
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14 Fikirlәrdәn birinin doğruluğu digәr fikrin doğruluğunu zәruri olaraq şәrtlәndirirsә, bu әlaqә necә
adlanır?

•

Neytral düstur
Mәntiq qanunu
Düstur
Ziddiyyәtsizlik
Mәntiqi tәfәkkür

15 Tәfәkkürün qanunları anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış

16 Müstәntiq anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Ümumi anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

17 Vәkil Mahmudov anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış

18 İnterner sistemi anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

19 Vәtәnpәrvәrlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

20 Sәlahiyyәtli nümayәndә anlayışı necә anlayışdır?

•

Fәrdi anlayış
Müsbәt anlayış
Heçlik anlayış
Mәnfi anlayış
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Ümumi anlayış

21 Әks әlaqә qanunu anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

22 Saxtakarlıq anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

23 Meyvә anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

24 Şirinlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

25 Cәsarәt anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

26 İşgüzar anlayışı necә anlayışdır?

•

Fәrdi anlayış
Müsbәt anlayış
Heçlik anlayış
Mәnfi anlayış
Ümumi anlayış

27 Legitimlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Fәrdi anlayış
Müsbәt anlayış
Heçlik anlayış
Mәnfi anlayış
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Ümumi anlayış

28 Aciz adam anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

29 Tәnbәl işçi anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

30 Anonim mәktub anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

31 Valideyin anlayışı necә anlayışdır?

•

Müsbәt anlayış
Nisbi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış
Fәrdi anlayış

32 Sәbәb anlayışı necә anlayışdır?

•

Müsbәt anlayış
Nisbi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış
Fәrdi anlayış

33 Zәrurәt anlayışı necә anlayışdır?

•

Müsbәt anlayış
Nisbi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış
Fәrdi anlayış

34 Respublika prokurorluğu anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
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Mәnfi anlayış

35 Parlament anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

36 Hava donanması anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

37 Müsavatçılar anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

38 Gәnclәr tәşkilatı anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

39 Hәmkәrlar tәşkilatı anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

40 Siyasi partiya anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

41 Bәdbәxtlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Abstrakt anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
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Toplayıcı anlayış

42 Eybәcәrlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Abstrakt anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Toplayıcı anlayış

43 Düstur ona daxil olan dәiişәnlәrin bir qismindә doğru, digәr qismindә isә Yalan mәna (qiymәt)
alarsa, bu necә düsturdur?

•

Ziddiyyәtli düstur
Neytral düstur
Hәmişә doğru düstur
Hәmişә Yalan düstur
Riyazi düstur

44 Düstur ona daxil olan dәiişәnlәrin hәr birindә doğru mәna (qiymәt) alarsa, bu necә düsturdur?

•

Ziddiyyәtli düstur
Hәmişә doğru düstur
Hәmişә yalan düstur
Neytral düstur
Riyazi düstur

45 Düstur ona daxil olan dәiişәnlәrin hәr birindә Yalan mәna (qiymәt) alarsa, bu necә düsturdur?

•

Ziddiyyәtli düstur
Hәmişә yalan düstur
Hәmişә doğru düstur
Neytral düstur
Riyazi düstur

46 ˥ ( P → (p v q)) – doğru deyil ki, әgәr pdirsә, onda ya pdir, ya da qdür – necә düsturdur?

•

Ziddiyyәtli düstur
Neytral düstur
Hәmişә doğru düstur
Hәmişә yalan düstur
Riyazi düstur

47 (P Δ q) → P − әgәr P vә qdürsә, onda Pdir – necә düsturdur?

•

Ziddiyyәtli düstur
Hәmişә doğru düstur
Hәmişә yalan düstur
Neytral düstur
Riyazi düstur

48 Әqli nәticә nәdir?

•

Ağılla düşünmәk vә qәrar vermәk
Bir vә ya bir neçә hökmdәn yeni hökmün çıxarılması
Hökmlәrin ardıcıllığı
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Anlayışların әlaqәlәndirilmәsi
Fikirlәrin istiqamәtlәndirilmәsi

49 Әqli nәticәnin ilkin hökmlәri necә adlanır?

•

Nәticә
Müqәddimә
Konyuksiya
Deduksiya
Induksiya

50 Әqli nәticәnin yekun biliyi necә adlanır?

•

Induksiya
Nәticә
Konyuksiya
Müqәddimә
Deduksiya

51 Fikrin istiqamәtinin ümumidәn xüsusiiә doğru getdiii әqli nәticәlәr necә adlanır?

•

Bilavasitә әqli nәticә
Deduktiv әqli nәticәlәr
Qeyrideduktiv әqli nәticәlәr
Bütun әqli nәticәlәr bu cür qurulur
Mürәkkәb konstruktiv dilemma

52 Bilavasitә әqli nәtiәlәrin neçә növü var?

•

5
4
1
2
3

53 Bir hökmdәn çıxarılan әqli nәticәlәr necә adlanır?

•

Mürәkkәb konstruktiv dilemma
Bilavasitә әqli nәticә
Qeyrideduktiv әqli nәticәlәr
Deduktiv әqli nәticәlәr
Bütun әqli nәticәlәr bu cür qurulur

54 Aşağıdakılardan hansı bilavasitә әqli nәticәnin növü deyil?

•

Mәntiqi kvadrata görә әqli nәticә
Vurma
Çevrilmә
Dәyişmә
Predikata görә qarşılaşdırma

55 A hökmü çevrildikdә strukturu necә dәyişir?

•

Bütün Plәr Sdir
Heç bir S qeyri P deyil
Bütün Slәr qeyri Pdir
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Bәzi Slәr qeyri P deyil
Bәzi Slәr qeyri P – dir

56 E hökmü çevrildikdә strukturu necә dәyişir?

•

Bütün Plәr Sdir
Bütün Slәr qeyri Pdir
Heç bir S qeyri P deyil
Bәzi Slәr qeyri P deyil
Bәzi Slәr qeyri P – dir

57 I hökmü çevrildikdә strukturu necә dәyişir?

•

Bütün Plәr Sdir
Bәzi Slәr qeyri P deyil
Bütün Slәr qeyri Pdir
Heç bir S qeyri P deyil
Bәzi Slәr qeyri P – dir

58 O hökmü çevrildikdә strukturu necә dәyişir?

•

Bütün Plәr Sdir
Bәzi Slәr qeyri P – dir
Bütün Slәr qeyri Pdir
Heç bir S qeyri P deyil
Bәzi Slәr qeyri P deyil

59 E hökmü necә dәyişir?

•

Bәzi Slәr qeyri Pdir
Heç bir P S deyil
Bәzi Slәr P deyil
Dәyişmir
Mәhdudlaşdırma yolu ilә

60 I hökmü necә dәyişir?

•

Bәzi Slәr qeyri Pdir
Bәzi Plәr Sdir
Bәzi Slәr P deyil
Heç bir S P deyil
Mәhdudlaşdırma yolu ilә

61 O hökmü necә dәyişir?

•

Bәzi Slәr qeyri Pdir
Dәyişmir
Bәzi Slәr P deyil
Heç bir S P deyil
Mәhdudlaşdırma Yolu ilә

62 Hansı hökmlәr әsasәn mәhdudlaşdırma yolu ilә dәyişir?

•

Heç biri
Ümumi iqrari hökmlәr
Ümumi inkari hökmlәr
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Xüsusi iqrari hökmlәr
Xüsusi inkari hökmlәr

63 A hökmü mәhdudlaşdırma Yolu ilә dәyişdikdә strukturu necә olur?

•

Bәzi Slәr qeyri Pdir
Bәzi Plәr Sdir
Bәzi Slәr P deyil
Heç bir S P deyil
A hökmü dәyişmir

64 Çiçәk (A) vә bitki (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

65 Müsәntiq (A) vә Hüquqşünas (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

66 Tәlәbә (A) vә tәhsil alan (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

67 Ginekoloq (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

68 Kardioloq (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

69 ADİU tәlәbәsi (A) vә Tәlәbә (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
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A*B = B
A*B = A∩B

70 General (A) vә Hәrbçi (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

71 Cәrrah (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

72 Hüquqşünas (A) vә Millәt vәkili siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

73 Siyasәtçi (A) vә Alim siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

74 Hәkim (A) vә alim siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

75 Sahibkar (A) vә Xeyriyyәçi siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

76 İxtiraçı (A) vә gәnc siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
11/102

30.12.2015

A*B = B
A*B ≠0

77 Tәlәbә (A) vә İdmançı (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

78 Dövlәt vә stol siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

79 Moskva vә rus siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

80 Bakılı vә Ağdam siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

81 Paytaxt vә Dәniz siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

82 ABŞ vә Zәnci siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

83 Millәtçi vә kabinet siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
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A*B = AB
A*B = A∩B

84 Alma vә tәlәbә siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

85 Qәlәm vә Qılınc siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

86 Vәtәndaş vә Sinif otağı siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

87 Gәncә vә azәrbaycanlı siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

88 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Bal arısı”
“Şafran alması dadlıdır”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

89 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“Stol qırmızıdır”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

90 Hansı hökm çevrilәrkәn belә struktura malik olur – Bütün Slәr qeyri Pdir ?

•

Heç biri
Ümumi inkari hökmlәr
Ümumi iqrari hökmlәr
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Xüsusi iqrari hökmlәr
Xüsusi inkari hökmlәr

91 Predikata görә qarşılaşdırma neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
2
1
3
4

92 Hәr iki müqәddimәdә iştirak edәn, ancaq nәticәiә çıxarılmayan termin necә adlanır?

•

Kiçik termin
Orta termin
Mәntiqi termin
Qeyrimәntiqi termin
Böyük termin

93 Sillogizmin neçә ümumi qaydası var?

•

4
7
9
8
6

94 Mәntiqi kvadrata görә әqli nәticә başqa cür necә adlanır?

•

Xalis şәrti sillogizm
Sadәqәti sillogizm
İstiqlal
Şәrtiqәti sillogizm
Sillogizm

95 Nәticәnin subyekti necә adlanır?

•

Böyük termin
Kiçik termin
Orta termin
Subyekt
Predikat

96 Sillogizmin fiqurları hansı prinsipә görә birbirindәn fәrqlәnir?

•

Ümumiyyәtlә, sillogizmin fiquru yoxdur
Orta terminin müqәddimәlәrdә tutduğu yerә görә
Böyük terminin müqәddimәlәrdә tutduğu yerә görә
Kiçik terminin müqәddimәlәrdә tutduğu yerә görә
Nәticәyә görә

97 Hansı fiqurda orta termin hәr iki müqәddimәnin subyektidir?

•

Heç birindә
III
I
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II
IV

98 Hansı fiqurda orta termin hәr iki müqәddimәnin predikatıdır?

•

Heç birindә
II
I
III
IV

99 Hansı fiqurda orta termin böyük müqәddimәnin subyekti, kiçik müqәddimәnin isә predikatıdır?

•

Heç birindә
I
II
III
IV

100 Hansı fiqurda orta termin böyük müqәddimәnin predikatı, kiçik müqәddimәnin isә subyektidir?

•

Heç birindә
IV
I
II
III

101 Böyük müqәddimә ümumi hökm olmalıdır. Müqәddimәlәrdәn biri inkari hökm olmalıdır. Nәticә
inkari olmalıdır. Bunlar hansı fiqurun xüsusi qaydalarıdır?

•

Heç birinin
II
I
III
IV

102 Böyük müqәddimә ümumi hökm olmalıdır. Kiçik müqәddimә iqrari hörm olmalıdır. Bunlar hansı
fiqurun xüsusi qaydalarıdır?

•

Heç birinin
I
II
III
IV

103 Kiçik müqәddimә iqrari hörm olmalıdır. Nәticә xüsusi hökm olmalıdır. Nәticә hәmişә xüsusi
hökm olmalıdır.  Bunlar hansı fiqurun xüsusi qaydalarıdır?

•

Heç birindә
III
I
II
IV

104 I fiqurun neçә düzgün modusu var?
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•

5
4
7
6
3

105 Hansı fiqurun 6 düzgün modusu var?

•

Heç birinin
III
I
II
IV

106 Müqәddimәlәrindәn biri, yaxud nәticәsi buraxılan ixtisari sillogizm necә adlanır?

•

Sorit
Entimema
Epixerema
Proqressiv polisillogizm
Polisillogizm

107 Aşağıdakılardan hansı proqressiv soritin formuludur?

•

Proqressiv soritin formulu yoxdur
“A – B; C – A; D – C; E – D; E – B”
“A – B; A – C; E – C; D – B; B – C”
“A –D; A – B; B – C; D – E; A – E ”
“A – B; B – C; C – D; D – E; A – E”

108 Aşağıdakılardan hansı reqressiv soritin formuludur?

•

Reqressiv soritin formulu yoxdur
“A – B; B – C; C – D; D – E; A – E”
“A – B; C – A; D – C; E – D; E – B”
“A – B; A – C; E – C; D – B; B – C”
“A –D; A – B; B – C; D – E; A – E ”

109 Qeyrideduktiv әqli nәticәnin әn geniş yaiılmış növü hansıdır?

•

Natamam induksiya
İnduktiv әqli nәticә
Bilavasitә әqli nәticә
Şәrtiqәti sillogizm
Sorit

110 Aşağıdakılardan hansı sәbәbiiiәt әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirәn metod deyil?

•

Qalıqlar metodu
Spekulyativ metod
Fәrq metodu
Oxşarlıq metodu
Hәmahәng әdiişmәlәr metodu

111 Aşağıdakılardan hansı dәlil rolunda çıxış edә bilәr?
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•

Mәnәvi dәyәrlәr toplusu
Aksiomalar
Atalar sözlәri
Fәlsәfi kateqoriyalar
Yazılmamış әxlaq qanunları

112 Apoqogik sübut neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

6
5
2
3
4

113 Hәr bir sübut prosesi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
3
2
4
5

114 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“ADİUnun dörd tәdris korpusu var”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

115 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?

•

“ADİUnun әsas binası şәhәrin mәrkәzindә yerlәşir”
“ADİUnun binası”
“Stol qırmızıdır”
“ADİUnun dörd tәdris korpusu var”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”

116 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“ADİUnun әsas binası şәhәrin mәrkәzindә yerlәşir”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

117 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”
“Bal arısı”

118 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?
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•

“Bal sevmirәm”
“Bal arısı”
“Arı bal çәkir”
“Bu, bal arısıdır”
“Bal faydalıdır”

119 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?

•

“Stol qırmızıdır”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun dörd tәdris korpusu var”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”
“ADİUnun әsas binası şәhәrin mәrkәzindә yerlәşir”

120 Bütün şahidlәr mәhkәmәdә iştirak edir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

121 Hәr parıldayan qızıl deyil – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

122 Xüsusi adlar böyük hәrflә yazılır – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

123 Bәzi cinayәt işlәri oğurluq deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

124 Heç bir adam hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

125 Hәr bir tәrif hökmlә ifadә olunur – necә hökmdür?
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•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

126 Hәr şey dәyişir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

127 Bütün vәkillәr hüquqşünasdır – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

128 Bәzi düzbucaqlar kvadrat deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

129 Bәzi tәlәbәlәr filoloqdur – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

130 Bәzi elmlәr fәlsәfi elm deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

131 Bәzi elmlәr humanitar elmlәrdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

132 Bәzi rәssamlar peyzajist deyil – necә hökmdür?
19/102

30.12.2015

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

133 Hәr bir müsәlman namaz qılmalıdır – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

134 Bәzi alimlәr mömindir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

135 Bәzi filosoflar ateistdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

136 Bakı Aәrbaycanın paytaxtıdır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

137 Hansı sübutda tezisin hәqiqiliii düziunksiyanın digәr üzvlәrinin Yalan olmasının
müәyyәnlәşdirilmәsi vә ardıcıl olaraq, istisna edilmәsi vasitәsilә әsaslandırılır?

•

Hәr birindә
Tәqsimi dolayı sübutda
Apoqogik sübutda
Birbaşa sübutda
Dolayı sübutda

138 Hәr hansı bir fikrin, müddәanın yalan olmasının әsaslandırıldığı mәntiqi әmәliyyat necә adlanır?

•

Tәnqid
Tәkzib
Sübut
İsbat
Mәhdudlaşdırma
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139 Sübut vә tәkzibin qaydaları neçә qrupa bölünür?

•

Heç bir qaida yoxdur
3
2
4
Bunlar fәrqli әmәliyyatlar olduğundan, qaydaları birgә qruplaşdırmaq olmaz

140 Tәkzibin hansı növündә antitezisin doğru olması sübut edilir?

•

Heç birindә
Dolayı tәkzibdә
Hәr bir növündә
Birbaşa tәkzibdә
Dolayı vә birbaşa tәkzibdә

141 Tәkzibin neçә forması var?

•

5
3
1
2
4

142 Tәkzibin hansı növündә tezisdәn çıxarılan nәticәlәrin yalan olması göstәrilir?

•

Heç birindә
Birbaşa tәkzibdә
Hәr bir növündә
Dolayı tәkzibdә
Dolayı vә birbaşa tәkzibdә

143 Dolayı tәkzib neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

6
3
4
2
5

144 A U B U T, ┐A ∩ ┐B – hansı sübutdur?

•

Birbaşa tәqsimi sübut
Tәqsimi dolayı sübut
Apoqogik sübut
Birbaşa sübut
Dolayı sübut

145 ABC olduqda d hadisәsi törәiir; ADC olduqda d hadisәsi törәmir; Güman ki, B dni törәdir . Bu,
nәyin strukturudur?

•

Heç nәyin
Fәrq metodunun
Oxşarlıq metodunun
Dolayı sübutun
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Tәqsimi dolayı sübutun

146 Natamam induksiyanın növlәri hansılardır?

•

Elmi induksiya, mәntiqi induksiya
Populyar induksiya, elmi induksiya
Ehtimali induksiya, elmi induksiya
Elmi induksiya, fәlsәfi induksiya
Mәntiqi induksiya, qeyridәqiq induksiya

147 Hansı sillogizmlәrdә әvvәlki sillogizmin nәticәsi sonrakı sillogizmin böyük müqәddimәsi olur?

•

Heç birindә
Proqressiv polisillogizmdә
Polisillogizmlәrdә
Soritdә
Reqressiv polisillogizmdә

148 Hansı sillogizmlәrdә әvvәlki sillogizmin nәticәsi sonrakı sillogizmin kiçik müqәddimәsi olur?

•

Heç birindә
Reqressiv polisillogizmdә
Polisillogizmlәrdә
Soritdә
Proqressiv polisillogizmdә

149 Hәr iki müqәddimәsi entimemadan ibarәt olan sillogizm necә adlanır?

•

Belә sillogizm mümkün deyil
Epixerema
Polisillogizm
Sorit
Reqressiv polisillogizm

150 Sillogizmin neçә düzgün modusu var?

•

44
19
264
237
256

151 Böyük terminin iştirak etdiyi müqәddimә necә adlanır?

•

Arqument
Böyük müqәddәmә
Nәticә
Kiçik müqәddimә
Nümayiş

152 Sillogizmin neçә düzgün vә qeyridüzgün modusu var?

•

526 qeyridüzgün, 22 düzgün
237 qeyridüzgün, 19 düzgün
265 qeyridüzgün, 22 düzgün
256 qeyri düzgün, 19 düzgün
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4qeyri düzgün, 4 düzgün

153 Sillogizmin ümumi qaydalarından neçәsi terminlәrin, neçәsi müqәddimәlәrin qaydasıdır?

•

4ü terminlәrin, 4ü müqәddimәlәrin
3ü terminlәrin, 4ü müqәddimәlәrin
2si terminlәrin, 3ü müqәddimәlәrin
4ü terminlәrin, 3ü müqәddimәlәrin
5i terminlәrin, 4ü müqәddimәlәrin

154 Hәr bir sillogizmin neçә termini olmalıdır?

•

6
3
2
4
5

155 Hansı termin nәticәdә ehtiva oluna bilmәz?

•

Böyük termin
Müqәddimәlәrdә ehtiva olunmayan
Böyük müqәddimәdә ehtiva olunmayan
Kiçik müqәddimәdә ehtiva olunmayan
Kiçik termin

156 Hansı bilavasitә әqli nәticәdә hökm birinci mәrhәlәdә çevrilir, ikinci mәrhәlәdә isә, dәyişir?

•

Dolayı әqli nәticә
Predikata görә qarşılaşdırma
Mәntiqi kbadrata görә әqli nәticә
Dәyişmә
Çevrilmә

157 (A→B) (C→D)(┐B v ┐D), (┐A v ┐C) – bu, nәyin formuludur?

•

Sadәqәti sillogizmin
Mürәkkәb denstruktiv dilemmanın
Sadә konstruktiv dilemmanın
Sadә denstruktiv dilemmanın
Mürәkkәb konstruktiv dilemmanın

158 Azәrbaycan mәnim vәtәnimdir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

159 Bәzi tәlәbәlәr birinci kursda oxuyur – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
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Ümumi inkari hökm

160 Hәzi Aslanov Sovet İttifaqı qәhrәmanıdır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

161 Çingiz Abdullayev dedektiv romanlar müәllifidir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

162 Tibb Universitetinin bütün tәlәbәlәri anatomiya öyrәnir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

163 Bәzi zabitlәr hәkimdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

164 Bәzi alimlәr fizikdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

165 ADİUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

166 ADİUnun bәzi tәlәbәlәri mәntiq öyrәnir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
24/102

30.12.2015

Ümumi inkari hökm

167 Heç bir tәlәbә müәllim deyil – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

168 Bütün pediatrlar hәkimdir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

169 Bәzi hәkimlәr cәrrah deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

170 Bәzi filoloqlar dilşünasdır – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

171 Bütün linqvistlәr filoloqdur – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

172 Heç bir ateist Allaha inanmır – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

173 Heç bir ateist Allaha inanmır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
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Predikat

174 Bütün linqvistlәr filoloqdur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

175 Bәzi filoloqlar dilşünasdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

176 Bәzi hәkimlәr cәrrah deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

177 Bütün pediatrlar hәkimdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

178 Heç bir tәlәbә müәllim deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

179 (A→B) (A→C)(┐B v ┐C), ┐A – bu, nәyin formuludur?

•

Sadәqәti sillogizmin
Sadә denstruktiv dilemmanın
Sadә konstruktiv dilemmanın
Mürәkkәb konstruktiv dilemmanın
Mürәkkәb denstruktiv dilemmanın

180 (A→B) (C→D)(A v C) – bu, nәyin formuludur?

•

Sadәqәti sillogizmin
Mürәkkәb konstruktiv dilemmanın
Sadә konstruktiv dilemmanın
Sadә denstruktiv dilemmanın
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Mürәkkәb denstruktiv dilemmanın

181 Hansı mәntiq qanununa görә mühakimә prosesindә irәli sürülәn hәr bir fikir, hәr bir anlayış bütün
mühakimә boiu özözünә bәrabәr qalmalıdır?

•

Kafi әsas qanununa görә
Eyniyyәt qanununa görә
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanununa görә
Ziddiyyәt qanununa görә
Üçüncünü istisna qanununa görә

182 İki zidd hökmün birinin doğru, digәrinin isә yalan olmasını әsaslandıran tәfәkkür qanunu
hansıdır?

•

Kafi әsas qanunu
Üçüncünü istisna qanunu
Eyniyyәt qanunu
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanunu
Ziddiyyәt qanunu

183 ┐( P→(P v q)) – bu, necә düsturdur?

•

Yerinә yetirilәn düsturdur.
Hәmişә yalan düsturdur
Hәmişә doğru düsturdur
Neytral düsturdur
Bu, düstur deyil

184 Bütün dәyişәnlәrindә doğru qiymәt alan düstur necә düsturdür?

•

Yerinә yetirilәn düsturdur.
Hәmişә doğru düsturdur
Hәmişә yalan düsturdur
Neytral düsturdur
Bu, düstur deyil

185 Eyniyyәt qanunu kimә mәxsusdur?

•

Platon
Aristotel
Hegel
Leybnis
Pifaqor

186 Birlәşdirici vә istisnaedici hökmlәr hansı mürәkkәb hökmün növlәridir?

•

Zidd hökmlәrin
Konyunktiv hökmlәrin
Dizyunktiv hökmlәrin
İmplikativ hökmlәrin
Ekvivalent hökmlәrin

187 Hansı hökmlәr tabe edәn hökmlәrdir?

•

A–I
A–E
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•

A–O
I–O
E–I

188 Tezisә zidd olan antitezis irәli sürülür.

•

Bu, hipotezanın qurulma sxemidir
Dolayı tәkzibin
Birbaşa tәkzibin
Bu, birbaşa sübutun sxemidir
Bu, dolayı sübutun sxemidir

189 Şәrti olaraq tezisin hәqiqiliii qәbul edilir.

•

Bu, hipotezanın qurulma sxemidir
Birbaşa tәkzibin
Dolayı tәkzibin
Bu, birbaşa sübutun sxemidir
Bu, dolayı sübutun sxemidir

190 Bu tәfәkkür qanununa görә hәr bir dogru fikrin әsası olmalıdır  ?

•

Üçüncünü istisna qanunu
Kafi әsas qanunu
Eyniyyәt qanunu
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanunu
Ziddiyyәt qanunu

191 a=a – hansı qanunun düsturudur?

•

Kafi әsas qanununun
Eyniyyәt qanununun
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanununun düsturudur
Ziddiyyәt qanununun
Üçüncünü istisna qanununun

192 a ^ ┐ a – hansı qanunun düsturudur?

•

Kafi әsas qanununun
Ziddiyyәt qanununun
Eyniyyәt qanununun
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanununun
Üçüncünü istisna qanununun

193 av┐a  hansı qanunun düsturudur?

•

Kafi әsas qanunu
Üçüncünü istisna qanunu
Eyniyyәt qanunu
Әksliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanunu
Ziddiyyәt qanunu

194 Aşağıdakılardan hansı müqәddimәlәrin qaydalarına aid deyil?

•

Müqәddimәlәrdәn biri xüsusi hökmdürsә, nәticә dә xüsusi olacaq
İki iqrari hökmdәn nәticә çıxarmaq olmaz
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•

Iki inkari hökmdәn nәticә çıxarmaq olmaz
Iki xüsusi hökmdәn nәticә çıxarmaq olmaz
Müqәddimәlәrdәn biri inkari hökmdürsә, nәticә dә inkari olacaq

195 Hansı fiqurun 6 düzgün modusu var?

•

Heç birinin
III
I
II
IV

196 Hansı fiqurun 5 düzgün modusu var?

•

Heç birinin
IV
I
II
III

197 Cәmi neçә sillogizm modusu var?

•

257
256
19
235
237

198 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi gәnclәr polis işçisidir

•

Bu hökm dәyişmir
Bәzi polis işçilәri gәncdir
Bәzi polis işçilәri qeyrigәncdirlәr
Bütün polis işçilәri qeyrigәncdir
Heç bir polis işçisi qeyrigәnc deyil

199 ADİUnun bәzi tәlәbәlәri mәntiq öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

200 ADİUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva olunur –
subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

201 Bәzi alimlәr fizikdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?
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•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

202 Bәzi zabitlәr hәkimdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

203 Bәzi zabitlәr hәkim deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

204 Tibb Universitetinin bütün tәlәbәlәri anatomiya öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva olunur –
subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

205 Bәzi tәlәbәlәr birinci kursda oxuyur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

206 Azәrbaycan mәnim vәtәnimdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

207 Bakı Aәrbaycanın paytaxtıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat
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208 Bәzi filosoflar ateistdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

209 Bәzi filosoflar ateist deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

210 Bәzi alimlәr mömindir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

211 Hәr bir müsәlman namaz qılmalıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

212 Bәzi rәssamlar peyzajist deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

213 Bәzi rәssamlar peyzajistdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

214 Bәzi elmlәr humanitar elmlәrdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
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Subyekt

215 Bәzi elmlәr humanitar elmlәr deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

216 Bәzi elmlәr fәlsәfi elm deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

217 Verilmiş hökmü dәyişin: Bütün şagirdlәr tәhsil alandır

•

Heç bir qeyritәhsil alan qeyrişagird deyil
Bәzi tәhsil alanlar şagirddir
Bütün tәhsil alanlar şagirddir
Bәzi şagirdlәr tәhsil alandır
Bәzi qeyrişagirdlәr tәhsil alan deyil

218 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi alimlәr professordur

•

Bәzi alimlәr professor deyil
Bütün professorlar alimdir
Heç bir qeyrialim professor deyil
Bәzi alimlәr qeyriprofessor deyil
Bәzi professorlar alimdir

219 Verilmiş hökmü dәyişin: Delfin balıq deyil

•

Bәzi qeyribalıqlar delfindir
Heç bir balıq delfin deyil
Bütün qeyridelfinlәr balıqdır
Bütün balıqlar qeyridelfindir
Bu hökm dәyişmir

220 Verilmiş hökmü dәyişin: Bütün cinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir

•

Bütün qeyricinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir
Bütün ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işidir
Bәzi cinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisә deyil
Bәzi ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işlәridir
Heç bir qeyricinayәt işi ictimaitәhlükәli hadisә deyil

221 Verilmiş hökmü dәyişin: Vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb
olunmalıdır

•

Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn bәzilәri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn bәzilәri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәrdir
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•

Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn heç biri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Heç bir vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs qeyricinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunan deyil
Bu hökm dәyişmir

222 Verilmiş hökmü dәyişin: Din elmi tәlim deyil

•

Bütün dinlәr qeyrielmi tәlimdir
Heç bir elmi tәlim din deyil
Bütün elmi tәlimlәr dindәn uzaqdır
Bu hökm dәyişmir
Heç bir elmi tәlim qeyridin deyil

223 Verilmiş hökmü dәyişin: İkinci kursun bәzi tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan verdi

•

Bu hökm dәyişmir
Mәntiqdәn imtahan verәnlәrin bәzilәri ikinci kursun tәlәbәlәridir
Bütün ikinci kurs tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan verdi
Bütün mәntiqdәn imtahan verәnlәr ikinci kursun tәlәbәlәridir
Heç bir ikinci kursun tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan vermәdi

224 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi gәnclәr polis işçisidir

•

Bu hökm dәyişmir
Bәzi polis işçilәri qeyrigәnc deyil
Bütün polis işçilәri qeyrigәncdir
Bәzi polis işçilәri gәncdir
Heç bir polis işçisi qeyrigәnc deyil

225 Verilmiş hökmü çevirin: Bütün şagirdlәr tәhsil alandır

•

Bәzi qeyrişagirdlәr tәhsil alan deyil
Heç bir şagird qeyritәhsil alan deyil
Bütün tәhsil alanlar şagirddir
Bәzi şagirdlәr tәhsil alandır
Bәzi tәhsil alanlar şagirddir

226 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi alimlәr professordur

•

Bәzi alimlәr professor deyil
Bәzi alimlәr qeyriprofessor deyil
Bütün professorlar alimdir
Heç bir qeyrialim professor deyil
Bәzi professorlar alimdir

227 Verilmiş hökmü çevirin: Delfin balıq deyil

•

Bәzi qeyribalıqlar delfindir
Bütün delfinlәr qeyribalıqdır
Heç bir balıq delfin deyil
Bütün balıqlar qeyridelfindir
Bu hökm çevrilmir

228 Verilmiş hökmü çevirin: Bütün cinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir

•

Bütün qeyricinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir
Heç bir cinayәt işi qeyriictimaitәhlükәli hadisә deyil
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•

Bәzi cinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisә deyil
Bәzi ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işlәridir
Bütün ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işidir

229 Bәzi elmlәr fәlsәfi elmdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

230 Bәzi tәlәbәlәr filoloqdur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

231 Bәzi tәlәbәlәr filoloq deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

232 Bәzi düzbucaqlar kvadrat deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

233 Bәzi düzbucaqlar kvadratdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

234 Bütün vәkillәr hüquqşünasdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

235 Bәzi hüquqşünaslar vәkil deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
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•

Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

236 Hәr şey dәyişir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

237 Hәr bir tәrif hökmlә ifadә olunur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

238 Heç bir adam hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt,
yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

239 Bәzi cinayәt işlәri oğurluq deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

240 Bütün oğurluqlar cinayәtdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

241 Xüsusi adlar böyük hәrflә yazılır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
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242 Hәr parıldayan qızıl deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

243 Bütün şahidlәr mәhkәmәdә iştirak edir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

244 Bәzi şahidlәr mәhkәmәdә iştirak edir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

245 Bәzi şahidlәr mәhkәmәdә iştirak etmir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

246 Bәzi әlaçılar tәlәbәdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

247 Verilmiş hökmü çevirin: Vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb
olunmalıdır

•

Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn bәzilәri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Heç bir vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs qeyricinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunan deyil
Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn bәzilәri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәrdir
Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn heç biri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Bu hökm çevrilmir

248 Verilmiş hökmü çevirin: Din elmi tәlim deyil
Heç bir elmi tәlim qeyridin deyil

•
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•

Bütün dinlәr qeyrielmi tәlimdir*
Bütün elmi tәlimlәr dindәn uzaqdır
Heç bir elmi tәlim din deyil
Bu hökm çevrilmir

249 Verilmiş hökmü çevirin: İkinci kursun bәzi tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan verdi

•

Heç bir ikinci kursun tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan vermәdi
İkinci kursun bәzi tәlәbәlәri qeyrimәntiqdәn imtahan verәn deyil
Mәntiqdәn imtahan verәnlәrin bәzilәri ikinci kursun tәlәbәlәridir
Bütün ikinci kurs tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan verdi
Bütün mәntiqdәn imtahan verәnlәr ikinci kursun tәlәbәlәridir

250 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: İkinci kursun bәzi tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan
verdi

•

Heç bir ikinci kursun tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan vermәdi
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil
Mәntiqdәn imtahan verәnlәrin bәzilәri ikinci kursun tәlәbәlәridir
Bütün ikinci kurs tәlәbәlәri mәntiqdәn imtahan verdi
Bütün mәntiqdәn imtahan verәnlәr ikinci kursun tәlәbәlәridir

251 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Din elmi tәlim deyil

•

Bütün dinlәr qeyrielmi tәlimdir
Bәzi qeyrielmi tәlimlәr dindir
Bütün elmi tәlimlәr dindәn uzaqdır
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil
Heç bir elmi tәlim qeyridin deyil

252 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs cinayәt
mәsuliyyәtinә cәlb olunmalıdır

•

Qeyricinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmayan şәxslәrdәn heç biri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn bәzilәri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәrdir
Cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmalı şәxslәrdәn heç biri vәzifәsindәn suiistifadә edәnlәr deyil
Heç bir vәzifәsindәn suiistifadә edәn şәxs qeyricinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunan deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil

253 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bütün cinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir

•

Bütün qeyricinayәt işlәri ictimaitәhlükәli hadisәdir
Heç bir qeyriictimaitәhlükәli hadisә cinayәt işi deyil
Heç bir cinayәt işi qeyriictimaitәhlükәli hadisә deyil
Bәzi ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işlәridir
Bütün ictimaitәhlükәli hadisәlәr cinayәt işidir

254 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Delfin balıq deyil

•

Bütün delfinlәr qeyribalıqdır
Bәzi qeyribalıqlar delfindir
Heç bir balıq delfin deyil
Bütün qeyridelfinlәr balıqdır
Bütün balıqlar qeyridelfindir
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255 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi alimlәr professordur

•

Bәzi professorlar alimdir
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil
Bütün professorlar alimdir
Heç bir qeyrialim professor deyil
Bәzi alimlәr qeyriprofessor deyil

256 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bütün şagirdlәr tәhsil alandır

•

Heç bir şagird qeyritәhsil alan deyil
Heç bir qeyritәhsil alan şagird deyil
Bütün tәhsil alanlar şagirddir
Bәzi tәhsil alanlar şagirddir
Bәzi qeyrişagirdlәr tәhsil alan deyil

257 Bütün insanlar şüurludur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

258 Heç bir heyvan şüurlu deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

259 Moskva şәhәri Rusiyanın paytaxdıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

260 Hәr bir cinayәt qanunla cәzalandırılmalıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt,
yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

261 Kvadrat tәrәflәri bәrabәr olan düzbucaqlıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt,
yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
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Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

262 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi sözlәr isim deyil

•

Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bәzi sözlәr qeyriisimdir
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyriisimlәr sözdür

263 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi hәkimlәr pediatr deyil

•

Heç bir qeyrihәkim pediatr deyil
Bәzi hәkimlәr qeyripediatrdır
Bәzi qeyripediatrlar hәkimdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyripediatrlar hәkimdir

264 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi cinayәtlәr oğurluq deyil

•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq deyil
Bәzi hökcinayәtlәrmlәr qeyrioğurluqdur
Bәzi qeyrioğurluqlar cinayәtdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrioğurluqlar cinayәtdir

265 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi şagirdlәr әlaçı deyil

•

Heç bir qeyrişagird әlaçı deyil
Bәzi şagirdlәr qeyriәlaçıdır
Bәzi qeyriәlaçılar şagirddir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrişagirdlәr әlaçıdır

266 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi elmlәr humanitar deyil

•

Heç bir qeyrielm humanitar deyil
Bәzi elmlәr qeyrihumanitardır
Bәzi qeyrihumanitarlar elmdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrielmlәr humanitardır

267 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi tәlәbәlәr zәrbәçi deyil

•

Heç bir qeyritәlәbә zәrbәçi deyil
Bәzi tәlәbәlәr qeyrizәrbәçidir
Bәzi qeyrizәrbәçilәr tәlәbәdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyritәlәbәlәr zәrbәçidir

268 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi heyvanlar mәmәli deyil

•

Heç bir qeyriheyvan mәmәli deyil
Bәzi heyvanlar qeyrimәmәlidir
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•

Bәzi qeyrimәmәlilәr heyvandır
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyriheyvanlar mәmәlidir

269 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi göbәlәklәr yemәli deyil

•

Heç bir qeyrigöbәlәk yemәli deyil
Bәzi göbәlәklәr qeyriyemәlidir
Bәzi qeyriyemәlilәr göbәlәkdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrigöbәlәklәr yemәlidir

270 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi vәrdişlәr faydalı deyil

•

Heç bir qeyrivәrdiş faydalı deyil
Bәzi vәrdişlәr qeyrifaydalıdır
Bәzi qeyrifaydalılar vәrdişdir
Bütün qeyrivәrdişlәr faydalıdır
Bu hökmü çevirmәk olmur

271 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi sözlәr isimdir

•

Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bәzi sözlәr qeyriisim deyil
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyriisimlәr sözdür

272 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi hәkimlәr pediatrdır

•

Heç bir qeyrihәkim pediatr deyil
Bәzi hәkimlәr qeyripediatr deyil
Bәzi qeyripediatrlar hәkimdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyripediatrlar hәkimdir

273 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi cinayәtlәr oğurluqdur

•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq deyil
Bәzi hökcinayәtlәrmlәr qeyrioğurluq deyil
Bәzi qeyrioğurluqlar cinayәtdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrioğurluqlar cinayәtdir

274 Mәntiq elmi nәyi öyrәnir?

•

66
Tәfәkkürün forma vә qanunlarını öyrәnir
Predmet vә hadisәlәrin dәyişikliklәri vә inkişafındakı qanunauyğunluqlarını ifadә edir.
Fikirlәrdәki әlaqәlәr vә qanunauyğunluqları ifadә edir.
Idrak prosesini öyrәnir
Tәfәkkürlә dilin vәhdәtini öyrәnir.

275 Gerçәkliyin insan beynindә inikasına nә deyilir?

•

Mәfhum
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•

İdrak
Mәntiq
Tәfәkkür
Mühakimә

276 GerçәkliIin insan beInindә inikası neçә formada baş verir?

•

3
2
5
4
1

277 Fikrin mәntiqi forması nәdir?

•

Fikrin mәzmununun gerçәkliIә uyğun gәlmәsidir.
Konkret fikrin mәntiqi quruluşudur
Fikrin gözәl ifadә olunmasıdır
Anlayış vә sözün vәhdәtidir
QeIrimәntiqi terminlәrin әlaqәsidir

278 Nә üçün klassik (formal) mәntiqin qanunlarına formal qanunlar deIirlәr?

•

Çünki onlar hissi idrakın formalarını öIrәnir
Çünki onlar mәntiqi düşüncәni şәrtlәndirәn әmәliIYatların formalarına diqqәt Ietirir
Çünki onlar tәfәkkürün qanunauyğunluqlarını açmağa Iönәlib;
Çünki onlar tәfәkkürün mәzmununu açmağa Iönәlib;
Çünki onlar forma vә mәzmunun dyalektikasını öIrәnir;

279 Mәntiqi forma dedikdә nә başa düşülür?

•

ÜmumiIIәtlә, belә anlayış Ioxdur.
Konkret fikrin mәntiqi quruluşu, Yaxud onun elementlәri arasındakı әlaqә üsulu;
Bu vә Ya digәr fikrin müәIIәn ardıcıllığı;
Fikrin ifadә olunma üsulları vә vasitәlәri başa düşülür;
Mәntiqi tәfәkkürün formalarının öIrәnilmәsi başa düşülür;

280 Mәntiq elmi nәyi öyrәnir?

•

Insan idrakının pillәlәrini
Düzgün tәfәkkürün forma vә qanunlarını
DiskussiYa aparmağı, mübahisә etmәk bacarığını
Insan tәfәkkürünün formallığını
Mәntiq qanunlarını

281 Mәntiq qanunları dedikdә nә başa düşülür?

•

Tәfәkkürümüzdәki immanent ziddiyyәtlәr
Tәfәkkürümüzün tabe olduğu tәlәblәr vә normalar
Istәnilәn şәraitdә biliyin hәqiqiliyi
Tәfәkkürü şәrtlәndirәn mәqsәdlәrin qoyuluşu
Tәfәkkürün qurulma ardıcıllığı

282 Mühakimә prosesindә mәntiqi sәhv mümkündür, belә ki:

•

Ona görә ki, subyekt mәntiq qanunlarını bilmir
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•

Ona görә ki, subyekt bilәrәk vә ya bilmәdәn tәfәkkürün qaydalarını pozur
Ona görә ki, insan tәfәkkürü az öyrәnilmiş sahәdir
Ona görә ki, insan bütövlükdә dünYanı dәrk edә bilmәz
Mühakimә prosesindә mәntiqi sәhv qeIrimümkündür

283 Mәntiqi nә üçün öyrәnmәk lazımdır?

•

Mәntiqin öyrәnilmәsi mәcbur deyil, bu hәr kәsin şәxsi seçimidir
Әsaslandırılmış mühakimә yürütmәk, mәntiqi sәhvlәrә yol vermәmәk üçün
Istәnilәn mübahisәdә qalib gәlә bilmәk üçün
Gözәl nitqә malik omaq üçün
Gәlәcәkdә elmi sahәdә nailiyyәtlәr qazanıb, uğur әldә edә bilmәk üçün

284 Formal mәntiq qanunlarının tәbiәt qanunlarından fәrqi nәdәdir?

•

Tәbiәt qanunlarına müdaxilә etmәk olmaz, mәntiq qanunlarını isә istәnilәn sәmtә yönәltmәk mümkündür
Tәbiәt qanunları özözünә fәaliyyәt göstәrir, mәntiq qanunlarının fәaliyyәti isә insanlardan asılıdır
Tәbiәt qanunları obyektivdir, mәntiq qanunları isә subyektiv
Tәbiәt qanunlarını pozmaq qeyrimümkündür, mәntiq qanunları isә pozula bilәr
Heç bir fәrq yoxdur, çünki hәr ikisi dә qanundur

285 Tәfәkkürün formaları hansılardır?

•

Nitq, düşüncә, idrak
Anlayış, hökm, әqli nәticә
Duyğu, qavrayış, tәsәvvür
Hissi vә mәntiqi idrak
yaddaş, diqqәt, tәxәyyül

286 Fikirlәrdәn birinin hәqiqiliIi digәrinin hәqiqiliIini şәrtlәndirirsә, buna nә deIilir?

•

Sillogizm
Mәntiqi qanun
Mәntiqi tәfәkkür
Mәntiqi forma
Mәntiqi düstur

287 Fikrin mәzmununun gerçәkliyә uyğun gәlmәsi nәdir?

•

Idrak
Hәqiqәt
Deduksiya
Mәntiqi әlaqә
Düzgün tәfәkkür

288 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi gәnclәr polis işçisidir

•

Heç bir polis işçisi qeyrigәnc deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil
Bәzi polis işçilәri qeyrigәnc deyil
Bütün polis işçilәri qeyrigәncdir
Bәzi polis işçilәri gәncdir

289 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi tәlәbәlәr bakılı deyil

•

Bәzi qeyribakılılar tәlәbәdir
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•

Bu hökm dәyişmir
Heç bir tәlәbә qeyri bakılı deyil
Bәzi tәlәbәlәr qeyribakılıdır
Heç bir qeyribakılı tәlәbә deyil

290 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi tәlәbәlәr bakılı deyil

•

Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq mümkün deyil
Bәzi qeyribakılılar tәlәbәdir
Heç bir tәlәbә qeyri bakılı deyil
Bәzi tәlәbәlәr qeyribakılıdır
Heç bir qeyribakılı tәlәbә deyil

291 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi tәlәbәlәr bakılı deyil

•

Bәzi qeyribakılılar tәlәbәdir
Bәzi tәlәbәlәr qeyribakılıdır
Heç bir tәlәbә qeyri bakılı deyil
Bu hökm dәyişmir
Heç bir qeyribakılı tәlәbә deyil

292 Hansı mürәkkәb ixtisarı sillogizm prоqressiv sillоgizmdә böyük müqәddimәlәrin atılması, iхtisar
edilmәsi ilә әmәlә gәlir?

•

Belә mürәkkәb ixtisarı sillogizm yoxdur
Prоqressiv sоrit
Reqressiv sоrit
Entimema
Epiхerema

293 Hәr bir cinayәt qanunla cәzalandırılmalıdır, çünki о, ictimaitәhlükәli hadisәdir.

•

Bu, proqressiv soritdir
Bu, epixeremadir
Bu, entimemadir
Bu, soritdir
Bu, reqressiv soritdir

294 Hansı sillogizmә tәqsimiqәti sillogizm deyilir?

•

Müqәddimәlәrdәn biri tәqsimi, digәri implikativ hökm olan sillogizmә
Müqәddimәlәrdәn biri tәqsimi, digәri qәti hökm olan sillogizmә
Müqәddimәlәri vә nәticәsi tәqsimi hökm olan sillogizmә
Belә sillogizm yoxdur
Müqәddimәlәrdәn biri tәqsimi, digәri şәrti hökm olan sillogizmә

295 Hansı sillogizmә şәrtiqәti sillogizm deyilir?

•

Müqәddimәlәrdәn biri tәqsimi, digәri şәrti hökm olan sillogizmә
Müqәddimәlәrdәn biri şәrti hökm, digәri isә, qәti hökm olan sillogizmә
Müqәddimәlәri vә nәticәsi tәqsimi hökm olan sillogizmә
Müqәddimәlәrdәn biri tәqsimi, digәri qәti hökm olan sillogizmә
Belә sillogizm yoxdur

296 Şәrtiqәti sillogizmin neçә modusu(növü) var?
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•

Bu sillogizmin modusu yoxdur
4
2
3
5

297 Şәrtiqәti sillogizmin neçә düzgün modusu(növü) var?

•

5
2
1
3
4

298 Şәrtiqәti sillogizmin neçә ehtimali modusu(növü) var?

•

Bu sillogizmin ümumiyyәtlә modusu Yoxdur
2
3
4
5

299 Aşağıdakılardan hansı tәqsimiqәti sillogizmin modusu deyil?

•

Әgәr Asa, onda Bdir, A deyil, onda B deyil (A →B) Δ ˥A → ˥B
Әgәr ya A, ya da Bsә vә Bsә, onda A deyil (A V B) Δ B → ˥A
Әgәr Asa, onda Pdir vә Adır, demәli Pdir. (A →P) Δ A, →P
Әgәr Asa, onda Bdir, B deyil, onda A deyil. (A →B), ˥B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir vә Adir, demәli Bdir (A →B) Δ A, →B

300 Aşağıdakılardan hansı tәqsimiqәti sillogizmin quraşdırıcı modusudur?

•

Әgәr Ya A, Ya da Bsә vә Bsә, onda A deyil (A V B) Δ B → ˥A
Әgәr Asa, onda Pdir vә Adır, demәli Pdir. (A →P) Δ A, →P*
Әgәr Asa, onda Bdir, B deyil, onda A deyil. (A →B), ˥B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir vә Adir, demәli Bdir (A →B) Δ A, →B
Әgәr Asa, onda Bdir, A deyil, onda B deyil (A →B) Δ ˥A → ˥B

301 Aşağıdakılardan hansı tәqsimiqәti sillogizmin dağıdıcı modusudur?

•

Әgәr Ya A, Ya da Bsә vә Bsә, onda A deyil (A V B) Δ B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir, B deyil, onda A deyil. (A →B), ˥B → ˥A
Әgәr Asa, onda Pdir vә Adır, demәli Pdir. (A →P) Δ A, →P
Әgәr Asa, onda Bdir vә Adir, demәli Bdir (A →B) Δ A, →B
Әgәr Asa, onda Bdir, A deyil, onda B deyil (A →B) Δ ˥A → ˥B

302 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi şagirdlәr әlaçıdır

•

Heç bir qeyrişagird әlaçı deyil
Bәzi şagirdlәr qeyriәlaçı deyil
Bәzi qeyriәlaçılar şagirddir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrişagirdlәr әlaçıdır

303 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi elmlәr humanitardır
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•

Heç bir qeyrielm humanitar deyil
Bәzi elmlәr qeyrihumanitar deyil
Bәzi qeyrihumanitarlar elmdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrielmlәr humanitardır

304 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi tәlәbәlәr zәrbәçidir

•

Heç bir qeyritәlәbә zәrbәçi deyil
Bәzi tәlәbәlәr qeyrizәrbәçi deyil
Bәzi qeyrizәrbәçilәr tәlәbәdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyritәlәbәlәr zәrbәçidir

305 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi heyvanlar mәmәlidir

•

Heç bir qeyriheyvan mәmәli deyil
Bәzi heyvanlar qeyrimәmәli deyil
Bәzi qeyrimәmәlilәr heyvandır
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyriheyvanlar mәmәlidir

306 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi göbәlәklәr yemәlidir

•

Heç bir qeyrigöbәlәk yemәli deyil
Bәzi göbәlәklәr qeyriyemәli deyil
Bәzi qeyriyemәlilәr göbәlәkdir
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyrigöbәlәklәr yemәlidir

307 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi vәrdişlәr faydalıdır

•

Heç bir qeyrivәrdiş faydalı deyil
Bәzi vәrdişlәr qeyrifaydalı deyil
Bәzi qeyrifaydalılar vәrdişdir
Bütün qeyrivәrdişlәr faydalıdır
Bu hökmü çevirmәk olmur

308 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi sözlәr isim deyil

•

Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi sözlәr qeyriisimdir
Bәzi qeyriisimlәr hökmdür
Bütün qeyriisimlәr sözdür

309 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi hәkimlәr pediatr deyil

•

Heç bir qeyrihәkim pediatr deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi hәkimlәr qeyripediatrdır
Bәzi qeyripediatrlar hәkimdir
Bütün qeyripediatrlar hәkimdir

310 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi cinayәtlәr oğurluq deyil
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•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi hökcinayәtlәrmlәr qeyrioğurluqdur
Bәzi qeyrioğurluqlar cinayәtdir
Bütün qeyrioğurluqlar cinayәtdir

311 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi şagirdlәr әlaçı deyil

•

Heç bir qeyrişagird әlaçı deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi şagirdlәr qeyriәlaçıdır
Bәzi qeyriәlaçılar şagirddir
Bütün qeyrişagirdlәr әlaçıdır

312 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi elmlәr humanitar deyil

•

Heç bir qeyrielm humanitar deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi elmlәr qeyrihumanitardır
Bәzi qeyrihumanitarlar elmdir
Bütün qeyrielmlәr humanitardır

313 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi tәlәbәlәr zәrbәçi deyil

•

Heç bir qeyritәlәbә zәrbәçi deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi tәlәbәlәr qeyrizәrbәçidir
Bәzi qeyrizәrbәçilәr tәlәbәdir
Bütün qeyritәlәbәlәr zәrbәçidir

314 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi heyvanlar mәmәli deyil

•

Heç bir qeyriheyvan mәmәli deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi heyvanlar qeyrimәmәlidir
Bәzi qeyrimәmәlilәr heyvandır
Bütün qeyriheyvanlar mәmәlidir

315 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi göbәlәklәr yemәli deyil

•

Heç bir qeyrigöbәlәk yemәli deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi göbәlәklәr qeyriyemәlidir
Bәzi qeyriyemәlilәr göbәlәkdir
Bütün qeyrigöbәlәklәr yemәlidir

316 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi vәrdişlәr faydalı deyil

•

Heç bir qeyrivәrdiş faydalı deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi vәrdişlәr qeyrifaydalıdır
Bәzi qeyrifaydalılar vәrdişdir
Bütün qeyrivәrdişlәr faydalıdır

317 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi sözlәr isimdir
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•

Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bәzi isimlәr sözdür
Bәzi sözlәr qeyriisim deyil
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Bütün qeyriisimlәr sözdür

318 Fikrin mәntiqi formasını müәyyәnlәşdirmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

Mәntiq qanunlarını bilmәk lazımdır
Qeyrimәntiqi terminlәrin mәzmunundan tәcrid olunmaq lazımdır
Onu düstur formasında Yazmaq lazımdır
Nәqli cümlәlәrdәn istifadә etmәk lazımdır
Bir vә Ya bir neçә hökmdәn nәticә çıxarmaq lazımdır

319 Fikirlәr arasındakı әlaqә nәdәn asılı olur?

•

Bunların hәr birindәn
Onların mәntiqi formasından
Onların mәntiqi mәzmunundan
Mәntiq baglayıcılarından
Onun düsturla ifadә olunubolunmamasından

320 Fikirlәr arasındakı әlaqә nәdәn asılı olur?

•

Bunların hәr birindәn
Onların mәntiqi formasından
Onların mәntiqi mәzmunundan
Mәntiq baglaIıcılarından
Onun düsturla ifadә olunubolunmamasından

321 İşarә nәdir?

•

Bunlardan heç biri
Hәr hansı predmetin nümunәsi, әvәzedicisi kimi çıxış edәn maddi predmet
Hәr hansı predikatın nümunәsi, әvәzedicisi kimi çıxış edәn maddi predmet
Hәr hansı predmetin әlamәtlәrinin mәcmusu
Bunların hәr biri

322 Sintaksis, semantika, praqmatika – hansı elmin sahәlәridir?

•

Ritorika
Semiotika
FilologiYa
Qrammatika
Mәntiq

323 Ad nәdir?

•

Xüsusi isimdir
Konkret predmeti işarә edәn söz vә Ya söz birlәşmәsi
Konkret insanı başqalarından fәrqlәndirmәk üçün müraciәt forması
Isim
Söz birlәşmәsinә mәntiqdә ad deIilir

324 Ad ilә onun denotatı arasında hansı әlaqә mövcuddur?
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•

Subyektpredikat әlaqәsi
Adlandırma münasibәti
Mәntiqi qanun әlaqәsi
Üçüncünü istisna qanunu
Mübtәdaxәbәr münasibәti

325 Adın mәnası dedikdә nә başa düşülür?

•

Bunların hamısı
Onun predmetlәr haqqında daşıdığı informasiya
Konkret predmeti işarә edәn söz vә ya söz birlәşmәsi
Onun ifadә üsulu
Onun müxtәlif dillәrdә fәrqli tәlәffüz olunması

326 Predmetlәr sistemini işarә edәn adlar:

•

Mülahizәlәrdir
Ümumi adlardır
Fәrdi adlardır
Xüsusi adlardır
Predikatorlardır

327 Fәrdi adlar:

•

Predmetlәr çoxluğunu işarә edir
Bir predmeti işarә edir
Insanları işarә edir
Ümumi isimlәri işarә edir
Mәntiqi terminlәri işarә edir

328 Adlar haqqında nәzәriyyәyә nә deyilir?

•

Semantika
Adlandırma nәzәriyyәsi
KantLaplas nәzәriyyәsi
Aristotel mәntiqi
Işarә indeksi

329 Hansı adlara boşluq, heçlik adları deIilir?

•

Belә adlar yoxdur
Denotatı olmayan
Mәnası olmayan
Omonim sözlәrlә ifadә olunan
Antonim sözlәrlә ifadә olunan

330 Adlandırma nәzәriyyәsinin әsas anlayışı nәdir?

•

Düstur
Ad
Predmet
Subyekt
Predikat

331 Semantik kateqoriyalar nәyә deyilir?
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•

Hәr hansı bir müstәqil mәnaya malik olan süni dil vasitәlәrinә
Hәr hansı bir müstәqil mәnaya malik olan tәbii dil vasitәlәrinә
Ad ilә onu denotatı arasındakı әlaqәyә
Hәr hansı bir müstәqil mәnaya malik olmayan tәbii dil vasitәlәrinә
Hәr hansı bir müstәqil mәnaya malik olmayan süni dil vasitәlәrinә

332 İşarәlәr neçә cür olur?

•

8
3
2
4
6

333 İşarәlәr haqqında elm necә adlanır?

•

Praqmaika
Semiotika
Semantika
Qrammatika
Sintaksis

334 Adın işarә etdiyi predmet necә adlanır?

•

Subyekt
Denotat
Әşya
Simvol
Predikat

335 Predmetlilik prinsipi nәyi ifadә edir?

•

Belә prinsip yoxdur
Bu prinsipә görә hәr bir cümlә adların denotatı haqqında mәlumat verir
Bu prinsipә görә hәr bir ad bir denotata malik olmadır.
Bu prinsipә görә hökm yalnız nәqli cümlәlәrlә ifadә olunmalıdır.
Bu prinsipә görә iki inkari hökmdәn nәticә çıxarmaq olmaz

336 İki ad eIni predmeti işarә edirsә, onda bu adlardan birini digәri ilә әvәz etsәk, cümlәnin hәqiqilik
qiImәti dәIişmәz – bu, hansı prinsipdir?

•

Qanunauyğunluq prinsipi
Qarşılıqlı әvәz etmә prinsipi
Birmәnalılıq prinsipi
ObIektivlik prinsipi
Predmetlilik prinsipi

337 Aşağıdakılardan hansı tәqsimiqәti sillogizmin ehtimaliquraşdırıcı modusudur?

•

Әgәr Ya A, Ya da Bsә vә Bsә, onda A deyil (A V B) Δ B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir vә Adir, demәli Bdir (A →B) Δ A, →B
Әgәr Asa, onda Pdir vә Adır, demәli Pdir. (A →P) Δ A, →P
Әgәr Asa, onda Bdir, B deyil, onda A deyil. (A →B), ˥B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir, A deyil, onda B deyil (A →B) Δ ˥A → ˥B
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338 Aşağıdakılardan hansı tәqsimiqәti sillogizmin ehtimalidağıdıcı modusudur?

•

Әgәr Ya A, Ya da Bsә vә Bsә, onda A deyil (A V B) Δ B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir, A deyil, onda B deyil (A →B) Δ ˥A → ˥B
Әgәr Asa, onda Pdir vә Adır, demәli Pdir. (A →P) Δ A, →P
Әgәr Asa, onda Bdir, B deyil, onda A deyil. (A →B), ˥B → ˥A
Әgәr Asa, onda Bdir vә Adir, demәli Bdir (A →B) Δ A, →B

339 Aşağıdakılardan hansı sadә konstruktiv dilemmanın düsturudur?

•

(A →B),(A →C),( ˥A V ˥C) → ˥A
(A →B), (C →B), (A VC) →B
(A V B) Δ B → ˥A, (A V B) Δ A→˥B
(A V B) Δ˥B→A, (A V B) Δ ˥A→B
A → B; (A VB) Δ (B VC) → (A VB)

340 Aşağıdakılardan hansı sadә denstruktiv dilemmanın düsturudur?

•

(A →B), (C →B), (A VC) →B
(A →B),(A →C),( ˥A V ˥C) → ˥A
(A V B) Δ B → ˥A, (A V B) Δ A→˥B
(A V B) Δ˥B→A, (A V B) Δ ˥A→B
A → B; (A VB) Δ (B VC) → (A VB)

341 Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb konstruktiv dilemmanın düsturudur?

•

(A V B) Δ˥B→A, (A V B) Δ ˥A→B
(A →B), (C →D), (B V D) →(A V C)
(A →B), (C →B), (A VC) →B
(A →B),(A →C),( ˥A V ˥C) → ˥A
(A →B), (C →D), (˥B V ˥D) →(˥A V ˥C)

342 Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb denstruktiv dilemmanın düsturudur?

•

(A V B) Δ˥B→A, (A V B) Δ ˥A→B
(A →B), (C →D), (˥B V ˥D) →(˥A V ˥C)
(A →B), (C →B), (A VC) →B
(A →B),(A →C),( ˥A V ˥C) → ˥A
(A →B), (C →D), (B V D) →(A V C)

343 Aşağıdakılardan hansı xalistәqsimi sillogizmin növü deyil?

•

İki ehtimal
Soritlәr
Dilemmalar
Polilemmalar
Trilemmalar

344 Aşağıdakı sözlәrdәn hansı Iunancadan tәrcümәdә İki ehtimal demәkdir?

•

Dixotomiya
Dilemma
Polilemma
Trilemma
Sorit
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345 Aşağıdakı sözlәrdәn hansı Iunancadan tәrcümәdә ikiiә bölmә demәkdir?

•

Sorit
Dixotomiya
Dilemma
Polilemma
Trilemma

346 Bu, necә sillogizmdir? –

•

Reqressiv pоlisillоgizm
Prоqressiv pоlisillоgizm
Iхtisari sillоgizm
Reqressiv sоrit
Prоqressiv sоrit

347 Bu, necә sillogizmdir? –

•

Prоqressiv pоlisillоgizm
Reqressiv pоlisillоgizm
Iхtisari sillоgizm
Reqressiv sоrit
Prоqressiv sоrit

348 Prоqressiv sоritin başqa adı necәdir?

•

Bәhmәnyar soriti
Qoklen soriti
Aristotel soriti
Leibnis soriti
Hegel soriti

349 Reqressiv sоritin başqa adı necәdir?

•

Bәhmәnyar soriti
Aristotel soriti
Qoklen soriti
Leibnis soriti
Hegel soriti

350 Tezis nәdir?

•

Elmi mәqalәdir
Sübuta ehtiyacı olan müddәadır
Sübutun әsaslandırıldığı fikirlәr, müddәalardır
Fikirlәr arasındakı mәntiqi әlaqәdir
Fәlsәfi anlayışdır

351 Dәlil nәdir?

•

Elmi mәqalәdir
Tezisin әsaslandırıldığı fikirlәr, müddәalardır
Sübuta ehtiyacı olan müddәadır
Fikirlәr arasındakı mәntiqi әlaqәdir
Fәlsәfi anlayışdır
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352 Nümayiş nәdir?

•

Kütlәvi etiraz üsuludur
Tezislәr arasındakı mәntiqi әlaqәdir
Sübuta ehtiyacı olan müddәadır
Sübutun әsaslandırıldığı fikirlәr, müddәalardır
Fәlsәfi anlayışdır

353 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi hökmlәr tәrif deyil

•

Heç bir qeyrihökm tәrif deyil
Bәzi hökmlәr qeyritәrif deyil
Bәzi qeyritәriflәr hökmdür
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün qeyritәriflәr hökmdür

354 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi hökmlәr tәrif deyil

•

Heç bir qeyrihökm tәrif deyil
Bu hökmü dәyişmәk olmur
Bәzi hökmlәr qeyritәrifdir
Bәzi qeyritәriflәr hökmdür
Bütün qeyritәriflәr hökmdür

355 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi hәkimlәr pediatrdır

•

Heç bir qeyrihәkim pediatr deyil
Bütün pediatrlar hәkimdir
Bәzi hәkimlәr qeyripediatr deyil
Bәzi qeyripediatrlar hәkimdir
Bütün qeyripediatrlar hәkimdir

356 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi cinayәtlәr oğurluqdur

•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq deyil
Hәr bir oğurluq cinayәtdir
Bәzi cinayәtlәrmlәr qeyrioğurluq deyil
Bәzi qeyrioğurluqlar cinayәtdir
Bütün qeyrioğurluqlar cinayәtdir

357 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi şagirdlәr әlaçıdır

•

Heç bir qeyrişagird әlaçı deyil
Bәzi әlaçılar şagirddir
Bәzi şagirdlәr qeyriәlaçı deyil
Bәzi qeyriәlaçılar şagirddir
Bütün qeyrişagirdlәr әlaçıdır

358 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi elmlәr humanitardır

•

Heç bir qeyrielm humanitar deyil
Bәzi humanitarlar elmdir
Bәzi elmlәr qeyrihumanitar deyil
Bәzi qeyrihumanitarlar elmdir
Bütün qeyrielmlәr humanitardır
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359 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi tәlәbәlәr zәrbәçidir

•

Heç bir qeyritәlәbә zәrbәçi deyil
Bәzi zәrbәçilәr tәlәbәdir
Bәzi tәlәbәlәr qeyrizәrbәçi deyil
Bәzi qeyrizәrbәçilәr tәlәbәdir
Bütün qeyritәlәbәlәr zәrbәçidir

360 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi heyvanlar mәmәlidir

•

Heç bir qeyriheyvan mәmәli deyil
Bәzi mәmәlilәr heyvandır
Bәzi heyvanlar qeyrimәmәli deyil
Bәzi qeyrimәmәlilәr heyvandır
Bütün qeyriheyvanlar mәmәlidir

361 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi göbәlәklәr yemәlidir

•

Heç bir qeyrigöbәlәk yemәli deyil
Bәzi yemәlilәr göbәlәkdir
Bәzi göbәlәklәr qeyriyemәli deyil
Bәzi qeyriyemәlilәr göbәlәkdir
Bütün qeyrigöbәlәklәr yemәlidir

362 Verilmiş hökmü dәyişin: ADİUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir

•

Bütün ADİU tәlәbәlәri qeyriAzәrbaycan tarixi öyrәnәndir
Azәrbaycan tarixini öyrәnәnlәrin bәzisi ADİUnun tәlәbәlәridir
ADİUnun bәzi tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir
Heç bir ADİU tәlәbәsi qeyriAzәrbaycan tarixi öyrәnәn deyil
Bu hökm dәyişmir

363 Verilmiş hökmü çevirin: ADİUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir

•

Bütün ADİU tәlәbәlәri qeyriAzәrbaycan tarixi öyrәnәndir
Heç bir ADİU tәlәbәsi qeyriAzәrbaycan tarixi öyrәnәn deyil
Azәrbaycan tarixini öyrәnәnlәrin bәzisi ADİUnun tәlәbәlәridir
ADİUnun bәzi tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir
Bu hökm dәyişmir

364 Verilmiş hökmü dәyişin: Bütün vәkillәr hüquqşünasdır

•

Bәzi qeyrivәkillәr hüquqşünasdır
Bәzi hüquqşünaslar vәkildir
Heç bir vәkil qeyrihüquqşünas deyil
Heç bir qeyrivәkil hüquqşünas deyil
Bu hökm dәyişmir

365 Verilmiş hökmü çevirin: Bütün vәkillәr hüquqşünasdır

•

Heç bir qeyrivәkil hüquqşünas deyil
Heç bir vәkil qeyrihüquqşünas deyil
Bu hökm çevrilmir
Bәzi hüquqşünaslar vәkildir
Bәzi qeyrivәkillәr hüquqşünasdır
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366 Verilmiş hökmü dәyişin: Hәr bir tәrif hökmlә ifadә olunur

•

Bu hökm dәyişmir
Bәzi tәriflәr qeyrihökmlә ifadә olunandır
Heç bir qeyrihökmlә ifadә olunan tәrif deyil
Hökmlә ifadә olunanların bәzisi tәrifdir
Heç bir tәrif qeyrihökmlә ifadә olunan deyil

367 Verilmiş hökmü dәyişin: Heç bir adam hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir

•

Bütün qeyriәzab çәkmәmәli olanlar adamdır
Heç bir hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәli olan qeyriadam deyil
Hәr bir adam qeyri hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir
Bu hökm dәyişmir
Bәzi adamlar hәqiqәtә görә qeyriәzab çәkmәmәlidir

368 Verilmiş hökmü çevirin: Hәr bir tәrif hökmlә ifadә olunur

•

Heç bir qeyrihökmlә ifadә olunan tәrif deyil
Heç bir tәrif qeyrihökmlә ifadә olunan deyil
Hökmlә ifadә olunanların bәzisi tәrifdir
Bu hökm çevrilmir
Bәzi tәriflәr qeyrihökmlә ifadә olunandır

369 Hәr bir ad bir denotata malik olmalıdır  hansı prinsipdir?

•

Qanunauyğunluq prinsipi
Birmәnalılıq prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Predmetlilik prinsipi
Qarşılıqlı әvәz etmә prinsipi

370 Xassә vә münasibәtlәri işarә edәn dil ifadәlәrinin mәntiqi adı necәdir?

•

Semantik kateqoriyalar
Predikatorlar
Mәfhumlar
Funksional işarәlәr
Subyekt

371 Biryerli predikatorlar nәyi ifadә edir?

•

Xassә vә münasibәtlәrin vәhdәtini
Ayrıayrı predmetlәrә aid olan xassәlәri
Müstәqil mәnaya malik tәbii dil vasitәlәrini
Semantik kateqoriyaları
Iki vә daha artıq predmet arasındakı xassәlәri

372 Çoxyerli predikatorlar nәyi ifadә edir?

•

Xassә vә münasibәtlәrin vәhdәtini
Iki vә daha artıq predmet arasındakı xassәlәri
Müstәqil mәnaya malik tәbii dil vasitәlәrini
Semantik kateqoriYaları
Ayrıayrı predmetlәrә aid olan xassәlәri
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373 Tәfәkkürün formaları hansılardır?

•

Anlayış, hökm vә mühakimә
Anlayış, hökm vә әqli nәticә
Duyğu, qavrayış vә tәsәvvür
Qavrayış, hökm vә tәxәyyül
Duyğu, tәsәvvür vә xәyal

374 Deskriptiv ifadәlәrә daxildir:

•

Semantik kateqoriyalar
Adlar, predikatorlar vә funksional işarәlәr
Cümlәlәr, söz birlәşmәlәri vә şәkilçilәr
SubIekt vә predikat
Mәntiqi terminlәr

375 Aşağıdakılardan hansı mәntiqi terminlәrdir?

•

Bunların heç biri
Bütün, bәzi, dır4, lar2, demәli, vә, yaxud, әgәr – onda
Subyekt, predikat
Ki, amma, lakin, guya, ona görә ki, çünki
Predikatorlar, semantik kateqoriyalar

376 Anlayış nәdir?

•

Adla onun denotatı arasındakı münasibәti әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Predmetlәrin mühüm әlamәtlәrini әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Predmetlәr arasındakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәri ifadә edәn tәfәkkür formasıdır
Predmet vә onun әlamәtlәri arasındakı münasibәti әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Sözün başqa cür ifadә olunmasıdır.

377 Әlamәt nәdir?

•

Predmetlәrin ölçülә bilәn parametrlәridir
Predmetlәr arasındakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәr
Predmetlәr arasındakı mәntiqi ardıcıllıq
Predmetlәr arasındakı ziddiIIәtli әlaqәlәrin mәcmusu
Predmetlәri fikrәn tәrkib hissәlәrinә aIırmaqdır

378 Anlayışın mәzmunu dedikdә nә başa düşülür?

•

Konkret anlayışda әks olunan mәnaların mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan mühüm әlamәtlәrin mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan terminlәrin mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan predmetlәrin mәcmusu
Anlayışın denotatı

379 Anlayışın hәcmi dedikdә nә başa düşülür?

•

Konkret anlayışda әks olunan mәnaların mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan predmetlәrin mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan mühüm әlamәtlәrin mәcmusu
Konkret anlayışda әks olunan terminlәrin mәcmusu
Anlayışın denotatı
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380 Hansı anlayışların hәcmi bir elementdәn ibarәt olur?

•

Ümumi
Fәrdi
Mücәrrәd
Heçlik
Müsbәt

381 Hansı anlayışların hәcmi elementlәr çoxluğundan ibarәt olur?

•

Fәrdi
Ümumi
Mücәrrәd
Heçlik
Müsbәt

382 Heç bir elementi olmayan anlayışlar necә adlanır?

•

Fәrdi
Heçlik
Mücәrrәd
Müsbәt
Ümumi

383 Hәcmә görә anlayışların növünü seçin:

•

Nisbi vә mütlәq, Toplayıcı vә qeIriToplayıcı
Fәrdi, ümumi vә boşluq
Konkret, abstrakt vә nisbi
Fәrdi, ümumi vә xüsusi
Nisbi vә mütlәq

384 Mәzmuna görә anlayışların növünü seçin:

•

Nisbi vә mütlәq
Nisbi vә mütlәq, Toplayıcı vә qeIriToplayıcı
Konkret, abstrakt vә nisbi
Fәrdi, ümumi vә boşluq
Fәrdi, ümumi vә xüsusi

385 Ayrıayrı predmetlәrin, Yaxud predmetlәr çoxluğunun әks olunduğu anlayışlar belә adlanır:

•

Mütlәq anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Mücәrrәd anlayışlar
Toplayıcı anlayışlar

386 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi hökmlәr tәrif deyil

•

Heç bir qeyrihökm tәrif deyil
Bәzi qeyritәriflәr hökmdür
Bәzi hökmlәr qeyritәrifdir
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Bütün qeyritәriflәr hökmdür
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387 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi sözlәr isim deyil

•

Bәzi sözlәr vә Yalnız sözlәr isimdir
Bu hökm dәyişmir
Bәzi sözlәr qeyriisimdir
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Heç bir qeyrisöz isim deyil

388 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi sözlәr isim deyil

•

Bәzi sözlәr vә Yalnız sözlәr isimdir
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Bәzi sözlәr qeyriisimdir
Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur

389 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi sözlәr isim deyil

•

Bәzi sözlәr vә Yalnız sözlәr isimdir
Bәzi sözlәr qeyriisimdir
Bәzi qeyriisimlәr sözdür
Heç bir qeyrisöz isim deyil
Bu hökm çevrilmir

390 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi mәmәlilәr uça bilir

•

Bәzi qeyriuça bilәnlәr mәmәlidir
Uça bilәnlәrin bәzisi mәmәlidir
Bәzi mәmәlilәr uça bilmir
Bәzi mәmәlilәr qeyriuça bilәn deyil
Bu hökm dәyişmir

391 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi mәmәlilәr uça bilir

•

Bәzi qeyriuça bilәnlәr mәmәlidir
Bәzi mәmәlilәr qeyriuça bilәn deyil
Uça bilәnlәrin bәzisi mәmәlidir
Bәzi mәmәlilәr uça bilmir
Bu hökm dәyişmir

392 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi mәmәlilәr uça bilir

•

Bәzi qeyriuça bilәnlәr mәmәlidir
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Uça bilәnlәrin bәzisi mәmәlidir
Bәzi mәmәlilәr uça bilmir
Bәzi mәmәlilәr qeyriuça bilәn deyil

393 Verilmiş hökmü dәyişin: Bütün sifәtlәr predmetin әlamәtini bildirir

•

Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәt deyil
Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәtdir
Heç bir sifәt qeyripredmetin әlamәtini bildirmir
Bu hökm dәyişmir
Heç bir qeyrisifәt qeyripredmetin әlamәtini bildirmir
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394 Verilmiş hökmü çevirin: Bütün sifәtlәr predmetin әlamәtini bildirir

•

Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәt deyil
Heç bir sifәt qeyripredmetin әlamәtini bildirmir
Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәtdir
Bu hökm çevrilmir
Heç bir qeyrisifәt qeyripredmetin әlamәtini bildirmir

395 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bütün sifәtlәr predmetin әlamәtini bildirir

•

Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәt deyil
Heç bir qeyripredmetin әlamәtini bildirәn sifәt deyil
Predmetin әlamәtini bildirәnlәrin bәzisi sifәtdir
Heç bir sifәt qeyripredmetin әlamәtini bildirmir
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur

396 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi dram әsәrlәri şeirlә yazılmışdır

•

Heç bir şeirlә yazılan qeyridram әsәri deyil
Bәzi dram әsәrlәri qeyrişeirlә yazılmış deyil
Şeirlә yazılanların bәzilәri dram әsәrlәridir
Heç bir dram әsәri şeirlә yazılmış deyil
Bu hökm çevrilmir

397 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi dram әsәrlәri şeirlә yazılmışdır

•

Heç bir şeirlә yazılan qeyridram әsәri deyil
Şeirlә yazılanların bәzilәri dram әsәrlәridir
Bәzi dram әsәrlәri qeyrişeirlә yazılmış deyil
Heç bir dram әsәri şeirlә yazılmış deyil
Bu hökm dәyişmir

398 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi dram әsәrlәri şeirlә yazılmışdır

•

Heç bir şeirlә yazılan qeyridram әsәri deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Şeirlә yazılanların bәzilәri dram әsәrlәridir
Bәzi dram әsәrlәri qeyrişeirlә yazılmış deyil
Heç bir dram әsәri şeirlә yazılmış deyil

399 Verilmiş hökmü çevirin: Heç bir adam hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir

•

Bütün qeyriәzab çәkmәmәli olanlar adamdır
Hәr bir adam qeyri hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәlidir
Bu hökm dәyişmir
Heç bir hәqiqәtә görә әzab çәkmәmәli olan qeyriadam deyil
Bәzi adamlar hәqiqәtә görә qeyriәzab çәkmәmәlidir

400 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi vәrdişlәr faydalıdır

•

Heç bir qeyrivәrdiş faydalı deyil
Bәzi faydalılar vәrdişdir
Bәzi vәrdişlәr qeyrifaydalı deyil
Bәzi qeyrifaydalılar vәrdişdir
Bütün qeyrivәrdişlәr faydalıdır
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401 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Akula әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heyvanıdır

•

Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Әn qeyritәhlükәli dәniz heivanlarının heç biri akula deyil
Heç bir akula әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı deyil
Әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heivanlarının bәzisi akuladır
Hәr bir әn yırtıcı dәniz heyvanı akuladır

402 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi hәrbi qulluqçular mayordur

•

Heç bir qeyrimayor hәrbi qulluqçu deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrimayor deyil
Bütün mayorlar hәrbi qulluqçudur
Bәzi mayorlar hәrbi qulluqçudur

403 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi hәrbi qulluqçular leytenantdır

•

Heç bir qeyrileytenan hәrbi qulluqçu deyil
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrileytenant deyil
Bu hökmü çevirmәk olmur
Bütün leytenantlar hәrbi qulluqçudur
Bәzi leytenantlar hәrbi qulluqçudur

404 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi hәrbi qulluqçular leytenantdır

•

Bu hökmü dәyişmәk olmaz
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrileytenant deyil
Bütün leytenantlar hәrbi qulluqçudur
Bәzi leytenantlar hәrbi qulluqçudur
Heç bir qeyrileytenant hәrbi qulluqçu deyil

405 (P∩q)U r – bu, necә düsturdur?

•

Bu, mәntiq qanunudur
Neytral düsturdur
Hәmişә doğru düsturdur
Hәmişә Yalan düsturdur
Bu, düstur deyil

406 Düstur ona daxil olan dәiişәnlәrin hәr birindә doğru mәna (qiymәt) alarsa, bu necә düsturdur?

•

Ziddiiiәtli düstur
Hәmişә doğru düstur
Hәmişә Yalan düstur
Neitral düstur
Riyazi düstur

407 Nә üçün klassik (formal) mәntiqin qanunlarına formal qanunlar deyirlәr?

•

Çünki onlar hissi idrakın formalarını öyrәnir
Çünki onlar mәntiqi düşüncәni şәrtlәndirәn әmәliyyatların formalarına diqqәt yetirir
Çünki onlar tәfәkkürün qanunauyğunluqlarını açmağa yönәlib
Çünki onlar tәfәkkürün mәzmununu açmağa yönәlib
Çünki onlar forma vә mәzmunun dialektikasını öyrәnir
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408 Mәntiqi forma dedikdә nә başa düşülür?

•

Ümumiyyәtlә, belә anlayış yoxdur.
Konkret fikrin mәntiqi quruluşu, yaxud onun elementlәri arasındakı әlaqә üsulu
Bu vә ya digәr fikrin müәyyәn ardıcıllığı
Fikrin ifadә olunma üsulları vә vasitәlәri başa düşülür
Mәntiqi tәfәkkürün formalarının öyrәnilmәsi başa düşülür

409 Mәntiq elmi nәyi öyrәnir?

•

Insan idrakının pillәlәrinini
Düzgün tәfәkkürün forma vә qanunlarını
Diskussiya aparmağı, mübahisә etmәk bacarığını
Insan tәfәkkürünün formallığını
Mәntiq qanunlarını

410 Mәntiq qanunları dedikdә nә başa düşülür?

•

Tәfәkkürümüzdәki immanent ziddiyyәrlәr
Tәfәkkürümüzün tabe olduğu tәlәblәr vә normalar
Istәnilәn şәraitdә biliyin hәqiqiliyi
Tәfәkkürü şәrtlәndirәn mәqsәdlәrin qoyuluşu
Tәfәkkürün qurulma ardıcıllığı

411 Mühakimә prosesindә mәntiqi sәhv mümkündür, belә ki:

•

Ona görә ki, subyekt mәntiq qanunlarını bilmir
Ona görә ki, subyekt bilәrәk vә ya bilmәdәn tәfәkkürün qaydalarını pozur
Ona görә ki, insan tәfәkkürü az öyrәnilmiş sahәdir
Ona görә ki, insan bütövlükdә dünyanı dәrk edә bilmәz
Mühakimә prosesindә mәntiqi sәhv qeyrimümkündür

412 Predmetin deyil, onu hәr hansı bir әlamәtinin әks olunduğu anlayışlar belә adlanır:

•

Mütlәq anlayışlar
Abstrakt anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Toplayıcı anlayışlar

413 Müstәqil mövcud ola bilәn predmetlәrin әks olunduğu anlayışlar belә adlanır:

•

Toplayıcı anlayışlar
Mütlәq anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Mücәrrәd anlayışlar

414 Predmetlәrdә bu vә ya digәr әlamәtlәrin, keyfiyyәtlәrin mövcudluğunu әks etdirәn anlayışlar belә
adlanır:

•

Toplayıcı anlayışlar
Müsbәt anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
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Mücәrrәd anlayışlar

415 Göstәrilәn keyfiyyәtin predmetәrә aid olmamasını әks etdirәn anlayışlar belә adlanır:

•

Mütlәq anlayışlar
Mәnfi anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Toplayıcı anlayışlar

416 Predmetlәrdә bu vә ya digәr әlamәtlәrin, keyfiyyәtlәrin mövcudluğunu әks etdirәn anlayışlar belә
adlanır:

•

Toplayıcı anlayışlar
Müsbәt anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Mücәrrәd anlayışlar

417 Göstәrilәn keyfiyyәtin predmetәrә aid olmamasını әks etdirәn anlayışlar belә adlanır:

•

Mütlәq anlayışlar
Mәnfi anlayışlar
Konkret anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Toplayıcı anlayışlar

418 Savadsız tәlәbә, pulsuz adam anlayışları necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

419 Aşağıdakılardan hansı anlayışların yaranmasında iştirak edәn mәntiqi әmәliyyat deyil?

•

Mücәrrәdlәşdirmә
Mәhdudlaşdırma
Müqayisә
Analiz
Sintez

420 Hansı anlayışlarda eynicinsli predmetlәr qrupu vahid tam kimi әks etdirilir?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

421 Hansı anlayışların mәzmununu eynicinsli predmetlәr qrupunun hәr bir elementinin
nümayәndәsinә aid etmәk olmaz?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
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•

Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

422 Әgәr anlayışda әks olunan predmetlәr digәr predmetlәrin mövcudluğunu nәzәrdә tutursa, bu necә
anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Nisbi anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış
Toplayıcı anlayış

423 Baba , nәnә anlayışları necә anlayışlardır?

•

Toplayıcı anlayış
Nisbi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

424 Xoşbәxtlik , gözәllik , şirinlik anlayışları necә anlayışlardır?

•

Mütlәq anlayış
Abstrakt anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Toplayıcı anlayış

425 Qrup anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

426 Varli kişi , gözәl qadın , ağıllı uşaq anlayışları necә anlayışlardır?

•

Toplayıcı anlayış
Müsbәt anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış

427 Hansı sırada konkret anlayışlar göstәrilib?

•

Şüursuz, kasıb, vicdansız
Qәlәm, dәftәr, jurnal
Nәnә, baba, ata, ana
Xalq, ordu, camaat
Ağıllı, gözәl, varlı

428 Müsbәt anlayışların olduğu sıranı göstәrin:

•

Şüursuz, kasıb, vicdansız
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•

Ağıllı, gözәl, varlı
Qәlәm, dәftәr, jurnal
Nәnә, baba, ata, ana
Xalq, ordu, camaat

429 Nisbi anlayışların olduğu sıranı göstәrin:

•

Şüursuz, kasıb, vicdansız
Nәnә, baba, ata, ana
Qәlәm, dәftәr, jurnal
Xalq, ordu, camaat
Ağıllı, gözәl, varlı

430 Mәnfi anlayışların olduğu sıranı göstәrin:

•

Ağıllı, gözәl, varlı
Şüursuz, kasıb, vicdansız
Qәlәm, dәftәr, jurnal
Nәnә, baba, ata, ana
Xalq, ordu, camaat

431 Heçlik, boşluq anlayışlarının olduğu sıranı göstәrin:

•

Şüursuz, kasıb, vicdansız
Şaxta baba, Qar qız, Әbәdi mühәrrik
Qәlәm, dәftәr, jurnal
Nәnә, baba, ata, ana
Ağıllı, gözәl, varlı

432 Ümumi әlamәtlәri olmayan anlayışlar necә anlayışlardır?

•

Kәsişәn
Müqayisә olunmayan
Müqayisә olunan
Uyuşan
Uyuşmayan

433 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi burjua dövlәtlәri federasiyadir

•

Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәri deyil
Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәridir
Bәzi burjua dövlәtlәri qeyrifederasiya deyil
Bütün federasiyalar qeyriburjua dovlәtlәri deyil
Bu hökm dәyişmir

434 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi burjua dövlәtlәri federasiyadir

•

Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәri deyil
Bәzi burjua dövlәtlәri qeyrifederasiya deyil
Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәridir
Bütün federasiyalar qeyriburjua dovlәtlәri deyil
Bu hökm çevrilmir

435 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi burjua dövlәtlәri federasiyadir

•

Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәri deyil
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•

Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Bәzi burjua dövlәtlәri qeyrifederasiya deyil
Bәzi federasiyalar burjua dovlәtlәridir
Bütün federasiyalar qeyriburjua dovlәtlәri deyil

436 Verilmiş hökmü dәyişin: Yer adları böyük hәrflә yazılır

•

Heç bir böyük hәrflә yazılan qeyriyer adi deyil
Bәzi böyük hәrflә yazılanlar yer adlarıdır
Heç bir yer adi kiçik hәrflә yazılmır
Bu hökm dәyişmir
Heç bir kiçik hәrflә yazılan yer adı deyil

437 Verilmiş hökmü çevirin: Yer adları böyük hәrflә yazılır

•

Heç bir böyük hәrflә yazılan qeyriyer adi deyil
Heç bir yer adi kiçik hәrflә yazılmır
Bәzi böyük hәrflә yazılanlar yer adlarıdır
Heç bir kiçik hәrflә yazılan yer adı deyil
Bu hökm çevrilmir

438 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Yer adları böyük hәrflә yazılır

•

Heç bir böyük hәrflә yazılan qeyriyer adi deyil
Heç bir kiçik hәrflә yazılan yer adı deyil
Bәzi böyük hәrflә yazılanlar yer adlarıdır
Heç bir yer adi kiçik hәrflә yazılmır
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur

439 Verilmiş hökmü dәyişin: Oğurluq işi cinayәtdir

•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq işi deyil
Bәzi cinayәtlәr oğurluq işidir
Bu hökm dәyişmir
Heç bir oğurluq işi qeyricinayәt deyil
Bütün cinayәtlәr oğurluq işidir

440 Verilmiş hökmü çevirin: Oğurluq işi cinayәtdir

•

Heç bir qeyricinayәt oğurluq işi deyil
Heç bir oğurluq işi qeyricinayәt deyil
Bu hökm çevrilmir
Bәzi cinayәtlәr oğurluq işidir
Bütün cinayәtlәr oğurluq işidir

441 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Oğurluq işi cinayәtdir

•

Bütün cinayәtlәr oğurluq işidir
Heç bir qeyricinayәt oğurluq işi deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Bәzi cinayәtlәr oğurluq işidir
Heç bir oğurluq işi qeyricinayәt deyil

442 Verilmiş hökmü dәyişin: Milet mәktәbinin filosofları materialistdir

•

Heç bir qeyrimaterialist Milet mәktәbinin filosofu deyil
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•

Bәzi materialistlәr Milet mәktәbinin filosoflarıdır
Milet mәktәbinin heç bir filosofu qeyrimaterialist deyil
Milet mәktәbinin bәzi materialistlәri filosofdur
Bu hökm dәyişmir

443 Verilmiş hökmü çevirin: Milet mәktәbinin filosofları materialistdir

•

Heç bir qeyrimaterialist Milet mәktәbinin filosofu deyil
Milet mәktәbinin heç bir filosofu qeyrimaterialist deyil
Bu hökm çevrilmir
Milet mәktәbinin bәzi materialistlәri filosofdur
Bәzi materialistlәr Milet mәktәbinin filosoflarıdır

444 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Milet mәktәbinin filosofları materialistdir

•

Bәzi materialistlәr Milet mәktәbinin filosoflarıdır
Heç bir qeyrimaterialist Milet mәktәbinin filosofu deyil
Milet mәktәbinin heç bir filosofu qeyrimaterialist deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Milet mәktәbinin bәzi materialistlәri filosofdur

445 Mәntiqi nә üçün öyrәnmәk lazımdır?

•

Mәntiqin öyrәnilmәsi mәcbur deyil, bu hәr kәsin şәxsi seçimidir
Әsaslandırılmış mühakimә yürütmәk, mәntiqi sәhvlәrә yol vermәmәk üçün
Istәnilәn mübahisәdә qalib gәlә bilmәk üçün
Gözәl nitqә malik omaq üçün
Gәlәcәkdә elmi sahәdә nailiyyәtlәr qazanıb, uğur әldә edә bilmәk üçün

446 Formal mәntiq qanunlarının tәbiәt qanunlarından fәrqi nәdәdir?

•

Tәbiәt qanunlarına müdaxilә etmәk olmaz, mәntiq qanunlarını isә istәnilәn sәmtә yönәltmәk mümkündür
Tәbiәt qanunları özözünә fәaliyyәt göstәrir, mәntiq qanunlarının fәaliyyәti isә insanlardan asılıdır
Tәbiәt qanunları obyektivdir, mәntiq qanunları isә subyektiv
Tәbiәt qanunlarını pozmaq qeyrimümkündür, mәntiq qanunları isә pozula bilәr
Heç bir fәrq yoxdur, çünki hәrikisi dә qanundur

447 Tәfәkkürün formaları olan sıranı göstәrin:

•

Nitq, düşüncә, idrak
Anlayış, hökm, әqli nәticә
Duyğu, qavrayış, tәsәvvür
Hissi vә mәntiqi idrak
Yaddaş, diqqәt, tәxәyyül

448 Fikirlәrdәn birinin hәqiqiliyi digәrinin hәqiqiliyini şәrtlәndirirsә, buna nә deyilir?

•

Sillogizm
Mәntiqi qanun
Mәntiqi tәfәkkür
Mәntiqi forma
Mәntiqi düstur

449 Fikrin mәzmununun gerçәkliyә uyğun gәlmәsi necә adlanır?

•

Hәqiqәt
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•

Idrak
Deduksiya
Mәntiqi әlaqә
Düzgün tәfәkkür

450 Sevincin çantası necә anlayışdır?

•

Ümumi
Fәrdi
Mücәrrәd
Heçlik
Müsbәt

451 Bivec adam anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

452 Qulpsuz fincan anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

453 Böyüksüz ev anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

454 Sağalmaz xәstәlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

455 Dәrmansız dәrd anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

456 Kimsәsiz qoca anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
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•

Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

457 Susuz dәrya anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

458 Atılmış körpә anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

459 Xәcalәt anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

460 Azәrbaycan prezidenti anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış

461 Dialektikanın qanunları anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış

462 Müәllim anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Ümumi anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

463 General Әzimov anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
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•

Fәrdi anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Toplayıcı anlayış

464 Dәrslik (A) vә kitab (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

465 Vәkil (A) vә Hüquqşünas (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

466 şagird (A) vә tәhsil alan (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

467 Terapevt (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

468 Aşağıdakılardan hansı müqayisә olunmayan anlayışlardır?

•

hüquqşünas – millәt vәkili
dövlәt – stol
tәlәbә − idmançı
Toplayıcı anlayışlar
Göstәrilәn keyfiyyәtin predmetәrә aid olmamasını әks etdirәn anlayışlar belә adlanır:

469 Hәcmlәri qismәn üstüstә düşәn anlayışlar necә adlanır?

•

Uyuşmayan anlayışlar
Fәrdi anlayışlar
Toplayıcı anlayışlar
Mütlәq anlayışlar
“Savadsız tәlәbә, pulsuz adam ”anlayışları necә anlayışdır?

470 Deputat – vәkil , mühәndis – alim , idmançı neftçi anlayışları arasındakı münasibәti göstәrin:

•

Uyuşmayan anlayışlar
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•

Kәsişәn anlayışlar
Eynihәcmli anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar

471 Hüquqşünas  vәkil , hәkim – cәrrah , idmançı – atlet anlayışları arasındakı münasibәti göstәrin:

•

Uyuşmayan anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar
Eynihәcmli anlayışlar
Kәsişәn anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar

472 Hәcmlәri tamamilә üstüstә düşәn anlayışlar necә adlanır?

•

Uyuşmayan anlayışlar
Eynihәcmli anlayışlar
Kәsişәn anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar

473 Aşağıdakı varyantların içindәn eynihәcmli anlayışların sırasını tapın:

•

Xalq, ordu, millәt
Insan, adam, şüurlu
Kitab, dәftәr, qәlәm
Nәnә, baba, ata
Tәlәbә, idmançı, oğlan

474 Bir anlayışın hәcmi bütövlükdә digәrinin hәcminә daxil olursa, bu anlayışlar necә adlanır?

•

Uyuşmayan anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar
Eynihәcmli anlayışlar
Kәsişәn anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar

475 Müәyyәn ümumi әlamәtlәrә malik olan anlayışlar necә anlayışlardır?

•

Kәsişәn
Müqayisә olunan
Müqayisә olunmayan
Uyuşan
Uyuşmayan

476 İki vә daha artıq kәsişmәIәn anlayış onlar üçün ümumi olan bir anlayışa tabe olduqda, bu
anlayışlar arasındakı münasibәt necә adlanır?

•

Uyuşmayan anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar
Eynihәcmli anlayışlar
Kәsişәn anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar

477 Hansı anlayışlar arasında mütlәq orta anlayış mövcud olur?
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•

Uyuşmayan anlayışlar
Әks münasibәtdә olan anlayışlar
Zidd münasibәtdә olan anlayışlar
Tabelik münasibәtindә olan anlayışlar
Müştәrәk tabelilik münasibәtindә olan anlayışlar

478 Dar hәcmli, geniş mәzmunlu anlayışdan geniş hәcmli, dar mәzmunlu anlayışa keçid necә adlanır?

•

Abstraktlaşdırma
Ümumilәşdirmә
Mәhdudlaşdırma
Analiz
Mücәrrәdlәşdirmә

479 Dar mәzmunlu, geniş hәcmli anlayışdan dar hәcmli, geniş mәzmunlu anlayışa keçid necә adlanır?

•

Abstraktlaşdırma
Mәhdudlaşdırma
Ümumilәşdirmә
Analiz
Mücәrrәdlәşdirmә

480 Mәhdudlaşdırmanın son hәddi nәdir?

•

Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış
Kateqoriya
Ümumi anlayış
Müsbәt anlayış

481 Ümumilәşdirmәnin son hәddi nәdir?

•

Fәrdi anlayış
Kateqoriya
Xüsusi anlayış
Müsbәt anlayış
Mәnfi anlayış

482 Tәrif nәdir?

•

Anlayışı mәhdudlaşdırmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışın mәzmununu açmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışın hәcmini açmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışı tәrkib hissәlәrinә aIıran mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışı ümumilәşdirmәk mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır

483 Mәntiq – tәfәkkür haqqında elmdir  necә tәrifdir?

•

Nominal tәrifdir
Hәddindәn artıq geniş tәrifdir
Düzgün tәrifdir
Hәddindәn artıq mәhdud tәrifdir
Elmi tәrifdir

484 Aşağıdakılardan hansı tәrifin qaydası deyil?
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•

Tәrifdә ikimәnalılıq yolverilmәzdir
Tәrif real vә nominal olmalıdır
Tәrif mütәnasib olmalıdır
Tәrif aydın vә dәqiq olmalıdır
Tәrif inkari olmamalıdır

485 Verilmiş hökmü dәyişin: Göbәlәklәr zәhәrli bitkidir

•

Bütün zәhәrli bitkilәr qeyrigöbәlәkdir
Zәhәrli bitkilәrdәn bәzisi göbәlәkdir
Bu hökm dәyişmir
Heç bir göbәlәk qeyrizәhәrli bitki deyil
Heç bir qeyrizәhәrli bitki göbәlәk deyil

486 Verilmiş hökmü çevirin: Göbәlәklәr zәhәrli bitkidir

•

Bütün zәhәrli bitkilәr qeyrigöbәlәkdir
Heç bir göbәlәk qeyrizәhәrli bitki deyil
Zәhәrli bitkilәrdәn bәzisi göbәlәkdir
Bu hökm çevrilmir
Heç bir qeyrizәhәrli bitki göbәlәk deyil

487 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Göbәlәklәr zәhәrli bitkidir

•

Bütün zәhәrli bitkilәr qeyrigöbәlәkdir
Heç bir qeyrizәhәrli bitki göbәlәk deyil
Zәhәrli bitkilәrdәn bәzisi göbәlәkdir
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Heç bir göbәlәk qeyrizәhәrli bitki deyil

488 Verilmiş hökmü dәyişin: Heç bir adam iki әsr yaşamır

•

Bәzi qeyriiki әsr yaşayanlar adamdır
Iki әsr yaşayanların heç biri adam deyil
Bütün adamlar iki әsr yaşayır
Bütün adamlar qeyriiki әsr yaşayır
Bu hökm dәyişmir

489 Verilmiş hökmü çevirin: Heç bir adam iki әsr yaşamır

•

Bәzi qeyriiki әsr yaşayanlar adamdır
Bütün adamlar qeyriiki әsr yaşayır
Bütün adamlar iki әsr yaşayır
Iki әsr yaşayanların heç biri adam deyil
Bu hökm çevrilmir

490 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Heç bir adam iki әsr yaşamır

•

Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur.
Bәzi qeyriiki әsr yaşayanlar adamdır
Bütün adamlar iki әsr yaşayır
Bütün adamlar qeyriiki әsr yaşayır
Iki әsr yaşayanların heç biri adam deyil

491 Aşağıdakı qaydalardan hansı sübut vә tәkzibin qaydasıdır?
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•

Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Bunların hamısı
Irәli sürülәn tezis dәqiq olmalıdır
Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır

492 Hәr hansı bir sübut, Yaxud tәkzib müvafiq әqli nәticәnin qaydaları әsasında qurulmalıdır – bu
nәyin qaydasıdır?

•

Dәlillәrin
Nümayişin
Tezisin
Arqumentin
Belә qayda yoxdur

493 Tәlәsik sübut vә Ya hәddindәn artıq sübut hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvdir?

•

Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr konkret tezisi sübuta yetirmәk üçün kafi olmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Dәlillәr birbirinә zidd olmamalıdır

494 Hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvә sübutda dairә deyilir?

•

Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirinә zidd olmamalıdır
Dәlillәr konkret tezisi sübuta Yetirmәk üçün kafi olmalıdır

495 Hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvә әsasın şişirdilmәsi deyilir?

•

Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Dәlillәr birbirinә zidd olmamalıdır
Dәlillәr konkret tezisi sübuta Yetirmәk üçün kafi olmalıdır

496 Hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvә birbirinә zidd dәlillәrin irәli sürülmәsi
deyilir?

•

Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr birbirinә zidd olmamalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Dәlillәr konkret tezisi sübuta Yetirmәk üçün kafi olmalıdır

497 Kardioloq (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B
72/102

30.12.2015

498 ABU tәlәbәsi (A) vә Tәlәbә (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

499 Leytenant (A) vә Hәrbçi (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

500 Stomatoloq (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B ≠0
A*B = B
A*B = A∩B

501 İqtisadçı (A) vә Millәt vәkili siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

502 Siyasәtçi (A) vә kişi siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

503 Hәkim (A) vә musiqiçi siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

504 Biznesmen (A) vә Xeyriyyәçi siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0
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505 Müsәlman (A) vә gәnc siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

506 Aktyor (A) vә İdmançı (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠0

507 Bina vә kreslo siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

508 Sumqayıt vә gürcü siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

509 Bakılı vә Ağdaş siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

510 Paytaxt vә Buruq siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

511 ABŞ vә Qızıldәrili siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B
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512 Millәtçi vә qovluq siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

513 Alma vә mәktәbli siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

514 Qarpız vә balta siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

515 Vәtәndaş vә teatr siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

516 Gәncә vә amerikalı siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B

517 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Bal arısı”
“Bu, ADİUnun 1 saylı tәdris binasıdır”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

518 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“Qirmızı stol mәtbәxdәdir”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”
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519 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“Milli dәyәrlәrә sahib çıxmaq lazımdır”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

520 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?

•

“ADİUnun әsas binası şәhәrin mәrkәzindә yerlәşir”
“ATUnun hәyәti”
“Stol qırmızıdır”
“ADİUnun dörd tәdris korpusu var”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”

521 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“ADİUnun 2saylı tәdris binası H.Әliyev küçәsindә yerlәşir”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

522 Aşağıdakılardan hansı tәrifi әvәz edәn üsul deyil?

•

Ostensiv, yaxud göstәrmә
Bölgü
Tәsvir
Xarakteristika
Müqayisә

523 Tәrifdә dairә hansı qaydanın pozulması nәticәsindә baş verir?

•

Tәrifdә ikimәnalılıq yolverilmәzdir
Tәrif dövredici olmamalıdır
Tәrif mütәnasib olmalıdır
Tәrif aydın vә dәqiq olmalıdır
Tәrif inkari olmamalıdır

524 Bölgü nәdir?

•

Anlayışı mәhdudlaşdırmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışın hәcmini açmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışın mәzmununu açmaq mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışı tәrkib hissәlәrinә aIıran mәntiqi әmәliyyatldır
Anlayışı ümumilәşdirmәk mәqsәdi ilә aparılan mәntiqi әmәliyyatldır

525 Bölgü neçә әsasa görә aparılmalıdır?

•

5
1
2
3
4
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526 Aşağıdakılardan hansı bölgünün qaydası deyil?

•

Bölgü ardıcıl olmalıdır
Bölgü üzvlәri birbirini inkar etmәmәlidirlәr
Bölgü mütәnasib olmalıdır
Bölgü bir әsasa görә aparılmalıdır
Bölgü üzvlәri birbirini inkar etmәlidirlәr

527 Bölgünün neçә şәkli var?

•

5
2
1
3
4

528 Aşağıdakılardan hansı tәrifi әvәz edәn mәntiqi üsul deyil?

•

Ostensiv
Tәnqid
Tәsvir
Xarakteristika
Müqayisә

529 Tәsnifatın neçә növü var?

•

7
2
3
1
5

530 Müәyyәn әlamәtlәr әsasında götürülәn predmetlәrin mәcmusuna nә deyilir?

•

Tәsnifat
Sinif
Anlayış
Bölgü
Hökm

531 Aşağıdakılardan hansı siniflәrlә aparılan әmәliyyat deyil?

•

Tamamlama
Bölmә
Toplama
Çıxma
Vurma

532 Hәcmi bir elementdәn ibarәt olan sinif necә adlanır?

•

Mücәrrәd sinif
Fәrdi sinif
Ümumi sinif
Xüsusi sinif
Heçlik sinfi
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533 Hәcmi elementlәr çoxluğundan ibarәt olan sinif necә adlanır?

•

Mücәrrәd sinif
Ümumi sinif
Fәrdi sinif
Xüsusi sinif
Heçlik sinfi

534 Hәcmi heç bir elementә malik olmayan sinif necә adlanır?

•

Mücәrrәd sinif
Heçlik sinfi
Fәrdi sinif
Ümumi sinif
Xüsusi sinif

535 A vә B sinfinin cәmi dedikdә nә başa düşülür?

•

Siniflәrin cәmi qeIrimümkündür
Siniflәrdәn heç olmasa birinә mәxsus olan elementlәrin mәcmusu
Siniflәrdәn hәr ikisinә mәxsus olan elementlәrin mәcmusu
Ieni sinfin әmәlә gәlmәsi
Hәr iki sinfin elementlerinin dәIişmәsi

536 Hansı mәntiqi әmәliyyat nәticәsindә yaranan yeni sinfin elementlәri hәr iki sinfә aid olur?

•

Tamamlama
Vurma
Toplama
Çıxma
Bölmә

537 Agac (A) vә bitki (B) siniflәrinin hasili hansı varyantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A*
A*B = B
A*B = A∩B
A*B ≠ 0

538 Tәlәbә (A) vә İdmançı (B) siniflәrinin hasili hansı varyantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A∩B
A*B = A
A*B = B
A*B ≠ 0

539 Bakı vә azәrbaycanlı siniflәrinin hasili hansı varyantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠ 0
A*B = A
A*B = AB
A*B = A∩B
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540 İnsan (A) vә şüurlu (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = AB
A*B = A
A*B = A∩B
A*B ≠ 0

541 Dövlәt (A) vә Stol (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B
A*B = A
A*B = B
A*B = A∩B

542 Cәrrah (A) vә Hәkim (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B = A
A*B = B
A*B = A∩B
A*B ≠ 0

543 A vә B sinfinin fәrqi dedikdә nә başa düşülür?

•

Hәr iki sinfin elementlerinin dәyişmәsi
A sinfinin B sinfinә aid olmayan elementlәrinin mәcmusu
Siniflәrdәn heç olmasa birinә mәxsus olan elementlәrin mәcmusu
Siniflәrdәn hәr ikisinә mәxsus olan elementlәrin mәcmusu
Yeni sinfin әmәlә gәlmәsi

544 Agac (A) vә bitki (B) siniflәrinin fәrqi hansı variantda doğru göstәrilib?

•

AB = AUB
AB ≠ 0
AB = A
AB = B
AB = A∩B

545 Hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvә tezisin itirilmәsi deyilir?

•

Dәlillәr konkret tezisi sübuta Yetirmәk üçün kafi olmalıdır
Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Irәli sürülәn tezis dәqiq olmalıdır

546 Hansı qaydanın pozulması nәticәsindә alınan sәhvә qeyridәqiq tezisin irәli sürülmәsi deyilir?

•

Tezis bütün mühakimә prosesi boiunca özözünә bәrabәr qalmalıdır
Irәli sürülәn tezis dәqiq olmalıdır
Dәlillәr, arqumentlәr doğru vә sübut edilmiş olmalıdır
Dәlillәr birbirindәn asılı olmayaraq әsaslandırılmalıdır
Dәlillәr konkret tezisi sübuta Yetirmәk üçün kafi olmalıdır
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547 Tezisin neçә qaydası var?

•

7
2
3
4
5

548 Arqumentlәrin neçә qaydası var?

•

7
4
3
2
5

549 Nümayişin neçә qaydası var?

•

5
1
3
2
4

550 Hipoteza nәdir?

•

Fikrin mürәkkәb quruluşudur
Elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış fәrziyә, güman
Dini cәhәtdәn әsaslandırılmış fәrziyә, güman
Hipnoz etmә istedadı
Fәlsәfi termindir

551 Hipotezalar hansı hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğunluqları haqqında fәrziyyәdir?

•

Heç birinin
Hәr üçünün
Tәbiәt
Cәmiyyәt
Tәfәkkür

552 Ümumilik dәrәcәsinә görә hipotezalar neçә cür olur?

•

7
3
2
4
5

553 Ümumi hipotezalar dedikdә nә başa düşülür?

•

Mütlәq hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür, idrak hadisәlәrinin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış fәrziyyә, güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә,
güman
Konkret hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
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Tәbiәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman

554 Xüsusi hipotezalar dedikdә nә başa düşülür?

•

Mütlәq hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә,
güman
Konkret hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür, idrak hadisәlәrinin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış fәrziyyә, güman
Tәbiәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman

555 Fәrdi hipotezalar dedikdә nә başa düşülür?

•

Mütlәq hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
Konkret hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә,
güman
Tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür, idrak hadisәlәrinin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış fәrziyyә, güman
Tәbiәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, güman

556 Hipotezanın sübutu prosesindә irәli sürülәn hipoteza necә adlanır?

•

Inkari hipoteza
Işçi hipoteza
Yardımçı hipoteza
Sübut hipotezası
Konkret hipoteza

557 Hipotezaların qurulması neçә inkişaf mәrhәlәsindәn keçir?

•

6
5
2
3
4

558 Hipotezaların tәsdiqinin neçә üsulu var?

•

6
2
3
4
5

559 Hipotezaların tәsdiqinin birbaşa üsulunun neçә növü var?

•

6
2
3
4
5

560 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?
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•

“Şafran alması”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”
“Bal arısı”

561 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?

•

“Mürәbbә sevmirәm”
“Böyürtkan kolu”
“Arı bal çәkir”
“Bu, bal arısıdır”
“Bal faydalıdır”

562 Aşağıdakılardan hansı hökm deyil?

•

“Stol qırmızıdır”
“Qırmızı lent”
“ADİUnun dörd tәdris korpusu var”
“Milli azadlıq inqilabı bütün ölkәni bürüdü”
“ADİUnun әsas binası şәhәrin mәrkәzindә yerlәşir”

563 Bütün şagirdlәr tarix dәrsindә iştirak edir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

564 Hәr oxuyan Molla Pәnah olmaz – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

565 Şәhәr adları böyük hәrflә yazılır – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

566 Bәzi cinayәt işlәri qarәt deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

567 Heç bir adam başqasının günahına görә mәsuliyyәt daşımamalıdır – necә hökmdür?
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•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

568 Hәr bir hökm cümlә ilә ifadә olunur – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

569 Hәr şey inkişaf edir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

570 Bütün cәrrahlar hәkimdir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

571 Bәzi tәlәbәlәr zәrbәçi deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

572 Bәzi azәrbaycanlılar mömindir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

573 Bәzi elmlәr humanitar elm deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

574 Bәzi elmlәr tәbiәt elmlәridir – necә hökmdür?
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•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

575 Bәzi rәssamlar portret çәkmir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

576 Hәr bir müsәlman ibadәt etmәlidir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hök
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

577 Bәzi alimlәr ateistdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

578 Bәzi filosoflar idealistdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

579 Gәncә Azәrbaycanın 2ci böyük şәhәridir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

580 Moskva Rusiyanın paytaxtıdır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

581 Bәzi tәlәbәlәr üçüncü kursda oxuyur – necә hökmdür?
84/102

30.12.2015

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

582 Mübariz İbrahimov Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanıdır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

583 Tәlәbә (A) vә İdmançı siniflәrinin fәrqi hansı variantda doğru göstәrilib?

•

AB = AUB
AB = A
AB = B
AB = A∩B
AB ≠0

584 İnsan (A) vә şüurlu (B) siniflәrinin fәrqi hansı variantda doğru göstәrilib?

•

AB = AUB
AB ≠ 0
AB = A
AB = B
AB = A∩B

585 A1 sinfi A sinfini nә zaman tamamlaiır?

•

A1 sinfi A sinfini tamamlaya bilmәz
A1 ilә A sinfini topladıqda universal sinif alınır
A1 ilә A sinfini topladıqda fәrdi sinif alınır
A1 ilә A sinfini topladıqda ümumi sinif alınır
A1 ilә A sinfini topladıqda heçlik sinfi alınır

586 Hәkim (A) vә Aqronom (B) siniflәrinin hasili hansı variantda doğru göstәrilib?

•

A*B = AUB
A*B ≠0
AB = A
AB = B
AB = A∩B

587 Hökm nәdir?

•

Adla onun denotatı arasındakı münasibәti әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Predmet vә onun әlamәtlәri arasındakı münasibәti әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Predmetlәr arasındakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәri ifadә edәn tәfәkkür formasıdır
Predmetlәrin mühüm әlamәtlәrini әks etdirәn tәfәkkür formasıdır
Fikrin dәqiq ifadә olunmasıdır.

588 Subyekt nәdir?
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•

Qeyrimәntiqi termindir
Hökmün predmeti haqqında bilikdir
Hökmün әsasıdır
Hökmün әlamәtlәri haqqında bilikdir
Hökmün predmetinin әlamәti haqqında bilikdir

589 Predikat nәdir?

•

Qeyrimәntiqi termindir
Hökmün predmetinin әlamәti haqqında bilikdir
Hökmün predmeti haqqında bilikdir
Hökmün әsasıdır
Hökmün әlamәtlәri haqqında bilikdir

590 Hökmlәrin anlayışdan әsas neçә fәrqi var?

•

1
2
3
4
Fәrqi Yoxdur

591 Hökmün keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür?

•

Hökmlәrin yalan vә ya doğru qiimәt alması
Hökmlәrin iqrari vә ya inkari olması
Hökmlәrin mürәkkәb quruluşa malik olması
Hökmlәrin cümlәlәr vasitәsilә әks etdirilmәsi
Hökmlәrin ümumi vә ya xüsusi olması

592 S – P –dir hansı hökmün strukturudur?

•

Ümumi inkari hökmün
Fәrdi iqrari hökmün
Xüsusu iqrari hökmün
Ümumi iqrari hökmün
Xüsusi inkari hökmün

593 S – P deyil hansı hökmün strukturudur?

•

Xüsusi inkari hökmün
Fәrdi inkari hökmün
Fәrdi iqrari hökmün
Xüsusu iqrari hökmün
Ümumi iqrari hökmün

594 Kәmiyyәtә vә keyfiyyәtә görә hökmlәrin birgә bölgüsündә neçә cür hökm alınır?

•

Bu cür bölgü mümkün deyil
4
2
3
1

595 Aşağıdakı hökmlәrdәn hansı kәmiyyәtә vә keifiyyәtә görә birgә bölgüyә aid edilmir?
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•

Ümumi inkari hökmlәr
Fәrdi iqrari hökmlәr
Xüsusu iqrari hökmlәr
Ümumi iqrari hökmlәr
Xüsusi inkari hökmlәr

596 Bütün vәkillәr hüquqşünasdır  hökmü necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

597 Bәzi millәt vәkillәri iqtisadçıdır – hökmü necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

598 Dәrsә gecikmә, vaxtında yuxudan dur!  cümlәsi necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Bu hökm deyil, çünki әmr cümlәsidir
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm

599 Hәr bir insanın güzgüsü onun işidir – cümlәsi necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

600 Aşağıdakı cümlәlәrdәn hansı hökm deyil?

•

“Hökmlәr cümlәlәrlә ifadә olunur”
“Qoy hәmişә günәş olsun!”
“Hökm tәfәkkür formasıdır”
“Dәlilsiz heç bir prosesi sübut etmәk mümkün deyil”
“Zәhmәt istedada Ioldur”

601 Aşağıdakılardan hansı hökmdür?

•

“Şafran alması”
“Bal şırındir”
“Milli azadlıq inqilabı”
“Qırmızı stol”
“ADİUnun binası”

602 Nisbәt hökmünü göstәrin:
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•

“Milli ayrıseçkilik әn eybәcәr siyasәtdir”
“Toğrul Әlidәn böyükdür”
“Müharibә bütün fәlakәtlәrin başlanğıcıdır ”
“Qarәt cinayәtdir”
“Azәrbaycan konstitusuyası hәyatımızın әsas qanunudur”

603 Hipotezaların tәsdiqinin dolaii üsulu dedikdә nә başa düşülür?

•

Konkret hipotezadan çıxarılan nәticәlәrin tәkzibi
Bütün yalan hipotezaların tәkzibi
Güman olunan obiektin, hadisәnin, yaxud xassәnin üzә çıxarılması, aşkarlanması
Konkret hipotezadan nәticәlәrin çıxarılması vә onların verifikasiyası
Güman olunan obiektin, hadisәnin, yaxud xassәnin tәkzibi

604 Hipotezaların tәsdiqinin dolayı üsulunda hansı sillogizmin hansı modusundan istifadә olunur?

•

Heç brindәn
Tәqsimiqәti sillogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusundan
Şәrtiqәti siııogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusundan
Xalis – qәti sillogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusundan
Xalis tәqsimi sillogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusundan

605 Hipotezaların tәsdiqinin dolayı üsulunda neçә şәrti yerinә yetirmәk lazımdır?

•

5
2
1
3
4

606 a) Fәrz edәk ki, A hadisәsini ya B, ya C, ya da D törәdib;

•

Bu, Hipoteza deyil
Dolayı
Birbaşa
Elmi
Tәqsimi

607 Yalan hipotezaların hamısı sadalanmalıdır; Yalan hipotezaların hamısı tәkzib olunmalıdır. – bu
şәrtlәr hipotezanın tәsdiqinin hansı üsulunda yerinә yetirilmәlidir?

•

Hipotezanın tәsdiqinin heç bir üsulunda belә şәrtlәr yoxdur
Dolayı
Birbaşa
Elmi
Tәqsimi

608 Hipotezaların tәsdiqinin dolayı üsulu dedikdә nә başa düşülür?

•

Hipotezanın formulә edilmәsi, Yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması
Bütün yalan hipotezaların tәkzibi
Güman olunan obiektin, hadisәnin, yaxud üzә çıxarılması, aşkar olunması
Konkret hipotezadan nәticәlәrin çıxarılması vә onların verifikasiyası
Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
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609 Aşagıdakılardan hansı hipotezanın qurulmasının ilkin şәrti vә mәrhәlәsidir?

•

Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriyyәyә çevrilmәsi
Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması

610 Aşagıdakılardan hansı hipotezanın qurulmasının ikinci mәrhәlәsidir?

•

Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması
Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması

611 Aşagıdakılardan hansı hipotezanın qurulmasının üçüncü mәrhәlәsidir?

•

Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması

612 Aşagıdakılardan hansı hipotezanın qurulmasının dördüncü mәrhәlәsidir?

•

Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması
Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması

613 Nİzami Gәncәvi Xәmsә müәllifidir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

614 İqtisad Universitetinin bütün tәlәbәlәri ekonometrika öyrәnir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

615 Bәzi әsgәrlәr bakılıdır – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
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Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

616 Bәzi alimlәr akademikdir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

617 BDUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

618 ADİUnun bәzi tәlәbәlәri politologiya öyrәnir – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

619 Heç bir tәlәbә şagird deyil – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

620 Bütün uroloqlar hәkimdir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

621 Bәzi hәkimlәr savadlı deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

622 Bәzi filoloqlar redaktordur – necә hökmdür?

•

Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
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•

Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm

623 Bütün alimlәr ali tәhsillidir – necә hökmdür?

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi inkari hökm

624 Heç bir ateist müsәlman deyil – necә hökmdür?

•

Xüsusu iqrari hökm
Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm

625 Heç bir kafir Allaha inanmır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

626 Bütün alimlәr ali tәhsillidir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

627 Bәzi filoloqlar redaktordur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

628 Bәzi hәkimlәr uroloq deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

629 Bütün stomatoloqlar hәkimdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
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•

Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

630 Heç bir tәlәbә şagird deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur
Subyekt
Predikat

631 ADİUnun bәzi tәlәbәlәri politologiya öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt,
yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

632 BDUnun bütün tәlәbәlәri Azәrbaycan tarixini öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva olunur –
subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

633 Mövcudluq hökmünü göstәrin:

•

“Milli ayrıseçkilik әn eybәcәr siyasәtdir”
“Dildәn kәnarda tәfәkkür yoxdur”
“Müharibә bütün fәlakәtlәrin başlanğıcıdır ”
“Qarәt cinaiәtdir”
“Azәrbaycan konstitusuyası hәyatımızın әsas qanunudur”

634 Müstәqil dövlәtlәrin çoxu eyni partiyalı sistemә daxil deyildir – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm

635 Heç bir ermәni terrorçusu cinaiәt mәsuliyyәtindәn yaxa qurtara bilmәz – hökmün növünü
müәyyәnlәşdirin:

•

Xüsusi inkari hökm
Ümumi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
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636 Bәzi Qarabağ döyüşçülәri milli qәhrәman deyil – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusi iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm

637 Bütün şahidlәr mәhkәmәdә iştirak edir – hökmün növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Ümumi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

638 Bir çox istintaq işlәrinin mәqsәdi hüquq pozuntularının qarşısını almaqdır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi iqrari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

639 Hüquq fakültәsinin bütün tәlәbәlәri mәntiqi öyrәnir – hökmün növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Ümumi inkari hökm
Ümumi iqrari hökm
Mürәkkәb hökm
Xüsusu iqrari hökm
Xüsusi inkari hökm

640 Bәzi cinaiәt işlәri qarәt deyil  hökmün növünü müәyyәn edin:

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm

641 Gәnclәrin әksәriyyәtinin elmi biliklәrә yiyәlәnmәk meyli yoxdur – hökmün növünü müәyyәn
edin:

•

Ümumi inkari hökm
Xüsusi inkari hökm
Fәrdi iqrari hökm
Xüsusu iqrari hökm
Ümumi iqrari hökm

642 Bakı – Ceyhan neft kәmәri haqqında mәtbuatda dәrc edilәn bәzi mәqalәlәr gerçәkliiә uyğun deyil
– hökmün strukturunu göstәrin:

•

S Pdir
Bәzi Slәr P deyil
Bütün Slәr Pdir
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Heç bir S P deyil
Bәzi Slәr Pdir

643 Heç bir namuslu alim xalqının balalarının savadsızlığını istәmәz  hökmün strukturunu göstәrin:

•

S Pdir
Heç bir S P deyil
Bütün Slәr Pdir
Bәzi Slәr Pdir
Bәzi Slәr P deyil

644 Dünyada yükdaşımaların 70%i dәniz Yolu ilә daşınır  hökmün növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Ümumi inkari hökm(Heç bir S P deyil)
Xüsusu iqrari hökm(Bәzi Slәr Pdir)
Fәrdi iqrari hökm (S pdir)
Ümumi iqrari hökm(Bütün Slәr Pdir)
Xüsusi inkari hökm(Bәzi Slәr P deyil)

645 Elektronların mәnfi yükü vardır – necә hökmdür?

•

Ümumi inkari hökm(Heç bir S P deyil)
Ümumi iqrari hökm(Bütün Slәr Pdir)
Fәrdi iqrari hökm (S pdir)
Xüsusu iqrari hökm(Bәzi Slәr Pdir)
Xüsusi inkari hökm(Bәzi Slәr P deyil)

646 Ancaq mәntiqli adam әzbәrlәnmiş ifadәlәrlә danışmır – hökmün növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Ümumi inkari hökm(Heç bir S P deyil)
Xüsusi inkari hökm(Bәzi Slәr P deyil)
Fәrdi iqrari hökm (S pdir)
Xüsusu iqrari hökm(Bәzi Slәr Pdir)
Ümumi iqrari hökm(Bütün Slәr Pdir)

647 10cu qrupun tәlәbәlәrindәn ancaq 5i mәntiq imtahanından keçә bilmәdi – hansı hökmdür?

•

Fәrdi inkari hökm(S P deyil)
Xüsusi inkari hökm(Bәzi Slәr P deyil)
Fәrdi iqrari hökm (S Pdir)
Xüsusu iqrari hökm(Bәzi Slәr Pdir)
Ümumi iqrari hökm(Bütün Slәr Pdir)

648 A hökmünün strukturu necәdir?

•

Bәzi Slәr vә Yalnız Slәr P deyil
Bütün Slәr Pdir
Heç bir S P deyil
Bәzi Slәr P deyil
Bәzi Slәr Pdir

649 E hökmünün strukturu necәdir?

•

Bәzi Slәr vә yalnız Slәr P deyil
Heç bir S P deyil
Bütün Slәr Pdir
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Bәzi Slәr P deyil
Bәzi Slәr Pdir

650 Aşagıdakılardan hansı hipotezanın qurulmasının yekun mәrhәlәsidir?

•

Әvvәlki nәzәriyyәlәrә, yaxud hipotezalara uyğun gәlmәyәn faktların meidana çıxması vә onların yeni hipoteza
ilә izah edilmәsi tәlәbatı
Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması

651 Hipotezanın tәkzibi dedikdә nә başa düşülür?

•

Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Onlardan çıxarılan nәticәlәrin tәkzib olunması
Çıxarılan nәticәlәrin faktlarla tutuşdurulması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması
Güman olunan obiektin, hadisәnin, yaxud üzә çıxarılması, aşkar olunması

652 Hipotezaların falsifikasiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Hipotezalardan çıxarılan nәticәlәrin tәkzib olunması
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması
Hipotezalardan çıxarılan nәticәlәrin sübut olunması

653 Hipotezaların verifikasiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

Nәticәlәr tәsdiq olunarsa, hipotezanın sәhih biliyә, yaxud elmi nәzәriiiәiә çevrilmәsi
Hipotezalardan çıxarılan nәticәlәrin sübut olunması
Konkret hipotezadan mümkün nәticәlәrin çıxarılması
Hipotezalardan çıxarılan nәticәlәrin tәkzib olunması
Hipotezanın formulә edilmәsi, yәni konkret faktları izah edәn hipotezaların qurulması

654 Hipotezaların tәkzibi necә qurulur?

•

Xalisşәrti sillogizmin dağıdıcı modusu formasında
Şәrtiqәti sillogizmin dağıdıcı modusu formasında
Tәqsimiqәti sillogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusu formasında
Tәqsimiqәti sillogizmin quraşdırıcı modusu formasında
Şәrtiqәti sillogizmin dağıdıcıquraşdırıcı modusu formasında

655 Әgәr h hipotezası mövcuddursa, onda hәmin hipotezadan çıxarılan n1, n2, nn nәticәlәri dә
mövcuddur; n1, n2, nn nәticәlәri mövcud deyil. Demәli, h hipotezası da mövcud deyil. – bu, nәyin
formuludur?

•

Bu, adi sübut prosesidir
Hipotezaların tәkzibinin
Hipotezaların tәsdiqinin
Işçi hipotezaların
Belә formul yoxdur

656 Aşağıdakılardan hansı hipotezanın növü deyil?
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•

Işçi hipotezalar
Mәntiqi hipotezalar
Fәrdi hipotezalar
Xüsusi hipotezalar
Ümumi hipotezalar

657 Aşağıdakılardan hansı tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür, idrak hadisәlәrinin sәbәblәri vә qanunauyğun
әlaqalәri haqqında elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış fәrziyyә, gümandır?

•

Mәntiqi hipotezalar
Ümumi hipotezalar
Fәrdi hipotezalar
Xüsusi hipotezalar
Işçi hipotezalar

658 Aşağıdakılardan hansı tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkür hadisәlәrinin bir qisminin sәbәblәri vә
qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә, gümandır?

•

Mәntiqi hipotezalar
Xüsusi hipotezalar
Fәrdi hipotezalar
Ümumi hipotezalar
Işçi hipotezalar

659 Aşağıdakılardan hansı konkret hadisәlәrin sәbәblәri vә qanunauyğun әlaqalәri haqqında fәrziyyә,
gümandır?

•

Mәntiqi hipotezalar
Fәrdi hipotezalar
Xüsusi hipotezalar
Ümumi hipotezalar
Işçi hipotezalar

660 Aşağıdakılardan hansı birbaşa tәkzibin sxeminә aid deyil?

•

Nәticәlәrin Yalan olmasından tezisin Yalan olması mәlum olur
Tezisә zidd olan antitezis irәli sürülür
Şәrti olaraq tezisin hәqiqiliii qәbul edilir
Tezisdәn nәticәlәr çıxarılır
Çıxarılan nәticәlәr faktlarla tutuşdurulur vә onların Yalan olması göstәrilir

661 Bәzi alimlәr akademikdir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Predikat
Heç biri ehtiva olunmur
Bu hökm düzgün deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt

662 Bәzi zabitlәr polkovnik deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
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Heç biri ehtiva olunmur

663 İqtisad Universitetinin bütün tәlәbәlәri ekonometrika öyrәnir hökmündә hansı termin ehtiva
olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu hökm düzgün deyil
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

664 I hökmünün strukturu necәdir?

•

Bәzi Slәr vә yalnız Slәr P deyil
Bәzi Slәr Pdir
Heç bir S P deyil
Bütün Slәr Pdir
Bәzi Slәr P deyil

665 O hökmünün strukturu necәdir?

•

Bәzi Slәr vә Yalnız Slәr P deyil
Bәzi Slәr P deyil
Heç bir S P deyil
Bütün Slәr Pdir
Bәzi Slәr Pdir

666 A hökmündә hansı termin ehtiva olunur?

•

Heç biri ehtiva olunmur
Ümumiyyәtlә, subyekt, lakin müstәsna hallarda hәr ikisi
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur

667 E hökmündә hansı termin ehtiva olunur?

•

Belә hökm Yoxdur
Hәr ikisi ehtiva olunur
Subyekt
Predikat
Heç biri ehtiva olunmur

668 O hökmündә hansı termin ehtiva olunmur?

•

Belә hökm yoxdur
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

669 E hökmündә hansı termin ehtiva olunmur?

•

Belә hökm Yoxdur
Hәr ikisi ehtiva olunur
Predikat
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Subyekt
Heç biri ehtiva olunmur

670 A hökmündә subyektlә predikat üstüstә düşәrsә, hansı termin ehtiva olunur?

•

Belә hökm Yoxdur
Hәr ikisi ehtiva olunur
Predikat
Subyekt
Heç biri ehtiva olunmur

671 Terminlәrin ehtiva olunması baxımından hansı hökmlәrdә müstәsnalar mövcuddur?

•

Heç birindә
“A” vә “I” hökmlәrindә
“E” hökmündә
“A” vә “E” hökmlәrindә
“I” vә “O” hökmlәrindә

672 Bütün insanlar şüurludur hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Bu, hökm deyil
Hәr ikisi ehtiva olunur
Predikat
Subyekt
Heç biri ehtiva olunmur

673 Bütün insanlar ölәridir hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Belә hökm yoxdur
Subyekt
Predikat
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

674 Bәzi tәlәbәlәr idmançıdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Belә hökm düzgün deyil
Heç biri ehtiva olunmur
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur

675 Bәzi hәkimlәr cәrrahdır hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, Yoxsa predikat?

•

Belә hökm Yoxdur
Predikat
Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

676 Bәzi iqtisadçılar millәt vәkili deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa
predikat?

•

Belә hökm yoxdur
Predikat
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•

Subyekt
Hәr ikisi ehtiva olunur
Heç biri ehtiva olunmur

677 Heç bir insan әbәdi deyil hökmündә hansı termin ehtiva olunur – subyekt, yoxsa predikat?

•

Belә hökm yoxdur
Hәr ikisi ehtiva olunur
Predikat
Subyekt
Heç biri ehtiva olunmur

678 Mәntiqi kvadrata әsasәn, hansı münasibәtdә olan hökmlәrin hәr ikisi eyni vaxtda Yalan vә eyni
vaxtda doğru ola bilmәz?

•

Heç birindә
Zidd münasibәtdә olan hökmlәr
Әks münasibәtdә olan hökmlәr
Tabelilik münasibәtindә olan hökmlәr
Qismәn uyuşan münasibәtdә olan hökmlәr

679 Mәntiqi kvadrata әsasәn zidd hökmlәrin olduğu sıranı göstәrin:

•

A –I, I – O
A – O, I – E
I – O, A – E
A –I, E – O
A – E, I – O

680 Mәntiqi kvadrata әsasәn, hansı münasibәtdә olan hökmlәrin hәr ikisi eyni zamanda doğru ola
bilmәz, amma yalan ola bilәr?

•

Heç birindә
Әks münasibәtdә olan hökmlәr
Zidd münasibәtdә olan hökmlәr
Tabelilik münasibәtindә olan hökmlәr
Qismәn uyuşan münasibәtdә olan hökmlәr

681 Hansı mürәkkәb hökmlәrә konyunktiv hökmlәr deyilir?

•

Iki sadә hökmün “amma” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “vә” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “ya, ya da” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “әgәr, onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә
Iki sadә hökmün “onda vә yalnız onda” bağlayıcısı ilә әlaqәlәnmәsindәn yaranan hökmә

682 Aşagıdakılardan hansı xәyali nәticә çıxarmanın növü deyil?

•

Gücәqüvvәiә istinad etmәk
Elmi faktlara istinad etmәk
Dinә istinad etmәk
Müdrik kәlama istinad emәk
Sağlam düşüncәiә istinad etmәk

683 Verilmiş hökmü dәyişin: Akula әn tәhlükәli Yırtıcı dәniz heyvanıdır
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•

Bu hökm dәyişmir
Әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heyvanlarının bәzisi akuladır
Heç bir akula әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı deyil
Әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı akula deyil
Hәr bir әn Yırtıcı dәniz heyvanı akuladır

684 Verilmiş hökmü çevirin: Akula әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heyvanıdır

•

Bu hökm çevrilmir
Heç bir akula әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı deyil
Әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heyvanlarının bәzisi akuladır
Әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı akula deyil
Hәr bir әn yırtıcı dәniz heyvanı akuladır

685 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Akula әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heyvanıdır

•

Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Әn qeyritәhlükәli dәniz heivanlarının heç biri akula deyil
Heç bir akula әn qeyritәhlükәli dәniz heyvanı deyil
Әn tәhlükәli yırtıcı dәniz heivanlarının bәzisi akuladır
Hәr bir әn yırtıcı dәniz heyvanı akuladır

686 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi hәrbi qulluqçular mayordur

•

Heç bir qeyrimayor hәrbi qulluqçu deyil
Bütün mayorlar hәrbi qulluqçudur
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrimayor deyil
Bu hökm dәyişmir
Bәzi mayorlar hәrbi qulluqçudur

687 Verilmiş hökmü çevirin: Bәzi hәrbi qulluqçular mayordur

•

Heç bir qeyrimayor hәrbi qulluqçu deyil
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrimayor deyil
Bütün mayorlar hәrbi qulluqçudur
Bu hökm çevrilmir
Bәzi mayorlar hәrbi qulluqçudur

688 Verilmiş hökmü predikata görә qarşılaşdırın: Bәzi hәrbi qulluqçular mayordur

•

Heç bir qeyrimayor hәrbi qulluqçu deyil
Bu hökmü predikata görә qarşılaşdırmaq olmur
Bәzi hәrbi qulluqçular qeyrimayor deyil
Bütün mayorlar hәrbi qulluqçudur
Bәzi mayorlar hәrbi qulluqçudur

689 Verilmiş hökmü dәyişin: Bәzi gәnclәr elmitәdqiqat işlәrilә mәşğul olur

•

Heç bir gәnc elmitәdqiqat işlәrilә mәşğul olmur
Elmitәdqiqat işlәrilә mәşğul olanların bәzisi gәncdir
Bәzi gәnclәr elmitәdqiqat işlәrilә mәşğul olmur
Bu hökm dәyişmir
Bәzi gәnclәr qeyrielmitәdqiqat işlәrilә mәşğul olur

690 Әlinin qәlәmi necә anlayışdır?
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•

Ümumi
Fәrdi
Mücәrrәd
Heçlik
Müsbәt

691 Bivec tәlәbә anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

692 Huşsuz adam anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

693 Qaydasız döyüş anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

694 İmkansız adam anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

695 Carәsiz xәstәlik anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

696 Kimsәsiz ada anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

697 Atasız uşaq anlayışı necә anlayışdır?
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•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

698 Sahibsiz ev anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mәnfi anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

699 Cәhalәt anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Mücәrrәd anlayış
Konkret anlayış
Fәrdi anlayış
Toplayıcı anlayış

700 Azәrbaycan Respublikası anlayışı necә anlayışdır?

•

Mütlәq anlayış
Toplayıcı anlayış
Konkret anlayış
Mәnfi anlayış
Fәrdi anlayış

102/102

