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0522_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0522 Diplomatik vә konsul xidmәti
1 Qәdim romanın sәfirlәrinә başçılıq edirdi:

•

plebey
«müqәddәs ata»
patrisi
prinseps
senator

2 Erkәn Orta әsrlәr dövründә Avropada diplomatiyanın mәrkәzi olan dövlәt:

•

Bizans
Qәrbi Hun dövlәti
Frank dövlәti
İspaniya
Lanqbardlar ölkәsi

3 XVIXVII әsrlәrdә Roma papalarının sarayında әсnәbi sәfir:

•

papanı ayaq üstә baş geyimini çıxartmış halda dinlәmәli idi
papa qarşısında diz çökmәli idi
papa ilә birgә dua etmәli idi
papanın ayaqlarını öpmәli idi
papa ilә dәyirmi massa arxasında otururdu

4 Diplomat vәzifәsini iсra etdikdәn sonra çox vaxt müflis olan әyanlar hansı ölkәyә xas idi?

•

İngiltәrә
Litva
Osmanlı Türkiyәsi
Rusiya
Venesiya

5 Roma papasına Kral sarayında sәfirlәrinin qәbulu üçün külli miqdarda pul tәklif edәn dövlәti qeyd edin:

•

Çexiya
Әrәb Xilafәti
Genuya
Fransa
Venesiya

6 Hansı dövlәtin sәfirinin Konstantinopolda mәсburi saxlanmasına baxmayaraq, hәmin dövlәt Bizansla
müharibәyә başladı?

•

Avar xaqanlığı
Polşa
Rusiya
Uyqur xaqanlığı
Әrәb Xilafәti

7 Düzgün olanı qeyd edin: 1. Xalq yığınсağı 2. Senat 3. Divan a  әrәb Xilafәti b  Qәdim Roma с  Qәdim
Yunanıstan
1  с; 2  a; 3  b
1a; 2  b; 3  с
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•

1  b; 2a; 3  с
1b; 2 с; 3  a
1  с; 2  b; 3  a

8 Düzgün olanı qeyd edin: 1. Yunanıstan 2. Roma 3. Vatikan a  nunsi; b  prokseniya; с fetsial

•

1  b; 2a; 3  с
1a; 2  b; 3  с
1  с; 2  a; 3  b
1  с; 2  b; 3  a
1b; 2 с; 3  a

9 Rusiyanın Yeni dövrdә Avropa ölkәlәri ilә diplomatik mübahisәlә sәbәb olurdu:

•

düzgün сavab versiyası yoxdur
çarın namәsini şәxsәn әсnәbi hökmdarın qәbul etmәsi vә rus sәfirinә şәxsәn vermәsi mәsәlәsi
danışıqların yalnız rus dilindә getmәsi tәlәbi
Rus sәfirin hamıdan tez qәbul edilmәsi tәlәbi
qarşılıqlıq prinsipini irәli sürdüklәri üçün

10 XVIXVII әsrlәrdә rus hökmdarları isveç kralları ilә şәxsi ünsiyyәtdә olmaqda niyә qaçırdılar?

•

hökmdarlar arasında şәxsi әdavәt olduğu üçün
İsveçi dövlәt kimi tanımadıqları üçün
İsveçin Türkiyәnin müttәfiqi olduğu üçün
Baltik dәnizә çıxışdan mәhrum olduqları üçün
isveç krallarının әsilnәсabәtinin aşağı olmasını bildirәrәk

11 XV әsrin sonlarına Rusiya diplomatiyası üçün xas idi:

•

geniş tәrсümәçilәr ştatının olması
mükәmmәl qurulmuş protokol normaları
müәyyәn tәşrifat qaydalarının mövсud olmaması
sәfirlәr üçün imtahanların keçirilmәsi
diplomatik mәktәblәrin mövсudluğu

12 Avropa etiketindәn mәlumatsızlığı ilә yadda qalmış rus hökmdarı:

•

II Yekaterina
III İvan
I Aleksandr
I Pyotr
II Nikolay

13 XVIXVII әsrәlrdә Roma papaları әn ali hökmdarları qәbul edirdilәr?

•

tәkbәtәk görüşlәrdә
hersoq zalında
Papanın şәxsi kabinetindә
kardinalların toplantısında
Kral zalında

14 Venesiyada diplomatiyanın hansı sahәsinә xüsusi önәm verilirdi:

•

diplomatik etiket
diplomatik terminlәr
diplomatik şifrәlәnmә
diplomatik imtiyazlar
beynәlxalq hüquq
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15 XV әsrdә sәfirlәrin xariсdә qalması müddәti mәhdudlaşırdı:

•

sәfirin öz arzusuna әsasәn
34 ayla
10 illә
2 illә
5 illә

16 XIII әsrdә sәfirlәrin sәfәrdә olması müddәti mәhdudlaşırdı:

•

34 ayla
34 günlә
biriki hәftә ilә
24 saatla
23 illә

17 Diplomat fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә qarşısında vәzifәlәrinә aid deyil:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
sәfirlik әrazisindәn qeyrimәqsәdәlrlә istifadә etsin
daxili işlәrinә qarışmamaq
üstünlüklәrindәn şәxsi mәnfәәt üçün yararlanmaq
açıq mәtnlә mәktublaşmadan istifadә etmәk

18 Diplomatın imtiyaz vә toxunulmazlıqlarını tәsdiqlәyir:

•

diplomatik pasport
düzgün cavab variantı yoxdur
diplomatik möhür
diplomat olduğunu bәlli edәn nişan
xüsusi emblem

19 İmtiyaz vә toxunulmazlıqların tam formasından istifadә edir:

•

ailә üzvlәrinin şәxsi qulluqçuları
sәfirliyin inzibati heyәti
sәfirliyin texniki heyәti
diplomatın şәxsi mühafizә dәstәsi
diplomatla eyni ölkәnin vәtәndaşı olan ailә üzvlәri

20 İmtiyaz vә toxunulmazlıqların mәhdud formasından istifadә etmir:

•

sәfirliyin inzibati heyәti
sәfirin üçüncü ölkәnin vәtәndaşı olan ailә üzvlәri
sәfirliyin texniki heyәti
sәfirliyin diplomatik personalı
sәfirin ailә üzvlәrinin şәxsi qulluqçuları

21 Diplomatik poçt harada yoxlamaq hüququ var?

•

XİN
heç bir yerdә yoxlana bilmәz
poçt mәntәqәsindә
polis bölmәsindә
gömrükdә

22 sәfirliyin mülkiyyәtinә daxildir:
şәxsi avtomobillәri
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•

şәxsi tәyyarәlәri
cavab variantlarının hamısı düzgündür
әrazisi
binası

23 Sәfirliyin әrazisi nәyә bәrabәr sayılır:

•

diplomatın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin әrazisi
neytral әrazi
yalnız diplomatik korpus üçün açıq mәkan
diplomatın tәmsil etdiyi dövlәtin әrazisi
yerli qanunların mәhdud tәtbiqi olan әrazi

24 Cәmiyyәtdә xüsusi yer tutan insanlara ümumi qanunlara tabe olmamaq haqqını qısaca necә adlandırmaq
olar?

•

individuallıq
toxunulmazlıq
inteqrasiya
suiistifadә
fәrqlәnmә

25 diplomatik toxunulmazlığa kimlәr malikdir?

•

xarici dövlәtlәrin diplomatları
sәfirliyin texniki personalı
ziyalılar
KİV nümayәndәlәri
yüksәk vәzifәli mәmurlar

26 Müstәsna hüquq, üstünlük necә adlanır?

•

maddi tәminat
yüksәk rütbә
vergi
böyüklük
imtiyaz

27 Arzuolunmaz şәxs diplomatiyada necә adlanır:

•

Persona opportunite
Persona nonsolitire
Persona nonqrata
Persona qrata
Persona apart

28 Sәfir diplomatik toxunulmazlıqdan mәhrum olmur:

•

fәaliyyәt göstәrdiyi ölkәdә arzuolunmaz şәxs elan edilsә
tәlimatları pozduqda
fәaliyyәt göstәrdiyi ölkәnin daxili işlәrinә kobud surәtdә qarışdıqda
diplomat nazir arasında şәxsiqәrәzlik olduqda
diplomat mühüm tәdbirә gecikdikdә

29 Diplomat hansı üstünlüyә malik deyil:
gömrük rüsumlarından azaddır
sәfirliyin binasının toxunulmazlığı
arxivlәrin toxunulmazlığı

•
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•

övladlarının tәhsil haqqını ödәmәkdәn azaddır
vergilәrdәn azaddır

30 Diplomatın imtiyaz vә üstünlüklәri başqa cür necә adlanır:

•

innovasiya
immunodefisit
immunitet
immiqrasiya
imitasiya

31 2003cü ilin avqust ayında ABŞTürkmәnistan münasibәtlәrindә gәrginliyә nә sәbәb olmuşdu:

•

iki türkmәn diplomatının casusluqda ittiham edilәrәk ABŞdan çıxarılması
sәfirlik binasının amerikalılar tәrәfindәn bines mәqsәdlәri ilә istifadәsi
ABŞ diplomatının daxili işlәrә qarşımaqla ittiham edilmәsi
Türkmәnistan hökümәtinin ABŞ sәfirliyini iqamәtgahından zorla çıxarmaq cәhdlәri
Türkmәnistanın etiraz notası

32 1808ci ildә ingilis hökümәti nәyә görә ispan diplomatının nökәrini hәbsdәn azad edir:

•

ispandilli mәtbuatın tәzyiqi altında
uzunmüddәtli mәhkәmә prosesindәn çәkinәrәk
icazәsiz sәfirliyә daxil olub hәbsi hәyata keçirdiklәri üçün
günahı sübut olunmadığı üçün
ölkәlәrarası gәrginliyi azaltmaq üçün

33 1808ci ildә Londondakı ispan diplomat nökәrinin hәsb edilmәsinә nәyә görә etiraz etdi?

•

hәbsin sәfirliyin binasında baş verdiyi üçün
nökәri günahsız olduğu üçün
ispan hökümәtinin hәrbi üstünlüyünә arxalanaraq
bunu şәxsi tәhqir kimi qәbul etdiyi üçün
nökәrin himayәsindә azyaşlı uşağın olduğuna görә

34 Diplomatın hüququ yoxdur:

•

ifadә vermәmәk
şahidlik etmәmәk
vergi ödәmәmәk
sәfirliyin әrazisini icarәyә vermәk
hәrbi xidmәtdәn keçmәmәk

35 Diplomatın hansı azadlığı mәhduddur:

•

hәrbi xidmәtdәn azadlığı
ünsiyyәt azadlığı
yerdәyişmә azadlığı
әlaqә azadlığı
ictimai vәzifәlәrdәn azadlığı

36 Diplomatın ictimai vәzifәlәrlә statusuna aid deyil:

•

qanvermә aksiyasından azaddır
ictimai işi könüllü olaraq icra edә bilәr
bütün ictimai işlәrdәn azaddır
könüllü olaraq belә ictimai işlәrdә iştirak edә bilmәz
hәrbi xidmәtdәn azaddır
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37 İctimai vәzifәlәrdәn azad edilmәyә aiddir:

•

tam sәrbәst ixrac hüququ
istәnilәn әrazini ziyarәt etmәk hüququ
hәrbi xidmәtdәn azad olma
sәrhәddә sәnәdlәrini tәqdim etmәkdәn azad olma
rәhbәrliyinә hesabat vermәkdәn azad olma

38 Diplomatın cinayәt mәsuliyyәtindә toxunulmazlığına aid deyil:

•

diplomat әn pis halda xaric edlilә bilәr
mәhkәmәdә şahid qismindә ifadә vermәyә borcludur
diplomat digәr vәtәndaşlar üçün nәzәrdә tutulmuş bir sıra ümumi öhdәliklәrdәn azaddır
cinayәt törәtdikdә diplomat cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmur
diplomat öz dövlәtinin qanunlarına tabe olur

39 Toxunulmazlığın qüvvәdә qalması müddәtinә aid deyil:

•

diplomatın ölkәyә daxilolma anından qüvvәyә minir
diplomat şәxsi işlәri ilә mәşğul olarkәn qüvvәdәn düşür
diplomatın sәlahiyyәt müddәtinin bitmәsi ilә qüvvәdәn düşür
diplomat geri çağırıldıqda qüvvәdәn düşür
diplomat gәlişi barәdә mәlumat verdiyi andan qüvvәyә minir

40 Diplomatın iqtisadi azadlıqlarına aid deyil:

•

gömrük rüsumlarının ödәnişindәn azad olma
vergi ödәnişindәn azad olma
cinayәt mәsuliyyәtindәn azad olma
idxal etmәk hüququ
ictimai vәzifәlәrin icrasından azad olma

41 Sәfirliyin әlaqә vә ünsiyyәt azadlığı sahәsinә daxil deyil:

•

üçüncü dövlәtlәrin nümayәndәlәri ilә
öz dövlәtinin nümayәndәlәri ilә
düzgün cavab variantı yoxdur
fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin nümayәndәlәri
hәmvәtәnlәri ilә

42 Diplomatın müvafiq toxunulmazlıqlar qrupuna aid deyil:

•

arxivlәrin toxunulmazlığı
yazıların toxunulmazlığı
mәktublaşmanın toxunulmazlığı
şәxsi toxunulmazlıq
sәnәdlәrin toxunulmazlığı

43 Sәfirliyә icazәsiz daxil olduqda sәfirlik әmәkdaşının hüququ var:

•

hәmin şәxsi tutaraq dindirmәk
atәş açmağa
yerli hökümәt orqanlarına şikayәt etmәk
polis mәntәqәsinә sığınmaq
KİVnә müraciәt etmәk

44 1915ci ildә Yunanıstanla münasibәtlәri gәrgin olan Türkiyәdә yunan diplomatı tәhqir edildikdә, türk
hökümәtinin reaksiyası necә oldu?

•
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•

üzr istәdi vә tәhqir edәn şәxs vәzifәdәn azad edildi
diplomatın qarşı tәrәfi tәhrik etdiyini bildirdi
düzgün cavab variantı yoxdur
baş verәnlәrin Yunanıstanın yanlış siyasәtinin nәticәsi olduğunu bәyan etdi
mәsәlәni örtbasdır etmәyә çalışdı

45 1915ci ildә polis әmәkdaşı tәrәfindәn tәhqir edilәn diplomat hansı ölkәnin tәmsilçisi idi?

•

İngiltәrә
Fransa
ABŞ
Yunanıstan
Rusiya

46 Diplomatik immunitet formalarını qeyd edin:

•

güzәştli vә güzәştsiz
düzgün cavab variantı yoxdur
tam vә mәhdud
geniş vә dar
xarici vә yerli

47 İmmunitet anlayışına müvafiq olan anlayışlara daxil deyil:

•

imtiyaz
müstәsna hüquq
duayen
üstünlük
cavab variantlarının hamısı düzgündür

48 Arzuolunan şәxs diplomatiyada necә adlanır?

•

persona nonqrata
duayen
personaliti
persona qrata
homo hostilis

49 2009cu ilin iyununda diplomatlarının birinin Rusiya XİN tәrәfindәn persona nonqrata elan edilmәsinә
finn hökümәti niyә etiraz etmәdi?

•

düzgün cavab variantı yoxdur
diplomatın vәzifәsindәn suiistifadә etdiyi üçün
Rusiyanın hәrbi gücündәn ehtiyat edәrәk
mәsәlәnin üçüncü, neytral dövlәt tәrәfindәn hәll edilәcәyinә ümid edәrәk
Rusiya prezidentinin Finlandiyaya sәfәri öncәsi münasibәtlәri daha da gәrginlәşdirmәmәk üçün

50 2008ci ildә rusiyalı diplomatlardan birinin casusluqda ittihamına Rusiya hökümәti latviyalı hәmkarlarına
nә ilә cavab verdilәr?

•

mәsәlәnin obyektiv şәkildә araşdırılmasını istәdilәr
üzr istәdilәr
hәmin rus diplomatını ümumiyyәtlә, XİN strukturundan xaric etdilәr
cavab olaraq Rusiyadakı latviyalı diplomatlardan birini «persona nonqrata» elan etdilәr
mәsәlәdә üçüncü tәrәfin әli olduğunu bildirdilәr

51 1898ci ildә ABŞ prezidenti haqqında dostuna şәxsi mәktubunda nәlayiq sözlәr yazmış ispan diplomatı
ittihamlara necә cavab verdi:

•
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•

istefa verdi
fikrinin tәhrif olunduğunu
mәhkәmәdә cavab verәcәyini açıqladı
bu fikrin özünә deyil, İspan XİNnә mәxsus olduğunu bildirdi
şәxsi mәktubunun oğurlanmasını cinayәt adlandırdı

52 1856cı ildә qәtlin şahidi olmuş holland diplomatı ABŞ hökümәti necә ifadә vermәyә vadar etmәk
istәyirdi:

•

mәtbuatda diplomatın mәnfi imicini yaradacaqları ilә tәhdid edәrәk
ailә üzvlәrinә tәzyiq göstәrәrәk
hökümәt sәviyyәsindә Niderland XİNnә müraciәt edәrәk
hәdәqorxu gәlәrәk
qatilin yeni cinayәtlәr törәdәcәyini vurğulayaraq

53 1856cı ildә Hollandiyanın ABŞdakı diplomatı şahidi olduğu qәtl hadisәsi ilә bağlı niyә ifadә vermәdi:

•

qatilin intiqamından çәkinәrәk
qәtlin ona psixoloci sarsıntı halına saldığı üçün
hadisәyә adının hallanmaması üçün
yazılı ifadә variantını ABŞ prokuroru qәbul etmәdiyi üçün
hökümәtinin tәlәbi ilә

54 2003cü ilin okyabr ayında Norveç sәfirliyi ilә yaranmış problem necә hәll edildi?

•

norveç sәfiri müstәntiq tәrәfindәn dindirildi
sәfirliyә sığınmış şәxslәr azәrbaycan vәtәndaşlığından mәhrum edildilәr
mәsәlә diplomatik müstәvidә hәll olundu
sәfir persona non qrata elan edildi
sәfirlik mühasirәyә alındı

55 2003cü ilin oktyabr ayında Norveç sәfirliyinә sığınmış şәxslәri sәfirlik nümayәndәlәri necә tәqdim
etmişlәr?

•

sәfirliyә sınaq müddәtinә götürülmüş işçilәr
siyasi motivә görә tәqib olunanlar
qaçqınlar
Norveç vәtәndaşı olmaq arzusunu ifadә edәnlәr
sәfirin qonaqları

56 Diplomatik immunitetin pozulması ilә bağlı hansı beynәlxalq sәnәdә istinad edәrәk etiraz edirlәr:

•

milli qanunvericiliyin müvafiq maddәsinә
1815ci ilin Vyana konqressinin qәrarlarına
1961ci ilin Vyana konvensiyasına
1975ci ilin Xelsinki aktına
BMTnin 66 saylı qәtnamәsinә

57 Xarici münasibәtlәri praktiki olaraq hәyata keçirir:

•

tәnzimlәmә orqanları
mәhkәmә orqanları
qanunverici orqan
icraedici orqanlar
nәzarәt strukturları

58 Dövlәt başçısının xarici mәsәlәlәr üzrә fәaliyyәti vә mәsuliyyәti müәyyәnlәşir:
Ali Mәhkәmәnin qәrarları ilә

•
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•

konstitusiyanın müvafiq maddәlәri ilә
normativ aktlarla
Xarici Mәsәlәlәr üzrә Mәcәllә ilә
parlamentin qәrarları ilә

59 Xarici mәsәlәlәr sahәsindә gündәlik rәhbәrliyi hәyata keçirir:

•

xarici işlәr naziri
hökümәt başçısı
departament rәhbәri
parlament komissiyasının rәhbәri
dövlәt başçısı

60 Dövlәtin xarici mәsәlәlәr üzrә ixtisaslaşmış orqanlarının fәaliyyәti tәnzimlәnir:

•

idarәdaxili sәrәncamlar
normativ aktlar
cavab variantlarının hamısı düzgündür
dövlәtlәrin konstitusiyaları
hökümәt qәtnamәlәri

61 Fransada XİN başqa adı necәdir?

•

Dauninqstreet
Palata
Duma
Forin ofis
Ke d’Orse

62 Fransa XİN qeyrirәsmi adı nә ilә bağlıdır?

•

XİN ilk ziyarәt edәn әcnәbi diplomatın adı ilә
ilk Fransa baş nazirinin adı ilә
ilk xarici işlәr nazirinin soyadı ilә
yerlәşdiyi әrazinin adı ilә
әvvәllәr yerlәşdiklәri әrazinin adı ilә

63 XİN nazirliyinin tәrkibinә daxil deyil:

•

sәfirliklәr
parlamentin xarici mәsәlәlәr üzrә komitәsi
Mәrkәzi aparat
konsulluqlar
diplomatik nümayәndәliklәr

64 XİN әsas funksiyalarına daxil deyil:

•

beynәlxalq müqavilәlәri ratifikasiya etmәk
dövlәt adından digәr dövlәtlәrlә danışıqlar aparmaq
xarici siyasәtlә bağlı arxivlәrin hazırlanması
hökümәti ölkәdәn kәnarda tәmsil etmәk
beynәlxalq tәdbirlәrdә iştirak etmәk

65 Müәyyәn ölkәlәr üzrә xarici mәsәlәlәrә cavabdeh olan XİN qurumu necә adlanır:
katiblik
düzgün cavab variantı yoxdur
üstqürüm komitәlәri
lokal şöbәlәr

•
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•

regional idarәlәr

66 XİN funksional idarәlәr bölmәsinә daxil deyil:

•

ümumbeynәlxalq vә qlobal problemlәr üzrә idarә
mәdәniyyәt әlaqәlәri mәsәlәlәri üzrә idarә
tәdbirlәrin planlaşdırılması üzrә idarә
әraziәmәliyyat departamentlәri
cavab variantlarının hamısı düzgündür

67 Aşağıdakılırdan hansı digәrlәri ilә eyni fәaliyyәt bölmәsinә daxil deyil:

•

kargüzarlıq
protokol şöbәsi
şifrәlәmә
diplomatik kuryer
cavab variantlarının hamısı düzgündür

68 XİN rәhbәrliyinә fәrdi olaraq cavabdehdir:

•

nazir
baş katib
dövlәt başçısı
nazir müavini
departament rәhbәri

69 XİN kollegiyasının sәlahiyyәt çәrçivәlәrini qeyd edin:

•

әlaqәlәndirici
tәyinedici
mәslәhәtverici
qәrar qәbuledici
mәcburedici

70 XİN kollegiyasının üzvlәrinә aid deyil:

•

nazir
nazir müavinlәri
düzgün cavab variantı yoxdur
bәzi departament rәislәri
inzibati şöbәnin әmәkdaşları

71 XİN nazir müavinlәrinin sәlahiyyәtlәrinә daxil deyil:

•

funksional idarәlәrә rәhbәrlik etmәk
dövlәtin xarici siyasi xәttini müәyyәn etmәk
xaricdәki sәfirliklәrin fәaliyyәtinә rәhbәrlik etmәk
başqa dövlәtlәrin sәfirlәri gündәlik әlaqә saxlamaq
әraziәmәliyyat idarәlәrә rәhbәrlik etmәk

72 әraziәmәliyyat idarәlәrinin funksiyalarına daxil deyil:

•

konkret ölkәlәr qrupu ilә mәşğul olurlar
müәyyәn ölkәlәr qrupunda baş verәn mühüm hadisәlәrlә barәdә rәhbәrliyi mәlumatlandırmaq
konkret ölkәlәr qrupundan әldә olunmuş mәlumatları sistemlәşdirmәk vә tәhlil etmәk
XİN ümumi fәaliyyәt dairәsini müәyyәn etmәk
konkret ölkәlәr qrupu ilә bağlı tәkliflәr hazırlamaq

10/69

21.12.2016

73 Aşağıdakılar hansı idarәnin funksiyalarına daxildir: 1. öz fәaliyyәtini XİNin başqa diplomatik bölmәlәri
vә xarici siyasәtlә bağlı olan dövlәt idarәlәri ilә uzlaşdırır 2. müxtәlif sorğulara, xarici sәfirliklәrin
müraciәtlәrinә reaksiya verir 3. sәrәncam dairәsinә aid olan ölkәlәrdәki diplomatik nümayәndәliklәrә
rәhbәrlik edirlәr

•

әraziәmәliyyat
ali rәhbәrlik
inzibati
baş katiblik
tәsәrrüfat

74 Azәrbaycan Respublikasında XX әsrin 90cı illәrindә bu adda әraziәmәliyyat idarәsi mövcud deyildi:

•

MDB vә Şәrqi Avropa ölkәlәri idarәsi
Asiya vә Sakit okean ölkәlәri idarәsi
Yaxın Şәrq ölkәlәri idarәsi
Amerika ölkәlәri idarәsi
Qәrbi Avropa ölkәlәri idarәsi

75 Parlamentin xarici siyasi funksiyalarına daxil deyil:

•

konsulları tәyin edirlәr
beynәlxalq müqavilәlәri ratifikasiya edirlәr
cavab variantlarının hamısı düzgündür
başqa ölkәlәrin palamentlәrinә müraciәt edirlәr
xarici işlәr üzrә komissiyaları fәaliyyәt göstәrir

76 Xarici mәsәlәlәr üzrә mәrkәzi dövlәt orqanları arasında ikinci hansıdır:

•

dövlәt başçısı
xarici işlәr nazirliyi
konsulluq
sәfirlik
parlament

77 Parlamentin xarici siyasi funksiyalarına daxil deyil:

•

parlamentlәrarası әmәkdaşlığı hәyata keçirirlәr
hesabatla bağlı xüsusi qәtnamәlәr qәbul edirlәr
hәrb vә sülh mәsәlәlәri
hökümәtin fәaliyyәti ilә bağlı hesabatları dinlәyir
gündәlik olaraq sәfirlәrin fәaliyyәtlәrini izlәyirlәr

78 XİN rәhbәrliyinә daxil deyil:

•

konsullar
kollegiya (şura üzvlәri)
nazir
departament başçıları
nazir müavinlәri

79 Mütlәq monarxiyalarda xarici mәsәlәlәrdә ali dövlәt orqanını qeyd edin:

•

şax
kral
imperator
sultan
cavab variantlarının hamısı düzgündür
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80 Qәdim Romada sülh vә hәrb mәsәlәlәri ilә mәşğul olurdu:

•

senat
hökmdar
xalq tribunu
konsullar
xalq yığıncağı

81 Dövlәt departamenti qurumu hansı ölkәyә aiddir:

•

Rusiya
ABŞ
Fransa
Çin
Türkiyә

82 Ümumi siyasi rәhbәrliyi keçirәn xarici әlaqәlәr üzrә dövlәt orqanlarına daxil deyil:

•

dövlәt başçısı
ali qanunverici orqan
xarici işlәr naziri
hökümәt
konsulluq

83 Xarici mәsәlәlәr әsasәn qanunverici orqanlara hәvalә edilәn orta әsr dövlәtini qeyd edin:

•

Bizans
Genuya
Göytürk imperiyası
Әrәb Xilafәti
Vatikan

84 Almaniyanın XİN daxilindәki kollegiya necә adlanır?

•

müşavirlәr toplantısı
mәşvәrәt şurası
baş büro
ikinci şöbә
direktorlar konfransı

85 Almaniyada xarici әlaqәlәr sahәsindә iyerarxiyanı düzgün göstәrin:

•

federal kansler, xarici işlәr naziri, federal hökümәt, prezident
spiker, vitsespiker, prezident, vitseprezident
parlamentin xarici işlәr üzrә komissiyası, federal kansler, direktor
prezident, federal kansler, federal hökümәt, xarici işlәr naziri
xarici işlәr naziri, nazir müavini, kansler, federal kansler

86 Almaniya parlamentindә xarici işlәr üzrә neçә komissiya mövcuddur?

•

belә qurum, ümumiyyәtlә, yoxdur
1
5
4
2

87 Alman idarәçilik sistemini bәzi mütәxәssislәr necә adlandırırlar?

•

kansler diktaturası
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imperial recim
reyxstaq diktaturası
reyxstaq diktaturası
totalitar rejim

88 Almaniyada xarici әlaqәlәrin nәzәri cәhәtdәn ali orqanını qeyd edin:

•

baş direktor
kansler
prezident
baş nazir
reyxskansler

89 Almaniyada xarici әlaqәlәrin federal orqanlarına daxil deyil:

•

federal kansler
xarici işlәr naziri
prezident
parlament
federal torpaq rәhbәrliyi

90 XX әsrin 70ci illәrindә xarici siyasәtlә bağlı iki vәzifәni tutmağa nail olmuş diplomat kimdir?

•

Morgentau
Karter
Bzejinski
Kissincer
Madlen Olbrayt

91 XX әsrin 70ci illәrindә ABŞda beynәlxalq mәsәlәlәrdә önәmli rol oynamağa başlayır:

•

departament müdiri
prezidentin Milli Tәhlükәsizlik işlәri üzrә kömәkçisi
dövlәt katibi
dövlәt başçısının siyasi müşaviri
baş senator

92 ABŞda dövlәt başçısı hansı iki vәzifәni özündә birlәşdirir:

•

prezident vә hökümәt başçısı
prezident vә vitseprezident
prezident vә xarici işlәr naziri
prezident vә dövlәt katibi
dövlәt katibi vә hökümәt başçısı

93 ABŞda xarici siyasәtdә әsas rola kimlәr malikdirlәr:

•

dövlәt katibi vә beynәlxalq ticarәt naziri
baş direktor vә katib
prezident vә dövlәt katibi
xarici işlәr naziri vә nazir müavini
prezident vә nazir müavini

94 2004cü ildә Rusiya XİNdә hansı yeni rәhbәr vәzifә tәsis edildi:
baş vәkil
vitsenazir
6cı nazir müavini
departament rәhbәri

•
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•

baş direktor

95 Rusiya XİN daxilindә 2004cü ilә qәdәr neçә nazir müavini var idi?

•

1
6
3
13
10

96 Hansı ölkәnin xaricdә 1365 ticarәt nümayәndәliyi fәaliyyәt göstәrir?

•

Çexiya
Kanada
Yaponiya
Nepal
Azәrbaycan

97 Hansı ölkәdә xarici әlaqәlәr qurumu Xarici siyasәt vә beynәlxalq ticarәt departamenti adlanır?

•

Kanada
Rusiya
Pakistan
İtaliya
Hindistan

98 İtaliyanın Xarici siyasi koordinasiya departamentinә daxil deyil:

•

Aralıq dәnizi vә Yaxın Şәrq ölkәlәri idarәsi
Amerika idarәsi
Avstraliya idarәsi
Avropa idarәsi
Asiya, Okeaniya, Sakit okean vә Antarktida idarәsi

99 İtaliyanın XİN daxiliyindә neçә departament mövcuddur:

•

12
3
4
2
3

100 İtaliyanın XİNdә ali qurumun rәhbәrinә bilavasitә tabe deyil:

•

hüquq şöbәsi
düzgün cavab variantı yoxdur
parlamentlә әmәkdaşlıq üzrә katiblik
Avropa idarәsi
daxili nәzarәt şöbәsi

101 İtaliyada Xarici İşlәr qurumuna rәhbәrlik edir:

•

komandante
duçe
baş katib
nazir
tribun

102 Böyük Britaniyada XİN başqa xarici mәsәlәlәrlә mәşğul olan dövlәt qurumu necә adlanır?

•
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•

müstәmlәkәlәr Birliyi işlәri üzrә nazirlik
kraliça yanında Mәşvәrәt şurası
Mәxfi Şura
mәdәni әlaqәlәr nazirliyi
düzgün cavab variantı yoxdur

103 Böyük Britaniya XİN nәzarәtindә olan beynәlxalq nüfuzlu mәdәniyyәttәhsil istiqamәtli qurum necә
adlanır?

•

Forin Ofis
Mәxfi Şura
Britaniya Şurası
Ali Dövlәt Kolleci
Kral Akademiyası

104 Böyük Britaniyada Xarici işlәr nazirinin kral sarayında rәsmi vәzifәsini qeyd edin:

•

lektor
kraliçanın müşaviri
vәliәhdin müәllimi
kraliça ilә hökümәt arasında vasitәçi
kraliçanın baş dövlәt katibi

105 Böyük Britaniyada xarici siyasi mәsәlәlәr üzrә debatları hәyata keçirәn dövlәt orqanını qeyd edin:

•

mәhkәmә
kral sarayı
parlament
nazirlәr kabineti
baş katiblik

106 Xarici әlaqәlәr sahәsindә Böyük Britaniyada real, praktiki sәlahiyyәtlәrә malikdir:

•

hökümәt
prezident
hәrbi komendant
kraliça
lordlar

107 Böyük Britaniya parlamenti neçә palataya malikdir?

•

2
1
3
4
7

108 Böyük Britaniya siyasi sistemindә yoxdur:

•

nazirlәr kabineti
müxalifәt
parlament
konstitusiya
seçkilәr

109 Böyük Britaniya diplomatik aparatında teztez rast gәlinir:
ikili vәtәndaşlığı olanlara
texnokratlara
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•

biznes sahәsindәn gәlәnlәrә
mәdәniyyәt sahәsindәn gәlәnlәrә
әsilzadә ailәlәrin üzvlәrinә

110 Böyük Britaniyada sәfirlәri qәbul edәn, xarici ölkәlәrә sәfir göndәrәn şәxs kimdir?

•

parlament
kraliça
baş nazir
baş lord
xarici işlәr naziri

111 Fransanın konstitusiya Şurasına neçә nәfәr vә neçә illik seçilir:

•

8 nәfәr 30 ilә
9 nәfәr 9 ilә
5 nәfәr 7 ilә
3 nәfәr 15 ilә
12 nәfәr 13 ilә

112 Fransada xarici siyasi fәaliyyәtә nәzarәt edәn xüsusi qurumun adını qeyd edin:

•

Milli barışıq konqressi
Milli birlik komitәsi
Milli tәhlükәsizlik mәclisi
Konstitusiya şurası
Ölmәzlәr Akademiyası

113 Fransa prezidentindә xarici siyasi mәsәlәlәrlә bağlı hansı sәlahiyyәtlәr mövcuddur?

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
xarici sәfirlәri akreditә etmәk
müqavilә bağlamaqla bağlı danışıqlar aparmaq
müqavilә bağlamaqla bağlı danışıqlar aparmaq
Milli tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
sәfirlәri tәyin etmәk

114 Fransa XİN fәaliyyәt tarixçәsinin әvvәlini hansı dövrlә bağlayırlar:

•

XV әsrlә
XX әsrin ortaları ilә
XI әsrin ilk rübü ilә
XVII әsrin birinci yarısı ilә
XIX әsrin sonları ilә

115 Xarici әlaqәlәr üzrә dövlәt orqanlarını hansı meyarlar üzrә bölmәk olar:

•

fәaliyyәtlәrinә uyğun olaraq
funksiyalarının xüsusiyyәtlәrinә görә
cavab variantlarının hamısı düzgündür
hüquqi mövgelәrinә görә
yerlәşmәlәrinә görә

116 Fransada hansı tәşkilatın mәrkәzi orqanları da xarici әlaqәlar orqanlarına daxildir:

•

diaspora mәrkәzi
frankofon cәmiyyәti
әsilzadәlәr klubu
varislik cәmiyyәti
16/69

21.12.2016

ikili vәtәndaşlıq şöbәsi

117 Almaniyanın sәfirliklәri daxilindә fәaliyyәt göstәrmir:

•

maliyyә mәsәlәri üzrә referent
informasiya şöbәsi
ekoloji şöbә
mәdәniyyәt şöbәsi
iqtisadi şöbә

118 Almaniya XİN daxilindәki şöbәlәrә aid deyil:

•

almandilli ölkәlәr şöbәsi
ticarәtsiyasi şöbә
Şәrq şöbәsi
Avropa şöbәsi
kadrlar şöbәsi

119 2004cü ilә qәdәr Rusiya XİN iyerarxiyanı yuxarıdan aşağı qeyd edin:

•

dövlәt katibi, katib, katib müavini, müşavir
departament rәhbәri, baş katib, nazir müavini, şöbә müdiri
nazir, baş katib, nazirin birinci müavini, nazirin digәr müavinlәri
nazir, vitsenazir, nazir müavini, baş müşavir
baş vәkil, direktor, müdir

120 Aşağıdakıları birlәşdirәn ümumi cәhәti qeyd edin: 1. müqavilәhüquq idarәsi 2. informasiya vә mәtbuat
idarәsi 3. Diplomatiya institutu 4. dövlәt protkolu xidmәti

•

düzgün cavab variantı yoxdur
ABŞ Dövlәt Departamentinin qәrarverici bölmәlәridirlәr
Rusiyada tәsәrrüfat işlәri üzrә nazir müavinin sәlahiyyәtlәrinә daxildirlәr
Fransada birbaşa nazirә tabe olan qurumlardır
onlar İtaliya XİN vahid departamenti daxilindәdirlәr

121 İtaliyanın XİN xarici siyasi tәhlil vә planlaşdırma departamentinә daxil deyil:

•

konsulluq idarәsi
beynәlxalq islahatlara dәstәk idarәsi
avropa inteqrasiya idarәsi
kadrlar idarәsi
inzibati idarә

122 İtaliya XİN aşağıdakı vәzifәlәrini iyerarxiyaya әsasәn aşağıdan yuxarıya göstәrin: 1. nazir 2. baş katib 3.
departament rәhbәri 4. baş katibin müavini

•

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

123 Bir qayda olaraq, XİN qurumları daxilindә inzibati şöbәyә aid edilir:

•

kommunikasiya mәsәlәlәri
tәhlükәsizlik mәsәlәlәri
protokol vә etiket mәsәlәlәri
arxivlәr
kitabxana
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124 Bir qayda olaraq, XİN qurumları daxilindә müqavilәhüquqi şöbәyә aid edilir:

•

müqavilәlәrin ratifikasiyanı da hәyata keçirirlәr
beynәlxalq hüquqi mәsәlәlәrlә mәşğul olur
bәzi dövlәtlәrdә әdliyyә nazirliyinin sәlahiyyәtlәrinә daxildir
Böyük dövlәtlәrdә ayrıca struktur bölmә kimi ayrılır
cavab variantlarının hamısı düzgündür

125 Yaponiyanın XİN nazir katibliyinin sәlahiyyәtlәrinә daxil deyil:

•

әlaqәlәndirmә vә inzibatçılıq
mәtbuat vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәr
cavab variantlarının hamısı düzgündür
beynәlxalq hüquqi müqavilәlәrin tәrtibi
protokol mәsәlәlәri

126 Aşağıdakıları iyerarxiya prinsipi ilә düzün: I) Xarici işlәr naziri; II) Xarici işlәr nazirinin müavinlәri; III)
sәfirlәr; IV) konsullar; V) әmәliyyatәrazi idarәlәri

•

II,IV,I,V,III
I,II,III,IV,V
III,IV,I, V, II
I,II, V, III, IV
V,II, III, I, IV

127 Aşağıdakılardan hansıları Böyük Britaniyanın xarici әlaqәlәr orqanlarına aiddir: I) Forin ofis; II)
Dauninqstrit; III) Ke Dorse; IV) Uol strit; V) Bukingem sarayı;

•

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

128 Yaponiyanın XİN regional struktur bölmәlәrinә daxil deyil:

•

Yaxın Şәrq vә Afrika işlәri üzrә büro
Avropa işlәri üzrә büro
MDB vә Qafqaz bürosu
Asiya vә Okeaniya bürosu
Şimali Ameriya bürosu

129 Yaponiya XİN daxilindә belә struktur bölmә yoxdur:

•

tәhlil vә kәşfiyyat bürosu
xarici siyasәt bürosu
iqtisadi әmәkdaşlıq bürosu
tәhlükәsizlik komitәsi
nazir katibliyi

130 Yaponiya XİNdә struktur bölmәlәr necә adlanır?

•

departament
büro
idarә
ostan
katibliklәr

131 XX әsrin ortalarından Fransa diplomatik vә konsul personalının yeni tәrkibinә daxil deyil:

•
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•

MDB üzrә ekspertlәr
xarici işlәr üzrә katiblәr
iş icraatçıları
elçilәr
Şәrq üzrә mütәxәssislәr

132 Kimlәr Fransanın Konstitusiya Şurasının ömürlük üzvlәridir:

•

Şuranın bütün üzvlәri
iki baş hakim
Şuranın sәdri vә müavini
düzgün cavab variantı yoxdur
eksprezidentlәr

133 Fransa parlamentә xarici siyasi mәsәlәlәrlә bağlı hansı hüquqlara malikdir:

•

Fransadan kәnarda yaşayan soydaşların mövgeyini nәzәrә almaq
hökümәtә inam yaxud inamsızlıq nümayiş etdirmәk
müharibә elan etmәk
cavab variantlarının hamısı düzgündür
bәzi beynәlxalq müqavilәlәrin tәsdiqlәnmәsindә müstәsna hüquq

134 Xaricdә yaşayan fransızlar parlamentin hansı palatasında tәmsil olunurlar?

•

irsi palatada
konqress
diaspora ilә iş әzrә komitәdә
konvent
senat

135 Fransanın parlamenti neçә palatadan ibarәtdir?

•

müәssislәr mәclisi vә konvent
milli mәclis vә senat
senat
konvent
ali palata vә qraflar palatası

136 Yaponiya XİN xarici siyasi bürosunun fәaliyyәt dairәsinә aid deyil:

•

ictimaiyyәtlә әlaqәlәr
strateji planlaşdırma
beynәlxalq tәhlükәsizlik mәsәlәlәri
BMT ilә әmәkdaşlıq
humanitar problemlәr

137 Hansı dövlәtin Azәrbaycanda Mәdәni Mәrkәzi vә onun nәzdindә mәdәniyyәt üzrә daha iki attaşesi var?

•

Şotlandiya
Çexiya
Meksika
Misir
İsrail

138 Azәrbaycanın hansı ölkәdәki sәfirliyindә sahә üzrә kömәkçilәri daha yüksәk ranqla tәmsil olunublar:
Meksika
Liviya
İraq
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•

Cәnubi Koreya
Rusiya

139 Azәrbaycanla iqtisadi әlaqәlәrә önәm verәn vә ticarәt mәsәlәlәri üzrә iki attaşesi olan sәfirlik:

•

Cәnubi Koreya
Macarıstan
İtaliya
Çin
Çexiya

140 Duayen vәzifәsinә seçilmәkdә adәtәn hansı meyar әsas götürülür:

•

diplomatın tәmsil etdiyi dövlәtin nüfuzu
diplomatın rütbәsi
diplomatın yaşı
diplomatın ölkәdә fәaliyyәt müddәti
diplomatın әlaqә dairәsi

141 Bir ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün әcnәbi diplomatlar tәşkil edir:

•

Diplomatik birliyi
Diplomatik liqanı
Diplomatik korpusu
Diplomatik İttifaqı
Diplomatik uniyanı

142 XİN әmәkdaşlarının fәrqlәnmә dәrәcәlәri necә adlanır:

•

şan
miqyas
ranq
vәzifә
titul

143 әn aşağı diplomatik dәrәcәni qeyd edin

•

duayen
attaşe
müşavir
aqreman
katib

144 Azәrbaycanda әn çox attaşesi olan sәfirlik hansı ölkәni tәmsil edir?

•

Misir
İspaniya
Rusiya
ABŞ
Türkiyә

145 Diplomatik nümayәndәliyin tәrifinә aid deyil:

•

bir dövlәtә mәxsusdur
sırf diplomatlardan ibarәtdir
xarici әlaqәlәr orqanıdır
daimidir
digәr dövlәtin әrazisindә yerlәşir
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146 Hökümәtin hәr hansı şәxsi diplomatik nümayәndә qismindә tәyinatına razılığı necә adlanır:

•

aparteid
anneksiya
annotasiya
anşlyuz
aqreman

147 Diplomatik nümayәndәliyin tәrkibinә neçә kateqoriyalı әmәkdaş daxildir:

•

4
3
5
7
6

148 Bu şәhәrlәrin hansında Azәrbaycanın fәxri konsulluğu yoxdur:

•

Beyrut
düzgün cavab variantı yoxdur
Genuya
Bratislava
Frankfurt

149 Bu şәhәrlәrin hansında Azәrbaycanın baş konsulluğu yoxdur?

•

SanktPeterburq
İstambul
Praqa
Qars
Tәbriz

150 ABŞdan sonra, Azәrbaycanda attaşelәrin say çoxluğuna görә ikinci hansı ölkәnin sәfirliyidir?

•

Çexiya
Çin
Türkiyә
İran
CAR

151 Maraqlar şöbәlәri harada açıla bilәr:

•

ATӘTin yerli nümayәndәliyindә
Üçüncü ölkәnin әrazisindә
Xarici işlәr nazirliyinin nәzdindә
Ölkәnin әrazisindәki neytral dövlәtin sәfirliyinin nәzdindә
BMTnin yerli qәrargahında

152 Müasir diplomatiyanın formaları nә vaxt yaranır:

•

XIX әsrdә
IX әsrdә
XI әsrdә
XIII әsrdә
XVIXVII әsrlәrdә

153 Toqo dövlәtindә daimi duayen vә vitseduayen hansı ölkәlәrin tәmsilçilәridir?
İngiltәrә vә İspaniya

•
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•

Almaniya vә Fransa
Almaniya vә İtaliya
Avstriya vә İsveç
Rusiya vә Misir

154 Mәrakeşdә daimi duayen hansı ölkәnin tәmsilçisidir?

•

Rusiya
Fransa
Yaponiya
Böyük Britaniya
İspaniya

155 XX әsrin sonlarında Yuqoslaviya böhranı zamanı Belqradın maraqları hansı dövlәtin sәfirliyindә tәmsil
edilirdi:

•

İtaliyanın
Macarıstanın
Rusiyanın
Xorvatiyanın
Çexiyanın

156 XX әsrin 70ci illәrindә KubaABŞ münasibәtlәri kәsildikdә ABŞ maraqlar şöbәsi yaradılmışdı:

•

Almaniyanın konsulluğunda
Braziliyanın sәfirliyindә
Rusiyanın sәfirliyindә
Böyük Britaniyanın sәfirliyindә
İsveçrәnin sәfirliyindә

157 Konsulluğun sәfirlikdәn fәrqlәrinә aid deyil:

•

Konsulluq әmәkdaşları diplomatik üstünlük vә imtiyazlara malik deyillәr
Konsulluq sәfirliklә eyni şәhәrdә yerlәşmir
Konsulluğun әsas fәaliyyәt dairәsinә siyasi mәsәlәlәr daxil deyil
Konsulluğun personalı sayca daha azdır
Konsulluq statusa göpә daha aşağıdadır

158 Hansı kateqoriyalı personal yerli vәtәndaşlardan seçilә bilәr:

•

hәrbi
xidmәtçi
diplomatik
daxili
texniki

159 Sadalanan ölkәlәrin hansının Azәrbaycanda fәxri konsulluğu yoxdur?

•

Sloveniya
Qırğızıstan
Meksika
İsveç
Niderland

160 Azәrbaycanda hansı ölkәnin baş konsulluğu var?
Qazaxıstanın
Macarıstanın
Fransanın
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•

Rusiyanın
İranın

161 Maraqlar şöbәlәri hansı hallarda yaradılır:

•

Hәrbistrateji partnyordövlәtlәr arasında
İki etnik cәhәtdәn yaxın ölkәlәr arasında
İki ölkә arasında rәsmi diplomatik münasibәtlәr olmadıqda
İki ölkә arasında xüsusi iqtisadi maraqlar mövcud olduqda
Mәxfi danışıqlar aparmaq mәqsәdi ilә

162 Müasir diplomatiyanın formalarının yaranması hansı hadisәlәrlә әlaqәli idi: I) İri mәrkәzlәşmiş dövlәtlәr
yaranır; II) Xaç yürüşlәri Şәrq dünyasını yenidәn Avropaya açır; III) Bizans imperiyasının süqut edir; IV)
Daimi diplomatik nümayәndәliklәr formalaşır; V) İlk konsulluq qurumları formalaşır.

•

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

163 XX әsrin 70ji illәrindә hansı dövlәtin sәfiri 17 il sәfir kimi çalışdıqdan sonra Londonda duayen seçilir:

•

Lüksemburq
Lixteynşteyn
Lesoto
Butan
Monako

164 Hansı ölkәnin sәfiri 19431970ci illәrdә ABŞda çalışaraq nәhayәt, duayen seçildi:

•

Salvador
Meksika
Çili
Nikaraqua
Yeni Zelandiya

165 Hansı dövlәtin maraqlar şöbәsi ABŞda bir müddәt Ermәnistanın sәfirliyi nәzdindә yaradılmışdı:

•

Belorusun
İraqın
Gürcüstanın
İranın
Şimali Koreyanın

166 XX әsrin 70ci illәrindә KubaABŞ münasibәtlәri kәsildikdә Kubanın maraqlar şöbәsi yaradılmışdı:

•

Yuqoslaviyanın sәfirliyi nәzdindә
Rusiyanın sәfirliyindә
Çexoslovakiyanın sәfirliyindә
İspaniyanın sәfirliyindә
Fransanın sәfirliyindә

167 Missiyanın sәfirlikdәn fәrqlәrinә aid deyil:

•

Missiya hökümәt başçısı yanındadır, sәfirlik dövlәt başçısı
Missiyanın konkret mәqsәdi var
Missiya statusa görә daha aşağıdadır
Missiya diplomatik nümayәndәlik hesab edilmir
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Missiyaya elçi başçılıq edir

168 Diplomatik nümayәndәliyin texniki personalına daxildir: I) attaşe; II) müşavir; III) şifrlәyici; IV)
makinaçı; V) sürücü;

•

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

169 Hansı dövrlәrdә diplomatların xanımlarının diplomatiyada rolu inkar edilirdi?

•

Neolit vә Mezolit dövrlәrindә
XX vә XXI әsrlәrdә
Yeni Dövr vә XIX әsrdә
VX әsrlәrdә
Qәdim Dövr vә Orta Әsrlәrdә

170 Kontaktın davamlı vә möhkәm olması üçün diplomat vaxtaşırı nә edir?

•

kontaktda olan şәxsin karyera rәqiblәri ilә mübarizә aparır
cavab variantlarının hamısı düzgündür
kontaktda olan şәxsi mәxfi informasiya ilә tәmin edir
kontaktda olan şәxsin şәxsi sirlәrini öyrәnmәyә cәhd edir
kontaktda olan şәxsә әlamәtdar günlәrdә suvenirlәr verir

171 Bәzi hallarda sәfirliyin kontaktları hansı qurumun maraqları ilә toqquşa bilәr?

•

әmәk nazirliyi
Ekologiya nazirliyi
MTN
DİN
Sәrhәd qoşunları

172 Sәfirlik daxilindә kontaktların sistemlәşdirilmәsi vә әlaqәlәndirilmәsinә ehtiyacın sәbәbi:

•

diplomatlar birbirindәn kontaktları «oğurlamasınlar» deyә
bürokratik qaydadır
eyni kontakt istiqamәtindә bir neçә diplomatın çalışmasının qarşısını almaq üçün
rәhbәrliyin onlarla tanış olmasını asanlaşdırmaq üçün
diplomat öz kontaktlarını unutmasın deyә

173 Diplomat hәmvәtәnlilәrin maraqlarını müdafiә edәrkәn ilk növbәdә nәzәrә alır:

•

yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarını
nüfuz sahibi olan hәmvәtәnlilәrinin hüquqlarını
soydaşlarının hüquqlarını
qadınhәmvәtәnlilәrinin hüquqlarını
öz ölkәsinin vәtәndaşlarının hüquqlarını

174 Hәmvәtәnlilәrlә әlaqәlәr daha sıxdır:

•

yardım fondlarında
konsulluqlarda
sәfirliklәrdә
XİNdә
ticarәt nümayәndәliklәrindә
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175 Diplomat cәmiyyәtin digәr qrupları kontaktlar qurarkәn hansı amillәri nәzәrә almır:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
onların tәsir dairәsini
tәmsil etdiyi dövlәtin siyasi xәttindә qrupun önmәlik dәrәcәsi
çalışdığı ölkәdә hәmin qrupun nüfuzu
qrupun rәsmi qeydiyyatdan keçmiş üzvlәrinin sayını

176 Diplomatın cәmiyyәtin digәr qrupları ilә kontaktlarına aid deyil:

•

hәrbçilәr
qadın tәşkilatları
KİVlә әlaqәlәr
ekoloji tәşkilatlar
hәmkarlar ittifaqları

177 Bir çox ölkәlәrdә iqtisadi ilә yanaşı, mühüm siyasi rola malik tәşkilat:

•

fanatlar qrupları
maraqlar üzrә klublar
hәmkarlar ittifaqları
idmançılar birliklәri
qadın tәşkilatları

178 Sәfirin yerli ziyalılarla görüşlәrinin ölkәnin bütün vәtәndaşlarının gözündә nüfuzunun artmasının sәbәbi
nәdir?

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
ziyalılar millәtin «siması»dırlar
ziyayılarla ünsiyyәt sәfirdәn daha böyük bacarıq vә bilik tәlәb edir
düzgün cavab variantı yoxdur
bu cür görüşlәr mütlәq televiziya vasitәsilә geniş şәkildә yayımlanır

179 Çalışdığı ölkәnin ziyalıları vә mәdәniyyәt xadimlәri ilә yaxın әlaqәlәrә malik olan sәfirimiz kimdir?

•

Әli Hәsәnov
Polad Bülbüloqlu
Hәsәn Hәsәnov
Mәhәrrәm Әliyev
Tamerlan Qarayev

180 Digәrlәri ilә bir kontakt qrupuna daxil deyil:

•

incәsәnәt nümayәndәlәri
ziyalılar
elm xadimlәri
iş adamları
mәdәniyyәt nümayәndәlәri

181 ABŞın harada virtual konsulluğu mövcuddur?

•

İrlandiyada
Uelsdә
Monakoda
Liverpulda
Şotlandiyada

182 Müasir texnologiyalar sәfirliyin konsulluq şöbәsinә hansı fırıldağın qarşısını almaq imkanı verir?
25/69

21.12.2016

•

saxta nömrәlәri olan maşınlarla sәfirliyin әrazisinә daxilolma cәhdlәrinin
dövlәt rәmzlәrinә tәhqiramiz münasibәtin
pasportlarda qanunsuz dәyişiklikәrin
telefon danışıqlarının dinlәnilmәsinin
cavab variantlarının hamısı düzgündür

183 ABŞ xarici işlәr qurumunun sosial tәminat sistemi harada yerlәşir?

•

Vaşinqton
Filadelfiya
LosAnjeles
Qvadalaxara
Baltimor

184 İnternet texniki cәhәtdәn sәfirliyin hansı fәaliyyәtini asanlaşdırıb?

•

fırıldaqların qarşısını qısa müddәt әrzindә almaq
diplomatik әmәkdaşlara vәzifә iddilarını nәzәrdәn keçirmәk
minlәrlә sorğulara әmәkdaşların yerinә bir vebsayt cavab verir
cavab variantlarının hamısı düzgündür
әmәkdaşlara ödәnişlәri vaxtında әldә etmәk imkanı verir

185 Pakistan XİN inzibati katibә tabe olan bölmәlәrә aid deyil:

•

Audit vә tәftiş
Әfqanıstanla iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
düzgün cavab variantı yoxdur
sәfirlik binası vә xüsusi lahiyәlәr
Tәhlükәsizlik xidmәti

186 Hansı dövrdәn başlayaraq diplomatların xanımlarının diplomatiyada vacib rol oynadığı qәbul edilir?

•

XIXcu әsrdәn
XVIIIci әsrdәn
Yeni dövrdәn
Orta әsrlәrdәn
XX әsrin sonlarından

187 Bunlardan hansı ilә diplomatik kontaklar mәhdud xarakter daşıyır:

•

qadın tәşkilatları
hәrbçilәr
ekoloji tәşkilatlar
hәmkarlar ittifaqları
humanitar ictimai tәşkilatlar

188 Ziyalı vә mәdәniyyәt xadimlәri ilә kontaktlara aid deyil:

•

cәmiyyәtin digәr tәbәqәlәri ilә münasibәtlәr yaxşılaşır.
onlarda hәyatın müxtәlif sahәlәri üzrә analitik material var
bilavasitә tәbliğat vasitәsidir
onlarla görüşlәr diplomatın nüfuzunu artırır
diplomat öz ölkәsinin imicini yüksәldir

189 KİV diplomatın tәmsil etdiyi ölkәyә mәnfi münasibәt nümayiş etdirirsә, diplomat:
sәhvlәrini boynuna alıb üzr istәmәlidir
hәr tәnqidi mәqalәyә dәrhal kәskin reaksiyasını bildirmәlidir
ittihamedici cavab mәqalәlәri ilә çıxış etmәlidir

•
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•

sәbrli olub, münasibәtlәri düzәltmәyә çalışmalıdır
KİVni mәhkәmәyә vermәlidir

190 Kütlәvi İnformasiya Vasitәlәri ilә kontaktlar yardımçı olmur:

•

rәsmi şәkildә deyә bilmәdiklәrini çatdırmağa
әlavә informasiya әldә etmәyә
informasiyanın mәxfiliyini tәmin etmәyә
vaxt vә maliyyә vәsaitlәrinә qәnaәt etmәyә
ictimai rәyә tәsir etmәyә

191 Müxalifәtlә kontaktlarda nәzәrә alınmalıdır:

•

partiya liderlәri partiyanın prinsiplәrinә sadiqdirlәr
seçki kampaniyaları zamanı onlarla daha sәrbәst şәkildә görüşmәk olar
müxalifәt nümayәndәlәri tam obyektiv informasiya çatdırırlar
radikal partiyalarla münasibәtlәrdә ehtiyatlı olmaq lazımdır
müxalifәt nümayәndәlәri ilә mәxfi informasiyanı bölüşmәk olar

192 Parlament üzvlәri ilә kontaktların әhәmiyyәtliliyinә aid deyil:

•

millәt vәkillәri vasitәsi ilә secicilәrinә tәsir etmәk olar
parlamentdә cәmiyyәtin aparıcı qüvvәlәri tәmsil olunur
ayrıayrı parlament komissiya vә qruplarının qanunların qәbuluna tәsiri var
hansı qanunların hazırlandığı birinci әldәn öyrәnmәk
parlamentdә dövlәt işlәrinә tәsir edәn şәxslәr var

193 Ali sәviyyәdә kontaktlara tәsir edәn obyektiv amillәrә daxil deyil: I) ölkәnin beynәlxalq münasibәtlәrdә
rolu vә yeri II) ikitәrәfli münasibәtlәrin vәziyyәti III) ali şәxsi maraqlandırmaq bacarığı IV) diplomatın şәxsi
nüfuzu V) ali şәxsin görüşdә maraqlılığı

•

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

194 Diplomatik kontakt növlәrinә aiddir: I) ali sәviyyәdә kontaktlar II) müxalifәt nümayәndәlәri ilә
kontaktlar III) turistlәrlә kontaktlar IV) KİV ilә kontaktlar V) tәlәbәlәrlә kontaktlar

•

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

195 Diplomatik kontaktlara aid deyil:

•

sistemli şәkildә aparılmalıdırlar
daimi xarakter daşıyırlar
qarşılıqla inam vә etibara әsaslanmalıdırlar
dostluq münasibәtlәrinә çevrilmәmәlidirlәr
sәmәrәli olmalıdırlar

196 Diplomatiyada mühüm rol oynamış xanımlara daxil deyil:
Madlen Olbrayt
Sara Xatun
Tansu Çillәr
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•

Kondoliza Rays
Mәhsәti

197 Diplomat öz kontaktlarını:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
getdikdәn soqnra unutmağı bacarmalıdır
mәxfi saxlamağı bacarmalıdır
xәlәfinә ötürmәyi bacarmalıdır
gündәlik nәzarәt altında saxlamalıdır

198 Son illәr Avropa dövlәtlәrindә siyasәtә tәsir edәn aparıcı ictimai qrupu qeyd edin:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
ekoloji
hәrbi
humanitar ictimai tәşkilatlar
hәmkarlar ittifaqı

199 Sadalanan ölkәlәr arasında Azәrbaycanın sıx iqtisadi әlaqәlәri olmayanı qeyd edin:

•

Seneqal
Gürcüstan
İtaliya
Türkiyә
Rusiya

200 Müxalifәtin hansı qanadı ilә kontaktlar saxlamaq xüsusәn tәhlükәlidir?

•

konservativ
dini
radikal
solçu
sağçı

201 Parlamentdә kontaktın olması diplomata qanunlarla bağlı imkan verir:

•

qanunun yazılması üslubunu dәyişdirmәk
icrasını dayandırmaq
yazılmasında bilavasitә iştirak etmәk
qanunla bağlı sәsvermәnin nәticәlәrini dәyişdirmәk
qәbulunu gecikdirmәk yaxud tezlәşdirmәk

202 Pakistanın XİN strukturunda Azәrbaycanın da önәm verdiyi beynәlxalq tәşkilat hansıdır?

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
Asiya Sakit okean regionu әmәkdaşlığı
Әfqanıstanla İqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
İslam Konfransı Tәşkilatı
Yaxın Şәrq әmәkdaşlıq tәşkilatı

203 Diplomatın kontakt qurmasında hansı amillәr mövcuddur?

•

mәcburi vә könüllü
obyektiv vә subyektiv
ali vә aşağı dәrәcәli
real vә potensial
aşkar vә gizli

28/69

21.12.2016

204 2010cu ildә müxalifәtlә әlaqәlәrdә xarici sәfirliklәr hansı dövrdә daha ehtiyatlı olmuşdular?

•

oktyabrnoyabr
mart ayında
aprelmay
yanvarfevral
iyulavqust

205 Milli Mәclisdә ümumölkә sәviyyәsindә tәsir imkanlarına malik olan millәt vәkilini qeyd edin:

•

Xanhüseyn Kazımlı
Fuad Muradov
Mehriban Әliyeva
Fәzail Ağamalı
Siyavuş Novruzov

206 Rusiyadakı sәfirimizin diplomatik kontaktlar qurmaqda yardımçı olan subyektiv amili qeyd edin:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
yaxın tarixi keçmişin birliyi
Rusiyada bir neçә milyon soydaşımızın yaşaması
ölkәlәrimizin qonşu olması
sәfirin rus mәdәniyyәt xadimlәri vә әhalisi arasında populyarlığı

207 Azәrbaycanın Türkiyәdә sәfirinә diplomatik kontakt qurmaqda yardımçı olan obyektiv amillәrә daxil
deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
milli soykökümüzün eyni olması
ölkәlәr arasında strateji partnyorluq
Türkiyәdәki sәfirimizin türk filologiyası üzrә tәhsil alması
bizim qonşu dövlәtlәr olmağımız

208 ABŞdakı Azәrbaycan sәfirinin diplomatik kontakt qurmaqda mane olan obyektiv amillәrә aid deyil:

•

Azәrbaycanın Böyük sәkkizliyә daxil olmaması
Sәfirin xarici dili mükәmmәl sәviyyәdә bilmәmәsi
Azәrbaycanın nüvә dövlәti olmaması
ABŞ supergüc mәrkәz olması
Azәrbaycanın ABŞ xarici ticarәtindә çәkisinә görә birincilәrdәn olmaması

209 Azәrbaycanın hansı ölkәdәki sәfirinә kontaktlar qurmaq daha çәtindir?

•

Gürcüstan
Rusiya
ABŞ
İran
Türkiyә

210 Azәrbaycanın hansı ölkәdәki sәfirlәrinә diplomatik kontaktlar yaratmaq daha asandır?

•

Çin
ABŞ
Gürcüstan
Braziliya
Avstraliya

211 Diplomatların xanımlarının rolunun artması ilk növbәdә hansı sahәdә baş verdi:

•
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•

diplomatik qәbulun tәşkilindә
müqavilә lahiyәlәrinin müzakirәsindә
mәslәhәtçi qismindә
tәrcümәçilikdә
sәnәdlәrin tәrtibatında

212 Qadınların diplomatiyada rolunu hәtta bu islahatçı diplomat belә inkar edirdi:

•

Dante
Kalyer
Fet
Kissincer
Olbrayt

213 Pakistan XİN hansı regionla bağlı әlavә katib vәzifәsi yoxdur?

•

Amerika
Afrika
Yaxın Şәrq
Okeaniya
Avropa

214 XİNdaxili kontaktların qurulması üçün diplomatın biliklәrinә daxil deyil:

•

XİN әmәkdaşlarının genealoji mәlumatları
XİN fәrqli özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrindәn agah olmaq
departamentlәrin şәxsi heyәti barәdә mәlumat
XİN daxili strukturu
XİN әmәkdaşlarının subordinasiyası

215 XX әsrin 70ci illәrindә Tunislә Liviya arasında münaqişәnin yaranmasına sәbәb:

•

düzgün cavab variantları yoxdur
Liviyada dövlәt çevrilişi jәhdindә Tunis vәtәndaşlarının iştirakı
mübahisәli neft yatağı
mübahisәli meşә zolağı
qarşılıqlı mәdәni plaqiat ittihamları

216 XX әsrin 70ci illәrindә SSRİnin dörd diplomatını persona nonqrata elan etmiş dövlәt:

•

Meksika
Avstraliya
Tunis
Somali
Polşa

217 İki ölkә arasında gәrginlik yaşanırsa, diplomat nә etmәlidir?

•

öz rәhbәrliyini gәrginliyi tez aradan götürmәyә çağırmalıdır
müvәqqәti olaraq kontakt qurmaq cәhdlәrindәn imtina etmәlidir
bu cür şәraitdә işlәmәkdәn imtina etmәlidir
istәnilәn halda kontakt qurmaq cәhdlәrini davam etdirmәlidir
ali şәxslә birbaşa görüşlәrdәn qaçmalıdır

218 Sәfir üçün ali şәxslә kontakt qurmaq üçün ilk fürsәt:
düzgün cavab variantı yoxdur
qonşuluqda yaşamaq
dövlәt bayramı ilә bağlı tәdbir

•
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•

etimadnamәnin tәqdimatı
sәfirin ölkәsinә hәmin rәsmi şәxsin sәfәri

219 Diplomatik kontaktlar üçün sәciyyәvidir:

•

sistemlilik
mütәmadilik
daimilik
cavab variantlarının hamısı düzgündür
әsaslı xarakter daşımaq

220 Diplomat kiminlә kontaktdan qaçmalıdır?

•

hәr hansı bir sahәnin mütәxәssisindәn
müstәqil rәyi olandan
geniş bilik bazasına malik olandan
analitik düşüncә sahibindәn
düşüncәlәri sırf mәtbuata, televiziyaya әsaslanandan

221 Diplomatik kontaktlarda etibarlılıq amili ilә bağlı deyil:

•

tәrәflәr birbirinә şübhә ilә yanaşmamalıdırlar
düzgün cavab variantı yoxdur
qarşılıqlı olmalıdır
sәmәrәli fikir mübadilәsinә meyl etmәlidirlәr
ciddi ünsiyyәtә hazır olmalıdırlar

222 ABŞda xarici siyasәt qurumları ilә bağlı Barak Obama administrasiyasının planlarına daxildir:

•

әvvәlki administrasiya dövründәn qalmış sәfirlәrin hamısını yenilәri ilә әvәz etmәk
xarici xidmәt sahәsinin әmәkdaşlarının sayını artırmaq
vitseprezidentin xarici siyasәtdә sәlahiyyәtlәrini artırmaq
düzgün cavab variantı yoxdur
xarici xidmәt sahәsinin әmәkdaşlarının sayını azaltmaq

223 Azәrbaycanın beynәlxalq lahiyәlәrinә aid deyil:

•

BakıTbilisiQars
BakıTbilisiӘrzurum
BakıTbilisiCeyhan
BakıTәbrizBağdad
cavab variantlarının hamısı düzgündür

224 Azәrbaycanın Xarici İşlәr naziri:

•

S.Seyidov
G. Әsgәrova
T.Quliyev
E.Mәmmәdyarov
F.Sadıxov

225 Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin tәmsil etdiyi dövlәtlәrә aid deyil:

•

ABŞ
Rusiya
Fransa
Norveç
düzgün cavab variantı yoxdur
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226 ATәTin ErmәnistanAzәrbaycan münaqişәsi il bilavasitә mәşğul olan qurumu adlanır:

•

Minsk qrupu
Haaqa mәhkәmәsi
Kişinyov komissiyası
Kiyev birliyi
Xelsinki komitәsi

227 Müasir dövrdә ABŞ xarici siyasәtini qiymәtlәndirәrkәn hansı ifadәdәn istifadә edir:

•

«neytralllıq»
«ağıllı qüvvә»
«sonadәk mübarizә»
«daima irәli»
«hәrbi güclә tәzyiq»

228 Halhazırda ABŞ dövlәt katibi:

•

Madlen Olbrayt
Antonii İden
Ariel Koen
Kondoliza Rays
Hillari Klinton

229 Vatikanın ali diplomatı necә adlanır?

•

nunsi
konsul
arxiyepiskop
leqat
kardinal

230 Etimadnamәnin qәbulu baş vermәdәn dә sәfirlәrә fәaliyyәt imkan verәn dövlәt:

•

Moldova
Albaniya
Rusiya
Böyük Britaniya
Çili

231 Böyük Britaniyada sәfirlәrә hansı güzәşt tәtbiq edilir:

•

ABŞ sәfirlәrinә hәrbi zonalara daxilolma
etimadnamәni tәqdim etmәdәn fәaliyyәtә başlamaq
aqreman sorğusu olmadan vәziәfәyә tәsdiq edilmәk
etimadnamәni internet vasitәsilә tәsdiqlәmәk
diplomatik pasport almamaq

232 Fransanın tәhlükәsizliyinin әsas tәmәllәrindәn biri:

•

AlmaniyaFransaRusiya üçbucağı
MDB
Varşava paktı
ASEAN
NATO

233 Fransa xarici siyasәtdә nәyә can atır:

•

müstәqil rol oynamağa
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ABŞdan asılı olmaq
Çinlә müttәfiqliyә
tәcridolunmaya
Böyük Britaniya ilә müttәfiqliyә

234 A.Jüppe zәif siyasәt olaraq nәyi qiymәtlәndirmişdi:

•

subyektiv diplomatiya
hәrbi diplomatiya
prinsiplәrsiz diplomatiya
tәhdid diplomatiyası
mәnәvi diplomatiya

235 Müasir dövrdә diplomatiyada hansı görüşlәrin әhәmiyyәti artıb?

•

xarici işlәr üzrә ekspertlәrin
xarici işlәr nazirlәrinin
xalq diplomatiyasının
dövlәt rәhbәrlәrinin görüşlәrinin
sәfirlәrin qәbullarının

236 Böyük Britaniyanın aparıcı müttәfiqi olan ölkә:

•

Hindistan
ABŞ
Fransa
Rusiya
Çexiya

237 Böyük Britaniyada sәfirә etimadnamә vermәdәn işә başlamaq icazә verilmәsinin sәbәbi:

•

yerli baş nazirinin qәbuluna düşmәyinin çәtinliyi
diplomatik prtokol normalarının sadәlәşdirilmәsi
düzgün cavab variantı yoxdur
kraliçanın qәbuluna düşmәyinin çәtinliyi vә uzunmüddәtliyi
ingilis kral sarayının protokol normalarının mürәkkәbliyi

238 Müasir Fransa diplomatiyasında artdı:

•

mükafatlandırma sisteminin tәtbiqi müddәti
XİNnin prezidentdәn müstәqilliyi
bir ölkәdәki sәfirlik vә konsulluq arasında әmәkdaşlığın sәviyyәsi
düzgün ccavab variantı yoxdur
nazirlik vә xaricdәki nümayәndәliklәri arasında mәlumat mübadilәsinin sürәti

239 Fransa sәfirlәrin strateji planının әsas müddәalarını tәsdiqlәyir:

•

şәxsәn prezident
departament müdiri
bilavasitә xarici işlәr naziri
XİNnin müavini
bilavasitә baş nazir

240 İnformasiya texnologiyalarının inkişafı diplomatlardan hansı keyfiyyәti tәlәb edir:

•

çevik, cәld reaksiya
ehtiyatlılığı
yalan danışmağı
qәnaәt etmәyi
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tәvazökarlığı

241 Müasir dövrün diplomatiyasına tәsir edәn amillәrә aid deyil:

•

beynәlxalq terrorizm
kommunikasiya problemlәri
qloballaşma
etnik münaqişәlәr
beynәlxalq maliyyә problemlәri

242 ABŞ Dövlәt Departamenti üçün sәfirin uğurlu fәaliyyәtinin әsas amil kimi nә önә çәkilir:

•

İKT istifadә etmәk sәviyyәsi
ticarәt vә Amerika mallarının idxal sәviyyәsini
hәrbi әlaqәlәrin genişlәnmәsini
diplomatın kontaktlar dairәsinin genişliyi
mәxfi materiallar әldә etmәyini

243 Hansı ölkәlәrlә Almaniya diplomatik әmәkdaşların әvәzedilmәsini hәyata keçiribdir

•

Avstriya vә Finlyandiya
Norveç vә Danimarka
İtaliya vә Yunanıstan
Fransa vә Böyük Britaniya
Böyük Britaniya vә Polşa

244 Son 50 il әrzindә xarici siyasәtindә 4 dәfә islahat vә yeniliklәr aparmış dövlәt hansıdır?

•

Fransa
Böyük Britaniya
İtaliya
ABŞ
Yaponiya

245 Fransanın müasir xarici siyasi prinsiplәinә aid deyil:

•

Latın Amerika ölkәlәri ilә münasibәtlәr prioritet xarakter daşıyır
Әsas prioritet Avropa hәmrәyliyidir
Fransa müstәqil siyasәt yürütmәlidir
Tәhlükәsizliyin әsası  Atlantik hәmrәylikdir
Digәr ölkәlәrin diqtә vә tәzyiqlәrinә boyun әyilmәmәlidir

246 XXci әsrin 90ci illәrindә Fransa xarici siyasәtinin yeni prinsiplәrini kim elan etdi:

•

N.Sarkozi
J.Şirak
F.Mitteran
R.Şuman
A.Jüppe

247 Biz әvvәllәr olmuş, yaxud bu gün olan yox, sabah olacaq dünyada işlә mәşğul ola bilәcәk kişi vә
qadınların hazırlığına ehtiyac duyuruq kәlamının müәllifi kimdir?

•

Toni Bleyer
Kondoliza Rays
Henri Kissincer
Madlen Olbrayt
Zbiqnev Bzejinski
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248 Bir әsr әrzindә әrazisindәki sәfirliklәrin sayı 14dәn 150yә çatan şәhәr hansıdır?

•

Berlin
Paris
London
Moskva
Praqa

249 Diplomatik kuryerin malik olduğu imtiyazlara aiddir: I) yaşadığı mәkanın toxunulmazlığı; II) üzәrindә
axtarış aparılmaması; III) saxlanıla bilmәz; IV) ictimai nәqliyyatdan ödәnişsiz istifadә; V) internetdәn
ödәnişsiz istifadә

•

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

250 Azәrbaycanermәnistan münaqişәsi ilә bağlı qәbul olunmuş beynәlxalq sәnәdlәrә daxil deyil:

•

Mәrakeş razılığı
Bişkәk müqavilәsi
BMTnin dörd qәtnamәsi
cavab variantlarının hamısı düzgündür
Lissabon Sammiti

251 Ermәnistanın әn yaxın stratejihәrbi müttәfiqi olan ölkә:

•

Rusiya
İran
Fransa
ABŞ
İsveçrә

252 ABŞın әn yaxın strateji müttәfiqi olan ölkәni qeyd edin:

•

Böyük Britaniya
Çexiya
Polşa
Çin
Meksika

253 Azәrbaycanın konsulluqlar açmaq istiqamәtindә uzunmüddәtli fәaliyyәtdәn sonra nail olunmuş mәqsәd:

•

Bağdadda konsulluq açmaq
LosAnjelesdә konsulluq açmaq
Әrdәbildә konsulluq açmaq
SanFransiskoda konsulluq açmaq
Tәbrizdә konsulluq açmaq

254 İngiltәrә vә Fransanın xarici siyasәtindә oxşar mövge:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
tәhlükәsizliyin tәmәlini NATO tәşkil edir
ABŞın tәsir dairәsindәn mümkün qәdәr uzaq olmaq
Rusiya ilә münasibәtlәrdә yaxınlığa meyl
miqrantlara qarşı sәrtlik vә ayrıseçkilik

255 ABŞın dünyadakı tәsirinin әnәnәvi mәnbәlәri:
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•

düzgün cavab variantı yoxdur
nüvә silahı vә «dәyәnәk siyasәti»
antikommunizm vә miqrasiya siyasәti
müstәmlәkәrә tәsir vә «zorla tәhdid»
iqtisadi qüdrәt vә «nümunә gücü»

256 Müasir dövrdә ABŞ xarici siyasәtinin tәmәlini tәşkil edir:

•

rәqabәt, bölgü vә mübarizlik
hücum, müdafiә vә tәrәqqi
müdafiә, diplomatiya vә inkişaf
ekologiya, mübarizә vә açıqlılıq
ticarәt, iqtisadi üstünlük vә diplomatiya

257 Aşağıdakılar hansı dövlәtin xarici siyasәtinin әsas prinsiplәrinә aiddir: 1) Ölkәnin әrazi bütövlüyü vә
tәhlükәsizliyi 2) Avropada sülh vә tәhlükәsizlik 3) tabeәlәrinin maddi rifahının tәminatı

•

Belarus
Böyük Britaniya
Vatikan
Butan
Bolqarıstan

258 Böyük Britaniyanın xarici iqtisadi siyasәtdә elan etdiyi әsas istiqamәtlәrә aid deyil:

•

turizm
ticarәt
investisiyalar
әmtәә ixracatı
miqrantların cәlb edilmәsi

259 İngiltәrәnin XİN naziri olmuş şәxsi qeyd edin:

•

J.Karter
M.Olbrayt
Rifkind
Jüppe
Bleyer

260 Müasir Fransa xarici siyasәti sistemindә dәyişiklik:

•

hәr kişisәfirin birinci kömәkçisinin xanım olmasını tәmin etmә
sәfirlәrin kontakt qurmaq üçün maddi imkanlarını artırma
miqrantları diplomatiya sahәsinә buraxmamaq istiqamәtindә planın tәrtib edilmәsi
sәfirlәrә ümumi tövsiyyәlәrdәn konkret tapşırıq vә hesabat sisteminә keçid
ekoloji istiqamәti bir nömәrli mәsәlә olaraq irәli sürmәk

261 Jüppe Fransanın XİN vәzifәsinә nә vaxt tәyin edildi:

•

1193cü ildә
1993cü ildә
2001ci ildә
1979cu ildә
2009cu ildә

262 Aşağıdakılardan hansı liderlik keyfiyyәtlәrinә malik deyildi:
Çörçill
Heydәr Әliyev
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•

de Qoll
XVI Lüdoviq
Teymurlәng

263 Aşağıda sadalananlar hansı vәrdişin cәhәtlәri hesab edilir: 1. Mehribanlılıq. 2. Nәzakәtli. 3. Hәyatsevәr
4. Anlayışlı

•

müşahidә vә tәhlil
daxili yazışma
insanları cәlb etmәk bacarığı
müstәqil düşüncә
tәmizkarlıq

264 diplomatın tәmizkarlıq vәrdişinә nә daxildir

•

geyim
sәliqәlilik
işgüzar dürüstlük
cavab variantlarının hamısı düzgündür
prinsipiallıq

265 Müşahidә vә tәhliletmә vәrdişinә daha tez yiyәlәnirlәr:

•

cavab variantlarının hamısı düzgündür
oturaq iş reciminә meyilli
eyni fәaliyyәtdәn bezmәyәnlәr
bir mәsәlә üzәrindә diqqәtini cәmlәşdirmәyi bacaranlar
sәbrli adamlar

266 Tәmsilçilik vәrdişinin cәhәtlәrinә daxil deyil:

•

daxili yazışma qaydalarını bilmәk
istәdiyini qarşı tәrәfin başa düşücәyi şәkildә çatdırmaq
fikrini aydın izah etmәk
üzdә olmaq bacarığı
publika qarşısında çıxış etmәk

267 Kommunikativ vәrdişin şәrhinә daxil deyil:

•

söz ehtiyata malik olmaq
söz ehtiyatından sәmәrәli istifadә etmәk
ünsiyyәtdәn qaçmamalı
susmağa üstünlük vermәlidir
qaşqabaqlı olmamaq

268 Sadalananlar hansı qrup biliklәrә aiddir: 1. maliyyә vә beynәlxalq ticarәt biliklәri 2. mükәmmәl
sәviyyәdә xarici dillәri bilmәk 3. beynәlxalq hüquq sahәsindә biliklәr

•

peşәkar vәrdişlәr bölmәsinә
şәxsi keyfiyyәtlәrә
öyrәnilmәsi mümkün olan biliklәr qrupuna
fitri istedad tәlәbә edәn biliklәr sahәsi
düzgün cavab variantı yoxdur

269 Diplomatın KİVlә tәmas formalarına aid deyil:
müsahibәlәr
bәyanatlar
brifinqlәr

•
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•

әtraflı hesabat
mәtbuat konfransları

270 Diplomatın mütlәq bilmәli lazım olduğu beynәlxalq sahәyә dair biliklәrә daxil deyil:

•

beynәlxalq hüquq
düzgün cavab variantı yoxdur
beynәlxalq ticarәt
beynәlxalq tәşkilatlar
beynәlxalq protokol

271 Öz ölkәsi haqqında biliklәrә daxildir:

•

tarix
coğrafiya
iqtisadi inkişaf vә problemlәr
mәdәniyyәt
cavab variantlarının hamısı düzgündür

272 Diplomatın fәaliyyәtinin mühüm hissәsi keçir:

•

müsahibәlәr vermәklә
masa arxasında
kütlә qarşısında çıxışlarda
televiziya verilişlәrindә
düzgün cavab variantı yoxdur

273 Nizam әlMülk hansı dövlәtdә vәzir vәzifәsindә çalışmışdı:

•

Sәfәvilәr
Qaraxanilәr
Elxanilәr
Hülakülәr
Sәlcuq

274 Orta әsrlәr dövrünün diplomatının keyfiyyәtlәrinә aid deyil:

•

elmi yeniliklәrdәn xәbәrdar olmaq
kart oynamaq
gözәl rәqs etmәk
qadınların xoşuna gәlmәk
incә zarafat etmәk

275 Kütlәni, camaatı inandırmaq keyfiyyәti hansı dövrün diplomatına lazım idi:

•

Әrәb Xilafәti
XVIII әsr
Qәdim Yunanıstan
Yeni dövr
Orta әsr Vatikan diplomatlarına

276 Xarici yazışma sәnәdlәrinә aid deyil:

•

memorandum
notalar
әrizәlәr
әtraflı hesabat
mәktublar
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277 Daxili xidmәt sәnәdlәrinә aid deyil:

•

arayışlar
siyasi mәktublar
memorandum
xasiyyәtnamәlәr
tәkliflәr

278 Xarici yazışma sәnәdlәrinә xas deyil:

•

ehtiyatlılıq
tәmkinlilik
cavab variantlarının hamısı düzgündür
birmәnalılıq
spesifik terminlәr biliyi

279 Daxili xidmәt sәnәdlәrinә xas deyil:

•

düzgün cavab variantı yoxdur
birmәnalılıq
aydınlıq
lakoniklik
ehtiyatlılıq

280 Qәrb diplomatiyasında diplomatiyada dürüstlüyü inkar edәn italyan diplomat kimdir?

•

Çesterton
Dizraeli
Nikolson
Makiavelli
F.Kalyer

281 Fransua Kalyer hansı hökmdarın katibi vәzifәsindә çalışmışdı:

•

III Eduard
XIV Lüdoviq
II Karl
XVI Lüdoviq
I Fransisk

282 Yeni sәfiri tәyin edәrkәn hökmdarlara tәlәsmәmәyi tövsiyyә edәn mütәfәkkir kim idi:

•

Nәsrәddin Tusi
Nizam әlMülk
Yusif Balasaqunlu
Nizami Gәncәvi
F.Kalyer

283 Nikolson hansı әsәrin müәllifidir?

•

«Florensiya gündәliyi»
«Maraqlar şöbәsi»
«Diplomatik lüğәt»
«Diplomat»
«Hökmdar»

284 Nikolo Makiavelli hansı әsәrin müәllifidir?

•

«Hökmdar»
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«Diplomat»
«Mübarizә»
«Siyasәt»
«Hakimiyyәt»

285 Siyasәtnamә әsәrinin müәllifi kimdir:

•

әlBiruni
Ottaviano Maco
Nizam әlMülk
Yusif Balasaqunlu
Şәmsәddin Eldәniz

286 Nikolsona görә, diplomat üçün әn mәnfi keyfiyyәt hansıdır:

•

şöhrәtpәrәstlik
kobudluq
sәliqәsizlik
yalançılıq
әsәbilik

287 Qәrb diplomatiyasında ilk dәfә dürüstlüyün tәrәfdarı kimi çıxış etdi:

•

Quqo Qrosi
Makiavelli
Maco
Nikolson
Kalyer

288 Nikolsona görә, XVIXVIII әsrlәrdә diplomat sözü hansı sözlә eynilәşdirilmişdi

•

alim
fırıldaqçı, yalançı
zadәgan
centlmen
әsgәr

289 Makiavellizm anlayışının mәnası nәdir:

•

Diplomat dini baxışlardan uzaq olmalıdır
Diplomatların kәşfiyyat xarakterli fәaliyyәti
Diplomat öz fәaliyyәtindә dürüst olmalıdır
Mәqsәdә çatmaq üçün hәm xeyir, hәm şәrdәn istifadә etmәk
Sәfirlәrin vahid nöqtәdәn çıxış etmәsi

290 Ottaviano Maconun fikrinә görә, diplomat latın vә yunan dillәrindәn başqa, hansı dillәri bilmәli idi:

•

fransız, ispan, türk
rus, türk, macar
alman, fransız, çin
ispan, ingilis, әrәb
kelt, әrәb, ispan

291 Gözәl rәqs etmәk, söhbәt etmәk, qadınları cәlb etmәk  bu keyfiyyәtlәr hansı dövrün diplomatlarına xas
keyfiyyәtlәrdir:

•

Müasir dövrdә
XX әsr
Orta әsrlәr
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Qәdim dünya
Әn yeni tarix

292 Orta әsrlәrdә diplomat әsasәn mәlumatı toplayırdı:

•

ballarda
saray qәbullarında
qonaqlıqlarda
cavab variantlarının hamısı düzgündür
ziyafәtlәrdә

293 Orta әsrlәrdә diplomatlar üçün әsas mәlumat mәnbәsi rolunu oynayırdılar:

•

alimlәr
vergiödәyicilәri
ordu
tacirlәr sinfi
saray әyanları

294 Qәdim Yunanıstanda diplomatlara natiqlik mәharәti nә üçün lazım idi?

•

xalq yığıncağının iştirakçılarını inandırmaq üçün
Senatda çıxış etmәk üçün
imtahanlardan keçmәk üçün
tribunları inandırmaq üçün
düzgün cavab variantı yoxdur

295 İkinci Dünya Müharibәsi dövründә loyallıq prinsipini pozan diplomat kimdir?

•

Çemberlen
Klemanso
Şulenburq
Molotov
İden

296 Müasir dövrdә dürüstlük prinsipini pozduğu üçün siyasi nüfuzu vә beynәlxalq imici sıfıra enmiş lider
hansıdır?

•

Merkel
Benazir Bhutto
Әrdoğan
Barak Obama
Toni Bler

297 F.Kalyer hansı әsәrin müәllifidir:

•

«Diplomatın xarici görünüşü»
«Diplomatiyada uğurun tәmin edilmәsi şәrtlәri»
«Diplomatların maddi stimullaşdırılması yolları»
«Hökmdarlarla danışıqlar aparmağın üsulları haqqında»
«Diplomatiya tarixinin bәzi mәsәlәlәri»

298 Diplomatın mütlәq şәxsi keyfiyyәtlәrinә aid deyil:

•

liderlik keyfiyyәti
dindar olmaq
müstәqil ağıl, әqrar qәbul etmәk qabiliyyәti
intellektual maraqlılıq
tәmizkarlıq
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299 Diplomatın peşәkar vәrdişlәrinә aid deyil:

•

Özünü tәqdimetmә vәrdişi
İdarәetmә vә tәşkilatçılıq vәrdişi
müşahidә vә tәhliletmә vәrdişi
biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq vәrdişi
danışıqlar aparmaq vәrdişi

300 Düzgün olmayanı göstәrin: diplomat malik olmalıdır…

•

numizmatika sahәsindә biliklәrә
öz ölkәsi haqqında biliklәrә
maliyyә vә beynәlxalq ticarәt sahәsindә biliklәrә
KİV vә onların iş sistemi haqqında biliklәrә
fәaliyyәt göstәrdiyi ölkә haqqında biliklәrә

301 Qәdim Yunan diplomatları üçün әn vacib keyfiyyәt:

•

yumor hissi
liderlik bacarığı
xarici görünüş
xarici dillәri bilmәk
natiqlik mәharәti

302 Diplomat yazışmada nәdәn uzaq olmalıdır:

•

emosionallıq
uzunçuluq
kobudluq
ifrat tәsvirlilik
cavab variantlarının hamısı düzgündür

303 bir dövlәtin әmәkdaşlıq etdiyi digәr dövlәtin yürütdüyü siyasәtә vә hökümәtinә hörmәt nümayiş
etdirmәk adlanır:

•

ekzekvatura
riyakarlıq
defakto
loyallıq
tolerantlıq

304 Loyallıq prinsipinin pozulmasının şәrhinә daxil deyil:

•

neqativ informasiyanı gizlәtmәk
rәhbәrliyin eşitmәk istәdiyini söylәmәk
rәhbәrin fikrini tәhrif etmәk
rәhbәrin fikri ilә razı olmayaraq istefa vermәk
rәsmi ittihamı yumşaltmaq

305 Makiavelliyә görә diplomatda cәmlәşmәli olduğu canlılar arasına daxil deyil:

•

insan
tülkü
şir
aslan
qurd

306 Diplomatın yalanı nәyә mәnfi tәsir edir:
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•

diplomatın fәaliyyәtinә
tәmsil etdiyi dövlәtin nüfuzuna
diplomatın nüfuzuna
cavab variantlarının hamısı düzgündür
beynәlxalq münasibәtlәrә

307 Diplomatın verdiyi mәlumatda әks olunmamalıdır:

•

dәqiq informasiya
yalnız hәqiqәt
bütün hәqiqәt
hәqiqәt
dürüst informasiya

308 Makiavelli ilә Maconu birlәşdirәn cәhәtlәrә daxil deyil:

•

eyni ölkәdәn idilәr
diplomatiyanın nәzәri mәsәlәlәri ilә mәşğul olmuşlar
Genuya diplomatik mәktәbinin parlaq nümayәndәlәri idilәr
müxtәlif dövlәt vәzifәlәrindә çalışmışdılar
diplomatın keyfiyyәtlәri barәdә әsәrlәr yazmışdılar

309 Müstәqil düşüncә anlayışının şәrhinә daxil deyil:

•

sәrbәst
qәfil dәyişikliklәrә hazır olan
qeyristandart
qısa vaxt әrzindә düzgün hәll variantını tapmaq
şablon düşüncә

310 Fransa Akademiyasının üzvü seçilmiş diplomat kimdir?

•

Kalyer
Kontarini
Molotov
Düppe
Danton

311 Hәm Şәrqdә, hәm dә Qәrbdә qiymәtlәndirilәn diplomat keyfiyyәti hansıdır?

•

sәrbәst olmaq
kütlә qarşısında çıxış etmәk
Әflatunun әsәrlәrini bilmәk
zәka, savad
hәdiyyә qәbul etmәk

312 Nikolsonun diplomat kimi fәaliyyәt göstәrdiyi paytaxtlara daxil deyil:

•

Madrid
İstambul
Varşava
London
Tehran

313 Nikolsonun diplomat üçün lazım olan keyfiyyәtlәrә daxil deyildi:

•

dürüstlük
şöhrәtpәrәstlik
aramlılıq
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loyallıq
dәqiqlik

314 Nikolsonun fәaliyyәt sahәsinә daxil deyil:

•

publisist
parlamentin üzvü
siyasi xadim
diplomat
musiqiçi

315 Makiavelli hansı dövlәtdә dövlәt vәzifәsindә çalışmışdı:

•

Florensiya
Praqa
Budapeşt
Sparta
Genuya

316 Daxili xidmәt sәnәdlәrinә xas olan cәhәtlәri qeyd edin:

•

ikimәnalılıq, uzunçuluq vә әdәbilik
hәdә, ittiham vә tәlәb
ehtiyatlılıq, mәxfilik vә tәlәsiklik
birmәnalılıq, lakoniklik vә aydınlıq
sәliqәlilik, çoxmәnanalılıq vә hiylәgәrlik

317 Xarici yazışma sәnәdlәrinә xas olan cәhәtlәri göstәrin:

•

sәmimilik, çoxmәnalılıq vә lakoniklik
uzunçuluq, әdәbilik vә hiylәgәrlik
yalan, tәrif vә yaltaqlıq
ehtiyatlılıq, nәzakәtlik vә tәmkinlik
hәdә, ittiham vә tәlәb

318 Macoya görә, diplomat hansı antik müәlliflәrin әsәrlәrini bilmәli idi:

•

Aristotel vә Platon
Böyük Plinii vә Katul
Demosfen vә Aristotel
Platon vә Sofokl
Seneka vә Empedokl

319 Orta әsrlәrdә Avropada beynәlxalq münasibәtlәrdә aparıcı vahid qüvvә:

•

Alman imperatorluğu
Türkiyә
Burqundiya
Bizans
Romakatolik kilsәsi

320 Orta әsrlәrdә Qәrbi Avropada diplomatiya sahәsindә tanınmış şәhәr:

•

Varşava
Venesiya
Neapol
Barselona
Berlin
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321 Diplomat loyallıq prinsipini hansı hallarda pozur: I) iş sirlәrini yaxınlarına açanda; II) diplomatlıqla
kәşfiyyatlığı eynilәşdirәndә; III) rәhbәrliyinә hәqiqәti yox, eşitmәk istәdiyini IV) rәhbәrliyin fikrinә etiraz
edәndә; V) tәmsil etdiyi yaxud fәaliyyәt göstәrdiyi ölkәnin kobud ifadәlәrini yumşaldaraq;

•

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

322 Beynәlxalq hüquq sahәsindә biliklәr diplomata nә üçün lazımdır?

•

diplomatik qәbulun tәşkil olunması üçün
düzgün cavab variantı yoxdur
diplomatik sәnәdlәri düzgün tәrtib etmәk üçün
sonradan vәkillik karyerasını başlamaq üçün
milli qanunvericilik proseslәrindә iştirak üçün

323 ABŞın Rusiyadakı diqqәt mәrkәzindә olmağı xoşlayan diplomat kimdir?

•

Verşbou
Berne
Olbrayt
Smit
Rays

324 Müasir beynәlxalq münasibәtlәrin tәmәledici prinsiplәrinә zәrbә vurmuş siyasi xadimi qeyd edin:

•

Pan Qi Mun
Kofi Annan
Böyük Corc Buş
Kiçik Corc Buş
Teodor Ruzvelt

325 XX әsrin әvvәllәrindә Gürcüstanın müstәqilliyinin xaç atası rolunu oynamış diplomat kimdir?

•

Kipiani
Kaunits
Qorçakov
qraf Şulenburq
Ribbentrop

326 Tiflisdә, Tehran, Buxarest vә Moskvada diplomatik fәaliyyәtlә mәşğul olmuş şәxs kimdir?

•

Nikolson
Kalyer
Topçubaşev
Şulenburq
Taleyran

327 1815ci ilin Vyana konqressinin aparıcı üzvlәrindәn biri kim olmuşdur?

•

Fuşe
Napoleon
I Pavel
Taleyran
II Nikolay

328 Taleyran hansı ölkәlәrin әrazi mәsәlәsinә müdaxilә edir?

•
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•

Hollandiya vә Belçika
Polşa vә Almaniya
Çexiya vә Slovakiya
İtaliya vә Yuqoslaviya
Çin vә Koreya

329 XX әsrin hansı siyasәtçilәrini makiavellist adlandırmaq olmaz?

•

Kiçik Corc Buş
Bill Klinton
Hitler
Pinoçett
Stalin

330 Diplomatiyada hәqiqәt mәsәlәsinә tam fәrqli mövgelәrdәn kimlәr yanaşırdı?

•

Nikolson vә Kalyer
Makiavelli vә Kalyer
Kalyer vә Balasaquni
Makiavelli vә Taleyran
Kissincer vә Topçubaşev

331 Diplomatik yazışma sәnәdlәrinә aid deyil:

•

arayış
hesabat
memuarlar
nota
siyasi mәktub

332 Aşağıdakılar hansı vәrdişlә bağlıdır: 1. gülәrüz 2. mehriban 3. xoşünsiyyәtli

•

individuallıq
kommunikativ
yazışma mәharәti
tәmizkarlıq
düzgün cavab variantı yoxdur

333 Aşağıdakılar hansı vәrdişlә bağlıdır: 1. üzdә olmaq bacarığı 2. publika qarşısında çıxış etmәk 3. fikrini
aydın izah etmәk

•

iyerarxiya
individuallıq
düzgün cavab variantı yoxdur
tәmsilçilik
kollektivçilik

334 Diplomatın xüsusi biliklәri şәrti olaraq neçә hissәyә bölünür?

•

3
2
9
4
6

335 Taleyran müasir diplomatiyanın hansı tәlәbinә cavab vermirdi:
danışıqlar aparmaq
maraqlılıq

•
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•

dürüstlük
mütaliә
kommunikativ vәrdiş

336 Orta әsrlәrin diplomatların әn vacib bilik sahәlәrindәn biri hansı idi?

•

rәssamlıq
geologiya
riyaziyyat
teologiya
arxeologiya

337 Daxili yazışma: birmәnalılıq, …, aydınlıq; Xarici yazışma: …, nәzakәtlik, tәmkinlik, termin vә ifadәlәr,
çalışdığı ölkәnin adәtlәri vә qaydaları. Buraxılanları qeyd edin:

•

lakoniklik vә ehtiyatlılıq
konservativlik vә lakoniklik
ideologiya vә sәbr
rәvanlıq vә inadkarlıq
ehtiyatlılıq vә xәttatlıq

338 Öyrәnilmәsi mümkün olan diplomatik sahәlәr arasında boş olanı qeyd edin: Ölkәlәr haqqında; …;
beynәlxalq tәşkilatlar; beynәlxalq hüquq; maliyyә, ticarәt; xarici dillәr; KİV; intelektuallıq.

•

diplomatik üslüb
müşahidә vә tәhlil
liderlik
protokol vә etiket
danışıqlar aparmaq

339 Peşәkar vәrdişlәr: danışıqlar aparmaq; müşahidә, tәhlil, mәruzә; tәmsilçilik, üzdә olmaq; …;
kommunikativ vәrdiş. Çatışmayanı әlavә edin:

•

inadkarlıq
maliyyә vә ticarәt
müstәqil düşüncә
idarәetmә vә tәşkilatçılıq
tәmizkarlıq

340 Tәbiәtәn olmalıdır: müstәqil düşüncә; mehribanlıq, cәlbetmә; …; liderlik; tәmizkarlıq. Çatışmayanı
әlavә edin:

•

mütaliә
tәmsilçilik
mәruzә etmәk bacarığı
düzgün cavab variantı yoxdur
maraqlılıq, yenilik hәvәsi

341 Sәfirlәri Bizansın paytaxtına çәtin vә uzun yolla aparımasının sәbәbi:

•

düzgün сavab versiyası yoxdur
danışıqlara yorğun gәlmәlәri üçün
sәfirlәri qәfil hüсumlardan sığortalmaq üçün
onların bura hüсum etmәkdәn çәkindirmәk üçün
yolboyu sәfirlәrin sirlәrini öyrәnmәk üçün

342 Qәdim Romanın zәngin diplomatik irsindәn әn çox bәhrәlәnәn orta әsr dövlәti:
Göytürk imperiyası
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•

Әrәb Xilafәti
Bizans
Frank dövlәti
Girdıman dövlәti

343 Hansı qәdim dövlәtdә ritorikadiplomatik mәktәblәr mövсud idi?

•

Şumerdә
Yunanıstanda
Mannada
Misirdә
Romada

344 Qәdim Roma Senatının sәlahiyyәtlәrinә aid deyildi:

•

xariсi siyasәt
sәfirlәrin göndәrilmәsi
düzgün сavab versiyası yoxdur
sәfirlәrin qәbulu
daxili siyasәt

345 Qәdim Romada әn yüksәk statuslu sәfirlәr adlanırdı:

•

nunsilәr
leqatlar
proksenlәr
plebeylәr
oratorlar

346 Qәdim Romada müharibә elan etmәyin rәmzi nә idi?

•

kahinin lәnәt yağdırması
uсu yandırılımış qanlı ox
sülh müqavilәsinin nizәyә sanсılması
әсnәbi sәfirin edamı
düşmәnin әrazisinә ölümсül yaralanmış iti atmaq

347 Fetsialların vәzifәlәrinә aid deyildi:

•

tayfalararası münaqişәlәri tәnzimlәmlәk
sәfirlәri tәyin etmәk
sülh bağlamaq
müharibә elan etmәk
beynәlxalq müqavilәlәri tәnzimlәmәk

348 Qәdim Romada mülki funksiyaları olan kahin kollegiyası adlanırdı:

•

kapitoliy
prokseniya
respublika
fetsiallar
iyerarxiya

349 Sәfirin hesabatını kim tәnqid edә bilәrdi?

•

istәnilәn şәhәr vәtәndaşı
hökmdarın mәslәhәtçilәri
senatorlar
hökmdar
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yalnız sәfirlәr kollegiyası

350 Vәzifәsini uğurla bitirәn sәfirlәrә doğma şәhәrdә әn böyük mükafat nә idi?

•

dәfnә taсı ilә fәxri naharda iştirak etmәk
daha yüksәk vәzifә
daha böyük dövlәtә sәfir tәyinolunma
hökmdardan böyük әnam
yeni ev

351 Qәdim Yunanıstanda sәfirlәr öz mәqsәdlәrini harada açıqlayırdılar?

•

hökmdarın qәbulunda
senatda
düzgün сavab variantı yoxdur
xalq yığınсağında
ziyafәtdә

352 Proksenlәrә verilәn zәmanәt mәktubu neсә adlanırdı?

•

verdikt
preambula
diploma
simbola
ultimatum

353 Proksenә digәr әсnәbilәrә nisbәtәn hansı güzәştlәr tәtbiq olunurdu?

•

vergilәr sahәsindә
tiсarәt sahәsindә
mәhkәmә sahәsindә
сavab versiyalarının hamısı düzgündür
fәxri imtiyazlar sahәsindә

354 Proksen kimlәrdәn seçilirdi?

•

hörmәtli әсnәbilәrdәn
demosdan
yerli vәtәndaşlardan
qullardan
din xadimlәrindәn

355 Prokseniyanın mәnası:

•

etibarlıq
himayәdarlıq
qonaqpәrvәrlik
sәfәr
nәzakәtlik

356 Yunanıstanda beynәlxalq әlaqәlәrin qәdim forması neсә adlanır?

•

evrika
polis
aqora
ays
prokseniya

357 Venesiyada sәfirlәrinә qoyduqları qadağalara aiddir?
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•

öz malikanәsi olan dövlәtdә sәfir göndәrilmәk
aldıqları hәdiyyәlәri özündә saxlamaq
әсnәbilәrlә Venesiyanın dövlәt işlәri barәdә söhbәt etmәk
сavab versiyaların hamısı düzgündür
әсnәbi saraylarda rütbә yaxud titul almağa sәy göstәrmәk

358 Sәfir olmaqdan imtina edәnlәri Venesiyada:

•

сәrimәlәyirdilәr
hәrbi xidmәtә göndәrirdilәr
edam edirdilәr
zadәganlıqdan mәhrum edirdilәr
övladlarının varislik hüququnu lәğv edirdilәr

359 Venesiyada әyanlar sәfir olmaqdan niyә qaçırdılar?

•

missiyasını yerinә yetirmәyәnlәrin edam olunduqları üçün
сüzi mәvaсib müqabilindә sәrt nәzarәtin olması
xüsusi imtahanları keçә bilmәdiklәri üçün
ailәlәrindәn ayrılmaq istәmәdiklәri üçün
xariсi dillәri bilmәdiklәri üçün

360 Venesiya sәfirlәrinә özü ilә xariсә aşbazı götürmәyi niyә iсazә verilirdi?

•

aşbazlar dövlәtin öz agentlәri idi
düzgün сavab versiyası yoxdur
zәhәrlәnmәsi tәhlükәsinin qarşısını almmaq üçün
Venesiya mәtbәxini nümayiş etdirmәsi üçün
yerli mәtbәxin sirlәrini öyrәnmәsi üçün

361 Venesiya sәfirlәrinә xanımlarını götürmәyә niyә iсazә vermirdilәr

•

dövlәt sirlәrini aça bilәсәklәrindәn ehtiyatlanaraq
hәyat yoldaşlarının fikirlәrini tәsir etmәsinlәr deyә
sәfirin geri Vәtәninә qayıtmayaсağından ehtiyatlanaraq
düzgün сavab versiyası yoxdur
onların gözәlliyi şәxsi münaqişәlәrә sәbәb ola bilәrdi

362 Venesiya sәfirlәrinә özü ilә kimi götürmәk iсaza verilirdi?

•

övladlarını
сavab versiyalarının hamısı düzgündür
xanımını
aşbazı
dostlarını

363 әrәb Xilafәtinin sәfirlәri hәdiyyәlәrin son hissәsini nә vaxt verirdilәr?

•

bilavasitә әсnәbi dövlәtin rәhbәri ilә görüşәrkәn
tapşırılan vәzifәni uğurla iсra etdikdә
әсnәbi hökmdarların xanımlarına
Xilafәtә döndükdәn sonra qasidlә
qarşı tәrәf onları hörmәt vә ehtiramla qarşıladıqdan sonra

364 әrәb Xilafәtindә sәfirlәrә neçә mәktub verirdilәr?
3
4
7

•
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•

2
1

365 әrәb xilafәtinin diplomatik mәktubları başlayırdı:

•

qurandan kәlamla
hökmdarların titullarının sadalanması ilә
tәmtәraqlı salamlama ilә
xahişlә
Әrәb Xilafәtinin vilayәtlәrinin qeyd edilmәsi ilә

366 әrәb Xilafәtinin sәfirlәri kimlәrdәn seçilirdi?

•

din alimlәr vә saray әyanlarından
sәrkәrdә vә xәlifin qohumlarından
sәfirlik xәrсlәrini özlәrinin ödәyә bilәсәyi şәxslәrdәn
xariсi dili bilәnlәrdәn
seyidlәrdәn vә salnamәçilәrdәn

367 әrәb Xilafәtindә göndәrilәn sәfirlik neçә nәfәrdәn ibarәt idi?

•

12 nәfәr
6 nәfәr
24 nәfәr
iki nәfәr
1 nәfәr

368 әrәb xilafәtindә xariсi işlәrlә mәşğul olan qurum adlanırdı:

•

xariсi mәntәqә
әlәmirlik
әsir ülurfa
divan әrrisalәt
keçid mahalı

369 Bizans imperatorunun bәzәn sәfirlәri uzun müddәt ölkәsindә saxlamağının mәqsәdi:

•

сavab versiyalarının hamısı düzgündür
qarşı dövlәtin Bizansın sәfirlәrini geri qaytarmasını gözlәdiklәri üçün
onların dilini öz diplomatlarının öyrәnmәsini tәmin etmәk üçün
sәfirlәrin tәmsil etdiyi ölkәnin hüсumunun qarşısını almaq üçün
yerli adәtәnәnәlәri öyrәnmәlәri üçün

370 Bizansda әсnәbi sәfirlәrә ordunun nümayişinә aiddir:

•

bir hissә bir neçә dәfә sәfirlәr qarşısında dövr edirdi
imperatorun şәxsi mühafizәçilәri nümayiş etdirilirdi
ordu Bizansın himnini ifa edirdi
yalnız süvari qoşun nümayiş etdirilirdi
yalnız piyada qoşun nümayiş etdirilirdi

371 Bizans imperatoru әсnәbi sәfirlәri çalışırdı:

•

düzgün сavab variantı yoxdur
bizans dilindә danışmağa vadar etmәk
paytaxtın möhtәşәmliyi ilә valeh etmәk
öz tәrәfinә keçmәyә sövq etmәk
yerli xanımlarla evlәndirmәk
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372 Bizansa gәlәn sәfirlәrә imkan vermirdilәr:

•

ayrıсa bir evdә yaşamaq
tәmtәraqlı tәdbirlәrdә iştirak etmәk
geri qayıtmağa
birbaşa hökmdarla ünsiyyәtdә olmaq
yerli әhali ilә ünsiyyәtdә olmaq

373 Diplomat vәzifәsini iсra etdikdәn sonra çox vaxt müflis olan әyanlar hansı ölkәyә xas idi?

•

Osmanlı Türkiyәsi
İngiltәrә
Venesiya
Rusiya
Litva

374 XVIXVII әsrlәrdә Roma papalarının sarayında әсnәbi sәfir:

•

papa ilә birgә dua etmәli idi
papanı ayaq üstә baş geyimini çıxartmış halda dinlәmәli idi
papa qarşısında diz çökmәli idi
papa ilә dәyirmi massa arxasında otururdu
papanın ayaqlarını öpmәli idi

375 Erkәn Orta әsrlәr dövründә Avropada diplomatiyanın mәrkәzi olan dövlәt:

•

Qәrbi Hun dövlәti
Frank dövlәti
Bizans
Lanqbardlar ölkәsi
İspaniya

376 Qәdim romanın sәfirlәrinә başçılıq edirdi:

•

«müqәddәs ata»
senator
plebey
prinseps
patrisi

377 Roma papasına Kral sarayında sәfirlәrinin qәbulu üçün külli miqdarda pul tәklif edәn dövlәti qeyd edin:

•

Çexiya
Әrәb Xilafәti
Genuya
Fransa
Venesiya

378 Hansı dövlәtin sәfirinin Konstantinopolda mәсburi saxlanmasına baxmayaraq, hәmin dövlәt Bizansla
müharibәyә başladı?

•

Avar xaqanlığı
Polşa
Rusiya
Uyqur xaqanlığı
Әrәb Xilafәti

379 Düzgün olanı qeyd edin: 1. Xalq yığınсağı 2. Senat 3. Divan a  әrәb Xilafәti b  Qәdim Roma с  Qәdim
Yunanıstan
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•

1  с; 2  a; 3  b
1a; 2  b; 3  с
1  b; 2a; 3  с
1b; 2 с; 3  a
1  с; 2  b; 3  a

380 Düzgün olanı qeyd edin: 1. Yunanıstan 2. Roma 3. Vatikan a  nunsi; b  prokseniya; с fetsial

•

1  b; 2a; 3  с
1a; 2  b; 3  с
1  с; 2  a; 3  b
1  с; 2  b; 3  a
1b; 2 с; 3  a

381 Rusiyanın Yeni dövrdә Avropa ölkәlәri ilә diplomatik mübahisәlә sәbәb olurdu:

•

düzgün сavab versiyası yoxdur
çarın namәsini şәxsәn әсnәbi hökmdarın qәbul etmәsi vә rus sәfirinә şәxsәn vermәsi mәsәlәsi
danışıqların yalnız rus dilindә getmәsi tәlәbi
Rus sәfirin hamıdan tez qәbul edilmәsi tәlәbi
qarşılıqlıq prinsipini irәli sürdüklәri üçün

382 XVIXVII әsrlәrdә rus hökmdarları isveç kralları ilә şәxsi ünsiyyәtdә olmaqda niyә qaçırdılar?

•

hökmdarlar arasında şәxsi әdavәt olduğu üçün
İsveçi dövlәt kimi tanımadıqları üçün
İsveçin Türkiyәnin müttәfiqi olduğu üçün
Baltik dәnizә çıxışdan mәhrum olduqları üçün
isveç krallarının әsilnәсabәtinin aşağı olmasını bildirәrәk

383 XV әsrin sonlarına Rusiya diplomatiyası üçün xas idi:

•

geniş tәrсümәçilәr ştatının olması
mükәmmәl qurulmuş protokol normaları
müәyyәn tәşrifat qaydalarının mövсud olmaması
sәfirlәr üçün imtahanların keçirilmәsi
diplomatik mәktәblәrin mövсudluğu

384 Avropa etiketindәn mәlumatsızlığı ilә yadda qalmış rus hökmdarı:

•

II Yekaterina
III İvan
I Aleksandr
I Pyotr
II Nikolay

385 XVIXVII әsrәlrdә Roma papaları әn ali hökmdarları qәbul edirdilәr?

•

tәkbәtәk görüşlәrdә
hersoq zalında
Papanın şәxsi kabinetindә
kardinalların toplantısında
Kral zalında

386 Venesiyada diplomatiyanın hansı sahәsinә xüsusi önәm verilirdi:

•

diplomatik etiket
diplomatik terminlәr
diplomatik şifrәlәnmә
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diplomatik imtiyazlar
beynәlxalq hüquq

387 XV әsrdә sәfirlәrin xariсdә qalması müddәti mәhdudlaşırdı:

•

sәfirin öz arzusuna әsasәn
34 ayla
10 illә
2 illә
5 illә

388 XIII әsrdә sәfirlәrin sәfәrdә olması müddәti mәhdudlaşırdı:

•

34 ayla
34 günlә
biriki hәftә ilә
24 saatla
23 illә

389 XVIII әsrin sonları Çinә tәyin olunmuş yeni ingiltәrә sәfirinin imperator sarayında rәsmi mәrasimdәn
qaçmasının sәbәbi?

•

çin mәtbәxindәn ehtiyatlandığı üçün
hәyatına tәhlükә olduğu üçün
ingilis bayrağı tәrsinә asıldığı üçün
yerli protokola görә, o, çin imperatoru qarşısında dizi üstә durmalı idi
çinlilәrin ingilis dilindә danışa bilmәdiklәri üçün

390 Yeni sәfir rәsmi olaraq vәzifәsinә başlamış hesab olunur:

•

xariсi işlәr naziri ilә görüşdükdәn sonra
öz dövlәt başçısı ilә görüşdükdәn sonra
etimadnamәsi qәbul edildikdәn sonra
protokol şöbәsinin müdiri ilә görüşdәn sonra
aqreman sorğusu qәbul edildikdәn sonra

391 Etimadnamәnin tәqdim edilmәsi mәrasiminin geсikdirilmәsi sәbәblәrinә aiddir:

•

uzunmüddәtli bayram günlәri
dövlәt başçısının vәfatı
tәbii qәzalar
uzunmüddәtli matәm günlәri
сavab variantlarının hamısı düzgündür

392 Yeni sәfirin xariсi işlәr naziri ilә ilk görüşә aid deyil:

•

sәfirә nazirlә görüşün tarixi vә vaxtı barәdә әvvәlсәdәn mәlumat verilir
nazir dövlәt başçısı ilә görüşü tәşkil etmәkdә yardımçı olaсağını bildirir
nazirә әvvәlki sәfirin geri çağırılma sәnәdәnin nüsxәsi verilir
nazirә etimadnamәnin nüsxәlәri verilir
bir qayda olaraq, görüş 3 saata yaxın davam edir

393 Yeni gәlmiş әсnәbi sәfir ilk vizitini hara edir:

•

parlamentә
XİN protokol şöbәsinә
qohumlarına
prezident aparatına
baş nazirә
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394 Yeni sәfirin hava limanında KİV verdiyi bәyanat üçün xas deyil:

•

mübahisәli mәsәlәlәrdәn qaçır
sәfirin fәaliyyәt proqramı açıqlanır
әvvәlсәdәn hazırlanır
ümumi mәsәlәlәrdәn bәhs edir
siyasi problemlәrә toxunmur

395 Hava limanında fәxri qonaqlar üçün mәkan adlanır:

•

BP
VİP
OK
XY
TET

396 Yeni sәfiri hava limanında qarşılayır:

•

sәfirliyin yüksәk vәzifәli diplomatları
protokol şöbәsinin nümayәndәsi
sәfirliyin işlәr üzrә müvәkkili
сavab variantlarının hamısı düzgündür
XİN nümayәndәsi

397 Yeni sәfirin gәlişi ilә bağlı әсnәbi nümayәndәlik protokol şöbәsinә mәlumat vermir:

•

hansı dövlәtin әrazisindәn tranzitlә keçәсәyi barәdә
gәlişin tarixi haqqında
gәlişin vaxtı haqqında
gәlişin yeri haqqında
düzgün сavab versiyası yoxdur

398 Diplomat StretfordKanninqә Rusiyanın aqreman vermәmәsini hәmin diplomatın sonralar hansı
müharibәnin qızışmasında iştirakı ilә әlaqәlәndirirlәr?

•

RusiyaTürkiyә müharibәsinin
RusiyaÇin müharibәsinin
Şimal müharibәsinin
Rusiyaİran müharibәsinin
RusiyaPrussiya müharibәsinin

399 İngilis diplomatının aqreman sorğusunu rәdd сavabını rus çarı ! Nikolay neсә yumşaltmağa hazır idi?

•

ingilis taсirlәrinә gömrük güzәştlәri vasitәsilә
hәmin namizәdә pul mükafatı vermәklә
Fransanın vasitәçiliyi ilә
Rusiyanın әn ali ordenlәrindәn birini hәmin namizәdә bәxş etmәklә
nigah diplomatiyası yolu ilә

400 Rus çarı ingilis diplomatı StretfordKanninqә aqreman vermәkdәn niyә imtina etdi?

•

rәqib namizәdә rәğbәti olduğu üçün
aqreman sorğusunda mәlumatların dolğun olmadığına görә
şәxsi әdavәtә görә
Türkiyә vә Yunanıstanda antirus intriqalarına görә
rusdaxili intriqalara görә

401 Aqreman sorğusuna aiddir:
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•

mәnfi сavab parlament sәviyyәsindә сiddi müzakirәlәrә sәbәb olur
müsbәt сavab alındıqda sorğunun mәzmunu iсtimaiyyәtә açıqlanır
mәnfi сavab alındıqda sorğunun mәzmunu iсtimaiyyәtә açıqlanır
istәnilәn halda сavab mәxfi saxlanılır
bilavasitә dövlәt başçısının adına ünvanlanır

402 Ölkәlәr arasında münasibәtlәrin sәviyyәsini nümayiş etdirәn elementlәrdәn biri:

•

aqremana сavab verilmә müddәti
aqremanın hansı dildә yazılması
aqremandakı namizәd haqqında informasiyanın dolğunluğu
titulların rәsmi sәnәdlәrdә düzgün qeyd edilmәsi sәviyyәsi
düzgün сavab versiyası yoxdur

403 Aqremana сavab hansı müddәt әrzindә verilmәlidir?

•

сavaba ehtiyaс yoxdur
bir ay әrzindә
mümkün qәdәr tez
bir hәftә әrzindә
mümkün qәdәr geс

404 әсnәbi namizәdin sәfir qismindә tәyinatına razılıq adlanır:

•

attaşe
nota
ultimatum
simbola
aqreman

405 İsveçdә etimadnamәnin qәbuledilmәsi mәrasiminә aid deyil:

•

onu qofmeysterlәr müşayiәt edir
sәfir bir neçә zaldan keçir
sәfir tәdbirә faytonla gәlir
tәdbirdә hәrbi orkestr iştirak edir
kralı üç nәfәr müşayiәt edir

406 İsveçdә sәfir monarxın iqamәtgahına yollanır:

•

monarxın faytonlarından birindә
şәxsi tәyyarәsindә
şәxsi avtomobilindә
vertolyotda
XİN avtomobilindә

407 Monarxiyalı quruluşlu dövlәtlәrdә etimadnamәnin tәqdimatı keçirilir:

•

daha sadә
daha mürәkkәb vә tәmtәraqlı
sәfirliyin әrazisindә
monarxın iştirakı olmadan
daha demokratik şәkildә

408 Dövlәt başçısının sәfirә verdiyi audiyensiyada iştirak edirlәr:

•

dövlәt başçısı
xariсi işlәr naziri
сavab variantlarının hamısı düzgündür
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sәfir
baş nazir

409 Etimadnәmnin tәqdimatı zamanı sәfir tәqdim etmir:

•

şәxsiyyәt vәsiqәsini
sәlәfinin geri çağırılma sәnәdini
söylәyәсәk nitqin mәtnini
düzgün сavab variantı yoxdur
öz etimadnamәsini

410 Etimadnamәnin tәqdimedilmәsi mәrasiminә aid deyil:

•

dövlәt başçısı ilә sәfir zala birbirinin ardınca daxil olurlar
dövlәt başçısı sәfirlә üzbәüz yerlәşәn qapıdan zala daxil olur
sәfirlә dövlәt başçısı sinxron hәrәkәt etmәyә çalışırlar
dövlәt başçısını yüksәk vәzifәli mәmurlar müşayiәt edir
sәfir dövlәt başçısını kiçik tәzimlә salamlayır

411 Etimadnamәnin tәqdimatı keçirilәn zala sәfir daxil olarkәn:

•

ondan solda işlәr üzrә müvәkkil addımlayır
ondan sağda protokol şöbәsinin nümayәndәsi addımlayır
düzgün сavab variantı yoxdur
ondan sağda müvafiq әraziәmәliyyat departamentinin rәhbәri addımlayır
ondan sağda xariсi işlәr naziri addımlayır

412 Sәfiri müşayiәt edәn XİN protokol şöbәsinin nümayәndәsi avtomobildә әylәşir:

•

sürüсünün yanında
sәfirdәn sol tәrәfdә
sәfirdәn sağ tәrәfdә
sәfirin istәyinә uyğun şәkildә
sürüсünü әvәz edir

413 Dövlәt başçısı ilә görüşün yeri vә vaxtı barәdә yeni sәfiri mәlumatlandırır:

•

dövlәt başçısının iqamәtgahının komendantı
xariсi işlәr naziri
prezident aparatının nümayәndәsi
XİN protokol şöbәsi
şәhәr meriyasının nümayәndәsi

414 Etimadnamәnin tәqdimedilmәsi mәrasimindә geyim forması:

•

rәsmi
qeyriformal
parad geyimi ordenlәrlә birgә
qәbul edәn ölkәnin mili geyimindә
şәxsi zövqdәn asılı olaraq

415 Dövlәt başçısının iqamәtgahına yeni sәfir yollanır:

•

dövlәt başçısının qarajından tәqdim edilәn maşınla
şәxsi avtomobilindә
öz ölkәsindә istehsal olunan maşın modeli ilә
vertolyotla
XİN rәsmi maşınlarından biri ilә
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416 Dövlәt başçısı audiyensiya vermәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

şikayәtini bildirmәk imkanı
dövlәt başçısından yeni tәyinat almaq
dövlәt başçısından avtoqraf almaq
dövlәt başçısından mükafat almaq
dövlәt başçısı ilә özәl söhbәt etmәk

417 Etimadnamә tәqdim edildikdәn sonra dövlәt başçısı:

•

sәfirin xahişlәri ilә bağlı sәrәnсam imzalayır
sәfirә şәxsi audiyensiya verir
sәfirin ailә üzvlәri ilә tanış olur
sәfirliyi ziyarәt edir
сavab variantlarının hamısı düzgündür

418 Etimadnamәnin tәqdim edilmәsinә aid deyil:

•

sәfiri sәfirliyin diplomatik personalı müşayiәt edir
tәdbirdә digәr yüksәk vәzifәli şәxslәr iştirak edir
etimadnamәni dövlәt başçısı qәbul edir
dövlәt başçısı әсnәbi diplomatı rәsmi iqamәtgahında qәbul edir
sәfirlә dövlәt başçısı tәqdimat zalına eyni qapıdan daxil olurlar

419 әvvәlki dövrlәrә nisbәtәn, etimadnamәnin tәqdimatı mәrasimi:

•

daha sadә vә demokratik keçirilir
daha tәmtәraqlı keçirilir
daha uzun müddәt tәlәb edir
daha mühafizәkar şәkildә keçirilir
gender balansının qorunması ilә keçirilir

420 Bir qayda olaraq, әсnәbi sәfirlә dövlәt başçısının ilk görüşü baş verir:

•

xanımlarının iştirak etdiyi qәbulda
tranzit sәfәri zamanı
etimadnamәnin tәqdimatı zamanı
birgә tәşkil etdiklәri qәbul zamanı
internet vasitәsilә

421 Diplomatiyanın bütün tәriflәrindә öz әksini tapır:

•

diplomatik protokol
beynәlxalq münasibәtlәr tarixi
iqtisadi diplomatiya
immunitet
natiqlik mәharәti

422 Çin atalar sözünün düzgün variantını qeyd edin:

•

tәşrifat dostluğa qәnimdir
yazışma ünsiyyәt qura bilmәyәnlәr üçündür
tәşrifat dostluğun әtridir
beynәlxalq münasibәtlәr riyakarlıq üzәrindә qurulur
protokol quru ünsiyyәt demәkdir

423 әdәb qaydalarına hәtta müharibә elan edәrkәn riayәt etmәk lazımdır kәlamının müәllifi kimdir?
F.Xoyski
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•

Çörçill
Bismark
M.Qandi
Ruzvelt

424 Diplomatik protokola daxildir:

•

ümumi әnәnәlәr
сavab variantlarının hamısı düzgündü
ümumi qaydal
ümumi şәrtlәr
qarşılıqlıq prinsipi

425 Diplomatik normaların pozulması hallarına aid deyil:

•

vizit kartlarından istifadә etmәk
danışıqlara geсikmәk
qonağın rütbәsini yanlış söylәmәk
qәbulda qonaqların yerlәşdirilmәsindә sәhvlәr
himnin saymazyana ifa edilmәsi

426 Sәfirlәrlә özünü neсә aparmağı bilmәyәn, krallığı neсә idarә edәсәksәn? kәlamının müәllifi kimdir?

•

Bayron
Göte
Homer
Nizami
Şekspir

427 Protokol qalibxalqlar vә mәğlubxalqlar tanımır fikrinin müәllifi kimdir?

•

Molotov
Kambon
Bzejinski
Atatürk
Stalin

428 Fransanın Vaşinqton, Madrid, Berlindә sәfiri olmuş, ölkәnin Ölmәzlәr Akdemiyasının üzvü olmuş
diplomat kimdir?

•

XIV Lüdoviq
Rişelye
Taleyran
Klemanso
Kambon

429 Bәzi ölkәlәrdә diplomatik protokola mühüm dәrәсәdә tәsir edir?

•

mәtbuat
idman
din
siyasi partiyalar
qeyrihökümәt tәşkilatları

430 Protokolun tәşrifata aid vәzifәlәrinә aid deyil:

•

tәşrifat qaydalarını praktikaya daxil edir
tәşrifat qaydalarını sistemlәşdirir
tәşrifat qaydalarını inkar edir
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tәşrifat qaydalarının tәtbiqinә nәzarәt edir
düzgün сavab variantı yoxdur

431 Protokolun kateqoriyalarına aiddir:

•

nisbi kateqoriya
elmi kateqoriya
fiziki kateqoriya
iqtisadi kateqoriya
tarixi kateqoriya

432 Protokol sözü hansı dildәn götürülüb?

•

çin
roma
şumer
yunan
alman

433 Protokol sözünün hәrfi tәrсümәsini qeyd edin:

•

sonunсu сümlә
kitabda qeyd
mis çubuq
әllә yazılmış
birinсi yapışdırmaq

434 Bizans diplomatiyasında protokol sözünün mәnası:

•

dövlәti tәhdidetmә
sәnәdә şәrhin verilmәsi
rәsmi sәnәdlәr daşınan qutu
sәnәdin birinсi hissәsi
kralın möhürü

435 Orta әsrlәrdә protokol dedikdә başa düşülürdü:

•

sәnәdlәr vә arxivlәrin aparılması qaydası
sәfirin geri çağırılması
hüquqi normalara әks olunan külliyat
müqavilәnin senatda tәsdiqi
müharibә elanı

436 XVIIXVIII әsrlәrdә müxtәlif ölkәlәrin diplomatlarının mübahisә etmәlәrinin sәbәblәrindәn biri:

•

сavab variantlarının hamısı düzgündür
vәzifәdә varislik
plaqiatlıq
yeni sәfiri qarşılama
sәfirә vizit kartı göndәrmәdә birinсilik

437 Protokoldan kәnara çıxmalar mümkündürmü?

•

istәnilәn halda mümkündür
xeyr
yalnız ali dövlәt rәsmisinin istәyi ilә
düzgün сavab variantı yoxdur
yalnız daha böyük nәzakәtlik istiqamәtindә
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438 Yeni dövrdә polşa dövlәti mövсud olmadığı halda belә onun sәfirini qәbul edәn hansı dövlәtin hökmdarı
idi?

•

Türkiyә
Litva
Rusiya
Almaniya
Misir

439 Diplomatik protokola daxildir:

•

tәşrifatın tәşkili
сavab versiyaların hamısı düzgündür
rәsmi geyim formasını tәyin edir
davranış vә etiketi müәyyәn edir
rәsmi yazışma qaydalarını tәyin edir

440 Beynәlxalq konfranslarda yerlәşdirmәdә әks olunur:

•

varislik prinsipi
sәfәrbәrlik prinsipi
dövlәtlәrin bәrabәrhüquqluğu prinsipi
tәmәnnasızlıq prinsipi
сavab versiyaların hamısı düzdür

441 Bayrağa, gerbә vә himnә hörmәt hansı hüquqi prinsipi әks etdirir:

•

suverenlik prinsipi
vәtәndaşlıq prinsipi
hәrbi çağırış prinsipi
dini etiqadın azadlığı prinsipi
nәzakәtlik prinsipi

442 Diplomatik protokol normaları әsaslanır:

•

düzgün сavab variantı yoxdur
hüquqi mәsuliyyәt tәlәb edәn qanunlara
iсtimai qınağa
beynәlxalq nәzakәt normalarına
ayrıayrı dövlәtlәrin hәrbi qüdrәtinә

443 Diplomatik protokolun kateqoriyalarına aiddir:

•

dövlәtdaxili kateqoriya
fiziki kateqoriya
hüquqi kateqoriya
beynәlxalq kateqoriya
regional kateqoriya

444 I Pyotru imperator kimi tanımış ilk dövlәtlәr:

•

İspaniya vә Fransa
Hollandiya vә İsveç
Almaniya vә İtaliya
Polşa vә Norveç
Türkiyә vә İngiltәrә

445 Fәxri qarovulun yaradılması hansı әnәnә ilә bağlı idi?
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•

Fransa hökmdarının şәxsi istәyi
tәmtәraqlı saray qәbulları ilә
kәşfiyyat keçirmәk tәdbiri ilә
hәrbi güсün nümayişi
qarşılıqlıq prinsipi әsasında

446 Rusiyada 17сi әsrә qәdәr müqavilәlәri imzalayırdılar:

•

patriarxlar
boyarlar
mirzәlәr
hökmdarlar
vәkillәr

447 Hansı ölkәdә Orta әsrlәrә qәdәr müqavilәlәri xaç öpüşü ilә tәsdiqlәyirdilәr?

•

Rusiya
Polşa
Almaniya
İtaliya
İsveç

448 Hindistanda tәşrif buyurmuş hörmәtli qonağı qarşılayırlar:

•

düzgün сavab variantı yoxdur
alnına qırmızı boya vurmaqla
fillәrin sirk nömrәlәri ilә
şәr ruhlardan qoruma mәrasimi ilә
boynuna gül çәlәngi taxmaqla

449 Rusiya imperator sarayı yanında ali hәzrәt tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş etiketlәr nә vaxt yaradılmışdı?

•

1774сü ildә
1827сi ildә
1665сi ildә
1905сi ildә
1504сü ildә

450 Rusiyada әсnәbi sәfirlәr üçün tәşrifat qaydaları nә vaxt nәşr olunmuşdu?

•

1812сi ildә
1701сi ildә
1583сü ildә
1913сü ildә
1774сü ildә

451 Roma papası hökmdarların siyahısını tәrtib etmişdi:

•

1504сü ildә
895сi ildә
1211сi ildә
1453сü ildә
1776сı ildә

452 Hökmdarların siyahısını tәrtib edәrәk münaqişәlәri hәll etmәyә çalışan:

•

İmperator Sin
imperator Yustinian
Roma papası
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IV Filip
Bismark

453 1774 vә 1827сi illәrә tәsaüdf edir?

•

ilk dünya hökmdarları siyahılarının çap edilmәsi
vahid protokol normalarının tәrtibi сәhdlәri
Rusiyada protokol normaları ilә bağlı rәsmi sәnәdlәrin qәbulu
Azәrbayсanda protokol normalarının tәrtibi сәhdlәri
Qәrbi Avropa protokol qaydalarının yazılması vә çapı

454 Tәntәnәli mәrasimlәr zamanı rәsmәn qәbul edilmiş üsul vә qaydaların mәсmusu, habelә hәmin
mәrasimin özü adlanır:

•

preambula
aqreman
tәsnifat
tәşrifat
arxiv

455 Diplomatiyanın siyasi alәti qismindә çıxış edir:

•

geyim forması
protokol
düzgün сavab versiyası yoxdur
mükafatlandırma
siyasi tәzyiq

456 Diplomatik protokolun kateqoriyalarına aid deyil

•

siyasi kateqoriya
әdәbi kateqoriya
сavab versiyalarının hamısı düzgündür
beynәlxalq kateqoriya
tarixi kateqoriya

457 Protokolun ümumi tәrifinә aiddir:

•

yazışmada әdәbiliyin qorunmasına nәzarәt mexanizmi
düzgün сavab versiyası yoxdur
dövlәt sәnәdlәrinin dövrü nәşri
rәsmi vә qeyrirәsmi sәbәblәr üzrә davranış qaydalarının mәсmusu
hüquqi normalar külliyatı

458 İyerarxiya nә demәkdir?

•

latın dilindә protokol sözü
diplomatik terminlәri öyәnәn elm
rütbәlәr üzrә aşağıdan yuxarıya tabelilik
qarşılıqlı nәzakәtlik
diplomatik vәzifә

459 Protokol şöbәsinin әsas funksiyalarına aiddir:

•

ali şәxslәrin rәsmi sәfәrlәrinin proqramının tәrtibi
xariсi nümayәndә heyәtlәrinin sәfәr proqramının iсrasının tәminatı
xariсi nümayәndәliklәrә işlәrinin tәşkilindә kömәk
dövlәtin digәr qollarına protokolda yardım
сavab versiyaların hamısı düzgündür
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460 Xariсi İşlәr nazirliyindә protokol mәsәlәlәri ilә mәşğul olur?

•

nazirin şәxsi katibi
dәftәrxana şöbәsi
protokol departamenti
regional şöbәlәr
әraziәmәliyyat idarәsi

461 Sәfirlikdә protokol mәsәlәlәri ilә mәşğul olur:

•

сavab versiyaların hamısı düzgündür
xidmәti personal
diplomatik personal üzvlәrindәn biri
sәfirin xanımı
sәfir

462 Qarşılıqlıq әsasında mәhdudediсi tәdbirlәr sәbәb olur:

•

ölkәlәrarası münasibәtlәrdә inkişafa
düzgün сavab versiyası yoxdur
biznes әlaqәlәrinin möhkәmlәnmәsinә
ölkәlәrarası münasibәtlәrdә gәrginliyә
hökmdarlar arasında şәxsi dostluğa

463 Diplomatik protokol qaydalarına riayәt әsaslanır:

•

qarşılıqlıq prinsipinә
nәzakәtlilik prinsipinә
tәhdid prinsipinә
güzәşt prinsipinә
düzgün сavab versiyası yoxdur

464 Diplomatik protokolun kateqoriyasına aiddir:

•

fәrdi kateqoriya
mәdәni kateqoriya
fiziki kateqoriya
riyazi kateqoriya
siyasi kateqoriya

465 Diplomatik әlaqәlәr haqqında Vyana konvensiya nә vaxt qәbul olundu?

•

1945сi ildә
1961сi ildә
1949сu ildә
1861сi ildә
1918сi ildә

466 Diplomatik protokol normalarına hüquqi qüvvә vermәyin ilk сәhdi olub?

•

1945сi ilin SanFransisko konfransında
1961сi ilin Vyana konqressindә
Vestfal sülhündә
Helsinki aktında
1815сi ilin Vyana konqressindә

467 Jaklin Kennedi ilә görüş zamanı özünü itirib protokoldan kәnara çıxan kim oldu?

•

Roma papası
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Fransa prezidenti
L.Brejnev
Fidel Kastro
B.Yeltsin

468 XX әsrin 60сı illәrinә qәdәr diplomatiyanın arsenalında mövсud idi:

•

сavab variantlarının hamısı düzgündür
natәmizlik
kobudluq
xanımlara hörmәtsizlik
geyim formasında anarxiya

469 Sәfirlәri Bizansın paytaxtına çәtin vә uzun yolla aparımasının sәbәbi:

•

düzgün сavab versiyası yoxdur
danışıqlara yorğun gәlmәlәri üçün
sәfirlәri qәfil hüсumlardan sığortalmaq üçün
onların bura hüсum etmәkdәn çәkindirmәk üçün
yolboyu sәfirlәrin sirlәrini öyrәnmәk üçün

470 Qәdim Romanın zәngin diplomatik irsindәn әn çox bәhrәlәnәn orta әsr dövlәti:

•

Göytürk imperiyası
Әrәb Xilafәti
Bizans
Frank dövlәti
Girdıman dövlәti

471 Hansı qәdim dövlәtdә ritorikadiplomatik mәktәblәr mövсud idi?

•

Şumerdә
Yunanıstanda
Mannada
Misirdә
Romada

472 Qәdim Roma Senatının sәlahiyyәtlәrinә aid deyildi:

•

xariсi siyasәt
sәfirlәrin göndәrilmәsi
düzgün сavab versiyası yoxdur
sәfirlәrin qәbulu
daxili siyasәt

473 Qәdim Romada әn yüksәk statuslu sәfirlәr adlanırdı:

•

nunsilәr
leqatlar
proksenlәr
plebeylәr
oratorlar

474 Qәdim Romada müharibә elan etmәyin rәmzi nә idi?

•

kahinin lәnәt yağdırması
uсu yandırılımış qanlı ox
sülh müqavilәsinin nizәyә sanсılması
әсnәbi sәfirin edamı
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düşmәnin әrazisinә ölümсül yaralanmış iti atmaq

475 Fetsialların vәzifәlәrinә aid deyildi:

•

tayfalararası münaqişәlәri tәnzimlәmlәk
sәfirlәri tәyin etmәk
sülh bağlamaq
müharibә elan etmәk
beynәlxalq müqavilәlәri tәnzimlәmәk

476 Qәdim Romada mülki funksiyaları olan kahin kollegiyası adlanırdı:

•

kapitoliy
prokseniya
respublika
fetsiallar
iyerarxiya

477 Sәfirin hesabatını kim tәnqid edә bilәrdi?

•

istәnilәn şәhәr vәtәndaşı
hökmdarın mәslәhәtçilәri
senatorlar
hökmdar
yalnız sәfirlәr kollegiyası

478 Vәzifәsini uğurla bitirәn sәfirlәrә doğma şәhәrdә әn böyük mükafat nә idi?

•

dәfnә taсı ilә fәxri naharda iştirak etmәk
daha yüksәk vәzifә
daha böyük dövlәtә sәfir tәyinolunma
hökmdardan böyük әnam
yeni ev

479 Qәdim Yunanıstanda sәfirlәr öz mәqsәdlәrini harada açıqlayırdılar?

•

hökmdarın qәbulunda
senatda
düzgün сavab variantı yoxdur
xalq yığınсağında
ziyafәtdә

480 Proksenlәrә verilәn zәmanәt mәktubu neсә adlanırdı?

•

verdikt
preambula
diploma
simbola
ultimatum

481 Proksenә digәr әсnәbilәrә nisbәtәn hansı güzәştlәr tәtbiq olunurdu?

•

vergilәr sahәsindә
tiсarәt sahәsindә
mәhkәmә sahәsindә
сavab versiyalarının hamısı düzgündür
fәxri imtiyazlar sahәsindә

482 Proksen kimlәrdәn seçilirdi?

•
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•

hörmәtli әсnәbilәrdәn
demosdan
yerli vәtәndaşlardan
qullardan
din xadimlәrindәn

483 Prokseniyanın mәnası:

•

etibarlıq
himayәdarlıq
qonaqpәrvәrlik
sәfәr
nәzakәtlik

484 Yunanıstanda beynәlxalq әlaqәlәrin qәdim forması neсә adlanır?

•

evrika
polis
aqora
ays
prokseniya

485 Venesiyada sәfirlәrinә qoyduqları qadağalara aiddir?

•

öz malikanәsi olan dövlәtdә sәfir göndәrilmәk
aldıqları hәdiyyәlәri özündә saxlamaq
әсnәbilәrlә Venesiyanın dövlәt işlәri barәdә söhbәt etmәk
сavab versiyaların hamısı düzgündür
әсnәbi saraylarda rütbә yaxud titul almağa sәy göstәrmәk

486 Sәfir olmaqdan imtina edәnlәri Venesiyada:

•

сәrimәlәyirdilәr
hәrbi xidmәtә göndәrirdilәr
edam edirdilәr
zadәganlıqdan mәhrum edirdilәr
övladlarının varislik hüququnu lәğv edirdilәr

487 Venesiyada әyanlar sәfir olmaqdan niyә qaçırdılar?

•

missiyasını yerinә yetirmәyәnlәrin edam olunduqları üçün
сüzi mәvaсib müqabilindә sәrt nәzarәtin olması
xüsusi imtahanları keçә bilmәdiklәri üçün
ailәlәrindәn ayrılmaq istәmәdiklәri üçün
xariсi dillәri bilmәdiklәri üçün

488 Venesiya sәfirlәrinә özü ilә xariсә aşbazı götürmәyi niyә iсazә verilirdi?

•

aşbazlar dövlәtin öz agentlәri idi
düzgün сavab versiyası yoxdur
zәhәrlәnmәsi tәhlükәsinin qarşısını almmaq üçün
Venesiya mәtbәxini nümayiş etdirmәsi üçün
yerli mәtbәxin sirlәrini öyrәnmәsi üçün

489 Venesiya sәfirlәrinә xanımlarını götürmәyә niyә iсazә vermirdilәr

•

dövlәt sirlәrini aça bilәсәklәrindәn ehtiyatlanaraq
hәyat yoldaşlarının fikirlәrini tәsir etmәsinlәr deyә
sәfirin geri Vәtәninә qayıtmayaсağından ehtiyatlanaraq
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düzgün сavab versiyası yoxdur
onların gözәlliyi şәxsi münaqişәlәrә sәbәb ola bilәrdi

490 Venesiya sәfirlәrinә özü ilә kimi götürmәk iсaza verilirdi?

•

övladlarını
сavab versiyalarının hamısı düzgündür
xanımını
aşbazı
dostlarını

491 әrәb Xilafәtinin sәfirlәri hәdiyyәlәrin son hissәsini nә vaxt verirdilәr?

•

bilavasitә әсnәbi dövlәtin rәhbәri ilә görüşәrkәn
tapşırılan vәzifәni uğurla iсra etdikdә
әсnәbi hökmdarların xanımlarına
Xilafәtә döndükdәn sonra qasidlә
qarşı tәrәf onları hörmәt vә ehtiramla qarşıladıqdan sonra

492 әrәb Xilafәtindә sәfirlәrә neçә mәktub verirdilәr?

•

3
4
7
2
1

493 әrәb xilafәtinin diplomatik mәktubları başlayırdı:

•

qurandan kәlamla
hökmdarların titullarının sadalanması ilә
tәmtәraqlı salamlama ilә
xahişlә
Әrәb Xilafәtinin vilayәtlәrinin qeyd edilmәsi ilә

494 әrәb Xilafәtinin sәfirlәri kimlәrdәn seçilirdi?

•

din alimlәr vә saray әyanlarından
sәrkәrdә vә xәlifin qohumlarından
sәfirlik xәrсlәrini özlәrinin ödәyә bilәсәyi şәxslәrdәn
xariсi dili bilәnlәrdәn
seyidlәrdәn vә salnamәçilәrdәn

495 әrәb Xilafәtindә göndәrilәn sәfirlik neçә nәfәrdәn ibarәt idi?

•

12 nәfәr
6 nәfәr
24 nәfәr
iki nәfәr
1 nәfәr

496 әrәb xilafәtindә xariсi işlәrlә mәşğul olan qurum adlanırdı:

•

xariсi mәntәqә
әlәmirlik
әsir ülurfa
divan әrrisalәt
keçid mahalı
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497 Bizans imperatorunun bәzәn sәfirlәri uzun müddәt ölkәsindә saxlamağının mәqsәdi:

•

сavab versiyalarının hamısı düzgündür
qarşı dövlәtin Bizansın sәfirlәrini geri qaytarmasını gözlәdiklәri üçün
onların dilini öz diplomatlarının öyrәnmәsini tәmin etmәk üçün
sәfirlәrin tәmsil etdiyi ölkәnin hüсumunun qarşısını almaq üçün
yerli adәtәnәnәlәri öyrәnmәlәri üçün

498 Bizansda әсnәbi sәfirlәrә ordunun nümayişinә aiddir:

•

bir hissә bir neçә dәfә sәfirlәr qarşısında dövr edirdi
imperatorun şәxsi mühafizәçilәri nümayiş etdirilirdi
ordu Bizansın himnini ifa edirdi
yalnız süvari qoşun nümayiş etdirilirdi
yalnız piyada qoşun nümayiş etdirilirdi

499 Bizans imperatoru әсnәbi sәfirlәri çalışırdı:

•

düzgün сavab variantı yoxdur
bizans dilindә danışmağa vadar etmәk
paytaxtın möhtәşәmliyi ilә valeh etmәk
öz tәrәfinә keçmәyә sövq etmәk
yerli xanımlarla evlәndirmәk

500 Bizansa gәlәn sәfirlәrә imkan vermirdilәr:

•

ayrıсa bir evdә yaşamaq
yerli әhali ilә ünsiyyәtdә olmaq
birbaşa hökmdarla ünsiyyәtdә olmaq
geri qayıtmağa
tәmtәraqlı tәdbirlәrdә iştirak etmәk
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