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0511y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0511Y Beynәlxalq münasibәtlәrin formalaşmasının әsasları vә tәkamülü
1 Kommunist ideologiyasının mahiyyәti

•

Bütün sәrvәtlәrin dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi vә әmәyә görә bölgü aparılması
Burjuaziya ilә fәhlә sinfi arasında sülhә nail olmaq
Öz xalqı üçün Yer üzündә cәnnәt yaratmaq
Torpağın kәndlilәrә verilmәsi
Ölkәdә savadsızlığın lәğvinә nail olmaq

2 Almaniyada faşizmin İtaliyadakı faşizmdәn әsas fәrqi nә idi

•

Şovinist olmaması
İşğalçılıq planlarının olmaması
Daha öncә hakimiyyәtә gәlmәsi
Liberal xarakterli olması
Daha totalitar xarakterli olması

3 İtaliya dövlәti ilә Vatikan arasında münasibәtlәr hansı sazişlә nizama salınmışdır

•

Lokarno
Rapallo
Lateran
Genuya
Lozanna

4 Hansı partiya öz xalqı üçün Yer üzündә cәnnәt yaratmağ ı öz ali mәqsәdi elan etmişdi

•

Rusiya Liberaldemokrat Partiyası
Almaniya NasionalSosialist Partiyası
Almaniya xristiandemokrat İttifaqı
Böyük Britaniya mühafizәkarlar partiyası
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası

5 Krım müharibәsi nәticәsindә hansı sülh müqavilәsi imzalandı?

•

Әdirnә sülhü
Paris sülhü
Versal sülhü
Vyana sülhü
Vestfal sülhü

6 1848ci il inqilabı zamanı hansı dövlәt Avstriya imperiyasını dağılmadan xilas etdi?

•

İtaliya
Rusiya
Prussiya
Fransa
İngiltәrә

7 Hansı sülh müqavilәsi nәticәsindә Yunanıstan müstәqil dövlәt oldu?
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•

Vyana sülhü
Әdirnә sülhü
Türkmәnçay sülhü
Paris sülhü
Versal sülhü

8 әdirnә sülhü neçәnci ildә imzalandı?

•

10 fevral 1828
14 sentyabr 1829
9 iyul 1830
19 mart 1815
8 fevral 1815

9 Polşa mәsәlәsi hansı dövlәtin xeyrinә hәll edilmişdir?

•

Avstriyanın
Prussiyanın
İngiltәrәnin
Rusiyanın
Fransanın

10 Almaniya İttifaqında hansı dövlәt әsas rol oynayırdı?

•

Saksoniya
Avstriya
Prussiya
Bavariya
Sileziya

11 Almaniya İttifaqına nәçә dövlәt daxil idi?

•

23
46
38
300
52

12 Almaniya İttifaqı nә vaxt yaradılmışdır?

•

1840cı ildә
1815ci ildә
1832ci ildә
1854cü ildә
1836cı ildә

13 Vyana konqresinin qәrarları hansı sәnәddә öz әksini tapmışdır?

•

"Avropa ölkәlәri ilә danışıqlar"da
"Yekun akt"da
"Konqresin әsas qәrarları"nda
"Qaliblәrin müqavilәsi"ndә
"Vyana qәrarları"nda

14 U.Kennonun Cismin müdrikliyi adlı әsәri nә vaxt nәşr edilmişdir
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•

1968
1925
1946
1958
1932

15 L. fon Bertalanfinin Ümumi sistem nәzәriyyәsi. әsası, inkişafı, tәtbiq edimәsi adlı әsәri nә vaxt nәşr
edilmişdir

•

1925
1946
1968
1932
1958

16 Orqanizm daxilindә dinamik proses gedir, orqanizm, daimi vә davamlı hala çalışan açıq sistemdir tezisi kimә
mәxsusdur

•

İ. Vallerstayn
L. fon Bertalanfi
A Boqdanov
T. Hobbs
N. Luman

17 M. Kaplanın Sistem vә beynәlxalq siyasәtdә proses adlı әsәri nә vaxt nәşr edilmişdir

•

1968
1957
1949
1946
1974

18 Klod LeviStrossun Struktur antropologiya adlı әsәri nә vaxt nәşr edilmişdir

•

1925
1958
1932
1968
1946

19 E.B. de Kondilyakın Sistemlәr üzrә traktatı nә vaxt nәşr edilmişdir

•

1925
1749
1868
1458
1246

20 Fukidinin fikirlәri sırasında verilә bilmәz:

•

dövlәtlәr arası münaqişәdә әsas arqument gücdür
dövlәtlәr arası münasibәtlәrdә hüquqi normaların әhәmiyyәti yoxdur
güc vә qüvvә mәqsәd deyil
güc vasitәsilә başqa dövlәti müәyyәn işlәri görmәyә mәcbur etmәk olar
güc vә qüvvә dövlәtin tәhlükәsizliyini vә nüfuzunu saxlamaq üçün vasitәdir
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21 Bu fikir kimә mәxsusdur: Sosial sistemin fәrqlәndirici xüsusiyyәti daxili vә xarici elementlәrin bir
balansından ibarәtdir

•

V. Kartaşov
R. Rouzkrans
U. Kennon
A. Boqdanov
T. Hobbs

22 U. Kennonun әsәrinin adı:

•

"Struktur antropologiya"
"Cismin müdrikliyi"
"Tektologiya. Ümumi tәşkilati elm"
"Sistemlәr üzrә traktat"
"Ümumi sistem nәzәriyyәsi. Әsası, inkişafı, tәtbiq edilmәsi"

23 Tektologiya hansı quruluş haqqında elm kimi nәzәrdә tutulmuşdur?

•

imperializm
kapitalizm
sosializmin
kommunizm
feodalizm

24 Bu tәrif kimә mәxsusdur: Sistem – qarşılıqlı әlaqәlәrlә bağlı elementlәrin birlәşmәsi olaraq müәyyәn bir
bütövlükdür vә ona mәxsus olan xüsusiyyәtlәr elementlәrin xüsusiyyәtlәrinin cәmi deyil .

•

İ. Vallerstayn
L. Bertalanfi
N. Luman
A. Boqdanov
M. Kaplan

25 Aleksandr Boqdanovun әsәrinin adı:

•

"Struktur antropologiya"
"Tektologiya. Ümumi tәşkilati elm"
"Sistemlәr üzrә traktat"
"Cismin müdrikliyi"
"Ümumi sistem nәzәriyyәsi. Әsası, inkişafı, tәtbiq edilmәsi"

26 Bu fikir kimә mәxsusdur: Hәr bir sistem hәr hansı bir incәsәnәt vә ya elm hissәlәrinin elә bir müәyyәn
qaydada yerlәşmәsidir ki, onlar hamısı birbirinә qarşılıqlı dәstәkdir vә sonuncu hissәlәr әvvәlkilәrlә izah olunur
.

•

R. Aron
L. Bertalanfi
E.B. de Kondilyak
U. Kennon
K. LeviStross

27 E.B. de Kondilyakın әsәrinin adı:
"Cismin müdrikliyi"
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•

"Tektologiya. Ümumi tәşkilati elm"
"Struktur antropologiya"
"Sistemlәr üzrә traktat"
"Ümumi sistem nәzәriyyәsi. Әsası, inkişafı, tәtbiq edilmәsi"

28 XX әsrә qәdәr sistem anlayışının mәnası nә idi?

•

qarşılıqlı әlaqәlәrlә bağlı elementlәrin birlәşmәsi olaraq müәyyәn bir bütövlükdür vә ona mәxsus olan xüsusiyyәtlәr
elementlәrin xüsusiyyәtlәrinin cәmi deyil
nizama salınmış bilik
hissәlәrdәn ibarәt olan bütöv
hissә vә bütöv arasında münasibәtlәr
birbiri ilә elә tipli qarşılıqlı asılı elementlәr cәmidir ki, birinin xarakteri dәyişәndә, digәr münasibәtlәr dә dәyişir, vә
nәticәdә bütün ansambl dәyişir

29 Lüdviq fon Bertalanfinin әsәrinin adı:

•

"Struktur antropologiya"
"Cismin müdrikliyi"
"Ümumi sistem nәzәriyyәsi. Әsası, inkişafı, tәtbiq edilmәsi"
"Tektologiya. Ümumi tәşkilati elm"
"Sistemlәr üzrә traktat"

30 Sistem anlayışı elmi istifadәyә neçәnci әsrlәrdә daxil olub?

•

XIXXX әsrlәrdә
XVIIXVIII әsrlәrdә
XIIXIII әsrlәrdә
XVXVI әsrlәrdә
XVIIIXIX әsrlәrdә

31 I. Vallerstaynın Müasir Dünyasistemi adlı әsәri nә vaxt nәşr edilmişdir

•

1946
1974
1968
1932
1945

32 R.Arona görә milli mәnafenin 3 sәbәbi

•

strategiya, diplomatiya, tәhlükәsizlik
lәyaqәt, qüvvә, qorxu
tәhlükәsizlik, qüvvә, şәrәf
tәhlükәsizlik, qüc, diplomatiya
qorxu, qüvvә, lәyaqәt

33 E. Luard neçә ardıcıl beynәlxalq sistem müәyyәn edirdi?

•

9
5
4
7
3

34 Sistem elementlәr arasında bağlantıların növünә görә necә tәsnif edilir?
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•

açıq vә qapalı sistemlәr
deterministik (sәbәbli) vә ehtimallı (stoxastik) sistemlәr
sadә, mürәkkәb vә xüsusi mürәkkәb sistemlәr
statik vә dinamik sistemlәr
bioloji, sosial, texniki vә iqtisadi sistemlәr

35 Sistem mürәkkәbliyindәn asılı olaraq necә tәsnif edilir?

•

açıq vә qapalı sistemlәr
bioloji, sosial, texniki vә iqtisadi sistemlәr
sadә, mürәkkәb vә xüsusi mürәkkәb sistemlәr
deterministik (sәbәbli) vә ehtimallı (stoxastik) sistemlәr
statik vә dinamik sistemlәr

36 a) Bu vә ya digәr sistem elementinin hәmin sistemin bir bütövlük kimi tәşkil edilmәsindә rolu; b) sistem
çәrçivәsindә müәyyәn elementlәr arasında bağlantı yaradan özünü mühitә uyğunlaşdırma kimi biruzә verәn
qanunauyğunluq; c) sistemdә yerindәn asılı olaraq elementin kompleks tәdbirlәri; d) elementlәrin sistemin
stabilliyinin qorunub saxlanmasına yönәldilmiş müsbәt reaksiya

•

Struktur
Funksiya
Homeostazis
Mürәkkәblik
Iyerarxiyalıq

37 Sistemlә daim qarşılıqlı tәsirdә olaraq onun forma vә fәaliyyәt şәraitin müәyyәn edәn daxili vә xarici
amillәrin birliyi:

•

Bağlantılar
Mühit
Struktur
Keyfiyyәtlәr
Elementlәr

38 Sistemin stabilliyinin saxlanmasını tәşkil edәn sistem elementlәri arasında nizamlı vә sabit bağlantılar
şәbәkәsi:

•

Emercentlik
Bağlantılar
Struktur
Iyerarxiyalıq
Mürәkkәblik

39 Elementlәri vә xüsusiyyәtlәri sistem prosesindә birlәşdirir:

•

Keyfiyyәtlәr
Funksiya
Iyerarxiyalıq
Bağlantılar
Struktur

40 Mürәkkәb bütövlüyün bir hissәsi:

•

Bağlantılar
Element
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Struktur
Keyfiyyәtlәr
Funksiya

41 Prosesin zahiri tәzahürlәri olaraq obyekt haqqında informasiya verir:

•

Funksiya
Struktur
Keyfiyyәtlәr
Elementlәr
Bağlantılar

42 Ümumi sistemlәr nәzәriyyәsinin әsaslarını kim qoymuşdur?

•

İ. Vallerstayn
L. fon Bertalanfi
A Boqdanov
T. Hobbs
N. Luman

43 Homeostazis anlayışını ilk dәfә olaraq kim tәdqiq edib?

•

T. Hobbs
U. Kennon
M. Kaplan
T. Parsons
A. Boqdanov

44 Tarixçilәr Şimal müharibәsini 3 mәrhәlәyә bölürlәr

•

17011707; 17081713; 17141721
17001706; 17071709; 17091721
17011705; 17061714; 17151721
17001703; 17041711; 17121720
17011704; 17051715; 17161720

45 Portuqaliya İspaniyadan neçәnci ildә ayrıldı

•

1668
1640
1550
1700
1720

46 16491652ci illәrdә İngiltәrә haranı zәbt etdi?

•

Luiziana, Kanada
İrlandiya,Şotlandiya
Şotlandiya, Uels
Yeni Zelandiya, Avstraliya
Florida, Kaliforniya

47 Beynәlxalq münasibәtlәrin әnәnәvitarixi yanaşma ilә öyrәnilmәsinin әsas çatışmamazlığı nәdәn ibarәtdir
O, hipotetik xarakter daşıyır

•
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•

O, mövcud olan әsas aktorlar  böyük dövlәtlәr arasında münasibәtlәrin tәsvir edilmәsi ilә kifayәtlәnir
O, sosial dәyişikliklәri xәtti deyil, stoxastik kimi qәbul edir
O, tarixin tәcrübәsindәn istifadә edәrәk, abstrakt modellәrin qurulması cәhdlәrindәn imtina edir
O, tәhlilin vahidi kimi ayrıayrı cәmiyyәt vә dövlәt әvәzinә tarixi sistemlәri öyrәnir

48 Hansı sistem mühit ilә qarşılıqlı tәsir yaxud mübadilә nәticәsindә nizamı saxlayır?

•

İqtisadi sistem
Material sistem
Qapalı sistem
Açıq sistem
Ideal sistem

49 Bogdanov rus sosial elmindә ilk dәfә olaraq hansı ifadәni işlәdib?

•

nizama salınmış bilik
Sosial sistem
Açıq sistem
Texniki sistem
Ideal sistem

50 Homeostazis anlayışının mәnası nә demәkdir?

•

düşünmә prosesindә ümumidәn xüsusiyә getmә
nәzәri tәdqiqatın mәntiqi vә metodik üsulları sistemi
sistemdә tarazlıq
nizamsızlıq ölçüsü
asılılıq

51 Hansı sistem mühit ilә bağlantıları minimuma qәdәr azaldır, entropiyanı artırmağa meyllidir?

•

Texniki sistem
Qapalı sistem
Açıq sistem
Ehtimallı sistem
Sadә sistem

52 Bu sistem müşahidәçidәn asılı olmayaraq obyektiv mövcuddur. Alimin vәzifәsi belә bir sistemi әtraf
mühitdәn seçib onun giriş vә çıxışını müәyyәn etsin. Bu yanaşmada sistem  elmi tәdqiqatın vә idarәetmәnin
obyektidir:

•

Ideal sistem
Material sistemlәr
Qapalı sistem
Mürәkkәb sistem
Texniki sistem

53 Bu sistem proseslәrin vә vәziyyәtlәrin öyrәnmә vasitәsidir. Belә sistem real obyektlәri әks edir, lakin onu
nәzәri olaraq alim yaradır. Bu yanaşmada, sistem vә model eynidir. Sistem yaradılmış model vasitәsilә obyektin
xüsusiyyәtlәrini tәmsil edәn әlaqәli deyişәnlәr birliyi hesab olunur:

•

Material sistem
Ideal sistem
Dinamik sistem
Açıq sistem
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Texniki sistem

54 әbu әlFәrabi Aristotelin әsәrlәrindә diqqәti nәyә cәlb edib?

•

açıqlıq vә qapalılığa
qayda, tәşkilat vә sistemә
hissә vә bütöv arasında münasibәtlәrә
statik vә dinamikliyә
sadәlik vә mürәkkәbliyә

55 Sistem әtraf mühitlә qarşılıqlı tәsir prinsipinә әsasәn necә tәsnif edilir?

•

bioloji, sosial, texniki vә iqtisadi sistemlәr
açıq vә qapalı sistemlәr
sadә, mürәkkәb vә xüsusi mürәkkәb sistemlәr
deterministik (sәbәbli) vә ehtimallı (stoxastik) sistemlәr
statik vә dinamik sistemlәr

56 Sistem elementlәrin tәrkibi vә sistemin mәqsәdinә әsasәn necә tәsnif edilir?

•

açıq vә qapalı sistemlәr
bioloji, sosial, texniki vә iqtisadi sistemlәr
sadә, mürәkkәb vә xüsusi mürәkkәb sistemlәr
deterministik (sәbәbli) vә ehtimallı (stoxastik) sistemlәr
statik vә dinamik sistemlәr

57 Sistem onun daxilindә baş verәn proseslәrin xarakterinә görә necә tәsnif edilir?

•

sadә, mürәkkәb vә xüsusi mürәkkәb sistemlәr
statik vә dinamik sistemlәr
açıq vә qapalı sistemlәr
bioloji, sosial, texniki vә iqtisadi sistemlәr
deterministik (sәbәbli) vә ehtimallı (stoxastik) sistemlәr

58 Sistemi әtraf mühitdәn ayırır  әtraf mühit ilә әlaqә seçici hәyata keçirilir, bu da sistemin fәrdi
keyfiyyәtlәrinin qorunması ilә maddә, enerji vә informasiya mübadilәsinә imkan verir:

•

Korrelyativlik
Xarici sәrhәd
Müxtәliflik
Bağlılıq
İnteqrasiyalılıq

59 Sistem xüsusiyyәtlәrinin qarşılıqlı asılılığı:

•

Bağlılıq
İnteqrasiyalılıq
Korrelyativlik
İyerarhiyalılıq
Inersiyalılıq

60 Sistemin sәviyyәlәrinin, elementlәrinin vertikal tabeliyi:

•

İnteqrasiyalılıq
İyerarhiyalılıq
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Bağlılıq
Mürәkkәblik
Korrelyativlik

61 Digәr obyektlәrlә müqayisәdә sistemin hissәlәrinin birbiri ilә daha mühüm vә güvvәtli bağlantıları:

•

İnteqrasiyalılıq
İyerarhiyalılıq
Korrelyativlik
Sabitlik
Bağlılıq

62 Sistemin dağıdıcı tәsirә müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәti:

•

İnteqrasiyalılıq
Bağlılıq
Korrelyativlik
İyerarhiyalılıq
Sabitlik

63 Hissәlәrinin birliyini elә tәmin edir ki, bu birlik nәticәsindә hissәlәrinin xüsusiyyәtlәri modifikasiya olunur
vә keyfiyyәtcә ayrı, mövcud sistemә aid olan xüsusiyyәtlәr zahirә çıxır:

•

Xarici sәrhәd
Korrelyativlik
İnteqrasiyalılıq
Sabitlik
İyerarhiyalılıq

64 Sabitlik, inteqrasiyalılıq, bağlılıq, iyerarhiyalılıq, korrelyativlik vә xarici sәrhәd nәyin xüsusiyyәtlәridir?

•

Strukturluğun
Bütövlülüyün
Mütәşәkkilliyin
Funksional anizotropluğun
Mürәkkәbliyin

65 Sistemin dәyişәn mühit şәraitindә öz keyfiyyәt spesifikasını saxlamaq qabiliyyәti:

•

Mütәşәkkillik
Bütövlülük
Funksional anizotropluq
Müxtәliflik
Inersiyalılıq

66 Resurslarının konsentrasiyası sayәsindә sistemin fәaliyyәtini tәyin edir vә sistem elementlәrinin funksional
tәkmillәşdirilmәsi әsasında nail olunur:

•

Funksional anizotropluq
Mütәşәkkillik
Bütövlülük
Inersiyalılıq
Müxtәliflik

67 Mütәşәkkillik, bütövlülük, mürәkkәblik, funksional anizotropluq vә inersiyalılıq nәyin xüsusiyyәtlәridir?
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•

Bağlantıların
Sistemin
Homeostazisisin
Mühitin
Keyfiyyәtlәrin

68 Sistemin hәr elementi bir sistem kimi baxıla bilәr, bu halda da, tәdqiq olunan sistem daha geniş sistemin bir
hissәsini tәşkil edir:

•

Emercentlik prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi
Tәsvirin külliliyi prinsipi
Iyerarxiyalıq prinsipi
Özünü tәşkiletmә prinsipi

69 Sistem, qarşılıqlı tәsiretmәdә aparıcı komponent olaraq, öz xüsusiyyәtlәrini әtraf mühitlә qarşılıqlı prosesdә
formalaşdırır vә göstәrir:

•

Bütövlülük prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi
Emercentlik prinsipi
Tәsvirin külliliyi prinsipi
Özünü tәşkiletmә prinsipi

70 Sistemin xüsusiyyәti onun tәrkib elementlәrinin xüsusiyyәtlәrinin sadә mәblәğinә bәrәbәr ola bilmәz vә
әlavә, yeni inteqrativ keyfiyyәtә malikdir:

•

Tәsvirin külliliyi prinsipi
Iyerarxiyalıq prinsipi
Emercentlik prinsipi
Bütövlülük prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi

71 Sistemin mühitdәn nisbi müstәqilliyi vә, elәcә dә, hәr bir element, xüsusiyyәt vә sistem yanaşmasının onun
yerindәn, funksiyasından asılılığı:

•

Özünü tәşkiletmә prinsipi
Bütövlülük prinsipi
Iyerarxiyalıq prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi
Emercentlik prinsipi

72 Sistem yanaşma prinsiplәri hansılardı:

•

Bağlılıq, sabitlik, iyerarxiyalıq, tәsvirin külliliyi, özünü tәşkiletmә, sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı
Bütövlülük, emercentlik, iyerarxiyalıq, tәsvirin külliliyi, özünü tәşkiletmә, sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı
Bütövlülük, ziddiyәtlik, iyerarxiyalıq, tәsvirin külliliyi, inteqrasiyalılıq, sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı
Mürәkkәblik, inteqrasiyalılıq, iyerarxiyalıq, tәsvirin külliliyi, özünü tәşkiletmә, sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı
asılılığı
Korrelyativlik, emercentlik, iyerarxiyalıq, sabitlik, özünü tәşkiletmә, sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı

73 Sistemin öz statusunu qorumaq vә onun dәyişikliyinә gәtirә bilәn amillәrә müqavimәt tәmin etmәsi
qabiliyyәti:
Korrelyativlik

•
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•

Inersiyalılıq
Emercentlik
İnteqrasiyalılıq
Sabitlik

74 Sistem dәyişikliklәri üçün imkanların müxtәlif tәrkibliliyini vә eyni әhәmiyyәtli olmaması, sistem
elementlәrinin vә bağlantılarının bәrabәrsizliyi, funksional vә disfunksional dәyişikliklәrin potensial
imkanlarının asimetrikliyi ilә xarakterizә edilir:

•

Korrelyativlik
Funksional anizotropluq
Müxtәliflik
Emercentlik
Ziddiyyәtlәr

75 Sistemin inkişafının nәticәsi vә mәnbәyi olaraq, sistem güc mәrkәzlәrinin vә gәrginliyinin dinamik
tarazlığını tәmin edir:

•

Sabitlik
Ziddiyyәtlәr
Emercentlik
Korrelyativlik
Funksional anizotropluq

76 Sistem elementlәrinin kәmiyyәt vә keyfiyyәt fәrqi:

•

Emercentlik
Müxtәliflik
Ziddiyyәtlәr
Korrelyativlik
Funksional anizotropluq

77 Mürәkkәbliyin tәzahürlәri :

•

Müxtәliflik, sabitlik
Müxtәliflik, ziddiyyәtlik
İyerarhiyalılıq, Korrelyativlik
Korrelyativlik, inteqrasiyalılıq
Ziddiyyәtlik, sabitlik

78 Sistemin müәyyәn elementlәrdәn ibarәt olması:

•

Bütövlülük
Strukturluq
Iyerarxiyalıq
Korrelyativlik
Bağlılıq

79 Sistemin dәyişmә mәnbәsinin onun özündә yerlәşmәsi demәkdir:

•

Bütövlülük prinsipi
Özünü tәşkiletmә prinsipi
Iyerarxiyalıq prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi
Emercentlik prinsipi
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80 Sistemin mürәkkәbliyi ilә әlaqәdar olaraq onun dәrk edilmәsi külli sayda modellәr yaratmasını tәlәb edir ki,
onlardan hәr biri sistemin yalnız müәyyәn bir aspektini tәsvir edir:

•

Özünü tәşkiletmә prinsipi
Tәsvirin külliliyi prinsipi
Iyerarxiyalıq prinsipi
Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı prinsipi
Bütövlülük prinsipi

81 Sistemә bir haldan o birisinә keçmәsi üçün hәr hansı bir tәsir zamanı müәyyәn bir vaxt tәlәb olmasında,
sistemin fәaliyyәt sәmәrәliliyini azaldan maneә zamanı özünü göstәrir:

•

Iyerarxiyalıq
İnersiyalılıq
Emercentlik
Funksional anizotropluq
Korrelyativlik

82 N. Luman cәmiyyәt haqqında sistem baxışlarının inkişafında neçә mәrhәlә müәyyәn edir:

•

2
3
4
6
5

83 Strukturfunksional analiz nәzәriyyәsini hazırlayan müәlliflәr:

•

T. Parsons, C. Homans, R. Merton
R. Merton, U. Kennon, L. Bertalanfi
T. Parsons, R. Merton, N. Luman
C. Homans, R. Merton, N. Luman
R. Merton, T. Parsons, A. Boqdanov

84 Bu fikir kimә mәxsusdur: Sistem birbiri ilә elә tipli qarşılıqlı asılı elementlәr cәmidir ki (ansambl), birinin
xarakteri dәyişәndә, digәr münasibәtlәr dә dәyişir, vә nәticәdә bütün ansambl dәyişir

•

L. Bertalanfi
Klod LeviStross
V. Kartaşov
U. Kennon
A. Boqdanov

85 Ümumi sistemlәr nәzәriyyәsi vә onunla bağlı fәnlәrarası tәdqiqatlar nә vaxt böyük dәyişikliklәrә mәruz
qaldı?

•

197080cı illәrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
195060cı illәrdә
194050ci illәrdә
192030cu illәrdә

86 194050cı illәrdә sosial elmlәrdә sistemçilәrin nailiyyәtlәrindәn geniş istifadә edәn müәlliflәr:

•

T. Parsons, C. Homans, R. Merton
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R. Merton, U. Kennon, L. Bertalanfi
T. Parsons, R. Merton, N. Luman
R. Merton, T. Parsons, A. Boqdanov
C. Homans, R. Merton, N. Luman

87 XX әsrin 30cı illәrindә inkişaf etmiş sistemli yanaşma ilk öncә harada istifadә edilir :

•

tәbii elmlәrdә
dәqiq elmlәrdә
ictimai elmlәrdә
humanitar elmlәrdә
sosial elmlәrdә

88 Dövlәti hәddindәn artıq mürәkkәb, çox sәviyyәli makromexanizm kimi sistemli şәrh edәn ilk mütәfәkkir :

•

C. Homans
R. Merton
T. Hobbs
U. Kennon
T. Parsons

89 Bu fikir kimә mәxsusdur: Sistem seçilmiş cәlb edilәn komponentlәrin elә bir kompleksidir ki, onların
qarşılıqlı münasibәtlәri vә tәsirlәri faydalı nәticә әldә etmәk üçün qarşılıqlı yardım xarakteri alır

•

V. Kartaşov
K. LeviStross
U. Kennon
E.B. de Kondilyak
N. Luman

90 Sistemin operativ qapalığı metodoloji anlayışını kim tәqdim edib?

•

L. fon Bertalanfi
K. LeviStross
R. Merton
N. Luman
U. Kennon

91 Bu fikir kimә mәxsusdur: Struktur sabitlik amili deyil, sistemin yenilәşmә amilidir

•

N. Luman
U. Kennon
A. Boqdanov
L. fon Bertalanfi
K. LeviStross

92 Bu fikir kimә mәxsusdur: Sosial sistemin elementlәri insanlar, onların hәrәkәtlәri vә ya rolu deyil,
kommunikasiyalardır

•

C. Homans
K. LeviStross
U. Kennon
N. Luman
R. Merton
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93 Sistemin özünü yalnız yenidәn yaratmaq deyil, hәm dә özünü tәsvir etmәk bacarığına nә deyilir?

•

Özünürәylәşdirmә
Mürәkkәblik
Funksional anizotropluq
Korrelyativlik
Emercentlik

94 Bu fikir kimә mәxsusdur: Sistem özünü xarici mühitdәn fәrqlәndirib vә yenidәn o sәrhәdi yaratmağı bacaran
bir şeydir

•

U. Kennon
K. LeviStross
C. Homans
R. Merton
N. Luman

95 Özünürәylәşdirәn sistemlәr nәzәriyyәsinin inkişafı xidmәti kimә mәxsusdur:

•

N. Luman
L. Bertalanfi
U. Kennon
T. Parsons
T. Hobbs

96 Hansı filosofun nәzәriyyәsinin әsas problemi  sistemin sәrhәdlәri vә sistemin emercentlik xüsusiyyәtlәrini
müәyyәn etmәkdir?

•

T. Hobbs
L. Bertalanfi
A. Boqdanov
N. Luman
T. Parsons

97 Hansı filosof dövlәtin insanla analogiyasını gәtirir:

•

R. Merton
N. Luman
T. Parsons
T. Hobbs
C. Homans

98 Hüqo Qrosiy hansı nәzәriyyәnin әsasını qoyub

•

idealizmin
realizmin
liberalizmin
marksizmin
rasionalizmin

99 İlk әtraflı nәzәri makrosiyasi struktur modeli kimә mәxsusdur?

•

U. Kennon
T. Hobbs
L. fon Bertalanfi
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N. Luman
A. Boqdanov

100 Sosial sistemlәr nәzәriyyәsinin mәrkәzi metodoloji prinsipi:

•

Emercentlik
Mәqsәdyönlülük
Mürәkkәblik
Korrelyativlik
Özünürәylәşdirmә

101 Klod LeviStrossun әsәrinin adı:

•

"Ümumi sistem nәzәriyyәsi. Әsası, inkişafı, tәtbiq edilmәsi"
"Struktur antropologiya"
"Tektologiya. Ümumi tәşkilati elm"
"Sistemlәr üzrә traktat"
"Cismin müdrikliyi"

102 N. Lumana görә sistemlәr nәzәriyyәsinin üçüncü mәrhәlәsi:

•

Dünyasistem nәzәriyyәsi
Özünürәylәşdirәn sistemlәr nәzәriyyәsi
Sosial sistemin müәyyәn bir bioloji sistem kimi öyrәnilmәsi
Sistem yalnız mürәkkәb törәmәlәrin davranışını әks etdirәn abstraksiyadır
Ümumi sistem nәzәriyyәsi

103 N. Lumana görә sistemlәr nәzәriyyәsinin ikinci mәrhәlәsi:

•

Sosial sistemin müәyyәn bir bioloji sistem kimi öyrәnilmәsi
Sistem yalnız mürәkkәb törәmәlәrin davranışını әks etdirәn abstraksiyadır
Dünyasistem nәzәriyyәsi
Ümumi sistem nәzәriyyәsi
Özünürәylәşdirәn sistemlәr nәzәriyyәsi

104 N. Lumana görә sistemlәr nәzәriyyәsinin birinci mәrhәlәsi:

•

Dünyasistem nәzәriyyәsi
Sistem yalnız mürәkkәb törәmәlәrin davranışını әks etdirәn abstraksiyadır
Özünürәylәşdirәn sistemlәr nәzәriyyәsi
Ümumi sistem nәzәriyyәsi
Sosial sistemin müәyyәn bir bioloji sistem kimi öyrәnilmәsi

105 Bu fikir kimә mәxsusdur: Hәr bir canlı sistem öz inkişafı zamanı açıq vә ya qapalı olmağa qadirdi ?

•

K. LeviStross
U. Kennon
N. Luman
A. Boqdanov
L. fon Bertalanfi

106 Sistemin daim öz sәrhәddini yenidәn yaratması :

•

Funksional anizotropluq
Sistemin operativ qapalığı
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Sistem vә әtraf mühitin qarşılıqlı asılılığı
Özünü tәşkiletmә
Özünürәylәşdirmә

107 Demokratik dövlәt anlayışının standartlarına aid deyil

•

Açiq vә demokratik siyasi mübarizәnin olması
Dövlәtin idarәçilik forması
Daxili vә xarici siyasәtin formalaşmasında vәtәndaşlların iştirakı
Vәәtәndaşların dövlәtin siyasi hәyatında iştirakı
Vәtәndaşların hüquqlarının tәmin olunması

108 Milli tәhlükәsizlik sisteminin mәrkәzindә dayanır:

•

qorxu
mәnafe
hәrbi qüvvә
cәmiyyәt
dövlәt

109 Mlli tәhlükәsizlikdәn fәrqli olaraq milli mәnafe:

•

İnsanların tarixәn yaranmış sabit birliyidir
Tarixә realist yanaşır
millәtin özünü dәrketmәsi prosesidir, onun әsasında idrak, milli tәfәkkür dayanır
milli mәnafeyin tәşkilatlanmış formada müdafiәsidir
milli dövlәtlәrin meydana gәlmәsidir

110 Siyasi sistem anlayışını ilk dәfә elmi әdәbiyyyata gәtirib

•

Levit
Bentam
Morgentau
Lippman
İsten

111 Siyasi sistem anlayışı ilk dәfә elmi әdәbiyyyata gәtirilib

•

XIX әsrin ortalarında
XXI әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin ortalarında
XIX әsrin sonunda
XX әsrin sonunda

112 İlk dәfә dövlәtlәrin demokratiya meyarları üzrә tәsnifatını aparmişdır

•

Vallerstayn
Hantinqton
İsten
Bjezinski
Morgentau

113 Morgentaunun konsepsiyasına görә başlıca milli mәnafe:
müstәmlәkәçi siyasәtin qarşısını almaqdır

•
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•

dövlәtin fiziki, siyasi, mәdәni bütövlüyünü qorumaqdan ibarәtdir
dövlәti qorumaqdan ibarәtdir
dövlәti yalnız güc vasitәlәrilә qorumaqdır
dövlәtin siyasi bütövlüyünü qorumaqdır

114 Beynәlxalq münasibәtlәrdә әlaqәlәr kateqoriyasında әsas yer hansı anlayışa mәxsusdur?

•

Münasibәtlәr
Xarici siyasәt
Daxili siyasәt
Milli maraqlar
Dövlәt

115 Beynәlxalq münasibәtlәr sahәsindә әsas aktor:

•

İnsan
Dövlәt
Sistem
Tәşkilat
Xalq

116 Dövlәt mәkanında tarixәn yaranan ümumi maraqların mәcmusu?

•

Merkantilizm
Milli maraqlar
Beynәlxalq hüquq
İzolyasionizm
Proteksionizm

117 Milli maraqlar anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir?

•

Rişelye, T. Hobbs
Makiavelli, E.B. de Kondilyak
Aristotel, T. Hobbs
Makiavelli, Rişelye
Aristotel, Әbu әlFәrabi

118 Milli dövlәtlәrin yaradılmasına böyük tәkan verәn hәlledici amil?

•

Vestfal sülhü
Burjua münasibәtlәrin inkişaf etmәsi
Milli maraqlar
Merkantilizm
İngiltәrә burjua inqilabı

119 Sistemlilik beynәlxalq münasibәtlәr sahәsindә hansı sistem ilә meydana gәlib?

•

Postbipolyar sistem ilә
YaltaPotsdam sistemi ilә
Vestfal sistemi ilә
Vyana sistemi ilә
VersalVaşinqton sistemi ilә

120 Dövlәtlәr vә ya dövlәtlәr qrupları arasında әlaqәlәrin elә uzunmüddәtli qarşılıqlı münasibәtlәridir ki,
sabitlik vә qarşılıqlı asılılıqla şәrtlәndirilir, bunların da әsasında müәyyәn, dәrk edilmiş kompleks mәqsәdlәrә
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nail olmaq arzusu, beynәlxalq fәaliyyәtin әsas aspektlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsi elementlәri vardır:

•

Sistemlilik
Beynәlxalq münasibәtlәrdә sistemlilik
İnsan cәmiyyәtindә sistemlilik
Beynәlxalq münasibәtlәr
Milli maraqlar

121 Dövlәtlәr, tәşkilatlar, xalqlar vә ayrıayrı şәxslәr arasında olan siyasi, iqtisadi, ideoloji, hüquqi, diplomatik,
hәrbi, mәdәni vә digәr әlaqәlәrin toplusu?

•

Daxili siyasәt
Beynәlxalq münasibәtlәr
Diplomatiya
Xarici siyasәt
Milli maraqlar

122 Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin sistemdağıdıcı amillәri:

•

İdeoloji motivlәr, ekspansionizm, millәtçilik
Proteksionizm, izolyasionizm, ekspansionizm
Proteksionizm, ideoloji motivlәr, millәtçilik
İzolyasionizm, ideoloji motivlәr, ekspansionizm
Merkantilizm, ekspansionizm, millәtçilik

123 Rişelyeyә görә dövlәtin hüquqa iddia ifadә etmәsi üçün tәtbiq edilәn anlayış?

•

Proteksionizm
Beynәlxalq ictimai hüquq
Milli maraqlar
Merkantilizm
Mәntiq normaları

124 Milli maraqlar konsepsiyasının formalaşması beynәlxalq münasibәtlәr sahәsinә nәyin yeridilmәsini
asanlaşdırır?

•

Hüquq normalarını
İqtisadiyyat normalarını
Dünya bazarının formalaşmasını
Mәntiq normalarını
Dil normalarını

125 Beynәlxalq münasibәtlәrdә sistemin әlaqәlәrini möhkәmlәndirәn amil:

•

Konstitusiya
Proteksionizm
Merkantilizm
Bitәrәflik
Dünya bazarının formalaşması

126 Beynәlxalq münasibәtlәr sistemini möhkәmlәndirәn amil:

•

Milli maraqlar
Xarici siyasәt
Diplomatiya
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Daxili siyasәt
Konstitusiya

127 Beynәlxalq işlәrdә müxtәlif alәtlәr vә metodların istifadә etmәsi ilә nail olunan prinsiplәr vә mәqsәdlәrә
uyğun olaraq dövlәtin digәr millәtlәr vә xalqlarla münasibәtlәrini tәnzimlәyir:

•

Konstitusiya
Beynәlxalq hüquq
Xarici siyasәt
Daxili siyasәt
Milli maraqlar

128 Dövlәtin mәqsәdyönlü xarici siyasәtin formalaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi, xarici dünya ilә
münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi onun:

•

әsas xarici funksiyasıdır
milli maraqlarıdır
әlaqәlәridir
әsas qanunudur
әsas daxili funksiyasıdır

129 Müәyyәn sәrhәdlәr daxilindә yaşayan xalqın xüsusi sistemlә idarә olunmasını tәsvir edәn siyasi quruluş?

•

Demokratiya
Tәşkilat
Sistem
Totalitarizm
Dövlәt

130 Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. YaltaPotsdam sistemi 2. VersalVaşinqton sistemi 3. Vestfal sistemi
4. Postbipolyar sistem 5. Vyana sistemi

•

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

131 VersalVaşinqton sisteminin әsasları hansı konfranslarla qoyulmuşdur?

•

Vaşinqton konfransı, Haaqa konfransı
Paris konfransı, Vaşinqton konfransı
Vyana konfransı, Lokarno konfransı
Vaşinqton konfransı, Vyana konfransı
Paris konfransı, Vyana konfransı

132 Bipolyar sistemin әsasları hansı konfranslarla qoyulmuşdur?

•

London konfransı, Vyana konfransı
Yalta konfransı, Potsdam konfransı
Paris konfransı, Vaşinqton konfransı
Yalta konfransı, Tehran konfransı
Potsdam konfransı, Moskva konfransı

133 Vyana sistemi necә adlandırılır?
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•

Bipolyar sistem
Avropa konserti sistemi
Açıq sistem
Material sistem
Dövlәtmәrkәzli sistem

134 Vestfal sistemi necә adlandırılır?

•

Avropa konserti sistemi
Qapalı sistem
Dövlәtmәrkәzli sistem
Bipolyar sistem
İdeal sistem

135 XVIII әsrin sonlarında  XIX әsrin әvvәllәrindә İngiltәrәnin beynәlxalq münasibәtlәrdә rolunun artması nә
sәbәbә görә baş verdi?

•

Böyük Fransa burjua inqilabı
Sәnaye inqilabi
Merkantilizm
Yeddi illik müharibә
ABŞda istiqlaliyyәt uğrunda müharibә

136 Vyana sistemi hansı prinsipә әsaslanırdı?

•

"açıq qapılar" prinsipinә
Legitimizm prinsipinә
Milli maraqlar prinsipinә
Azad ticarәt prinsipinә
Beynәlxalq münasibәtlәrdә güvvә istifadәsindәn imtina etmә prinsipinә

137 Vestfal sistemi hansı prinsipә әsaslanırdı?

•

"Açıq qapılar" prinsipinә
Milli ideya vә dövlәt suverenliyi prinsipinә
Legitimizm prinsipinә
Beynәlxalq münasibәtlәrdә güvvә istifadәsindәn imtina etmә prinsipinә
Xalqların suverenliyi prinsipini

138 Neçә beynәlxalq münasibәtlәr sistemi mövcuddur?

•

4
5
7
9
6

139 Sistem vә beynәlxalq siyasәtdә proses әsәrini kim yazmışdır?

•

İ. Vallerstayn
M. Kaplan
N. Luman
L. Bertalanfi
C. Frenkel
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140 M. Kaplan siyasi sistemin digәrinә transformasiya olma şәrtlәrini müәyyәn etmәk üçün:

•

dövlәtlәr arasında diplomatik әlaqәlәri tәdqiq etdi
ümumi qanunauyğunluqlardan istifadә etdi
hәr bir sistemә xas olan dәyişәnlәri müәyyәn etdi
sistemlәri vә onların strukturlarının xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etdi
tarixi tәcrübәdәn istifadә etdi

141 M. Kaplan beynәlxalq münasibәtlәrin tәdqiqatının hansı yanaşmasını tәklif etdi:

•

Empirik yanaşma
Evristik yanaşma
Tarixisosioloji yanaşma
Әnәnәvi tarixi yanaşma
Qarışıq yanaşma

142 Xalqlar arasında sülh vә müharibә әsәrini kim yazmışdır?

•

E. Luard
U. Kennon
N. Luman
M. Kaplan
R. Aron

143 R. Aron beynәlxalq sistemin öyrәnilmәsindә nәyi әsas hesab edir?

•

dövlәtlәr arasında diplomatik әlaqәlәri
tarixi tәcrübәni
ümumi qanunauyğunluqları
sistemlәri vә onların strukturlarının xüsusiyyәtlәri
beynәlxalq münasibәtlәrdә real mövcud olan müәyyәn coğrafi rayonlar çәrçivәsindә qarşılıqlı tәsiretmәni

144 Tarixisosioloji yanaşmanın yaradıcılarından biri :

•

E. Luard
K. LeviStross
L. Bertalanfi
C. Frenkel
R. Aron

145 C. Frenkel nә sәbәbә görә ardıcıl beynәlxalq sistem müәyyәn etmәdi?

•

sistemli tәhlilin hazırkı vәziyyәti bu problemi qәnaәtbәxş hәll etmәyә imkan vermir
cavabların heç biri düzgün deyil
İ. Vallenstaynın bölgüsünü qәbul etdi
E. Luard bölgüsünü qәbul etdi
R. Rouzkransın bölgüsünü qәbul etdi

146 Hansı nәzәriyyә inkişaf vә tәkmillәşdirmә nәzәriyyәsinә alternativliyi ilә iddialıdır?

•

Dünyasistemi tәhlili
Qarışıq
Tarixisosioloji
Empirik
Evristik
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147 Qarışıq yanaşmanın nümayәndәlәri aşağıdakılardı:

•

E. Luard, C. Frenkel, R. Rouzkrans
K. LeviStross, M. Kaplan, L. Bertalanfi
L. Bertalanfi, İ. Vallerstayn, N. Luman
C. Frenkel, L. Bertalanfi, M. Kaplan
E. Luard, R. Rouzkrans, M. Kaplan

148 әnәnәvi tarixi yanaşmada beynәlxalq sistem anlayışı nәyi tәdqiq edir?

•

sistemlәri vә onların strukturlarının xüsusiyyәtlәrini
beynәlxalq münasibәtlәrdә real mövcud olan müәyyәn coğrafi rayonlar çәrçivәsindә qarşılıqlı tәsiretmәni
tarixi tәcrübәni
müәyyәn bir regionda müәyyәn bir tarixi dövrdә dövlәtlәr arasında diplomatik әlaqәlәri
ümumi qanunauyğunluqları

149 Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin tәdqiqindә hansı yanaşma yalnız әsas aktorlar arasında qarşılıqlı tәsirin
tәsviri ilә kifayәtlәnәrәk beynәlxalq sistemlәrin qanunauyğunluqlarını tapmır?

•

Tarixisosioloji yanaşma
Әnәnәvi tarixi yanaşma
Evristik yanaşma
Empirik yanaşma
Qarışıq yanaşma

150 M. Kaplanın әsas ideyası nәdәn ibarәtdir?

•

beynәlxalq sistemin qanunlarının öyrәnilmәsindә әsas rolu onun "sabitliyi" oynayır
beynәlxalq sistemin qanunlarının öyrәnilmәsindә әsas rolu onun "bütövlülüyu" oynayır
beynәlxalq sistemin qanunlarının öyrәnilmәsindә әsas rolu onun "strukturu" oynayır
beynәlxalq sistemin qanunlarının öyrәnilmәsindә әsas rolu onun "elementlәri" oynayır
beynәlxalq sistemin qanunlarının öyrәnilmәsindә әsas rolu onun "bağlantıları" oynayır

151 Beynәlxalq sistemin qütblülüyü vә sabitliyi arasında korrelyasiya qanununu kim aşkar edib?

•

K. LeviStross
M. Kaplan
R. Aron
İ. Vallerstayn
L. Bertalanfi

152 M. Kaplan sәrt bipolar sistem vә çevik bipolar sistem arasında fәrqi nәdә görürdü?

•

çevik bipolar sistem iyerarhiyalıdır
sәrt bipolar sistemdә bitәrәf dövlәt yoxdur
çevik bipolar sistemdә bitәrәf dövlәt yoxdur
sәrt bipolar sistem iyerarhiyalıdır
çevik bipolar sistem avtoritardı

153 M. Kaplan beynәlxalq sistemin neçә növünü müәyyәn etmişdir?

•

3
6
9
7
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154 Dünya siyasәtindә tәsir vә әkstәsir әsәrini kim yazmışdır?

•

R. Aron
R. Rouzkrans
N. Luman
E.B. de Kondilyak
C. Frenkel

155 Qarışıq yanaşma hansı yanaşmaların sintezidi?

•

Qarışıq vә Tarixisosioloji
Tarixisosioloji vә Evristik
Әnәnәvi tarixi vә Tarixisosioloji
Empirik vә Evristik
Әnәnәvi tarixi vә Qarışıq

156 Beynәlxalq siyasәt. Münaqişәlәr vә sazişlәr әsәrini kim yazmışdır?

•

E.B. de Kondilyak
C. Frenkel
M. Kaplan
E. Luard
U. Kennon

157 Fransız politoloqu R.Aronun Millәtlәrarası sülh vә müharibә әsәrinә görә milli mәnafenin üç cәhәti:

•

tәhlükәsizlik, qüvvә, güc
tәhlükәsizlik, qüvvә vә şәrәf
strategiya, diplomatiya, tәhlükәsizlik
qorxu, güc, lәyaqәt
dövlәtin әsas, xüsusi, qlobal mәnafeyi

158 İ. Vallerstayn öz yanaşmasında әsas aktor kimi nәyi hesab edir?

•

dövlәti
bütün dünyanı
bağlantıları
strukturu
bazarı

159 Müasir Dünyasistemi әsәrini kim yazmışdır?

•

İ. Vallerstayn
K. LeviStross
U. Kennon
R. Aron
R. Rouzkrans

160 Nәticәlәrin deduktivliyi ilә hansı yanaşma fәrqlәnir?
Evristik yanaşma
Әnәnәvi tarixi yanaşma
Tarixisosioloji yanaşma
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•

Qarışıq yanaşma
Empirik yanaşma

161 R. Rouzkrans beynәlxalq sistemlәrin hansı bölgüsünü müәyyәn edirdi?

•

e.ә. 771721, e.ә. 510338, 13001559, 15591648, 16481789, 17891815, 18151914, 19141974
17401789, 17891814, 18141822, 18221848, 18481871, 18711888, 18881918, 19181945, 19451960
16481740, 17401789, 17891814, 18141822, 18221848, 18481871, 18711888, 18881918, 19181945, 1945
1960, 19601991
16481815, 18151918, 19181945, 19451991, 19912010
e.ә. 771721, e.ә. 510338, 13001559, 15591648, 16481789, 17891914, 19141974

162 E. Luard beynәlxalq sistemin hansı bölgüsünü müәyyәn edirdi?

•

e.ә. 771721, e.ә. 510338, 13001559, 15591648, 16481789, 17891914, 19141974
16481740, 17401789, 17891814, 18141822, 18221848, 18481871, 18711888, 18881918, 19181945, 1945
1960, 19601991
e.ә. 771721, e.ә. 510338, 13001559, 15591648, 16481789, 17891815, 18151914, 19141974
17401789, 17891814, 18141822, 18221848, 18481871, 18711888, 18881918, 19181945, 19451960
16481815, 18151918, 19181945, 19451991, 19912010

163 Empirik yanaşma nәyә әsaslanır?

•

dövlәtlәr arasında diplomatik әlaqәlәrә
tarixi tәcrübәyә
sistemlәrin vә onların strukturlarının xüsusiyyәtlәrinә
beynәlxalq münasibәtlәrdә real mövcud olan müәyyәn coğrafi rayonlar çәrçivәsindә qarşılıqlı tәsiretmәyә
ümumi qanunauyğunluqlara

164 E. Luard tarixi sistemlәri nәyin kömәyi ilә tәhlil edir?

•

tarixi tәcrübәnin kömәyi ilә
ideologiya, elita, sübut, aktorların istifadә etdiyi vasitәlәr, tәbәqәlәşmә, struktur, qaydalar, rollar vә institutların
kömәyi ilә
funksional analizin kömәyi ilә
dünyasistem nәzәriyyәsinin kömәyi ilә
bağlantıların kömәyi ilә

165 Beynәlxalq cәmiyyәtin növlәri әsәrini kim yazmışdır?

•

E. Luard
İ. Vallerstayn
R. Aron
U. Kennon
M. Kaplan

166 C. Frenkel beynәlxalq münasibәtlәrin tarixi tәkamülünü nәyin әsasında tәdqiq edirdi?

•

ümumi qanunauyğunluqlar әsasında
sistemlәrin vә onların strukturlarının xüsusiyyәtlәri әsasında
hәr bir sistemә xas olan dәyişәnlәr әsasında
dövlәtlәr arasında diplomatik әlaqәlәr әsasında
tarixi tәcrübә әsasında

167 XVIII әsrin әvvәllәrindә İngiltәrәnin Asiya vә Afrikada müstәmlәkәlәr uğrunda mübarizәsindә әsas rәqibi?
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•

Portuqaliya
İspaniya
Rusiya
Fransa
Belçika

168 XVIII әsrdә hәr hansı bir koalisiyanın dәyişәn komponenti rolunda hansı dövlәtlәr çıxış edirdi?

•

Osmanlı İmperiyası
kiçik Avropa dövlәtlәri
ABŞ
Rusiya
İngiltәrә

169 İngiltәrә ispan mirası uğrunda müharibәni hansı dövlәtlә başladı?

•

Belçika ilә
Prussiya ilә
Fransa ilә
İtaliya ilә
Avstriya ilә

170 Beynәlxalq münasibәtlәrin әsas prinsiplәri vә parametrlәri nә vaxt formalaşmışdır?

•

XX әsrin әvvәllәrindә
XVII әsrin ortalarında
XVI әsrin ortalarında
XVIII әsrin ortalarında
XIX әsrin әvvәllәrindә

171 Hansısa dövlәt vә ya koalisiya hәddindәn artıq qüvvәtlәnәrsә, diplomatik vә yaxud siyasi yolla bunun
qarşısını alma siyasәti necә adlanır?

•

çevik siyasәt
tarazlıq siyasәti
tәcavüzkarın sakitlәşdirmәsi siyasәti
bitәrәflik siyasәti
"parlaq tәcridetmә" siyasәti

172 Vestfal sülhündәn sonra beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә hansı prinsip qәbul edildi?

•

Legitimizm prinsipi
Dini baxışlardan asılı olmayaraq dövlәtlәrin suverenliyinin bәrabәrliyi prinsipi
Azad ticarәt prinsipi
Beynәlxalq münasibәtlәrdә güvvә istifadәsindәn imtina etmә prinsipi
"Açıq qapılar" prinsipi

173 Vestfal sistemin formalaşma mәrhәlәsi nә vaxta qәdәr davam etdi?

•

Osnabrük sülhünә qәdәr
Utrext sülhünә qәdәr
Versal sülhünә qәdәr
Münster sülhünә qәdәr
Raştad sülhünә qәdәr
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174 Vestfal sülhü hansı tәriqatların dini hüquqları vә azadlıqlarını tanıdı?

•

yәhudilәrin vә müsәlmanların
lüteran vә kalvinistlәrin
lüteran vә katoliklәrin
kalvinist vә katoliklәrin
katoliklәr vә müsәlmanların

175 Vestfal sülhünә hansı sülh müqavilәlәri daxildir?

•

Versal sülhü, Paris sülhü
Münster sülhü, Osnabrük sülhü
Utrext sülhü, Raştad sülhü
Münster sülhü, Utrext sülhü
Osnabrük sülhü, Raştad sülhü

176 Vestfal sistemi neçәnci ildә yaradıldı?

•

1815ci ildә
1648ci ildә
1640cı ildә
1713cü ildә
1919cu ildә

177 Qüvvәlәr balansı necә xarakterizә edilir

•

Birgә müdafiә sistemindәn istifadә
Heç bir dövlәtin orduya malik olmaması
Kollektiv tәhlükәsizliklә eyni anlayışdır
Beynәlxalq sistemdә üstün hәrbi qüvvәnin yoxluğu
Gücdәn istifadәyә yol verilmәmәsi

178 Cәmiyyәtdә tәkamül ideyası nә vaxt yaranmışdır

•

XII әsrdә
XVIII әsrdә
1648ci ildә
intibah dövründә
V әsrdә

179 Bencamin Franklinә görә, nә dünyanı stabil vә tәhlükәsiz edәcәk:

•

Amerikanın tәcridçilik siyasәtindәn vaz keçmәsi
Tәhlükәsizliyi qorumaq üçün beynәlxalq tәşkilatlar yaratmaq
Dünyada azadlığı vә Amerika dәyәrlәri sistemini yaymaq
Dünyanı Amerikadan asılı vәziyyәtә salmaq
Müharibә vә münaqişәlәrin qarşısının alınması

180 Vestfal sisteminin formalaşma dövrü nә vaxta qәdәr davam edib?

•

Pfals sülhünә qәdәr
Utrext sülhünә qәdәr
Versal sülhünә qәdәr
London sülhünә qәdәr
Paris sülhünә qәdәr
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181 XVII әsrdә müstәmlәkәlәr uğrunda mübarizә vә beynәlxalq ticarәtdә inhisarların aradan qaldırılması nәyin
inkişafına tәkan verdi?

•

merkantilizmin
beynәlxalq hüququn
diplomatiyanın
monetarizmin
proteksionizmin

182 XVIII әsrdә Fransanın Avropada hegemonluq yaratma planlarına nә son qoydu?

•

Avstriya mirası uğrunda müharibә
Ispan mirası uğrunda müharibә
Yeddi illik müharibә
Fransa burlua inqilabı
Şimali Amerika müstәmlәkәlәrinin müstәqillik uğrunda müharibәsi

183 XVIIXVIII әsrlәrdә Avropada diplomatiyanın inkişafına nә yardım edir?

•

Vestfal sülhünün imzalanması
Müharibәlәrin koalisiyalı olması
Pireney sülhü
XIV Lüdovikin kral olması
İngiltәrә burjua ingilabı

184 XVII әsrin ikinci yarısında hansı dövlәt qücünün komponentlәrinin cәminә görә Avropanın әn güclü dövlәti
idi?

•

İngiltәrә
Fransa
Hollandiya
Avstriya
İspaniya

185 XVIII әsrdә müharibәlәrin koalisiyalı olması hansı aparıcı dövlәtlәrin nisbi zәiflәmәsinin nәticәsi oldu?

•

Fransa, Rusiya
Fransa, Avstriya
Fransa, İngiltәrә
Avstriya, İngiltәrә
İngiltәrә, İspaniya

186 Ispan mirası uğrunda müharibә hansı sülh müqavilәlәri ilә başa çatdı?

•

Utrext sülhü, Raştad sülhü
Aaxen sülhü, Münster sülhü
Paris sülhü, Münster sülhü
Raştad sülhü, Paris sülhü
Utrext sülhü, Aaxen sülhü

187 Ispan mirası uğrunda müharibә neçәnci illәri әhatә edir?

•

17011714
17751783
17001721
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17411748
17561763

188 Avropa dövlәtlәrinin müstәmlәkәlәrin iqtisadi rolunun artması nә vaxtdan baş verdi?

•

XX әsrin әvvәllәrindәn
XIX әsrin ortalarından
XVII әsrin ortalarından
XVIII әsrin ortalarından
XVIII әsrin sonundan

189 Öz ölkәsi üçün ticarәtin әn sәrfәli şәrtlәrini tәmin edәn siyasәtin әsas alәti rolunda nә çıxış edirdi?

•

Dövlәt proteksionizmi
"Açıq qapılar" siyasәti
Bitәrәflik siyasәti
Azad ticarәt siyasәti
Merkantilizm

190 XVII әsrin ortalarında Avropada hansı ölkәlәr böyük dövlәt rütbәsinә malik idi?

•

Avstriya, Hollandiya, Almaniya, Osmanlı İmperiyası, Fransa
İngiltәrә, Fransa, Rusiya, Danimarka, İspaniya, Osmanlı İmperiyası
Fransa, İngiltәrә, Rusiya, Hollandiya, Danimarka, Portuqaliya
İngiltәrә, İsveç, İtaliya, Portuqaliya, Fransa, İspaniya
Fransa, İngiltәrә, Hollandiya, Avstriya, İsveç, İspaniya

191 Ispan mirası uğrunda müharibәnin nәticәlәrinә görә: 1. Filip Burbon Ispan kralı oldu 2. Fransanın sәrhәdlәri
ciddi dәrәcәdә genişlәndi 3. Fransa vә İspaniya heç vaxt bir kral hakimiyyәti altında birlәşә bilmәzdi 4. Fransa
Avropada hegemon dövlәt oldu 5. Avstriya Avropada ikincidәrәcәli dövlәt oldu 6. İngiltәrә Cәbәllütariq vә
Minorka adasını aldı 7. İngiltәrә ispan müstәmlәkәlәrindә asyento hüququ aldı 8. Oranlı Vilhelm Ispan kralı
oldu

•

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

192 Vestfal sülhü milli hökumәtin dörd әsas prinsipini müәyyәn edirdi: 1. әrazi; 2. Azad ticarәt prinsipi 3.
legitimizm 4. әrazidә kompakt yaşayan әhali; 5. Beynәlxalq münasibәtlәrdә güvvә istifadәsindәn imtina etmә
prinsipi 6. әhalinin faktiki idarәedilmәsi; 7. Açıq qapılar prinsipi 8. digәr dövlәtlәr tәrәfindәn tanınması

•

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

193 XVII әsrdә Rusiya әsasәn hansı dövlәtlәrlә münasibәtlәr saxlayırdı?

•

Prussiya vә İtaliya ilә
İngiltәrә vә Hollandiya ilә
yaxın qonşuları ilә
Fransa vә İspaniya ilә
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Türkiyә vә İsveçlә

194 XVII әsrin ikinci yarısında Fransanın gücünü tarazlaşdırmaq üçün Avropada hansı dövlәtlәrdәn ibarәt olan
koalisiya yarandı?

•

İngiltәrә, Hollandiya, İspaniya vә Rusiya
İngiltәrә, Hollandiya, İspaniya vә Avstriya
İngiltәrә, Hollandiya, Portuqaliya vә Avstriya
İngiltәrә, İsveç, Belçika vә Avstriya
İtaliya, Hollandiya, İspaniya vә Prusiya

195 İspan mirası uğrunda müharibәnin xarakteri: 1. sülalә müharibәsi idi 2. milliazadlıq müharibәsi idi 3.
işğalçı müharibә idi 4. dәniz hökmranlığı uğrunda müharibә idi 5. müstәmlәkә uğrunda müharibә idi

•

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

196 Birinci dünya müharibәsinә qәdәr ABŞin xarici siyasәtinin mәğzi

•

dincyanaşı yaşamaq siyasәti
çevik siyasәt” doktrinası
“yeni hüdudlar” siyasәti
“tәcridçilik” siyasәti
çәkindirmә” siyasәti

197 Panama kanalının tikintisi vә statusu haqqındaABŞİngiltәrә müqvilәsi imzalanmışdır

•

1904
1898
1900
1901
1896

198 Tәbii resursların qorunması haqqında ilk qanunlar hansı ölkәdә qәbul edilmişdir

•

Almaniya
Rusiya
İngitәrә
ABŞ
Fransa

199 Amerika inqilabı nәticәsindә Dünyada birinci dәfә olaraq respublika quruldu Monarxiya lәğv edildi
Hökümәt xalq tәrәfindәn seçildi İlk dәfә tәhlükәsizlik strukturları yaradıldı ABŞ öz boynuna dünyanın azad
edilmәsi missiyasını götürdü

•

3,4,5
2,3,5
1,2,4
1,2,3
2,4,5
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200 XIX әsrin ikinci yarısı – XX әsrin әvvәllәrindә ABŞın Latın Amerikası, Şәrqi Asiya vә Sakit okean
siyasәti

•

ABŞın Şәrqi Asiyada mövqelәrinin güclәnmәsi
Kanadaya qarşı uğursus müharibә nәticәsindә ABŞın zәiflәmәsi
Krım müharibәsi nәticәsindә ABŞın güclәnmәsi
Avropa dövlәtlәri arasında ziddiyәtlәrdәn istifadә edәrәk öz mövqeyinin güclәndirmәsi
ABŞın kifayәt qәdәr silahlı qüvvәlәrinin olmamasına görә hәrbi aksiyaların keçirә bilmәmәmәsi

201 Polşa mülklәrinin qarşılıqlı tәminatı vә milliazadlıq mübarizәsinin iştirakçılarının tәslim edilmәsi haqqında
Konvensiya hansı dövlәtlәr arasında imzalandı

•

Türkiyә, İngiltәrә, İtaliya
Rusiya, İngiltәrә, Avstriya
Rusiya, Fransa, Prussiya
Rusiya, İngiltәrә, Fransa
Avstriya, İtaliya, Belçika

202 10 avqust 1920ci il müqavilәsinә qörә türk mülklәrini bölüşdürәn әsas dövlәtlәr

•

Rusiya, ABŞ
ABŞ, Fransa
ABŞ, İngiltәrә
İngiltәrә, Fransa
Yaponiya, İsveç

203 Liberallaın ideya vә tәkliflәrinә aid deyil:

•

sülh daimi ola bilәr
kollektiv tәhlükәsizliyi qüvvәlәr balansından üstün tutmaq lazımdır
sәrbәst ticarәti avtokratiyadan üstün tutmaq lazımdır
liberallar üçün sülh normal sosial durum deyil
demokratiyanı aristokratiyadan üstün tutmaq lazımdır

204 әbәdi sülh fikri hansı nәzәriyyә tәrәfdarlarına aiddir

•

Realistlәrә
Radikalistlәr
Neokantçılar
Liberalistlәrә
Sufrajistlәr

205 Aşağıdakılardan hansı liberalizmә aiddir

•

Humanitar liberalizm
Mәdәni idealizm
Siyasi idealism
İqtisadi liberalism
Sinfi konfliktlәr

206 Liberalizm (İdealizm) nәzәriyyәsini hәm dә necә adlandırırlar
Marksizm
Neorealizm
Realist nәzәriyyә

•
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•

Utopist nәzәriyyә
Radikalist nәzәriyyә

207 Liberalizmin Qızıl әsri nә vaxtdır

•

XX әsrin әvvәllәri
XIX әsrin sonu
XVIII әsr
XIX әsrin ortaları
XVII әsr

208 I dünya müharibәsi dövründә ABŞın Avropa vә Dünya işlәrindәn kәnar durmasının sәbәbi:Zәif
Amerikanın dünya işlәrindә iştirakı onun mәhvinә sәbәb olardı Tarix boyu ABŞın dövlәt vә milli
tәhlükәsizliyinin müdafiәsi problemi olmuşdu Qәrb yarımkürәsindә Avropadan fәrqli sistem yaratmaq istәyirdi
Ekspansionist ölkәlәrdәn uzaq durmaq istәyi

•

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

209 I dünya müharibәsinә qәdәr ABŞ xarici siyasәtinin mәnbәyi sayılırdı:

•

beynәlmilәlçilik
zaman faktoru
mәkan faktoru
Tәcridçilik
coğrafi mövqe

210 Real siyasәt (Real politik) anlayışını ilk dәfә irәli sürmüşdür:

•

Aron
Bismark
Napoleon
Morgentau
Karr

211 XIX әsrin II yarısı, XX әsrdә ABŞın Latın Amerikası, Şәrqi Asiya vә Sakit Okean hövzәsindә mövqeyi:

•

Amerikanın ciddi hәrbi aksiyaların hәyata keçirmәk üçün kifayәt qәdәr qüvvәsi olmaması ilә әlaqәdar zәiflәmişdi
Şәrqi Asiyada rus hegemonluğunun möhkәmlәndirilmәsi ilә әlaqәdar ABŞ da bu әrazilәrdә möhkәmlәnmişdi
İngiltәrәnin antinapoleon kampaniyasının başlaması ilә әlaqәdar möhkәmlәnmişdi
ABŞ böyük dövlәtlәr arasında münaqişәlәrdәn istifadә edәrәk, özü isә bu münaqişәlәrdә iştirak etmәyәrәk
möhkәmlәndi
ABŞın Kanadanın işğalı cәhdinin uğursuz nәticәlәnmәsi ilә әlaqәdar zәiflәmişdi

212 1783cü il Versal sülh müqavilәsinә aiddir:1. ABŞ İngiltәrәnin ağalığını tanıdı 2. Kvebekdәn Alleqan
dağlarına qәdәr әrazi ABŞa verilirdi 3. İngiltәrә ABŞın müstәqilliyini tanıdı 4. Alleqan dağlarından Missisipi
çayına qәdәr olan әrazi ABŞın sәrhәdlәrinә daxil edildi.

•

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

213 Fransa ABŞ dövlәtçiliyini nә vaxt tanıyıb ittifaq müqavilәsi imzaladı?

•

6 fevral 1778ci ildә
14 iyul 1779cu ildә
14 iyul 1779cu ildә
28 fevral 1780cı ildә
3 sentyabr 1783cü ildә

214 1763cü il Paris sulhünә görә Fransa Amerikadakı vә Asiyadakı müstәmlәkәlәrini hansı dövlәtә vermәli
idi?

•

İngiltәrәyә
İspaniyaya
Avstriyaya
Belçikaya
Rusiyaya

215 Prussiya hansı dövlәtlә Alman әrazilәrindә hegemonluq uğrunda mübarizә aparırdı?

•

Fransa ilә
İsveçlә
Hollandiya ilә
İtaliya ilә
Avstriya ilә

216 Yeddiillik müharibә hansı sülh müqavilәsi ilә başa çatdı?

•

Vyana sülhü
Raştad sülhü
Paris sülhü
Aaxen sülhü
Utrext sülhü

217 Yeddiillik müharibә neçәnci illәri әhatә edir?

•

17411748
17561763
17751783
17001721
16351659

218 Avstriya mirası uğrunda müharibә hansı sülh müqavilәsi ilә başa çatdı?

•

Paris sülhü
Raştad sülhü
Aaxen sülhü
Utrext sülhü
Münster sülhü

219 Avstriya mirası uğrunda müharibә neçәnci illәri әhatә edir?
17001721
17011714
33/77

12/22/2016

•

17561763
17751783
17411748

220 XVIII әsrin birinci rübündә formalaşan çoxqütblü beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә hansı dövlәtlәr
aparıcı rol oynayırdı?

•

Fransa, İngiltәrә, İspaniya, Belçika, İsveç
Fransa, İngiltәrә, Avstriya, Prussiya, Rusiya
Fransa, Prussiya, Rusiya, İtaliya, Portuqaliya
İngiltәrә, İtaliya, Rusiya, Portuqaliya, Belçika
Avstriya, Prussiya, Rusiya, İspaniya, Hollandiya

221 İngiltәrә nә vaxtdan etibarәn Avropa qitәsindә qüvvәlәr balansı doktrinasının әn qatı vә maraqlı tәrәfdarı
oldu?

•

Aaxen sülhündәn sonra
Münster sülhünә sonra
Utrext sülhündәn sonra
London sülhündәn sonra
Paris sülhündәn sonra

222 Silahlı bitәrәflik liqası nә vaxt yaradıldı?

•

28 fevral 1780cı ildә
5 avqust 1772ci ildә
14 iyul 1779cu ildә
4 iyul 1776cı ildә
6 fevral 1778ci ildә

223 ABŞın İngiltәrә ilә istiqlaliyyәt uğrunda müharibәsinә son qoyan Paris müqavilәsi nә vaxt imzalanmışdır?

•

3 sentyabr 1783cü ildә
6 fevral 1778ci ildә
5 avqust 1772ci ildә
4 iyul 1776cı ildә
28 fevral 1780cı ildә

224 Avropa qitәsindә mükәmmәl qüvvәlәr balansı nә vaxt formalaşdı?

•

1763cü il Paris sülhündәn sonra
Pireney sülhündәn sonra
Utrext sülhündәn sonra
1714cü il Raştad sülhündәn sonra
1648ci il Vestfal sülhündәn sonra

225 Polşanın bölüşdürülmәlәrindә iştirak edirdi:

•

Avstriya, Prussiya, Rusiya
İngiltәrә, Fransa, Rusiya
Rusiya, İngiltәrә, Avstriya
Rusiya, Fransa, Prussiya
Avstriya, İtaliya, Prussiya

226 Polşanın bölüşdürülmәlәri nә vaxt baş verib?

•
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•

1772, 1793, 1795, 1815
1748, 1772, 1795, 1799
1772, 1790, 1797, 1830
1759, 1771, 1792, 1799
1763, 1772, 1794, 1815

227 Şimali Amerika müstәmlәkәlәrinin müstәqillik uğrunda müharibәsi neçәnci illәri әhatә edir?

•

17561763
17011714
17411748
17001721
17751783

228 Şimal müharibәsi nәyә gәtirib çıxardı?

•

Rusiyanın beynәlxalq vәziyyәtinin möhkәmlәnmәsinә
İsveçdә mütlәq monarxiyanın güclәnmәsinә
Rusfransız münasibәtlәrinin kәskinlәşmәsinә
Polşanın beynәlxalq vәziyyәtinin möhkәmlәnmәsinә
İsveçin ŞimalŞәrqi Avropada işğalının genişlәnmәsinә

229 Şimal müharibәsi neçәnci illәri әhatә edir?

•

17011714
17001721
17751783
17561763
17411748

230 Fransanın xarici siyasәtindә Osmanlı İmperiyasından әkstәsir kimi istifadә etmәk siyasәti nә vaxtdan
mühüm yer tutmağa başladı?

•

XVII әsrin son rübündәn
XVII әsrin ortalarından
XIX әsrin әvvәllәrindәn
XVIII әsrin son rübündәn
XVII әsrin әvvәllәrindәn

231 Fransaİspaniya müharibәsinә son qoyan Pireney sülh müqavilәsi nә vaxt imzalanmışdır?

•

1659
1783
1648
1763
1714

232 Yeddillik müharibә nәticәsindә hansı hadisәlәr baş vermişdi: 1. Prussiya zәiflәdi 2. Fransa Amerika vә
Hindistanda müstәmlәkәlәrini itirdi 3. Sileziya Avstriyaya verildi 4. Fransa mәğlub oldu 5. Prussiyanın nüfuzu
Alman torpaqlarında güclәnmәyә başladı

•

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

233 XVIII әsrdә böyük dövlәtlәrin münasibәtlәrindә hansı mәsәlәlәr әn vacib yer tuturdu? 1. İngiltәrәFransa
münasibәtlәri 2. İspaniyaFransa münasibәtlәri 3. AvstriyaPrussiya münasibәtlәri 4. FransaPrussiya
münasibәtlәri 5. İngiltәrәRusiya münasibәtlәri 6. FransaTürkiyә münasibәtlәri 7. RusiyaTürkiyә
münasibәtlәri 8. Rusiyanın Baltik vә Qara dәniz mәsәlәlәrinin hәllindә prioritetliyi

•

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

234 Nә sәbәbә görә 1763cü ildәn XVIII әsrin sonuna qәdәr Avropa qitәsindә әsas dövlәtlәr arasında
müharibәlәr olmadı? 1. Avropa dövlәtlәrindә müharibәlәrin hәddindәn artıq baha başa gәlmәsi tәsәvvürlәrinin
üstünlük tәşkil etmәsi. 2. İngiltәrәFransa münasibәtlәrinin yaxşılaşması 3. AvstriyaFransa ittifaqının qorunub
saxlanması 4. Rusiya, Prussiya vә Avstriyanın yaxınlaşması 5. Rusiyanın mövqeyinin güclәnmәsi 6. әsas
dövlәtlәr arasında barışılmaz ziddiyyәtlәrin olmaması 7. Beynәlxalq hüququn inkişafı 8. İngiltәrәnin
mövqeyinin zәiflәmәsi 9. Avstriyanın mövqeyinin güclәnmәsi

•

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

235 Silahlı bitәrәflik liqasına hansı dövlәtlәr daxil idi?

•

Rusiya, Avstriya, İsveç, Prussiya, Danimarka, Portuqaliya, Hollandiya, Siciliya
Rusiya, İsveç, Prussiya, Danimarka, Fransa, İspaniya, Türkiyә, İtaliya, Belçika
Portuqaliya, Hollandiya, Siciliya, İspaniya, İtaliya, ABŞ, Türkiyә, Belçika
Rusiya, Avstriya, İsveç, Fransa, İtaliya, İspaniya, ABŞ, Türkiyә
Prussiya, Danimarka, İsveç, Portuqaliya, İngiltәrә, Venesiya, Sardiniya, Siciliya

236 Nә vaxt tarixdә ilk dәfә olaraq müstәmlәkәlәrdәki vәziyyәt beynәlxalq münasibәtlәrin mühüm amillәrindәn
biri oldu?

•

İspan mirası uğrunda müharibә zamanı
18121814cü il İngiltәrәABŞ müharibәsi zamanı
Şimali Amerika müstәmlәkәlәrinin müstәqillik uğrunda müharibәsi zamanı
Yeddiillik müharibә zamanı
Latın Amerika müstәmlәkәlәrinin müstәqillik uğrunda müharibәsi zamanı

237 Praqmatik sanksiya nә vaxt nәşr edilmişdir?

•

3 sentyabr 1721ci ildә
19 aprel 1713cü ildә
28 yanvar1741ci ildә
30 noyabr 1735ci ildә
12 avqust 1719cu ildә

238 Pfals mirası uğruda müharibә neçәnci illәri әhatә edir?

•

16881697
17011714
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17001921
17411748
17561763

239 Risvik sülh müqavilәsi neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

noyabr 1648
sentyabr 1697
aprel 1713
fevral 1778
sentyabr 1763

240 Bavariya mirası uğrunda müharibә neçәnci illәri әhatә edir?

•

17411748
17771778
17011714
16881697
17001921

241 Xarici ticarәtdә aktiv balansın yaradılması ilә ölkә daxilindә kapitalın toplanması hesabına ölkәnin rifahının
yüksәldilmәsinә yönәlmiş iqtisadi nәzәriyyә vә iqtisadi siyasәt:

•

Monetarizm
Merkantilizm
Proteksionizm
Keynsçilik
Azad ticarәt

242 Krım müharibәsinin xronoloji çәrçivәsi:

•

18251835ci illәr
18531856cı illәr
18581860cı illәr
18301848ci illәr
18501851ci illәr

243 Polşa mülklәrinin qarşılıqlı tәminatı vә milliazadlıq mübarizәsinin iştirakçılarının tәslim edilmәsi haqqında
Konvensiya neçәnci ildә imzalandı?

•

1815
1833
1845
1848
1830

244 Belçika krallığı nә vaxt yaradıldı?

•

1832
1831
1842
1830
1837

245 Belçikanın müstәqilliyinin zamini oldu:
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•

Rusiya, Fransa, İtaliya, Prussiya, Sardiniya
Rusiya, Avstriya, Fransa, İngiltәrә, Prussiya
Rusiya, Avstriya, Fransa, Prussiya, Almaniya
Rusiya, Türkiyә, İngiltәrә, Prussiya, Siciliya
Avstriya, Fransa, İngiltәrә, Prussiya, Sardiniya

246 Türkmәnçay sülh müqavilәsi neçәnci ildә imzalandı?

•

8 fevral 1815
14 sentyabr 1829
10 fevral 1828
19 mart 1815
25 iyul 1830

247 Müqәddәs İttifaq nә vaxt yaradıldı?

•

8 fevral 1815
26 sentyabr 1815
10 fevral 1828
19 mart 1815
14 sentyabr 1829

248 19 mart 1815ci ildә hansı sәnәd imzalanmışdır?

•

"Vyana qәrarları"
"Diplomatik nümayәndәlәrinin rütbәlәri haqqında әsasnamә"
"Zәnci alverinin qadağan edilmәsi haqqında Bәyannamә"
"Yekun aktı"
"Konqresin әsas qәrarları"

249 Vyana konqresinin xronoloji çәrçivәsi:

•

1 iyun 1814  9 iyul 1915
1 noyabr 1814  9 iyun 1815
19 yanvar 1919  21 yanvar 1920
4 fevral 1945  11 fevral 1945
12 noyabr 1921 – 6 fevral 1922

250 Avropa tarixindә ilk dәfә dövlәtlәrin nisbi balansını tәmin edәn beynәlxalq qaydalar mexanizmin axtarışı vә
institutlaşdırılması cәhdi edilmişdir:

•

Berlin konqresindә
Vyana konqresindә
London konfransında
Cenevrә konfransında
Paris konfransında

251 18481849cu illәr inqilabı nәticәsindә Alman torpaqlarının aşağıdan birlәşmәsinin uğursuz olması sәbәlәri:
1. Alman demokratik hәrәkatının zәifliyi 2. Almaniyanın iqtisadiyyatının zәifliyi 3. Alman torpaqlarında
müxtәlif dini tәriqatların mövcud olması 4. Aparıcı dövlәtlәrin Almaniyanın birlәşmәsinә etirazı
1, 3
1, 2
2, 4
3, 4

•
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•

1, 4

252 Müqәddәs yerlәrinin problemi nә vaxtdan beynәlxalq layihәlәrdә mühüm yer tutmağa başlayır?

•

XX әsrin әvvәllәrindәn
XIX әsrin 90cı illәrindәn
XIX әsrin 40cı illәrindәn
XIX әsrin 30cu illәrindәn
XIX әsrin 60cı illәrindәn

253 XIX әsrin 30cu illәrinin ikinci yarısında Yaxın Şәrqdә aşağıdakı ziddiyyәtlәr mövcud idi:
1.Konstantinopolda siyasi tәsir uğrunda Qәrbi Avropa dövlәtlәri vә Rusiya arasında olan ziddiyyәtlәr 2. Misir vә
Mәrakeşdә müstәmlәkәlәr uğrunda ingilisfransız ziddiyyәtlәri 3. Misir, Suriya vә Livanda müstәmlәkәlәr
uğrunda ingilisfransız ziddiyyәtlәri 4. Yaxın Şәrqdә ingilisalman ziddiyyәtlәri 5. HindÇindә ingilisfransız
ziddiyyәtlәri

•

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

254 XIX әsrin әvvәllәrindә İngilis diplomatiyası İranı Rusiyaya ilә hәrbi münaqişәyә nә sәbәbә görә cәlb etdi?

•

Rusiyanı Şimali Afrika işlәrindәn yayındırmaq üçün
Rusiyanı Qәrbi Avropa işlәrindәn yayındırmaq üçün
Rusiyanı Balkan işlәrindәn yayındırmaq üçün
Rusiyanı Orta Asiya işlәrindәn yayındırmaq üçün
Rusiyanı Uzaq Şәrq işlәrindәn yayındırmaq üçün

255 XIX әsrdә Şәrq mәsәlәsinin әsas mәnası: 1. Türkiyә әrazilәrinin bölüşdürülmәsi ilә bağlı problemlәr 2. Hid
Çindә tәsir dairәlәrinin böluşdürülmәsi 3. Türkiyәdә kapitulyasiyalar rejiminin lәğv edilmәsi 4. Qara dәniz
boğazları rejiminin yaradılması 5. Yaxın Şәrq vә Balkanlarda böyük dövlәtlәrin tәsirinin yaradılması

•

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

256 8 fevral 1815ci ildә hansı sәnәdlәr imzalanmışdır? 1. Zәnci alverinin qadağan edilmәsi haqqında
Bәyannamә 2. Diplomatik nümayәndәlәrinin rütbәlәri haqqında әsasnamә 3. Yekun aktı 4. Avropa çayları üzrә
naviqasiya azadlığı haqqında konvensiya 5. Konqresin әsas qәrarları 6. Xarici dövlәt vәtәndaşlarının mülkiyyәt
hüquqlarına hörmәt haqqında razılaşma 7. Vyana qәrarları

•

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

257 Beynәlxalq münasibәtlәrin yeni sistemi aşağıdakı prinsiplәr әsasında qurulmuşdur: 1. Fransa әtrafında hәr
hansısa bir çәtinliklәr yaranarsa onu tәcrid etmәk imkanı verәn bir baryerin yaradılması. 2. Fransanın әrazisinin
xeyli azaldıması 3. Napoleon üzәrindә qәlәbә nәticәsindә müttәfiqlәr arasında meydana gәlәn qüvvәlәr
balansının qorumasının vacibliyi. 4. Antifransız koalisiyasının üzvlәrinin Napoleona qarşı mübarizәdә iştirak
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etdiyi üçün kompensasiya alması. 5. Fransa müstәmlәkәlәrinin bölüşdürülmәsi 6. Dövlәtlәrarası münasibәtlәrin
әsasına legitimizm prinsipinin qoyulması. 7. Fransada Respublikanın qurulması.

•

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

258 V.Vilsonun 14 maddәsi nә vaxt irәli sürüldü?

•

1917ci ilin yanvarında
1918ci ilin yanvarında
1919cu ilin iyununda
1917ci ilin martında
1918cı ilin aprelindә

259 ABŞ Birinci Dünya müharibәsinә neçәnci ildә daxil oldu?

•

1918ci ildә
1917ci ildә
1914cü ildә
1915ci ildә
1916cı ildә

260 İkinci Balkan müharibәsindә hansı dövlәt mәğlubiyyәtә uğradı?

•

Rumıniya
Bolqarıstan
Serbiya
Çernoqoriya
Türkiyә

261 Parlaq tәcridçilik siyasәti hansı dövlәtә aiddir?

•

Almaniyaya
İngiltәrәyә
Fransaya
Türkiyәyә
Rusiyaya

262 Birinci Balkan müharibәsi hansı dövlәtә qarşı aparılırdı?

•

Rusiyaya
AvstriyaMacarıstana
Türkiyәyә
Almaniyaya
İngiltәrәyә

263 Avstriya imperiyası ikili AvstriyaMacarıstan monarxiyasına neçәnci ildә çevrildi?

•

1831
1867
1918
1919
40/77
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1861

264 Almaniya imperiyası neçәnci ildә elan edildi?

•

1875
1871
1861
1919
1918

265 İtaliya Krallığı neçәnci ildә elan edildi?

•

1875ci ildә
1861ci ildә
1871ci ildә
1856cı ildә
1864cü ildә

266 Kolektiv tәhlükәsizlik hansı tәşkilatın fәaliyyәtin әsasını tәşkil edir

•

ATӘT
BMT
ASEAN
MDB
NATO

267 Hansı hadisә liberalizmin nüfuzunu qaldırdı

•

Birinci debat
Versal sülhünün imzalanması
Yüzillik müharibә
müstәmlәkәçiliyin genişlәnmәsi
”Soyuq müharibә”nin başa çatması

268 Beynәlxalq münasibәtlәrdә mövcud olan ilk iki әsas paradigmalar hansılardır

•

Neomarksizm vә liberalizm
Liberalizm vә realism
Marksizm vә liberalizm
Realizm vә radikalizm
İdealizm vә marksizm

269 Praqmatik siyasәtә görә milli tәhlükәsizlik әsaslanmalıdır:

•

beynәlxalq tәşkilatlara
әmәli, praktik nәticәlәrә
şüarlara
qloballaşmaya
beynәlmilәllәşmәyә

270 Bunlаrdаn hаnsı rеаlizmә xаs dеyil.

•

Hәr bir millәtin mаrаqlаrı – оnun tәsirinin, iqtisаdi, siyаsi vә mәdәni mаrаqlаrının yаyılmаsı, әrаzisinin gеnişlәnmәsi
dеmәkdir
Mühаribәnin qаrşısını аlmаq mümkündür
Dövlәt xаdimi millәtin mаrаqlаrını güdür
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Bеynәlxаlq münаsibәtlәr üçün аnаrxiyа vәziyyәt xаrаktеrikdir.
Dövlәtlәr hаkimiyyәtdәn öz mаrаqlаrını qоrumаq üçün istifаdә еdirlәr.

271 Hansı nәzәriyyәnin tәrәfdarları qüvvәlәr balansını beynәlxalq münasibәtlәr üçün lazımsız hesab edәrәk onu
kollektiv tәhlükәsizliklә әvәz edirdilәr?

•

Neomarksistlәr
Liberalistlәr
Sufrajistlәr
Merkantilistlәr
Radikalistlәr

272 Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsinin müәllifi

•

Makiavelli
Hantinqton
Fukiyama
Bjezinski
Vallerstayn

273 Demokratik dövlәt anlayışının standartlarına aid deyil

•

Daxili vә xarici siyasәtin formalaşmasında vәtәndaşlların iştirakı
Dövlәtin idarәçilik forması
Açiq vә demokratik siyasi mübarizәnin olması
Vәtәndaşların hüquqlarının tәmin olunması
Vәәtәndaşların dövlәtin siyasi hәyatında iştirakı

274 Frensis Fukuyama hansı әsәrin müәllifidir

•

”Sivilizasiyaların toqquşması”
“Tarixin sonu vә sonuncu insan”
”Hökmdar”
”Cismin müdrikliyi”
”Sistemlәr üzrә traktat”

275 Bunlаrdаn hаnsı rеаlizmә xаs dеyil.

•

Bеynәlxаlq münаsibәtlәr üçün аnаrxiyа vәziyyәt xаrаktеrikdir
Mühаribәnin qаrşısını аlmаq mümkündür
Dövlәt xаdimi millәtin mаrаqlаrını güdür
Hәr bir millәtin mаrаqlаrı – оnun tәsirinin, iqtisаdi, siyаsi vә mәdәni mаrаqlаrının yаyılmаsı, әrаzisinin gеnişlәnmәsi
dеmәkdir
Dövlәtlәr hаkimiyyәtdәn öz mаrаqlаrını qоrumаq üçün istifаdә еdirlәr

276 BMTnin tәrksilah üzrә komissiyasının tәrkibinә daxil idi:

•

NAFTA vә NATO
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının üzvlәri vә Kanada
ABŞ vә Kanada
SSRİ vә ABŞ
NATO vә Varşava müqavilәsi Tәşkilatı

277 1957ci ildә SSRİnin BMTnin tәrksilah üzrә komissiyasının işindә iştirakdan imtina etmәsinin sәbәbi:

•

SSRİnin irәli sürdüyü tәkliflәrin müzakirәsinin uzadılması
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•

Komissiya üzvlәrinin әksәriyyәtinin ABŞ tәrәfdraı olması
SSRİnin hәrbi bazalarını lәğv etdiyi halda, ABŞın bu addımı atmaması
Kosmosdan hәrbi mәqsәdlәrlә istifadә edilmәsi
Qәrb dövlәtlәtinin tәrksilah meylli olmaması

278 1958ci ildә SSRİ nüvә sınaqlarının qadağan edilmәsi haqqında qәrar qәbul etdiyi halda 1961ci ildә nüvә
sınaqlarını bәrpa etmәsinin sәbәbi:

•

ABŞın nüvә sınaqlarını SSRİ әrazisindә keçirtdiyini öyrәndiyinә görә
ADRin lәğvi әsasında Almaniyanın birlәşdirilmәsi mәsәlәsinә etiraz olaraq
Tәrksilah uğrunda keçirilәn Ümumdünya konqresinә SSRİnin çağrılmaması
BMTnin slahlıq üvvәlәrin tam ixtisarı barәdә qәtnamәsinә etiraz olaraq
ABŞ vә İngiltәrәnin nüvә sınaqlarının sayını daha da artırması

279 әmәkdaşlıq әsasında tәhlükәsizlik modelinә daxildir:

•

qlobal tәhlükәsizlik, regional tәhlükәsizlik, milli tәhlükәsizlik
ictimai tәhlükәsizlik, şәxsiyyәtin tәhlükәsizliyi, sosial tәhlükәsizlik
fәrdin tәhlükәsizliyi, kollektiv tәhlükәsizlik, kollektiv müdafiә vә stabilliyin tәmin edilmәsi
dövlәt tәhlükәsizliyi, regional tәhlükәsizlik, milli tәhlükәsizlik
iqtisadi, ekoloji, enerji tәhlükәsizliyi

280 ABŞ tarixindә ilk dәfә digәr dövlәtlәri aqressiyadan qorumaq öhdәliyini öz üzәrinә götürdü:

•

İkinci dünya müharibәsindә qәlәbәdәn sonra
NATOnun yaradılması ilә
“Demokratiyanın genişlәndirilmәsi” konsepsiyası ilә
BMTnin yaradılması ilә
Lendliz siyasәtinin hәyata keçirilmәsi ilә

281 Birinci dünya müharibәsinin xronoloji çәrçivәsi:

•

28 iyun 1914cü il – 21 yanvar 1918
28 iyul 1914cü il  11 noyabr 1918
31 avqust 1914cü il – 6 fevral 1918
19 yanvar 1914cü il – 28 iyun 1918
1 sentyabr 1914cü il – 3 noyabr 1918

282 Avropanın xәstә adamı termini hansı dövlәtә münasibәtdә istifadә olunurdu?

•

AvstriyaMacarıstan imperiyasına
Osmanlı imperiyasına
Almaniya imperiyasına
Britaniya imperiyasına
Rusiya imperiyasına

283 İngiltәrә parlaq tәcridetmә siyasәtindәn nә vaxt әl çәkdi?

•

İtaliyaTürkiyә müharibәsindәn sonra
İngilisbur müharibәsindәn sonra
İspanamerikan müharibәsindәn sonra
RusYapon müharibәsindәn sonra
Birinci Balkan müharibәsindәn sonra

284 İtaliyaTürkiyә müharibәsi nәticәsindә İtaliya hansı әrazilәri aldı?
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•

Tripolitaniyanı vә Albaniyanı
Tripolitaniyanı vә Kirenaikanı
Anatoliyanı vә Somalini
Efiopiyanı vә Anatoliyanı
Kirenaikanı vә Somalini

285 Mәrakeş böhranları neçәni illәrdә baş vermişdir?

•

19091910, 1911
1908, 1910
19051906, 1911
19051906, 1909
1911, 1913

286 İkinci Balkan müharibәsi hansı dövlәtә qarşı aparılırdı?

•

Türkiyәyә
Bolqarıstana
AvstroMacarıstana
Almaniyaya
Serbiyaya

287 Ingilisbur müharibәsi oldu:

•

19111912ci illәrdә
18991902ci illәrdә
18901891ci illәrdә
19051907ci illәrdә
19001910cu illәrdә

288 Üç imperator ittifaqı :

•

Prussiyada mәxfi cәmiyyәtdir
Rusiya, Avstriya vә Almaniya arasında imzalanan müqavilәdir
Fransa, Prussiya vә Rusiya arasında imzalan sülh müqavilәsidir
İngiltәrә, Fransa vә Türkiyә arasında imzalanan sazişdir
Rustürk müharibәsindә İngiltәrәnin birtәrәfliyi haqqında müqavilәdir

289 FransaPrussiya müharibәsini başa çatdıran sülh müqavilәsi imzalanmışdır:

•

18 yanvar 1871ci ildә Versalda
10 may 1871ci ildә FrankfurtMaynda
28 mart 1872ci ildә Berlindә
10 iyun 1873cü ildә Potsdamda
26 fevral 1871ci ildә Parisdә

290 Birinci Dünya müharibәsindә Almaniyanın müttәfiqlәri: 1. AvstriyaMacarıstan 2. Serbiya 3. Rumıniya 4.
Türkiyә 5. İspaniya 6. Bolqarıstan 7. Yaponiya

•

3, 4, 6
1, 4, 6
1, 6, 7
4, 5, 6
1, 2, 4
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291 1902ci illәr ingilisyapon ittifaq müqavilәsinin nәticәsi nә oldu? 1. Müttәfiqlәrin Koreya vә Çinin daxili
işlәrinә müdaxilәsi 2. Yaponiyanın xeyrinә Çinin Şandun vilayәtinin Yaponiyaya verilmәsi 3. Yaponiya ilә
Rusiya arasında mübarizәnin başlanmasına şәrait yarandı 4. Rusiya tәrәfindәn Koreya üzәrindә yapon
protektoratlığının tanınması 5. Çinin Şandun vilayәtinin İngiltәrәyә verilmәsi

•

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

292 Almaniyanın xarici siyasәtinin fәallaşması nәticәsindә: 1. ingilisalman münasibәtlәri soyudu 2.
Almaniyanın iqtisadiyyatı güclәndi 3. İngiltәrә parlaq tәcridetmә siyasәtindәn әl çәkdi 4. Almaniyanın
iqtisadiyyatı zәiflәdi 5. İngiltәrәnin iqtisadiyyatı zәiflәdi 6. İngiltәrә Fransa vә Rusiya ilә yaxınlaşdı

•

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

293 Antanta hansı müqavilәlәrin imzalanması ilә formalaşdı? 1. 1892ci il FransaRusiya müqavilәsi 2. 1882ci
il Almaniya, AvstriyaMacarıstan, İtaliya müqavilәsi 3. 1904cü il İngiltәrәFransa müqavilәsi 4. 1907ci il
İngiltәrәRusiya müqavilәsi 5. 1879cu il AvstriyaAlmaniya müqavilәsi

•

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

294 Üçlәr İttifaqı hansı müqavilәlәrin imzalanması ilә formalaşdı? 1. 1892ci il FransaRusiya müqavilәsi 2.
1882ci il Almaniya, AvstriyaMacarıstan, İtaliya müqavilәsi 3. 1904cü il İngiltәrәFransa müqavilәsi 4. 1907
ci il İngiltәrәRusiya müqavilәsi 5. 1879cu il AvstriyaAlmaniya müqavilәsi

•

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

295 1907ci il ingilisrus müqavilәsinin imzalanması nә ilә nәticәlәndi? 1.Üçlәr İttifaqının möhkәmlәnmәsi ilә
2.Antantanın möhkәmlәnmәsi ilә 3.Almaniya ilә müharibәyә hazırlıq ilә 4.Rusiya vә İngiltәrәnin Avstriya
Macarıstan imperiyası ilә yaxınlaşması ilә 5.İran, әfqanıstan vә Tibetdә tәsir dairәlәrinin bölüşdürülmәsi ilә

•

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

296 1898ci il ispanamerikan müharibәsinin nәticәlәri oldu: 1. İspaniyanın Kuba әrazisi üzәrindә hüquqlarının
tәsdiq edilmәsi 2. Filippin adalarının Almaniyaya verilmәsi 3. ABŞın Kuba üzәrindә protektoratlığının tәsdiq
edilmәsi 4. PuertoRiko, Quam vә Filippininin ABŞa verilmәsi
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•

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

297 Prussiya vә İtaliyanın Avstriya ilә 1866cı il müharibәsi nәticәsindә: 1. Prussiya Holşteyni aldı 2. Prussiya
Şlezviqi aldı 3. İtaliya Papa vilayәtini itirdi 4. İtaliya Venesiyanı aldı 5. Şimali Almaniya İttifaqı yaradıldı

•

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

298 Prussiya vә Avstriyanın Danimarka ilә 1864cü il müharibәsinin sәbәblәri: 1. İngiltәrәnin Şimali
Almaniyada әrazi iddiaları 2. Prussiyanın Şlezviq vә Holşteynә әrazi iddiaları 3. Prussiyanın bütün alman
xalqlarının xilaskarı olmaq cәhdlәri 4. Danimarkada yeni konstitusiyanın tәsbit edilmәsi 5. Danimarkanın Şimali
Almaniyada әrazi iddiaları

•

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

299 Erkәn neoliberalizm neçәnci illәri әhatә edib?

•

19701990
19451980
19701980
19801990
19501960

300 Qәrbi Avropada iteqrasiya birliyi:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
ASİӘT
Aİ
NAFTA
BMT

301 TMK dünya iqtisadiyyatının inteqrasiyasını, onun rasional vә balanslaşdırılmış inkişafını tәmin etmәyә
qadirdir. Bu hansı nәzәriyyәyә aiddir?

•

neoliberalizm
korporasionalizm
dirijist
neokeynsiançılıq
strukturalizm

302 Korporasionalizmin nümayәndәlәri:
Düzgün cavab variantı yoxdur
Vilhelm Renke vә Moris Allen

•
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•

Sidney Rolf vә Yucin Rostou
Hans Morgentau vә Şarl de Qoll
bütün cavablar doğrudur

303 Tam interasiya  bir neçә ölkәni әhatә edәn vahid bazar mәkanının formalaşdırılması başa düşülür ki, burada
da ölkәlәrin iqtisadi siyyasәtlәrindәn vә milli vә beynәlxalq hüquqi aktlardan asılı olmadan bazar qüvvәlәrinin
hәrәkәti vә azad rәqabәt mümkün olmalıdır. Bu kimin fikridir?

•

Düzgün cavab variantı yoxdur
Hans Morgentaunun
Şarl de Qollun
Uinston Çerçilin
Vilhelm Renke vә Moris Allenin

304 Moris Allen hansı nәzәriyyәnin nümayәndәsidi?

•

dirijist
neokeynsiançılıq
neoliberalizm
korporasionalizm
strukturalizm

305 Vilhelm Renke hansı nәzәriyyәnin nümayәndәsidi?

•

korporasionalizm
neoliberalizm
neokeynsiançılıq
dirijist
strukturalizm

306 Göstәrilәnlәrdәn biri iqtisadi inteqrasiyanın nәzәriyyәsi deyil:

•

Bütün cavab variantları doğrudur
korporasionalizm
strukturalizm
neokeynsiançılıq
dirijist

307 TMK dünya iqtisadiyyatının inteqrasiyasını, onun rasional vә balanslaşdırılmış inkişafını tәmin etmәyә
qadirdir. Bu hansı nәzәriyyәçilәrin fikridir?

•

bütün cavablar doğrudur
Vilhelm Renke vә Moris Allen
Hans Morgentau vә Şarl de Qoll
Düzgün cavab variantı yoxdur
Sidney Rolf vә Yucin Rostou

308 Qunnar Myurdal hansı nәzәriyyәyә aiddir?

•

heç biri
dirijist
strukturalizm
neoliberalizm
neokeynsiançılıq
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309 1931ci il Huver moratoriumuna görә:

•

Almaniyaya uzunmüddәtli kredit verildi
Almaniyanın bir il müddәtinә bütün tәzminat vә istiqrazları ödәmәsi dayandırıldı
37 il müddәtinә Almaniyanın ödәyәcәyi tәzminatın orta mәblәği 1 mlrd. 988 mln. marka olmalı idi
Yaxın üç ildә Almaniyanın ödәyәcәyi tәzminat üzәrinә moratorium qoyuldu
Almaniyanın tәzminat ödәmәsi tamamilә lәğv edildi

310 Rur böhranı nә vaxt baş verib?

•

28 iyun 1922ci ildә
11 yanvar 1923cü ildә
9 fevral 1920ci ildә
18 aprel 1919cu ildә
12 noyabr 1921ci ildә

311 Lokarno konfransının xronoıoji çәrçivәsi:

•

12 noyabr 1921 – 6 fevral 1922ci il
516 oktyabr 1925ci il
631 avqust 1929cu il
16 iyul16 avqust 1924cü il
15 iyun – 20 iyul 1922ci il

312 BrianKelloq paktı:

•

Federativ birlәşmә kimi «Vahid Avropa» ideyasından imtina edirdi
siyasәt vasitәsi kimi müharibәdәn imtina etmә haqqında beynәlxalq sәnәd idi
Avropa iqtisadi orqanının yaranması
Avropa mәşvәrәt orqanlarının yaranması
Avropa siyasi institutlar sisteminin yaranması

313 İlk dәfә beynәlxalq münasibәtlәrdә tәcavüzkar müharibәlәrin qadağan olunması hansı sәnәddә әksini
tapmışdır?

•

Eyzenhauer doktrinasında
BrianKelloq paktında
Münhen sazişindә
Marşall planında
Helsinki Yekun Aktında

314 Yunantürk müharibәsi nәticәsindә keçirilәn Lozanna konfransının xronoloji çәrçivәsi:

•

12 noyabr 1921ci il – 6 fevral 1922ci il
18 yanvar 1919cu il  21 yanvar 1920ci il
16 iyul16 avqust 1924cü il
20 noyabr 1922ci il  24 iyun 1923cü il
516 oktyabr 1925ci il

315 Versal sülh müqavilәsini tәsdiq etmәdilәr:

•

Fransa, İngiltәrә
ABŞ, Çin
Almaniya, İngiltәrә
Yaponiya, Çin
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ABŞ, İtaliya

316 1919cu ildә Avstriya hansı sülh müqavilәsini imzaladı?

•

London
SanStefano
SenJermen
Versal
Paris

317 BrestLitovsk sülhü imzalanmışdır:

•

28 iyun 1919cu ildә
3 mart 1918ci ildә
14 fevral 1918ci ildә
2 oktyabr 1917ci ildә
27 fevral 1917ci ildә

318 Millәtlәr Cәmiyyәti ideyasını irәli sürmüşdür:

•

F. Ruzvelt
V. Vilson
J. Klemanso
T. Ruzvelt
LloydCorc

319 Rur böhranı bağlı idi:

•

Almaniya vә ABŞ arasındakı münaqişә ilә
Almaniya vә İngiltәrә arasındakı münaqişә ilә
Avstriyanın anşlüsu ilә
Fransa vә Belçika qoşunları tәrәfindәn Rur hövzәsinin işğal edilmәsi ilә
Müharibәdәn sonrakı iqtisadi böhranla

320 Rur böhranı Fransa üçün nә ilә nәticәlәndi?

•

Almaniyanın müstәmlәkәlәrinin әsas hissәsinin Fransaya vermәklә
Fransanın Avropada hegemonluq haqqında iddialarının dağılması ilә
Fransanın Avropada mövqeyinin güclәnmәsi ilә
Rurun Fransaya verilmәsi ilә
Almaniyanın Fransaya әlavә ödәnişlәr vermәsi ilә

321 Nә sәbәbә görә XX әsrin 20ci illәrin sonu  30cu illәrdә Yaponiya donanması Asiya sularında hakim
mövqe tuta bildi?

•

Amerikan vә ingilis donanmalarının zәifliyindәn
İngilisYapon ittifaqı lәğv edilirdi
Beşlәr müqavilәsinә görә Yaponiya sahillәrinә 56 min kv. kmdәn yaxın deniz bazaları quraşdıra bilmәzdi
Doqquzlar müqavilәsinә görә dövlәtlәr Çindә "açıq qapılar" prinsipini hәyata keçirdilәr
HindÇindә tәsir dairәlәri bölüşdürüldü

322 Millәtlәr Cәmiyyәtinin süqutunun sәbәbi:

•

İtaliyanın Hәbәşistanı işğal etmәsi
Beynәlxalq ziddiyyәtlәri yalnız qalib dövlәtlәrin mәnafeyindәn hәll etmәyә çalışırdı
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Rusiyada sosialist inqilabı olduğundan
ABŞla İngiltәrә arasında ziddiyyәtlәrin olması
Almaniyanın Birinci dünya müharibәsindә mәğlubiyyәti

323 Vaşinqton konfransının xronoloji çәrçivәsi:

•

18 yanvar 1919cu il  21 yanvar 1920ci il
12 noyabr 1921ci il– 6 fevral 1922ci il
320 yanvar 1930cu il
16 iyul16 avqust 1924cü il
20 noyabr 1922ci il  24 iyun 1923cü il

324 ABŞ Almaniya ilә sülh müqavilәsini imzaladı:

•

28 iyun 1919cu ildә
25 avqust 1921ci ildә
24 iyun 1923cü ildә
21 yanvar 1920ci ildә
18 yanvar 1919cu ildә

325 Birinci dünya müharibәsinin nәticәlәrinә görә çağırılan Paris sülh konfransının xronoloji çәrçivәsi:

•

12 noyabr 1921ci il – 6 fevral 1922ci il
18 yanvar 1919cu il  21 yanvar 1920ci il
20 noyabr 1922ci il  24 iyun 1923cü il
15 iyun – 20 iyul 1922ci il
10 aprel  19 may 1922ci il

326 Almaniya ilә Versal sülh müqavilәsi nә vaxt imzalanmışdır?

•

25 avqust 1921ci ildә
28 iyun 1919cu ildә
18 yanvar 1919cu ildә
6 fevral 1922ci ildә
20 noyabr 1921ci ildә

327 Millәtlәr Cәmiyyәti:

•

Beynәlxalq hәrbi tәşkilat idi
Sülhü tәmin edәn beynәlxalq tәşkilat idi
Baltikyanı dövlәtlәrin bloku idi
Avropa dövlәtlәrinin birliyi idi
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilat idi

328 Hansı dövlәt Millәtlәr Cәmiyyәtinin Daimi Şurasına daxil deyildir?

•

Yaponiya
SSRI
Fransa
Böyük Britaniya
İtaliya

329 Lokarno konfransının nәticәlәri: 1. Almaniyanın Millәtlәr Cәmiyyәtinә daxil olması haqqında razılıq әldә
edildi 2. Daues planının qәbul edilmәsi 3. Fransanın Polşa vә Çexoslovakiya ilә tәminat müqavilәlәri 4. Reyn
tәminat paktı 5. Yunq planının qәbul edilmәsi 6. Almaniyanın Polşa vә Çexoslovakiya arbitraj sazişlәri 7. SSRİ
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ilә münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi 8. Almaniyanın Fransa vә Belçika ilә arbitraj sazişlәri 9. BrianKelloq paktı
10. Fransa Qәrbi Avropada beynәlxalq münasibәtlәrin baş arbitri oldu

•

4, 6, 7, 8, 9
2, 5, 6, 8, 9
1, 2, 4, 7, 10
1, 3, 4, 6, 8
3, 5, 7, 9, 10

330 Yunq planına aiddir: 1. Plan Paris konfransında qәbul edildi 2. Plan Haaqa konfransında qәbul edildi 3.
Plana görә Almaniya 58 il әrzindә 113,9 milyard marka tәzminat ödәmәli idi 4. Almaniya hәr il 2,5 milyard
marka tәzminat ödәmәli idi 5. Tәzminat büdcәdәn vә dәmir yollarının gәlirindәn ödәnilmәli idi

•

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

331 Müharibәlәrarası dövrdә Avropa tәhlükәsizlik sistemi әsaslanırdı: 1. BrianKelloq paktına 2. Fransa, Böyük
Britaniya vә ABŞ arasında bağlanmış tәcavüz zamanı qarşılıqlı dәstәk tәmin edәn ikitәrәfli müqavilәlәr
sisteminә 3. Millәtlәr Cәmiyyәtinin Nizamnamәsindә tәcavüzün bütün formalarının pislәnmәsi, tәcavüzkara
qarşı iqtisadi sanksiyalar vә kollektiv hәrbi tәsirin tәtbiqi imkanına 4. RibbentropMolotov paktına 5. Münhen
sövdәlәşmәsinә

•

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

332 Müharibәlәrarası dövrdә beynәlxalq sәhnәdә yaranan ziddiyyәtlәr aşağıdakı kateqoriyalara daxil idi: 1.
Avropada üstünlük uğrunda Böyük Britaniya vә Fransa arasında mübarizә 2. Dünya iqtisadi vә siyasi
münasibәtlәrindә üstünlük uğrunda Qәrbi Avropa dövlәtlәri vә ABŞ arasında ziddiyyәtlәr 3. Müstәmlәkәlәr
uğrunda mübarizә 4. Qalib dövlәtlәr vә VersalVaşinqton sisteminin kәnarında qalan dövlәtlәr arasında
ziddiyyәtlәr vә sonuncuların yaxınlaşma sәylәri. 5. İqtisadi böhranın nәticәlәri ilә birgә mübarizә aparılması

•

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

333 Tәzminat mәsәlәsinin hәlli üçün hansı konfranslar çağırılmışdır? 1. 16 iyun – 9 iyul 1932ci il Lozanna
konfransı 2. 716 iyul 1920ci il Spa konfransı 3. 10 aprel  19 may 1922ci il Genuya konfransı 4. 29 aprel5
may 1921ci il London konfransı 5. 16 iyul16 avqust 1924cü il London konfransı 6. 12 noyabr 1921 – 6 fevral
1922ci il Vaşinqton konfransı 7. 631 avqust 1929cu il Haaqa konfransını 8. 516 oktyabr 1925ci il Lokarno
konfransı 9. 10 aprel  19 may 1922ci il Genuya konfransı

•

1, 2, 3, 6, 8
1, 2, 4, 5, 7
2, 6, 7, 8, 9
3, 4, 6, 7, 9
2, 4, 6, 7, 9
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334 VersalVaşinqton sisteminin formalaşması aşağıdakılardan asılı idi: 1. Mövcud olan qüvvәlәr balansının
möhkәmlәndirilmәsi 2. Silahlarının mәhdudlaşdırılması 3. Millәtlәr Cәmiyyәtindә ABŞın lider rolunun
oynaması 4. Almaniya ilә sabit münasibәtlәrin yaradılması 5. SSRİnin mövcud sistem daxilinә inteqrasiya
edilmәsi 6. İqtisadi böhranın nәticәlәri ilә birgә mübarizә aparılması

•

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

335 Doqquzlar müqavilәsi nә әsasәn: 1. Çinin suverenliyi vә әrazi bütövlüyü tәmin edilir 2. Dәniz silahlarının
mәhdudlaşdırılması mәsәlәsi hәll edilir 3. Çindә açıq qapılar prinsipinә hörmәt edilir 4. Şandun vilayәti Çinә
qaytarılır 5. Çin bölüşdürülür 6. HindÇindә tәsir dairәlәri bölüşdürülür 7. Çin ölkәyә gәlәn mallara gömrük
rüsumu qoya bilәrdi, lakin bu pulu müstәqil istifadә edә bilmәzdi 8. İngilisYapon ittifaqı lәğv edilir

•

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

336 Vaşinqton konfransınıın әsas mәsәlәlәri aşagıdakılardı: 1. Dәniz silahlarının mәhdudlaşdırılması 2. Çinin
bölüşdürülmәsi 3. HindÇindә tәsir dairәlәrinin bölüşdürülmәsi 4. Silahlanma mәsәlәsi 5. Sakit okean vә Uzaq
Şәrq mәsәlәlәrinin nizama salınması 6. İngilisYapon ittifaqı mәsәlәsi

•

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

337 Beşlәr müqavilәsi nә әsasәn: 1. Tonnajı 35 min tondan artıq xәtt gәmilәrini tikintisi qadağan edilirdi 2.
Tәyyarәdaşıyıcıların tonnajı müәyyәn edilirdi 3. Xәtt gәmilәrinin tikilmә nisbәti müәyyәn edilirdi 4. Sakit
okeanda yeni hәrbi bazaların tikintisi mәsәlәsi hәll edilirdi 5.Gәmi artilleriya kalibrlәrinin son hәddi
müәyyәnlәşdirilirdi 6. Sualtı qayıqların düzәldilmәsi mәhdudlaşırdı

•

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

338 Dördlәr müqavilәsi nә әsasәn: 1. ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya vә Fransaya Sakit okean ada
mülklәrindә toxunulmazlıq haqqında qarşılıqlı zәmanәt verdilәr 2. AvstriyaMacarıstanın dağılması
sanksiyalaşdırılır 3. Almaniya bütün müstәmlәkәlәrdәn mәhrum edilir 4. tәrәflәrin Sakit okeanda hüquq vә
maraqları tәmin edilir vә onları qorumaq üçün birgә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur 5. Boğazlar üzәrindә beynәlxalq
nәzarәt qoyulur 6. İngilisYapon ittifaqı qüvvәdәn düşür

•

2, 4, 5
1, 2, 4
3, 5, 6
1, 4, 6
3, 4, 5
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339 1919cu il Paris sülh konfransının nәticәlәri ABŞı aşağıdakı sәbәblәrә görә qane etmәdi: 1. ABŞ digәr
dövlәtlәrin müstәmlәkәlәrinә sәrbәst daxil olmaq imkanı almadı 2. ABŞ dәniz üzәrindә üstünlük әldә edә
bilmәdi 3. Versal sistemi İngiltәrәyә Uzaq Şәrqdә böyük mәhdudiyyәtlәr qoyurdu 4. ElzasLotaringiya
Fransanın tәrkibinә daxil oldu 5. Versal sistemi Yaponiyaya Uzaq Şәrqdә böyük üstünlüklәr verirdi 6. Millәtlәr
Cәmiyyәtinin Nizamnamәsi ABŞa bu beynәlxalq tәşkilat çәrçivәsindә lider rolunu tәmin etmәdi 7. Alman
ordunun sayı 100 min әsgәr vә zabitlә mәhdudlaşdırıldı 8. Versal sistemi ingilisyapon deniz ittifaqını lәğv
etmәdi

•

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

340 1919cu il Paris sülh konfransının әsas mәsәlәlәr aşagıdakılardı: 1. Almaniya mәsәlәsi 2. Sakit okeanda ada
mülklәrinin qrunması mәsәlәsi 3. Çin mәsәlәsi 4. Millәtlәr cәmiyyәtinin yaradılması mәsәlәsi 5. Alman
müstәmlәkәlәri vә keçmiş Osmanlı İmperiyası torpaqlarının taleyi mәsәlәsi idi 6. İqtisadi böhranın nәticәlәri ilә
mübarizә 7. Rusiya mәsәlәsi

•

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

341 Versal sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә görә: 1. Saar vilayәti Fransanın tәrkibinә daxil oldu 2. Elzas
Lotaringiya Fransanın tәrkibinә daxil oldu 3. Almaniya BrestLitovsk sülh müqavilәsindәn imtina etdi 4. Şimali
Afrikanı Belçika aldı 5. Toqo vә Kamerun İngiltәrә vә Fransa arasında bölüşdürüldü 6. Tәzminat komissiyası
yaradıldı 7. Osmanlı imperiyasının әrәb әrazilәri İngiltәrә vә Fransa arasında bölüşdürüldü 8. Yaponiya Çinin
Şandun vilayәtini vә Marşal, Marian, Karolin adalarını aldı 9. CәnubiQәrbi Afrikanın alman hissәsini
Avstraliya aldı 10. Alman ordusunun sayı 100 min әsgәr vә zabitlә mәhdudlaşdırıldı

•

1, 2, 3, 4, 6, 10
2, 3, 5, 6, 8, 10
1, 3, 4, 7, 8, 9
3, 5, 6, 7, 9, 10
2, 4, 5, 6, 7, 9

342 1919cu il Paris konfransında qәbul olunan sülh müqavilәlәri hansılardı? 1. SenJermen müqavilәsi 2.
Lozan müqavilәsi 3. Versal müqavilәsi 4. Neyi müqavilәsi 5. Trianon müqavilәsi 6. London müqavilәsi 7.
Rapallo müqavilәsi 8. Sevr müqavilәsi

•

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

343 Mәrkәzi Asiya, Qafqaz vә Avropa arasında nәqliyyat әlaqәlәrini inkişaf etdirәn bir proqramdır:

•

Düzgün cavab variantı yoxdur
İNOGATE
TACİS
TRASECA
ECHO
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344 Azәrbaycan Respublikası (AR) ilә Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibәtlәrin hüquqi әsasını nә qoyub?

•

Hamısı
Birgә layihәlәr
iqtisadi ittifaq
Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi
Cәnub axını

345 Müasir beynәlxalq sistemi vә onlara tәsir göstәrәn faktorlar

•

siyasi gәrginlik faktor sayılmır
beynәlxalq iqtisadiyyatın dinamikası tәsiretmәyib
dövlәtlәrarası ziddiyyәtlәrin mövcud olması
dünya iqtisadiyyatının dinamikası, transmilli әlaqәlәrin dәrinlәşmәsi vә s. faktorlar yeni tәşkilatların yaradılmasına
әsaslar yaradır
dünyada baş vermiş problemlәrdә dövlәtlәrin ümumi sәyi tәlәb olunmur

346 Beynәlxalq tәşkilatların yaranma tarixi:

•

beynәlxalq tәşkilatlar diplomatiyanın әsas bir forması sayılmır
diplomatiyanın beynәlxalq münasibәtdә gücünün artması öz әksini tәşkilatlarda tapmamışdı
beynәlxalq tәşkilatların yaranmasına cәmiyyәtin inkişafı, beynәlxalq hüquq rolunun artması, diplomatiyanın imkan
dairәsinin artması, beynәlxalq tәşkilatların sayca artmasına tәsirini göstәrmişdi
beynәlxalq tәşkilatların yaranmasına cәmiyyәtin inkişafı, beynәlxalq hüquq rolunun artması, diplomatiyanın imkan
dairәsinin artması, beynәlxalq tәşkilatların sayca artmasına tәsirini göstәrmişdi
beynәlxalq tәşkilatların yaranmasında cәmiyyәtin inkişafı öz tәsirini gös¬tәrmәyib

347 Azәrbaycan neçә il әrzindә SSRİ tәsәrrüfatının nәzarәti altında olub?

•

10
30
50
70
40

348 Proqramın mәqsәdi qeyd edilәn dövlәtlәrin siyasi vә iqtisadi müstәqilliyini dәstәklәmәklә onların alternativ
nәqliyyat yolları vasitәsilә Avropa vә dünya bazarlarına çıxış qabiliyyәtini yüksәltmәk vә Avropadan Qara
Dәniz vә Qafqaz vasitәsilә Mәrkәzi Asiyaya vә әks istiqamәtdә әn tez vә әn ucuz nәqliyyat dәhlizinin
yaradılmasından ibarәtdir:

•

Düzgün cavab variantı yoxdur
İNOGATE
TACİS
TRASECA
ECHO

349 Demokratiya vә İqtisadi İnkişaf uğrunda tәşkilat:

•

ABӘŞ
VMT
BMT
GUAM
NATO

350 Yeni tәşkilatların yaranmasının sәbәblәri
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•

Düzgün cavab variantı yoxdur
qloballaşma prosesinin tәsiri olmamışdı
yalnız iqtisadi maraq
son illәrdә dәrin, sivil dәyişikliklәr, mahiyyәtcә yeniliklәr sәbәb olmuşdu
iqtisadi, mәdәni, siyasi әlaqәlәrin genişlәnmәsi öz tәsirini göstәrmәmişdi

351 Avropa İttifaqının yaradılması

•

1916 il
XX әsrin 50ci illәri
XX әsrin 30cu illәri
XX әsrin 90cı illәri
1960 il

352 Ümumavropa beynәlxalq tәşkilatının yaramasının ilk tәşәbbüskarları

•

N.Makiavelli
M.Lyutez
D.Didro
T. Kapella
J.J.Russo vә İ.Kant

353 Ölkәmizin şimala yönәlmiş birtәrәfli iqtisadi әlaqәlәrınә son qoymuş:

•

Azәrbaycanı Gürcüstan xalq tәsәrrüfat kompleksinә bağlayan siyasi vә iqtisadi dayaqların lәğvi
Azәrbaycanı Britanya xalq tәsәrrüfat kompleksinә bağlayan siyasi vә iqtisadi dayaqların lәğvi
Azәrbaycanı ABŞ xalq tәsәrrüfat kompleksinә bağlayan siyasi vә iqtisadi dayaqların lәğvi
Azәrbaycanı SSRİ xalq tәsәrrüfat kompleksinә bağlayan siyasi vә iqtisadi dayaqların lәğvi
Azәrbaycanı Fransa xalq tәsәrrüfat kompleksinә bağlayan siyasi vә iqtisadi dayaqların lәğvi

354 Beynәlxalq tәşkilatlar anlayışı

•

dövlәtlәrarası vә beynәlxalq tәşkilat arasında fәrq yoxdur
tәşkilata üzv seçilmәsi könüllülük prinsipinә әsaslanmır
tәşkilatlar müәyyәn qayda әsasında fәaliyyәt göstәrmir
insanların birliyi, qәbul olunmuş proqram vә mәqsәdlәri realizә etmәk mәqsәdi güdür
tәşkilatların yaranmasında әsas qaydalar qәbul edilmәyib

355 Ölkәmizin gәlәcәk sosialiqtisadi tәkamülündә dönüş nöqtәsi oldu:

•

Hamısı
siyasi sferada zәiflik
iqtisad gerilәmә
Azәrbaycan Respublikasının müstәqil inkişaf yoluna qәdәm qoyması
siyasәtin getdikcә zәiflәmәsi

356 Yalta konfransının xronoloji çәrçivәsi:

•

23 avqust17 sentyabr 1939cu il
28 noyabr  1 dekabr 1943
17 iyul – 2 avqust 1945
411 fevral 1945
1930 oktyabr 1943

357 Tehran konfransının xronoloji çәrçivәsi:
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•

311 sentyabr 1939cu il
28 noyabr  1 dekabr 1943
411 fevral 1945
17 iyul – 2 avqust 1945
1930 oktyabr 1943

358 Beynәlxalq Valyuta Fondu yaradıldı:

•

Yalta konfransında
Kasablanka konfransında
Kvebek konfransında
BrettonVuds konfransında
Tehran konfransında

359 Qәribә müharibә hansı ölkәlәr tәrәfindәn aparılırdı?

•

Almaniya vә Yaponiya
SSRİ vә Almaniya
ABŞ vә İngiltәrә
İngiltәrә vә Fransa
Fransa vә İtaliya

360 BerlinRoma oxu nә vaxt yarandı?

•

25 noyabr 1936cı ildә
23 avqust 1939cu ildә
17 sentyabr 1939cu ildә
25 oktyabr 1936cı ildә
3 sentyabr 1939cu ildә

361 Ispaniyada Vәtәndaş müharibәsinin xronoıoji çәrçivәsi:

•

19381944
19381940
19361941
19361939
19371945

362 ABŞ hökumәti bitәrәflik haqqında qanunu nә vaxt qәbul etdi?

•

17 sentyabr 1939cu ildә
23 avqust 1939cu ildә
3 sentyabr 1934cü ildә
31 avqust 1935ci ildә
29 sentyabr 1938ci ildә

363 XX әsrin birinci yarısında Uzaq Şәrqdә münaqişә ocağı nә vaxt yaranır?

•

30cu illәrin ortalarında
20ci illәrin sonunda
30cu illәrin sonunda
30cu illәrin әvvәllәrindә
20ci illәrin ortalarında

364 Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi harada imzalanıb?
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•

Suriya
Brüssel
Cenevrә
Lüksemburq
Tokio

365 INOGATE:

•

“Avropaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”
“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“Asiyaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”
“Amerikaya neft vә qazın nәql edilmәsi üzrә dövlәtlәrarası proqram”
“VMT ölkәlәrinә texniki yardım”

366 Tarixi İpәk Yolunun bәrpası adlı Beynәlxalq Konfrans keçirilmişdir:

•

1991
1996
1997
1998
1994

367 TRASECAnı neçә dövlәt tәsis elәyib?

•

2
4
6
8
5

368 Azәrbaycan Respublikasının müstәqil inkişaf yoluna qәdәm qoydu:

•

XI әsrdә
XV әsrdә
XVII әsrdә
XXI әsrdә
XVI әsrdә

369 Dünyada gedәn irimiqyaslı qloballaşma prosesi, iqtisadi hәyatın getdikcә daha çox beynәlmilәllәşmәsi bu
vә ya digәr ölkәnin ictimai inkışafında nәyә sәbәb olmuşdur

•

düzgün cavab variantı yoxdur
daxili amillәrin rolunun sürәtlә artmasına
xarici amillәrin rolunun sürәtlә azalmasına
xarici amillәrin rolunun sürәtlә artmasına
daxili amillәrin rolunun sürәtlә azalmasına

370 ECHO:

•

“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”
“hәrbi yardım”
“texniki yardım”
“humanitar yardım”
“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”

57/77

12/22/2016

371 TRASECA:

•

“VMT ölkәlәrinә texniki yardım”
“AfrikaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi”
“AfrikaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi”
“AvropaQafqazAsiya Nәqliyyat Dәhlizi”
“ASEAN ölkәlәrinә texniki yardım”

372 TACIS:

•

“VMT ölkәlәrinә texniki yardım”
“NATO ölkәlәrinә texniki yardım”
“BMT ölkәlәrinә texniki yardım”
“MDB ölkәlәrinә texniki yardım”
“NATO ölkәlәrinә texniki yardım”

373 1991ci ildә Azәrbaycana yardım göstәrәn әsas donorlardan biri?

•

Hamısı
MC
VMT
Aİ
Yaponiya

374 GUAMa daxil olmayan dövlәt:

•

Moldova
Ukrayna
Gürcüstan
Rusiya
Azәrbaycan

375 GUAMın mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:

•

Ümumi tәhlükәsizlik mәkanın yaradılması üçün Avropaya inteqrasiyanın güclәndirilmәsi vә hәmçinin, iqtisadi vә
humanitar әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi;
Dayanıqlı inkişafın tәmin edilmәsi;
Demokratiya dәyәrlәrin möhkәmlәndirilmәsi, qanunun aliliyinin tәmin edilmәsi vә insan hüquqlarına hörmәt;
Düzgün cavab variantı yoxdur
Beynәlxalq vә regional tәhlükәsizlik vә stabilliyin möhkәmlәndirilmәsi

376 GUAM nә vaxt yaradılıb?

•

1998
1992
1991
1997
1995

377 TACİS proqramı Avropa Qonşuluq vә Tәrәfdaşlıq Alәti (AQTA) ilә әvәz olunmuşdur:

•

2000
2008
2009
2007
2005
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378 AntiKomintern paktı nә vaxt imzalanmışdır?

•

23 avqust 1939cu ildә
29 sentyabr 1938ci ildә
25 oktyabr 1936cı ildә
25 noyabr 1936cı ildә
17 sentyabr 1939cu ildә

379 Münhen sazişi nә vaxt imzalanmışdır?

•

25 oktyabr 1936cı ildә
29 sentyabr 1938ci ildә
23 avqust 1939cu ildә
17 sentyabr 1939cu ildә
25 noyabr 1936cı ildә

380 Qәrb dövlәtlәri Almaniyanın işğal istiqamәtini şәrqә yönәltmәk üçün hansı siyasәtdәn istifadә etmişdilәr?

•

çevik siyasәt
bitәrәflik siyasәti
tәcavüzkarın sakitlәşdirmәsi siyasәti
"parlaq tәcridetmә" siyasәti
tarazlıq siyasәti

381 İkinci dünya müharibәsinin xronoloji çәrçivәsi:

•

1 avqust 1938 – 2 avqust 1945
1 sentyabr 1939 – 2 sentyabr 1945
22 iyun 1941 – 9 may 1945
7 dekabr 1941  2 sentyabr 1945
10 may 1940  2 may 1945

382 Hücum etmәmәk haqqında Sovetalman paktı neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

3 sentyabr 1939cu ildә
23 avqust 1939cu ildә
25 noyabr 1936cı ildә
29 sentyabr 1938ci ildә
17 sentyabr 1939cu ildә

383 ABŞın II Dünya müharibәsinә qatılmasına sәbәb oldu:

•

Yapon ordusunun Çinin daxili rayonlarının işğal etmәsi
Yapon eskadrasının PirlHarbor bazasına zәrbә endirmәsi
Yapon ordusunun Sinqapuru әlә keçirmәsi
Yaponiyanın Vyetnamda hәrbi hissәlәr yerlәşdirmәsi
Yaponiyanın Mancuriyanı işğal etmәsi

384 İkinci cәbhәnin açılması haqqında qәrar hansı konfransda qәdul edildi?

•

Yalta konfransında
Tehran konfransında
BrettonVuds konfransında
Qahirә konfransında
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Moskva konfransında

385 1944cü il DumbartonOks konfransında müzakirә edildi:

•

Dünyanın bölüşdürülmәsi
BMTnin yaradılması
İkinci cәbhәnin açılması
Müharibәnin başa çatdıdırılması
Türkiyә Cümhuriyyәtinin müharibәyә qoşulması

386 Potsdam konfransının xronoloji çәrçivәsi:

•

23 avqust17 sentyabr 1939cu il
17 iyul – 2 avqust 1945
411 fevral 1945
28 noyabr  1 dekabr 1943
1930 oktyabr 1943

387 Bitәrәflik haqqında sovetyapon paktı imzalanmışdır:

•

17 sentyabr 1939
13 aprel 1941
14 mart 1940
20 iyul 1940
25 avqust 1939

388 Hadisәlәri xronoloji ardıcıllıqda düzün: 1. Almaniyanın Polşaya müdaxilә etmәsi 2. Almaniya vә
müttәfiqlәrinin SSRİyә hücumu 3. Dostluq vә sәrhәdlәr haqqında sovetalman müqavilәsinin bağlanması 4.
Yaponiyanın PerlHarbora hücumu 5. Sovetfin müharibәsi

•

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

389 Atlantika xartiyasına aid olanları seçin: 1. Beynәlxalq siyasәt alәti kimi güc tәtbiq edilmәlidir 2. Dәnizlәrdә
azadlıq tәmin edilmәmәlidir 3. Heç bir әrazi genişlәndirilmәmәlidir 4. Bütün xalqlar arasında iqtisadi
әmәkdaşlıq qurula bilәr 5. insanlar üçün müharibәdәn, qorxudan vә ehtiyacdan azadlıq tәmin olunmalıdır

•

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

390 Antihitler koalisiyasının formalaşma mәrhәlәlәrinin xronoloji ardıcıllığını tapın: 1. SSRİ, ABŞ, Böyük
Britaniya xarici işlәr nazirlәrinin Moskva konfransı 2. Almaniyaya qarşı müharibәdә ittifaq haqqında ingilis
sovet müqavilәsi 3. Almaniya ilә müharibәdә birgә әmәliyyatlar haqqında ingilissovet müqavilәsi 4. İttifaq vә
qarşılıqlı yardım haqqında sovetfransıs müqavilәsi 5. Atlantika xartiyası 6. 26 dövlәtin faşizm ilә müharibәnin
mәqsәdlәri haqqında Vaşinqton bәyannamәsi 7. SSRİyә lendliz üzrә yardım edilmәsinin başlanması 8.
Tәcavüzә qarşı mübarizәdә qarşılıqlı yardım haqqında amerikansovet müqavilәsi

•

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

391 MolotovRibbentrop paktı nәzәrdә tuturdu: 1. Tәrәflәrin birbirinә qarşı tәcavüzkar fәaliyyәt vә hücum
etmәmәk öhdәliyinin götürmәsini 2. İranın SSRİnin nüfuz dairәsinә daxil olmasını 3. SSRİnin Antikomintern
paktına qoşulmasını 4. Tәrәflәrin bütün münaqişә vә mübahisәlәri sülh yolu ilә hәll etmәsini 5. Şәrqi Avropada
maraq dairәlәrәlәrinin bölüşdürülmәsi

•

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

392 Ispaniyada Vәtәndaş müharibәsinә müdaxilә edәrkәn Almaniya vә İtaliya hansı mәqsәdlәri güdürdülәr? 1.
Pireney yarımadasında dost avtoritar rejimin qurulması 2. Demokratik dövlәt yaratmaq 3. Cәbәllütariq boğazı
üzәrindә nәzarәt yaradılması 4. İqtisadi maraqlar 5. Sәnayenin inkişafına yardım etmәk 6. Ölkәni öz aralarında
bölüşdürmәk 7. Yeni silahların sınaqdan keçirilmәsi

•

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

393 Müharibәlәrarası dövrdә Almaniyanın hәrbi gücünün artmasının sәbәblәri: 1. ABŞ vә İngiltәrә iş
adamlarının alman sәnayesinә investisiyaları 2. Alman müstәmlәkәlәrinin yardımı 3. Tәbii sәrvәtlәrin çoxluğu
4. SSRİnin yardımı 5. Saar sәnaye rayonunun qaytarılması

•

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

394 Vyetnam müharibәsinin tarixi çәrçivәsi:

•

19541964
19481949
19501953
19641973
19681972

395 Kuba böhranının başlanma sәbәbi:

•

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

396 1962ci ildә Kuba böhranı zamanı qarşıdurmanın iştirakçısı olan dövlәtlәr:
Kuba vә SSRİ
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•

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

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

•

Müttәfiqlik münasibәtlәri
Xüsusi münasibәtlәr
Tәrәfdaşlıq münasibәtlәri
Dostluq münasibәtlәri
Xeyirxah münasibәtlәr

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

•

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

399 Beynәlxalq münasibәtlәr nәzәriyyәsindә siyasi realizm nә vaxt mövcud olur?

•

19191939
19451980
20002010
19902000
19801990

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

•

Qloballaşma
İnteqrasiya
Terrorçuluq
Müstәmlәkәçilik
Qeyridövlәt beynәlxalq tәşkilatların çoxalması

401 Marşal planı nәzәrdә tuturdu:

•

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

402 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

403 Kuba böhranının nәticәsi idi:
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•

ABŞ Kuba mühacirlәrinә kömәk göstәrәcәyini vәd etdi
sovet nüvә başlıqlı raketlәri Kubadan, amerikan nüvә başlıqlı raketlәri Türkiyәdәn çıxarıldı
Kubada kommunist rejimi zәiflәdi
Kubaya iqtisadi sanksiyalar tәtbiq edildi
nüvә sınaqlarına qadağa haqqında müqavilәnin bağlanmasından imtina edildi

404 Soyuq müharibә dövründә BMT әsasәn hansı ideoloji düşәrgәni dәstәklәyirdi?

•

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

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

•

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

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

•

Siyasi realistlәrә
İdealistlәrә
Konstruktivistlәrә
Radikallara
Neorealistlәrә

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

•

Liberal idealistlәrә
Siyasi realistlәrә
İdealistlәrә
Neorealistlәrә
Postmodernistlәrә

408 Bunlardan hansı BMTnin әsas orqanlarına aid deyil:

•

Tәhlükәsizlik Şurası
YUNİSEF
Beynәlxalq mәhkәmә
Baş mәclis
Katiblik

409 Soyuq müharibә nin başlanğıcı hesab olunur:

•

NATO blokunun yaradılması
U.Çerçilin Fulton nitqi
Trumen doktrinası
Marşal planı
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatının yaradılması
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410 Bipolyar YaltaPotsdam sisteminin formalaşma dövrü nә vaxta qәdәr davam edib?

•

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

411 Trumen doktrinasına görә:

•

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

412 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

413 Hansı hadisә ilә ABŞ öz әnәnәvi dinc dövrdә ayrı dövlәtlәrin işlәrinә qarışmamaq siyasәtinә son qoydu?

•

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

414 Latın Amerikası regionunu Kuba inqilabının tәsirindәn qorumaq üçün ABŞ tәrәfindәn qәbul edilәn
proqram:

•

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

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

•

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

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

•

2, 1, 3, 4
3, 2, 1, 4
1, 3, 4, 2
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•

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

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

•

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

418 Tәhlükәsilik strategiyasında enerji tәhlükәsizliyi mәsәlәsini ön plana çıxartdı:

•

nüvә ölkәlәrin sayının artması
İranın uranium istehsalına başlanması
1973cü il ümumdünya neft böhranı
19291933cü il iqtisadi böhranı
2001ci il 11 sentyabr hadisәlәri

419 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
1, 4, 5
1, 3, 4
2, 3, 4
3, 4, 5

420 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 inteqrasiya meyillәrinin 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

421 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

•

2, 3, 5
1, 2, 6
4, 6, 8
1, 5, 7
4, 6, 7
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422 Qәrbi Berlinin sovet qoşunları tәrәfindәn mühasirәyә alması nәyә gәtirib çıxardı? 1. AFR vә ADRin
yaranmasına 2. Müttәfiq qoşunların Almaniyadan çıxarılmasına 3. Qәrbi Berlin ilә ABŞ vә İngiltәrәnin hava
әlaqәsinin tәşkilinә 4. Vahid alman dövlәtinin yaranmasına 5. Sovet qoşunlarının Almaniyadan çıxarılmasına

•

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

423 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, 4, 5, 7, 9
1, 2, 3, 6, 7
1, 4, 5, 8, 9
1, 2, 3, 7, 8

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

•

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

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

•

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

426 Dәmir pәrdә ifadәsi kimә mәxsusdur:

•

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

427 İslam Konfransı Tәşkilatı nә zaman tәsis edildi:

•

1970
1969
1959
1950
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1960

428 ATәM neçәnci ildәn formalaşdı?

•

1992
1989
1973
1967
1975

429 Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlәt aparıcı rol oynadı?

•

Belçika
Fransa
Almaniya
İngiltәrә
İtaliya

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

•

28
26
19
29
16

431 NATO yaradılarkәn neçә dövlәt ona üzv idi?

•

26
16
12
14
19

432 Aşağıdakılardan biri BMT TŞnın daimi üzvü deyil:

•

ABŞ
Rusiya
Çin
Almaniya
Böyük Britnaiya

433 BMT Nizamnamәsinә görә onun neçә әsas orqanı var?

•

7
6
3
4
5

434 BMT TŞnın neçә daimi üzvü var?

•

3
7
5
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10
4

435 BMT TŞnın neçә üzvü var?

•

12
15
5
10
7

436 BMTnin Nizamnamәsi qәbul edilmişdir:

•

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

437 NATO yaradılmışdır:

•

1948ci ildә Brüsseldә
1949cu ildә Vaşinqtonda
1955ci ildә Cenevrәdә
1952ci ildә NyuYorkda
1947ci ildә SanFransiskoda

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

•

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

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

•

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

440 Avropa birliyi iqtisadi cәhәtdәn yönәlmişdi:

•

ABŞ vә SSRİya qarşı
ABŞ vә Yaponiyaya qarşı
Çin vә Yaponiyaya qarşı
ABŞ vә Çinә qarşı
SSRİ vә Yaponiyaya qarşı

441 Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır:
18 yanvar 1993cü ildә
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•

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

442 SSRİnin әrәb ölkәlәrindәki nüfuzu hansı hadisә ilә sarsıldı?

•

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

443 Körfәz müharibәsinin nәticәsi:

•

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

444 Soyuq müharibә nin sona çatdığını rәsmi elan edәn sәnәd:

•

BrettonVuds konfransı
Paris Xartiyası
ATӘTin Lissabon sammiti
ATӘTin İstanbul sammiti
Helsinki Yekun Aktı

445 Nüvә silahının yayılmaması haqqında beynәlxalq müqavilә imzalandı:

•

1960
1968
1988
1955
1975

446 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, 1, 5
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 4, 5
3, 4, 5

447 İngiltәrәnin AİBә gec daxil olmasının sәbәbi:

•

AFRin bu mәsәlәyә “veto” qoyması
Ş.de.Qollun bu mәsәlәyә “veto” qoyması
İngiltәrәdә iqtisadi böhranın bu prosesә әngәl olması
Hakim partiyaların mәsәlәyә mәnfi münasibәti
Xalq kütlәsinin bu işә etirazı
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448 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

449 XX әsrin 80ci illәrinin sonlarında Şәrqi Avropa ölkәlәrindә baş verәn hadisә:

•

inzibatikomanda sisteminin güclәnmәsi
demokratiklәşmә
antisovet kampaniyası
milliazadlıq mübarizәsi
totalitarizmin qurulması

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

•

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

451 İkinci Berlin böhranı baş vermişdi:

•

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

452 İkinci Berlin böhranı nәticәsindә:

•

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

453 Bunlardan hansı ATәTin yekun prinsiplәrinә aid deyil:

•

әrazi bütövlüyünә hörmәt
birbirinin daxili işlәrinә qarışmaq
xalqların öz müqәddәratını tәyin etmә hüququ
insan hüquq vә azadlıqlarının tәmin olunması
sәrhәdlәrin toxunulmazlığı

454 Müasir dövrün formalaşmasına tәsir edәn әsas reallıqlar:

•

Hәrbi
İqtisadi
Mәdәni
Geosiyasi
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Siyasi

455 Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır?

•

Uzaq Şәrqdә
Qәrbi Avropada
Şimali Amerikada
Latın Amerikasında
Çin vә Rusiyada

456 MERKOSUR:

•

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

457 Qloballaşma prosesinin әn mәnfi tәrәfi hansıdır?

•

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

458 Dünya siyasәtşünasları demokratiklәşmә prosesini neçә mәrhәlәyә bölürlәr?

•

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

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

•

1990cı ilin yanvarında
1992ci ilin dekabrında
1995ci ilin aprelindә
1988ci ilin martında
1993cü ilin mayında

460 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı neçәnci ildә fәaliyyәtә başladı?

•

1999
1995
1990
2000
1992

461 1991ci ildә hansı şәhәrdә keçirilәn görüşdә Avropa Birliyinin yaradılması layihәsi bәyәnildi:

•

Roma
Maastrix
Paris
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London
Vaşinqton

462 Kosovo münaqişәsinin hәllindә hansı tәşkilat hәlledici rol oynadı?

•

BMT
NATO
AB
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
ATӘT

463 Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәrin xüsusiyyәti deyil:

•

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

464 İnteqrasiya nәticәsindә baş vermir:

•

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

465 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemi nә zamandan formalaşmağa başladı?

•

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

466 20012008ci illәrdә ABŞın xarici siyasәtinin әsasını tәşkil edirdi:

•

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

467 NAFTA haqqında müqavilә nәzәrdә tuturdu:

•

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

468 Şimali Amerika azad ticarәt assosiasiyasına daxildir:

•

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

469 Deyton sazişi harada müharibәni başa çatdırdı?

•

Kampuçiyada
BosniyaHersoqovinada
Әfqanıstanda
Somalidә
Fәlәstindә

470 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

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

•

Kosovo münaqişәsi
Bosniya münaqişәsi
Qәrbi Berlin münaqişәsi
Qarabağ münaqişәsi
Kipr münaqişәsi

472 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 NATOya
daxil olmalıdırlar 5. ölkәlәrin müdafiә vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri ümumi mәrkәzdәn idarә olunur

•

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

473 ATәT hansı dövlәtlәrin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır:

•

cavabların heç biri düzgün deyil
Keçmiş Sovet İttifaqı vә sosialist dövlәtlәrinin
ABŞ vә Qәrbi Avropa dövlәtlәrinin
«Soyuq müharibә» iştirakçı olmayan dövlәtlәrin
Bitәrәf dünya dövlәtlәrinin

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

•

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

73/77

12/22/2016

475 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

476 1993cü ildә Rusiya ilә ABŞ arasında imzalanmış strateji hücum silahlarının ixtisarına dair müqavilәyә
görә:

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

2, 4
1, 3
2, 3
1, 4
1, 2
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481 Azәrbaycan neçәnci ildәn NATOnun Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramına qoşuldu?

•

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

482 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

483 Azәrbaycan neçәnci ildә BMT üzvlüyünә qәbul edildi?

•

1995
1992
1991
1993
1994

484 әsrin müqavilәsi neçәnci ildә imzalandı?

•

1998
1994
1992
1995
1996

485 Müstәqil Azәrbaycanın qәbul olduğu ilk beynәlxalq qurum:

•

BMT
İKT
GUAM
AŞ PA
ATӘT

486 Türkiyә Azәrbaycanın müstәqilliyini nә zaman tanıdı?

•

1992ci il 2 yanvarda
1991ci il 20 noyabrda
1991ci il 11 dekabrda
1991ci il 13 dekabrda
1991ci il 9 noyabrda

487 Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt hansıdır?

•

İran
Tunis
Türkiyә
Pakistan
Rumıniya
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488 Hansı tәşkilat Ermәnistanı ilk dәfә tәcavüzkar dövlәt kimi tanımışdır?

•

BMT
İKT
AB
GUAM
ATӘT

489 ATәTin Minsk Qrupuna neçә dövlәt daxildir:

•

5
10
9
7
11

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

•

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

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

•

1994
1992
1990
1993
1991

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

•

ATӘT
Avropa Şurası
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
NATO
İslam Konfransı Tәşkilatı

493 Azәrbaycan nә zaman NATO Parlament Assambleyasına assosiativ üzv seçildi?

•

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

494 ABŞ Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyini tanımışdır:

•

1992ci il noyabrın 17dә
1991ci ilin dekabrın 25dә
1992ci ilin martın 10da
1993cü il mayın 28dә
1991ci il oktyabrın 18dә
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495 1997ci ildәn bәri ATәTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik edir:

•

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

496 19941997ci illәr әrzindә ATәTin Minsk Qrupuna hansı dövlәtlәr hәmsәdrlik etmişdir?

•

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

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

•

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

498 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

499 Aşağıdakılardan biri Azәrbaycanın xarici siyasәt prioritetlәri sırasında verilә bilmәz:

•

Xaricdә yaşayan azәbaycanlıların hüquqlarının qorunması, elәcә dә onlardan Azәrbaycanın milli maraqları üçün
istifadә edilmәsi
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә yanaşı tezliklә Güney Azәrbaycan probleminin hәllinә nail olunması
Avropa Birliyi sisteminә vә qlobal dünya siyasәti mәkanına inteqrasiya etmәk
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin vә mill tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Müstәqil neft strategiyasını reallaşdırılması vәzifәsi

500 Azәrbaycanda beynәlxalq münasibәtlәr elmi nә zamandan tәşәkkül tapmağa başladı?

•

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