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0520y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0520Y Dünya siyasәti
1 XIX әsrdә beynәlxalq münasibәtlәrә yanaşmalarında tamamilә antistatist idilәr:

•

neorealistlәr
marksistlәr
ideallar
neoliberallar
liberallar

2 Qüvvәlәr balansını gizli diplomatiyanın әn zәif cәhәti hesab edirlәr:

•

neorealistlәr
neoliberallar
liberallar
ideallar
marksistlәr

3 Neorelistlәr sabitliyin әsası hesab edirlәr :

•

Diplomatiyanı
Nüvә silahlarını
Mәdәniyyәti
İqtisadiyyatı
siyasәti

4 Hansı dövlәtin strateji üstünlüyü halhazırda da davam edir?

•

İngiltәrә
Rusiya
ABŞ
Fransa
Kanada

5 Liberalların fikrincә müharibә xәstәliyi:

•

İnsan Hüquqlarına әsasәn hәll oluna bilәr
Müalicә olunmaz
Әsasәn azad ticarәt vasitәsilә müalicә oluna bilәr
Burda heç bir roblem hәll oluna bilmәz
Demokratiya vә sәrbәst ticarәt vasitәsilә müalicә oluna bilәr

6 Müharibә avtoritar elitanın tәcavüzkar instinktlәrinin mәhsuludur :

•

neorealistlәrә görә
neoliberallara görә
liberallara görә
ideallara görә
marksistlәrә görә

7 İnsan haqları әsәrinin müәllifi:
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•

E.Karr
Tomas Peyn
M.Doyle
K.Volts
K.Marks

8 әbәdi sülh әsәrinin müәllifi:

•

E.Kant
E.Karr
K.Marks
M.Doyle
K.Volts

9 Sülh normal sosial durumdur:

•

neomarksistlәrә görә
ideallara görә
marksistlәrә görә
neoliberallara görә
liberallara görә

10 Daxilixarici yanaşmanın әsasını tәşkil edir:

•

neomarksizm
neoliberalizm
idealizim
liberalizm
marksizm

11 Qәrb mәnәvi hәqiqәtlәrin qoruyucusudur fikrinin tәrәfdarı:

•

E.Karr
Frensis Fukuyama
K.Volts
M.Doyle
K.Marks

12 Daxilixarici yanaşmanın banisi hesab olunur:

•

K.Volts
Frensis Fukuyama
E.Karr
K.Marks
M.Doyle

13 Bütün dövlәtlәr qanunçuluğa,birbirinin suverenliyinә hörmәt edirlәr fikri kimә mәxsusdur?

•

K.Volts
Frensis Fukuyama
E.Karr
K.Marks
M.Doyle

14 Kennet Volts:
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•

Liberalist idi
Neoliberalsi idi
Bütün nәzәriyyәlәri inkar edirdi
Marksist idi
İdealist idi

15 İdealizmin nüfuzunun artmasına sәbәb olan amil:

•

Dünya iqtisadi böhranı
Kommunizmin dağılması
Vestfal sistemi
Helsinki aktı
Dünya siyasәtinin zәiflәmәsi

16 İdealizmin nüfuzunu qaldırdı:

•

Dünya siyasәtinin zәiflәmәsi
Dünya iqtisadi böhranı
Vestfal sistemi
“Soyuq müharibә”nin başa çatması
Helsinki aktı

17 Biri nәzәriyyә deyil:

•

Neoliberalizm
“Azad ev”
Liberalizm
İdealizm
Marksizm

18 Liberal demokratiyalar birbirilә münasibәtdә gücün tәtbiq edilmәsindәn çәkinmәk istәyirlәr bu kimin
fikiridir?

•

K.Volts
K.Marks
M.Doyle
Frensis Fukuyama
E.Karr

19 Tarixin sonu vә sonuncu insan әsәrinin müәllifi:

•

K.Volts
Frensis Fukuyama
E.Karr
K.Marks
M.Doyle

20 İdealizm daha geniş yayıldı:

•

K.Marksın dövründә
V.Vilsonun dövründә
F.Ruzveltin dövründә
C.Buşun dövründә
M.Kaplanın dövründә
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21 Feminizmin hansı qolu dünya siyasәtindә qadının rolunu mәhz qadın qismindә vurğulayır?

•

rasionalist feminizm
Postmodern feminizm
Liberal feminizm
Differensial feminizm
radikal feminizm

22 Ticarәt edәn dövlәtin inkişafı әsәrinin banisi;

•

K.Volts
K.Marks
E.Karr
R.Rozenkras
M.Doyle

23 V.Vilsonun hazırladığı müqavilә neçә maddәdәn ibarәt idi?

•

19
20
18
14
27

24 Qüvvәlәr balansını tәnqid edәrәk onu qeyrimüәyyәn mәntiqә zidd hesab edirlәr:

•

neorealistlәr
marksistlәr
ideallar
liberallar
neoliberallar

25 Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin ilk mәrhәlәsi başlayır:

•

Soyuq müharibәnin sona yetmәsi ilә
Vaşinqton sistemi ilә
Versal sistemi ilә
Vestfal sistemi ilә
YaltaPotsdam sistemi ilә

26 Qloballaşma proseslәrinin coğrafi qeyribәrabәrliyi ilә әlaqәdar qloballaşma darvazaları ideyasını tәklif
etmişdir:

•

Ç.Keqli
S.Krasner
Ç.Keqli
O.E.Andersson
R.Robertson

27 Qloballaşma proseslәrinin coğrafi qeyribәrabәrliyi ilә әlaqәdar O.E.Anderssonunu qeyd etdiyi ideya:

•

“bazarın qeyritәnzimlәnmәsi” ideyası
“Qloballığı müzakirә edәrәk”
“Azad birma koalisiyası”
“Qloballaşma darvazaları”
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“İnformasiya supermagistralları”

28 Ç.Keqli vә Y.Uittkopfa görә, tәdqiqatçıların maliyyәnin qloballaşmasına edәn amillәrdәn birincisi hansıdır?

•

Milli sәrhәdlәrin “yuyulması
“bazarın qeyritәnzimlәnmәsi” ideyası
Neft böhranı vә bunun ardınca baş verәn maliyyә axınları
“yaxşıpis” dixotomiyası
Kompyuter texnologiyasının geniş tәtbiqi

29 Qloballaşma problemlәrinin tәdqiqinә ilk müraciәt edәnlәrdәn biridir:

•

Ç.Keqli
B.Badin
M.Veses
R.Robertson
C.Modelsk

30 B.Badinin qloballaşma prosesinin I ölçüsünün daha mübahisәli olduğu sahә hansıdır?

•

regional inkişaf
“yaxşıpis” dixotomiyası
Milli sәrhәdlәrin “yuyulması”
Daima davam edәn tarixi proses
İqtisadi inkişaf

31 Qloballaşmanın elmi dәrkedilmәsindә B.Badi neçә ölçünün üzәrindә dayanıb?

•

2
4
1
3
5

32 B.Badinin ayırdığı qloballaşma prosesinin II ölçüsünün daha mübahisәli olduğu sahәlәr hansılardır?

•

Daima davam edәn tarixi proses
İnfilyasiya
İqtisadi inkişaf
Dünyanın universallaşması vә homogenlәşmәsi

33 1999cu ildә hansı şirkәtlәr Avropadakı İnternetlә alışveriş edәnlәrin sayının tәqribәn 9 mln nәfәrә çatdığını
bildirirdi?

•

Kuhne and Nogel
“HP”
Microsoft
Ernst vә Young

34 Ernst vә Young şirkәti Avropadakı İnternetlә alışveriş edәnlәrin sayının tәqribәn 9 mln nәfәrә çatdığını nә
vaxt bildirdi?
1996ci il
2000ci il
1860cı il

•
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•

1999cu il
1998ci il

35 V.B.Kuznetsov yeni formalaşan cәmiyyәti necә adlandırırdı?

•

lokal cәmiyyәt
Sosial cәmiyyәt
İnformasiya cәmiyyәti
meqacәmiyyәt
Kütlәvi cәmiyyәt

36 Ç.Keqli vә Y.Uittkopfa görә, tәdqiqatçılar maliyyәnin qloballaşmasına tәsir edәn әsas neçә amili qeyd
edirlәr?

•

1
3
2
6
5

37 Qloballaşmanın ötürücülәri kimi böyük rola malikdir:

•

Banklar
Transmilli şirkәtlәr
Nümayәndәliklәr
QHTlәr
Transmilli şirkәtlәr vә banklar

38 Qloballaşma termini geniş elmi dövriyyәyә neçәnci illәrdә daxil oldu?

•

2000cı illәrdә
1990cı illәrdә
1970ci illәrdә
1860cı illәrdә
1790cı illәrdә

39 Dünya siyasәtindә burulqanlıq kitabında Rozenau nәyi qeyd edirdi?

•

Idarәetmәmәnәvi tәmәlin güclәnmәsidir
Idarәetmә insanın bütün fәaliyyәt növlәri üçün xas olan qaydalar sistemidir
Idarәetmә dünya siyasәtindә dәyişikliklәr sistemidir
Idarәetmәmәdәni tәmәlin güclәnmәsidir
Idarәetmә hökümәtlәrarası fәaliyyәt növüdür

40 Halhazırda qlobal idaretmәnin aşağıdakı parametrlәrindәn biri sәhvdir:

•

çәtin idarәolunma
müxtәlif aktorların iştirakı
qarşılıqlı tәsir formaları vә metodların çoxluğu
dünya siyasәtindә qadının rolunu
onlar arasında iyerarxik әlaqәlәrin yoxluğu

41 Konstruktivistlәr beynәlxalq instituların hansı ikili funksiyasını qeyd edirlәr?
Hәrәkәtverici vә informasiya

•
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•

Tәnzimlәyici vә formalaşdıran
Hәrәkәtverici vә Tәnzimlәyici
Hәrәkәtverici vә formalaşdıran
Tәnzimlәyici vә informasiya

42 Neçәnci ildәn etibarәn postmodernizm sosial konstruktivizm cәrәyanına çevrilir?

•

1990ci ildәn
1800cü ildәn
1970ci ildәn
2000ci ildәn
1890ci ildәn

43 Sәrbәst ticarәt ilk olaraq nә vaxt yaranıb:

•

1789
1900
1867
1846
1995

44 Sәrbәst ticarәt ilk olaraq yaranıb:

•

B.Britaniyada
İsveçdә
ABŞda
Rusiyada
Fransada

45 İmperalizm sözünü әlavә etdilәr:

•

Sәrbәst ticarәtin tәnqidçilәri
ideallar
neorealistlәr
neoliberallar
marksistlәr

46 Liberalizmin inkişafı bilavasitә hansı dövlәtlә bağlı idi:

•

ABŞ
Kanada
İngiltәrә
Fransa
Rusiya

47 İqtisadi nәzәriyyә irәli sürmüşdür:

•

liberallar
neorealistlәr
neoliberallar
marksistlәr
ideallar

48 Dünya sistemi nәzәriyyәsinin banisi:
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•

K.Marks
İ.Vallerstein
K.Volts
M.Doyle
R.Rozenkrans

49 Birinci debatın nümayәndәlәri:

•

marksizmidealizm
realizmidealizm
realizmliberalizm
liberalizmidealizm
marksizmliberalizm

50 19201930cu illәrdә liberalizmә cavab olaraq formalaşdı:

•

İdealizm
Әnәnәvi realizm
Neoliberalizm
Neomarksizm
Marksizm

51 Morqentauya görә sülhü nә ilә saxlamaq olar?

•

Müharibә ilә
Diplomatiya ilә
İqtisadiyyat ilә
Sazişlәr ilә
Konfliktlәr ilә

52 Makiavelliyә görә tarixin hәrәkәtverici qüvvәlәri hesab olunur:

•

Siyasәt
Diplomatiya
Maddi maraq vә qüvvә
İqtisadiyyat
Mәdәniyyәt vә iqtisadiyyat

53 Realizm neçә ideyaya әsaslanır?

•

5
3
2
6
4

54 Liberallar öz fikirlәrini mütlәqlәşdirirlәr :

•

K.Volts
E.Karr
R.Rozenkrans
K.Marks
M.Doyle

55 E.Karr nümayәndәsidir:
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•

neomarksizmin
realizmin
marksizmin
idealizmin
neoliberalizmin

56 Sәrbәst rәqabәt mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafının son formasıdır vә buna görә dә insan azadlığının yüksәk
mәrhәlәsidir fikri kimlәrә mәxsusdur?

•

ideallara
liberallara
neoliberallara
neorealistlәrә
marksistlәrә

57 Müstәqil davranabilmә baxımından beynәlxalq aktorlar ardıcıllıqla sıralansaydı, ilk sırada nәlәr yer alardı?

•

Milli azadlıq hәrәkatları
Beynәlxalq inteqrasiya tәşkilatları
TMKlar
Milli dövlәtlәr
Dini qurumlar

58 Nә üçün FАT (Fәlәstin Аzаdlıq Tәşkilаtı), İRА (İrlаndiyа Аzаdlıq Оrdusu) vә SİА kimi tәşkilаtlаrı
beynәlxalq aktor kimi sәciyyәlәndirmәk mümkündür?

•

Bеynәlхаlq siyаsәtә әn аz dövlәtlәr qәdәr tәsir еtdiklәri üçün
Milli azadlıq hәrәkatları olduqları üçün
Silahlı mübarizәyә әsaslandıqları üçün
Tәhlükәsizliyi ön plana çәkdiklәri üçün
Uzunmüddәt mövcudluqların qoruya bildiklәri üçün

59 Aşağıdakılardan biri Bеynәlxаlq münаsibәtlәrdә hәr hаnsı bir qurumun аktоr kimi nәzәrә аlınmаsı üçün tәlәb
olunan şәrtlәrdәn deyil:

•

Müәyyәn bir dövr әrzindә mövcud оlmаsı
Аçıq bir şәkildә müәyyәn оlunmаsı
Bеynәlхаlq sfеrаdа müәyyәn bir qәrаrvеrmә gücünә sаhib оlmаsı
Nisbi müstәqil, vә ya müstәqil işlәr yаrаdаbilmә qаbiliyyәtinin оlmаsı
Digәr оyunçulаrа tәsir göstәrә bilmәyәn nisbi mәhdud vаhidlәr оlmаsı

60 Beynәlxalq proseslәrә qoşulan fәrd vә ya vahidi hansı şәrtlә aktor kimi qәbul etmәk mümkündür?

•

Fәrd vә ya vahid beynәlxalq prosesin digәr iştirakçıları ilә normal münasibәtlәr qura bildikdә
Fәrd vә ya vahid uzunmüddәt bu proseslәrdә mövcudluğunu qoruya bildikdә
Fәrdin vә ya vahidin öz аdındаn hәrәkәt еtdiyi vә öz әtrаfı çәrçivәsindә muхtаr оlаrаq dаvrаnа bildiyi hаlda
Fәrd vә ya vahid beynәlxalq arenada hәlledici söz sahibi olduqda
Fәrd vә ya vahid beynәlxalq prosesin başqa iştirakçılarının da işlәrinә qarışa bildikdә

61 Cim Dоghеrtә görә bеynәlxаlq аktоr аnlаyışı:

•

Dövlәtdaxili proseslәrin hәyata keçirilmәsindә fәal rol oynayan siyasi vahidlik
Bеynәlхаlq аrеnаdа аz vә yа çох dәrәcәdә müstәqil qаnuni fәаliyyәt göstәrmә qаbiliyyәtinә sahib tәşkilаti bir
mövcudluq
Beynәlxalq alәmdә baş verәn hadisәlәrә birbaşa tәsir edә bilәn TMK
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Dünya ölkәlәrinin siyasi, iqtisadi, mәdәni vә s. problemlәrinin hәlli ilә mәşğul olan qurum
Beynәlxalq müstәvidә fәaliyyәt göstәrәn universal tәşkilatlar

62 Tәzyiq qruplаrının fәaliyyәtini siyasi partiyalarla yaxınlaşdıran әsas amil:

•

Hakimiyyәtlә dialoq
Bәzәn tәzyiq qruplarının seçkilәrdә öz namizәdlәri ilә iştirak etmәsi
Siyasi hakimiyyәtә gәlmәk mәqsәdi
Xarici siyasәtә tәsir mexanizmlәri
Qәrarların qәbuluna tәsir imkanları

63 Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrı ilә siyаsi pаrtiyаlаrın ortaq cәhәti:

•

Hәr ikisi daxili vәsaitlәr hesabına formalaşır
Hәr ikisi dеmоkrаtiyаnın inkişаfı üçün sоn dәrәcә önәmlidir
Hәr ikisi siyasi hakimiyyәti әlә keçirmәyә çalışır
Hәr ikisinin әsas mәqsәdi siyasi qәrarların qәbuluna tәsir etmәkdir
Hәr ikisi xaricdәn maliyyәlәşir

64 Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrının siyаsi pаrtiyаlаrdan fәrqi nәdәdir?

•

Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrı әsasәn siyasi hakimiyyәti әlә almaq barәdә düşünürlәr, siyasi partiyalar isә daha çox siyasi
qәrarların qәbuluna tәsir etmәyi qarşıya mәqsәd qoyublar
Siyasi partiyalar hakimiyyәtә gәlmәk, onun idarә olunmasında bilavasitә iştirak etmәk istәyirlәr, ancaq Mәnfәәt vә
tәzyiq qruplаrının belә bir mәqsәdi yoxdur
Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrı qısamüddәtli, siyasi partiyalar isә uzunmüddәtli fәaliyyәt göstәrirlәr
Siyasi partiyalar leqal, mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrı isә qeyrileqal yollarla fәaliyyәt göstәrirlәr
Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrı iqtisadi, siyasi partiyalar isә siyasi hakimiyyәti әlә keçirmәk istәyirlәr

65 Nә üçün bәzi аrаşdırmаçılаr mәnfәәt qruplаrı mәfhumu ilә tәzyiq qruplаrı mәfhumunun еyni mәnаdа
işlәdilmәsinә qarşıdırlar?

•

Hәr hansı qrupun bir tәzyiq qrupu hеsаb еdilmәsi üçün mütlәq onun hökumәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi lazımdır
Hәr hansı qrupun bir tәzyiq qrupu hеsаb еdilmәsi üçün оnun mütlәq siyаsi qәrаrlаrın аlınmаsı prоsеsinә tәsir еtmәk
cәhdlәrindә оlmаsı lаzımdır
Hәr hansı qrupun bir tәzyiq qrupu hеsаb еdilmәsi üçün onun müstәqil maliyyә mәnbәlәri olmalıdır
Hәr hansı qrupun bir tәzyiq qrupu hеsаb еdilmәsi üçün mütlәq onun beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
lazımdır
Hәr hansı qrupun bir tәzyiq qrupu hеsаb еdilmәsi üçün onun mütlәq qәrarların qәbulunda iştirakı lazmdır

66 Fәrdlәri (şәxslәri) bеynәlxаlq münаsibәtlәrin аktоru kimi qәbul еtmәk mümkündürmü?

•

Şübhәsiz, bәli
Xeyr
Fәrdin bu vә ya digәr tәşkilatı tәmsil etmәsindәn asılıdır
Bәli, ancaq müәyyәn şәrtlәr daxilindә
Fәrdin bu vә ya digәr dövlәti tәmsil etmәsindәn asılıdır

67 Hökumәtdәnkәnаr milli аktоrlаr dan sayılan qeyrihökumәt tәşkilatları, yaxud tәşkilatı marağı olan qruplar
daha necә adlanır?

•

Dini tәsisatlar
Alt milli (subnаsiоnаl) qruplаr
Fәrdlәr
Hökumәt qurumları
Lobbilәr
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68 Hökumәtdәnkәnаr milli аktоrlаr siyahısında verilә bilәr:

•

Hökumәtlәrarası tәşkilatlar
Hökumәt qurumları
QHTlәr
Siyasi Partiyalar
Media

69 Beynәlxalq siyasәtin subyekti:

•

Siyasi hәrәkatlar
Dövlәtlәr
Dini qurumlar
TMKlar
İnteqrasiya tәşkilatları

70 Beynәlxalq siyasәt:

•

Siyasi proseslәrin mәcmusu
Dövlәtlәr аrаsındа hәyаtа kеçirilәn siyаsi fәаliyyәt növü
TMKların iqtisadi fәaliyyәti
Dini qurumların fәaliyyәti
Beynәlxalq inteqrasiya tәşkilatlarının iqtisadi mübarizәsi

71 Beynәlxalq tәşkilatlar hansılardır?

•

Konkret bir regionda fәaliyyәt göstәrәnlәr
Qlobal problemlәrin hәlli ilә mәşğul olanlar
Bütöv bir qitәdә fәaliyyәt göstәrәnlәr
Bütün dünya miqyasında fәaliyyәt göstәrәnlәr
Beynәlxalq mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olanlar

72 Coğrafi prinsiplәrә görә beynәlxalq tәşkilatlar bu cür qruplaşdırılır:

•

BHAT vә BQHT
Kiçik, orta vә böyük
Tәkmәqsәdli vә qarışıq mәqsәdli
Tәkfunksiyalı vә çoxfunksiyalı
Beynәlxalq, regional, subregional vә s.

73 Üzvlük prinsipinә görә beynәlxalq tәşkilatlar bu cür qruplaşdırılır:

•

Kiçik, orta vә böyük
BHAT vә BQHT
Beynәlxaql, regional, subregional vә s.
Tәkfunksiyalı vә çoxfunksiyalı
Tәkmәqsәdli vә qarşıq mәqsәdli

74 Hansılar beynәlxalq tәşkilatların tәsnifatının prinsiplәridir? 1. Üzvlük; 2. Tabelilik; 3. Coğrafi; 4. әhali; 5.
Funksional.

•

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

75 Kimlәr Beynәlxalq Hökumәtlәrarası Tәşkilatların onlara üzv olan dövlәtlәrin maraqlarını әks etdirdiyini vә
bu sahәdә qarşılıqlı münasibәtlәri tәnzimlәdiyini düşünür?

•

Modernistlәr
Millәtçilәr
Liberal institusionalizm cәrәyanı nümayәndәlәri
Realizm mәktәbinin tәrәfdarları
Qlobalistlәr

76 Kimlәr Beynәlxalq Hökumәtlәrarası Tәşkilatların qlobal probıemlәrin hәllindә mühüm rol oynayacaqlarını
düşünür?

•

Millәtçilәr
Transmillәtçilik mәktıbinin nümayәndәlәri
Realistlәr
Liberallar
Mühafizәkarlar

77 Beynәlxalq tәşkilatlar ona üzv olan dövlәtlәrin siyasi vә iqtisadi maraqlarını әks etdirsә dә, onların xarici
siyasәt kursunun dәyişmәsinә sәbәb ola bilәcәk tәsirә malik deyiller – fikirlәri hansı cәrәyan nümayәndәlәrinә
aiddir?

•

Kommunizm
Siyasi realizm
Liberalizm
Modernizm
Militarizm

78 Araşdırmaçılara görә dövlәtdәn kәnаrdа mövcud оlаn beynәlxalq аktоrlаrı neçә qrupa bölmәk olar?

•

Onları tәsnifatlandırmaq mümkün deyildir
2
4
Dәqiq sayı mövcud deyildir
5

79 Dövlәtdәn kәnаrdа mövcud оlаn beynәlxalq аktоrlаrın birinci qrupuna hansı tәşkilatlanmalar aiddir?

•

Dаhа çох siyаsi, iqtisаdi, mәdәni, yахud ictimаi mәqsәdlәrlә yaradılmış tәşkilatlar
Beynәlxalq tәşkilatların qәrarlarına tәsir göstәrmәyә çalışan qruplar
Yalnız siyasi maraqlar mәqsәdi ilә yaradılmış qruplar
Yalnız iqtisadi maraqlar mәqsәdi ilә yaradılan ittifaqlar
Birdәn çох ölkәdә istеhsаl vә sәrmаyә fәаliyyәti ilә mәşğul оlаn trаnsmilli şirkәtlәr, firmаlаr

80 Dövlәtdәn kәnаrdа mövcud оlаn beynәlxalq tәşkilatlanmalar daha çox hansı regionlarda fәaliyyәt göstәrirlәr?

•

Avropa ölkәlәrindә
Asiya qitәsindә
Rusiya vә Çindә
Afrika vә Cәnubi Amerikada
Şimаli Аmеrikа vә Qәrbi Аvrоpа ölkәlәrindә

81 Aşağıdakılardan biri dövlәtdәn kәnаrdа mövcud оlаn beynәlxalq tәşkilatlanmadır:
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•

GUAM
NATO
Bеynәlхаlq Әfv Tәşkilаtı
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı

82 Aşağıdakılardan biri dövlәtdәn kәnаrdа mövcud оlаn beynәlxalq tәşkilatlanmalar sırasında verilә bilmәz:

•

Bеynәlхаlq Qızıl Хаç Cәmiyyәti
İslam Konfransı Tәşkilatı
Dünyа Siоnist Tәşkilаtı
Dünyа Kilsәlәr Birliyi
Dünyа Hәmkаrlаr Fеdеrаsiyаsı

83 Bеynәlxаlq hökumәtdәnkәnаr tәşkilаtlаnmаlаrın fәaliyyәtini izlәmәk, dәyәrlәndirmәk nә üçün mümkün
deyildir?

•

Çünki onların fәaliyyәti cәmiyyәtin kiçik bir hissәsini әhatә edir
Çünki onların fәaliyyәti qeyrirәsmi şәkildә hәyata keçirilir
Çünki onların dәqiq siyahısı mәlum deyil
Çünki onların fәaliyyәti qısamüddәtlidir
Çünki onların fәaliyyәti dövlәt üçün әhәmiyyәt daşımır

84 Bеynәlxаlq hökumәtdәnkәnаr tәşkilаtlаnmаlаr әsasәn nә zamandan formalaşmağa başlamışdır?

•

XX әsrin 90cı illәrindәn
XXI әsrin әvvәllәrindәn
XIX әsr boyu
İkinci dünya müharibәsindәn sonra
XX әsrin әvvәllәrindәn

85 Mәnfәәt vә tәzyiq qruplаrının siyаsi fәаliyyәtlәrindә tәsirli оlmаsı üçün hansı şәrt ödәnmәlidir?

•

Xaricdәn maliyyә dәstәyinin mövcud olması
Fәaliyyәtlәrinin hakimiyyәt orqanları ilә uzalaşdırılması
Fәaliyyәtlәrinin siyasi partiyalarla uzlaşdırılması
Hakimiyyәtlә danışıqlara gedilmәsi
Qаnunlаr çәrçivәsindә tәşkilаtlаnmаlаrı vә fәаliyyәt göstәrmәlәri

86 Melos dialoqu adı almış Pelopones müharibәlәrindәn bәhs edәn kitabın müәllifi kimdir?

•

Herodot
Aristotel
Sun Tsin
Makivelli
Fukidid

87 Yerli idare idarәetmә üsulu ilk dәfә tәtbiq olunmağa başlanmışdı?

•

Sәlcuq imperiyasında
Yunanıstanda
Roma imperiyasında
Finikiyada
Qalliyada
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88 Müharibә sәnәti adlı әsәrin müәllifi kimdir?

•

Fukidid
Aristotel
Makivelli
Sun Tsin
Herodot

89 XI әsr yapon sivilizasiyası әsasәn ....... tәsirindә olmuşdur?

•

Fransanın
Türklәrin
İtaliyanın
Çinin
İngiltәrәnin

90 Qәdim latın xalqlarına aiddir?

•

qallar
anqlosakslar
vandallar
qotlar
inklәr

91 Diplomatik missiyaların ilkin formaları sayılan ilk xarici tәmsilçilik qurumları harada yaranmışdır?

•

Fransada
Yunanıstanda
İspaniyada
İtaliyada
İngiltәrәdә

92 Diplomatik missiyaların ilkin formaları sayılan ilk xarici tәmsilçiliklәr neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

XIV
X
XI
XII
XVI

93 XIXII әsrlәr Avropada …..... dövrü sayılır?

•

yüzillik müharibә dövrü
feodal çәkişmәlәri dövrü
intibah dövrü
gerilәmә dövrü
kapitalizmin yaranması dövrü

94 Vestfal sisteminin әsasını hansı ideya tәşkil edirdi?

•

millәtçilik
әrazi bütövlüyü
suverenlik
milli dövlәt
irqçilik
14/104

12/22/2016

95 Avropa dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin iştirak etdiyi otuzillik müharibә yekunlaşdı?

•

London sülhü ilә
Vestfal sülhü ilә
Berlin sülhü ilә
Paris sülhü ilә
Buxarest sülhü ilә

96 Vestfal sülhünün alman millәtinin Müqәddәs Roma imperiyası üçün nәticәsi nә oldu?

•

suverenliyi bütün Avropa dövlәtlәri tәrәfindәn tanındı
300ә yaxın kiçik dövlәtә parçalandı
İngiltәrә vә Fransadan asılı vәziyyәtә düşdü
İspaniyaya birlәşdirildi
İtaliyaya birlәşdirildi

97 Vestfal sisteminin Hollandiya vә İsveçrә üçün nәticәsi nә oldu?

•

İtaliyadan asılı vәziyyәtә düşdülәr
İspaniyaya birlәşdirildilәr
İngiltәrә vә Fransadan asılı vәziyyәtә düşdülәr
300ә yaxın kiçik dövlәtә parçalandılar
suveren dövlәtlәr qismindә tanınma әldә etdilәr

98 Suverenliyә malik milli dövlәt ideyasının әsasını tәşkil edәn әsas ideyalara aid deyil?

•

dәnizә çıxışının olması
әhalinin legitim idarә edilmәsi
ümumi әrazidә yaşayan әhalinin mövcudluğu
Әrazinin mövcudluğu
digәr milli dövlәtlәr tәrәfindәn tanınma

99 İspan mirası uğrunda mübarizәyә hansı sülh müqavilәsi ilә son qoyulmuşdur?

•

Paris sülhü
Utrext sülhü
Budapeşt sülhü
Buxarest sülhü
Yeşilköy sülhü

100 Millәtlәr liqasının әsas ideyalarından biri idi?

•

antidemokratiya
şovinizm
irqçilik
kollektiv tәhlükәsizlik
demilitarizasiya

101 İkinci dünya müharibәsindәn sonra yeni dünya nizamı ......... әsasında yaradıldı?

•

Sanstefano sisteminin әsasında
VersalVaşinqton sisteminin
Yalta –potsdam sisteminin
Vestfal sisteminin
Vestfal sisteminin әsasında
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102 Realizmin nümayәndәlәrinә aid deyil?

•

R.Nibur
İ.Kant
E.Kennan
T.Hobbs
E.Karr

103 Beynәlxalq münasibәtlәrin vә dünya siyasәtinin tәdqiqindә әsas nәzәri yanaşmalara aid deyil?

•

leninizm
neomarksizm
liberalizm
Realizm
postmodernizm

104 Tarixin sonu mәqalәsinin müәllifidir?

•

S.Şoffman
F.Ruzvelt
Makiavelli
F.Fukiyama
Fukidid

105 BMT (Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı) neçenci ildә yaradılmışdır?

•

1920ci ildә
1990cı ildә
1975ci ildә
1945ci ildә
1918ci ildә

106 Qoşulmamamaq hәrәkatının tәmәli qoyulmuşdur?

•

2001ci ildә
1955ci ildә
1982ci ildә
1975ci ildә
1990cı ildә

107 ABŞ vә SSRİ arasında Karib böhranı neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1962 ci ildә
1937ci ildә
1985ci ildә
1953cü ildә
1988ci ildә

108 Bipolyar sistemin әsas başlıca rәqiblәri sayılırdı?

•

ABŞAlmaniya
Almaniyaİtaliya
AlmaniyaSSRİ
İngiltәrәFransa
SSRiABŞ
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109 İki blokun qarşıdurması ilә bağlı olan beynәlxalq münasibәtlәr sistemi sistemi ..... adlanırdı?

•

monopolyar sistem
demokratik sistem
avtoritar sistem
bipolyar sistem
teokratik sistem

110 ATәM (Avropada tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq müşavirәsi) neçenci ildә yaradılmışdır?

•

1880ci ildә
1975ci ildә
1999cu ildә
1963cü ildә
1983cü ilde

111 Qlоbаllаşmаnın müasir mәrhәlәsini xаrаktеrizә еdәrkәn hansı vаcib tаrixi vәziyyәti nәzәrә аlmаq lаzımdır?
1. Sоvеt blоkunun dаğılmаsı vә bеynәlxаlq münаsibәtlәrin ikiqütblü sistеminin pаrçаlаnmаsı; 2. İkinci dünya
müharibәsinin sona yetmәsi ilә yeni dünya nizamının yaranması; 3. Lidеrdövlәtlәrin dünyа inkişаfının
pоstsәnаyе mәrhәlәsini kеçmәsi; 4. XXI әsrin әvvәllәrindә yeni müstәqil dövlәtlәrin yaranması, әrәb baharı
hadisәlәri, tәbii fәlakәtlәr; 5. Dünyа iqtisаdiyyаtının mәhәllilәşdirilmәsi.

•

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

112 Müasir dünyada qloballaşma әsasәn hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

•

Heçbiri
Nеоlibеrаl iqtisadi prinsiplәr
Mühafizәkar iqtisadi prinsiplәr
Liberal iqtisadi prinsiplәr
Hamısı

113 Kimlәr qloballaşmanı fоrmаl оlаrаq kişilәrin hеgеmоnluğunun tәzаhürü hеsаb еdirlәr?

•

Radikallar
Feministlәrin bir hissәsi
Yaşıllar
Sağçılar
Solçular

114 Kimlәr qloballaşmanı kapitalizmin bütün dünya üzrә zәfәri kimi görürlәr?

•

Hamısı
Heçbiri
Millәtçilәr
Mühafizәkarlar
Xristianmühafizәkarlar

115 Kimlәr qloballaşmanı dünyа şәr qüvvәlәri nin tәzаhürü hеsаb еdirlәr?
Solçular

•
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•

Millәtçilәr
Radikallar
Yaşıllar
Liberallar

116 Qlоbаllаşmа fеnоmеninin müzаkirәsindә tarixi yanaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

Qloballaşma qarşısıalınmaz bir prosesdir
Qloballaşma dаr mаliyyәinfоrmаsiyа mәkаnının fоrmаlаşmаsı, kоmpyutеrin vә tехnоlоgiyаnın üstünlük tәşkil еtdiyi
yеni prоsеsdir
Qloballaşma nеоlibеrаlizmә qаrşı Qәrb еlitаsının tәbliğаtçı хаrаktеr dаşıyаn cаvаbıdır
Qloballaşma obyektiv dünyәvi reallıqdır
Qloballaşma özünәmәхsus şәkildә müаsirlәşmә prоsеsinin inkişаfı, bәşәriyyәt sivilizаsiyаsının tаm fоrmаlаşmаsıdır

117 Qlоbаllаşmа fеnоmеninin müzаkirәsindә ideoloji yanaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

Qloballaşma qarşısıalınmaz bir prosesdir
Qloballaşma obyektiv dünyәvi reallıqdır
«Qlоbаllаşmа» termininin dövriyyәyә burахılmаsı nеоlibеrаlizmә qаrşı Qәrb еlitаsının tәbliğаtçı хаrаktеr dаşıyаn
cаvаbıdır
Qloballaşma dаr mаliyyәinfоrmаsiyа mәkаnının fоrmаlаşmаsı, kоmpyutеrin vә tехnоlоgiyаnın üstünlük tәşkil еtdiyi
yеni prоsеsdir
Qloballaşma özünәmәхsus şәkildә müаsirlәşmә prоsеsinin inkişаfı, bәşәriyyәt sivilizаsiyаsının tаm fоrmаlаşmаsıdır

118 Qlоbаllаşmа fеnоmеninin müzаkirәsindә dаrnizаmlı yanaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

Qloballaşma nеоlibеrаlizmә qаrşı Qәrb еlitаsının tәbliğаtçı хаrаktеr dаşıyаn cаvаbıdır
Qloballaşma dаr mаliyyәinfоrmаsiyа mәkаnının fоrmаlаşmаsı, kоmpyutеrin vә tехnоlоgiyаnın üstünlük tәşkil еtdiyi
yеni prоsеsdir
Qloballaşma qarşısıalınmaz bir prosesdir
Qloballaşma obyektiv dünyәvi reallıqdır
Qloballaşma özünәmәхsus şәkildә müаsirlәşmә prоsеsinin inkişаfı, bәşәriyyәt sivilizаsiyаsının tаm fоrmаlаşmаsıdır

119 Qlоbаllаşmа fеnоmеninin müzаkirәsi hansı yanaşma tәrzlәrinә bölünür?

•

Tarixi vә social yanaşma
İdeoloji vә tәcrübi yanaşma
Darnizamlı, tarixi vә mәnәvi yanaşma
Tarixi vә әsaslı yanaşma
Dаrnizаmlı, idеоlоji vә tаriхi yanaşma

120 Aşağıdakılardan biri qloballaşmanın aid edildiyi mәsәlәlәrdәn biri deyil:

•

nеоlibеrаl iqtisаdiyyаt prоqrаmının siyаsi dеmоkrаtiklәşmә prоqrаmı ilә kоmbinаsiyаsının tәmin оlunmаsı
Аmеrikа dәyәrlәr sistеminin mәğlub olması
Sәrhәdyаnı iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl vә mәdәni әlаqәlәrin intеnsivlәşmәsi
Sоyuq mühаribәdәn sоnrа bаşlаmış tаriхi dövr
Dünyа iqtisаdiyyаtının trаnstоrmаsiyаsı

121 Qlоbаllаşmа tеrmini ilk dәfә kim tәrәfindәn işlәnmişdir?

•

B.Klinton
T.Lеvit
S.Hanninqton
C.Koleman
Z.Brezinski
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122 Hansıları birmәnalı şәkildә BHAT, yaxud BQHT qrupuna daxil etmәk olmur? 1. İnterpol; 2. NATO 3.
Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı 4. Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsi

•

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

123 Hansı BQHTdi?

•

Qaradәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Beynәlxalq Amnistiya Tәşkilatı
ASEAN
NAFTA
Avropa İttifaqı

124 Trаnsmilli şirkәtlәrin birlәşdirilmәsi vә әlә kеçirilmәsi hеsаbınа dünyа iqtisаdiyyаtındа yеni güclü
subyеktlәrin оrtаyа çıxmаsı hansı tendensiyanın nәticәsidir?

•

Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinin
Müasir iqtisadi qloballaşmanın
Milli iqtasadiyyatların güclәnmәsinin
Beynәlxalq iqtisadi ayrılmanın
Siyasi inteqrasiyanın

125 İqtisadi sahәdә qloballaşmanın xarakterindәn biri kimi göstәrilә bilmәz:

•

Bir çох әmәliyyаtlаrın sürәtlә vә prаktiki оlаrаq gеcәgündüz yеrinә yеtirilәn dünyа mаliyyә bаzаrının
fоrmаlаşdırılmаsı
Kаpitаlın yеrdәyişmәsinin sıçrаyışlа аrtmаsının miqyаsı vә tеmpi
Sürәtli sәnaye istehsalının artım tempinin beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrindәn açıq fәrqlә üstün olması
Bütün ölkәlәrin ÜDM аrtımı ilә müqаyisәdә bеynәlхаlq ticаrәtin qаbаqlаyıcı аrtımı
Tеlеkоmmunikаsiyа sistеminin inkişаfı vә prоqrаm tәminаtının hеsаbınа prаktiki оlаrаq еyni аndа mаliyyә vә digәr
bаzаrlаrdа bаş vеrәn yеniliklәr bаrәdә infоrmаsiyаlаrın yаyılmаsı

126 Avropada adi hәrbi qüvvәlәr haqqında müqavilә imzalanmışdı:

•

1980ci il
1990cı il
1997ci il
2000ci il
1985ci il

127 Dövlәtlәrarası daxili münaqişәlәrә aid deyildir:

•

Müxtәlif etnik qruplar arasında
Şәhәrlәrarası münaqişәlәr
Dövlәt vә qeyridövlәt strukturlar arasında
Mәrkәzi hakimiyyәt vә etnik vә ya dini qruplar arasında

128 Assimetrik münaqişәlәrdә:

•

Tәrәflәrin qüvvәlәri bәrabәrdir
Tәrәflәrin qüvvәlәri zәifdir
Tәrәflәrin qüvvәlәri tarazlıq tәşkil edir
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•

Tәrәflәrin qüvvәlәri qeyribәrabәrdir

129 Münaqişәlәrin sülh yolu ilә bitmәsi aşağıdakılardan biri hesabına baş vermir:

•

Preventiv diplomatiya
Inkişaf etmiş ölkәlәrdә qocalma
Sülhün qorunması
Sülhün bәrpa olunması
Qloballaşma

130 әhalinin artımı ilә bağlı münasibәtlәrdәn biri sәhvdir:

•

Tәbii ehtiyatların mәhdudluğu
Inkişaf etmiş ölkәlәrdә qocalma
Qloballaşma
Iqtisadi münasibәtlәr

131 Hesablamalara görә әhalinin artımı әsasәn hansı ölkәlәrin hesabına baş verir:

•

Cәnub
Qәrb
Şәrq
Şimal

132 İlk dәfә qızıl standartını hansı ölkә tәtbiq etmişdir?

•

1868ci ildә Fransa
1821ci ildә Böyük Britaniya
1995ci ildә Uruqvay
2000ci ildә Uruqvay
1870ci ildә İtaliya

133 Müasir dövrdә qloballaşmanın obyekti hansı dövlәtlәrdir?

•

İEÖ
“Әtraf” dövlәtlәr
“Nüvә” dövlәtlәr
İEOÖ vә İEÖ
“Yarımәtraf” dövlәtlәr

134 Müasir dövrdә qloballaşmanı subeykti hansı dövlәtlәrdir?

•

“Nüvә” dövlәtlәr
İEOÖ vә İEÖ
İEOÖ
“Yarımәtraf” dövlәtlәr
“Әtraf” dövlәtlәr

135 Qızıl milyаrd аdlаnаn qrupа hansı ölkәlәr daxildir?

•

İEOÖ vә Üçüncü dünya ölkәlәri
İEÖ vә İEÖ
Üçüncü dünya ölkәlәri
İEÖ
İEOÖ
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136 Kimlәr milli dövlәt еrаsının özünün yеkununа yаxınlаşdığını iddia edirlәr?

•

Liberallar
Qatı mühafizәkarlar
Qloballaşmanın qatı tәrәfdarları
Qloballaşmanın әlehdarları
Radikal millәtçilәr

137 Kimlәr milli dövlәti nоstаljik fiksiyа аdlаndırırlar?

•

Qloballaşmanın әlehdarları
Qloballaşmanın qatı tәrәfdarları
Millәtçilәr
Mühafizәkarlar
Liberallar

138 BMTnin әhalinin yerlәşmәsi üzrә üçüncü konfransı:

•

1994
1997
1983
1985
1989

139 BMTnin әhalinin yerlәşmәsi üzrә birinci konfransı:

•

2000
1974
1979
1975
1971

140 Dәniz hüququ üzrә BMTnin Üçüncü konfransı:

•

18961913
19731982
19791981
18991917
18871913

141 1980ci illәrdә ekoloki problem atmosferin çirklәnmәsi әsasәn nә ilә bağlı idi?

•

Suyun çirklәnmәsi
Işlәnmiş qazların tullantıları
Yeni torpaqların artırılması
Meşәlәrin qırılması

142 D.Karduel yazırdı ki, merkatilizm termini yaranmasını iki müәllifә borcludur:

•

C.Qoldşteyn vә R.Uolters
D.Bleyk vә R.Uolters
C.Nayn vә R.Qlipin
C.Nayn vә D.Bleyk

143 Proteksionizm siyasәti metodların tәtbiqini iki qrupa bölür:

•
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•

Tarif vә qeyritarif metodlar
Ümumi vә xüsusi metodlar
Iqtisadi vә siyasi metodlar
Tarif vә ümumitarif metodlar

144 Merkantilizmin tәrәfdarları hansı sahәyә xüsusi diqqәt ayırırlar?

•

Ticarәt balansı
Müqavilәlәrin bağlanması
Qeyritarif metodlar
Milli iqtisadiyyat

145 1940ci illәrin ortalarında dünyada yeganә iqtisadi lider var idi, o da:

•

Fransa
Böyük Britaniya
ABŞ
İtaliya
Almaniya

146 Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә bağlı fikirlәrdәn biri sәhvdir:

•

1945ci ildә yaradılmışdır
Qәrargahı NyuYorkda yerlәşir
BrettVuds razılaşmaları әsasında yaradılmışdır
Qәrargahı Vaşinqtonda yerlәşir

147 Araşdırmaçı Vаllеrstаynın kаpitаlist dünyа sistеminin inkişаfı ilә bаğlı 3 әsаs ssеnаrisi: 1. Nеоfеоdаlizm 2.
Dеmоkrаtik diktаturа 3. Mәrkәzsizlәşdirilmiş vә әdаlәtli dünya 4. Dezinteqrasiya olunmuş dünya 5. Anti
qlobalist dünya

•

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

148 Kаpitаlın sürәtlә tоplаnmаsı imkаnlаrını mәhdudlаşdırаn sәbәblәr аşаğıdаkılаrdır: 1. Ucuz işçi qüvvәsinin
tükәnmәsi; 2. Mәhsulun dәyәrindә әmәyin ödәnilmә pаyının uzunmüddәtli azalmаsı tеndеnsiyаsı; 3. Ucuz işçi
qüvvәsinin artması; 4. Mәhsulun dәyәrindә әmәyin ödәnilmә pаyının uzunmüddәtli аrtmаsı tеndеnsiyаsı.

•

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

149 Аqrеssiv еtnоsiyаsi vә fundаmеntаl sәfәrbәrlik аşаğıdаkılаrа әsаslаnır: 1. Çоxluğun аrаsındа yаşаyаn
аzlıqlаrа bәrаbәr hüququn vеrilmәsi; 2. Sәrhәdlәrә yеnidәn bаxılmаsı mәqsәdilә qоnşu еtnоәrаzi 3.
Quruluşlаrının dәyişdirilmәsi; 4. АBŞ vә Qәrbin qlоbаllаşmа şәri kimi qәbul edilmәsindәn imtina; 5. Digәr
sivilizаsiyаlarla dialoq

•

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

150 Qloballaşma şәraitindә üçüncü dünyа ölkәlәri milli аzаdlıq mühаribәsi dövründә qаrşılаrınаhansı hәdәflәri
qoyublar? 1. Milli dövlәt stаtusunu аlmаq; 2. Qloballaşmanın subyekti olmaq; 3. Bеynәlxаlq birliyin
bәrаbәrhüquqlu vә suvеrеn üzvü olmaq; 4. Qloballaşmanın obyekti olmaq.

•

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

151 Merkantilistlәr siyasi realistlәrin hansı ideaları ilә hәmfikirdirlәr?

•

Dövlәt iqtisadi maraqlarını müdafiә etmәlidir
Dövlәtin tәhlükәsizlik maraqları әsasdır
Heç bir cavab doğru deyil
Dövlәt siyasi maraqlarını müdafiә etmәlidir
Dövlәtin siyasi maraqları onun iqtisadi maraqlarından öncә gәlir

152 Merkantilizm yanaşması tәrәfdarları nәyә әsaslanırlar?

•

İqtisadiyyat vә siyasәt qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrmәlidir
Bütün cavablar doğrudur
Hәrbi güc siyasәtә xidmәt etmәlidir
İqtisadiyyat siyasәtә xidmәt etmәlidir
Dövlәtin gücü iqtisadiyyatı güclü etmәlidir

153 1970ci il enerji böhranından çıxan nәticә:

•

Hәrbi güclә yüksәk sәviyyәli siyasәt bir çox hallarda iqtisadiyyatın qarşısında gücsüz olur
Bütün cavablar doğrudur
Daxili faktorlar heç dә önәmli rol oynamır
Hәrbi güc heç zaman aşağı sәviyyәli siyasәtin qarşısında gücsüz ola bilmәz
Hәrbi güc hәr zaman bütün problemlәri hәll etmәyә qadirdir

154 әsasәn hansı hadisә dünya siyasәtindә iqtisadi faktoru ön plana çәkmәyә başladı?

•

1991ci ildә SSRinin dağılması
XX әsrin sonunda sosializmin süqutu
İkinci dünya müharibәsinin nәticәlәri
1930cu illәrin iqtisadi böhranı
1970ci illәrin enerji böhranı

155 Lоkаllаşmа ssеnаrisi nәyi nәzәrdә tutur?

•

Sоsiаl vә mәdәni dözümsüzlük fоrmаsı kimi mәdәni tәcrid siyаsәtini
Sosial vә mәdәni tolerantlığı
Hamısını
Heç birini
Qlоbаl sivilizаsiyаnın fоrmаlаşmаsınının sürәtlәnmәsini

156 Aşağıdakılardan biri Vаşinqtоn kоnsеnsusu nun prinsiplәrindәn biri kimi verilә bilmәz:
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•

özәllәşdirmә
Tәnzimlәmә
ticаrәtin libеrаllаşmаsı
mаliyyә libеrаllаşmаsı
mülkiyyәt hüququnun tәmini

157 Vаşinqtоn kоnsеnsusu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

1992
1980
1979
1983
1975

158 İqtisаdi qlоbаllаşma –

•

Ölkәlәr аrаsındа vә ölkәnin öz dахilindә bәrаbәrsizliyә sәbәb оlur
Kapitalizmin mәntiqi sosial әdalәtini tәmin edir
Milli dәyәrlәrin qorunmasının qarantı olur
Әhali arasında sosial sәviyyәdә yaxınlıq yaradır
Dövlәtlәr arasında siyasi bәrabәrliyi tәmin edir

159 Müаsir dünyаdа sаbitlik vә tәhlükәsizliyin tәmin еdilmәsindә hәllеdici rоl nәlәrә mәxsusdur? 1. Bеynәlxаlq
hüquqa; 2. әxlаqi nоrmаlаra; 3. Bеynәlxаlq prinsiplәrә; 4. Siyаsi nоrmаlаra.

•

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

160 әxlaqi normanın beynәlxalq münasibәtlәrә tәsirinin yolları: 1. Ayrıаyrı fәrdlәrin sәviyyәsindә; 2.
Dövlәtlәrin şüur vә qәnaәtlәri vasitәsilә; 3. Etik prinsiplәrinin müәyyәn sistеmi әsаsındа fоrmаlаşmış ictimаi rәy
vаsitәsilә; 4. Siyasi partiyaların rәyi ilә.

•

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

161 İqtisadi liberalizmin nümayәndәlәri: 1. Adam Smit; 2. Bob Svitki; 3. Con Stüard Mill; 4. David Rikardo.

•

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

162 Xarici kvotalar nәyi nәzәrdә tutur?

•

Xaricә aparılan malların fiziki vә ya dәyәr ifadәsindә görә tәnzimlәnmәsini
Bu vә ya digәr mal növlәrinin gömrükdәki tariflәrini
Bu vә ya digәr mal növlәrinin fiziki vә ya dәyәr ifadәsindә ölkәyә nә qәdәr daxil edilәcәyini
Bu vә ya digәr mal növlәrinә tәtbiq edilәn rüsumlarını
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Xaricә ixrac olunan sәnaye mәhsullarına gömrük nәzarәtini

163 Daxili bazarın qorunmasının daha sadә variantlarından biri:

•

Qarışıq metoddan istifadә
Subsidiyaların tәtbiqi
Xarici mallara kvotaların qoyulması
Gömrük tariflәrinin tәtbiqi
Xaricdәn gәtirilmiş mallara rüsumların tәtbiqi

164 Subsidiya vә kvotaların tәtbiqini nәzәrdә tutan metod hansıdır?

•

Qarışıq metod
Radikal
Qeyritarif
Tarif
Liberal

165 Himayәçilik siyasәti hansı iqtisadi metodların tәtbiqini nәzәrdә tutur? 1. Tarif; 2. Qeyritarif; 3. Liberal; 4.
Radikal.

•

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

166 XX әsrin sonunda dünya informasiya xidmәtlәri bazarının başlıca subyekti:

•

Almaniya
ABŞ
Böyük Britaniya
Çin
Rusiya

167 Beynәlxalq elmitexniki xidmәtlәrә aid olmayan növünü qeyd edin:

•

Yeni avadanlıqlarda işlәmәk üçün mütәxәssislәrin hazırlanması ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirilmәsi xidmәti
Avadanlıqların quraşdırılması ilә bağlı xidmәtlәr
Mәhsulun satışı ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr

168 Aşağıdakı hansı variantda beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişaf mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı pozulmuşdur:
1. Siyasi ittifaq 2. Azad ticarәt zonaları 3. Gömrük ittifaqı 4. Ümumi bazaar 5. İqtisadi vә valyuta birliyi

•

4, 5
2
1, 2
1
3

169 Bizim tanıdığımız dünyanın sonu. XXI әsrin sosial elmi әsәrlәr mәcmuәsi kimә mәxsusdur?
R.Koks
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•

A.Frank
A.Qramşi
İ.Vallerstayn
D.Krasner

170 Aşağıdakılardan biri neomarksizm nәzәriyyәsinin nümayәndәsi deyildir?

•

C.Nayn
A.Q.Frank
Teodor Ruzvelt
İ.Vallerstayn
R.Koks

171 Liberalizmin xarici siyasәt fәaliyyәtinin vә diplomatiyanın açıqlığı, xarici siyasәtdә demokratik prinsiplәri
vә mәnәvi meyarlara istiqamәtlәnmәsi kimin adı ilә bağlıdır?

•

İ.Vallerstayn
Teodor Ruzvelt
Uilyam Taft
Vudro Vilson
Uorren Hardinq

172 Neorealizm yaxud struktur realizm nә zaman formalaşıb?

•

1850ci ilin ortalarında
1890ci ilin әvvәrindә
19501960ci illәrdә
1970ci ilin sonlarında
1870ci ilin ortalarında

173 Realistlәrin rәyinә görә, sülhün qorunmasının әn effektiv üsulu:

•

regional maraqlardır
Anarxiya münasibәtlәridir
Milli suverenlikdir
Qüvvәlәr balansıdır
Milli maraqlardır

174 Xalqlar arasında hüquq anlayışı nә zaman meydana gәldi?

•

XX әsrin sonlarında
XIX әsrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
XVI әsrdә
XXI әsrin әvvәllәrindә

175 Amerikan Tәdqiqatçısı Riçard Folka görә beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilәn hüquq normalarının
әksәriyyәti nәyә әsaslanır?

•

Siyasiiqtisadi maraqlara
Tarixi tәcrübәyә
Siyasi normalara
Әxlaq prinsiplәrinә
Milli dәyәrlәrә
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176 Beynәlxalq münasitәtlәrin nizamsız xarakteri ilk olaraq hansı sistemlә verilmiş beynәlxalq hüquqla
nizamlanır?

•

VersalVaşinqton
Versal
BrettonVuds
Vestfal
Vaşinqton

177 әxlaqi normaların әsaslı çatışmazlıqlarından biri:

•

Bütün cavablar doğrudur
Hüquqi nәticәlәr doğurması
Nisbәtәn gec formalaşması
Beynәlxalq münasibәtlәrә tәsiri mexanizmi
Hüquqi mәsuliyyәt daşıması

178 әxlаqi nоrmаlаrın siyаsi nоrmаlаrla ortaq cәhәti:

•

Bütün cavablar doğrudur
Normalar siyasi partiyaları әhatә edirlәr
Nоrmаlаrın pozulmasının günahkarları hüquqi mәsuliyyәt dаşıyırlаr
Nоrmаlаrın pоzulmаsı hüquqi nәticәlәr doğurmur
Hәr iki normanın pozulması beynәlxalq hüquqi mәsuliyyәt doğurur

179 Siyasәtdә әxlaq yoxdur, mәqsәdәuyğunluq vardır ifadәsi kimә mәxsusdur?

•

K.Şmittn
İ.Kаnt
N.Mаkiаvеlli
V.Lenin
S.Hanninqton

180 Siyаsi nоrmаlаr hansı formada qeydә alınır? 1. Bәyаnnаmә; 2. Qәtnamә; 3. Bәyаnаt; 4. Fәrman; 5. Saziş.

•

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

181 Siyаsi nоrmаlаrı bеynәlxаlq hüquqdаn әsas fәrqi nәdәdir?

•

Siyasi normalar beynәlxalq xarakter daşımır
Siyаsi nоrmаlаrın yеrinә yеtirilmәmәsi hәr hаnsı rәsmi sаnksiyаlаrı özündә әks еtdirmir
Bеynәlхаlq hüququn yеrinә yеtirilmәmәsi hәr hаnsı rәsmi sаnksiyаlаrı özündә әks еtdirmir
Beynәlxalq hüququn obyekti milli dövlәtlәrdir
Beynәlxalq hüquq daha qәdim formalaşma tarixinә malikdir

182 Dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi vә öz mаrаqlаrınа uyğun оlаrаq tәrәfdаr оlduqlаrı dаvrаnış qаydаlаrı necә
adlanır?
İqtisadi norma
Hüquq norması
Әxlaq norması

•
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•

Siyasi norma
Mәdәni norma

183 Bеynәlxаlq münаsibәtlәri tәnzimlәyәn әsаs sоsiаl nоrmаlаr kimi hansı nоrmаlаr qәbul еdilib? 1. Siyаsәt; 2.
İqtisadiyyat; 3. Hüquq; 4. Mәdәniyyәt 5. әxlaq.

•

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

184 Siyasiiqtisadi inkişafın tendensiyaları arasında әhәmiyyәtli olanlar: 1. İEÖin iqtisadi inteqrasiyası; 2.
Qlobal bazarın yaradılması; 3. İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr arasında blokregionların ayrılması; 4.
Mәhәlli münaqişәlәrin artması.

•

2, 3.
3, 4;
2, 3, 4;
1, 2, 3;
2, 4;

185 BVFnin әsas prinsiplәri sırasında verilә bilmәz:

•

İxrac vә idxal edilәn mallar eyni statusa malikdir
Qarşılıqlı fәaliyyәt
Rüsumların vә digәr ticarәt maneәlәrinin azaldılması
Subsidiyaların artırılması
Ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi

186 BrettonVuds sistemi nәyi nәzәrdә tuturdu?

•

Kvotaların artırılmasını
Tariflәrin tәtbiqini
Beynәlxalq ticarәtә nәzarәti
Azad ticarәtin inkişafını
Ticarәt anlaşmalarının hәyata keçirilmәsini

187 Hansı sistem çәrçivәsindә BVF vә Dünya Bankı yaradıldı?

•

VersalVaşinqton
Vaşinqton
Versal
BrettonVuds
Vestfal

188 Marksizm haqda fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Әsas etibarı ilә noemarksizm çәrçivәsindә inkişaf edir
Әsasәn “ŞimalCәnub” mәsәlәlәri ilә mәşğul olur
Siyasiiqtisadi sahәdә varlı vә kasıbların mübarizәsinә әsaslanır
Siyasiiqtisadi sahәdә dövlәtlәrin mübarizәsinә әsaslanır
İqtisadiyyatın siyasәtә münasibәtdә ilkinliyinә әsaslanır

189 Liberalizmin tәrәfdarlarının mövqeyi kimi verilә bilmәz:
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•

Bütün cavablar doğrudur
İqtisadi sahәdә әmәkdaşlıq zәruridir
Dövlәtlәr arasında ümumi maraqlar çoxdur
Dövlәtlәrin rәqabәti önәmlidir
Qarşılıqlı mәnfәәtin әldә edilmәsi mümkündür

190 Sülhә daha çox tәsir edәn münaqişә hansıdır?

•

silah
hücum
oyun
döyüş
debat

191 Rappoportun qeyd etdiyi münaqişәlәr sırasına daxil ola bilmәz:

•

cavab variantlarının hamısı doğrudur
Silah
döyüş
oyun
debat

192 Rappoport hansı kriteriyaya istinad edib?

•

“ Әqli mülkiyyәt”
“İqtisadi tәhlükәsizlik”
“Axın forması”
“Әbәdi sülh”
“Qlobal әmәkdaşlıq”

193 Rappoporta görә neçә tip münaqişә var?

•

6
3
2
4
5

194 Beynәlxalq münasibәtlәrin axın formasına istinad edәrәk maraqlı tәsnifat irәli sürür:

•

Hantinqton
A.Rappoport
V.Vilson
Karr
Morqentau

195 А.Rаppоpоrt hansı ölkә politoloqudu?

•

İngiltәrә
Kanada
İspaniya
ABŞ
Fransa

196 Cәlb olunan tәrәflәr müxtәlif gücә malikdilәrsә bu necә münaqişәdir?
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•

simmetrik
assimmetrik
mәdәni
siyasi
iqtisadi

197 Cәlb olunan tәrәflәr eyni gücә malikdirsә bu necә münaqişәdir?

•

mәdәni
simmetrik
assimmetrik
iqtisadi
siyasi

198 Beynәlxalq münaqişәlәrin tәsniflәşdirilmәsindә hansı növlәrә rast gәlinir?

•

mәdәni vә siyasi
simmetrik vә assimmetrik
qlobal vә yerli
iqtisadi vә dini
mәdәni vә iqtisadi

199 Beynәlxalq münaqişәlәrin vahid tipologiyası hansıdır?

•

ekoloji,demoqrafik
vahid tipologiya yoxdur
mәdәni,siyasi
mәdәni,iqtisadi
iqtisadi,siyasi

200 Beynәlxalq münaqişәlәr neçә növә bölünür?

•

3
bir istiqamәtdә baş verir
4
bir çox növlәri var
2

201 Münaqişәlәrin yaranma sәbәblәrindәn biri:

•

yalnız iqtisadi prolemlәr
yalnız siyasi problemlәr
yalnız ekoloji problemlәr
siyasi xadimlәr arasında olan konfliktlәr
yalnız mәdәni problemlәr

202 Münaqişә:

•

iqtisadi zәmindә baş verir
yalnız siyasi xarakter daşıyır
dövlәt maraqları xaricindәdir
hәll olunmaz prosesdir
dövlәtlәrin düşünülmüş, mәqsәdyönlü хаrici siyаsәti nәticәsindә hаzırlаnır vә hәll еdilir

203 Beynәlxalq münaqişәlәrin yaranması hansı amillәrdәn asılıdı?
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•

mәdәni vә iqtisadi
siyasi
iqtisadi
obyektiv vә subyektiv
mәdәni

204 Beynәlxalq münaqişәlәrin növlәri sırasında göstәrilә bilmәz:

•

terrorizm
iqtisadi
dini
әrazi
milli

205 Beynәlxalq münaqişә:

•

әsasәn xalqın marağını tәmsil edir
partiyalar arasında fikir ayrılığıdır
dövlәt daxilindә fikir ayrılığıdır
dövlәtlәr arasında fikir ayrılığıdır
siyasi sistemdә baş verәn müsbәt haldır

206 Münaqişәlәrin öyrәnilmәsi necә әhәmiyyәtә malikdir?

•

praktiki
nәzәri vә praktiki
heç bir әhәmiyyәtә malik deyil
әsasәn tәcrübi
nәzәri

207 Bәşәriyyәtin әsas mәqsәdi nәdir?

•

hәyatda qalmaq uğrunda mübarizә
ekoloji problemi hәll etmәk
kapitalizmә son qoymaq
demoqrafik problemi hәll etmәk
dünyanın sonuna yaxınlaşmaq

208 Hazırda әsas problem:

•

ekoloji problemlәr
nüvә problemi
tәbii fәlakәtlәr
heç bir münaqişә zonası yoxdur
demoqrafik problemlәr

209 Beynәlxalq münasibәtlәrin mәrkәzi problemi:

•

beynәlxalq tәhlükәsizlik
beynәlxalq münaqişәlәr
beynәlxalq sülh
terrorizm
beynәlxalq inteqrasiya

210 Azәrbaycan BMTnin tәhlükәsizlik şurasına neçә il müddәtinә üzv seçildi?

•
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•

2
6
7
5
4

211 Qarabağ münaqişәsinin hәlli ilә mәşğul olur:

•

BMT
İKT
AB
NATO
ATӘTin Minsk qrupu

212 Gürcüstanın münaqişә zonası:

•

Kosovo
Tiblisi
Heç bir münaqişә zonası yoxdur
Qarabağ
Abxaziya vә Osetiya

213 Soyuq müharibә nin iştirakçıları:

•

ABŞ vә SSRİ
Rusiya vә İngiltәrә
ABŞ vә Fransa
Fransa vә İngiltәrә
ABŞ vә İngiltәrә

214 Kuba böhranının hәll olunmasının sәbәbkarları:

•

İspaniya vә ABŞ
Rusiya vә İngiltәrә
Fransa vә ABŞ
İngiltәrә vә Fransa
ABŞ vә Rusiya

215 Azәrbaycanın münaqişә zonası:

•

Gәncә
Naxçıvan
Bakı
Şamaxı
Qarabağ

216 Azәrbaycanın münaqişә etdiyi dövlәt:

•

Ermәnistan
Rusiya
ABŞ
Fransa
Gürcüstan

217 Karib böhranı zamanı ABŞın prezidenti:
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•

C.Buş
V.Vilson
F.Ruzvelt
Reyqan
Kennedi

218 Karib böhranının yaranmasının sәbәbkarı:

•

F.Ruzvelt
R.Reyqan
Xruşşov
Çörçil
V.Vilson

219 Azәrbaycan BMTnin tәhlükәsizlik şurasına üzv seçildi:

•

2011
2012
2008
2009
2010

220 İlk inqilabçı terrorçulara aid deyil:

•

inqilabi xalqçılar
blankistlәr
anarxistlәr
babuvistlәr
demokratlar

221 1954 –cü ildә dәrc edilmiş Инсан, дювлят вя мцщарибя әsәrinin müәllifi kimdir?

•

K.Uolts
J.J.Russo
Р.Кеохейнин вя Ъ.Най
İ.Kant
A.Smit

222 Terrordan zәrәr çәkәn Misir prezidenti:

•

Nehru
Әnvәr Sadat
Olef Palme
İohan Pavel
Sezar

223 Terrordan zәrәr çәkәn kimi göstәrilәnlәrdәn biri yanlışdı:

•

İohan Pavel
Sezar
B.Obama
Aldo Moro
Olef Palme

224 Terror çoxt vaxt:
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•

heç bir variant doğru deyil
güclü hәdәflәrә qarşı istiqamәtlәnir
böyük dövlәtlәrә qarşı istiqamәtlәnir
iqtisadiyyata qarşı istiqamәtlәnir
zәif hәdәflәrә qarşı istiqamәtlәnir

225 Müasir terrorizmin әsas xüsusiyyәti:

•

bütün cavablar doğrudur
mәnfi nәticәsinin azlığı
teztez meydana çıxması
sakit şәraitdә olması
az xәsarәtli olması

226 Terrorizmin növlәrini göstәrin:

•

qrup vә fәrdi
fәrdi vә dövlәt himayәli
dövlәt himayәli vә qrup
dövlәt himayәli vә toplu
toplu vә qrup

227 Terrorizm neçә yerә bölünür?

•

5
6
2
3
4

228 Terrorizmin mәqsәdi:

•

iqtisadi gerilik әldә etmәkdir
irqi ayrıseçkilik salmaqdır
dünyanı mәhv etmәkdir
dövlәtlәrin vә xalqların rasional düşünmәsinin qarşısını almaqdır
dini dözümlülük yaratmaqdır

229 Mәqsәd vә tәlәblәrini drаmаtiklәşdirәrәk sәslәndirmәk üçün güc vә zоr tәtbiq еtmәkdir:

•

totalitarizm
marksizm
kommunizm
terrorizm
satanizm

230 Terrorçuluq fәaliyyәtinә ilk növbәdә aid edilә bilәr:

•

partiyalar
beynәlxalq tәşkilatlar
ictimai tәşkilatlar
dövlәt xadimlәri vә dövlәt müәssisәlәri
QHTlәr

231 Ön plana mәdәni xarakterlli konfliktlәr çıxdı:
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•

Versal sülhündәn sonra
II dünya müharibәsindәn sonra
I dünya müharibәsindәn sonra
“Soyuq müharibә”dәn sonra
Vestfal sülhündәn sonra

232 Siyasi terrorizm üstünlük tәşkil edirdi:

•

XVәsrdә
XVII әsrdә
XIX әsrdә
XX әsrin әvvәli vә ortalarında
XVI әsrdә

233 Solçulara qarşı sağçı terrorizm meydana çıxır:

•

XVәsrdә
XVII әsrdә
XX әsrdә
XIX әsrdә
XVI әsrdә

234 İlk terrorizm növü:

•

qeyridәqiq terrorizm
iqtisadi terrorizm
siyasi terrorizm
inqilabi terrorizm
beynәlxalq terrorizm

235 Müasir terrorizm mәnbәyini hardan alır?

•

İkinci dünya müharibәsindәn
Nidarland burjua inqilabından
İngiltәrә burjua inqilabından
Böyük Fransa inqilabından
Birinci dünya müharibәsindәn

236 Terror vә terrorizm anlayışları leksikona daxil oldu:

•

1987ci ildә
500 il әvvәl
bir әsr әvvәl
iki әsr bundan әvvәl
1900cü ildә

237 Yaxın tariximizdә baş verәn terror aktını göstәrin:

•

Klintonun qәtli
R.Reyqanın qәtli
Yuli Sezarın qәtli
II Aleksandrın qәtli
C.Buşun qәtli

238 Kimin öldürülmәsi ilk terror aktı kimi götürülür?
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•

F.Ruzveltin
R.Reyqanın
V.Vilsonun
Yuli Sezarın
Hannibalın

239 Terror hadisәsi ilk olaraq nә zaman baş verib?

•

1880cı ildә
1345ci ildә
e.ә. 49cu ildә
e.ә. 44cü ildә
1789ci ildә

240 Beynәlxalq terrorizm nә vaxt yaranıb?

•

1950
1987
1980
1960
1990

241 Ümumdünya Ticarәt mәrkәzinә hücum edilib:

•

1980
1987
1997
1993
1990

242 Terrordan daha çox әziyyәt çәkәn bölgәlәr:

•

Latın Amerikası
cavab variantlarının hamısı doğrudur
doğru cavab yovdur
Yaxın Şәrq
Avropa

243 Terror aktları daha da artdı:

•

1930cu illәrdәn sonra
1970ci illәrdәn sonra
1980cı illәrdәn sonra
1950ci illәrdәn sonra
1940cı illәrdәn sonra

244 ABŞda baş verәn terror aktı:

•

2010
2001
2003
2004
2009

245 Hal hazırda terroru dәstәklәyәn ölkә:
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•

Gürcüstan
Ermәnistan
İtaliya
Türkiyә
Azәrbaycan

246 Ermәnistanın terror tәşkilatı:

•

BMT
ASALA
AŞ
AB
ATӘT

247 Müasir terrorizm әsasәn:

•

dövlәtlәr tәrәfindәn himayә olunur
ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn himayә olunur
partiyalar tәrәfindәn himayә olunur
QHTlәr tәrәfindәn himayә olunur
cavab variantlarının hamısı doğrudur

248 Terrorizmlә bağlı gündәmdә olan ölkә vә şәhәrlәr sırasında verilә bilmәz:

•

Bеyrut
Kipr
Moskva
Mоqаdişе
Еntеbbе

249 Münhen olimpiya oyunlarında hansı dövlәtin iştirakçılarına qarşı terror aktı törәdilib?

•

İsrail
Fәlәstin
Azәrbaycan
ABŞ
Gürcüstan

250 Münhen olimpiya oyunlarının keçirildiyi vaxt:

•

1998
1980
1972
1990
1987

251 . Тящлилин сявиййяляри терминиnindәn әsәrindә geniş istifadә etmişdir?

•

İ.Kant
Р.Кеохейнин вя Ъ.Най
J.D.Singer
J.J.Russo
A.Smit

252 Azәrbaycana qarşı törәdilәn terror aktları hansı dövlәtin adı ilә bağlıdır?
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•

Fransanın
Ermәnistanın
Ukraynanın
ABŞın
İspaniyanın

253 1914cü ildә hansı ölkәnin vәliәhdi öldürüldü?

•

Ukraynanın
Avstriyanın
Fransanın
İspaniyanın
ABŞın

254 Terrorizmin neçә ideoloji baxış növü var?

•

3
5
6
4
2

255 Peruda fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat:

•

”İşıqlı yol”
AB
BMT
NATO
ASALA

256 Terrorçular necә ideoloji baxışlara malik ola bilәrlәr?

•

geniş vә dar ideoloji baxışlar
beynәlxalq çәrçivәdә baxışlar
bütün variantlar doğrudur
iqtisadi çәrçivәdә baxışlar
sağ vә sol ideoloji baxışlar

257 NATO siyasәtini dәyişikliyә mәruz qoyan hadisә

•

11 sentyabr hadisәlәri
beynәlxalq problemlәr
siyasi problemlәr
iqtisadi problemlәr
“Soyuq müharibә”

258 Ф.Фуkуйамаnın Лоббистин тяkрар дцшцнcяляри адлы мягаляси neçәnci ildә işıq üzü görmüşdür?

•

1930cu ildә
1980ci ildә
1999cu ildә
1990cı ildә
1950ci ildә

259 kямиййят методларындан истифадя едян тядгигатчылар hansı meyara әsaslanırlar?
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•

tәcrübә
seçim
müşahidә
risk
validlik

260 Hansı amil xx ясрин сону  xxЫ ясрин яввялляриндя дцнйадаkы инkишаф бейнялxалг ялагялярин
эцcлянмясиня шяраит йаратды?

•

hәlli birgә sәylә mümkün olan proseslәrin artması
11 sentyabr hadisәsi
qloballaşma
soyuq müharibәnin bitmәsi
SSRİnin dağılması

261 Qлобаллашма йалныз сярщядлярин ачылмасы дейил, онларын юзцнц даща варлы йаxуд имтийазлы
щесаб едян дювлятляря дцнйанын бцтцн йоxсуллуьу аxмасын дейя баьланмасы да демяkдир fikrinin
müәllifi kimdir?

•

О.Е.Андерссон
В.Г.Хорос
Ъ.Розенау
L.Dolfyus
F.Fukuyama

262 Qлобаллашма дарвазалары идейасыныn müәllifi kimdir?

•

F.Fukuyama
L.Tuoru
О.Е.Андерссон
В.Г.Хорос
Ъ.Розенау

263 Оkинавада Бюйцk сяkkизлийин саммити neçәnci ildә keçirilmişdir?

•

2000ci ildә
1930cu ildә
1950ci ildә
1999cu ildә
1990cı ildә

264 Лоббистин тяkрар дцшцнcяляри adlı mәqalәnin müәllifi kimdir?

•

T.Hobs
L.Tuoru
Fukuyama
Ъ.Розенау
В.Г.Хорос

265 Koqnitiv kartirlәşmә metoduna aid deyil?

•

Онун ясасыны инсанын алдыьы информасийаны неcя гябул вя тяшкил етдийинин юйрянилмясинин ваcиблийи иля
баьлы тясяввцрляр тяшкил едир
щадисялярин тякрарланма тезлийини ашкар етмяйя йюнялиб
онлар арасында сябябнятиъя баьларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир
39/104

12/22/2016

Методун мащиййяти чыхыш мятнляринин ясасында бу вя йа диэяр сийасятчинин ачаркатегорийаларыны ашкар
етмяк
Бейнялхалг тядгигатларда бу метод илк нювбядя сийаси хадимлярин тябии мянтигинин юйрянилмясиня йюнялиб

266 Kогнитив kартирляшмя metoduna aiddir?

•

илкин мярщялядя щадисялярин гейдиййаты вя тяснифаты мейарлары мцяййян едилир
Башга сюзля, щадисянин (мясялян, конфликт вязиййятин) тезлийи, интенсивлийи вя мцддятлийини
сяъиййяляндирян «ачар сюзлярин» аналоглары ашкар едилир
Ивенттящлилдян истифадя едяряк, мисал цчцн, данышыгларда эцзяштляр динамикасыны, онларын щансы
сцрятля едилдийини, иштиракчылардан кимин биринъи эцзяштя эетдийини вя с. мцяййян етмяк олар
ясасыны инсанын алдыьы информасийаны неъя гябул вя тяшкил етдийинин юйрянилмясинин ваъиблийи иля
баьлы тясяввцрляр тяшкил едир
щадисялярин тякрарланма тезлийини ашкар етмяйя йюнялиб

267 İvent tәhlilә aid deyil?

•

ясасыны инсанын алдыьы информасийаны неъя гябул вя тяшкил етдийинин юйрянилмясинин ваъиблийи иля
баьлы тясяввцрляр тяшкил едир
илкин мярщялядя щадисялярин гейдиййаты вя тяснифаты мейарлары мцяййян едилир
Башга сюзля, щадисянин (мясялян, конфликт вязиййятин) тезлийи, интенсивлийи вя мцддятлийини
сяъиййяляндирян «ачар сюзлярин» аналоглары ашкар едилир
Ивенттящлилдян истифадя едяряк, мисал цчцн, данышыгларда эцзяштляр динамикасыны, онларын щансы
сцрятля едилдийини, иштиракчылардан кимин биринъи эцзяштя эетдийини вя с. мцяййян етмяк олар
щадисялярин тякрарланма тезлийини ашкар етмяйя йюнялиб

268 Kontent tәhlili elmә daxil etmişdir?

•

Q.Lassuel
J.J.Russo
R.Keoşeyn vә İ.Nay
İ.Kant
A.Smit

269 Bейнялxалг мцнасибятлярдя тядгигат методларыna aiddir?

•

risk
keyfiyyәt
tәcrübә
seçim
müşahidә

270 Дцнйа сийасяти, щямчинин бейнялxалг мцнасибятлярдя тядгигат методлары neçә група бюлцнцр?

•

10
3
4
2
1

271 İlkin mәlumatlara aid deyil?

•

елми няшрлярдя яксини тапмыш материаллар
сийаси хадимлярин бяйанатлары вя чыхышлары
рясми сянядляр вя диэяр информасийа мянбяляри
статистик мялуматлар
тарихи фактлар
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272 Tәhlilin qlobal sәviyyәsinә aid deyil?

•

О, щям дювлятлярин, щям дя цмцмдцнйа сийаси системинин гейридювлят акторларынын гаршылыглы
ялагяляринин юйрянилмясини нязярдя тутур
ян мцряккяб тящлил сявиййясидир
Айрыайры дювлятляр сявиййясиндя тядгигатлар цчцн мцгайисялиполитоложи тядгигатлар бюйцk юням
дашыйырлар
Айрыайры структур елементлярин бу системин формалашмасы вя фяалиййятиндя ролу ашкар едилир, мцхтялиф
акторларын рягабят вя ямякдашлыг мясяляляри нязярдян кечирилир, системин юзцнцн инкишаф мейлляри
мцяййян олунур
Бу заман систем бир тамлыг кими эютцрцлцр

273 әn mürәkkәb tәhlil sәviyyәsi sayılır?

•

айрыcа дювлят сявиййяси
iндивид сявиййяси
regional sәviyyә
fәrd sәviyyәsi
глобал сявиййя

274 Tәhlilin qlobal sәviyyәsinә aiddir?

•

Сийаси кцтляляр сявиййясиндя диэяр халгларын гаврама ъящятляри, ъямиййятдя мювъуд олан вя бейнялхалг
сащяйя аид едилян дяйярляр, тясяввцрляр кими мясяляляр тядгиг едилир.
Айрыайры дювлятляр сявиййясиндя тядгигатлар цчцн мцгайисялиполитоложи тядгигатлар бюйцk юням
дашыйырлар
сийаси гярарларын гябулу просесляри тядгиг олунур
щям дювлятлярин, щям дя цмцмдцнйа сийаси системинин гейридювлят акторларынын гаршылыглы
ялагяляринин юйрянилмясини нязярдя тутур
Бу ишлярдя мцнагишя шяртляриндя гавраманын формалашмасына, о cцмлядян информасийанын
садяляшдирилмясиня (нятиcядя реаллыьын чохшащялийи гцтблц тясяввцрляр чярчивяляриня салыныр) бюйцк
диггят айрылыр

275 İndivid sәviyyәyә aiddir?

•

сийаси гярарларын гябулу просесляри тядгиг олунур
дцнйа сящнясиндя сийаси просеся ъялб едилмиш
Айрыайры дювлятляр сявиййясиндя тядгигатлар цчцн мцгайисялиполитоложи тядгигатлар бюйцk юням
дашыйырлар
Сийаси кцтляляр сявиййясиндя диэяр халгларын гаврама ъящятляри, ъямиййятдя мювъуд олан вя бейнялхалг
сащяйя аид едилян дяйярляр, тясяввцрляр кими мясяляляр тядгиг едилир.
Бу ишлярдя мцнагишя шяртляриндя гавраманын формалашмасына, о cцмлядян информасийанын
садяляшдирилмясиня (нятиcядя реаллыьын чохшащялийи гцтблц тясяввцрляр чярчивяляриня салыныр) бюйцк
диггят айрылыр

276 İndivid sәviyyәyә aid deyil?

•

Сийаси елитанын тядгиги заманы сийаси хадимлярин шяхсиййятляриня хцсуси диггят йетирилир
сийаси гярарларын гябулу просесляри тядгиг олунур, йалныз бу дяфя психоложи хцсусиййятляриня ясасян дейил,
бу вя йа диэяр юлкядя гярар гябулетмя механизми нюгтейинязяриндян
дцнйа сящнясиндя сийаси просеся ъялб едилмиш инсанларын индивидуал хцсусиййятляринин тящлилини
нязярдя тутур
Бу сащядя яксяр тядгигатлар сийаси политолоэийа чярчивяляриндя апарылыр
бурада сийаси елита вя кцтля тядгигатларыны фяргляндирирляр

277 Tәhlilin sәviyyәlәrinә aid deyil?
iндивид сявиййяси
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•

айрыcа дювлят сявиййяси
глобал сявиййя
regional sәviyyә
fәrd sәviyyәsi

278 Tәhlilin neçә sәviyyәsi fәrqlәndirilir?

•

10
3
4
2
1

279 OPEK әsasәn hansı mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olur?

•

Neft hasilatı
İnsan alveri
Elm vә tәhsil
Sәhiyyә
Hәrbi

280 ASOİәTin daxilindә hansı tәşkilatın üzvlәri әksәriyyәt tәşkil edir?

•

OPEK
Aİ
ASEAN
NATO
ATӘT

281 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?

•

Türkiyә
ÇXR
Yaponiya
ABŞ
RF

282 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?

•

ABŞ
Yaponiya
RF
ÇXR
İspaniya

283 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?

•

ABŞ
Yaponiya
RF
ÇXR
İtaliya

284 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?
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•

ÇXR
Böyük Britaniya
Yaponiya
Rusiya
ABŞ

285 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?

•

Fransa
ÇXR
Rusiya
ABŞ
Yaponiya

286 ATәT hansı tәşkilatın әsasında yaradıldı?

•

ATӘM
Aİ
QİӘT
Avropa Şurası
AİB

287 Neft ixrac edәn ölkәlәrin tәşkilatı:

•

NAFTA
ASEAN
Aİ
OPEK
NATO

288 Aşağıdakılardan hansı ASOİәTә daxil deyil?

•

ABŞ
Almaniya
Rusiya
Yaponiya
Çin

289 ŞAATS hansı coğrafi әrazini әhatә edir?

•

Şimali Amerikanı
Şimali Afrikanı
Şәrqi Asiyanı
Şәrqi Avropanı
Qәrbi Avropanı

290 ASEAN hansı coğrafi әrazini әhatә edir?

•

Qәrbi Avropanı
Cәnubşәrqi Asiyanı
Latın Amerikasını
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerikanı
Mәrkәzi Asiyanı

291 Aşağıdakılardan hansı Avropada fәaliyyәt göstәrir?
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•

NAFTA
Aİ
ŞAATS
ASOİӘT
ASEAN

292 Aşağıdakılardan hansı Amerika qitәsindә fәaliyyәt göstәrir?

•

ŞAATS
ASEAN
NAFTA
Aİ
GUAM

293 Aşağıdakılardan hansı Asiya qitәsindә fәaliyyәt göstәrir?

•

NAFTA
ASEAN
ŞAATS
Aİ
NATO

294 Aşağıdakılardan hansı Afrika qitәsindә fәaliyyәt göstәrir?

•

NATO
ŞAATS
ASEAN
NAFTA
QİӘT

295 Maliyyә profilli universitetlәr daha çox Avropanın hansı şәhәrindә cәmlәşmişdir?

•

Berlin
London
Brüssel
Praqa
Cenevrә

296 Avropa inteqrasiya mәslәlәri profilli universitetlәr daha çox Avropanın hansı şәhәrindә cәmlәşmişdir?

•

Cenevrә
Brüssel
London
Berlin
Praqa

297 Diplomatiya vә beynәlxalq münasibәtlәr profilli universitetlәr daha çox Avropanın hansı şәhәrindә
cәmlәşmişdir?

•

Berlin
Cenevrә
London
Praqa
Brüssel
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298 Biliyin artan rolu hansı ölkәlәrdә daha çox hiss edilir?

•

Sәnaye ölkәlәrindә
İEÖ vә İEOÖdә
İEOÖdә
Üçüncü dünya ölkәlәrindә
İEÖdә

299 İstәnilәn müharibәni inkar edәn әxlaqi yanaşmalar necә adlanır?

•

Kommunitarist
Antimilitarist
Pasifist
Aktivist
Kosmopolitist

300 İstәnilәn müharibәni inkar edәn әxlaq mexanizmlәri nә adlanır?

•

Aktivizm
Pasifizm
Kommunitarizm
Antimilitarizm
Kosmopolitizm

301 Liberal mәktәbin nümayәndәlәri –

•

Universal normaların mümkünlüyünә inanmırlar
Әxlaq prinsiplәrini tarixlә şәrtlәndirirlәr
Universal ümumbәşәri normaların mövcud olduğunu hesab edirlәr
Әxlaq prinsiplәrini mәdәniyyәtlә şәrtlәndirirlәr
Düzgün cavab yoxdur

302 Aşağıdakılardan biri hәlәki hamılıqla qәbul edilmәyәn әxlaq prinsiplәrindәndir:

•

İnsan hüquqlarına sahib çıxılması
Sülhün qorunması
Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
Suverenliyә hörmәt olunması
Bioloji müxtәlifliyin qorunması

303 Dünya siyasәtindә relyativist yanaşmanın nümayәndәlәri –

•

Bütün cavablar doğrudur
Әxlaq prinsiplәrinin tarixlә şәrtlәndirilmәsini qәbul etmirlәr
Universal insan normalarının mövcudluğunu qәbul etmirlәr
Universal insan hüquqlarının mövcudluğu ilә razılaşırlar
Әxlaq prinsiplәrinin mәdәniyyәtlә şәrtlәnmәsinә qarşı çıxırlar

304 Beynәlxalq hüququn әsas banilәrindәn biri:

•

İ.Kant
H.Qrotsi
P.R.Viotti
M.V.Kauppi
S.Hanninqton
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305 Müasir dünya siyasitinin etik başlanğıcı kim tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

İ.Kant
H.Qrotsi
S.Hanninqton
P.R.Viotti
M.V.Kauppi

306 Latınca nәyinsә ümumi qәbul edilmiş – ümumi dәyәrlәr vә әnәnәlәr әsasında tәtbiq edilmәsi mәnasını verәn
toqez sözünün dilimizdә qarşılığı:

•

“Norma”
“Hüquq”
“Prinsip”
“Әxlaq”
“Adәt”

307 Dünya siyasәtindә әxlaq hansı nöqteyinәzәrdәn araşdırılmır?

•

Atılan addımların nә dәrәcәdә yaxşı yaxud pis olması
Beynәlxalq prinsiplәrlә necә uzlaşması
Dünya meydanında bu vә ya digәr fәaliyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Görülәn işlәrin nә dәrәcәdә düzgün vә ya yanlış olması
Fәaliyyәtlәrin siyasi cәhәtdәn әdәbli yaxud әdәbsiz olması

308 Ölkәlәr arasındakı diplomatik münasibәtlәri nizamlayan müәyyәn prinsiplәri vә hüquq normalarının
müәyyәnlәşdirildiyi mühüm sәnәd:

•

Aİ Nizamnamәsi
Beynәlxalq Mәhkәmәnin müvafiq qәrarları
Diplomatik әlaqәlәr haqqında 1961ci il Vyana Konvensiyası
BMT Nizamnamәsi
1967ci il Vyana Konvensiyası

309 Beynәlxalq normalara görә diplomatlar:

•

Akreditә olunduqlar ölkә sәrhәdlәri xaricindә diplomatik üstünlüklәrin bir qismindәn istifadә edә bilәrlәr
Akreditә olunduqları ölkәdә diplomatik üstünlüklәrdәn, imtiyazlardan vә immunitetlәrdәn istifadә edirlәr
Akreditә olunduqları ölkәnin sәrhәdlәri xaricindә diplomatik üstünlüklәrdәn, imtiyazlardan vә immunitetlәrdәn
istifadә edә bilәrlәr
Olduqları ölkәdә immunitetlәrdәn başqa digәr diplomatik üstünlük vә imtiyazlardan istifadә edirlәr
Olduqları ölkәdә imtiyazlardan başqa digәr diplomatik üstünlük vә imtiyazlardan istifadә edirlәr

310 Hansı tәşkilatın Nizamnamәsinin 2ci maddәsindә Tәşkilat onun üzvlәrinin suveren bәrabәrliyi prinsipinә
әsaslanmışdır bәndi qeyd olunur?

•

ASEAN
BMT
GUAM
MDB
İKT

311 Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi

•

Dövlәtlәrin hәrbi baxımdan bәrabәrliyi
Dövlәtlәrin iqtisadi baxımdan bәrabәrliyi
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•

Dövlәtlәrin hüquqi baxımdan bәrabәrliyi
Dövlәtlәrin siyasi baxımdan bәrabәrliyi
Dövlәtlәrin mәdәni baxımdan bәrabәrliyi

312 Aşağıdakılardan biri beynәlxalq xüsusi hüququn tәtbiq sahәsi deyil:

•

Korporasiyalar arasındakı hüquqi mәsәlәlәr
Ayrıayrı şәxslәr arasındakı hüquqi münasibәtlәr
Transmilli şirkәtlәr arasındakı münasibәtlәr
Dövlәtlәrarası münasibәtlәr
Qeyrihökumәt tәşkilatları arasındakı münasibәtlәr

313 Beynәlxalq ümumi hüquq nәyi nizama salır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtlәr arasındakı münasibәtlәri
Ayrıayrı şәxslәr arasındakı hüquqi münasibәtlәri
Korporasiyalar arasındakı hüquqi problemlәri
Qeyrihökumәt tәşkilatları arasındakı münasibәtlәri

314 Hazırda Beynәlxalq Mәhkәmәnin Statutnun 38ci maddәsinә müvafiq olaraq aşağıdakılardan biri
beynәlxalq hüququn mәnbәlәrindәn biri kimi göstәrilә bilmәz:

•

Mәhkәmı qәrarları vә doktrinalar
Hüququn ümumi prinsiplәri
Siyasi normalar
Ümumi vә xüsusi beynәlxalq konvensiyalar
Hüquqi norma kimi qәbul edilmiş beynәlxalq adәtlәr

315 Münaqişәlәrin sülh yolu ilә deyil, hüquqi yollarla hәll edilmәsinin zәruriliyi ifadәsi kimә mәxsusdur?

•

S.Strenc
Hüqo Qrotsi
F. De Viktoriya
P.A.Tsıqankov
Riçard Folk

316 İnsan hüququ anlayışı hansı tarixi hüquqi mәnbәdә var idi?

•

Beynәlxalq xüsusi hüquqda
Roma hüququnda
Avropa hüququnda
Beynәlxalq hüquqda
Qәdim Şәrq hüququnda

317 Boloniya prosesi universitetlәri hansı tiplәrә böldü?

•

Tamamilә Boloniya sisteminә qoşulmuş; Qismәn Boloniya sisteminә qoşulmuş; Çәtinliklә fәaliyyәt göstәrәn
Boloniya sisteminә alternativ şәkildә fәaliyyәt göstәrәn; Boloniya sistemi ilә әlaqәli fәaliyyәt göstәrәn
Boloniya sistemindәn tamamilә kәnarda qalan; Boloniya sistemindә uğursuzluğa düçar olan; Müflislәşәn
Tamamilә Boloniya sisteminә qoşulmuş; Qismәn Boloniya sisteminә qoşulmuş
Boloniya sisteminә qoşula bilmәyәn; Boloniya sistemindә uğurla fәaliyyәt göstәrәn

318 Aşağıdakılardan biri Boloniya Bәyәnnamәsinin mahiyyәtini açıqlamır:

•
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•

Tәhsilin әsasını onun әldә edilmәsinә sәrf edilmiş saatların miqdarı tәşkil edir
Tәhsilin keyfiyyәtinә müstәqil nәzarәt
Kredir sistemi bütün dövlәtlәrdә tәhsil prosesinin vahid uçotunu nәzәrdә tutur
İkinci – magistr dәrәcәsinin әldә edilmәsinә yönәlmişdir
İki sәviyyәli ali tәhsil, birinci sәviyyә bakalavr

319 Boloniya Bәyannamәsi nә zaman imzalandı?

•

1999cu ildә
2005ci ildә
2000ci ildә
1990cı ildә
1995ci ildә

320 Tәhsilin inkişafı vә planlaşdırılmasında iştirak edәn hökumәtlәrarası tәşkilatlar sırasında verilә bilmәz:

•

YUNİDO
BMT İnkişaf Proqramı
YUNİSEF
BMT Uşaq Fondu
YUNESKO

321 Aşağıdakılardan biri yanlışdır:

•

Latın Amerikası ölkәlәrindә fundamental tәhsili olan universitetlәr üstündür
Fundamental tәhsilin zәiflәmәsi etik, mәnәvi, sosial әdalәt vә s. dәyәrlәrә mәnfi tәsir edir
Tәtbiqi tәhsil getgede daha çox yayılır
Fundamental tәhsilin sәviyyәsinin azalması Yaponiya, ABŞ, Çin vә s. ölklәrdә aydın seçilir
Fundamental tәhsil yavaşyavaş aradan çıxır

322 Tәtbiqi tәhsil aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında xüsusilә geniş yayılmamışdır?

•

Çin
Rusiya
Böyük Britaniya
ABŞ
Azәrbaycan

323 Tәhsilin kommersiyalaşdırılması hansı tәdris müәssisәlәri üçün xarakterikdir?

•

Hamısı
Özәl
Orta tәhsil
Ali tәhsil
Dövlәt

324 Tәhsilin dezinteqrasiyası özünü nәdә göstәrir?

•

Müxtәlif ölkәlәrdә tәhsilin idarәetmә funksiyalarının ümummilli sәviyyәdәn bәlәdiyyә sәviyyәsinә düşmәsindә
Müxtәlif ölkәlәrdә tәhsilin idarәetmә funksiyalarının ümummilli sәviyyәdәn milli sәviyyәyә düşmasәndә
Tәhsilin desentralizasiyasında
Bütün cavablar doğrudur
Yerli tәhsil strukturlarının dәrslәrin verilmәsi ilә bağlı müstәqilliyindә

325 Tәhsil sahәsindә inteqrasiyanı göstәrәn әlamәtlәrdәn biri kimi göstәrmәk olmaz:

•
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•

Tәhsil proqramına yeni fәnlәrin әlavә olunması
Müxtәlif universitetlәr tәrәfindәn tanınan diplomların verilmәsi
Tәlәbә mübadilәsi
Müәllimprofessor mübadilәsi
Tәhsil proqramlarının standartlaşdırılması

326 Tәhsilin simasızlaşması nә demәkdir?

•

Müәllimlә (professorla) şagird (tәlәbә) arasında bilavasitә ünsiyyәtin aradan qalxması
Tәhsilin sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
Tәhsildә davamlılığın labüdlәşmәsi
Şәrqi Avropa, Asiya, Avropa vә Şimali Amerikaya “beyin axını”
Tәhsildә yeni texnoloji yeniliklәrdәn tam mәnada yararlana bilmәmәk

327 Aşağıdakılardan biri ehtiyacı olan xüsusi kateqoriya insanların tәhsili üçün tәklif olunan әlavә xidmәt
sahәlәrindәn biri deyil:

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin idarә olunması üzrә sürücülük kursları
Psixologiya kursları
Danışıqların aparılması üçün tәşkil olunan kurslar
Xarici dil öyrәnilmәsi üçün kurslar
Kompyuter biliklәrinin mәnimsәnilmәsi üzrә kurslar

328 Biliklәrin tez köhnәlmәsi , ixtisasından asılı olmayaraq, yeni texnologiyalardan istifadәnin vacibliyi insanı
aşağıdakılara mәcbur edir: (biri yanlışdır)

•

Tәhsildә ixtisaslaşmaya marağı azaltmaq
Davamlı tәhsilin ön plana çәkmәk
İxtisaslaşdırmadan asılı olmayaraq yeni әldә edilmiş biliklәri tәkmillәşdirmәk
İnformasiya vә kommunikasiya texnologiyaları sahәsindә biliklәrә yiyәlәnmәk
Bütün hәyatı boyunca әmәk bazarında, zaman tәlәblәrinә asanlıqla uyğunlaşmağa imkan verәn yeniyeni biliklәr әldә
etmәk

329 Beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatlarını seçin: 1. Beynәlxalq Amnistiya 2. MAQATE 3. Qrinpis 4.
SәrhәdsizHәkimlәr 5. YUNESKO

•

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

330 Aşağıdakılardan hansı dövlәtlәrarası tәşkilatların әlamәtlәrinә aid deyil?

•

üzv dövlәtlәrin suverenliyinә hörmәt
beynәlxalq tәsis müqavilәsinin mövcudluğu
dövlәtlәrin üzvlüyü
Bu tәşkilatlar beynәlxalq hüququn subyekti ola bilmir
daimi orqanlarının olması

331 Maastrixt müqavilәsi:
2000
1995
1993

•

49/104

12/22/2016

•

1991
1997

332 Xalqlar arasında hüquq anlayışını nә zaman vә kim tәtbiq etmişdir?

•

XX әsrdә C.Rurka
XVIII әsrdә Y.M.Kolosov
XVII әsrdә Q.Qrosi
XVI әsrdә F.de Vitoriya
XIV әsrdә C.Rurka

333 Diplomatik lüğәt in açılışı:

•

Beynәlxalq ticarәt vә turizm sahәlәrini tәnzimlәyәn sistem
Diplomatik әmәkdaşlıq vә informasiya mübadilәsi ilә bağlı sistem
Ayrıayrı şәxslәrin, korporasiyaların qarşılıqlı әlaqәlәri ilә bağlı mәsәlәlәr sistemi
Dövlәtlәr arasında münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi prinsip vә normalar sistemi

334 Suverenlik ideyasından irәli gәlәn beynәlxalq hüququn әn önәmli prinsipidir:

•

әn yaxşı alternativin seçim
Münaqişәlәrin sülh yolu ilә hәll edilmәsi prinsipi
Gücün tәtbiqi prinsipi
Dövlәtlәrin suverenlik bәrabәrliyi prinsipi
әmәkdaşlıq prinsipi

335 Cenevrә konvensiyası vә ona әlavә protokollar:

•

1980 vә 2000
1929 vә 1949
1900 vә 1949
1949 vә 1977
1949 vә 1970

336 Rasional seçim nәzәriyyәsinә aid olanlardan biri sәhvdir:

•

Seçimin rasionallığı
mümkün alternativlәrin aşkar edilmәsi
әn yaxşı alternativin seçimi
Sistemli yanaşma
reallasşdırılmalı olan mәqsәdlәrin seçimi

337 Kuba(Karib) böhranı:

•

2000ci il
1862ci il
1890ci il
1962ci il
1987ci il

338 R.Riçardsonun nәzәri istiqamәtlәrindәn biri sәhvdir:
Kommunitarizm
Seçimin rasionallığı
Institusional

•
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•

Antropoloji
Interaksional

339 Hәrbi addımların başlanması vә müharibәnin aparılması qaydalarının hüquqi aspektlәri daha dolğun hansı
konfransda nәzәrdәn keçirilmişdir?

•

1892ci il Vestfal konfransı
1890ci il Haaqa konfransı
1648ci il Vestfal konfransı
1899 vә 1907ci il Haaqa konfransı

340 Amerikalı tәdqiqatçı Amutstusun beynәlxalq münasibәtlәr vә dünya siyasәtindә qeyd etdiyi әxlaqi
әnәnәlәrә aid deyildir:

•

Seçimin rasionallığı
Kommunitarizm
Kosmopolitizm
Kosmomotizm
әxlaqa münasibәtdә skepsizm

341 Tәhsil sahәsindә proqramlar 11012 ay әrzindә dünyaya gәlir vә ölürlәr fikri kimә mәxsusdur?

•

C.Rourk vә M.Boyer
Y.Bezqlasnaya vә K.Monkman
N.Monkman vә Y.A.Bezqlasnaya
N.Stromkvist vә K.Monkman
Y.Magna vә K.Monkman

342 Azad birma koalisiyası misalını qeyd edәn tәdqiqatçılar hansılardır?

•

N.Stromkvist vә K.Monkman
L.Turon vә C.Roze
Ç.Keqli vә Y.Uittkopfa
Y.Ferqüsson vә R.Mensbax
C.Rourk vә M.Boyer

343 ASEAN tәşkilatının üzvlәrinin әksәriyyәti hansı tәşkilatın üzvüdür?

•

AİB
NAFTA
NATO
ASOİӘT
Aİ

344 Aşağıdakılardan biri TMK deyil:

•

General Motors
İBM
Shell
SOCAR
Samsung

345 Qloballaşmadan razı qalan dövlәtlәr:
Qloballaşma bütün dövlәtlәrә birmәnalı şәkildә ziyan vurur
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•

Zәif dövlәtlәr
İEOÖ
İEÖ
Qloballaşmadan heç bir dövlәt xeyir götürmür

346 Ümumiyyәtlә, müstәqil davranabilmә baxımından beynәlxalq aktorlar ardıcıllıqla sıralansaydı, ilk sırada
nәlәr yer alardı?

•

Milli azadlıq hәrәkatları
Beynәlxalq inteqrasiya tәşkilatları
TMKlar
Milli dövlәtlәr
Dini qurumlar

347 Nә üçün İRА (İrlаndiyа Аzаdlıq Оrdusu) beynәlxalq aktor kimi sәciyyәlәndirilә bilәr?

•

Uzunmüddәt mövcudluğun qoruya bildiyi üçün
Silahlı mübarizәyә әsaslandığı üçün
Milli azadlıq hәrәkatları olduğu üçün
Bеynәlхаlq siyаsәtә әn аz dövlәtlәr qәdәr tәsir еtdiyi üçün
Tәhlükәsizliyi ön plana çәkdiyi üçün

348 Nә üçün FАT (Fәlәstin Аzаdlıq Tәşkilаtı) beynәlxalq aktor kimi götürülә bilәr?

•

Uzunmüddәt mövcudluğunu qoruya bildiyi üçün
Silahlı mübarizәyә әsaslandığı üçün
Milli azadlıq hәrәkatları olduğu üçün
Bеynәlхаlq siyаsәtә әn аz dövlәtlәr qәdәr tәsir еtdiyi üçün
Tәhlükәsizliyi ön plana çәkdiyi üçün

349 Beynәlxalq elmitexniki xidmәtlәrә aid olmayan növünü qeyd edin:

•

Yeni avadanlıqlarda işlәmәk üçün mütәxәssislәrin hazırlanması ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirilmәsi xidmәti
Avadanlıqların quraşdırılması ilә bağlı xidmәtlәr
Mәhsulun satışı ilә bağlı xidmәtlәr
Obyektin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr

350 Lоkаllаşmа ssеnаrisi nәyi ifadә edir?

•

Heç birini
Sosial vә mәdәni tolerantlığı
Qlоbаl sivilizаsiyаnın fоrmаlаşmаsınının sürәtlәnmәsini
Sоsiаl vә mәdәni dözümsüzlük fоrmаsı kimi mәdәni tәcrid siyаsәtini
Hamısını

351 Biri BQHT deyil:

•

Beynәlxaql Olimpiya Komitәsi
Beynәlxalq Amnistiya Tәşkilatı
Qrinpis
YUNESKO
Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsi
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352 Aşağıdakılardan birini birmәnalı şәkildә hökumәtlәrarası vә yaxud qeyrihökumәt beynәlxalq tәşkilatlarına
aid etmәk olmaz:

•

Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi
Qrinpis
Sәrhәdiz Hәkimlәr
İnterpol
Beynәlxalq Amnistiya Tәşkilatı

353 Aşağıdakılardan birini birmәnalı şәkildә hökumәtlәrarası vә yaxud qeyrihökumәt beynәlxalq tәşkilatlarına
aid etmәk olmaz:

•

Beynәlxalq Siyasi Elmlәr Asossasiyası
Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsi
Sәrhәdsiz Hәkimlәr
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi

354 Aşağıdakılardan biri BQHTdir:

•

BVF
London Beynәlxalq Klubu
Paris Beynәlxalq Klubu
Qrinpis
Qәrbi Avropa İttifaqı

355 Aşağıdakılardan biri BQHTdir:

•

OPEK
YUNESKO
London Beynәlxalq Klubu
Sәrhәdsiz Hәkimlәr
Qәrbi Avropa İttifaqı

356 Aşağ ıdakılardan biri BQHTdir:

•

Paris Beynәlxalq Klubu
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
YUNESKO
Beynәlxalq Amnistiya
BVF

357 Aşağıdakılardan biri BQHT deyil:

•

Sәrhәdsiz Hәkimlәr
Heç biri BQHT deyil
Beynәlxalq Amnistiya
Qrinpis
Hamısı BQHTdir

358 Aşağıdakılardan biri BQHT deyil:
Heç biri
Qrinpis
Sәrhәdsiz Hәkimlәr

•
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•

Helsinki Yekun Aktı
Beynәlxalq Amnistiya

359 Aşağıdakılardan biri BQHT deyil:

•

Hamısı BQHTdi
Beynәlxalq Amnistiya
Sәrhәdsiz Hәkimlәr
Avropa Şurası
Qrinpis

360 Hәrbi tәhlükәsizlik tәşkilatı:

•

ASEAN
GUAM
AB
NATO
NAFTA

361 Aşağıdakılardan hansı Şimali cә Cәnubi Amerika ölәkәlәrini birlәşdirir?

•

AB
NAFTA
ABT
ADT
ASEAN

362 Aşağıdakılardan hansı Afrika ölkәlәrini birlәşdirir?

•

AB
NAFTA
ADT
ABT
ASEAN

363 Elm, tәhsil vә mәdәniyyәt mәsәlәlәri ilә hansı qurum mәşğul olur?

•

BVF
ÜTT
UNİCEF
İKT
BӘT

364 ÜTTnin әsas mәqsәdi:

•

Tәhlükәsizlik mәsәlәlәri
Elm, tәhsil vә mәdәniyyәt problemlәrinin hәlli
İqtisadi inetqrasiya
Dünya ticarәtinin liberallaşdırılması
Hәrbi mәsәlәrin hәlli

365 İslam dövlәtlәrini birlәşdirәn tәşkilat:
KTMT
BӘT
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•

ADT
İKT
İӘİT

366 ATәMin sәlәfi:

•

GUAM
AİB
Aİ
ATӘT
NATO

367 Dövlәtlәrarası tәşkilatlara aid olmayan fikirlәri seçin: 1. daimi orqanlarının olması 2. beynәlxalq tәsis
müqavilәsinin mövcudluğu 3. üzvlәri ayrıayrı şәxslәrdәn ibarәt olur 4. bu tәşkilatlar beynәlxalq hüququn
subyekti ola bilir 5. bu tәşkilatların sayı qeyrihökumәt tәşkilatlarının sayından dah çoxdur

•

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

368 Dövlәtlәrarası tәşkilatlara aid olan fikirlәri seçin: 1. daimi orqanlarının olması 2. beynәlxalq tәsis
müqavilәsinin mövcudluğu 3. üzvlәri ayrıayrı şәxslәrdәn ibarәt olur 4. bu tәşkilatlar beynәlxalq hüququn
subyekti ola bilir 5. bu tәşkilatların sayı qeyrihökumәt tәşkilatlarının sayından dah çoxdur

•

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

369 Biri liberalizm tәrәfdarlarının mövqeyi deyil:

•

Qarşılıqlı mәnfәәtin әldә edilmәsi mümkündür
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәtlәr arasında ümumi maraqlar çoxdur
Dövlәtlәrin rәqabәti önәmlidir
İqtisadi sahәdә әmәkdaşlıq zәruridir

370 Siyаsi nоrmаlаrı bеynәlxаlq hüquqdаn әsas fәrqi nәdәdir?

•

Beynәlxalq hüququn obyekti milli dövlәtlәrdir
Bеynәlхаlq hüququn yеrinә yеtirilmәmәsi hәr hаnsı rәsmi sаnksiyаlаrı özündә әks еtdirmir
Siyаsi nоrmаlаrın yеrinә yеtirilmәmәsi hәr hаnsı rәsmi sаnksiyаlаrı özündә әks еtdirmir
Beynәlxalq hüquq daha qәdim formalaşma tarixinә malikdir
Siyasi normalar beynәlxalq xarakter daşımır

371 BVFnin әsas prinsiplәri sırasında verilә bilmәz:

•

İxrac vә idxal edilәn mallar eyni statusa malikdir
Ayrıseçkiliyә yol verilmәmәsi
Subsidiyaların artırılması
Rüsumların vә digәr ticarәt maneәlәrinin azaldılması
Qarşılıqlı fәaliyyәt
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372 Aşağıdakılardan biri sәhvdir:

•

Fundamental tәhsilin zәiflәmәsi etik, mәnәvi, sosial әdalәt vә s. dәyәrlәrә mәnfi tәsir edir
Latın Amerikası ölkәlәrindә fundamental tәhsili olan universitetlәr üstündür
Fundamental tәhsil yavaşyavaş aradan çıxır
Tәtbiqi tәhsil getgede daha çox yayılır
Fundamental tәhsilin sәviyyәsinin azalması Yaponiya, ABŞ, Çin vә s. ölklәrdә aydın seçilir

373 Kimlәr milli dövlәt еrаsının özünün yеkununа yаxınlаşdığını iddia edirlәr

•

Qloballaşmanın әlehdarları
Qloballaşmanın qatı tәrәfdarları
Liberallar
Qatı mühafizәkarlar
Radikal millәtçilәr

374 Biri liberalizm tәrәfdarlarının mövqeyi deyil:

•

Dövlәtlәr arasında ümumi maraqlar çoxdur
Dövlәtlәrin rәqabәti önәmlidir
Bütün cavablar doğrudur
Qarşılıqlı mәnfәәtin әldә edilmәsi mümkündür
İqtisadi sahәdә әmәkdaşlıq zәruridir

375 Aşağıdakılardan hansı müsәlman ölәsidir?

•

Filippin
Qambiya
Hindistan
Çin
Çili

376 Müasir tipli bеynәlxаlq hökumәtdәnkәnаr tәşkilаtlаnmаlаr әsasәn nә zamandan formalaşmağa başlamışdır?

•

XXI әsrin әvvәllәrindәn
İkinci dünya müharibәsindәn sonra
XX әsrin әvvәllәrindәn
XX әsrin 90cı illәrindәn
XIX әsr boyu

377 Beynәlxalq münasitәtlәrin nizamsız xarakteri ilk olaraq hansı sistemdә nәzәrdә tutulmuş beynәlxalq
hüquqla nizamlanır?

•

VersalVaşinqton
Vestfal
BrettonVuds
Versal
Vaşinqton

378 Hökumәtdәnkәnаr milli аktоr dur:

•

Siyasi Partiyalar
QHTlәr
Hökumәtlәrarası tәşkilatlar
Hökumәt qurumları
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Media

379 Marksizm haqda fikirlәrdәn biri doğru deyil:

•

Siyasiiqtisadi sahәdә varlı vә kasıbların mübarizәsinә әsaslanır
Әsasәn “ŞimalCәnub” mәsәlәlәri ilә mәşğul olur
İqtisadiyyatın siyasәtә münasibәtdә ilkinliyinә әsaslanır
Әsas etibarı ilә noemarksizm çәrçivәsindә inkişaf edir
Siyasiiqtisadi sahәdә dövlәtlәrin mübarizәsinә әsaslanır

380 Aşağıdakılardan biri beynәlxalq xüsusi hüququn tәtbiq sahәsi ola bilmәz:

•

Transmilli şirkәtlәr arasındakı münasibәtlәr
Dövlәtlәrarası münasibәtlәr
Ayrıayrı şәxslәr arasındakı hüquqi münasibәtlәr
Korporasiyalar arasındakı hüquqi mәsәlәlәr
Qeyrihökumәt tәşkilatları arasındakı münasibәtlәr

381 ABŞ:

•

Aİ iqtisadi inteqrasiya tәşkilatına üzvdür
Qloballaşma prosesinә rәhbәrlik edir
İnteqrasiya proseslәrindә geridә qalır
Qloballaşmaya qarşı çıxır
Әsasәn Afrika ölkәlәrindә iqtisadi maraqlar qurub

382 Qloballaşma prosesinә rәhbәrlik edir:

•

Almaniya
ABŞ
Yaponiya
RF
ÇXR

383 Qloballaşmanın mahiyyәti 1. Dünyanın vahid vә universal mәdәni dәyәrlәrlә birbirinә bağlanmasıdır; 2.
Regionlar arasında inteqrasiya proseslәrinin zәiflәmәsidir; 3. Ölkәlәrin informasiya, kommunikasiya, ticarәt vә
maliyyә sistemi ilә yaxınlaşmasıdır; 4. Ölkәdaxili regionlarda parçalanmaların yaranması, mәhәli münaqişlәrin
artmasıdır.

•

2, 4;
1, 3;
1, 4.
2, 3;
3, 4;

384 Avropa Şurasının rәsmi işçi dillәrini seçin:

•

Ingilis vә fransız
Rus vә ingilis
İtalyan vә әrәb
Fransız vә rus
Ispan vә ingilis

385 Eyni ildә yaradılmış tәşkilatları seçin:

•
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•

Avropa Şurası vә NATO
MAQATE vә QDİӘT
MDB vә Avropa Şurası
BMT vә NATO
NATO vә OPEK

386 NATOnun baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

•

London
NyuYork
Cenevrә
Paris
Brüssel

387 NATOnun rәsmi dillәrini seçin:

•

әrәb vә fransız
Ingilis vә fransız
Rus vә ingilis
İngilis vә alman
Italyan vә fransız

388 Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?

•

1995
1947
1962
1956
1939

389 Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT konfransı necә adlanır?

•

YUNESKO
YUNKTAD
BMTİP
YUNİDO
YUNEP

390 Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT konfransı necә adlanır?

•

YUNESKO
YUNKTAD
BMTİP
YUNİDO
YUNEP

391 Siyasiiqtisadi inkişafın tendensiyaları arasında әhәmiyyәtli olanlar: 1. İEÖin iqtisadi inteqrasiyası; 2.
Qlobal bazarın yaradılması; 3. İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr arasında blokregionların ayrılması; 4.
Mәhәlli münaqişәlәrin artması.

•

2, 3, 4;
1, 2, 3;
2, 3.
2, 4;
3, 4;
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392 Aşağıdakılardan biri BQHT deyil:

•

Qrinpis
Sәrhәdsiz Hәkimlәr
Avropa Parlamenti
Beynәlxalq Amnistiya
Hamısı BQHTdi

393 Müasir dövrdә qloballaşmanı obeykti hansı dövlәtlәrdir?

•

“Nüvә” dövlәtlәr
“Әtraf” dövlәtlәr
İEOÖ vә İEÖ
İEÖ
“Yarımәtraf” dövlәtlәr

394 Qloballaşma nәyin bir hissәsidir?

•

Siyasi böhranların
İnteqrasiyanın
Dezinteqrasiyanın
Lokallaşmanın
İqtisadi tәnәzzülün

395 Tәzyiq qruplаrının fәaliyyәtini siyasi partiyalarla yaxınlaşdıran әsas amil:

•

Hakimiyyәtlә dialoq
Bәzәn tәzyiq qruplarının seçkilәrdә öz namizәdlәri ilә iştirak etmәsi
Siyasi hakimiyyәtә gәlmәk mәqsәdi
Xarici siyasәtә tәsir mexanizmlәri
Qәrarların qәbuluna tәsir imkanları

396 Lоkаllаşmа ssеnаrisi nәyi ifadә edir?

•

Qlоbаl sivilizаsiyаnın fоrmаlаşmаsınının sürәtlәnmәsini
Sоsiаl vә mәdәni dözümsüzlük fоrmаsı kimi mәdәni tәcrid siyаsәtini
Hamısını
Heç birini
Sosial vә mәdәni tolerantlığı

397 İstәnilәn müharibәni inkar edәn әxlaq mexanizmlәri nә adlanır?

•

Kommunitarizm
Pasifizm
Aktivizm
Kosmopolitizm
Antimilitarizm

398 Amerikan tәdqiqatçısı Riçard Folka görә beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilәn hüquq normalarının
әksәriyyәti nәyә әsaslanır?

•

Siyasi realizmә
Tarixi tәcrübәyә
Siyasi normalara
Әxlaq prinsiplәrinә
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Milli dәyәrlәrә

399 BQHTlәri seçin: 1. Sәrhәdsiz Hәkimlәr 2. Paris Beynәlxalq Klubu 3. Qrinpis 4. London Beynәlxalq Klubu
5. Beynәlxalq Amnistiya

•

4, 5.
1, 2, 3;
2, 4;
1, 3, 5;
2, 3, 4;

400 Aşağıdakı tәşkilatlardan birinin mәnzil qәrargahı Cenevrәdә yerlәşmir:

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Beynәlxalq Elektrik Әlaqәsi İttifaqı
Beynәlxalq Dәniz tәşkilatı

401 BMTnin tәhsil vә elmitәdqiqat institutu necә adlanır?

•

BMTİP
UNİCTAD
UNİCEF
UNİTAR
UNESKO

402 BMT sisteminin insan vә maliyyә resurslarının әn çox hissәsi hansı orqanın sәrәncamındadır?

•

Katibliyin
Tәhlükәsizlik Şurasının
Beynәlxalq Mәhkәmәnin
İqtisadi vә sosial Şuranın
Baş Assambleyanın

403 Tәhlükәsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlәri............... seçilir.

•

On beş il müddәtinә
On il müddәtinә
bir il müddәtinә
iki il müddәtinә
Beş il müddәtinә

404 Hәr bir üzv dövlәtin BMT Baş Assambleyasında maksimum neçә üzvü ola bilәr?

•

15
2
1
5
3

405 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası harda yelәşir?
Berlindә
Cenevrәdә
Haaqada

•
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•

NyuYorkda
Parisdә

406 Aşagıdkılardan biri qapalı tәşkilat hesab olunur:

•

İӘT
BMT
MDB
NATO
AŞ

407 Xüsusi sәlahiyyәtli tәşkilatlara aid deyil:

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Ümumdünya Poçt İttifaqı
Avropa Şurası
ÜmumdünyaSәhiyyәTәşkilatı

408 İştirakçılar dairәsinә görә tәşkilatlar bölünür:

•

Iqtisadi vә siyasi
Dövlәtlәrarası vә qeyridövlәtlәrarası
Açıq vә qapalı
Universal vә regional
Ümumi sәlahiyyәtli vә xüsusi sәlahiyyәtli

409 Qloballaşmanın mahiyyәti: 1. Qloballaşma tarixi prosesdir 2. Qloballaşma subyektiv prosesdir 3.
Qloballaşma insanların ağlının, qabiliyyәtinin ümumilәşdirilmәsidir 4. Qloballaşma maliyyә münasibәtlәrinin
şaxәlәnmәsidir 5. Qloballaşma istehsal, istehlak vә ticarәtin unifikasiyasıdır

•

1, 2, 5.
2, 3, 4;
2, 4;
1, 3, 5;
4, 5;

410 Birmәnalı şәkildә hökumәtlәrarası vә yaxud qeyrihökumәt beynәlxalq tәşkilatlarına aid olmayan qurumları
göstәrin: 1. İnterpol 2. Qrinpis 3. BәT 4. YUNESKO

•

1, 4.
2, 3;
1, 2;
1, 3;
3, 4;

411 Aşağıdakılardan biri hәlәki hamılıqla qәbul edilmәyәn әxlaq prinsiplәrindәndir:

•

İnsan hüquqlarına sahib çıxılması
Şәxsi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
Sülhün qorunması
Bioloji müxtәlifliyin qorunması
Suverenliyә hörmәt olunması
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412 Himayәçilik siyasәti hansı iqtisadi metodların tәtbiqini nәzәrdә tutur? 1. Tarif; 2. Qeyritarif; 3. Liberal; 4.
Radikal.

•

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

413 Sivilizasiyaların toqquşması konsepsiyasının müәllifi:

•

E.Karr
S.Hantinqton
Hitler
E.Berk
F.Fukuyama

414 Modernizm yarandı:

•

1960cı illәrin ortalarında
1950ci illәrin ortalarında
1940cı illәrin ortalarında
1990cı illәrin ortalarında
1980cı illәrin ortalarında

415 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlardan әn effektli olanı:

•

BMT
NATO
Avropa İttifaqı
Avropa Şurası
İKT

416 xx әsrin 70ci illәrindә bеynәlxаlq münаsibәtlәr nәzәriyyәsindә nәzәrәçаrpаn cәrәyаn:

•

Neorealizm
nеоmаrksizm
neoliberalizm
liberalizm
realizm

417 Bеynәlxаlq münаsibәtlәrdә siyаsi idеаlizmin bаşlıcа mеyаrı:

•

sosializmdir
әхlаq vә hüquq nоrmаlаrıdır
kommunizmdir
kapitalizmdir
liberalizmdir

418 Аmеrikа bеynәlxаlq münаsibәtlәrin әn әsаs istiqаmәtlәrindәn biri:

•

kommunizmdir
siyasi relizmdir
sosializmdir
liberalizmdir
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kapitalizmdir

419 Beynәlxalq siyasәtin liberal doktrinası nә zaman formalaşmışdır

•

XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonlarında
XX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәllәrindә

420 Çindә siyasi fikirlәr hansılardır?

•

konfutsiçilik vә paradizm
paradizm vә legizm
realizm vә kommunizm
konfutsiçilik vә legizm
legizm vә realizm

421 Çindә siyasi fikirlәrneçә yerә bölünürdü?

•

5
2
3
4
8

422 Beynәlxalq münasibәtlәrә baxıştam dәyişdi:

•

Leninin hakimiyyәtә gәlmәsi nәticәsindә
I dünya müharibәsi nәticәsindә
II dünya müharibәsi nәticәsindә
sosializmin qәlәbәsi nәticәsindә
kommunist rejiminin süqutu nәticәsindә

423 SSRİdә beynәlxalq әlaqәlәrә dair elmlәrә meyillilik kimin dövründә başladı?

•

Hitlerin
N.Xruşşovun
Stalinin
Leninin
Qarboçovun

424 SSRİdә beynәlxalq әlaqәlәrә dair elmlәrә meyillilik başladı:

•

1991ci ildәn sonra
1960cı ildәn sonra
1970ci ildәn sonra
1980cı ildәn sonra
1990cı ildәn sonra

425 BMT Tәhlükәsizlik Şurasının neçә daimi üzvü var?

•

12
7
5
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8
15

426 Müasir dövrdә qloballaşmanı subeykti hansı dövlәtlәrdir?

•

“Yarımәtraf” dövlәtlәr
“Әtraf” dövlәtlәr
İEOÖ vә İEÖ
“Nüvә” dövlәtlәr
İEOÖ

427 Kimlәr milli dövlәt еrаsının özünün yеkununа yаxınlаşdığını iddia edirlәr?

•

Liberallar
Qloballaşmanın qatı tәrәfdarları
Qloballaşmanın әlehdarları
Radikal millәtçilәr
Qatı mühafizәkarlar

428 Kimlәr milli dövlәti nоstаljik fiksiyа аdlаndırırlar?

•

Liberallar
Mühafizәkarlar
Qloballaşmanın qatı tәrәfdarları
Qloballaşmanın әlehdarları
Millәtçilәr

429 Trаnsmilli şirkәtlәrin birlәşdirilmәsi vә әlә kеçirilmәsi hеsаbınа dünyа iqtisаdiyyаtındа yеni güclü
subyеktlәrin оrtаyа çıxmаsı hansı tendensiyanın nәticәsidir?

•

Milli iqtasadiyyatların güclәnmәsinin
Müasir iqtisadi qloballaşmanın
Siyasi inteqrasiyanın
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinin
Beynәlxalq iqtisadi ayrılmanın

430 İqtisadi sahәdә qloballaşmanın xarakterindәn biri kimi göstәrilә bilmәz:

•

Bir çох әmәliyyаtlаrın sürәtlә vә prаktiki оlаrаq gеcәgündüz yеrinә yеtirilәn dünyа mаliyyә bаzаrının
fоrmаlаşdırılmаsı
Sürәtli sәnaye istehsalının artım tempinin beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrindәn açıq fәrqlә üstün olması
Kаpitаlın yеrdәyişmәsinin sıçrаyışlа аrtmаsının miqyаsı vә tеmpi
Bütün ölkәlәrin ÜDM аrtımı ilә müqаyisәdә bеynәlхаlq ticаrәtin qаbаqlаyıcı аrtımı
Tеlеkоmmunikаsiyа sistеminin inkişаfı vә prоqrаm tәminаtının hеsаbınа prаktiki оlаrаq еyni аndа mаliyyә vә digәr
bаzаrlаrdа bаş vеrәn yеniliklәr bаrәdә infоrmаsiyаlаrın yаyılmаsı

431 Lоkаllаşmа ssеnаrisi nәyi nәzәrdә tutur?

•

Heç birini
Sosial vә mәdәni tolerantlığı
Qlоbаl sivilizаsiyаnın fоrmаlаşmаsınının sürәtlәnmәsini
Sоsiаl vә mәdәni dözümsüzlük fоrmаsı kimi mәdәni tәcrid siyаsәtini
Hamısını

432 1970ci il enerji böhranından çıxan nәticә:
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•

Bütün cavablar doğrudur
Hәrbi güclә yüksәk sәviyyәli siyasәt bir çox hallarda iqtisadiyyatın qarşısında gücsüz olur
Hәrbi güc hәr zaman bütün problemlәri hәll etmәyә qadirdir
Daxili faktorlar heç dә önәmli rol oynamır
Hәrbi güc heç zaman aşağı sәviyyәli siyasәtin qarşısında gücsüz ola bilmәz

433 Böyük Sәkkizlik birliyinin yaranma tarixi

•

1970London
1954  Varşava
1982  Vyana
1975  Paris
1993  Praqa

434 Beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәt dairәsi

•

dini mәnsubiyyәt әsasında
beynәlxalq
regional
regional, beynәlxalq vә subregional
dövlәtdaxili

435 Qeyrihökumәt tәşkilatlarının yaradılması tarixi

•

XX әsrin sonunda
XIX әsrdә
XX әsrdә
XVIII әsrdә
XVII әsrdә

436 Qeyrihökumәt tәşkilatlarının hüquqi statusu

•

irqilik prinsipi ilә
milli
beynәlxalq
regional
dövlәtlәr arası

437 BMTnin yaranması tarixi:

•

1948
1947
1950
1944
1945

438 BMTnin tәsis konfransı:

•

London (1948 il)
SanFransisko (1945 il)
Roma (1950 il)
Paris (1947 il)
Moskva (1946 il)

439 BMTnin yaradılmasında ilk addım:
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•

22 aprel 1942ci il (Paris)
16 mart 1944cü il (Moskva)
3 fevral 1943cü il (Madrid)
1 yanvar 1942ci il (Vaşinqton) Birlәşmiş Millәtlәr Bәyamnamәsinin qәbul edilmәsi
18 yanvar 1945ci il (London)

440 BMTnin yaradılmasının әsas sәbәblәri

•

dövlәtarası әlaqәlәri (әsasәn iqtisadi) genişlәndirmәk
müstәmlәkә sistemini qorumaq
BMT müharibәdәn sonrakı dövrdә aparıcı dövlәtlәrin әlaqәlәrini tәnzim¬lәmәk mәqsәdilә yaradıldı
millәtlәr cәmiyyәtinin süqutu vә müharibәdәn sonrakı dövrdә sülhü tәmin etmәk
müharibәnin ağır nәticәlәrini aradan qaldırmaq

441 BMTnin yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsindә әsas iştirak edәn dövlәtlәr:

•

Yunanıstan vә Türkiyә nümaynәdәlәri
Fransa vә Avstriya nümayәndәlәri
Amerika vә Sovet nümayәndәlәri
İngiltәrә vә İtaliya nümayәndәlәri
Portuqaliya vә İspaniya nümayәndәlәri

442 Azәrbaycan Respublikasının BMTyә qәbulu

•

1992ci ildә
1945ci ildә
1960cı ildә
1975ci ildә
1990cı ildә

443 BMTnin әsas orqanları

•

BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Tәhlükәsizlik Şurasına tabedir
Baş katib vә ona tabe olan katiblik
İqtisadi vә Sosial Şura
Baş Assambleya vә Tәhlükәsizlik Şurası
Baş assambleya, Tәhlükәsizlik Şurası, İqtisad vә Sosial Şura, Qәyyumluq Şurası, Beynәlxalq Mәhkәmә vә Katiblik

444 Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәşkil olunma tarixi

•

1946cı il
1948ci il
1947ci il
1950ci il
1945ci il

445 Böyük Sәkkizlik birliyinin yaranma tarixi

•

1970London
1954  Varşava
1982  Vyana
1975  Paris
1993  Praqa

446 Beynәlxalq әmәk tәşkilatının yaradılması
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•

1930cu il
1935ci il
1945ci il
1919cu il
1950ci il

447 Natonun hәrbi qüvvәlәrinin yaradılması

•

1950
1938
1948
1949
1951

448 Beynәlxalq Valyuta Fondunun fәaliyyәtә başlanması

•

1949ci il
1947ci il
1946cı il
1948ci il
1945ci il

449 Sivilizasiyaların toqquşması konsepsiyasına dair mәqalә dәrc olundu:

•

1994cü ildә
1997ci ildә
1991ci ildә
1995ci ildә
1993cü ildә

450 Vestfal sülhü hansı müharibәnin nәticәsi idi?

•

II dünya müharibәsinin
I dünya müharibәsinin
30 illik müharibәnin
7 illik müharibәnin
100illik müharibәnin

451 Millәt vә dövlәtlәrаrаsı münаqişәlәr еrаsı bаşlаndı:

•

İngiltәrә burjua inqilabından sonra
I dünya müharibәsindәn sonra
II dünya müharibәsindәn sonra
Böyük frаnsız inqilаbındаn sоnrа
Soyuq müharibәdәn sonra

452 Sоyuq mühаribәnin bаşа çаtmаsı ilә bеynәlxаlq siyаsәtin inkişаfının:

•

Şәrq fazası başa çatır
Qәrb fаzаsı bаşа çаtır
heç bir dәyişiklik olmur
Şimal fazası başa çatır
Cәnub fazası başa çatır

453 İKT yarandı:
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•

1945
1969
1989
1992
1993

454 ABŞın yaradılmasından neçә il sonra NATO tәşkil edildi?

•

29
173
179
183
28

455 Hansı tәşkilatın 192 üzvü var?

•

BMT
ATӘT
AB
NATO
İKT

456 Bеynәlxаlq Qırmızı xаç Kоmitәsi yaradıldı:

•

1879
1980
1875
1889
1900

457 Bеynәlxаlq Hüquq Аssоsiаsiyаsı yaradıldı:

•

1978
1889
1987
1880
1873

458 Dövlәtlәrin düşünülmüş, mәqsәdyönlü xаrici siyаsәti nәticәsindә hаzırlаnır vә hәll еdilir:

•

münaqişә
durğunluq
cavab variantlarının hamısı doğrudur
әlaqәlәr
terror

459 АBŞlа yаnаşı, аpаrıcı bеynәlxаlq аktоr rоlunа iddiа edir:

•

Misir
Yaponiya
Mәrakeş
İndoneziya
Suriya

460 Beynәlxalq sistemdә әsаs tәsnifаt:
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•

bu struktura daxil olan әksәr dövlәtlәrin sayı ilә bağlıdır
bu strukturа dахil оlаn nәhәng dövlәtlәrin sаyı ilә bаğlıdır
bu struktura daxil olan dövlәtlәrin sayı ilә bağlıdır
bu strukturа dахil оlаn kiçik dövlәtlәrin sаyı ilә bаğlıdır
belә tәsnifat yoxdur

461 Siyаsi әdәbiyyаtdа әsаsәn bеynәlxаlq sistеm strukturu hansılardır:

•

dağınıq vә birqütblü
multipolyar vә ikiqütblü
Birqütblü vә ikiqütblü
İkiqitblü vә dağınıq
belә struktur yoxdur

462 Siyаsi әdәbiyyаtdа әsаsәn bеynәlxаlq sistеm strukturunu neçә növә bölürlәr:

•

3
2
5
7
6

463 Aşağıdakılardan biri Vаşinqtоn kоnsеnsusu nun prinsiplәrindәn biri kimi verilә bilmәz:

•

mаliyyә libеrаllаşmаsı
Tәnzimlәmә
mülkiyyәt hüququnun tәmini
özәllәşdirmә
ticаrәtin libеrаllаşmаsı

464 Vаşinqtоn kоnsеnsusu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

1979
1992
1980
1975
1983

465 İqtisаdi qlоbаllаşma –

•

Kapitalizmin mәntiqi sosial әdalәtini tәmin edir
Ölkәlәr аrаsındа vә ölkәnin öz dахilindә bәrаbәrsizliyә sәbәb оlur
Dövlәtlәr arasında siyasi bәrabәrliyi tәmin edir
Әhali arasında sosial sәviyyәdә yaxınlıq yaradır
Milli dәyәrlәrin qorunmasının qarantı olur

466 Kаpitаlın sürәtlә tоplаnmаsı imkаnlаrını mәhdudlаşdırаn sәbәblәr аşаğıdаkılаrdır: 1. Ucuz işçi qüvvәsinin
tükәnmәsi; 2. Mәhsulun dәyәrindә әmәyin ödәnilmә pаyının uzunmüddәtli azalmаsı tеndеnsiyаsı; 3. Ucuz işçi
qüvvәsinin artması; 4. Mәhsulun dәyәrindә әmәyin ödәnilmә pаyının uzunmüddәtli аrtmаsı tеndеnsiyаsı.

•

1, 2.
1, 4.
2, 4.
3, 4
2, 3.
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467 Аqrеssiv еtnоsiyаsi vә fundаmеntаl sәfәrbәrlik аşаğıdаkılаrа әsаslаnır: 1. Çоxluğun аrаsındа yаşаyаn
аzlıqlаrа bәrаbәr hüququn vеrilmәsi; 2. Sәrhәdlәrә yеnidәn bаxılmаsı mәqsәdilә qоnşu еtnоәrаzi 3.
Quruluşlаrının dәyişdirilmәsi; 4. АBŞ vә Qәrbin qlоbаllаşmа şәri kimi qәbul edilmәsindәn imtina; 5. Digәr
sivilizаsiyаlarla dialoq.

•

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

468 Müasir İslаm nәzәriyyәçilәrinin fikrincә, müаsir islаm dövlәtlәrinin uğursuzluqlаrı vә çаtışmаzlıqlаrı nәdәn
aynaqlanır?

•

Sürәtli iqtisadi inkişafdan
Müsәlmаnlаrın düşüncә vә аdәtlәrini dәyişmәsindәn
Panisslam düşüncә tәrzindәn
Qlobal işsilikdәn
İslam dinindәn

469 Qloballaşma şәraitindә üçüncü dünyа ölkәlәri milli аzаdlıq mühаribәsi dövründә qаrşılаrınаhansı hәdәflәri
qoyublar? 1. Milli dövlәt stаtusunu аlmаq; 2. Qloballaşmanın subyekti olmaq; 3. Bеynәlxаlq birliyin
bәrаbәrhüquqlu vә suvеrеn üzvü olmaq; 4. Qloballaşmanın obyekti olmaq.

•

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

470 Birbаşа vә yа dоlаyı yоllа iki vә yа dаhа çоx dövlәtin (dövlәt, dövlәt qrupu, xаlqlаr, siyаsi hәrәkаtlаr)
аrаsındа оbyеktiv vә subyеktiv xаrаktеr dаşıyаn fikir аyrılığıdır:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
Bеynәlхаlq münаqişә
beynәlxalq saziş
beynәlxalq terror
beynәlxalq әlaqәlәr

471 Araşdırmaçı Vаllеrstаynın kаpitаlist dünyа sistеminin inkişаfı ilә bаğlı 3 әsаs ssеnаrisi: 1. Nеоfеоdаlizm 2.
Dеmоkrаtik diktаturа 3. Mәrkәzsizlәşdirilmiş vә әdаlәtli dünya 4. Dezinteqrasiya olunmuş dünya 5. Anti
qlobalist dünya

•

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

472 Sosial konstruktivizm yaranmışdır:

•

1990cı ildәn başlayaraq
1870ci ildәn etibarәn
1880ci ildәn etibarәn
1980ci ildәn etibarәn
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2000ci ildәn etibarәn

473 Neoliberallar müasir dünya proseslәrinin iştirakçılarının çoxluğuna xüsusi diqqәt ayırdıqları üçün bu
cәrәyan adlanır:

•

realizm
Marksizm
Proteksionizm
Imperializm
Plüralizm

474 Dünyasistem nәzәriyyәsinin әsas müddәalarından biridir:

•

Dünya yalnız dövlәtlәrә deyil, daha önәmli siniflәr olan struktur vahidlәrә bölünür
Dövlәtdaxili strukturların pozulması mühüm fәsadlara gәtirib çıxarır
Müharibә yalnız birgә sәylәrlә hәll edilә bilәcәk bir problemdir
Kapitalizm qarşılıqlı asılılığı nәzәrә alaraq metodlardan istifadә edir
Nüvә silahı dünyasistem nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri arasında münaqişәyә sәbә olur

475 Klassik liberalizmin әsas müddәalarından biri sәhvdir:

•

Beynәlxalq arenada yalnız güc amillәri deyil, digәr aktorlar da mühüm rol oynayır
Insan klassik liberalizmin әsa aktorudur
Insan tәbiәtcә aqressiv deyil. O, әmәkdaşlığa istiqamәtlәnib
Müharibә yalnız birgә sәylәrlә hәll edilә bilәcәk bir problemdir

476 K.Uoltsun beynәlxalq münasibәtlәrin strukturunun üçüncü prinsipinә aiddir:

•

Insan tәbiәtcә aqressiv deyil. O, әmәkdaşlığa istiqamәtlәnib
Dövlәtlәr yekcins deyil, müxtәlif potensiallara malikdirlәr
Dünyada qüvvәlәr balansının tәmin edәn әsas amil nüvә silahıdır
Beynәlxalq münasibәtlәrdә sağqalma amilini üstün tuturlar
Beynәlxalq münasibәtlәrin iştirakçılarını müәyyәn etmәk lazımdır

477 K. Uolts beynәlxalq münasibәtlәr strukturunun neçә prinsipini müәyyәn etmişdir?

•

4
3
5
6
2

478 Realist mәktәbi daxilindә struktur realizmә cavab olaraq yaradıldı:

•

Liberalizm
Neoklassik realizm
rasionalizm
Neoliberalizm
Klassik liberalizm

479 Sәksәnillik müharibәyә son qoymuş müqavilә neçәnci ildә imzalanmışdır?
28 yanvar 1688
20 mart 1789
20 mart 1790
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•

28 fevral 1648
30 yanvar 1648

480 Dünya Bankı adambaşına düşәn ümumdaxili mәhsula aid olan kateqoriyalardan biri sәhvdir:

•

Orta gәlirli dövlәtlәr
Yüksәk gәlirli dövlәtlәr
Aralıq gәlirli dövlәtlәr
Aşağı gәlirli dövlәtlәr

481 Hökümәtlәrarası tәşkilatlar yaranmışdır:

•

XX әsrdә
XIX әsrdә
XVII әsrdә
XVIII әsrdә

482 Bu vә ya digәr sahәdә konkret mәsәlәlәrin hәlli üçün yaradılan, yәni xüsusi mәqsәdlәri olan qeyrihökümәt
tәşkilatları necә adlanır?

•

Xüsusi hökümәtlәrarası tәşkilatlar
Funksional hökümәtlәrarası tәşkilatlar
Ictimai hökümәtlәrarası tәşkilatlar
Tәtbiqi hökümәtlәrarası tәşkilatlar

483 Peşәkar qeyri hökümәt tәşkilatları arasına daxil deyildir:

•

Beynәlxalq Siyasi Elmlәr Assossiasiyası
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi
Hüquqşünaslar İctimai Birliyi
Beynәlxalq Jurnalistlәr Tәşkilatı

484 Dünya siyasәtinә tәsir göstәrәn qeyridövlәt aktorlarindan biri sәhvdir:

•

Beynәlxalq hökümәt tәşkilatları
Etnik vә dini hәrәkatlar
Dövlәtdaxili regionlar
Beynәlxalq qeyrikökümәt tәşkilatları

485 Son zamanlara qәdәr sәrt şәkildә keçirilәn inteqrasiya prosesinin mәrhәlәlәrindәn biri sәhvdir:

•

Vahid iqtisadi mәdәniyyәtin yaradılması
Azad ticarәt zonasının yaradılması
Gömrük ittifaqının yaradılması
Iqtisadi vә valyuta ittifaqının yaradılması

486 Funksionalizmin atası kim hesab olunur?

•

D.Konduel
P.Tsigankov
D.Mitrani
F.Şmitter

487 Avropa birliyi hansı müqavilәnin әsasında yaradılmışdır?
Qars
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•

Podrat
Maastrixt
Varşava

488 ABnin inteqrasiya prosesinin konseptual vә praktiki inkişafının 3 әsas prinsipindәn biri sәhv göstәrilib:

•

Inteqrasiya mәqsәd deyil, vasitәdir
Inteqrasiya maraq vә mövqelәrin uzlaşdırılmasıdır
Inteqrasiyanın adekvat mexanizmlәrә ehtiyacı var
Inteqrasiya mәrhәlәlilik tәlәb edir

489 Demokratizasiyanın üçüncü dalğası:

•

1990ci ildәn başlayaraq
1960ci ildәn başlayaraq
1970ci ildәn başlayaraq
1980ci ildәn başlayaraq

490 Demokratizasiyanın ikinci dalğası:

•

19601980
19501960
19601970
19401960

491 Demokratizasiyanın ilk dalğası:

•

18801920
19601980
18201920
19101920

492 Kimyәvi silahdan istifadә ilә bağlı 37 ölkә tәtbiqinin qadağan edilmәsi ilә bağlı Cenevrә protokolunu
imzaladılar:

•

1919cu il
1915ci il
1928ci il
1991ci il

493 Kimyәvi silahın hazırlanması, istehsalı, toplanması vә tәtbiqinin vә onun mәhv edilmәsinin qadağan
edilmәsi haqqında konvensiya:

•

1991
1993
1997
1899

494 Hәrbisiyasi sahәdә әn önәmli mәsәlә:

•

Adekvat cavab zәrbәsi
Hәrbi qarşıdurma
Strateji müdaifә tәşәbbüsü
Nüvә vә onun çatdırılma vasitәlәrinin yayılması

495 Şimali Koreya MAQATEni tәrk etdi:
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•

1991
1978
1993
1992

496 Raketәleyninә müdafiә sistemlәrinin mәhdudlaşdırılması haqqında müqavilә:

•

1982
1991
1900
1972

497 Nüvә dövlәti statusuna malik olmayanların bu statusa yiyәlәnmәlәrinin qarşısını almaq mәqsәdi güdәn
beynәlxalq razılıq:

•

1992
1967
1990
1880

498 Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә imzalanmışdır:

•

1980
1968
1870
1990

499 Dünya siyasәti bir elm sahәsi kimi neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

XX әsrdә
XVIII әsrdә
XVII әsrdә
XIX әsrdә

500 96. Realist mәktәbi daxilindә struktur realizmә cavab olaraq yaradıldı:

•

Neoliberalizm
Klassik liberalizm
Liberalizm
Neoklassik realizm

501 95. Vаşinqtоn kоnsеnsusu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

1992+
1983
1975
1980

502 94. Müasir dövrdә qloballaşmanı qurban ı hansı dövlәtlәrdir?

•

İEÖ
Yarımәtraf” dövlәtlәr
“Әtraf” dövlәtlәr
“Nüvә” dövlәtlәr
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503 Müasir dövrdә qloballaşmanı obeykti hansı dövlәtlәrdir?

•

“Nüvә” dövlәtlәr
“Әtraf” dövlәtlәr
İEÖ
“Yarımәtraf” dövlәtlәr

504 İkinci dünya müharibәsindәn sonra Almaniyada yaradılmış beynәlxalq mәhkәmә orqanı necә adlanırdı?

•

Nünberq prosesi
Hәrbi proses
Qәrb prosesi
Qәrb prosesi

505 Şimalcәnub xәtti üzrә qütblәşmә nәyә gәtirib çıxardı?

•

Iqtisadi uçuruma
Siyasi uçuruma
Texnoloji uçuruma
Beynәlxalq uçuruma
Mәdәni uçuruma

506 Bеynәlxаlq hökumәtdәnkәnаr tәşkilаtlаnmаlаr әsasәn nә zamandan formalaşmağa başlamışdır?

•

XIX әsrin әvvәllәrindәn
İkinci dünya müharibәsindәn sonra
XXI әsrdә
XVIII әsrdә
XX әsrin sonlarına yaxın

507 Nüvә silahının yayılmaması barәdә müqavilәyә aiddir:

•

2000ci ildә imzalanmışdır
1927ci ildә imzalanmışdır
1968ci ildә imzalanmışdır
Bu dövlәtlәrә nüvә dövlәtlәri statusu verilib
Nüvә silahının әn böyük potensialı Rusiya vә ABŞdır

508 Qızğın silahlanma vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә yaranan fenomen hansı adı almışdır?

•

Qloballaşma amili
Tәhlükәsizlik dilemması
Tәhlükәsizlik problemi
Tәhlükәsizlik siyasәti
Tәhlükәsizlik amili

509 Nüvә erası neçәnci ildәn başlayır?

•

1941ci il sentyabr
1945ci il avqust
1945ci il may
1990cı il may
1949cu il sentyabr
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510 Мцстямляkя империйаларынын даьылмасынын нятиъяси kими йени дювлятлярин йаранмасынын
интенсив просесi neçәnci illәrdә baş verdi?

•

1930cu illәrdә
1960cı illәrdә
1950ci illәrdә
1970ci illәrdә
1800cü illәrdә

511 Ъ.Д.Синэерин Бейнялxалг мцнасибятлярдя тящлилин сявиййяляри проблеми мягалясi neçәnci ildә
nәşr olunmuşdur?

•

1980ci illәrdә
1950ci illәrdә
1940cı illәrdә
1961ъи илдя
2000ci illәrdә

512 Бейнялxалг мцнасибятлярдя тящлилин сявиййяляри проблеми мягалясинin müәllifi kimdir?

•

J.D.Singer
A.Smit
İ.Kant
Р.Кеохейнин вя Ъ.Най
J.J.Russo

513 Тящлил сявиййяляринин фяргляндирилмяси идейасынын юзц 1950ъи иллярин сонларында
бейнялxалг тядгигатлада ….......... тясири алтында йаранмышды?

•

marksizmin
şovinizmin
radikalizmin
сийентийезмин
liberalizmin

514 İlk hökumәtlәrarası tәşkilat neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

X
XVIII
XX
XIX
XVII

515 Реализмя мейдан оxумаьа чеврилмиш авропа интеграсийасы цзря ясярляр ........ illәrdә işıq üzü
görmüşdür?

•

1900cu illәrdә
1950ci illәrdә
1800cü illәrdә
1960cı il
2000ci illәrdә

516 k.Уолтс Инсан, дювлят вя мцщарибя ясяри neçәnci ildә dәrc edilmişdir?
1980ci illәrdә
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•

1950ci illәrdә
1940cı illәrdә
1954cü ildә
2000ci illәrdә

517 Q.Allisonun 1971ci ildә işıq üzü görmüş әsәri hansı mövzuya hәsr edilmişdir?

•

QHTlәrә
Soyuq müharibәyә
Karib böhranına
Böyük böhrana
TMKlara

518 ......... illәrdә baş vermiş böhran nәticәsindә OPEK neft hasilatını mәhdudlaşdırdı?

•

20082009cu
19731974cü
19481949cu
19501953cü
19301933cü

519 Beynәlxalq tәşkilat jurnalı dәrc olunmağa başlamışdır?

•

1980ci illәrdә
1950ci illәrdә
1940cı illәrdә
1800cü illәrdә
2000ci illәrdә

520 Transmilli münasibәtlәr vә dünya siyasәti әsәrinin müәlliflәri kimdir?

•

İ.lokk
Р.Кеохейнин вя Ъ.Най
İ.Kant
A.Smit
J.J.Russo

521 Bipolyar sistem üçün sәciyyәvidir?

•

Бу системдяки гцтбдювлят лидер олмаг истяйян истянилян диэяр иштиракчыйа мане олур; юз мювэейинин
эцълянмясиня йахуд ян азы онун зяифлямямясиня чалышыр
мяркязи щакимиййят «табелиляр» арасында мцбащисяляри щялл едир вя «табелилярин» мцстягил олмаг
ъящдляриня мане олур
ян гцдрятли дювлятляр тяряфиндян формалашан ики гцтб арасында кифайят гядяр дцшмян мцнасибятляри
ян гцдрятли дювлятляр тяряфиндян формалашан ики гцтб арасында кифайят гядяр дцшмян мцнасибятляри
араларында таразлыг гурулан бир нечя эцъ мяркязини ещтива едир

522 Birqütblü sistemin neçә variantı mövcuddur?

•

10
4
3
2
1

523 Dövlәtdaxili qurumlara aid deyil?
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•

meqapolislәr
federal torpaqlar
ştatlar
kantonlar
TMKlar

524 BMTnin hesablamalarına görә 20ci әsrin sonuna dünyada nә qәdәr TMK (transmilli korporasiya) mövcud
idi?

•

3000ә yaxın
75000dәn çox
500dәn çox
10000dәn çox
1000ә yaxın

525 QHT lәr neçәnci әsrdә yaranmışdır?

•

XVI
XIII
XII
XIX
XV

526 Дцнйа сийасятиня ян чоx тясир едян гейридювлят аkторлары сырасынa aid deyil?

•

dövlәtlәr
дювлятдахили реэионлар
трансмилли корпорасийалар;
bейнялхалг гейрищюкцмят тяшкилатлары;
етник вя дини щярякатлар;

527 İlk hökumәtlәrarası tәşkilatların nümunәlәrindәn sayıla bilәr?

•

Varşava müqavilәsi
ATӘT
Millәtlәr liqası
BMT
Gәmiçilik üzrә daimi komissiya

528 Dцнйа сийасяти илk нювбядя ашаьыдаkы сащялярдя апарылан тядгигатларын говушуьунда
йаранмышды?(cavab variantlarından biri sәhvdir)

•

psixologiya
бейнялхалг тяшкилатларын тящлили;
ясасян неолиберализмя истигамятлянмиш бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййяси;
бейнялхалг сийаси игтисад;
политолоэийа

529 Dünya bankının tәsnifatına görә illik ümumdaxili mәhsulu adambaşına 765 dollar vә aşağı olan dövlәtlәr
.......... adlanır?
çox yüksәk gәlirli dövlәtlәr
fövqәl dövlәtlәr
orta gәlirli ölkәlәr
yüksәk gәlirli ölkәlәr

•
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•

aşağı gәlirli ölkәlәr

530 Dünya bankı adambaşına düşәn milli illik ümumdaxili mәhsula görә dövlәtlәri neçә kateqoriyaya ayırır?

•

7
5
3
2
6

531 J.Qoldşteyn feminizmin neçә qolunu qeyd edir?

•

4
3
11
5
8

532 ........ beynәlxalq institutların ikili funksiyasını qeyd edirlәrtәnzimlәyici vә formalaşdıran?

•

Neomarksistlәr
Liberallar
Realistlәr
Конструктивistlәr
Marksistlәr

533 Postmodernizm anlayışını elmi leksikona daxil etmişdir?

•

İ.lokk
A.Smit
İ.Kant
F.Liotar
J.J.Russo

534 Beynәlxalq münasibәtlәrdә postmodernizm nә vaxt yaranmağa başlayır?

•

1700cü illәrdә
1980ci illәrdә
2000ci illәrdә
1970ci illәrdә
1800cü illәrdә

535 Neomarksizmin nümayәndәlәrindәn biri deyil?

•

E.Kant
Р. Кокс
А.Г.Франк
И. Валлерстайн
K.Marks

536 …...... mцасир дцнйа просесляринин иштираkчыларынын чоxлуьуна xцсуси диггят айырдыглары
цчцн бу ъяряйан башга бир ад да дашыйыр – плцрализ?

•

Postmodernistlәr
Neoliberallar
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Marksistlәr
Neorealistlәr
Realistlәr

537 klassik realizmin әsas müddәalarına aid deyil?

•

Бейнялхалг иътимаиййят дярк етмялидир ки, щярби мцнагишялярингаршысыны ала биляъяк бейнялхалг
институтлар лазымдыр
Дювлятлярин фяалиййятинин ясас мотиви гцдрятя, хцсусян щярби цстцнлцйя ъан атмагдыр.
«Цстдювлят щакимиййят мяркязинин» олмадыьы цчцн дювлятляринялагяляри хаотик шякилдя щяйата кечирилир.
Нятиъядя бейнялхалг мцнасибятляр «анархийалы» олур.
Бейнялхалг мцнасибятляр мащиййят етибариля щямъинс, унитар иштиракчы олан вя юз истякляриндя егоист
кими чыхыш едян дювлятлярин гаршылыглы ялагяляри вя тясирляриндян ибарятдир.
Дювлятляр илк нювбядя юз марагларындан чыхыш едирляр. Бузаман онларын мяняви мягсядляри дя ола биляр,
лакин щеч бири няйин йахшы, няйин пис олдуьуну тясбит етмяк щцгугуна малик дейил.

538 Sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

Hobs
Fukuyama
Hantinqton
Fukidid
Kant

539 1949cu ildә yaradılmışdır?

•

ATӘT
BMT
Varşava müqavilәsi tәşkilatı
MDB
NATO

540 Varşava müqavilәsi tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?

•

1985ci ildә
1955 ci ildә
1988ci ildә
1953cü ildә
1937ci ildә

541 Dünya sistem nәzәriyyәsi hansı cәrәyanın tanınmış variantlarından biridir?

•

liberalizm
leninizm
neomarksizm
Realizm
postmodernizm

542 ....... çәrçivәsindә elmi leksikona üçüncü dünya ölkәlәri vә ikinci dünya ölkәlәri anlayışları daxil oldu?

•

Realizm
postmodernizm
liberalizm
neomarksizm
leninizm
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543 Kompleks qarşılıqlı asılılıq istiqamәtinin banilәri kimdir?

•

İ.lokk
İ.Kant
R.Keoşeyn vә İ.Nay
A.Smit
J.J.Russo

544 Transmilli münasibәtlәr ideyasının banisi kimdir?

•

İ.Kant
R.Keoşeyn vә İ.Nay
İ.lokk
J.J.Russo
A.Smit

545 Vaşinqton konfransı keçirilmişdir?

•

19211922ci illәrdә
19771978ci illәrdә
19451946cı illәrdә
19141915ci illәrdә
19181919cu illәrdә

546 Liberalizm nümayәndәlәrinә aid deyil?

•

J.J.Russo
İ.Kant
A.Smit
İ.lokk
Ş.Morqentau

547 Realizmin nümayәndәlәrinә aiddir?

•

A.Smit
J.J.Russo
İ.lokk
İ.Kant
Ş.Morqentau

548 Dювлятляри бейнялxалг аренада аkторлар kими садяcя нязярдян kечирян неореалистляр вя
неолибераллардан фяргли олараг, бу ъяряйанын нцмайяндяляри неъя вя нийя онлар бу аkторлара
чеврилирляр суалыны да верирляр?

•

Neomarksizm
Realizm
Liberalizm
Marksizm
Конструктивизм

549 1985ci ildә qәbul edilmiş vahid Avropa aktında neçәnci ilә qәdәr mal, kapital, insan vә xidmәtlәrin azad
hәrәkәt edәcәyi real ümumi bazarın yaradılması yaradılması nәzәrdә tutulmuşdur?
1963cü ilә
1963cü ilә

•
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•

1992ci ilә
1995ci ilә
1990cı ilә

550 1992ci ilә qәdәr mal, kapital, insan vә xidmәtlәrin azad hәrәkәt edәjәyi real ümumi bazarın yaradılması
mәqsәdi qoyulan vahid Avropa aktı qәbul olundu?

•

1957ci ildә
1985ci ildә
1995ci ildә
1990cı ildә
1963cü ildә

551 Atom Enerjisi üzrә Avropa İttifaqı neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1957ci ildә
1997ci ildә
1995ci ildә
1963cü ildә
1990cı ildә

552 1957ci ildә bağlanmışdır?

•

Paris müqavilәsi
Roma müqavilәsi
Bişkek müqavilәsi
Moskva müqavilәsi
Yalta müqavilәsi

553 Avropa inteqrasiyasının inkişafında növbәti mәrhәlә Roma müqavilәsi neçәnci ildә bağlanır?

•

1957ci ildә
1997ci ildә
1995ci ildә
1963cü ildә
1990cı ildә

554 Avropada polad vә kömür birliyinә daxil ölkәlәrә aid deyil?

•

Niderland
Vatikan
Niderland
İspaniya
Portuqaliya

555 Neofunksionalizmә aid deyil?

•

Bu istiqamәt funksionalizmin әsas baza prinsiplәrinin әsasında qurulmaqla, hәm dә özündә federalizmin bәzi
jizgilәrini ehtiva edir.
bütün bәşәriyyәt üçün önәmli olan sәhiyyә, texnoloci dәyişikliklәr, hüquq vә s. sahәdә olan praktiki mәsәlәlәr daha
prioritet hesab olunur
siyasi qәrarların önәmliliyi dә vurğulanır
ümumplanetar sәviyyәdә vacib olan mәsәlәlәrlә bağlı inteqrasiya proseslәrinә әsas yaradırlar vә iştirakçıları
iqtisadiyyat sahәsindә gәlәjәk birlәşmәyә aparırlar.
Dünya hökumәti ideyası
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556 Dünya hökümәti ideyası hansı cәrәyana mәxsusdur?

•

federalizm
realizm
marksizm
liberalizm

557 İnteqrasiyanin mәrhәlәlәrinә aid deyil?

•

siyasi birlәşmә
iqtisadi vә valyuta ittifaqının yaradılması;
yalnız qarşılıqlı tijarәtdә deyil, hәm dә işçi qüvvәsi vә kapitalın hәrәkәtindә maneәlәri aradan qaldırılmasını ehtiva
edәn ümumi (vahid) bazarın formalaşdırılması;
gömrük ittifaqının yaradılması
azad tijarәt zonasının yaradılması;

558 İnteqrasiya proseslәrinin nәzәri cәhәtdәn öyrәnilmәsinә başlanılmışdır?

•

XX әsrin ortalarından
XVI әsrin әvvәllәrindәn
XV әsrdәn
XIII әsrdәn
XII әsrdәn

559 Dünya vә beynәlxalq tәşkilatların funksional inkişafı әsәrinin müәllifi kimdir?

•

D.Mitrani
V.Q.Xoros
J.Rozenau
F.Fukuyama
L.Dolfyus

560 Funksionalizmin atası hesab edilir?

•

D.Mitrani
V.Q.Xoros
J.Rozenau
F.Fukuyama
L.Dolfyus

561 2004cü ildә AByә daxil ölkәlәrin sayı neçә idi?

•

33
10
11
25
42

562 Latviya, Litva, Estoniya AByә daxil oldular?

•

1981ci ildә
2004ci ildә
2002ci ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә
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563 2004cü ildә AByә neçә dövlәt daxil oldu?

•

2
8
10
4
5

564 2. 2001ci ildә Nitsada qәbul olunmuş qәrarda nәzәrdә tutulmuşdur?

•

vahid valyutanın yaradılması
Çevik reaksiya verәn Avropa qüvvәlәrinin formalaşdırılması
ABnin yaradılması
ABnin genişlәndirilmәsi
azad gömrük zonasının yaradılması

565 Çevik reaksiya verәn Avropa qüvvәlәrinin formalaşdırılması nәzәrdә tutulmuşdur?

•

1981ci ildә
2001ci ildә
2002ci ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә

566 1998ci ildә növbәti 10 il әrzindә AByә neçә dövlәtin daxil edilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur?

•

7
2
10
11
12

567 AB genişlәnmә haqqında yeni plan qәbul etdi?

•

1995ci ildә
1998cildә
1963cü ildә
1957ci ildә
1990cı ildә

568 1994cü ildә AB yә daxil olan dövlәtlәrә aid deyil?

•

İsveç
Finlyandiya
Almaniya
Avstriya
Norveç

569 1994cü ildә AByә daxil olmuş dövlәt?

•

Belçika
Norveç
Yunanıstan
Almaniya
Böyük Britaniya
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570 Maastrix sazişini imzalayan dövlәtlәrә aid deyil?

•

İtaliya
Bolqarıstan
Danimarka
İspaniya

571 Maastrix sazişini imzalayan dövlәtlәrә aid deyil?

•

Yunanıstan
Böyük Britaniya
Finlandiya
Belçika
Almaniya

572 Maastrix sazişini neçә dövlәt imzalanmışdır?

•

10
12
5
3
8

573 Avropa birliyi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1963cü ildә
1963cü ildә
1990cı ildә
1995ci ildә
1993cü ildә

574 1992ci ildә Avropa inteqrasiyasında yeni mәrhәlәsini müәyyәnlәşdirәn ........... müqavilәsi bağlanmışdır?

•

Paris
Maastrix
Vyana
Bişkek
Helsinki

575 Maastrix sazişi bağlanmışdır?

•

1992ci ildә
1963cü ildә
1995ci ildә
1963cü ildә
1963cü ildә

576 Demokratizasiyanın ikinji dalğası (1940ji illәrin ortaları 1960jı illәrin әvvәllәri) neçәnci illәri әhatә edir?

•

1940ci illәrin ortaları 1960cı illәrin әvvәllәri
18301930cu
18101910cu
18501955ci
18401945ci
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577 Birinji dalğanın davamında demokratik inkişafın magistral yolundan dönmә baş vermәsi nә ilә bağlı idi?

•

SSRİnin dağılması
soyuq müharibә
ikinci dünya müharibәsi
Birinci dünya müharibәsi
bir sıra ölkәlәrdә faşizmin hakimiyyәtә gәlmәsi

578 Birinji dalğanın davamında demokratik inkişafın magistral yolundan dönmә baş verdi vә bu hal ............
qәdәr davam etdi?

•

1950ci ilә qәdәr
1920ci ildәn 1940ci illәrin ilk yarısına
1960ci ilә qәdәr
1930cu ilә qәdәr
1940cı ilә

579 S.Hanqintona görә birinci dalğada neçә dövlәt demokratiklәşmişdir?

•

20dәn çox
5
10
30
40

580 S.Hanqintona görә demokratiyanın әn uzun dalğası hansıdır?

•

2ci
1ci
4cü
5ci
3cü

581 S.Hanqintona görә demokratiyanın birinci dalğası neçәnci illәri әhatә edir?

•

18201920ci
18101910cu
18501955ci
18301930cu
18401945ci

582 S.Hanqintonun Demokratiyanın üçüncü dalğası mәqalәsi neçәnci ildә dәrc olunmuşdur?

•

1990 –cı ildә
1991ci ildә
2002ci ildә
2004ci ildә
1995ci ildә

583 Demokratizasiyanın üçüncü dalğası mәqalәsinin müәllifi kimdir?

•

S.Hanqinton
F.Fukuyama
İ.Kant
T.Hobs
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D.Kolduell

584 olan Freedom Houseun hesablamalarına görә günümüzdә demokratik dövlәtlәrin sayı nә qәdәr artmışdır?

•

75%
55%
45%
35%
25%

585 Latviya AByә neçәnci ildә daxil oldu?

•

2004ci ildә
1981ci ildә
1995ci ildә
1990 –cı ildә
2002ci ildә

586 Y.A.Borko vә O.V.Butorina ABnin inteqrasiya prosesinin konseptual vә praktiki inkişafının neçә әsas
prinsipini ayırırlar?

•

3
1
7
4
2

587 Rus elmindә demokratik dünya nәzәriyyәsinin tәhlili ilә çox geniş şәkildә mәşğul olmuşdur?

•

İ.Kant
J.D.Singer
V.M.Kulaqin
J.J.Russo
A.Smit

588 әbәdi sülh tezisinin banisi kimdir?

•

İ.Kant
J.D.Singer
J.J.Russo
A.Smit
R.Keoxeynin vә J.Nay

589 Qeyriliberal demokratiya termininin müәllifi kimdir

•

İ.Kant
J.D.Singer
F.Zәkәriyyә
J.J.Russo
A.Smit

590 Cәnubi Afrikada ilk demokratik seçkilәr neçәnci ildә keçirildi?

•

1994cü ildә
1950ci ildәn
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1940cı ildәn
1930cu ildәn
1970ci ildәn

591 Cәnubi Afrikada aparteid rejimi nә vaxt lәğv edildi?

•

1950ci ildәn
1940cı ildәn
1930cu ildәn
1970ci ildәn
1994cü ildә

592 Demokratik tranzit prosesindә Melvil neçә fazanı fәrqlәndirir?

•

2
1
4
5
3

593 Demokratizasiya proseslәrini şәrtlәndirәn amillәri tәdqiq etmişdir?

•

Fukidid
Herodot
Makivelli
Aristotel
A.Y.Melvil

594 Demokratizasiya proseslәrini şәrtlәndirәn neçә qrup amillәr qeyd olunur?

•

2
4
5
3

595 Demokratiyanin üçüncü dalğası neçәnci ildәn başlayır?

•

1961ci ildәn
1970ci ildәn
1940cı ildәn
1930cu ildәn
1950ci ildәn

596 Çilidә avtoritar rejim hakimiyyәtә gәldi?

•

1961ci ildә
1973ci ildә
1967ci ildә
1930cu ildә
1940cı ildә

597 Yunanıstanın 1967ci il vә Çilinin 1973cü il tarixindәki oxşarlıq?
ATӘTә daxil olmuşlar
inqilab baş vermişdir

•
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•

avtoritar rejimlәr hakimiyyәtә gәlmişdir
BMTyә daxil olmuşlar
müstәqillik elan etmişlәr

598 Yunanıstanda avtoritar rejim neçәnci ildә hakimiyyәtә gәldi?

•

1961ci ildә
1940cı ildә
1967ci ildә
1930cu ildә
1950ci ildә

599 Demokratiyanın ikinci dalğası hansı hadisәlәrlә şәrtlәnmişdir?

•

SSRİnin dağılması
faşizmin İkinji Dünya müharibәsindә mәğlubiyyәti vә müstәmlәkә sisteminin dağılması
faşizmin hakimiyyәtә gәlmәsi
ikinci dünya müharibәsi
soyuq müharibә

600 Nüvә dövlәtlәri siyahısına daxil deyil?

•

İspaniya
Rusiya
ABŞ
Çin
Böyük Britaniya

601 ABŞ Yaponiyaya qarşı nüvә silahını neçәnci ildә tәtbiq etmişdir?

•

1985ci il
2000ci illәrdә
1961ji ildә
1945cı illәrdә
1950ci illәrdә

602 Silahlanma xәrclәrinin rekord göstәriciyә çatması neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1985ci il
1950ci illәrdә
1961ji ildә
1940cı illәrdә
2000ci illәrdә

603 Qızğın silahlanma vә tәrksilah mәsәlәlәri hansı dövr üçün xüsusi aktual idi?

•

ikinci dünya müharibәsi
Karib böhranı
ӘfqanSovet müharibәsi
soyuq müharibә
birinci dünya müharibәsi

604 B.Buzanın Xalqlar,dövlәtlәr vә qorxu әsәri neçәnci ildә yayımlanmışdır?
1940cı ildә
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•

1950ci ildә
1930cu ildә
1967ci ildә
1983cü ildә

605 Xalqlar,dövlәtlәr vә qorxu әsәrinin müәllifi kimdir?

•

J.J.Russo
A.Smit
İ.Kant
B.Buzan
F.Zәkәriyyә

606 Moskvanın teatral mәrkәzindә girovların götürülmәsi ilә bağlı teror aktı neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1940cı ildә
2002ci ildә
1967ci ildә
1930cu ildә
1950ci ildә

607 Tәhlükәsizlik anlayışına neçә çәrçivәdә baxılir?

•

5
3
4
1
2

608 Müharibә tarixindә ilk dәfә kimyәvi silahdan istifadә etmişdir?

•

Böyük Britaniya
Almaniya
ABŞ
Rusiya
Çin

609 Müharibә tarixindә ilk dәfә kimyәvi silahdan istifadә olunub?

•

Karib böhranında
birinci dünya müharibәsindә
soyuq müharibәdә
ikinci dünya müharibәsindә
ӘfqanSovet müharibәsindә

610 SSRİ neçәnci ildә dağılmışdır?

•

1997ci ildә
1991ci ildә
1963cü ildә
1990cı ildә
1995ci ildә

611 1994cü ildә nüvә proqramını humanitar yardıma әvәz olaraq dayandırmış dövlәt?
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•

İngiltәrә
Şimali Koreya
Portuqaliya
İspaniya

612 CAR nüvә qurğusunu neçәnci ildә yaratmışdır?

•

2000ci illәrdә
1968ci ildә
1950ci illәrdә
1954cü ildә
1980cı illәrdә

613 1974cü ildә nüvә sınaqları hәyata keçirmiş dövlәt?

•

Niderland
Hindistan
Portuqaliya
İspaniya
İngiltәrә

614 Nüvә silahının yayılmaması barәdә Müqavilә neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

2000ci illәrdә
1954cü ildә
1968ci ildә
1940cı illәrdә
1950ci illәrdә

615 Nüvә silahının әn böyük potensialı .....?

•

yalnız ABŞda
ABŞ vә Rusiya
BMTnin bütün üzvlәrindә
BMT TŞnın bütün üzvlәrindә
Çindә

616 Nüvә dövlәtlәri siyahısına daxildir?

•

yalnız ABŞ
BMT TŞnın bütün üzvlәri
BMTnin bütün üzvlәri
ABŞ vә Rusiya
ATӘTin bütün üzvlәri

617 SSRİ, ABŞ vә Böyük Britaniyanın nümayәndәlәri tәrәfindәn Atmosferdә, kosmik mәkanda vә su altında
nüvә silahının sınağının qadağan olunması barәdә Müqavilә harada imzalanmışdır?

•

Budapeşt
London
Brüksel
Vyana
Moskva
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618 Moskvada SSRİ, ABŞ vә Böyük Britaniyanın nümayәndәlәri tәrәfindәn Atmosferdә, kosmik mәkanda vә
su altında nüvә silahının sınağının qadağan olunması barәdә Müqavilә imzalandı?

•

1981ci ildә
2001ci ildә
1963cü ilin avqustunda
1990 –cı ildә
1995ci ildә

619 Tәrksilah üzrә danışıqların aparılmasına vajib tәkan rolunu raketnüvә münaqişәsi tәhlükәsini real edәn
................. oynadı?

•

1962ci ilin Kuba (Karib) böhranı
birinci dünya müharibәsindә
soyuq müharibә
ӘfqanSovet müharibәsindә
ikinci dünya müharibәsindә

620 Yaxın vә orta mәnzilli raketlәrin hazırlanması ilә mәşğul olan dövlәtlәr sırasına daxil deyil?

•

Şimali Koreya
Pakistan
Hindistan
Sәüdiyyә Әrәbistan
Azәrbaycan

621 Ulduz müharibәlәri hansı ABŞ prezidentinin dövrünә tәsadüf edir?

•

C.Buş
B.Klinton
Ruzvelt
Eyzenhauer
R.Reyqan

622 Kütlәvi qırğın silahlarının Çatdırılma vasitәlәri neçә yerә bölünür?

•

1
2
3
4

623 Bakterioloci (bioloci) vә toksik (zәhәrli) silahların hazırlanması, istehsalı vә ehtiyatlarının toplanması vә
onların mәhv edilmәsinin qadağan edilmәsi haqqında Konvensiya (Biological and Toxin Weapons Convention,
BWC) imzalanmışdı?

•

1981ci ildә
1990 –cı ildә
1972ci ildә
1995ci ildә
2001ci ildә

624 Kimyәvi silahın hazırlanması, istehsalı, toplanması vә tәtbiqinin vә onun mәhv edilmәsinin qadağan
edilmәsi haqqında Konvensiya (Chemical Weapons Convention, CWC) 2002ci ilә qәdәr neçә dövlәt qoşuldu?
200

•
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•

145
142
111
44

625 Kimyәvi silahın hazırlanması, istehsalı, toplanması vә tәtbiqinin vә onun mәhv edilmәsinin qadağan
edilmәsi haqqında Konvensiya (Chemical Weapons Convention, CWC) harada imzalanmışdır?

•

Budapeşt
Paris
London
Brüksel
Vyana

626 Parisdә bir neçә illik danışıların nәtijәsi olaraq, Kimyәvi silahın hazırlanması, istehsalı, toplanması vә
tәtbiqinin vә onun mәhv edilmәsinin qadağan edilmәsi haqqında Konvensiya (Chemical Weapons Convention,
CWC) imzalandı?

•

1981ci ildә
1993jü ilin yanvarında
1995ci ildә
1990 –cı ildә
2001ci ildә

627 Müharibәdә boğucu, zәhәrli vә ya digәr bu tipli qazların vә bakterioloci vasitәlәrin tәtbiqinin qadağan
edilmәsi barәdә Cenevrә Protokolunu halhazırda neçә dövlәt imzalamışdır?

•

200
100dәn çox
42
11
44

628 Müharibәdә boğucu, zәhәrli vә ya digәr bu tipli qazların vә bakterioloci vasitәlәrin tәtbiqinin qadağan
edilmәsi barәdә Cenevrә Protokoluna SSRİ neçәnci ildә qoşuldu?

•

1990cı ildә
1963cü ildә
1927ci ildә
1991ci ildә
1925ci ildә

629 Müharibәdә boğucu, zәhәrli vә ya digәr bu tipli qazların vә bakterioloci vasitәlәrin tәtbiqinin qadağan
edilmәsi barәdә Cenevrә Protokolonu neçә dövlәt imzalamışdır?

•

100
37
42
11
44

630 Müharibәdә boğucu, zәhәrli vә ya digәr bu tipli qazların vә bakterioloci vasitәlәrin tәtbiqinin qadağan
edilmәsi barәdә Cenevrә Protokolonu neçәnci ildә imzalanmışdır?
1990cı ildә

•
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•

1925ci ildә
1963cü ildә
1991ci ildә
1997ci ildә

631 Rusiya Federasiyası vә Amerika Birlәşmiş Ştatları arasında yeni strateji münasibәtlәr haqqında birgә
Bәyannamәdә neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

1991ci ildә
2004ci ildә
1995ci ildә
1990 –cı ildә
2002ci ildә

632 Strateci hüjum silahlarının azaldılması vә mәhdudlaşdırılması haqqında Müqavilә, JNV1 imzalanmışdı?

•

1981ci ildә
2004ci ildә
1991ci ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә

633 ABŞ PRO müqavilәsindәn neçәnci ildә ayrıldı?

•

1981ci ildә
2002ci ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә
2004ci ildә

634 Raketәleyhinә müdafiә sistemlәrinin mәhdudlaşdırılması haqqında Müqavilәni, PRO imzalanmışdır?

•

1990 –cı ildә
1972ji ildә
1981ci ildә
2004ci ildә
1995ci ildә

635 1993cü ildә MAQATEni tәrk edәn dövlәt?

•

Yunanıstan
Şimali Koreya
Belçika
Böyük Britaniya
Almaniya

636 Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilә imzalandı?

•

1981ci ildә
1968ji ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә
2004ci ildә

637 Sülhmәramlılıq sahәsindә aktiv fәaliyyәtinә görә BMT Nobel mükafatına layiq görülüb?
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•

1950ci ildә
1988ji ildә
1970ci ild
1980ci ildә
1960cı ildә

638 Dövlәtdaxili münaqişәlәr neçә qrupa bölünür?

•

1
3
4
5
2

639 Aum Sinrike yapon dini sektası әsәbiflij qazından istifadә edәrәk metroda terror aktı törәtdi?

•

1960cı ildә
1980ci ildә
1995ci ilin mart ayında
1970ci ild
1950ci ildә

640 ABŞ vә SSRİ arasında daha bir müqavilә – Yaxın vә orta mәnzilli raketlәrin tәsviyyә edilmәsi barәdә
müqavilә imzalanmışdı?

•

1987ci ildә
1990 –cı ildә
1995ci ildә
2001ci ildә
1981ci ildә

641 Avropada adi hәrbi qüvvәlәr haqqında Müqavilә imzalanmışdır?

•

1960cı ildә
1990cı ildә
1980ci ildә
1970ci ild
1950ci ildә

642 Beynәlxalq münaqişәlәr neçә fazadan ibarәtdir?

•

5
6
2
4
3

643 Beynәlxalq münaqişәlәrin inkişaf fazaları nә ilә müәyyәn olunur?

•

diplomayik sәbәblәrlә
iqtisadi sәbәblәrlә
mәdәni sәbәblәrlә
tarixi vә sosial sәbәblәrlә
siyasi sәbәblәrlә
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644 Münaqişәdә iştirakçıların sayı:

•

dövlәtlәrdәn asılıdır
dәyişir
2 tәrәf ola bilәr yalnız
3 tәrәfdәn artıq ola bilmәz
sabitdir

645 Beynәlxalq münasibәtlәrin әsas subyekti:

•

dövlәt
transmilli aktorlar
dövlәt strukturları
icra hakimiyyәtlәri
beynәlxalq tәşkilatlar

646 Beynәlxalq münaqişәyә necә tәsәvvür kimi baxılır?

•

asılı
nisbәtәn müstәqil
nәzәri
müstәqil
praktiki

647 Oyun formasında gedәn münaqişә iştirakçılarının davranışını necә qәbul edirlәr?

•

siyasi
rasional
irrasional
iqtisadi
hüquqi

648 Nәyә görә münaqişә iştirakçılarının davranışını irrasional qәbul edirlәr?

•

çünki siyasi hәrәkat güclü olur
ekoloji problemlәrin mövcudluğu
iqtisadi fәaliyyәtin sabit olmaması
оnlаr qаrşılаrınа оlduqcа gеniş hәdәflәr qоymаqlа bеynәlхаlq vәziyyәti vә qаrşı tәrәfin hәrәkәtlәrini düzgün
qiymәtlәndirirlәr
оnlаr qаrşılаrınа оlduqcа gеniş hәdәflәr qоymаqlа bеynәlхаlq vәziyyәti vә qаrşı tәrәfin hәrәkәtlәrini düzgün
qiymәtlәndirmirlәr

649 Münaqişә iştirakçılarının davranışını necә qәbul etmәk olar?

•

hüquqi
iqtisadi
siyasi
rasional
irrasional

650 Döyüş:

•

dinc şәraitdә mövcud olur
әsas vasitәdir
münаqişәyә cәlb оlunmuş tәrәflәrin әvvәlcәdәn birbirinә qаrşı hәrbi cәhәtdәn hаzırlаşdığı vә özü üçün nәticәni
nәzәrә аlmаdаn düşmәnә mаksimаl dәrәcәdә ziyаn vеrmәyә çаlışılаn fоrmаdır
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münаqişәyә cәlb оlunmuş tәrәflәrin әvvәlcәdәn birbirinә qаrşı hәrbi cәhәtdәn hаzırlаşdığı vә özü üçün nәticәni
nәzәrә аlmаdаn düşmәnә mаksimаl dәrәcәdә ziyаn vеrmәyә çаlışılаn fоrmа deyil
sülhә istiqamәtlәnib

651 Versal sülhünә neçә dövlәt cәlb olunmuşdur?

•

45
55
33
44
22

652 VestfalVyana sisteminә son qoyuldu:

•

BrettonVuds sistemi nәticәsindә
I Dünya müharibәsi nәticәsindә
II Dünya müharibәsi nәticәsindә
Soyuq müharibә nәticәsindә
Utrext sülhü nәticәsindә

653 1915ci ildә müharibәyә qoşuldu:

•

Almaniya
Fransa
İtaliya
İngiltәrә
Rusiya

654 Kollektiv tәhlükәsizlik vә onun real mәzmuna malik prinsiplәri hansı sistemdә yaradılıb?

•

YaltaPotsdam
Vyana
Versal
BrettonVuds
Vaşinqton

655 1815ci ildә yaradılan sistem:

•

Versal
Vyana
YaltaPotsdam
Vaşinqton
BrettonVuds

656 1815ci ildә:

•

Avstriya mәğlub oldu
Fransa işğal etdiyi torpaqları geri qaytardı
İngiltәrә respublika elan olundu
ABŞ müstәqillik әldә etdi
İspaniya torpaqlarından imtina etdi

657 Utrext sülhündә istinad edilәn hüquq:

•

Versal müqavilәsi
Vestfal müqavilәsi
97/104

12/22/2016

•

BrestLitovsk sülhü
Vaşinqton müqavilәsi
Paris xartiyası

658 Utrext sülhü imzalandı:

•

ABŞ vә Kanada arasında
İngiltәrә vә Fransaİspaniya arasında
Almaniya vә İngiltәrә arasında
İspaniya vә Almaniya arasında
ABŞ vә İspaniya arasında

659 Utrext sülhü imzalandı:

•

1767ci ildә
1713cü ildә
1720ci ildә
1789cu ildә
1780cı ildә

660 1618ci ildә başlayan müharibәnin nәticәsi:

•

Heç bir razılıq әldә olunmadı
Vestfal sülhünün bağlanması ilә sona yetdi
Vaşinqtonda konfrans çağırıldı
Versal müqavilәsi imzalandı
Әsas dövlәtlәr mәğlub ooldu

661 Daşnaksütun nә zaman fәaliyyәtә başlayıb?

•

XVIII әsrin sonlarında
XIX әsrin II yarısında
XVII әsrin sonlarında
XX әsrin I yarısında
XIX әsrin I yarısında

662 Müasir dövrdә terrorizm vә separatizmi hansı qruplara bölmәk olar?

•

Milli terrorizm, islam terrorizmi, sağ terrorizm, beynәlxalq terrorizm
Sağ terrorizm, ultrasağ terrorizm
Sol terrorizm, ultrasağ terrorizm, milli terrorizm, islam terrorizmi
Islam terrorizmi, sol terrorizm, beynәlxalq terrorizm
Milli terrorizm, islam terrorizmi, sağ terrorizm, sol terrorizm

663 Terror anlayışı nә zaman vә harada formalaşmışdı?

•

XVIII әsrdә Rusiyada
XIX әsrin I yarısında Rusiyada
XX Iәsrdә Rusiyada
XX әsrdә Rusiyada
XIX әsrin ikinci yarısı Rusiya vә Osmanlı imperiyasında

664 Güc informasiyaya sahib olmaqdadır fikri kimә mәxsusdur?
L.Turou

•
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•

Frensiz Bekon
D.Bell
Q.Qrosi

665 Dünya siyasәti fәnni haqqında danışmırlar:

•

Liberallar
Neoliberallar
Neomarksistlәr
Neomarksistlәr
Marksistlәr

666 Dünya siyasәti neçә prosesin birlәşdirilmәsi nәticәsindә yaradılmışdır?

•

5
6
8
10
3

667 Neorealistlәrә görә siyasi sistem:

•

Periferiya vә yarımperiferiyaya bölünür
siniflәrarası münasibәtlәrdi
TMKlar arası münasibәtlәrdi
TMBlәr arası münasibәtlәrdi
dövlәtlәrarası münasibәtlәrdi

668 Beynәlxalq münasibәtlәrin neçә klassik nәzәriyyәsi var?

•

4
8
3
5
7

669 Beynәlxalq siyasәt termini geniş yayılmışdır:

•

Neoliberalistlәr arasında
neorealistlәr arasında
Marksistlәr arasında
Realistlәr arasında
Liberalistlәr arasında

670 Beynәlxalq siyasәt terminini istifadә etmişdir?

•

Fridrix Ebert
Kenned Uolts
Samuel Hantinqton
Bill Klinton
Franklin Ruzvelt

671 Dünya siyasәti adlı xüsusi jurnal buraxılmağa başladı:
1960cı ildәn

•
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•

1940cı illәrdәn
1930cu ildәn
1980cı ildәn
1970ci ildәn

672 Dünya siyasәti adlı xüsusi jurnal harda buraxılmağa başladı?

•

İngiltәrәdә
ABŞda
Gürcüstanda
Azәrbaycanda
Fransada

673 Siyasәtin öyrәnilmәsi beynәlxalq münasibәtlәr vә politologiyaya bölündü:

•

Versal sistemi nәticәsindә
Vestfal sistemi nәticәsindә
I Dünya müharibәsi nәticәsindә
”Soyuq müharibә” nәticәsindә
Vaşinqton sistemi nәticәsindә

674 Beynәlxalq münasibәtlәrә olan diqqәt әhәmiyyәtli dәrәcәdә artdı:

•

90cı illәrdә
I Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonra
Qәdim dövrdә
II Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonra
XXI әsrin әvvәlindә

675 Beynәlxalq münasibәtlәr bir fәnn kimi nә vaxt yaranıb?

•

Qәdim dövrdә
II Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonra
I Dünya müharibәsinin başa çatmasından sonra
90cı illәrdә
XXI әsrin әvvәlindә

676 Dünya siyasәti nә ilә daha sıx bağlıdı?

•

Yalnız politologiya ilә
Politologiya vә fәlsәfә ilә
Beynәlxalq münasibәtlәr vә politologiya ilә
Fәlsәfә ilә
Beynәlxalq münasibәtlәr vә fәlsәfә ilә

677 Dünya siyasәti:

•

Beynәlxalq әmәkdaşlığa әsaslanır
Müstәqil elmi fәnndir
Qarşılıqlı asılılıq nәticәsindә yaranıb
Beynәlxalq münasibәtlәr fәnninin bir hissәsidir
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdәn asılıdı

678 Dünya siyasәti elmi fәnn kimi formalaşmağa başlamışdır?
100/104

12/22/2016

•

XV әsrdә
XX әsrdә
XIX әsrdә
XVII әsrdә
XXI әsrdә

679 1976cı ildә:

•

Dünya siyasәti formalaşır
Gevin Boyd tәrәfindәn “Dünya siyasәti” dәrsliyi buraxılır
”Azad ev “ tәşkilatı yaranır
Lüğәtlәr yaranır
Beynәlxalq münasibәtlәr termini formalaşır

680 Beynәlxalq münasibәtlәrin sosialogiyası formalaşmışdır:

•

Neoliberalların fәaliyyәti nәticәsindә
Dünya siyasәti ABŞ vә Avropada inkişaf edәrәk
Neomarksistlәrin fәaliyyәti nәticәsindә
Marksistlәrin fәaliyyәti nәticәsindә
neorealistlәrin fәaliyyәti nәticәsindә

681 1992ci ildә:

•

Neoliberallar fәaliyyәtini dayandırıb
ABŞın “Azad ev” tәşkilatı yaranıb
Neomarksistlәr fәaliyyәtә başlayıb
”Soyuq müharibә” başlayıb
”İnternational securiti” jurnalında beynәlxalq münasibәtlәrlә bağlı mәqalә çap olunub

682 Beynәlxalq münasibәtlәr sistemin neçә ildi dәyişikliklәrә mәruz qaldığını iddia edirlәr?

•

500 ildәn artıq
390 ildәn artıq
200 ildәn artıq
350 ildәn artıq
400 ildәn artıq

683 Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin ilk mәrhәlәsi başlayır:

•

Soyuq müharibәnin sona yetmәsi ilә
Vestfal sistemi ilә
Versal sistemi ilә
Vaşinqton sistemi ilә
Yalta_Potsdam sistemi ilә

684 Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin ilk mәrkәlәsi neçә il davam etmişdir?

•

278
290
289
271
287

685 Müasir dövrdә dövlәtlәr tәsiretmә gücünә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•
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•

4
3
2
5
6

686 Hal hazırda fövqәldövlәt kimi çıxış edәn dövlәt:

•

İran
Rusiya
İngiltәrә
ABŞ
Fransa

687 Biri böyük dövlәtlәr sırasında göstәrilә bilmәz:

•

Yaponiya
Fransa
İngiltәrә
Gürcüstan
Almaniya

688 Biri regional dövlәtdir:

•

Yaponiya
İngiltәrә
Fransa
Çin
ABŞ

689 Adi dövlәti göstәrin:

•

Türkiyә
İran
Çin
Azәrbaycan
Pakistan

690 Çoxqütblü dünya sistemi mövcud olmuşdur:

•

Müasir dövrә kimi
Vestfal sisteminә kimi
I Dünya müharibәsinә kimi
II Dünya müharibәsinә kimi
Versal sisteminә kimi

691 XVIXVII әsrlәrdә dünya iqtisadiyyatının lideri olan dövlәtlәr:

•

Fransa,ABŞ
ABŞ,İngiltәrә
Hollandiya,Fransa
İngiltәrә,Hollandiya
Fransa,İngiltәrә

692 30 illik müharibә әhatәedir:
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•

13181348
15181548
17181748
16181648
14181448

693 Daşnaksütun nә zaman terrorseparatçı partiya kimi formalaşıb?

•

1915ci ildә
1895ci ildә
1890cı ildә
XIX әsrin I yarısında
1905ci ildә

694 Daşnaksütun partiyasının 3 әsas fәaliyyәt şüarı hansılardır?

•

Türklәrә qarşı mübarizә, Dağlıq Qarabağın türklәrә verilmәsi verilmәsi, Ermәni dövlәtinin yaradılması
Rus imperiyasının tәrkibinә qatılmaq, Ermәni dövlәtinin yaradılması, Ermәnistanın azadlığı
Türk dövlәtinә vә dünyadakı bütün türklәrә qarşı mübarizә, Ermәni dövlәtinin yaradılması, Qarabağın Azәrbaycandan
qopardılması
Ermәnistanın azadlığı, Böyük Ermәnistan dövlәtinin yaradılması, ruslara qarşı mübarizә
Türklәrә qarşı mübarizә, Dağlıq Qarabağın ruslara verilmәsi, Ermәni dövlәtinin yaradılması

695 ASALA terror tәşkilatı harada vә nә zaman yaradılıb?

•

1905ci ildә
1970ci ildә Ermәnistanda
1975ci ildә Türkiyә әrazisindә
1975ci ildә Ermәnistanda
1975ci ildә Suriyada

696 SSRİnin dağılması hansı sistemin dağılması ilә nәticәlәndi?

•

Vestfal sistemi
Versal sisteminin
Potsdam sisteminin
Yalta sisteminin
Vaşinqton sisteminin

697 QATT Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatına nә zaman çevrildi?

•

1975ci ildә
1998ci ildә
1995ci ildә
1993cü ildә
1997ci ildә

698 Avropanın 2 lider dövlәti :

•

Fransa vә Belçika
Fransa vә İtaliya
Almaniya vә Fransa
Almaniya vә İtaliya
Almaniya vә Belçika

699 Tarixin sonu mәqalәsi kimә mәxsusdur vә nә vaxt işıq üzü görüb?
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•

R.Patnem, 1879cu il
H.Morgentau, 1880ci il
M.M.Narinski, 1800cü il
Frensis Fukuyama, 1989cu il

700 BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransının(YUNKTAD) ilk sessiyasında neçә dövlәt iştirak etmişdir?

•

30
90
77
130
87
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