21.12.2016

0504_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0504 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin әsasları
1 Müasir dünyada dövlәtlәr arasında yaxşı münasibәtlәr nәyin sayәsindә yaranır:

•

Qüvvәlәr nisbәtinin düzgün nәzәrә alınması
Liderlәrin dostluq hisslәri
Geosiyasi reallıqların düzgün qiymәtlәndirilmәsi
Ümumi harmoniya vә әmәkdaşlığa çalışma
“Ümumbәşәri dәyәrlәr”ә köklәnmә

2 Milli tәhlükәsizlik konsepsiyası nәyin üzәrindә qurulmalıdır:

•

Mәnәvi kateqoriyaların
Ölkәnin geosiyasi maraqlarının
İdeoloji müddәaların
Emosional amillәrin
Keçmiş tәcrübәnin

3 Postsovet mәkanında maraqların әhәmiyyәti Rusiya üçün

•

Әhәmiyyәtsizdir
Daim dәyişir
Artır
Azalır
Әvvәlki sәviyyәdә qalır

4 Dünya siyasәtindә Rusiya Federasiyasının rolu

•

ABŞla eynidir
Qloballığına görә ABŞdan geri qalır
İkinci dәrәcәli dövlәt sәviyyәsindәdir
Regional xarakterә malikdir
Böyük Yeddilәr”lә eynidir

5 SSRİnin dünya siyasәtindә rolu:

•

Heç bir rolu yox idi
Zәruri olaraq qlobal idi
Qlobal ola bilmәzdi
Regional idi
İkinci dәrәcәli dövlәt sәviyyәsindә idi

6 Milli tәhlükәsizlik müәyyәn olunmalıdır:

•

Vәtәndaşların vә cәmiyyәtin müasir maraqları mövqeyindәn
Dövlәt aparatının maraqları baxımından
Ayrıayrı sosial qrupların maraqları mövqeyindәn
İri biznesin maraqları mövqeyindәn
Bütövlükdә ölkәnin uzunmüddәtli perspektivlәri baxımından

7 Avrasiyanın mәrkәzi dövlәti kimi Rusiyanın geostrateji vәziyyәti onun rolunu necә müәyyәn edir:

•

ABŞla eyni rola malik ölkә
Ziddiyyәtli daxili vә beynәlxalq vәziyyәtә malik olan ölkә
Şәrqlә Qәrb arasında aralıq mövqeyi tutan ölkә
Heç bir dünya mәdәniyyәtinә aid olmayan ölkә
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Dünyada qüvvәlәr tarazlığını saxlayan ölkә

8 Milli tәhlükәsizlik hansı kontekstdә nәzәrdәn keçirilmәlidir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Yalnız müasir dövrün nöqteyinәzәrindәn
Ölkәnin müasir vәziyyәti vә gәlәcәk inkişaf perspektivlәri baxımından
Yalnız inkişaf perspektivlәri nöqteyinәzәrindәn
Ölkәnin keşmişi vә gәlәcәyi baxımından

9 Müasir dövrdә dünyanın inkişafının mәrkәzi prioriteti hansıdır:

•

Geosiyasәt
Geoiqtisadiyyat
Geomaliyyә
Geoekologiya
Geostrategiya

10 Geopolitika nәdir:

•

Dövlәtin öz torpağında yürütdüyü siyasәt
Ölkәnin coğrafi vәziyyәti ilә müәyyәnlәşәn siyasi nәzәriyyә vә praktika
Ölkәnin әrazisinin böyüdülmәsinә yönәldilmiş siyasәt
Qonşularla balanslaşdırılmış siyasәt

11 Azәrbaycanda beynәlxalq münasibәtlәr elmi nә zamandan tәşәkkül tapmağa başladı?

•

Azәrbaycan BMTyә üzv qәbul olunduqdan sonra
SSRİ dağıldıqdan sonra
II dünya müharibәsi illәrindә
2000ci ildәn bәri
Bakı Dövlәt Universiteti tәsis edilmәsi ilә

12 Beynәlxalq münasibәtlәr nәzәriyyәsindә siyasi realizm nә vaxt mövcud olur?

•

19191939
19451980
20002010
19902000
19801990

13 Hansı nәzәriyyәçi Soyuq müharibә ni ABŞ vә SSRİ arasında Böyük oyun adlandırır:

•

C.Nay
S.Hantinqton
İ.Vallerstayn
F.Fukiyama
D.Trenin

14 Makinderin fikrincә Rimlәnd ә daxildir:

•

Atlantik vә Sakit okean sahilboyu әrazisi
Avrasiyanın mәrkәzi
Ural dağlarınadәk Rusiya әrazisi
Skandinaviyadan Çin dәnizinәdәk әrazi
Alp dağlarından Himalaya qәdәr әrazi

15 Müharibә siyasәtin zorakı yolla davamıdır ifadәsi kimә mәxsusdur:
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•

Makiavelli
Spaykmәn
Klauzevits
Makinder
Haushofer

16 Coğrafiya hәr şeydәn öncә müharibәyә xidmәt edir fikri kimә mәxsusdur:

•

Ratsel
Spaykmәn
K.Haushofer
Mehen
İv Lakost

17 . Rimlәnd anlayışı hansı geopolitikә mәxsusdur:

•

Hobsbaum
Haushofer
Makinder
Spaykmәn
Çellen

18 Hansı geopolitiki dәnizin Klauzevitsi adlandırırlar:

•

Hovsbaum
Spaykmәn
Mehen
Makinder
Nay

19 İdarәedici qәrarların әsas funksiyalarına aid deyil:

•

Hәr biri
Әlaqәlәndirici
Tәşkiledici
Tәchizedici
Stimullaşdırıcı

20 İdarәedici qәrarlara xas olan tәlәblәrә aid deyil:

•

Vaxtında olmalı
Geniş diapazona malik olmalı
Göstәrilәn müddәtdә yerinә yetirilmәli
Әsaslandırılmış olmalı
Ziddiyyәtli olmamalı

21 Ali mәktәb tәlәbәlәrinin sayı aiddir:

•

Dövlәtin maddi gücü
Ziyalıların maddi gücü
Hәrbi qüvvәlәrin maddi gücü
Cәmiyyәtin maddi gücü
Heç biri

22 Cәmiyyәtin maddi gücünün göstәricilәrinә aid deyil:

•

Ümumdaxili mәhsul
Doğum әmsalı
Orta ömür hәddi
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Elmә ayrılan vәsait
Enerji tәminatlılığı

23 Dövlәtin maddi gücünün göstәricilәrinә aid deyil:

•

Emaledici sәnayedә çalışanların sayı
Әhali
Ümumdaxili mәhsulun hәcmi
Әrazi
Tәhsilә ayrılan vәsait

24 Hәrbi qüvvәlәrin maddi gücünün göstәricilәrinә aid deyil:

•

Hәrbi heyәtdә döyüş gәmilәrinin olması
Emaledici sәnayenin ümumi istehsalda payı
Emaledici sәnayenin ümumi istehsalda payı
Dövlәt büdcәsindәn milli müdafiәyә ayrılan xәrclәr
Hәrbi heyәtdә döyüş tәyyarә vә vertolyotlarının olması

25 1999cu ilә aid deyil:

•

BakiTbilisiӘrzurum qaz kәmәrinin çәkilmәsi haqqında sazişin imzalanması
Qafqazda regional tәhlükәsizliyә dair Pakt”ın imzalanması
ATӘTin İstanbul sammiti
Kosovo böhranının hәlli

26 1991ci ilә aid deyil:

•

SSRİnin әmlakının bölüşdürülmәsi haqqında müqavilәnin imzalanması
Rumıniyanın Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıması
ABŞın Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıması
SSRİnin süqutu
SSRİnin әmlakının bölüşdürülmәsi haqqında müqavilәnin imzalanması

27 1991ci ildә ABŞda ilk dәfә qәbul olunan qanun:

•

NATOnu Şәrqә doğru genişlәnmәsini rәsmilәşdirirdi
Qeyri ABŞ vәtәndaşlarının kommersiya fәaliyyәtini qadağan edirdi
Әrzaq tәhlükәsizliyini dövlәtin nәzarәti altına alırdı
Kommersiya fәaliyyәtindәn kәşfiyyat xarakterli mәlumatların toplanmasına icazә verirdi
Federal Tәhlükәsizlik Bürosunun yaradılmasını nәzәrdә tuturdu

28 Tarixin sonu әsәrinin müәllifi:

•

F.Fukiyama
Z.Bjezinski
İ.Vallerstayn
S.Hantinqton
R.Çellen

29 Hansı politoloq dünyanın nüvәperiferiya strukturunu әsaslandırıb:

•

F.Ratsel
İ.Vallerstayn
F.Fukiyama
S.Hantinqton
Z.Bjezinski

30 Z.Bjezinski aiddir:

•
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•

ABŞ mәktәbinә
Alman mәktәbinә
Rusiya mәktәbinә
Böyük Britaniya mәktәbinә
İsveç mәktәbinә

31 ABŞ geopolitika mәktәbinә aid deyil:

•

İ.Vallerstayn
F.Fukiyama
X.Makinder
Z.Bjezinski
S.Hantinqton

32 1.Hansı geopolitik öz baxışlarına görә nasistlәrә yaxın idi:

•

R.Kohen
X.Makinder
R.Çellen
F.Ratsel
K.Haushofer

33 K.Haushoferi nasistlәrdәn fәrqlәndirәn әsas cәhәt:

•

Heç bir fәrq yox idi
Almaniyanın Rusiya ilә müharibәsinin әleyhinә olması
İngiltәrәyә meyl etmәsi
Kosmopolit olması
Almaniyanın ABŞla müttәfiqliyinin tәrәfdarı olması

34 R.Çellen öz baxışlarına görә aiddir:

•

Böyük Britaniya geopolitika mәktәbinә
Alman geopolitika mәktәbinә
ABŞ geopolitika mәktәbinә
Rusiya geopolitika mәktәbinә
Heç birinә aid deyil

35 F.Ratselin fikrincә dövlәtin siyasi gücü yayılır:

•

Yalnız eyni milliyyәtdәn olan әhaliyә
Bütün qonşu dövlәtlәrә
Uzaqda yerlәşsә dә onunla eyni dinә mәnsub olan әhaliyә
Onun mәdәniyyәtinin yayıldığı әraziyә
Yalnız öz sәrhәdlәrinә aid olan әraziyә

36 Coğrafi determinizmdәn әsl geopolitikaya keçid başlayıb:

•

Fukididin әsәri ilә
F.Ratselin yaradıcılığı ilә
Ş.L.Monteskyenin “Qanunların ruhu ” әsәri ilә
Qәdim yunan filosoflarının әsәrlәri ilә
Tomas Hobbsun yaradıcılığı ilә

37 Gәlәcәyin okeanı kimi Sakit Okeanı tәqdim edәn:

•

F.Ratsel
H.Kissincer
R.Çellen
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K.Haushofer
H.Morgentau

38 . Hartlәnd (dünyanın ürәyi) anlayışının müәllifi:

•

İ.Vallerstayn
F.Ratsel
R,Çellen
X.Makinder
S.Hantinqton

39 Hәyat sahәsi anlayışını dövriyyәyә gәtirib:

•

Tomas Hobbs
R.Çellen
F.Ratsel
X.Makinder
K.Haushofer

40 Dünya adası anlayışını dövriyyәyә gәtirib:

•

Klauzevits
X.Makinder
R.Çellen
F.Ratsel
K.Haushofer

41 Milli maraqları formalaşdıran subyektlәrә aid deyil:

•

Dövlәt strukturları
Vәtәndaşlar
Sosial qruplar
Cәmiyyәt
Beynәlxalq tәşkilatlar

42 Xalqlar hәbsxanası adlanırdı:

•

Böyük Britaniya
Rusiya
Bizans
Osmanlı imperiyası
Roma imperiyası

43 Xalqlar hәbsxanası adlanırdı:

•

Böyük Britaniya
Rusiya
Bizans
Osmanlı imperiyası
Roma imperiyası

44 C.Spaykmәnә görә Rimlәnd daxildir:

•

Avrasiyanın sahilboyu әrazilәri
Baltik dәnizindәn Qәrbi Avropayadәk әrazi
SSRİni vә “Dünya adasını” birlәşdirәn әrazi
Sakit Okean vә Atlantik okean sahili әrazilәr
Şәrqi Avropanı vә “Hartlәnd”i birlәşdirәn әrazi
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45 Tәhlükәsizliyin aşağı tәbәqәlәrdәn gәlәn sosial hәrәkәtlәrdәn formalaşdığını bildirәn konsepsiya:

•

Sosial tәhlükәsizlik
Qrosian
İnsan tәhlükәsizliyi
Kooperativ tәhlükәsizlik
Kantian

46 Beynәlxalq norma vә prinsiplәr şәraitindә deyil,humanitar dәyәrlәr vә idealların müdafiәsi mövqeyindәn
fәaliyyәt göstәrmәyi әsaslandıran konsepsiya:

•

Sosial tәhlükәsizlik
Demokratik dünya
İnsan tәhlükәsizliyi
Qrosian
Kantian

47 Daxili münaqişәlәrin artması sәbәbindәn individiumların tәhlükәsizlik sәviyyәsi enmişdir fikrinin
tәrәfdarı olan konsepsiya:

•

Qrosian konsepsiyası
Kooperativ tәhlükәsizlik
İnsan tәhlükәsizliyi
Demokratik dünya
Sosial tәhlükәsizlik

48 Dünyanın mәrkәzinә nәzarәt edәn dünya adasına nәzarәt edir,dünya adasına nәzarәt edәn dünyaya
hökmranlıq edir fikri hansı nәzәriyyәçiyә aiddir:

•

Makinder
Çellen
Mehen
Spaykmәn
Morgentau

49 Rimlәnd anlayışı ehtiva edir:

•

Ada әrazilәri
Mәrkәzi Avropa
Katolik Avropası
Vatikan
Kәnar әrazilәr

50 Müasir dövrdә beynәlxalq münasibәtlәr alәmindә dövlәtlәr әsasәn hansı xüsusiyyәtlәrinә görә
qruplaşdırılır?

•

Hәrbi gücünә görә
Tәbii ehtiyatlarla zәnginliyinә görә
İnsan potensialına görә
İqtisadi qüdrәtinә görә
Beynәlxalq proseslәrә tәsir imkanlarına görә

51 Siyasi realizm hansı fikir üzәrindә yaranmışdır? 1. dövlәtlәr beynәlxalq alәmin әsas aktorlarıdır 2.
tәşkilatlar beynәlxalq alәmin әsas aktorlarıdır 3. ümumbәşәr dәyәrlәrinin prioritetliyi 4. dövlәtlәrin mәskәni
anarxiya ilә xarakterizә olunur 5. müharibәni tamamilә istisna etmәk olmaz

•

2, 3, 5
3, 4, 5
1, 4, 5
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1, 3, 4
2, 3, 4

52 Siyasi realistlәrin praktiki mәslәhәtlәri: 1. Qaydaya cavabdeh olan dünya hökumәti nin formalaşmasına
gәtirәn ümumbәşәr dәyәrlәrinin yayılması 2. dövlәtәr düşmәn mühitdә öz milli maraqlarını hәyata keçirәrәk
vә mәnasız münaqişәlәrin başlamasına yol vermәyәrәk ehtiyyatla hәrәkәt etmәlidilәr 3. beynәlxalq
münasibәtlәrdә dövlәtlәrin әmәkdaşlıq vә inteqra meyllәrinin dәstәkәlәnmәsi 4. dövlәt başçıları mövcud olan
hәr vasitәdәn istifadә edәrәk çevik siyasәt hәyata keçirmәlidilәr 5. beynәlxalq münasibәtlәrin әsasına real
insan düşüncәsi vә fәaliyyәtini qoymaq üçün insanların şüurunun yüksәldilmәsi

•

1, 2
2, 4
1, 3
4, 5
3, 5

53 Beynәlxalq sisteminin sabitliyi hәr dövlәtin onun milli maraqlarına uyğun olan sağ qalmaq arzusu
әsasında әldә edilir fikri kimlәrә mәxsus idi?

•

Postmodernistlәrә
İdealistlәrә
Siyasi realistlәrә
Neorealistlәrә
Liberal idealistlәrә

54 Qaydaya cavabdeh olan dünya hökumәti nin formalaşmasına gәtirәn ümumbәşәri dәyәrlәrinin prioritetiyi
haqqında fikirlәr kimlәrә mәxsus idi?

•

Konstruktivislәrә
Siyasi realistlәrә
Neorealistlәrә
Radikalistlәrә
İdealistlәrә

55 İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә ABŞın SSRİyә qarşı siyasәti adlanırdı:

•

Xüsusi münasibәtlәr
Müttәfiqlik münasibәtlәri
"Çәkindirmә" siyasәti
Bitәrәflik siyasәti
Amerikan hәyat tәrzinin tәbliğatı

56 Marşal planı nәzәrdә tuturdu:

•

İşçi qüvvәlәrinin tam mәşğulluğunu
Müharibәdәn sonrakı dövrdә iqtisadiyyatı bәrpa etmәk üçün Avropa ölkәlәrinә maliyyә yardımının göstәrilmәsini
Qәrb ölkәlәrinin SSRİ ilә әmәkdaşlıq proqramını
İnkişaf edәn ölkәlәrә kömәk
Sosial tәminat üçün geniş şәraitin yaranmasını

57 Trumen doktrinasına görә:

•

Kommunist tәhlükәsi altında olan Yunanıstan vә Türkiyәyә 400 mln. dollar mәblәğindә yardımın göstәrilmәsi
İkinci dünya müharibәsindә zәrәr çәkmiş Avropa ölkәlәrinә yardım göstәrilmәsi
Ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün ictimai vә siyasi tәşkilatlar Әdliyyә Nazirliyindә yenidәn qeydiyyatdan
keçmәlidirlәr
ABŞ Avropada yeni orta mәnzilli raketlәr yerlәşdirmәmәli idi
NATO üzvü olan Avropa ölkәlәri hәrbi yardım almaq üçün ABŞa müraciәt etdilәr
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58 Bipolyar YaltaPotsdam sisteminin formalaşma dövrü nә vaxta qәdәr davam edib?

•

Vyetnam müharibәsinә qәdәr
NATOnun yaradlmasına qәdәr
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının yaradılmasına qәdәr
Koreya müharibәsinә qәdәr
Karib böhranına qәdәr

59 YaltaPotsdam sisteminin xüsusiyyәtlәri: 1. İkiqütblülük 2. Müharibәdә uduzan tәrәflәrin hüquqlarının
mәhdudlaşdırılması 3. Bütün dünyada çoxlu münaqişәlәrin mövcudluğu 4. Sistem qarşıdurma, hәrdәn isә
kәskin qarşıdurma xarakter daşıyırdı 5. Sistem siyasiideoloji qarşıdurma xarakteri daşıyırdı 6. Avropa
dövlәtlәrinin qüvvәlәr balansı 7. Nüvә silahın mövcudluğu hәrbi vә siyasi strategiyaların inqilabına gәtirdi 8.
Sistem Avropamәrkәzli xarakter daşıyırdı 9. Sistemdә baş verәn hadisәlәr qarşıdurmanın qloballaşmasına vә
dәrin geosiyasi strukturlaşmasına gәtirdi

•

1, 2, 5, 7, 8
1, 2, 3, 7, 8
1, 4, 5, 7, 9
1, 2, 3, 6, 7
1, 4, 5, 8, 9

60 Yeni dövrdә coğrafiya vә siyasәtin әlaqәsinә ilk diqqәt yetirәnlәrdәn biri olmuşdur:

•

J.Boden
Morgentau
J.J.Russo
Volter
R.Çellen

61 İnteqrasiya prosesi öz inkişafında bir neçә mәrhәlәdәn keçir: 1. ölkәlәrin iqtisadi fәaliyyәti birlәşdirilir 2.
ölkәlәrin iqtisadi fәaliyyәti mәhdudlaşır 3. ölkәlәrin daxili vә xarici siyasәti әlaqәlәndirilir 4. ölkәlәr NATO
ya daxil olmalıdırlar 5. ölkәlәrin müdafiә vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri ümumi mәrkәzdәn idarә olunur

•

3, 4, 5
1, 3, 5
1, 4, 5
2, 3, 4
2, 3, 4

62 Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәrin xüsusiyyәti deyil:

•

dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәti arasında sәrhәdlәrin itmәsi
insan hüquqlarının hәr bir dövlәtin daxili işi olması
siyasәtin iqtisadilәşmәsi
qeyridövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması
qeyridövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

63 İnteqrasiya nәticәsindә baş vermir:

•

pul, xidmәt, istehsal münasibәtlәri milli sәdlәrdәn azad edilir
dövlәtin әrazi bütövlüyü pozulur
vahid regiondaxili bazar formalaşır
ümumi tәsәrrüfat sistemi formalaşır
dövlәtlәrin qarşılıqlı iqtisadi asılılığı artır

64 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemi nә zamandan formalaşmağa başladı?

•

XX әsrin 80ci illәrin sonlarından
XX әsrin 90cı illәrin sonlarından
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ATӘT yarandıqdan sonra
Soyuq münaribә"nin başlaması ilә
NATO yarandıqdan sonra

65 Demokratik dünya nәzәri mәktәbinin әsasını qoyanlar:

•

Haushofer,Ratsel,Çellen
Kant,Hobbs,Rişelye
Babst,Nay,Kissincer
C. Nay,Kissincer,Morgentau
Babst,Doyl,Rassel

66 Dünya siyasәtindә Evklid hәndәsәsi dövrü başa çatmışdır fikri kimә mәxsusdur:

•

Hantinqton
Torkunov
Morgentau
Kissincer
Bjezinski

67 Realpolitikada tәhlükәsizlik dilemması :

•

Әrazi bütövlüyü prininsipi vә xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi arasında ziddiyyәt
Bir dövlәtin hәrbi hazırlığının digәrlәrindә hәllolunmaz mücәrrәdlik yaratması
Nüvә müharibәsi tәhlükәsi
Nüvә silahının yayılması
Nüvә dövlәtlәrinin sülh üçün tәhlükә yaratması

68 Realpolitiklәr beynәlxalq münasibәtlәri bәnzәdirlәr:

•

Nәrd oyununa
Şahmat oyununa
Bilyard oyununa
Boulinq oyununa
Domino oyununa

69 Hәr cür zorakılığın әleyhinә olan cәrәyan:

•

Postmodernizm
Ekstremizm
Pasifizm
Makkartizm
Abolisionizm

70 xalqının vahidliyinin qorunub saxlanması hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Sosial
Elm,mәdәniyyәt vә mәnәviyyat
İnformasiya
Siyasi
İqtisadi

71 Azәrbaycan xalqının genofondunun qorunması hansı sahәdә millli maraqlara aiddir:

•

Elm,mәdәniyyәt vә mәnәviyyat
İnformasiya
Sosial
Siyasi
Hәrbi
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72 ARnın sosial sahәdә milli maraqlarına aid deyil:

•

Bütün cavablar doğrudur
Cәmiyyәtin yaşayışı üçün tәhlükәsiz ekoloji vә texnoloji şәraitin yaradılması
Әhalinin layiqli hәyat sәviyyәsinin vә fiziki sağlamlığının tәmin edilmәsi
Sәhiyyә vә sosial sığorta sisteminin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi
Azәrbaycan xalqının genofondunun qorunması

73 Bunlardan hansı ARnın siyasi sahәdә milli maraqlarına aiddir:

•

Milli özünüdәrk vә iftixar hissinin inkişaf etdirilmәsi
Dövlәtin müdafiә qüdrәtinin tәmin edilmәsi
Azәrbaycan xalqının dünya xalqları ilә dostluq şәraitindә yaşaması
Azәrbaycan xalqının mәnәvi dәyәrlәrinin qorunması
Döyüşә vә sәfәrbәrliyә hazırlığın tәmin olunması

74 Maraqların qarşılıqlı fәaliyyәt xarakterinә görә tәsnifatına aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Birbirinә zidd
Uzlaşmayan
Kәsişәn
Birbirini tamamlayan

75 Tәhlükәsizlik sahәsindә fәaliyyәt:

•

Ordunun payına düşür
Beynәlxalq tәşkilatların payına düşür
Dövlәt orqanlarının payına düşür
Vәtәndaşların payina düşür
Dövlәtin payına düşür

76 Maraqların tәsnifatına aid deyil:

•

Müddәti
Dinamiklik
Ümumilik
Sosial әhәmiyyәt
Qarşılıqlı fәaliyyәt xarakteri

77 Tәlqinetmә metoduna aid deyil:

•

Tәşkil olunmuş
Mәcburi
Birbaşa
Tәsadüfi
Dolayı

78 Amerika politoloqu Lippmana görә Dövlәt o zaman tәhlükәsiz olur ki: 1. müharibәdәn qaçmaq mәqsәdilә
öz maraqlarını qurban vermәyә mәcbur olmur 2. dünyanın hәr yerindә maraqlarını qoruya bilir 3. dövlәtin
maraqlarına tәcavüz olduqda müharibә yolu ilә bu maraqları qoruyur 4. Böyük dövlәtlәrlә eyni maraqları
güdür

•

3,4
2,3
1,2
1,3
2,4
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79 Maraqların hәyat fәaliyyәti sahәlәrinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

İnformasiya
Daxili siyasәt
Xarici siyasәt
İqtisadi
Hәyati әhәmiyyәtli

80 Maraqların ümumilik dәrәcәsinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

Dövlәt
Ümumbәşәri
Milli
Qrup
İndividual

81 Maraqların istiqamәtinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

Mәnәvi
Siyasi
İqtisadi
Şәxsi
Hәrbi

82 Maraqların qarşılıqlı fәaliyyәt xarakterinә görә tәsnifatına aid deyil:

•

Birbirinә zidd
Paralel
Perpendikulyar
Uzlaşan
Fәrqli

83 Maraqların subyektlәrә görә tәsnifatına aid deyil:

•

Dünya birliyi
İctimai
Dövlәt
Region
Dövlәtlәr koalisiyası

84 Maraqlar bölünür:

•

Zәruri,hәyati әhәmiyyәtli,az әhәmiyyәtli
Daimi,әbәdi,uzun müddәtli
Hәyati әhәmiyyәtli,әhәmiyyәtli,az әhәmiyyәtli
Zәruri,mühüm,az mühüm
Uzun müddәtli,qısa müddәtli,ani

85 Maraqların qarşılıqlı fәaliyyәt xarakterinә görә tәsnifatına aid olan hansıdır:

•

Birbirinә zidd
Paralel
Hamisi
Uzlaşan
Fәrqli

86 Maraqların istiqamәtinә görә tәsnifatına aid deyil:
Hәrbi

•
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•

Dövlәt
Siyasi
İqtisadi
Mәdәni

87 Maraqların subyektlәrә görә tәsnifatına aiddir:

•

Dövlәtlәr koalisiyası
Hәyati әhәmiyyәtli
Daimi
Yeni
Paralel

88 Maraqların qarşılıqlı fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnifatına aiddir:

•

Hәrbi
Hәyati әhәmiyyәtli
Uzlaşan
Zәruri
Milli

89 Roma imperiyası dövründә kimlәrә qarşı müharibә әdalәtli sayılırdı:

•

Yәhudilәrә
Barbarlara
Sivil xalqlara
Müsәlmanlara
Pravoslavlara

90 Fukididin fikrincә b/x tәhlükәsizliyin әsas formulu:

•

Qüvvәnin çatdığı hәr şeyә hakimlik etmәk
Әn yaxşı müdafiә hücumdur
Hamının hamıya qarşı müharibәsi
Müharibәdә bütün vasitәlәr mәqbuldur
Mәqsәd vasitәlәri doğruldur

91 Tomas Hobbs dövlәtlәr arasında fasilәsiz müharibәlәri nә ilә izah edirdi:

•

Kapitalizmin inkişafı
Tәbii sәrvәtlәrin azalması
Dövlәtlәr üzәrindә ali arbitrajın olmaması
Әhali artımı
İqtisadiyyatın inkişafı

92 әsәn külәklәr gölmәçәlәri iylәnmәkdәn qoruduğu kimi,müharibәlәr dә cәmiyyәti çürümәkdәn qoruyur
fikri kimә mәxsusdur:

•

Fukidid
Spinoza
T. Hobbs
Maltus
Makiavelli

93 Artıq adamlar nәzәriyyәsi kimә aiddir:

•

Maltus
Tomas Hobbs
Rişelye
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II Filipp
Makiavelli

94 Zәmanәnin mühüm mәsәlәlәrini dәmir vә qan gücünә hәll etmәk lazımdır ifadәsinin müәllifi:

•

Hitler
Bismark
Makiavelli
Makedoniyalı İsgәndәr
Lloyd Corc

95 Qanun hörümçәk toru kimidir,güclü ordan çıxır,zәif isә ilişib qalır ifadәsi kimә mәxsusdur:

•

XIV Lüdovik
Bismark
Stalin
Rişelye
Hitler

96 Qәrar qәbulu mexanizminә aid deyil:

•

Qәrarın hazırlanması
Vaxtında yerinә yetirilmәsi
Problemin qoyuluşu
Mәlumat toplanması vә tәhlil
Alternativlәrin seçilmәsi

97 Qәrar qәbulu alqoritminә aid deyil:

•

Qәrarın yerinә yetirilmәsinin tәşkili
Problemin qoyuluşu
Qәrar qәbul etmәnin zәruriliyinin etirafı
Qәrarın hazırlanması
Geriyә әlaqә vә düzәliş

98 Milli tәhlükәsizlik sahәsindә qәrar qәbulu mexanizmindә manelәrin tәsnifatı:

•

Açıq vә gizli
Aktiv vә passiv
Leqal vә qeyrileqal
Hәrbi vә dinc
Siyasi vә iqtisadi

99 Milli tәhlükәsizlik sahәsindә qәrarın yerinә yetirilmә mәrhәlәsinә aid deyil:

•

Geriyә әlaqә
Qәrarın tәhlili
Yerinә yetirilmәyә nәzarәt
Alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Düzәliş edilmәsi

100 Milli tәhlükәsizlik sahәsindә qәrar hazırlanması mәrhәlәsinә aid deyil:

•

Alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Hamısı aiddir
Alternativlәrin seçilmәsi
Qәrar qәbulunun zәruriliyinin etirafı
Alternativlәrin işlәnib hazırlanması
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101 Risklәrin idarә olunması nәzәriyyәsindә risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid deyil:

•

Ekspert qiymәtlәndirmәlәri metodu
Ekspert sistemlәri metodu
Riyazi statistika metodu
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodu
Tәhlil hesablama metodu

102 Şәxsiyyәtin hәyati mühüm maraqlarına aid deyil:

•

Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Hәyat keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
Әmlak tәhlükәsizliyi
Hәrbi qüvvәlәrin sayı

103 Yolnәqliyyat hadisәlәrinin sayı hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Hәyat sәviyyәsi
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәtiı
Konstitusiya hüquqlarının tәmin olunmasıi
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi

104 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsi maraqlarına aid deyil:

•

Real әmәk haqqının orta mәblәği
Ödәnilәn ezamiyyәt günlәrinin sayı
Hәftә üzrә boş vaxtın orta miqdarı
İş hәftәsinin müddәti
Әhalinin ümumi sayında tәqaüdçülәrin sayı

105 Bunlardan hansı sosial әdalәt sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Mәktәb yaşlı tәhsil almayanların sayı
Әmәkqabiliyyәtli әhalinin ümumi sayında işsizlәrin sayı
Әhalinin varlı vә kasıb tәbәqәlәrinin gәlirlәri arasında fәrq
Xaricdә tәhsil alanların sayı
Rәsmi işsizlәrin sayında qadınların sayı

106 Dövlәt sirlәrinin qorunmasının hüquqi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi milli tәhlükәsizliyin
qorunmasının hansı sahәsinә aiddir

•

İnformasiya
Siyasi
Ekoloji
İqtisadi
Hәrbi

107 Yoxsulluğun aradan qaldırılması hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin qorunmasına aiddir:

•

Sosial
Siyasi
Hüquqi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
İqtisadi

108 Beynәlxalq terrorçuluğa vә transmilli cinayәtkarlığa qarşı mübarizә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına aiddir:
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•

Hәrbi
İqtisadi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
Siyasi
İnformasiya

109 Nüvә silahının yaylmaması haqqında müqavilә imzalanmışdır:

•

1990
1958
1955
1968
1969

110 Ölkәdә Konstitusiya quruluşunun qorunmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Separatçı mәqsәdlәr güdәn siyasi partiyaların yaradılmasına mane olan mexanizmin tәkmillәşdirilmәsi
Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteaqrasiyası üçün әlverişli şәraitin yaradılması
Milli qanunvericiliyin üstünlüyünün tәmin olunması
Dövlәtin bütövlüyünün müdafiәsinin tәşkilati vә hüquqi mexanizmlәrinin işlәnib hazırlanması
Mәrkәzi vә regional maraqların optimal balansını tәmin edәn regional siyasәtin hәyata keçirilmәsi

111 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması vasitәlәrinә aid deyil:

•

Siyasi
iqtisadi
Hüquqi
Hәrbi
Ekoloji

112 Tәhlükәlәr bölünür:

•

Çox әhәmiyyәtli vә az әhәmiyyәtli
Yeni vә daimi
Qlobal vә daimi
Әnәnәvi vә yeni
Köhnә vә әnәnәvi

113 Konstitusiya hüquqlarının tәminatı sahәsinә aiddir:

•

Parlamentdә qadınların sayı
Adambaşına düşәn mәnzil sahәsi
Evsiz insanların sayı
Dövlәt idarәçiliyindә qadınların sayı
Qadın vә kişilәrin әmәk haqları arasında fәrq

114 Hәyat keyfiyyәti sahәsinә aiddir:

•

Real әmәk haqqının orta sәviyyәsi
Adambaşına düşәn gәlir
Әmәk qabiliyyәtli әhali sayında işsizlәrin sayı
Yemәk üçün xәrclәrin orta mәblәği
Orta ömür hәddi

115 Hәyat sәviyyәsi sahәsindә maraqlara aiddir:

•

Әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәri arasında regionlar üzrә fәrq
Tәqaüdçülәrin ümumi әhali üzrә sayı
Ümumi xәrclәr içindә tәhsilә ayrılan xәrclәrin miqdarı
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Anadan olanların sayı
Boşanmaların sayı

116 Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi üzrә maraqlara aid deyil:

•

İş hәftәsinin uzunluğu
Uşaq ölümü sәviyyәsi
Yanğınların sayı
Törәdilmiş cinayәtlәrin sayı
Ölüm sәviyyәsi

117 Ümumi әhalidә xәstә insanların sayı hansı sahәyә aiddir:

•

Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı

118 Sosial әdalәt sahәsinә aiddir:

•

Ümumi әhali sayında mәhkum olunanların sayı
Ümumi cinayәtlәrin sayında uşaq cinayәtlәrinin payı
Xaricdә tәhsil alanların sayıı
Hüquqlarının pozulması haqqında vәtәndaşların mәhkәmә orqanlarına müraciәtlәrinin sayı
İşlәyәn әhalidә istehsal zәdәlәri alanların payıı

119 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aiddir:

•

Qazlaşdırılmış yaşayış evlәrinin sayı
Ümumi әhali üzrә tәqaüdçülәrin sayı
Tәqaüdçülәrin ümumi sayında işlәmәyәn tәqaüdçülәrin sayı
Hәr 1000 nәfәrә düşәn minik avtomobillәrinin sayı
Ölüm sәviyyәsi

120 Hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aid deyil:

•

Әhalinin gәlirlәrindә mәnzil haqqınin payı
Rәsmi yaşayış minimumunun sәviyyәsi
Miqrasiya
Uzaq xaricә turist sәfәrinә gedәnlәrin sayı
Kommunal xidmәtlәrin ödәnmәsi xәrclәri

121 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә tәsnifata aiddir:

•

Muzeylәrin sayı
Uşaq ölümünün sәviyyәsi
Әmanәt xarakterli gәlirlәrin miqdarı
Adambaşına düşәn gәlir miqdarı
Adambaşına düşәn gәlir miqdarı

122 Sosial әdalәt üzrә tәsnifata aid deyil:

•

Parlamentdә qadınların sayı
Vәtәndaşların Beynәlxalq Mәhkәmәyә müraciәtlәrinin sayı
İkinci növbәdә tәhsil alan mәktәblilәrin sayı
Müxtәlif istehsal sahәlәri üzrә әmәk haqları arasında fәrq
Mәktәbyaşlı tәhsil almayanların sayı
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123 Uşaq ölümü sәviyyәsi hansı sahәdә tәsnifata aiddir:

•

Sosial әdalәt
Hәyat sәviyyәsi
Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi

124 Aralıq dәnizi – keçmişin okeanıdır, Atlantik okean – indinin okeanıdır, Sakit okean isә  gәlәcәyin
okeanıdır fikrini kim söylәmişdir?

•

Fransanın baş naziri J. Klemanso
Yaponiyanın baş naziri Makino
Almaniyanın kansleri O. Bismark
ABŞ dövlәt katibi C. Hey
İngiltәrәnin baş naziri D. Lloyd Corc

125 I dünya müharibәsindәn sonra dağılan imperiyalara aid deyil:

•

Almaniya
Rusiya
Osmanlı
AvstriyaMacarıstan
Yaponiya

126 Regionu Kuba inqilabının tәsirindәn qorumaq üçün ABŞ tәrәfindәn qәbul edilәn proqram:

•

Trumen doktrinası
Marşall planı
Tәrәqqi naminә ittifaq proqramı
Yeni hüdudlar doktrinası
Quam doktrinası

127 Kuba böhranının nәticәsi idi:

•

Kubada kommunist rejimini zәiflәdi
Sovet qoşunları Kubadan, amerikan qoşunları Türkiyәdәn çıxarıldı
ABŞ Kuba mühacirlәrinә kömәk göstәrәcәyini vәd etdi
nüvә sınaqlarına qadağa haqqında müqavilәnin bağlanmasından imtina edildi
Kubaya iqtisadi sanksiyalar tәtbiq edildi

128 Kuba böhranının başlanma sәbәbi:

•

Kubada nüvә sınaqlarının keçirilmәsi
SSRİnin Kubada gizli şәraitdә orta mәnzilli raketlәr yerlәşdirilmәsi
Qәrb dövlәtlәrinin Latın Amerikası regionunda mövqelәrini saxlamaq cәhdlәri
ABŞın Nikaraqua vә Qvatemalaya bir neçә hәrbi gәmi göndәrmәsi
ABŞın Kubaya neft göndәrilmәsini qadağan etmәsi

129 1962ci ildә Kuba böhranı zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlәtlәr:

•

ABŞ vә Kuba
SSRİ vә ABŞ
Yaponiya vә SSRİ
Böyük Britaniya vә İspaniya
Argentina vә Böyük Britaniya

130 Qәrbi Berlinin sovet qoşunları tәrәfindәn mühasirәyә alınması nәyә gәtirib çıxardı? 1. AFR vә ADRin
yaranmasına 2. Müttәfiq qoşunların Almaniyadan çıxarılmasına 3. Qәrbi Berlin ilә ABŞ vә İngiltәrәnin hava
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әlaqәsinin tәşkilinә 4. Vahid alman dövlәtinin yaranmasına 5. Sovet qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına

•

1, 2
1, 3
2, 5
4, 5
2, 3

131 Hansı hadisә ilә ABŞ әnәnәvi öz dinc dövrdә ayrı dövlәtlәrin işlәrinә qarışmamaq siyasıtinә son qoydu

•

Vyetnam müharibәsi ilә
Trumen doktrinasının qәbulu ilә
Marşall planın qәbulu ilә
NATOnun yaradılması ilә
Koreya müharibәsi ilә

132 Barux planına görә:

•

Әvvәl adi, sonra nüvә silahı sahәsindә tәrksilah keçirilmәsi
dünyada bütün nüvә xammalı mәnbәlәri, nüvә materiallarını emal edәn bütün müәssisәlәr vә atom enerjisi
sahәsindә bütün elmi tәdqiqat işlәri vahid beynәlxalq birliyin nәzarәti altında olmalıdır
Atom enerjisi üzәrindә beynәlxalq nәzarәt tәşkil etmәk, nüvә silahı istehsalını dayandırmaq
Silahlanmaya sәrf olunan vәsaiti iqtisadi inkişaf vә әhalinin rifahının yaxşılaşmasına yönәltmәk
SSRİnin birtәrәfli qaydada silahlı qüvvәlәrinin azaldılması

133 İkinci dünya müharibәsindәn sonra Böyük Britaniyanın ABŞla münasibәtlәri necә adlanırdı:

•

Tәrәfdaşlıq münasibәtlәri
Xüsusi münasibәtlәr
Müttәfiqlik münasibәtlәri
Xeyirxah münasibәtlәr
Dostluq münasibәtlәri

134 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında mühüm olan amillәrә aid deyil:

•

İqlim şәraiti
Enerji resursları
Әrazi bütövlüyü
Tranzit әhәmiyyәti
Geosiyasi vәziyyәti

135 Dövlәtin milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunması siyasәtinin formalaşdırılması vә reallaşdırılmasında
iştirak etmir:

•

Parlament
Dövlәt başçısı
Qeyrihökumәt Tәşkilatları
Dövlәt tәhlükәsizlik orqanları
Hökumәt

136 Azәrbaycanla Gürcüstan arasında Tbilisi bәyannamәsi adlı sәnәd imzalandı:

•

1996
1995
1992
2002
2000
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137 Mövcud mәzhәb ayrılıqlarının siyasi mәqsәdlәrlә istifadә cәhdlәrinin qarşısının alınması hansı sahәdә
tәdbirlәrә aiddir:

•

Hәrbi
İnformasiya
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
Sosial
Siyasi

138 Vәtәnpәrvәrliyә vә millәtlәrarası hәmrәyliyә әsaslanan ümummilli psixologiyanın formalaşdırılması
hansı sahәdә tәdbirlәrә aiddir:

•

Bütün variantlar doğrudur
Sosial
İnformasiya
Siyasi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat

139 Siyasi sahәdә milli tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına aiddir:

•

ARnın sәrhәdlәri yaxınlığında әlverişli qüvvәlәr nisbәtinin yaranmasına nail olunması C)Silahlı qüvvәlәrin
ixtisaslı kadrlarla tәminatının yaxşılaşdırılması
Hәrbi tәhsil sisteminin inkişaf etdirilmәsi
Miqrasiya vә demoqrafik proseslәrin tәnzimlәnmәsi
ARna qarşı terror,tәxribat fәaliyyәtinin aşkarlanması vә qarşısının alınması
Silahlı qüvvәlәrin ixtisaslı kadrlarla tәminatının yaxşılaşdırılması

140 ARnın milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üçün siyasi tәdbirlәrә aid deyil:

•

Vәtәnpәrvәrliyә vә hәmrәyliyә әsaslanan ümummilli psixologiyanın formalaşdırılması
Vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafı
Separatçılığın qarşısının alınması
Mütәşәkkil diasporanın formalaşdırılması
ARnın dövlәt sәrhәdlәri yaxınlığında әlverişlı qüvvәlәr nisbәtinin yaranmasına nail olunması

141 Beynәlxalq alәmdә Azәrbaycan Respublikasının nüfuzunun artırılması hansı maraqlara aiddir:

•

Hәrbi
Siyasi
İnformasiya
Elm,mәdәniyyәt
Sosial

142 ARnın siyasi sahәdә milli maraqlarına aid deyil:

•

Kәşfiyyat,terror vә tәxribatın qarşısının alınması
Konstitusiya quruluşunun qorunması
Dövlәtin müdafiә qüdrәtinin tәmin olunması
Bәrabәr tәrәfdaşlıq әsasında beynәlxalq әmәkdaşlәğәn inkişafı
Azәrbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanması

143 Dövlәt müstәqilliyi,suverenliyi vә әrazi bütövlüyü hansı sahәdә milli maraqlara aiddir:

•

Siyasi
Hәrbi
Sosial
Elm,mәdәniyyәt
İnformasiya
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144 Dünya azәrbaycanlılarının hәmrәyliyi hansı sahәdә milli maraqlara aiddir:

•

Hәrbi
Sosial
İnformasiya
Elm,mәdәniyyәt vә mәnәviyyat
Siyasi

145 ARnın milli tәhlükәsizliyini tәmin edәn qüvvәlәrin vә dövlәt orqanlarının sәlahiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Konstitusiyaya dәyişikliklәr edilmәsi
ARnın milli tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdar tәdbirlәrin planlaşdırılması
ARnın milli tәhlükәsizlik sisteminin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlә tәkliflәr verilmәsi
Milli tәhlükәsizliklә bağlı qanunlara vә digәr normativhüquqi aktlara riayәt olunmasının tәmin olunması
ARnın milli tәhlükәsizliyini tәhdid edәn fәaliyyәtin qarşısını almaq üçün müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi

146 Azәrbaycanın tarixinә,dilinә,mәnәvi sәrvәtlәrinә qәsd edilmәsi hansı tәhdidlәrә aiddir:

•

İctimai
Sosial
İnformasiya
Siyasi
Elm,mәdәniyyәt vә mәnәviyyat

147 Kommunikasiyaların vә nәqliyyat dәhlizlәrinin fәaliyyәtinin pozulması aiddir:

•

Siyasi tәhdid
Sosial tәhdid
İqtisadi tәhdid
Ekoloji tәhdid
İnformasiya tәhdid

148 Azәrbaycan Respublikasının Milli tәhlükәsizlik haqqında qanunu qәbul edilmişdir:

•

2003
2001
1992
2004
2005

149 ARnın iqtisadi sahәdә milli maraqlarına aid deyil:

•

Bütün variantlar aiddir
İqtisadi potensialın tükәnmәsi
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı
Tәbii vә maddi sәrvәtlәrin qorunması
Daxili vә xarici investisiyalar üçün әlverişli şәraiitin yaranması

150 SSRİyә rәsmi sәfәr etmiş ilk ABŞ prezidenti:

•

R.Reyqan
C.Kennedi
F.Ruzvelt
R.Nikson
C.Karter

151 ABŞ prezidenti olmağı möhtәşәm bir iztirab adlandıran siyasi xadim:

•

Tomas Cefferson
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Benjamin Franklin
Abraham Linkoln
Riçard Nikson
Franklin Ruzvelt

152 Politoloqlar 0 nәticәli oyun adlandırırlar:

•

”Soyuq müharibә”ni
Hәr iki tәrәf mәhv olduqda
Bir tәrәfin qәlәbәsi digәr tәrәfin mәğlubiyyәtinә bәrabәrdir
Heçheçә nәticә olduqda
Nüvә müharibәsini

153 İkinci dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә Böyük Britaniyanın vә SSRİnin maraqlarının toqquşması
ilk dәfә harada baş verdi?

•

Balkanlarda vә Uzaq Şәrqdә
Balkanlarda vә Yaxın Şәrqdә
Yaxın Şәrqdә vә İrlandiyada
Uzaq Şәrqdә vә İrlandiyada
Uzaq Şәrqdә vә CәnubŞәrqi Asiyada

154 XX әsrin 40cı illәrinin sonu – 50ci illәrin әvvәllәri ABŞ vә SSRİnin milli tәhlükәsizlik siyasәtinin
әsasını tәşkil edir:

•

Müharibә vә münaqişәlәrin qarşısının alınması
Dünyanı özündәn asılı vәziyyәtә salmaq
Tәhlükәsizliyi qorumaq üçün beynәlxalq tәşkilatlar yaratmaq
Müstәmlәkәçi siyasәtin qarşısını almaq
Etibarlı müttәfiqin axtarışı

155 Soyuq müharibә dövründә BMT әsasәn hansı ideoloji düşәrgәni dәstәklәyirdi?

•

Bitәrәf ölkәlәri
ABŞ başda olmaqla kapitalist ölkәlәri düşәrgәsini
Heç birini
Hamısını
SSRİ başda olmaqla sosialist ölkәlәri düşәrgәsini

156 ABŞın atom bombası üzәrindә inhisarına son qoyuldu:

•

Barux planının qәbul edilmәsindәn sonra
1949cu ildә SSRİ nüvә silahının ilk sınağını keçirdikdәn sonra
1959cu ildә SSRİ hökumәt başçısının ABŞa rәsmi sәfәrindәn sonra
NATOnun yaradılmasından sonra
Varşava müqavilәsi tәşkilatının yaradılmasından sonra

157 XX әsrin әvvәllәrindә Almaniyada geopolitikanın inkişafına tәkan verәn әsas sәbәb:

•

Müstәmlәkәlәr uğrunda mübarizәyә başlaması
Burjua inqilabının baş vermәsi
I dünya müharibәsindә mәğlub olması
Parçalanmış vәziyyәtdә olması
Millidemokratik hәrәkatın yüksәlişi

158 Heç nә özünü islah etmәyә çalışan avtoritar rejim qәdәr hәssas deyildir ifadәsi mәxsusdur:
Toynbi
Lippman
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•

Bauman
Bauman
Tokvil

159 Dövlәtin xarici siyasәt istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Dünya vә region dövlәtlәri ilә münasibәtlәrin beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә uyğun inkişafı
Ölkә xaricindә vәtәndaşların qanuni hüquq vә maraqlarının müdafiәsi
Ölkәnin başqa dövlәtlәrlә,әn әvvәl aparıcı dövlәtlәrlә bәrabәrhüquqlu vә qarşılıqlı sәmәrәli әmәkdaşlığının tәmin
olunması
Dünyanın müxtәlif regionlarında müştәrәk sülhmәramlı әmәliyyatlarda iştirakı
Qlobal vә iqtisadi sabitliyin qorunması mәqsәdilә ölkәnin iqtisadi vә sosial inkişafı üçün әlverişli şәraitin
yaradılması

160 Dövlәtin milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunması siyasәtinin formalaşdırılması vә reallaşdırılmasında
iştirak etmir:

•

Qeyrihökumәt Tәşkilatları
Dövlәt tәhlükәsizlik orqanları
Dövlәt başçısı
Parlament
Hökumәt

161 Dövlәtin xarici siyasәt istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Ölkә xaricindә vәtәndaşların qanuni hüquq vә maraqlarının müdafiәsi
Qlobal vә iqtisadi sabitliyin qorunması mәqsәdilә ölkәnin iqtisadi vә sosial inkişafı üçün әlverişli şәraitin
yaradılması
Dünya vә region dövlәtlәri ilә münasibәtlәrin beynәlxalq hüquq prinsiplәrinә uyğun inkişafı
Dünyanın müxtәlif regionlarında müştәrәk sülhmәramlı әmәliyyatlarda iştirakı
Ölkәnin başqa dövlәtlәrlә,әn әvvәl aparıcı dövlәtlәrlә bәrabәrhüquqlu vә qarşılıqlı sәmәrәli әmәkdaşlığın tәmin
olunması

162 Cәnubi Qafqazda 3+1 tәhlükәsizlik formulunu tәklif edәn ölkә

•

Azәrbaycan
İran
Türkiyә
Rusiya
ABŞ

163 Cәmiyyәtin kәskin tәbәqәlәşmәsinә yol verilmәmәsi üçün müvafiq sosial müdafiә vә sәhiyyә sisteminin
dünya standartlarına uyğunlaşdırılması hansı sahәdә tәdbirlәrә aiddir

•

Hәrbi
Ekoloji
Sosial
İqtisadi
Siyasi

164 Sosial sahәdә tәhdidlәrә aid deyil:

•

Milli münasibәtlәrin kәskinlәşmәsi
Müxtәlif sosial tәbәqәlәr arasında qütblәşmәnin kәskinlәşmәsi
Sosial hüquqların pozulması
Әhalinin fiziki sağlamlığının tәmin edilmәsi sahәsindә tәdbirlәrin görülmәmәsi
Demoqrafik vәziyyәtin kәskinlәşmәsi

165 Hәrbi sahәdә tәhdidlәrә aid deyil:
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•

AR ilә qonşu dövlәtlәrdә hәrbisiyasi vәziyyәtin qeyrisabit olması
Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin zәiflәmәsi
Yeni hәrbi texnologiyaların yayılmasında ARnın әrazisindәn tranzit kimi istifadә olunması
Xarici xüsusi xidmәt orqanlarının vә başqa tәşkilatların ARna qarşı terrortәxribat vә digәr pozuculuq fәaliyyәti
AR ilә hәmsәrhәd dövlәtlәrin әrazisindә ölkәmizә qarşı düşmәn siyasәt yürüdәn diigәr dövlәtlәrin qoşunlarının
yerlәşdirilmәsi

166 Siyasi sahәdә tәhdidlәrә aid deyil:

•

Beynәlxalq terrorizm
Milli vә dini münasibәtlәrin kәskinlәşmәsi
Digәr dövlәtlәr tәrәfindәn ARnın daxili işlәrinә müdaxilә
Dövlәt xadiminin xidmәti fәaliyyәtinә görә onun hәyatına suiqәsd edilmәsi
Digәr dövlәtlәr tәrәfindәn ARnın hәrbi konfliktlәrә cәlb olunması

167 Tәbii vә maddi sәrvәtlәrin talan edilmәsi vә sәmәrәsiz istifadәsi hansı sahәdә tәhdidlәrә aiddir

•

Coğrafi
İqtisadi
Ekoloji
Sosial
Siyasi

168 ARnın istisadi sahәdә milli maraqlarına aid deyil

•

Azәrbaycan әhalisinin layiqli hәyat sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
Tәbii vә maddi sәrvәtlәrin qorunması
qtisadi sabitliyin tәmin olunması
Xarici investisiyalar üçün әlverişli şәrait yaradılması
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı

169 Siyasi sahәdә tәhdidlәrә aid deyil:

•

Milli vә dini münasibәtlәrin,separatçılıq,etnik,dini vә siyasi ekstremizm hallarının yayılması
Digәr dövlәtlәrin ARnın daxili işlәrinә müdaxilәsi
Nәzarәtsiz miqrasiya proseslәrinin intensivlәşmәsi
Beynәlxalq terrorçuluq
ARnın suverenliyi vә Konstitusiya quruluşu әleyhinә qәsdlәr

170 Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasının prinsiplәrinә aid deyil:

•

Milli vә dini tәbliğatın aparılması
Beynәlxalq tәhlükәsizlik sistemlәrinә inteqrasiya
ARnın Konstitusiyasına vә qanunlarına riayәt edilmәsi
İnsan,cәmiyyәt vә dövlәtin maraqları arasındakı tarazlığın saxlanması
ARnın milli tәhlükәsizliyinin vahid dövlәt siyasәtinә әsaslanması

171 Müasir dövrdә siyasәtin formalaşmasına tәsir edәn әsas reallıqlar:

•

Geosiyasi
Hәrbi
İqtisadi
Siyasi
Mәdәni

172 Hansı ölkәdәki müharibә İlk kontinental müharibә adlanır:

•

Misir
Konqo
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Ruanda
Nigeriya
Zimbabve

173 Sosial inkişafın әsas sәbәbi vә hәrәkәtverici qüvvәsi:

•

Tәlәblәr
Maraqlar
Rәqabәt
İqtisadiyyat
Dәyәrlәr

174 Maraqların formalaşmasına daha çox tәsir göstәrir:

•

İdeyalar
İdeologiyalar
Nәzәriyyәlәr
Mәqsәdlәr
Dәyәrlәr

175 Maraqların tәmin olunmasında әsas tәlәb:

•

Dövlәtin zәngin tәbii sәrvәtlәri olsun
Dövlәtin әlverişli geosiyasi mövqeyi olsun
Dövlәtin mәqsәdlәri ilә qüdrәti arasında uçurum olmasın
Dövlәtin güclü ordusu olsun
Dövlәtin güclü iqtisadiyyatı olsun

176 Sosial әdalәt sahәsindә maraqlara aiddir:

•

Evsiz adamların sayı
İş hәftәsinin müddәti
İkinci növbәdә tәhsil alan mәktәblilәrin sayı
Ümumi xәrclәr içindә tәhsilә xәrclәnәn vәsaitin miqdarı
Peşә xәstәliyi qazanmış işlәyәn vәtәndaşların sayı

177 Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Baş vermiş cinayәtlәr
Mәktәbyaşlı olub tәhsil almayanların sayı
Ümumi әhali sayında mәhkumların sayı
Uşaq ölümünün sәviyyәsi
Uşaq cinayәtkarlığının sәviyyәsi

178 Uşaq ölümü hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Hәyat sәviyyәsi
Hәyat keyfiyyәti
Sosial әdalәt

179 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Orta yaş hәddi
Ölüm sәviyyәsi
Anadan olanların sayı
Әhalidә tәqaüdçülәrin sayı
1000 nәfәrә düşәn xәstәxana çarpayıısı sayı
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180 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Regionlar üzrә әhalinin gәlirlәri arasında fәrq
1000 nәәfәrә düşәn telefon sayı
Muzeylәrin sayı
Adambaşına düşәn mәnzil sahәsi
Kitabxanaların sayı

181 Hәyat sәviyyәsi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

İş hәftәsinin uzunluğu
Adambaşına düşәn gәlir
Adambaşına düşәn xәrc
Ödәnilәn mәzuniyyәt günlәrinin sayı
Uzaq xaricә turist sәfәri etmiş vәtәndaşların sayı

182 Konstitusiya hüquqlarının tәminatı sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Әmәk qabiliyyәtli әhalidә işsizlәrin sayı
Dövlәt idarәçiliyindә qadınların sayı
Prezidentә şikayәtlәrin sayı
Evsiz adamların sayı
Vәtәndaşların Strasburq B/x Mәhkәmәyә müraciәtlәrinin sayı

183 Hәyat fәaliyyәtinin sabiitliyi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Baş verәn cinayәtlәrin sayı
Hәftә әrzindә asudә vaxtın miqdarı
Boşanmaların sayı
Ümumi әhali arasında xәstә insanların sayı
Uşaq ölümünün sayı

184 Sosial әdalәt sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Ödәnilәn mәzuniyyәt günlәrinin sayı
Xaricdә tәhsil alanların sayı
Tәqaüdçülәrin ümumi sayında işlәmәyәnlәrin sayı
Parlamentdә qadınların sayı
Varlı vә kasıbların gәlirlәri arasında fәrq

185 Vәtәndaşların ölkә Prezidentinә şikayәtlәrinin sayı hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Hәyat sәviyyәsi
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәti

186 Cәmiyyәtdә boşanmaların sayı hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Hәyat sәviyyәsi
Sosial әdalәt
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Konstitusiya hüquqlarının qarantiyası
Hәyat keyfiyyәti

187 Hәyati mühüm maraqlara aid deyil:
Sosial әdalәt
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•

Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının qarantı
Geosiyasi yerlәşmә
Hәyat sәviyyәsi

188 Müqәddәs yer lәrin problemı nә vaxtdan etibarәn beynәlxalq münasibәtlәrdә müzakirә obyekti oldu:

•

XVII әsriun sonunda
XIX әsrin sonunda
XVIII әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәllәrindә

189 Avropa qitәsindә mükәmmәl qüvvәlәr balansı nә vaxt formalaşdı:

•

1648ci il Vestfal sülhündәn sonra
1763cü il Paris sülhündәn sonra
II dünya müharibәsindәn sonra
”Soyuq müharibә”dәn sonra
1815ci il Vyana konqresindәn sonra

190 Beynәlxalq münasibәtlәrin әsas prinsip vә parametrlәri formalaşmışdır:

•

XVIII әsrdә
XVII әsrin ortalarında
XVI әsrin sonunda
XVI әsrin sonunda
XX әsrin әvvәllәrindә

191 Vestfal sülhü hansı tәriqәtlәrin hüquqlarını tanıdı:

•

Kalvinistlәr vә qriqoryanlar
Lüteran vә protestantlar
Lüteran vә kalvinistlәr
Pravoslav vә protestantlar
Katoliklәr vә lüteranlar

192 Vestfal sülhündәn sonra beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qәbul edilәn prinsip:

•

Legitimlik
Dini baxışlarından asılı olmayaraq dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
Açıq dәniz sәrbәstliyi
Azad ticarәt
Beynәlxalq münasibәtlәrdә qüvvә istifadәsindәn imtina

193 Dövlәt mәkanında tarixәn yaranmış maraqların mәcmusu:

•

Milli maraqlar
Siyasi maraqlar
Ümumi maraqlar
Xüsusi maraqlar
Dövlәt maraqları

194 Milli maraqlar konsepsiyasının formalaşması beynәlxalq münasibәtlәr sahәsindә nәyin tәtbiqini
asanlaşdırır:

•

Hüquq normaları
Ümumi tәhlükәsizlik konsepsiyası
Avtarkiya
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Dünya bazarının formalaşması
Proteksionizm

195 Milli maraqlar anlayışını ilk dәfә kim tәtbiq edib:

•

Monteskye,Hobbs
Makiavelli,Rişelye
Makiavelli,Hobbs
Rişelye,Hobbs
Aristotel,Hobbs

196 Çin CәnubŞәrqi Asiya regionunda nә vaxtdan müstәqil rol oynamağa başladı?

•

V.Brandtın Şәrq siyasәt yürütmәsindәn sonra
C. Kennedinin öldürülmәsindәn sonra
İ.V. Stalinin ölümündәn sonra
ABŞla diplomatik әlaqәlәr qurandan sonra
Vyetnam müharibәsindәn sonra

197 XX әsrin 6070ci illәrindә CәnubŞәrqi Asiya regionunda qüvvәlәr balansını dәyişәn hadisә:

•

Müstәmlәkә sisteminin süqutu
Vyetnam müharibәsi
V.Brandtın Şәrq siyasәti
Helsinkidә Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlığa dair Müşavirә
Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә

198 Vyetnam müharibәsinin tarixi çәrçivәsi:

•

19481949
19641973
19501953
19681972
19541964

199 SSRİyә aid deyildi:

•

Dәniz şiri planı
Hamısı aiddir
Edelveys planı
Barbarossa planı
Velvet planı

200 Risklәrin idarә edilmәsindә müxtәlif hәyat sahәlәrindә risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid
deyil:

•

Riyazi modellәşdirmә metodları
Tәhlükәnin miqyasının hesablanması metodu
Riyazi statistika
Tәhlilanalitik metod
Ekspert rәylәri metodu

201 Türkiyә Azәrbaycanın müstәqilliyini nә zaman tanıdı?

•

1992ci il 2 yanvarda
1991ci il 13 dekabrda
1991ci il 9 noyabrda
1991ci il 20 noyabrda
1991ci il 11 dekabrda
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202 Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ikinci dövlәt hansıdır?

•

İran
Türkiyә
Rumıniya
Pakistan
Tunis

203 Hansı tәşkilat Ermәnistanı ilk dәfә tәcavüzkar dövlәt kimi tanımışdır?

•

BMT
İKT
AB
GUAM
ATӘT

204 İranın tәklif etdiyi Cәnubi Qafqazda vahid tәhlükәsizlik sisteminin 3+2 formulunda hansı dövlәtlәrin
iştirakı nәzәrdә tutulurdu?

•

Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan, Rusiya, Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan, Rusiya, İran
Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan, ABŞ, Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan, ABŞ, İran
Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan, İran, Türkiyә

205 1999cu ildә ATәTin İstanbul sammitindә elan olunan Regionda Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Paktı nın
yaradılması tәşәbbüsü kimә mәxsus idi?

•

Gürcüstan Respublikası Prezidenti E. Şevarnadzeyә
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti H. Әliyevә
Ermәnistan Respublikası Prezidenti R. Koçәryana
Türkiyә Cümhuriyyәti Prezidenti Ә. N. Sezәrә
Rusiya Federasiyası Prezidenti V. Putinә

206 Aşağıdakılardan biri Azәrbaycanın xarici siyasәt prioritetlәri sırasında verilә bilmәz:

•

Xaricdә yaşayan azәbaycanlıların hüquqlarının qorunması, elәcә dә onlardan Azәrbaycanın milli maraqları üçün
istifadә edilmәsi
Ölkәdә demokratik islahatlar keçirilmәsi
Avropa Birliyi sisteminә vә qlobal dünya siyasәti mәkanına inteqrasiya etmәk
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin vә mill tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
) Müstәqil neft strategiyasını reallaşdırılması vәzifәsi

207 Milli dövlәtlәrin yaradılmasına böyük tәkan verәn amil:

•

Vestfal sülhü
İngiltәrә burjua inqilabı
Burjua münasibәtlәrinin inkişafı
Böyük Fransa burjua inqilabı
Sәnaye çevrilişi

208 Tәhlükәsilik strategiyasında enerji tәhlükәsizliyi mәsәlәsini ön plana çıxartdı:

•

19291933cü il iqtisadi böhranı
1973cü il ümumdünya neft böhranı
nüvә ölkәlәrin sayının artması
İranın uranium istehsalına başlanması
2001ci il 11 sentyabr hadisәlәri
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209 Rusiyanın milli tәhlükәsizliyinin müasir әsasları Tәhlükәsizlik haqqında qanunda öz әksini tapmışdır:

•

1995ci ildә
1997ci ildә
1992ci ildә
1996cı ildә
1994cü ildә

210 Monro doktrinasının tәsbit etdiyi prinsip:

•

”Avropa Avropalılar üçün”
Tәcridçilik
”Böyük dәyәnәk”
”Amerika amerikalılar üçün”
Proteksionizm

211 I dünya müharibәsi әrәfәsindә Rusiyanın geopolitik mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

Mәrkәzi Asiyanın işğalı vә Sibirin әhәmiyyәtinin artması ilә özünü Asiyanın әsas güclәrindәn biri kimi tәsdiq
etmәk
Yaxın vә Orta Şәrqi әlә keçirmәk
Avropanın böyük güclәrindәn biri olaraq qalmaq
Avropanın bütün slavyan xalqlarını germanizmә qarşı dәstәklәmәk
Qitә anklavından qurtulmaq vә azad dәnizlәrә çıxmaq

212 I Dünya müharibәsi әrәfәsindә әsl xristian mәrkәziüçüncü Roma olmaq kimi dinisiyasi ambisiya aid
idi:

•

Rusiya
Almaniya
AvstriyaMacarıstan
İtaliya
Fransa

213 ABŞın geopolitik mövqeyi konkretlәşir:

•

Monro doktrinası ilә
Eyzenhauer doktrinası ilә
Trumen doktrinası ilә
I dünya müharibәsindәn sonra
II dünya müharibәsindәn sonra

214 Avropa vә dünya birliyinә inteqrasiya hansı sahәdә milli maraqlara aiddir:

•

Sosial
Siyasi
iqtisadi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
Bütün cavablar doğrudur

215 Bakıda Kosmik Tәdqiqatlar Elmiİstehsalat Birliyi fәaliyyәtә başladı:

•

1987
1985
1982
1986
1993

216 Kür su kәmәri işә salındı:
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•

1973
1974
1972
1970
1971

217 Müәyyәn şәxs vә ya tәsisatın kütlәlәrin әtraf mühiti qeyritәnqidi qәbul etmәsinә yönәlmiş özünәmәxsus
sosialpsixoloji tәsir:

•

Hipnoz
Tәşviqat
Tәbliğat
Tәlqinetmә
Mәcburetmә

218 Obyektlәrin vә әtraf mühitin insan vә cәmiyyәt üçün әhәmiyyәtinin mәnәvi
prinsiplәr,normalar,ideallarda әks olunmuş qiymәtlәndirmә ölçüsü

•

Mәqsәdlәr
İdeologiya
Tәlәblәr
Maraqlar
Dәyәrlәr

219 İnsanların gerçәkliyә vә birbirinә münasibәtlәrinin dәrk olunduğu vә qiymәtlәndirildiyi ideyalar vә
baxışlar sistemi:

•

İdeologiya
Diplomatiya
Taktika
Strategiya
Nәzәriyyә

220 Nüvә silahının yayılmaması haqqında beynәlxalq müqavilә:

•

1955
1975
1960
1968
1988

221 Tәlqinetmә metoduna aid deyil:

•

İnandırma
Tәşkil olunmuş
Dolayı
Birbaşa
Tәsadüfi

222 İkinci Berlin böhranı nәticәsindә:

•

AFR NATOya daxil olmuşdur
AFR vә ADR yaradılmışdır
Berlin divarı dağıdılmışdır
Berlin divarı tikilmişdir
AFR vә ADR birlәşmişdir

223 Güclü dövlәt odur ki,müharibә etmәdәn öz mәqsәdinә çata bilsin fikri hansı ölkәyә aiddir:
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•

Qәdim Roma
Şumer
Qәdim Çin
Qәdim Misir
Assuriya

224 İkinci Berlin böhranı baş vermişdi:

•

1963cü ildә
1949cu ildә
1948ci ildә
1961ci ildә
1955ci ildә

225 Dövlәtlәrarası münaqişә deyil:

•

Dağlıq Qarabağ problemi
Folklend böhranı
Fәlәstin problemi
Kәşmir problemi
Çeçen problemi

226 Beynәlxalq münaqişәnin döyüş,oyun,debat tәsnifatını vermiş alim:

•

Aron
Lipson
Rappoport
Roaç
Nay

227 Qәrbi Berlinin sovet qoşunları tәrәfindәn mühasirәyә alınması (Birinci Berlin böhranı) baş vermişdi:

•

19491951ci il
19461947ci il
19451947ci il
19481949cu il
19471949cu il

228 İngiltәrәnin AİBә gec daxil olmasının sәbәbi:

•

AFRin bu mәsәlәyә “veto” qoyması
Hakim partiyaların mәsәlәyә mәnfi münasibәti
İngiltәrәdә iqtisadi böhranın bu prosesә әngәl olması
İngiltәrәnin AİBә gec daxil olmasının sәbәbi:
Xalq kütlәsinin bu işә etirazı

229 Beynәlxalq hәrbisiyasi tәhlükәsizliyin әsas dayağı:

•

Milli dövlәtlәr
B/x ticarәt
B/x tәşkilatlar
B/x hüquq
TMKlar

230 SSRİnin әrәb ölkәlәrindәki nüfuzu hansı hadisә ilә sarsıldı?
ABŞın Kuveyti İraqın işğalından azad etmәsi ilә
Şәrqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilә
Yuqoslaviyanın dağılması ilә

•
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•

ABŞ tәzyiqlәri nәticәsindә SSRİ qoşunlarının Әfqanıstandan çıxması ilә
Şәrqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilә

231 Tәşkilatlar anlayışına aid deyil:

•

Bütün cavablar aiddir
İctimai strukturlar
Kütlәvi ictimai hәrәkatlar
Siyasi partiyalar
Dövlәt siyasәtindә konkret mәqsәd güdәn hәr hansı birlik

232 Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır:

•

30 iyul 1975ci ildә
22 noyabr 1992ci ildә
22 noyabr 1992ci ildә
12 may 1972ci ildә
3 avqust 1989cu ildә

233 ATәM neçәnci ildәn formalaşdı?

•

1992
1975
1967
1973
1989

234 Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlәt aparıcı rol oynadı?

•

Belçika
İngiltәrә
Almaniya
Fransa
İtaliya

235 Avropa birliyi iqtisadi cәhәtdәn yönәlmişdi:

•

Çin vә Yaponiyaya qarşı
SSRİ vә Yaponiyaya qarşı
ABŞ vә SSRİyә qarşı
ABŞ vә Yaponiyaya qarşı
ABŞ vә Çinә qarşı

236 Aşağıdakılardan biri BMT TŞnın daimi üzvü deyil:

•

Çin
ABŞ
Rusiya
Almaniya
Böyük Britnaiya

237 BMT Nizamnamәsinә görә onun neçә әsas orqanı var?

•

7
4
3
6
5
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238 BMT TŞnın neçә daimi üzvü var?

•

3
4
10
5
7

239 BMT TŞnın neçә üzvü var?

•

12
10
15
15
7

240 BMTnin Nizamnamәsi qәbul edilmişdi:

•

1957ci ildә Cenevrәdә
1919cu ildә Parisdә
1944cü ildә BrettonVudsda
1945ci ildә SanFransiskoda
1945ci ildә NyuYorkda

241 Soyuq müharibә nin 19691979cu illәr mәrhәlәsindә: 1. SSRİ ilә Fransa arasında Avropada
tәhlükәsizliyә dair razılaşma 2. SSRİ ilә AFR arasında müqavilә 3. AFR ilә Polşa arasında müqavilә 4. ABŞ
ilә Azәrbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilә Misir arasında Afrikanın tәhlükәsizliyә dair müqavilә

•

3, 4, 5
2, 4, 5
1, 3, 4
1, 2, 3
3, 4, 5

242 Dünya müharibәlәri arasındakı dövrdә Avropa tәhlükәsizlik sistemi әsaslanırdı:

•

ABŞSSRİ münasibәtlәrinә
Millәtlәr Cәmiyyәtinin nizamnamәsinә
Versal müqavilәsinә
BrianKelloq paktına
ABŞİngiltәrә münasibәtlәrinә

243 İlk dәfә beynәlxalq münasibәtlәrdә tәcavüzkar müharibәlәrin qadağan olunması hansı sәnәddә öz әksini
tapdı:

•

Nürnberq prosesi
Helsinki yekun Akti
BrianKelloq paktı
”Paris” xartiyası
Versal müqavilәsi

244 Müәyyәn sәrhәdlәr daxilindә yaşayan xalqın xüsusi sistemlә idarә olunmasını tәmin edәn siyasi quruluş:

•

Hakimiyyәt
Dövlәt
Ordu
Tәşkilat
Dövlәt başçısı
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245 Hansı konfransda Yaponiya dәniz gücü kimi tanındı:

•

Vaşinqton
Krım
Lozanna
Paris
DumbartonOks

246 Parçala vә hökm sür prinsipi ilk dәfә tәtbiq olunub:

•

Rusiya imperiyası
Roma imperiyası
Assuriya
Osmanlı imperiyası
AvstriyaMacarıstan imperiyası

247 Rusiya regional problemlәri 3+1 formulasında hәll etmәyә çalışır:

•

Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә Türkiyә
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә Rusiya
İran, Türkiyә; Ermәnistan vә Rusiya
Cәnubi Qafqaz ölkәlәri vә İran
Baltikyanı ölkәlәr vә Rusiya

248 ARnın milli tәhlükәsizliyinin obyektlәrinә aid deyil:

•

İnsan hüquqları
Cәmiyyәtin maddi dәyәrlәri
Dövlәt hakimiyyәt orqanları
Dövlәtin müstәqilliyi
Konstitusiya quruluşu

249 Azәrbaycan Televiziyası fәaliyyәtә başladı:

•

1967
1957
1958
1959
1956

250 SSRİnin süqutunun xarici sәbәblәrinә aid deyil:

•

Xarici qüvvәlәrin SSRİdә milli münaqişә ocaqları yaratması
70ci illәrin ortalarında SSRİnin Şәrqi Avropada ortamәnzilli raketlәr yerlәşdirmәsi
Dünyanın bütün demokratik dövlәtlәrinin SSRİyә qarşı yönәlmәsi
Ümumdünya Antikommunist liqasının SSRİyә qarşı mübarizәni genişlәndirmәsi
Ümumdünya İslam liqasının kommunizmә qarşı cihad elan etmәsi

251 SSRİnin süqutunun daxili sәbәblәrinә aid deyil:

•

Azad rәqabәtin olmaması
İnzibatiamirlik sisteminin mövcudluğu
Sosial tәlәblәr üçün vәsaitin ayrılmaması
Kommunizm qurmaq ideyası ilә reallıq arasında ziddiyyәtin dәrinlәşmәsi
Yenidәnqurma konsepsiyasının irәli sürülmәsi

252 1992ci ilә aid deyil:

•

ABŞın ARnın müstәqilliyini tanıması
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SSRİnin әmlakının bölüşdürülmәsi
Milli valyutanın dövriyyәyә buraxılması
ARnın dövlәt himninin tәsdiqi
Ә.Elçibәyin prezident seçilmәsi

253 SSRİnin әmlakının bölüşdürülmәsi haqqında müqavilә imzalandı:

•

Minskdә
Aşqabadda
Bişkekdә
Daşkәnddә
Kişinyovda

254 Dünya azәrbaycanlәlarının ilk qurultayı keçirildi:

•

2001ci il noyabr
2001ci il dekabr
2000ci il noyabr
2002ci il mart
2002ci il yanvar

255 2002ci ilә aid deyil:

•

ARda Konstitusiyaya dәyişikliklәr edilmәsi haqqında referendum keçirilmәsi
BTC әsas ixrac neft kәmәrinin Azәrbaycan hissәsinin tәmәlinin qoyulması
AR prezidenti tәrәfindәn “Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili gününün tәsis edilmәsi” haqqında fәrmanın
imzalanması
ARnın ilk Ombudsmanının seçilmәsi
Xaricdә yaşayan Azәrbaycanlılarla iş üzrә dövlәt komitәsinin yaranması

256 ARnın informasiya sahәsindә milli tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasıına aid deyil:

•

Kompüter informasiyası sahәsindә cinayәtkarlığa qarşı mübarizә
Dövlәt sirlәrinin qorunmasının hüquqi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
İctimai mәnәviyyat әleyhinә cinayәtkarlığa qarşı mübarizә
Dövlәt informasiya ehtiyatlarının müdafiәsi sahәsindә milli sistemin yaradılması]
Vәzifәli şәxslәr tәrәfindәn qәrarların qәbulunun informasiya tәminatı mәqsәdilә obyektiv mәlumatın toplanması

257 Avropada İkinci dünya müharibәsindәn sonra әn böyük hәrbi münaqişә hansı idi?

•

Qarabağ münaqişәsi
Bosniya münaqişәsi
Kosovo münaqişәsi
Kipr münaqişәsi
Qәrbi Berlin münaqişәsi

258 Hәr hansı dövlәt hәddәn artıq güclәnәrsә siyasi yolla bunun qarşısının alınması necә adlanır:

•

Çәkindirmә siyasәti
Parlaq tәcridetmә siyasәti
Tarazlıq siyasәti
Çevik siyasәt
Tәcavüzkarı sakitlәşdirmәk siyasәti

259 Öz dövlәti üçün ticarәtin әn sәrfәli şәrtlәrini tәmin edәn dövlәt siyasәtinin әsas alәti:

•

Proteksionizm
Merkantilizm
Makkartizm
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Azad ticarәt
Açıq qapilar

260 Rişelyeyә görә dövlәtin hüquqa iddia etmәsi üçün tәtbiq edilәn anlayış:

•

Diplomatiya
Beynәlxalq ictimai hüquq
Milli maraqlar
Proteksionizm
Demokratiya

261 Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsindә 1999cu ilә qәdәr müşahidәçi qismindә iştirak etdi: 1.
Qırğızıstan 2. Azәrbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. İran

•

3,4,6
2,3,5
1,2,3
2,4,6
3,4,5

262 Heydәr Әliyev Tәhlükәsizlik paktına daxil olmalı idi: 1.İran 2.Rusiya 3.Çin 4.Cәnubi Qafqaz dövlәtlәri
5.Türkiyә

•

3,4,5
1,2,3
2,4,5
1,4,5
2,3,4

263 Ümumi tәhlükәsizliyin әsas prinsiplәri: 1. beynәlxalq münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsindә hәrbi gücdәn
imtina 2. hәrbi gücün özünümüdafiә mәqsәdilә istifadә olunması 3. başqa dövlәtlәr üzәrindә hәrbi üstünlüyә
nail olmaq 4. münaqişәlәrin hәllindә hәrbi gücdәn istifadә 5. başqa dövlәtlәr üzәrindә hәrbi üstünlüyә nail
olmamaq

•

3,4,5
1,2,5
1,2,5
2,3,4
2,4,5

264 Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatı yarandı:

•

Kişinyov sammitindә
Budapeşt sammitindә
Moskva sammitindә
Lissabon sammitindә
Bakı sammitindә

265 Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsinә daxil olmayan dövlәtlәr: 1. Rusiya 2. Azәrbaycan 3. Qazaxıstan 4.
Ukrayna 5. Özbәkistan 6. Gürcüstan

•

1,4,5
1,2,3
4,5,6
2,4,6
2,3,4

266 KTMnin KTTna çevrilmәsi:
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•

2009cu ildә
2001ci ildә
2003cü ildә
2005ci ildә
1999cu ildә

267 Heydәr Әliyev regionda Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Paktının yaradılması tәşәbbüsü ilә çıxış etdi:

•

BMT tribunasında
İstanbul sammitindә
Budapeşt sammitindә
Roma konvensiyasının müzakirәsi zamanı
Paris sammitindә

268 Azәrbaycan regional tәhlükәsizlik mәsәlәsindә mövqeyi:

•

Avrasiya mәkanına inteqrasiya
Qafqaz regionuna әlavә güclәrin gәlmәsi
Beynәlxalq tәşkilatlara qoşulmaq
Qonşularla әmәkdaşlıq
Qafqaz regionunun müxtәlif güc blokları arasında bölünmәsinin qarşısını almaq

269 L.Düqinin elmi dövriyyәyә gәtirdiyi anlayış:

•

Milli dövlәt
Fövqәldövlәt
Siyasi sistem
”Qәribә müharibә”
”Soyuq müharibә”

270 ABŞ Dövlәt Departamentinin ABŞ vә Dağlıq Qarabağ adlı bәyanatı qәbul edildi:

•

1997
2005
2003
2004
2006

271 H.Әliyevin ABŞa ilk rәsmi sәfәri:

•

1995
1997
1996
1994
1998

272 ARnın dövlәt gerbi tәsdiq edildi:

•

Heç bir variant doğru deyil
1992
1993
1991
1994

273 ARnın dövlәt himni tәsdiq edildi:

•

1994
1992
1991
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1993
1990

274 1989cu ilә aid deyil:

•

Azәrbaycanda ilk dәfә çoxmandatlı seçki sistemi әsasında xalq deputatları seçkilәrinin keçirilmәsi
DQMVnin idarәsinin Azәrbaycana verilmәsi
Azәrbaycan Xalq Cәbhәsinin yaranması
”Azәrbaycan SSRin suverenliyi haqqında” Konstitusiya qanununun qәbul edilmәsi
Gәncә şәhәrinin tarixi adının bәrpası

275 Dünya siyasәtşünasları demokratiklәşmә prosesini neçә mәrhәlәyә bölürlәr?

•

5
4
Heç bir mәrhәlәyә bölünmür, bütöv şәkildә öyrәnilir
3
Ziddiyyәtli fikirlәr mövcuddur

276 1993cü ildә Rusiya ilә ABŞ arasında imzalanmış strateji hücum silahlarının ixtisarına dair müqavilәyә
görә:

•

döyüş başlığı bölünәn yerüstü bazalı ballistik raketlәr saxlanılmalı idi
strateji hücum raketlәrindәki döyüş başlıqlarının sayı müәyyәnlәşmәli
sualtı qayıqlardakı raketlәrin döyüş başlıqları lәğv edilmәli
Rusiyanın bütün strateji nüvә silahları Birlәşmiş strateji komandanlığa tabe olmalı
nüvә raket istehsalı dayandırılmalı

277 Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır?

•

Uzaq Şәrqdә
Çin vә Rusiyada
Qәrbi Avropada
Şimali Amerikada
Latın Amerikasında

278 Qloballaşma prosesinin әn mәnfi tәrәfi hansıdır?

•

Ekoloji problemlәrin kәskinlәşmәsi
Mәdәni vә mәnәvi dәyәrlәrin pozulması
İqtisadi problemlәrin yaranması
Siyasidiplomatik qalmaqalların ortalığa çıxması
Münaqişәlәrin kәskinlәşmәsi

279 Strategiya ilk yarandığı vaxtda ifadә edirdi:

•

Hәrbi hava qüvvәlәrindәn istifadә
Dövlәtin başqa dövlәtlәrә qarşı mübarizә siyasәtini
İri hәrbi әmәliyyatlar zamanı dәniz qüvvәlәrindәn istifadә
Müharibә zamanı yürüdülәn taktika
Döyüş meydanının düzgün seçilmәsi

280 Münaqişәnin nizamlanması zamanı barışıq müqavilәsi imzalanmsı üçün nәzәrә alınaraq tәdqiq olunmalı
şәrtlәrә aid deyil:

•

Münaqişәnin tarixi,iqtisadi,milli,dini zәminlәri
Tәrәflәrin mövqelәrindәki fәrqin sәviyyәsi
Münaqişәnin real tәrәflәri
Barışıq şәrtlәrinin başqa dövlәtlәrә tәsiri
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Münaqişәdә marağı olan vә ya ondan zәrәr çәkә bilәcәk xarici qüvvәlәr

281 Münaqişәdә olan tәrәflәri ayırmaq istәyәn üçüncü tәrәfin tәmin etmәli olduğu şәrtlәrә aid deyil:

•

Bütün cavablar doğrudur
Yaranan mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsindә vasitәçilik
Tәmas xәttinә,tәhlükәsizlik zonalarına nәzarәt
Ümumi istifadәdә olan su mәnbәlәrindәn,otlaqlardan istifadә olunmasına nәzarәt
Humanitar yardımın göstәrilmәsinә kömәk etmәk

282 Hәrbi münaqişәnin hәllindә operativ idarәetmәnin ilk şәrti nәdir:[Yeni sual]

•

Bütün cavablar doğrudur
Tәmas xәttindә sülhmәramlı qüvvәlәri yerlәşdirmәk
Kompromisә әsaslanan müqavilә bağlanmasına nail olmaq
Tәrәflәri barışdırmaq
Atәşkәsә nail olmaq

283 Hәrbi münaqişәnin hәllindә istifadә olunan informasiyapsixoloji(ideoloji) tәdbirlәrә aid deyil:

•

Sәrhәdboyu әrazilәrdә mәqsәdyönlü şәkildә kәşfiyyat mәlumatlarının toplanmasının tәşkili
B/x müqavilәlәrә әmәl olunmasının zәruriliyi haqqında tәbliğat
Münaqişәnin әsl sәbәblәri haqqında әhalinin mәlumatlandırılması
Münaqişә tәrәflәrinә ideoloji,tәbliğati,psixoloji tәsirin hәyata keçirilmәsi
Münaqişә hazırlayan dövlәtә yardım göstәrmәkdәn daşındırmaq mәqsәdilә dövlәtә informasiyapsixoloji tәsir

284 Hәrbi münaqişәnin hәllindә istifadә olunan siyasi tәdbirlәrә aiddir:

•

Beynәlxalq Mәhkәmәdәn istifadә olunması
Tәcavüzkar dövlәtlәrә ultimatum xarakterli tәlәblәrin elan olunması
Diplomatik münasibәtlәrin kәsilmәsi
Milli düşmәnliyi,şovinist vә digәr destruktiv halların qızışdırılmasının qarşısının alınması üzrә psixoloji
әmәliyyatlar
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin kәsilmәsi

285 Hәrbi münaqişәnin hәllindә istifadә olunan hәrbi tәdbirlәrә aid deyil:

•

Strateji nüvә üevvәlәrinin yüksәk döyüş hazırlığı vәziyyәtinә gәtirilmәsi
Nizami hәrbi qüvvәlәrin hәrbi dövrün ştatına keçirilmәsinin nümayişi
Ehtiyat qüvvәlәrin hәrbi vәziyyәtә keçirilmәsinin nümayişi
Yeni hәrbi hissәlәrin vә birlәşmәlәrin formalaşdırılması
Hava,yer vә dәniz sәrhәdlәrinin blokadasının hәyata keçirilmәsi

286 Hәrbi münaqişәnin hәllindә istifadә olunan informasiyapsixoloji tәdbirlәrә aid deyil:

•

Beynәlxalq sәviyyәdә vә ölkә daxilindә psixoloji әmәliyyatların qarşısının alınması
Beynәlxalq müqavilә vә sazişlәrә әmәl olunmasınının zәruriliyi haqqında tәbliğatın fәallaşdırılması
Ordunun döyüş hazırlığı sәviyyәsinin yüksәldilmәsi haqqında rәsmi bәyanat
Münaqişә tәrәflәrinә komәk etmәk fikrindәn daşındırmaq mәqsәdilә dövlәtә informasiyapsixoloji tәsir
Münaqişәnin әsl sәbәblәri vә mәqsәdi haqqında әhalinin vә ordunun mәlumatlandırılması

287 Silahlanmanın sәviyyәsinin azaldılması üçün hәll olunmalı mәsәlәlәrә aid deyil:

•

Әhali tәrәfindәn qanunsuz saxlanan silahın tәhvil verilmәsi
Silahsursatın mülkiyyәti,saxlanması,istifadәsi üzәrindә hüquqi rejimin tam bәrpası
Müәyyәn olunmuş yerlәrdә silahın toplanması vә tәhvil verilmәsi
Tәhlükәsizlik zonasının mühafizәsi vә qanunvericiliyә uyğun vasitәlәrlә tәhlükәsizlik rejiminin pozulmasının
qarşısının alınması
Hәrbi strukturların nümayәndәlәrindә olan silahsursatın qeydiyyata alınması
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288 Cәmiyyәtin maddi gücünә aid deyil:

•

Elmә xәrclәnәn vәsait
Doğum әmsalı
Xalqın mәnәvi özünüdәrkinin yetkinliyi
İşlәyәn әhalinin sayı
Orta ömür hәddi

289 Dәmir pәrdә ifadәsi kimә mәxsusdur:

•

A. İdenә
U. Çörçilә
H. Makmillana
E. Xitә
K. Ettliyә

290 İslam Konfransı Tәşkilatı nә zaman tәsis edildi:

•

1970
1960
1969
1959
1950

291 ABŞın Kuveyti İraqın işğalından azad etmәsi ilә

•

Fәlәstin dövlәti quruldu
İraq mәğlub oldu
Küveyt dövlәti lәğv edildi
FAT lәğv olundu
İraq tamamilә işğal olundu

292 ATәT hansı dövlәtlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır:

•

Cavabların hamısı doğrudur
Keçmiş Sovet İttifaqı vә sosialist dövlәtlәrinin
ABŞ vә Qәrbi Avropa dövlәtlәrinin
«Soyuq müharibә» iştirakçı olmayan dövlәtlәrin
Bitәrәf dünya dövlәtlәrinin

293 Azәrbaycan nә zaman NATO Parlament Assambleyasına assosiativ üzv seçildi?

•

1999cu ildә
2001ci ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
1996cı ildә

294 1997ci ildәn bәri ATәTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik edir:

•

Rusiya vә Türkiyә
ABŞ, Rusiya, Fransa
ABŞ, Rusiya, Türkiyә
ABŞ vә Rusiya
Rusiya, İngiltәrә, Fransa

295 19941997ci illәr әrzindә ATәTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik etmişdir?
ABŞ vә Rusiya

•
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•

Rusiya vә Finlandiya
İsveçrә vә Rusiya
İsveç vә Finlandiya
Türkiyә vә Fransa

296 ATәTin Minsk Qrupuna neçә dövlәt daxildir:

•

5
11
10
9
7

297 Qәribә müharibә terminini tәtbiq etdi:

•

Bentam
Doljeres
U.Lippman
L.Düqi
İsten

298 Tәmәnnasızlıq motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlığa aiddir:

•

ABŞ vә NATO üzrә müttәfiqlәrinin kütlәvi qırğın silahı olması bәhanәsilә İraqa müdaxilәsi
I d.m.nin Avropanın daxili işi olduğu haqqında V.Vilsonun bәyanatı
Almaniyanın I d.m.dә Belçikaya hücumu
Rusiyanın özünü xristian әhalinin müdafiәçisi kimi qәlәmә vermәklә Osmanlı imperiyasının daxili işlәrinә
qarışması
ABŞın Vyetnama müdaxilәsi

299 I d.m. dövrünün diplomatiyasına xas olan әsas priyomlara aid deyil:

•

Güc tәtbiq etmәklә hәdәlәmәk
”Siyasi tarazlığı” qorumaq bәhanәsilә koalisiya yaratmaq
Dostluq haqqında müqavilәlәr bağlamaq
Әlverişli qüvvәlәr nisbәti yaratmaq mәqsәdilә bitәrәflik haqqında müqavilәlәr bağlamaq
Xarici ölkәlәrdә dini,milli vә siyasi nifaqı qızışdırmaq

300 I d.m. әrәfәsindә ABŞ diplomatiyısının istifadә etdiyi әsas priyom:

•

Bütün variantlar doğrudur
”Tәmәnnasızlıq” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Millәtlәrarası әdavәti qızışdırmaq yolu ilә düşmәn ölkәni parçalamaq

301 II d.m. әrәfәsindә Almaniyanın istifadә etdiyi priyomlara aiddir:

•

Millәtlәr arasındakı әdavәti qızışdırmaq yolu ilә rәqib ölkәni daxildәn parçalamaq
”Tәmәnnasızlıq” ideyası motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Bütün variantlar doğrudur
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”si bağlamaq
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk

302 Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә etmәk nümunәsinә aiddir:
II d.m. әrәfәsindә Almaniyanın diplomatiyası
FransaPrussiya müharibәsi әrәfәsindә Bismarkın diplomatiyası
Rusiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı diplomatiyası

•
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•

I d.m. әrәfәsindә ABŞ diplomatiyası
Napoleon müharibәlәri dövründә Fransa diplomatiyası

303 Rusiyanın Osmanlı imperiyasının daxili işlәrinә qarışmaq üçün istifadә etdiyi diplomatik priyomlara
aiddir:

•

”Tәmәnnasızlıq” ideyası motivlәri ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk
Bütün variantlar
”Özünümüdafiә” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә onunla “Dostluq müqavilә”si bağlamaq

304 BrestLitovsk müqavilәsi diplomatiyanın istifadә etdiyi hansı metoda aiddir:

•

Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması
Tәcavüzkarın öz planlarını hәyata keçirmәk mәqsәdilә potensial düşmәnlәrindәn birinә onu zәrәrsizlәşdirmәk
üçün qәnimәtdәn pay tәklif etmәsi
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu ilә ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq

305 Napoleon müharibәlәrindә diplomatiyanın hansı metodundan daha çox istifadә olunurdu:

•

Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkarın istifadә etmәsi
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması
”Özünümüdafiә” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Tәcavüzkarın öz planlarını hәyata keçirmәk mәqsәdilә potensial düşmәnlәrdәn birinә onu zәrәrsizlәşdirmәk üçün
әldә edilәcәk qqәnimәtdәn pay tәklif etmәsi
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu rәqib ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq

306 Müharibә әrәfәsindә diplomatiyanın istifadә etdiyi priyomlar içәrisindә әn çox istifadә olunanı:

•

Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
”Özünümüdafiә” motivlәri ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu ilә ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması

307 Müharibә әrәfәsindә diplomatiyanın istifadә etdiyi priyomlara aid deyil:

•

”Özünümüdafiә”motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
”Tәmәnnasızlıq” ideyası ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә müharibә bәyanatları vermәk
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi

308 ATәTin hansı sammitindә müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin әsas prinsiplәri vә beynәlxalq
hüququn әsas normalarını müәyyәn edәn xartiya qәbul olundu?

•

1994cü il Budapeşt sammitindә
1999cu il İstanbul sammitindә
1992ci il Helsinki sammitindә
2010cu il Astana sammitindә
1990cı il Paris sammitindә

309 20012008ci illәrdә ABŞın xarici siyasәtinin әsasını tәşkil edirdi:

•

Müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrin bәrpa edilmәsi
Nüvә silahlarının yayılmasına qarşı beynәlxalq әmәkdaşlıq
Beynәlxalq terrorizmә qarşı mübarizә
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•

Çәkindirmә siyasәti
Çevik siyasәt

310 NATOnu genişlәndirmәk vә onu Avropada hakim hәrbi siyasi struktura çevirmәk istәyәn ABŞ vә
Avropanın әsas dövlәtlәrinin mәqsәdi:

•

Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının dağılmasından sonra ona üzv olmuş ölkәlәrin Qәrbin hәrbi siyasi vә iqtisadi
strukturlarına inteqrasiyasını tәmin etmәk
Şimali Atlantika Tәşkilatını yeni tәhlükәsizlik sisteminin tәmәlinә çevirmәk
Yuqoslaviyadakı münaqişәlәrin qarşısını almaq
Yaxın Şәrqin neft bazalarına nәzarәti әlә keçirmәk
Rusiyanı sıxışdırmaq

311 C. Buş 2002ci ildә üç ölkәni müasir terrorizmә dәstәk verdiklәrinә görә şәr üçbucağına daxil etmışdir.
Bu ölkәlәr:

•

Kuba, Nikaraqua, Suriya
İran, İraq, Şimali Koreya
İran, İraq, Suriya
İraq, Kuba, Әfqanıstan
İraq, Suriya, Kuba

312 ABŞ әfqanıstanda antiterror әmәliyyatına nә vaxt başladı:

•

2005ci il mayın 16da
2001ci il oktyabrın 7dә
2001ci il sentyabrın 13dә
2003cü il martın 20dә
2004cü il iyulun 14dә

313 MERKOSUR:

•

Afrikada inteqrasiya tәşkilatıdır
Latın Amerikasında inteqrasiya tәşkilatıdır
Kanadada ictimaisiyasi tәşkilatdır
CәnubŞәrqi Asiyada sosialiqtisadi tәşkilatdır
Latın Amerikasında hәrbisiyası tәşkilatdır

314 1991ci ildә hansı şәhәrdә keçirilәn görüşdә Avropa Birliyinin yaradılması layihәsi bәyәnildi:

•

Paris
Maastrix
Roma
Vaşinqton
London

315 Qarşılıqlı tarazlığın Avropa konserti adlanır:

•

BrettonVuds sistemi
Vyana sistemi
Potsdam sistemi
Vestfal sistemi
Vaşinqton sistemi

316 Hansı hadisә NATOnun tәhlükәsizlik sahәsindә yeni şәraitә yaxşı uyğunlaşdığını göstәrdi?

•

İraqın işğalı
Bosniya böhranı
Әfqanıstan müharibәsi
44/84

21.12.2016

«Soyuq müharibәnin» sona çatması
Kosovo münaqişәsi

317 Neçә dövlәt NATO üzvüdür (2005ci il üçün) ?

•

28
16
26
19
29

318 XX әsrin 70ci illәrin ortalarında CәnubŞәrqi Asiya regionunda: 1. ABŞÇin münasibәtlәri yaxşılaşdı 2.
Regionda üstünlük Çinin әlinә keçdi 3. ABŞÇin münasibәtlәri pislәşdi 4. SSRİÇin münasibәtlәri yaxşılaşdı
5. Regionda üstünlük SSRİnin әlinә keçdi 6. SSRİÇin münasibәtlәri pislәşdi 7. Regionda üstünlük ABŞın
әlinә keçdi 8. Regionda üstünlük Yaponiyanın әlinә keçdi

•

4, 6, 8
1, 2, 6
2, 3, 5
4, 6, 7
1, 5, 7

319 NATO yaradılarkәn neçә dövlәt ona üzv idi?

•

19
12
16
14
26

320 NATO yaradılmışdır:

•

1955ci ildә Cenevrәdә
1949cu ildә Vaşinqtonda
1947ci ildә SanFransiskoda
1949cu ildә Brüsseldә
1952ci ildә NyuYorkda

321 XVII әsriun sonunda

•

Çin
İngiltәrә
ABŞ
Fransa
Yaponiya

322 XX әsrin 70ci illәrindәn dünyada hansı meyllәr getdikcә güclәnirdi?

•

Terrorçuluq
İnteqrasiya
Qloballaşma
Qeyridövlәt büynәlxalq tәşkilatların şoxalması
Müstәmlәkәçilik

323 Hansı konfransın prinsiplәri Bitәrәf dövlәtlәr blokunun ideoloji әsasını tәşkil etmişdir?

•

1963cü il Yaund konfransı
1961ci il Brüssel konfransı
1955ci il Bandunq konfransı
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1945ci Potsdam konfransı
1954cü il Cenevrә konfransı

324 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәnlәşdirin: 1. ANZUS tәşkilatının yaradılması 2. Şimali Atlantika Alyansının
yaradılması 3. Koreyada müharibәnin başlanması 4. RiodeJaneyro paktının imzalanması

•

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

325 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәnlәşdirin: 1. Eyzenhauer doktrinası 2. Bağdad paktı 3. SEATO 4. SENTO 5.
Çәkindirmә doktrinası

•

2, 3, 4, 1, 5
5, 3, 2, 1, 4
3, 5, 2, 4, 1
1, 2, 4, 5, 3
1, 3, 5, 2, 4

326 Beynәlxalq tәşkilatların BrettonVuds sisteminin yaranması dövlәtlәr arasında hansı münasibәtlәrin
inkişafında böyük hadisә oldu?

•

Hәrbi vә tәhlükәsizlik
Maliyyә vә iqtisadi
Sosial vә mәdәni
Elmitexniki
Siyasi vә diplomatik

327 XX әsrin 70ci illәrindә SSRİ vә ABŞ arasında imzalanan müqavilәnin (Raketdәn Müdafiә Sistemi vә
Strateji Silahların Mәhdudlaşması1) әsas öhdәliklәri idi:

•

Avropada gәrginlik әrazilәrini genişlәndirmәk
böyük dövlәtlәrin hәrbi qüdrәtini tarazlaşdırmaq, münaqişәni mәnasız etmәk
SSRİnin raket әleyhinә müdafiә sistemi әrazilәrini genişlәndirmәk
Kimyәvi silahı qadağan etmәk
Afrikanı "nüvә silahından azad" materik elan etmәk

328 Avropada gәrginlik әrazilәrini genişlәndirmәk

•

BrettonVuds konfransı
Paris Xartiyası
ATӘT_in Lissabon sammiti
ATӘTin İstanbul sammiti
Helsinki yekun aktı

329 XX әsrin 80ci illәrin sonlarında Şәrqi Avropa ölkәlәrindә baş verәn hadisә:

•

antisovet kampaniyası
demokratiklәşmә
inzibatikomanda sisteminin güclәnmәsi
totalitarizmin qurulması
milliazadlıq mübarizәsi

330 on sazişi harada müharibәni başa çatdırdı?
Fәlәstindә
Әfqanıstanda

•
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•

BosniyaHersoqovinada
Somalidә
Fәlәstindә

331 Kosovo münaqişәsinin hәllindә hansı tәşkilat hәlledici rol oynadı?

•

BMT
NATO
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
AB
ATӘT

332 XX әsrin 90cı illәrinә aiddir: 1. Çexoslovakiyanın dağılması 2. Praqa baharı 3. Yuqoslaviyanın
parçalanması 4. Kipr böhranı

•

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

333 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı neçәnci ildә fәaliyyәtә başladı?

•

1999
1995
1990
2000
1992

334 Şimali Amerika azad ticarәt assosiasiyasına daxildir:

•

ABŞ, Meksika, Argentina
ABŞ, Kanada, Meksika
Kanada, Meksika, Panama
ABŞ, Braziliya, Kuba
Kanada, Panama, Braziliya

335 NAFTA haqqında müqavilә nәzәrdә tuturdu:

•

Әrzaq yardımı göstәrilmәsini
Әrzaq yardımı göstәrilmәsini
Şimali Amerikada azad ticarәt zonası yaradılmasını
Farmokoloji agentliklәr assosiasiyasının yaradılmasını
Elmitәdqiqat işlәrinin әlaqәlәndirilmәsini

336 Şimali Amerika Azad Ticarәt Assosiyasının yaradılması haqqında saziş nә vaxt imzalanmışdır:

•

1988ci ilin martında
1993cü ilin mayında
1990ci ilin dekabrında
1988ci ilin martında
1992ci ilin dekabrında

337 BakıTbilisiQars dәmir yolunun tikilmәsi haqqında saziş bağlandı:

•

2006 Bişkek
2007 Astana
2006 İstanbul
2007 İstanbul
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2007 Bakı

338 Neçәnci ildә Azәrbaycan SSRdә mәcburi onillik tәhsilә keçildi:

•

1966
1955
1967
1956
1965

339 Bakı metropoliteni fәaliyyәtә başladı:

•

1968
1965
1966
1967
1969

340 Vaxtilә SSRİdә müttәfiq respublika,sonra isә muxtar statusu alan subyektlәrә aid deyil:

•

Heç biri
Acarıstan MR
Abxaziya MR
Tuva MV
Qaraqalpaq MR

341 QroznıBakı neft kәmәrinin istifadәyә verilmәsi ilә:

•

Bütün cavablar doğrudur
Azәrbaycan nefti әvvәlki strateji üstrünlüyünü itirdi
Azәrbaycan SSRİnin vahid neft kәmәrinә qoşuldu
Azәrbaycan nefti dünya bazarına çıxdı
Böyük Vәtәn müharibәsindә texnikanın Azәrbaycan nefti ilә tәchizatı asanlaşdı

342 2001ci il 12 martda:

•

Ombudsman institutu tәsis olundu
Latın әlifbasına keçilmәsinә dair Prezident fәrmanı verildi
”Azәrbaycan dili ” haqqında Prezident fәrmanı imzalandı
Dünya azәrbaycanlılarının ilk qurultayı keçirildi
BakıTbilisiӘrzurum qaz kәmәrinin çәkilmәsi haqqında sazış bağlandı

343 Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsindә 1999cu ilә qәdәr müşahidәçi qismindә iştirak etdi: 1.
Qırğızıstan 2. Azәrbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. İran

•

3,4,6
2,3,5
1,2,3
2,4,6
3,4,5

344 Heydәr Әliyev Tәhlükәsizlik paktına daxil olmalı idi: 1.İran 2.Rusiya 3.Çin 4.Cәnubi Qafqaz dövlәtlәri
5.Türkiyә

•

3,4,5
1,2,3
2,4,5
1,4,5
2,3,4
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345 Ümumi tәhlükәsizliyin әsas prinsiplәri: 1. beynәlxalq münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsindә hәrbi gücdәn
imtina 2. hәrbi gücün özünümüdafiә mәqsәdilә istifadә olunması 3. başqa dövlәtlәr üzәrindә hәrbi üstünlüyә
nail olmaq 4. münaqişәlәrin hәllindә hәrbi gücdәn istifadә 5. başqa dövlәtlәr üzәrindә hәrbi üstünlüyә nail
olmamaq

•

3,4,5
1,2,5
1,2,5
2,3,4
2,4,5

346 Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatı yarandı:

•

Kişinyov sammitindә
Budapeşt sammitindә
Moskva sammitindә
Lissabon sammitindә
Bakı sammitindә

347 Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsinә daxil olmayan dövlәtlәr: 1. Rusiya 2. Azәrbaycan 3. Qazaxıstan 4.
Ukrayna 5. Özbәkistan 6. Gürcüstan

•

1,4,5
1,2,3
4,5,6
2,4,6
2,3,4

348 KTMnin KTTna çevrilmәsi:

•

2009cu ildә
2001ci ildә
2003cü ildә
2005ci ildә
1999cu ildә

349 Heydәr Әliyev regionda Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Paktının yaradılması tәşәbbüsü ilә çıxış etdi:

•

BMT tribunasında
İstanbul sammitindә
Budapeşt sammitindә
Roma konvensiyasının müzakirәsi zamanı
Paris sammitindә

350 Azәrbaycan regional tәhlükәsizlik mәsәlәsindә mövqeyi:

•

Avrasiya mәkanına inteqrasiya
Qafqaz regionuna әlavә güclәrin gәlmәsi
Beynәlxalq tәşkilatlara qoşulmaq
Qonşularla әmәkdaşlıq
Qafqaz regionunun müxtәlif güc blokları arasında bölünmәsinin qarşısını almaq

351 Beynәlxalq hәrbisiyasi tәhlükәsizliyin әsas dayağı:

•

B/x tәşkilatlar
B/x ticarәt
Milli dövlәtlәr
TMKlar
B/x hüquq
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352 SSRİnin әrәb ölkәlәrindәki nüfuzu hansı hadisә ilә sarsıldı?

•

ABŞın Kuveyti İraqın işğalından azad etmәsi ilә
Şәrqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilә
Şәrqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilә
Yuqoslaviyanın dağılması ilә
ABŞ tәzyiqlәri nәticәsindә SSRİ qoşunlarının Әfqanıstandan çıxması ilә

353 Tәşkilatlar anlayışına aid deyil:

•

Bütün cavablar aiddir
Dövlәt siyasәtindә konkret mәqsәd güdәn hәr hansı birlik
İctimai strukturlar
Kütlәvi ictimai hәrәkatlar
Siyasi partiyalar

354 Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır:

•

22 noyabr 1992ci ildә
3 avqust 1989cu ildә
22 noyabr 1992ci ildә
12 may 1972ci ildә
30 iyul 1975ci ildә

355 ATәM neçәnci ildәn formalaşdı?

•

1992
1973
1967
1989
1975

356 Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlәt aparıcı rol oynadı?

•

İngiltәrә
İtaliya
Almaniya
Fransa
Belçika

357 Avropa birliyi iqtisadi cәhәtdәn yönәlmişdi:

•

ABŞ vә Yaponiyaya qarşı
SSRİ vә Yaponiyaya qarşı
ABŞ vә Çinә qarşı
Çin vә Yaponiyaya qarşı
ABŞ vә SSRİyә qarşı

358 Aşağıdakılardan biri BMT TŞnın daimi üzvü deyil:

•

Çin
Almaniya
Rusiya
ABŞ
Böyük Britnaiya

359 BMT Nizamnamәsinә görә onun neçә әsas orqanı var?
7

•
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•

6
3
4
5

360 BMT TŞnın neçә daimi üzvü var?

•

3
4
10
5
7

361 BMT TŞnın neçә üzvü var?

•

7
15
12
15
10

362 BMTnin Nizamnamәsi qәbul edilmişdi:

•

1944cü ildә BrettonVudsda
1945ci ildә SanFransiskoda
1919cu ildә Parisdә
1945ci ildә NyuYorkda
1957ci ildә Cenevrәdә

363 Soyuq müharibә nin 19691979cu illәr mәrhәlәsindә: 1. SSRİ ilә Fransa arasında Avropada
tәhlükәsizliyә dair razılaşma 2. SSRİ ilә AFR arasında müqavilә 3. AFR ilә Polşa arasında müqavilә 4. ABŞ
ilә Azәrbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilә Misir arasında Afrikanın tәhlükәsizliyә dair müqavilә

•

1, 2, 3
1, 3, 4
3, 4, 5
3, 4, 5
2, 4, 5

364 Dünya müharibәlәri arasındakı dövrdә Avropa tәhlükәsizlik sistemi әsaslanırdı:

•

Versal müqavilәsinә
BrianKelloq paktına
ABŞSSRİ münasibәtlәrinә
ABŞİngiltәrә münasibәtlәrinә
Millәtlәr Cәmiyyәtinin nizamnamәsinә

365 İlk dәfә beynәlxalq münasibәtlәrdә tәcavüzkar müharibәlәrin qadağan olunması hansı sәnәddә öz әksini
tapdı:

•

”Paris” xartiyası
Nürnberq prosesi
Versal müqavilәsi
BrianKelloq paktı
Helsinki yekun Akti

366 Müәyyәn sәrhәdlәr daxilindә yaşayan xalqın xüsusi sistemlә idarә olunmasını tәmin edәn siyasi quruluş:

•

Dövlәt
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Ordu
Tәşkilat
Hakimiyyәt
Dövlәt başçısı

367 Bakıda Kosmik Tәdqiqatlar Elmiİstehsalat Birliyi fәaliyyәtә başladı:

•

1985
1986
1982
1993
1987

368 Kür su kәmәri işә salındı:

•

1970
1973
1971
1974
1972

369 Müәyyәn şәxs vә ya tәsisatın kütlәlәrin әtraf mühiti qeyritәnqidi qәbul etmәsinә yönәlmiş özünәmәxsus
sosialpsixoloji tәsir:

•

Tәlqinetmә
Hipnoz
Mәcburetmә
Tәşviqat
Tәbliğat

370 Obyektlәrin vә әtraf mühitin insan vә cәmiyyәt üçün әhәmiyyәtinin mәnәvi
prinsiplәr,normalar,ideallarda әks olunmuş qiymәtlәndirmә ölçüsü

•

Mәqsәdlәr
Maraqlar
Tәlәblәr
İdeologiya
Dәyәrlәr

371 İnsanların gerçәkliyә vә birbirinә münasibәtlәrinin dәrk olunduğu vә qiymәtlәndirildiyi ideyalar vә
baxışlar sistemi:

•

Diplomatiya
Taktika
Strategiya
İdeologiya
Nәzәriyyә

372 Nüvә silahının yayılmaması haqqında beynәlxalq müqavilә:

•

1960
1968
1975
1988
1955

373 Tәlqinetmә metoduna aid deyil:
Dolayı

•
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•

İnandırma
Tәşkil olunmuş
Tәsadüfi
Birbaşa

374 İkinci Berlin böhranı nәticәsindә:

•

Berlin divarı tikilmişdir
AFR NATOya daxil olmuşdur
AFR vә ADR birlәşmişdir
AFR vә ADR yaradılmışdır
Berlin divarı dağıdılmışdır

375 Güclü dövlәt odur ki,müharibә etmәdәn öz mәqsәdinә çata bilsin fikri hansı ölkәyә aiddir:

•

Assuriya
Qәdim Roma
Qәdim Misir
Qәdim Çin
Şumer

376 İkinci Berlin böhranı baş vermişdi:

•

1955ci ildә
1949cu ildә
1961ci ildә
1948ci ildә
1963cü ildә

377 Dövlәtlәrarası münaqişә deyil:

•

Çeçen problemi
Dağlıq Qarabağ problemi
Kәşmir problemi
Fәlәstin problemi
Folklend böhranı

378 Beynәlxalq münaqişәnin döyüş,oyun,debat tәsnifatını vermiş alim:

•

Rappoport
Aron
Nay
Lipson
Roaç

379 Qәrbi Berlinin sovet qoşunları tәrәfindәn mühasirәyә alınması (Birinci Berlin böhranı) baş vermişdi:

•

19481949cu il
19471949cu il
19491951ci il
19461947ci il
19451947ci il

380 İngiltәrәnin AİBә gec daxil olmasının sәbәbi:

•

Hakim partiyaların mәsәlәyә mәnfi münasibәti
AFRin bu mәsәlәyә “veto” qoyması
Xalq kütlәsinin bu işә etirazı
İngiltәrәnin AİBә gec daxil olmasının sәbәbi:
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İngiltәrәdә iqtisadi böhranın bu prosesә әngәl olması

381 Müasir dövrdә siyasәtin formalaşmasına tәsir edәn әsas reallıqlar:

•

Mәdәni
İqtisadi
Siyasi
Hәrbi
Geosiyasi

382 Hansı ölkәdәki müharibә İlk kontinental müharibә adlanır:

•

Ruanda
Misir
Zimbabve
Konqo
Nigeriya

383 Sosial inkişafın әsas sәbәbi vә hәrәkәtverici qüvvәsi:

•

Maraqlar
İqtisadiyyat
Dәyәrlәr
Tәlәblәr
Rәqabәt

384 Maraqların formalaşmasına daha çox tәsir göstәrir:

•

İdeologiyalar
İdeyalar
Mәqsәdlәr
Dәyәrlәr
Nәzәriyyәlәr

385 Maraqların tәmin olunmasında әsas tәlәb:

•

Dövlәtin güclü ordusu olsun
Dövlәtin mәqsәdlәri ilә qüdrәti arasında uçurum olmasın
Dövlәtin zәngin tәbii sәrvәtlәri olsun
Dövlәtin әlverişli geosiyasi mövqeyi olsun
Dövlәtin güclü iqtisadiyyatı olsun

386 Sosial әdalәt sahәsindә maraqlara aiddir:

•

Ümumi xәrclәr içindә tәhsilә xәrclәnәn vәsaitin miqdarı
Evsiz adamların sayı
Peşә xәstәliyi qazanmış işlәyәn vәtәndaşların sayı
İkinci növbәdә tәhsil alan mәktәblilәrin sayı
İş hәftәsinin müddәti

387 Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Ümumi әhali sayında mәhkumların sayı
Uşaq ölümünün sәviyyәsi
Baş vermiş cinayәtlәr
Uşaq cinayәtkarlığının sәviyyәsi
Mәktәbyaşlı olub tәhsil almayanların sayı

388 Uşaq ölümü hansı sahәdә maraqlara aiddir:
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•

Hәyat sәviyyәsi
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәti

389 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Anadan olanların sayı
Әhalidә tәqaüdçülәrin sayı
Orta yaş hәddi
1000 nәfәrә düşәn xәstәxana çarpayıısı sayı
Ölüm sәviyyәsi

390 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Adambaşına düşәn mәnzil sahәsi
Kitabxanaların sayı
Muzeylәrin sayı
Regionlar üzrә әhalinin gәlirlәri arasında fәrq
1000 nәәfәrә düşәn telefon sayı

391 Hәyat sәviyyәsi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

İş hәftәsinin uzunluğu
Uzaq xaricә turist sәfәri etmiş vәtәndaşların sayı
Adambaşına düşәn gәlir
Adambaşına düşәn xәrc
Ödәnilәn mәzuniyyәt günlәrinin sayı

392 Konstitusiya hüquqlarının tәminatı sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Әmәk qabiliyyәtli әhalidә işsizlәrin sayı
Dövlәt idarәçiliyindә qadınların sayı
Evsiz adamların sayı
Vәtәndaşların Strasburq B/x Mәhkәmәyә müraciәtlәrinin sayı
Prezidentә şikayәtlәrin sayı

393 Hәyat fәaliyyәtinin sabiitliyi sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Boşanmaların sayı
Ümumi әhali arasında xәstә insanların sayı
Baş verәn cinayәtlәrin sayı
Uşaq ölümünün sayı
Hәftә әrzindә asudә vaxtın miqdarı

394 Sosial әdalәt sahәsindә maraqlara aid deyil:

•

Xaricdә tәhsil alanların sayı
Varlı vә kasıbların gәlirlәri arasında fәrq
Parlamentdә qadınların sayı
Tәqaüdçülәrin ümumi sayında işlәmәyәnlәrin sayı
Ödәnilәn mәzuniyyәt günlәrinin sayı

395 Vәtәndaşların ölkә Prezidentinә şikayәtlәrinin sayı hansı sahәdә maraqlara aiddir:
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Hәyat sәviyyәsi
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•

Hәyat keyfiyyәti
Sosial әdalәt

396 Cәmiyyәtdә boşanmaların sayı hansı sahәdә maraqlara aiddir:

•

Sosial әdalәt
Hәyat sәviyyәsi
Konstitusiya hüquqlarının qarantiyası
Hәyat keyfiyyәti
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi

397 Hәyati mühüm maraqlara aid deyil:

•

Sosial әdalәt
Hәyat sәviyyәsi
Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının qarantı
Geosiyasi yerlәşmә

398 Müqәddәs yer lәrin problemı nә vaxtdan etibarәn beynәlxalq münasibәtlәrdә müzakirә obyekti oldu:

•

XVII әsriun sonunda
XVIII әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonunda

399 Avropa qitәsindә mükәmmәl qüvvәlәr balansı nә vaxt formalaşdı:

•

1648ci il Vestfal sülhündәn sonra
II dünya müharibәsindәn sonra
”Soyuq müharibә”dәn sonra
1815ci il Vyana konqresindәn sonra
1763cü il Paris sülhündәn sonra

400 Beynәlxalq münasibәtlәrin әsas prinsip vә parametrlәri formalaşmışdır:

•

XVI әsrin sonunda
XVII әsrin ortalarında
XVIII әsrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
XVI әsrin sonunda

401 Vestfal sülhü hansı tәriqәtlәrin hüquqlarını tanıdı:

•

Lüteran vә kalvinistlәr
Kalvinistlәr vә qriqoryanlar
Katoliklәr vә lüteranlar
Pravoslav vә protestantlar
Lüteran vә protestantlar

402 Vestfal sülhündәn sonra beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qәbul edilәn prinsip:

•

Legitimlik
Dini baxışlarından asılı olmayaraq dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
Açıq dәniz sәrbәstliyi
Azad ticarәt
Beynәlxalq münasibәtlәrdә qüvvә istifadәsindәn imtina
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403 Dövlәt mәkanında tarixәn yaranmış maraqların mәcmusu:

•

Milli maraqlar
Ümumi maraqlar
Xüsusi maraqlar
Dövlәt maraqları
Siyasi maraqlar

404 Milli maraqlar konsepsiyasının formalaşması beynәlxalq münasibәtlәr sahәsindә nәyin tәtbiqini
asanlaşdırır:

•

Dünya bazarının formalaşması
Avtarkiya
Proteksionizm
Hüquq normaları
Ümumi tәhlükәsizlik konsepsiyası

405 Milli maraqlar anlayışını ilk dәfә kim tәtbiq edib:

•

Makiavelli,Rişelye
Aristotel,Hobbs
Monteskye,Hobbs
Rişelye,Hobbs
Makiavelli,Hobbs

406 Çin CәnubŞәrqi Asiya regionunda nә vaxtdan müstәqil rol oynamağa başladı?

•

İ.V. Stalinin ölümündәn sonra
V.Brandtın Şәrq siyasәt yürütmәsindәn sonra
C. Kennedinin öldürülmәsindәn sonra
Vyetnam müharibәsindәn sonra
ABŞla diplomatik әlaqәlәr qurandan sonra

407 Vyetnam müharibәsinin tarixi çәrçivәsi:

•

19641973
19541964
19481949
19681972
19501953

408 XX әsrin 6070ci illәrindә CәnubŞәrqi Asiya regionunda qüvvәlәr balansını dәyişәn hadisә:

•

Vyetnam müharibәsi
Müstәmlәkә sisteminin süqutu
Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә
Helsinkidә Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlığa dair Müşavirә
V.Brandtın Şәrq siyasәti

409 Uşaq ölümü sәviyyәsi hansı sahәdә tәsnifata aiddir:

•

Hәyat sәviyyәsi
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Sosial әdalәt
Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Hәyat keyfiyyәti

410 Sosial әdalәt üzrә tәsnifata aid deyil:
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•

Mәktәbyaşlı tәhsil almayanların sayı
Parlamentdә qadınların sayı
Vәtәndaşların Beynәlxalq Mәhkәmәyә müraciәtlәrinin sayı
İkinci növbәdә tәhsil alan mәktәblilәrin sayı
Müxtәlif istehsal sahәlәri üzrә әmәk haqları arasında fәrq

411 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә tәsnifata aiddir:

•

Adambaşına düşәn gәlir miqdarı
Adambaşına düşәn gәlir miqdarı
Muzeylәrin sayı
Әmanәt xarakterli gәlirlәrin miqdarı
Uşaq ölümünün sәviyyәsi

412 Hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aid deyil:

•

Kommunal xidmәtlәrin ödәnmәsi xәrclәri
Miqrasiya
Rәsmi yaşayış minimumunun sәviyyәsi
Uzaq xaricә turist sәfәrinә gedәnlәrin sayı
Әhalinin gәlirlәrindә mәnzil haqqınin payı

413 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aiddir:

•

Tәqaüdçülәrin ümumi sayında işlәmәyәn tәqaüdçülәrin sayı
Ümumi әhali üzrә tәqaüdçülәrin sayı
Qazlaşdırılmış yaşayış evlәrinin sayı
Ölüm sәviyyәsi
Hәr 1000 nәfәrә düşәn minik avtomobillәrinin sayı

414 Sosial әdalәt sahәsinә aiddir:

•

Xaricdә tәhsil alanların sayıı
Hüquqlarının pozulması haqqında vәtәndaşların mәhkәmә orqanlarına müraciәtlәrinin sayı
Ümumi cinayәtlәrin sayında uşaq cinayәtlәrinin payı
Ümumi әhali sayında mәhkum olunanların sayı
İşlәyәn әhalidә istehsal zәdәlәri alanların payıı

415 Ümumi әhalidә xәstә insanların sayı hansı sahәyә aiddir:

•

Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Sosial әdalәt
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı

416 Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi üzrә maraqlara aid deyil:

•

Ölüm sәviyyәsi
İş hәftәsinin uzunluğu
Uşaq ölümü sәviyyәsi
Yanğınların sayı
Törәdilmiş cinayәtlәrin sayı

417 Hәyat sәviyyәsi sahәsindә maraqlara aiddir:

•

Tәqaüdçülәrin ümumi әhali üzrә sayı
Әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәri arasında regionlar üzrә fәrq
Ümumi xәrclәr içindә tәhsilә ayrılan xәrclәrin miqdarı
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Anadan olanların sayı
Boşanmaların sayı

418 Hәyat keyfiyyәti sahәsinә aiddir:

•

Adambaşına düşәn gәlir
Әmәk qabiliyyәtli әhali sayında işsizlәrin sayı
Yemәk üçün xәrclәrin orta mәblәği
Orta ömür hәddi
Real әmәk haqqının orta sәviyyәsi

419 Konstitusiya hüquqlarının tәminatı sahәsinә aiddir:

•

Parlamentdә qadınların sayı
Evsiz insanların sayı
Qadın vә kişilәrin әmәk haqları arasında fәrq
Dövlәt idarәçiliyindә qadınların sayı
Adambaşına düşәn mәnzil sahәsi

420 Tәhlükәlәr bölünür:

•

Әnәnәvi vә yeni
Qlobal vә daimi
Çox әhәmiyyәtli vә az әhәmiyyәtli
Yeni vә daimi
Köhnә vә әnәnәvi

421 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması vasitәlәrinә aid deyil:

•

iqtisadi
Hüquqi
Hәrbi
Ekoloji
Siyasi

422 Ölkәdә Konstitusiya quruluşunun qorunmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Mәrkәzi vә regional maraqların optimal balansını tәmin edәn regional siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Milli qanunvericiliyin üstünlüyünün tәmin olunması
Separatçı mәqsәdlәr güdәn siyasi partiyaların yaradılmasına mane olan mexanizmin tәkmillәşdirilmәsi
Dövlәtin bütövlüyünün müdafiәsinin tәşkilati vә hüquqi mexanizmlәrinin işlәnib hazırlanması
Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteaqrasiyası üçün әlverişli şәraitin yaradılması

423 Nüvә silahının yaylmaması haqqında müqavilә imzalanmışdır:

•

1968
1990
1969
1958
1955

424 Beynәlxalq terrorçuluğa vә transmilli cinayәtkarlığa qarşı mübarizә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına aiddir:

•

Hәrbi
İqtisadi
Siyasi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
İnformasiya
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425 Yoxsulluğun aradan qaldırılması hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin qorunmasına aiddir:

•

Sosial
Siyasi
Hüquqi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
İqtisadi

426 Dövlәt sirlәrinin qorunmasının hüquqi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi milli tәhlükәsizliyin
qorunmasının hansı sahәsinә aiddir

•

İnformasiya
Siyasi
İqtisadi
Ekoloji
Hәrbi

427 ATәTin hansı sammitindә müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin әsas prinsiplәri vә beynәlxalq
hüququn әsas normalarını müәyyәn edәn xartiya qәbul olundu?

•

1994cü il Budapeşt sammitindә
2010cu il Astana sammitindә
1990cı il Paris sammitindә
1999cu il İstanbul sammitindә
1992ci il Helsinki sammitindә

428 NATO yaradılmışdır:

•

1955ci ildә Cenevrәdә
1947ci ildә SanFransiskoda
1949cu ildә Brüsseldә
1952ci ildә NyuYorkda
1949cu ildә Vaşinqtonda

429 XVII әsriun sonunda

•

İngiltәrә
Çin
Yaponiya
ABŞ
Fransa

430 XX әsrin 70ci illәrindәn dünyada hansı meyllәr getdikcә güclәnirdi?

•

İnteqrasiya
Müstәmlәkәçilik
Terrorçuluq
Qeyridövlәt büynәlxalq tәşkilatların şoxalması
Qloballaşma

431 Qәribә müharibә terminini tәtbiq etdi:

•

İsten
Doljeres
Bentam
L.Düqi
U.Lippman

432 Tәmәnnasızlıq motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlığa aiddir:
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•

I d.m.nin Avropanın daxili işi olduğu haqqında V.Vilsonun bәyanatı
ABŞın Vyetnama müdaxilәsi
ABŞ vә NATO üzrә müttәfiqlәrinin kütlәvi qırğın silahı olması bәhanәsilә İraqa müdaxilәsi
Rusiyanın özünü xristian әhalinin müdafiәçisi kimi qәlәmә vermәklә Osmanlı imperiyasının daxili işlәrinә
qarışması
Almaniyanın I d.m.dә Belçikaya hücumu

433 I d.m. dövrünün diplomatiyasına xas olan әsas priyomlara aid deyil:

•

Dostluq haqqında müqavilәlәr bağlamaq
”Siyasi tarazlığı” qorumaq bәhanәsilә koalisiya yaratmaq
Әlverişli qüvvәlәr nisbәti yaratmaq mәqsәdilә bitәrәflik haqqında müqavilәlәr bağlamaq
Xarici ölkәlәrdә dini,milli vә siyasi nifaqı qızışdırmaq
Güc tәtbiq etmәklә hәdәlәmәk

434 I d.m. әrәfәsindә ABŞ diplomatiyısının istifadә etdiyi әsas priyom:

•

Bütün variantlar doğrudur
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk
”Tәmәnnasızlıq” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Millәtlәrarası әdavәti qızışdırmaq yolu ilә düşmәn ölkәni parçalamaq

435 II d.m. әrәfәsindә Almaniyanın istifadә etdiyi priyomlara aiddir:

•

Millәtlәr arasındakı әdavәti qızışdırmaq yolu ilә rәqib ölkәni daxildәn parçalamaq
”Tәmәnnasızlıq” ideyası motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Bütün variantlar doğrudur
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”si bağlamaq
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk

436 Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә etmәk nümunәsinә aiddir:

•

I d.m. әrәfәsindә ABŞ diplomatiyası
Rusiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı diplomatiyası
Napoleon müharibәlәri dövründә Fransa diplomatiyası
II d.m. әrәfәsindә Almaniyanın diplomatiyası
FransaPrussiya müharibәsi әrәfәsindә Bismarkın diplomatiyası

437 Rusiyanın Osmanlı imperiyasının daxili işlәrinә qarışmaq üçün istifadә etdiyi diplomatik priyomlara
aiddir:

•

Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn istifadә etmәk
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә onunla “Dostluq müqavilә”si bağlamaq
”Tәmәnnasızlıq” ideyası motivlәri ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
”Özünümüdafiә” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Bütün variantlar

438 BrestLitovsk müqavilәsi diplomatiyanın istifadә etdiyi hansı metoda aiddir:

•

Tәcavüzkarın öz planlarını hәyata keçirmәk mәqsәdilә potensial düşmәnlәrindәn birinә onu zәrәrsizlәşdirmәk
üçün qәnimәtdәn pay tәklif etmәsi
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu ilә ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması

439 Napoleon müharibәlәrindә diplomatiyanın hansı metodundan daha çox istifadә olunurdu:
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkarın istifadә etmәsi
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•

Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması
”Özünümüdafiә” motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
Tәcavüzkarın öz planlarını hәyata keçirmәk mәqsәdilә potensial düşmәnlәrdәn birinә onu zәrәrsizlәşdirmәk üçün
әldә edilәcәk qqәnimәtdәn pay tәklif etmәsi
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu rәqib ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq

440 Müharibә әrәfәsindә diplomatiyanın istifadә etdiyi priyomlar içәrisindә әn çox istifadә olunanı:

•

”Özünümüdafiә” motivlәri ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi
Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi
Düşmәnin sayıqlığını zәiflәtmәk mәqsәdilә “dostluq müqavilә”sinin bağlanması
Millәtlәr arasında әdavәti qızışdırmaq yolu ilә ölkәnin daxildәn parçalanmasını hazırlamaq

441 Müharibә әrәfәsindә diplomatiyanın istifadә etdiyi priyomlara aid deyil:

•

Düşmәn cәbhәsindәki daxili ziddiyyәtlәrdәn tәcavüzkar tәrәfin istifadә etmәsi
”Özünümüdafiә”motivlәri ilә pәrdәlәnmiş tәcavüzkarlıq
”Tәmәnnasızlıq” ideyası ilә örtbasdır edilmiş tәcavüzkarlıq
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә müharibә bәyanatları vermәk
Düşmәni azdırmaq mәqsәdilә pasifist tәbliğatdan istifadә edilmәsi

442 20012008ci illәrdә ABŞın xarici siyasәtinin әsasını tәşkil edirdi:

•

Müsәlman dövlәtlәri ilә әlaqәlәrin bәrpa edilmәsi
Beynәlxalq terrorizmә qarşı mübarizә
Çәkindirmә siyasәti
Çevik siyasәt
Nüvә silahlarının yayılmasına qarşı beynәlxalq әmәkdaşlıq

443 NATOnu genişlәndirmәk vә onu Avropada hakim hәrbi siyasi struktura çevirmәk istәyәn ABŞ vә
Avropanın әsas dövlәtlәrinin mәqsәdi:

•

Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının dağılmasından sonra ona üzv olmuş ölkәlәrin Qәrbin hәrbi siyasi vә iqtisadi
strukturlarına inteqrasiyasını tәmin etmәk
Şimali Atlantika Tәşkilatını yeni tәhlükәsizlik sisteminin tәmәlinә çevirmәk
Yuqoslaviyadakı münaqişәlәrin qarşısını almaq
Yaxın Şәrqin neft bazalarına nәzarәti әlә keçirmәk
Rusiyanı sıxışdırmaq

444 C. Buş 2002ci ildә üç ölkәni müasir terrorizmә dәstәk verdiklәrinә görә şәr üçbucağına daxil etmışdir.
Bu ölkәlәr:

•

Kuba, Nikaraqua, Suriya
İran, İraq, Suriya
İraq, Kuba, Әfqanıstan
İraq, Suriya, Kuba
İran, İraq, Şimali Koreya

445 MERKOSUR:

•

Kanadada ictimaisiyasi tәşkilatdır
CәnubŞәrqi Asiyada sosialiqtisadi tәşkilatdır
Latın Amerikasında inteqrasiya tәşkilatıdır
Afrikada inteqrasiya tәşkilatıdır
Latın Amerikasında hәrbisiyası tәşkilatdır

446 Qarşılıqlı tarazlığın Avropa konserti adlanır:

•

Vyana sistemi
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•

Vestfal sistemi
Potsdam sistemi
Vaşinqton sistemi
BrettonVuds sistemi

447 Hansı hadisә NATOnun tәhlükәsizlik sahәsindә yeni şәraitә yaxşı uyğunlaşdığını göstәrdi?

•

İraqın işğalı
Bosniya böhranı
Әfqanıstan müharibәsi
«Soyuq müharibәnin» sona çatması
Kosovo münaqişәsi

448 Neçә dövlәt NATO üzvüdür (2005ci il üçün) ?

•

19
26
28
16
29

449 NATO yaradılarkәn neçә dövlәt ona üzv idi?

•

16
12
19
26
14

450 Müasir Avrasiya nәzәriyyәsinin әsas müddәalarına aid deyil:

•

Rusiya yeni güc mәrkәzi formalaşdırır
Liberal vә bazar münasibәtlәri Rusiya üçün deyil
ABŞın başçılığı ilә Atlantik blokuna qarşı Rusiyanın başçılığı ilә Avrasiya İttifaqı
Rusiya bütün postsovet mәkanını birlәşdirәn qüvvәdir
Avrasiya İttifaqı vә NATO rәqib deyil,tәrәfdaşdır

451 Dünyada sülhün vә sabitliyin qorunmasının әsas şәrti:

•

Gәlirlәrin bәrabәr bölgüsü
Totalitar rejimlәrin devrilmәsi
Demokratik dövlәtlәrin sayının artması
Dünyada qüvvәlәr nisbәtinin tәmin olunması
Aclıq vә yoxsulluğun aradan qaldırılması

452 BMTnin nizamnamәsindә tәsbit olunmuş әsas mәqsәd:

•

“Soyuq müharibәyә son qoyulması
Böyük dövlәtlәr arasında qüvvәlәr balansının saxlanması
Dünyada sülhün vә tәhlükәsizliyin tәmin olunması
Tәbii resurslardan bәrabәr istifadә olunması
Aclıq vә yoxsulluğun aradan qaldırılması

453 Tarixin coğrafi oxu tezisinin müәllifi:

•

F.Ratsel
K.Haushofer
A.Mehen
H.Makinder
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R.Çellen

454 Tarixin coğrafi oxu nәdir:

•

Rusiya vә Uzaq Şәrq
Yaxın vә Orta Şәrqin әsas әrazisi
Avropanın mәrkәzi
Avrasiyanın әsas әrazisi
Amerika vә Qәrbi Avropa

455 XIX әsrin sonuXX әsrin әvvәllәrindәki geopolitik baxışlara aid deyil:

•

Hәr regionun bir qüdrәtli dövlәti olmalıdır
Quru vә dәniz dövlәtlәri arasında antaqonist ziddiyyәtlәr mövcuddur
Dövlәtlәr canlı orqanizmlәr kimi inkişaf edir
Bütün hәyati әhәmiyyәtli mәkan siyasi gücdür
Dövlәtin әrazisinin genişlәndirilmәsi tәbii qanundur

456 Yer kürәsindә sülh vә tәhlükәsizliyә görә әsas mәsuliyyәti daşıyır:

•

Avropa İttifaqı
BMT
NATO
ABŞ
Rusiya

457 Hazırda fәaliyyәt göstәrәn silahlar üzәrindә nәzarәt vә onların ixtisarı haqqında müqavilәlәrә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Orta vә yaxın mәnzilli raketlәrin lәğvi haqqında müqavilә
Nüvә silahının sınağının hәrtәtәrfli qadağan olunması müqavilә
Kimyәvi silahın lәğvi haqqında Haaqa konvensiyası
Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә

458 Soyuq müharibә dövründә dövlәtlәrin çoxu öz xarici siyasәtindә hansı nәzәriyyәyә üstünlük verirdi:

•

Postmodernizm
Siyasi realizm
Faşizm
Neomarksizm
Liberal demokratiya

459 S.Hantinqtonun nәzәriyyәsinә görә gәlәcәkdә mübarizә hansı sivilizasiyalar arasında gedәcәk:

•

Buddist,müsәlman,xristian
Afrika,Qәrb,konfutsi
Pravoslav,katolik,protestant
Qәrb,müsәlman,buddistkonfutsi
Müsәlman,konfutsi,pravoslav

460 Dövlәtin milli maraqlarının baza elementlәrinә aid deyil:

•

Bütün variantlar aiddir
Dünyada tәsir dairәsinin genişlәnmәsi
Әrazi bütövlüyünün qorunması
Milli suverenliyin qorunması
Xalqın rifahının yaxşılaşdırılması

461 Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin müdafiә etdiyi dünya nizamı strukturu:
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•

Heç biri
İkiqütblü
Çoxqütblü
Birqütblü
Üçqütblü

462 BerlinMoskvaTokio kontinental bloku ideyasının müәllifi:

•

F.Fukuyama
K.Haushofer
H.Makinder
A.Mehen
C. Nay

463 Humanitar müdaxilә nәdir:

•

Bütün cavablar doğrudur
BMTnin sanksiyası ilә qeyridemokratik dövlәtlәrin daxili işlәrinә müdaxilә
BMTnin sanksiyası ilә hәr hansı dövlәtә hәrbi müdaxilә
Etnik tәmizlәmә,soyqırım vә insanların hәyatı üçün başqa tәhlükәlәr olduqda BMTnin sanksiyası ilә dövlәtlәrin
daxili işlәrinә müdaxilә
Hәr hansı dövlәtdәki siyasi rejimin BMTnin sanksiyası ilә hәrbi müdaxilә nәticәsindә devrilmәsi

464 İqlimin hakimiyyәti dünyada әn mühüm hakimiyyәtdir  Ş.L.Monteskyönün bu fikrini tәsdiq edәn amil:

•

Bütün cavablar doğrudur
İqlim insanların hәayt tәrzinә,mәnәviyyatına,mәdәniyyәtinә tәsir edir
İqlim dövlәtin siyasi sisteminә tәsir edir
İqlim ölkәdә ictimai münasibәtlәrin xarakterinә tәsir edir
İqlim ölkәnin iqtisadi inkişafının xarakterini müәyyәn edir

465 Mondialist nәzәriyyәlәrin müәlliflәrinә aid deyil:

•

A.Mehen
F.Fukuyama
R.Keoheyn
C.Nay
O.Keniçi

466 Rimlәnd nәdir:

•

İtaliya vә әtrafındakı ölkәlәr
Avrasiyanın mәrkәzi
Yaxın vә Orta Şәrqi әhatә edәn mәkan halqası
Avrasiyanı qәrbdәn,şәrqdәn vә cәnubdan әhatә edәn mәkan halqası
Avropanın mәrkәzi

467 Dәniz gücü nәzәriyyәsinin müәllifi

•

R.Çellen
H.Makinder
H.Kissincer
K.Haushofer
A.Mehen

468 Müasir dünyada milli vә qlobal tәhlükәsizliyә olan әsas tәhdidlәrә aid deyil:
Dini ekstremizmin artması
Hәrbi münaqişәlәr
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•

Beynәlxalq terrorizm
Kütlәvi qırğın silahının yayılması
Әhalinin sürәtli artımı

469 Nüvә silahının yayılmaması vә ixtisarı haqqında fәaliyyәtdә olan beynәlxalq vә ikitәrәfli müqavilәlәrә
aid deyil:

•

Orta vә yaxın mәnzilli raketlәrin lәğvi haqqında müqavilә
Nüvә silahının sınaqlarının hәrtәrәfli qadağan ounması haqqında müqavilә
SS 2 RusiyaABŞ müqavilәlәri
Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә
SSM2 SSRİABŞ müqavilәsi

470 Müasir geopolitikada müharibә necә qiymәtlәndirilir:

•

Mübahisәli mәsәlәlәrin hәllindә yolverilmәz vasitә
Qeyridemokratik rejimlәrin devrilmәsi üçün әsas vasitә
Yer kürәsi әәhalisinin sayını tәnzimlәyәn әsas vasitә
Yalnız güclü dövlәtlәrin istifadә edә bilәcәyi vasitә
Mübahisәli mәsәlәlәrin hәllindә yeganә sәmәrәli vasitә

471 Müasir beynәlxalq terrorizmin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri deyil:

•

Tәşkilatın transmilli vә beynәlmilәl xarakteri
Terrorçuların yüksәk professional hazırlığı
Öz siyasi vә ideoloji mәqsәdlәrinә çatmaq üçün dinc sakinlәrә qarşı zorakılıqdan istifadә olunması
Yaxşı maliyyә,madditexniki vә informasiya bazasına malik olması
Terrorun dövlәtlәrarası münasibәtlәrdә diplomatik vasitәyә çevrilmәsi

472 Dünyada qaydaqanunu tәmin etmәk üçün hüquqi cәhәtdәn yenidәn formalaşdırılmalı olan beynәlxalq
problemlәrә aid deyil:

•

Yeni dövlәtlәrin hüquqi formalaşması
Hәrbi münaqişәlәrin yaradılmasına görә dövlәtlәrin mәsuliyyәti mexanizmi
Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünün toxunulmazlığı
Hәrbi qüvvәnin istifadәsinә imkan verәn normalar
Beynәlxalq terrorizmin müәyyәn olunması

473 Etnomillәtçiliyin müasir dünyada әsas tәzahürlәrinә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Şovinizm
Genosid
Milli mәnsubiyyәtә görә ayrıseçkilik
Separatizm

474 Tәhlükәsizliyin müasir ölçülәrindәn biri deyil:

•

İnformasiya
Hәrbi
Ekoloji
İqtisadi
Mәdәni

475 Hәrbi münaqişәlәrin әsas sәbәblәrinә aid deyil:
Etnik tәmizlәmәlәr
Separatizm
İnqilablar
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•

Hәrbi çevrilişlәr
Miqrasiya

476 Kiçik dövlәtlәr böyük dövlәtlәr tәrәfindәn udulmalıdır tezisini ilk dәfә irәli sürmüşdür

•

R.Çellen
F.Ratsel
N.Makiavelli
A.Mehen
Z.Bjezinski

477 Müasir dünyada güc mәrkәzi olan ölkәlәri sәciyyәlәndirәn amillәrә aid deyil:

•

Yeni texnologiyalardan istifadә
Güclü elmi potensial
Multikulturalizm
Nüvә silahının mövcudluğu
Güclü iqtisadiyyat

478 Dövlәtin siyasi gücünün Çellen tәrәfindәn formalaşdırılmış amillәrinә aid deyil:

•

Sosial vәziyyәt
Coğrafi vәziyyәt
İdarәçilik sistemi
Demokratiklik dәrәcәsi
İqtisadi vәziyyәt

479 S.Hantinqtonun Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsi harda öz tәsdiqini tapmadı:

•

İraq
Livan
Ukrayna
Kәşmir
Yuqoslaviya

480 Dünya siyasәtindә әsas ziddiyyәt Dәniz vә Quru güclәri arasındadır tezisi hansı geopolitik mәktәbә
aiddir:

•

Rusiya
Müasir
Klassik
Böyük Britaniya
Alman

481 F.Ratselin nәzәriyyәsindә dövlәtin әrazicә genişlәnmәsi qanunlarına aid deyil:

•

Mәdәniyyәtin,ticarәtin,iqtisadiyyatın inkişafı
Güclü dövlәtlәr zәif dövlәtlәrә hörmәtlә yanaşmalıdır
Dövlәt daha әlverişli bölgәlәri öz әrazisinә birlәşdirmәyә can atır
Sәrhәdlәr dövlәtin ürәyini әtrafları ilә birlәşdirәn qan damarlarıdır
Kiçik vә zәif dövlәtlәr iri dövlәtlәr tәrәfindәn udulmalıdır

482 Geopolitikada gücün komponentlәrinin tәdqiqi xidmәti kimә aiddir:

•

Makinder
Haushofer
Bzejinski
Kissincer
Çellen
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483 Müasir dünyada güc mәrkәzi hesab olunmayan ölkә:

•

Hindistan
Çin
Rusiya
ABŞ
Yaponiya

484 19201940cı illәrin Avrasiya nәzәriyyәsinin әsas müddәalarından biri deyil:

•

Rusiyada ideokratik dövlәt mövcuddur
Rusiya etnosu slavyan,finuqor,türk etnoslarının inteqrasiyası әsasında meydana gәlmişdir
Rusiya mәkanı – meşә vә çölün simbiozudur
Rusiya etnosu varyaq,Bizans vә monqol etnoslarının inteqrasiyası әsasında yaranmışdır
Avrasiya(Rusiya) – Avropa,Bizans,Asiya sivilizasiyalarının әsasında formalaşmış özünәmәxsus sivilizasiyadır

485 Sürәtlә silahlanmanın yeni mәrhәlәsinә tәkan verәn amillәrә aid deyil:

•

Demokratik dövlәtlәrin sayının azalması
Hәrbi sәnaye kompleksinin maraqlarının lobbiçiliyi
Yuqoslaviya,İraq vә digәr münaqişәlәrdә hәrbi gücdәn istifadә olunması
Yüksәk texnoloji silahların meydana gәlmәsi
Dünyada qüvvәlәr nisbәtinin pozulması

486 Çoxqütblü dünya nizamının әsas cәhәtlәrindәn biri deyil:

•

Beynәlxalq hüquq prinsiplәrinin vaxtaşırı pozulması
Bir neçә güc mәrkәzinin mövcudluğu
Bütün mübahisәli mәsәlәlәrin sülh yolu hәll olunması haqqında razılıq
Güc mәrkәzlәrinin әmәkdaşlığı mexanizminin yaradılması
Dünyanın güc mәrkәzlәri arasında nüfuz dairәlәrinә bölünmәsi

487 Etnomillәtçilik tәzahürü deyil:

•

Separatizm
Abolisionizm
Sionizm
Şovinizm
Ksenofobiya

488 Müasir dünyada terrorçuluğun artmasının sәbәbi:

•

SSRİnin dağılması
Ölkәlәrin qeyribәrabәr inkişafı
Hәrbi münaqişәlәrin artması
İnteqrasiya proseslәrinin güclәnmәsi
İnsan hüquqlarının ön plana çıxması

489 Son dövrdә etnik,dini,sosial ekstremizmin güclәnmәsi sәbәblәrinә aid deyil:

•

Miqrasiya axınlarının güclәnmәsi
İnkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sosialiqtisadi inkişafında fәrqin artması
Әdalәtsiz qloballaşma
Qәrbin öz norma vә dәyәrlәrini başqa ölkәlәrdә yayması
Demokratiklәşmәnin yeni mәrhәlәyә qәdәm qoyması

490 Geopolitikada Anakonda prinsipini formalaşdırmışdır:
Haushofer
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•

Makiavelli
Makkinder
Mehen
Kissincer

491 ABŞın xarici siyasәtindә ikili standartları tәsdiq edәn nümunә deyil:

•

RusiyaUkrayna münaqişәsindә loyal mövqe tutması
ÜTTna Çin qәbul olunduğu halda Rusiya qәbul olunmur
Әrazisindә hәrbi bazası yerlәşdiyi müddәtdә Özbәkistanda avtoritar rejimә loyal münasibәt
Sәudiyyә Әrәbistanında avtoritar rejimi qәbul etdiyi halda İraqda S.Hüseyn rejimini devirmәsi
Balkanlardakı münaqişәyә operativ müdaxilә etdiyi halda Cәnubi Qafqazdakı münaqişәlәrә müşahidәçi qalması

492 S.Hantinqtonun Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsini tәsdiq edәn hallara aid deyil:

•

İranİraq müharibәsi
Hindistan vә Pakistan arasında münaqişә
Әrәbİsrail münaqişәsi
Müsәlman dünyasında antiamerikan çıxışları
Yuqoslaviya әrazisindәki münaqişәlәr

493 Alman geopolitika mәktәbinin müәyyәn etdiyi әsas dünya mәkanlarına aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Almaniyanın liderliyi ilә böyük Avropa
Yaponiyanın başçılığı ilә böyük Asiya
ABŞın başçılığı ilә böyük Amerika
Böyük Britaniyanın liderliyi ilә böyük Avrasiya

494 Müasir beynәlxalq münasibәtlәri sәciyyәlәndirәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Dünyada anarxiyanın vә münaqişәlәrin artması
Keçid xarakterli olması
Güc mәrkәzlәri arasında nüfuz dairәlәri uğrunda mübarizә
Qeyridövlәt strukturlarının b/x münasibәtlәr sisteminә tәsirinin artması

495 Beynәlxalq sazişlәrin fәaliyyәt sisteminin әsas amillәrinә aid deyil:

•

Xalqların öz müqәddәratını tәyin etmә prinsipi
Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü
Dünya siyasәtindә güc metodlarından imtina olunması
Sәrhәdlәrin toxunulmazlığı
Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi

496 Dünyanın davamlı inkişaf nәzәriyyәsinin әsas müddәalarından biri deyil:

•

Resurslara qәnaәt olunmalıdır
Dünya inkişafının istehlakçı modelindәn imtina olunmalıdır
Әhali demoqrafik yüklәnmiş ölkәlәrdәn az mәskunlaşmış yerlәrә köçürülmәlidir
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә yoxsulluğun lәğvi
İqtisadi inkişaf tәbii mühiti dağıtmamalıdır

497 Hartlәnd ә aiddir:

•

İraq,İran,Әfqanıstan,Pakistan,Hindistanı әhatә edәn Avrasiyanın yarımçevrә bölgәsi
Yaxın vә Orta Şәrqin әsas ölkәlәri
Şәrqi Avropanı,Yaxın vә Orta Şәrqi әhatә edәn Avrasiyanın yarımqövsü
Şәrqi Avropa,Rusiya,Monqolustan,Tibeti әhatә edәn Avrasiyanın ox bölgәsi
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Böyük Britaniya,Skandinaviya ölkәlәrini әhatә edәn region

498 İraqa qarşı müharibәyә başlamaqla beynәlxalq münasibәtlәrdә ABŞın pozduğu prinsiplәrә aid deyil:

•

Heç bir variant aid deyil
Siyasәtin güc metodlarından imtina
Dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq
Müxtәlif siyasi sistemlәrin dinc yanaşı yaşaması
Xalqların öz müqәddәratını hәll etmәk hüququ

499 Son dövrdә etnik,dini,sosial millәtçiliyin artma sәbәblәrindәn biridir

•

Sosializmin iflası
Müxtәlif güc mәrkәzlәrinin dünyanı nüfuz dairәlәrinә bölmәsi
Çoxqütblü dünya sisteminin formalaşması
Demokratiklәşmәnin artması
Miqrantlarla yerli әhali arasında münasibәtlәrin gәrginlәşmәsi

500 BMTnin әn çox pozulan prinsiplәrindәn biri deyil:

•

Dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq
Әrazi bütövlüyünün toxunulmazlığı
Dövlәtlәrin suverenliyi
Dünya siyasәtindә gücdәn imtina edilmәsi
Xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәsi

501 Anakonda prinsipinin mahiyyәti:

•

Bütün cavablar doğrudur
Dәniz dövlәtlәrinin dәniz ticarәtinin üstünleklәrindәn istifadә edәrәk Quru dövlәtlәrinin iqtisadiyyatını iflic
etmәsi
Dәniz dövlәtlәri tәrәfindәn Quru dövlәtlәrinin nәәzarәtә alınması vә sıxılması
Sürәtli zәrbә ilә rәqib dövlәtin әrazisinin әlә keçirilmәsi
Quru dövlәtlәrinin Dәniz dövlәtlәrini tәbii resurslardan istifadә edәrәk asılı vәziyyәtә salması

502 Dәniz gücü nün Quru gücü ilә müqayisәdә üstünlüklәrinә aid deyil:

•

Planetin böyük әrazilәrini müstәmlәkәyә çevirmәsi
Tәbii resursların zәngin ehtiyatları
Dәniz ticarәtinin üstünlüklәri
Sürәtlә varlanmaq imkanı
Dәniz ticarәtinin Elmi Texniki tәrәqqinin sürәtli inkişafını stimullaşdırması

503 Atlantik okeanı sahilindәki ölkәlәrin dünya siyasәtindә rolunun güclәnmәsi hansı hadisәdәn sonra baş
verdi:

•

Osmanlı imperiyasının yaranması
Niderland burjua inqilabı
Böyük coğrafi kәşflәr
Xaç yürüşlәri
Napoleon müharibәlәri

504 Dünyada ABŞ liderliyinin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Demokratik ölkәlәrin sayının artması
Kütlәvi qırğın silahının yayılmaması rejiminin zәiflәmәsi
Beynәlxalq hüquq prinsiplәri kobud şәkildә pozuldu
İraq vә Әfqanıstanda hәrbi әmәliyyatlar bölgәdә sabitliyi pozdu
ABŞın nüfuzunun zәiflәmәsi
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505 Hartlәnd anlayışını geopolitikaya gәtirib:

•

Mehen
Makkinder
Ratsel
Çellen
Spaykmәn

506 Rimlәnd anlayışını geopolitikaya gәtirib:

•

Makkinder
Spaykmәn
Makiavelli
Kissincer
Mehen

507 Ksenofobiya nәdir:

•

ABŞda qaraların hüquqları uğrunda hәrәkat
Antisemitizmin tәzahürlәrindәn biri
Yerli әhali tәrәfindәn gәlmәlәrә düşmәn münasibәt
İrqi ayriseçkilik
Velikorus şovinizmi

508 Hәyat sahәsinin genişlәndirilmәsi dövlәtin inkişafının tәbii qanunudur fikri nәyә aiddir:

•

Maltusçuluq
Liberalizm
Geopolitika
Beynәlxalq hüquq
Marksizm

509 Tәhlükәsizlik mәsәlәlәrindә transparentlik rejiminә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Tәhlükәsizlik mәsәlәlәrindә şәffaflıq
İnformasiya şәffaflığı
Açıqlılq
Güclә hәdәlәmәk

510 NATO nizamnamәsi tәhlükәsizliyin hansı prinsipinә әsaslanır:

•

Bütün variantlar doğrudur
Kollektiv tәhlükәsizlik prinsipi
Әmәkdaşlığa әsaslanan tәhlükәsizlik
Ümumi tәhlükәsizlik prinsipi
Fәrdi tәhlükәsizlik prinsipi

511 Hansı geopolitik öz baxışlarına görә bir müddәt Almaniya nasionalsosialist partiyası ilә әmәkdaşlıq
etmişdi:

•

A.Mehen
K.Haushofer
F.Ratsel
R.Çellen
Klauzevits

512 Avropa İttifaqının müasir beynәlxalq münasibәtlәrdә güc mәrkәzlәrindәn birinә çevrilmәsini tәsdiq edәn
amillәrә aid deyil:
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•

Hamısı aiddir
Ümumi hәrbi qüvvәlәrin olması
İnteqrasiya proseslәrinin dәrinlәşmәsi
Vahid valyutanın tәtbiqi
Tәhlükәsizlik sahәsindә ümumi xarici siyasәtin yeridilmәsi

513 Bu tәşkilatlardan hansı öz xüsusi hәrbi qüvәlәrinә malikdir:

•

Heç biri
BMT
Avropa Birliyi
Avropa Şurası
Hamısı

514 2010cu ildә Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında müqavilәni imzalayan ilk dövlәtlәrә aid
deyil:

•

Özbәkistan
Qazaxıstan
Belarus
Rusiya
Qırğızıstan

515 Dәniz gücü nün Quru gücü nә nisbәtәn üstünlüklәrindәn biri deyil:

•

Daha böyük әrazilәri müstәmlәkәyә çevirmәlәri
Xarici tәcavüz tәhlükәsinin az olması
Kommunikasiya şәbәkәsinin yüksәk imkanları
Dәniz ticarәtindәn alınan yüksәk gәlir
Güclü ticarәt vә hәrbi donanmanın mövcudluğu

516 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemini sәciyyәlәndirәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Dünyada qeyrisabitliyin artması
Qüvvәlәr nisbәtinin pozulması
Münaqişәlәrin güc yolu ilә hәllinә üstünlük verilmәsi
Güc mәrkәzlәri arasında nüfuz dairәlәri uğrunda mübarizәnin artması
Beynәlxalq hüquq normalarının real problemlәrdәn geri qalması

517 Regional konfliktlәrin tәnzimlәnmәsindә,beynәlxalq maliyyә vә ticarәt tәşkilatlarında,dünyanın strateji
әhәmiyyәtli bölgәlәrindә ABŞın xüsusi rolunu tәmin edәn nәzәri yanaşma:

•

Neoizolyasiya”
“ABŞın hegemonluğu”
“Razılaşdırılmış tәhlükәsizlik”
“Seçkili cәlbetmә”
Transnasionalizm”

518 2009cu ildә NATOya daxil olan ölkәlәr:

•

Albaniya,Bolqarıstan
Albaniya,Xorvatiya
Polşa, Macarıstan
Çexiya,Macarıstan
Xorvatiya, Serbiya

519 Avropada tәhlükәsizlik mәsәlәlәri ilә hansı tәşkilatlar mәşğul olur:
Avropa Şurası,Avropa İttifaqı
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•

NATO,Avropa İttifaqı
NATO, ATӘT
ATӘT,Avropa Şurası
BMT, ATӘT

520 Humanitar fәlakәt anlayışı ilk dәfә hansı hadisә ilә әlaqәdar meydana gәlmişdir:

•

1962ci il Karib böhranı
1999cu il Balkan münaqişәsi
Әrәbİsrail münaqişәsi
İranİraq münaqişәsi
2001ci il ABŞın Әfqanıstana müdaxilәsi

521 Hansı ölkәyә nüvә enerjisindәn dinc mәqsәdlәrlә istifadә etmәkdә kömәk mәqsәdilә әmәkdaşlıq
mәsәlәlәrini tәnzimlәmәk üçün beynәlxalq komissiya yaradılıb:

•

İraq
Pakistan
Hindistan
İran
KXDR

522 Traybalizm dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

Teokratik dövlәt sistemi
Hakimiyyәtin qeyri qanuni olaraq bir qrup oliqarxın әlindә cәmlәşmәsi
Tayfa әlaqәlәri әsasında qurulmuş ictimai münasibәtlәr sistemi
Totalitar siyasi rejim
Monarxiya idarәçiliyinә malik dövlәtlәrin siyasi sistemi

523 Rusiyanın MDB üzvü dövlәtlәrlә strateji kursu tәsdiq olundu:

•

1992
1999
1994
1993
1995

524 2007ci ildә Rusiya öz hәrbi hissәlәrini vә bazalarını hansı MDB ölkәsinin әrazisindәn çıxardı:

•

Qazaxıstan
Gürcüstan
Qırğızıstan
Azәrbaycan
Moldova

525 N. Makiavelli beynәlxalq münasibәtlәrin hansı nәzәriyyәsi ilә assosiasiya olunur:

•

Anarxizm
Utopizm
Marksizm
Liberalizm
Realizm

526 Çoxqütblü sistemin xüsusiyyәtlәindәn biri deyil:

•

Bütün cavablar doğrudur
Dünyanın güc mәrkәzlәri arasında nüfuz dairәlәrinә bölünmәsi
Qlobal problemlәrin daha sürәtli hәlli
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Bir neçә güc mәrkәsinin әmәkdaşlığı
Qәrar qәbulunun hüquqi baza vә mexanizminin yaradılması

527 Güc hüquqdan mühümdür tezisinә üstünlük verirdi:

•

Spaykmәn
Konfutsi
Çellen
Ratsel
Haushofer

528 Rusiyanı müasir dünyanın güc mәrkәzlәrindәn biri kimi sәciyyәlәndirәn amillәrә aid deyil:

•

Aqrarsәnaye kompleksi
Elmi potensial
Әrazisi
Nüvә potensialı
Tәbii ehtiyatlar

529 İştirakçı dövlәtlәrdәn hansı MDB nizamnamәsini ratifikasiya etmәyib:

•

Qırğızıstan
Azәrbaycan
Moldova
Belarus
Ukrayna

530 Yaxın Şәrq münaqişәsindә vasitәçilәr:

•

ABŞ,Rusiya,İsrail
BMT.ATӘT,NATO
ABŞ,Rusiya,BMT
Fransa,Böyük Britaniya, Sәudiyyә Әrәbistanı
NATO.ABŞ,Rusiya

531 İkiqütblü sistemin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Münaqişәlәrin dinc nizamlanması
Sistemlәr arasındakı münasibәtlәrin münaqişәli xarakteri
Blokdaxili inteqrasiya
Dövlәtlәrin iki bloku arasında qüvvәlәr nisbәti
Hәrbisiyasi tәşkilatlanma

532 İ.Vallerstaynın nәzәriyyәsinә görә yarımperiferik olan ölkә:

•

Yaponiya
İngiltәrә
Rusiya
Fransa
Çin

533 HindistanPakistan münaqişәsini kәskinlәşdirәn sәbәblәrә aid deyil:

•

Әrazi mübahisәsinin olması
Dini zәmindә münaqişәnin olması
Nüvә silahının mövcudluğu
Etnik separatçılıq
Qaçqınlar problemi
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534 Azәrbaycanın milli tәhlükәsizliyinin әsas tәrkib hissәlәri hansıdır:

•

Әrazi bütövlüyünün tәmin olunması
Daxili vә xarici tәhlükәlәrdәn müdafiә
Regionların tәhlükәsizliyi
İqtisadi,geosiyasi,informasiya,ekoloji,ictimai,hәrbi tәhlükәsizlik
Әrazi bütövlüyünün tәmin olunması

535 Dövlәtin Milli tәhlükәsizliyi termini nәyi ehtiva edir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Ölkәdә yaşayan hәr xalqın ayrılıqda tәhlükәsizliyini
Titullu millәtin tәhlükәsizliyini
Ölkәdә yaşayan bütün millәtlәrin bütövlükdә tәhlükәsizliyini
Başqa millәtlәr tәrәfindәn tәhlükәnin olmamasını

536 Milli tәhlükәsizlik siyasәtinә müasir maraq nә ilә izah olunur:

•

Qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi ilә
Әtraf mühitin vәziyyәti ilә
Hәrbisiyasi blokların inkişafı ilә
Dünyadakı dәyişikliklәrlә
Ümumdaxili milli mәhsulun artması ilә

537 Tәhlükәsizliyin tәmin olunması üçün subyekt olaraq qanunvericilik nәyi nәzәrdә tutur:

•

Ordu
Cәmiyyәt
Vәtәndaşlar
Dövlәt
Güc strukturları

538 Tәhlükәsizliyin tәmin olunmaı obyekti kimi qanunvericilik nәyi müәyyәn edir:

•

Cәmiyyәt,dövlәt
Cәmiyyәt
Şәxsiyyәt
Şәxsiyyәt,cәmiyyәt,dövlәt
Dövlәt

539 Yeni qanunvericilik tәhlükәsizlik anlayışını necә müәyyәnlәşdirir:

•

Dövlәtin әrazi bütövlüyünün qorunması
İctimai institutların fәaliyyәtinin tәmin olunması
Dövlәt maraqlarına tәhdidlәrin olmaması
Vәtәndaş,cәmiyyәt vә dövlәtin hәyati mühüm maraqlarının qorunmuş vәziyyәtdә olması
Şәxsiyyәt hüquqlarının tәmin olunması

540 ABŞda әrzaq tәhlükәsizliyi ilә bağlı xüsusi qanun qәbul olundu:

•

1980
1985
1983
1975
1995

541 Avropa Birliyinin enerji tәhlükәsizliyi konsepsiyası qәbul edildi:
1997
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•

1989
1995
1993
1991

542 Milli iqtisadi tәhlükәsizliyә aid deyil:

•

Avtarkiya
İstifadәsi milli maraqlara sәrf edәn xarici amillәrin xeyrinә imtiyazların legitim sayılması
Açıqlıq vә sәmәrәli proteksionizmin uzlaşdırılması
Dünya siyasәti vә beynәlxalq әmәkdaşlığın nәzәrә alınması
İqtisadi inkişafda iştirak edәn tәrәflәrin qanuni maraqlarının mühafizәsi

543 Merkantilizmә zidd olan cәrәyanlara aiddir:

•

İqtisadi liberalizm
Iqtisadi millәtçilik
Dövlәtmәrkәzçi yanaşma
Siyasi realism
Maltusçuluq

544 Merkantilizm terminindәn ilk istifadә etmişdir:

•

Uolters vә Nay
Nay vә Kohen
Bleyk vә Lippman
Maltus
Bleyk vә Uolters

545 Bunlardan hansı artıq adamlar nәzәriyyәsidir:

•

Radikal nasionalizm
Şovinizm
Maltusçuluq
Merkantilizm
Şovinizm

546 Maltusçuluq yarandı:

•

Kanada
İngiltәrә
İtaliya
Almaniya
ABŞ

547 Merkantilizm yarandı:

•

XVIIXVIII әsrlәrdә
XIX әsrdә
XII әsrdә
XII әsrdә
XVIXVII әsrlәrdә

548 Merkantilizmin mahiyyәti:

•

Azad iqtisadi zonanın yaradılması
İqtisadiyyatın siyasәtdәn tәcrid olunması
İqtisadiyyatın dövlәtin siyasi maraqlarına tabe edilmәsi
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması
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İqtisadiyyatda azad bazara keçilmәsi

549 Milli bazarın qorunmasına aid olan tәdbirlәrә aiddir:

•

Sabotaj
Boykot
Sanksiya
Embarqo
Kvota

550 İ.Kant hansı nәzәri mәktәbin ideya banisi hesab olunur:

•

Alman geopolitika mәktәbi
ABŞ geopolitika mәktәbi
Demokratik dünya
Realpolitika
Liberalpolitika

551 Realpolitika mәktәbinin nümayәndәlәri öz fikirlәrindә qәdim dövrün hansı әsәrinә istinad edirlәr:

•

Heç birinә
Hökmdar
Peloponnes müharibәlәri
Ekspansiyanın qanunları
Qanunların ruhu

552 Realpolitika mәktәbinin nümayәndәlәri istinad edirlәr:

•

Polibiyә
Fukididә
Aristotelә
Platona
İ.Kanta

553 Demokratik dünya nәzәri mәktәbinin ideya banisi hesab olunur:

•

Hegel
İ.Kant
Aristotel
Ş.L.Monteskye
T.Hobbs

554 Liberalpolitika mәktәbi daha çox tanınır:

•

Z.Bjezinskinin yaradıcılığı ilә
H.Morgentaunun adı ilә
K.Haushoferin adı ilә
Cozef Nay vә Robert Kohenin adı ilә
F.Ratselin yaradıcılığı ilә

555 Müasir Realpolitika nәzәri mәktәbinin yaradıcısı:

•

F.Ratsel
X.Makinder
H.Kissincer
Z.Bzejinski
H.Morgentau

556 Geopolitika terminini ilk dәfә elmi dövriyyәyә gәtirib:
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•

F.Ratsel
K.Haushofer
R.Çellen
Jan Boden
Ş.L.Monteskye

557 Ekspansiyanın 7 qanununun müәllifi:

•

F.Ratsel
R.Çellen
X.Makinder
H.Morgentau
K.Haushofer

558 Hәr bir ölkәnin qanunları onun fizikicoğrafi şәraitinә uyğun olmalıdır fikrinin müәllifi: A) Jan Boden

•

F.Ratsel
Şarl Lui Monteskye
K.Haushofer
Jan Boden
R.Çellen

559 Geopolitika bir elm sahәsi kimi inkişafa başladı:

•

Vestfal sülhündәn sonar
XIX әsrin sonunda
Böyük coğrafi kәşflәrdәn sonra
XX әsrin ortalarında
XVIII әsrdә

560 Milli tәhlükәsizliyә dair әsas nәzәri mәktәblәr:

•

Neoklassizm,Neomarksizm,Demokratik dünya
Realpolitika,Demokratik dünya,Vahid dünya
Realpolitika,Liberalpolitika,Vahid dünya
Realpolitika,Liberalpolitika,Demokratik dünya
Liberalpolitika,Postmodernizm,Neomarksizm

561 Tәhlükәsizlik termini SSRİdә nә vaxtdan geniş işlәnmәyә başlandı:

•

1986
1988
1985
1982
1991

562 Milli tәhlükәsizliyin әsas obyekti vә subyekti hesab olunur:

•

Bütün cavablar doğrudur
Cәmiyyәt
Dövlәt
İnsan
Ordu

563 ABŞ Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyini tanımışdır:

•

1992ci il noyabrın 17dә
1991ci ilin dekabrın 25dә
1993cü il mayın 28dә
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1992ci ilin martın 10da
1991ci il oktyabrın 18dә

564 Azadlığı Müdafiә Aktı na 907ci düzәliş dә nә nәzәrdә tutulurdu:

•

Azәrbaycana qarşı hәrbi әmәliyyatlara başlamaq
Azәrbaycana hәr cür yardımı qadağan etmәk
Hәrbi sahәdә әmәkdaşlığı dayandırmaq
Bakıda sәfirlik tәsis etmәk
Diplomatik münasibәtlәri kәsmәk

565 ABŞ konqresi Azadlığı Müdafiә Aktı na 907ci düzәliş adlı sәnәdi nә zaman qәbul etdi?

•

1991
1990
1992
1993
1994

566 Hansı tәşkilat Azәrbaycanın demokratiklәşmәsi prosesindә әn ardıcıl vә mәqsәdyönlü fәaliyyәti ilә
seçilir:

•

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Avropa Şurası
ATӘT
İslam Konfransı Tәşkilatı
NATO

567 Azәrbaycan neçәnci ildәn NATOnun Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramına qoşuldu?

•

1995, yanvar
1994, may
1992, dekabr
1993, oktyabr
1996, noyabr

568 Azәrbaycan nә zaman ATәTә üzv qәbul edildi:

•

1993cü il 29 oktyabr
1992ci il 20 yanvar
1991ci il 9 noyabr
1992ci il 2 mart
1991ci il 13 dekabr

569 әsrin müqavilәsi neçәnci ildә imzalandı?

•

1998
1994
1995
1992
1996

570 Müstәqil Azәrbaycanın daxil olduğu ilk beynәlxalq qurum:

•

GUAM
İKT
BMT
ATӘT
AŞ PA
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571 Nüvә silahının yayılmaması müqavilәsinә görә dövlәtlәr neçә qrupa bölünür:

•

6
4
5
3
2

572 Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan diplomatik tәdbirlәrә aid deyil:

•

Sәfirlik,Konsulluq personalının sayının azaldılması
Dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindә gәrginlik yaratmış mәsәlәlәr üzrә danışıqların fәallaşdırılması
Beynәlxalq institutlardan istifadı olunması
Siyasi liderlәrin,dövlәt nümayәndәlәrinin sәfәrlәrinin tәşkili
Diplomatik münasibәtlәrin kәsilmәsi

573 Hәrbisiyasi tәhlükәsizlik anlayışında aşağıdakı formaları ayırd etmәk olar: 1. ümumi tәhlükәsizlik 2.
humanitar tәhlükәsizlik 3. hüquqi tәhlükәsizlik 4. kollektiv tәhlükәsizlik 5. әmәkdaşlığa әsaslanan
tәhlükәsizlik

•

2,4,5
1,2,3
2,3,4
1,4,5
3,4,5

574 Yeni dövlәtçiliyin formalaşması prosesindә әsas tәhlükә sayılır: 1. hakimiyyәtin silahlı yolla әlә
keçirilmәsi 2. qonşu dövlәtlәrlә gәrgin münasibәtlәr 3. separatçılıq 4. enerji mәnbәlәrinә nәzarәt uğrunda
mübarizә 5. terrorizm

•

1,3,5
2,4,5
3,4,5
1,2,3
2,3,4

575 Müasir beynәlxalq münaqişәlәrin hәllindә üstünlük verilir:

•

separatizm vә terror yolu ilә hәllinә
aparıcı dövlәtlәrin yanaşmasına
siyasidiplomatik danışıqlara
BMT tәrәfindәn hәll olunmasına
hәrbi yola

576 әmәkdaşlığa әsaslanan tәhlükәsizlikdә üstünlük verilir:

•

ikitәrәfli danışıqlara
qeyrirәsmi dialoqa
xarici siyasәtә
daxili siyasәtә
baza prinsiplәrinә

577 Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan iqtisadi tәdbirlәrә aid deyil:

•

Xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin kәsilmәsi
Beynәlxalq vәziyyәti gәrginlәşdirәn dövlәtlәrә qarşı sanksiya tәtbiq olunması üçün beynәlxalq institutlardan
istifadә olunması
Kreditlәrin,sәrmayә qoyuluşunun azaldılması,enerji daşıyıcıları tәchizatına embarqo qoyulması
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Qarşılıqlı faydalı әsaslarda uzunmüddәtli müqavilәlәrin imzalanması

578 Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan hüquqi tәdbirlәrә aid deyil:

•

Danışıqlar,vasitәçilik,barışdırma,mәhkәmә araşdırması,regional orqanlara müraciәt olunması
Beynәlxalq hüquq,müqavilә vә sazişlәrin normalarına әmәl olunması tәlәbi
Dövlәt başçılarına nota,memorandum vә tәlәblәrin verilmәsi
Qarşılıqlı hüquqi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi üçün ikitәrәfli vә çoxtәrәfli müqavilәlәrin imzalanması
Beynәlxalq hüquqi institutlardan istifadә olunması

579 Hәrbi münaqişәlәrin hәllindә istifadә olunan diplomatik tәdbirlәrә aid deyil:

•

Sәfirlik,Konsulluq personalının sayının azaldılması
Beynәlxalq institutlardan istifadә olunması
Siyasi liderlәrin,dövlәt nümayәndәlәrinin sәfәrlәrinin tәşkili
Diplomatik münasibәtlәrin kәsilmәsi
Dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrindә gәrginlik yaratmış mәsәlәlәr üzrә danışıqların fәallaşdırılması

580 Beynәlxalq tәhlükәsizlik sistemlәrindә iştirak edilmәsi hansı sahәdә tәdbirlәrә aiddir:

•

Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat
Siyasi
Hәrbi
İqtisadi
İnformasiya

581 Hansı geopolitik Cәnubi Qafqazı Avrasiyanın Balkanları adlandırır:

•

Vallerstayn
Hantinqton
Haushofer
Ratsel
Bjezinski

582 Uşaq ölümü sәviyyәsi hansı sahәdә tәsnifata aiddir:

•

Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәti
Hәyat sәviyyәsi
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı

583 Sosial әdalәt üzrә tәsnifata aid deyil:

•

Parlamentdә qadınların sayı
Vәtәndaşların Beynәlxalq Mәhkәmәyә müraciәtlәrinin sayı
İkinci növbәdә tәhsil alan mәktәblilәrin sayı
Müxtәlif istehsal sahәlәri üzrә әmәk haqları arasında fәrq
Mәktәbyaşlı tәhsil almayanların sayı

584 Hәyat keyfiyyәti sahәsindә tәsnifata aiddir:

•

Muzeylәrin sayı
Uşaq ölümünün sәviyyәsi
Әmanәt xarakterli gәlirlәrin miqdarı
Adambaşına düşәn gәlir miqdarı
Adambaşına düşәn gәlir miqdarı

585 Hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aid deyil:
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•

Әhalinin gәlirlәrindә mәnzil haqqınin payı
Rәsmi yaşayış minimumunun sәviyyәsi
Miqrasiya
Uzaq xaricә turist sәfәrinә gedәnlәrin sayı
Kommunal xidmәtlәrin ödәnmәsi xәrclәri

586 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsi üzrә tәsnifata aiddir:

•

Ümumi әhali üzrә tәqaüdçülәrin sayı
Hәr 1000 nәfәrә düşәn minik avtomobillәrinin sayı
Tәqaüdçülәrin ümumi sayında işlәmәyәn tәqaüdçülәrin sayı
Ölüm sәviyyәsi
Qazlaşdırılmış yaşayış evlәrinin sayı

587 Sosial әdalәt sahәsinә aiddir:

•

Ümumi әhali sayında mәhkum olunanların sayı
Ümumi cinayәtlәrin sayında uşaq cinayәtlәrinin payı
Xaricdә tәhsil alanların sayıı
Hüquqlarının pozulması haqqında vәtәndaşların mәhkәmә orqanlarına müraciәtlәrinin sayı
İşlәyәn әhalidә istehsal zәdәlәri alanların payıı

588 Ümumi әhalidә xәstә insanların sayı hansı sahәyә aiddir:

•

Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi
Sosial әdalәt
Hәyat keyfiyyәti
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı
Konstitusiya hüquqlarının tәminatı

589 Hәyat fәaliyyәtinin sabitliyi üzrә maraqlara aid deyil:

•

İş hәftәsinin uzunluğu
Uşaq ölümü sәviyyәsi
Yanğınların sayı
Törәdilmiş cinayәtlәrin sayı
Ölüm sәviyyәsi

590 Hәyat sәviyyәsi sahәsindә maraqlara aiddir:

•

Әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәri arasında regionlar üzrә fәrq
Tәqaüdçülәrin ümumi әhali üzrә sayı
Ümumi xәrclәr içindә tәhsilә ayrılan xәrclәrin miqdarı
Anadan olanların sayı
Boşanmaların sayı

591 Hәyat keyfiyyәti sahәsinә aiddir:

•

Real әmәk haqqının orta sәviyyәsi
Adambaşına düşәn gәlir
Әmәk qabiliyyәtli әhali sayında işsizlәrin sayı
Yemәk üçün xәrclәrin orta mәblәği
Orta ömür hәddi

592 Konstitusiya hüquqlarının tәminatı sahәsinә aiddir:
Dövlәt idarәçiliyindә qadınların sayı
Qadın vә kişilәrin әmәk haqları arasında fәrq
Adambaşına düşәn mәnzil sahәsi
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•

Parlamentdә qadınların sayı
Evsiz insanların sayı

593 Tәhlükәlәr bölünür:

•

Çox әhәmiyyәtli vә az әhәmiyyәtli
Qlobal vә daimi
Yeni vә daimi
Әnәnәvi vә yeni
Köhnә vә әnәnәvi

594 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması vasitәlәrinә aid deyil:

•

Ekoloji
Hәrbi
Siyasi
iqtisadi
Hüquqi

595 Ölkәdә Konstitusiya quruluşunun qorunmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Milli qanunvericiliyin üstünlüyünün tәmin olunması
Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteaqrasiyası üçün әlverişli şәraitin yaradılması
Mәrkәzi vә regional maraqların optimal balansını tәmin edәn regional siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Separatçı mәqsәdlәr güdәn siyasi partiyaların yaradılmasına mane olan mexanizmin tәkmillәşdirilmәsi
Dövlәtin bütövlüyünün müdafiәsinin tәşkilati vә hüquqi mexanizmlәrinin işlәnib hazırlanması

596 Nüvә silahının yaylmaması haqqında müqavilә imzalanmışdır:

•

1969
1955
1958
1968
1990

597 Beynәlxalq terrorçuluğa vә transmilli cinayәtkarlığa qarşı mübarizә sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin tәmin olunmasına aiddir:

•

İnformasiya
İqtisadi
Siyasi
Hәrbi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat

598 Yoxsulluğun aradan qaldırılması hansı sahәdә milli tәhlükәsizliyin qorunmasına aiddir:

•

Sosial
İqtisadi
Siyasi
Hüquqi
Elm,mәdәniyyәt,mәnәviyyat

599 Dövlәt sirlәrinin qorunmasının hüquqi mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi milli tәhlükәsizliyin
qorunmasının hansı sahәsinә aiddir

•

İqtisadi
Ekoloji
İnformasiya
Hәrbi
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Siyasi
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