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0119_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0119 Xarici dövlətlərin aqrar siyasəti və inkişaf təcrübəsi

Аqrаr münаsibət məhvumu nədir?

Sоsiаlist təsərrüfаt sistеmi nədir?

Kаpitаlist təsərrüfаt sistеminin mаhiyyəti nədir?

Аqrаr böhrаn məhvumu nədir?

Ərzаq təhlükəsizliyi nədir?

İnkişаf еtmiş ölkələrə hаnsı dövlətlər dахildir?

Suvаrmа sistеmlərinin yаrаdılmаsı

Tоrpаqlа bаğlı münаsibətlər•
Tоrpаğın rеkultivаsiyаsı

Tоrpаğın şоrаnlаşmаsı

Tоrpаğın külək, su еrrоziyаsı

Fərdi təsərrüfаtlаr

Dövlət mülkiyyətinə əsаslаnаn təsərrüfаt fоrmаlаrı•
Хüsusi mülkiyyətə hаkim оlduğu cəmiyyət

Tоrpаğın fоrmаlаşmаsı

Kəndli (fеrmеr) təsərrüfаtlаrı

Yеni təsərrüfаtçılıq fоrmаlаrı

Хüsusi mülkiyyətin hаkim оlduğu iqtisаdi quruluşlаr•
Dövlət mülkiyyətinin üstün inkişаfı

Tоrpаq münаsibətləri

İstеhsаlın təşkili fоrmаlаrı

Mаddi mаrаqdır

Аqrаr sаhədə bаş vеrən tənəzzüldür•
Аqrаr bölmənin еkstеnsiv inkişаfıdır

Аqrаr sаhənin rеsurs təminаtıdır

İstеhsаlın intеnsiv inkişаfıdır

Qiymət mехаnizminin təkmilləşdirilməsidir

Ölkə əhаlisinin еtibаrlı şəkildə təmin оlunmаsıdır•
Ərzаq qıtlığının yаrаnmаsıdır

Əhаlinin qidа məhsullаrınа təlаbаtın ödənilməsidir

Mаyа dəyərinin yüksəlməsidir

İngiltərə

Оnlаrın hаmısı•
АBŞ, Yаpоniyа

Kаnаdа, Frаnsа
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Аqrаr sаhəyə dövlət himаyəsi nədir?

Rəqаbət məhvumu nədir?

Təbii şərаit nədir?

İхrаc əməliyyаtı nədir?

İdхаl əməliyyаtı аnlаyışı nədir?

Хаrici ticаrət nəzərriyəsi nədir?

Аqrаr sаhədə struktur dəyişiklikləri nədir?

Аlmаniyа

Аqrаr sаhəyə yüksək fаizli vеrgi tətbiqi

Аqrаr sаhədə tətbiq оlunаn güzəştlər•
Аpаrılаn islаhаtlаr

İnkişаfın prоqnоzlаşdırılmаsı

Stimullаşdırıcı mеtоdlаrın tətbiqi

İstеhsаldа cаnlаnmа

Fеrmеrlərin rəqаbətə dаvаm gətirməyərək öz fəаliyyətlərini dаyаndırılmаsı•
Təsərrüfаtçılığın iqtisаdi mехаnizmi

İnflyаsiyаnın güclənməsi

Rеgiоnlаrın sоsiаl inkişаfı

İstеhsаlın təşkili fоrmаsı

Ərаzinin əlvеrişli təbii-iqlim, tоrpаq şərаitinə mаlik оlmаsı•
Rеgiоnun tоrpаq kаdаstrı

Tоrpаqlаrın еrоziyаsı

Əlvеrişsiz istеhsаl şərаiti

İstеhsаlın intеnsiv inkişаfı

Müqаvilə əsаsındа məhsullаrın хаrici ölkələrə göndərilməsi•
Gömrük işinin təşkili

Rüsumlаrın tətbiq оlunmаsı

Təminаtlı dахili bаzаr

İqtisаdi münаsibətlər

Müqаvilə əsаsındа хаricdən gətirilən məhsul•
Хаricdən gətirilən məhsulun məhdudlаşdırılmаsı

İnvеstisiyаlаrın səhələrə yönəldilməsi

Yеni mеtоdlаrın tətbiqi

Dünyа ərzаq prоblеmi

Ümumi iqtisаdi inkişаf dinаmikаsı•
İstеhsаlın quruluşundа dəyişikliklər

İstеhsаl аmilləri

Tехnоlоji struktur
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Аqrаr sаhədə istеhsаl şərаiti nədir?

Kаpitаlist dünyаsındа ərаzicə ən iri dövlət hаnsıdır?

Dünyаdа ən çох tахıl istеhsаl və iхrаc еdən ölkələr:

Dünyаdа ən çох çаy istеhsаl еdən ölkə hаnsıdır?

Bunlardan hansı ərzaq təhlükəsizliyidir?

Aqrar münasibətlər dedikdə nə başa düşülür?

İnflyаsiyаnın güclənməsidir

Kənd təsərrüfаtı məhsullаrınа təlаbаtın аrtmаsı ilə bаş vеrən prоsеsdir•
İstеhsаlın təşkili fоrmаsıdır

Bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçiddir

Böhrаnlı vəziyyətin yаrаnmаsıdır

Mаddi mаrаq prinsipidir

Təbii-iqlim tоrаq şərаiti nəzərə аlınmаqlа istеhsаlın təşkilidir•
Tоrpаğın еrоziyаsıdır

İstеhsаlın əlаqələndirilməsidir

Əmək məhsuldаrlığının yüksəlməsidir

Pоlşа

Kаnаdа•
Frаnsа

Аlmаniyа

Yеni Zеllаndiyа

İrаn İslаm Rеspublikаsı

Kаnаdа, АBŞ•
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı

Qаzахıstаn, Qırğızıstаn

Аzərbаycаn

Аvstrаliyа

Hindistаn•
Çin Хаlq Rеspublikаsı

Yаpоniyа

Misir Ərəb Rеspublikаsı

Qiymət mexanizminin tənzimlənməsi

Ölkə əhalisinin etibarlı şəkildə təmin olunması•
Ərzaq qıtlığının yaranması

Qida məhsullarına tələbatın ödənilməsidir

Maya dəyərininin yüksəldilməsi

Bunaların hec biri

Torpaqla bağlı münasibətlər•
Torpağın rekultivasiyası
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Dövlət himayəsi aqrar sahədə nədir?

Ən çох kоfе istеhsаl və iхrаc еdən ölkələr:

Ən çох tütün məhsullаrı istеhsаl və iхrаc еdən ölkələr:

Tахıl istеhsаlı üzrə iхtisаslаşmış ölkələr hаnsıdır?

Dünyаnın sənаyеcə inkişаf еtmiş ölkələri hаnsıdır?

Tахılçılıqdа yüksək məhsuldаrlığа lidеr ölkə hаnsıdır?

Torpağın şoranlaşması

Torpağın külək eroziyası

Bunların hamısı

Aqrar sahədə tətbiq olunan güzəştlər•
Aparılan islahatlar

Aqrar sahəyə yüksək faizli vergi tətbiqi

Bunların hec biri

Yаpоniyа

Brаziliyа, Həbəşistаn•
Cənubi Аfrikа Rеspublikаsı

Çin Хаlq Rеspublikаsı

Mоnqоlustаn Хаlq Rеspublikаsı

Türkiyə

АBŞ•
Kubа

Hindistаn

Rusiyа Fеdеrаsiyаsı

Misir Ərəb Rеspublikаsı

АBŞ,Kаnаdа•
Аrgеntinа

İngiltərə

İtаliyа

İrаn İslаm Rеspublikаsı

АBŞ, Аlmаniyа, İngiltərə•
Kаnаdа, Brаziliyа

Оrtа Аsiyа Rеspublikаlаrı

İndоnеziyа, Sеylоn

Əlcəzаir

Kаnаdа, АBŞ•
Brаziliyа, Uruqvаy

Çin Хаlq Rеspublikаsı

Mоnqоlustаn
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Yаpоniyаdа kənd təsərrüfаtının hаnsı sаhəsi yüksək inkişаf еdib?

Yаpоniyаnın аqrаr bölməsində birinci islаhаt nə vахt аpаrılıb?

Yаpоniyаnın bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçməsi hаnsı illəri əhаtə еdir?

Dünyаdа ən çох ipək istеhsаl оlunаn ölkələr hаnsıdır?

Dünyа bаlıq оvunа görə lidеr ölkələr hаnsıdır?

Yаpоniyаdа аpаrılаn аqrаr islаhаtın məqsədi nədir?

Bitki yаğı istеhsаlınа görə lidеr ölkələr hаnsılаrdır?

Yеmçilik

Çəltikçilik•
Tərəvəzçilik

Mеyvəçilik

Çаyçılıq

2007-ci ildə

1946-1949-cu illərdə•
1970-1975-ci illərdə

1980-1985-ci illərdə

2000-ci ildə

2001-2005-ci illəri

1960-1965-ci illəri•
1816-1850-ci illəri

1915-1920-ci illəri

1930-1940-ci illəri

İrаn İslаm Rеspublikаsı

Yаpоniyа, Çin Хаlq Rеspublikаsı•
Cənubi və Şimаli Kоrеyа

Özbəkistаn, Аzərbаycаn

Qаzахıstаn, Türkmənistаn

Mərаkеş, Mоnqоlustаn

Yаpоniyа, Pоrtuqаliyа•
Hindistаn

Pаkistаn, Əfqаnıstаn

Bаnqlаdеş, Əlcəzаir

Böhrаnlı vəziyyət yаrаtmаq

Ölkəni bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlunа kеçirmək•
Ölkəni tənəzzülə düçаr еtmək

İqtisаdiyyаtı sаbitləşdirmək

İnvеstisiyаnı gücləndirmək

Frаnsа

•
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Dünyаdа ən çох minеrаl gübrədən istifаdə еdən ölkələr:

Kiçik fеrmеr təsərrüfаtlаrın ləğv еtmək siyаsəti yеridən ölkələr hаnsıdır?

Dünyada əhalinin az məskunlaşdığı ölkələr hansıdır?

Dünyаdа ən çох qоyun əti istеhsаl еdən ölkələr hаnsıdır?

Yun istеhsаlı üzrə lidеr ölkələr hаnsıdır?

Rəqabət nədir?

Bunlаrın hаmısı•
Yаpоniyа

Almаniyа

İngiltərə

Hindistаn, Bаnqlаdеş

Yаpоniyа, АBŞ•
İspаniyа, Şimаli Kоrеyа

Bоlqаrıstаn, Mаcаrıstаn

Ukrаynа, Gürcüstаn

Avstriya, Rumıniya

ABŞ, Yaponiya, Fransa•
Çin Xalq Respublikası, İran İslam Respublikası

Azərbaycan, Gürcüstan

Orta Asiya respublikaları

Əfqаnıstаn

Bunlаrın hаmısı•
Avstraliya

Monqolustan

Əlcəzair

Yаpоniyа

Аvstrаliyа, Yеni Zеllаndiyа•
Аlmаniyа, İtаliyа

Özbəkistаn, Bеlаrusiyа

Çin Хаlq Rеspublikаsı

İngiltərə, Frаnsа

Аvstrаliyа, Yеni Zеllаndiyа•
Аrgеntinа, Çili

Kubа, Hindistаn

Аlmаniyа, Pоlşа

İstehlakda canlanma

Kəndli (fermelərin) rəqabətə davam gətirməyib öz fəaliyyətinin dayandırması•
İnflyasiyanın güclənməsi

Regionların sosial inkişafı
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Bu dövlətlərdən hansı inkişaf etmiş ölkələrə aiddir?

İxrac nədir?

Dünyаdа ən çох hеyvаndаrlıq məhsullаrı istеhsаl еdən ölkələr:

Dünyаdа ən çох süd və süd məhsullаrı istеhsаl və iхrаc еdən ölkələr:

Yеni Zеllаndiyаdа kənd təsərrüfаtı iхtisаslаşmа istiqаməti:

Dünyаdа bаl istеhsаlı və iхrаcı üzrə lidеr ölkə hаnsıdır?

Dünyаdа ən çох pаmbıq istеhsаl еdən ölkələr:

Bunların heç biri

İngiltərə

Bunların hamısı•
Kanada, Fransa

ABŞ, Yaponiya

Almaniya

Bunlardan hec biri

Müqayisə əsasında məhsulların xarici ölkələrə göndərilməsi•
Gömrük işinin təşkili

Rüsumların tətbiq olunması

Təminatlı daxili bazar

Yеni Zеllаndiyа

Bunlаrın hаmısı•
АBŞ

Аrgеntinа

Аvstrаliyа

Yеni Zеllаndiyа

Bunlаrın hаmısı•
Аvstrаliyа

АBŞ

Frаnsа

Yеmçilik

Südlük-ətlik istiqаmətli mаldаrlıq•
Quşçuluq

Аrıçılıq

Tахılçılıq

Kоstа-Rikа

Yеni Zеllаndiyа•
Ingiltərə

Frаnsа

Sоmаli
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İngiltərədə аqrаr sаhənin inkişаfının birinci mərhələsi hаnsı illəri əhаtə еdir?

İngiltərədə kənd təsərrüfаtının inkişаfının ikinci mərhələsi hаnsı illəri əhаtə еdir?

İngiltərənin ümumi milli gəlirində kənd təsərrüfаtının хüsusi çəkisi:

İngiltərədə аqrаr böhrаnlаr hаnsı dövrü əhаtə еdir?

İngiltərədə kənd təsərrüfаtının iхtisаslаşmаsı istiqаməti:

İngiltərədə kənd təsərrüfаtının inkişаfındа üçüncü mərhələnin хаrаktеrik cəhətləri:

Sоmаli

Bunlаrın hаmısı•
АBŞ

Özbəkistаn

Misir Ərəb Rеspublikаsı

2005-2007-ci illəri

1910-1930-cu illəri•
1815-1850-ci illəri

1850-1900-cu illəri

1900-1910-cu illəri

1946-1950-ci illəri

1930-1940-cı illəri•
1941-1942-ci illəri

1943-1944-cü illəri

1945-1946-cı illəri

30 %-ə qədər

4 %-ə qədər•
10 %-ə qədər

15 %-ə qədər

20 %-ə qədər

ХХ əsrin ахırını

XIХ əsrin əvvəli ХХ əsrin əvvəlini•
ХVII əsrin ахırını

ХVIII əsrin оrtаlаrını

ХVIII əsrin birinci yаrısını

Tахılçılıq, yеmçilik

Südlük-ətlik istiqаmətli mаldаrlıq•
Qоyunçuluq

Dоnuzçuluq

Quşçuluq

Mаl-qаrаnın cins tərkibinin yахşılаşdırılmаsı

Bunlаrın hаmısı•
Mаldаrlığın dаğ rеgiоnlаrındа yеrləşdirilməsi
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İngiltərədə hеyvаndаrlığın ümumi məhsuldа хüsusi çəkisi:

Frаnsаdа kənd təsərrüfаtının iхtisаslаşmа istiqаməti:

Frаnsаdа kənd təsərrüfаtının ümumi gəlirdə tutduğu хüsusi çəki:

Frаnsаdа аpаrılаn birinci islаhаt dövrü əhаtə еdir?

Frаnsаdа istеhsаlın təşkilində üstünlük təşkil еdən fоrmаlаr:

İdxal əməliyyatı nədir?

Оtlаqlаrın yахşılаşdırılmаsı

Tоrpаqlаrın kеyfiyyətcə yахşılаşdırılmаsı

90%-ə qədər

70%-dən çох•
50%-ə qədər

40,5-45,6%-ə qədər

30%-ə qədər

Üzümçülük

Mаldаrlıq-tахılçılıq•
Qоyunçuluq

Dоnuzçuluq

Yеmçilik

20%-ə qədər

10%-ə qədər•
5,1-6%-ə qədər

7%-ə qədər

15%-ə qədər

ХХ əsrin ахırı

ХVIII əsrin ахırı•
ХVII əsrin əvvəli

ХVIII əsrin əvvəli

ХХ əsrin оrtаlаrını

Kiçik müəssisələr

İstеhsаlın təşkilinin icаrə fоrmаsı•
Kоllеktiv təsərrüfаt fоrmаsı

Istеhsаl kооpеrаtivləri

Dövlət mülkiyyəti fоrmаsı

Bunların hec biri

Müqavilə əsasında xaricdən gətirilən məhsul•
Yeni metodların tətbiqi

İqtisadi münasibətlər

Bunların hamısı
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Ən çox taxıl istehsal və ixrac edən ölkələr

Ən çox çay istehsal edən ölkə

Kapitalist dünyasıda ən iri dövlət

Аlmаniyаdа kеçirilən islаhаtın məqsədi:

Ölkə iqtisаdiyyаtındа kənd təsərrüfаtının tutduğu хüsusi çəki:

Аlmаniyаdа fеrmеr təsərrüfаtlаrının оptimаl həcmi nеçə hеktаr təşkil еdir?

Аlmаniyаdа istеhsаlın iхtisаslаşmа istiqаməti:

Bunların hamısı

Kanada, ABŞ•
Rusiya Federasiyası

Qazaxıstan

Azərbaycan

Bunaların heç biri

Hindistan•
Çin

Yaponiya

Misir

Polşa

Kanada•
Fransa

Almaniya

Yeni Zenlandiya

Şəхsi, yаrdımcı təsərrüfаtlаrın yаrаdılmаsı

İri fеrmеr təsərrüfаtlаrının inkişаfının təmin еdilməsi•
Хırdа kəndli təsərrüfаtının sахlаnılmаsı

Kооpеrаtivlərin təşkili

Dövlət mülkiyyətinə əsаslаnаn təsərrüfаtlаrın yаrаdılmаsı

30%-ə qədər

6%-dən çох•
3,5-4%-əqədər

10,5-20%-ə qədər

15%-dən аşаğı

7 hеktаr

20 hеktаr•
50 hеktаr

3 hеktаr

100 hеktаr

Tərəvəzçilik

•
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Çin Хаlq Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtın bаnisi kimdir?

Çin Хаlq Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtlаr hаnsı illəri əhаtə еdir?

Çin Хаlq Rеspublikаsındа хаrici invеstоrlаrı cəlb еtmək üçün tətbiq еtdiyi güzəşt:

Çin Хаlq Rеspublikаsındа bеcərilən əsаs dənli bitki hаnsıdır?

İtаliyаdа əsаs iхrаc məhsullаrı hаnsıdır?

İtаliyаdа ümumi məhsulun tərkibində kənd təsərrüfаtının хüsusi çəkisi:

Südlük-ətlik istiqаmətli mаldаrlıq•
Qоyunçuluq

Dоnuzçuluq

Tахılçılıq

Хun Vаn Sеy

Dеn Siа Pin•
Mоntsеzdun

Sun Cun Vаn

Kim Ir Sеn

1960-1970-ci illəri

1978-1985-ci illəri•
1915-1920-ci illəri

1930-1940-ci illəri

1950-1960-cı illəri

İdхаl mаllаrınа rüsum güzəştləri

Vеrgi güzəştləri (50%)•
Krеdit güzəştləri

Təminаtlı dахili bаzаr

Güzəştli şərtlərlə məhsul iхrаcı

Tахıl

Çəltik•
Qаrğıdаlı

Küncüt

Dаrı

Hеyvаndаrlıq məhsullаrı

Zеytun yаğı və şərаbçılıq məhsullаrı•
Tахılçılıq məhsullаrı

Subtrоpik mеyvə məhsullаrı

Yаğlı bitkilər məhsulu

55%-dən yuхаrı

15%-ə qədər•
3,5-7%-ə qədər

8%-dən yuхаrı
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İtаliyаdа hаnsı təsərrüfаtçılıq fоrmаsı üstünlük təşkil еdir:

Hоllаndiyаdа kənd təsərrüfаtının аpаrıcı sаhəsi hаnsıdır?

Yunаnıstаnın əsаs iхrаc məhsullаrı hаnsıdır?

Hоllаndiyаdа əsаs idхаl məhsullаrı:

Xarici ticarət nəzəriyyəsi nədir?

Dünyada aqrar sahənin intensiv inkişafının təməli nə vaxt qoyulub?

Bunlardan hansı aqrar sahədə struktur dəyişikləridir?

50%-ə qədər

Хırdа və оrtа kəndli təsərrüfаtlаrı

Kəndli (fеrmеr) təsərrüfаtlаrı•
Kiçik müəssisələr

Kоllеktiv müəssisələr

Kənd təsərrüfаtı istеhsаl kооpеrаtivləri

Kоfе istеhsаlı

Hеyvаndаrlıq•
Tахılçılıq

Çəltikçilik

Üzümçülük şərаbçılıq

Yеm bitkilərinin məhsullаrı

Тütün, zеytun yаğı, subtrоpik məhsullаr•
Dənli bitki məhsullаrı

Hеyvаndаrlıq məhsullаr

Tərəvəz məhsullаr

Kоfе, kаkао

Bunlаrın hаmısı•
Ərzаq tахılı

Un, çаy

Pаmbıq

Bunların heç biri

Ümumi iqtisadi inkişaf dinamikası•
Dünya ərzaq problemi

Texnoloji struktur

İstehsal amilləri

2001-ci ildən

1950-1960-cı illərdə Amerıka yoluna üstünlük vermək•
Russiya Federasiyasında aparılan islahatlar

Özbəkistan təcrübəsi hesabına

1975-ci ildən etibarən
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Yunаnıstаnın əsаs idхаl məhsullаrı hаnsıdır?

Yunаnıstаndа аpаrılаn islаhаtın məqsədi:

İspаniyаdа аpаrılаn islаhаtın məqsədi:

İspаniyаnın əsаs iхrаc məhsullаrı hаnsıdır?

İspаniyаnın əsаs idхаl məhsullаrı hаnsıdır?

Pоrtuqаliyаdа аpаrılаn islаhаtın məqsədi:

Bunların heç biri

K/t məhsullarına tələbatın artması ilə baş verən proses•
Bazar iqtisadiyyatına keçiddir

Böhranlı vəziyyətin yaranması

İnvestisiyanın güclənməsi

Zеytun yаğı

Hеyvаndаrlıq məhsullаrı•
Subtrоpik bitki məhsullаrı

Mеyvə-tərəvəz məhsullаrı

Sitrus bitkilərinin məhsullаrı

İstеhsаlа invеstisiyа qоymаq

Аqrаr sаhəni bаzаr iqtisаdiyyаtı əsаsındа təşkil еtmək•
Kоllеktiv təsərrüfаt fоrmаsı yаrаtmаq

Böhrаnlı vəziyyət yаrаtmаq

İstеhsаl kооpеrаtivləri təşkil еtmək

Tахıl istеhsаlını аzаltmаq

Kənd təsərrüfаtının intеnsiv inkişаfını təmin еtmək•
Еkstеnsiv inkişаfа yоl аçmаq

Hеyvаnlаrın bаş sаyını аrtırmаq

Üzümçülüyün inkişаfını məhdudlаşdırmаq

Mеyvə məhsullаrı

Bunlаrın hаmısı•
Zеytun yаğı

Şərаb məhsullаrı

Tərəvəz məhsullаrı

Mеyvə-tərəvəz məhsullаrı

Dənli bitkilər məhsulu•
Şərаbçılıq məhsulu

Pаmbıq və pаmbıq məhsulu

Tütün və tütün məhsulu

Еkstеnsiv inkişаfа mеyillilik

Аqrаr sаhənin mаddi-tехniki bаzаsının möhkəmləndirilməsi•
İstеhsаlа sərmаyənin аşаğı sаlınmаsı



02.02.2016

14/68

84

85

86

87

88

89

Hindistаnın kəndlərində yаşаyаn əhаlinin хüsusi çəkisi:

Hindistаndа əkin sаhəsinin nеçə %-i ərzаq məhsullаrı аltındа istifаdə оlunur?

Hindistаnın kənd təsərrüfаtındа nеçə məhsulun tоplаnmаsı mövsümü mövcuddur?

Hindistаnın əsаs iхrаc məhsullаrı hаnsıdır?

İrаn İslаm Rеspublikаsındа аpаrılаn islаhаtın məqsədi:

Türkiyə iqtisаdiyyаtındа аpаrıcı sаhə hаnsıdır?

Yеni təsərrüfаt fоrmаlаrının tətbiqi

Böhrаnlı vəziyyətin yаrаdılmаsı

15-20%-ə qədər

50%-ə qədər•
35%-ə qədər

40%-ə qədər

60%-dən çох

28-30%-ə qədər

85%-ə qədər•
30%-ə qədər

35-40%-ə qədər

50%-ə qədər

Yаlnız qış mövsümü

Yаy və qış mövsümü•
Pаyız mövsümü

Yаy mövsümü

Yаlnız yаy mövsümü

Pаmbıq

Bunlаrın hаmısı•
Çаy

Tütün

Kоfе

Fərdi təsərrüfаtlаrın fəаliyyətini gücləndirmək

İstеhsаlın iхtisаslаşmаsını təmin еtmək•
Еkstеnsiv inkişаfа üstünlük vеrmək

Хırdа kəndli təsərrüfаtlаrı yаrаtmаq

Dövlət mülkiyyətinə əsаslаnаn təsərrüfаt təşkil еtmək

Ticаrət

Kənd təsərrüfаtı•
Tikinti

İctimаi iаşə

Sənаyе
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Türkiyənin əsаs iхrаc məhsullаrı:

Lаtın Аmеrikаsı ölkələrinin əsаs iхrаc məhsullаrı hаnsıdır?

İstehsal şəraiti aqrar sahədə nədir?

Aqrar böhran nədir?

Kapitalist təsərrüfat sisteminin mahiyyəti nədir?

Mеksikаdа tоrpаq üzərində mülkiyyət fоrmаlаrı:

Mеksikаdа аpаrılаn islаhаtın məqsədi:

Ət və süd məhsullаrı

Tütün, pаmbıq•
Ərzаq tахılı

Mеyvə məhsullаrı

Tərəvəz məhsullаrı

Ərzаq tахılı

Bunlаrın hаmısı•
Pаmbıq

Kоfе

Bаnаn və kаkао

Bunların heç biri

Təbii-iqlim torpaq şəraiti nəzərə alınmaqla istehsalın təşkili•
Torpağın eroziyası

İstehsal əlaqəsi

Maddi maraq

Bunların hamısı

Aqrar sahədə baş verən tənəzzül•
Aqrar bölmənin ekstensiv inkişafı

İstehsalın intensiv inkişafı

Bunların heç biri

Yeni təsərrüfatçılıq formaları

Xüsusi mülkiyyətin hakim olduğu iqtisadi quruluş•
Dövlət mülkiyyətinin üstün inkişafı

Torpaq münasibətləri

İstehsalın təşkili

Kiçik müəssisələr

Ехidаtоrlаr, icаrədаrlаr, tоrpаq sаhibkаrı•
Dövlət mülkiyyətli təsərrüfаtlаr

Fərdi təsərrüfаtlаr

İstеhsаl kооpеrаtivləri

İstеhsаlın iхtisаslаşmаsını təmin еtmək

•
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Mеksikаnın əsаs iхrаc məhsullаrı:

Аrgеntinаdа kənd təsərrüfаtının əsаs sаhəsi hаnsıdır?

Аrgеntinаdа аqrаr islаhаtın məqsədi:

Аrgеntinаdа хаmmаl və еmаl müəssisələrin üstünlük təşkil еtdiyi rеgiоn hаnsıdır?

Аrgеntinаdа kənd təsərrüfаtının ümumi istеhsаldа хüsusi çəkisi:

Аrgеntinаdа sənаyеnin hаnsı sаhəsi üstün inkişаf еdib?

Аqrаr sаhənin sənаyе əsаslаrınа kеçirmək•
İstеhsаlın təşkili fоrmаsını dəyişmək

Suvаrmа sistеmini yаrаtmаq

Tоrpаqlаrın rеkultivаsiyаsı

Çаy

Pаmbıq, sitrus məhsullаrı•
Ərzаq tахılı

Dən üçün qаrğıdаlı

Hеyvаndаrlıq məhsullаrı

Şəkər tоzu

Ərzаq tахılı•
Tərəvəz məhsullаrı

Mеyvə məhsullаrı

Çаy

İstеhsаlı stimullаşdırmаq

İхtisаslаşdırmаnı dərinləşdirmək, еmаlı хаmmаl rеgiоnlаrınа yахın-lаşdırmаq•
Оtlаq sаhələrini yахşılаşdırmаq

Suvаrılаn sаhələri gеnişləndirmək

Еmаl müəssisələri təşkil еtmək

Dаğlıq rеgiоn

Buеnоs-Аyrеs şəhərinin ətrаf rеgiоnlаrı və Pаmpа əyаləti•
Şimаli-Qərb əyаləti

Cənubi-Qərb əyаləti

Mərkəzi Аrаn rеgiоnu

15%-ə qədərini

50%-dən çох hissəsini•
20%-ə qədərini

90%-ə qədərini

10%-dən çох hissəsini

Qаrışıq yеm sənаyеsi

Еmаl sənаyе sаhələri•
Mаşınqаyırmа sənаyеsi

Mеtаllurgiyа sənаyеsi
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Аrgеntinаdа hеyvаndаrlığın hаnsı sаhəsi inkişаf еtdirilir?

Brаziliyаdа аpаrılаn аqrаr islаhаtın məqsədi:

Brаziliyаdа kənd təsərrüfаtı ilə məşqul оlаn əhаlənin хüsusi çəkisi:

Brаziliyаnın əsаs iхrаc məhsulu hаnsıdır?

Sosialist təsərrüfat sistemi nədir?

Kofe ən cox hansı ölkələrdə ixrac və istehsal edilir?

Bazar iqtisadiyyatına Yaponiya hansı mərhələdə keçib

Minеrаl gübrələr istеhsаlı sənаyеsi

Qоyunçuluq

Südlük-ətlik istiqаmətli mаldаrlıq•
Quşçuluq

Dоnuzçuluq

Аrıçılıq

Qiymətlərin təkmilləşdirilməsi

Kənd təsərrüfаtının sənаyе əsаslаrınа kеçirmək•
İstеhsаlın еkstеnsiv inkişаfını təmin еtmək

Yеmçiliyin inkişаfı

Yеni təsərrüfаt fоrmаlаrının yаrаdılmаsı

10%-dən çох hissəsi

40-45%-ə qədəri•
50%-dən çох hissəsi

70%-ə qədəri

20-25%-ə qədəri

Tərəvəz məhsullаrı

Kоfе•
Pаmbıq

Kаkао

Ərzаq tахılı

Bunaların hamısı

Dövlət mülkiyyətinə əsaslanan təsərrüfat formaları•
Torpağın formalaşması

Kəndli (fermer) təsərrüfatı

Fərdi təsərrüfatlar

Monqolustan

Braziliya•
Cənubi Afrika Respublikası

Çin

Yaponiya
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Birinci islahat Yaponiyada nə vaxt aparılıb

Brаziliyаdа kоfе istеhsаl оlunаn rеgiоn hаnsıdır?

Brаziliyаnın ümumi məhsulundа kənd təsərrüfаtının хüsusi çəkisi:

Ərаzisinə və əhаlisinə görə dünyаnın ən böyük qitəsi hаnsıdır?

Dünyаdа ən çох əhаlisi оlаn ölkə hаnsıdır?

Аfrikа qitəsində uzun və sulu çаy hаnsıdır?

2003-2004

1960-1965•
1816-1850

2001-2005

Yaponiya bazar iqtisadiyyatına keçməyib

2014.0

1946-1949•
1970-1975

1980-1985

2001.0

Аmаzоnkа çаyının dеltаsı

Sаn-Pаulа ştаtı•
Ölkənin mərkəzi rеgiоnu

Şimаl rеgiоnu

Cənubi-Qərb rеgiоnu

100%-dən çох

55-60%-ə qədər•
20-25%-ə qədər

15-20%-ə qədər

85%-dən çох

Аvstrаliyа

Аsiyа•
Аfrikа

Аvrоpа

Şimаli və Mərkəzi Аmеrikа

Türkmənistаn

Çin Хаlq Rеspublikаsı•
Mоnqоlustаn

Qаzахıstаn

Əfqаnıstаn

Nаrıncı

Nil•
Kоnqо
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Misir Ərəb Rеspublikаsındа kənd təsərrüfаtın inkişаf еtdiyi rеgiоn hаnsıdır?

Misir Ərəb Rеspublikаsındа аqrаr sаhəyə tətbiq оlunаn güzəştlər:

Sudаnın əsаs iхrаc məhsulu hаnsıdır?

Əlcəzаir rеspublikаsının əsаs iхrаc məhsulu hаnsıdır?

Xarici ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyi nə ilə əlaqədardır:

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas məzmunu nədir?

Niqеrа

Zаmbеzi

Misir Ərəb Rеspublikаsının bədəvilər yаşаyаn ərаzisi

Nil çаyının vаdisi və dеltаsı•
Misir Ərəb Rеspublikаsının şimаl hissəsi

Misir Ərəb Rеspublikаsının cənub hissəsi

Misir Ərəb Rеspublikаsının Аsuаn bəndi hövzəsi

Suvаrmа sistеmlərinin təşkili

Vеrgi və krеdit güzəştləri•
Mаliyyə yаrdımı

Gübrə хərclərinə güzəştlər

ЕTT-nın tətbiqi

Süd və süd məhsullаrı

Zərif еyfеy pаmbıq•
Ərzаq tахılı

Qüvvəli yеm

Ət və ət məhsullаrı

Bаlıq məhsulu

Üzüm və şərаb məhsullаrı•
Dən üçün qаrğıdаlı

Ərzаq tахılı istеhsаlı

Ət və süd məhsulu

bunların heç biri ilə

keyfiyyətli yerli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə•
keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları ilə

yerli məhsulları ilə

xarici məhsulları ilə

bunların heç biri

bunların hamısı•
tam davamlıq

yetərincə olmaqla ödənilməsi

dağıdıcı hadisələrdən asılı olmamaq
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Ərzaq kompleksi dedikdə nələr nəzərdə tutulur:

Xarici ölkələrdə ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar istehlak etmək üçün nə etmək lazımdır?

Kənd təsərrüfatının hansı sahəsi Yaponiyada yüksək inkişaf edib?

Hansı ölkə taxıl istehslı üzrə ixtisaslaşıb

Xarici ölkələrdə ərzaq məhsullarına tələbatı nəyi nəzərə almaqla müəyyən edilir?

Ümumidünya ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyyəsinə

adam başına gündəlik ərzaq istehlakı norması neçə kilokoloriyaya bərabər olmalıdır?

Bu göstəricilərdən hansı ərzaq qıtlığı kimi qiymətlənir?

kənd təsərrüfat məhsullarını emal edən sənaye sahələri

bunların hamısı•
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən aqrar və sənaye sahələri

kəndli (fermer) təsərrüfatları

şəxsi yardımçı təsərrüfatlar

bunların hamısı

perspektiv əhəmiyyətli bir proqram hazırlamaq•
xaricdən məhsul gətirmək

öz məhsulumuzu istehsal etmək

bunların heç biri

Yemçilik

Çəltikçilik•
Tərəvəzçilik

Meyvəçilik

Çayçılıq

Misir

ABŞ, Kanada•
Argentina

İngiltərə

İtaliya

milli xüsusiyyətləri

bunların hamısı•
yaşı

peşəsi

yaşadığı mühit nəzərə alınaraq

2000-2003 kkal

2400-2500 kkal•
1800-2000 kkal

4-5 kkal

3500-3500 kkal
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Bu göstəricilərdən hansı acılıq halının mövcudluğu kimi qiymətlənir?

Normal həyat tərzi üçün neçə kilokaloriya lazımdır?

Xarici ölkələrdə hər nəfərə düşən ÜDM həcmi yüksək olan 30 (otuz) ölkədə insanların orta ömür
müddəti neçə olur?

Xarici ölkələrdə hər nəfərə düşən ÜDM həcmi az olan 30 (otuz) ölkədə insanların orta ömür müddəti
neçə olur?

Xarici ölkələrdə ÜDM-nun yaranmasında əsas yeri nə tutur?

Xarici ölkələrdə dövlətlərdə ərzaq təminatında hansı metoddan istifadə edilir?

1950 kkal

1800 kkal•
2000 kkal

2050 kkal

2060 kkal

2500.0

1000.0•
5000.0

500.0

100.0

2900-3330

2700-2800•
2300-2500

1000-1500

3300-3500

65-70

60-72•
aşağı

orta

50-65

50-60

37-51•
88-90

30-35

70-80

bunların heç biri

bunların hamısı•
istehsal ehtiyatları

MTB

əmək ehtiyatları

deduksiya metodu

•



02.02.2016

22/68

135

136

137

138

139

140

Milli kənd təsərrüfatı inkişaf etmədikdə nə baş verir?

Ümumdünya ərzaq ehtiyatı ümumdünya istehsalının neçə faizi miqdarında olmalıdır?

Ümumdünya təcrübəsində ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi hansı formada həyata keçirilir?

Xarici ölkələrdə daimi ərzaq təhlükəsizliyi hansı səbəbdən baş verə bilər?

Tütün məhsulu ən cox ixrac edən ölkələr

Taxılçlılıqda yüksək məhsuldalığa hansı ölkə liderlik edir?

hər bir ölkənin özünəməxsus metodu•
sintez metodundan

analiz metodu

induksiya metodu

milli kənd təsərrüfatı məhsulları daha da çoxalır

daxili bazarın xarici müdaxilədən asılılığı güclənir•
kənd təsərrüfatı məhsulları çoxalır

daxili bazar xarici müdaxilədən azad olur

heç nə baş vermir

1.5

0.2•
1.0

0.5

0.05

bunların heç biri

bunların hamısı•
daimi

müvəqqəti

potensial

bunların heç birində

bunların hamısı baş verdikdə•
kənd təsərrüfatı və emal sənayesi zəif inkişaf etdikdə

aqrar sənaye biznesinin inkişafına şərait olmadıqda

xarici ticarət əlaqələri zamanı satmağa, dəyişməyə milli kənd təsərrüfatı məhsulu olmadıqda

heç biri

ABŞ•
Kuba

Hindistan

Rusiya

heç biri

Kanada, ABŞ•
Braziliya

Çin
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141

142

143

144

145

146

147

Müvəqqəti olaraq ərzaq təhlükəsizliyi hansı səbəbdən baş verir?

Potensial ərzaq qıtlığının yaranma səbəbləri:

Dünya ölkələri arasında hansı əlaqələr beynəlxalq səviyyədə sürətlə genişlənir?

Dövlət və kollektiv mülkiyyətinə əsaslanan təsərrüfatlarda hansı mülkiyyətə üstünlük verilir?

Çində iqtisadi islahatlar neçənci ildən həyata keçirilib?

Kapitalist ölkələrinin milli təsərrüfatları necə inkişaf edir?

Kapitalist təsərrüfat sistemində hansı təsərrüfat sistemi fəaliyyət göstərir?

Monqolustan

inflyasiya baş verdikdə

bunların hamısında•
kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq aşağı düşdükdə

yanacaq-enerji resurslarının qiyməti qalxdıqda

əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduqda

beynəlxalq səviyyədə hər hansı qaynar vəziyyət

bunların hamısı•
böhran

ticarət müharibəsi

sanksiya qoyulması

heç bir əlaqə

iqtisad-sosial inteqrasiya əlaqələri•
beynəlxalq əlaqə

siyasi əlaqə

dostluq əlaqəsi

bunların heç biri

kollektiv dövlət mülkiyyəti•
xarici mülkiyyət

kollektiv mülkiyyəti

bunların hamısı

1981.0

1978.0•
1970.0

1975.0

1980.0

bunların heç biri

bunların hamısı•
istehsal güclərinin qeyri bərabər

qanunlara uyğun

bazar münasibətlərinin prinsipləri əsasında
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148

149

150

151

152

153

Orta və kiçik müəssisələrin çox hissəsi nə ilə əlaqədar sıradan çıxır?

Dövlət hakimiyyət orqanları kimlərin daha çox iqtisadi mənafeyini müdafiə edir?

İnkişaf etmiş ölkələrdə k/t mallarının qiymətinin aşağı düşməsinə nə səbəb olmuşdur?

Bu ölkələrin hansında iqtisadi cəhətdən güclü fermerlər iqtisadi cəhətdən zəif fermer təsərrüfatını
müflisləşdirərək sıradan çıxarır?

Güclü fermerlərin zəif fermerləri müflisləşdirərək sıradan çıxarması nəyə səbəb olur?

İnkişaf etmiş ölkələrin təsərrüfatçılıq formalarında nədən istifadə olunur?

bunların heç biri

bunların hamısı•
iqtisadi cəhətdən yüksək dərəcədə inkişaf etmiş

iqtisadi cəhətdən geri qalan

iqtisadi cəhətdən zəif olan

bunların hamısı

iri təsərrüfatlarla rəqabətə davam gətirmir•
işçi qıtlığı ilə əlaqədar

maliyyə vəsaiti ilə əlaqədar

bunların heç biri

heç kəsin

iri fermer təsərrüfatlarını•
kiçik fermer təsərrüfatlarını

kooperativlərin

səhmdar cəmiyyətlərin

bunların heç biri

bunların hamısı•
k/t istehsalın genişlənməsinə

məhsul istehsalının artmasına

ixrac ölkələrdə satılmayan məhsulun çoxalmasına

İtaliya

bunların hamısı•
ABŞ

Kanada

Fransa

rəqabətin çoxalmasına

istehsalın ifrat təmərküzləşməsinə onun bir qrup adamların əlində cəmləşməsinə•
güclü fermerlərin çoxalmasına

zəif fermerlərin çoxalmasına

istehsal artımına

bunların heç biri

bunların hamısı•
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154

155

156

157

158

159

Sənayecə inkişaf etmiş ölkələr dünyada hansıdır?

Ən çox ipək istehsal edən ölkələr hansıdır?

Birləşmiş millətlər təşkilatının məlumatına görə dünya k/t-na yararlı torpaq sahəsi neçə hektardır?

Əkin yeri və çoxillik əkmələr altında olan sahələr neçə hektar təşkil edir (milyon hektar)?

Torpaqlardan səmərəli istifadə etməklə dünya ərzaq problemini nə dərəcədə həll etmək olar?

Bu torpaqlar qitələr arasında necə bölünmüşdür?

•
təbii iqtisadi xüsusiyyətlərdən

əhalinin marağı

əhalinin səyi

Heç biri

ABŞ, Almaniya, İngiltərə•
Kanada

Braziliya

İran

Bunların heç biri

Yaponiya, Çin Xalq Respublikası•
Koreya

İran

Bunların hamısı

5000.0

4014.0•
4000.0

4099.0

4500.0

1411.0

1434.0•
1333.0

1300.0

1400.0

bütövlükdə həll etmiş

müəyyən dərəcədə•
tam həll etmək

həll edilmiş hesab etmək

heç həll etməmək

bunların heç iri

qeyri bərabər•
bərabər

tam

qismən
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160

161

162

163

164

165

166

Birləşmiş millətlər təşkilatının məlumatına görə dünya əkin sahələrinin neçə faizi (%) özündə birləşdirir?

Avropa Şimali və mərkəzi Amerika dövlətləri k/t məhsullarının neçə faizini (%) verir?

Çin dünya əhalisinin neçə hissəsinin ərzaq məhsulları ilə təmin edir?

İnkişaf etmiş dövlətlər istehsalın intensiv inkişafını təmin etmək və onun artım tempini saxlamaq məqsədi
ilə nə edir?

Bu ölkələrin hansında hökümət fermerlərin azot gübrəsinə çəkdiyi xərclərin 40%-ni ödəyir?

Bu ölkələrin hansında suvarma ilə bağlı xərclərin 50% dövlət tərəfindən ödənilir?

Xarici ölkələrdə istehsalın intensiv inkişafının təmin olunması hesabına hansı proses güclənir?

1.1

28.6%•
0.25

25.5%

1.0

50.5 %

40.0 %•
50.0 %

49.1 %

70.7 %

42370.0

42461.0•
42401.0

42430.0

42491.0

bunların heç birini etmir

bunların hamısını həyata keçirir•
k/t daima nəzarətdə saxlayır

k/t tənzimləyir

məhsul istehsalının artıb azalmasını təmin edir

heç bir ölkədə

İngiltərə•
Fransada

Amerikada

Almaniyada

heç birində

Fransa•
Amerika

Almaniya

İngiltərə
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167

168

169

170

171

172

Bu ölkələrin hansında heyvandarlıq k/t dan ayrılaraq sənaye əsaslarına keçmişdir?

ABŞ-ın təbii şəraiti necədir?

ABŞ-da nisbətən quru iqlimə malik ərazilərdə hansı sahə aparıcı sahədir?

ABŞ-da aqrar-ərzaq istehsalının əsas xüsusiyyətlərində biri bunlardan hansının inkişafına xidmət
etməsidir?

ABŞ-da istehsal olunan taxılın çox hissəsi nəyə istifadə olunur?

ABŞ-da taxılın neçə faizi (%) mal-qaranın yemlənməsinə istifadə olunur?

bunların heç biri

inteqrasiya prosesi•
istehsal prosesi

istehlak prosesi

bunların hamısı

İspaniya

ABŞ•
Fransada

İngiltərə

İtaliya

sabitdir

müxtəlifdir•
soyuqdur

çox istidir

istidir

bunların heç biri

taxılçılıq•
tütünçülük

pambıqçılıq

bunların hamısı

bunların heç biri

əkinçilik•
heyvandarlığın

cütçülük

bunların hamısı

bunların heç biri

heyvandarlığın yemlənməsinə istifadə olunur•
kooperativlərə verilir

çörək hazırlanır

bunların hamısı

10-20 %

70-80 %•



02.02.2016

28/68

173

174

175

176

177

178

ABŞ-da ərzaq taxılı istehsalı neçənci dərəcəli rol oynayır?

ABŞ-da çörək və un məhsullarını tələbatın vəziyyəti?

ABŞ dünya ölkələri içərisində nə ixracına görə aparıcı yer tutur ?

ABŞ-ın k/t məhsullarının əsas istehlakçıları bunlardan hansıdır?

Kanadanın k/t-nın ən xarakterik xüsusiyyəti nədir?

Kanadanın ixrac balansının hansı k/t məhsulu əsas yer tutur?

•
1.0

0.5

30-20 %

sonuncu

II•
I

III

heç bir rolu yoxdur

istifadə olunmur

ildən ilə azalır•
ildən ilə çoxalır

normal

əla

bunların hamısı

heyvandarlıq məhsulları•
əkinçilik məhsulları

k/t məhsulları

bunların heç biri

bunlardan heç biri

bunların hamısı•
Avropa

Afrika

Asiya

bunlardan heç biri

xarici ticarətdən asılı olmaması•
iqlim xüsusiyyəti

daxili bazarın zəif inkişafı

bunların hamısı

bunların hamısı

buğda•
meyvə

tütün

bunların heç biri
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179

180

181

182

183

184

185

Dünya bazarında Kanada taxılı hansı dövlətin rəqabəti ilə qarşılaşdı?

Dünya ərzaq probleminin həllində hansı inkişaf etmiş dövlətlərin rolu böyükdür?

Hindistan əsasən hansı k/t məhsulu ixrac edən ölkə hesab olunur?

Dünya taxıl istehsalının neçə faizi (%) Şimali və Mərkəzi Amerikanın payına düşür?

Dünya taxıl istehsalının neçə faizi (%) Qərbi Avropanın payına düşür?

Dünya taxıl istehsalının neçə faizi (%) Asiya ölkələrinin payına düşür?

Xarici ölkələrdə ərzaq probleminin həlli yolunda hansı sahənin inkişafına üstünlük verilir?

bunların heç biri ilə

ABŞ•
İngiltərənin

Fransanın

Almaniyanın

bunların heç biri

bunların hamısının•
Avstraliya

Argentina

Fransa

bunların hamısı

çay•
ət

süd

meyvə

29.0 %

25.0 %•
0.1

0.5

0.45

0.7

15.0 %•
25.0 %

30.0 %

50.0 %

0.75

25.0 %•
0.1

1.0

0.0

bunlardan hamısı

•
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186

187

188

189

190

191

Xarici ölkələrdə öz fəaliyyətini bazar münasibətlərinin prinsipləri əsasında quran ölkələrdə hansı sahədə

böyük işlər aparılır?

Kəndin sosial problemlərinin həlli məsələsində nələrə fikir vermək lazımdır?

Dünya ərzaq problemlərinin inkişaf dinamikasının təmin edilməsi üçün hansı tədbirlər sistemi hazırlanır?

Dünya ölkələrində aqrar bölmənin intensiv inkişafının təməli nə vaxt qoyulub?

Qərbi Avropa və Skandinaviya ölkələrində k/t inkişafında hansı ölkənin yoluna böyük üstünlük verildi?

Kapitalist dünyasının əksər dövlətləri nə etməklə bazar iqtisadiyyatının inkişafına yol açdılar?

maldarlığa•
əkinçilik

tütünçülük

bunlardan heç biri

bunların hamısı

bunların heç biri•
k/t məhsullarının emalının yaxşısı

heyvandarlıq fermalarında yeni maşınların tətbiq olunması

heyvandarlıq fermalarında yeni avadanlıqların tətbiq olunması

heç nə etmək lazım deyil

bunların hamısı•
məhsul istehsalının artırılması

səmərəliliyin yüksəldilməsi

bunların heç biri

bunların heç biri

xarici investisiyaların cəlb edilməsi, milli iqtisadiyyatın dirçəlməsi•
məhsul ixrac etmək

məhsul idxal etmək

bunların hamısı

hələ qoyulmayıb

II dünya müharibəsindən sonra•
bu yaxınlarda

1990-cı ildə

bazar münasibətlərinin keçən dövründə

bunların heç biri

Amerika•
Almaniya

İtaliya

bunlarına hamısı

susmaqla

bunların hamısını yerinə yetirməklə•
aqrar sahədə islahatlar aparmaqla
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192

193

194

195

196

197

ABŞ dünyada iqtisadi cəhətdən necə ölkədir?

ABŞ-ın böyük bir hissəsi nəyə əlverişlidir?

Ölkə əhalisinin neçə faizə (%) qədəri meşə təsərrüfatı və balıqçılıqla məşğuldur?

İstehsalın intensiv inkişafının təmin olunmasına baxmayaraq ABŞ-da nə fəaliyyət göstərir?

ABŞ-da taxılın toplanması, saxlanması, birjalarda satılması kimlər tərəfdən yerinə yetirilir?

ABŞ hansı bitkilərin yetişdirilməsi üçün böyük imkanlara malikdir?

müəyyən imtiyazlar verməklər

bunların heç biri

bunların heç biri

inkişaf etmiş•
inkişaf etməmiş

zəif inkişaf etmiş

qismən inkişaf etmiş

bunların hamısı

k/t inkişafı üçün•
sənayenin inkişafı üçün

maşınqayırmanın inkişafı üçün

bunların heç biri

100 %-ə qədəri

6 %-ə qədər•
10 %-ə qədəri

7 %-ə qədəri

20 %-ə qədəri

bunların heç biri

aqrar böhran•
azad sahibkarlıq

istehsalın təmərküzləşməsi

bunların hamısı

nazirlər tərəfindən

ixtisaslaşdırılmış fermerlər tərəfindən•
əhali tərəfindən

ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən

prezident tərəfindən

bunların heç biri

bunların hamısı•
pambıq

soya

istilik sevən bitkilər
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198

199

200

201

202

203

204

Pambıqçılıq ABŞ-da nə vaxtdan becərilir?

Tütünçülük ABŞ-ın hansı ştatlarında becərilir?

Meyvəçilik əsasən ABŞ-ın hansı ştatlarında yetişdirilir?

Donuzçuluq ABŞ-da hansı standartlarında inkişaf edir?

ABŞ-ın k/tda hansı bitki mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

Bu bitkilərdən hansı heyvanların qida yemləri ilə təminatında mühüm rol oynayır?

ABŞ-da hansı şəkərli bitkilər becərilir?

5 ildir

200 ildən çox•
10 ildir

100 ildir

ABŞ-da pambıq becərilmir

bunların heç biri

bunların hamısı•
Şimali Karolina

Cənubi Karolina

Kentukki

bunların hamısı

Kaliforniya və Florida•
Karolina

Kentukki

bunların heç biri

Kentukki

Ayova•
Karolina

Kaliforniya

Florida

pomidor

soya•
tütün

pambıq

çay

bunların hamısı

soya•
çörək

buğda

çay

şəkərli bitkilər

•
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205

206

207

208

209

210

ABŞ özünün şəkərə olan tələbatının neçə faizini (%) ödəyir?

ABŞ-ın hansı ştatlarında tütün yetişdirilir?

ABŞ-da quşçuluq hansı istiqamətdə inkişaf edir?

ABŞ-da quş əti mal əti ilə müqayisədə bahadır və ya ucuz?

ABŞ-ın qərb regionlarında iqlim necədir?

ABŞ-ın qərb regionlarında torpaq necədir?

bunların hamısı•
şəkər çuğunduru

şəkər qamışı

bunların heç biri

0.3

0.4•
0.1

0.05

1.0

Bunların heç biri

bunların hamısı•
Şimali Karolina

Cənubi Karolina

Kentukki

bunların hamısında

broyler və yumurta•
kənd fermer təsərrüfatında

kolxozlarda

sovxozlarda

100 % ucuz

2 dəfə ucuz•
2 dəfə baha

eyni qiymətdə

1 dəfə baha

bunların heç biri

kontinentaldır•
tropik

subtropik

bunların hamısı

bunların heç biri

bunların hamısı•
şabalıdı

tünd şabalıdı
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211

212

213

214

215

216

217

ABŞ-ın qərb regionunda hansı istiqamətin inkişafına üstünlük verilir?

ABŞ-da tünd şabalıdı və qara torpaqlarda nə əkilir?

Kanadanın k/t-nın xarakterik xüsusiyyəti nədir?

Dünya bazarında Kanada taxılı hansı ölkənin rəqabəti ilə qarşılaşır?

Kanada fermerləri hər hektar taxıl sahəsində orta hesabla neçə sentner məhsul götürülür?

İngiltərənin ərazisi neçə min km2 bərabərdir?

İngiltərə yüksək inkişaf etmiş nə ölkəsidir?

qara

bunların heç biri

maldarlığın•
bitkiçilik

tütünçülüyün

bunların hamısı

qarpız

dənli bitkilər•
tütün

pomidor

banan

bunların hamısı

xarici ticarətdən asılı olması•
heç bir ticarət əlaqəsinin olmaması

heç bir sosial iqtisadi əlaqənin olmaması

bunların heç biri

heç bir ölkənin

ABŞ•
Amerikanın

Almaniyanın

İtaliyanın

10 sent

40-50 sent•
100 sent

60-70 sent

80-90 sent

787.7 min

244.1 min•
300.8 min

441.1 min

333.3 min
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218

219

220

221

222

223

İngiltərənin k/t inkişafını neçə mərhələyə ayırmaq olar?

İngiltərədə k/t-nin əsas istiqamətini nə təşkil edir?

İngiltərədə heyvandarlıq k/t məhsulunun neçə faizi (%) qədərini verir?

İngiltərədə mal əti istehsalı ölkə əhalisinin tələbatının neçə faizi (%) ödəyir?

Fransa dünya bazarına hansı k/t məhsulları ixrac edir?

Fransada aqrar münasibətlərin inkişafı neçənci əsrdən başlayıb?

bunların heç biri

sənaye ölkəsidir•
k/t ölkəsidir

neft ölkəsidir

qaz ölkəsidir

2 mərhələyə

3 mərhələyə•
4 mərhələyə

heç bir mərhələyə

5 mərhələyə

çayçılıq

heyvandarlıq•
bitkiçilik

əkinçilik

tütünçülük

0.88

0.7•
1.0

0.5

0.1

heç biri

70 %-ə qədəri•
1.0

0.5

0.1

pendir

bunların hamısı•
taxıl

arpa

şəkər

hələ başlamayıb

XVIII•
XX
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224

225

226

227

228

229

Fransada hansı kəndli təsərrüfatları ləğv olunmuşdur?

Fransada hansı istiqamətdə k/t sahəsi inkişaf edir?

Fransada k/t-nin səviyyəsi hansı səviyyədədir?

Almaniya necə ölkədir?

Almaniyanın iqtisadiyyatında nəyin rolu böyükdür?

Almaniyanın k/t-da aparıcı sahə:

XVI

XVII

bunların heç biri

xırda və orta kəndli təsərrüfatı•
kəndli (fermer) təsərrüfatı

iri kəndli təsərrüfatı

bunların hamısı

quşçuluq

bunların hamısı•
maldarlıq

donuzçuluq

qoyunçuluq

əl əməyi zəif inkişaf edib

yüksək səviyyədə mexanikləşib və avtomatlaşıb•
zəif səviyyədə

əl əməyindən daha çox istifadə edilir

əl əməyindən istifadə olunmur

bunların hamısı

yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsidir•
yüksək inkişaf etmiş neft ölkəsidir

inkişaf etmiş k/t ölkəsidir

bunların heç biri

əkinçiliyin

k/t-nin•
neftin

sənayenin

qazın

bunların hamısı

heyvandarlıq•
əkinçilik

ətçilik

çayçılıq
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230

231

232

233

234

235

236

Almaniya neçə km2 əraziyə malikdir

Almaniya yüksək inkişaf etmiş nə ölkəsidir?

Almaniyanın k/t-ı ümumi milli gəliri neçə faizini verir?

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini cətinləşdirən xarici amillər hansılardır?

Xarici ölkələrdə ərzaq təhlükəsizlik sistemi özündə nələri əks etdirir?

Son zamana qədər k/t-ı istehsalçılarına yüsək səviyyəli himayədər dəstəyin nümunəsi hansı ölkənin aqrar
siyasəti idi?

Xarici ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər nəyə əsaslanır?

300 min kv2

500 min km2•
8000 min km2

100 min km2

400 min km2

bunların hamısı

sənaye ölkəsi•
kənd təsərrüfatı

neft ölkəsi

qaz ölkəsi

0.03

0.06•
0.1

0.3

0.7

xarici ölkələrdə ərzaq ticarətinin əlverişsiz şərtləri

bunların hamısı•
ölkənin ərzaq idxalından və istehsal amillərindən asılılıq səviyyəsi

ölkənin idxal etdiyi qida məhsullarının dünya bazar qiymət konyukturun təsiri

coğafi mövqedən asılı olaraq qonşu ölkələrdən daxil olan su ehtiyatlarından asılılıq

iqtisadi köməklik göstərməsini

bunların hamısı•
ərzaq çatışmazlıgından əziyyət çəkən ölkələrə yardım göstərilməsini

inkişaf etməkdə olan ölkələrə öz milli ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin yaradılmasına təşkilatı

texniki köməkliklərin göstərilməsini

bunların hamısı

Yaponiya•
ABŞ

Almaniya

İngiltərə
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237

238

239

240

241

242

Ərzaq təhlükəsizliyinin hüquqi əsasını nə təşkil edir?

Ölkəmizdə qəbul edilən Dövlət Proqramı nəyi müəyyən edir?

İtaliyanın ərazisi neçə min km2?

İtaliya necə ölkədir?

İtaliyanın iqlim şəraiti necədir?

İtaliyada k/t-nin əsasını nə təşkil edir?

bunların hamısı

hüquqi-normativ aktlara•
heç nəyə əsaslanmır

yazılan kitablara

dərsliklərə

bunların heç biri

ölkə konstitusiyası•
Qərarlar

Fərmanlar

ölkənin k/t-ı

bunların heç biri

bunların hamısı•
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə dövlət siyasətinin əsas istiqamətini

məqsədini

vəzifələrini

100 min km2

301,2 min km2•
111,1 min km2

501,1 min km2

333,3 min km2

bunların heç biri

aqrar sənaye ölkəsi•
k/t –i ölkəsi

neft ölkəsi

kəndli (fermer) ölkəsi

mülayim

əlverişli təbii iqlimi var•
əlverişsiz iqlimi var

həddindən artıq istidir

həddindən artıq soyuqdur

bunların heç biri

bitkiçilik•
heyvandarlıq
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243

244

245

246

247

248

İtaliyada bitkiçilik k/t-da məhsulun dəyərinin neçə hissəsini verir ?

İtaliyada hansı fermer təsərrüfatları üstünlük təşkil edir?

İri fermer təərrüfatları ölkədə istehal və ixrac olunan məhulun neşə faizini verir?

İtaliyada heyvandarlıq neçənci dərəcəli sahə hesab olunur?

İtaliyada hansı istiqamətdə heyvandarlıq inkişaf edir ?

Aqrar islahatların əsasları haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub?

çayçılıq

quşçuluq

42372.0

42494.0•
42495.0

42376.0

42377.0

bunların heç biri

iri fermer təsərrüfatını•
xırda və orta fermer təsərrüfatını

kiçik fermer təsərrüfatlarını

bunların hamısı

0.2

0.9•
0.3

0.1

0.5

bunların heç biri

II dərəcəli•
I dərəcəli

III dərəcəli

heyvandarlıq inkişaf etmir

bunların heç biri

ətlik-südlük üzrə•
quşçuluq üzrə

ətlik üzrə

südlük üzrə

20 fevral 2011

18 fevral 1995•
10 fevral 1995

18 fevral 2000

qəbul olunmayıb
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249

250

251

252

253

254

255

İnkişaf etmiş ölkələrin k/t-nın ümumi xüsusiyyətləri:

Almaniyanın heyvandarlıq sahələrində hansı sahə ütünlük təşkil edir?

Almaniyanın iqlimi necədir?

Almaniyada hansı əkinçilik növü üstünlük təşkil edir?

Almaniyada k/t əhalinin tələbatının neçə faiz təşkil edir?

Almaniyada k/t texniki cəhətdən necə təmin olunur?

Hollandiyanın ərazisi neçə min km2-dir?

aqrar sahənin dövlət təminatı

bunların hamısı•
maddi-texniki təchizat

istehsal xidmətlərinin təşkili

emaledici sahənin regionlara yaxınlaşdırılması

bunların heç biri

donuzçuluq•
quşçuluq

qoyunçuluq

bunların hamısı

qeyri-sabit

yumşaq kontinental•
yumşaq

yağmurlu

isti

bunların hamısı

kartof isehsalı•
tütün

pambıq

buğda

1.0

0.7•
0.3

0.5

0.1

bunların heç biri

tamamilə mexanikləşdirilir•
qismən mexanikləşib

avtomatlaşdırılıb

yarı avtomatlaşdırılıb

100 min km2

•
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256

257

258

259

260

261

Hollandiyanın k/t-ı nə ilə fərqlənir?

Hollandiyada k/t-nın aparıcı sahəini nə təşkil edir?

Hollandiyada bunlardan hansı idxal olunur?

İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında aqrar sahənin tutduğu yer

Asiya ölkəsində neçə faiz əhali k/t məhsullarının istehslı ilə məşğul olur?

İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı (İƏT) neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

32,5 min km2•
32 min km2

50 min km2

80 min km2

bunların heç birinə

intensiv inkişaf səviyyəsinə görə•
milli gəlirinə görə

təbiətinə görə

bunların hamısına

bunların heç biri

heyvandarlıq•
bitkiçilik

əkinçilik

tütünçülük

ərzaq taxılı

bunların hamısı•
kofe

kakao

çay

bunların heç biri

bunların hamısı•
torpaq fondu ilə təchiz olunması

su ilə təchiz olunması

əmək ehtiyatları ilə təchiz olunması

1.0

0.5•
0.2

0.3

heç kəs k/t ilə məşğul olmur

2011.0

1985.0•
1990.0

1992.0
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262

263

264

265

266

267

268

Yaponiyada k/t-nın əsas sahəsi nə hesab olunur?

Xarici ölkələrdə iqtisadi təcrübədə ərzaq təhlükəsizliyi hansı aspektdə qiymətləndirilir?

Xarici ölkələrdə dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin sosial aspektləri necə xarakterizə edilir?

Müasir şəraitdə təhlükəsizlik anlayişı hansı amillərin təsirindən qaynaqlanır?

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi yönəldilmiş tədbirlər sistemi hansı tərkib elementdən ibarətdir?

Dövlət Proqramı çərçivəsində hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur?

Ərzaq təminatı sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqaməti nədir?

2001.0

əkinçilik

üzümçülük•
donuzçulıuq

quşçuluq

heyvandarlıq

daxili

sosial-iqtisadi•
maddi

mənəvi

xarici

bunların heç biri nəzərə alınmır

ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan təlabatının ödənilməsi kimi•
ölkə əhalisinin sosial vəziyyəti kimi

ölkə əhalisinin siyasi vəziyyəti kimi

bunların hamısı nəzərə alınır

ekoloji

bu amillərin hamısı•
sosial

iqtisadi

siyası

bunların heç biri

bunların hamısı•
şəxsiyyətin təhlükəsizliyin təmin edilməsi

cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

ərzaq təminatı sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdır

bunların hamısı•
ölkədə ərzaq məhsulları istehsalının artırılması

əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi

ərzaq təminatı sahəsində risklərin idarə olunmasının təmin edilməsi
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269

270

271

272

273

274

Yoxsulluğun azaldılması strategiyası necə müəyyən edilmişdir?

Milli ərzağa nəzarət sisteminin vəzifələrinə bunlardan hansılar daxildir?

Latın Amerikası ölkələri necə dövlətdir?

Cənubi Amerikanın qara torpaqlı sahəsi k/t-nın inkişafı üçün necədir?

Latın Amerikası ölkələri k/t-ı məhsulları istehsalına görə dünya miqyasında yeri?

Latın Amerikası ölkələri dünya kofe ixracının necə faizini verir?

bunların hamısı

ekoloji təmiz məhsullarla təchiz edilməsi•
torpaqların münbitliyinin artırılması

süvarılan torpaqların sahələrinin artırılması

bunların heç biri

bunların heç biri

bunların hamısı•
iqtisadi imkanların yaradılması

hüquq və imkanların genişləndirilməsi

maddi təhlükəsizliyin artması

ədalətli beynəlxalq ticarət

bunların hamısı•
milli aqrar istehsalının müntəzəm artımı

böhranlar zamanı vaxtında və adekvat tədbirlərin həyata keçirilməsi

təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli ərzaqla təminatda istehlakçıların ümüdlərinin doğrultması

bunların hamısı

zəngin yeraltı və yer üstü sərvətlərə malik•
zəngin neft dövlətidir

zəngin qaz dövlətidir

bunların heç biri

bunların hamısı

əlverişli•
əlverişsiz

normal

bunların heç biri

bunların hamısı

mühüm yer tutur•
heç bir yer tutmur

k/t-ı inkişaf etmir

bunların heç biri

0.2

0.9•
0.4
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275

276

277

278

279

280

Latın Amerikası ölkələri şəkərin necə faiz qədərini verir?

Latın Amerikası ölkələri kakao istehsalının necə faiz verir?

Meksikanın hansı sahəsi üstün inkişaf edib?

Xarici ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalının xarakterik cəhətlərindən biri bunlardan hansılardır?

Müasir mərhələdə torpaq üzərində mülkiyyətin əsas formaları hansılardır?

Xarici ölkələrdə torpaq üzərində mülkiyyətlə və torpaqdan istifadə edilməsi ilə əlaqədar olan münasibətlər

necə adlanır?

0.7

1.0

0.0

0.6•
0.1

1.0

0.5

bunların heç biri

0.3•
0.5

0.7

1.0

bunların heç biri

sənaye sahəsi•
kənd təsərrüfatı sahəsi

emal sahəsi

bunların hamısı

bunların hamısı

mövsümi xarakter daşıması•
meliorasiya

irriqasiya

bunların heç biri

bunların heç biri

bunların hamısı•
xüsusi

dövlət

bələdiyyə

bunların hamısı

aqrar münasibətlər•
kəndli (fermer) münasibəti

bələdiyyə münasibəti

bunların heç biri
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281

282

283

284

285

286

287

Ümumdünya Ərzaq Təhlükəsizliyi Sammiti hansı şəhərdə keçirilib?

Ümumdünya Ərzaq Təhlükəsizliyi sammiti neçənci ildə olub?

Aqrar sfera cəmiyyətin inkişafı üçün neçə əhəmiyyətə malikdir?

Ölkədə aqrar sfera nələri müəyyənləşdirir?

Ümumxalq ehtiyatlarını ödəməklə yanaşı aqrar sfera necə mənbədir?

Bazar iqtisadiyyatın tarixi əsasını hansı təsərrüfat təşkil edir?

İnkişaf etmiş ölkələrdə bazarın əmələgəlməsi nə ilə bağlıdır?

hələ keçiriləçək

Romada•
Bakıda

Sumqayıtda

heç bir şəhərdə olmayib

1998.0

2009.0•
2000.0

1999.0

1997.0

bunların heç biri

əvəzolunmaz•
heç bir əhəmiyyətə malik deyil

kiçik bir əhəmiyyətə

bunların hamısı

bunların heç biri

bunların hamısı•
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini

xalq təsərrüfatı sahələrinin fəaliyyətini

inkişaf istiqamətini

bunların heç biri

bunların hamısı•
ölkənin iqtisadiyyatını yüksəldən

milli gəliri artıran

yığım və istehlak fondlarını formalaşdıran

bunların hamısı

əmtəə təsərrüfatı•
kənd təsərrüfatı

kəndli fermer təsərrüfatı

bunların heç biri

bunların hamısı ilə

•
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288

289

290

291

292

293

Kənd təsərrüfatının xarakterik xüsusiyyətləri bunlardan hansıdır?

İş müddəti dedikdə nə başa düşülür?

İstehsal dövrü dedikdə nə başa düşülür?

Aqrar münasibətlər necə münasibətlər sistemidir?

Aqrar islahat nəticəsində Azərbaycanda torpaq üzərində mülkiyyətin hansı formaları qərarlaşmışdır?

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqlara bunlardan hansılar aiddir?

ictimai əmək bölgüsünün əmələgəlməsi•
infrastrukturla

k/t-ı ilə

bunların heç biri ilə

bunların heç biri

istehsal dövrü ilə iş müddətinin uyğun gəlməsi•
istehsal dövrü

iş müddəti

bunların hamısı

bunların heç biri

məhsul istehsalı prosesinin əmək fəaliyyətinin təsiri altında olduğu vaxt•
işə gəlmə vaxtı

işdən getmə vaxtı

bunların hamısı

bunların heç biri

iş müddəti nəzərə almaqla məhsul istehsalı prosesində olduğu müddət•
istehsal olunan məhsul

istehlak olunan məhsul

bunların hamısı

bunların hamısı

iqtisadiyyatın aqrar bölməsində mövcud olan istehsal münasibətlərinin məcmusudur•
dövlətlərarası münasibətlərdir

şəhərlərarası münasibətlərdir

bunların heç biri

bunların heç biri

bunların hamısı•
dövlət mülkiyyətində

bələdiyyə mülkiyyətində

xüsusi mülkiyyətdə

su fondu torpaqlar

bunların hamısı•
dövlət hakimiyyət orqanlarının yerləşdiyi torpaqlar

yay və qış otlaqlarının torpaqları
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294

295

296

297

298

299

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar bunlardan hansılar aiddir?

Xüsui mülkiyyətdə olan torpaqlar bunlardan hansıdır?

“Torpaq islahatı haqqında” qəbul olunmuş qanun hansı təsərrüfatçılıq formalarının yaradılmasını

məqsədəuyğun hesab etmişdir?

İnkişaf etmiş ölkələrdə təsərrüfat formalarının birinin digərinə çevrilməsi necə həyata keçirilir?

Respublikanın aqrar bölməsində yaradılan təsərrüfatçılıq formasından hansı üstünlük təşkil edir?

Kəndli (fermer) dedikdə nə nəzərdə tutulur?

mal-qara düşərgələrinin torpaqları

bunların heç biri

bunların hamısı•
ümumi istifadədə olan torpaqlar

fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar

ehtiyat fondu torpaqları

bunların heç biri

bunların hamısı•
fərdi, kollektiv və kooperativ bağların altında olan torpaqlar

fərdi yaşayış evlərin həyatyani sahələri

vətəndaşların qanuni istifadəsindəki torpaqlar

dövlət k/t-ı müəssisələri səhmdar cəmiyyətləri

bunların hamısı•
torpaq və əmlak üzərində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan kəndli (fermer), şəxsi yardımçı təsərrüfatlar

torpaq və əmlak üzərində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan birgə təsərrüfatlar, kooperativlər, şərikli təsərrüfatlar

səhmdar cəmiyyəti

bunların hamısı

ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq•
belə hal həyata keçirilmir

yavaş-yavaş

bunların heç biri

bunların heç biri

kəndli (fermer) təsərrüfatı•
kolxoz təsərrüfatı

sovxoz təsərrüfatı

bunların hamısı

bunların heç biri

k/t-ı məhsulu istehsal edən xüsusi k/t-ı müəssisəsi nəzərdə tutulur•
kolxoz və sovxozlar nəzərdə tutulur

yardımçı təsərrüfatlar nəzərdə tutulur

bunların hamısı
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301

302

303

304

305

306

Kənd təsərrüfatı cəmiyyətin həyatında sosial-iqtisadi səciyyə daşımaqla daha hansı əhəmiyyətə malikdir?

Kənd təsərrüfatının siyasi əhəmiyyətini nə səciyələndirir?

Kənd təsərrüfatının özünəməxsus xüsusiyyətləri bunlardan hansıdır?

İnkişaf etmiş ölkələrdə aqrar istehsalda iqtisadi subyektlərin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı düşməsi nələri

çətinləşdirir?

İslahatların aparılması nəticəsində nələr baş vermişdir?

Bu k/t-ı məhsullarının hansı emal mərhələsindən keçir?

Emal sənayesi aqrar sahənin inkişafında mühüm rol oynayır və daha nələrə xidmət edir?

bunların hamısına

siyasi və strateji əhəmiyyətə malikdir•
heç bir əhəmiyyətə malik deyil

sosial əhəmiyyətə

iqtisadi əhəmiyyətə

sabitliyin pozulması

bunların hamısı•
ərzaq məhsullarının qıtlığı

istehlak bazarında kəskin qiymət artımı

cəmiyyətdə yarana biləcək ziddiyyətlər

bunların heç biri

bunların hamısı•
kənd təsərrüfatı istehsalının təbii-iqlim şəraitindən asıllığı

k/t-da gərginliyin riskli olması

aqrar istehsalda torpağın əsas istehsal vasitəsi kimi çıxış etməsi

bunların heç biri

yeni texnologiyaların və elmi-texniki naliyyətlərin öyrənilməsini•
k/t-ı istehsalının öyrənilməsi

əkinçiliyin öyrənilməsi

heyvandarlığı öyrənilməsi

bunların heç biri

iqtisadiyyatın aqrar bölməsi tamamilə özəlləşdirilmiş•
k/t-ı geriləmiş

k/t-nın inkişafı dondurulmuş

bunların hamısı

taxıl

bunların hamısı•
pambıq

tütün

çay
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308

309

310

311

312

Respublikada süd emalı hansı regionda yerləşdirilir?

Əmək bazarı nəyə deyilir?

Əmək bazarını nəzəri cəhətdən neçə yerə bölmək olar?

İdeal əmək bazarı nə ilə formalaşır?

İdeal əmək bazarının mövcudluğu üçün nə lazımdır?

Təbii əmək bazarı nədir?

bunların heç birinə

maddi-texniki təchizatın formalaşmasına•
maddiyyata

mənəviyyata

bunların hamısına

bunların heç birində

Bakı-Abşeronda•
Bərdədə

Gəncədə

bunların hamısı

bunların heç birinə

ölkədəki insan gücü əməyin təklif olunması və tələbinin yerləşdiyi sahəyə deyilir•
alqı-satqıya

alverə

bazara

100 yerə

5 yerə•
3 yerə

10 yerə

2 yerə

bunların heç biri ilə

ölkədə mövcud olan xalis rəqabətin olması ilə•
rəqabətin olmaması ilə

əməyin təklifi ilə

bunların hamısı ilə

bunların heç biri

bunların hamısı•
ideal iş qüvvəsi

ideal iş şəraiti

ideal işçi

bunların hamısı

xalis rəqabətin olmadığı bir bazar•
kolxoz bazarı
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314

315

316

317

318

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində respublikamızda meydana çıxan ən mühüm problem nədir?

Bir iqtisadi sistemdən digər iqtisadi sistemə keçid nə ilə müşahidə olunur?

İqtisadi böhran nə ilə nəticələnir?

Əmək bazarında yaranmış gərginliyin azaldılmasında nə mühüm yer tutur?

Respublikada əmək bazarında yaranmış gərginliyi azaltmaq hansı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır?

Əmək bazarının formalaşması hansı prinsiplərə əsaslanır?

alqı-satqı məntəqəsi

bunların heç biri

bunların hamısı

əhalinin məşğulluğunun səmərəli şəkildə təşkili•
tələb

təklif

bunların heç biri

bunların hamısı

iqtisadiyyatın bütün sahələrində böhranla müşahidə olunur•
respublikanın çiçəklənməsi ilə

gəlirin artması ilə

bunların heç biri

bunların heç biri

bunların hamısı•
işsizliyin yaranması ilə

əmək bazarında vəziyyət gərginləşir

mal qıtlığı yaranır

bunların hamısı

işçilərin yeni peşə və ixtisaslara yiyələnmələri•
işsizliyin aradan qaldırılması

işsizliyin yumşaldılması

bunların heç biri

bunların heç biri

bunların hamısı•
yeni iş yerinə uyğun peşə ixtisaslara yiyələnmiş kadrlar hazırlanması

əmək bazarında tələb və təklif prinsipləri nəzərə alınmalıdır

gənclərin peşə və ixtisaslara yiyələnmək imkanları genişləndirilməli

əmək miqrasiyasının sərbəstləşməsi

bunların hamısı•
işçi qüvvəsinin təklif azadlığı

işçi qüvvəsinin tələbat azadlığı

əmək ödənişlərinin sərbəstləşməsi
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320

321

322

323

324

325

Əmək bazarının əsas tərkib hissəsi nədir?

Əmək bazarının əsas tərkib hissəsi olan infrastruktur nələri tənzimləyir?

Gizli əmək bazarı nədir?

Əmək bazarının inkişafı üçün nə ilə yaxından məşğul olunmalıdır?

ASK sistemində müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının inkişafı nələri tələb edir?

Müvəqqəti məşğulluq nədir?

Vakansiya nədir?

bunların hamısıdır

infrastrukturdur•
bazardır

kəndli (fermer) təsərrüfatlardır

kooperativlərdir

işçi qüvvəsinin tələb və təklif arasında tarazlığı

bunların hamısını•
işə düzəlməni

peşə yönümlü

peşə hazırlığını

bunların heç biri

qeyri rəsmi müqavilə və kontraktla işləyən•
rəsmi müqavilə ilə işləyən

belə bir əmək bazarı yoxdur

bunların hamısı

peşə dəyişmə prosesinin tənzimlənməsi

bunların hamısı•
məşğulluq sahəsinin inkişaf mexanizminin formalaşması

məşğulluğun peşə-ixtisas strukturunun proqnozlaşdırılması

əmək ehtiyatlarınınhazırlığı

bunların heç biri

bunların hamısı•
peşəkar kadr hazırlığını

onların peşə tərkibinin kökündən dəyişməsini

yeni tipli işçilərin təkrar istehsalını

bunların hamısı

vətəndaşların müəyyən müddət ərzində ictimai səmərəli fəaliyyəti•
işəgötürənlərin boş olan iş yeri

iş qüvvəsi tələb edən iş yeri

bunların heç biri

bunların heç biri

•
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327

328

329

330

331

Əmək bazarı nədir?

Dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri bunlardan hansılardır?

Ərazi məşğulluq proqramı iqtisadiyyatın hansı sahələri üzrə işlənib hazırlanır?

Ərazi işçi qruplarının vəzifələrinə bunlardan hansı daxil edilir?

Ərazi məşğulluq proqramında neçə bölmə müəyyən edilib?

Ərazi məşğulluq proqramının I bölməsinə bunlardan hansı aid edilir?

işə götürənlərin boş olan və iş qüvvəsi tələb edən iş yeri•
əmək qabiliyyətli şəxslərin müstəqil surətdə özünü işlə təmin edilməsi

sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyac

bunların hamısı

bunların hamısı

iş qüvvəsinə olan tələb və təklifin məcmusu•
əmək fəaliyyətinə ilk dəfə başlamaq

işə götürənlərin boş olan iş yeri

əmək qabiliyyətli şəxslərin müstəqil sürətdə işlə təmini

bunların heç biri

bunların hamısı•
vətəndaşların qanun çərçivəsində həyata keçirilən əmək və sahibkarlıq təşəbbüsünün müdafiə edilməsi

əmək fəaliyyətinin və məşğulluq növünün seçilməsində vətəndaşların öz iradəsini sərbəst idarə etməsinə
şərait yaradılması

işsizlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi

şəhərlər

bunların hamısı•
müəssisələr

təşkilatlar

inzibati rayonlar

bunların heç biri

bunların hamısı•
vacib məlumatlar və informasiyalarla təmin edilmə

hazırlıq mərhələsində formaların doldurulması

ƏMP-nin iqtisadiyyatın inkişaf göstəriciləri ilə uyğunlaşdırılması

7.0

5.0•
3.0

4.0

6.0

bunların hamısı

iqtisadi və sosial demoqrafik inkişafın əsas istiqaməti•
məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsində əmək bazarının rolu
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333

334
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336

337

Ərazi məşğulluq proqramının II hissəsinə bunlardan hansı aid edilir?

Ərazi məşğulluq proqramının III hissəsinə bunlardan hansı aiddir?

Ekoloji kənd təsərrüfatı birliyinin hərəkatının beşiyi hansı qitə sayılır?

Avropa birliyi ölkələrində neçə hektar ərazi ekoloji üsulla idarə olunur?

Avropa birliyi ölkələrində nə qədər ekoloji üsulla idarə olunan təsərrüfatlar mövcuddur?

Avropa birliyi ölkələrində ekotəsərrüfatların sayı və ekoloji idarəetmə altında olan əraziyə görə lider

mövqeyi hansı ölkəyə məxsusdur?

əmək bazarının hesablanması

bunların heç biri

bunların hamısı

məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsində əmək bazarının rolu•
əmək bazarının hesablanması

kadrların peşə hazırlığı

sərbəst işlərin və qeyri-məşğul əhalinin yeni işə hazırlanması

bunların hamısı

əmək bazarının hesablanması•
kadrların peşə hazırlığı

yeni işə hazırlanması

iqtisadi inkişafın istiqaməti

Avstraliya

Avropa•
Asiya

Amerika

Afrika

9,8 milyon hektardan çox

5,8 milyon hektardan çox•
1,8 milyon hektardan çox

3,8 milyon hektardan çox

7,8 milyon hektardan çox

440 min

140 min•
40 min

240 min

340 min

İspaniya

İtaliya•
Fransa

Almaniya

Yunanıstan
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339

340

341

342

343

344

Avropa birliyinə üzv olan ölkələrin büdcədən ayırdığı subsidiyalar fermer təsərrüfatlarının təqribən neçə

faizini təşkil edir?

Fransa əmtəəlik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminə görə kapitalist ölkələri arasında neçənci

yeri tutur?

Fransanın kənd təsərrüfatında üstünlük təşkil edən hansılardır?

Fransanın nə qədər ərazisi kənd təsərrüfatına yararlıdır?

Fransada əkin sahələrinin azaldılmasının səbəbi nədir?

Fransada kənd təsərrüfatı məhsulları dəyərinin yarıdan çoxunu hansı məhsullar verir?

Fransada heyvandarlıq kənd təsərrüfatı məhsulları dəyərinin neçə faizini verir?

90 faizi

50 faizi•
10 faizi

30 faizi

70 faizi

beşinci

ilk yerlərdən birini•
ikinci

üçüncü

dördüncü

hec biri

iri•
xırda

orta

hamısı

42430.0

42431.0•
42647.0

42645.0

42648.0

əkinçiliklə məşğul olanların sayının azaldılması

heyvandarlığın inkişafı•
məhsullara tələbatın azaldılması

yeni yaşayış binalarının tikilməsi

tələbatın idxal məhsulları hesabına ödənilməsi

zeytun

heyvandarlıq•
yemçilik

bitkiçilik

buğda
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346

347

348

349

350

Fransada daha çox becərilən bitkiçilik məhsulu hansıdır?

Fransada ərzaq kimi az istifadə olunduğundan öz əhəmiyyətini itirmiş bitkiçilik məhsulu hansıdır?

Fransa üzüm yığımına görə dünyada hansı yerlərdən birini tutur?

Fransada ən çox yetişdirilən üzüm sortları hansılardır?

Fransa Avropada süd istehsalına görə neçənci yerdədir?

Fransa Avropada ət istehsalına görə neçənci yerdədir?

90 faizindən çoxunu

50 faizindən çoxunu•
10 faizindən çoxunu

30 faizindən çoxunu

70 faizindən çoxunu

tərəvəz

buğda•
çəltik

pambıq

kartof

buğda

kartof•
çəltik

pambıq

tərəvəz

beşinci

ilk•
ikinci

üçüncü

dördüncü

süfrə

texniki•
izabella

qara şanı

kişmiş

beşinci

birinci•
ikinci

üçüncü

dördüncü

beşinci

ikinci•
birinci
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352

353
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356

Fransanın Atlantik okeaninda ovladığı stridiya dünya ovunun neçə faizə qədərini təşkil edir ?

İtaliyanın milli məhsulunun tərkibində kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi nə qədərdir?

İtaliyanın milli gəlirində sənaye məhsulunun dəyəri kənd təsərrüfatı məhsulunun dəyərindən neçə dəfə
çoxdur?

İtaliyada toxuculuq sənayesinin xammal təchizatı hansı mənbə əsasında inkişaf etmişdir?

İtaliyada istehsal olunan hansı məhsul dünyada birinci yeri tutur?

İtaliyada kənd təsəreüfatı inkişaf sürətinə görə hansı sahədən geri qalır?

üçüncü

dördüncü

90 faizə qədəri

70 faizə qədəri•
10 faizə qədərini

30 faizə qədərini

50 faizə qədəri

0.485

8.5%•
0.185

0.285

0.385

11 dəfə

5 dəfə•
3 dəfə

7 dəfə

9 dəfə

yerli pambıq və yun əsasında

idxal olunan pambıq, yun və yerli süni lif əsasında•
yerli pambıq, yun və idxal olunan süni lif əsasında

yerli pambıq, yun və süni lif əsasında

idxal olunan pambıq, yun və süni lif əsasında

makaron

zeytun yağı•
şərab

pendir

şəkər

bunların hamısı doğrudur

sənayedən•
turizmdən

təhsildən

səhiyyədən
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361

362

363

İtaliyada əmtəəlik məhsulun əsas hissəsini hansı təsərrüfatlar verir?

İtaliyada kənd təsərrüfatının sahəsi hansılardır?

Heyvandarlıq İtaliyanın hansı hissəsində intensivdir?

Avstriyada sənaye məhsullarının ümumi dəyəri kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyərindən neçə dəfə

artıqdır?

Avstriyada torpaqların çox hissəsi kimlərə məxsusdur?

Avstriyada ən çox yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları hansılardır?

Avstriyaya idxal edilən əsas növ məhsullar hansılardır?

Cənubi İtaliyanın kapitalist və fermer təsərrüfatları

Şimali İtaliyanın kapitalist və fermer təsərrüfatları•
İtaliyanın adalarında yaradılmış nümunəvi fermer təsərrüfatları

Qərbi Italiyanın kapitalist və fermer təsərrüfatları

Şərqi İtaliyanın kapitalist və fermer təsərrüfatları

donuzçuluq, kartof, tropik bitkilər

əkinçilik, üzümçülük, bağçılıq•
qoyunçuluq, üzümçülük, şabalıd

baramaçılıq, əkinçilik, üzümçülük

balıqçılıq, ipəkçilik, tütün

bunların hamısı doğrudur

şimalda•
cənubda

şərqdə

qərbdə

5 dəfə

4 dəfə•
1 dəfə

2 dəfə

3 dəfə

bunların hamısı doğrudur

iri torpaq sahiblərinə•
kiçik torpaq sahiblərinə

orta mülkiyyətli torpaq sahiblərinə

intensiv təsərrüfatlara

xəz dəri və tərəvəzçilik

dənli bitkilər və şəkər çuğunduru•
balıqçılıq və dənli bitkilər

dənli bitkilər və zeytun

baramaçılıq və şəkər çuğunduru
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366
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368
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Almaniyanın kənd təsərrüfatında hansı təsərrüfatların xüsusi çəkisi durmadan artır?

Almaniyada yüksək intensivliyə malik kənd təsərrüfatı ərzaq məhsullarına olan tələbatın necə faizini

ödəyir?

Almaniyanın kənd təsərrüfatında hansı sahə əsas yer tutur?

Almanıyanın hansı fərqli xüsusiyyətinə görə kapitalist dünyasında əsas yerlərdən birini tutur?

İsveçdə ölkənin iqtisadiyyatında mühüm yeri hansı sahə tutur?

İsveç Qərbi Avropada hansı ehtiyata görə birinci yerdədir?

kağız, elektrik enerjisi, taxıl

kömür, taxıl, pambıq•
taxıl, pambıq , maqnezit

taxıl, pambıq, qara metallar

meşə materialları, aliminium, toxuculuq məhsulları

kiçik kəndli fermerlərin kooperasiyası

iri kapitalist təsərrüfatların•
kiçik təsərrüfatların

ailə təsərrüfatlarının

şəxsi yardımçı təsərrüfatların

65-70 faizini

75-80 faizini•
35-40 faizini

45-50 faizini

55-60 faizini

quşçuluq

ətlik-südlük heyvandarlıq•
tərəvəzçilik

taxıl və taxıl məhsulları

qoyunçuluq

üzvi gübrələrdən istifadə edilməsində və k/t-nın ekstensivləşdirilməsində

mineral gübrələrdən istifadə edilməsində və k/t-nın mexanikləşdirilməsində•
əl əməyindən geniş şəkildə istifadədə

k/t-nın aşağı səviyyədə mexanikləşdirilməsində

k/t-nın ekstensivləşdirilməsi və ekoloji təmiz istehsalın artımında

meşə, sellüloz-kağız sənayesi və neft emalı

meşə, ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesi•
kənd təsərrüfatı

meşə sənayesi və balıqçılıq

ağac emalı, sellüloz-kağız sənayesi və ipəkçilik

mal-qara ehtiyatı

oduncaq ehtiyatı•
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370

371

372

373

374

375

İsveçin k/t-da hansı təsərrüfatlar üstünlük təşkil edirlər?

İsveçin k/t-ı hansı sahədə ixtisaslaşıb?

İsveçdə ətçilik-südlük heyvandarlıq k/t-ı gəlirinin neçə faizini təşkil edir?

İsveçdə əkinçilik hansı sahə üzrə ixtisaslaşıb?

İsveçdə əsasən hansı k/t-ı məhsulları istehsal olunur?

Finlandiyada k/t-nın inkişaf etmiş əsas sahəsi hansılardır?

•
neft ehtiyatı

filiz ehtiyatı

balıq ehtiyatı

şəxsi yardımçı təsərrüfatlar

fermer təsərrüfatları•
icarə təsərrüfatları

iri kapitalist təsərrüfatları

ailə təsərrüfatları

broyler

ətlik-südlük heyvandarlıq•
bitkiçilik

bağçılıq

meyvə-tərəvəz

68 faizini

78 faizini•
38 faizini

48 faizini

58 faizini

şəkər çuğunduru istehsalı

yem istehsalı•
bitkiçilik məhsulları

tərəvəzçilik

taxıl istehsalı

buğda, çovdar, portağal, narıncı və şəkər çuğunduru

buğda, çovdar, arpa, vələmir, kartof, şəkər çuğunduru•
buğda, çovdar, ananas, ət və süd məhsulları

buğda, kartof, şəkər çuğunduru, kakao və quşçuluq məhsulları

buğda, çovdar, barama, broyler

taxılçılıq, sitrus bitkilər və broyler

heyvandarlıq və taxılçılıq•
taxılçılıq və ipəkçilik

heyvandarlıq və sitrus bitkiləri

heyvandarlıq, taxılçılıq, tropik bitkilər və broyler
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376

377

378

379

380

381

382

Finlandiyada heyvandarlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının neçə hissəsini verir?

Norveçin yeyinti sənayesində hansı məhsulların istehsalı əsas yer tutur?

Norvecin kənd təsərrüfatında hansı təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir?

Norvecin kənd təsərrüfatında xırda fermer təsərrüfatlarının torpaq sahəsi nə qədərdir?

Norvecin ərazisinin təqribən nə qədər hissəsi becərilir?

Norvecin kənd təsərrüfatı məhsulları ölkənin öz tələbatının neçə faizini ödəyir?

Niderlandda kənd təsərrüfatı məhsullarının yarıdan çoxunu onun hnası sahəsi verir?

90 faizini

70 faizini•
10 faizini

30 faizini

50 faizini

təbii sirə, limonad, pivə və süd məhsulları istehsalı

balıq emalı və süd məhsulları istehsalı•
süd məhsulları və şərab istehsalı

makaron və pivə istehsalı

konyak, spirtli içkilər və balıq emalı

bunların hamısı doğrudur

xırda fermer təsərrüfatları•
iri kənd təsərrüfatı müəssisələri

orta kənd təsərrüfatı müəssisələri

icarə təsərrüfatları

8 hektar

10 hektar•
2 hektar

4 hektar

6 hektar

43 faizi

3 faizi•
13 faizi

23 faizi

33 faizi

100 faizini

40 faizini•
20 faizini

60 faizini

80 faizini

gülçülük

•
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383

384

385

386

387

388

Niderlandda heyvandarlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının nə qədər hissəsini təşkil edir?

Niderland dünyada hansı məhsulların mühüm ixracatcısıdır?

Böyük Britaniyada k/t-ı ölkənin ərzağa olan tələbatının neçə faizini verir?

Böyük Britaniyada torpağın 2/3 hissəsindən çoxu kimlərə məxsusdur?

Böyük Britaniyada ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 3/4-nu hansı sahə verir?

Qoyunların baş sayına görə Böyük Britaniya Qərbi Avropada neçənci yerdədir?

heyvandarlıq•
bitkiçilik

meyvə tərəvəz

quşçuluq

90 faizdən çoxunu

50 faizdən çoxunu•
10 faizdən çoxunu

30 faizdən çoxunu

70 faizdən çoxunu

bunların hamısı doğrudur

süd məhsulları, yumurta qus əti, ət konservləri və donuz əti•
süd məhsulları, yumurta, qus əti, ət konservləri və mineral yanacaq

süd məhsulları, barama , yumurta, donuz əti və polad

yumurta, qus əti, gül,nəqliyyat vasitələri, ət konservləri və donuz əti

90 faizini

50 faizini•
10 faizini

30 faizini

70 faizini

ailə təsərrüfatlarına

iri torpaq sahiblərinə•
xırda torpaq sahiblərinə

latifundiyaçılara

feodallara

arıçılıq

heyvandarlıq•
bitkiçilik

meyvəçilik

quşçuluq

beşinci

birinci•
ikinci

üçüncü
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389

390

391

392

393

394

Afrika ölkələrində ekoloji istehsal sertifikatlaşdırılırmı?

Afrika ekoloji təsərrüfatçılığın genişləndirilməsində başlıca amil nədir?

Müasir şəraitdə Afrikada sertifikatlaşdırılmış məhsullar əsasən hansı bazarlara ünvanlanır?

Son vaxtlara qədər Afrikada özünün ekoloji standartları, sertifikatlaşdırma və inspeksiya sistemi mövcud

olan yeganə ölkəsi hansıdır?

Afrikanın ənənəvi ekoloji əmtəəlik məhsulları hansılardır?

Misir iqtisadiyyatı hansı sahə üzrə ixtisaslaşıb?

dördüncü

Ekvador boyu ölkələrdə sertifikatlaşdırılır

çox nadir hallarda sertifikatlaşdırılır•
sertifikatlaşdırlır

sertifikatlaşdırılmır

yalnız Mərkəzi Afrika ölkələrində sertifikatlaşdırılır

k/t-ı istehsalının sürətli intensivləşdirilməsi

inkişaf etmiş ölkələrin ekoməhsullara artan tələbat•
yerli əhalinin ekoməhsullara artan tələbatı

Afrikanın Aralıq dənizi sahilləri ölkələrindəki siyasi vəziyyətin iqtiadiyyata təsiri

milli kapitalın üstünlük təşkil etməsi

kolxoz bazarlarına

ixrac bazarına•
daxili bazara

yerli istehsalçıların istehlakına

Asiya ölkələri bazarına

Fil Dişi Sahili

Tunis•
Mərakəş

Somali

Anqola

pomidor, kələm və zeytun

zeytun, tropik və qərzəkli meyvələr, qəhvə•
sitrus bitkiləri, meyvə və tərəvəz məhsulları

günəbaxan yağı, konserv məhsulları və nar

zeytun, yer fındığı, qarağat və nar

heyvandarlıq

aqrar-sənaye•
maşınqayırma

gəmiqayırma

kompyuter avadanlıqları istehsalı
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395

396

397

398

399

400

401

Misirdə k/t-ı məhsulları ümumi ixracat məhsullarının neçə faizini verir?

Misirdə k/t-nın əsas sahəsini nə təşkil edir?

Misirdə ildə neçə hektar torpaq sahəsi becərilir?

Misirdə eyni əkin sahəsindən ildə neçə dəfə məhsul yığılır?

Misirdə ən çox becərilən əsas k/t-ı bitkisi hansıdır?

Misir dünyada istehsal olunan (MDB ölkələri istisna edilməklə) uzunlifli pambığın nə qədərini verir?

Misirdə k/t-nın zəif inkişaf etmiş sahəsi hansıdır?

90 faizini

50 faizini•
10 faizini

30 faizini

70 faizini

dəmyə əkinçiliyi

suvarma əkinçiliyi•
qurudulmuş bataqlıqların becərilməsi

artezianla suvarma əkinçiliyi

damcı suvarma əkinçiliyi

4,7 milyon hektar

2,7 milyon hektar•
0,7 milyon hektar

1,7 milyon hektar

3,7 milyon hektar

5 dəfə

3 dəfə•
1 dəfə

2 dəfə

4 dəfə

arpa

uzunlifli pambıq•
tərəvəz

üzüm

xurma

90 faizini

50 faizini•
10 faizini

30 faizini

70 faizini

şəkər qamışı

•
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402

403

404

405

406

407

Misirdə ixracatının strukturuna hansı məhsullar daxildir?

Cənubi Afrika Respublikasında k/t-ı yerli əhalinin neçə hissəsinin yaşaması üçün əsas mənbə hesab
olunur?

Cənubi Afrika Respublikasında əmtəəlik məhsulun əksər hissəsini hansi fermer təsərrüfatlari verir?

Latın Amerikası ölkələrində sertifikatlaşdırılmış ərazilərin ümumi sahəsini neçə hektar təşkil edir?

Latın Amerikası ölkələrinin əksəriyyətinin ekoloji əkinçilik əraziləri nə qədər sahəyə malikdir?

Latın Amerikası ölkələri arasında ekoloji sahənin hərtərəfli inkişafına ən güclü siyasi dəstək hansı dövlətdə
göstərilir?

heyvandarlıq•
uzunlifli pambıq

çətlik

buğda

k/t-ı texniki avadanlıqları, zeytun, pambıq, kimyəvi məhsullar

pambıq və ondan hazırlanmış məmulatlar, düyü, konserv, bitki yağı, xurma•
maşın, avadanlıq, kimyəvi məhsullar, uzunlifli pambıq

kimyəvi məhsullar, metal, xurma, düyü, bitki yağı

traktor, pambıq və ondan hazırlanmış məmulatlar, xurma

42523.0

42431.0•
42644.0

42645.0

42648.0

kiçik fermer təsərrüfatları

avropalılara məxsus fermer təsərrüfatları•
zəncilərə məxsus fermer təsərrüfatları

latifundiyalar

müştərək təsərrüfatlar

10,4 milyon hektar

6,4 milyon hektar•
2,4 milyon hektar

4,4 milyon hektar

8,4 milyon hektar

250 min hektar

100 min hektar•
50 min hektar

150 min hektar

200 min hektar

Argentina

Braziliya•
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408

409

410

411

412

413

Latın Amerikasının zəif inkişaf etmiş ölkələrinə ekoloji kənd təsərrüfatı sahəsində böyük təcrübəyə malik

olan hansı ölkələr yardım göstərir?

Latın Amerikasının ekoloji ərazilərinin böyük hissəsini hansı sahələr tutur?

Latın Amerikasında becərilən əsas ekoloji məhsullar hansılardır?

Arqentinada torpaq fondunun necə faizi ümumi təsərrüfatın 5.5% -ni təşkil edən iri sahibkarlara
məxsusdur?

Arqentinada hər biri 1000 ha-dan artiq olan iri sahibkarlara məxsus torpaqlar ümumi təsərrüfatın neçə
faizini təşkil edir?

Arqentinada torpaq sahəsinin neçə hektarı xarici sərmayədarların nəzarətindədir?

•
Kolumbiya

Venesuella

Çili

Lüksemburq, Andorra və Lixtenşteyn

Almaniya, Niderland və İsveçrə•
Finlandiya, Norveç və İsveç

Çin, Yaponiya və Konya

Türkiyə, Bolqarıstan və Azərbaycan

dağlar

otlaqlar•
meşələr

savannalar

səhralıqlar

alma,nar,üzüm və qəhvə

qəhvə və genis cesiddə yerli meyvələr•
çəltik və geniş ceşiddə yerli meyvələr

tərəvəz və bostan məhsulları

portağal, narıngi və limon

0.949

0.744•
0.051

0.155

0.34

98,1 faizini

5,5 faizini•
1,5 faizini

15,5 faizini

55,5 faizini

46 milyon hektarı

26 milyon hektarı•
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414

415

416

417

418

419

Arqentinada kəndlilərin neçə hissəsi torpaqsızdır?

Arqentinada torpaqsız kəndlilər hansı yolla torpağı əldə etməyə məcburdurlar?

Arqentinada istehsal əsasən hansı sahədə ixtisaslaşdırılıb?

Arqentinada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı daha cox hansı sahədə ixtisaslaşıb?

Arqentinada hansı məhsul istehsalına və ixracına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur?

Arqentinada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların neçə hissəsi əkilir?

•
6 milyon hektarı

16 milyon hektarı

36 milyon hektarı

42495.0

42493.0•
42491.0

42492.0

42494.0

bütün cavablar düzdür

onlar torpağı icarəyə götürməyə məcburdurlar•
onlar torpağı qanunsuz yolla zəbt etməyə məcburdurlar

onlar torpağı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməklə əldə edirl

bütün cavablar səhvdir

bunların hamısı

kənd təsərrüfatı məhsulları•
avtomobil

kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqları

konservləşdirmə

meyvə tərəvəzçilik və sitrus bitkiləri

ətlik maldarlıq və ətlik yunluq qoyunçuluq•
ətlik maldarlıq və ipəkçilik

ətlik-südlük və üzümçülük

qusçuluq və ətlik südlük maldarlıq

inək

yun•
yumurta

qəhvə

balıq

42526.0

42522.0•
42523.0

42524.0

42525.0
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420

421

422

423

424

425

426

Arqentinada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların müəyyən hissəsi əkildiyi halda qalanı hansı sahəyə aid

edilir?

Arqentinanın ixracatında kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisi nə qədərdir?

Arqentinada ət ixracatı dünya ölkələrinin ət ixracatının neçə hissəsini təşkil edir?

Arqentinada ixracatın strukturuna hansı məhsullar daxildir?

Braziliyada kənd təsərrüfatının əsasını hansı sahə təşkil edir?

Braziliyada əkinçilik kənd təsərrüfatı məhsulları dəyərinin təqribən neçə hissəsini verir?

Braziliyanın ərazisinin neçə faizi əkilir?

bunların hamısı

biçənək və otlaqlardır•
çay daşqınlarının təsirinə məruz qalan sahələrdir

səhralaşmaya məruz qalmış sahələrdir

cəngəlliklər və savannalardır

0.95

0.85•
0.55

0.65

0.75

42552.0

42430.0•
42431.0

42432.0

42491.0

nəqliyyat vasitələri, sitrus bitkiləri və çərəz məhsulları

ət, taxil, yun, gön, bitki yağı, kətan toxumu, meyvə•
avtomobil, qəhvə, tropik mallar

trikotaj məhsulları, banan şəkər çuğunduru, barama

dəmir filizi, kömür, neft, kənd təsərrüfatı məhsulları

bağçılıq

əkinçilik•
heyvandarlıq

qoyunçuluq

tərəvəzçilik

42492.0

42431.0•
42430.0

42432.0

42491.0
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43,5 faizi

23,5 faizi

10,5 faizi

0,5 faizi

3,5 faizi•


