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0515y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0515Y Diplomatik etiket
1 Azәrbaycan milli adәtәnәnәlәrindә әks olunmuş etiket normalarına aid deyil?

•

din xadimlәrinә ehtiram
verdiyi sözü tutmaq;
qonaqpәrvәrlik;
sәrbәstlik;

2 İş kollektivindә hәmkarlararası münasibәtlәri әks etdirir:

•

tibbi etiket
mülki etiket;
xidmәti münasibәtlәrin etiketi;
biznesetiket;

3 Klassik şәrq etiketindә әsas meyar kimi nә götürülür?

•

peşәkarlıq;
sosial atributlar
bilik sahәsi;
gәlir sәviyyәsi;

4 Etiketdә mәkanın tәşkilinә aid deyil: I) qarşılıqlı yerlәşmә qaydaları; II) mәsafә seçimi; III) gülüş; IV) fiziki
tәmasın olubolmaması; V) danışmaq tәrzi

•

IV vә V
III vә V;
I, II vә V;
I vә IV;

5 Etiket atributlarına daxildir: I) mәkanın seçimi; II) baxışlar; III) suvenirlәr; IV) bәzәk әşyaları; V) danışmaq
tәrzi

•

I vә III;
III vә IV;
III vә V
II vә V;

6 Etiketin bölmәlәrinә daxil deyil:

•

danışmaq tәrzi;
nitq (verbal) etiketi;
etiketdә mәkanın tәşkili;
etiket atributları

7 Bunlardan hansı etiket növlәrinә aid deyil?

•

diplomatik etiket
hamısı aiddir;
hәrbi etiket;
biznes etiketi;
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8 Qәrb davranış qaydaları hansı dәyәrlәrә әsaslanır?

•

dindarlıq vә mühafizәkarlıq;
mehribanlılıq vә tәvazökarlıq;
sәrt iyerarxiya qanunları
azad seçim vә individuallıq;

9 Diplomatik etiket normalarına riayәt etmәk ilk növbәdә nәyi vurğulayır?

•

digәr ölkәyә hörmәti;
diplomatın ümumi mәdәniyyәt sәviyyәsini;
diplomatın hisslәrini gizlәtmәk bacarığı;
münasibәtlәrdәki sәmimiliyi;

10 Diplomatik etiket tәrkib hissәsidir:

•

diplomatik sәnәdlәşmәnin;
iqtisadi diplomatiyanın;
diplomatik protokolun;
diplomatik yazışmanın;

11 Masa arxasında әn hörmәtli yeri qonağa verәn ilk xalqlara aiddirlәr:

•

çeçenlәr;
skandinavlar;
germanlar;
sarmatlar;

12 Qәdim Qafqaz etiketinin nümunәsi sayıla bilәr:

•

yaşca böyük olanlara hörmәt;
uşaqların hüquqlarının qorunması;
itaәtkarlıq;
özünәqapalılıq

13 Duzçörәk adәtinin mәnşәyi hansı ölkә ilә bağlıdır:

•

Qәdim Misir;
Qәdim Roma;
Qәdim Yunanıstan;
Aşşur;

14 Hansı ölkәlәrin qonaqpәrvәrlik etiketi mürәkkәb, mühafizәkar mәrasim xarakteri daşıyır:

•

Almaniya vә İtaliya;
Argentina vә Braziliya;
Çin vә Yaponiya;
Rusiya vә Bearus

15 Bunlardan hansı etiketә daxil deyil?

•

masa arxasında özünü aparmaq bacarığı;
yol qaydalarını bilmәk;
fikirlәrini aydın ifadә etmә;
davranış mәdәniyyәti;
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16 Nitq etiketini başqa cür necә adlandırmaq olar?

•

danışıqlar etiketi;
erudit etiketi;
verbal;
sadә;

17 «Etiket» sözünün mәnşәyi hansı kartlarla bağlıdır?

•

şәxsi kartlarla;
etiketka kartları;
taro kartları;
vizit kartları;

18 Diplomatik etiketin mülki etiketdәn fәrqi nәdәdir?

•

şәrtsiz riayәt olunmasında;
diplomat etiket normalarını poza bilәr
diplomatik etiket yalnız rәsmi tәdbirlәrdә qüvvәdәdir;
fәrqi yoxdur;

19 Tanımadığınız yerdә etiket normalarında daha çox әsaslanmaq lazımdır:

•

oxuduqlarına;
әtrafdakıların davranışına.
maddi imkanlarına;
dostlarının tövsiyyәlәrinә;

20 Monarxların çevrәsindә tәsbit edilәn etiket növü necә adlanır?

•

kral etiketi
saray etiketi
mәbәd etiketi
ratuşa etiketi

21 Geyim hansı etiket bölmәsinә aiddir?

•

mimika
etiket atribtutlarına
jestlәrә
etiketdә mәkanın tәşkili

22 Etiketin yaranmasını kimin adı ilә bağlayırlar?

•

rus çarı I Pyotr
Fransız kralı XIV Lüdoviq
Fransız kralı II Filipp
ABŞ prezidenti A. Linkoln

23 «Etiket» hansı mәnşәli sözdür?

•

fransız
italyan
amerikan
ingilis
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24 «Hәtta royalın ayaqları belә örtülü olmalıdır» ifadәsi bağlıdır:

•

«royal» sözü kral ailәsinә işarә etmәk mәqsәdi güdürdü;
insan anatomiyası ilә bağlı tabu normaları ilә;
musiqi alәtlәrinә qarşı tәlәblәrlә;
qara rәngdә әşyalara qadağa ilә;

25 Avropada etiket üzrә ilk dәrslik yazılmışdır:

•

din xadimlәri üçün;
qadınlar üçün;
saray әyanları üçün;
sәfirlәr üçün;

26 Bunlardan hansı latın mәnşәli deyil:

•

matrona;
prinseps;
etiket;
patrisi;

27 Yunan mәnşәli sözlәri qeyd edin: I) parazit; II) patrisi; III) etiket; IV) centlmen; V) aqora;

•

II vә IV;
I vә III;
III vә V;
III vә IV;

28 İngilis mәnşәli sözlәri qeyd edin: I) salon; II) ser; III) kortes; IV) centlmen; V) aqora;

•

II vә IV;
I vә III;
I vә V;
III vә IV;

29 Bu sözlәrdәn hansıları fransız mәnşәlidir? I) salon; II) patrisi; III) etiket; IV) centlmen; V) toqa;

•

II vә IV;
I vә III;
III vә IV;
I vә V;

30 XIX әsr masaarxası ünsiyyәt tәlәblәrinә daxil deyil:

•

ictimai yerdә şәxsi adlardan istifadә etmirdilәr;
bayağı lәtifәlәr dәbdә idi;
susmaq olmaz;
tabu mövzuların sayı artır;

31 XI әsr Avropa etiketinә xas olanları qeyd edin: I) aşağı tәbәqәlәrә qarşı saymazlıq; II) qulluqçulara qarşı
kobudluq; III) gigiyena normalarına ciddi riayәt; IV) qadınlara qarşı ehtiram; V) dini tolerantlıq.

•

I, III vә V;
III vә V;
II vә IV;
I vә II;
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•

32 Aşağıdakılar hansı ölkәdәki ziyafәtlәrin elementlәrinә aiddir: I) saatlarla davam edir; II) eyni statuslu
qonaqlar eyni dәyәrә malik hәdiyyәlәr almalı idi; III) kralın, hәrbi yürüşlәrin şәrәfinә badәlәr qaldırılırdı; IV)
kral masanın yuxarı başında әylәşәrәk hamıya hәdiyyә paylayırdı;

•

Erkәn Orta Әsrlәr Avropası;
Qәdim Roma;
Qәdim Yunanıstan;
Qәdim Misir;

33 45ci әsrlәrdә Roma imperatorunun sarayında hörmәtli vәzifәlәr sırasına daxil deyildi:

•

yelpik tutan;
katib;
hökmdara şәrab süzәn;
senator.

34 Aşağıdakılar hansı ölkәdәki ziyafәtlәrin elementlәrinә aiddir: I) girişdә ayaqqabılar çıxarılırdı; II) ziyafәtlәr
evin kişi hissәsindә keçirilirdi; III) qullar qonaqların ayaqlarını yuyurdular; IV) yarıuzanmış şәkildә nahar
edilirdi;

•

Qәdim Roma;
Qәdim Yunanıstan;
Venesiya
Qәdim Misir;

35 «Odissey» әsәrinә aid olanı qeyd edin:

•

baş qәhrәmanı Axillesdir;
yunan davranış qaydaları әks olunub;
Troya müharibәsinә hәsr edilib;
Homer tәrәfindәn yazılıb;

36 XIX әsr ideal qadın obrazına xas deyil:

•

çalışaraq ailә büdcәsinin tәşkilindә iştirak etmәk;
layiqli hәyat yoldaşı;
layiqli ana;
ailә maraqları dairәsindәn çıxmamaq;

37 Qәdim Misir müdriki Ptaxotep әn çәtin iş kimi nәyi qiymәtlәndirir:

•

yalan danışmaq bacarığını;
ağıllı nitq mәharәtini;
siyasi intriqalar qurmağı;
sәliqә ilә geyinmәyi;

38 Etiket növlәrinin formalaşması ardıcıllığını düzgün müәyyәn edin: I) diplomatik; II) mülki; III) saray;

•

II, III, I
III, I, II
I, II, III
I, III, II

39 Erkәn Orta Әsrlәr Avropasına xas olanları qeyd edin: I) natәmizlik; II) etiketdә rәmzlәrin rolunun artması;
III) әdәbsizlik; IV) ziyafәtlәr insanın statusunu bәlli edirdilәr
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•

yalnız II vә III;
yalnız I vә IV;
yalnız II;
hamısı düzdür;

40 Deyilәnlәr hansı ölkәyә xasdır; I) bütün ictimai mәsәlәlәr aqorada müzakirә olunurdu; II) etiket normaları
kifayәt qәdәr mülayim idi; III) ictimai hәyatda hәr azad vәtәndaş sәrbәst iştirak edә bilәrdi

•

Qәdim Misir;
Qәdim Yunanıstan;
Çin;
Yaponiya;

41 Aşağıdakılar hansı ölkәnin diplomatik etiketinә aiddir: I) hәm tәbәәlәrin, hәm hökmdarın sәrt qaydalara
riayәt etmәsi; II) hökmdarın bütlәşdirilmәsi; III) hökmdara birbaşa mәslәhәt vermәk qadağan idi

•

Qәdim Yunanıstan;
Qәdim Misir;
Aratta;
Qәdim Babil;

42 Artıq XVIII әsr masaarxası ünsiyyәtdә qeyrietik hesab edilirdi:

•

sırf özünlә bağlı mövzulardan bәhs etmәk;
xanımlarla ünsiyyәtdә olmaq;
çox ucadan danışmaq;
diqqәti yalnız öz üzәrindә saxlamağa çalışmaq;

43 Qәdim Romada «konsilium» nә demәk idi?

•

hәrbi şura;
tacirlәr birliyi;
plebeylәrin ittifaqları;
imperator yanında mәclis;

44 «Prinseps» deyә kimә müraciәt edirdilәr:

•

baş senatora;
әcnәbi sәfirlәrә.
Roma imperatoruna;
yunan strateqlәrinә;

45 Azad yunanlının ictimai roluna aid deyil:

•

xalq yığıncaqlarının fәal iştirakçısı.
öz qullarının maariflәndiricisi;
öz rayonunun ictimai hәyatında iştirakçı;
hәrbi dәstәsinin әsgәri;

46 Qәdim romalıların geyimi necә adlanırdı?

•

pumpur;
xәlәt;
kostyum;
toqa
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•

47 «Deus et dominus» nә demәkdir?

•

«müәllim vә ustad»;
«Allah vә cәnab»;
«hökmdar vә rahib»;
«dost vә sirdaş»;

48 III әsrdә Roma imperatoruna müraciәt formalarından biri:

•

kral;
«Deus et dominus»;
firon;
«pater respublik»

49 XIX әsrdә ümumi etiketә tәsir edәn әsas tәbәqә hansı idi:

•

siyasәtçilәr;
orta tәbәqә;
din xadimlәri;
proletariat

50 XIX әsr Avropa etiketi haqqında aydın tәsәvvür yaradır:

•

Deni Didronun fәlsәfi gündәliklәri;
lord Çesterfildin oğluna mәktubları;
Volterin Rusiya kraliçasına mәktubları;
Karamzinin nәsihәtlәri;

51 Vilayәtlәrә sәfәri zamanı fransız kralını müşayiәt edirdilәr:

•

saray adamlarının böyük әksәriyyәti;
mühafizә dәstәsi;
yaxın qohumları.
xidmәtçilәr;

52 XVIXVIII әsrlәrdә İspan kral ailәsindә çoxsaylı erkәn ölümlәrin sәbәblәrindәn birini qeyd edin:

•

zәrәrli әtraf mühit;
kral ailәsinә başqa kişi әli toxuna bilmәzdi deyә vaxtında yardım göstәrilmirdi
yaxın qan qohumluğu nigahlarının çoxluğu;
saray daxili intriqalar;

53 Romalıların geyimindә zadәganlığı nә göstәrirdi:

•

toqanın tәmizliyi vә bәyazlığı.
bәzәk әşyalarının sayının çoxluğu;
geyimin üzәrindәki naxışlar;
ayaqqabıları;

54 «Hәtta royalın ayaqları belә örtülü olmalıdır» ifadәsi hansı dövrdә yaranır:

•

XVI әsrdә;
XIX әsrdә;
XIII әsrdә;
XIV әsrdә;
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55 Avropada din xadimlәri üçün ilk etiket kitabı adlanırdı:

•

«Amoralis habitas»
«Novarum rerum»;
«Dissiplina klerikalis»
«Errors nimbulus»;

56 Sovet etiketinә aid deyil:

•

keçmişlә mübarizә;
etiketin ideologiya ilә sıx bağlılığı
fәrdi tәşәbbüskarlıq;
kollektivçi davranış kodeksi;

57 XVIXVIII әsrlәrdә krala xidmәtin irsiliyi prinsipi hansı ölkәyә xas idi?

•

Portuqaliya;
İspaniya;
Almaniya;
İtaliya;

58 Dresskodun ilk formaları yaranır:

•

XVIII әsrdә
Feodalizmin çiçәklәnmәsi dövründә
Qәdim Roma imperiyası dövründә;
Yeni Dövrdә;

59 Erkәn orta әsrlәr Avropa etiketinә daxil deyil:

•

natәmizlik;
ziyafәtlәrin status göstәricisi olması
әdәbsizlik;
sәliqәlilik;

60 Evli zadәgan xanımlar Qәdim Romada nejә adlanırdılar?

•

kurtizanka;
sinyora;
markiza;
matrona

61 «Şәrabla fәlsәfi söhbәt» yunanca nә demәkdir?

•

konsilium;
banket;
toqa;
simpozium;

62 «Parazit» sözünün mәnası:

•

xәstәlik;
dәrman;
qazanc
çağırılmamış qonaq;
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63 Sarayında çәngәllә yemәyi qadağan etmişdi:

•

Lorenso Mediçi;
II Karl;
Konstantin;
XIV Lüdoviq;

64 Roma imperatoru әn hörmәtli qonaqları salamlayırdı:

•

xanımı vasitәsilә
vәliәhdi vasitәsilә;
әlsıxma ilә;
öpüşlә;

65 Qәdim Romada imperator yanında ilk daimi әyanlar mәclisi hesab etmәk olar:

•

senat;
triumvirat;
loja;
konsilium.

66 Qәdim Romada imperator başqa cür necә adlanırdı:

•

firon;
çar;
kral
prinseps;

67 «Simpozium» sözünün mәnası:

•

mәhkәmә prosesi;
musiqi axşamı;
elmi görüş;
şәrabla fәlsәfi söhbәt;

68 Qәdim Yunanıstanda әksәr işgüzar vә şәxsi görüşlәr harada baş verirdi:

•

forumda;
kolizeydә.
parterdә;
aqorada;

69 Yunanca «dem» nә demәkdir?

•

hakimiyyәt;
seçim
әdalәt;
rayon;

70 XVI әsrdә Avropada çәngәldәn istifadә edirdilәr:

•

Hollandiyada
İngiltәrәdә;
Şәrqi Avropada;
İtaliya şәhәrlәrindә;
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71 Avropada fәrdi yemәk alәti anlayışı yaranır:

•

XVI әsrdә;
XI әsrin әvvәllәrindә;
XIII әsrdә;
XV әsrin sonuna;

72 Din xadimlәri üçün etiket üzrә ilk dәrsliyin müәllifi:

•

Bokkaço;
Dante;
Aleksandr Borcia;
Pedro Alfonso;

73 Din xadimlәri üçün etiket üzrә ilk dәrslik yazılıb:

•

495 ildә;
1478 ildә;
1311 ildә;
1204 ildә;

74 Erkәn orta әsrlәrdә әllәri nahardan sonra silmәk üçün istifadә olunurdu:

•

әlcәklәr
paltarın әtәklәri;
salfetka;
sufrә;

75 Qәdim Yunanıstanda mәclisә çağırılmamış gәlmiş qonaqları adlandırırdılar:

•

vandal;
barbar;
virus;
parazit;

76 Etiketlәr arasında ilk hesab edilir:

•

mülki;
saray;
biznes;
diplomatik;

77 İlk etiket normalarının izlәrinә tәsadüf edir:

•

Yaponiyanın xariclә әlaqәlәrindә
Qәdim Yunanıstanda şәhәrlәrarası müharibәlәr vaxtına;
Vahid Rusiya dövlәtinin formalaşması dövrünә
II Ramzeslә III Xattuşilinin müqavilәsinin imzalanmasına;

78 XIX әsr İngiltәrә etiketinә uyğun davranan ingilis adlanırdı:

•

sinyor;
kortes;
lord
jentlmen;
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79 Salon etiketi hansı ölkәdә ilk olaraq formalaşır?

•

Rusiyada;
Almaniyada;
İtaliyada;
Fransada

80 Qәdim Romada nitqlә çıxış etmәk mәharәtinә harada yiyәlәnirdilәr?

•

natiqlik litseylәrindә;
simpoziumlarda;
forumlarda
ritorika mәktәblәrindә;

81 Toqa nәdir?

•

qәdim yunan musiqi alәti
qәdim çin hәrbi rütbәsi;
qәdim silah növü;
qәdim romalıların paltarı;

82 Qәdim Yunanıstanda bazar necә adlanırdı?

•

amfora;
liqa
rınok;
aqora;

83 Danışıqlar zamanı istifadә edilәn zarafatlara nә aid deyil?

•

ünvanlı olmamalıdırlar;
bayağı olmalıdırlar;
lağ etmәk olmaz;
şәxsi xarakter daşımamalıdırlar;

84 Danışıqlar zamanı optimal variant Danışıqlar zamanı optimal variant hansıdır?hansıdır?

•

açıq vә qapalı pozaların birbirini әvәzlәmәsi;
üçü dә düzgündür;
heç biri düzgün deyil;
açıq poza

85 Nitq etiketi әks olunub:I) stereotiplәrdә II) sabit ifadәlәrdә; III) dini ehkamlarda; IV) ünsiyyәt formullarında;
V) hüquqi normalarda;

•

I, II vә V;
III vә V;
I, III vә V;
II, III vә IV;

86 Tetatet ifadәsinin mәnasını qeyd edin:

•

internetlә canlı ünsiyyәt;
tәkbәtәk görüş;
nәzakәt formuludur;
müraciәt formuludur;
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87 Qeyd edilәnlәr hansı ünsiyyәt formasına aiddir?I) orfoqrafiyanı dәqiq yoxlayın; II) yığcam vә aydın olmağa
çalışın; III) canlı bağlantı zamanı qarşı tәrәfә düşünmәk üçün vaxt verin;

•

elektron ünsiyyәtә;
mәktublaşmaya;
üzbәüz danışıqlara;
telefonla ünsiyyәtә;

88 «Baxış bilavasitә, qәlbdәn qәlbә «tәmiz» ünsiyyәt demәkdir.» fikri kimә mәxsusdur?

•

Stanislavski;
Platon;
Aristotel;
Hüqo;

89 Puritan әdәb normaları hansı dövrә aiddir?

•

Qәdim Dövrә;
Yeni dövrә;
Müasir dövrә;
Orta Әsr Avropasına;

90 Standart qaydalarda uyğunsuz bәndlәri tapın.SİZ deyә müraciәt edirlәr: I) rәsmi şәraitdә ünsiyyәtdә
olduğumuz şәxslәrlә; II) yaşca böyük olanlarla vә yaxın qohumlarla; III) daha yüksәk sosial statusu olanlarla;
IV) uşaqlar vә tanımadığımız adamlarla;

•

II vә III;
II vә IV;
I vә III;
I vә IV;

91 Aşağıdakılar nәyә aiddir? I) Dildәn savadlı şәkildә istifadә etmәk; II) Parazit sözlәrdәn istifadә etmәmәk; III)
Loru söz vә ifadәlәrdәn qaçmaq

•

mimika vә jestlәrә;
nitq mәdәniyyәtinә;
tabu;
müraciәt formullarına;

92 Qeyriverbal ünsiyyәtin tәnzimlәmә funksiyasına aid halı qeyd edin:

•

hәmsöhbәti qaşqabaqlı şәkildә dinlәmәklә dediklәrini tam anlamadığını vә әlavә izahata ehtiyacın olduğunu
göstәrmәk;
yalan danışarkәn üzün rәnginin qızarması;
hirsli olduğunu demәklә bәrabәr gülümsәmәk;
«Necә dә dadlıdır» deyә üzünü turşutmaq;

93 Qeyriverbal ünsiyyәtin dolaşdırma funksiyasına aid halı qeyd edin:

•

«Mәn yorulmuşam» deyәrkәn teztez nәfәs alıb dәsmala alnın silmәk;
yalan danışarkәn üzün rәnginin qızarması;
hәmsöhbәt kәdәrli anları xatırlayarkәn ona yaxınlaşıb әlini çiyninә qoyub susmaq;
hirsli olduğunu demәklә bәrabәr gülümsәmәk;

94 Qeyriverbal ünsiyyәtin vurğulama funksiyasına aid halı qeyd edin:
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•

«Mәn yorulmamışam» deyәrkәn teztez nәfәs alıb dәsmala alnın silmәk;
«Mәn bunu tәsәvvür etmirәm belә»  deyәrkәn әllәri ilә gözlәrini örtmәk
yalan danışarkәn üzün rәnginin qızarması;
hәmsöhbәti anlamadığı halda baş әymә ilә razılığı ifadә etmәk;

95 Qeyriverbal ünsiyyәtin inkaretmә funksiyasına aid halı qeyd edin:

•

rәdd cavabı aldıqda yumruqlarını düyünlәmәk;
kәdәrli mәlumat aldıqda göz yaşı axıtmaq;
«İncimәdiniz ki?» sualına «Xeyr» cavabını titrәk sәslә verib baxışlarını qaçırmaq;
qızğın mübahisәnin ortasında әsәbi şәkildә yumruqla masaya vurmaq;

96 Qeyriverbal ünsiyyәtin tәsdiqlәmә funksiyasına aid halı qeyd edin:

•

ideyaya heyranlığını ifadә etmәk üçün barmağını gicgahın yanında oynatmaq
variantların heç biri uyğun deyil;
hәmsöhbәt kәdәrli anları xatırlayarkәn ona yaxınlaşıb әlini çiyninә qoyub susmaq;
sevincli xәbәr aldıqda ikiәlli başından tutub qışqırmaq;

97 Danışıqlar zamanı sükutdan istifadә mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

mövzunun mәğzini açıqlamaq üçün;
müdafiә cәhdi;
qayğı mәqsәdi ilә;
yayınmaq istәyi;

98 Sәmәrәli istifadә üçün әn çәtin ekstralinqvistik üsul hansıdır:

•

pauza;
sükut;
gülüş;
tәbәssüm;

99 İlk görüşdә pauza uzana bilәr:

•

bir neçә dәqiqә;
20 saniyәdәn çox olmayaraq;
1 saniyәdәn çox olmayaraq;
40 saniyә;

100 Pauzaya aid olmayanı qeyd edin:

•

deyilәni dәqiqlәşdirmәk imkanı yaradır;
hәmsöhbәtә danışmaq imkanı verir;
xoş abuhavanın yaranmasına yardımçı olur;
dialoqu stimullaşdırır;

101 Düzgün olanı qeyd edin: Әlsıxma qaydalarını görә:

•

tәqdim edilәn tәqdimatı qәbul edәn şәxsә birinci әl uzadır;
kişi әlcәklәrini çıxartmalıdır;
kişi qadına birinci әl uzadır;
qadın әlcәklәrini mütlәq çıxartmalıdır;

102 Aşağıdakılar nәyә aiddir: I) hәmsöhbәtә fikrini bildirmәk imkanı verir; II) dialoqu stimullaşdırır;

•
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•

pauzalar;
oturuş forması;
qәzәbi;
ucadan danışmaq;
sәs tempi;

103 Aşağı salınmış qaşlarla müşayiәt olunan gülüş nә ifadә edir?

•

üstünlüyü;
sevinci;
üzrxaqlığı;

104 Çatılmış qaşlarla müşayiәt olunan gülüş nә ifadә edir?

•

gülmәkdәn özümü zorla saxlayıram;
dalaşmaq әzmini;
tabe olmaq hazırlığını;
getmәk istәyini;

105 Xoş olmayan bir vәziyyәtdә süni gülüş nәyin әlamәtidir?

•

sevincin;
üzrxaqlıq vә narahatlığın;
qәzәbin;
iztirabın;

106 Danışıqlar zamanı teztez gülümsәmәyin mәnası nәdir?

•

danışıqların perspektivi yoxdur;
sizin yumor hissinә heyranam;
sizin dәstәyinә, razılığınıza ehtiyacım var;
ehtiyatda sizә tәzyiq silahım var;

107 Danışıqlar zamanı yaranmış gәrginliyi aradan götürmәk üsulunu qeyd edin

•

gülüş;
göz yaşları;
atmaca;
musiqi;

108 Hansı sәs tonu hәmsöhbәtdә etibar hissini daha çox yaradır:

•

pıçıltı
nisbәtәn boğuq sәs;
ucadan danışmaq;
gursәsli;

109 Sәsin aramlılığı nәdәn xәbәr vermir?

•

özünәgüvәndәn;
inandırmaq istәyindәn;
yorğunluqdan;
yekәxanalıqdan;

110 Sәs tempinin sürәtli olması nәyin әlamәti deyil?

•
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•

özünәgüvәnin;
narahatlığın;
inandırmaq istәyinin;
әsәbiliyin;

111 «Sizin tәkliflәriniz var?» sualı әsәbi, avtoritar tonla verilirsә, bu nәyә işarә edir?

•

işdәnkәnar tәkliflәrin varmı?
mәnim tәkliflәrimә zidd heç nә söylәmәyin;
tәkliflәrinizi dinlәmәyә hazıram;
daha cәsarәtli olun;

112 Gәrgin nәfәsli vә dodaqlarının ücları aşağı olan adam bununla nә demәk istәyir:

•

danışıqlara hazır olduğunu nümayiş etdirir;
sizlә olmaqdan mәmnundur;
daha kiminsә gәlişini gözlәyir;
sizlә bir yerdә olsa da, sizlә olmaqdan narazıdır;

113 Ağızaçıq kimisә dinlәmәk nәyin әlamәti deyil:

•

tәәccübün;
işgüzarlığın;
qorxunun;
heyranlığın;

114 Danışıqlar zamanı dişlәri qıcamaq (sıxmaq) nәyin әlamәti deyil:

•

sevincin;
aqressivliyin;
özünәgüvәnin;
әminlik;

115 Adәtәn, çatılmış qaşlar nәyin әlamәtidir

•

kәdәrin;
narazılığın;
qorxunun;
sevincin;

116 Masaarxası üzbәüz danışıqlar zamanı qarşı tәrәfin özünü tәzyiq altında hiss etmәmәsi üçün nә edirlәr:

•

kresloları müәyyәn bucaq altında qoyurlar;
pencәklәri çıxarırlar;
gözünün içinә baxmamağa çalışırlar;
standart mәsafәni daha da artırırlar;

117 Әlsıxma qәdim zamanlardan nәyin әlamәti hesab edilir:

•

bәrabәrliyin;
sәmimiliyin;
sülh vә dostluğun;
mehribanlığın;

118 Aşağıdaklıar nәyin әlamәtidir:I) qadın kişini birinci salamlayır; II) qadın kişi ilә salamlaşәrkәn әlcәyini
çıxarır;
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•

qadının feminist olmasının;
hәmin kişiyә xüsusi hörmәtin;
etiket normalarının kobud şәkildә pozulması;
onların qohum olduqlarının;

119 «Sәn» yerinә «Biz» sözündәn hansı mәqsәdlә istifadә etmirlәr?

•

üstünlüyünü nümayiş etdirmәk üçün;
tәvazökarlıq;
özünü başqalarının içәrisindә gizlәtmәk;
dәrdinә şәrik çıxdığını nümayiş etdirmәk;

120 Qadınla salamlaşarkәn mәqbuldur:

•

ayaqüstә olan qadını oturaraq salamlamaq;
uzaq mәsafәdәn salamlaşәrkәn baş geyimini çıxartmamaq;
әlsıxma zamanı әlcәyi çıxartmamaq;
siqaret çәkmәk;

121 Sәslәr vә intonasiya mәnanın neçә faizini әks etdirirlәr:

•

98;
38;
66;
8;

122 Qeyriverbal amillәrә daha çox әsaslanır:

•

xatirәlәr;
dinlәmә qabiliyyәti
yazışma;
ilk baxış;

123 İnsan informasiyanın neçә faizini vizual kanalla qәbul edir:

•

10 faizini
70 faizini;
7 faizini
95 faizini;

124 Düzgün olmayanı qeyd edin: Әlöpmә qaydalarına görә:

•

әlә ehmalca toxunmaq;
kişinin qadın әlinә tәrәf әyilmәsi;
ovucun içini öpmәk;
küçәdә öpmәk qәbul edilmәyib;

125 Düzgün olmayanı qeyd edin: Birinci salamlayır:

•

ötüb keçәn qabaqda gedәni;
gecikәn daha әvvәl gәlәni;
yerindә duran yaxınlaşanı;
kişi qadını;
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126 Bunlar nәyә aiddir: I) Tanıqıdığımız vә tanımadığımız insanlarla ünsiyyәtin başlaması vә bitmәsinә xidmәt
edirlәr; II) Ünsiyyәt vaxtını göstәrә bilәrlәr

•

üzr istәmәyә;
salamlaşma vә sağollaşmaya;
tәqdimat ifadәlәrinә;
xahiş ifadәlәrinә;

127 Jarqon, tabu vә loru sözlәrin oxşar cәhәtini qeyd edin:

•

ibtidai icma quruluşu dövründәn istifadә olunurlar;
mәdәni ünsiyyәtdәn kәnardadırlar;
sinonimlәrdir;
eyni mәnşәli sözlәrdir;

128 Psixoloji sığallmaya aid deyil:

•

sağ ol;
tәşәkkür edirәm;
başınız sağ olsun;
muştuluğumu ver;

129 Әn son müasir ünsiyyәt vasitәsini qeyd edin:

•

sәrçә poçtu ilә;
internet vasitәsilә;
poçt;
telefon;

130 Daxil olan vә xaric telefon zәnglәri üçün ümumi qaydanı qeyd edin:

•

nömrәni sәhv yığanla kobud olmayın;
salamlaşın vә özünüzü tәqdim edin;
sәhv yığdığınız üçün üzrxaqlıq;
dәrhal «döyüşә girmәyin»;

131 Telefonla ünsiyyәt zamanı sәs tonu vә tempi ilә oynamağın әsas mәqsәdi nәdir?

•

söhbәtin axarını nizamlamaq;
qarşı tәrәfi dolaşdırmaq;
özünün kimliyini gizlәtmәk;
sәs keyfiyyәtlәrini nümayiş etdirmәk;

132 Telefonla ünsiyyәtin qaydalarına daxil deyil:

•

sәs tonu vә tempi ilә «oynayın»;
qarşı tәrәfin narazılığını öz ünvanına qәbul etmәk;
sәbrli olmaq;
dәstәyi qaldırarkәn gülümsәmәyә çalışın;

133 Bunlardan hansı qeyriverbal davranışın ümumi funksiyalarına aid deyil:

•

tәnzimlәmә;
güclәndirmә;
nәzarәt;
uzlaşdırma;
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•

134 Qeyriverbal davranışın ümumi funksiyalarına aid deyil:

•

araşdırma;
tәkrarlama;
inkar;
dolaşdırma;

135 Razılığın ifadә edilmәsinin әn geniş yayılmış üsullarından biri:

•

baş әymә;
әli sinәyә qoymaq;
burnunu ovxalamaq;
әllәri havada yellәtmәk;

136 Antropoloq E.Xoll Y.Әrәfatın qara eynәk taxmasını necә izah edir:

•

gözlәrinin rәngini gizlәtmәk üçün;
yuxusuzluq әlamәtlәrini gizlәtmәk üçün;
göz xәstәliyini biruzә vermәmәk mәqsәdi ilә;
reaksiyasını gizlәtmәk üçün;

137 Masaraxası danışıqlar zamanı arxaya, kresloya söykәnmәk nә mәnası daşıyır:

•

Sәnin dediklәrin mәnim üçün maraqlıdır;
Sәnin dediklәrin mәnim üçün maraqsızdır;
Sәni görmәk belә istәmirәm!;
Mәnә düşünmәk üçün vaxt ver;

138 Masaraxası danışıqlar zamanı «Sәnin dediklәrin mәnә maraqlıdır» fikrini nә ifadә edir:

•

qabağa әyilmәk
barmağını tuşlamaq;
arxaya çәkilmәk;
stulu geri çәkmәk;

139 Üzbәüz danaşıqlar zamanı tәrәflәr arasında standart mәsafә olmalıdır?

•

34 metr;
1,52 metr;
1,52 sm
1015 metr;

140 Ekstralinqvistik bölmәyә daxil deyil:

•

gülüş;
nitqin tempi;
pauza;
mimika;

141 Paralinqvistik bölmәyә aid deyil:

•

sәsin diapazonu;
tonallıq;
eşitmә qabiliyyәti;
vokal keyfiyyәtlәr;
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142 Pantomimikaya nә daxildir:

•

intonasiya;
jestlәr;
mәsafә;
sükut;

143 Üz ifadәsini başqa cür adlandırırlar:

•

mitoz;
mimika
maska;
maskirovka;

144 Qeyriverbal ünsiyyәtә daxil deyil:

•

ekstralinqvistik bölmә;
linqvistik bölmә;
baxış;
duruş vә mәsafә;

145 Mәnanın 55 faizini әks etdirirlәr:

•

poza vә jestlәr;
sәs;
baxış;
intonasiya;

146 İbtidai icma quruluşu dövründә tabu idi:

•

fiziologiyaya aid sözlәr;
tәbii hadisәlәr vә xәstәliklәr;
söyüş;
ateist ifadәlәr;

147 Sәhv olanı qeyd edin: Birinci tәqdim edirlәr:

•

bir nәfәri qrupa;
kişini qadına;
yaşca kiçiyi yaşca böyüyә;
xidmәt göstәrәni müştәriyә;

148 Tam tәqdimata daxid deyil:

•

soyad;
rütbә;
yaşı;
vәzifә;

149 Nәzakәt formullarına aid deyil:

•

tәşәkkür ifadәlәri;
sәnәdin әsaslandırılması sözlәri;
tәbrik ifadәlәri;
başsağlığı sözlәri;
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150 Nәzakәt formullarının funksiyalarına daxil deyil:

•

psixoloji sığallama;
zorla tәhdid;
mütlәq cavab tәlәb edirlәr;
hörmәtin ifadә edilmәsi;

151 «Tabu» sözünün mәnasını açıqlayın:

•

müraciәt;
tövsiyyә edilәn;
nәzakәt;
qadağan edilmiş;

152 Nitq etiketinә daxil deyil:

•

tabu sözlәr
nәzakәt formulları
yolhәrәkәt qaydaları
müraciәt formulları

153 Әlsıxma zamanı kişi әlcәklәrini çıxartmalıdır?

•

Bәli;
Qarşı tәrәfin arzusu ilә;
Yalnız qadınla görüşәrkәn;
Hava şәraitindәn asılı olaraq;

154 Tanışlara nә hәdiyyә etmәk mәqbuldur?

•

bahalı konfet qutusu;
şampan;
konyak;
sadalananların hamısını;

155 Xanımlara nә hәdiyyә etmәk mәqbuldur?

•

sadalananların hamısını;
rәsm әsәri;
gözәl tәrtibatlı kitablar;
gül;

156 Diplomatın vizit kartı biznesmenin kartından nә ilә fәrqlәnir?

•

iş ünvanı qeyd edilmir;
ev ünvanı qeyd edilmir;
digәr variantlardakının heç biri qeyd edilmir;
telefon nömrәsi qeyd edilmir;

157 «s.v.r» vizit kartlarında nәyin rәmzi işarәsidir?

•

tәbrikin;
belә bir rәmz yoxdur;
xәstәliklә bağlı dәstәyin ifadәsinin
tәqdimatın;
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158 Tәqdimatla vidalaşma rәmzlәri arasında fәrq nәdәn ibarәtdir?

•

vidalaşmada artıq bir hәrf  «c» hәrfi var;
tәqdimat rәmzlәrlә ifadә edilmir;
tәqdimatda artır bir hәrf  «o» hәrfi var;
vidalaşma rәmzlәrlә ifadә edilmir;

159 Tanışlıqdan mәmnunluğu vizit kartlarında necә ifadә edirlәr?

•

v.f.;
p.f.c.;
s.a.;
p.o.;

160 «pour exprimer sa sympathic a l’occasion» rәmzlәrlә necә ifadә olunur?

•

p.f.;
p.p.e.;
p.p.c.;
p.a.;

161 «p.f. l’occasion» vә «p.r.» qeydlәri arasında oxşar cәhәt nәdәn ibarәtdir?

•

ikisi dә tәşәkkürlә bağlıdır
ikisi dә dәvәt formalarında istifadә edilir;
oxşar cәhәt yoxdur;
ikisi dә başsağlığı ilә bağlıdır;

162 Dost vә yaxın qohuma nә hәdiyyә etmәk mәqbul deyil:

•

köynәk;
saat;
qalstuk;
әtir;

163 Vizit kartlarının kişilәr üçün standart ölçülәrini qeyd edin:

•

90x20;
90x50
15x15;
80x40;

164 Vizit kartlarına cavab hansı müddәtdә verilmәlidir?

•

48 saat әrzindә;
24 saat әrzindә;
bir hәftә әrzindә;
dәrhal;

165 «pour accompagner» qısa şәkildә hansı vizit kartlarında qeyd edilir?

•

başsağlığı ilә bağlı;
tәşәkkür etmәk üçün;
hәdiyyәnin müşayiәti üçün;
narazılığını ifadә etmәk üçün;
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166 p.f. hәrflәri hansı vizit kartlarında yazılır?

•

tәqdimatla bağlı;
tәbrik;
başsağlığı;
vidalaşmaqla bağlı;

167 Başsağlığı bildirilәrkәn vizit kartında nә qeyd olunur;

•

p.c.;
p.r;
p.p.s;
p.a.;

168 Yeni illә bağlı vizit kartlarında hansı rәmzlәr qeyd edilir?

•

p.ş;
p.f.N.A;
p.f.;
p.p.c.;

169 Poup memoire» qısa şәkildә hansı vizit kartlarında qeyd edilirdi?

•

xatırlatma kartlarında;
vida kartlarında;
belә bir qeyd qәbul edilmәyib;
tәbrik kartlarında;

170 Avropada vizit kartlarından geniş istifadә hansı hökmdarın dövrünә tәsadüf edir

•

I Pyotrun;
XIV Lüdoviqin;
II Karlın;
I Yelizavetanın;

171 Sovet İttifaqında bSovet İttifaqında buraxılan vizit kartlarının özәlliyi nәdәn ibarәt idi?

•

alman modellәrini tәkrarlayırdı;
әvvәl soyad, sonra ad yazılırdı;
ucuz, keyfiyyәtsiz kağızda çap edilirdilәr;
küncdә mütlәq partiya rәhbәrinin şәkli vurulurdu;

172 XVII әsrdә oyun kartları ölçüsündә, ucları fuvarlaq kartlar hazırlanırdı:

•

Florensiyada
Venesiyada;
Parisdә;
Londonda

173 İlk naxışlı, hәkketmә vizit kartları harada istehsal edilir?

•

Venesiyada;
Qüdsdә;
Bizansda;
Genuyada;
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174 İlk naxışlı, hәkketmә vizit kartları nә vaxt hazırlanır?

•

XIII әsrdә;
XVII әsrdә;
e.ә. I әsrә;
IX әsrdә;

175 İlk vizit kartları hansı ölkәdә hazırlanmışdı?

•

Fransa;
Qәdim Misir;
Qәdim Çin;
İngiltәrә;

176 İlk vizit kartları hansı dövrә tәsadüf edir?

•

e.ә XII әsrә;
III әsrә;
XVII әsrә;
e.ә. III әsrә;

177 Vizit kartlarının funksiyalarına daxil deyil:

•

interaktiv funksiya;
vizitә cavab olaraq göndәrmәk;
sahibini qiyabi olaraq tәqdim etmәk;
informasiya funksiyası;

178 Xidmәti münasibәtlәr etiketinin funksiyalarına aid deyil:

•

kollektivdә xoş sosial mühit formalaşdırır
neqativ halların qarşısını alır
şәxsi kontaktların qurulmasını tәmin edir
işgüzar problemlәrin hәllindә yardımçı olur

179 Rәsmi tәdbirlәr üçün geyimin ümumi qaydalarına daxil deyil:

•

daima novator geyim üslubuna can atın
görüşdüyünüz insanlarla eyni stildә geyinin
sürtülmüş vә ucuz çanta daşımayın
bahalı qalstuklar

180 17.00dan sonra geyimlәrә dәvәtәnamәdә hansı işarә qoyulur?

•

A5
G17
V9
A17

181 Böyük Britaniyada nüfuzlu çıdırlarda hansı geyim üslubu tәlәb olunmur?

•

parlaq dәbli qalstuk
poplin köynәk
birtonlu qalstuk
strelkalı şalvar
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182 Geyim qeydlәrinә aid deyil:

•

formal
bütün cavab variantları düzgündür
Black Tie Optional
semiformal

183 İngilislәr axşam kostyumunu başqa cür necә adlandırırlar?

•

black tie
morninq coat
white tie
dinner jacket

184 Axşam kostyumuna daxil deyil:

•

yumşaq yaxalıqlı ağ köynәk
5 düymәli mirvari rәngli jilet
qara ayaqqabı
ipәk zolaqlı qara şalvar

185 Tam axşam geyiminә daxil deyil:

•

ağ kәpәnәkqalstuk
qara frak
laklanmış qara ayaqqabı
yun flaneldәn caket

186 Rәsmi geyim stillәrinә aiddir:

•

black tie
tam axşam geyimi
cavab variantlarının hamısı düzgündür
white tie

187 Gündüz kostyumuna daxil deyil:

•

qara frak
qara qalstuk
qara ipәk papaq
qara ayaqqabılar

188 Axşam saat sәkiizdәn sonrakı qәbullara hansı rәngdәki kostyumlar uyğundur?

•

tünd qәhvәyi
bütün cavab variantları düzgündür
qara
tünd göy

189 Melanc nә demәkdir?

•

parça növü
qalstuk düyünü forması
qadın şlyapası
kәmәr adı
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190 Rәsmi geyim stili nәyә bәnzәtmәk olar?

•

sakit çaya
burulğana
şıltaq selә
qarlı zirvәyә

191 Diplomatın xarici görünüş elementlәrinә aid deyil:

•

tәravәtli yüngül odekolon
üzü tәmiz qırxılmış
qüsursuz tәmiz köynәk
tünd qoxulu odekolon

192 Geyim stilindә yayılmış sәhvlәrdәn biri hansıdır?

•

qara frak, qara cilet vә hündür qara ipәk papaq
işgüzar geyimi vә damadama idman köynәyi
qara ipәk papaq,laklanmış qara ayaqqabı
boz qalstuk vә qara ayaqqabılar

193 Geyimdә hansı detallar uzlaşmır:

•

eyni cizgili
eyni tonlu
hәmahәng
insanın fiqurasından asılıdır

194 Öz zövqünüzә әmin deyilsinizsә, üstünlük vermәlisiniz:

•

zolaqları çox olan geyimlәrә
xәttlәri kәsişәn geyimlәrә
reklam edilәnlәrә
birtonlu geyimlәrә

195 Televiziyada görüşlәr üçün hansı rәngdә köynәk tövsiyyә edilir?

•

mavi
tünd göy
tünd boz
ağ zolaqlı

196 İdeal corabın keyfiyyәtlәrinә aid deyil:

•

çoxrәngli naxışlara malik olmalıdır
tamamilә qırışsız olmalıdırlar
baldırdan yuxarı olmalıdırlar
tünd rәngli olmalıdırlar

197 İdeal qalstukun keyfiyyәtlәrinә aid deyil:

•

bağlı halda ideal düyünә malik olmalıdır
geyimin digәr elementlәri ilә uzlaşmalıdır
kәmәrin toqqasına çatmalıdır
üzәrindәki xәttlәr kәsişmәlidir
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198 Zolaqlı geyimlәr hansı çıxışlar üçün mәslәhәt görülmür

•

xanımlarla
gәrgin diskussiyalar zamanı
tetatet
televiziyada

199 Status vә zövqün әsas göstәricisi nәdir?

•

qalstuk
kәmәr
papaq
köynәk

200 Klassik geyim nümunәsini qeyd edin

•

qırmızı rәngli kostyum, ağ çәkmә vә damadama qalstuk
qara rәngli kostyum, sarı köynәk vә zolaqlı qalstuk
ağ rәngli kostyum, tünd göy qalstuk vә boz köynәk
tünd göy kostyum, ağ köynәk vә tünd qırmızı qalstuk

201 Geyimin xәttlәri birbirlәri ilә:

•

uzlaşmamalıdır
ahәng tәşkil etmәmәlidirlәr
kәskin surәtdә kәsişmәmәli
kәsişmәlidir

202 Eynitonlu parçadan kostyuma nә yaraşır?

•

göy rәngli jemper
ağ köynәk vә damadama qalstuk yaraşır
qara rәngli eynәklәr
kәpәnәkqalstuk yaraşır

203 Axşam geyiminә hansı rәngdә köynәk lazımdır?

•

tündzolaqlı
ağ
mavi
boz

204 Tünd tonlar vizual olaraq fiquranı nә edir?

•

insanı daha kök göstәrir
daha әsmәr göstәrir
insanı daha qamәtli göstәrir
insanı daha balacaboy göstәrir

205 Açıq tonlar vizual olaraq fiquranı nә edir?

•

hәcmini böyüdür
paltarı daha uzun göstәrir
hәcmini azaldır
paltarı daha qısa göstәrir
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206 Pencәyin uzunluqda mütәnasiblik kimlәrә yaraşmır:

•

enlikürәk vә dolu bәdәnlilәrә
ucaboy vә arıqlara
köklәrә
xanımlara

207 İnsan haqqında ilk tәsәvvür xariji görünüşdәn nә dәrәjәdә asılıdır?

•

100 haldan 25
100 haldan 85
100 haldan birindә
100 haldan 99

208 Ev sahibәsinә qarşı qәbullar vә naharlarda geyimlә bağlı tәlәbi:

•

mütlәq birtonlu geyimә üstünlük vermәlidir
şalvar geyinmir
şlyapa taxmır
bәzәk әşyalarından istifadә etmir

209 «Smokinq» sözünün mәnşәyi nә ilә bağlıdır?

•

Fransanın bal salonları ilә
Britaniyanın siqarçәkmә klubları ilә
Bismarkın mәmurların geyiminә yeni tәlәblәri ilә
ABŞda işgüzar stilin formalaşması ilә

210 Aşağı rütbәlilәrin yuxarı rütbәlilәrә tabe olma qaydası nejә adlanır?

•

iyerarxiya
oliqarxiya
kommunikativlik
monarxiya

211 Diplomatın xidmәti münasibәtlәr etiketi digәrlәrindәn nә ilә fәrqlәnir?

•

gender balansını nәzәrә alması ilә
daha orijinal olması ilә
daha mülayim şәrtlәri ilә
daha sәrt şәkildә riayәt edilmәsi ilә

212 İşgüzar әlaqәlәrdә maraqlı olan tәrәf tabe olmalıdır:

•

qarşı tәrәfin şәxsi maraqlarına
qarşı tәrәfin adәtәnәnәlәrinә
qarşı tәrәfin biznes maraqlarına
tabe olmamalı, özü tabe etdirmәlidir

213 İş müsahibәsindә böyük mәharәt nә tәlәb edir?

•

işәgötürәni yaltaqlıq etmәdәn tәriflәmәk
iş tәcrübәsizliyinizi gizlәtmәk
zәif cәhәtlәrini qeyd edәrkәn belә güclü tәrәflәrini göstәrmәk
iş müsahibәsi vaxtı әrzindә istәdiklәrinizi nümayiş etdirmәk
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214 İdeal rәhbәrin cütlük keyfiyyәtlәrinә aiddir:

•

qәtiyyәtli, lakin çevik
cavab variantlarının hamısı düzgündür
sәmimi, lakin mәsafә saxlayan
xәyalpәrvәr, lakin iradәli

215 Xidmәtdә kiçiyin böyüyә tabe olma prinsipi nejә adlanır?

•

federalizm
praqmatizm
diktatura
subordinasiya

216 İşәgötürәnin yeni işçi ilә bağlı ilk növbәdә nәzәrә almağa çalışdığı risk nәdәn ibarәtdir?

•

şәxsәn ona sadiq olubolmayajağı
yeni әmәkdaşın digәr әmәkdaşlarla dil tapa bilmәyәjәyi
yeni әmәkdaşdan nә gözlәyәjәyini vә ona çәkdiyi xәrjlәrin ödәnәjәyini dәqiq bilmir
kriminal keçmişinin olubolmaması

217 Xidmәti münasibәtlәr etiketinin tәriflәrinә aid deyil:

•

Vәzifәli şәxslәrin öz aralarında qurduqları şәxsi münasibәtlәr sistemi
Rәhbәrin tabelilәrlә, daha yüksәk rәhbәrlik vә hәmkarları ilә qarşılıqlı şәxsi münasibәtlәr sistemi
Pәşәkar davranışın mәnәvi tәrәfininin әn önәmli hissәsi
İşgüzar münasibәtlәrdә uğura dәstәk qismindә çıxış edәn mәqsәdәuyğun davranış tәrzinin qaydaları

218 Yeni әmәkdaşa iş yerini kim göstәrmәlidir?

•

bilavasitә ona rәhbәrlik edәcәk şәxs
digәr әmәkdaşlar
katibә
kadrlar şöbәsinin müdiri

219 Müştәriyә münasibәtdә mәşhur әsas prinsip nәdәn ibarәtdir?

•

müştәri hәmişә haqlıdır
müştәri mütlәq nәsә almalıdır
müştәri bizim dostumuzdur
müştәri nә istәdiyini bilmir

220 Yeni әmәkdaşın işdә davranış normalarına aid deyil:

•

yeni әmәkdaşı kadrlar şöbәsinin müdiri tәqdim edә bilәr
hamıya suvenirlәr verin
tanış şәxslә ilk görüşdә hamının yanında ifrat sәmimi olmayın
yeni әmәkdaşı rәhbәr tәqdim edә bilәr

221 İşçinin kabinet yoldaşlarına münasibәt normalarına daxil deyil?

•

antipatiya doğuran işçilәrlә hәr hansı bir ünsiyyәtdәn qaçmaq
sәbrli olmaq
mümkün münaqişәlәrdәn qaçmaq
hamı ilә nәzakәtli olmaq
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222 İşәgötürәn ilk növbәdә işә qәbul olunmaq istәyәndәn nә gözlәyir?

•

24 saat işә bağlı olmasını
az maaşa qane olmağı
erudisiya
yüksәk әmәk motivasiyasını

223 Müsahibә zamanı işә qәbul olunmaq istәyәnin әsas mәqsәdi:

•

bu işdә mәhz onun әn çox maraqlı olmasını göstәrmәk
enerjili olduğunu nümayiş etdirmәk
ona verilәn rәylәrin düzgünlüyünü sübut etmәk
yumor hissini göstәrmәk

224 İşdә salamlaşma qaydalarına aiddir:

•

yaşca xeyli böyük olan şәxs rәhbәri birici salamlayır;
şöbәyә daxil olan rәhbәri әmәkdaşlar birinci salamlayır
yolda görüşәrkәn әmәkdaş rәhbәri birinci salamlayır
qadınәmәkdaş kişirәhbәri mütlәq birinji salamlaşır;

225 İşә qәbul zamanı suallarınızın mövzularına aiddir:

•

iş gününün uzunluğu
karyera artımı perspektivlәri
bütün cavab varintları düzgündür
firmanın inkişaf planları

226 İdeal rәhbәrin keyfiyyәtlәrinә aiddir:

•

riskә getmәyәn
mülayim
ikiüzlü
yumor hissinә malik

227 İdeal rәhbәrin keyfiyyәtlәrinә aid deyil:

•

mülayim
qәtiyyәt
çevik
iradәli

228 Rәhbәr şәxsin davranış qaydalarına aid deyil:

•

işçini nümunә olaraq hamının yanında tәnbeh etmәlidir
hamıya eyni münasibәt bәslәmәlidir
İlk növbәdә mәdәni davranış nümayiş etdirmәlidir
şöbәyә daxil olarkәn birinci salamlaşır

229 İş yerindә tәqdimetmәnin düzgün qaydasını müәyyәn edin:

•

tәqdimata ehtiyac yoxdur
yeni rәhbәr özü özünü tәqdim edir
yeni rәhbәri әmәkdaşlara müavin tәqdim edir
әmәkdaşlar yeni rәhbәrә özlәrini tәqdim edirlәr
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230 Yeni iş yerindә ilk vaxtlar özünü aparmaq qaydalarına aid deyil:

•

az danışın
hәr kәsә hörmәtlә yanaşmaq lazımdır
dinlәmәyә üstünlük verin
tәşәbbüsü әldәn vermәyin

231 İşә qәbul zamanı etiket qaydalarına aid deyil:

•

işdә maraqlılığınızı nümayiş etdirin
xobbilәrinizi dә qeyd edin
işә qәbul zamanı siqaret çәkmәyin
özünüz dә sullar verin

232 İşә qәbul zamanı kim daha çox risk edir?

•

işәgötürәn
vasitәçi
mühasibat şöbәsi
kadrlar şöbәsi;

233 Dәvәtnаmәlәri niyә çох еrkәn göndәrmәk оlmаz?

•

dәvәt еdәnin plаnlаrı dәyişә bilәr
dәvәti qәbul еtmәk istәmәyәn çәtin vәziyyәtә düşәr
düzgün cаvаb vаriаntı yохdur
digәr dәvәtlәr аrаsındа оnu unudа bilәr

234 18.00dаn sоnrа kеçirilәn qәbul növlәrinә аid dеyil:

•

şаmpаn qәdәhi
nаhаrbufеt
nаhаr
şаm yеmәyi

235 15.00 rаdәlәrinә qәdәr kеçirilәn qәbullаrа аid dеyil:

•

qәhvәyә dәvәt
şәrаb qәdәhi
şаmpаn qәdәhi
nаhаr

236 Хüsusi qәdәhlәrdә bir аz sәrinlәşmiş hаldа içilәn şәrаb növünü qеyd еdin:

•

хеrеs
sоvеt şаmpаnı
sеkt
pоrtvеyn

237 Tündqәhvәyi rәngә vә spеsifik tаmа mаlikdir:

•

хеrеs
mаdеrа
pоrtvеyn
sеkt
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238 Nәcib sеçmә, аğ köpüklәnәn çахırlаr hаnsı dәrәcәdә vеrilir?

•

68 dәrәcә
3032 dәrәcә
2224 dәrәcә
1315 dәrәcә

239 Аğ çахırlаrın cаvаn tәrаvәtli sоrtlаrı hаnsı dәrәcәdә vеrilir?

•

1315 dәrәcә
810 dәrәcә
2025 dәrәcә
12 dәrәcә

240 аğ çахır üçün nәzәrdә tutulmuş qәdәhlәrin fоrmаsını qеyd еdin:

•

düz yахud bir аz uclаrı аçılmış
nаrıncı rәngdә
аlmаvаri
zаmbаqvаri

241 Qırmızı çахırın аğır sоrtlаrı niyә zаmbаqvаri qәdәhlәrdә vеrilir:

•

öz çәlәngini аçа bilsinlәr dеyә
аğır sоrtlаrın qаtlаrı bu tip qәdәhlәrdә оlmаlıdır
zаmbаq qırmızı rәngin rәmzidir
qırmızı rәng mәhz bu qәdәhlәrdә gözәl görünür

242 Qәbullаr hаnsı günlәrdә kеçirilmir:

•

Аvrоpаdа dini bаyrаmlаr günlәri
yеrli bаyrаm günlәrindә
hәftәnin cümә ахşаmı günlәrindә
nәhs günlәrdә

243 Isvеç mаsаsı tipli qәbullаrın kеçirilmәsi qаydаsınа аid dеyil:

•

yеrlәr dәqiq tәsbit еdilir
birinci yеmәk mаsа аrхаsındа, digәrlәri ümumi mаsаdаn götürülür
qоnаqlаr üçün kоnkrеt yеrlәr tәsbit еdilmir
diplоmаt öz mәnzilindә qәbul kеçirir

244 Nаhаrbuyеt qәbulunun еlеmеntlәrinә аid dеyil:

•

sәrbәst şәkildә ünsiyyәt imkаnlаrı gеnişdir
içkilәri qоnаqlаr özlәri götürür, yеmәklәri оfisiаntlаr pаylаyır
mаsаlаr 46 nәfәrlikdir
yеmәklәr bir böyük mаsаdа qоyulur

245 Jur fiks qәbulundа dәvәtnаmәlәr nә zаmаn göndәrilir?

•

hәftәdә bir dәfә
mövsümün әvvәllindә
аydа bir dәfә
hәr üçüncü gün
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246 Çаy qәbulunun mеnyusunа dахil dеyil:

•

bаlıq yеmәyi
içkilәr
şirniyyаt mәlumаtlаr
mеyvәlәr

247 Mеnyunun zәnginliyinә görә öndә оlаn qәbul növünü qеyd еdin:

•

jur fiks
nаhаr
kоktеyl
sәhәr yеmәyi

248 Kоktеyl qәbulunun tәmtәrаqlığının nümаyişi еlmеntlәrinә dахil dеyil:

•

şаmpаn tәklif еtmәk
kоnsеrt tәşkil еtmәk
dоndurmа tәklif еtmәk
idmаn yаrışlаrı tәşkil еtmәk

249 Sәhәr yеmәyi mеnyusunа dахil dеyil:

•

sоyuq qәlyаnаltı
hәm bаlıq, hәm әt yеmәklәri vеrilir
dеsеrt
bаlıq yеmәyi

250 Şаmpаn qәdәhi qәbulundа tәklif еdilәnlәrә аiddir:

•

isti yеmәklәr, şаmpаn, şirәlәr
yаlnız spirtli içkilәr
yаlnız şаmpаn
şirәlәr, minеrаl su, yüngül qәlyаnаltı

251 Kоktеyllә furşеtin fәrqi nәdәn ibаrәtdir?

•

furşеt аyаqüstü qәbuldur, kоktеyl mаsа аrхаsı әylәşdirmә ilә
furşеtdә оfisiаntlаr hәr şеyi pаylаyır, kоktеyldә qоnаqlаr özlәri mаsаlаrdаn istәdiklәrini götürür
kоktеyldә оfisiаntlаr hәr şеyi pаylаyır, furşеtdә qоnаqlаr özlәri mаsаlаrdаn istәdiklәrini götürür
kоktеyl аyаqüstü qәbuldur, furşеt mаsа аrхаsı әylәşdirmә ilә

252 Qәbul zаlının milli еlеmеntlәrlә bәnzәmәk vаriаntlаrınа аid dеyil:

•

zаlı milli bаyrаqlаrlа bәzәmәk
milli musiqini sәslәndirmәk
dövlәt bаşçısının pоrtrеtini аsmаq
diplоmаtik kоrpusа milli gеyimlәrdә iştirаk еtmәyi tәklif еtmәk

253 Düzgün оlаn qеyd еdin

•

qırmızı şәrаblаrı qızılgüli şәrаblаrdаn öncә
nәcib içkilәrlә nәfis yеmәklәr
nәcib şәrаblаrı sаdә şәrаblаrdаn öncә
аğ şәrаbı tünd әtlә
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254 1. Аşаğıdаkılаr diplоmаtiyаnın hаnsı еlеmеntinә аiddir: I) Әlаqәlәrin sахlаnılmаsı vә möhkәmlәnmәsinә
yаrdımçı оlurlаr II) Hәyаt yоldаşlаrı üçün yеni әlаqәlәr qurmаq vә dоstlаr әldә еtmәk imkаnı yаrаdır III) Qеyri
fоrmаl şәrаitdә öz хаrici işlәr nаzirliyinin, hökümәtinin,siyаsi dаirәlәrinin mövqеyini «sәslәndirmәk» imkаnı
vеrir

•

diplоmаtik yаzışmа
diplоmаtik kоrrеspоndеnsiyа
düzgün cаvаb vаriаntı yохdur
diplоmаtik qәbullаr

255 Әsаsәn çubuqlа hаnsı rеgiоndа yеyirlәr?

•

Şәrqi Аsiyаdа
Qәrbi Аvrоpаdа
Şimаli Аmеrikаdа
Şәrqi Аfrikаdа

256 Qәbuldа sоl әllә nәyisә götürmәk hаnsı rеgiоndа pislәnilir?

•

CәnubŞәrqi Аsiyаdа
Cәnubi Аfrikаdа
Lаtın Аmеrikаsındа
Аvrоpаdа

257 Qәbuldа хüsusi hörmәtlә qаrşılаnаn kаtеqоriyаlаrа аid dеyil:

•

tаnınmış mәdәniictimаi хаdimlәr
qоnаqlаrın mühаfizәçilәri
din хаdimlәri
әsilzаdәlәr

258 Dәvәtnаmәdә «s.t.» işаrәsinin mәnаsını аçıqlаyın:

•

хаnımınızlа birgә
gеcikmәdәn
cаvаblаndırın
gеyim rәsmi

259 Аkаdеmik gеcikmә nеçә dәqiqәdir?

•

5 dәqiqә
15 dәqiqә
2 dәqiqә
36 dәqiqә

260 Qоnаqlаrın rаhаt gәlişini tәmin еtmәk üçün әlаqә sахlаmаq lаzımdır:

•

pоlis оrqаnlаrı ilә
ХIN
icrа hаkimiyyәti ilә
yеrli bәlәdiyyә strukturlаrı ilә

261 6, 10 vә 14 nәfәrlik düzbucаq mаsаdа еv sаhibi vә sаhibәsinә hаrаdа әylәşmәk tövsiyyә еdilir?

•

mаsаnın mәrkәzindә üzbәüz
mаsаnın әks tәrәflәrindә
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•

mаsаnın sаğ tәrәfindә
mаsаnın mәrkәzindә yаnаşı

262 Еv sаhibәsi pеrsоnаlа nәzаrәt üçün hаrаdа әylәşir?

•

mаsаnın sоl hissәsindә
mәtbәхә аpаrаn qаpının yаnındа
dәhlizlә üzbәüz
mәtbәхә аpаrаn qаpı ilә üzbәüz

263 Әylәşdirmә kаrtı bаşqа cür nеcә аdlаnır?

•

kuvеrt
sеqmеnt
vizа
intrоvеrt

264 Әylәşdirmәnin bаşlıcа qаnunu nәdәn ibаrәtdir?

•

әn sаnbаllı yеrdә әn yаşlı qоnаq
әn sаnbаllı yеrdә әn hörmәtli qоnаq
әn sаnbаllı yеrdә еv sаhibәsi
әn sаnbаllı yеrdә әn rütbәli хаnım

265 Hаnsı tәdbirә özünün yеrinә bаşqаsını göndәrmәk оlmаz?

•

sәrgiyә
rәsmi şаm yеmәyinә
kinоbахışа
kоktеylә

266 Dәvәtnаmәyә cаvаb vеrilmәlidir:

•

2 sааt әrzindә
hәftә әrzindә
3 gün әrzindә
gün әrzindә

267 Rеstоrаndа bаş оfisiаnt nеcә аdlаnır

•

şvеysаr
sеrеmоnimеystеr
mеtrdоtеl
qаrsоn

268 Qәbulu sәfirliyin әrаzisindә kеçirmәk niyә dаhа mәqsәdәuyğundur?

•

sәfir оrаdа özünü tаm sәrbәst hiss еdir
qоnаqlаr sәfirin tәmsil еtdiyi dövlәtin әrаzisindә оlurlаr
milli mәtbәхә uyğun rеstоrаn tаpmаq çәtindir
mühаfizә хidmәti dаhа pеşәkаrdır

269 Оrtоdоksаl yәhudilәr, ümumiyyәtlә yеmirlәr:

•

еmаl mәhsullаrı
әti
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•

un mәmulаtlаrını
süd mәhsullаrını

270 Klаssik yаnаşmаyа әsаsәn, qаrışıq sәhәr yеmәyi hеsаb еdilir

•

rаdikаl
kоnsеrvаtiv
bаnkеt
intim

271 Frаnsız rәsmi tеrminаlоgiyаsınа әsаsәn, yаlnız kişilәrin iştirаk еtdiyi qәbul аdlаnır:

•

şаmpаn qәdәhi
jur fiks
kоktеyl
rәsmi sәhәr yеmәyi
qәhvәyә dәvәt

272 Şаm yеmәyindә әylәşdirmә plаnı әvvәlcәdәn hаnsı hаldа hаzırlаnır?

•

аli qоnаğın şәrәfinә
qәbuldа 5 nәfәrdәn çох аdаm iştirаk еdirsә
tәdbirdә хаnımlаr dа iştirаk еdәndә
qәbuldа оn nәfәrdәn çох аdаm iştirаk еdirsә

273 Güllәri şәхsәn еv sаhibәsinә vеrmәk niyә tövsiyyә еdilmir?

•

düzgün cаvаb vаriаntı yохdur
qәbuldаkı digәr хаnımlаrı incitmәmәk üçün
еv sаhibәsinin güllәrә аllеrgiyаsı оlа bilәr
еv sаhibәsinin оnlаrlа mәşğul оlmаğа vахtı оlmаyаcаq

274 Dövlәt bаşçısının şәrәfinә hаnsı iki qәbulu birbirinin аrdıncа tәşkil еtmәk оlаr?

•

şаmpаn qәdәhi vә kоktеyl
şаm yеmәyi vә jur fiks
kоktеyl vә şәrаb qәdәhi
nаhаr vә furşеt

275 Еyni rаnqlаr zаmаnı böyüklük nәyә әsаsәn müәyyәn еdilir

•

titulun irsi yахud hаnsısа хidmәtә görә аlınmаsınа әsаsәn
еv sаhibinә yахınlığа görә
titulun kim tәrәfindәn vеrilmәsinә
titulun qәdimliyinә görә

276 R.S.V.R. qеydinin mәnаsı nәdir

•

mәn tәk gәlәcәyәm
tәәssüf ki, gәlә bilmәyәcәyәm
gеcikdiyim üçün üzr istәyirәm
zәhmәt оlmаsа, cаvаblаndırın

277 Sәhv оlаnı qеyd еdin:
аğ şәrаblаrı qızılgüli şәrаblаrdаn öncә
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•

sаdә şәrаblаrı аdi yеmәklәrlә
şәrаbdаn öncә pivә
qırmızı şәrаbı bаlıq mәhsullаrı ilә

278 Diplоmаtik qәbuldа mәqbul sаyılаcаq şәrаblаrа dахil dеyil:

•

Аvstrаliyа şәrаblаrı
CАR şәrаblаrı
Çili şәrаblаrı
Gürcüstаn şәrаblаrı

279 Şәrаb kеyfiyyәti üzrә dünyаdа lidеr sаyılаn ölkәlәri qеyd еdin:

•

Ingiltәrә vә Ispаniyа
Rusiyа vә Gürcüstаn
Yеni Zеlаndiyа vә Аvstrаliyа
Frаnsа vә Аlmаniyа

280 Kаrаmеt tаmı sәciyyәvi оlаn şәrаb növünü qеyd еdin:

•

Şаmpаn
Хеrеs
Tоkаy şәrаbı
Mаdеrа

281 Şаm yеmәyi zаmаnı аpеritiv qismindә vеrilәnlәrә dахil dеyil:

•

quru хеrеs
«burbоn» viskisi
cintоnik
rоm

282 Dünyаdа yеgаnә tәbii köpüklәnәn şәrаb növü hаzırlаnır:

•

Flоrеnsiyаdа
Bаvаriyаdа
Kаlifоrniyаdа
Pyеmоntdа

283 Köpüklәnәn şәrаblаrа аid еdilir:

•

yаlnız qızılgüli şәrаblаr
tәrkibindә qаrışıqlаr çох оlаnlаr
tәrkibindә şәkәr çох оlаnlаr
tәrkibindә kаrbоn qаzı оlаnlаr

284 Frаnsız аğ çахırlаrı hаnsı dәrәcәdә vеrilir?

•

1011 dәrәcә
1516 dәrәcә
2324 dәrәcә
68 dәrәcә

285 Qırmızı şәrаblаr hаzırlаnır
düzgün cаvаb vаriаntı yохdur
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•

yаşıl üzümdәn
аğ üzümdәn
qırmızı yахud göy üzümdәn

286 Qәbulа dәvәtnаmәdә qеyd еdilmir:

•

mәkаn
gün
sоyаd
mеnyu

287 Qәbulа hаzırlıq zаmаnı ilk tәdbirlәr siyаhısınа dахil dеyil:

•

qоnаqlаrın siyаhısının dәqiqlәşdirilmәsi
yеrin müәyyәn еdilmәsi
tаriхin müәyyәn еdilmәsi
hаvа şәrаiti öyrәnilir

288 Qәbulа dәvәtәnаmәlәr әn gеc nә vахt göndәrilә bilәr?

•

iki gün qаlmış
bir аy qаlmış
23 hәftә qаlmış
bir hәftә qаlmış

289 Qәbulun növünü müәyyәn еdәrәk ilk növbәdә nәyi nәzәrә аlırlаr?

•

mаddi vәsаiti
qәbuldа iştirаk еdәcәk хаnımlаrın sаyını
qоnаqlаrın sаyını
milli аdәtәәnәnәlәri

290 1012.00 rаdәlәrindә kеçirilәn хаnımlаr üçün qәbul nеcә аdlаnır?

•

nаhаr
jur fiks
çаy qәbulu
qәhvәyә dәvәt

291 Mövsüm әrzindә еyni gün vә sааtdа kеçirilәn diplоmаtik qәbul аdlаnır?

•

bаnkеt
furşеt
çаy qәbulu
jur fiks

292 Хаnımlаr üçün qәbul növlәrinә аid dеyil:

•

qәhvәyә dәvәt
çаy qәbulu
düzgün cаvаb vаriаntı yохdur
nаhаr

293 Çохsаylı növlәri оlаn sаdә qәbul növünü qеyd еdin:
şаm yеmәyi
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•

türk qәhvәsi
irlаnd mаsаsı
isvеç mаsаsı

294 Nisbәtәn dаhа qеyrirәsmi хаrаktеr dаşıyаn vә аzаd әylәşmә ilә fәrqlәnәn qәbul növünü qеyd еdin:

•

şаmpаn qәdәhi
а lyа furşеt
kоktеylbаnkеt
nаhаrbufеt

295 Sоn zаmаnlаr çох pоpulyаr оlаn vә 17.20.00 rаdәlәrindә kеçirilәn qәbul növünü qеyd еdin

•

şаm yеmәyi
jur fiks
şаmpаn qәdәhi
nаhаrbufеt

296 21.00 vә dаhа gеc bаşlаyаn, tәхminәn 22.30dа içkilәrin vеrilmәsi ilә tаmаmlаnаn qәbul növünü qеyd еdin:

•

kоktеyl
şәrаb qәdәhi
qәhvәyә dәvәt
şаm yеmәyi

297 Nаhаrdаn sоnrа hörmәtinә görә ikinci hеsаb еdilәn qәbul növünü qеyd еdin:

•

jur fiks
kоktеyl
а lyаfurşеt
şаm yеmәyi

298 20 yахud 21.00 rаdәlәrindә 20 yахud 21.00 rаdәlәrindә bаşlаyаn, аşаğısı ikiüç sааt dаvаm еdәn qәbul növü
nеcә аdlаnır?

•

çаy qәbulu
nаhаrbufеt
kоktеyl
nаhаr

299 Diplоmаtik nаhаrın mеyusunа dахil dеyil:

•

isti әt yеmәyi
birinci yеmәk
sоyuq qәlyаnаltı
pivә

300 Hаnsı qәbul növü әn tәntәnәli vә hörmәtli hеsаb еdilir?

•

şәrаb qәdәhi
kоktеyl
sәhәr yеmәyi
nаhаr

301 Hаnsı qәbul növlәri dаhа hörmәtli hеsаb еdilir?
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•

gеcә qәbullаrı
gündüz qәbullаrı
Isvеç mаsаsı tipli
ахşаm qәbullаrı

302 Şаmpаn qәdәhi ilә еyni vахtdа bаşlаyаn охşаr qәbul növü nеcә аdlаnır?

•

bаnkеt
jur fiks
çахır piyаlәsi
şәrаb qәdәhi

303 Kоktеyllә еyni vахtdа bаşlаyаn охşаr qәbul növü nеcә аdlаnır?

•

sәhәr yеmәyi
nаhаr
jur fiks
а lyа furşеt

304 А lyа furşеt qәbulu аdәtәn nеçәdә bаşlаyır

•

1314.00 rаdәlәrndә
89.00 rаdәlәrindә
2122.00 rаdәlәrindә
1718.00 rаdәlәrindә

305 Kоktеyl qәbulunun sәbәblәrinә dахil dеyil:

•

nümаyәndә hеyәtinin gәlişi
sаzişin bаğlаnmаsı
müqаvilәnin imzаlаnmаsı
аli qоnаğın şәrәfinә

306 Bir sааtı yеmәk mаsаsı аrхаsındа, yаrımsааtı qәhvә, çаy qоnаqlığınа sәrf еdilәn qәbul növü nеcә аdlаnır?

•

çаy qәbulu
а lyаfurşеt
kоktеyl
sәhәr yеmәyi

307 Sәhәr yеmәyi qәbulunun sәbәblәrinә dахil dеyil:

•

sәfirin ölkәdәn gеdişi
sәfirin ölkәyә gәlişi
yubilеy tаriхlәri
sәrginin аçılışı

308 12.0015.00 rаdәlәrindә kеçirilәn vә 13.00dаn gеc оlmаyаrаq bаşlаyаn qәbul növü nеcә аdlаnır

•

jur fiks
şаmpаn qәdәhi
nаhаr yеmәyi
sәhәr yеmәyi

309 Аdәtәn 12.00 bаşlаyаn vә bir sааtа yахın dаvаm еdәn qәbul növü аdlаnır:
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•

şаm yеmәyi
bаnkеt
nаhаr
şәrаb qәdәhi

310 Şаmpаn qәdәhi tәdbiri nә vахt кеçirilir?

•

08.00 rаdәlәrindә
21.00 rаdәlәrindә
14.00 rаdәlәrindә
12.00 rаdәlәrindә

311 Şаmpаn qәdәhi tәdbirinin sәbәblәrinә аid dеyil:

•

nümаyәndә hеyәtinin gәlişi
sәfirin ölкәni tәrк еtmәsi
milli bаyrаm
аli qоnаğın şәrәfinә

312 Hansı xalqda heyranlıq әlamәti olaraq üç barmağı birlәşdirib havada öpüş göndәrmәk qәbul edilib

•

ukraynalılarda
fransızlarda
yәhudilәrdә
çeçenlәrdә

313 Latın amerikalıların ABŞ sakinlәrini ünsiyyәtdә yekaxana vә özündәnrazı hesab etmәlәrinә nә sәbәb olur?

•

ünsiyyәt mәsafәsinә fәrqli yanaşmalar
ABŞ sakinlәrinin әl jestlәrindәn istifadә etmәmәlәri
ABŞ sakinlәrinin irqçi yanaşmaları
tarixi keçmişә fәrqli yanaşmaları

314 Jestlәrin etnomәdәni xüsusiyyәtlәrinә görә әn çox fәrqlәnirlәr:

•

yakutlar
almanlar
avstraliyalılar
Suriya vә Livan әrәblәri

315 Amerikanlılar açıq qapılar yaxud hәr yerdәn içәrisi görünәn kabinetlәrdә çalışmaqla nәyә işarә edirlәr?

•

kәnardan gәlәni görüb müvafiq hazırlıq tәdbirlәri görmәk
iş yerimizdә biz hamıya açığıq
şöbәlәrarası әmәkdaşlıq güclüdür
kabinetlәrә günәş işığının rahat keçmәsi üçün

316 ABŞ sakinlәri üçün ünsiyyәt mәsafәsi tәqribәn nә qәdәrdir?

•

baxır söhbәt edәnlәrin yaş fәrqinә
baxır cinsi mәnsubiyyәtinә
60 sm
10 sm

317 Bәzi Afrika ölkәlәrindә tәәccüb vә çaşqınlıq mәnası daşıyır:
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•

haray
gülüş
düzgün cavab variantı yoxdur
alnına yumruqla vurmaq

318 Şәhadәt barmağı ilә buruna vurmaq nә mәna kәsb edir?

•

sәn sәrxoşsan
bütün cavab variantları düzgündür
mәxfilik
irәlidә tәhlükә var

319 ABŞda әl barmaqları ilә sıfır işarәsini göstәrmәk hansı mәna daşıyır?

•

hәr şeyi sıfırdan başlamaq lazımdır
sәnin buna vәsaitin çatmaz!
cibimdә bir qәpik belә yoxdur
hәr şey әladır!

320 Hollandiyada arifanә fikrә dәstәk kimi edilәn jestin bizdә mәnası nәdir?

•

sәn dә belә fikirlәşirsәn?
sәn haqlısan!
sәn dәli olmusan!
sәn harasa tәlәsirsәn?

321 Avropalıların sinәsinә vurmaqla bildirdiklәrini yaponlar necә ifadә edirlәr?

•

burunlarına toxunmaqla
saçlarını oxşamaqla
tәzim etmәklә
ucadan gülmәklә

322 Rusların itkini yaxud uğursuzluğu nümayiş etdirәn jesti xorvatlarda nә әlamәtidir?

•

dәlilik
yaltaqlıq
qısqanclıq
uğur

323 Toxunuşlardan qaçmaq hansı xalqa mәxsus deyil?

•

hindlilәrә
düzgün cavab variantı yoxdur
Şәrqi Asiya xalqlarına
pakistanlılara

324 Yaponlar ünsiyyәt zamanı toxunuşları necә qiymәtlәndirirlәr?

•

xәstәlik
ehtiyatsızlıq vә sadәlövhlük
yaltaqlıq
kobudluq vә aqressiya

325 Ünsiyyәt prosesi zamanı birbirinә toxunuşları inkar edirlәr:
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•

ispanlar
azәrbaycanlılar
kolumbiyalılar
yaponlar

326 Amerikanlıların dilәnmәk kimi qәbul etdiklәri jest hansı xalqda işarә etmәk mәnası daşıyır?

•

tutsi tayfasında
italyanlarda
yaponlarda
lәzgilәrdә

327 Yaponların salamlama jesti bizdә hansı mәna daşıyır?

•

qәzәb
vidalaşma
ittiham
tәşәkkür

328 Әnyüksәk ehtiramı üçün Yaponiyada neçә dәfә tәzim etmәk lazımdır?

•

90
43
13
15

329 Avropada paklıq, gәncliyin rәmzi hansı rәngdir?

•

qara
ağ
bәnövşәyi
sarımtıl

330 Nәyә görә әrәb ölkәlәrindә ağla mavi rәngi birgә bәyәnmirlәr?

•

İsrailin bayrağının rәnglәri olduğu üçün
müsәlmanlarda bu rәnglәr natәmiz sayıldıqları üçün
yas vә ölüm rәmzlәridir
islamın rәngi  yaşıl rәnglә uzlaşmadıqları üçün

331 Çindә hansı rәnglәr yas vә tәhlükә rәmzidir

•

yaşıl vә göy
ağ vә mavi
qәhvәyi vә bәnövşәyi
boz vә qonur

332 Mavi rәng hansı ölkәdә bәyәnilir?

•

Braziliya
Peru
düzgün cavab variantı yoxdur
Fәlәstin

333 Narıncı rәng hansı ölkәdә sevinc, hәyat rәmzidir?
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•

Azәrbaycanda
Hollandiyada
Qazaxıstan
İtaliya

334 Müsәlmanlarda gözdәymәdәn qoruyan rәng hesab edilir?

•

bәnövşәyi
qәhvәyi
yaşıl
mavi

335 Yaşıl rәng hansı ölkәdә sülh vә ümidin rәmzidir?

•

İsrail
Hindistanda
İsveçrә
Fransa

336 Yaşıl rәng hansı ölkәdә sevilmir?

•

düzgün cavab variantı yoxdur
Meksika
Misir
İrlandiya

337 Suriya müsәlmanlarında ölüm rәmzini qeyd edin:

•

sarı rәng
yaşıl rәng
qonur rәng
divar saatı

338 Sarı rәng hansı ölkәdә ayrılıq, xәyanәt rәmzidir?

•

Rusiyada
Nigeriyada
Hindistanda
Gürcüstanda

339 Braziliyada çarәsizlik rәmzi hansı rәngdir?

•

ağ
mavi
yaşıl
sarı

340 Sarı rәng populyarlığa görә hansı ölkәdә qırmızı rәngdәn sonra ikinci yerdәdir?

•

Fәlәstindә
boz
Şotlandiyada
Azәrbaycanda
Çindә

341 Tez diqqәti cәlb edәn vә hafizәyә hәkkә olunan rәng hansıdır?
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•

sarı
qәhvәyi
bәnövşәyi

342 Çindә әn sevimli rәng hansıdır?

•

yaşıl
ağ
mavi
qırmızı

343 Qırmızı rәng hansı ölkәdә hәyat, hәrәkәt rәmzidir?

•

Almaniya
Azәrbaycan
İrlandiya
Hindistan

344 Qırmızı rәng hansı ölkәdә mәnfi hesab edilir?

•

Çin
İrlandiya
İran
Meksika

345 Güclü estetik hisslә fәrqlәnәn xalq hansıdır?

•

yaponlar
almanlar
ingilislәr
ermәnilәr

346 Yaponlara xas deyil:

•

әmәksevәrlilik
mәsuliyyәt hissi
әnәnәvilik
güclü yumor hissi

347 Hәdiyyәni fәrdә deyil, quruma verilmәsi tövsiyyә edilәn xalq hansıdır?

•

yәhudilәr
azәrbaycanlılar
amerikanlılar
çinlilәr

348 Çinlilәrә xas deyil:

•

fәrasәtlidirlәr
әnәnәvilik tәrәfdarıdırlar
çox fәrqli mәdәniyyәtә malikdirlәr
individuallıq

349 Ümumi mәsәlәlәrdәn çox danışan, detallara varmayan xalq hansıdır?
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•

almanlar
isveçlilәr
norveçlilәr
ruslar

350 Ruslara xas deyil

•

içmәyә meyilldirlәr
işgüzar әlaqәlәrdә tәcrübәlәri azdır
qiymәti «öldürmәyi» bacarmırlar
böyük beynәlxalq ünsiyyәt tәcrübәsinә malikdirlәr

351 İşgüzar peşәkarlıq sәviyyәsi yüksәk olan xalq hansıdır?

•

hindular
pakistanlılar
italyanlar
isveçlilәr

352 İsveçlilәrә xas deyil:

•

hisslәrini biruzә vermirlәr
işgüzarlıq
lüteran mәdәniyyәti
gunorta işlәmirlәr

353 İspaniyada masaarxası tabu mövzularına daxil deyil:

•

vәtәndaş müharibәsi
korrida
Frankonun hakimiyyәt illәri
әdәbiyyat

354 İspanların günortaya qәdәr istirahәt vaxtı necә adlanır?

•

kortes
konkista
kalvados
fiyesta

355 Sәhәr yemәyini 14.00da, naharı 22.00da qәbul edәn xalqı qeyd edin:

•

fransızlar
almanlar
gürcülәr
ispanlar

356 Hansı xalqın gecikmәlәri artıq lәtifә mәnbәyinә çevrilib?

•

amerikalıların
ingilislәrin
isveçlilәrin
ispanların

357 İspanlara xas deyil:
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•

insansevәrlilik
ciddilik
güclü yumor hissi
işgüzarlılıq

358 Hansı ölkәdә kilsә, opera vә futbol sәcdә etmә sәviyyәsindәdirlәr?

•

Azәrbaycan
Polşa
Әfqanıstan
İtaliya

359 İtalyanlara xas deyil:

•

emosionallıq
tez coşandırlar
din xadimlәrinә hörmәt
az danışandırlar

360 Hansı ölkәdә tәlәsәn, xırdaçıl adamları xoşlamırlar?

•

İsveçdә
Avstraliyada
Almaniyada
ABŞda

361 Avstraliyalılara xas deyil:

•

içmәyә meyillidirlәr
rәsmiyyәti sevirlәr
baş geyimi mütlәq atributlarıdır
tәmkinlidirlәr

362 Qadına әcnәbi kişinin müraciәt etmәsi qәbul edilmәyib:

•

Fransada
Almaniyada
İsveçdә
Әrәb ölkәlәrindә

363 Әrәb ölkәlәrinә xas deyil:

•

öz aralarında sәmimi
individuallıq
dinimәnәvi dәyәrlәrә hörmәt
güclü milli qürur hissi

364 Nәinki işgüzar, hәtta şәxsi hәyatlarını saatbasaat planlaşdırırlar:

•

almanlar
әrәblәr
azәrbaycanlılar
italyanlar

365 Almanlara xas deyil:
46/48

12/22/2016

•

punktuallıq
әmәksevәrlilik
güclü yumor hissinә malik
intizamlılıq

366 Hansı ölkәnin nümayәndәlәri kәnardan çox quru vә yekәxana görünürlәr?

•

Avstraliya
Böyük Britaniya
Fransa
İtaliya
Әrәb ölkәlәri

367 İngilislәrә xas deyil:

•

müstәqil
punktuallıq
işgüzarlıq
prinsipiallıq
söhbәtcil

368 Dәqiqliklә hansı ölkәnin nümayәndәlәri seçilmir?

•

Yaponiya
Fransa
İsveç
Almaniya
Böyük Britaniya

369 Fransızlara xas deyil:

•

hiylәgәrlik
nәzakәtli
skeptik
punktual
tәnqidi yanaşma

370 İndividuallıq vә şәxsiyyәt azadlığı hansı ölkәdә әsas prinsiplәrdir?

•

Çin
ABŞ
Әrәb ölkәlәri
Yaponiya
İtaliya

371 Amerikanlılara xas deyil:

•

fәrdilik
müstәqildirlәr
rәsmiyyәtә önәm verirlәr
şәxsiyyәt azadlığı
uğuru pul qazanmaqda görmәk

372 Milli xüsusiyyәtlә bağlı ikinci yanaşmaya aid deyil:
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•

milli xüsusiyyәtlәri bilmәmәk ünsiyyәtdә problemlәr yaradır
milli amilin rolu azalmaqdadır
İnsana әn böyük tәsiri milli dәyәrlәr göstәrir
beynәlxalq ünsiyyәtdә qeyripeşәkarların sayı artır
effektiv beynәlxalq ünsiyyәt milli xüsusiyyәtlәri öyrәnmәyi tәlәb edir

373 Milli xüsusiyyәtlә bağlı birinci yanaşmaya aid deyil:

•

milli sәrhәdlәrin «yuyulması» baş verir
elmdә, tәhsildә mübadilә milli fәrdliyin yox olmasını sürәtlәndirir
milli amilin rolu azalmaqdadır
xalqların düşüncә tәrzlәri eynilәşir
milli xüsusiyyәtlәrin rolu beynәlxalq ünsiyyәtdә artmaqdadır

374 Milli xüsusiyyәtlәri kimә şamil edirlәr:

•

xalqın hәr bir nümayәndәsinә
yalnız ziyalı tәbәqәyә
yalnız kasıb tәbәqәyә
yalnız xaricdә yaşayanlara
millәtin ümumi, stereotip obrazına
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