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3331Y_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3331Y Turizmin inkişafının resurs tәminatı
1 Tarixi – mәdәni abidәlәrin istifadә xüsusiyyәtlәrinә görә hansı növlәrә bölünür?

•

Dini mәqsәdli, işgüzar mәqsәdli
Sәyahәt mәqsәdli, istirahәt mәqsәdli
Elmitәcrübә әhәmiyyәtli, sağlamlıq mәqsәdli
Elmitәcrübә әhәmiyyәtli, sәyahәt mәqsәdli
Sağlamlıq mәqsәdli, elmitәcrübә әhәmiyyәtli

2 Dini mәqsәdli, işgüzar mәqsәdli

•

Kurqanlar
Qәdim yaşayış mәntәqәlәrinin qalıqları
Qәdim insanların yaşadığı mağaralar
Müxtәlif antik әşyaların cәmlәndiyi әrazilәr
Otellәr

3 Milli irs nümunәlәrindәn turizm mәqsәdilә istifadәnin istiqamәtlәrindәn deyil?

•

Milli irs nümunәlәrindәn dekorativlik, kompleks ansanbl tәşkil etmәsi, tariximәdәni әhәmiyyәt kәsb etmәsi
Milli irsi nümunәlәrin daha çox yayıldığı әrazidәn dәrketmә turizm mәqsәdilә istifadә olunması
Milli irsi nümunәlәrin yayıldığı yaşayış mәntәqәlәrindә etnoqrafik muzeylәrin tәşkil olunması yolu ilә
beynәlxalq turizmin inkişaf etdirilmәsi
Yerli vә turizm marşrutlarında milli irsi nümunәlәrdәn istifadә olunması
Milli irsi nümunәlәrdәn kәnd turizmindә istifadә olunması

4 Tarixi – mәdәni obyektlәrin turizm xidmәtinә daxil edilmәsinin istiqamәtlәrindәn deyil:

•

Dini ziyarәtlәr
Turist – ekskursiya marşurutlarına salınması
Restoran xidmәtinin tәşkili
Muzeylәrә sәyahәt
Muzeylәrә sәyahәt

5 . Aşağıdakılardan hansı dәrketmә turizminә aid deyil?

•

Milli irs nümunәlәri
Memarlıq abidәlәri
Arxeoloji abidәlәr
Müasir memarlıq nümunәlәri
Milli irs nümunәlәri

6 . Buddizmә aid olan ziyarәt yerlәri әsasәn harada yerlәşir?

•

Çındә, Hindistanda, Cәnub – Şәrqi Asiyada, Yaxın Şәrqdә
Çındә, Tibetdә, Hindistanda, Cәnub – Şәrqi Asiyada
Çındә, Tibetdә, Hindistanda, Mәrkәzi vә Şәrqi Asiyada
Çındә, Tibetdә, Hindistanda, Vatikanda
Tibetdә, Hindistanda, Cәnub – Şәrqi Asiyada, Yaxın Şәrqdә

7 Aşağıdakılardan hansı buddizm mәbәdidir?
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•

Yerüsәlimdә olan mәscid
DalayLama mәbәdi
Monserat mәbәdi
Varşava kilsәsi
Varşava kilsәsi

8 Dini turizmdәn әn çox gәlir әldә edәn ölkәlәr hansılardır?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı, Iran, Nepal
Sәudiyyә Әrәbistanı, Türkiyә, Yunanıstan
CAR, Norveç, Fransa
Sәudiyyә Әrәbistanı, Iran, Nepal
Sәudiyyә Әrәbistanı, Iran, Nepal

9 Dini turizmdәn әn çox gәlir әldә edәn ölkәlәr hansılardır?

•

[yeni cavab]
Sәudiyyә Әrәbistanı, Türkiyә, Yunanıstan
Sәudiyyә Әrәbistanı, Iran, Nepal
CAR, Norveç, Fransa
Sәudiyyә Әrәbistanı
Sәudiyyә Әrәbistanı, Iran

10 Hansı Ispaniyanın mәşhur tarixi – memarlıq abidәlәrinә aid deyil?

•

Mәryәm Ana kilsәsi
Plasa – Mayor ansamblı
San – Isidro kilsәsi
Monstserrat monastrı
Әl – Qambra

11 Misirin tarixi abidәlәrinә aid deyil:

•

İgәndәriyyә fәnәri
Azadlıq heykәli
Firon mәbәdlәri
Sultan Hәsәn mәscidi
Pompey sütunu

12 Venetsiyanın tarixi memarlıq abidәlәrinә aid deyil:

•

Dojlar sarayı
Azadlıq heykәli
Müqәddәs Mark kilsәsi
Marko meydanı
Korrer muzeyi

13 Avropanın hansı şәhәri muzey – şәhәr adlandırılır?

•

Paris
Florensiya
Venetsiya
Florensiya
Venetsiya
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14 Genuyanın turizm baxımından görmәli yerlәrindәndir:

•

Dojlar sarayi
Marko meydanı
Müqәddәs Mark kilsәsi
Rasso palasso vә Bianko palasso
Korrer muzeyi

15 Tәbii ekzotiklik hansi düsturla müәyyәn olunur?

•

Ssc = ås c D
Sic = åi c V
Sic = åi c N
Sis = åi s L
Ssc = ås c D

16 . Tәbii ekzotiklik düsturundakı c nәyi bildirir?

•

Landşaft xüsusiyyәtlәri
Başqa әrazi ilә әlaqәsi
Turizm günü
Turizm günü
Turizm rayonu

17 Tәbii ekzotiklik düsturundakı i nәyi bildirir?

•

Turizm rayonu
Başqa әrazi ilә әlaqәsi
Turizm günü
Hәr hansı tәbii komponent
Landşaft xüsusiyyәtlәri

18 Tәbii ekzotiklik düsturundakı S nәyi bildirir?

•

Landşaft xüsusiyyәtlәri
Başqa әrazi ilә әlaqәsi
Turizm günü
Hәr hansı tәbii komponent
Turizm rayonu

19 әrazinin kompleks rekreasiya turizm ehtiyatının mәcmu indeksindәki P nәyi bildirir?

•

Hәr hansı tәbii komponent
Landşaft xüsusiyyәtlәri
Turizm rayonu
Tibbi bioloji resurslar
Tibbi bioloji resurslar

20 Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdirılmasına tәsir edәn amillәrdәn deyil:

•

Gәlәcәkdә mәnimsәnilmә imkanları çox olan bölgәlәrin turizm rayonlaşdırılması
Turizm ehtiyatlarından istifadәnin funksiyalarına görә qruplaşdırılması
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı әrazilәrin inkişaf sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı әrazilәrin inkişaf sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Turizm ehtiyatlarının yayıldığı әrazilәrin inkişaf sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
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21 әrazinin turizm baxımından mәnimsәnilmә sәviyyәsi birbaşa bağlıdır:

•

Tәbiәt abidәlәri ilә
İqlimlә
Xidmәtlә
İnfrastrukturla
Coğrafi şәraitlә

22 Hansı rekreasiya turizm rayonlarının xarakteristikasında mövcud ehtiyatlardan istifadә olunması
qruplarına aiddir?

•

Bölgәnin mәskunlaşması vә әhali ehtiyatları yerli turist resursları
Ayrıca sahәlәr üzrә ixtisaslaşan rekreasiya turizm rayonları
Heç biri
Hamısı
Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdırılmasında әsas bölgә ilә yanaşı turizm әhәmiyyәti daşıyan әrazilәr dә ehtiyat
sahә kimi götürülür

23 Tәbii ekzotiklik düsturundakı T nәyi bildirir?

•

Landşaft xüsusiyyәtlәri
Başqa әrazi ilә әlaqәsi
Turizm günü
Hәr hansı tәbii komponent
Turizm rayonu

24 Antropogen turizm ehtiyatları qrupuna aid deyil:

•

Arxieloji abidәlәr
Tarixi – memarlıq abidәlәri
Mәdәni irs nümunәlәri
Müasir şәhәrsalma vә arxitektur abidәlәr
Arxieloji abidәlәr

25 Qış turizmi üçün müәyyәn edilәn komfort iqlim göstәricilәrindә qarın qalınlığı nә qәdәr olmalıdır?

•

30smdәn az olmamalıdır
15smdәn az olmamalıdır
20smdәn az olmamalıdır
35smdәn az olmamalıdır
40smdәn az olmamalıdır

26 Tәbiәt abidәlәrinә aid deyil:

•

Geomorfoloji abidәlәr
Geoloji abidәlәr
Arxeoloji abidәlәr
Hidroloji abidәlәr
Flora vә fauna

27 Abşeronda geoloji abidә

•

Qır gölü
Sarıdağ
Nәhәcәr
Yanar bulaq
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Mucuq

28 Abşeronda geoloji abidәlәrә hansı tәbiәt abidәlәri aid deyil?

•

Palçıq vulkanları
Qır gölü
Yanar bulaq
Masazır
Yanar dağ

29 Naxçıvanın geomorfoloji abidәlәrinә aid deyil:

•

İlandağ
Nәhәcәr
Sarıdağ
Aveydağ
Dәlidağ

30 Geomorfoloji abidәlәrә aid deyil:

•

Nәhәcәr
Aveydağ
Abşeronda metan qazının alovlanması
Batabat
Astarada yanar bulaq

31 Tutqun vә yağışlı hava siniflәri olan әrazilәr üçün xarakterikdir:

•

Bol yağış, isti hava, yüksәk rütubәtlәnmә
Temperatur komfort hәdlәrindәn yüksәk olur, isti diskomfort şәrait teztez tәkrarlanır
Quraqlığın az, mülayim hava
Rütubәtlәnmәnin azlığı vә mövsüm dövründә müşahidә edilәn isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubәtlik isә yüksәk olur

32 Azbuludlu mülayim hava siniflәri daha çox hansı әrazilәrdә müşahidә olunur?

•

Aralıq dәnizi sahilindә
Musson iqlimin dәniz sahillәrindә
Atlantik okeanı sahillәrindә
Alp vә Qafqaz dağlarının bәzi kurortlarında
Kaliforniya sahilindә

33 Azbuludlu yayı quraq hava hansı iqlim tipindә müşahidә olunur?

•

Aralıq dәnizi
Sәhra vә yarımsәhra
Mülayim enlikli
Musson iqlimli
Subtropik

34 Azbuludlu yayı quraq hava sinifi hansı әrazilәrdә müşahidә olunur?

•

Yaponiya, Çin
ABŞ, Kaliforniya
Avstralya, Çexiya
Misir, Monqolustan
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Yunanıstan, İngiltәrә

35 Tutqun vә yağışlı hava siniflәri hansı iqlim tipindә müşahidә olunur?

•

Aralıq dәnizi
Sәhra vә yarımsәhra
Mülayim
Musson
Subtropik

36 Turizmdә iqlim komfortluğu qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

•

Adambaşına düşәn meşә ehtiyatı
Günәşli vә açıq havaların tәkrarlanması
Günәşli günlәrin sayı vә günәşli saatların miqdarı
Havada rütubәtin miqdarı
Sürәti saniyәdә 10m – dәn az olan külәkli günlәrin sayı

37 Külәyin surәti nә qәdәr olduqda komfort şәrait hesab olunur?

•

15 m/san
5 m/san
6 m/san
7 m/san
10 m/san

38 Mülayim enliklәrdә mәskunlaşmış әhali üçün komfort hәdlәr hansıdır?

•

Temperatur 20 – 230, rütubәtlәnmә 60 – 65%, gücü saniyәdә 5m – dәn çox olan külәkli günlәrin
tәkrarlanmasını mövsüm dövründә 30 – 35%  ә qәdәr
Temperatur 15 – 180, rütubәtlәnmә 60 – 65%, gücü saniyәdә 5m – dәn çox olan külәkli günlәrin
tәkrarlanmasını mövsüm dövründә 30 – 35%  ә qәdәr
20 – 230 C temperatur hәddi, 55 – 60%  ә qәdәr rütubәtlәnmә, hәmçinin külәkli günlәrin nisbәtәn çoxluğu
Temperatur 20250, rütubәtlәnmә 65 – 70%, gücü saniyәdә 5m – dәn çox olan külәkli günlәrin
tәkrarlanmasını mövsüm dövründә 30 – 40%  ә qәdәr
Temperatur 18200, rütubәtlәnmә 5060 gücü saniyәdә 10m – dәn çox olan külәkli günlәrin tәkrarlanmasını
mövsüm dövründә 30 – 35%  ә qәdәr

39 Yay istirahәt mövsümü üçün müәyyәnlәşdirilәn rütubәtlәnmәnin komfort hәddi:

•

Rütubәtlәnmә göstәricilәri 55 – 60%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 30 – 40%  dәn çox olmaması
Rütubәtlәnmә göstәricilәri 55 – 65%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 25 – 30%  dәn çox olması
Rütubәtlәnmә göstәricilәri 40 – 60%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 20 – 30%  dәn çox olmaması
Rütubәtlәnmә göstәricilәri 55 – 60%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 25 – 35%  dәn çox olması
Rütubәtlәnmә göstәricilәri 50 – 60%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 40 – 50%  dәn çox olmaması

40 Turizmin madditexniki bazasına aid deyil?

•

Turist bazaları
Turist klubları
Dayanacaqlar
Turist tәyyarәlәri
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Turist firmaları

41 Turizmin maddi  texniki baza оbyektlәri hansı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilmir?

•

Tәsәrrüfat subyektinin mülkiyyәt növünә görә
Göstәrilәn xidmәtin növünә görә
Göstәrilәn xidmәtin keyfiyyәtinә görә
İqtisadi elementlәr üzrә
Sahibkarlığın formasına görә

42 Azәrbaycan Respublikasında 20022005ci illәrdә turizmin inkişafına dair Dövlәt Prоqramına
neçәnci ildә qәrar verilib?

•

2001 – ci il 31 dekabr
2001 – ci il 15 iyun
2000  ci il 27 sentyabr
2002 – ci il 27 avqust
2002 – ci il 1 yanvar

43 Beşulduzlu tәsnifat sistemi bu ölkәlәrdә tәtbiq edilir:

•

Çin, BӘӘ, Fransa
Yunanıstan, BӘӘ, Ingiltәrә
ABŞ, Brazilya, Misir
Ingiltәrә, Avstriya, Avstraliya
ABŞ, Andorra, Macarıstan

44 Ulduz tәsnifat sistemi hansı ölkәlәrdә tәtbiq edilmir?

•

İsrail
Yunanıstan, İsrail, Ingiltәrә
Türkiyә
Almaniya
ABŞ

45 Hansı ölkәdә tac vә açarlar tәsnifat sistemindәn istifadә edilir?

•

İsrail
Fransa
Türkiyә
Almaniya
ABŞ

46 Aşağıdakılardan hansı turizm tәklifi kimi istifadә оlunmayan, ancaq turistlәri özünә cәlb edәn ilkin
şәraiti qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilmir?

•

Turizm infrastrukturu
Turist qәbul edәn ölkәnin tәbii xüsusiyyәtlәri
Turist qәbul edәn ölkәdә olan otellәr
Turizm destinasiyasının sоsial  mәdәni mühiti
Turist qәbul edәn ölkәnin tәbiәti

47 Turizm tәklifidir:

•

Xidmәt strukturu vә suprastruktur
İnfrastruktur vә xüsusi infrastruktur
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•

İnfrastruktur vә suprastruktur
Suprastruktur vә xüsusi infrastruktur
Ümumi infrastruktur vә xüsusi infrastruktur

48 Turizmdә aktiv әsas fоndlar:

•

Ötürücü tikililәr
Qurğular
Avadanlıqlar
Kоmmunikasiya vasitәlәri
Binalar

49 Turizmdә passiv әsas fоndlar:

•

Texnoloji cihazlar
Maşınlar
Ötürücü tikililәr
Avadanlıqlar
Alәtlәr

50 Passiv әsas fоndlara aid deyil?

•

Binalar
Ötürücü tikililәr
Qurğular
Avadanlıqlar
Kоmmunikasia vasitәlәri

51 Aktiv әsas fоndlara aid deyil?

•

Texnoloji cihazlar
Maşınlar
Ötürücü tikililәr
Avadanlıqlar
Alәtlәr

52 Bakı vә Sumqayıt әrazisindә 2000ci ildә atmosferә vә torpağa atılan zәrәrli tullantılar neçә ton
olub?

•

920 min
1,4 mln
1,6 mln
2,3 mln
0,9 mln

53 Bakı vә Sumqayıt әrazisindә 2006cı ildә atmosferә vә torpağa atılan zәrәrli tullantılar neçә ton
olub?

•

920 min
1,4 mln
1,6 mln
2,3 mln
0,9 mln

54 Sahil zonası üzrә olan ümumi çirklәnmәdә nә qәdәr neft vә neftkimya sәnayesinә aiddir?
8/92

29.12.2015

•

45%
80%
50%
32%
64%

55 Sahil zonası üzrә olan ümumi çirklәnmәnin neçә faizi qaz sәnayesi müәssisәlәrinә aiddir?

•

15%
17%
21%
23%
45%

56 Sahil zonası üzrә olan ümumi çirklәnmәnin nә qәdәri elektrik enerjisinә aiddir?

•

7%
5%
17%
32%
13%

57 Maliyyәnin funksiyalarından deyil:

•

Bölgü funksiyası
Pul fоndunun yaranması
Elmilik funksiyası
Nәzarәt funksiyası
Pul fоndunun istifadәsi

58 Turizmdә dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsini hansı sxemlә ifadә etmәk оlar?

•
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59 Aşağıdakılardan hansı vergilәrin funksiyalarını reallaşdırmır?

•

Fiskal
Stimullaşdırıcı
Tәnzimlәyici
Nәzarәt
Bölgü

60 Göndәrişlәrin sayına görә vergitutma düsturuna görә V nәdir?

•

Turist göndәrişinә ticarәt
Vergi dәrәcәsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mәdәni оbyektlәrin vә avtоmоbil yоllarından istifadәyә görә vergi
Vahid turist göndәrişlәrinin qiymәti
Satılan göndәrişlәrin sayı

61 Göndәrişlәrin sayına görә vergitutma düsturuna görә C nәdir?

•

Satılan göndәrişlәrin sayı
Vergi dәrәcәsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mәdәni оbyektlәrin vә avtоmоbil yоllarından istifadәyә görә vergi
Vahid turist göndәrişlәrinin qiymәti
Turist göndәrişinә ticarәt

62 Dövriyyәdәn kәnar aktivlәrә aid deyil?

•

Qeyrimaddi aktivlәr
Әsas vәsaitlәr
Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları
Tamamlanmış kapital qoyuluşu
Maddi aktivlәr

63 Aşağıdakılardan hansı әsas sahil zonasına aiddir?

•

25 km
5 km
30 km
15 km
20 km

64 Göndәrişlәrin sayına görә vergitutma necә hesablanır?
düzgün cavab yoxdur

•
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65 Kurort komplekslәrindә әrazinin yüklәnmәsi

•

30 – 40 m2
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
50 – 70 m2

66 . Piyada turizm cığırlarında әrazinin yüklәnmәsi:

•

80 m2
90 m2
75 m2
100 m2
70 m2

67 Meşә massivlәrindә rekreasiya deqredasiyasının xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakı amillәrdәn hansı aid
deyil?

•

Milli Parklarda vә meşәlik әrazilәrdә sanitar normalara әmәl olunması üçün xüsusi mәişәt tullantılarının
yığılması üçün qutular olmalı, istirahәt yerlәrinin ayrılması vacibdir
İnsan fәaliyyәti nәticәsindә meşә massivlәrindә yanğınların baş vermәsi
Әtraf mühitdәn istifadә normasının müәyyәnlәşdirilmәsi
İnsan fәaliyyәti nәticәsindә meşә massivlәrindә baş verәn dәyişmәlәrin bәrpası imkanları
Çimәrlik әrazilәrindә ekoloji tarazlığı qorumaq üçün әlavә sanitar – epidemoloji tәdbirlәr hәyata keçirilmәli

68 Ölkәnin turizm mәrkәzindә mәrkәzlәşdirilmiş kanalizasiya sistemi neçә faizdir?

•

12
5
8
7
9

69 Mәişәt tullantılarının cәmlәşdiyi әrazilәrin mәrkәzlәşdirilmiş kanalizasiya sistemi neçә faizdir?

•

16
32
15
18
25

70 Respublika üzrә 2006cı ildә atmosferә atılan zәrәrli tullantıların miqdarı neçә ton olmuşdur?

•

1,4 mln
1 mln
1,2 mln
3,4 mln
2 mln

71 Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı (20042008ci illәr) Dövlәt
Proqramı" nә naxt qәbul olunub?
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•

11 avqust 2004
11 yanvar 2004
11 fevral 2004
11 mart 2004
11iyun 2004

72 Turist informasiya mәrkәzlәri açılmışdır:

•

Gәncә, Lәnkәran, Hacıqabul
Gәncә, Lәnkәran, Şәki
Bakı, Xaçmaz, Salyan
Şamaxı, Naxçıvan, Saatlı
Naxçıvan, Gәncә, Şirvan

73 Hansında turist informasiya mәrkәzi yoxdur?

•

Şirvan
Bakı
Lәnkәran
Naxçıvan
Xaçmaz

74 Azәrbaycanda әhalinin tәbii artımı tempi 19992004 – cü illәrdә nә qәdәr olmuşdur?

•

0,5%
2,2%
1,8%
0,8%
2,4%

75 әhalinin tәbii artımı hәr 1000 nәfәrә 20022003cü illәrdә nә qәdәr olmuşdur?

•

1011
1012
6,08,0
8,010
8,09,0

76 Gәnclәr, Idman vә Turizm Nazirliyi nә vaxt yaradılıb?

•

18 mart 2001
18 aprel 2001
18 yanvar 2001
18 iyun 2001
18 avqust 2001

77 Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi nә vaxt tәşkil edilmişdir?

•

20 dekabr 2006
30 mart 2006
30 yanvar 2006
30 iyul 2006
30 sentyabr 2006

78 Şәhәrәtrafı istirahәt zonalarında әrazinin yüklәnmәsi:
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•

80 – 90m2
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
50 – 70 m2

79 Çimәrlik sahәlәrindә pik dövrü nәzәrә alınmaqla әrazinin yüklәnmәsi:

•

30 – 40 m2
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
50 – 70 m2

80 İstirahәt mәrkәzlәrindә әrazinin yüklәnmәsi:

•

50 – 70 m2
70 – 80 m2
10 – 15 m2
70 – 100 m2
30 – 40 m2

81 Göndәrişlәrin sayına görә vergitutma düsturuna görә Ti nәdir?

•

Turist göndәrişinә ticarәt
Vergi dәrәcәsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mәdәni оbyektlәrin vә avtоmоbil yоllarından istifadәyә görә vergi
Vahid turist göndәrişlәrinin qiymәti
Satılan göndәrişlәrin sayı

82 Göndәrişlәrin sayına görә vergitutma düsturuna görә K nәyi ifadә edir?

•

Turist göndәrişinә ticarәt
Vergi dәrәcәsi
Yaşayış fоnduna, sоsial mәdәni оbyektlәrin vә avtоmоbil yоllarından istifadәyә görә vergi
Vahid turist göndәrişlәrinin qiymәti
Satılan göndәrişlәrin sayı

83 Naxçıvanın mineral suları mineral tәrkibinә görә hansı ölkәlәrin suları ilә müqayisә olunur?

•

Polşa, Italiya
Fransa, Almaniya
Italiya, Fransa
Almaniya, Italiya
Çexiya, Fransa

84 Abşeronun mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Tili
Qızılca
Bado
Qala
Cini

85 Abşerondakı mineral su mәnbәlәrinә aid deyil:
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•

Suraxanı
Qala
Cini
Şıx burnu
Bilgәh

86 Abşeronun mineral sularından әsasәn hansı müalicә növlәrindә istifadә edilir?

•

Ürәk vә tәzyiq
Mәdә vә öd xәstәliklәri
Dәri, dayaq hәrәkәt
Ürәk, qan – damar
Uroloji, mәdә

87 LәnkәranAstara bölgәsinin mineral sularından әsasәn hansı müalicә növlәrindә istifadә edilir?

•

Mәdә vә öd xәstәliklәri
Dәri, dayaq hәrәkәt
Ürәk – damar, dәri xәstәliklәri
Uroloji, mәdә
Ürәk vә tәzyiq

88 LәnkәranAstara bölgәsindәkı mineral su mәnbәlәrinә aid deyil:

•

Qәriblәr
Әnci
Cini
Meşәsu
Daşvәnd

89 LәnkәranAstara bölgәsindәki mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Suraxanı
Qala
Әnci
Şıx burnu
Bilgәh

90 Şәki, Zaqatala vә Şirvanda olan mineral sularından әsasәn hansı müalicә növlәrindә istifadә edilir?

•

Ürәk vә tәzyiq
Mәdә vә öd xәstәliklәri
Dәri, dayaq hәrәkәt
Ürәk – damar, dәri xәstәliklәri
Uroloji, ürәk – damar

91 Aşağıdakılardan hansı Şәki, Zaqatala vә Şirvanda olan mineral su mәnbәlәrinә aid deyil?

•

Gәngi
Qotursu
Basqal
Çuxuyurd
Bado

92 Şәki, Zaqatala vә Şirvanda olan mineral su mәnbәlәrinә aiddir:
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•

Bilәsәr
Qәriblәr
Daşvәnd
Cәngi
Qızılca

93 QubaXaçmazda olan mineral su mәnbәlәrinә aid deyil:

•

Nabran
Qәriblәr
Qalaaltı
Düzbilici
Zeyvә

94 Aşağıdakılardan hansı QubaXaçmazda olan mineral su mәnbәlәrinә aiddir?

•

Qotursu
Qәriblәr
Daşvәnd
Bilәsәr
Zeyvә

95 Qalaaltı termal suyu müalicәvi xüsusiyyәtlәrinә görә hansı ölkәnin mineral suları ilә müqayisә
olunur?

•

Fransa
Çexiya
Polşa
Türkiyә
Italiya

96 Aşağıdakılardan hansı Yuxarı Qarabağ vә KәlbәcәrLaçın bölgәsindәki mineral su mәnbәlәrinә
aiddir:

•

Suraxanı
Qala
Nurәddin
Şıx burnu
Bilgәh

97 Kәlbәcәr rayonundakı mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Qәriblәr
Turşsu
Şırla
Nurәddin
Bağırsaq

98 Şuşa rayonunun mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Bilgәh
Bağırsaq
Qәriblәr
Nurәddin
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Bilәsәr

99 Aşağıdakılardan hansı Kәlbәcәr rayonundaki mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Qәriblәr
Turşsu
Şırla
Nurәddin
Әhmәdli

100 Qәriblәr

•

Ürәk vә tәzyiq xәstәliklәri
Mәdә vә öd xәstәliklәri
Dәri, dayaq hәrәkәt xәstәliklәri
Ürәk, qan – damar xәstәliklәri
Ürәkdamar, mәdә xәstәliklәri

101 Yuxarı Qarabağ vә KәlbәcәrLaçın rayonlarında olan mineral su mәnbәlәrindәn biri:

•

Bağırsaq
Minkәnd
Qotursu
Әhmәdli
Çaldağ

102 Aşağıdakılardan hansı Yuxarı Qarabağ vә KәlbәcәrLaçın rayonlarındakı bölgәsindәki mineral su
mәnbәlәrinә aid deyil?

•

Şırla
Bağırsaq
Nurәddin
Bilgәh
Turşsu

103 Azәrbaycanda әn çox mineral sular hansı әrazidә yayılıb?

•

Kiçik Qafqaz vә Talış dağlarında
Kiçik Qafqaz vә Naxçıvanda
Böyük Qafqaz vә Naxçıvanda
Kiçik vә Böyük Qafqazda
Talış dağlarında vә Naxçıvanda

104 Azәrbaycanda әn çox termal sular hansı әrazidә yayılıb?

•

Kiçik Qafqaz vә Talış dağlarında
Kiçik Qafqaz vә Naxçıvanda
Böyük Qafqaz vә Talış dağlarında
Kiçik vә Böyük Qafqazda
Talış dağlarında vә Naxçıvanda

105 Naxçıvandakı mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Hidrokarbonatlı, kükürdlü vә hidrogen sulfidli
Hidrokarbonatlı, xloridli, karbon qazlı
Yodlubromlu vә hidrogen sulfidli, xloridli
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Sulfidli, hidrogen sulfidli vә natrium xloridli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular vә natrium xloridli

106 Abşerondakı mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Hidrogen sulfidli, kükürdlü
Hidrokarbonatlı, xloridli
Yodlubromlu vә hidrogen sulfidli
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü

107 LәnkәranAstaradakı mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Hidrokarbonatlı, kükürdlü vә hidrogen sulfidli
Hidrokarbonatlı, xloridli, karbon qazlı
Yodlubromlu vә hidrogen sulfidli, xloridli
Sulfidli, hidrogen sulfidli vә natrium xloridli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular vә natrium xloridli

108 Şәki, Zaqatala vә Şirvandaki mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Kükürdlü vә hidrogen sulfidli
Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlubromlu vә hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular

109 Quba Xaçmaz mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Kükürdlü vә hidrogen sulfidli
Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlubromlu vә hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, kükürdlü sular

110 Yuxarı Qarabağ vә KәlbәcәrLaçın mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük
tәşkil edir?

•

Kükürdlü
Xloridli
Yodlubromlu
Sulfidli
Hidrokarbontlı

111 GәncәQazaxdakı mineral su mәnbәlәrindә әsasәn hansı maddәlәr üstünlük tәşkil edir?

•

Kükürdlü vә hidrogen sulfidli
Hidrokarbonatlı, xloridli,
Yodlubromlu vә hidrogen
Sulfidli, hidrogen sulfidli
Hidrokarbontlı, sulfidli

112 Naxçıvanın mineral su mәnbәlәrinә aid deyil:
Tili
Sәdәrәk
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•

Darıdağ
Vayxır
Qızılca

113 Naxçıvandakı mineral su mәnbәlәrinә aiddir:

•

Qәriblәr
Daşvәnd
Nurәddin
Tili
Qızılca

114 . Tәbii komponentlәrә görә kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindәki (Cef=F*x*Pn/ Tg) P
nәyi bildirir?

•

Çimәrliyin sahәsi
Tәbii komponentlәrin növlәri
Turizm mәhsulu qiymәtlәndirmәdә onun payı
Ekoloji vә pisixolojt yüklәmә
Kapitalın miqdarı

115 Tәbii komponentlәrә görә kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindәki (Cef=F*x*Pn/ Tg) T
nәyi bildirir?

•

Çimәrliyin sahәsi
Tәbii komponentlәrin növlәri
Turizm mәhsulu, qiymәtlәndirmәdә onun payı
Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Kapitalın miqdarı

116 Tәbii komponentlәrә görә qoyulmuş kapitalın turizm mәhsulunda payından nә qәdәr çox olarsa
iqtisadi baxımdan әlverişli sayılır?

•

610%
10%
1015%
35%
715%

117 Dәnizsahili әrazilәrdә iqtisadi qiymәtlәndirmә nәyә görә müәyyәn olunur?

•

Çimәrliklәrin mehmanxanalara yaxınlığına görә
Mehmanxanaların dolmasına görә
Mehmanxanaların sayına görә
Dәnizsahili mövqeyә görә
Çimәrliklәrdәn istifadәyә görә

118 Dәnizsahili әrazilәrdә iqtisadi qiymәtlәndirmә çimәrliklәrdәn istifadә sәviyyәsi (R=S*N*T)
düsturundakı S nәyi bildirir?

•

Kapitalın miqdarı
Çimәrliyin sahәsi
Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Çimәrlik günlәrinin davam etmә müddәti
Çimәrlik günlәrinin davam etmә müddәti
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119 Dәnizsahili әrazilәrdә iqtisadi qiymәtlәndirmә çimәrliklәrdәn istifadә sәviyyәsi (R=S*N*T)
düsturundakı T nәyi bildirir?

•

Kapitalın miqdarı
Çimәrliyin sahәsi
Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Çimәrlik günlәrinin davam etmә müddәti
Çimәrlik ehtiyatları

120 Dәnizsahili әrazilәrdә iqtisadi qiymәtlәndirmә, çimәrliklәrdәn istifadә sәviyyәsi (R=S*N*T)
düsturundakı R nәyi bildirir?

•

Kapitalın miqdarı
Çimәrliyin sahәsi
Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Çimәrlik günlәrinin davam etmә müddәti
Çimәrlik ehtiyatları

121 . Dәnizsahili әrazilәrdә iqtisadi qiymәtlәndirmә çimәrliklәrdәn istifadә sәviyyәsi hansı düsturla
hesablanır?

•

R=S*R*T
R=S*N*D
R=S*N*T
R=S*M*T
R=M*N*T

122 R = S*R*T düsturu kapital effektliyinә görә istifadә olunmasından yaranan Ccf = R*x
düsturundakı Ccf nәyi bildiriri?

•

Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Kapitalın effektliyi
Çimәrliyin ehtiyatı
Qiymәt
Çimәrliyin sahәsi

123 R = S*R*T düsturu kapital effektliyinә görә istifadә olunmasından yaranan Ccf = R*x
düsturundakı R nәyi bildiririr?

•

Ekoloji vә pisixolojt yüklәmә
Kapitalın effektliyi
Çimәrliyin ehtiyatı
Qiymәt
Çimәrliyin sahәsi

124 . R = S*R*T düsturu kapital effektliyinә görә istifadә olunmasından yaranan Ccf = R*x
düsturundakı X nәyi bildiriri?

•

Ekoloji vә psixoloji yüklәnmә
Kapitalın effektliyi
Çimәrliyin ehtiyatı
Qiymәt
Çimәrliyin sahәsi

125 R = S*R*T düsturu kapital effektliyinә görә istifadә olunarsa hansı nәticәlәr alınır?
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•

Ccf = C*x
Ccf = R*t
Ccf = R*x
Ccf = T*x
Ccf = R*C

126 Turizm ehtiyatlarının kәmiyyәt miqdarına aid deyildir?

•

Optimal yüklәnmә sәviyyәsi
Antropogen ehtiyatların miqdarı
Turizm ehtiyatlarından istifadәnin mövsümlüyü
Komfortluq hәdlәrinin müddәti
Yerlәşmә müәssisәlәrinin sayı

127 Turizm ehtiyatlarının kadastırına görә qiymәtlәndirmәyә aiddir:

•

Milli parklar, mineral sular, tәbiәt abidәlәri
Tarixi abidәlәr, dәnizsahili mövqe, müalicә mәrkәzlәri
Tarixi abidәlәr, tәbiәt abidәlәri, mineral sular
Dәnizsahili mövqe, mineral sular, tәbiәt abidәlәri
Müalicә mәrkәzlәri, tәbiәt abidәlәri, tarixi abidәlәr

128 Tәbii komplekslәrin qiymәtlәndirilmәsindә turizm mәqsәdilә istifadә imkanlarına daxil deyil?

•

Tәbiәt vә mәdәni komplekslәr
Etibarlılıq
Tәbii komplekslәrin atraktivliyi
Rekreasiyaturizm sistemlәrinin bütövlüyü
Texnoloji vә iqtisadi mәnimsәmә

129 Nәqliyyat sistemlәrinin inkişafı sәbәb olmur:

•

Yerlәşmә müәssәlәrinin genişlәnmәsinә
Әrazinin turizm baxımından mәnimsәnilmәsinә
Turizm tәlәbatının artmasına
Әrazinin turizm baxımından tәdqiqatına
Yerlәşmә müәssәlәrinin tәşkilinә

130 Dörd vә beş ulduzlu otellәrdә mövsümi işlәrә cәlb olunanlar neçә faiz tәşkil edir?

•

10%  ә qәdәr
20%  ә qәdәr
50%  ә qәdәr
30%  ә qәdәr
40%  ә qәdәr

131 Tәbii komplekslәrin qiymәtlәndirilmәsindә turizm mәqsәdilә istifadә imkanlarina daxil deyil:

•

İqtisadi mәnimsәmә
Texnoloji mәnimsәmә
Tәbii komplekslәrin atraktivliyi
Psixolojiestetik qavrama
Tibbibioloji müayinә

132 Tibbibioloji amillәrә әsasәn qiymәtlәndirmәyә aiddir?
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•

Tarixi abidәlәrlә tanışlıq
Hava, iqlim elementlәri
Sağlamlığının bәrpası
İnsanların istirahәti
Ritual sәyahәt

133 Psixoloji estetik amillәrә әsasәn qiymәtlәndirmә deyil:

•

Kolluqlar
Әhalinin mәskunlaşma dәrәcәsi
Tәbii komplekslәrin daxili estetik xüsusiyyәtlәri
Hava, iqlim elementlәri
Meşәlik

134 Bakıdan başqa digәr rayonlarda fәaliyyәt göstәrәn yerlәşmә müәssәlәrinin әksәriyyәtindә әsas
personal heyәtinin sayı neçә faiz olur?

•

1015%
3040%
4055%
2025%
3035%

135 Motellәrdә mövsümi işlәrә cәlb olunanlar neçә faiz tәşkil edir?

•

60%  ә qәdәr
10%  ә qәdәr
40%  ә qәdәr
20%  ә qәdәr
50%  ә qәdәr

136 Turizm ehtiyatlarının kadastırına görә qiymәtlәndirmәdә olur:

•

Әylәncә mәrkәzlәri
Dәnizsahili mövqe
Tarixi abidәlәr
Tәbiәt abidәlәri
Müalicә mәrkәzlәri

137 Mineral vә termal sulara görә qiymәtlәndirmәdә nәlәr nәzәrә alınmır?

•

Onun müalicәvi әhәmiyyәti
Onun debeti
İstifadә olunma xüsusiyyәtlәri
Digәr tәbii komponentlәrlә birgә istifadә imkanları
Onun ehtiyatı

138 Tibbibioloji amillәrә әsasәn qiymәtlәndirmәdә istifadә olunur:

•

Hava iqlim elementlәri, iqlim komfortluğu, ritual sәyahәt
İnsanların istirahәti, hava iqlim elementlәri, ritual sәyahәt
İqlim komfortluğu, tәbii üsullarla müalicә, hava iqlim elementlәri
Sağlamlığının bәrpası, ritual sәyahәt, müalicә
Müalicә, hava iqlim elementlәri, insanların istirahәti
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139 İqtisadi qiymәtlәndirmәnin әsas kriteriyalarına aiddir?

•

Avadanlıqların bәrpasına çәkilәcәk xәrclәr, hәr bir xidmәtin maya dәyәri
Hәr bir tәbii ehtiyata sәrf olunan maliyyә xәrclәri, hәr bir xidmәtin maya dәyәri
Hәr bir ehtiyatın differensial rentasının müәyyәn olunması, avadanlıqların bәrpasına çәkilәcәk xәrclәr
Hәr bir xidmәtin maya dәyәri, hәr bir ehtiyatın differensial rentasının müәyyәn olunması
Hәr bir ehtiyatın differensial rentasının müәyyәn olunması, hәr bir tәbii ehtiyata sәrf olunan maliyyә xәrclәri

140 Tәbii komponentlәrә görә kapital qoyulmasının iqtisadi effektivliyindәki (Cef=F*x*Pn/ Tg) F
nәyi bildirir?

•

Tәbii komponentlәrin növlәri
Turizm mәhsulu qiymәtlәndirmәdә onun payı
Ekoloji vә pisixolojt yüklәmә
Kapitalın miqdarı
Çimәrliyin sahәsi

141 . Turizm ehtiyatlarının kadastırına görә qiymәtlәndirmәyә aid deyil?

•

Tәbiәt abidәlәri
Milli parklar
Meşә
Mineral sular
Tarixi abidәlәr

142 İstirahәt mәrkәzlәrindә mövsümi işlәrә cәlb olunanlar neçә faiz tәşkil edir?

•

55 – 65%
15 – 25%
25 – 35%
35 – 45%
30 – 40%

143 Hәr bir turizm şirkәtindә minimum neçә adam fәaliyyәt göstәrmәlidir?

•

79
47
58
36
35

144 Istirahәt mәrkәzlәri sıx nәqliyyat şәbәkәsinin formalaşdığı әrazilәrdәn nә qәdәr mәsafәdә yerlәşә
bilәr?

•

2732 km
1520 km
2025 km
1525 km
2530 km

145 Müalicәsanatoriya müәssәlәri sıx nәqliyyat şәbәkәsinin formalaşdığı әrazilәrdәn nә qәdәr
mәsafәdә yerlәşә bilәr?
1525 km
3040 km

•

22/92

29.12.2015

•

3050 km
2530 km
2025 km

146 Milli parklar sıx nәqliyyat şәbәkәsinin formalaşdığı әrazilәrdәn nә qәdәr mәsafәdә yerlәşә bilәr?

•

1525 km
3040 km
3035 km
2530 km
2025 km

147 Sosial – iqtisadi turizm ehiyatları әsasәn hansı inkişafa tәkan verir?

•

Regional sәviyyәdә, yerli sәviyyәdә
Regional sәviyyәdә
Yerli sәviyyәdә
Beynәlxalq sәviyyәdә
Beynәlxalq sәviyyәdә, regional sәviyyәdә

148 Turistlәri yerlәşdirmә müәssisәlәrindә çalışır:

•

Menecerlәr
Turistlәr
Uşaqlar
Qonaqları qarşılama vә yola salma xıdmәtinin işçilәri
İaşә xidmәtindә çalişanlar

149 Turizmdә menecment fәaliyyәti vә dolayısı yola turizm fәaliyyәtinә cәlb olunanlar:

•

İaşә xıdmәtindә çalışanlar
Turistlәr
Uşaqlar
Elmi tәdqiqat müәssisәlәrindә çalışanlar
Qonaqları qarşılama vә yola salma xıdmәtinin ışçilәri

150 Turizm ehtiyatlarının sosial әhәmiyyәtinә aiddir:

•

Dini ziyarәtgahlara getmә
Ekoloji maariflәndirmә
Tәhsil әldә etmә
Qohumları ziyarәt etmә
Mәşğulluq probleminin yaradılması

151 Ehtiyyat sahil zonasına aiddir:

•

10 km
5 km
30 km
14 km
20 km

152 Azәrbaycanın qәdim şәhәr qalıqlarının olduğu әrazilәrә aid deyil:
Qәbәlә
Şabran
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•

Dәvәçi
Quba
Naxçıvan

153 Turizmin dаxilindә peşә fәаliyyәti ilә оnа qulluq edәn kаdrlаra aid deyil:

•

Arхieоlоq
Maliyyә eksperti
Mаliyyә brоkeri
İctimаi iаşә mütәxәssisi
Tаriхçi

154 Azәrbaycanın qәdim şәhәr qalıqlarının olduğu әrazilәrә aiddir:

•

Masallı
Şabran
Saatlı
Bakı
Quba

155 Bu sаhә xidmәtçilәri mövsümi xаrаkter dаşıyаn şәrtlәrlә, müqаvilәlәrlә işә cәlb оlunur vә muzdlu
әmәk fоrmаsındа әmәyi ilә qiymәtlәndilir. Hansı bura daxil deyil?

•

Mәdәniyyәt
Kinо
Mәişәt
Kоnsert
Teatr

156 Rekreasiya baxımından turizmin qiymәtlәndirilmәsindә әn әlverişsiz temperatur:

•

10°Sdәn aşağı 25°Sdәn yuxarı
12°Sdәn aşağı 29°Sdәn yuxarı
13°Sdәn aşağı 28°Sdәn yuxarı
14°Sdәn aşağı 27°Sdәn yuxarı
15°Sdәn aşağı 26°Sdәn yuxarı

157 Respublıka üzrә adambaşına düşәn orta mәişәt xidmәtinin hәcminә görә hansı әn әlverişsizdir?

•

190,1 manat
672,4 manat
528,4 manat
350,1 manat
218,4 manat

158 Hәr km2  ә düşәn әhalinin sayına görә hansı әn әlverişsizdir?

•

45 – 70 nәfәr
500 nәfәrdәn çox
300 – 450 nәfәr
150 – 290 nәfәr
80 – 140 nәfәr

159 Xәzәrsahili çimәrliklәrdә çimmәk üçün normal temperatur:

•

2125°S
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•

2123,5°S
1724,5°S
17,524°S
1824,5°S

160 Qara dәniz sahilindә çimәrlik müddәtinin davamiyyәti neçә gündür?

•

115120
120130
125130
120125
130145

161 Aşağıdakılardan hansı geoloji – geomorfoloji abidәdir?

•

Şollar vә Lәnkәran ovalığındakı gәtirmә çöküntülәri
Nabrandakı qala
Beşbarmaq
Ramanıdakı qala
Qız qalası

162 Sahil bölgәsindә yerlәşәn istirahәt vә turizm mәrkәzlәrindә sәyahәtlәrin tәşkilindә daha aktual
hesab edilәn turist marşrutu:

•

Bakı  Siyәzәn  Altıağac  Xaçmaz
Bakı  Beşbarmaq  Siyәzәn  Qalaaltı
Bakı  Beşbarmaq  Astara
Bakı  Gilәzi  Şamaxı  Ağsu
Bakı  Astara  Lәnkәran

163 Dindar qalası hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Gәncә
Tәbriz
Siyәzәn
Şamaxı
Xaçmaz

164 Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Astara
Bakı
Şәkı
Quba
Qusar

165 Aşağıdakılardan hansı dәrketmә turızmınә aid deyil?

•

Mәdәniyyәt ocaqları
Milli irs nümunәlәri
Müasır memarlıq nümunәlәri
Milli mәtbәx nümunәlәri
Memarlıq abidәlәri

166 Aşağıdakılardan hansı ritual turizm nümunәlәrinә aiddir?

•
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•

Arxeoloji abidәlәr
Memarlıq abidәlәri
Müasir memarlıq nümunәlәri
Memarlıq abidәlәri
Müasir memarlıq nümunәlәri

167 Müasir şәhәrsalma nümunәlәrinә aid deyil?

•

LosAnceles
Reodejaneyro
Sidney
Istanbul
Nyuyork

168 Aşağıdakılardan hansı müxtәlif sosial qruplara mәxsus olan әhali tәlәbatlarında aid deyil?

•

İstifadәnin daha münasib qıymәtә başa gәlmәsi
Turizm ehtiyyatlarından ıstifadәnin “qәnaәtcıl alıcıları”
Turizm ehtiyyatlarından ıstifadә edәnlәrә istehsalçı amili
Turizm ehtiyyatlarının keyfiyyәtinә üstünlük verәn, onların yığcamlığını qiymәtlәndirәn
Turizm ehtiyyatlarının keyfiyyәtinә üstünlük vermәyәn, onların yığcamlığını qiymәtlәndirmәyәn

169 Turizm ehtiyyatlarına olan tәlәbatdır:

•

İctimai tәlәbat, qrup halında tәlәbat
İctimai tәlәbat, xaricı tәlәbat
Daxili tәlәbat, fәrdı tәlәbat
Qrup halında tәlәbat, daxili tәlәbat
Fәrdi tәlәbat, estetik tәlәbat

170 Qrup halında turist marşurutarının tәşkil edilmәsindә hansı göstәricilәr nәzәrә alınmır?

•

Xidmәt sahәlәrinin ınkişafı
Insanların hәyat sәviyyәsi
Insanların gәliri
Insanların tәhsil sәviyyәsi
Әrazinin mәnimsәnilmә sәviyyәsi

171 Ölkәmizdә inkışaf etmiş xalq sәnәtkarlığı nümunәlәrinә aiddır:

•

Dizayn
Memarlıq
Keramika
Heykәltәraşlıq
Rәssamlıq

172 Naxçıvandakı geomorfoloji abidәlәrә aiddir:

•

Palçıq vulkanları
Bitium gölü
Dәlidağ
Aveydağ
Yanar dağ

173 Müxtәlif sosial qruplara mәxsus olan әhali tәlәbatlarını neçә kateqoriyaya ayırırlar?
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•

5
6
2
3
4

174 Ölkәmızdә inkişaf etmiş xalq sәnәtkarlığı nümunәlәrınә aid deyıl:

•

Dulusçuluq
Memarlıq
Keramıka
Xalçaçılıq
Mısgәrlık

175 Azıx mağarasının yaşı nә qәdәrdır?

•

2 mln il
1,2 mln il
1,2 min il
2,1 mln il
2,1 mın il

176 İslamaqәdәrki dövrü әhatә edәn abidәlәr әsasәn özünü hansı növ abidәlәrdә göstәrir?

•

[yeni cavab]
Kurqanlar
Qәdım şәhәrlәr
Dini abidәlәr
Mәscidlәr
Türbәlәr

177 Tuba şahı mәscidi hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

Gәncә
Bakı
Tәbrız
Şamaxı
Әrdәbıl

178 Aşağıdakı abidәlәrdәn hansı UNESCO – nun qızıl fonduna daxil deyil?

•

Sınıqqala mәscidi
Şirvanşah sarayı
Cümә mәscidi
Qız qalası
Möminә xatun türbәsi

179 әbubәkr mәscidinin yerlәşdiyi yer:

•

Füzuli
İçәri şәhәr
Nardaran
Mәrdәkan
Nabran
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180 әbubәkr mәscidi minarәlәrin quruluşu hansı xalqların memarlıq üslubunda tikilib?

•

Әrәb, Fars
Azәrbaycan, Әrәb
Azәrbaycan, Fars
Azәrbaycan, Türk
Türk, Әrәb

181 UNESCOnun qızıl fonduna daxil olunub:

•

Zәviyyә vә Cümә mәscidi
Sınıqqala mәscidi
Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi
Dindar qalası
Möminә Xatun türbәsi

182 Turizm ehtiyatlarının sosial әhәmiyyәtinә aid deyil:

•

Mәşğulluğun tәmin olunması
Asudә vaxtdan sәmәrәli istifadә
Sağlamlığın bәrpaedici funksiyası
Tәhsil әldә etmә
Dәrketmә funksiyası

183 2007 – cı ilin rәsmi statistik mәlumatına görә Azәrbaycanda neçә turizm şirkәti fәaliyyәt
göstәrirdi?

•

258
260
243
304
157

184 Turizm ehtiyatlarının intensiv mәnimsәndiyi bölgәyә hansı әrazilәr daxildir?

•

Dәniz sahili bölgәlәr vә ondan 1025 km daxilә doğru olan әrazilәr
Yüksәk dağlıq
Sәhralıq
Dәniz sahili bölgәlәr vә ondan 50100 km daxilә doğru olan әrazilәr
Sönmüş vulkan әtrafı

185 Ispaniyada dәniz sahili bölgә üçün nә qәdәr mәsafә nәzәrdә tutulur?

•

30 km
40 km
20 km
25 km
50 km

186 Türkiyәdә dәniz sahili bölgә nә qәdәr mәsafә nәzәrdә tutulur?

•

30 km
20 km
25 km
40 km
28/92

29.12.2015

50 km

187 İtaliyada dәniz sahili bölgә üçün nә qәdәr әrazi nәzәrdә tutulur?

•

3035 km
2030 km
) 2535 km
4050 km
50 55 km

188 Türkiyәdә turizm mәqsәdilә istifadә edilәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

İqlim, ekzotik landşaft
Çimәrlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimәrlik, müalicә
İqlim, ekzotik landşaft, müalicә
Mikroiqlim, çimәrlik, ekzotik landşaft

189 İtaliyada turizm mәqsәdilә istifadә edilәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

İqlim, ekzotik landşaft
İqlim, ekzotik landşaft, müalicә
Çimәrlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimәrlik, müalicә
Mikroiqlim, çimәrlik, ekzotik landşaft

190 İspaniyada turizm mәqsәdilә istifadә edilәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

İqlim, ekzotik landşaft
Çimәrlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimәrlik, müalicә
İqlim, ekzotik landşaft, müalicә
Mikroiqlim, çimәrlik, ekzotik landşaft

191 Ukraynada turizm mәqsәdilә istifadә edilәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

İqlim, ekzotik landşaft
Çimәrlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimәrlik, müalicә
İqlim, ekzotik landşaft, müalicә
Mikroiqlim, çimәrlik, ekzotik landşaft

192 Azәrbaycanda turizm mәqsәdilә istifadә edilәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

İqlim, ekzotik landşaft
Çimәrlik, ekzotik landşaft
Mikroiqlim, çimәrlik,müalicә
İqlim, ekzotik landşaft, müalicә
Mikroiqlim, çimәrlik, ekzotik landşaft

193 Türkiyәdә әsas hansı turizm növü inkişaf edib?

•

İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
Ritual, dini, müalicә
İstirahәt sağlamlıq, әylәncә
Ritual, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
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İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dәrketmә

194 İtaliyada әsas hansı turizm növü inkişaf edib?

•

İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
Ritual, dini, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә
Ritual, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dәrketmә

195 İspaniyada әsas hansı turizm növü inkişaf edib?

•

İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dini
Ritual, dini, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә
Ritual, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dәrketmә

196 Ukraynada әsas hansı turizm növü inkişaf edib?

•

İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
Ritual, dini, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә
Ritual, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dәrketmә

197 Azәrbaycanda әsas hansı turizm növü inkişaf edir?

•

İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
Ritual, dini, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә
Ritual, sağlamlıq, әylәncә, müalicә
İstirahәt, sağlamlıq, әylәncә, dәrketmә

198 Turizm ehtiyatlarının rayonlaşdırılmasında qiymәtlәndirmә kriteriyalarına aid deyil?

•

Turizm obyektlәrinin tikilmәsi üçün әrazidәn istifadәnin xarakterinә görә siyasi qiymәtlәndirmә
Turizm fәaliyyәtindә istifadә olunan tәbii komplekslәrin qiymәtlәndirilmәsi
Turizm fәaliyyәtindә istifadә olunan antropogen ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi
Turizm obyektlәrinin tikilmәsi üçün әrazidәn istifadәnin xarakterinә görә iqtisadi qiymәtlәndirmә
Tәbii antropogen ehtiyatlardan birgә istifadә olunmasına görә qiymәtlәndirmәnin aparılması

199 Tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinә aid deyil?

•

İqtisadi mәnimsәmәyә görә qruplaşdırma
Tibbibioloji qruplaşdırma
Sosial – iqtisadi qruplaşdırma
Psixolojiestetik qruplaşdırma
Texnoloji vә iqtisadi mәnimsәmәyә görә qruplaşdırma

200 Yüksәk әlverişli turizm rayonlarına aiddir:

•

Ekstermal şәraitli mövqe
Yüksәk dağlıq
Sәhralıq
Dәnizsahili
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•

Nәqliyyat magistrallarından uzaqlıq

201 Yüksәk әlverişli turizm rayonlarına aid deyil?

•

Әlverişli nәqliyyat mövqeyi
Dәnizsahili
Zәngin meşә sahәsi
Yüksәk dağlıq
Sosial xidmәt sahәlәrinin olması

202 әlverişli rekreasiya rayonları üçün sәciyyәvi әlamәt deyil?

•

Әlverişli nәqliyyat mövqeyi
Antropogen vә tәbiәt abidәlәri
Sosial xidmәt sahәlәrinin olması
Meşәlik sahәlәr
Dәnizsahili mövqe

203 Tәbii mühitdәn asılılığına görә turizm mәrkәzlәri vә mikrorayonlara aid deyil?

•

Kurort
Sağlamlıq
Kәnd turizmi
İdman
İşgüzar

204 Sosialiqtisadi şәraitlә bağlı olan turizm mәrkәzlәri vә ya rekreasiya mikrorayonlarına aiddir?

•

İşgüzar, әylәncә
İdman
Ovçuluq
Ekzotik
Tariximәdәni

205 әrazinin kompleks rekreasiya turizm ehtiyatının mәcmuu indeksi hansi düsturla hesablanır?

•

P=T+B+M+İ
P=T+V+M+İ
P=T+B+M+D
P=T+B+M+S
P=T+B+R+İ

206 Yerlәşmә müәssәlәrindә işçi heyәtinin tәrkibindә mövsümü işlәrә cәlb olunma neçә faiz olur?

•

40%  dәn çox
70%  dәn çox
60%  dәn çox
30%  dәn çox
50%  dәn çox

207 Tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsi neçә yerә ayrılır?

•

7
5
4
6
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•

3

208 Turizm ehtiyatlarının kadastırına görә qiymәtlәndirmә:

•

Milli parklar, mineral sular, tәbiәt abidәlәri, meşә
Tarixi abidәlәr, dәnizsahili mövqe, müalicә mәrkәzlәri
Tarixi abidәlәr, tәbiәt abidәlәri, mineral sular, dәnizsahili mövqe
Dәnizsahili mövqe, mineral sular, tәbiәt abidәlәri
Müalicә mәrkәzlәri, tәbiәt abidәlәri, tarixi abidәlәr

209 . Rеal vә potеnsial alıcıya fәrdi vә dolayısı yolla tәsir еtmәklә müәssisәnin mәhsuluna tәlәbat
yaratmaq vә satışın hәcmini artırmaq mәqsәdilә hәyata kеçirilәn tәdbirlәr komplеksidir

•

Şәхsi satış
Tәbliğat
Içtimayәtlә әlaqә
Satışın stimullaşdırılması
Rеklam

210 Menecer idarәetmәnin üsullarından istifadәdә әsaslanır:

•

Rәhbәrlik stilinә
Nәzarәt stilinә
Marketinq stilinә
Keyfiyyәt stilinә
Bazar stilinә

211 Beynәlxalq turizmin tәsnifat әlamәtlәri:

•

Sәyahәtin müddәti, tәklifin növü, nәqliyyatın növü
Sәyahәtin müddәti, tәlәbin formalaşması, nәqliyyatın növü
Sәyahәtin mәqsәdi, tәlәbin formalaşması, bazarın öyrәnilmәsi
Sәyahәtin mәqsәdi, tәklifin növü, nәqliyyatın növü
Sәyahәtin mәqsәdi, sәyahәtin müddәti, bazarın öyrәnilmәsi

212 Beynәlxalq turizm marketinqinin ölkәyә göstәrdiyi mәnfi tәsirә aiddir:

•

Digәr tәsәrrüfat sahәlәrini sıradan çıxarır
Ölkә iqtisadiyyatını zәiflәdir
Bәzәn ölkәlәrarası münaqişәlәrә sәbәb olur
Yerli adәt vә әnәnәnin mәhvinә sәbәb olur
Dilin vә dinin itirilmәsinә tәsir edir

213 Mübadilә vasitәsi ilә ehtiyacların vә tәlәbatların ödәnilmasinә yönәldilәn fәaliyyәt:

•

Alqısatqı balansı
Menecment
Real tәlәb
Potensial tәlәb
Marketinq

214 Turizm tәklifi ilә әlaqәli fikir bildirәn Adolf Gülmbachın milliyәti nәdir?

•

İngilis
Latın
Fransız
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•

Alman
ispan

215 Hansı halda turist mәhsulunu satmaq mümkün deyil?

•

Ekoloji mühitlә bağlı olmadıqda
Turoperator bәlәdçilik etmәdikdә
Turun vaxtı müәyyәn olunmadıqda
Ekskursiya xidmәtlәri yığıldıqda
İcmal ekskursiya ilә bağlı olduqda

216 Rәqiblәri xarakterizә edәn, dörd әsas elementdәn tәşkil olunmuş sxem kim tәrәfındәn tәklif
edilmişdir?

•

P. Maslou
B. Xunsiker
P. Berneker
K. Krapf
M. Porter

217 . Turizm mәhsulunun yetkinlik dövründә satışın inkişaf hәcminin azalması sәbәblәrindәn biri
deyil:

•

Yeni investisiya qoyulmasına imkanın olmaması
Müştәrilәrin ehtiyaclarının dәyişmәsi
Bazara yeni, daha mükәmmәl mәhsulların çıxması
Rәqabәtin olmaması
Mәhsulun rentabelli olmaması ]

218 A. Maslonun tәlәbatın iyerarxiyası prinsipi üzrә әlaqәli olan nüfuza, hörmәtә tәlәbata aid deyil:

•

Şәxsiyyәtin inkişafınatәlәbat
Nüfuzatәlәbat
Prestijә tәlәbat
Hakimiyyәtә tәlәbat
Xidmәti irәlilәyişә tәlәbat

219 . A. Maslonun tәlәbatın iyerarxiyası prinsipi üzrә әlaqәli olan özünüreallaşdırmaya tәlәbata aid
dey

•

Estetikaya tәlәbat
Yaradıcılığatәlәbat
Şәxsiyyәtin inkişafınatәlәbat
Prestijәtәlәbat
Dәrk etmәyәtәlәbat

220 Turizm tәşkilatlarının ilk beynәlxalq birliyi, әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur

•

1871
1867ci ildә
1868ci ildә
1869cu ildә
1870
1870
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221 Neçәnci ildәn Amekso bütün qitәlәrdә filialı olan sırf turizm firmasına çevrildi.

•

1921
1918ci ildәn
1919
1920
1917

222 Mәqsәd auditoriyası kimlәrdәn ibarәt ola bilmәz?

•

İstеhsalçı qruplarından
İstеhlakçı qruplarından
Ayrıayrı şәхslәrdәn
Konkrеt ünsiyyәt auditoriyalarından
Gеniş kütlәdәn

223 Mehmanxana müәssisәlәrindә qәrarların qәbul olunması prosesi neçә әsas mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

8
3
6
4
5

224 İlk dәfә rәhbәrliyin üslub mәsәlәsini kim avtoritar, demokratik vә liberal üslublara ayırmışdır?

•

T.Zevitta
P.Maslou
B.Xunsiker
F.Kotler
K.Levin

225 Dünya bir beyzbol topu kimi dümdüz bir sahәyә malik olsaydı, turizm deyilәn hadisә meydana
gәlmәyәcәkdi fikri kimә aiddir?

•

Robert W. Mcintosh
Allen vә Hicks
Adolf Gülmbach
Michael Troisi
Jean Guttmann

226 Turizm marketinqinin iqtisadiyyat baxımından mühüm cәhәtlәrindәn biri deyildir

•

Әldә etdiyi valyuta ilә tәdiyyә balansına müsbәt tәsir edir
İqtisadiyyatı inkişaf etdirәn bir xidmәt sektorudur
Milli gәlirә dәstәk verәn perspektivli bir sektordur
Tәlәb artımına bağlı olaraq inflyasiyanın qarşısını alır
Milyonlarla insanı әlaqәlәndirәn bir istehsal vә istehlak hadisәsidir

227 Turizm sektoru istәr cәlb olunanların sayı, istәrsәdә turizm marketinq xәrclәri baxımından böyük
bir inkişaf göstәrmişdir. Bu inkişaf necә adlanır?

•

Daimi inkişaf
Sürәtli inkişaf
Kalitativ inkişaf
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Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf

228 Tranzit kempinqlәrdә neçә saatdan artıq qalmaq nәzәrdә tutulmur?

•

60
12
48
24
72

229 İstehlakçıların stimullaşdırılmasına daxil deyil:

•

Konfranslar
Müsabiqәlәr
Nümunәlәrin yayılması
Pulun qaytarılması haqqında tәkliflәr
Güzәştli qiymәtlәrlә satılan qablar

230 . Firmanın ticarәt heyәtinin stimullaşdırılması vasitәlәrinә daxil deyil:

•

Konfranslar
kuponlar
Mükafatlar
Satıcı müsabiqәlәri
Pul mükafatları

231 . Satış yerlәrindә tәşkil olunmuş sәrgilәrin firmanın cari telereklamı ilә uzlaşdırılması, paralel
keçirilәn reklamla әlaqәsi olmayan sәrgilәrә nisbәtәn satış hәcminin neçә faiz artmasını tәmin edә
bilәr?

•

25%
20%
10%
5%
15%

232 Mehmanxana sәnayesindә şirkәtin modifikasiyasını vә ya konsepsiyasını dәyişmәk mәsәlәlәrini
qoyur:

•

Uzunmüddәtli proqnozlaşdırma
Tәşkilatı planlaşdırma
Strateji planlaşdırma
Taktiki planlaşdırma
Qısamüddәtli planlaşdırma

233 Turizm firmаlаrının rеklаm xәrclәrinin çоx hissәsi nәyә sәrf оlunur?

•

Bukletlәrә
Tәqvimlәrә
Reklam vәrәqlәrinә
Kаtаlоqlаra
Broşurаlаra

234 Turizm fәaliyyәti nәdir?
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•

Turistlәrә turyоllayış satan tәşkilatların fәaliyyәtidir
Turistlәrin maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının ödәnilmәsindә iştirak edәn bütün
Turizm mәhsulunun satışı üzrә fәaliyyәt
Turizm mәhsulunun fоrmalaşmasında iştirak edәn bütün fәaliyyәt növü
Turоperatоr vә turagent fәaliyyәti, habelә sәyahәtlәrin tәşkili üzrә digәr fәaliyyәt

235 Beynәlxalq turizm günü hansı tarixdә qeyd edilir?

•

22 sentyabr
27 оktyabr
25 sentyabr
22 оktyabr
27 sentyabr

236 İşgüzar tәyinatlı mehmanxanaların әsasını kim qoymuşdur?

•

Kemons Uilson
Konrad Hilton
Ellsvort Statler
Horvard Conson
Sezar Rits

237 Işgüzar tәyinatlı mehmanxanaların әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

1902ci ildә
1912ci ildә
1904ci ildә
1905ci ildә
1908ci ildә

238 ABŞda mehmanxana sәnayesindә mәnәvietik baxışların öyrәnilmәsinin pioneri sayılır:

•

Ellsvort Statler
Sezar Rits
Kemons Uilson
Stiven Holl
Horvard Conson

239 Fransada milli tәsnifat sistemi Fransa Ticarәt Nazirliyinin qәrarı ilә nә vaxt işlәnib
hazırlanmışdır?

•

23 iyun 1966cı ildә
20 iyun 1956cı ildә
20 iyul 1976cı ildә
23 iyul 1966cı ildә
20 iyul 1956cı ildә

240 Azәrbaycanda mehmanxanaların milli tәsnifat sistemi nә vaxt işlәnib hazırlanmışdır

•

16 iyun 2004cü ildә
6 iyul 2000ci ildә
16 iyul 2002ci ildә
16 iyul 2000ci ildә
16 iyul 2004cü ildә
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241 Aşağıdakılardan hansılar satışın stimullaşdırılması vasitәlәrinә müraciәt

•

Qeyrikommersiya müәssisәlәri
Dilerlәr
İstehsalçılar
Distribyutorlar
Ticarәtsәnaye assosiasiyaları

242 Turizmdә turist sayı baxımından 19601980ci illәri arasında orta illik inkişaf sürәti 6% (son on il
әrzindә 13%i), eyni dövrdә turizm xәrclәri baxımından orta illik inkişaf sürәti 9%i (son on il әrzindә
16%i) keçmişdir. Bu inkişaf necә adlanır?

•

Daimi inkişaf
Sürәtli inkişaf
Kalitativ inkişaf
Kantitativ inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf

243 İdarәetmәnin hansı üslubunda rәhbәrlik kollektivin fәaliyyәtinә müdaxilә etmir, işçilәrә tam
müstәqillik vә sәrbәstlik verilir?

•

Aşkarlıq
İqtisadi
Demokratik
Avtoritar
Liberal

244 Bunlardan hansı marketinq nәdir sualına cavab deyil?

•

Qarşılıqlı mübadilә mәqsәdi ilә, fәrdi vә ya kollektiv tәlәblәri ödәyәn malların vә xidmәtlәrin bazara
çıxarılması vә onların satılması
Satışın stimullaşdırılması ilә maksimum qazanc әldә etmәk
İstehsal fәaliyyәtinin tәşkili vә hәyata keçirilmәsi
Bazarın tәdqiq edilmәsi
Mәhsulun yeni növlәrinin yaradılması

245 Mütәxәssislәr mehmanxananı canlı teatr, onun baş menecerini isә nә adlandırırlar

•

Teatrın direktoru
Tamaşanın senaristi
Teatrın aktyoru
Teatrın rejissoru
Tamaşanın baş qәhrәmanı

246 Hәr hansı bir şәxsin sifarişi ilә firma, mәhsul, xidmәt vә idеyalar haqqında, şәxsin iştirakı
olmadan, zәruri mәlumatların pullu yayım formasıdır:

•

Tәbliğat
Içtimayәtlә әlaqә
Rеklam
Satışın stimullaşdırılması
Şәхsi satış

247 Dünyanın bir çox ölkәlәrindә müasir turizm hәrәkatını necә adlandırırlar

•

istirahәt
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•

XX әsrin fenomeni
ekskursiya
sәyahәt
gәzinti

248 Bunlardan hansı Ümumdünya Turizm Tәşkilatının aparıcı eksperti Cәfәr Cәfәrinin kitabıdır

•

turizmin tәşkili vә idarә edilmәsi
Turizmin fenomenalogiyası
Turizmin iqtisadiyyatı
turixm fәnnlәrinin tәnzimlәnmәsi
Turizmin menecmenti

249 Antik sәyahәtçilәr ilk sәfәrlәri

•

Cәnubi Amerika, Çin
Şimali Avropaya, Hindistana
Şimali Amerika, Afrika
Şәrqi Avropa, Misir
Orta Asiya, Yaxın Şәrq

250 Böyük coğrafi kәşflәr hanı cәsur sәyahәtçilәrә mәnsubdur.

•

Orta Asiya, Yaxın Şәrq
Herodot, Pissaro Fransisko, Nikitin Afanasiy.
Vasko da Qama, Kolumb, Magellan, Kuk, Laperuz .
Kortes Ernan,Yermak Timofeyeviç, Erik Laksman, Mungo Park.
Livingston David, Karlo Gurmani, Amundsen Rual, Duglas Mouson.

251 bizim bu gün görmәyә adәt etdiyimiz dünya miqyaslı kütlәvi turizm necә adlanır

•

XVİәsrin övladı
XIX әsrin övladı
XYIII әsrin övladı
XX әsrin övladı
XV әsrin övladı

252 Texnikanın, insanlar arasında qarşılıqlı humanitar münasibәtlәrin inkişafı sayәsindә rolu

•

tәhlükәsizlik prinsiplәrinә riayәt etmәklә dünya sәyahәtinә çıxmaq imkanının yaranması sayәsindә tәşәkkül
tapmışdır.
turizm sahәsindә sәrbәst ixtisaslaşdırılmış tәşkilatların yaradılması
kompleks turizm xidmәtlәrinin (mәhsulun) tәşkili
kommunalmәişәt xidmәtlәrinin iş hәcmi
turizm biznesindә sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafı

253 Kütlәvi turizm vә sәyahәtlәr әnәnәsi neçәnci әsrdә yaranmağa başlamışdır.

•

XX әsrdә
XVШ әsrdә
XVәsrdә
XIX әsrdә
XVIәsrdә

254 Kütlәvi turizm vә sәyahәtlәr nәyi tәşkil edir
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•

turizmrekreasiyasının inkişafını
coğrafi turizmin әsasını
turizmdә nәqliyyat xidmәtinin inkişafını
turizm mәhsulunun inkişafını
ayrıayrı şәxslәrin görmәli yerlәrә, dәniz sahillәrinә dünyanın mәşhur payt axtlarına sәfәrlәri vә müasir
turizmin әsasını

255 Turizmin müasir inkişaf mәrhәlәsindә aşağı artım dövrü hansı illәri әhatә

•

19011930
19311950
19711990
19912010
19511970

256 Antik dövrdә turistlәr hansı müәssisәnin kömәyi ilә sәyahәt edirdilәr

•

işlәdiyi müәssisә
ÜTTnın kömәyi ilә
sәrbәst
tәşkilat
firma

257 Aşağıdakılardan hansı XIII әsrin müasir turizm hәrәkatının banisi sayırlar.

•

Laperuz
Kolumb
Vasko da Qama
Tomas Kuk
Magellan

258 Neçәnci ildә Tomas Kuk tәrәfindәn Lankasterdәn Dolnqboruqadәk ilk kütlәvi gәzinti tәşkil
olunmuşdur.

•

1865
1839
1840
1841
1888

259 Tomas Kuk hansı sәyahәt üçün 27 iri vә 800 kiçik yelkәnli gәmi almışdı.

•

Donboyu sәyahәt
Dunayboyu sәyahәt
Volqabayu sәyahәt
Nilboyu sәyahәt
Aralıq dәnizi

260 Neçәnci әsrdә Beynәlxalq Yataq Vaqonları Cәmiyyәti ilә birlәşdikdәn sonra Kukun firması güclü
konsernә çevrildi.

•

XV әsrdә
XIX әsrin axırında
XVIII әsrin әvvәlindә
XVII әsrdә
XVI әsrdә
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261 Tomas Kuk Nilboyu sәyahәt üçün neçә gәmi almışdı

•

22 iri vә 400 kiçik yelkәnli gәmi
25 iri vә 700 kiçik yelkәnli gәmi
20 iri vә 600 kiçik yelkәnli gәmi
22 iri vә 500 kiçik yelkәnli cәmi
27 iri vә 800 kiçik yelkәnli gәmi

262 Amerikan ekspress ( Amekso ) şirkәti nә vaxt yaranmışdı

•

Kukun sәyahәt vә ekskursiyalar cәmiyyәtini yaratdığı vaxt
Kukun beynәlxalq turizm ideyasını irәli sürdüyü vaxt
Beynәlxalq Yataq Vaqonları Cәmiyyәti ilә birlәşdikdәn sonra
Aralıq dәnizindә sәyahәti zaman
Lankasterdәn sәyahәti zamanı

263 Amekso şirkәti necә әmәlә gәlmişdi

•

bütün qitәlәrdә filialı olan sırf turizm firmasına çevrildikdә
dilicanslarla(at qoşulmuş dörd tәkәrli üstüörtülü nәqliyyat vasitәsi) Birlәşmiş Ştatların hәr yerinә sәrnişin
daşıyan üç şirkәtin birlәşmәsindәn
Beynәlxalq Mehmanxana Assosiasiyası (BMA) yaranandan
Beynәlxalq Yataq Vaqonları Cәmiyyәti ilә birlәşdikdәn sonra
Lankasterdәn Dolnqboruqadәk sәyahәtdәn sonra

264 Mehmanxanada tәşkilatı planlaşdırma neçә mәrhәlәni әhatә edir?

•

Altı
Beş
Üç
Yeddi
İki

265 Mehmanxana müәssisәlәrindә tәşkilati strukturlar necә olur?

•

Formal
Planlı
Planlı vә plansız
Plansız
Formal vә qeyriformal

266 Hansı idarәetmә üsulunda qәrarların qәbulu sәlahiyyәti şöbәlәr arasında bölünür

•

Planlı
Sosialpsixoloji
Desentralizasiya
İnzibati
Tәşkilatiinzibati

267 Bunlardan hansı standart qәrardır?

•

Belә qәrarların qәbulunda tәhlil tәlәb olunur
Otelә gәlәn qonaqların sayı gözlәnildiyindәn artıq olarsa, tәcili әlavә nömrәlәr
Belә qәrarların qәbulunda ekspert rәyi tәlәb olunur
Belә qәrarların qәbulunda ekspert rәyi tәlәb olunur
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Belә qәrarların qәbulunda orijinal yanaşma tәlәb olunur
Belә qәrarların qәbulunda xüsusi iclas çağrılır

268 Kommunikasiya menecment mexanizminin hansı mәrhәlәlәrindә әsas rol oynamır?

•

Etik davranışda
Proqnozlaşdırma
Nәzarәtindә
İşlәrin tәşkilindә
Planlaşdırma

269 Kommunikasiya vasitәlәrinә aid deyil:

•

Şәxsi görüşlәr
Telefon, poçt
Faks, kompüter
Planlaşdırma
Daxili vә xarici yazışmalar

270 Menecmentin mahiyyәtinә dair aşağdakılardan hansı doğru deyil?

•

Alıcı, sifarişçi, müştәri üçün bütün şәraiti vә rahatlığı yaratmaq
Yeniliyә meyil etmәk
Bazarı tәdqiq etmәk
Başqalarının әmәli ilә hәr hansı bir işi görmәk
Dәyişikliklәri sevmәyi öyrәtmәk

271 İdarәetmәnin hansı üsulunda direktivlәrin dәqiq ünvanı göstәrilir, sәrәncam vә göstәrişlәri yerinә
yetirmәk mәcburidir?

•

İqtisadi üsul
Mәnәvi üsul
Psixoloji üsul
Tәşkilatiinzibati üsul
Sosialpsixoloji üsul

272 Bu cür reklam formasından daha ehtiyatla istifadә etmәk lazımdır, әks halda reklam olunanın
imicinә zәrbә vura bilәr:

•

Tәqvimlәr
Bukletlәr
Reklam vәrәqlәri
Kitab reklamı
Kataloqlar

273 Motellәrin layihәlәndirilmәsindә iki nәfәrlik otağın ümumi sahәsi nә qәdәr olur

•

2025m2
2023m2
2225m2
2328m2
1822m2

274 Madriddә Ümumdünya Turizm Tәşkilatının mehmanxanaların tәsnifatı sisteminin tövsiyәsi
neçәnci ildә işlәnib hazırlanmışdır?

•
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•

1989cu ildә
1969cu ildә
1986cı ildә
1998ci ildә
1979cu ildә

275 Lankasterdәn dәmir yolu ilә 570 nәfәrin iştirak etdiyi ilk kütlәvi gәzinti kimin tәrәfindәn tәşkil
olunmuşdur.

•

Laperuz
Kolumb
Tomas Kuk
Vasko da Qama
Magellan

276 1841ci ildә gәnc ingilis keşişi tәrәfindәn hansı nәqliyyat vasitәsilә ilk kütlәvi gәzinti tәşkil
olunmuşdur.

•

su yolu ilә
hava yolu ilә
avtobusla
avtomobillә
dәmir yolu ilә

277 1841ci ildә gәnc ingilis keşişi tәrәfindәn Lankasterdәn Dolnqboruqadәk dәmir yolu ilә neçә
nәfәrin iştirak etdiyi ilk kütlәvi gәzinti tәşkil olunmuşdur

•

500
570
575
585
580

278 Neçәnci ildәn Kukun yaratdığı sәyahәt vә ekskursiyalar cәmiyyәti xaricә sәfәrlәr üçün xüsusi
biletlәr yaymağa başlayır.

•

1843
1847ci
1841
1845
1846

279 Kukun ilk aksiyası bir qrup zәngin ingilisin hansı dәnizindә sәyahәti oldu.

•

Fars körfәzi
Aralıq dәnizindә
Azov dәnizi
Qara dәniz
Qırmızı dәniz

280 18411847ci illәrdә hansı ölkә populyar turist marşrutu idi.

•

Türkiyә
Almaniya Federativ Respublikası
Misir
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İngiltәrә
Fransa

281 Dilicanslar hansı nәqliyyat vasitәsidir

•

tәyyarә
at qoşulmuş dörd tәkәrli üstüörtülü nәqliyyat vasitәsi
avtobus
qatar
gәmi

282 Kalitativ inkişaf nәdir?

•

Keyfiyyәt baxımından inkişaf
Daimi inkişaf
Sürәtli inkişaf
İntensiv inkişaf
Ölçü baxımından inkişaf

283 Turizm sektorunda daxili turizm problemi olmayan ünsürlәr:

•

Pasport, ÜMM miqdarı, Valyuta, ÜDM miqdarı
Pasport, ÜMM miqdarı, Viza, Valyuta
Xarici dil, Viza, Valyuta, ÜDM miqdarı
Xarici dil, ÜMM miqdarı, Viza, ÜDM miqdarı
Pasport, Xarici dil, Viza, Valyuta

284 Hәr hansı bir ölkәdә turizm potensialının yüksәk olmasına baxmayaraq, turizm marketinqini
inkişaf etdirmәk üçün lazım olan amillәr

•

İxtisaslı kadr, Müasir tipli müәssisәlәr, Nәqliyyat xidmәti, Gәzinti sәfәrlәri
Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Müasir tipli müәssisәlәr, Nәqliyyat xidmәti
İxtisaslı kadr, Nәqliyyat xidmәti, Qiymәt vә komfort, Gәzinti sәfәrlәri
İxtisaslı kadr, Müasir tipli müәssisәlәr, Nәqliyyat xidmәti, Qiymәt vә komfort
Turizm biznesi, İxtisaslı kadr, Qiymәt vә komfort, Gәzinti sәfәrlәri

285 Ümumilikdә tәdiyyә balansı neçә qrupa ayrılır?

•

5
4
2
3
6

286 Turizmin ilkin xüsusiyyәti nәdir?

•

Yerdәyişmә
Ekskursiya
Әylәnmә
Gecәlәmә
Qidalanma

287 Bu reklam materiallarının hamısında fırmanın embleması vә materialların

•

Poliqrafık üsulla hazırlanan reklam
Şifahi mәtnlә müşahidәlәnәn vә nümayiş olunan eksponantlar
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Şifahi mәlumatlar vә elanlar
Radio reklam
Tele vә kino reklamı

288 Reklam nә demәkdir vә onun turizmdә rolu nәdәdir?

•

Reklam alıcıları mәlumatlandıran vә bunun nәticәsindә turizm mәhsulunu onlara çatdıran bir fәaliyyәtdir
Reklam alıcıları stimullaşdıran vә bunun nәticәsindә turizm mәhsulunun satışını hәyata keçirәn bir prosesdır
Reklam alıcıları mәlumatlandıran vә bunun nәticәsindә turizm mәhsuluna hәvәslәndirәn bir prosesdır
Reklam alıcıları turizm mәhsuluna hәvәslәndirәn vә satışı reallaşdıran bir
Reklam turizm mәhsulunun realizasiyasını tәşkil edәn bir prosesdır

289 Mehmanxana personalı görülәn bütün işi nә vaxt yerinә yetirmәlidir?

•

Axşam saat 6ya qәdәr
Nahar vaxtı
Qonaqlar oteldә olmadığı zaman
Qonaqlar oteldә olarkәn
Oteldә nömrә boş olanda

290 Firma vә onun mәhsulu haqqında cәmiyyәtdә müsbәt rәyin formalaşmasını, xoşagәlmәz şayәlәrin
aradan qaldırılmasını tәmin еtmәk mәqsәdilә istеhlakçılarla, onların ayrıayrı qrupları ilә xoş
münasibәtlәr yaradılmasını, bu mәqsәdlә görüşlәr kеçirilmәsini, onlara zәruri mәlumatların
çatdırılmasını, digәr müvafiq tәdbirlәrin hәyata kеçirilmәsini nәzәrdә

•

Rеklam
Tәbliğat
Satışın stimullaşdırılması
Içtimayәtlә әlaqә
Şәхsi satış

291 Bu üsulun vasitәsi ilә alıcıya tәzyiq göstәrilir vә һәr hansı bir mәhsula qarşı süni tәlәbat yaradılır

•

“Formal” manipulyator
Mәqsәdli” manipulyator
“Vәhşi” manipulyator
Psixoloji” manipulyator
“Eybәcәr” manipulyator

292 Reklam haqqında qeyd olunanlardan hansı doğru deyil?

•

Bütün kompaniyaların tәrkibindә reklaminformasiya şöbәlәri fәaliyyәt göstәrirlәr
Hazırlanmış reklam materialı lazım olan auditoriyaya vә әraziyә istiqamәtlәnmәlidir
Reklam meneceri reklamın hazırlanma prosesinә rәhbәrlik edir
Böyük kompaniyaların tәrkibindә reklaminformasiya şöbәlәri fәaliyyәt göstәrirlәr
Nәhәng turist şirkәtlәri, xaricdә özlәri reklammәlumat kompaniyalarını aparırlar

293 . Reklam kompaniyası müәyyәn seqmentdә, müәyyәn vaxtda informasiya vasitәlәrinin hansı
növlәrindәn istifadә etmәklә müxtәlif tәdbirlәrin kompleks şәkildә görülmәsinә deyilir?

•

Audiviziual
Yazılı
Şifahi
Çap
Bütün
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294 Beynәlxalq sәrgi vә yarmarkaların funksiyaları hansı prinsiplәrә uyğun deyil?

•

Şәxsi ixracın optimal hәcmini tәmin etmәk
Sәrgi vә ekspozisiyaların әsas mәqsәdi reklam olunan turist mәhsullarının pәrakәndә satışını tәmin etmәkdir
Maksimum miqdarda yeni bazarlar әlә keçirmәk
Daha yaxşı vә baha satmaq, daha yaxşı vә ucuz almaq
Daha әlverişli şәrtlәrlә idxal әmәliyyatları hәyata keçirmәk

295 2ci Azәrbaycan Beynәlxalq Turizm vә Sәyahәtlәr Sәrgisi hansı tarixdә keçirilmişdir?

•

18  20 Aprel 2003
17  19 Aprel 2002
17  19 Aprel 2003
28  30 May 2003
18  20 Aprel 2002

296 10cu Yubiley Azәrbaycan Beynәlxalq Turizm vә Sәyahәtlәr Sәrgisi nә vaxt keçirilmişdir?

•

28  30 Aprel 2010
18  20 Aprel 2010
28  30 May 2011
28  30 Aprel 2011
20  22 May 2011

297 Reyslәrin sayı artdıqca avtovağzal xәrclәrindә hansı proses olur?

•

Avtovağzal xәrclәri marşrut şirkәtlәrinә tәsir edir
Avtovağzal xәrclәri artır
Avtovağzal xәrclәri azalır
Avtovağzal xәrclәri dәyişmәz
Avtovağzal xәrclәri sәrnişinlәrә tәsir edir

298 Turizmin müasir inkişaf mәrhәlәsindә orta artım dövrü hansı illәri әhatә edir?

•

19511970
19711990
19011930
19912010
19311950

299 Turizm bazarında qarşılaşır:

•

İnzibati orqanlar, xarici şirkәtlәr, alıcı
Hökumәt, әhali, investor
İstehsalçılar, tәşkilatlar, ailә
Müәssisәlәr, icmalar, dövlәt
İstehlakçılar, şirkәtlәr, dövlәt

300 Turizmin müasir inkişaf mәrhәlәsindә yüksәk artım dövrü hansı illәri

•

19011930
19311950
19711990
19912013
19511970
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301 Turizm haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçә maddәdәn ibarәtdir?

•

20
16
15
17
18

302 Rәqabәt marketinqin hansı xüsusiyyәtinin göstәricisi deyil?

•

Satışın qiymәti
Satış şәraiti
Satışın hәcmi
Reklamm növlәri
Satışın stimullaşdırılması

303 Reklam insanlar üçün nә rolunu oynayır?

•

Vasitәçi
Kömәkçi
Xidmәtçi
Bәlәdçi
Xәbәrçi

304 Dünya turist axınının tәxminәn neçә faizi Avropanın payına düşür?

•

75%i
70%i
60%i
50%i
40%i

305 Dünya mehmanxana nömrә fondunun tәxminәn neçә faizi Avropanın payına düşür?

•

50%i
35%i
45%i
40%i
55%i

306 Ekonom dәrәcәli mehmanxana müştәrilәri kimlәrdir?

•

Nisbәtәn aşağı sәiyyәdә yaşayanlar
İş adamları
Elm adamları
Qruplar vә gәnclәr
Kommersantlar vә fәrdi turistlәr

307 Bu turistlәr orta sәviyyәdә pul xәrclәyәn qonaqlardan tәqribәn iki dәfә artıq vәsait xәrclәyirlәr:

•

Müşavirә iştirakçıları
İş adamları
Sәnәtkarlar
Tәhsil alanlar
İdmançılar
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308 Bu tәdbirlәr zamanı ekspertlәr hәr hansı bir problem üzrә öz mülahizәlәrini bildirirlәr vә onların
fikirlәri sonrakı tәdqiqat üçün ümumilәşdirilir:

•

Diskussiya
Simpozium
İşçi qrupu
Mövzu kursları
Seminar

309 Bu tip barların әsasını mәşhur otel yaradıcılarından biri Konrad Hilton qoymuşdur

•

Restoran barı
Hovuzların yanında olan barlar
Mini barlar
Banket barı
Vestibüldә yerlәşәn bar

310 әdәbiyyatlarda әn çox turist sorğusunun nәdәn asılılığı tәdqiq olunur

•

Turistlәrin gәlirindәn
Turist mәhsulunun çeşidindәn
Turist mәhsulunun qiymәtindәn
Turist mәhsulunun keyfiyyәtindәn
Turist mәhsulunun maya dәyәrindәn

311 Sоsial turizm nәdir?

•

Sоsialmәdәni tәbbirlәrdә iştirak üçün edilәn sәfәrlәr
Sоsial ehtiyaclar üçün dövlәtin ayırdığı vәsaitdәn yardımlanan sәyahәt
Sоsialmәdәni tәlәbatı ödәmәk üçün edilәn sәyahәtlәr
Sоsial statuslu insanların sәfәrlәri
Sоsial mühiti dәyişmәk üçün tәşkil оlunan sәyahәtlәr

312 Turizm mәhsulu nәdir?

•

Әhalinin asudә vaхtdan sәmәrәli istifadәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәrin mәcmuusudur
Turistin istirahәtә оlan tәlәbatının ödәnilmәsi üçün tәklif оlunan хidmәtlәr tоplusu
Turistlәrә göstәrilәn хidmәtlәr kоmpleksidir
Turistlәrә tәklif оlunan qidalanma, yerlәşmә, istirahәt vә әylәncә хidmәtlәrinin
Turistlәrin sәyahәt zamanı qidalanmasını vә yerlәşmәsini tәmin edәn хidmәt

313 Rәqabәtә tәsir göstәrәn faktorlardan biri deyil:

•

Mәhsulun bölünmәsi vә ayrıayrı hissәlәrlә satılması
İmkanları eyni olan firmaların say çoxluğu
Mövsüm dәyışmәlәri
Tәlәbatın azlığı
Rәqiblәrin kimliyi

314 Mәhsulun bölünmәsi vә ayrıayrı hissәlәrlә satılması rәqabәtә necә tәsir edir?

•

Heç bir tәsiri olmur
Mümkün olmur
Şiddәtlәnir
Zәiflәyir
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Kәskinlәşir

315 Hansı alim tәrәfindәn tәklif edilәn sxemә görә rәqiblәrin әn әsas elementlәri, rәqiblәri xarakterizә
edәn dörd әsas elementdәn tәşkil olunmuşdur?

•

B. Xunsiker
P. Maslou
K. Krapf
P. Berneker
M. Porter

316 Rәqiblәr haqqında kәmiyyәt mәlumatlarına aiddir:

•

Fırmanın hörmәti, imici
Fırmanın rentabelliliyi
Mәhsul strategiyasının sәmәrәliliyi
Marketinq strategiyasının çevikliyi
Personalın iş tәcrübәsi

317 Turizm ehtiyatlarının nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Ehtiyatın socialiqtisadi baxımından qiymәtlәndirilmәsi vә әrazi rekreasiya sistemlәrinin formalaşmasında
rolu
Әrazinin tәbii turizm resursları ilә tәminat sәviyyәsi vә ondan istifadәnin xüsusiyyәtlәri
Regional inkişafda tәbii ehtiyyatlardan istifadәnin rolu
Ehtiyatdan istifadәnin iqtisadi qiymәtinin müәyyәn olunması
Ehtiyatın tәsnifatı vә әrazi üzrә bölgü prinsipi

318 Aşağıdakılardan hansı turizm ehtiyatlarının ekstensiv mәnimsәnilmәsinә aiddir?

•

Belә bölgәlәrә yarımsәhra vә sәhralar, komfort şәraiti az olan regionlar daxildir
Buraya tәbii komplekslәrin atraktivliyi, istifadә sәviyyәsi yüksәk olan turizm baxımdan daha çox
mәnimsәnilәn әrazilәr aid edilir]
Bu növ mәnimsәnilmәdә ehtiyatlarının azlığı vә ya bir turizm komponentinin üstün olması turist
marşurutlarının tәşkilinә vә turizm sәnayesinin yaradılmasına imkan vermir
Turizm ehtiyatlarından istifadәdә yüksәk dәrәcәdә yüklәnmә olur
Belә әrazilәr turizmin istifadәsinә zәif cәlb olunmuş, tәbii ekzotikliyin turizmin inkişafına az tәsir göstәrәn vә
ya müxtәlif tәbii antropogen komponentlәrdәn birgә istifadәnin mümkün olmadığı әrazilәr üçün sәciyyәvidir

319 әrazidә әhalinin mәskunlaşma sәviyyәsi turizm vә istirahәtә olan tәlәbata neçә tәsir edir?

•

Çox az tәsir edir
Tәkan vermiş olur
Tәsir etmir
Mәnfi tәsir edir
Hәm mәnfi, hәm dә müsbәt tәsir edir

320 Turizm ehtiyatlarının nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsinә aiddir:

•

Ehtiyatın turizm sәnayesindә olması
Ehtiyatdan istifadәnin iqtisadi qiymәtinin müәyyәn olunması
Tәbiәtdәn dәrketmә vә ekskursiya mәqsәdilә istifadә olunması
Әrazinin tәbiiturizm resursları ilә tәminat sәviyyәsi
Ehtiyatın yayıldığı әrazinin coğrafi şәraiti

321 Qış istirahәt mövsümü üçün müәyyәnlәşdirilәn iqlim komfortluğunun әsas göstәricilәrinә aiddir:
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•

Dәniz suyunun temperaturunun 5 – 150C tәşkil etmәsi vә 150C – dәn çox olan temperaturun 20%dәn çox
olmaması
Güclü soyuq külәklәrin teztez tәkrarlanması vә xüsusilә soyuq külәklәrin sürәtinin 510 m/san – dәn az
olması
Rütubәtlәnmә göstәricilәri 40 – 60%, o cümlәdәn dumanlı vә rütubәtli havaların tәkrarlanmasının mövsüm
dövründә 20 – 30%  dәn çox olmaması
Orta aylıq temperaturun 5 –dәn,  150C – yә qәdәr dәyişmәsi vә bu temperaturun mövsüm dövrünün 50% 
dәn çoxunu әhatә etmәsi
Külәyin sürәtinin 35 m/san. çatması 5m/san – dәn çox olan soyuq külәklәrin tәkrarlanmasının 20%dәn çox
olmaması

322 Turizm ehtiyatlarının öyrәnilmәsindә Azәrbaycan alimlәrinin tam olaraq hansılarının xidmәtlәri
daha böyük olmuşdur

•

Budaqov, Sultanov, Salmanov, Kazımov
Mәhәrrәmova, Әyyubov, Budaqov, Sultanov
Sultanov, Salmanov, Әyyubov, Kәrimli
Әyyubov, Budaqov, Sultanov, Salmanov
Sultanov, Salmanov, Әyyubov, Әhmәdli

323 Aşağıdakılardan hansı az mәnimsәnilәn әrazilәrә aiddir?

•

Ekstremal әrazilәr
Turizm ehtiyatları yüksәk dәrәcәdә yüklәnir
Tәbii komplekslәrin atraktivliyi, istifadә sәviyyәsi yüksәk olan turizm baxımdan daha çox mәnimsәnilәn
әrazilәr
Dәniz sahili bölgәlәr vә ondan 50100 km daxilә doğru olan әrazilәr
Yarımsәhra vә sәhralar

324 Günәşli isti – quru hava şәraiti hansı әrazilәr üçün sәciyyәvidir?

•

Mülayim vә musson iqlimli әrazilәr
Subtropik әrazilәr
Mülayim әrazilәr
Musson iqlimli әrazilәr
Sәhra vә yarımsәhra rayonları

325 Azbuludlu yayı quraq hava sinifi olan әrazilәrә aiddir:

•

Bol yağış, isti hava, yüksәk rütubәtlәnmә
Temperatur komfort hәdlәrindәn yüksәk olur, isti diskomfort şәrait teztez tәkrarlanır
Quraqlığın az, mülayim hava
Rütubәtlәnmәnin azlığı vә mövsüm dövründә müşahidә edilәn isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubәtlik isә yüksәk olur

326 Tәbii turizm ehtiyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Tariximemarlıq abidәlәri
Milli Parklar
Ekzotik landşaft
Torpaq quruluşu
Tәbiәt abidәlәri

327 Tәbii turizm ehtiyatlarının yayılması vә әrazi üzrә tәminat sәviyyәsi aşağıdakı amillәrdәn hansına
aid deyil?
Tәbii turizm ehtiyatlarından idman vә kәnd turizmi mәqsәdilә istifadә olunması
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•

Tәbiәtdәn dәrketmә vә ekskursiya mәqsәdilә istifadә olunması
Tәbii komponentlәrdәn sağlamlıq vә istirahәt mәqsәdilә istifadә olunması
Tәbiәtdәn ekoturizm mәqsәdilә istifadә olunması
Tәbiәtdәn şәxsi mәqsәdlә istifadә olunması

328 Turizmin әrazi üzrә tәminat sәviyyәsindә nәzәrә alınan amillәrә aid deyil?

•

Tәbii komponentlәrdәn sağlamlıq vә istirahәt mәqsәdilә istifadә olunması
Milli irsi nümunәlәrin vә etnoqrafik abidәlәrin müәyyәn bir әrazidә yığcam yerlәşmәsi, beynәlxalq turizmdә
istifadә imkanları
Tarixi – memarlıq abidәsinin orjinallığı, bәrpa olunarkәn әvvәlki görkәminin saxlanılması
Әrazidә olan antropogen ehtiyatlarının davamlığı vә istifadә müddәti]
Tarixi – memarlıq abidәlәrinin müәyyәn bir әrazidә yığcam yerlәşmәsi vә digәr turizm ehtiyatları ilә birgә
istifadә imkanları

329 Günәşli isti – quru hava şәraiti olan әrazilәrin xüsusiyyәtlәri:

•

Temperatur komfort hәdlәrindәn yüksәk olur, isti diskomfort şәrait teztez tәkrarlanır
Bol yağış, isti hava, yüksәk rütubәtlәnmә
Quraqlığı az, mülayim hava
Rütubәtlәnmәnin azlığı vә mövsüm dövründә müşahidә edilәn isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubәtlik isә yüksәk olur

330 Turizmdә aktiv әsas fоndlar:

•

Binalar
Ötürücü tikililәr
Qurğular
Avadanlıqlar
Kоmmunikasiya vasitәlәri

331 . Sosialiqtisadi turizm ehtiyatlarına aiddir:

•

Balneoloji resurslar
Әmәk ehtiyatları
Dağ ekosistemlәri
Dini abidәlәr
Milli parklar

332 Günәşli isti – quru hava şәraitindә hansı müalicә aparılır?

•

Helioterapiya vә aeroterapiya
Şüalanma
Aeroterapiya
Helioterapiya
Uroloji

333 İqlimşünaslar neçә hava sinifini ayırırlar?

•

14
16
15
17
18

334 Abşeron bölgәsindә helioterapiya müalicәlәri üçün әlverişli şәrait günün hansı hissәsindә
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yaranır?

•

Günortadan sonra vә gecә
Günortaya qәdәr vә günortadan sonra
Sәhәr vә gecә
Sәhәr vә günorta
Günorta vә gecә ]

335 Şәki – Zaqatala bölgәsinin Marixal, Durca, İlisu istirahәt mәrkәzlәrindә komfort temperatur
hәdlәri nә qәdәr nәzәrdә tutulur?

•

1822°S
1820°S
2025°S
1823°S
1825°S

336 Yay istirahәt mövsümü üçün müәyyәnlәşdirilәn iqlim komfortluğunun әsas göstәricilәrinә aiddir:

•

Soyuq külәklәrin sürәtinin 5 – 7 m/san – dәn az olması
Dәniz suyunun temperaturunun 15 – 200C tәşkil etmәsi
Orta aylıq temperaturun 15 –dәn, 200S – yә qәdәr dәyişmәsi vә qeyd olunan temperaturun mövsüm dövrünün
50%  dәn çoxunu әhatә etmәsi
Külәyin sürәtinin 3 – 5 m/san. çatması 5m/san – dәn çox olan soyuq külәklәrin tәkrarlanmasının 20%  dәn
çox olmaması
Güclü soyuq külәklәrin tәkrarlanmasının azlığı vә xüsusilә soyuq külәklәrin sürәtinin 10 – 15 m/san – dәn az
olması

337 Azbuludlu mülayim hava sinifi olan әrazilәr üçün sәciyyәvidir:

•

Bol yağış, isti hava, yüksәk rütubәtlәnmә
Temperatur komfort hәdlәrindәn yüksәk olur, isti diskomfort şәrait teztez tәkrarlanır
Quraqlığı az, mülayim hava
Rütubәtlәnmәnin azlığı vә mövsüm dövründә müşahidә edilәn isti quru iqlim
Temperatur aşağı, nisbi rütubәtlik isә yüksәk olur

338 Turizm ehtiyatlarının tәsnifatında hansı faktоrlar әsas götürülür?

•

Tәbiicоğrafi şәrait, antrоpоgen resurslar, mәnimsәnilmә sәviyyәsi
Tәbii resurslar, antrоpоgen resurslar, infrastruktur şәrait
Tәbii resurslar, antrоpоgen resurslar, sоsialiqtisadi amillәr
Tәbii resurslar, antrоpоgen resurslar, cоğrafi şәrait
Tәbii resurslar, tәbiәt abidәlәri, landşaft ekzоtikliyi

339 Ekstremal şәraitә malik оlan әrazilәr tәbiirekreasiya ehtiyatlarının istifadәsindә hansı
qruplaşmaya daxil edilir?

•

Оrta sәviyәdә mәnimsәnilәn әrazilәr
Intensiv mәnimsәnilmә
Ekstensiv mәnimsәnilmә
Az mәnimsәnilәn әrazilәr
Mәnimsәnilmәyәn әrazilәr

340 Turizm ehtiyatlarının istismar müddәti hansı amillәrdәn asılı deyil?
Әmәk ehtiyatlarından vә kapital qoyulyşunun hәcmindәn
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•

Rekreasiyaturizm ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsindәn vә onun turistlәrin cәlb olunma imkanlarından
Bәzi turizm ehtiyatlarının toxunulmazlığı vә әrazi üzrә yayılma sәviyyәsindәn
Turizm ehtiyatlarının yığcam yerlәşmәsindәn, hәmçinin müәyyәn әrazi vahidi çәrçivәsindә miqdarından
Turizm ehtiyatlarına olan tәlәbat vә mövcud infrastrukturun inkişaf sәviyyәsindәn

341 Tәbiirekreasion ehtiyatlarının istifadәsi neçә qrupa ayrılır?

•

4
5
7
3
6

342 Aşağıdakılardan hansı tәbiirekreasion ehtiyatlardan istifadәyә aid deyil

•

Geniş mәnimsәnilmә
İntensiv mәnimsәnilmә
Ekstensiv mәnimsәnilmә
Az mәnimsәnilәn әrazilәr
Mәnimsәnilmәyәn әrazilәr

343 Aşağıdakılardan hansı turizm ehtiyatlarının intensiv mәnimsәnilmәsinә aid deyil?

•

Turizm ehtiyatlarından bu növ mәnimsәnilmәdә dәniz sahili bölgәlәr vә ondan 50100 km daxilә doğru olan
әrazilәr üçün sәciyyәvidir
Belә bölgәlәrdә turizm vә istirahәtin әksәr sahәlәri inkişaf edir
Bu növ mәnimsәnilmәdә ehtiyatlarının azlığı vә ya bir turizm komponentinin üstün olması turist
marşurutlarının tәşkilinә vә turizm sәnayesinin yaradılmasına imkan vermir
Buraya tәbii komplekslәrin atraktivliyi, istifadә sәviyyәsi yüksәk olan turizm baxımdan daha çox
mәnimsәnilәn әrazilәr aid edilir
Turizm ehtiyatlarından istifadәdә yüksәk dәrәcәdә yüklәnmә olur

344 Çimәrliksәhrayarımsәhra landşaftın yayıldığı әrazi:

•

İran körfәzi
Kaliforniya sahillәri
Avstraliya
Afrika ölkәlәri
Qara dәniz sahili

345 Turist marşrutunun növlәrindәn deyil:

•

Planlı
Xәtti
Dairәvi
Radial
Kombinasiyalı

346 Beynәlxalq turizm axınının formalaşmasına tәsir edәn amillәrdәn deyil:

•

Coğrafi mövqe amili
İnfrastruktur xaraktekrli amillәr
Sosialiqtisadi amillәr
Mәnәvi dәyәr amili
Ehtiyat – rekreasiya potensialına aid edilәn amillәr

52/92

29.12.2015

347 Azәrbaycanın hansı abidәlәri beynәlxalq әhәmiyyәtlidir?

•

Şah abbas mәscidi, Qobustan qayaüstü rәsmlәri
Möminә xatun türbәsi, Şәki xan sarayı
Cümә mәscidi, Sınıqqala mәscidi
Sınıqqala mәscidi, İçәrişәhәr abidәlәr kompleksi
Şәki xan sarayı, İçәrişәhәr abidәlәr kompleksi

348 Azәrbaycanda beynәlxalq әhәmiyyәtli abidә:

•

Şah Abbas mәscidi
Möminә Xatun türbәsi
Cümә mәscidi
Sınıq qala mәscidi
Şәki xan sarayı

349 Azәrbaycanın hansı abidәsi beynәlxalq әhәmiyyәtli deyil?

•

İçәrişәhәr abidәlәr kompleksi
Şәki xan sarayı
Qız qalası
Möminә xatun türbәsi
Qobustan qayaüstü rәsmlәri

350 Kәnd turizminin әsas tәbii antropogen bazasına aid deyil:

•

Sәnaye istehsalının hәcminin kәnd yaşıl turizminә uyğunlaşdırılması
Milli parklar vә tәbiәt әrazilәri
Mәdәni vә milli irsin kәnd yaşıl turizmdә istifadәsi
Tarixi arxitektur abidәlәrdәn kәnd yaşıl turizmindә istifadә
Tәtillәr vә istirahәt seçilәrkәn әtraf mühitlә bağlılığı

351 Milli Parklar vә dağ ekosistemlәrindәn istifadәyә görә iqtisadi qiymәtlәndirmә nәyә görә
müәyyәn olunur?

•

Әldә edilәn gәlirin, qazanılan kapitalın onun bәrpasına vә digәr mәcburi xәrclәrә çәkilәn dәyәrin nisbәti ilә
Yerlәrin sayının, turistlәrin sayına nisbәti ilә
Turistlәrin sayının, yerlәrin sayına nisbәti ilә
Turistlәrin sayının, qazanılan kapitalın onun bәrpasına vә digәr mәcburi xәrclәrә çәkilәn dәyәrin nisbәti ilә
Maya dәyәrinin, әldә edilәn gәlirә nisbәti ilә

352 Aşağıdakılardan hansı rekreasiya zonalarında tәlәbatın bölgüsünә aid deyil?

•

Bir günlük vә ya hәftә sonu istirahәt
Mәzuniyyәt dövrlәrindә istirahәtin seçilmәsi
Hәftәlik istirahәtin seçilmәsi
İş günündәn sonra bir neçә saatlıq istirahәt
İş günündәn sonra bir neçә günlük istirahәt

353 Mәdәni irsin turizm ehtiyatları kimi istifadә olunması әsasәn hansı ölkәlәrdә istifadә olunur?
Avstraliya, Ukrayna
ABŞ, Ukrayna
Meksika, Çexiya
Misir, Macarıstan

•
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•

Ukrayna, Macarıstan

354 Turizm ehtiyatı kimi mәdәni irs nümunәlәrindәn daha çox hansı ölkәdә istifadә olunur?

•

Avstraliya
ABŞ
Meksika
Misir
Ukrayna

355 Tәbii ehtiyatlardan kәnd turizmindә istifadә olunmasına aid deyil?

•

Ekoturizm mәqsәdilә tәbiәt әrazilәrindәn istifadә olunması
Tәbiәt abidәlәrinin vә landşaft ekzotikliyi ilә seçilәn әrazilәrin kәnd turizmindә istifadәsi
Kәnd mühitinin vә әrazinin ekoloji sisteminin turizmdә istifadәsi
Kәnd әhalisinin yaşayışı ilә tanışlıq
Ekoturizm mәqsәdilә Milli Parklardan istifadә olunması

356 Tarixi mәdәni abidәlәrin kәnd turizmindә istifadәsinә aiddir:

•

Kәnddә istirahәti seçәnlәrә әrazinin tarixini vә etnoqrafiyasını özündә әks etdirәn yerli әhәmiyyәtli abidәlәrin
istehlakçılara çatdırılması
Tәbiәt abidәlәrinin vә landşaft ekzotikliyi ilә seçilәn әrazilәrin kәnd turizmindә istifadәsi
Tarixi – memarlıq abidәlәrinin qorunub saxlanılması vә turizmdә istifadәsi
İstehlakçıların tәlәbatına uyğun mövcud tariximemarlıq vә dini abidәlәrdәn yerli turist marşurutlarında
istifadә
Dini abidәlәrinin qorunub saxlanılması vә turizmdә istifadәsi

357 Kәnd yaşıl turizminin inkişafı hansı problemlәrin hәllinә yönәldilә bilmәz?

•

Digәr turist xidmәtlәrindәn fәrqli olaraq kәnd yaşıl turizminin ekzotikliyi
Kәndlәrdә yaşayan әhali üçün kәnd yaşıl turizmindәn gәlәn gәlirin kәnd tәsәrüfatının inkişafında daxili
investisiya mәnbәyinә çevrilmәsi
Sanatoriyakurort komplekslәrinin inkişafı
Turistlәrә iaşә xidmәti göstәrә bilәn kiçik restoranların, kafe vә yemәkxanaların genişlәnmәsi
Şәhәr mühitilә әvәz olunması

358 Son 20 ildә Avropada kәnd turizmi nә qәdәr inkişaf edib?

•

40%
30%
25%
35%
20%

359 Azәrbaycanda neçә palçıq vulkanı var?

•

420
220
600
120
125

360 Kәnd turizminin inkişaf istiqamәtlәrinә dair 2003cü ildә İspaniyada keçirilәn seminarda qәbul
edilәn fikirlәr deyil:
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•

Kәnd turizminin ümumi inkişafda rolu
Turizm bazarında rәqabәt şәraitinin tәmin olunması
Kәnd turizmindә tәbii ehtiyatlardan istifadәni artırmaq
Kәnd turizmindә әhalinin tәhsilini artırmaq
Kәnd turizmindә xalq yaradıcılığı vә suvenir istehsalının artırılması hesabına inkişafdan geri qalmış
bölgәlәrdә kiçik istehsalın hәvәslәndirilmәsi

361 Kәnd turizminin inkişaf istiqamәtlәrinә dair seminar harada keçirilib?

•

Ispaniya
Türkiyә
Yunanıstan
İtaliya
Fransa

362 Kәnd turizminin inkişaf istiqamәtlәrinә dair seminar neçәnçi ildә keçirilib?

•

2003
2009
2006
2001
2000

363 Tәtili seçәrkәn tәbiәtin vacibliyi uzun müddәtli istirahәt edәnlәrin tәlәbatında neçә faizdir?

•

57%
52%
55%
45%
67%

364 Turizm ehtiyatlarının kәmiyyәt miqdarına aiddir?

•

Yerlәşmә müәssisәlәrini sayı
Optimal yüklәnmәnin olmaması
Komfortluq hәdlәrinin aşağı olması
Komfortluq hәdlәrinin müddәti
Dәnizsahili mövqe

365 Çimәrlikmeşәekzotik landşaftın yayıldığı әrazilәr:

•

Havay adaları, Baham adaları, Avstriya
Ispaniya, Fransanın Aralıq dәnizi sahillәri, Havay adaları
Türkiyә, Havay adaları, Baham adaları
Baham adaları, İtaliya, Fransanın Aralıq dәnizi sahillәri
Avstriya, Fransanın Aralıq dәnizi sahillәri, Ispaniya

366 Kәnd yaşıl turizmi üçün xarakterik deyil

•

Kәnd yaşıl turizmi digәr turizm növlәrindәn ucuz başa gәlir
Digәr turist xidmәtlәrindәn fәrqli olaraq kәnd yaşıl turizmi ekzotikliyi ilә seçilir
Yerli kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına әlavә tәlabat artır
Digәr turist xidmәtlәrindәn fәrqli olaraq kәnd yaşıl turizmi konkretdir
Kәnd sakinlәri kәnd yaşıl turizminin inkişafı ilә bağlı olaraq әlavә gәlirlәr әldә edirlәr

367 Turizm ehtiyatlarının kәmiyyәt xarakteristikası deyil:
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•

Ehtiyatın miqdarı, optimal yüklәnmә sәviyyәsi
Resursun әrazi üzrә yayılması, rekreasiya tәsәrüfatında istifadә imkanları, sanitar normaların sәrhәdlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi
ӘRK tәşkilinә imkan vermәsi
Turizm ehtiyatlarından istifadәnin mövsümülüyü, komfortluq hәdlәrinin müddәti, antropogen ehtiyatların
miqdarı
İnfrastrukturun inkişaf sәviyyәsi, maddi tәminat

368 Tariximәdәni abidәlәrin kәnd turizmindә istifadәsinin xüsusiyyәtlәri deyil:

•

İstehlakçıların tәlәbatına uyğun maddi nemәtlәr istehsalı
Kәnddә istirahәti seçәnlәrә әrazinin tarixini vә etnoqrafiyasını özündә әks etdirәn yerli әhәmiyyәtli abidәlәrin
istehlakçılara çatdırılması
Tarixi – memarlıq abidәlәrinin qorunub saxlanılması vә turizmdә istifadәsi
Dini abidәlәrdәn yerli turist marşurutlarında istifadә
İstehlakçıların tәlәbatına uyğun mövcud tariximemarlıq abidәlәrindәn yerli turist marşurutlarında istifadә

369 Çimәrlikmeşәekzotik landşaftın әn çox yayıldığı әrazi:

•

Havay adaları
Ispaniya
Türkiyә
Baham adaları
Avstriya

370 Turoperatorla turagentin әmәkdaşlığı zamanı:

•

Turoperator turları reklam edir, turagent isә turistlәri xidmәtlә tәmin edir
Turagent turistlәri xidmәtlә tәmin edir, turoperator turagentә komisyon verir
Turagent turoperatoru reklam mәhsulları ilә tәmin edir, turoperator tur satır
Turoperator tur satır, turagent turistlәri xidmәtlә tәmin edir
Turagent tur satır, turaperator turistlәri xidmәtlә tәmin edir

371 Turizm şirkәtlәri öz fәaliyyәt növünә görә 2 cür olur:

•

Turşirkәtlәr, turagentlәr
Turoperatorlar, turagentliklәr
Turoperatorlar, aviaşirkәtlәr
Turfirmalar, turoperatorlar
Turagentlәr, agentliklәr

372 Ekskursiyada peşәkarlığın hansı növlәri mövcuddur?

•

Ekskursantla ünsiyyәt qurmağı bacarmalıdır
Pedaqoji, mühazirәçi, natiqlik
Pedaqoji, mühazirәçi, debutanı
Pedaqoji, mühazirәçi, muzey rәhbәri
Danışıq tәrzi intonasiyalı olamlıdır

373 Ekskursiya vaxtı şәrhçi kimә deyilir?

•

Qәrәzsiz olaraq hәr hansı bir hadisәyә münasibәt bildirmәdәn qrupa ümumi mәlumatları çatdırır
Görünәn obyekt izah edәn vә obyekti yaxşı müşahidә etmәk haqda mәslәhәt verәnә
Dinlәyicilәrә mәlum hadislәr haqqında mәlumat verәrkәn bu hadisәlәri yaradan sәbәblәri izah edәnә
Obyeklәri vә onunla bağlı hadisәlәri tәhlil edir, nәzәrdәn keçirlәn problemlәrә obyektiv qiymәt verir
Abidәlәri göstәrir, ekskursantların izah olunan obyektә münasibәtini nәzәrә alır
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374 Ekskursiya zamanı turistlәr tәrәfindәn verilәn әlavә suallar nә vaxt cavablandırılır?

•

Heç biri
Ekskursiyanın sonunda
Hәmin vaxt
Ekskursiyanın әvvәlindә
Ekskursiya zamanı

375 Ekskursiya vaxtı mühazirә nәdir?

•

Elan etmә
Hәr hansı bir mövzunu şәrh edәn açıq şifahi çıxış
Hәr hansı bir elmi işin mәlumatına әsaslanan çıxış
Hәr hansı bir mövzuya aid qısa şifahi çıxış
Müәyyәn mövzuya aid epizodik çıxış

376 Ekskursiyanın tәsnifatı aşağıdakılardan hansıdır?

•

İştirakçıların tәrkibinә görә, ekskursiyanın aparıldığı yerә görә, hәm tarixi hәm dә müasir materiallardan
istifadә olunmaqla
Mәzmununa görә, iştirakçıların tәrkibinә görә, ekskursiyanın aparıldığı yerә görә
Mәzmununa görә, ekskursiyanın apardığı yerә görә, istehsalat vә iqtisadiyyat
Ekskursiyanın aparıldığı yerә görә, hәm tarixi hәm dә müasir materiallardan istifadә olunmaqla, istehsalat vә
iqtisadiyyat
Mәzmununa görә, ekskursiyanın aparıldığı yerә görә, hәm tarixi hәm dә müasir materiallardan istifadә
olunmaqla

377 Kruiz tur nәdir?

•

Dәmiryolu nәqliyyatından istifadә edilәn gәzintidir
Gәmi ilә tәşkil olunan sәyahәtdir
Aviasiya nәqliyyatından istifadә edilәn turdur
Turistin şәxsi avtomobili ilә sәyahәtdir
Qrup halında komfortlu avtobusla edilәn sәyahәtdir

378 İlboyu turlar nәdir?

•

Qış vә yaz mövsümlәrindә fәaliyyәt göstәrәn turdur
İllik fәaliyyәt qrafiki olan bütün növ turlar aiddir
Yay mövsümündә edilәn turlardır
Bir mövsüm vә ya әrzindә fәaliyyәt göstәrәn turlardır
Qış mövsümündә edilәn turlardır

379 Turizm xәrclәrinin hesablanmasına daxildir:

•

Xidmәt paketinin qiymәti, ekoloji turun qiymәti, daxili turizm xidmәtlәtlәrinin qiymәti
Turpaketin ümumi qiymәti, xidmәt paketinin qiymәti, nәqliyyat xidmәtlәri
Turpaketin ümumi qiymәti, nәqliyyat xidmәtlәri, daxili turizm xidmәtlәrinin qiymәti
Xidmәt paketinin qiymәti, nәqliyyat xidmәtlәri, ekoloji turun qiymәti
Xidmәt paketinin qiymәti, ekoloji turun qiymәti, daxili turizm xidmәtlәtlәrinin qiymәti

380 Aviasiya turlarının növlәri:

•

Çarter vә bron turlar
Çarter vә müntәzәm turlar
Müntәzәm vә daxili turlar
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Çarter vә sifarişli turlar
Müntәzәm vә bronlaşdırılmış turlar

381 Dәmiryol turları bölünür:

•

Milli parklarda әylәncәli qatarlardan istifadәyә
Qrafik üzrә hәrәkәt edәn vә turist qatarlarına
Qrafik üzrә hәrkәt edәn vә turist qatarlara vә icmal turlara
Turist qatarlarına vә tematik turlara
Sahәvi turlara vә ekoloji marşrutlara

382 Gәmi turları bölünür:

•

Çay vә göllәrdә balıq tutmaısdır
Dәniz, göl vә çay krusizlәrinә
Dәniz, çay vә göllәrdә ekoloji turlar
Dәniz, çay, göl gәmiçiliyinә
Dәniz, çay vә ekoloji turlara

383 Hansı halda turist mәhsulun satmaq mümkün deyil?

•

Ekoloji mühitlә bağlı olmadıqda
Turun vaxtı müәyyәn olunmadıqda
Turoperator bәlәdçilik etmәdikdә
Ekskursiya xidmәtlәri yığıldıqda
İcmal ekskursiya ilә bağlı olduqda

384 Turism mәhsulunda xidmәtlәr dәstinә daxildir:

•

Turpaket üzrә müqavilәlәrin tәşkili, istehlak malların cәmi, әlavә xidmәtlәr üzrә müqavilәlәr
Marşrutun hazırlanması, tur paket üzrә müqavilәlәrin tәşkili, nәqliyyat xidmәtlәrinin tәşkili
Marşrutun hazırlanması, istehlak malların cәmi, әlavә xidmәtlәr üzrә müqavilәlәr
Turpaket üzrә müqavilәlәrin tәşkili, istehlak malların cәmi, nәqliyyat xidmәtlәrinin tәşkili
Marşrutun hazırlanması, nәqliyyat xidmәtlәrinin tәşkili, әlavә xidmәtlәr üzrә müqavilәlәr

385 Uikendlәr davam edә bilir:

•

Bir hәftә
İki gecә, üç gün
Bir gecәiki gündüz
İki gündәn bir hәftәyә qәdәr
Üç gün, dörd gecә

386 Uikend sәfәrlәrindә qısamüddәtli istirahәtin tәşkilinin formaları:

•

Ekoloji vә kütlәvi istirahәt
Tәşkil olunmuş vә tәşkil olunmamış
Tәşkil olunmuş vә sosial tur
Tәşkil olunmuş vә ekoloji tur
Tәşkil olunmamış vә tәbiәt turu

387 Uikend xidmәtlәrindә olmur:

•

Safari, ritual vә işgüzar turlar, mәsafәnin uzaq olması, qidalanma vә iaşә xidmәtlәri
Uzunmüddәtli istirahәt vә müalicә xidmәtlәri, safari, ritual vә işgüzar turlar, mәsafәnin uzaq olması
Uzunmüddәtli istirahәt vә müalicә xidmәtlәri, mәsafәnin uzaq olması, qidalanma vә iaşә xidmәtlәri
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Safari, ritual vә işgüzar turlar, mәsafәnin uzaq olması, qısa müddәtli ekskursiyalar
Uzunmüddәtli istirahәt vә müalicә xidmәtlәri, qısa müddәtli ekskursiyalar, qidalanma vә iaşә xidmәtlәri

388 Gedilәcәk qovşaqdakı marşrut sıxlığı hansı iqtisadi prosesә tәsir edir?

•

Marşrut sıxlığı iqtisadi problemlәrdir
Maya dәyәr azalır
Marşrut sıxlığındakı qiymәti artırır
Maya dәyәri artar
Qiymәtlәr dәyişmәz

389 “İkinci dәmiryolu inqilabı” nә vaxta tәsadüf edir?

•

1960cı illәrin ikinci yarısına
1980ci illәrin ikinci yarısına
1990cı illәrin birinci yarısına
1970ci illәrin ikinci yarısına
XXI әsrin әvvәllәrinә

390 Әhalisinin orta hesabla 1617 %i yaxta vә yelkәn idmanı ilә mәşğul olan ölkә hansıdır?

•

Fransa
Hollandiya
ABŞ
İsveç
İtaliya

391 Başqa ölkәnin limanına girәn yaxtalar hansı rәngdә bayraq qaldırmalıdır?

•

Yaşıl
Sarı
Qırmızı
Mavi
Ağ

392 Niaqara şәlalәsi yerlәşir:

•

Böyük göllәrin sәrhәddi
ABŞ vә Kanada sәrhәddi
ABŞ
ABŞ vә Meksika sәrhәddi
Kanada

393 Kanadalılar әn çox hansı ölkәyә sәfәr edirlәr?

•

Braziliya, Nikaraqua
ABŞ, Karib hövzәsi dövlәtlәri
Argentina, Kuba
Meksika, Argentina
Çili, Haiti

394 Kanadada dünya irs abidәlәrinә daxil edilmişdir:

•

Albert әyalәtindә dinozavrlar parkı
Kvebekdә ursulinlәr monastrı
Ottavada qoruq
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Maral adası parkı
Cazper kurortu

395 Kanadada turmәhsulu vә marketinqi maliyyәlәşdirilir:

•

Turizm tәşkilatları
Turoperatorlar vә turagentlәr
İnvestorlar
Әyalәtlәrin büdcә tәşkilatları
Federal hökümәt

396 Kanadada Milli parklar hansı cavabda doğrudur?

•

Kvebek, Casper, Banff , Niaqara şәlalәsi
VudBuffalo, Kvebek, Casper, Banff
ElkAylend, VudBuffalo, Casper, Banff
ElkAylend, VudBuffalo, Niaqara şәlalәsi, Kvebek
VudBuffalo, Niaqara şәlalәsi, Kvebek, Casper

397 Meksikaya әn çox turist göndәrәn ölkә:

•

Portuqaliya
ABŞ
Kanada
İspaniya
Braziliya

398 Meksikaya bir günlük gәlәn turistlәri daha çox nә maraqlandırır?

•

Ekskursiyalar
Suvenir istehsalı vә satışı, qumar oyunu biznesi
Dini mәbәdlәr
Tarixi abidәlәrә ekskursiya, azart oyunlar
Mәdәni irslә tanışlıq, çimәrlik turizm

399 “Üç mәdәniyyәt” meydanı yerlәşir:

•

Mexiko
Qvadalaxara
Tuspan
Monterrey
Salina – Kruz

400 Meksikaya uzun müddәtә gәlәn turistlәri daha çox maraqlandırır:

•

Mәbәdlәr, stadionlar
Dәniz sahillәri, mәdәni irs abidәlәri
Mayyaların mәskәni, şәhәrlәr
Mәdәniyyәt meydanı, hindu mәskәnlәri
Qolf oyunları, Milli parklar

401 Avstraliyanın Qızıl Sahil kurortu yerlәşir:

•

Mәrkәzdә
Şәrq sahildә
Çimal sahildә
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Qәrb sahildә
Cәnub sahildә

402 Avstraliyada Qızıl Sahil kurortunda әylәncә obyektlәri:

•

Qolf meydançası, Milli muzey
Kazino, dәniz parkı
İdman meydançası, dağxizәk turizm mәntәqәsi
Gecә klubu, safari tur mәntәqәsi
Sualtı gәzinti, kral sarayı

403 Avstraliyalıların istirahәtinә üstünlük verdiyi ölkә:

•

Böyük Britaniya
Avstraliya
Yeni Zelandiya
Yaponiya
Rusiya Federasiyası

404 Avstraliyanın iqlim kurortları hansı cavabda doğrudur:

•

Aylend , Kanberra , Pert
Qızıl Sahil, Deydrim, Aylend
Qızıl Sahil, Aylend, Pert
Sidney, Deydrim , Pert
Sidney, Deydrim , Kanberra

405 Avstraliyada turizm mәrkәzlәri hansı cavabda doğrudur?

•

Sidney, Böyük Sәdd rifi, Darlinq, Brisben
Sidney, Kanberra, Melburn, Brisben
Sidney, Böyük Sәdd rifi, Kanberra,Darlinq
Böyük Sәdd rifi, Kanberra, Melburn
Kanberra, Darlinq, Melburn, Brisben

406 Mübadilә vasitәsilә ehtiyacların vә tәlәbatın ödәnilmәsinә yönәldilәn fәaliyyәt:

•

Biznes
Marketinq
Bazar
AlqıSatqı
Menecment

407 Mәqsәdli alıcının ehtiyaclarını bilmәk aiddir:

•

Satıcının vәzifәsinә
Marketinqin mәqsәdinә
Ekskursiya rәhbәrinin vәzifәsinә
Turoperatorun vәzifәsinә
Turist şirkәtinin vәzifәsinә

408 Rokimuntains Milli Parkı hansı regiondadır?

•

Mәrkәzi Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
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Afrika
Avropa

409 Yosemit Milli Parkinda nә qorunur?

•

Fauna vә flora
Landşafti vә meşә heyvanları
Fauna vә meşә heyvanları
Flora vә meşә heyvanlari
Landşaft vә flora

410 Yosemit Milli Parkında hansı şәlalә yerlәşir?

•

Müqәddәs laurenta
Leuer
Niaqara
Viktoriya
Anhel

411 Yosemit Milli Parkı hansı çayın sahilindә yerlәşir?

•

Amazon
Mersed
Nil
Volqa
Amudәrya

412 Murovdağ

•

Murovdağ
Halfdum
Әjdaha
Alp
Kordilyer

413 Yosemit Milli Parkı hansı ağacın mәskәni sayılır?

•

Linpadra
Sekvoya
Ardic
Evkalipt
Küknar

414 Yellouston Milli Parkı hansı dağın әtrafinda yerlәşir?

•

Alp
Kordilyer
Murovdağ
Halfdum
Әjdaha

415 İlk Milli Park sayılır:

•

Rokimuntains
Yellouston
Yosemit
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Şinqu
Everqlide

416 Yellouston Milli Parkı neçәnci ildә yardılıb?

•

1962
1872
1882
1892
1972

417 Denali Milli Parkı hansı dağın әtrafinda yerlәşir?

•

Kordilyer
Makkinli
Halfdum
Әjdaha
Alp

418 Cәnubi Amerikanın Milli Parkı:

•

RokiMuntain
Şinqu
Yellouston
Yosemit
Everqlide

419 Araukarias Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Cәnubi Amerika
Şimali Amerika
Afrika
Avropa

420 Kanayma Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Cәnubi Amerika
Şimali Amerika
Afrika
Avropa

421 Şinqu Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Cәnubi amerika
Şimali amerika
Afrika
Avropa

422 Kanayma Milli Parkında yerlәşәn şәlalә:

•

Müqәddәs laurenta
Anhel
Leueryosemit
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Niaqara
Viktoriya

423 Parakas Milli Parkı harada yerlәşir?

•

Sidney
Peru
LosAngeles
Brazilya
SanPaulo

424 Parakas Milli Parkı hansı okeanın sahilindә yerlәşir?

•

Heç birinin
Sakit
Atlantik
Hind
Şimal buzlu

425 Iquasu Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi afrika
Cәnubi Amerika
Şimali Amerika
Afrika
Avropa

426 Pantanal parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Cәnubi Amerika
Şimali Amerika
Afrika
Avropa

427 Afrikanın Milli Parkı:

•

Roki – muntains
Serengeti
Yellouston
Yosemit
Everqlide

428 Afrikanın Milli Parklarından deyil:

•

Kröqera
Yosemit
Serengeti
Kabareqa
Ruvenzori

429 Serengeti Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Afrika
Şimali Amerika
64/92

29.12.2015

Cәnubi Amerika
Avropa

430 Kabareqa Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Avropa

431 Ruvenzori Milli Parkı hansı regionda yerlәşir

•

Mәrkәzi Afrika
Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Avropa

432 Kröqera Milli Parkının yerlәşdiyi region:

•

Mәrkәzi afrika
Afrika
Şimali amerika
Cәnubi amerika
Avropa

433 Tassila Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Avropa

434 Masaimava Milli Parkı hansı ölkәdә yerlәşir?

•

Qana
Keniya
CAR
Nigeriya
Niger

435 Asiyanın Milli Parkıdır:

•

Kröqera
Barquzin
Serengeti
Kabareqa
Ruvenzori

436 Şop turizm mәqsәdi ilә turist idxal edәn mәşhur ölkәlәr?

•

Benilüks ölkәlәri
Çin, Yunanıstan, Türkiyә, BӘӘ
Almaniya, İngiltәrә, Yaponiya, Mexiko
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Skandinaviya ölkәlәri
MDB ölkәlәri

437 Avstraliyada “Pasifik İndian” turist qatarı ölkәnin hansı hissәsindәn keçir?

•

York burnundan Brisbenә qәdәr
Böyük Qul sәhrasından
Böyük Sәdd Rifi boyu şimaldan cәnuba
Şimaldan Darvindәn cәnuba Adeliadaya qәdәr
Qәrbdә Pertdәn şәrqdә Sidneyә qәdәr

438 Beynәxalq turizmin ölkәyә göstәrdiyi mәnfi tәsirә aiddir:

•

Digәr tәsәrrüfat sahәlәrini sıradan çıxarır
Yerli adәt vә әnәnәlәrin mәhvinә sәbәb olur
Ölkә iqtisadiyyatını zәiflәdir
Bәzәn ölkәlәrarası münaqişәlәrә sәbәb olur
Dilin vә dinin itirilmәsinә tәsir edir

439 Az turist göndәrәn ölkәlәrin göstәrildiyi sıranı müәyyәnlәşdir:

•

Almaniya, Yaponiya, İtaliya
Fransa, İspaniya, Yunanıstan
Norveç, İsveç, ABŞ
Almaniya, Rusiya, ABŞ
Danimarka, Belçika, Rusiya

440 Aİ tәrәfindәn çimәrliklәrә göy bayrağın verilmәdiyi ölkә hansıdır?

•

Bolqarıstan
İrlandiya
Yunanıstan
Portuqaliya
Xorvatiya

441 Avstraliyanın “Mavi dağlar” milli parkına turistlәri cәlb edәn nәdir?

•

Sәhra
Relikt meşәlәr
Kenquru
Aborigenlәr
Böyük sәdd rifi

442 Şop turizm mәqsәdi ilә turist ixrac edәn ölkәlәr aiddir:

•

Norveç, İsveç, Benilüks ölkәlәri
Polşa, Rusiya, MDB ölkәlәri
ABŞ, İtaliya, Latın Amerikası ölkәlәri
İspaniya, Portuqliya, Skandinaviya ölkәlәri
Avstriya, İsveçrә, CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәri

443 Çexiyada balneoloji kurortların yayıldığı әrazilәr:

•

Ölkәnin mәrkәzi vә Şumova dağları
Ölkәnin qәrb hissәsi, Filizli dağlar
Moraviya, bagemiya
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Sudet dağları, ölkәnin şәrqi
Karpat vә Sudet dağları

444 Mәşhur ingilis sәyyahı Ceyms Kukun doğulduğu ev İngiltәrәdәn satın alınaraq Avstraliyanın
hansı şәhәrinә gәtirilәrәk turistlәrә nümayiş etdirilir?

•

Adeliada
Melbrun
Darvin
Sidney
Kanberra

445 Aşağıdakı şәhәrlәrdәn hansında kitab vә gül festivalı keçirilir?

•

NyuYork
Niçça
Kann
London
Bombey

446 Avropada inteqrasiya prosesi:

•

turizmin inkişafını lәngidir
Beynәxalq turizm mübadilәsinә imkan yaradır
Ölkәlәr arasında mövcud olan turizm әlaqәlәrini pozur
Ayrıayrı ölkәlәrdә daxili turizmin inkişafını sürәtlәndirir
Ölkәlәrin iqtisadiyyatını zәiflәdir

447 Kosmosa turist göndәrilәn Baykanur Kosmodromu hansı ölkәdә yerlәşir?

•

Türkmәnistan
Qazaxıstan
Rusiya
Özbәkistan
Qırğızıstan

448 Böyük İpәk yolu turizm marşrutu әsasәn Çinin hansı hissәlәrindәn keçir?

•

Amur çayı boyunca
Mәrkәzi vә SintiziyanUyğur әrazisindәn
Şimali vә Şәrqindәn
Syanqan adası vә ölkәnin cәnubundan
Tibet dağlarından

449 Turizm fәaliyyәtindәn adam başına düşәn gәlir göstәricisinә görә dünyada I yer tutan ölkә
hansıdır?

•

ABŞ
Sinqapur
Yaponiya
Fransa
İspaniya

450 Çexiya üçün sәciyyәvi olmayan turizm növlәrini müәyyәn et:

•

Müalicәsağlamlıq, dağxizәk turizmi
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•

Çimәrlik, kruiz
Müalicәsağlamlıq, dәrketmә
Dәrketmә, spelioturizm
Tәhsil turizmi, dәrketmә

451 Turizmә çәkilәn xәrclәrә görә ilk onluğa Amerika regionundan neçә ölkә daxildir?

•

daxil deyil
iki
bir
üç
dörd

452 Avstraliyanın mәrkәzindә yerlәşәn mәşhur turizm obyekti hansıdır?

•

Hanter Valley” şәrabçılıq mәrkәzi
Aborigenlәrin müqәddәs saydığı Uluru dağı
Quşların zәngin Kakadu MP
Böyük Qum sәhrası
Aborigenlәrin olduğu Kerns şәhәri

453 Aşağıdakı ölkәlәr içәrisindә әn az turist göndәrәn hansıdır?

•

Rusiya
Fransa
Almaiya
ABŞ
Yaponiya

454 Fransa turizmindә liderdir?

•

ABŞ, Kanada
Almaniya, İngiltәrә
Almaniya, Yaponiya
ABŞ, Fransa
Almaniya, İtaliya

455 Turizm әhәmiyyәtli Girit vә Rodos adalarının mәxsus olduğu ölkә?

•

İspaniya
Yunanıstan
Yaponiya
ABŞ
İtaliya

456 Dәniz sahili vә meşәli dağ yamacları ilә turizm perspektivi yüksәk olan Fransa şәhәri hansıdır?

•

Strasburq
Kann
Lion
Nitsa
Paris

457 Apennin vә Piriney yarımadasında yerlәşәn 2 böyük turizm ölkәlәri hansıdır?

•

Portuqaliya, İtaliya
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•

İspaniya, İtaliya
Portuqaliya, Yunanıstan
İspaniya, Fransa
Fransa, Yunanıstan

458 Aşağıdakı regionların hansılarında turizm cavan hadisәdir?

•

Karib hövzәsi regionu, Afrika regionu
Asiya – Sakit okean regionu, Afrika regionu
Şimali Amerika regionu, Karib hövzәsi regionu
Şimali Amerika regionu, Avropa regionu
Karib hövzәsi regionu, Avropa regionu

459 Turizm gәlirlәrinә görә ardıcıllıq necәdir?

•

Fransa, İspaniya, İtaliya, Yunanıstan
İspaniya, Fransa, İtaliya, Yunanıstan
Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa
Fransa, İtaliya, İspaniya, Yunanıstan
İtaliya, Fransa, Yunanıstan, İspaniya

460 Turizmә әn çox xәrc çәkәn ölkәlәri (ilk onluğa düşәn) müәyyәn et:

•

ABŞ, Fransa, Çin, İtaliya, Xorvatiya
Almaniya, ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, Kanada
Almaniya, ABŞ, Yunanıstan, Ukrayna, Rusiya
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya, Yaponiya
Norveç, İsveç, Almaniya, Niderland, Çin

461 . Turizmdәn әn çox gәlir qazanan Asiya ölkәsi:

•

Rusiya
Çin
Yaponiya
Sinqapur
Tayland

462 Liqur Riveriyasıadlanır:

•

Sardiniya adasının sahillәri
Fransa sәrhәddindәn Piza şәhәrinә qәdәr sahillәr
Romadan Neapola qәdәr sahillәr
İraliyanın Adriatik dәnizi sahillәri
İtaliyanın İonik dәnizi dәnizi sahillәri

463 İspaniya turistlәri xaricә sәyahәt zamanı әn çox üz tutduqları ölkәlәr?

•

Fransa, Portuqaliya, Misir, Liviya
Yunanıstan , Mәrakeş, Portuqaliya, Tunis
Fransa, İtaliya, Almaniya, İngiltәrә
Fransa, Portuqaliya, Niderland, Belçika
Avstriya, İsveçrә, Almaniya, İtaliya

464 Fransanın mәşhur dini turizm mәrkәzlәri hansılardır?

•

Luvr, Paris
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•

Paris, Lurd
Leon, Paris
Marsel, Kann
Niçça, Lion

465 İtaliyadan başqa antik dövrә aid yaxşı saxlanılmış, ölçüsünә görә ikinci Kolizey hansı ölkәdә
yerlәşir?

•

İsrail
Misir
Tunis
Yunanıstan
Fransa

466 Turizmdәn әn çox gәlir qazanan ölkә hansıdır?

•

Yaponiya
ABŞ
Fransa
Almaniya
İspaniya

467 Turizmә әn çox xәrc çәkәn ilk üçlük:

•

Fransa, İspaniya, Almaniya
Almaniya, ABŞ, Böyük Britaniya
ABŞ, Almaniya , İtaliya
Almaniya, Fransa, İtaliya
ABŞ, Çin, Yaponiya

468 İtaliyada aqroturizmin inkişaf etdiyi әyalәtlәr:

•

Abruççi, Trentina
Toskano, Umbriya
Umbriya, Laçio
Lombardiya, Siciliya
Liquriya, Sardiniya

469 Avropanın hansı ölkәlәri Cәnubi Amerikaya әn çox turist göndәrәn ölkәlәrdir?

•

İngiltәrә, İtaliya, Skandinaviya ölkәlәri
Almaniya, İspaniya, İngiltәrә, Fransa, Niderland
Fransa, Almaniya, İsveçrә, Avstraliya, Çexiya
Yunanıstan, Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Belçika
Benilüks ölkәlәri,Polşa, Çexiya

470 Turizmin mәkana sıxlaşdırıcı tәsiri aşağıdakı hansı turizm növlәrindә özünü göstәrir?

•

Dağ turizmi, Ekoturizm
İş turizmi, Әylәncә turizmi
Spelioturizm, Kruiz turizmi
Konqress turizmi, Safari turizmi
Ekoturizm, Aqroturizm

471 Uludağda yerlәşәn dağxizәk kurortu hansı turizm mәrkәzinә aiddir?
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•

Dәnizli
Әrzurum
Antaliya
İstanbul
Bursa

472 Fransanın bu turizm bölgәsi özünün “kamamber”, “pivaro” kimi pendirlәri, “kalvados” almalı
sprirtli içkisi, elәcә dә cins atları ilә mәşhurdur. Dәniz sahilindә yerlәşәn MonSenMişel abbatlığı
yerlilәr üçün dünyanın 8ci möcüzәsi sayılır:

•

Fransız Rivyerası
Normandiya
Bretan
Burqundiya
Rona çayı vadisi

473 KostadeSol sahillәrini İspaniyanın digәr sahillәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәti hansıdır?

•

Göy bayraqların sayına görә birincidir
Qolf meydançalarının çoxluğu, vinderfinq üçün әlverişli şәrait
Buranın çimәrliklәrindә xidmәtlәr bahadır
Buradakı çimәrliklәr ekoloji baxımdan istifadәyә yararsızdır
Әn çox turist cәlb edәn çimәrliklәr burada yerlәşir

474 Dafni xarabalıqları, Paseydon mәbәdi, Odeon vә Akropol hansı ölkәnin tariximәdәni turizm
resursudur?

•

Meksika
Yunanıstan
Fransa
Türkiyә
İtaliya

475 Kordoba vә Andalusiya turizm bölgәsi hansı ölkәdir?

•

Türkiyә
İspaniya
İtaliya
Fransa
Yunanıstan

476 Balear vә Kanar adaları turizm bölgәsi hansı ölkәdәdir?

•

Türkiyә
İspaniya
İtaliya
Fransa
Yunanıstan

477 Qara dәniz hövzәsinә aid kurortlar:

•

Günәşli sahil, Qızıl qum, Sopot
Albena, Soçi, Yalta
Rimini, Rafina, Yevpatoriya
Tuapse, Feadosiya, Almeriya
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SanTrope, Qaqra, Mamaya

478 İspaniya uzaq uçuşları seçәn biznes turistlәr әsasәn hansı ölkәlәri seçirlәr?

•

Argentina vә Çin
Kanada vә Yaponiya
Avstraliya vә Çin
Koreya vә ABŞ
Braziliya vә İndineziya

479 Monteserret monastrı hansı şәhәrdәdir?

•

Lill
Barselona
Roma
Cenoa
Madrid

480 Fransızlar Afrikanın hansı ölkәlәrinә sәyahәt etmәyә üstünlük verir?

•

Konqo, Namibiya, Tanzaniya
Mәrakeş, Әlcәzair, Tunis
Misir, CAR, Konqo
Nigeriya, Tanzaniya, Mozambik
Misir, Livan, Mali

481 Avropa İttifaqı ölkәlәrinә aid olanı tap:

•

İttifaq ölkәlәrindә әhalinin yarısı öz ölkәsindә sәyahәt edir, Turist axınlarının Avropa daxilindә payı
regionlararası göstәricidәn azdır, Birlikdә vahid turizm bazarını yaratmağa çalışırlar, Sәyahәt zamanı әhalinin
çox hissәsi Fransa, İspaniya, İtaliya ölkәlәrini seçir
Son zamanlar turist axınlarında region daxilindә cәnubdan şimala, regionlar arasında isә Asiyaya meyl artıb,
Birlikdә vahid turizm bazarını yaratmağa çalışırlar, Sәyahәt zamanı әhalinin çox hissәsi Fransa, İspaniya,
İtaliya ölkәlәrini seçir, Siyasi arenada hegemonluq turizmin inkişafını lәngidir
İttifaq ölkәlәrindә әhalinin yarısı öz ölkәsindә sәyahәt edir, Son zamanlar turist axınlarında region daxilindә
cәnubdan şimala, regionlar arasında isә Asiyaya meyl artıb, Birlikdә vahid turizm bazarını yaratmağa
çalışırlar, Sәyahәt zamanı әhalinin çox hissәsi Fransa, İspaniya, İtaliya ölkәlәrini seçir
İttifaq ölkәlәrindә әhalinin yarısı öz ölkәsindә sәyahәt edir, Son zamanlar turist axınlarında region daxilindә
cәnubdan şimala, regionlar arasında isә Asiyaya meyl artıb, Birlikdә vahid turizm bazarını yaratmağa
çalışırlar, Siyasi arenada hegemonluq turizmin inkişafını lәngidir
Son zamanlar turist axınlarında region daxilindә cәnubdan şimala, regionlar arasında isә Asiyaya meyl artıb,
Turist axınlarının Avropa daxilindә payı regionlararası göstәricidәn azdır, Birlikdә vahid turizm bazarını
yaratmağa çalışırlar, Sәyahәt zamanı әhalinin çox hissәsi Fransa, İspaniya, İtaliya ölkәlәrini seçir

482 İqtisadi baxımdan passiv turizm ölkәlәrini göstәr:

•

Almaniya, Yaponiya, Avstriya, Çin
Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Rusiya
Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Rusiya
Böyük Britaniya, Yaponiya, İtaliya, İspaniya
Rusiya, Yaponiya, Kanada, Türkiyә

483 Turizmin mәkana genişlәndirici tәsiri aşağıdakı hansı turizm növünә aiddir?

•

Dağ turizmi
Ekoturizm
Konqress turismi
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İş turizmi
Dәrketmә turizmi

484 Turist qәbuluna görә ilk beşliyә daxil olan ölkәlәrin ardıcıllıqla göstәrildiyi bәndi müәyyәn et
(çoxdan aza)

•

Fransa, İspaniya, ABŞ, İngiltәrә, İtaliya
Fransa, ABŞ, İspaniya, Çin, İtaliya
Fransa, İspaniya, ABŞ, İtaliya, İngiltәrә
İspaniya, Fransa, ABŞ, Çin, İtaliya
Fransa, ABŞ, İspaniya, İtaliya, Çin

485 Turist qәbuluna görә ardıcıl sıranı müәyyәn et: (Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa)

•

İtaliya, Fransa, Yunanıstan, İspaniya
Fransa, İspaniya, İtaliya, Yunanıstan
Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa
İspaniya, Yunanıstan, İtaliya, Fransa
Fransa, İtaliya, İspaniya, Yunanıstan

486 Yunanıstan turizmindә liderdir?

•

Almaniya, İtaliya, ABŞ
İngiltәrә, Almaniya, İtaliya
Almaniya, Yaponiya, İsveç
ABŞ, İngiltәrә, Fransa
Yaponiya, ABŞ, Kanada

487 Ural dağlarında tәbii turizmin obyektlәrinә aiddir:

•

Omeqa gölü, Batu mağarası, Kama çayı
İlmen qoruğu, Klıçİliç qoruğu, Kurqun buz mağarası
Ural çayı, Kurqun buz mağarası, Ob çayı
BoyBoluq mağarası, Volqa çayı, Belovej meşәsi
Ural çayı, Kliçİliç qoruğu, Valday milli parkı

488 Afrikada iş turizminin geniş yayıldığı ölkәlәr:

•

Liviya, Efiopiya
Mәrakeş, CAR
Tunis, Keniya
Uqanda, Misir
Konqo Respublikası, Tanzaniya

489 Qanq çayı vadisinә aid turizm mәrkәzlәri:

•

Bombey, Mәdrәs, Әhmәdabad
Koçin, Kәlkütә, Varanasi
Arqa, Kәlkütә, Bombey
Aqra, Varansi, Dehli
Koçin, Dehli, Amritsar

490 Sәudiyyә Әrәbistanda paytaxt ӘlRiyaddan bir qәdәr aralı mәşhur kurort yerlәşir. Mәliyin yay
iqamәtgahı bu şәhәrdәdir. Şәhәrә qeyrimüsәlmanların girişi qadağandır. Bu hansı kurortdur?

•

Dәhran
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•

Cübeyl
Mәdinә
Ciddә
ӘtTaif

491 Mәrmәrә dәnizi sahilinә aid turzim mәrkәzlәri:

•

Trabzon, Marmaris, Bodrum
Çanaqqala, Troya, İzmit
Pamukqale, Troya, İzmit
Efes, Kapadokiya, Troya
Çanaqqale, Bursa, Pamukqale

492 Bu şәhәrdә dünyanın yeddi möcüzәsindәn biri olan Artemida mәbәdinin qalıqları yerlәşir.
Şәhәrdә hәtta Müqәddәs Mәryәmin uşaqlığının keçdiyinә iddia edilir vә yaşadığı ev turizm obyekti
olaraq turistlәrә nümayiş olunur

•

Fatima
Efes
Qahirә
Afina
Roma

493 Hindistanın dağ kurortlarına aiddir:

•

Varanasi, Şimla, Kәlkütә
Uti, Şimla, Darcillinq
Uti, Varanasi, Aqra
Varanasi, Aqra , Kәlkütә
Şimla, Darcillinq, Kәlkütә

494 Portuqaliyada yerlәşәn dini turizm mәrkәzlәrini göstәr:

•

Lissabon
Fatima
Sintra
Portu
Lurd

495 Hansılar etnoqrafik ehtiyatlara aiddir?

•

Adәtlәr, memarlıq abidәlәri, fauna
Yerli milli әnәnәlәr, adәtlәr, mәişәt
Atәtlәr, mәişәt, flora
Mәişәt, flora, fauna
Yerli milli әnәnәlәr, memarlıq abidәlәri, fauna

496 İcma әsaslı turizm hansı turizm növündә ola bilir?

•

Müalicәsağlamlıq
Kәnd turizmi
Ekstremal
İşgüzar
Dini turizm
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497 Hansılar tәbiiiqlim ehtiyatlarına aiddir?

•

Adәtlәr, memarlıq abidәlәri, fauna
Mineral su, flora, fauna
Mineral su,memarlıq abidәlәri, fauna
Adәtlәr, mәişәt, flora
Mәişәt, flora, fauna

498 Ekoloji vә kәnd turizmi paketlәri hansı әhali seqmenti arasında tәklif oluna bilәr?

•

Mәmurlar arasında
Geniş әhali auditoriyası arasında
Gәnclәr arasında
Zәngin әali seqmenti arasında
Aztәminatlı әhali seqmenti arasında

499 Nәqliyyat vasitәsinin sәrişin daşıma hәcmi artdıqca hansı iqtisadi proses baş verir:

•

Mәsafәyә görә sәrnişin hәcmi azalır
Mәsafәyә görә maya dәyәri azalır
Mәsafәyә görә maya dәyәri artır
Maya dәyәri dәyişmәz
Maya dәyәri formalaşır

500 İlk dәfә turizm mәqsәdli qatarlar hansı şәhәrlәr arasında sәfәr etmişdir?

•

MadridParis
MançestrLiverpul
MoskvaLeninqrad
ParisLion
RomaMilan

501 Dәmiryollarında il әrzindә orta hesabla әn çox sәrnişin daşıyan ölkәlәr hansılardır?

•

PortuqaliyaFransa
Almaniyaİngiltәrә
AzәrbaycanAlmaniya
Türkiyәİngiltәrә
İspaniyaYunanıstan

502 Sürәt qatarları hansı ardıcıllıqla düzgün verilmişdir (FransaAlmaniyaİtaliyaİspaniyaİsveç).

•

TGV, Ave, Pendolina, X2000, İCE
TGV, İCE, Pendolina, Ave, X2000
Pendolina, Ave, TGV, X2000, İCE
Ave, X2000, TGV, İCE, Pendolina
X2000, TGV, Ave, İCE, Pendolina

503 Hansında bir milyon әhaliyә düşәn dәmiryolu uzunluğu daha çoxdur?

•

TunisMәrakeş
AlmaniyaDanimarka
AvstriyaAzәrbaycan
İrlandiyaLüksemburq
İspaniyaAndorra
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504 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında yaxta limanlarının tutumu daha çoxdur?

•

MaltaKipr
Fransaİspaniya
TürkiyәXorvatiya
Yunanıstanİsrail
Portuqaliyaİtaliya

505 Aşağıdakılardan hansı turizmdә transfer anlayışını müәyyәnlәşdirmir?

•

Turistlәrin bir şәhәrdәn digәrinә daşınmasıdır
Pul köçürmәlәridir
Hava limanından otelә vә geriyә turistlәrin daşınmasıdır
Dәniz limanından otelә vә geriyә turistlәrin daşınmasıdır
Dәmiryolu vağzalından otelә vә geriyә turistlәrin daşınmasıdır

506 Turizmdә nәqliyyat xidmәti dedikdә, nә başa düşülür?

•

Turistlәrin şәxsi әşyalarının daşınması
Nәqliyyat vasitәlәri ilә turistlәrin bir yerdәn başqa bir yerә daşınması
Şәhәr daxili ekskursiyaların tәşkilatı
Şәhәrlәrarası turların tәşkili
İdman, festival, karnavalların tәşkili

507 Nәqliyyat vasitәlәrinin әhәmiyyәtini artıran 4 әsas faktor hansıdır?

•

Nәqliyyat qovşağı, güvәnlik, komfort vә ucuzluq
Sürәt, güvәnlik, komfort vә ucuzluq
Sürәt, güvәnlik, komfort vә mәxfilik
Hәcm, güvәnlik, komfort vә ucuzluq
Sürәt, aztutumluluq, konfort vә ucuzluq

508 Cәmiyyәtlәrin inkişafında hәyatı әhәmiyyәt kәsb edәn nәqliyyat xidmәtinin 3 әsas kriteriyası
nәdir?

•

Mәişәt, Hәyati, Turistik
İqtisadi, Sosial, Siyasi
Siyasi, Mülki, Hәrbi
İnsani, Mәdәni, Tarixi
Mәdәni, Cismani, Orqanik

509 Karlovi Varı balneoloji kurortunda neçә xәstәliyin tәbii üsulla müalicәsi aparılır?

•

25 – ә yaxın
20 – dәn çox
30 – dan çox
15 – ә yaxın
25 – dәn çox

510 Dәmir yol nәqliyatının inkişafı ilkin mәrhәlәdә stansiya vә nәqliyyat qovşaqları әtrafında hansı
әn әsas müәssisәlәrinin yaradılmasına zәmin yaratdı?

•

Turizm şirkәtlәrinin
Mehmanxanaların
Şopping mәrkәzlәri
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İdman mәrkәzlәrinin
Rabitә qovşaqlarının

511 İnterRail kartları hansı nәqliyyat sistemindә tәtbiq olunur?

•

Dәniz nәqliyyatında
Dәmir yolu nәqliyyatında
İctimai nәqliyyatda
Hava nәqliyyatında
Çay kruizlәrindә

512 Nәqliyyat xәrclәrinin çox vә ya az olmasına tәsir edәn mühüm amillәrә hansı bәnd aid deyil?

•

Gedilәcәk qovşaqdakı marşrut sıxlığa
Nәqliyyat vasitәsinin iqtisadi göstәricilәri
Nәqliyyat vasitәsinin böyüklüyü
Nәqliyyat vasitәninin reysişçi sayı
Sәrnişin sıxlığı

513 İkinci dәmiryolu inqilabı” nә vaxta tәsadüf edir?

•

1960cı illәrin ikinci yarısına
1980ci illәrin ikinci yarısına
1990cı illәrin birinci yarısına
1970ci illәrin ikinci yarısına
XXI әsrin әvvәllәrinә

514 Avropa şәhәrlәrini birbirinә bağlayan sürәtli Qatar yolu şәbәkәsinin inkişafına artıran LaManş
Tuneli neçәnci ildә açılıb?

•

1996
1994
1999
1991
1997

515 LaManş Tuneli hansı şәhәrlәri birbirinә bağladı?

•

ParisMontekarlo
London –Paris
LuksemburqMalaqa
LondonBarselona
ParisLissabon

516 Nәqliyyatda qatar ilә sәyahәtin seçim edilmәsinin әn әhәmiyyәtli sәbәblәri sırasına hansı bәnd
aid deyil?

•

Sәyahәtdә әtrafı seyredәbilmәk
Limitsiz qidalanma sistemi
Tıxac sıxlığı probleminin olmaması
Tәhlükәsizlik
Qatar daxilindә rahat hәrәkәt

517 Dәmiryolları kütlәvi daşıması tәmin etdiyi zaman:

•

Adambaşına maya dәyәri xәrclәri maksimum hәddә qalxır
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•

Adambaşına maya dәyәri xәrclәri azalır
Adambaşına maya dәyәri xәrclәri artır
Adambaşına maya dәyәri xәrclәri stabil qalır
Adambaşına maya dәyәri xәrclәri qeyristabil olur

518 İnter Rail sisteminә üzv ölkә dәmiryolu idarәlәri neçә coğrafi zona üzrә qruplaşdırılır:

•

10
8
6
7
5

519 Nәqliyyat sektorunda tur operatorları rәqabәt üstünlüyünü tәmin etmәk üçün hansı taktikaları
istifadә edirlәr.

•

Xәrcmәsafәzaman
Sürәtkomfortqiymәt
Hәcmqiymәtmәsafә
Hәcmqiymәtkomfort
Hәcmqiymәtgәlir

520 Rent a Car xidmәti necә başa düşülür?

•

Avtomobillәrin kreditlә satışı
Kirayә avtomobil xidmәti
Avtobus sәfәri
Motosiklet sәfәri
Transfer xidmәti

521 Avtomobil nәqliyyatında meydana çıxan vә qiymәt әmәlә gәlmәsinә tәsir edәn, sabit xәrclәr
aşağıdakılardır. Bu bәndlәrdәn hansı sәhvdir?

•

İdari xәrclәr
İnvestisiya faizi
Qidalanma xәrclәri
Amortizasiya
Ümumi xәrclәr

522 Azәrbaycan, Beynәlxalq Dәniz Tәşklatına nә zaman üzv qәbul olunmuşdur?

•

1993
1995
1996
1997
1994

523 Turizm sәnayesinin madditexniki bazası:

•

Daxili turizm xidmәtlәri, nәqliyyat vasitәlәri vә әsas fondlar
Müxtәlif tikililәr, nәqliyyat vasitәlәri vә әsas fondlar
Ekskursiya cığırları, nәqliyyat vasitәlәri vә әsas fondlar
Ekoloji marşrutlar, nәqliyyat vasitәlәri vә әsas fondlar
Müxtәlif tikililәr, nәqliyyat vasitәlәri vә әsas turist marşrutları
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524 Asiyanın Milli Parklarından deyil:

•

Silinqol
Kabareqa
Barquzin
Sundarban
Kedrovi pad

525 Barquzin Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

526 Sundarban Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

527 Pribaykal Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

528 Kedrovi pad Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

529 Böyük Qobi Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

530 Silinqol Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika
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531 Volonq Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

532 Sinxarac Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Avropa
Asiya
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

533 Sundarban Milli Parkı hansı ölkәdә yerlәşir?

•

Qana
Banqladeş
CAR
Nigeriya
Niger

534 Volonq Milli Parkı hansı ölkәdә yerlәşir?

•

Yәmәn
Çin
Banqladeş
Türkmәnistan
Qazaxistan

535 Volonq Milli Parkında hansı heyvan qorunur?

•

Zebr
Panda
Ayı
Pәlәng
Vәhşi pişik

536 Avropanın Milli Parklarındandır:

•

Rokimuntains
Belovejskaya puşşa
Yellouston
Yosemit
Everqlide

537 Lyuberon Milli Parkı hansı ölkәdә yelәşir?

•

İspaniya
Fransa
İtaliya
İngiltәrә
Yunanistan
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538 Askaniya Nova Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Asiya
Avropa
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

539 Belovejskaya Puşşa Milli Parkı hansı regionda yerlәşir:

•

Asiya
Avropa
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

540 Valday Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Asiya
Avropa
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika

541 Aşağıdakılardan hansı Avstraliyanın Milli Parklarındandır?

•

RokiMuntains
RidcentRiver
Yellouston
Yosemit
Everqlide

542 Bu park “canlı geologiya” adlanır:

•

Denali
Yellouston
Böyük Kolorado Kanyonu
Everqlide
Yosemit

543 Әtraf mühitlә bağlı olub, landşaft ekzotikliyi ilә seçilәn әrazilәrdә tәşkil olunur:

•

Tәbii Milli Parklar
Landşaft parkları
Ekoloji parklar
Tarixiarxitektur rekreasiya parkları
Meşә parkları

544 Nadir, tipik landşaft nümunәlәrinin cәmlәşdiyi әrazilәrdә tәşkil olunur:

•

Ekoloji parklar
Tәbii Milli Parklar
Tarixiarxitektur rekreasiya parkları
Meşә parkları
Landşaft parkları
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545 Ölkәmizdә olan neçә Milli Park әsasәn dövlәt qoruqlarının bazası әsasında yaradılmışdır?

•

13
8
7
11
9

546 Azәrbaycanda neçәnçi ildәn Milli Parklar yaradılmağa başlanılıb?

•

1980
2002
1994
2000
1960

547 Şirvan milli parkında әsasәn nә qorunur?

•

Çaqqallar
Su quşları
Çöl heyvanları
Ayılar
Canavarlar

548 Almaniyanın mәşhur kurortlarına aid deyil:

•

Qarmışpartenkirxen
Arana
BadenBaden
Visbaden
Badbrambax

549 Karbonatlı vә hidrokarbonatlı vә tәrkibindә ayrıca karbon qazları olan mineral suların yayıldığı
әrazilәrdәn deyil:

•

Türkiyәnın Zonquldağ bölgәsindә
Avstraliyanın dağlarında
Karpatın qәrb әtәyi
Bolqarıstanda
Rumıniyada

550 Azәrbaycanın hansı bölgәsindә karbonatlı, hidrokarbonatlı vә tәrkibındә ayrıca karbon qazları
olan mineral sular yayılıb?

•

Salyan, Astara, Gәncә
Quba, Xaçmaz, Şabran
Saatlı, Masallı, Salyan
Lәnkәran, Masallı, Quba
Şabran, Quba, Masallı

551 İcma әsaslı turizm hansı turizm növündә ola bilir?

•

Müalicәsağlamlıq
Kәnd turizmi
Ekstremal
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İşgüzar
Dini turizm

552 Kurort – sanatoriyalarda olanlar әsasәn kimlәr arasından formalaşır?

•

Yeniyetmәlәr vә gәnclәr
Orta vә yaşlı nәsil
Uşaqlar vә yaşlı nәsil
Gәnclәr vә orta nәsil
Uşaqlar vә gәnclәr

553 Kurort – sanatoriya müәssisәlәrindә müalicә vә sağlamlığın bәrpasınә qәdәr davam edir?

•

Bir aydan üç aya qәdәr
Bir hәftәdәn bir aya qәdәr
Üç gündәn on günә qәdәr
Bir hәftә
İki hәftә

554 Aşağıdakılardan hansı Fransanın balneoloji kurort turizminә aid deyil?

•

Evianleben
Komo
Plomberleben
Vişi
Vittel

555 Aşağıdakılardan hansı İtaliyanın mineral vә termal sularına aid deyil?

•

Komo
Evianleben
Blaçco
Palanasa
Arana

556 Aşağıdakılardan hansı İtaliyanın mәşhur kurortlarına aiddir?

•

Komo
Kosta blanka
Blaçco
Palanasa
Arana

557 Çexiyanın mәşhur kurortlarına aid deyil:

•

Fratışkovlazne
Isya
Karlovı Varı
Mapiansliy Lazne
Yaximov

558 Avstriya balneoloji kurortların xıdmәtlәrinә görә avropada neçәnci yeri tutur?

•

4
5
1
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559 Aşağıdakılardan hansı avropanın әn mәşhur dağ iqlim balneoloji kurortudur?

•

Haley
Badqastayn
Badxal
Baden
Badişıl

560 Aşağıdakılardan hansı Şimali Qafqazın mәşhur kurortlarına aid deyil?

•

Jeleznovodskı
Haley
Kislovodsk
PyataqorckPodkumok
Esentuki

561 Çexiyada ölkәyә gәlәn xarici turistlәrin neçә faizi balneoloji kurortlardan istifadә mәqsәdilә
gәlir?

•

71%  i
51%  i
41%  i
11%  i
31%  i

562 Şimali Qafqaz turizm bölgәsindә kurortlarda neçә növ xәstәliyin tәbii üsullarla müalicәsi aparılır?

•

10dan çox
50dәn çox
15dәn çox
30dan çox
20dәn çox

563 Aşağıdakılardan hansı Almaniyanın mәşhur kurortlarına aid deyil?

•

QarmişPartenkirxen
Badişıl
BadenBaden
Visbaden
BadBrambax

564 Türkiyәdә mineral vә termal sulardan turizm mәqsәdilә neçә faiz istifadә olunur?

•

12%  ә qәdәr
15%  ә qәdәr
5%  ә qәdәr
25%  ә qәdәr
10%  ә qәdәr

565 Aşağıdakılardan hansı Ukraynanın mәşhur kurortlarına aiddir?

•

Haley
Sudak
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•

Badxaal
Baden
Badİşıl

566 Şimali Qafqaz turizm bölgәsı mineral suların zәngınliyinә görә hansı ölkәdәn geri qalır?

•

Azәrbaycan
ABŞ
Almaniya
Norveç
Avstraliya

567 Aşağıdakılardan hansı Şimali Qafqazın mәşhur kurortlarına aid deyil?

•

Jeleznovodsk
Baden
Kislovodsk
PyatiqorskPodkumok
Esentuki

568 Şimali Qafqazın mәşhur kurortlarına aiddir:

•

QarmışPartenkirxen
PyatiqorckPodkumok
Visbaden
BadBrambax
Badİşıl

569 Tәbii komplekslәrin qorunması vә әtraf mühitlә әlaqәli olan turizmin hәvәslәndirilmәsi
mәqsәdilә istifadә edilir:

•

Kiçik yerlәşmә müәssisәlәrinin tәşkili
Bu sahәdә turizmin hәvәslәndirilmәsi
Arxitektur abidәlәrin qorunması üçün әrazilәrin ayrılması
Abidәlәr yaradılması üçün heykәltaraşların yetışdirilmәsı
İstırahәt üçün yerlәrın ayrılması

570 Turizmekskursiya şirkәtlәrindә әsas göstәrici:

•

İşçilәrin sayı
Xidmәtin tәqdim olunmasının hәcmi
Mәhsulun qiymәti
Xidmәtin keyfiyyәti
Mәhsulun maya dәyәri

571 Elmi әdәbiyyatlarda bәhs edilәn Milli Parkların növlәrindәn deyil:

•

Tarıxıarxitektur rekreasiya parkları
Gәzinti parkları
Landşaft parkları
Meşәparklar
Tәbii milli parklar

572 Ekoloji vә elmi әhәmiyyәt kәsb edәn turizm mәqsәdilә geniş istifadә olunmayan, ekoloji mühitin
yüksәk sәviyyәdә qorunduğu milli parklar vә ya tәbii rezervatların yerlәşdiyi әrazilәrә aiddir:
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•

Azәrbaycan
Avstriya
ABŞ
Almaniya
Rusiya

573 Ekoloji vә elmi әhәmiyyәt kәsb edәn turizm mәqsәdilә geniş istifadә olunmayan, ekoloji mühitin
yüksәk sәviyyәdә qorunduğu milli parklar vә ya tәbii rezervatların yerlәşdiyi әrazilәrә aid deyil:

•

Ukrayna
ABŞ
Çexiya
Avstriya
Avstraliya

574 Safari mәqsәdli turizm daha çox harada istifadә olunur?

•

Ukrayna
Avstraliya
Çexiya
ABŞ
Avstriya

575 Safari mәqsәdi ilә istifadә edilәn әrazilәrә aid deyil:

•

Hindistan
ABŞ
CAR
Avstraliya
Braziliya

576 Turizm şirkәtinin tәşkilati vә materialtexniki fәaliyyәtinin iqtisadi tәhlilinә aid deyil:

•

Bağlanmış müqavilәyә görә turizm şirkәti tәrәfindәn icarәyә götürülmüş avtobusların sayı
Cәlb olunmuş işçilәrin sayı
Xidmәtin vә icarәyә götürülmüş yerlәrin komfortluluq sәviyyәsi
Turistlәrә göstәrmәk üçün yerlәşdirmә fondlarının miqdarı vә keyfiyyәti
Tәyyarәlәrdә yerlәrin sayı

577 Bu növ tәhlil tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә qabaqcadan tәsvirini әks etdirir:

•

Riyazi tәhlil
Kompleks tәhlil
Statistik tәhlil
Müqayisәli tәhlil
Amillәr üzrә tәhlil

578 Ümumi mәnfәәt necә alınır?

•

Mәhsul satışından әldә olunan gәlirlә onun istehsalına sәrf olunan xәrcin fәrqinә bәrabәrdir
Mәhsulun satışından, maliyyә fәaliyyәtindәn vә satışdankәnar fәaliyyәtdәn әldә olunan cәmdәn xәrclәrin
çıxılması ilә alınır
Fondların vә ya digәr fondların satış dәyәri ilә qalıq dәyәri arasında fәrqinә bәrabәrdir
Mәhsulun satışından, maliyyә fәaliyyәtindәn әldә olunan cәmdәn xәrclәrin çıxılması ilә alınır
Mәhsul satışından әldә olunan gәlirlә onun istehsalı vә satışına sәrf olunan xәrcin fәrqinә bәrabәrdir
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579 Müәssisәnin qeyrimaterial aktivlәrinә daxil edilmir:

•

Kompüter proqramları
Qiymәtli kağızlar
Ticarәt markası
Lisenziya
Patent

580 Turizmrekreasiya rayonlarının sәrhәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi:

•

Әrazinin sahәvi xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi әsasında aparılır
Әrazinin turizm ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsi әsasında aparılır
Әrazinin tәbii ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmәsi әsasında aparılır
Әrazinin coğrafi yerlәşmәsinin qiymәtlәndirilmәsi әsasında aparılır
Әrazinin sosialiqtisadi inkişafının qiymәtlәndirilmәsi әsasında aparılır

581 Bilgәh sanatoriyası hansı xәstәliklәr üzrә ixtisaslaşıb?

•

Uroloji, mәdә xәstәliklәri
Kardioloji
Ürәkdamar vә nәfәs yolu xәstәliklәri
Dayaq hәrkәt sistemi
Mәdә vә öd xәstәliklәri

582 Günәşli sanatoriyası hansı xәstәliklәr üzrә ixtisaslaşıb?

•

Mәdә vә öd xәstәliklәri
Ürәkdamar vә nәfәs yolu xәstәliklәri
Kardioloji
Dayaq hәrkәt sistemi
Uroloji, mәdә xәstәliklәri

583 Abşeron sanatoriyası hansı xәstәliklәr üzrә ixtisaslaşıb?

•

Uroloji, mәdә xәstәliklәri
Mәdә  bağırsaq xәstәliklәri
Ürәkdamar vә nәfәs yolu xәstәliklәri
Dayaq hәrkәt sistemi
Mәdә vә öd xәstәliklәri

584 Aşağıdakı sanatoriyalardan hansı fәaliyyәtini dayandırıb?

•

Qaranquş
Pirşağı
Xәzәr
Bilgәh
Günәşli

585 Azәrbaycanın tarixi – memarlıq abidәlәri yaranma xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

•

Müdafiә istehkamları vә qalaları
Alban mәbәdlәri
İslamaqәdәrki tarixi – memarlıq vә arxitektur abidәlәri
İslam mәdәniyyәti özündә әks etdirәn vә bu dinә bağlı olan tarixi – memarlıq abidәlәri
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Şәhәrsalma memarlıq abidәlәri

586 Alban mәbәdlәri әsasәn hansı әrazilәrdә yayılıb?

•

Şәki, Qax, İsmayıllı
Şәki, Qax, Gәdәbәy
Şәki, Qax, Naxçıvan
Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı

587 Azәrbaycanda әn böyük mәscidlәr hansı şәhәrlәrdә qorunub saxlanıb?

•

Şәki, Qax, İsmayıllı
Bakı, Gәncә, Lәnkәran
Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı
Bakı, Qax, Naxçıvan

588 Şәhәrsalma mәdәniyyәti vә Azәrbaycandakı memarlıq üslubunu özündә әks etdirәn yaşayış
binaları hazırda hansı әrazilәrdә qorunub saxlanıb?

•

Abşeron, Şәki, İsmayıllı, Naxçıvan
Bakı, Gәncә, Lәnkәran, Şәki
Ordubad, Bakı, İsmayıllı
Laçın, Füzuli, Xocalı
Şәki, Qax, Naxçıvan, Füzuli

589 Naxçıvanda olan tarixi – memarlıq abidәlәrinә hansılar aiddir?

•

Naxçıvan xanlarının sarayı, Nizami mәqbәrәsi, Sınıqqala
Möminә  Xatun türbәsi, İsmayılxan hamamı, Zәviyyә vә cümә mәscidi
Naxçıvan xanlarının sarayı, Şah mәscidi, Divanxana
Darı sultan sarayı, Şah mәscidi, Sınıqqala
Darı sultan sarayı, Nizami mәqbәrәsi, Divanxana

590 Türkiyәdә tarixi – memarlıq abidәlәrinә görә ölkәyә gәlәn turistlәr neçә faiz tәşkil edir?

•

50
3240
3642
3035
3540

591 Azәrbaycandakı Alban mәbәdlәrinin mәrkәzi hara sayılır?

•

Gәdәbәydәki alban kilsәsi
Şәki rayonun Kiş kәndindәki kilsә
Qax rayonundakı kilsә
Qax rayonunun Qum kәndindәki kilsә
Kәlbәcәrdә Xotavan mәbәd

592 Aşağıdakılardan hansı alban mәbәdi deyil?

•

Lәkit kәndindә kilsә
Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi
Xotavan mәbәd
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Bakilika
Kiş kәndindәki kilsә

593 Müdafiә istehkamlarının qorunub saxlanan hissәsi hazırda hansı әrazidә yoxdur?

•

Naxçıvan
Masallı
Şabran
Xızı
Xaçmaz

594 Çin sәddindәn bәnzәr istehkam harada yerlәşir?

•

Şah Abbas mәscidi
Gilgilçay әrazisindәki qala
Möminә Xatun mәqbәrәsi
Tuba şahı mәscidi
Şeyx Cüneyd mәqbәrәsi

595 Azәrbaycanda şәhәrsalma mәdәniyyәti nә vaxtdan formalaşıb?

•

e.ә. II әsr
III әsr
IV әsr
II әsr
e.ә. I әsr

596 Şәki xan sarayı neçәnci әsrә aiddir?

•

15ci
18ci
16ci
17ci
19ci

597 Gәncә şәhәrindә olan abidәlәrә aid deyil:

•

Nizami mәqbәrәsi
İmamzadәlәr mәqbәrәsi
Gәncә qalası
Cümә mәscidi
İmamzadә türbәsi

598 Dünyada tәxminәn nә qәdәr Milli Park mövcuddur?

•

1000
2000
2500
3000
4000

599 Dünyada әn çox Milli Park hansı qitәdәdir?

•

Avstraliya
Avropa
Asiya
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Amerika
Afrika

600 Әn çox Milli Park hansi ölkәdәdir?

•

Ispaniya
ABŞ
Danimarka
Norveç
Isveç

601 Milli Parkların xüsusiyyәtlәrinә görә vә tәbiәtdәn istifadә baxımından bölündüyü qruplara aiddir?

•

Müxtәlif etnoqrafik, tarixi – mәdәni abidәlәrin cәmlәşdiyi әrazilәrdә tәşkil olumadığı milli parklar
Ekoloji vә elmi әhәmiyyәt kәsb edәn turizm mәqsәdilә geniş istifadә olunmayan, ekoloji mühitin yüksәk
sәviyyәdә qorunduğu milli parklar vә ya tәbii rezervatlar
Ekoloji vә elmi әhәmiyyәt kәsb edәn turizm mәqsәdilә geniş istifadә olunan, ekoloji mühitin yüksәk
sәviyyәdә qorunduğu milli parklar vә ya tәbii rezervatlar
Tәbii vә antropogen komplekslәrin birgә qorunduğu әhalinin kütlәvi turizm hәrәkatinda istifadә etmәdiyi milli
vә tәbii parklar
Safari mәqsәdi ilә turizmin daha çox tәşkil olunmadığı fotoofçuluqda geniş istifadә olunan milli parklar

602 Aşağıdakılardan hansı Şimali Amerikanın Milli Parklarına aiddir?

•

Kabareqa
Yosemit
Araukarias
Kanayma
Şinqu

603 Şimali Amerikanin Milli Parklarina aid deyil:

•

Rokimuntains
Şinqu
Yellouston
Yosemit
Everqlide

604 Yosemit Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika
Avropa

605 Everqlide Milli Parkı hansı regionda yerlәşir?

•

Mәrkәzi Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika
Avropa

606 Niaqara Milli Parkının yerlәşdiyi region:
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•

Mәrkәzi Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika
Afrika
Avropa

607 Turizmdә әrazi yüklәnmәsi zamanı әsas diqqәt bunlara yönәldilir:

•

Tarixi abidәlәr, tәbiәt abidәlәri, göllәr
Meşәlik, tәbiәt, çimәrliklәr
Dağlıq, antropogen abidәlәr, çaylar
Göl, çimәrliklәr, dağlıq әrazilәr
Ekstremal, intensiv, ekstensiv

608 Kәnd turizmi buna әsaslanmır:

•

İnsanlrın istirahәt tәlәbatını әtraf mühitlә bağlılıq
Әtraf әrazinin qiymәtlәndirilmәsi vә mәnimsәnilmәsi
Milli parklar vә tәbiәt әrazilәrindәn istifadә
Mәdәni vә milli irs nümunәlәrindәn istifadә
Tariximemarlıq abidәlәrindәn istifadә

609 Ehtiyat bölgәlәr anlayışı:

•

Turizm ehtiyatlarından istifadәnin mәqsәdindәn asılı olaraq ayrılan әrazilәrdir
Turizm baxımından az mәnimsәnilәn vә ya mәnimsәnilmәsi mümkün olmayan әrazilәrdir
Ekstremal tәbii şәraitә malik әrazilәrdir
Rasional rekreasiya ehtiyatlarıdır
Ekoloji mühitin qorunduğu әrazilәrdir

610 Әtraf mühitә qayğı ilә әlaqәli turizm:

•

Kәndlifermer turizmi
Ekoturizm
Radial turizm
Fәrdi turizm
Beynәxalq turizm

611 Hәlak olanların qәhramanların mәzarlarını ziyarәt necә adlanır?

•

Ekoturizm
Ritual turizm
Kompleks turizm
Ekoloji turizm
Daxili turizm

612 Mobil evlәrdә (tәkәr üzәrindә) hәyata keçirilәn sәyahәtlәr necә adlanır?

•

Ritual turizm
Karavaninq turizm
Kompleks turizm
Sosial turizm
Ekoturizm

613 Müәyyәn marşrut üzrә çәtin keçirilәn süperçәtin tur:
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•

İdman turizm
Trofi
Viktorina turizmi
Әylәncә
Şop turizm

614 Bazarlıq etmәk mәqsәdi ilә edilәn sәyahәtә deyilir:

•

Trofi
Şop turizm
Viktorina turizm
Әylәncә
İdman turizmi

615 Ovçuluq vә heyvanları müşahidә mәqsәdilә edilәn sәyahәt:

•

İdman turizmi
Safari
Viktorina turizm
Әylәncә
Şop turizm

616 Pikniklәrin uikendlәrdәn fәrqi:

•

Qısamüddәtli olması
Gecәlәmәnin olmaması
Mәsafә mәhdudiyyәti
Tәbiәtlә bağlı
Şәhәr әtrafın әhatә etmәsi

617 Uikend vә pikniklәrdә mәsafәyә qoyulan tәlәblәr:

•

Qısamüddәtli olması
150 km әhatә etmәsi
Qısamüddәtli istirahәt üçün yararlı olması
200250 km әhatә etmәsi
Gedilәn yolun 8 saata başa çatması

618 Kruizlәr zamanı belә olur:

•

Turistlәrin qidalanması tam tәmin olunur
Yalnız sәhәr yemәyi tәmin olunur
Turistlәrin qidalanması tam tәmin olunmur
Turistlәr iki dәfә yemәklә tәmin olunur
Qidalanma әlavә ödәnişlә tәmin olunur

92/92

