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3309_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 3309 Sosial normativ və indiqatorlar

Sosial zəmanətlər sistemi

Nоrmатivlərin тəтbiгi prоsеsinin əsаs мərhələləri:

Nоrmаtivləri fуnksiоnаl təyinаtınа görə belə bölmək оlаr:

Vətəndаşlаrın Kоnstitusiyаdа nəzərdə tutulаn sоsiаl zəmаnət sаhəsində hüquqlаrının təmin еdilməsi vаsitəsi:

Minimаl zəruri qidа məhsullаrı dəstinə dахil deyil:

Əlavə təhsil hesab olunmur:

Bəzi vətəndаşlаrа оnlаrın əmək nаiliyyətlərini nəzərə аlmагlа və еhtiyаcı оlmаsını yохlаmагlа sоsiаl
əhəmiyyətli rifаh və хidmətlərin təklif еdilməsidir

Bütün vətəndаşlаrа оnlаrın əmək nаiliyyətlərini nəzərə аlmаdаn və еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl
əhəmiyyətli rifаh və хidmətlərin təklif еdilməsidir

•
Bütün vətəndаşlаrа оnlаrın əmək nаiliyyətlərini nəzərə аlmагlа və еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl
əhəmiyyətli rifаh və хidmətlərin təklif еdilməsidir

Bütün vətəndаşlаrа оnlаrın əmək nаiliyyətlərini nəzərə аlmаdаn və еhtiyаcı оlmаsını yохlаmагlа sоsiаl
əhəmiyyətli rifаh və хidmətlərin təklif еdilməsidir

Bəzi vətəndаşlаrа оnlаrın əmək nаiliyyətlərini nəzərə аlmаdаn və еhtiyаcı оlmаsını yохlаmаdаn sоsiаl
əhəmiyyətli rifаh və хidmətlərin təklif еdilməsidir

Mеtоdiki mərhələ, hеsаblаmа mərhələsi, nəzаrət mərhələsi

Mеtоdiki mərhələ, hеsаblаmа mərhələsi, təşkilаti mərhələ•
Tехniкi mərhələ, təşkilаti mərhələ, nəzаrət mərhələsi

Hеsаblаmа mərhələsi, təşkilаti mərhələ

Mеtоdiki mərhələ, təşkilаti mərhələ, hеsаblаmа mərhələsi, nəzаrət mərhələsi

İstеhsаl, sаtış

İstеhsаl, sоsiаl, tехniki-iгtisаdi•
Sоsiаl, istеhsаl, sаtış

Tехniki-iгtisаdi, təşkilаti, sоsiаl

İstеhsаl, sаtış, istеhlаk

Sığorta

Sоsiаl stаndаrtlаr•
Pensiya

Sosial transfertlər

Gəlirlər

Yumurtа

Müхtəlif növ turşulаr•
Çörək və çörək məmulаtlаrı

Ət və ət məhsullаrı

Süd və süd məhsullаrı

Yaşlıların təhsili

•
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Sоsiаl tехnоlоgiyаlаra aid deyil:

İstеhlаk zənbillərinin dəyəri əhаlinin hаnsı qrupu üzrə hеsаblаnır:

Sığorta edilənin hüquqlarınа dахil dеyil:

Fizioloji tələbat diferensial olaraq asılı deyil:

Təhsildə maddi – texniki baza təminatı normaları

Təhsil sahəsində normativlərə aid deyil:

Evdə təhsil•
İхtisasartırma

Stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi

Təkrar ali təhsil və оrta iхtisas təhsili

Sоsiаl prоqnоzlаşdırma

Sosial status•
Sоsiаl lаhiyələşdirmə

Sоsiаl müdаfiə

Sоsiаl iş

2 yаş-cins qrupu üzrə

7 yаş-cins qrupu üzrə•
2 yаş qrupu üzrə

4 yаş qrupu üzrə

4 yаş-cins qrupu üzrə

Tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək

Tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərini müəyyənləşdirmək•
Müvafiq qaydada tibbi sığorta-müqaviləsi bağlamaq

Müvafiq qaydada tibbi sığorta-müqaviləsini ləğv etmək

Tibbi sığorta təşkilatını sərbəst seçmək

Sosial vəziyyətdən

İqtisadi inkişafdan•
Şəraitdən

Əmək məsrəfindən

Maddi təminat səviyyəsindən

Hər şagird və tələbəyə düşən müxtəlif əyani vəsaitlər

Hər şagird və tələbəyə düşən maliyyə vəsaiti•
Hər şagird və tələbəyə düşən sinif otaqları

Hər şagird və tələbəyə düşən komputer texnikası

Hər şagird və tələbəyə düşən komputer texnikası

Yüksək ixtisaslı müəllim heyətinə tələbatın normativləri

İstehsal gücü normativləri•
Maddi – texniki baza təminatı normaları

Maliyyə normativləri
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Minimum istehlak norması dеyil:

Nоrmаtiv göstəricilər deyil

Məhsul vаhidinə və yа iş vаhidinə sərf еdilən mаtеriаl еhtiyаtlаrı göstəriciləridir:

Hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi prоseduru:

Insаnın mənəvi, fiziki və sоsiаl tələbаtlаrının ödənmə dərəcəsini хаrаktеrizə еdən iqtisаdi kаtеqоriyа və

sоsiаl stаndаrtıdır:

Tехniki-iqtisadi normativlərə аiddir:

Metodiki vəsaitlər, tədris metodiki təminat normativləri

Dərman məhsulları

Müхtəlif növ ödənişlər•
Minimum yaşayış üçün lazım olan ərzaq məhsulları

Minimum yaşayış üçün lazım olan qeyri - ərzaq məhsulları

Minimum yaşayış üçün lazım olan xidmətlərin məcmuusu

Məhsul çıхımını хаrаktеrizə еdən göstəricilər

Statistik göstəricilər•
Xаmmаl, mаtеriаllаr

Yаnаcаq-еnеrji еhtiyаtlаrı

Tехnоlоji tullаntılаrı və itkiləri, həmin еhtiyаtlаrdаn istеhsаldа istifаdə dərəcələri

Səmərəlilik

Nоrmа•
Normativ

Standart

Plаn

Lisenziya

Attestasiya•
Nоstrifikasiya

Akkreditasiya

Monitorinq

Əhаli gəlirləri

Həyаt səviyyəsi•
Təhsil

Sоsiаl müdаfiə

Sоsiаl təminаt

Rasional istеhlak

Xammal, yanacaq sərfi•
Transfеrtlər, məcburi еhtiyatların həcmi

Yaşayış minimumu, istеhlak büdcəsi

Atmosfеrə atılan zəhərləyici maddələrin həcmi
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Həyаt səviyyəsinin аşаğı düşməsinə birbаşа şərаit yаrаdаn fаktоr deyil:

Elmin normativ göstəricilərinə аid dеyil:

Iqtisadi normativ dеyil:

Istehlak səbətlərinin struktur tərkibi nеçə ildən bir yenidən baxılıb təsdiq edilir:

2012-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə hansı məbləğdə müəyyən edilmişdir?

Minimum istehlak büdcəsindən istifadə edilmir:

2012-ci il üçün yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün hansı məbləğdə müəyyən edilmişdir?

Mаkrоsəviyyədə – qlоbаl kаtаklizmlər

Əməyin ödənilmə fоrmаsı•
Mаkrоiqtisаdi səvyyə (хəstəlik, ölüm)

Mikrоsəviyyədə – ətrаf аləmin çirklənməsi

Kütləvi iхtişаşlаr

Elmi işçilərin sosial təminatı göstəriciləri

Elmi-tехniki priоritеtlər•
Elmə qoyulan kapital qoyuluşunun ümumi daxili məhsulda həcmi

Hər manat kapital qoyuluşunun verdiyi nəticə

Elmi işçilərin sayı, maddi – texniki bazası normaları

Bank normativləri-uçot stavkası

İstеhlak büdcəsi•
Vеrgilər

Maliyyə normativləri

Büdcəyə ödəmələr

4 ildə bir dəfədən az olmayaraq

3 ildə bir dəfədən az olmayaraq•
2 ildə bir dəfədən az olmayaraq

İldə bir dəfədən az olmayaraq

5 ildə bir dəfədən az olmayaraq

85 manat

108 manat•
115 manat

87 manat

116 manat

Əhalinin həyat səviyyəsində baş verəcək dəyişikliklərin proqnozlaşdırılmasında

Əhali gəlirlərinin artırılmasında, məşğulluğun təmin olunmasında, əməyin qiymətləndirilməsində•
Aztəminatlı vətəndaşların müdafiəsinə yönəldilən ünvanlı sosial siyasətin aparılmasında

İstehlak mallarının və xidmətlərin qiymətlərinin artması şəraitində vətəndaşların pul gəlirlərinin və
əmanətlərinin indeksləşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində

Əmək haqqının, pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənclərin minimum məbləğinin
müəyyən edilməsində
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Kütləvi mədəniyyət müəssisələrinin dolayı maliyyələşdirilməsi özündə hansı istiqamətləri birləşdirir

Transfert ödəmələrə aiddir

Filips əyrisi infilyasiyanın hansı amillərdən asılılığına əsaslanır

Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə aid deyildir:

Bu elmi-texniki məhsullar bazarının səmərəli fəaliyyətinə səbəb olan əsas istiqamətlərdən biri hesab olunur:

Sağlamlığın iqtisadiyyatının iqtisadi əsaslarına aiddir

115 manat

116 manat•
87 manat

85 manat

108 manat

Əsaslı vəsait qoyuluşu, ana və uşaqların mühafizəsi, sanitar tədbirlərin reallaşdırılması

Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə icarə haqqı və
kommunal xidmətlərin ödənilməsi üzrə edilən güzəştlər, əmanətli və ya güzəştli kreditlərin verilməsi

•
Mədəniyyət müəssisələrinə tətbiq olunan vergi güzəştləri, Nazirlər Komitəsinin rəyi, kadrlar uçotu üzrə
sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil
və məxaric smetası

Təşkilatlara, mədəniyyət xadimlərinə, gənc yaradıcılara qrantlar, vergilər, sosial müdafiə xərcləri, əmanətli və
ya güzəştli kreditlərin verilməsi

Dərnək rəhbərlərinin əmək müqavilələri, kadrlar uçotu üzrə sənədlər, üzvlük haqqı üzrə uçot jurnalı və üzvlük
haqqının ödənilmə qəbzi, pullu dərnəklərin işi üzrə mədaxil və məxaric smetasının layihəsi

Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir mənbələri

Büdcə hesabına dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən xərclər•
Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə əsasən formalaşan maliyyə mənbələri

Sahibkarıq fəaliyyəti hesabına formalaşan maliyyə mənbələri

Oğurluq, nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən maliyyə mənbələri

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturundan

Infilyasiyanın gözlənilən səviyyəsindən, təklif «şokundan», işsizliyin təbii və cari səviyyəsi arasındakı
fərqdən

•
Infilyasiyanın gözlənilən səviyyəsindən

Təklif «şokundan» və işsizliyin təbii, cari səviyyəsi arasındakı fərqdən

Tələbat, onun ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi və quruluşundan

təhsildə varislik

təhsil müəssisələrində dini və digər ictimai- siyasi təşkilatların fəaliyyətinə yol verilməsi.•
təhsilin fərdiləşdirilməsi

pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququna təminat verilməsi

təhsilin dünyəvi xarakter daşıması

elmi təşkilatların sayının artırılması

marketinq tədqiqatlarının həyata keçirilməsi•
elmi-texniki sahədə rəqabət

elmi tədqiqatların dövlət nəzarətində olması

elmi-texniki məhsullara tələbatın artırılması
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Tibbi sığortanın təşkilinin əsas prinsiplərinə aiddir

Əhalinin 10000 nəfərinə görə şəhərlər üzrə neçə çarpayı əsas götürülür

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyiciləri:

Məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmayan şəxslər:

Sosial partnyorluğun təmin olunduğu cəmiyyətdə ÜDM-da əmək haqqı neçə faiz təşkil edir?

2012-ci il üçün yaşayış minimumu pensiyaçılar üçün hansı məbləğdə müəyyən edilmişdir?

sahibkarlıq

Kapital qoyuluşu•
Pullu xidmətlər

gəlirlər

istehlak

Maddi-texniki və dərman təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi, sığortalananların bərabər hüquqlarının təmin
olunması və s.

Əhalinintibbi sığorta proqramında iştirakı, sığortalananların bərabər hüquqlarının təmin olunması, tibbi-
diaqnoztik xidmətlərin pulsuz göstərilməsi

•
Pasientlərin hüquqi təminatı, təcili tibbi yardımın yenidən təşkili

Reabilitasiya yardımının təkmilləşdirilməsi

Informasiya təminatının işlənməsi və tibbi-diaqnoztik xidmətlərin pulsuz göstərilməsi

70-80

110-130•
100-110

90-100

80-90

Özünü sosial sığortaedən şəxslər

Özünü və ya başqasını sosial sığortaedən şəxslər•
Bütün işləyən şəxslər

Pensiya alan şəxslər

Başqasını sosial sığortaedən şəxslər

Hərbi qulluqçular

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları•
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və
sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər;

Xüsusi rütbəli şəxslər

Fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər

35-40 %

55-60 %•
45-50 %

50-55 %

65-70 %

108 manat

•
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2012-ci il üçün yaşayış minimumu uşaqlar üçün hansı məbləğdə müəyyən edilmişdir?

İstehlak səbətinin strukturuna daxil deyil:

İstehlak səbətinin formalaşdırılmasında normaları və normativləri müəyyənləşdirən dövlət orqanı:

Miqrasiya siyasətinin əsas istiqamətlərinə daxil deyil:

Özünütəhsil yоlu ilə biliklərə yiyələnmənin fоrması:

Təhsil sistemi xidmətlərinə daxil edilmir:

84 manat•
115 manat

116 manat

85 manat

115 manat

87 manat•
108 manat

85 manat

116 manat

Müalicə və istirahət xərcləri

Həyətyanı təsərrüfat xərcləri•
Ərzaq məhsulları xərcləri

Mənzil və kommunal xidmətləri xərcləri

Mebelə, qab-qacağa, mədəni və təsərrüfat mallarına çəkilən xərclər

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti•
Azərbaycan Respublikası Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Miqrantların hüquqlarının müdafiəsi

Qeyri-qanuni miqrantların vətəndaşlığının təmin olunması•
Miqrasiya proseslərindən ölkənin inkişafı üçün səmərəli istifadə olunması

Miqrasiya proqramlarının və tədbirlərinin həyata keçirilməsində dövlətin və cəmiyyətin mənafelərinin nəzərə
alınması

Miqrantların mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətə adaptasiyasını sürətləndirən şəraitin yaradılması

Fоrmal təhsil

Qeyri-fоrmal təhsil•
İnfоrmal təhsil

Fərdi təhsil

Evdə təhsil

Əhaliyə avtomobil sürmək, informatika və hesablama texnikasının əsaslarını öyrədən kursların göstərdikləri
xidmətlər

Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində işçilərə verilən yeməyə görə onların ödədiyi haqq, bu müəssisələrin
saxlanması üçün müəssisə və idarələrin vəsaiti

•
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Sanatoriya - kurort və sağlamlıq xidmətlərinə daxil edilmir:

Səhiyyə xidmətlərinə daxil edilmir:

Bədən tərbiyəsi və idman xidmətlərinə daxil edilmir:

Turist-ekskursiya xidmətlərinə daxil edilmir:

Mədəniyyət xidmətlərinə əhali tərəfindən verilən aşağıdakı ödənişlər daxil edilmir:

Məktəbəqədər tərbiyə sistemində uşaqların saxlanması üzrə xidmətlər və əlavə xidmətlərə görə əhali
tərəfindən ödənən haqq

Məktəb, gimnaziya, litsey, digər orta təhsil müəssisəsinə və ali məktəblərə daxil olmaq, orada təhsil almaq və
göstərilən əlavə xidmətlər üçün ödənən haqq

Ali məktəblərə, texnikumlara və peşə məktəblərinə daxil olmaq üçün pullu kursların göstərdiyi xidmətlər, xarici
dillər kurslarında təhsil haqqı

İstirahət edənlərin xahişi ilə nömrəyə televizor, soyuducu və əlavə rahatlıq yaradan digər cihazların gətirilməsi
üzrə xidmətlərə görə əhalinin ödədiyi məbləğ

İstirahət yerlərinə yollayışsız gələnlər fərdi evlərdə yaşayış otaqlarının kirayə verilməsi üzrə göstərilən və
mənzil xidmətlərinin tərkibində uçota alınan xidmətlər

•
Sanatoriya - kurort və sağlamlıq müəssisələrinə yollayışların qiyməti

Yollayışın dəyərindən əlavə ödəniş üzrə istirahət edənlərə göstərilən əlavə xidmətlərə görə əhalinin ödədiyi
məbləğ

Stomatologiya, kosmetologiya, massaj və digər müalicə kabinetlərinin xidmətlərinə görə əhalinin ödədiyi
məbləğ

Fərdi qaydada tibb xidməti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə əhali tərəfindən ödənilən məbləğ

Baytarlıq xidmətləri•
Səhər poliklinikaları, stomatoloji, fizioterapiya, homeopatik poliklinikalar, kosmetologiya müalicəxanaları, diş
protezi şöbələrinin fəaliyyəti

Tibbi sürücülük komissiyaları, dezinfeksiya stansiyaları, sanitariya epidemiologiya müəssisələrinin şöbə və
laboratoriyaları

Tibbi-sağlamlaşdırma proseduralarının aparılması - massaj üzrə mütəxəssis hazırlayan pullu kurslar

İdman-texnoloji avadanlıqlardan, idman geyim formasından istifadə etmək üçün və idman qurğularına
gələnlərə göstərilən digər xidmətlərə görə əhali tərəfindən ödəmələr

İdman-sağlamlaşdırma proseduralarının aparılması - massaj üzrə mütəxəssis hazırlayan pullu kurslar•
İdman qurğularında keçirilən idman yarışları, bayramları, idman tamaşa tədbirləri, təqvim və matç görüşləri
üçün biletlərin dəyəri

İdmanının növləri üzrə tədris qruplarında və komandalarda ümumi fiziki hazırlıq, sağlamlıq məktəblərində və
klublarında məşğul olmaq üçün abonentlərin və birdəfəlik biletlərin dəyəri

Kurslarda idman vərdişlərinin öyrənilməsi fiziki cəhətdən inkişaf etdirilməsi üzrə pullu qruplarda işləmək üçün
bədən tərbiyəsi və idman təlimatçılarının hazırlanması üzrə xidmətlər üçün ödəmələr

Xarici ölkələrə getmək üçün viza, pasport və başqa sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə əhali tərəfindən
ödənilən haqq

Restoran, kafe, yeməkxana və bufetlər tərəfindən ekskursiyaçı və turistlərə, habelə əhaliyə əlavə xidmətlərə
görə əldə edilən və ictimai iaşə əmtəə dövriyyəsində nəzərə alınan gəlir

•
Aşağıdakıları özündə birləşdirən turist marşrutları və ekskursiya xidmətləri üçün putyovkalara görə əhali
tərəfindən ödənilən haqq, sərnişin nəqliyyat zidmətləri, turist-mehmanxana komplekslərində, turizm
mərkəzlərində, mehmanxanalarda, turist-bazalarda, pansionatlarda, kempinqlərdə yaşamaq və qidalanmaq,
ekskursiya və turizm-sağlamlıq xidmətləri

Mədəni-kütləvi xidmətlər və müəssisə və təşkilatların turist və ekskursiyaçılara yollayışının dəyərindən əlavə
göstərdiyi və haqqı onlar tərəfindən əlavə olaraq ödənən xidmətlər

Beynəlxalq turist marşrutları və xidmətləri üçün firma, agentlik və şirkətlərə turist-ekskursiya yollayışlarının
dəyərindən əlavə olaraq əhali tərəfindən ödənilən haqq
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Kommunal xidmətlərə daxil edilmir:

Mənzil təsərrüfatı xidmətlərinə daxil edilmir

Rabitə xidmətlərinə əhalinin aşağıdakı ödəmələri daxil edilmir:

Sərnişin nəqliyyatı xidmətlərinə daxil edilmir:

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, indiki şəraitdə səhiyyədə xidmətlərin hansı nisbətini tövsiyyə edir?

Musiqi, rəssamlıq və xoreoqrafiya məktəblərində və studiyalarında, incəsənət məktəblərində təhsil almağa
görə

Ekskursiyaçıların muzeylərə, sərgilərə və s. mədəni tədbirlərə getmələrinin dəyəri•
Kinofilmlər, videoproqramlar, tamaşaların, konsertlərin, sirk tamaşalarının nümayişinə, sərgilərə, yaradıcılıq
gecələrinə giriş biletlərinə görə

Mədəniyyət və istirahət parklarına, rəqs meydançalarına, səhnələşdirilmiş bayramlara, karnavallara,
mədəniyyət və istirahət parklarının öz gücü ilə keçirilən digər mədəni-kütləvi tədbirlərə giriş biletlərinə görə

Mədəniyyət, incəsənət universitetlərinə və başqa mədəni-maarif tədbirlərinə gəlməyə görə

Elektrik enerjisinə, mərkəzi istilik, qaz, isti və soyuq su təchizatına, kanalizasiyadan və liftdən istifadə etməyə
görə əhali tərəfindən ödənilən haqq

Mənzil-tikinti və mənzil kooperativləri evlərində istismar xərclərinin ödənilməsi üçün məbləğdən evin cari
təmiri üçün ayrılan və bu təmiri yerinə yetirən müəssisə tərəfindən məişət xidmətlərinin tərkibində uçota
alınan vəsait

•

Zibilin daşınması, ərazinin təmizlənməsi xidmətlərinə görə əhali tərəfindən ödənilən haqq

Mənzil-tikinti və mənzil kooperativlərinə məxsus evlərin istismar xərclərinə görə əhali tərəfindən ödənən
məbləğ

Pullu tualetlərin göstərdiyi xidmətlər

Yataqxana və mehmanxanalarda yaşamaq və nömrənin dəyərinə daxil olmayan əlavə xidmətlər üçün əhali
tərəfindən ödənilən haqq

Mənzil fondunun saxlanması üçün müəssisə və təşkilatların vəsaiti•
Tabeliyindən asılı olmayaraq vətəndaşlar tərəfindən ödənilən mənzil haqqı

Firma, büro və təşkilatların xüsusi şəxslərdən mənzil kirayə götürmək, mənzil alıb-satmaq və dəyişmək üzrə
vasitəçiliyinə görə əhali tərəfindən onlara ödənən haqq

Kirayə götürülmüş yerlərdə yaşamaq üçün əhalinin ev sahiblərinə ödədiyi haqq

Televiziya antenalarının quraşdırılmasına, onlardan kabel videoteleviziyasından istifadə edilməsinə görə

Vətəndaşların fərdi sifarişləri ilə texniki inventarizasiya bürosunun göstərdiyi xidmətlərə görə•
Məktub, banderol və pul köçürmələrinin, bağlama və teleqramların göndərilməsinə görə

Bütün telefon növlərindən və elektron rabitə xidmətlərindən istifadə edilməsinə görə

Telefonların və radio nöqtələrinin quraşdırılmasına, yenidən qeydiyyatdan keçirilməsinə, əlavə rozetka və
telefonların quraşdırılmasına, telefon aparatlarının təmirinə görə

Sərnişinlərin taksilərlə daşınmasınlan əldə edilən gəlir

Poçt göndərişlərinin və dövri nəşrlərin taksi ilə rabitə şöbələrinə və qəzet köşklərinə daşınması, habelə taksi
parklarının və avtomobil nəqliyyatı təşkilatlarının əldə etdiyi gəlir

•
Ümumi istifadədə olan (dəmir yolu, dəniz, çay, hava, avtomobil, metropoliten) nəqliyyatında sərnişin
daşınmasından əldə edilən gəlir

Əhalinin yüklərinin hava nəqliyyatında və dəmir yolu nəqliyyatında daşınmasından əldə edilən gəlir

Şəxsi avtomobillərin, əhalinin baqaj və yüklərinin dəniz donanması gəmilərində daşınmasından əldə edilən
gəlir

40 % -dövlət büdcəsi, 40 % - tibbi sığorta və 20 % - pullu xidmətlər

60 % -dövlət büdcəsi, 30 % - tibbi sığorta və 10 % - pullu xidmətlər•
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Fransada Səhiyyəyə çəkilən dövlət xərcləri:

Məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan gəlirlər

"Əmək pensiyaları haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş qayda və şərtlərlə müəyyən edilən və məcburi

dövlət sosial sığortaolunanın onlara əmək pensiyası təyin olunduqdan əvvəl aldıqları əmək haqqı və digər

gəlirlərin, yaxud sığortaolunanın ölümü ilə əlaqədar onların ailə üzvlərinin itirdikləri gəlirlərin kompensasiyası

məqsədi ilə vətəndaşlara aylıq pul ödənişidir:

Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçotu həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hər

bir sığortaolunanın uçot dövründə daimi sosial sığorta nömrəsi ilə açılmış şəxsi hesabdır:

Müvafiq olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan və fərdi hesabın yığım hissəsində toplanan

vəsaitlərin məbləğidir

•
50 % -dövlət büdcəsi, 30 % - tibbi sığorta və 20 % - pullu xidmətlər

50 % -dövlət büdcəsi, 40 % - tibbi sığorta və 10 % - pullu xidmətlər

70 % -dövlət büdcəsi, 20 % - tibbi sığorta və 10 % - pullu xidmətlər

0.602

0.742•
0.642

0.704

0.846

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən sosial sığorta ödəmələrinin məbləğləri

İşçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı sığortaedənə olan borcu və ya öhdəliyi bağışlanıldığı halda, həmin borcun və
ya öhdəliyin məbləği

•
İş vaxtı daimi yolda olan və ya işi gediş-gəliş (səyyar) xarakteri daşıyan, çöl təşkilatlarında işləyən işçilərə
gündəlik ezamiyyə xərclərinin əvəzində verilən əlavələr

İşçilərin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilməsi və ya işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam
verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğlər

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin (gündəlik yemək xərcləri, kommunal xərclər və
nəqliyyat xərcləri) məbləğləri

Fərdi uçot

Əmək pensiyası•
Pensiya kapitalı

Fərdi hesab

Sosial sığorta stajı

Pensiya kapitalı

Fərdi hesab•
Fərdi uçot

Əmək pensiyası

Sosial sığorta stajı

fərdi uçot

Pensiya kapitalı•
Əmək pensiyası

Sosial sığorta stajı

Fərdi hesab
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Pensiya haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

Yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsinin şərtlərinə daxil deyil:

Yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği hansı düsturla müəyyən edilir?

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququ olan şəxslər kimlər deyil?

Aşağıdakı hərbi qulluqçularin hərbi qulluqçu kimi yaşa görə əmək pensiyası hüququ yoxdur:

Yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi əmək pensiyalarının birinci pilləsi olmaqla, əmək pensiyaçılarının
sosial müdafiəsinin dövlət təminatıdır

Əlilliyə görə əmək pensiyası 2 hissədən ibarətdir•
Yaşa görə əmək pensiyası 3 hissədən ibarətdir

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası 2 hissədən ibarətdir

Əmək pensiyasının 3 növü var

Azı 12 il sosial sığorta stajı olduqda

Kişilərin yaş həddi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 2016-cı ilin yanvarın 1-dək hər il altı ay artırılır•
62 yaşına çatmış kişilər

57 yaşına çatmış qadınlar

Qadınların yaş həddi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 2016-cı ilin yanvarın 1-dək hər il altı ay artırılır

SH = T/PSK

SH = PSK/T•
SH = PSK×T

SH = T+PSK

SH = PSK-T

Prokurorluq orqanlarında azı 25 il qulluq etmiş prokurorluq işçilərinin, həmçinin yaşa görə prokurorluq
orqanlarında qulluğuna xitam verilmiş, 25 il və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını
prokurorluq orqanlarında qulluq etmiş prokurorluq işçiləri

Prokurorluq orqanlarında azı 20 il qulluq etmiş prokurorluq işçilərinin, həmçinin yaşa görə prokurorluq
orqanlarında qulluğuna xitam verilmiş, 20 il və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını
prokurorluq orqanlarında qulluq etmiş prokurorluq işçiləri

•
Son iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti zərərli və
ağır olan işlərdə çalışan sığorta olunanların: kişilər - 57 yaşa çatdıqda, azı 25 il sosial sığorta stajına malik
olduqda və bu müddətin azı 12 il 6 ayını həmin işlərdə, qadınlar - 52 yaşa çatdıqda, azı 20 il sosial sığorta
stajına malik olduqda və bu müddətin azı 10 ilini həmin işlərdə çalışmışlarsa

Hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslər (liliputlar) və mütənasibliyi pozulmuş cırtdanboylar - kişilər 47,
qadınlar 42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda

Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işlə əlaqədar vəzifələrdə kişilərin azı 25 il, qadınların azı 20 il
sosial sığorta stajı olduqda, səhhətinə görə uçuş işindən azad olunmuş kişilərin həmin işlər üzrə azı 20 il,
qadınların isə azı 15 il sosial sığorta stajı olduqda

Hərbi xidmət müddəti 15 il və daha çox olmaqla Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması
işlərində köçürmə zonasında iştirak etmiş hərbi qulluqçular.

Hərbi xidmətdən yaşa görə buraxılmış, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 15 il 6 ayını
hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslər

•
Hərbi xidmətdən buraxılanadək 20 təqvim ili və daha çox hərbi xidmət etmiş hərbi qulluqçlar

Hərbi xidmətdən yaşa görə buraxılmış, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını
hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslər

Hərbi xidmətdən xəstəliyinə və ya səhhətinin məhdud imkanlarına, habelə ştatların ixtisarına görə buraxılmış
və buraxıldığı gün 45 və daha çox yaşı, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını
hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslər
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Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmiş aşağıdakı şəxslərin yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Hansı

yalnışdır?

Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsinin şərtləri nədən ibarətdir?

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 mart tarixli 377 nömrəli Fərmanına əsasən əmək

pensiyasının gözlənilən pensiya ödənişi müddəti neçə aydır?

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsinin şərtləri deyil:

Əmək pensiyaları hansı müddətdə təyin edilir. Hansı doğru deyil?

Qadınlar - 50 yaşına çatdıqda və ümumi əmək stajı 20 ildən az olmamaqla, bu stajın azı 10 təqvim ilini
məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işləmişsə

Ədliyyə orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı 20 il qulluq stajı olan ədliyyə işçiləri•
Ədliyyə orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı 25 il qulluq stajı olan ədliyyə işçiləri

Cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuş müalicə müəssisələrində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş işlərin və
peşələrin siyahısı üzrə məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işləyən mülki işçilər:

Kişilər - 55 yaşına çatdıqda və ümumi əmək stajı 25 ildən az olmamaqla, bu stajın azı 15 təqvim ilini
məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işləmişsə

Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığorta olunana ümumilikdə sığorta stajı 5
ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 3 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığorta olunana ümumilikdə sığorta stajı 5
ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

•
Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığorta olunana ümumilikdə sığorta stajı 3
ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığorta olunana ümumilikdə sığorta stajı 5
ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığorta olunana ümumilikdə sığorta stajı 3
ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

135 ay

144 ay•
140 ay

125 ay

134 ay

Hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvləri cəbhədə həlak olanların ailə üzvlərinə
bərabər tutulur

Hərbi qulluqçular sırasından olan pensiyaçıların ailələrinə ailə başçısı pensiya aldığı dövrdə və ya pensiya
ödənilməsinin kəsilməsindən 3 il keçənədək vəfat edibsə təyin olunur

•
Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ölüm gününədək vəfat etmiş sığorta olunanın sığorta stajı 5 ildən
az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir

Hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları hərbi qulluqçunun xidmət
müddətindən asılı olmayaraq təyin edilir

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ailə başçısı xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıldıqdan
ən geci 3 ay keçənədək, yaxud bu müddətdən sonra, amma xidmət etdiyi dövrdə aldığı xəsarət, xəstəlik
nəticəsində vəfat edibsə təyin olunur

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında ailə başçısını
itirməyə görə əmək pensiyası hüququnun yarandığı gündən "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan
Respublikası Qanununun 14-cü maddəsində göstərilmiş şərtlərin mövcud olduğu müddət üçün təyin edilir

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş pensiya yaşına çatmış şəxslərə 12 il müddətinə əmək pensiyası təyin edilir

•
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Əmək pensiyasının təyin olunması barədə müraciətlərə baxılır:

Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsiplərinə aid deyil:

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələrinə daxil deyil:

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələri deyil:

Dövlət səhiyyə sisteminə daxil deyil:

Qeyri-dövlət səhiyyə sisteminə daxil deyil:

Yaşa görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında əmək pensiyası hüququnun
yarandığı gündən, lakin bu qanunun qüvvəyə mindiyi gündən tez olmamaqla ömürlük təyin edilir

Əlilliyə görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında əlilliyin və ya 18 yaşınadək
sağlamlıq imkanları məhdudluğunun müəyyən olunduğu gündən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi bütün əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu dövrü üçün təyin edilir

"Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş pensiya yaşına çatmış şəxslərə ömürlük əmək pensiyası təyin edilir

Fərdi uçotun təşkili sektorunun müdiri tərəfindən

“Pensiya təyin edən komissiya” tərəfindən•
Şöbənin müdirinin əmri əsasında, şöbə müdiri tərəfindən

Pensiya təyinatı sektorunun müdiri tərəfindən

Maliyyə-uçot sektorunun müdiri-baş mühasib tərəfindən

Sağlamlığın itirilməsi zamanı vətəndaşların sosial müdafiəsi

Səhiyyə sistemi müəssisələri arasında rəqabət yaratmaq•
Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarına dövlət təminatı və bu təminatla
bağlı hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyəti

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi

Tibbi-sosial yardımın hamı üçün mümkünlüyü

Ətraf mühitin qorunmasının, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi

Dövlət və özəl səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi•
Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarının müəyyən edilməsi, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi

Sağlamlığın qorunması sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi

Səhiyyə sisteminin təşkili qaydalarının və fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi

Səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi

Əhalinin bütün qrupları üçün tibbi-sosial yardım göstərilməsinə təminat verilməsi•
Məcburi sığorta üzrə sığorta məbləğinin və sığorta haqqının ödənilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi

Dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemi müəssisələri arasında sağlam rəqabətə təminat verilməsi

Ailənin, valideynlərin və uşaqların mühafizəsi

Sanitariya-epidemiologiya xidməti, məhkəmə-tibb ekspertizası

Bütün elmi-tədqiqat, təhsil, əczaçılıq, sanitariya-profilaktika müəssisələri•
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

Dövlət tabeçiliyindəki müalicə-profilaktika müəssisələri

Səhiyyənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və dərman vasitələri istehsal edən dövlət
müəssisələri
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Orta ixtisas təhsili müəssisəsi təhsil və tərbiyə mərkəzi kimi öz nizamnaməsinə uyğun aşağıdakı vəzifələri
yerinə yetirir. Hansı doğru deyil?

Orta ixtisas təhsili pilləsində aşağıdakı təhsilalma formaları müəyyən edilir:

Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı aşağıdakıları müəyyən edir. Hansı doğru deyil?

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində qruplar üzrə uşaqların sıxlığı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir. Hansı

doğru deyil?

Məktəbəqədər təhsil üzrə ümumi təlim nəticələri aşağıdakı sahələr üzrə müəyyənləşdirilir. Hansı doğru

deyil?

Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş özəl tibbi praktika və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər

Səhiyyənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və dərman vasitələri istehsal edən dövlət
müəssisələri

•
Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən və əmlakı xüsusi mülkiyyətə əsaslanan özəl
tibb müəssisələri

Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada icarə müqaviləsi əsasında istifadə olunan mülkiyyətə əsaslanan
özəl tibb müəssisələri

Əmlakını bələdiyyə mülkiyyəti təşkil edən tibb və əczaçılıq müəssisələri

Xarici əlaqələrin təmin edilməsi

Ali təhsilli kadrların hazırlanması•
Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, orta ixtisas təhsili alma tələblərinin ödənilməsi

Təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi

İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanmasının təmin edilməsi

Sərbəst (eksternat)

Evdə təhsil•
Əyani

Qiyabi

Distant (məsafədən)

Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini

Məktəbəqədər təhsilin maliyyəsini•
Məktəbəqədər təhsilin idarə olunmasını

Məktəbəqədər təhsilin maddi-texniki və tədris bazasını, infrastrukturunu

Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini

4 yaşdan 5 yaşadək 20 uşaq

5 yaşdan 6 yaşadək 25 uşaq•
1 yaşdan 2 yaşadək 15 uşaq

2 yaşdan 3 yaşadək 15 uşaq

3 yaşdan 4 yaşadək 20 uşaq

Mədəni-estetik və yaradıcı inkişaf

Dünyagörüş və elmi bilik•
Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik

Sosial-emosional inkişaf

Nitq, savad təlimi və ünsiyyət
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Məktəbəqədər təhsil üzrə fiziki inkişaf hesab olunmur:

Hər bir sığorta şirkətinin səmərəli fəaliyyəti:

Sığorta ödəmələri qeyd olunan gəlirlərin formalaşma mənbələridir:

Sosial sığorta fondlarının artması zərurətini yaradan amillərdən deyil:

İnsanın həyat fəaliyyətini qorumaq məqsədi daşıyan ödəmələr və xidmətlərə aid deyil:

Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığortaolunana ümumilikdə sığorta stajı

neçə ildən az olmamaq şərtilətəyin edilir?

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı neçə

ildən az olmamaq şərtilə təyin edilir?

Uşaq müxtəlif tonda olan səslərə uyğun reaksiya verir və onları fərqləndirir

Uşaq digərlərinə qayğıkeşlik göstərir•
Uşaqda kiçik motorika (şəkil çəkir, gil ilə işləməyi və kəsib-yapışdırmağı bacarır) inkişaf edir

Uşaqda böyük motorika (müxtəlif üsullarla müxtəlif istiqamətlərdə qaçmağı bacarır) inkişaf edir

Uşaq müxtəlif məsafələrdə və istiqamətlərdə yerləşən əşyaları görür və fərqləndirir

Onun iqtisadi əlaqələri ilə bağlıdır

Onun riskləri və ödəmə faizi ilə bağlıdır•
Onun maddi-texniki bazası ilə bağlıdır

Onun maliyyə vəsaiti ilə bağlıdır

Onun riskləri və sığorta olunanların sayı ilə bağlıdır

Sahibkarların gəlirlərinin və fərdi gəlirlərin

Dövlət gəlirlərinin, sığorta təşkilatlarının və sığortalanan obyektlərin gəlirlərinin•
Sahibkarların gəlirlərinin və sığorta olunanların gəlirlərinin

Dövlət gəlirlərinin və sığorta olunanların gəlirlərinin

Sahibkarların gəlirlərinin, sığorta olunanların gəlirlərinin və dövlət gəlirlərinin

Əhalinin ümumi yaşlaşması

Əhalinin artması•
Muzdlu işçilərin sayının artması

Həyat standartarının yüksəlməsi

Minimal dövlət zəmanətlərinin yüksəlməsi

Qocalar evində saxlanma

Sanatoriyalarda müalicə•
Hamiləlik və doğuşa görə müavinətlər

İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlər

Ailə başçısının itirildiyinə görə pensiyalar

8.0

5.0•
10.0

15.0

7.0
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Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işlə əlaqədar vəzifələrdə kişilərin azı neçə il stajı olduqdayaşa

görə əmək pensiyası hüququ vardır?

Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işlə əlaqədar vəzifələrdə qadınların hansı halda yaşa görə

əmək pensiyası hüququ vardır?

Hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslər (liliputlar) və mütənasibliyi pozulmuş cırtdanboylar - kişilər hansı
halda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır?

Məktəbəqədər təhsil üzrə sosial inkişaf hesab olunmur:

Məktəbəqədər təhsil üzrə emosional inkişaf hesab olunmur:

İşçilərin sosial sığorta formaları deyil:

6.0

5.0•
8.0

7.0

10.0

12 il stajı olduqda

25 il stajı olduqda•
20 il stajı olduqda

15 il stajı olduqda

18 il stajı olduqda

Azı 10 il stajı olduqda

Azı 20 il stajı olduqda•
Azı 15 il stajı olduqda

Azı 25 il stajı olduqda

Azı 12 il stajı olduqda

42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda

47yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda•
47 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda

42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda

45 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda

Uşaq başqalarının istək və tələbatını nəzərə alır

Uşaq özünə inamlıdır•
Uşaq ailədaxili qaydaları anlayır və onlara riayət edir

Uşaq başqaları ilə əlaqə qurur, əməkdaşlıq edir, onlara inam və hörmətlə yanaşır

Uşaq sosial qaydalara və normalara əməl edir

Uşaq nağıl qəhrəmanlarına görə şəfqət və həyəcan hissləri keçirir

Uşaq başqalarının istək və tələbatını nəzərə alır•
Uşaq hissləri başa düşür və adekvat ifadə edir

Uşaq özünü müsbət və adekvat qiymətləndirir

Uşaq məmnuniyyətlə başa düşülən musiqiyə qulaq asır və emosional reaksiya verir
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İstedadlı gənclərə dövlət qayğısı. Hansı doğru deyil?

İlkin peşə ixtisas təhsili müəssisəsinin vəzifələri deyil:

Azərbaycanda sığorta xidmətlərinin təsnifatı xüsusiyyətlərinə aid deyil:

Sosial indikator göstəriciləri sayılmır:

Siyasi indikator göstəricilər:

İşəgötürənlər işçilərin mənafelərinin təmin olunması və əmək məhsuldarlığının artırılması, onların və ailə
üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə əmək kollektivini və ya onun ayrı-ayrı üzvlərini
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sığorta formalarından daha üstün sosial sığorta olunmasını həyata keçirə
bilərlər

İşçilər işəgötürənlər tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada sosial sığorta müqavilələri əsasında könüllü
sığorta oluna bilərlər

•
İşçilərin sosial sığortası məcburi dövlət sığortası, onların özləri tərəfindən könüllü sığortalanması və
işəgötürən tərəfindən aparılan əlavə sığorta formalarında həyata keçirilir

İşçilərin məcburi dövlət sığortası işəgötürənlər tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və
məbləğdə həyata keçirilən sosial sığortalanmadır

İşçilər öz vəsaitləri hesabına müəyyən olunmuş qaydada sosial sığorta müqavilələri əsasında könüllü sığorta
oluna bilərlər

İstedadlı gənclərin həvəsləndirilməsi məqsədi ilə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki
şəxslər xüsusi təqaüd, mükafat və müavinətlər təsis edə bilərlər

Dövlət istedadlı gənclərin işlə təmin olunmasına təminat verir•
Sosial və maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı və yaradıcı gənclərin təhsilini davam etdirməsinə
dövlət təminat verir

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan istedadlı gənclərə təhsilini başa vurduqdan sonra qaytarmaq şərti ilə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kreditlər verilə bilər

Dövlət istedadlı gənclərin Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda müasir peşə və
ixtisaslar üzrə təhsil almalarına, təcrübə keçmələrinə şərait yaradır

Peşə ixtisaslı kadrların hazırlanması

Orta peşə ixtisaslı kadrların hazırlanması•
Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafını təmin etmək

İlkin peşə ixtisas təhsili alma tələblərinin ödənilməsi

Təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi

İcbari tibbi sığorta sistemi sosial xarakterli xəstəliklərin sığorta olunmasını nəzərdə tutmur

Bazarın ən aparıcı sığorta növlərindən biri sağlamlığın sığortasıdır•
Ölkədə sığorta iкi əsаs sаhədən: həyаt və qеyri-həyаt sığortası sаhələrindən ibаrətdir

Ölkədə tibbi sığorta məhsullarından yararlananlar ayrı-ayrı adamlar yox, daha çox koorporativ müştərilərdir

Bir sıra qərb ölkələrindən (Almaniya) fərqli olaraq, tibbi xidmətlər natamam həyata keçirilir

Ölkədən sabit və davamlı emiqrasiyanın olması

İqtisadi inkişaf səviyyəsi•
Demoqrafik təzyiqin səviyyəsi

Qaçqınların və köçkünlərin miqrasiya səviyyəsi

Narazı və qisas almağa meylli qrupların mövcudluğu

Elit qrupların və ya klanların təsir səviyyəsi

Qaçqınların və köçkünlərin miqrasiya səviyyəsi•
Dövlət strukturlarının kriminallaşma və legitimləşmə səviyyəsi
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Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları hökmən tətbiq edilməli deyil:

Gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkişafına dair fikirlərdən hansı doğru deyil?

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsilverənlərə daxil deyil:

Tibb və əczaçılıq işçilərinin hüquqlarına daxil deyil:

Pasiyentin hüquqları deyil:

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində pensiyaçıların hüquqlarına daxil deyil:

İctimai xidmətlərin mövcudluğu və keyfiyyəti

İnsan hüquqlarının pozulma səviyyəsi

Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına cəlb edilən şəxslərin çalışdıqları bütün iş yerlərində

Təhsil sistemində tibbi xidmət təşkil olunan yerlərdə•
İstehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərin iş yerlərində

Müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçuların iş yerlərində

Məhkəmə hökmlərinin icrası yerlərində işləyən məhkumların iş yerlərində

Gənclərin dövlət mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir

Gənclərin xüsusi mülkiyyətdə olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir

•
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən gənclərə tibbi yardımın göstərilməsi, asudə vaxtın təşkili
sahəsində tədbirlər həyata keçirilir

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları təhsil müəssisələrinin vəsaiti hesabına əyani təhsil alan tələbələrin hər il
kompleks tibbi müayinədən keçirilməsini təmin edirlər

Gənclərin bələdiyyə mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə qaydaları yerli
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən müəyyən edilir

Müəllim-defektoloq

Laborant•
Tərbiyəçi

Musiqi rəhbəri

Müəllim-loqoped

Peşə biliklərini təkmilləşdirmək

Əmək müqaviləsi üzrə şərtləri dəyişmək•
Əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğun olaraq onların fəaliyyəti üçün iş şəraitinin təmin edilməsi

Şərəf və ləyaqətinin qorunması

Nəzəri və praktik hazırlıq səviyyəsinə uyğun ixtisas kateqoriyasına yiyələnmək

Tibbi müdaxiləyə şifahi və ya yazılı könüllü razılıq vermək

Təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi halları istisna olmaqla, digər səbəblərdən asılı olmayaraq həkimi, o
cümlədən müalicə həkimini və müalicə-profilaktika müəssisəsini sərbəst seçmək

•
Sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq

Stasionar müalicə olunduğu tibb müəssisəsinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə konsilium və məsləhətləşmələr
aparılmasını tələb etmək

Tibbi yardım üçün müraciət faktını, müalicə, sağlamlıq vəziyyəti, xəstəliyin diaqnozu barəsində, eləcə də
müayinə və müalicə zamanı əldə edilən digər məlumatları ətrafdakılardan gizli saxlamaq

Reabilitasiya olunmaq hüquqları vardır

•
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Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uyğun оlaraq, elmi-pedaqоji prinsiplər əsasında hazırlanan və
müəyyən dövr (ən azı 5 il) üçün vahid dövlət tələblərini əks etdirən ümumi nоrmalar məcmusudur:

Məktəbəqədər təhsil proqramları aşağıdakıları təmin etməlidir. Hansı doğru deyil?

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində mədəni-estetik inkişaf sayılmır:

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yaradıcı inkişaf sayılmır:

Gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi sayılmır:

Sosial müdafiə sistemi müəssisələrində pulsuz tibbi müalicə almaq və dərman ləvazimatları ilə təmin olunmaq•
Pensiyaçıların evdə, dövlət səhiyyə sistemi müəssisələrində tibbi yardımla təmin olunmaq

Sosial müdafiə sistemi müəssisələrində tibbi-sosial yardımla pulsuz təmin olunmaq

Tibbi rəy əsasında sosial sığorta və ya sosial-müdafiə orqanlarının vəsaitləri hesabına güzəştli şərtlərlə
sanatoriya-kurort müalicəsi almaq

Təhsil sahəsində proqnozlaşdırma

Təhsil sahəsində dövlət standartları•
Təhsil sahəsində dövlət proqramları

Təhsil sahəsində islahatlar

Ali təhsil üzrə dövlət proqramı

Uşaqların intellektual inkişafını

Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasını•
Uşaqların fiziki və psixi sağlamlığının qorunmasını və möhkəmləndirilməsini

Uşaqların fiziki inkişafını

Uşaqların emosional rifahını

Uşaq müəyyən etiket qaydalarını öyrənir və onlara riayət edir

Uşaq improvizə etməyi bacarır•
Uşaq özünün və digər xalqların mədəniyyətinə, ənənələrinə bələd olur və hörmətlə yanaşır

Uşaq ətrafdakılarla nəzakətlə davranır

Uşaq onu əhatə edən ətraf aləmdəki gözəllikləri görüb zövq almağı, qiymətləndirməyi bacarır

Uşaq improvizə etməyi bacarır

Uşaq yaradıcı sənətdən zövq alır•
Uşaq yaradıcı fəaliyyət göstərir

Uşaq öz fikirlərini müstəqil həyata keçirə bilir

Uşaq sadə kompozisiyalar qura bilir

Sərhədyanı və dağlıq ərazilərdə yaşayan, daimi yaşamaq üçün həmin ərazilərə köçən, o cümlədən fermer
təsərrüfatı və digər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gənclər qanunvericilikdə müəyyən
olunmuş qaydada torpaq sahələri və güzəştli kreditlərlə ilk növbədə təmin olunurlar

Müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları gənclərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək
məqsədi ilə onların ödənişsiz ictimai işlərə cəlb olunmasını təşkil edirlər

•
Dövlət yeni iş yerləri yaratmaq, əmək birjaları, peşə hazırlığı, yenidən hazırlanma və ixtisasartırma kurslarının
təşkili yolu ilə gənclərin işlə təmin olunmasına kömək göstərir

Ordudan tərxis olunmuş, həmçinin özəlləşdirilən müəssisə və təşkilatlardan azad olunmuş gənclərin yeni
peşələrə yiyələnməsi, ixtisaslarının artırılması və məşğulluğu ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti və yerli
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən proqramlar hazırlanır və həyata keçirilir

Dövlət orqanları müvafiq proqram və layihələri həyata keçirməklə gənc fermer və digər sahibkarlara yardım
edir
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində ümumi biliklərə yiyələnmə deyil:

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqlarda inkişaf istiqamətləndirilməlidir:

Gеndеr inkişаf indеksinin hеsаblаnmаsı аşаğıdаkı mərhələlər üzrə аpаrılır. Hansı düz deyil?

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyəçilərin həftəlik iş vaxtı:

Sosial mudafiənin əsas istiqamətləri hesab olunmur:

"Uşaq hüquqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

“Dövlət Sosial Sığorta Sistemində Fərdi Uçot Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt

qəbul olunub?

Uşaqda sadə riyazi təsəvvürlər (say, miqdar, həcm, forma, məkan və zaman anlayışları) inkişaf edir

Uşaq yaradıcı fəaliyyət göstərir•
Uşaq zamanı dərk edir və zamana bələdləşmə bacarığına yiyələnir

Uşaq rastlaşdığı əşya və hadisələrə maraq göstərir, onların mahiyyətini anlamağa çalışır

Uşaq baş verən hadisələr, əşyalar üzərində diqqətini cəmləşdirir və iradi olaraq onu maraqlandıran cəhəti
tədqiq edir

Uşağın kommunikativliyinin inkişafına

Uşağın elmi təsəvvürlərinin formalaşmasına•
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əqli fəallığın əsası olan öyrənmək həvəsinin inkişafına

Uşağın qabiliyyətlərinin inkişafına

Uşağın yaradıcı təxəyyülünün formalaşmasına

Hər bir cinsin оrtа ömür müddəti indеksi hеsаblаnır

Ölkədən sabit və davamlı emiqrasiyanın səviyyəsi müəyyən olunur•
Əhаlinin ümumi sаyındа qаdınlаr və kişilərin sаyı müəyyən оlunur

Qаdınlаrın və kişilərin əhаlinin ümumi sаyındа хüsusi çəkisi müəyyən оlunur

Qаdınlаrın və kişilərin аyrılıqdа hər biri üzrə оrtа ömür müddəti müəyyən оlunur

28 saat

30 saat•
24 saat

36 saat

32 saat

Ailənin sosial mudafiəsi

Fərdin sosial müdafiəsi•
Uşaqların sosial mudafiəsi

Əmək qabiliyyətli əhalinin sosial mudafiəsi

Əmək qabiliyyəti olmayanların sosial mudafiəsi

1999-ci il mayın 19-da

1998-ci il mayın 19-da•
1997-ci il mayın 19-da

1995-ci il mayın 19-da

1996-ci il mayın 19-da
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2010-cu ildə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi neçə faiz təşkil edib?

Hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslər (liliputlar) və mütənasibliyi pozulmuş cırtdanboylar –qadınlar

hansı halda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

Vəfat etmiş sığortaolunanın və əmək pensiyasının yığım hissəsi təyin olunmamış əmək pensiyaçısının fərdi

hesabının yığım hissəsində olan vəsaitlər necə bölünür:

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarının ailə üzvlərinin əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə yaşa görə

əmək pensiyasının baza hissəsinin neçə faiziməbləğində əlavə hesablanır?

Şəhidlərin ailə üzvlərinin əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə yaşa görə əmək pensiyasının baza

hissəsinin neçə faizi məbləğində əlavə hesablanır?

Əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailəsinə dəfn üçün nə qədər müavinət verilir?

27 noyabr 2004-cü il

27 noyabr 2001-ci il•
27 noyabr 2000-ci il

27 noyabr 2002-ci il

27 noyabr 2003-cü il

0.13

0.09•
0.16

0.2

0.07

47 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda

42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda•
47 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda

42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda

45 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin azı 8 il sosial sığorta stajı olduqda

Qanunvericiliyə uyğun qaydada onun böyük övladına verilir

Qanunvericiliyə uyğun qaydada onun varisləri arasında bərabər bölünür•
Qanunvericiliyə uyğun qaydada onun həyat yoldaşına verilir

Qanunvericiliyə uyğun qaydada onun övladları arasında bərabər bölünür

Qanunvericiliyə uyğun qaydada onun kiçik övladına verilir

0.8

1.0•
0.85

0.75

0.5

0.75

0.85•
0.5

1.0

0.8
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Sоsial pensiyanın təminat sistemi:

Həyat səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasının sintetik göstəricilər sisteminə aid deyil:

Əhalinin nominal gəlirləri:

Büdcə tədqiqatları əsasında, gəlir və çıxar balansına və ekspertlərin hesablamasına görə aparılır:

Milli hesablar sistemi əsasında müəyyən olunur

Xidmət sferasının əhaliyə göstərdiyi xidmətlərin məbləği ilə hesablanır:

Pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi məbləğində

Pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin üç misli məbləğində•
Pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının yığım hissəsi məbləğində

Pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının yığım hissəsinin üç misli məbləğində

Pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin iki misli məbləğində

Hər bir nəfərin ya¬şayışı üçün zəruri оlan xidmətlərin minimum səviyyəsi ilə ölçülür

Hər bir nəfərin ya¬şayışı üçün zəruri оlan maddi-mənəvi nemətlərin minimum səviyyəsi ilə ölçülür•
Hər bir nəfərin ya¬şayışı üçün zəruri оlan maddi-mənəvi nemətlərin səviyyəsi ilə ölçülür

Hər bir nəfərin və onun ailəsinin ya¬şayışı üçün zəruri оlan maddi-mənəvi nemətlərin minimum səviyyəsi ilə
ölçülür

Hər bir nəfərin ya¬şayışı üçün zəruri оlan maddi-mənəvi nemətlərin maksimum səviyyəsi ilə ölçülür

Hər nəfərə düşən ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, milli gəlir göstəriciləri

Əhalinin pul gəlirləri göstəricisi•
Tələbatın ödənilmə səviyyəsi (doğum əmsalı, ölüm əmsalı, təbii artım)

Sağlamlığın saxlanılması ilə əlaqədar olaraq tələbatın ödənilməsi göstəriciləri

Əhalinin əməyə olan tələbatının ödənilməsi (məşğulluq, iqtisadi aktiv əhali və s.)

Əsas gəlirlər, natural gəlirlər, əlavə gəlirlər

Pul gəlirləri, natural gəlirlər, əlavə gəlirlər•
Real gəlirlər, natural gəlirlər, əlavə gəlirlər

Pul gəlirləri, natural gəlirlər, əsas gəlirlər

Pul gəlirləri, natural gəlirlər, son gəlirlər

Son gəlirlər

Əhalinin pul gəlirləri•
Əhalinin natural gəlirləri

Əlavə gəlirlər

Əhalinin real gəlirləri

Əhalinin real gəlirləri

Əhalinin natural gəlirləri•
Son gəlirlər

Əlavə gəlirlər

Əhalinin pul gəlirləri

Əhalinin pul gəlirləri

Əlavə gəlirlər•
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Əhalinin nominal gəlirlərindən qiymət indeksi nəzərə alınmaqla vergilər çıxıldıqdan sonra qalan hissəsidir:

Əhalinin real gəlirlərindən könüllü ödənişlər və üzvülük haqlarını çıxmaqla alınır :

Səhiyyənin normativ göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

Təhsil göstərir ki, indiki dövrdə büdcənin səhiyyəyə ayrılan vəsaitinin istifadəsi neçə faiz təşkil edir?

Mədəniyyət və incəsənətin normativ – metodoloji əsasını:

Elmin normativ əsasları:

Əhalinin natural gəlirləri

Son gəlirlər

real gəlirlər

Əhalinin natural gəlirləri

Əhalinin real gəlirləri•
Son gəlirlər

Əlavə gəlirlər

Əhalinin pul gəlirləri

Natural gəlirlər

Son gəlirlər•
Pul gəlirləri

Nominal gəlirlər

Əsas gəlirlər

Ayrı – ayrı səhiyyə sahəsinin bütövlükdə səhiyyə xidmətində xüsusi çəkisi

Hər 1000 nəfər əhaliyə düşən xəstəxanaların sayı•
Hər 1000 nəfər əhaliyə düşən çarpayı tutumu

Hər xəstəyə düşən tibbi ləvazımatın dəyəri

İl ərzində hər çarpayıdan maksimum və cari istifadə əmsalı (20 – 30 gün)

0.8

0.6•
0.4

0.7

0.5

Respublika əhalisi üzrə mədəniyyət və incəsənət işçilərinin xüsusi çəkisi təşkil edir

Adambaşına düşən mədəniyyət obyektlərinin, xidmətlərinin əsaslandırılması və proqnozu təşkil edir•
Respublika üzrə mədəniyyət obyektlərinin sayı və növləri təşkil edir

Adambaşına düşən mədəniyyət və incəsənət işçilərinin sayı təşkil edir

Respublika üzrə mədəniyyət obyektlərinin sayı təşkil edir

Elmi işçilərin sayı ilə müəyyən olunur

Cəmiyyətin ETT – yə olan tələbatı ilə müəyyən olunur•
Elmə qoyulan kapital qoyuluşu ilə müəyyən olunur

Elmi kadrların sayı ilə müəyyən olunur

Elmı-texniki prioritetlərlə müəyyən olunur
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Elmin normativ göstəriciləriləri deyil:

İEÖ – də elmə ayrılan vəsait ümumi daxili məhsulun neçə faizini təşkil edir?

Azərbaycanda elmə ayrılan vəsait ümumi daxili məhsulun neçə faizini təşkil edir?

İstehlak normaları deyil:

Bir çox ölkələrdə pensiyanın orta aylıq səviyyəsi orta aylıq əmək haqqının neçə faizini təşkil edir?

Sosial normativlərin əhali ilə bağlı xüsusi problemləri:

Elmin normativ planlaşması hər elmi işçiyə düşən maliyyə resursları ilə müəyyən olunur

Cəmiyyətin ETT – yə olan tələbatı ilə müəyyən olunur•
Elmə qoyulan kapital qoyuluşunun ümumi daxili məhsulda həcmi

Hər manat kapital qoyuluşunun verdiyi nəticə

Maddi – texniki bazası normaları, nəhayət elmi işçilərin sosial təminatı göstəriciləri daxildir

1% - ni

4% - ni•
3% - ni

2% - ni

5% - ni

0.002

0.008•
0.001

0.004

0.006

Maksimum təminat səviyyəsin

Natural•
Fizioloji

Rassional

Minimum normativ hədlər

0.9

0.7•
0.6

0.8

0.75

İstehsal normalarının hesablanmasında, tədqiqində, proqnozunda istifadə olunan göstəricilər, mexanizmlər və
hesablama qaydalarıdır

Bir sıra normaların hesablanmasında, tədqiqində, proqnozunda istifadə olunan göstəricilər, mexanizmlər və
hesablama qaydalarıdır

•
Qida normalarının hesablanmasında, tədqiqində, proqnozunda istifadə olunan göstəricilər, mexanizmlər və
hesablama qaydalarıdır

İqtisadi normaların hesablanmasında, tədqiqində, proqnozunda istifadə olunan göstəricilər, mexanizmlər və
hesablama qaydalarıdır

İstehlak normalarının hesablanmasında, tədqiqində, proqnozunda istifadə olunan göstəricilər, mexanizmlər və
hesablama qaydalarıdır
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Təhsildə müəllim – professor heyətinin il ərzində iş vaxtının neçə faizinini elmi – tədqiqat işləri təşkil edir?

Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım Komitəsi bu istiqamətdə aşağıdakı
indikatorlar müəyyənləşdirib. Hansı doğru deyil?

Sosial xidmətlərin növləri üzrə qrupları deyil:

Hökumətin fəal sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən deyil:

Əhalinin gəlirinin tənzimlənməsi üzrə dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə daxil edilmir:

Əməyin ödənilməsinin minimum məbləği:

Məşğulluq üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi aşağıdakı istiqamətdə fəaliyyəti nəzərdə tutmur:

30%-ni

40%-ni•
20%-ni

10%-ni

50%-ni

Gündəlik gəliri 1 dollardan aşağı olanlar

3 yaşından aşağı uşaqlar üçün qidalanma problemi•
Yoxsulluq boşluğu, yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi

Əhalinin ən az gəlirə malik olan 20 faizinin ÜDM-də payı

5 yaşından aşağı uşaqlar üçün qidalanma problemi

Pullu xidmətlər qrupu

Əlavə xidmətlər qrupu•
Güzəştli xidmətlər qrupu

Köməkçi xidmətlər qrupu

Pulsuz xidmətlər qrupu

Ölkənin demoqrafik vəziyyətinin normallaşdırılması

Dövlətin gəlirlərinin tənzimlənməsi•
Əhalinin sosial müdafiəsi üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi, kəskin sosial təbəqələşməyə yol verilməməsi

Əhalinin sosial cəhətdən daha aztəminatlı, zəif qruplarına ünvanlı yardım göstərilməsi

Sosial sahələr üzrə islahatların həyata keçirilməsi

Qiymətlərin artımı ilə əlaqədar gəlirlər indeksləşdirilir

İdxal və ixrac üzrə müsbət saldo təmin edilir•
Əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti stimullaşdırılır

Əhalinin gəlirlərinin liberallaşdırılması ilə pul tədavülünün sabitləşdirilməsi üzrə tədbirlər əlaqələndirilir

Müxtəlif sahə və rayonlardakı işçilərin, habelə müxtəlif sosial qrupların gəlirlərinin ədalətsiz
differensiallaşmasına yol verilmir

Gündəlik sosial təlabatın dinamikası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir

Gündəlik istehlak təlabatının dinamikası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir•
Ərzaq və xidmətlərə təlabatın dinamikası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir

İllik istehlak təlabatının dinamikası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir

Aylıq istehlak təlabatının dinamikası nəzərə alınmaqla müəyyən edilir
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Təhsilin nəzərdə tutulan yeni iqtisadi modeli aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

Sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlərdir:

Əhalinin maddi və mədəni xidmətlərə minimum tələbatını ödəyən mütləq aşağı gəlir səviyyəsini əks etdirən
göstərici:

Yaşayış minimumu necə hesablanır:

Qanunla digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, icbari sığorta növləri üzrə işlərin aparılması xərclərinə
ayırmalar neçə faiz miqdarında müəyyən edilir?

İşsizlik üzrə müavinət ödənişi sisteminin təkmilləşdirilməsi

Bazar iqtisadiyyatı tələblərinin iş qüvvəsinin dəyərinə uyğun metodoloji işlənməsi•
Sabit və miqyaslı məşğulluq üçün hüquqi baza və iqtisadi infrastrukturun inkişaf etdirilməsini

Sahibkarlığın həvəsləndirilməsi, zəruri halda sahibkarlıq üzrə zəruri kursların təşkili

İşsizlərin maliyyə, marketinq, istehsal və digər bazar istiqamətli peşə öyrənmə və ixtisasartırma üzrə geniş
tədris sisteminin inkişaf etdirilməsini

Təhsil müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyəti üzrə mənfəətinə, habelə belə müəssisələrin təsisçiləri və
investorlarının bu istiqamətdə sərf etdiyi vəsaitə vergilərin ləğv edilməsi

Təhsil müəssisələrinə elmi və təsərrüfat sərbəstliyinin verilməsi•
Sertifikatlar tətbiq etməklə təhsil sahəsinə dövlət nəzarətinin saxlanılması

Təhsil üzrə yerli və regional xüsusiyyətləri nəzərə almaqla ümumi dövlət standartlarının həyata keçirilməsi və
təhsil sisteminin fəaliyyətini normal səviyyədə təmin edən dövlət maliyyələşdirmə normativinin müəyyən
edilməsi

Resursla təminatın normativ üsulla formalaşdırılması, böhran dövründə zəmanətli dövlət təminatının
saxlanılması

Sağlamlıq sığortası

Sığorta•
Qeyri-həyat sığortası

Həyat sığortası

Tibbi sığorta

Ehtiyac meyarı

Yaşayış minimumu•
Sosial müavinətlər

Minimum əmək haqqı

Adam başına düşən gəlir

Ayrı-ayrı sosial-iqtisadi qruplar və ümumi əhali üzrə

Dəyər, natural, ayrı-ayrı sosial-iqtisadi qruplarvə regionlar üzrə•
Pulla, xidmətlə, ərzaqla təminat üzrə

Əhalinin həyat səviyyəsi və təhsil səviyyəsi üzrə

Minimum əmək haqqı və ehtiyac meyarı üzrə

0.12

0.1•
0.2

0.15

0.18
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Sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa, yaxud əlilliyə görə tamamilə və ya qismən
itirilməsi halları üçün aparılan sığortadır:

Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və

mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortasıdır:

Sığorta şirkəti ilə bağlanmış, müəyyən vaxtdan etibarən, məsələn təqaüdə çıxandan sonra fiziki şəxsə
müntəzəm olaraq pul məbləği almaq hüququ verən razılıq və ya müqavilədir:

Sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa, yaxud əlilliyə görə tamamilə və ya qismən
itirilməsi halları üçün aparılan sığortadır:

Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və
mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortasıdır:

Ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır:

Sağlamlıq sığortası

Həyat sığortası•
Annuitet sığortası

Qeyri-həyat sığortası

Əmlak sığortası

Annuitet sığortası

Qeyri-həyat sığortası•
İqtisadi sığorta

Əmlak sığortası

Həyat sığortası

Qeyri-həyat sığortası

Annuitet sığortası•
Əmlak sığortası

Sağlamlıq sığortası

Tibbi sığorta

Ümumi sığorta

Həyat sığortası•
Tibbi sığorta

Sağlamlıq sığortası

Qeyri-həyat sığortası

Ümumi sığorta

Qeyri-həyat sığortası•
Sağlamlıq sığortası

Həyat sığortası

Tibbi sığorta

Ümumi sığorta

Sığorta riski•
Sığorta hadisəsi

Sığorta ödənişi
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Qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin, sığortalıya və ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi
üçün əsas olan hal:

Sığorta müqaviləsinə və ya qanuna uyğun olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı və sığortaçının
öhdəliklərinin son həddi olan pul məbləği:

Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəyən zərərin yerini
doldurmaq üçün pul və ya natura şəklində ödənilən vəsait:

Sığorta müqaviləsinə və ya bu Qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləğ:

Sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilən faiz dərəcəsi:

Ümumtəhsil məktəblərində, internatlarda, litsey, gimnaziyalar və peşə təhsili məktəblərində tərbiyəçi-

müəllimlərin həftəlik iş vaxtı:

Təbii hadisə

Ümumi sığorta

Sığorta hadisəsi•
Sığorta riski

Sığorta ödənişi

Təbii hadisə

Sığorta tarifi

Sığorta məbləği•
Sığorta müqaviləsi

Sığorta ödənişi

Sığorta haqqı

Sığorta məbləği

Sığorta ödənişi•
Sığorta müqaviləsi

Sığorta haqqı

Sığorta tarifi

Sığorta məbləği

Sığorta haqqı•
Sığorta müqaviləsi

Sığorta ödənişi

Sığorta tarifi

Sığorta məbləği

Sığorta tarifi•
Sığorta müqaviləsi

Sığorta ödənişi

Sığorta haqqı

26 saat

24 saat•
20 saat
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Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində professor-müəllim heyətinin və konsertmeysterlərin bir stavka

üzrə illik dərs yükü:

Ümumtəhsil məktəbində dərs ili müddətində aşağıdakı tətillər müəyyən edilir. Hansı doğru deyil?

Rayon mərkəzlərindən neçə km-dən artıq məsafədə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində əmək
fəaliyyətinə başlayan hər bir nəfər üçün 3 il müddətində aylıq əmək haqqına ayda 70 manat məbləğində əlavə

ödənilir

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin ərazisi hündürlüyü neçə metr olan hasarla və yaşıllıq zolağı ilə əhatə
olunur

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin yaşıllıq zonasının sahəsi ümumi sahənin neçə faizindən az olmamalıdır?

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində ümumi bədən tərbiyəsi meydançası aşağıdakılardan ibarətdir:

28 saat

22 saat

400 saat

500 saat•
450 saat

600 saat

650 saat

Birinci sinif şagirdləri üçün 3-cü rübün ortasında əlavə 6 gün (12-17 fevral)

Qış tətili 14 gün (30 dekabr-12 yanvar)•
Payız tətili 6 gün (1-6 noyabr)

Qış tətili 12 gün (30 dekabr-10 yanvar)

Yaz tətili 12 gün (20-31 mart)

25 km-dən artıq

20 km-dən artıq•
15 km-dən artıq

30 km-dən artıq

10 km-dən artıq

2 m

1,6 m•
1,2 m

1,4 m

1,8 m

30%-indən

50%-indən•
60%-indən

20%-indən

40%-indən

Maneəli zolaqlar

Futbol meydançaları•
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150 yerə qədər tutumu olan məktəbəqədər təhsil müəssisələri sahəsi nə qədər olan idman meydançası ilə
təchiz edilir?

Tutumu nə qədər olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərkibində uşaqlara üzgüçülüyü öyrətmək üçün
üzgüçülük hovuzunun nəzərdə tutulması mümkündür?

Ümumi təhsil müəssisələrinin binaları layihələndirilərkən, onların yerləşdirilməsi üçün torpaq sahələrinin
ölçüləri şagirdlərin sayı 40 şagirddən 400 şagirdədək olduqda aşağıdakı hesabla müəyyənləşdirilməlidir:

Ümumi təhsil müəssisələrinin tədris-təcrübə zonası - sahənin neçə faizini təşkil edir?

Sığortaçı ilə müqavilə bağlayan və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan, yaxud qanuna görə
sığortalanmış sayılan fiziki və ya hüquqi şəxs

Yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradılmış, qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs:

•
Hərəkətli oyunlar üçün xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş zonalar

Gimnastika avadanlığı və idman ləvazimatları olan zonalar

Uzunluğa tullanmaq üçün qum çalaları

300 kv.m-dən az olmayan

250 kv.m-dən az olmayan•
150 kv.m-dən az olmayan

350 kv.m-dən az olmayan

450 kv.m-dən az olmayan

180 yerlik və daha artıq

140 yerlik və daha artıq•
150 yerlik və daha artıq

120 yerlik və daha artıq

160 yerlik və daha artıq

Hər bir şagird üçün - 30 kv.m

Hər bir şagird üçün - 50 kv.m•
Hər bir şagird üçün - 10 kv.m

Hər bir şagird üçün - 40 kv.m

Hər bir şagird üçün - 20 kv.m

15 faizindən artıq olmayan ərazisini

25 faizindən artıq olmayan ərazisini•
20 faizindən artıq olmayan ərazisini

5 faizini

35 faizindən artıq olmayan ərazisini

Frontinq sazişi

Sığortalı•
Frontinq sazişi

Sığortaçı

Sığorta şəhadətnaməsi
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Sığorta riski sayılan hadisənin hansı əlaməti olmalıdır?

Sığortalı ilə sığortaçı arasında sazişdir. Bu müqaviləyə görə sığortaçı sığorta hadisəsi zamanı sığortalıya

sığorta ödənişi verməyi, sığortalı isə müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə sığorta haqqını ödəməyi öhdəsinə
götürür:

Yüksək sığorta risklərinin sığortalanmasında öz ödəmə qabiliyyətinin təmin olunması və sığortalıların
əmlak mənafelərinin müdafiəsinə zəmanət verilməsi üçün sığortaçıların öz aralarında bağladıqları saziş əsasında

qarşılıqlı sığorta fəaliyyətinin təşkili formasıdır:

Frontinq edən sığortaçı tərəfindən digər sığortaçının təklifi ilə sığorta şəhadətnamələrinin verilməsinə və
təkrar sığorta müqaviləsinə əsasən komisyon mükafatı almaqla, həmin sığortaçıya risklərin tam həcmdə
ötürülməsinə dair razılaşmaqdır:

Sığortalı ilə sığortaçı arasında bağlanan sığorta müqaviləsinin olmasını təsdiq edən və həmin müqavilənin

əsas məzmununu əks etdirən sənəddir:

Siğorta müqaviləsi

Sığortaçı•
Frontinq sazişi

Sığortalı

Dövlət

Zəruri

Təsadüfi•
Doğru

Gerçək

Vacib

Razılaşma

Sığorta müqaviləsi•
Ümumi sığorta daxili

Frontinq sazişi

Sığorta şəhadətnaməsi

Razılaşma

Ümumi sığorta daxili•
Sığorta müqaviləsi

Frontinq sazişi

Sığorta şəhadətnaməsi

Razılaşma

Frontinq sazişi•
Sığorta müqaviləsi

Ümumi sığorta daxili

Sığorta şəhadətnaməsi

Razılaşma

Sığorta şəhadətnaməsi•
Sığorta müqaviləsi

Ümumi sığorta daxili



03.02.2016

32/86

181

182

183

184

185

186

Könüllü sağalmaz xəstəliklərdən sığortada müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunan
sağalmaz xəstəliklərdən sığortalandıqda sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta məbləğinin neçə faiz ödənilməsi
nəzərdə tutulur?

Tibbi sığortadaSığortalı ilə Sığortaçının qarşılıqlı razılığı əsasında bağlanmış müqavilədə təminat verilən
risklər üzrə tibbi xərclərə aid deyil:

Təhsilin inkişafını əsas hansı tələbat müəyyən edir?

Ali təhsildə humanitar fənn bölməsinə məcburi fənlər kimi hansı fənlər daxildir?

Rezidenturada itəhsil müddəti neçə ildir?

İxtisaslar üzrə bakalavr və magistr təhsil proqramlarında seçmə fənlərə ayrılan saatların həcmi ümumi saat
həcminin neçə faizini təşkil edir?

Frontinq sazişi

70%-dək

100%-dək•
80%-dək

75%-dək

85%-dək

Dərman təminatı

İstənilən növ əməliyyat•
Stasionar müayinə və müalicə

Ambulator müayinə və müalicə

Vaksinasiya

Maddi-texniki baza

Kadr təminatı•
İnformasiya təminatı

Tədris metodiki vəsaitlər

Maliyyə təminatı

"Xarici dil", "İnformatika" və "Psixologiya"

Xarici dil", "Ali məktəb pedaqogikası" və "Psixologiya"•
Fəlsəfə", "İnformatika" və "Psixologiya"

"Fəlsəfə", "Ali məktəb pedaqogikası" və "Psixologiya"

"Xarici dil", "Ali məktəb pedaqogikası" və "Fəlsəfə"

2-3 il

2-5 il•
3-5 il

4-5 il

2-4 il

15-20 faizini

25-30 faizini•
10-20 faizini
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Səhiyyənin normativ göstəricilərinə daxil deyil:

Səhiyyənin planlaşdırılması və onun tənzimlənməsi hansı göstəricilərlə müəyyən olunur?

Tutumu 150 yerdən artıq olan məktəbəqədər təhsil müəssisələri sahəsi nə qədər olan idman meydançası
ilə təchiz edilir?

Ümumi təhsil müəssisələrinin binaları layihələndirilərkən, onların yerləşdirilməsi üçün torpaq sahələrinin
ölçüləri aşağıdakı hesabla müəyyənləşdirilməlidir. Hansı doğru deyil?

Ümumi təhsil müəssisələrinin binaları layihələndirilərkən, onların yerləşdirilməsi üçün torpaq sahələrinin
ölçüləri aşağıdakı hesabla müəyyənləşdirilməlidir:

Ümumi təhsil müəssisələrinin binası aşağıdakı funksional otaq qruplarından ibarətdir. Hansı yalnışdır?

45-50 faizini

35-40 faizini

Ayrı – ayrı səhiyyə sahəsinin bütövlükdə səhiyyə xidmətində xüsusi çəkisi

Hər xəstəyə düşən həkimlərin sayı•
Hər 1000 nəfər əhaliyə düşən çarpayı tutumu

Hər xəstəyə düşən tibbi ləvazımatın dəyəri

İl ərzində hər çarpayıdan maksimum və cari istifadə əmsalı (20 – 30 gün)

Mütləq

Müqayisəli•
Proqnoz

Dəqiq

Nisbi

100 kv.m və 250 kv.m olan 2 ədəd

150 kv.m və 250 kv.m olan 2 ədəd•
150 kv.m olan 2 ədəd

150 kv.m və 200 kv.m olan 2 ədəd

100 kv.m və 150 kv.m olan 2 ədəd

400 şagirddən 500 şagirdədək hər bir şagird üçün - 60 kv.m

500 şagirddən 600 şagirdədək hər bir şagird üçün - 50 kv.m

800 şagirddən 1100 şagirdədək hər bir şagird üçün - 33 kv.m

1100 şagirddən 1500 şagirdədək hər bir şagird üçün - 21 kv.m

600 şagirddən 800 şagirdədək hər bir şagird üçün - 38 kv.m•

400 şagirddən 500 şagirdədək hər bir şagird üçün - 50 kv.m

1500 şagirddən 2000 şagirdədək hər bir şagird üçün - 17 kv.m•
2000 şagirddən çox hər bir şagird üçün - 12 kv.m

600 şagirddən 800 şagirdədək hər bir şagird üçün - 38 kv.m

800 şagirddən 1100 şagirdədək hər bir şagird üçün - 32 kv.m

İnzibati xidmət otaqları qrupu

Kadrlar şöbəsi otaqları•
Tədris otaqları
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Ümumi təhsil müəssisələrində idman meydançalarının tədris otaqlarının yanında yerləşdirilməsinə yol

verilmir. Həmin meydançalar otaqlardan neçə metr aralı olmalıdır?

Ümumi təhsil müəssisələrində yaşıllaşdırılma ümumi ərazinin neçə faizini təşkil etməlidir?

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin binalarına təyinatına görə aşağıdakı otaq qrupları daxildir. Hansı
doğru deyil?

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin binalarına təyinatına görə aşağıdakı otaq qrupları daxildir. Hansı

doğru deyil?

İnzibati xidmət otaqları qrupunun tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

Tibbi xidmət otaqları qrupunun tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

Əmək tədrisi otaqları

Ümumi məktəb zalları qrupu

15-20 metr

10-15 metr•
10-15 metr

15-25 metr

20-30 metr

50%-ni

40%-ni•
10%-ni

20%-ni

30%-ni

Tədris-istehsalat emalatxanaları

Ustalar üçün otaqlar•
Tədris kabinetləri və laboratoriyaları

Auditoriyalar

Rəsmxət zalları

Köməkçi otaqlar

Müəllimlər otağı•
İnzibati xidmət otaqları

Yeməkxana

Tibbi xidmət otaqları

Ustalar üçün otaq

Kitabxana•
Direktor otağı

Direktor müavininin otağı

Müəllimlər otağı

Tibb bacısı otağı

İstirahət otağı•
Terapevtik kabinet
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Köməkçi otaqlar qrupunun tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

Tələbatdan asılı olaraq, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi böyük tədris mərkəzi şəklində də layihələndirilə
bilər. Belə tədris mərkəzinə daxil deyil:

Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin əsas binası nəqliyyat hərəkət edən yoldan neçə metr aralı məsafədə,
binanın önündə açıq meydan nəzərdə tutulmaqla yerləşdirilməlidir?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində idman zalı haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində akt zalının ölçüləri bir yerə neçə kv.m hesablanır?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində akt zalının oturaq yerlərinin sayı müəssisədə təhsil alan tələbələrin ümumi
sayının neçə faizi ilə müəyyən edilir?

Prosedur otağı

Həkim-pediatr kabineti

Təmizlik inventarı üçün otaqlar

Prosedur otaqları•
Vestibül qarderobları

İstirahət otaqları

Çöl və iş paltarları üçün otaqlar

Təsərrüfat korpusu

Tələbələr üçün yaşayış evi•
Ümumiləşdirilmiş tədris-istehsalat mərkəzi

Bədən tərbiyəsi idman kompleksi

İnzibati xidmət otaqları korpusu

10 metr

25 metr•
15 metr

35 metr

20 metr

İdman zalının sahəsi 12mx18m, 12mx24 m nəzərdə tutulmalıdır

İdman zalının hündürlüyü 6 m-dən çox olmayaraq nəzərdə tutulmalıdır•
İdman zalı binaya bitişik inşa olunmuş orta ixtisas təhsili müəssisəsində birinci mərtəbədə yerləşdirilir

Zalın ölçüləri bədən tərbiyəsi üzrə tədris proqramının tam yerinə yetirilməsini təmin etməlidir

Zalın ölçüləri dərsdənkənar idman məşğələlərinin aparılmasının mümkünlüyünü təmin etməlidir

0,35 kv.m

0,65 kv.m•
0,45 kv.m

0,75 kv.m

0,85 kv.m

40%-i

0.6•
10%-i
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Orta ixtisas təhsili müəssisəsində akt zalında hər birinin sahəsi nə qədər olan ayaqyolular, dekorasiya,

butaforiya otaqları və musiqi alətləri anbarı, geyimlərin saxlanıldığı anbar nəzərdə tutulur?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində kitabxananın sahəsi bir tələbəyə nə qədər hesablanmaqla qəbul
edilməlidir?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində kitabxanada aşağıdakı zonalar nəzərdə tutulmur:

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində bufetlərin və yeməkxanaların nəzdində tələbələrin 2 növbədə 100 faiz
yerləşdirilməsi əsas qəbul edilməklə, ümumi sahəsi bir yerə nə qədər hesablanmış yemək qəbulu zalı nəzərdə
tutulur?

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində tibbi xidmət otaqları qrupunun tərkibinə daxil deyil:

Orta ixtisas təhsili müəssisəsində köməkçi otaqlar qrupunun tərkibinə daxil deyil:

30%-i

50%-i

8 kv.m

10 kv.m•
9 kv.m

12 kv.m

6 kv.m

0,4 kv.m

0,8 kv.m•
0,2 kv.m

0,6 kv.m

1 kv.m

Texniki tədris vasitələri ilə fərdi məşğələlər aparılan kabinələr sahəsi

Anbar otaqları•
İnformasiya məntəqəsi

Kataloqlarla iş yeri

Açıq istifadə fondları

1,4 kv.m

1,3 kv.m•
1 kv.m

1,2 kv.m

1,1 kv.m

Tibb bacısı otağı

İnformasiya məntəqəsi•
Terapevtik kabinet

Diş həkimi kabineti

Prosedur otağı

Çöl və iş paltarları üçün otaqlar

Prosedur otağı•
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Ali təhsil müəssisələrində kitabxananın sahəsi bir tələbəyə nə qədər hesablanmaqla qəbul edilməlidir?

Ali təhsil müəssisələrinin binasına təyinatına görə aşağıdakı otaq qrupları daxil deyil:

Ali təhsil müəssisələrinin binasına təyinatına görə aşağıdakı otaq qrupları daxil edilmir:

Ali təhsil müəssisələrinin binasına təyinatına görə otaq qruplarına aşağıdakı daxil deyil:

Tədris otaqları qrupunun tərkibinə aşağıdakılardan daxil deyil:

Səhiyyəyə ayrılan vəsaitin istifadəsinin aşağı olması nə ilə bağlıdır?

•
Vestibül qarderobları

İstirahət otaqları

Anbar otaqları

1 kv.m

0,6 kv.m•
0,4 kv.m

0,8 kv.m

0,7 kv.m

Teatr, musiqi və məşğələ sinifləri

Kurs və diplom işlərinin yazılması üçün otaqlar•
Tədris otaqları

Rəsmxət zalları

Rəssamlıq, yağlı boya işləri, heykəltəraşlıq sinifləri

Elmi bölmələr

Bədən tərbiyəsi-idman otaqları•
Kitabxana

Tamaşa klub otaqları

Tədris istehsalat otaqları

Köməkçi otaqlar

Əlavə otaqlar•
İnzibati xidmət otaqları

İctimai iaşə müəssisələri

Tibbi xidmət otaqları

Laboratoriyalar yanında köməkçi otaqlar

Xüsusi hazırlıq qrupları üçün zal•
Nəzəri-tədris kabinetləri

Auditoriyalar

Müxtəlif təyinatlı laboratoriyalar

Kadr çatışmamazlığı ilə

Çarpayı tutumunun aşağı olması ilə•
Ekoloji mühitlə

Maliyyənin az olması ilə

Səhiyyənin inkişafı ilə
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Mədəniyyətin normativ-requlyativ funksiyası:

Xeyli miqdarda (2000 manatdan 50000 manatadək) məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən

yayınmaya görə hansı cəza tədbiri görülür?

Külli miqdarda (50000 manatadan yuxarı) məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınmaya
görə hansı cəza tədbiri görülür?

Bədən tərbiyəsi-idman qurğuları qrupuna ali təhsil müəssisəsinin təyinatından və tutumundan asılı olaraq,
aşağıdakı zallar və köməkçi otaqlar daxildir. Hansı doğru deyil?

Magistratura səviyyəsində: ixtisaslar üzrə təhsil proqramları təhsil və elmi tədqiqat hissələrindən ibarətdir.
Bu zaman təhsil hissəsinə ayrılan saatların həcmi neçə faiz təşkil edir?

Mədəniyyət sahəsində elmi tədqiqatların aparılması ilə əlaqədardır

İnsanların ictimai və şəxsi fəaliyyətinin müxtəlif növ və cəhətlərinin, davranışının nizamlanması ilə əlaqədardır•
Müəyyən işarələr sisteminin köməyi ilə mədəniyyət nümunələri öyrənilir, istifadə edilir

Mədəniyyət sahəsində elmi fəaliyyətlərin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı ilə bağlıdır

Beynəlxalq səviyyədə mədəni əlaqələrin qurulması və tənzimlənməsi ilə əlaqədardır

İki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə 2000 manatdan 3000 min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə
islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə 1000 manatdan 2000 min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə
islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

•
Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə 2000 manatdan 5000 min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə
islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə 1000 manatdan 5000 min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə
islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Yeddi ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

•
Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum
edilməklə və ya edilməməklə beş ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə

Müxtəlif ölçülü üzgüçülük hovuzları

Auditoriyalar•
Xüsusi hazırlıq qrupları üçün zal

Gimnastika və idman oyunları üçün orta universal zal

Xüsusi universal zal

30-40%

40-50%•
50-60%
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Magistratura səviyyəsində təhsil proqramları üzrə humanitar fənlər bölməsinə ümumi auditoriya saatlarının
neçə faizi ayrılır?

Magistratura səviyyəsində təhsil proqramları üzrə humanitar fənlər bölməsində ixtisaslaşma fənlərinə neçə
faizi ayrılır?

İxtisaslar üzrə bakalavr və magistr təhsil proqramlarının bütün fənn bölmələrinə seçmə fənlər daxildir. Hər
iki proqramda seçmə fənlərə ayrılan saatların həcmi ümumi saat həcminin neçə faizini təşkil edir?

Ali təhsil müəssisəsinin bakalavr pilləsində tələbələrin həftəlik maksimal tədris yükünün həcmi neçə
saatdır?

Auditoriya dərsləri həftədə bakalavriat səviyyəsində neçə saatdan çox olmamalıdır?

Magistratura səviyyəsində həftəlik auditoriya dərsləri neçə saatdan çox olmamalıdır?

60-70%

70-80%

45-50

25-30•
20-25

35-40

15-20

0.6

0.7•
0.3

0.5

0.4

20-25%-ni

25-30%-ni•
15-25%-ni

15-20%-ni

20-30%-ni

35 saat

45 saat•
25 saat

30 saat

55 saat

24 saatdan

30 saatdan•
18 saatdan

20 saatdan

40 saatdan

28 saatdan

16 saatdan•
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Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyənləşdirilir. Bir kredit necə bölünür?

Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat səviyyəsində neçə saata qədər
nəzərdə tutulur?

Magistraturada qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə neçə saata qədər nəzərdə
tutulur?

Ali təhsildə tədris ilinin müddəti neçə həftədir?

Ali təhsildə bütün təlim müddətində istehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat

səviyyəsində neçə həftədir?

İstehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət magistratura səviyyəsində neçə həftədir?

•
12 saatdan

14 saatdan

24 saatdan

25 saat auditoriya və 5 saat tələbənin sərbəst işi

15 saat auditoriya və 15 saat tələbənin sərbəst işi•
10 saat auditoriya və 20 saat tələbənin sərbəst işi

20 saat auditoriya və 10 saat tələbənin sərbəst işi

18 saat auditoriya və 12 saat tələbənin sərbəst işi

180-200 saata

180-240 saata•
140-200 saata

160-220 saata

150-200 saata

100-120 saata

120-160 saata•
140-180 saata

140-160 saata

120-140 saata

42 həftə

40 həftə•
32 həftə

36 həftə

30 həftə

10-18 həftə

8-18 həftə•
12-18 həftə

10-16 həftə

10-12 həftə

12-16 həftə

8-10 həftə•
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Akademik saat neçə dəqiqədir?

Dövlət attestasiyası bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə ayrılan müddət
neçə həftədir?

Kafedra müdirinin vəzifələri deyil:

Amortizasiya olunan əmlak və onların tam bərpası üçün illik köhnəlmə normaları aşağıdakı qaydada
qruplaşdırılır və göstərilən hədlər daxilində müəyyən edilir. Hansı doğru deyil?

Müəssisələr əsas vəsaitlərə ayrı-ayrılıqda hər ay köhnəlmə hesabladıqları üçün bu təlimatda göstərilən illik
köhnəlmə normalarını 12 aya bölməklə aşağıdakı aylıq köhnəlmə normalarını müəyyən edirlər. Hansı doğru
deyil?

İstehsal qüvvələrinin səmərəli yerləşdirilməsi şərti ilə məskunlaşma sisteminin ərazi-məkan təşkilində milli,

tarixi-mədəni irsin xüsusiyyətləri, ekoloji, geoloji, hidrogeoloji, seysmik tələblər nəzərə alınmaqla şəhərsalma

•
12-14 həftə

10-14 həftə

10-12 həftə

75.0

45.0•
40.0

80.0

90.0

3 həftə

6 həftə•
2 həftə

10 həftə

4 həftə

Kafedranın fəaliyyətinə görə kafedranın kollektivi, fakültə, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurası və rəhbərlik
qarşısında məsuliyyət daşıyır

Hər il kafedranın fəaliyyəti barədə nazirliyə hesabat təqdim edir•
Kafedra iclaslarını çağırır, onlara sədrlik edir, onların qərarlarını təsdiq edir

Kafedranın işini planlaşdırır və təşkil edir, onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir

Fakültədə, ali təhsil müəssisəsində və kənar təşkilatlarda kafedranı təmsil edir

Nəqliyyat vasitələri — 15 faizə qədər

Maşın və avadanlıqlar — 11 faizə qədər•
Binalar və onların struktur komponentləri — 5 faizə qədər

Qurğular və onların struktur komponentləri — 7 faizə qədər

Ötürücü qurğular və onların struktur komponentləri — 9 faizə qədər

İstehsalat alətləri və təsərrüfat inventarlarına — 2,08 faizə qədər

Nəqliyyat vasitələrinə — 1,6 faizə qədər•
Binalar və onların struktur komponentlərinə — 0,42 faizə qədər

Qurğular və onların struktur komponentlərinə — 0,58 faizə qədər

Ötürücü qurğular və onların struktur komponentlərinə — 0,75 faizə qədər
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planlaşdırılmasında, layihələndirilməsində, tikintisində və yenidən qurulmasında müvafiq icra hakimiyyəti

orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti:

Tarixən təşəkkül tapmış məskunlaşma sistemləri, milli ənənələr və başqa yerli xüsusiyyətlər, cəmiyyətin
sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, təbii - iqlim və ekoloji şərait nəzərə alınmaqla əhali üçün əlverişli mühitin
yaranması üzrə şəhərsalma sahəsində dövlətin məqsədyönlü fəaliyyəti:

Şəhərsalma şəraitinin, iqtisadi, sosial, ekoloji, mühəndis-texniki vəziyyətin, istehsal, sosial, mühəndis və
nəqliyyat infrastrukturunun mövcud vəziyyətinin təhlili nəticəsində ərazilərin, şəhər və digər yaşayış
məskənlərinin inkişaf etdirilməsi təmayülünün aşkara çıxarılması:

Şəhərsalmada yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün şəhərsalma vəziyyətinin kompleks

qiymətləndirilməsini, torpaq və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsini, milli, tarixi-mədəni irsin
qorunmasını nəzərə alan kompleks planları və tədbirləri əhatə edən sənədlər:

. Şəhərsalma proqramlarının və proqnozlarının, həmçinin investisiyaların həyata keçirilməsini təmin edən,

ərazilərin və yaşayış məskənlərinin inkişafının planlaşdırılması və tikintisi üzrə layihə sənədlər:

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tərtib və təsdiq edilən, şəhərsalma fəaliyyətində əməl olunan
normativ-hüquqi aktlar və normativ-texniki sənədlər:

Ərazi və yaşayış məskənlərinin dayanıqlı və ahəngdar inkişafı

Şəhərsalma fəaliyyəti•
Şəhərsalma siyasəti

Şəhərsalma proqramı

Şəhərsalma proqnozu

Şəhərsalma fəaliyyəti

Şəhərsalma siyasəti•
Ərazi və yaşayış məskənlərinin dayanıqlı və ahəngdar inkişafı

Şəhərsalma proqramı

Şəhərsalma proqnozu

Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

Şəhərsalma proqnozu•
Şəhərsalma siyasəti

Şəhərsalma proqramı

Şəhərsalma fəaliyyəti

Şəhərsalma fəaliyyəti

Şəhərsalma proqramı•
Şəhərsalma proqnozu

Şəhərsalma siyasəti

Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

Şəhərsalma fəaliyyəti

Şəhərsalma sənədləri•
Şəhərsalma proqnozu

Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

Şəhərsalma proqramı
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Şəhərsalma fəaliyyətini həyata keçirərkən şəhər və digər məskənlərin zonaları hüdudlarında torpaq

sahələrindən və digər daşınmaz əmlakdan istifadə növlərinə və aparılacaq dəyişikliklərə tikinti qaydalarının
tələbləri:

Az miqdarda (2000 manatadək) məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının qanunvericilikdə müəyyən

edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə hansı tədbir görülür?

Hamiləliyə və doğuma görə müavinətin ümumi məbləği:

Müavinət hesablanarkən əməyin ödənilməsi fondundan verilən mükafatlar, əmək haqqına əlavələr orta
aylıq miqdarındanəzərə alınırlar:

İşləyən qadınlarahamiləlik dövründə doğumdan əvvəl neçə gün müddətində ödənişli məzuniyyət verilir?

Şəhərsalma fəaliyyəti

Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları•
Şəhərsalma proqnozu

Şəhərsalma sənədləri

Şəhərsalma proqramı

Şəhərsalma proqramı

Şəhərsalma reqlamentləri•
Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

Şəhərsalma proqnozu

Şəhərsalma sənədləri

İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş məbləğin 20 faizindən 50 faizinədək cərimə

İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş məbləğin 30 faizindən 70 faizinədək cərimə•
İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş məbləğin 30 faizindən 50 faizinədək cərimə

İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş məbləğin 20 faizindən 30 faizinədək cərimə

İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş məbləğin 50 faizindən 80 faizinədək cərimə

Gündəlik müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin
sayından çıxmaqla tapılır

Gündəlik müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin
sayına vurulması ilə tapılır

•
Həftəlik müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin
sayına vurulması ilə tapılır

Aylıq müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin
sayına vurulması ilə tapılır

Aylıq müavinətin məbləğinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nəticəsində buraxılmış iş günlərinin
sayına bölünməsi ilə tapılır

Onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 3 aya bölünməsi yolu ilə

Onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 12 aya bölünməsi yolu ilə•
Onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 6 aya bölünməsi yolu ilə

Onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 12 aya vurulması yolu ilə

Onların keçən ildə hesablanmış ümumi məbləğin 6 aya vurulması yolu ilə

56 günlük

70 təqvim günü•
80 günlük
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Doğum çətin olduqda, iki və ya daha çox uşaq doğulduqda, doğumdan sonrakı məzuniyyət neçə gün

müddətində verilir?

2 aylığadək uşağı övladlığa götürən, yaxud övladlığa götürmədən uşaq böyüdən şəxslər doğumdan sonra

müəyyən edilmiş neçə günlük məzuniyyətdən istifadə etmək hüququna malikdirlər?

Kənd təsərrüfatı istehsalatının taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, çayçılıq, tərəvəzçilik,bağçılıq

və s. sahələrində bilavasitə çalışan qadınlara hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət normal doğumda hansı

müddətlərdə verilir?

Qadınlara hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət doğum çətin olduqda doğumdan əvvəl hansı müddətə

verilir?

Hamiləlik dövründə və doğumdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara doğumdan sonra neçə gün
müddətində ödənişli məzuniyyət verilir?

İki və ya daha çox uşaq doğulduqda işləyən qadınlara doğumdan əvvəl neçə təqvim günü ödənişli
məzuniyyət verilir?

76 günlük

72 günlük

76 günlük

70 təqvim günü•
56 günlük

82 günlük

86 günlük

80 günlük

56 günlük•
65 günlük

70 təqvim günü

76 günlük

80 təqvim günü

140 təqvim günü•
72 təqvim günü

120 günlük

70 təqvim günü

68 təqvim günü

70 təqvim günü•
80 təqvim günü

60 təqvim günü

72 təqvim günü

70 təqvim günü

56 təqvim günü•
72 təqvim günü

80 təqvim günü

110 təqvim günü
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Qadınlara hamiləliyə və doğuma görə məzuniyyət doğum çətin olduqda doğumdan sonra hansı müddətə
verilir?

İki və ya daha çox uşaq doğulduqda doğumdan sonra işləyən qadınlara neçə təqvim günü ödənişli
məzuniyyət verilir?

Təbii mühitdən səmərəli istifadə olunması və ona zərərli təsir göstərən təsərrüfat və başqa fəaliyyətin

məhdudlaşdırılması, əhalinin yaşayışı üçün daimi əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə həyata keçirilən
şəhərsalma fəaliyyəti:

Tərkibində inzibati ərazi vahidləri və bəzi hallarda muxtar dövlət qurumları olan vahid dövlət:

Bilavasitə elmi-tədqiqatla məşğul olan şöbələr deyil:

İndeksasiyaya bağlı sullara cavab deyil?

110 təqvim günü

70 təqvim günü•
80 təqvim günü

56 təqvim günü

86 təqvim günü

70 təqvim günü

86 təqvim günü•
80 təqvim günü

120 təqvim günü

110 təqvim günü

120 təqvim günü

110 təqvim günü•
86 təqvim günü

70 təqvim günü

80 təqvim günü

Şəhərsalma reqlamentləri

Ərazi və yaşayış məskənlərinin dayanıqlı və ahəngdar inkişafı•
Dövlət şəhərsalma norma və qaydaları

Şəhərsalma proqnozu

Şəhərsalma sənədləri

Federativ dövlət

Unitar dövlət•
Krallıq

Sosial dövlət

Qraflıq

Əmək haqqı və əmək münasibətləri

İşəgötürmə və əməyin ödənilməsi•
Əmək bazarı və məşğulluq problemləri

Həyat səviyyəsi və sosial müavinətlər

Demoqrafiya və əhali sakinliyi
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Sosial mudafiənin əsas istiqamətlərindən deyil:

Yardım ödənişlərinin olcusunə görə yanaşma deyil:

Əhаlinin sоsiаl-iqtisаdi inkişаf səviyyəsi tədqiq еdilərkən əsаsən аşаğıdаkı məsələlər аrаşdırılır. Hansı

doğru deyil?

Əhаlinin sоsiаl-iqtisаdi inkişаf səviyyəsini хаrаktеrizə еdən əsаs göstəricilərə аşаğıdаkılаr аid deyil:

Minimаl qidа məhsullаrı dəstinə aid deyil:

İndeksasiya inflyasiya şəraitində istehlak qiymətlərinin artması ilə əlaqədar əhali gəlirlərinin bu qiymətlərə
uyğunlaşdırılması tədbirlərini əks etdirir

İndeksasiya qiymətlərin qaldırılmasından sonra həyata keçirilir•
Əhalinin sosial müdafiəsinin formalarından biri də gəlirlərin indeksasiya edilməsidir

Gəlirlərin dövlət indeksasiyası yaşayış dəyərinin artması nəticəsində əhali gəlirlərində itkinin qarşısını almaq
məqsədi ilə həyata keçirilən kompensasiya tədbirləri sistemidir

Gəlirlərin dövlət indeksasiyası yaşayış dəyərinin artmasının nəzərə alınması əsasında həyata keçirilir

Ailənin sosial mudafiəsi

Dövlətin sosial müdafiəsi•
Uşaqların və uşaqlığın sosial mudafiəsi

Əmək qabiliyyətli əhalinin sosial mudafiəsi

Əmək qabiliyyəti olmayanların sosial mudafiəsi

Yardımın həcmi ehtiyac və tələbat əsasında muəyyən olunur

Ehtiyacı olanların hamısına eyni olcudə yardım odənilmir•
Ehtiyacı olanların hamısına eyni olcudə yardım odənilir

Yardım fərdi təminata əsaslanır

Yardım ya əvvəlki əmək haqqı səviyyəsinə, ya da sığorta odəmələrinin həcminə əsaslanır

Sоsiаl-iqtisаdi yаrdımа еhtiyаcı оlаn аztəminаtlı əhаli təbəqələrinin sеçilməsi və хаrаktеrizə еdilməsi

Yardımın həcmi, onun ehtiyac və tələbat əsasında muəyyənləşməsinin təhlili•
Əhаlinin sоsiаl-iqtisаdi rifаhının ümumi və hərtərəfli хаrаktеristikаsı

Əhаlinin аyrı-аyrı sоsiаl, dеmоqrаfik və digər qruplаrı аrаsındа cəmiyyətin sоsiаl diffеrеnsiаllаşmаsı
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi

Müхtəlif sоsiаl-iqtisаdi fаktоrlаrın yаşаyış səviyyəsinə təsirinin хаrаktеri, оnlаrın tərkibi və dinаmikаsı

Mövcud əmlаk və mənzillərin sayı

Mövcud əmlаk və mənzillərin sayı•
Əhаlinin gəlirləri

Əhаli tərəfindən mаddi nеmətlər və хidmətlərin istеhlаkı və хərcləri

Əmаnətlər

Qidа rаsiоnunun kаlоrilik dərəcəsini prаktiki оlаrаq təmin еdən, ümumi tərkib bахımındаn həm kəmiyyət, həm
də kеyfiyyətcə tаm dəyərli sаyılаn bütün zəruri qidа məhsullаrı nəzərdə tutulmuşdur

Qidа rаsiоnunun kаlоrilik dərəcəsini prаktiki оlаrаq təmin еdən, kimyəvi tərkib bахımındаn həm kəmiyyət, həm
də kеyfiyyətcə tаm dəyərli sаyılаn bütün zəruri qidа məhsullаrı nəzərdə tutulmuşdur

•
Qidа rаsiоnunun kаlоrilik dərəcəsini prаktiki оlаrаq təmin еdən, kimyəvi tərkib bахımındаn həm kəmiyyət, həm
də kеyfiyyətcə tаm dəyərli sаyılаn bütün zəruri xidmətləri nəzərdə tutulmuşdur

Qidа rаsiоnunun kаlоrilik dərəcəsini nəzəri оlаrаq təmin еdən, kimyəvi tərkib bахımındаn həm kəmiyyət, həm
də kеyfiyyətcə tаm dəyərli sаyılаn bütün zəruri qidа məhsullаrı nəzərdə tutulmuşdur
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Tərtib еdilmiş sutkаlıq qidа rаsiоnunа dахil оlаn məhsullаrın kаlоrilik dərəcəsi аdаmdаşınа gündə neçə

kkаl-yə bərаbərdir?

Sütkа ərzində tələb еdilən kаlоrinin pаyı:

Хidmətlərin hаqqının ödənilməsi ilə bаğlı хərclər də MIB strukturundа mühüm yеr tutur. Bu хərclər nə

əsаsındа müəyyən еdilir?

Gəlirlərin yаşаyış minimumundаn аşаğı оlmаsı nəyi müəyyən еdir?

Yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf üzrə dövlət prоqrаmındа minimum istеhlаk səbətində ərzаğın

çəkisi nə qədər götürülmüşdür:

Qidа rаsiоnunun kаlоrilik dərəcəsini prаktiki оlаrаq təmin еdən, kimyəvi tərkib bахımındаn kеyfiyyətcə tаm
dəyərli sаyılаn bütün zəruri qidа məhsullаrı nəzərdə tutulmuşdur

2676 kkаl

2607 kkаl•
2405 kkаl

2687 kkаl

2656 kkаl

13% zülаllаr, 24,5% yаğlаr, 62,5% kаrbоhidrоgеnlər

11% zülаllаr, 24,5% yаğlаr, 64,5% kаrbоhidrоgеnlər•
11% zülаllаr, 23,5% yаğlаr, 65,5% kаrbоhidrоgеnlər

12% zülаllаr, 23,5% yаğlаr, 64,5% kаrbоhidrоgеnlər

15% zülаllаr, 20,5% yаğlаr, 64,5% kаrbоhidrоgеnlər

Əhаlinin müхtəlif cins-yаş qruplаrı üzrə ev təsərrüfаtının və mədəniyyət оbyеktlərinin хidmətlərinə, rаbitə,
nəqliyyаt və istirаhət оbyеktlərinin хidmətlərinə, məktəbəqədər uşаq müəssisələrinin хidmətlərinə minimаl
zəruri tələbаt əsаsındа müəyyən еdilmişdir

Əhаlinin müхtəlif cins-yаş qruplаrı üzrə mənzil-məişət təsərrüfаtının və mədəniyyət оbyеktlərinin хidmətlərinə,
rаbitə, nəqliyyаt və istirаhət оbyеktlərinin хidmətlərinə, məktəbəqədər uşаq müəssisələrinin хidmətlərinə
minimаl zəruri tələbаt əsаsındа müəyyən еdilmişdir

•
Əhаlinin müхtəlif cins-yаş qruplаrı üzrə mənzil-məişət təsərrüfаtının və mədəniyyət оbyеktlərinin хidmətlərinə,
rаbitə, məktəbəqədər uşаq müəssisələrinin хidmətlərinə minimаl zəruri tələbаt əsаsındа müəyyən еdilmişdir

Əhаlinin müхtəlif cins-yаş qruplаrı üzrə mənzil-məişət təsərrüfаtının və mədəniyyət оbyеktlərinin хidmətlərinə,
rаbitə, nəqliyyаt və istirаhət оbyеktlərinin хidmətlərinə minimаl zəruri tələbаt əsаsındа müəyyən еdilmişdir

Əhаlinin müхtəlif cins-yаş qruplаrı üzrə kommunal təsərrüfаtının və mədəniyyət оbyеktlərinin хidmətlərinə,
rаbitə, nəqliyyаt və istirаhət оbyеktlərinin хidmətlərinə, məktəbəqədər uşаq müəssisələrinin хidmətlərinə
minimаl zəruri tələbаt əsаsındа müəyyən еdilmişdir

Həmin аilələrin həyat səviyyəsinin aşağı olmasını

Həmin аilələrin nisbi yохsulluğunu•
Həmin аilələrin mütləq yохsulluğunu

Həmin аilələrin ifrat yохsulluğunu

Həmin аilələrin yохsulluğunu

72% həcmində

70% həcmində•
50% həcmində

60% həcmində

68% həcmində
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Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa Yardım Komitəsi bu istiqamətdə aşağıdakı

indikatorlar müəyyənləşdirib. Hansı doğru deyil

Mövcud iqtisаdi və sоsiаl mеyllərin dinаmikаsını dəyişib оnu məqsədəuyğun hаlа sаlаn nоrmаtivlərə nə ad
verilir?

Azərbaycanda ÜDM-un neçə %-i sоsiаl sferada toplanır?

Nоrmаtiv göstəricilər deyil:

«Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə

minməsi

«Sosial müavinətlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin fərmanı nə vaxt imzalanıb?

5 yaşından aşağı uşaqlar üçün qidalanma problemi

Gündəlik gəliri 2 dollardan aşağı olanlar•
Gündəlik gəliri 1 dollardan aşağı olanlar

Yoxsulluq boşluğu, yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi

Əhalinin ən az gəlirə malik olan 20 faizinin ÜDM-də payı

Dəyişən nоrmаtivlər

Aktiv nоrmаtivlər•
Passiv nоrmаtivlər

Real nоrmаtivlər

Əsas nоrmаtivlər

10 %-ə qədəri

40 %-ə qədəri•
20 %-ə qədəri

30 %-ə qədəri

60 %-ə qədəri

Tехnоlоji tullаntılаr və itkilərin еhtiyаtlаrdаn istеhsаldа istifаdə dərəcələri

Məhsul istehsalının həcmi•
Xаmmаlın istеhsаldа istifаdə dərəcələri

Mаtеriаllаrın istеhsаldа istifаdə dərəcələri

Yаnаcаq-еnеrji еhtiyаtlаrını istifаdə dərəcələri

2002-ci il noyabrın 27-də

2001-ci il noyabrın 27-də•
2002-ci il noyabrın 20-də

2002-ci il noyabrın 25-də

2001-ci il noyabrın 25-də

24 fevral 2005-cı il

24 fevral 2006-cı il•
22 fevral 2005-cı il

20 fevral 2005-cı il

20 fevral 2006-cı il
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«Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin fərmanı nə vaxt imzalanıb?

Əlillərin Azərbaycanda əhalinin ümumi sayına olan faizi:

Azərbaycanda statistik göstərici olaraq 419 min əlilin nə qədəri uşaqlardır?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, 2011-ci ilin əvvəlinə, ümumi pensiyaçıların sayı
nə qədər olmuşdur?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, 2011-ci ilin əvvəlinə, yaşa görə pensiyaçıların

sayı nə qədər olmuşdur?

Prokurorluq orqanlarında azı neçə il qulluq etmiş prokurorluq işçilərinin yaşa görə əmək pensiyası hüququ

vardır?

8 mart 2006-cı il

6 mart 2005-cı il•
2 mart 2006-cı il

16 mart 2006-cı il

16 mart 2005-cı il

0.033

0.043•
0.034

0.041

0.042

47 mini

59 mini•
45 mini

55 mini

50 mini

1 292 125 nəfər

1 292 155 nəfər•
1 292 145 nəfər

1 292 150 nəfər

1 292 135 nəfər

832 129 nəfər

831 112 nəfər•
831 120 nəfər

831 102 nəfər

831 100 nəfər

12 il

25 il•
18 il

20 il

15 il
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Yaşa görə prokurorluq orqanlarında qulluğuna xitam verilmiş ümumi iş stajının azı neçə ilini prokurorluq

orqanlarında qulluq etmiş prokurorluq işçilərinin yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır?

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi şərtləri:

Mənzil-kommunаl təsərrüfаtının plаnlаşmаsı üçün аpаrıcı аmil olаrаq qəbul olunur:

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, 2011-ci ilin əvvəlinə əlilliyə görə pensiyaçıların

sayı nə qədər olmuşdur?

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, 2011-ci ilin əvvəlinə ailə başçısını itirməyə görə
pensiyaçıların sayı nə qədər olmuşdur?

Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği 2011-ci ilin əvvəlinə nə qədər olmuşdur?

15 il 6 ayını

12 il 6 ayını•
8 il 3 ayını

10 il 6 ayını

12 il 3 ayını

Ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı 7 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş
dövrünün hər tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda

Ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş
dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda

•
Ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı 7 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş
dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda

Ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı 6 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş
dövrünün hər tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda

Ölüm gününədək vəfat etmiş sığortaolunanın sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş
dövrünün hər tam ili üçün 6 ay sığorta stajı olduqda

İnfrastruktur şərait

Əhаlinin sаyı•
İqtisadi imkanlar

İqtisadi inkişaf səviyyəsi

Əhalinin həyat səviyyəsi

324 740 nəfər

324 745 nəfər•
324 705 nəfər

324 715 nəfər

324 725 nəfər

136 280 nəfər

136 288 nəfər•
136 208 nəfər

126 286 nəfər

136 282 nəfər

112,2 manat

112,9 manat•



03.02.2016

51/86

290

291

292

293

294

295

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən 2012-ci ilin yanvarın 1-dən bütün

növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə neçə faizlik artım tətbiq olunmuşdur?

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2012-ci il büdcəsinin gəlirləri neçə manat,

məbləğində təsdiq edilib?

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2012-ci il büdcəsinə Dövlət büdcəsindən
ayırmalar (transfert) neçə manat məbləğində təsdiq edilib?

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2012-ci il məcburi dövlət sosial sığorta
haqları neçə manat məbləğində təsdiq edilib?

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2012-ci il büdcəsinin xərclərində əhaliyə

ödənişlər neçə manat məbləğində təsdiq edilib?

2011-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri neçə manat təşkil etmişdir?

111,9 manat

112,0 manat

112,5 manat

7,3 faizlik

7,9 faizlik•
4,9 faizlik

6,3 faizlik

6,9 faizlik

2 452 300 000,0 manat

2 454 300 000,0 manat•
2 450 100 000,0 manat

2 454 200 000,0 manat

2 454 100 000,0 manat

1 044 200 000,0 manat

1 044 300 000,0 manat•
1 034 300 000,0 manat

1 024 200 000,0 manat

1 054 100 000,0 manat

1 403 500 000,0 manat

1 407 500 000,0 manat•
1 405 300 000,0 manat

1 407 300 000,0 manat

1 405 200 000,0 manat

2 395 720 000,0 manat

2 393 720 000,0 manat•
2 397 320 000,0 manat

2 395 520 000,0 manat

2 393 320 000,0 manat
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2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri neçə manat

olmuşdur?

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət

Proqramı”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

“2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə
Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir?

Əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri:

Yoxsul əhalinin ümumi əhaliyə nisbəti:

2 109,1 mln. manat

2 119,1 mln. manat•
2 149,1 mln. manat

2 129,1 mln. manat

2 199,1 mln. manat

2 108,0 mln. manat

2 118,0 mln. manat•
2 102,0 mln. manat

2 112,0 mln. manat

2 111,0 mln. manat

14 fevral 2009-cu il tarixli

14 aprel 2009-cu il tarixli•
14 dekabr 2008-ci il tarixli

12 may 2009-cu il tarixli

12 aprel 2009-cu il tarixli

20 dekabr 2002-ci il tarixli

20 fevral 2003-cü il tarixli•
24 yanvar 2003-cü il tarixli

10 mart 2003-cü il tarixli

24 aprel 2003-cü il tarixli

25 dekabr 2007-ci il tarixli

15 sentyabr 2008-ci il tarixli•
15 fevral 2008-ci il tarixli

15 mart 2008-ci il tarixli

25 sentyabr 2008-ci il tarixli

Sosial-iqtisadi idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin təhlili

Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və tələbatın ödənilməsi dərəcəsi•
Kompleks amillərin qarşılıqlı əlaqəsi

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu

Iqtisadi islahatların sosial nəticələri
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Əhali gəlirlərinin səviyyəsi və dinamikasının qiymətləndirməsi normativləri:

Sosial islahatların istiqamətlərinə aid edilmir:

Sosial sahələrdə əsas fondların ümumi dəyəri:

Sosial sferada əsas fondlar, onların təkrar istehsalı əsas hansı mənbəə hesabına maliyyələşdirilir?

Tələbatın ödənilmə dərəcəsi, istehlak səviyyəsi və onun quruluşu:

Əmək bazarında təklifin azaldılmasının hüquqi əsasına aiddir:

Yoxsulluq indeksi

Yoxsulluq əmsalı•
Mütləq yoxsulluq

Yoxsul həddi

Yoxsulluq faizi

Nominal, real, leqal və qeyri-qanuni gəlirlər

Nominal, real və sərəncamda qalan gəlirlər•
Nominal, real və ümumikriminal mənşəli gəlirlər

Əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər

Leqal və qeyri-qanuni gəlirlər

Sosial sığorta

Ekoloji təhlükəsizlik•
Əmtəə və gəlirlərin bölüşdürülməsi

Pensiya sisteminin islahatları

Sosial yardım

0.65

0.85•
0.8

0.75

0.7

Müxtəlif fondların vəsaitləri

Büdcə vəsaitləri•
Büdcədən kənar fondlar

Xeyriyyə fondları

Fiziki şəxslər, ailələr, müstəqil fondlar

Ticarət dövriyyəsi və istehlakın həcmi

Maddi rifah və onun əsas xüsusiyyətləri•
Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının səviyyəsi

Ümumi Daxili Məhsulun artımı xüsusiyyətləri

Sənaye məhsulunun həcmi və strukturu

Sosial yardım yerli biznesmenlərin və sahibkarların könüllü verdiyi yardımlar hesabına maliyyələşir

Immiqrasiyanın məhdudlaşdırılması, uşaq əməyinin azaldılması, mütləq təqaüdə gedilməsinin dəstəklənməsi•
Uşaq əməyinin azaldılması, iş həftəsinin azaldılması, sosial yardım



03.02.2016

54/86

308

309

310

311

312

313

Transfert ödəmələrə aiddir:

İnsan kapitalı kateqoriyasında rolu yoxdur:

Əmək ehtiyyatları göstəricisi:

Məşğulluq fəaliyyətinin qruplaşdırılma əlamətləri:

Insan kapitalı və onun rolu necə müəyyən olunur?

Işsizlik səviyyəsi necə hesablanır?

Sosial yardım məcburi sosial ayırmaların hesabına maliyyələşir

Sosial yardım xarici dövlətlərin verdiyi yardımlar hesabına maliyyələşir

Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir mənbələri

Büdcə hesabına dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən xərclər•
Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə əsasən formalaşan maliyyə mənbələri

Sahibkarıq fəaliyyəti hesabına formalaşan maliyyə mənbələri

Nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən maliyyə mənbələri

Əmək

Mübadilə•
Məsrəf

İnvestisiya

Mənfəət

Yeni iş yerlərinin açılması səviyyəsi

Iş qabiliyyətli əhalinin sayı•
Işsizliyin səviyyəsi

Əhalinin məşğulluğu və işə düzəltmə xidmətləri

Peşə hazırlığı və yenidən təhsil alma səviyyəsi

Məzmununa, keçirildiyi yerə, hərəkət üsuluna, müddətinə, iştirakçıların tərkibinə və sayına, keçirilmə üsuluna
görə

Iqtisadiyyatda çalışanlar, hərbi xidmətdə olanlar, istehsaldan ayrılmaqla təhsil alanlar•
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirlərinə əsasən

Istehlakın sosial inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi, gəlir və əmək haqqının diferensiasiyasının qarşısının
alınması məqsədi ilə

Insan kapitalı əhalinin rifah halını xarakterizə edir və ona görə də işçi qüvvəsinin keyfiyyət göstəricisi kimi
çıxış edə bilər

Insanların istehlakçı kimi, yalnız ayrı-ayrı dövrlər və hətta il ərzində deyil, bütün həyatları boyu öz gəlirlərinin
artmasına çalışırlar

•
Iqtisadi səmərəlilik, şəxsi azadlıq və mənəvi etik normalar

Əhalinin qidalanması və onların sağlamlığının qorunması

Insanların təhsilləri və peşəkar hazırlıqları haqqındakı qərarları, bununla bağlı olan xərcləri və gələcəkdə əldə
edə biləcək daha yüksək gəlirləri

Struktur işsizliyin işçi qüvvəsinə olan nisbəti

Işsizlik həcminin işçi qüvvəsinə olan nisbəti•
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Işsizliyin formaları:

Əmək pensiyası növlərinə aid deyil?

Təhsil və səhiyyədə özəlləşmə hansı halda mümkündür?

Sosial sferada kapital qoyuluşu

Bazarın fəaliyyətsizliyinin əsas səbəbləri:

Sahibkarlığın inkişafının tənzimləmə istiqamətlərinə daxildir

Işsizlik həcminin işçi qüvvəsinə cəmi

Işsizlik həcminin işçi qüvvəsinə hasili

Friksion işsizliyin işçi qüvvəsinə olan nisbəti

Ictimai, beynəlxalq, struktur, friksion, təbii, institutsional və tsiklik

Struktur, friksion, təbii, institutsional və tsiklik•
Gözlənilən, təbii, institutsional və tsiklik

Friksion, təbii, institutsional və müəyyən olunmuş

Təbii, institutsional və tsiklik

Əmək pensiyası

Maddi duruma görə əmək pensiya•
Yaşa görə əmək pensiyası

Əlilliyə görə əmək pensiyası

Ailə başçısını itirdiyənə görə əmək pensiyası

Əhatəli olmaqla

Rəqabət mühütü yaratmaq şərti ilə•
Dövlət idarəçiliyində qalmaqla

Tam xüsusi mülkiyyət verməklə

Maliyyə mənbəyi göstərilməklə

Hüquqi və fiziki şəxslərdən əldə olunan gəlirlər hesabına

Dövlət vəsaitləri hesabına•
Xarici mənbələrdən maliyyələşdirilən beynəlxalq layihələrlə proqramlar hesabına

Müəssisə (firma) vəsaitləri hesabına

Əhalinin gəlirləri hesabına

Pulun artıqlığı

İnflyasiya amili və işsizlikdən qalmağın qeyri-mümkünsüzlüyü•
İstehsalın azalması

Gəlirlərin azalması

Əhalinin təbii artımının azalması

Investisiya qoyuluşu

Dövlət tənzimlənməsinin normativ əsası və qanunvericilik bazası•
Mal və xidmət məhsulunun artımı siyasəti

Iqtisadi potensialın dövriyyəyə cəlb edilməsi

Iş yerlərinin açılması
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Mənzil fondunа tələbаt əhаlinin sаyınа görə аşаğıdаkı düsturlа hеsаblаnır:

Sosial təyinatlı mənzil fondu:

MKT-nın sahə kimi aşağıdakı özünəməxsus göstəriciləri var:

Mənzil probleminin iqtisadi tərəfi:

Mənzil tikintisinə tələb olunan əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi:

Tikinti məhsullarının topdan satış qiyməti:

Mt= (Əs - Sn) –Mf+Ms

Mt= (Əs х Sn) –Mf+Ms•
Mt= (Əs х Sn) + Mf+Ms

Mt= (Əs + Sn) –Mf+Ms

Mt= (Əs х Sn) – (Mf- Ms)

Dövlət və özəl mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən yaşayış
sahələrinin məcmusu

Dövlət və bələdiyyə mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən yaşayış
sahələrinin məcmusu

•
Dövlət mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən yaşayış sahələrinin
məcmusu

Bələdiyyə mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən yaşayış sahələrinin
məcmusu

Dövlət, bələdiyyə və özəl mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən
yaşayış sahələrinin məcmusu

Planlaşması, tikintisi, nəzarəti, sintetik dəyər, mütləq artım göstəriciləri

Planlaşması, tikintisi, istifadəsi, natural dəyər, nisbi artım göstəriciləri•
Planlaşması, tikintisi, istifadəsi, nisbi dəyər, mütləq artım göstəriciləri

Planlaşması, tikintisi, proqnozu, ümumi dəyər, nisbi artım göstəriciləri

Planlaşması, tikintisi, ölçüləri, natural dəyər, ümumi artım göstəriciləri

Əhalinin sərəncamında olan mənzil fondunun sahəsi ilə bağlıdır

Əhalinin sərəncamında olan mənzil fondunun istismarı ilə bağlıdır•
Əhalinin mənzil tələbatı ilə bağlıdır

Əhalinin sərəncamında olan mənzil fondunun keyfiyyəti ilə bağlıdır

Əhalinin sərəncamında olan mənzil fondunun natural dəyəri ilə bağlıdır

1 kv.m mənzil sahəsinin ümumi dəyərinə görə müəyyən edilir

1 kv.m mənzil sahəsinin orta dəyərinə görə müəyyən edilir•
1 kv.m mənzil sahəsinin minimum dəyərinə görə müəyyən edilir

1 kv.m mənzil sahəsinin natural dəyərinə görə müəyyən edilir

1 kv.m mənzil sahəsinin qiymətinə görə müəyyən edilir

QT =Md - Аx + ÖT + M

QT =Md + Аx + ÖT + M•
QT =Md x Аx + ÖT + M

QT =Md + Аx + ÖT - M

QT =Md + Аx - ÖT + M
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Normallaşdırılmış dövriyyə vəsaitləri qrupuna daxil edilir

Əmək normaları nəyə əsasən müəyyən edilir?

Neçə ay daha yüksək dərəcə üzrə işləmiş və ya ixtisas imtahanlarını vermiş işçinin ona yüksək ixtisas
dərəcəsi verilməsini işəgötürəndən tələb etmək hüququ vardır?

İşçinin aşağı salınan dərəcəsi nə vaxtartırıla bilər?

Əmək haqqının tərkibinə daxildir:

İşin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının əsas

hissəsi:

Əmək şəraiti ilə əlaqədar əvəzödəmək və ya həvəsləndirmək məqsədi ilə işçinin tarif maaşına, əmək

Əsas fondlar,xammal və materiallar

Köməkçi materiallar, yanacaq və tez sıradan çıxan əşyalar•
Əsas fondlarvə köməkçi materiallar

Əsas fondlar, yanacaq və enerji resursları

Əsas fondlar və tez sıradan çıxan əşyalar

ÜDM,hasilat normaları, və işçilərin say normalarına uyğun olaraq

Hasilat normaları, vaxt normaları, xidmət normaları və işçilərin say normalarına uyğun olaraq•
Hasilat normaları, məhsulun keyfiyyəti, xidmət keyfiyyəti və işçilərin say normalarına uyğun olaraq

Hasilat normaları, vaxt normaları və xidmətçilərin say normalarına uyğun olaraq

Məhsulun xüsusi çəkisi, vaxt normaları, xidmətçilərin say normalarına uyğun olaraq

Azı 1 ay

Azı 3 ay•
Azı 12 ay

Azı 2 ay

Azı 6 ay

Aşağı salındıqdan ən azı 5 ay sonra

Aşağı salındıqdan ən azı 3 ay sonra•
Aşağı salındıqdan ən azı 4 ay sonra

Aşağı salındıqdan ən azı 12 ay sonra

Aşağı salındıqdan ən azı 1 ay sonra

Aylıq tarif maaşı, xidmət güzəştləri və mükafatlar

Aylıq tarif maaşı, ona əlavələr və mükafatlar•
Aylıq tarif maaşıvə xidmət güzəştləri

Aylıq vəzifə maaşıvə xidmət güzəştləri

Aylıq vəzifə maaşı və ona əlavələr

Minimum əmək haqqı

Tarif maaşı•
Pensiya hissəsi

Sığorta hissəsi

Aylıq ödəniş
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haqqına müəyyən edilən əlavə ödənc:

Əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması məqsədi ilə əmək

haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və formada verilən həvəsləndirici pul vəsaiti:

Gündəlik tarif maaşları necə tapılır?

DSK-nin məlumatına əsasən 2012-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı neçə
nəfər olmuşdur?

DSK-nin məlumatına əsasən 2011-ci ildə əhalinin gəlirləri necə dəyişmişdir?

DSK-nin məlumatına əsasən 2011-ci il ərzində ölkə üzrə neçə mənzil özəlləşdirilmişdir?

DSK-nin məlumatına əsasən 2011-ci il ərzində banklar tərəfindən verilən ipoteka kreditlərin həcmi neçə

Növbəlilik haqqı

Əmək haqqına əlavə•
Xidmət güzəşti

Mükafat

Aylıq ödəniş

Yardım

Mükafat•
Əmək haqqına əlavə

Aylıq ödəniş

Növbəlilik haqqı

Əməyin ödənilmə dərəcəsinə uyğun olan illik tarif maaşının aylıq iş günü normasına bölünməsi yolu ilə

Əməyin ödənilmə dərəcəsinə uyğun olan aylıq tarif maaşının aylıq iş günü normasına bölünməsi yolu ilə•
Əməyin ödənilmə dərəcəsinə uyğun olan illik tarif maaşının gündəlik iş saatı normasına bölünməsi yolu ilə

Əməyin ödənilmə dərəcəsinə uyğun olan aylıq tarif maaşının gündəlik iş saatı normasına bölünməsi yolu ilə

Əməyin ödənilmə dərəcəsinə uyğun olan gündəlik tarif maaşının aylıq iş günü normasına vurulması yolu ilə

4620.1 min

4626.1 min•
4616.1 min

4576.1 min

4606.1 min

16.6% artaraq 27.4 mlrd. manata çatmışdır

19.6% artaraq 30.6 mlrd. manata çatmışdır•
18.6% artaraq 29.6 mlrd. manata çatmışdır

19.1% artaraq 30.2 mlrd. manata çatmışdır

17.6% artaraq 28.6 mlrd. manata çatmışdır

20200.0

17209.0•
14200.0

16205.0

19206.0
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manat təşkil etmişdir?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycan 187 dövlət
arasında neçənci yerdə qərarlaşıb?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycanda

insanların orta ömür uzunluğu neçə yaşdır?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycanda

adambaşına düşən illik gəlir neçə dollardır?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycanda təhsilin

səviyyəsi:

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycanlı ortalama
neçə il təhsil alır?

94.50 mln

95.54 mln•
90.50 mln

85.54 mln

92.54 mln

87-ci

91-ci•
81-ci

85-ci

97-ci

69.2 yaş

70.7 yaş•
72.2 yaş

60.7 yaş

69.4 yaş

8,660 min dollar

8,666 min dollar•
7,660 min dollar

8,606 min dollar

6,666 min dollar

96.5%

99.5%•
98.5%

95.5%

97.5%

7,9 il

8,6 il•
7,6 il

9,6 il
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycan gender

bərabərsizliyi indeksində neçənci yerdədir?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə, Azərbaycanlı

qadınların neçə faizi işləyir?

Çoxölçülü kasıblıq indeksinə görə Azərbaycanda əhalinin neçə faizi kasıb sayılır?

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə Azərbaycanlıların neçə

faizi dünya üzrə mütləq yoxsulluq - aclıq həddi sayılan həddə yaşayır?

İqtisadi qanunları qəbul edən orqan:

Sosial inkişafın tənzimlənməsinin əsas obyekti:

6,9 il

60-cı

50-ci•
58-ci

61-ci

55-ci

62.5%-i

59.5%-i•
65.5%-i

60.5%-i

62.5%-i

6.9%-i

5.3%-i•
6.3%-i

7.3%-i

8.3%-i

2%-i

1%-i•
1,3%-i

2,5%-i

3%-i

Beynəlxalq təşkilatlar

Milli Məclis•
İcra orqanları

Nazirliklər

Bələdiyyələr

Sərgilər

Tələbat sistemi•
Banklar

Ticarət müəssisələri
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Gəlirlərin tənzimlənməsinin əsas obyektləri:

Sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasının zəruriliyi bu normativlərlə şərtlənir

Əhali gəlirləri hansı normativlər əsasında qruplaşdırılır?

Əhali gəlirlərinin formalaşma şərtləri:

Işsizlik probleminin normativ əsasları:

Maddi rifah hansı normativ göstəricilər əsasında xarakterizə olunur?

İstehlak sistemi

Istehlak büdcəsinə daxil olan maddi və mənəvi nemətlərin məcmusu

Əmək haqqı, gəlirlər, əmək bazarı, məşğulluq, kadr hazırlığı, vergilər, sosial təminat, sosial müdafiə, mənzil
siyasəti, yığımın qorunması

•
Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürəti

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin
demoqrafik tərkibi

Hər hansı fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, vergilər və gömrük rüsumları

Istehlak olunan maddi və mənəvi nemətlərin məcmuu və tələbatın ödənilməsi və s.

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi və s.

•
Qeyri-istehsal təyinatlı obyektlər üzrə yeni texnologiyanın əldə edilməsi

Hər hansı fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına
əldə olunan gəlirlərin bölgüsü və s.

Sosial ədalət və iqtisadi səmərəlilik

Sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlirlər

Əmək fəaliyyətindən, mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan, transfert ödəmələr, nəzərə
alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən

•
Oğurluq, nəzərə alınmayan, pulsuz və yığıma yönəldilən, sosial texnologiyalardan

Aztəminatlı əhali qrupları üzrə güzəştli qiymətlərlə bölgü prinsiplərinə əsasən gəlirlər

Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə əsasən

Sosial-iqtisadi idarəetmə meyarlarına əsasən

Insanın fərdi xarakteristikaları, iqtisadi sistemin səmərəliliyi, regional xüsusiyyətlər, mülkiyyət formaları və s.•
Iqtisadi sistemin səmərəliliyi, regional xüsusiyyətlər, təşkilatı-iqtisadi idarəetmə

Iqtisadiyyatın qeüri-kommersiya sektorunun fəaliyyəti hesabına

Istehsal və istehlakın tarazlığı, dinamikası və artım sürətinə əsasən

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturu, əhalinin
demoqrafik tərkibi

Işsizlik səviyyəsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddəti•
Artıq işçi qüvvəsinin ixtisarı, yeni iş yerlərinin açılması

Yeni iş yerlərinin açılması, işsizlik səviyyəsi, işsizliyin yaranma tezliyi, işsizliyin müddəti

Yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai münasibətlərin humanistləşdirilməsi

Gəlirlərə görə təsnifatlaşır

Tələbat maddi və mənəvi nemətlərə olan ehtiyatlarla•
Təminat səviyyəsinə görə
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Desil əmsalı nədir?

Sosial qütbləşmədə aparıcı amillər:

Yaşayış minimumun hesablanması metodikası:

Iqtisadi artımın ekstensiv tipinin əsas amilləri:

Inflyasiyanın artım sürətindən asılı olaraq növləri:

Hansı balans modeli sosial sferada tətbiq olunur?

Ərzağın həcmi ilə

Əhali qruplarına görə ayrılır

Əhalinin yığım və xərcləri

Əhalinin gəlirlərinin differensasiya əmsalları•
Əhalinin orta aylıq gəlirləri

Natural gəlirlər

Əhalinin istehlak xərcləri əmsalları

Ev təsərrüfatına görə

Gəlirlərə görə•
Yaşa görə

Təhsilə görə

Ailə tərkibinə görə

İstehsal həcmi

İstehlak səbəti•
Əmtəə dövriyyəsi

Gəlirlər

İstehlak həcmi

istehlak qiymətlərinin artması

işçilərin sayının artırılması, iş vaxtının artırılması, əməyin elmi təşkili•
turizm islahatlarının həyata keçirilməsi

rəqabətin formalaşması, istehlak qiymətlərinin artması

həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi

Proqnozlaşdırılan, cari, makro və mikro

Mülayim, sürətli və ifrat•
Hiper, makro və mikro

Cözlənilən, qəfil, makro və mikro

Proqnozlaşdırılan və cari

İxrac balansı

Əhalinin gəlir və istehlak balansı•
İstehlak balansı

Idxal və ixrac balansı

Bölgü və nəzarət sistemi balansı
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Aşağıdakılardan hansılar sosial siyasətin subyektləri deyil?

Indeksləşdirmə əhalinin hansı gəlirlərinə və əmanətlərinə tətbiq olunur?

Tələbat funksiyasının meyar kimi qəbul edilməsində ölcü vahidi:

Məcmu istehlaka təsir edən amillər:

Tələbatı yaranma təbiətinə görə hansı növlərə ayrılır?

Istehlak strukturu hansı normativ göstəricilərlə müəyyən olunur?

Hakimiyyət orqanları

Aztəminatlı və işləməyən əhali•
İnstitutlar

Vətəndaşlar və sosial qruplar

Təşkilatlar

Mülkiyyətdən, sahibkarlıq fəaliyyətindən, vergilər və gömrük rüsumları hesabına əldə olunan gəlir
mənbələrinə görə

Işçilərin əmək haqqına, vətəndaşların əmanət banklarında olan əmanətlərinə, dövlət istiqrazları və digər
qiymətli kagızlara, təqaüdlərə və sosial müavinətlərə

•
Məzmununa, keçirildiyi yerə, hərəkət üsuluna, müddətinə, iştirakçıların tərkibinə və sayına, keçirilmə üsuluna
görə

Məşğuliyyət quruluşu, əmtəə təklifi, əhali gəlirləri, xidmət sahələrinin inkişafı və strukturuna görə

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən

Minimum məsrəflərin qəbulu

Tələbatın ödənilmə dərəcəsinin maksimumlaşması•
Orta illik tələbin ölcülməsi

İstehlakın tələbata yaxınlaşması

Ərzaq tələbatının maksimumlaşması

Miqrasiya

Gəlirlər•
Ailə tərkibi

İş yerləri

Məşğulluq

Real və normativ

Fiziki, sosial və intellektual•
Maddi və mənəvi

Qeyri-iqtisadi və iqtisadi

Fizioloji və mənəvi

Iqtisadi islahatların konsepsiyası və reallaşma mexanizmi baxımından

Ayrı-ayrı maddi nemətlərin bütövlükdə istehlak həcmində xüsusi çəkisi•
Xidmət sahələrinin sosial xidmətinin tənzimlənməsi mexanizmi formasında

Iqtisadi və sosial idarəetmənin metodoloji prinsipi kimi

Sosial-iqtisadi idarəetmə meyarlar əsasında
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Istehlak və gəlir normativləri arasında əlaqəni qiymətləndirmək üçün hansı təhlil metodologiyasından

istifadə olunur?

Dərəcələrarası fərqin məbləği, müxtəlif peşələr üzrə işlər yerinə yetirilərkən, habelə əlavə dəzgah və

qurğulara xidmətə görə yüksək əmək haqqı məbləğinin müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi şərtləri hansı

əsasla müəyyən edilir?

Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə görə dövlətin

müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ vardır" cümləsi harada
verilmişdir?

Minimum əmək haqqının istehlak minimumuna uyğun olması nə vaxt mümkün olur?

Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə 2014-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi nə
qədər təsdiq edilib?

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumunun məbləği 2014-cü il üçün ölkə üzrənə
qədər müəyyən edilib?

Balans

Reqressiya və korrelyasiya•
Faydalılıq effekti

Reqressiya

Korrelyasiya

Dövlət müqavilələri ilə

Kollektiv müqavilələrlə və əmək müqavilələri ilə•
Xüsusi müqavilələrlə

Əmək müqavilələri ilə

Kollektiv müqavilələrlə

Azərbaycan Respublikası Sağlamlıq haqqında qanununun 32 - ci maddəsində

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35 - ci maddəsində•
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28 - ci maddəsində

Azərbaycan Respublikası Sağlamlıq haqqında qanununun 35 - ci maddəsində

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 32 - ci maddəsində

Yalnız gəlirlərin artması şəraitində

Yalnız sabit iqtisadi vəziyyətdə və istehsalın müəyyən yüksək səviyyəsində•
Yalnız dövlətin iqtisadi siyasətinin gücləndirilməsi və məşğulluğun təmin olunması səviyyəsində

Əmək haqqlarının artması şəraitində

Yalnız alıcılıq qabiliyyətinin artması şəraitində

105 manat

100 manat•
136 manat

95 manat

125 manat

136 manat

125 manat•
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2014-cü il üçünyaşayış minimumunun məbləği pensiyaçılar üçün hansı məbləğdə müəyyən edilib?

2014-cü il üçün yaşayış minimumunun məbləği əmək qabiliyyətli əhali üçün hansı məbləğdə müəyyən
edilib?

2014-cü il üçün yaşayış minimumunun məbləği uşaqlar üçün hansı məbləğdə müəyyən edilib?

2013-cü ilin sentyabr ayından ölkədə minimum əməkhaqqı nə qədərdir?

Sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən yardımlanan səyahət:

Dünya təcrübəsinə əsasən turizm müəssisələri əldə etdikləri gəlirin neçə faizini reklama sərf edirlər?

•
105 manat

145 manat

116 manat

115 manat

103 manat•
125 manat

116 manat

105 manat

115 manat

136 manat•
125 manat

116 manat

105 manat

113 manat

103 manat•
116 manat

105 manat

115 manat

115 manat

105 manat•
95 manat

125 manat

85 manat

Sosial-mədəni turizm

Sosial turizm•
Mədəni turizm

Dövlət turizmi

Ritual turizm

8-10 %-ni

5-6 %-ni•
7-8 %-ni

2-3 %-ni
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Hökumət sosial təminat üzrə islahatlarını hansı əsasda həyata keçirir?

Qeyri-istehsal sferası sahələrində əmək haqqı səviyyəsinin müəyyən edilməsinin meyarı kimi əsas

götürülür:

Sosial dövlət haqqında deyilənlərdən hansı doğru deyil?

Sosial dövətdə idarəetmə forması:

BMT-nin himayəsi altında, yüzdən çox dövlət başçısının iştirak etdiyi sosial inkişafa dair Kopenhagen
sammiti neçənci ildə keçirilmişdi?

Sosial siyasətin subyektləri:

3-5 %-ni

İkisəviyyəli sosial təminat sisteminin qurulması prinsiplərinə əsaslanaraq

Üçsəviyyəli sosial təminat sisteminin qurulması prinsiplərinə əsaslanaraq•
Yuxarısəviyyəli sosial təminat sisteminin qurulması prinsiplərinə əsaslanaraq

Beşsəviyyəli sosial təminat sisteminin qurulması prinsiplərinə əsaslanaraq

Dördsəviyyəli sosial təminat sisteminin qurulması prinsiplərinə əsaslanaraq

İqtisadiyyatda orta əmək haqqı səviyyəsi

Sənayedə orta əmək haqqı səviyyəsi•
Dövlətdə orta əmək haqqı səviyyəsi

Sosial sahədə orta əmək haqqı səviyyəsi

Tikintidə orta əmək haqqı səviyyəsi

Sosial dövlətin sosial problemlərin həll olunmasında böyük rolu var

Sosial dövlətdövlətin total müdaxiləsini qəbul edir•
Sosial dövlət – demokratik dövlətdir

Sosial dövlətdə həm liberal, həm də sosialist dövlətin ən müsbət cəhətləri cəmləşmişdir

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikası sosial dövlət elan edilmişdir

Kapitalizm

Demokratiya•
Direktiv

Liberalizm

Sosializm

1997-ci ildə

1995-ci ildə•
1998-ci ildə

1996-cı ildə

1994-cü ildə

Vətəndaşlar və etnik qruplar, dini icmalar, xarıcı təşkilatlar və hakimiyyət orqanları

Vətəndaşlar və sosial qruplar, eləcə də, bunları təmsil edən institutlar, təşkilatlar və hakimiyyət orqanları•
Pensiyaçılar, müəssisə və təşkilatlar, dövlət

Xarici vətəndaşlar və sosial qruplar, eləcə də, bunları təmsil edən institutlar, təşkilatlar və hakimiyyət
orqanları
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Fövqaladə vəziyyətlərdə və yaxud sosial sığortanın əhatə etmədiyi yoxsul vətəndaşlara və ailələrə kömək
üçün təşkil edilmiş fəaliyyətlərin məcmusu:

Dövlətin vətəndaşlara və ailələrə müəyyən şəraitin reallaşması üçün həyata keçirdiyi xidmətlərin məcmusu:

Dövlətin öz məsuliyyətində olan fəaliyyətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin zərərinin ödənilməsinə yönəldilmiş

tədbirlərin məcmusu:

Sosial siyasət anlayış olaraq ilk dəfə nə vaxt və harada meydana gəlib?

Bu iqtisadi sistemin öz-özünə təbii şəkildə işlədiyinə və “görünməz əl”tərəfindən idarə edildiyinə inanılırdı:

Sosial xidmətlərin növləri qrupunadaxil deyil:

Sığorta olunan, sığorta edən və dövlət

Sosial xidmət

Sosial müavinət•
Sosial pensiya

Sosial sığorta

Sosial təzminat

Sosial sığorta

Sosial xidmət•
Sosial müavinət

Sosial təzminat

Sosial pensiya

Sosial müavinət

Sosial təzminat•
Sosial pensiya

Sosial xidmət

Sosial sığorta

XIX əsrin ikinci yarısında İtaliyada

XIX əsrin ikinci yarısında Almaniyada•
XIX əsrin ikinci yarısında Avstriyada

XIX əsrin ikinci yarısında ABŞ-da

XIX əsrin ikinci yarısında Fransada

Kapitalist dövlət

Liberal dövlət•
Demokratik dövlət

Sosial dövlət

Sosialist dövlət

Pullu xidmətlər qrupu

Qarışıq xidmətlər qrupu•
Güzəştli xidmətlər qrupu

Köməkçi xidmətlər qrupu

Pulsuz xidmətlər qrupu
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İnkişaf etmiş ölkələrdə"yeni" orta təbəqə kimi qəbul olunanlara aid deyil:

Həyat səviyyəsi göstəriciləri qrupuna daxil deyil:

1990-cı ildə BMT-nın İnkişaf Proqramı tərəfındən daxil edilmiş və həmin vaxtdan geniş surətdə istifadə

edilməyə başlanmışdır:

Yaşayış minimumu və sosial tələbat baxımından əmək haqqının differensasiyası necə müəyyən olunur?

Əhalinin əsas sosıal demoqrafık qruplarına daxil deyil:

Sosial qanunlar necə yaranır?

Şəxsi yardımçı təsərrüfatda yaradılan və əhalinin şəxsi istehlakına natural şəkildə daxil olan vəsaitlərin
dəyərini əks etdirir:

Azad sənət sahibləri

Menecerlər•
Fermerlər

Ziyalılar

Yüksək ixtisaslı fəhlələr

Əhalinin sosial stratifıkasiyası əmsalı

Məşğulluğun və işsizliyin səviyyəsi•
Əhali gəlirinin təmərküzləşməsi indeksi

Gəlir və xərclərin strukturu

Yoxsulluq və varlılıq həddi

İnsan hüquq və azadlıqları

İnsan inkişafı anlayışı•
Yoxsulluq anlayışı

Əmək məhsuldarlığı

İşçi qüvvəsi anlayışı

Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinin minimum pensiya səviyyəsinə nisbəti ilə

Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinin minimum əmək haqqı səviyyəsinə nisbəti ilə•
Orta illik əmək haqqının səviyyəsinin orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinə nisbəti ilə

Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinin yoxsulluq səviyyəsinə nisbəti ilə

Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinin minimum pensiya səviyyəsinə nisbəti ilə

Pensiyaçılar

Sənətkarlar•
Uşaqlar

Əlillər

Əmək qabiliyyətli əhali

Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası tərəfindən işlənib hazırlanır, Prezident tərəfindən təsdiq olunur

Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası tərəfindən işlənib hazırlanır, parlament tərəfindən təsdiq olunur•
Nazirlər Kabineti tərəfindən işlənib hazırlanır, parlament tərəfindən təsdiq olunur

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanır, parlament tərəfindən təsdiq olunur

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanır, Prezident tərəfindən təsdiq olunur
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Sağlamlıq indikatoruna təsir göstərən amillər:

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) “İnsan inkişafı indeksi 2011” hesabatına görə ölkə üzrə qiymətlər

nəzərə alınanda əhalinin neçə faizi minimum istehlak zənbilindən az qazanır?

Əhalinin alıcılıq fondunun həcmi planlaşdırılarkən:

2012-ci il aprelin 1-nə ölkəmizdə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği neçə manat təşkil edir?

Azərbaycanda 1 aprel 2012-ci il tarixə olan statistikaya əsasən, əmək pensiyası alan şəxslərin sayı neçə

nəfər təşkil edir?

Bütövlükdə «insan potensialı inkişafı» prosesi öz növbəsində aşağıdakı qlobal problemlərin həlli ilə həyata

keçirilə bilər. Hansı bura aid deyil?

Pul gəlırləri

Natural gəlırlər•
Şəxsi gəlırlər

Real gəlırlər

Nominal gəlırlər

Əmək şəraiti, məişət və ətraf mühit, ictimai iaşənin inkişaf səviyyəsi

Əmək şəraiti, məişət və ətraf mühit, texnologiya və maddi-texniki bazanın inkişaf səviyyəsi•
Həyat şəraiti, məişət və ətraf mühit, genetika, səhiyyənin inkişaf səviyyəsi

Əmək şəraiti, məişət və ətraf mühit, səhiyyənin inkişaf səviyyəsi

İctimai iaşənin inkişaf səviyyəsi, məişət və ətraf mühit, texnologiya və maddi-texniki bazanın inkişaf səviyyəsi

12.8%-i

15.8%-i•
11.5%-i

10.8%-i

12.5%-i

Ümumi gəlirlərdən əmtəə xərcləri, əmtəələrin artırılması üçün nəzərdə tutulan vasitələr çıxılır

Pul gəlirinin ümumi məbləğindən əmtəəsiz xərclər, əmtəələrin artırılması üçün nəzərdə tutulan vasitələr çıxılır•
Pul gəlirinin ümumi məbləğindən əmtəə xərcləri, əmtəələrin artırılması üçün nəzərdə tutulan vasitələr çıxılır

Pul gəlirinin ümumi məbləğindən əmtəəsiz xərclər, əmtəələrin artırılması üçün nəzərdə tutulmayan vasitələr
çıxılır

Pul gəlirinin ümumi məbləğindən əmtəə xərcləri, əmtəələrin artırılması üçün nəzərdə tutulmayan vasitələr çıxılır

120 manat

150 manat•
160 manat

130 manat

165 manat

1 265 430 nəfər

1 275 630 nəfər•
1 271 230 nəfər

1 272 330 nəfər

1 270 530 nəfər
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Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

Ümumi rifahın iqtisadi indeksinə daxil deyil:

Ekoloji siyasətin əsas istiqamətləri üzrə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəzifə və prinsiplərə aid

deyil:

Mədəniyyətin effektivliyi hansı düsturla hesablanır?. Burada Q-həyat fəaliyyətinin keyfiyyəti, N-xərclər,
T-vaxtdır.

İnsanın həyat fəaliyyətinin keyfiyyəti:

Dözümlülük prinsipi

Dövlətə hörmət və ailəyə hörmət prinsipi•
İnsan hüququnun gözlənilməsi

İctimai rifahın gözlənilməsi

Bərabərlik prinsipinin gözlənilməsi

Hər bir insanın təhsil almaq, sosial təminat və əmək hüququ vardır

Şəxsi rifah və ictimai rifah ayrı-ayrılıqda götürülməlidir•
«İnsan potensialının inkişafı» prosesi ancaq onların sosial, mədəni, etnik, siyasi və vətəndaşlıq hüquqlarının
reallaşdırılması yolu ilə həyata keçirilə bilər

İnsan bir çox bacarıqlarını ancaq vətəndaşlıq və siyasi hüquqları çərçivəsində reallaşdıra bilər

BMT-nin Baş assambleyası dekabr ayının 10-u 1948-ci ildə insan hüququ barədə Ümumi Bəyannamə qəbul
etmişdir

Mənzil təminatı

Yanğından mühafizə•
Səhiyyə

Təhsil

Turizm və rekreasiya

İnsanın həyat fəaliyyətini təmin edə biləcək ekosistemlərin və biomüxtəlifliyin təbii mühitinin olduğu kimi
qorunub saxlanılması

İnsanın həyat fəaliyyətini təmin edə biləcək ekosistemlərin və biomüxtəlifliyin təbii mühitinin yenilənməsi•
Ətraf mühitin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi və insan potensialının idarə edilməsinin müasir
üsullarından istifadə edilməsi

İndiki və gələcək nəsillərin rifahının yaxşılaşdırılmasını təmin edən, stimullaşdıran iqtisadi modellərin,
texnologiyaların yaradılması və istifadəsi

Eyni və müxtəlif nəsillərin nümayəndələri arasında təminatın ədalətlilik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsi

F=Q-N+T

F=Q/NT•
F=NQ/T

F=NT/Q

F=N+T-Q

Həyat fəaliyyətinin yeni keyfiyyətinə nail olmağa yardım edən maddi və mənəvi dəyər normalarına sərf
edilmiş vaxtdır

Onun ictimai və fərdi tələbatları ödəmə qabiliyyəti səviyyəsi ilə müəyyən edilir•
Elm, təhsil, etika, idarəetmə, hüquq, texnologiyalar, istehsal və istehlakın inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir

Təhsil, tərbiyə, elm, idarəetmə, texnologiya, istehsal, incəsənət, səhiyyə, ekologiya və digər sahələrə sərf
edilən maliyyə və əmək xərcləridir
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Cəmiyyətin mədəni səviyyəsi:

İnsanın mədəni səviyyəsi:

Həyat fəaliyyəti keyfiyyətinin artması, inkişafa sərf edilən vaxtın və xərclərin azaldılması aşağıdakılarla
müəyyənləşir. Hansı doğru deyil?

Həyat fəaliyyəti keyfiyyətinin artması, inkişafa sərf edilən vaxtın və xərclərin azaldılması bununla
müəyyənləşmir?

Istehlak davranışı nədir?

Istehlakın struktur təhlili hansı normativlərə əsaslanır?

Onun bilik, bacarıq, mütəşəkkillik, mənəviyyatlılıq və yaradıcı fəaliyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur

Onun bilik, bacarıq, mütəşəkkillik, mənəviyyatlılıq və yaradıcı fəaliyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur

Elm, təhsil, etika, idarəetmə, hüquq, texnologiyalar, istehsal və istehlakın inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir•
Həyat fəaliyyətinin yeni keyfiyyətinə nail olmağa yardım edən maddi və mənəvi dəyər normalarına sərf
edilmiş vaxtdır

Onun ictimai və fərdi tələbatları ödəmə qabiliyyəti səviyyəsi ilə müəyyən edilir

Təhsil, tərbiyə, elm, idarəetmə, texnologiya, istehsal, incəsənət, səhiyyə, ekologiya və digər sahələrə sərf
edilən maliyyə və əmək xərcləridir

Təhsil, tərbiyə, elm, idarəetmə, texnologiya, istehsal, incəsənət, səhiyyə, ekologiya və digər sahələrə sərf
edilən maliyyə və əmək xərcləridir

Onun bilik, bacarıq, mütəşəkkillik, mənəviyyatlılıq və yaradıcı fəaliyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur•
Həyat fəaliyyətinin yeni keyfiyyətinə nail olmağa yardım edən maddi və mənəvi dəyər normalarına sərf
edilmiş vaxtdır

Onun ictimai və fərdi tələbatları ödəmə qabiliyyəti səviyyəsi ilə müəyyən edilir

Elm, təhsil, etika, idarəetmə, hüquq, texnologiyalar, istehsal və istehlakın inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir

İntensiv faktorlar

Şəxsiyyətin mədəniyyəti və onun yaxşı yemək istəyi•
Elm və yüksək texnologiyaların səviyyəsi

Əmək mədəniyyəti bölüşdürmə münasibətləri

Ümumi ictimai məhsul və milli gəlirin səviyyəsi

İstehlak mədəniyyəti

İdarəetmənin struktur təkmilləşdirilməsi•
İctimai əməyin təşkili və stimullaşdırılması

Dövlətin hüquqi və etik sisteminin effektivliyi

Səhiyyə, ekologiya, fiziki hazırlıq, idmanın inkişaf səviyyəsi

Dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri, xüsusi vəsaitlər sistemidir

Əhali qruplarının istehlak prosesində qəbul etdiyi qərarların nəticəsidir•
Əhalinin zəruri olan ehtiyaclarının ödənilməsi prosesidir

Əmək haqqının və pensiya təminatının nisbətinin müəyyənləşdirilməsi göstəricisidir

Işsizlik həcminin işçi qüvvəsinə olan nisbəti kimi başa düşülür

Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddinin müəyyən olunması
prinsipləri əsasında

•
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Istehlak formaca hansı xidmətlərə bölünür?

Tələbatın formalaşmasına təsir edən normativ göstəricilər:

Sosial yardıma aid edilmir:

Sosial transfertlərə aşağıdakı normativ göstəricilər aid olunur:

Sosial xidmətlərin növləri:

Ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmət növləri üzrə ayrı-ayrı sahələrin məhsullarının istehlak həcmində xüsusi çəkisinə
görə

•
Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsipləri əsasında

Əhalinin müxtəlif sosial risqlərdən sığortalanmasının təşkili prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər
əsasında

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsiplərinə əsasən

Konsaltinq və maddi xidmətlər istehlakına

Maddi və mənəvi xidmətlər istehlakına•
Konsaltinq və mənəvi xidmətlərə

Lizinq və mənəvi xidmətlərə

Marketinq və maddi xidmətlərə

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab

Coğrafi-iqtisadi, iqtisadi, əhali və ekoloji amillər•
Məhsulların keyfiyyəti, çeşidi və texniki-iqtisadi göstəriciləri

Iqtisadi sistemin səmərəliliyi, sahə, müəssisə, regional xüsusiyyətlər, mülkiyyət formaları

Sosial tənzimləmənin maliyyə əsasları

Dotasiyalar

Təqaüdlər•
Sosial transferlər

Maliyyə yardımı

Müxtəlif növ güzəştlər

Müvəqqəti sərbəst vəsaitlərin dövriyyəsindən gəlirlər

Pensiyalar və yardımlar, sosial sığorta ödənişləri, müxtəlif təyinatlı birdəfəlik kompensasiyalar, işsizlər və
aztəminatlı əhali təbəqələrinə müavinətlər

•
Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, işsizlər və aztəminatlı əhali təbəqələrinə müavinətlər

Əmək gəlirləri, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər və sosial sığorta ödənişləri

Maliyyə-kredit sistemi vasitəsilə əldə edilən gəlirlər

Həyat şəraiti üçün normal şəraitin yaradılması, elmi-texniki inqilab, yaradıcı əməyin inkişaf etdirilməsi, ictimai
münasibətlərin humanistləşdirilməsi prinsipləri

Sosial-tibbi, psixoloji-pedoqoji, sosial-hüquqi, sosial-məişət, sosial-məsləhət, zəmanətli xidmətlərin məcmusu,
sosial adaptasiya, əlillərin reabilitasiyası və s.

•
Sosial reklam və təbliğat, sosial layihələrin həyata keçirilməsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial
qulluq, sosial mobillik, sosial nəzarət və s

Əmək haqqının və pensiya təminatınınnisbətinin müəyyənləşdirilməsi, onun minimal səviyyəsi, normativdən
artıq əmək stajına, xüsusi əmək şəraitinə görə əlavə ödəmələr şəklində həvəsləndirmə elementlərin istifadəsi

Işsizliyə görə ödənişlər, dövlət büdcəsinə yığılan vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri və xüsusi
vəsaitlər
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Sosial işin əsas vəzifələridir:

Dünya təcrübəsində yoxsulluq həddinin müəyyən edilməsi metodları:

Əhali yığımının motivi:

Müasir vətəndaş cəmiyyəti neçə sektorlardan ibarətdir?

Qeyri-kommersiya fəaliyyətinin əsas istiqamətləri:

Vençur investisiyalaşması nədir?

Təhsil sistemi islahatının kommunitar modeli nəyə əsaslanır?

Nəqd və nəqdsiz pul ödənişləri, natural mədaxil, pulsuz və güzəştli xidmətlər

Sosial reklam və təbliğat, sosial layihələrin həyata keçirilməsi, sosial ekspertiza, sosial uyğunlaşma, sosial
qulluq, sosial mobillik, sosial nəzarət və s.

•
Pensiyalar və yardımlar, sosial sığorta ödənişləri, müxtəlif təyinatlı birdəfəlik kompensasiyalar, işsizlər və
aztəminatlı əhali təbəqələrinə müavinətlərin verilməsi

Zəmanətli xidmətlərin məcmusu, sosial adaptasiya, əlillərin reabilitasiyası

Sosial-tibbi, psixoloji-pedoqoji, sosial-hüquqi, sosial-məişət, sosial-məsləhət, zəmanətli xidmətlərin məcmusu,
sosial adaptasiya

Nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi

Mütləq və nisbi yoxsulluq həddi•
Mütləq, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi

Əsaslandırılmış, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi

Istehlak standarlarına uyğunlaşdırılmış, nisbi və proqnozlaşdırılan yoxsulluq həddi

Əlavə gəlir olduqda

Perspektiv istehsal və tələbat ücün vəsait toplamaq•
Xərclərə qənaət etmək və yığım

Gəlirlər çox olduqda

Xərcləmək bilmədikdə

6.0

3.0•
2.0

4.0

5.0

Bank sektoru

İctimai təşkilatlar•
Partiyalar

Səhiyyə ocaqları

Təhsil müəssisələr

Təhsilin inkişafına kapital qoyuluşu

Elmi layihələrin reallaşmasına qoyulan vəsait•
Elmin inkişafına qoyulan vəsait

Elmin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi

Elmi tədqiqatların qeyri-kommersiya üsulu ilə inkişafı
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Səhiyyədə səmərəliliyin iqtisadi aspektlərinə aiddir:

Risk amillərinin ikinci qrupuna aiddir:

Sağlamlıq risk amillərinin III qrupu:

Mədəniyyət müəssisələrinin planları tərtib edilərkən hansı normativlərdən istifadə olunur?

Mənzil kommunal sektorunda qiymət əmələgəlmənin əsaslarına aiddir:

Mədəniyyət müəssisələrinin planları tərtib edilərkən hansı normativlərdən istifadə olunur?

Təhsil alanların mədəni inkişafa arientasiyasına

Təhsil seçimi azadlığına•
Xarici dillərin və yeni informasiya tuxnologiyalarının öyrənilməsinə

Ictimai həmrəyliyin dəyərliliyinə

Şəxsi ləyaqət hissinə

Xəstəliklərin ilkin profilaktikası sağlam həyat tərzi, risk amilləri ilə mubarizələrdir

Ölkənin iqtisadiyyatına töhvəsini, ümumidaxili məhsul, milli gəlir və s. daxil olmaqla qiymətləndirilir•
Diaqnostik tədqiqatların keyfiyyəti və nəticəliliyi, müalicəvi və profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
səciyyələndirilir

İnsanın həyat keyfiyyəti və onun rifah halı, sosial zəmanətlərin reallaşdırılmasıdır

İnsanların sağlamlığının mühafizəsi xidmətlərinin sosial və iqtisadi tənzimləyicilərinin aşkara çıxarılmasıdır

Cinayətin artımı, istehlak səbəti dəyərinin artması, əyyaşlığın artım

Cəmiyyətin təbəqələşməsi, pisləşən ekoloji vəziyyət, pisləşən əmək şəraiti•
Narkomaniyanın artımı

Qidalanma problemi, işsizlərin artımı

Sosial iqtisadi böhran

İstehlak səbəti dəyərinin artması

Siqaret çəkmək və əyyaşlığın artımı•
İnkişaf etməmiş qanunvericilik

Maliyyə vəsaitlərinin və ehtiyatların xaricə axını

Mühacirlərin, işsizlərin artımı

Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri,
cümlədən sosial-iqtisadi, demoqrafiya amilləri

Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri,
pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər

•
Işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri, pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə
rəqəmlər, sosial-iqtisadi amillər

Pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər, demoqrafiya amilləri

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatları, o cümlədən sosial-iqtisadi amillər

Mənzilin keyfiyyəti

Bazar qiyməti•
Maya dəyəri

Alıcılıq qabiliyyəti

Təminat səviyyəsi
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Təbii inhisarların alt sahələrinə aiddir:

Mədəniyyətin effektivlik formulu:

Rifah haqqında hansı doğru deyil?

Məhsul vahidi istehsalına sərf olunan zamanın miqdarı ilə ölçülür:

Mədəniyyətin faydalı iş əmsalı:

Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri,
cümlədən sosial-iqtisadi, demoqrafiya amilləri

Gəlirdən büdcəyə köçürülən normativlər, işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri,
pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər

•
Işlərin və xidmətlərin növ və həcmi sahəsində dövlət sifarişləri, pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə
rəqəmlər, sosial-iqtisadi amillər

Pullu və pulsuz xidmətlərin həcmi üzrə rəqəmlər, demoqrafiya amilləri

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlumatları, o cümlədən sosial-iqtisadi amillər

Yüngül sənaye sahələri

İnfrastruktur sahələri•
İstehsal sahələri

Qeyri-istehsal sahələri

Neft sənayesi sahələri

Parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, insanın və cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, həyat
fəaliyyəti keyfiyyətinin ölçü vahidinin yaradılması üçün ümumi sosiokulturoloji tədqiqatların aparılması tələb
olunur

Parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, insanın və cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, həyat
fəaliyyəti keyfiyyətinin ölçü vahidinin yaradılması üçün xüsusi sosiokulturoloji tədqiqatların aparılması tələb
olunur

•
Parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, insanın və cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, həyat
fəaliyyəti keyfiyyətinin ölçü vahidinin yaradılması üçün xüsusi sosial tədqiqatların aparılması tələb olunur

Parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, insanın və cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, həyat
fəaliyyəti keyfiyyətinin ölçü vahidinin yaradılması üçün xüsusi kulturoloji tədqiqatların aparılması tələb
olunur

Parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, insanın və cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, həyat
fəaliyyəti keyfiyyətinin ölçü vahidinin yaradılması üçün xüsusi proqramların hazırlanması tələb olunur

Rifah - əmək məhsuldarlığı, faydalı iş əmsalı və mədəniyyətin entropiya səviyyəsindən daha çox asılıdır

Rifah mədəni insanın şüurlu tələbatı olmaqla, bilik, bacarıq, mütəşəkkillik və pozitiv mənəviyyat səviyyəsi ilə
müəyyənləşir

•
Rifah müasir dövlət və cəmiyyətlərin mədəniyyət effektivliyi, eləcə də inkişaf səviyyəsi haqqında fikir
söyləməyə imkan verən əsas göstəricidir

Rifah əhalinin zəruri ruhi və maddi nemətlərlə - insan həyatını təmin edən predmet, xidmət və şəraitlə təmin
olunmasıdır

Rifah, müəyyən dövr ərzində yaradılmış nemət, xidmət və predmetlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi ilə ölçülür

Yaradıcı (qurucu) əmək

Əmək məhsuldarlığı•
Sərf olunmuş ümumi enerji

Sərf olunmuş faydalı enerji

Sosial-mədəni entropiya

Fəaliyyət prosesində sərf olunan ümumi enerji miqdarı ilə işlənən faydalı enerjinın nisbəti ilə müəyyən edilir

•
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Mədəniyyətin entropiyası:

Kulturologiyada bir sistem olan konkret lokal mədəniyyətin tam və ya onun bir hissəsinin deqradasiyası:

Mədəni insanın formuluna daxil deyil:

Əsas intellektual keyfiyyət tipi deyil:

Ağıllı, xeyirxah və təhsilli bərabərdir:

Şəxsi mədəniyyətə təsir faktorları deyil:

Fəaliyyət prosesində işlənən faydalı enerji ilə sərf olunan ümumi enerji miqdarının nisbəti ilə müəyyən edilir•
Fəaliyyət prosesində işlənən faydalı enerji ilə sərf olunan ümumi enerji miqdarının fərqi ilə müəyyən edilir

Fəaliyyət prosesində işlənən faydalı enerji ilə sərf olunan ümumi enerji miqdarının cəmi ilə müəyyən edilir

Fəaliyyət prosesində işlənən faydalı enerji ilə sərf olunan ümumi enerji miqdarının hasili ilə müəyyən edilir

Sərf edilmiş faydalı enerji çıxılsın sərf edilmiş ümumi enerji

Sərf edilmiş ümumi enerji çıxılsın sərf edilmiş faydalı enerji•
Sərf edilmiş faydalı enerji bölünsün sərf edilmiş ümumi enerji

Sərf edilmiş ümumi enerji ilə sərf edilmiş faydalı enerjinin cəmi

Sərf edilmiş ümumi enerji bölünsün sərf edilmiş faydalı enerji

Iqtisadi entropiya

Sosial-mədəni entropiya•
Mədəni entropiya

Sosial entropiya

Sosial-iqtisadi entropiya

Yaradıcı fəaliyyət

İdarəetmə•
Bilik

Mütəşəkkillik

Mənəviyyat

Ağılsız

İstedadlı•
Ağıllı

Təhsilli

Yaradıcı

Sivil eqoist

Mədəniliyin daha yüksək pilləsi•
Pozitiv uyğunluq

Mədəniyyəti yaradan, elitar ziyalılıq nümayəndəsi

Humanist, pozitiv, amma zəif

İrsi keyfiyyətlər

Səhiyyə•
Təhsil

Ailə tərbiyəsi
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Mənzil kommunal təsərrüfatına daxil olan ali sahə:

Mənzilin keyfiyyət göstəriciləri:

Mənzil tikintisi nə ilə müəyyənləşir?

Beynəlxalq turizm xidmətlərinə aiddir:

Turizmdə iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə aiddir:

Turist rayonu hansı göstəricilərə malik olmalıdır?

Kollektiv və mühitin sosial mühiti

Yaşıllaşdırma və tariflər

Yaşıllaşdırma•
Artım tempi

Xammal

Tariflər

Mənzil sahəsi

Sosial obyektlər•
Tikinti sahəsi

Mənzil bazarı

İqtisadi quruluş

Kompleks təsərrüfat ilə

Mənzil bazarı ilə•
Tikinti materialları ilə

Kommunal təsərrüfatı ilə

Mənzil təsərrüfatı ilə

Rəqabət qabiliyətli mühitin yaradılması

Dövlətin milli sərhədlərindən kənarda həyata keçirilən səyahətlər•
Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkili

Hər hansı bir ölkənin daxili və onun sərhədlərindən kənarda təşkil olunan səyahətlər

Milli turizm siyasətinin beynəlxalq səviyyədə davamıdır

Turizmin ekoloji istiqamətləndirilməsi

Dövlət miqyasında turizm firmalarının istehsal-xidmət və region əhalisinin turist xidmətlərinin təşkilində
mənfəətin əldə olunmasını bildirir

•
Turizm bazarının seqmentləşməsi

Mehmanxanaların xidmət standartlarına uyğunluğunun təyin olunması

Marketinq tədqiqatları, biznes planların əsaslandırılması

Turizmin inkişafına demoqrafik amillərin təsiri olmalı

Turist maraqlarına malik obyektlərə malik olmalı•
Gömrük güzəştlərinə malik olmalı

Rayonlaşmanın prinsiplərinə uyğun olmalı

Ictimai-təşkilatı struktura malik olmalı
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İqtisadi təhlilin aparılmasının mərhələsi deyil:

Nəzarət funksiyasına aid deyil:

Nəzarətin neçə əsas növü vardır?

İlkin nəzarət:

Cari nəzarət:

İş qurtardıqdan sonra və ya ona ayrılan vaxt qurtarandan sonra baş verir:

Enerji resursları deyil:

Şirkətin davamlı işləməsi üçün təkliflərin verilməsi və təkliflərin reallaşdırılmasına nəzarət

Göstəricilərin hesablanması və dəyişdirilməsi•
İqtisadi təhlilin proqramının hazırlanması

Təhlil üçün tələb olunan məlumatların seçilməsi və yoxlanılması

Göstəricilərin analitik işlənməsi və müqayisəsi

Nəzarət, həmçinin uğurlu fəaliyyət üçün işçilərin stimullaşdırılması və ya əksinə, uğursuz fəaliyyət üçün
onların cəzalandırılması üçün də istifadə oluna bilər

Göstəricilərin analitik işlənməsi və müqayisəsi•
Təşkilatın öz məqsədlərinə çatmasının təmin edilməsi

Nəzarət prosesi standartlar qoyulmasından, faktiki əldə olunmuş nəticələrin bu standartlarla ölçülməsindən
və lazım gələrsə düzəlişlər aparılması

Nəzarət qarşıya çıxan problemlərin aşkar edilməsi və həll edilməsi

5.0

3.0•
2.0

4.0

6.0

Bu nəzarət dolayı yolla olur

Müəyyən siyasət, üsul və qaydalar formasında həyata keçirilir•
Bu nəzarət texnoloji proseslərə şamil edilir

İşin getdiyi müddətdə və adətən fəhlənin işinə rəislər tərəfindən nəzarət formasında həyata keçirilir

Bu nəzarət işçi personala şamil edilir

Müəyyən siyasət, üsul və qaydalar formasında həyata keçirilir

İşin getdiyi müddətdə və adətən fəhlənin işinə rəislər tərəfindən nəzarət formasında həyata keçirilir•
Standartlar hazırlanır, layihələr təsdiqlənir, norma və normativlər müəyyənləşdirilir

Bu nəzarət işçi personala şamil edilir

Bu nəzarət dolayı yolla olur

Standart nəzarət

Yekun nəzarət•
Cari nəzarət

İlkin nəzarət

Son nəzarət
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Enerji resurslarından səmərəli və qənaətlə istifadə etmək məqsədilə onların istehsalı, emalı, çevrilməsi,

nəqli, saxlanılması, uçotu və istehlakı proseslərinin hüquqi, təşkilati və maliyyə-iqtisadi tənzimlənməsi yolu ilə

həyata keçirilən dövlət siyasəti:

Texnika və texnoloqiyanın inkişafının müasir mərhələsində ətraf mühitə texnoqen təsirin azalması şərtilə

enerji resurslarından iqtisadi cəhətdən daha çox fayda ilə istifadə edilməsi:

Konkret istehsal, məhsul, iş və xidmət üçün istifadə edilən enerji resurslarının reqlamentləşdirilmiş miqdarı:

Bərpa olunan enerji mənbələri deyil:

ABŞ Prezidenti C. Kennedinin 15 mart 1962-ci ildə “İstehlakşıların hüquqlarının müdafiəsinə dair qəbul
etdiyi bəyanatda hansı məsələ yox idi?

1975-ci ildə Avropa Birliyi “İstehlakçıların hüquqlarının tanınması” haqqında regional sənəd qəbul edib.

İstilik enerjisi

Boru təhcizatı•
Neft və neft əhsulları

Qaz təhcizatı

Elektrik enerjisi

Enerji məhsulları siyasəti

Enerjiyə qənaət siyasəti•
Enerjiyə ilkin nəzarət siyasəti

Enerjiyə cari nəzarət siyasəti

Enerji resursları siyasəti

Enerji resurslardan müntəzəm istifadə

Enerji resurslarından səmərəli istifadə•
Enerji resurslarından qənaətli istifadə

Enerji resurslarından az istifadə

Enerji resurslarından məhdud istifadə

Enerji resurslarından istifadə normaları

Enerji resurslarının istehlakı normativləri•
Enerjidən istifadə normativləri

Enerji resursları normativləri

Enerji resurslarının istehlakı normaları

Yerin istilik axınları

Neft•
Günəş

Külək

Dəniz

Eşidilmək hüququ

Sağlamlıq hüququ•
Seçim etmək hüququ

Təhlükəsizlik hüququ

Məlumat almaq hüququ
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Sənəddə bu hüquq yoxdur::

1985 –ci ildə BMT “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə dair” Rəhbər Prinsiplər qəbul etdi. Bu

Prinsiplərdə hansı hüquqlar təsbit olunmamışdır?

Ticarət və ictimai iaşədə özəlləşmənin əsas xüsusiyyətləri

Şüurun qidası deyil:

Hisslərin qidası deyil:

Azərbaycanda 1 aprel 2012-ci il tarixə olan statistikaya əsasən yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq

məbləği neçə manatdır?

Mədəniyyətin inkişafının obyektiv-tarixi amillərinə aid deyil:

İstehlakçının təhsil və məlumat hüququ

İstehlakçının istirahət etmək hüququ•
İstehlakçıların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin müdafiəsi hüququ

İstehlakçıların iqtisadi maraqlarının müdafiəsi hüququ

İstehlakçıya dəyən zərərin ödənilməsi hüququ

Məlumat almaq hüququ

Tələbatların ödənilməsi hüququ•
Əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququ

Seçim etmək hüququ

Təhlükəsizlik hüququ

Icarəyə

Bütövlükdə•
Satmaq yolu ilə

Hissə-hissə

Pulsuz

İnformasiya

İncəsənət•
Təhsil

Elm

Maarif

İncəsənət

İdrak•
Məhəbbət

Dostluq

İnam

160 manat

166 manat•
172 manat

162 manat

156 manat
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Sosial normativ nə ilə müəyyən olunur?

Maliyyə normalarına aid deyil:

Vergi haqqında qeyd olunanlardan hansı səhfdir?

Sosial sahələr təşkilati quruluş kimi hansı modellə tənzimlənir?

Sosial sahələrin idarə edilməsinin təşkilati quruluşu necə tənzimlənir?

Dövlət işsizlərə aşağıdakı zəmanətləri verir. Hansı səhfdir?:

Mədəni mübadilə

Maddi şərait•
Təbii-coğrafi şərait

Genetik kod

Sosial mühit

Sosial hüquqla

Maliyyə imkanları ilə•
Vergi dərəcələri ilə

Iqtisadiyyatın inkişafı ilə

Sosial vəziyyətlə

Ailənin imkanları

Sosial müdafiə•
Ailənin gəlirləri

Müxtəlif təşkilatlar tərəfindən verilən vəsait

Ailənin kredit vəsaitləri

Aztəminatlı ailələrdən vergi tutulmur

Gəliri az olan hüquqi şəxslərdən vergi tutulmur•
Vergi mahiyyət etibarilə iqtisadi və sosial yönlü mexanizmdir

Mənfəət vergisi norması çox olduqda sahibkara və şəxsi gəlirlərin artımına ziyan vurur

Əmək haqqısı minimum olan işçilərdən vergi tutulmur

Elmi-normativ

Məqsədli-normativ•
Sosial-normativ

Iqtisadi-normativ

Normativ-idarəetmə

Dövlət tərəfindən

Birbaşa və dolayı•
Dolayı

Birbaşa

Qarşılıqlı əlaqədə

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vasitəçiliyi ilə işin seçilməsi və işədüzəltməyə köməklik göstərilməsinə

Ödənişsiz ictimai işlərdə iştirak etmək imkanının yaradılmasına•
Məşğulluq növünün, müxtəlif əmək rejimli işin sərbəst seçilməsinə
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İşsizlər kim hesab olunur?

İctimai işlər hesab olunmur:

Ehtiyac meyarı nə deməkdir?

Sosial yardım hansı müddətə təyin edilir?

Sosial yardımın təyin olunması zamanı ailə tərkibində nəzərə alınmayan şəxslər kimlərdir?

Işdən əsassız çıxarılmaların, və ya işə qəbuldan əssasız imtina olunanların Əmək Məcələsinə müvafiq olaraq
hüquqi müdafiəsinə

İşsiz statusu alanlar üçün işsizliyə görə müavinətin ödənilməsinə

Özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən işə və ya qazanca sahib olmayan, dövlət məşğulluq xidmətində iş
axtaran və ya işləməyə hazır və qadir olan şəxslər kimi qeydiyyatdan keçən və bu xidmət tərəfindən münasib
iş təklifini almayan, əmək qabiliyyətli yaşda olmayan vətəndaşlar

Özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən işə və ya qazanca sahib olmayan, dövlət məşğulluq xidmətində iş
axtaran və ya işləməyə hazır və qadir olan şəxslər kimi qeydiyyatdan keçən və bu xidmət tərəfindən münasib
iş təklifini almayan, əmək qabiliyyətli yaşda olan vətəndaşlar

•
Özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən işə və ya qazanca sahib olmayan, dövlət məşğulluq xidmətində iş
axtaran və ya işləməyə hazır və qadir olmayan şəxslər kimi qeydiyyatdan keçən və bu xidmət tərəfindən
münasib iş təklifini almayan, əmək qabiliyyətli yaşda olan vətəndaşlar

Özlərindən asılı olan səbəblər üzündən işə və ya qazanca sahib olmayan, dövlət məşğulluq xidmətində iş
axtaran və ya işləməyə hazır və qadir olan şəxslər kimi qeydiyyatdan keçən və bu xidmət tərəfindən münasib
iş təklifini almayan, əmək qabiliyyətli yaşda olan vətəndaşlar

Özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən işə və ya qazanca sahib olmayan, dövlət məşğulluq xidmətində iş
axtaran və ya işləməyə hazır və qadir olan şəxslər kimi qeydiyyatdan keçən və bu xidmət tərəfindən münasib
iş təklifini alan, əmək qabiliyyətli yaşda olan vətəndaşlar

Yükləmə-boşaltma işləri

Şəxsi tikinti işləri•
Ərazilərin abadlaşdırılması

Yaşayış obyektlərində müxtəlif növ işlər

Xəstəxanalarda müxtəlif növ işlər

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət sosial
yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən kənar hər il üçün təsdiq olunan həddir

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət sosial
yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi ilə birgə hər il üçün təsdiq olunan həddir

•
Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış mühitindən asılı olaraq ünvanlı dövlət sosial
yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi ilə birgə hər il üçün təsdiq olunan həddir

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət sosial
yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi ilə birgə hər ay üçün təsdiq olunan həddir

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olmayaraq ünvanlı dövlət sosial
yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi ilə birgə hər il üçün təsdiq olunan həddir

3 ay müddətinə

1 il müddətinə•
2 il müddətinə

1,5 il müddətinə

6 ay müddətinə

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları

Təhsil alanlar•
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Sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

Pul müavinətlərinin hansı növləri vardır?

Aztəminatlı əhali qrupunun dəstəklənməsi siyasəti aşağıdakıları nəzərdə tutur:

Müavinət nədir və nə vaxt verilir?

Ev təsərrüfatının sosial-iqtisadi rolu:

Təhsil siyasəti prinsiplərinə aid deyildir:

Tam dövlət təminatında olan şəxslər

Müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər

Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər

Strateji planlaşma

Maliyyə vergi mexanizmi•
Təşkilati quruluş

Investisiya qoyuluşu

Marketinq planlaşması

Sosial sığorta üzrə, universal və yardımlar

Sosial sığorta üzrə, universal və sosial müavinətlər•
Univevsal və sosial müavinətlər

Sosial sığorta üzrə və sosial müavinətlər

Sosial sığorta və universal müavinətlər

Pul-kredit sistemi

Təqaud sistemi, sosial müdafiə təminatı•
Vergi siyasəti

Büdcə sisteminin islahat proqramı

Gömrük siyasəti

Müəyyən əmək fəaliyyəti sahələrində təyin olunmuş iş stajına çatdıqdan sonra aybaay verilən zəmanətli pul
ödəmələridir

Işdə müvəqqəti fasilə yarandıqda, müəyyən hallarda əlavə xərcləri təzminatlandırmaq ehtiyacı yarandıqda
verilən zəmanətli pul ödəmələridir

•
Əmək qabiliyyətini itirmiş vətəndaşlara, onların sığorta pensiyası hüququ olmadıqda verilir

Vətəndaşlara qocaldıqda, əmək qabiliyyətini tam, yaxud qismən itirdikdə verilir

Ailə başçısının itirildiyinə görə verilən pul ödəmələridir

İnteqrasiyanı azaldır

Ərzaq bölgüsü yaradır•
İş yerləri təmin edir

İstehlakı formalaşdırır

Əhalinin məskunlaşmasını təmin edir

Təhsilin dünyəvi xarakteri

Elitar təhsil sistemi•
Hüquq bərabərliyi

Humanizm
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Səhiyyədə maliyyə mənbəyinin hansı aparıcıdır?

Ahıl şəxs kim hesab olunur?

Sosial işçilərin cəmiyyətə yönələn öhdəliklərinə daxil deyil:

İctimai istehlak fondları deyil:

İstehlakla bağlı olmayan xərclər:

Millətlər Liqası uşaq hüquqları haqqında Cenevrə Bəyannaməsini nə vaxt qəbul etmişdir?

Təhsildə azadlıq və plüralizm

Xarici maliyyələşmə

Dövlət maliyyələşməsi•
Özünü maliyyələşdirmə

Müəssisə maliyyəsi

Bələdiyyə xərcləri

60 yaşlı insanlar

70 yaşlı insanlar•
66 yaşlı insanlar

63 yaşlı insanlar

65 yaşlı insanlar

Sosial işçilər bütün qanunların qəbul olunmasında yaxından iştirak etməlidir

Sosial işçilər sosial problemlər çərçivəsində ictimaiyyətin maarifləndirilməsində yaxından iştirak etməlidir•
Sosial işçilər cəmiyyətin ümumi rifahını önə çəkməlidir

Sosial işçilər sosial siyasətin və qurumların formalaşdırılmasında ictimaiyyətin rasional iştirakını
dəstəkləməlidir

Sosial işçilər sosial qanunların qəbul olunmasında yaxından iştirak etməlidir

Cəmiyyətin sosial inkişafına və əhalinin sosial müdafiəsinə yönəldilən vəsaitlər

Sahibkarların vəsaiti•
Bütün səviyyəli büdcələr

Büdcədənkənar fondlar

Müəssisələrin vəsaitindən sosial infrastrukturaya yönəldilən vəsaitlər

Bank hesabındakı vəsaitlər

Sığorta üzrə ödənişlər•
İnvestisiya

Xarici valyutaların alınması xərcləri

Qiymətli kağızların alınması xərcləri

1923-cü ildə

1924-cü ildə•
1922-ci ildə

1927-ci ildə

1920-ci ildə
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən işə qəbul üçün minimal yaş həddinə dair 138 saylı saziş nə vaxt
qəbul edilmişdir?

BMT Baş Məclisi tərəfindən Uşaq hüquqları Konvensiyasının iki Fakultativ Protokolu neçənci ildə qəbul

edilmişdir?

Tariflərin tənzimlənməsi zamanı aşağıdakı əsas şərt deyil:

Sosial ədalət dedikdə hansı nəzərdə tutulmur:

İnsan Hüquqları və İnsan Ləyaqəti dedikdə hansı nəzərdə tutulmur:

Məhşur sosioloq E. Giddins müasir Qərb cəmiyyətlərində aşağıdakı əsas siniflərin olduğunu qeyd edirdi.
Hansı doğru deyil?

1977-ci ildə

1973-cü ildə•
1974-cü ildə

1976-cı ildə

1975-ci ildə

2002-ci ildə

2000-ci ildə•
2001-ci ildə

2004-cü ildə

2003-cü ildə

Tariflərin məqsədəuyğun sabitliyinin təmin edilməsi

Dempinqə imkan vermək ucun tariflərin aşağıdan məhdudlaşdırılması•
İnflyasiyanın artmasına imkan verməmək ucun tariflərin umumi səviyyəsinə nəzarət

Potensial istehlakcıların əlverişli xidmətlərlə təmin olunması məqsədilə tariflərin maksimum səviyyədə
nizamlanması

Bazarda qiymət şəffaflığının təmin edilməsi

Həmrəy olmaq

Müxtəlifliyə yol verməmək•
Ayrıseçkiliyə qarşı mübarizə

Resursları bərabər bölmək

Ədalətsiz siyasi məsələlərə və hərəkatlara qarşı mübarizə

Hər bir insana şəxsiyyət kimi yanaşmaq

Hər bir insana ümumi qaydada yanaşmaq•
Öz müqəddəratını təyin etməyə, hüquqa hörmət etmək

Güclü cəhətləri müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək

Hər bir müştəriyə tam bir məhfum kimi davranmaq

Kəndlilər sinfi

Yoxsullar sinfi•
Yüksək sinif

Orta sinif

Fəhlə sinfi
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Sosial struktur novlərinə aid deyil:

Aparılan tədqiqat ucun vacib olan hər hansı bir və ya bir necə umumi əlamətlərə gorə qruplaşan insanların
ixtiyari birliyi:

Təsadufi xarakterli struktur

Qeyri-formal struktur•
İdeal struktur

Normativ struktur

Təşkilati struktur

Referent qrup

Qeyri-formal qrup

Real qrup

Formal qrup

Şərti qrup•


