0528_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәri
1 Ticarәt siyasәtinin say metoduna aiddir

•

Gömrük
Aksiz
Lisenziya
Tarif
Kvota

2 Dempinq mәhsulun hansı qiymәtlә satışını tәklif edir:

•

Әdalәtli qiymәt
Mәsrәflәrin orta sәviyyәsinә uyğun
Әdalәtli qiymәtdәn aşağı
Bazar qiymәti
Әdalәtli qiymәtdәn yuxarı

3 Konkret bir mәhsula embarqo tәtbiqi nәdir:

•

Mәhsula yüksәk gömrük tariflәrinin tәtbiqi
Gәtirilәn mәhsul üzrә әmәliyyatlarda valyuta mәhdudlaşdırmaları
İdxalın qismәn mәhdudlaşdırılması
Gömrükxana әrazisindә mәhsulun anbarlara yığılması
Mәhsulun kәmiyyәtcә idxalının tamamilә mәhdudlaşdırılması

4 İdxal vә ixraca dövlәt tәrәfindәn verilәn qәrarlarla xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi necә adlanır:

•

Maliyyәlәşdirmә
Patentlәşdirmә
Texniki baryerlәr
Dempinq
Lisenziyalaşdırma

5 İdxal vә ixracın dövlәt tәrәfindәn hansı göstәrici üzrә mәhdudlaşdırılması kvota adlanır:

•

Tariflәr
Vergilәr
Say vә mәblәğ
Antiinhisar tәnzimlәnmәsi
Vergilәr vә tariflәr

6 İdxal vә ixracın hәcminә vә ya dәyәrinә görә kәmiyyәtcә mәhdudlaşdırılması adlanır:

•

Heç bir cavab doğru deyil
Kvotalaşdırma
Valyuta ehtiyatlarına qәnaәt
Tarif eskalasiyası
Dempinq

7 İdxal gömrük tariflәrinin ödәnilmәsindәn sonra idxalçı ölkәnin daxili bazarında әmtәә:

•

Milli mәhsullarla müqayisәdә rәqabәtә davamlılığı azalır
Bahalaşır
Ucuzlaşır
Gömrük dәyәri ilә müqayisәdә dәyәri dәyişmir

b vә d variantları doğrudur

8 Daxili bazarda idxal tariflәrinin tәtbiqi kimә ziyan vurur:

•

İxracatçılar
İdxalatçılar
Yerli istehsalçılar
Ölkә büdcәsi
İstehlakçılar

9 Dünya qiymәtlәrinin formalaşmasına tәsir edәn qeyriiqtisadi amillәrә aiddir:

•

Xarici ticarәt әlaqәlәri
Dünyanın iri TMKlarının istehsalında problemlәr
İnflyasiya proseslәri
Hәrbi münaqişәlәr
İqtisadi müqavilәlәr

10 Dünya qiymәtlәrini hardan öyrәnmәk olmaz:

•

Әhali
Şәhәr mağazaları
Xarici ticarәt statistikası
İxtisaslaşlaşmış nәşrlәr
İxtisaslaşmış informasiya bankları

11 Müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyil:

•

Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә TMKların istehsal vә kommersiya fәaliyyәtinin tәsirinin artması
Beynәlxalq standartlaşdırma,mәhsulların sertifikatlaşdırılması
Әmtәә vә xidmәtlәrin,satıcı vә alıcıların rәqabәtinin mövcudluğu
Tәlәb,tәklif vә sәrbәst qiymәt qanunlarının fәaliyyәtdә olması
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrә TMKların xarici iqtisadi fәaliyyәtinin tәsirinin artması

12 Dünya tәsәrrüfatının sahәlәr üzrә strukturunu tәşkil edәn sahәlәr:

•

Hasiledici vә emaledici sәnaye
Pul vә Maliyyә sektoru
Kәnd tәsәrrüfatı,sәnaye,xidmәtlәr sahәsi
Xidmәtlәr sahәsi vә emaledici sәnaye
İstehsal vә qeyriistehsal sahәlәri

13 әhalinin demoqrafik qocalması tendensiyası hansı ölkәlәrdә müşahidә olunur:

•

Avropa vә bir çox keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr
Tropik Afrika,Yaxın vә Orta Şәrq
Yaponiya vә ABŞ
Şimali vә Cәnubi Amerika
CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәri vә Çin

14 әhalinin uzunömürlülük göstәricisinә görә öndәdir:

•

Çin
ABŞ
Yaponiya
İspaniya
Sinqapur

15 Sәnayenin sahәlәr üzrә strukturunda tәdricәn baş verir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Hasilat sahәlәrinin әәhәmiyyәtinin azalması vә emaledici sahәlәrin rolunun artması
Neft hasilatı vә dağmәdәn sahәlәrinin payının artması
Emaledici sahәlәrin payının azalması
Emaledici sahәlәrdә әmәktutumlu sahәlәrin rolunun artması

16 Son dövrdә iqtisadiyyatda baş verәn әsas struktur dәyişikliyi:

•

İqtisadiyyatda meşә tәsәrrüfatının payının artması
Maddi istehsal vә xidmәtlәr sahәsi arasında nisbәtin dәyişmәsi
Hasilat sәnayesinin payının artması
Xidmәtlәr sahәsinin iqtisadiyyatda payının azalması
İqtisadiyyatda kәnd tәsәrrüfatının payının artması

17 Kooperasiya әlaqәlәri hәyata keçirilәrkәn istifadә olunan metodlara aiddir:

•

Birgә müәssisәlәrin yaradılması
İnhisar yaradılması
Danışıqlar aparılması
Müqavilәlәr bağlanması
Beynәlxalq tәşkilatların vasitәçiliyi

18 İstehsalın konversiyası üçün hәlli tәlәb olunan problemlәrә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
Ordunun sayının azaldılması
İstehsalın modernlәşdirilmәsi
Hәrbi sәnayenin ixtisarı
Hәrbi sәnayedә mәşğulluğun artması

19 әrzaq probleminin radikal hәlli nә ilә bağlıdır:

•

Müharibәlәrin çoxalması
Taxılın import qiymәtlәrinin artırılması
Әrzaq resurslarının rasional bölgüsü
Әrazi inteqrasiyasının inkişafı
Tropik mәhsulların ixrac qiymәtlәrinin artırılması

20 Dünyada әrzaq problemini hәll etmәyә kömәk edәr:

•

“Artıq adamlar”ın sayının tәnzimlәnmәsi
Müasir dietalar
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әrzağın bölgüsünün tәnzimlәnmәsi
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә әrzağın normalara uyğunlaşdırılması
Yüksәk mәhsuldarlıqlı bitki vә heyvan növlәrinin tәtbiqi

21 Dünya әhalisinin әksәriyyәti hansı ölkәlәrdә yaşayır:

•

Müsәlman ölkәlәrindә
Geridә qalmış
Keçid iqtisadiyyatına malik olan
İnkişaf etmiş
İnkişaf etmәkdә olan

22 Neft necә tәbii sәrvәtdir:
Heç biri
Artan
Tükәnmәz

•

Bәrpa olunan
Bәrpa olunmayan

23 Yeni iqtisadiyyat sahәlәrinin daha yüksәk inkişaf sәviyyәsi ilә seçilәn ölkәlәrә aiddir:

•

Finlandiya
Çin
Rusiya
Hindistan
Ukrayna

24 Yeni sәnaye ölkәlәri nә aiddir:

•

Somali
Rumıniya
Portuqaliya
Çexiya
Sinqapur

25 Hansı Yeni sәnaye ölkәlәri nә aiddir:

•

İsveç
İsveçrә
Avstraliya
Cәnubi Koreya
İtaliya

26 Yeni sәnaye ölkәlәri hansı qrupa aiddir:

•

Keçid iqtisadiyyatlı
Üçüncü dünya ölkәlәri
İnkişaf etmәkdә olan
Sosialist iqtisadiyyatına malik
İnkişaf etmiş

27 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin subyektidir:

•

Heç biri deyil
Transmilli Korporasiyalar
Elmitexniki inqilab
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Hamısı

28 Milli bazarla müqayisәdә beynәlxalq ticarәtin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir

•

Heç biri
Aşağı qiymәtlәr
Daha sәrt rәqabәt
Daha zәif rәqabәt
Yüksәk qiymәtlәr

29 Son 25 ildә dünya ixracında әmtәә strukturundakı dәyişikliklәrin sәbәbi:

•

Bütün cavablar doğrudur
Maşınqayırma mәhsullarının payının artması
Әrzaq qiymәtlәrinin bahalaşması
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalının azalması
Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә istehsalın aşağı düşmәsi

30 Dünya bazarının әsas funksiyalarına aid deyil:

•

Hamısı aiddir
İnformasiya
Tәnzimlәyici
Proteksionizm
Kommunikasiya

31 Dünya bazarının fәaliyyәtinin әsas forması:

•

İstehlak
Tәlәb
Tәklif
İstehsal
Rәqabәt

32 Açıq iqtisadiyyatın mühüm amillәrindәn biri:

•

Proteksionist siyasәt
Dempinq
İxracın mәhdudluğu
Yüksәk import tariflәri
Әlverişli investisiya mühiti

33 Ayrıayrı ölkәlәrin iqtisadiyyatının ixrac sahәlәrini özündә ehtiva edәn bazar adlanır:

•

Xarici
Dünya
Beynәlxalq
Milli
Daxili

34 Ölkәlәr arasında beynәlxalq әmәk bölgüsünә vә digәr istehsal amillәrinә әsaslanan davamlı әmtәәpul
münasibәtlәri sahәsi necә adlanır:

•

Xarici bazar
Milli bazar
Dünya tәsәrrüfatı
Dünya bazarı
Daxili bazar

35 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә demoqrafik gәrginliyin sәbәbi nәdir:

•

Әnәnәvi tәsәrrüfat sahәlәrinin üstünlüyü
Tәsәrrüfatın daha intensiv sisteminә keçid
Elmitexniki inkişafın aşağı sәviyyәsi
Әhalinin miqrasiyası
Әhali sayının artması

36 Dünya iqtisadiyyatının qlobal problemlәrinә aiddir:

•

Daşınma problemi
“Qiymәt qayçısı” problemi
Әrzaq
Demoqrafik
Kommunikasiya

37 Ölkәnin inkişaf sәviyyәsindәki geriliyi aradan qaldırmaq mәqsәdi daşıyan iqtisadi strategiya adlanır:

•

•

Gәlib çatan
Normal
Davamlı
Sürәtlәndirilmiş
Sabit

38 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr әsasәn ixrac edir:

•

Texnika mәhsulları
Әmәktutumlu mәhsulları
Kapitaltutumlu mәhsullları
Emaledici sәnaye mәhsulları
Yüngül sәnaye mәhsulları

39 Böyük yedilәr ә aiddir:

•

Norveç
İspaniya
Avstriya
İsveç
Kanada

40 Böyük yeddilәr ә aid deyil:

•

İngiltәrә
Kanada
İspaniya
İtaliya
Fransa

41 Neçәnci ildәn etibarәn BMT ölkәlәrin tәsnifatında daha az inkişaf etmiş ölkәlәr kateqoriyasını tәtbiq
etmişdir:

•

2000
1971
1980
1975
1991

42 BMT tәrәfindәn daha az inkişaf etmiş ölkәlәr kateqoriyasına aid olan ölkәlәri müәyyәnlәşdirmәk üçün
istifadә olunan amillәrә aid deyil:

•

ÜDMun hәcmi
Gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi
Orta ömür sәviyyәsi
İqtisadi zәiflik
Әhali resurslarıının zәifliyi

43 Dünya tәsәrrüfatının strukturunun vә ondakı dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi üçün istifadә olunan әsas
göstәrici:

•

Maddi istehsal sahәlәrinin ümumi tәsәrrüfatda payı
İşsizliyin sәviyyәsi
Ümumdaxili mәhsulun ümumi hәcmi
İqtisadi fәal әhalinin sahәlәr üzrә mәşğulluq payı
Şәxsi investisiyaların hәcmi

44 Dünya qiymәtlәri hesab olunur:

•

ÜTTnın müәyyәnlәşdirdiyi qiymәtlәr
Beynәlxalq alqısatqı müqavilәlәrindә göstәrilәn qiymәtlәr
Xarici ticarәt әmәliyyatının reallaşdırılması zamanı әmtәәnin әn yüksәk qiymәti
Ölkәlәrdәki inflyasiya sәviyyәsini nәzәrә alan qiymәtlәr
Dünya istehsal vә ticarәtindә aparıcı mövqeyә malik şirkәtlәrin vә iri idxalixrac әmәliyyatlarının qiymәtlәri

45 Milli iqtisadiyyatın beynәlmilәllәşdirilmәsinin sәviyyәsinin göstәricilәrinә aiddir:

•

Ümumdaxili mәhsul
İdxal vә ixrac kvotası,mәşğul әhalinin ümumi sayında xarici işçi qüvvәsinin payı
Siyasi sabitlik,investisiya iqlimi
Xarici iqtisadi fәaliyyәti hәyata keçirәn müәssisәlәrin sayı
Ölkәdә gәlirli müәssisәlәrin sayı

46 Müasir beynәlxalq münasibәtlәrin xarakteri necәdir:

•

Regional
Keçid
Transmilli
Regionlararası
Qitәlәrarası

47 Dünya bazarının mövcudluğunun әsas xarici amili:

•

İşçi qüvvәsinin intensiv hәrәkәti
Ölkәlәrdә tәbii ehtiyat potensialının olması
Beynәlxalq ticarәtin mövcudluğu
Ölkәlәrdә yüksәk ixtisaslı işçi qüvvәsinin olması
Beynәlxalq tәşkilatların mövcudluğu

48 Qlobal demoqrafik problemin mahiyyәti nәdir:

•

Maddi istehsal sahәlәrinin sәnayedә payı azalır
Şәhәrlәrdә yaşayan әhalinin sayında artım müşahidә olunur
Dünya әhalinin artımı әrzaq problemini kәskinlәşdirir
Dünya әhalisi artımının 80%dәn çoxu hәyat sәviyyәsinin aşağı olduğu ölkәlәrin payına düşür
Müharibәlәr,fәlakәtlәr,xәstәliklәr sәbәbindәn dünya әhalisinin sayında azalma müşahidә olunur

49 Torpaq resurslarının keyfiyyәtcә tәnәzzülünün sәbәblәrinә aiddir:

•

Qlobal istilәşmә
Meliorasiyadan geniş istifadә olunması
Bütün cavablar doğrudur
Әkin sahәlәrinin artması
Sәnaye vә nәqliyyatın inkişafı

50 Dünyada ekoloji problemlәrin hәllinә kömәk edә bilәr:

•

Әhalinin bölgәlәr üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi
İşsizliyin azalması
Ölkәlәrin inkişafındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması
Tәbii mühiti qorumaq üçün tәdbirlәrә ölkәlәrin daha çox vәsait ayırması
Ölkәlәrdә sәnaye istehsalının hәcminin artması

51 әn böyük taxıl әkin sahәlәrinә malikdir:

•

Yeni Zelandiya
ABŞ
Çin

Kanada
Rusiya

52 Dünyada әsas su ehtiyatı hansıdır:

•

Böyük şirinsulu göllәr
Çaylar şәbәkәsi
Aysberqlәr
Şimal dәnizlәri
Dünya okeanı

53 Dünya tәsәrrüfatının tәbii ehtiyat potensialına aid deyil:

•

Torpaq ehtiyatları
Su ehtiyatları
Sәnaye potensialı
Meşә tәsәrrüfatı
Enerji ehtiyatları

54 Tәbii ehtiyatlara aid olan cәhәt:

•

Bu gün tükәnәndir,gәlәcәkdә isә tükәnmәyәcәk
Bu gün tükәnmәzdir,gәlәcәkdә tükәnәndir
Bәzilәri tükәnmәz,bәzilәri tükәnәndir
Tükәnmәzdir
Tükәnәndir

55 Dünya ekoloji sistemin tәnәnzzülünә tәsir göstәrmir:

•

Ozon qatının zәdәlәnmәsi
Tәsәrrüfat hәyatının liberallaşması
Meşәlәrin qırılması
Әtraf mühitin çirklәnmәsi
Havanın tәrkibinin dәyişmәsi

56 Qlobal problemlәri hәll etmәlidir:

•

Bütün ölkәlәr tәrәfindәn әlaqәli şәkildә
Böyük dövlәtlәr
Beynәlxalq tәşkilatlar
İnteqrasiya birliklәri
Hәr ölkә müstәqil şәkildә

57 Qlobal problemlәrә aid deyil:

•

İçmәli su
Әrzaq
Enerji
Ekoloji
Maliyyә

58 Dünya regionları arasında әn böyük neft ehtiyatlarına malikdir:

•

Afrika
Avropa
Asiya
Amerika
Avstraliya vә Okeaniya

59 ABŞ politoloqu F.Fukuyamaya demokratiyanın tam qәlәbәsini vә bu mәnada Tarixin sonunu elan etmәyә
nә әsas verdi:

•

Demokratiya ilә avtoritarizm arasında nisbәtin qlobal miqyasda keyfiyyәtcә dәyişmәsi
NATOnun Şәrqә doğru genişlәnmәsi vә “Sülh naminә tәrәfdaşlıq” proqramının qәbul edilmәsi
ATӘTin yaranması
Avropa İttifaqı çәrçivәsindә Avropa inteqrasiyasının genişlәnmәsi vә dәrinlәşmәsi
Ticarәtin liberallaşdırılması vә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının yaradılması

60 Qloballaşma prosesindә yaranan әsas ziddiyyәt hansı ölkәlәr arasındadır:

•

Ölkәlәr vә regional inteqrasiya strukturları arasında
Dünyanın aparıcı ölkәlәri arasında
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında
Güclü iqtisadiyyata malik Şimal ölkәlәri ilә daha az inkişaf etmiş Cәnub ölkәlәri arasında
Bazar iqtisadiyyatlı ölkәlәrlә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr arasında

61 Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında müqavilәni imzaladılar:

•

Rusiya,Belarus,Özbәkistan
Qazaxıstan,Rusiya,Belarus
Rusiya,Belarus,Qırğızıstan
Qazaxıstan,Rusiya,Ukrayna
Rusiya,Belarus,Ermәnistan

62 Rusiya Federasiyasının tәşәbbüsü ilә yaradılan birlik:

•

NATO
ATӘT
Avrasiya İttifaqı
Avrasiya Hәrbi İttifaqı
Avopa Şurası

63 2008ci ildә MDBdәn çıxan ölkә:

•

Litva
Moldova
Ukrayna
Latviya
Gürcüstan

64 XX әsrin sonlarında beynәlxalq münasibәtlәr sәhnәsindә meydana gәlәn yeni subyektlәr:

•

Dövlәtlәr
TMKlar
BMT
Millәtlәr Liqası vә BMT
Heç biri

65 ABŞın dünya liderliyinә aid olan tәrәflәrә aid deyil:

•

Әhali sayı
Hәrbi potensial
Elmi potensial
Hәrbisәnaye kompleksi
Maliyyә potensialı

66 2005ci ildә MDBnin hәqiqi üzvlüyündәn çıxan ölkә:

•

Gürcüstan
Tacikistan
Türkmәnistan
Özbәkistan
Qazaxıstan

67 Hansı tәşkilat regional xarakterli deyil:

•

ASEAN
MAQATE
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Avropa Birliyi
ATӘT

68 İnteqrasiya mahiyyәtli olaraq Cәnubi Amerika әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat:

•

MERKOSUR
OPEK
NATO
ASEAN
NAFTA

69 Beynәlxalq münasibәtlәrin müasir sistemi şәrti olaraq necә adlanır:

•

İkiqütblü dünya
Çoxqütblü dünya
Postsosialist dünya
“Soyuq müharibә”dәn sonrakı dünya
Postsovet dünya

70 Müasir dövrdә MDBnin inkişafı hansı formada gedir:

•

Azad ticarәt zonası
İqtisadi birlik
Hәrbi ittifaq
Ümumi bazar
Gömrük İttifaqı

71 Qloballaşmanın köklәri aiddir:

•

XXXXI әsrlәr
XVIXVII әsrlәr
XVIIXVIII әsrlәr
XXI әsrlәr
XIXXX әsrlәr

72 Realizm nәzәriyyәsinә görә beynәlxalq münasibәtlәrin әsas iştirakçıları :

•

İnsanlar
Xalqlar
Dövlәtlәr
Siniflәr
Beynәlxalq tәşkilatlar

73 MDBnin rәhbәr orqanı hansıdır:

•

Heç biri
Baş nazirlәr Şurası
Dövlәt başçıları Şurası

XİN şurası
Tәhlükәsizlik Şurası

74 Hansı ölkәlәr Mәğrib ölkәlәri adlanır:

•

Әlcәzair,Tunis, Liviya
Misir,Mәrakeş,Suriya
Suriya,Fәlәstin,Livan
İordaniya,İsrail,İraq
Misir,Suriya,Livan

75 Hansı ölkә fәal şәkildә İrlandiyanı Lissabon müqavilәsini ratifikasiya etmәkdәn imtina etmәyә tәhrik
edirdi:

•

İspaniya
İtaliya
Almaniya
İngiltәrә
Vatikan

76 Şanxay әmәkdaşlıq Tәşkilatının hәll etdiyi mәsәlәlәrә aid deyil:

•

Hәrbi tәlimlәr
İqtisadi әmәkdaşlıq
Hamısı aiddir
Resurslardan istifadә
Mәdәni әmәkdaşlıq

77 Avropa İttifaqı 2009cu ildә hansı ölkәnin bu tәşkilata üzv olmaq cәhdlәrinә razılıq verdi:

•

Kipr
Macarıstan
Vatikan
Rumıniya
Albaniya

78 Bu tәşkilatlardan hansı MDB mәkanından kәnarda formalaşmışdır:

•

Avrasiya İttifaqı
Hamısı
GUAM
ATӘT
KTM

79 Lissabon müqavilәsini son ratifikasiya edәn dövlәt:

•

Bolqarıstan
Polşa
Macarıstan
Çexiya
Slovakiya

80 Hansı akt Avropa İttifaqını hüquqi subyektә çevirdi:

•

London müqavilәsi
Paris xartiyası
Cenevrә sazişi
İstanbul sazişi
Lissabon müqavilәsi

81 MDBnin yaradılması haqqında saziş imzalandı:

•

Kişinyov
Kiyev
Minsk
Moskva
SanktPeterburq

82 Dünyasistem nәzәriyyәsi beynәlxalq münasibәtlәrin hansı nәzәriyyәsinә әsaslanır:

•

Neorealizm
Neoliberalizm
Neomarksizm
Liberalizm
Radikalizm

83 Avropa İttifaqının prezidenti neçә il müddәtinә seçilir:

•

2
8
6
5
3

84 2009cu ildә Avropa İttifaqı hansı ölkәlәrlә vizasız rejim tәtbiq etdi:

•

Xorvatiya,Rumıniya,Moldova
Serbiya,Makedoniya,Çernoqoriya
Albaniya,Macarıstan,Xorvatiya
Macarıstan, Bolqarıstan
Serbiya, Xorvatiya,Rumıniya

85 MDBnin nizamnamәsi qüvvәyә mindi:

•

1995
1993
1992
1991
1994

86 Yeni dünya nizamının xarakteri necә sәciyyәlәndirilir:

•

Heç biri
Üçqütblü
Çoxqütblü
İkiqütblü
Birqütblü

87 Lissabon müqavilәsinin qüvvәyә minmәsi:

•

2005
2007
2008
2009
2000

88 Qloballaşmanın nәzәri әsasını tәşkil edir:
Utopizm

•

•

Liberalizm
Neomarksizm
Realizm
Anarxizm

89 Dünyanın bütövlüyünün nәzәri әsası:

•

Qneseologiya
Mondializm
Politologiya
Sosiologiya
Urbanistika

90 Qloballaşma nәzәriyyәsi özündә әn çox nәyin tәsirini daşıyır:

•

Neomarksist yanaşma
Әnәnәvi yanaşma
Neorealist yanaşma
Transmilli yanaşma
Modernist yanaşma

91 ABŞ politoloqu S. Hantinqtonun әn mәşhur әsәri:

•

Diplomatiya
Sivilizasiyaların toqquşması
Tarixin sonu
Böyük şahmat lövhәsi
Geopolitikaya giriş

92 Elmi әdәbiyyatda 1990cı illәr necә sәciyyәlәndirilir:

•

Vestfaldan sonrakı dövr
“Soyuq müharibә” dövrü
Mәxmәri inqilablar” dövrü
B/x münasibәtlәrin bipolyar sistemdәn yeni sistemә keçid dövrü
YaltaPotsdam sistemi dövrü

93 Qloballaşma proseslәri ilk növbәdә әhatә edir:

•

Aqrar iqtisadiyyata malik olan ölkәlәr
İnkişaf etmiş ölkәlәr
Üçüncü dünya ölkәlәri
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkәlәr

94 Beynәlxalq tәşkilatlar adәtәn iki qrupa ayrılır:

•

Regional vә regionlararası
Regional vә beynәlxalq
Qeyrihökumәt vә üstmilli
Millәtlәrarası vә dövlәtlәrarası
Dövlәtlәrarası tәşkilatlar vә b/x qeyrihökumәt tәşkilatları

95 Müasir dövrdә qlobal problemlәr:

•

Aktuallığını itiriblәr
Planetar xarakter alıblar
Dövlәtlәrarası sәviyyәyә keçiblәr
Regional xarakter alıblar

Arxa plana keçiblәr

96 S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aiddir:

•

Cәnubi Afrika
Şm.Amerika
Afrika
CәnubŞәrqi Asiya
Avropa

97 Qloballaşma termini ilk dәfә hansı mәqsәdlә işlәnmişdir:

•

Müxtәlif şirkәtlәrin istehsal etdiyi mәhsulların bazarlarının birlәşmәsini
TMKların hakimiyyәtinin bütün dünyanı әhatә etmәsini
Beynәlxalq tәşkilatların sayının vә rolunun artmasını
Müxtәlif әhali qruplarının qaynayıbqarışmasını
İnteqrasiya proseslәrinin intensivliyinin artmasını

98 Qloballaşmanın iistiqamәtlәrinә aid deyil:

•

İqtisadi
Regional
İnformasiya
Mәdәni
Siyasi

99 Qloballaşma terminini ilk dәfә tәtbiq edib:

•

T.Levit
H.Morgentau
S.Hantinqton
İsten
H.Kissincer

100 Cәnubi Qafqazı Asiyanın Balkanları adlandırıb:

•

Hantinqton
Morgentau
Lippman
Bjezinski
Vallerstayn

101 Şәr imperiyası adlandırılan ölkә:

•

Böyük Britaniya
Osmanlı imperiyası
ABŞ
SSRİ
Rusiya

102 Soyuq müharibә nin simvolu idi:

•

Dәmir pәrdә
Qış sarayı
Bastiliya qalası
Kreml saatı
Berlin divarı

103 Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin aktorlarına aid deyil:

•

•

Siniflәr
TMKlar
Beynәlxalq tәşkilatlar
Milli dövlәtlәr
QHTlәr

104 Qlobal dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin xarakterinә aid deyil:

•

Siyasәtin iqtisadilәşmәsi
Dövlәtlәrin daxilindә vәtәndaş sabitliyi
Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәtlәri arasında sәrhәdlәrin itmәsi
Geoiqtisadi hakimiyyәtin dünyaya öz şәrtlәrini diqtә etmәsi
Qeyridövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

105 Qloballaşmanı Dünya şәrinin tәzahürü hesab edir:

•

Qrinpis
Neoliberallar
Müsәlmanlar
Feministlәr
Xristiankonservatorlar

106 S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aiddir:

•

Şimali Afrika
CәnubŞәrqi Asiya
Türk
Yapon
Әrәb

107 Z.Bjezinskiyә görә ABŞın xüsusi әhәmiyyәt vermәli olduğu keçmiş Sovet respublikaları

•

Ukrayna,Azәrbaycan,Özbәkistan
Azәrbaycan,Gürcüstan,Rusiya
Gürcüstan,Azәrbaycan,Ukrayna
Qazaxıstan,Ukrayna,Azәrbaycan
Özbәkistan,Azәrbaycan,Gürcüstan

108 S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

•

Konfutsi
Şimali Afrika
Latın Amerikası
Yapon
Pravoslav xristian

109 İ.Vallerstayna görә müasir dünyanın strukturu formalaşıb:

•

Kapitalizmin yaranması ilә
Vyana konqresindәn sonra
Vestfal sülhündәn sonra
İ dünya müharibәsindәn sonra
Xalqların böyük köçündәn sonra

110 XX әsrin sonunda islam vә xristian sivilizasiyaları arasında konfliktin kәskinlәşmәsi
amillәrinә(S.Hantinqtona görә) aid deyil:

•

Dünyada enerji resurslarının getdikcә tükәnmәsi

Qәrblilәr vә müsәlmanlar arasında getdikcә artan ünsiyyәt onların hәr ikisini özünün digәrindәn fәrqini anlamağa
mәcbur edir
Kommunizmin iflası Qәrbin vә İslamın ümumi düşmәninin yox olmasına vә onların birbirindә düşmәn görmәsinә
imkan verdi
Qәrbin öz dәyәrlәrini universallaşdırmaq cәhdlәri müsәlmanların kәskin etirazına sәbәb olmuşdur
İslamın dirçәlişi müsәlmanlara yenidәn öz dinlәrinin xüsusi xarakterinә vә missiyasına inanmaq imkani vermişdir

111 S.Hantinqtonun müyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

•

İslam
Konfutsi
Protestant
Hinduist
Qәrbi xristian

112 Tarixin sonu nәzәriyyәsinin müәllifi:

•

S.Hantinqton
H.Kissincer
Z.Bjezinski
Vallerstayn
F.Fukiyama

113 Qloballaşma getdikcә daha çox vüsәt aldı:

•

I dünya müharibәsindәn sonra
Sosializmin iflasından sonra
Vaşinqton konsensusundan sonra
BMT yarandıqdan sonra
II dünya müharibәsindәn sonra

114 Bәzi alimlәrin fikrincә XX әsrdә qloballaşmanı lәngidәn hadisәlәrә aiddir:

•

Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı
Sosialist sisteminin yaranması
Karib böhranı
Müstәmlәkә sisteminin dağılması
Nüvә silahının yaradılması

115 Qloballaşmanın sosioloji amillәrinә aid deyil:

•

Daha az xәrclәrlә yeni texnologiyaların sürәtli tәtbiqi
Milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
Adәtәnәnәlәrin rolunun zәiflәmәsi
İnsanların әrazi,mәnәvi vә psixoloji münasibәtlәrdә hәrәkәt etmә qabiliyyәtinin artması
Beynәlxalq miqrasiyanın artması

116 Qloballaşma tәyin olunan prosesdir:

•

Ayrıayrı individiumlar tәrәfindәn
Böyük dövlәtlәr tәrәfindәn
Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn
Maliyyәbazar münasibәtlәri tәrәfindәn
İctimaisiyasi hәrәkatlar tәrәfindәn

117 Qloballaşma:
Amerika dәyәrlәr sisteminin qәlәbәsidir
Tarixi vә subyektiv prosesdir
Qarşısıalınmaz vә subyektiv prosesdir

•

Beynәlmilәl vә obyektiv prosesdir
Obyektiv vә eyni zamanda subyektiv prosesdir

118 Bunlardan hansı ideoloji yanaşmaya aid deyil:

•

Qloballaşmanın Amerikalaşma ilә eynilәşdirilmәsi
Kapitalizmin bütün dünya üzrә zәfәr yürüşü
”Dünya şәr”inin tәzahürü
Bütöv bәşәri sivilizasiyanın formalaşması
Kişi hökmranlığının tәzahürü

119 Tarixi yanaşma tәrәfdarları qloballaşmanı hesab edir:

•

Dünyanın Amerikalaşması
Kapitalizmin bütün dünya üzrә zәfәr yürüşü
Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә
Qızıl milyard” ölkәlәrinin mәnafeyinin tәmin olunması prosesi
Qarşılıqlı әlaqәli vahid dünyanın mәrhәlәli yaranması prosesi

120 İdeoloji yanaşma tәrәfdarları qloballaşmanı hesab edir:

•

Ümumdünya hökumәtinin yaranması
1990cı ildәn başlayan keyfiyyәtcә yeni vә obyektiv maliyyәinformasiya mәkanının formalaşması
Neoliberalizmә qarşı etirazlara Qәrb elitasının tәbliğati cavabı
Bütöv insan sivilizasiyasının formalaşması
Qloballaşma tarixin qәdim dövrlәrindәn başlamış prosesdir

121 Mondializm nәdir:

•

İnteqrasiyanın getdikcә artması
Üç mәrkәzli dünya sisteminin yaranması
Dünya iqtisadiyyatı çәrçivәsindә onun ixtisaslaşmış seqmentlәrinin yaranması
Dünya iqtisadiyyatının regionallaşması
Qәrb dәyәrlәr sisteminin triumfu

122 Qloballaşma haqqinda hamının qәbul etdiyi tәrifin müәllifi:

•

S,Hantinqton
E.Giddens
Bentam
İsten
F.Fukiyama

123 Qloballaşmaya yanaşmalara aid deyil:

•

Mondializm
Mәhdud fәndaxili yanaşma
Demokratik dünya mәktәbi
İdeoloji yanaşma
Tarixi yanaşma

124 Qloballaşmanı Soyuq müharibә dә başda ABŞ olmaqla SSRİ üzәrindә Qәrbin qәlәbәsi vә bütün
dünyaya yeganә dövlәtin hegemonluğunun qanuni yayilma prosesi hesab edәnlәr:

•

Monopolistlәr
Neomarksistlәr
Radikallar
Neoliberallar
Realist paradiqmaçılar

125 Qloballaşmada dövlәtlәr tәrәfindәn öz dar eqoist milli maraqlarının tәdricәn aradan qaldırılması
prosesini vә mәdәni ölkәlәr birliyini nin tәşәkkülünü görәnlәr:

•

Neomarlsistlәr
Realist paradiqmaçılar
Demokratik dünya
Postmodernistlәr
Neoliberallar

126 Qloballaşmanı monopolist kapitalın vә ABŞ imperializminin dünyada iqtisadi bәrabәrsizliyi tam tәsbit
etmәk vә dövlәtlәrin istismarı mәqsәdilә yaradılan strategiya hesab edir:

•

Neomarksistlәr
Neoliberallar
Radikakllar
Postmodernistlәr
Realistlәr

127 Avropada yaranan antiqlobalist hәrәkatlara aiddir:

•

İnsanların qlobal fәaliyyәti
Maoist İnternasional
Xaktivist
Antikapitalist blok
Qlobal xalq hәrәkatı

128 Transformasiyaçılar mövqe etibarilә daha yaxındırlar:

•

Skeptiklәrә
Anarxistlәrә
Antiqlobalistlәrә
Utopistlәrә
Radikallara

129 Lokallaşma,regionallaşma,qloballaşma mәrhәlәlәrinin ifadәsini tәtbiq etmişdir:

•

Robertson
O. Stoun
C. Soros
P. Draker
A. Kurosava

130 Antiqlobalistlәrin şüarlarına aid deyil:

•

”Şirkәtlәri tәqib edәk”
”Küçәni qaytaraq”
”Kapitalizmi mәhv edәk”
”Xalq sosializmi”
”Sәrhәdlәri lәğv edirik”

131 Avropada antiqloballaşma hansı hadisı ilı başladı:

•

Praqada DB vә BVFnun sammitinin boykotu ilә
J. Bovenin öz traktoru ilә “Makdonalds”binasını dağıtması ilә
Genuyada “Böyük sәkkizlәr”ә qarşı nümayişlә
Londonda “Kapitalizmә qarşı karnaval”ın keçirilmәsi ilә
Kapitalizmә qarşı ümumdünya mübarizә günü ilә

132 Antiqlobalist Bove Şeytani üçlük adlandırir:

•

Dünya Bankı,Ümumdünya Valyuta Fondu,Avropa İttifaqı
ABŞ,AB,Yaponiya
Makdonalds,KokaKola,Nike
DB,BVF,NATO
DB,BVF,TMKlar

133 Qloballaşmanın sürәtlәnmәsinә tәkan verәn hadisәlәrә aid deyil:

•

Elmi Texniki Tәrәqqi
Sosialist sisteminin yaranması
BMTnin yaranması
SSRİnin süqutu
Böyük coğrafi kәşflәr

134 İqtisadi sahәdә qloballaşmaya aid deyil:

•

Qeyridövlәt strukturları tәrәfindәn milli dövlәtlәrin getdikcә başlıca mövqelәrdәn sıxışdırılıb çıxarılması
Kapitalın yerdәyişmәsinin miqyas vә tempinin sıçrayışlı artımı
Standart vә universal mәhsul istehsal edәn beynәlxalq istehsal şәbәkәsinin yaranması
Dünya maliyyә bazarının formalaşması
Dünya maliyyә bazarlarının hәtta böyük dövlәtlәrin hüquqi asılılığından çıxması

135 Qloballaşmaya aid deyil:

•

Beynәlxalq tәşkilatların yaranması
İqtisadi,siyasi,sosial,mәdәni әlaqәlәrin intensivlәşmәsi
”Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә
Milli dövlәtlәrin qlobal problemlәri hәll etmәyә qadir olmaması
Maliyyә sahәsinin müstәqil sahәyә çevrilmәsi

136 Qloballaşmanın sosioloji zәminlәrinә aiddir:

•

Әnәnәvi vәtәndaş anlayışının süquta uğraması
Dövlәt sәrhәdlәrinin möhkәmliyinin zәiflәmәsi
Vәtәndaşların,kapitalların,xidmәtlәrin hәrәkәt sәrbәstliyinin asanlaşması
İqtisadi,maliyyә,informasiya mübadilәsinin kәskin şәkildә dәyişmәsi
Beynәlxalq miqrasiyalara tәkan verәn milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

137 Qloballaşmanın iqtisadi zәminlәrinә aiddir:

•

Adәtәnәnәlәrin zәiflәmәsi
İstehsal hәcmlәrinin kәskin artması
Beynәlxalq miqrasiyalara tәkan verәn milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması
Ehtiyatların tәmәrküzlәşmәsi
Kapitalın milli sәrhәdlәri keçәn fәaliyyәt çәrçivәsinin formalaşması

138 Qloballaşmanın informasiya zәminlәrinә aiddir:

•

Daha az xәrclәrlә qabaqcıl texnologiyalardan istifadә
Vәtәndaşların,әmtәәlәrin,xidmәtlәrin hәrәkәt sәrbәstliyinin asanlaşması
Ehtiyatların tәmәrküzlәşmәsi
Dövlәt sәrhәdlәrinin möhkәmliyinin zәiflәmәsi
İşgüzar әlaqә vasitәlәrinin inkişafı

139 Qloballaşmanın iqtisadi zәminlәrinә aid deyil:

•

Dünya iqtisadiyyatının daha qüdrәtli subyektlәrinin yaranması
Kapitalın yerdәyişmәsinin sürәtinin artması
Әhalinin mobilliyinin artması

Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi
Vahid bazar mәkanının formalaşması

140 Qloballaşmanın tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

•

Dövlәtlәrin qlobal problemlәr qarşısında acizliyi
Sosial nәticәlәrlә müşayiәt olunan texnoloji inqilab
Ortodoksal ideologiya
Millәtçiliyin inkişafı
Müxtәlif sahәdә әlaqәlәrin intensivlәşmәsi

141 Qlokallaşma termini ilk dәfә işlәnmişdir:

•

Rusiya “Karneqi” mәrkәzinin rәhbәri D.Trenin tәrәfindәn
”Sony” şirkәtinin idarәçisi tәrәfindәn Akiyo Marita tәrәfindәn
S.Hantinqton tәrәfindәn
Mәşhur filantrop C.Soros tәrәfindәn
”General motors” şirkәtinin idarә şurası tәrәfindәn

142 Ekspetrtlәrin fikrincә ayrıayrı ölkәlәrin iqtisadi gücü bağlıdır:

•

Hazır mәhsul istehsal etmәklә
Beynәlxalq valyuta bazarlarında spekulyasiya ilә
Demokratiyanın inkişafı ilә
ÜDMun artması ilә
İxracın artması ilә

143 Qloballaşmanın zәminlәrinә aid deyil:

•

Dini
Siyasi amillәr
İqtisadi amillәr
İnformasiya amillәri
İstehsaltexniki

144 Qloballaşmada hakim rol oynayır:

•

Dünya Bankı
Avropa İttifaqı
BMT
TMKlar
Beynәlxalq Valyuta Fondu

145 Qloballaşma dövründә beynәlxalq alәmdә güclәnir:

•

Ayrıayrı individiumlar
Milli dövlәtlәr
Qeyridövlәt strukturları
Siyasi hәrәkatlar
Separatçı rejimlәr

146 Qlokallaşma termini bildirir:

•

Öz milli sәrvәtlәrindәn daha yaxşı istifadә etmәk imkanı qazanırlar
Müstәqil xarici siyasәt yürütmәk imkanı qazanırlar
Öz milli tәhlükәsizliyini daha yaxşı tәmin etmәk imkanı qazanırlar
Heç bir dәyişikliyә mәruz qalmırlar
Öz suveren hüquqlarını getdikcә itirirlәr

147 Avropa İttifaqına üzvlüyә namizәd ölkәlәrә aiddir:

•

Albaniya
Türkiyә
Latviya
Litva
Estoniya

148 Qloballaşmanın mәnfi nәticәlәrinә aid deyil:

•

Milli iqtisadiyyatın blokadaya alınması
Dünya iqtisadiyyatının inkişafında qeyribәrabәrliyin artması
Qeyriekvivalent xarici mübadilә rejimi
”Valyuta suverenliyi” problemi
Tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәsi

149 XXI әsrin yeni sivilizasiyasına doğru yol göstәrәn Qlobal beyin tresti yaradılması ideyasını irәli sürәn
konqres harada keçirilmişdir:

•

Çikaqo
Vaşinqton
NyuYork
SanFransisko
London

150 Amerikanın işi  biznesdir şüarı hansı ABŞ siyası xadiminә aiddir:

•

T. Ruzvelt
H. Huver
U. Hardinq
K. Kulic
B. Franklin

151 İstehsalda ilk dәfә konveyer iş üsuluna keçmiş sahibkar:

•

Boş
Rotşild
Rokfeller
Ford
Simens

152 SSRİnin dövlәt başçısı olmayıb

•

Molotov
Malenkov
Çernenko
Andropov
Lenin

153 1942ci ilә aid deyil:

•

Millәtlәr bәyannamәsi tәsdiq olundu
Bütün yәhudilәrin mәhv olunması haqda Hitler plan tәsdiq etdi
LendLiz haqqında qanun SSRİyә dә aid edildi
Stalinqrad döyüşü başladı
ӘlӘlameyn döyüşü baş verdi

154 II d. m. dә Almaniyanın müttәfiqi deyildi:

•

Yaponiya
Rumıniya
Bolqarıstan
Finlandiya
Türkiyә

155 Gәlәcәk BMTnin iş qaydaları hansı konfransda müәyyәn oldu:

•

Potsdam
DumbartonOks
Yalta
SanFransisko
Tehran

156 R. Niksonun 1971ci ildә ölkәnin yüksәlişinә nail olmaq üçün irәli sürdüyü proqram:

•

Yeni iqtisadi siyasәt
Böyük cәmiyyәt
Yeni xәtt
Yeni üfüqlәr
Әdalәtli xәtt

157 50ci illәrdә ABŞda kommunistlәrin repressiya olunması siyasәti

•

Futurizm
Әdalәtli xәtt
Nihilizm
Makkartizm
Merkantilizm

158 Reyqanomika nın mahiyyәti

•

Yeni iş yerlәrinin yaradılması yolu ilә iqtisadiyyatı dirçәltmәk
Vergilәrin artırılması yolu ilә büdcә gәlirini artırmaq
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsini güclәndirmәklә istehsalı yüksәltmәk
Elm vә tәhsilә ayrılan xәrclәri artırmaqla ümumi inkişafa nail olmaq
Sahibkarlığı canlandırmaqla istehsalın yüksәlişinә nail olmaq

159 Müasir dünyanın bütövlәşmәsi vә qarşılıqlı asılılığın artması tәmin edir:

•

Bütün variantlar doğrudur
Bütün bәşәriyyәtin mәnәvi tәrәqqiyә cәhdini
Yer kürәsi әhalisi arasında savadsızlığın lәğvini
Bütün dünyada vahid hüquqi qanunların tәtbiqini
Kommunikasiya vә informasiya vasitәlәrinin dәyişmәsini

160 Müasir dövrdә dünyanın bütövlüyü vә qarşılıqlı asılılığı tәmin edir:

•

Dünyanın bütün regionlarında dini vә dünyәvi hakimiyyәtin bölgüsünü
Planet әhalisi arasında savadsızlığın lәğvini
Bütün ölkәlәrin әhalisinin öz azadlıq sәviyyәsini artırmaq cәhdlәrini güclәndirir
Bazar iqtisadiyyatının dünyanın bütün regionlarında sürәtli inkişafını
Qlobal problemlәrin hәllinin zәruriliyinin dәrk olunmasını

161 Qlobal ekoloji problemlәrә aiddir:

•

Planetdә içmәli su hövzәlәrinin azalması
Bioloji silahların inkişafı
Nüvә müharibәsi tәhlükәsi

Bәzi ölkәlәrdә әhalinin hәddindәn artıq yoxsulluğu
Dünya regionları üzrә tәbii resursların qeyribәrabәr paylanması

162 Resurslar sahәsindә qlobal problem:

•

İnkişaf etmiş ölkәlәrlә İEOÖ arasında fәrqin artması
İstehsal imkanları ilә istehlak artımı arasında uyğunsuzluq
Beynәlxalq alәmdә xammalın qiymәtlәrinin tәnzimlәnmәmәsi
) İEOÖdә xammal çatışmazlığı
Xammal hasilatı üzrә TMKların yaranması

163 Müasir postsәnaye cәmiyyәti üçün hansının hakim rolu sәciyyәvidir:

•

Emaledici sәnaye
Hasilat sәnayesi
İnformasiya texnologiyaları
Ağır sәnaye
Kәnd tәsәrrüfatı

164 Müasir dövrün qlobal problemlәrinin ümumi cәhәti:

•

İnsan yarandığı vaxtdan yaranması
XX әsrdә meydana gәlmәsi
Onların birbirindәn asılı olmaması
Onların yalnız inkişaf etmiş ölkәlәrlә bağlı olması
Onların birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәli olması

165 Hazırda xaricdә kapital qoyuluşunun miqdarına görә ABŞdan sonra ikinci yeri tutur:

•

Yaponiya
Almaniya
Fransa
Böyük Britaniya
Cәnubi Koreya

166 Aİna daha gec daxil olmuşdur:

•

Danimarka
Avstriya
Yunanıstan
Portuqaliya
İspaniya

167 2007ci ildә Aİna daxil olan ölkә:

•

Kipr
Polşa
Sloveniya
Slovakiya
Rumıniya

168 2004cü ildә Aİna daxil olan ölkәlәrә aid deyil:

•

Polşa
Macarıstan
Malta
Çexiya
Bolqarıstan

169 Avropa İttifaqının tәhlükәsizlik sahәsindә prioritet istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Qaçaqmalçılıq
İnsan alveri
Narkotik ticarәti
İşsizlik
Qeyrileqal miqrantlar

170 Avropa Kömür vә Polad Paktına aid deyil:

•

Siyasi mәsәlәlәrә qarışmaması
1957ci il Roma müqavilәsi
Avropada qalib vә mәğlub ölkәlәr arasında sülhü tәmin etmәk,әmәkdaşlığı genişlәndirmәk
6 tәsisçi ölkәnin ağır sәnaye sahәsindә çalışmaq üçün müqavilә imzalaması
Qlobal tәhlükәsizlik sahәsindә BMT vә NATO ilә birgә çalışması

171 1981ci ildә Avropa İqtisadi Birliyinә daxil olan ölkә:

•

Böyük Britaniya
Kipr
Yunanıstan
Portuqaliya
İspaniya

172 1973cü ildә Avropa İqtisadi Birliyinә daxil olan ölkәlәr:

•

Böyük Britaniya,İspaniya,Norveç
Finlandiya,İrlandiya,Danimarka
Böyük Britaniya,İrlandiya,Danimarka
Fransa,Belçika,Niderland
Böyük Britaniya,İspaniya,Danimarka

173 Neçәnci ildә Yaponiya G7 nin iştirakçısı oldu:

•

1971
1973
1969
1965
1975

174 Neçәnci illәrdә Çin kömür hasilatı üzrә dünyada birinci yerә çıxdı:

•

2000ci illәrdә
70ci illәrdә
60cı illәrdә
90cı illәrdә
50ci illәrdә

175 Etatizm siyasәti:

•

Vәtәndaş cәmiyyәti qurmaq
Yerli istehsalçını rәqabәtdәn qorumaq
Rәqib dövlәtlәrdәn tәcridçilik
Cәmiyyәtin vә şәxsiyyәtin maraqlarının dövlәtә tabe olunması
Siyasi plüralizmin inkişafı

176 Hansı ölkә İngiltәrәnin toxuculuq sәnayesi üçün pambıq plantasiyası rolunu oynayırdı:
Kanada

•

•

Misir
Hindistan
Әlcәzair
Avstraliya

177 Şanxay әmәkdaşlıq Tәşkilatı yaradıldı:

•

1999
2003
2001
2002
2000

178 Maastrix müqavilәsi imzalandı:

•

1992
1993
1990
1991
1989

179 ASEAN neçәnci ildә yarandı:

•

1969
1968
1967
1966
1971

180 Avro neçәnci ildә tәdavülә buraxıldı:

•

2002
2000
1998
1999
2001

181 Sәrt inteqrasiya zamanı:

•

Bütün sәlahiyyәtlәr üstmilli qurumlara aid olur
Hamı üçün mәqbul qaydalar yaradılır
Bütün sәlahiyyәtlәr dövlәtin özünә aid olur
Dövlәt ümumi mәkanda müstәqil hissә kimi çıxış edir
Bir üzvün mәnafeyi hamının mәnafeyi hesab olunur

182 Uğurlu inteqrasiya üçün zәruri şәrtlәrә aid deyil:

•

Ümumi tarix
Yaxın hәyat tәrzi
Oxşar idarәçilik sistemi
Oxşar tәsәrrüfat sistemi
Eyni milli mәnsubiyyәt

183 Qloballaşmaya aid deyil:

•

Sinfi ziddiyyәtlәrin aradan qalxması
Siyasi demokratiklәşmә
Fәaliyyәtdә olan bazarın güclü tendensiyalarında israrlı olan ortodoksal ideologiya
Çoxsaylı vә ictimai nәticәlәri sonadәk aydın olmayan texnoloji inqilab

Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

184 Qloballaşmanın siyasi amillәrinә aid deyil:

•

Vәtәndaşların hәrәkәt sәrbәstliiyinin asanlaşması
Milli dövlәtlәrin rolunun zәiflәmәsi
Kapitalın,xidmәtlәrin hәrәkәt sәrbәstliyinin asanlaşması
Dövlәt sәrhәdlәrinin möhkәmliyinin azalması
Beynәlxalq miqrasiyalara tәkan verәn milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

185 Dünya ölkәlәriqloballaşma bayraqlarını qaldırın! şüarı hansı konqresdә irәli sürülmüşdür:

•

London
NyuYork
SanFransisko
Vaşinqton
Çikaqo

186 Avropa İttifaqında hökm sürәn qaydalara aid deyil:

•

Azad iqtisadi zona
Şәffaf sәrhәdlәr
Hәr bir üzv istәnilәn vaxt birliyi tәrk edә bilәr
Bütün üzvlәrin vahid valyutaya keçmәsi zәrurәti
Gömrüksüz ticarәt

187 Transmilli qüvvәlәrin 5 tipinә aid deyil:

•

Dövlәtlәr
QHTlәr
TMKlar
Beynәlxalq tәşkilatlar
Transmilli problemlәr vә proseslәr

188 Antiqloballaşma hәrәkatını güclәndirәn amillәrә aid deyil:

•

Nüvә silahının yayılması tәhlükәsi
Ayrıayrı ölkәlәrin qloballaşmadan zәrәr görmәyә başlaması
Ölkәlәrin inkişafında qeyribәrabәrliyin artması
Millimәnәvi dәyәrlәrin itmәsi
Resurslardan әdalәtsiz istifadә olunması

189 Bütün ölkәlәr üçün әmәk vә ödәniş standartlarını tәcili vә zorakı yolla düzәltmәyi hansı hәrәkat tәlәb
edir:

•

Redskins
Maoist İnternasional
Ya Basta
İnsanların qlobal fәaliyyәti
Attak

190 Radikal qloballaşmaçıların әsas tezisi:

•

Bütöv dünya
Bir dünya,bir xalq,bir hökumәt
Bazar dövlәtdәn güclüdür
Başqa dünya mümkündür
Milli dövlәtlәrә son

191 Vaşinqton konsensusunun prinsiplәrinә aid deyil:

•

Proqressiv vergi şkalasının tәtbiq olunması
İnfrastrukturun inkişafı,tәhsil vә sәhiyyә sahәsinә dövlәt sәrmayәsinin qoyulması
Maliyyәnin liberallaşması
Özәllәşdirmә
Әmlak hüququnun tәmin olunması

192 Qloballaşma prosesinin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Dünya iqtisadiyyatının inkişafının qeyrisabitliyi artmışdır
Milli dövlәtlәrin lәğvi
Ayrıayrı ölkәlәrin mәdәni identikliyinin dağılmağa başlaması
Dünya iqtisadiyyatının dinamizminin artması
Regional sәviyyәli inteqrasiya proseslәri güclәnmişdir

193 Tobin vergisi nәdir:

•

ABŞ vә Aİ ölkәlәrindә bütün maliyyә әmәliyyatlarından 0,7 % vergi tutulması vә üçüncü dünya ölkәlәrindә aclıq vә
yoxsulluğun lәğvinә xәrclәnmәsi
TMKlar üzәrinә 0,1 % vergi qoyulması vә gәlirin yoxsulluğun lәğvinә yönәlmәsi
Bütün maliyyә әmәliyyatlarına 1 % vergi qoymaq vә әldә olunan gәlirin bütün ölkәlәr arasında bәrabәr paylanması
Bütün maliyyә әmәliyyatlarına 0,1 % vergi qoymaq vә әldә olunan gәlirin dünyada yoxsulluq vә aclığın lәğvinә
xәrclәnmәsi
”Böyük sәkkizlәr”dәn üçüncü dünya ölkәlәri xeyrinә xüsusi vergi alınması

194 Avropa İttifaqının üzvüdür:

•

Lixtenşteyn
Finlandiya
Norveç
İsveçrә
İslandiya

195 Avropa Kömür vә Polad Paktı nın qurucu ölkәlәrinә aid deyil:

•

İtaliya
Belçika
Fransa
Böyük Britaniya
İtaliya

196 Avropa İttifaqına üzv deyil:

•

İsveç
İrlandiya
Portuqaliya
İspaniya
Norveç

197 Avropa İttifaqına potensial namizәd olan ölkәlәrә aid deyil (2007)

•

Çernoqoriya
Latviya
Bosniya vә Hersoqovina
Albaniya
Serbiya

198 Avropa İttifaqının tәhlükәsizlik sahәsindә prioritet istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

•

Әrzaq tәhlükәsizliyi
Kibernetik tәhlükәsizlik
Mütәşәkkil cinayәtkarlıq
İqlim dәyişikliyi
Enerji tәhlükәsizliyi

199 Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Mәrkәzdәnqaçma meyllәrinin artması
Demoqrafik balans
Yoxsulluğun artması
Tәbii ehtiyatların tükәnmәsi
İEOÖdә sәnayenin ekstensiv inkişafı

200 Tәhlükәsiz informasiya cәmiyyәti haqqında Avropa strategiyası nә vaxt qәbul edilib:

•

2004
2006
2002
2000
2008

201 Avropa Kömür vә Polad Paktının ilk qurucularına aiddir:

•

İslandiya
ADR
Belçika
Böyük Britaniya
Danimarka

202 ABnin mübarizә apardığı prioritet istiqamәtlәrә aid deyil:

•

İrqçilik
Piratlıq vә әqli mülkiyyәt pozuntuları
Terrorçuluq
Ölüm cәzası
Miqrasiya

203 Avropa Kömür vә Polad Paktının ilk qurucularına aid deyil:

•

Danimarka
İtaliya
Fransa
AFR
Belçika

204 Avropa Kömür vә polad paktı imzalandı:

•

1052
1951
1949
1950
1955

205 Statistikaya görә dünyada gәlirlәrin 65 %i kimin payına düşür:

•

ABŞ,AB vә Çin
CәnubŞәrqi Asiya vә ABŞ
ABŞ,AB vә Yaponiya

ABŞ vә AB
Çin vә ABŞ

206 Davamlı inkişafın tәmin edilmәsinin әsas tәlәbi:

•

Demoqrafik problemin düzgün hәll olunması
Yeni iş yerlәrinin açılması
Gәlirlәrin әdalәtli bölgüsünә nail olmaq
Kәnd tәsәrrüfatı resurslarından istifadә
Sәnayenin inkişafı

207 Davamlı inkişafın tәmin olunmasında әsas prioritetlәrdәn biri deyil:

•

Alternativ enerji mәnbәlәrindәn istifadә etmәk
Gәlirlәrin әdalәtli bölgüsünә nail olmaq
İşçı qüvvәsinin müntәzәm monitorinqinin keçirilmәsi
İşsizlәrin sosial müdafiәsi
Sәmәrәli mәşğulluğun tәmin edilmәsi

208 Cini әmsalı nәdir:

•

Ölkәnin ÜDM ilә xarici borcları arasında fәrq
Әhalinin varlı tәbәqәsi ilә kasıb tәbәqәsinin gәlirlәri arasında fәrq
İnkişaf etmiş ölkәlәrlә üçüncü dünya ölkәlәrinin gәlirlәri arasında fәrq
Hәyat sәviyyәsi ilә hәyat keyfiyyәti arasında fәrq
Ölkәdә adambaşına düşәn gәlir

209 Neft ixracatçısı olmaqdan neft idxalatçısı olmağa keçdiyinә görә OPEKdәn çıxmış dövlәt:

•

Bruneya
Venesuela
Qәtәr
İran
İndoneziya

210 Sözün geniş mәnasında cәmiyyәt:

•

Müәyyәn tarixi dövrdә mövcud olan insan birliyi
Bu vә ya digәr ölkәnin vәtәndaşları
İnsanların maraqlar üzrә birliyi
İnsanların milli birliyi
İnsanların birlik formalarının mәcmusu

211 Böyük dәyәnәk siyasәti aiddir:

•

V. Vilson]
T. Ruzvelt
F. D. Ruzvelt
U. Makkinli
C. Karter

212 4 D prinsipinin elan olunması hansı ABŞ prezidentinә aiddir:

•

H. Trumen
V. Vilson
F. D. Ruzvelt
C. F. Kennedi
D. Eyzenhauer

213 ABŞın xarici siyasәtinә aid deyil:

•

Daues planı
Reyqanomika
Monro doktrinası
Marşall planı
”4 D”prinsipi

214 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. BrettonVuds konfransı 2. Vaşinqton konsensusu 3. Daues planı 4. Marşall
planı 5. Eyzenhauer doktrinası

•

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

215 Avropada sosial dövlәt i sarsıdan әsas sәbәblәrdәn biri:

•

İqtisadi böhran
Miqrantların axını
Separatçılığın artması
İnteqrasiyanın artması
Әnәnәvi vәtәndaşlığın süqutu

216 Milli dövlәtlәr qlobal problemlәr üçün çox kiçik,kiçik mәişәt problemlәri üçün isә çox böyükdür
formulunun müәllifi:

•

Melvil
Bauman
Robertson
Joze Beven
Bell

217 Antiqlobalist rolunda çıxış edir:

•

Kanada
Rusiya
Böyük Britaniya
Çin
Yaponiya

218 Üç mәrkәzdәn ibarәt dünya sistemi:

•

Aİ,Rusiya,Yaponiya
ABŞ,Yaponiya,Aİ
ABŞ,Rusiya,Aİ
ABŞ,Rusiya,Çin
ABŞ,Aİ,Çin

219 Milli dövlәtlәri yerli polis sahәlәri sәviyyәsinә endirmәk asandır fikrinin müәllifi:

•

Şuman
Bell
Bauman
Vallerstayn
Robertson

220 Yeni BrettonVuds sisteminin yaradılması ideyası mәxsusdur:

•

Almaniyanın keçmiş kansleri H.Kol
İtaliyanımn keçmiş baş naziri S.Berluskoni
B.Britaniyanın keçmiş baş naziri T.Bler
Almaniya kansleri A.Merkel
ABŞın keçmiş dövlәt katibi Z.Bzejinski

221 Milli dövlәt ideyası öz mәnasını itirmәmişdir,әksinә qloballaşmışdır fikri kimә mәxsusdur:

•

F.Fukiyama
Robertson
İ.Valllerstayn
Z.Bauman
C.Soros

222 Alimlәrin fikrincә müasir dünyanı idarә edir:

•

Bütün cavablar doğrudur
”Qızıl milyard” ölkәlәri
TMKlar
”Qızıl milyard” ölkәlәri
ABŞ
Beynәlxalq mondialistmaliyyә oliqarxiyası

223 Qloballaşma dövründә milli dövlәtlәr:

•

Öz suveren hüquqlarını getdikcә itirirlәr
Heç bir dәyişikliyә mәruz qalmırlar
Müstәqil xarici siyasәt yürütmәk imkanı qazanırlar
Öz milli tәhlükәsizliyini daha yaxşı tәmin etmәk imkanı qazanırlar
Öz milli sәrvәtlәrindәn daha yaxşı istifadә etmәk imkanı qazanırlar

224 Qloballaşma proseslәrindәn daha çox mәnfәәt әldә edir:

•

Üçüncü dünya ölkәlәri
ABŞ
İnkişaf etmiş ölkәlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Avropa İttifaqı

225 Vaşinqton konsensusuna aid deyil:

•

Ticarәtin liberallaşması
İqtisadiyyatda dövlәt tәnzimlәnmәsinin artması
Mülkiyyәt hüququnun tәmin edilmәsi
Özәllәşdirmә
Birbaşa xarici investisiyalar üçün maneәlәrin kәnarlaşdırılması

226 Vaşinqton konsensusu:

•

1993
1991
1994
1992
1995

227 Qloballaşmanın mәnfi cәhәtlәrinә aiddir:

•

TMKların hakimiyyәtinin getdikcә artması
Milli münaqişәlәrin artması

Sosializmin iflası
Qlobal problemlәrin hәllinin çәtinlәşmәsi
Demokratiklәşmәnin getdikcә artması

228 1950ci ildәn etibarәn dünyada insanların sayı hәr dәfә 1 milyard nәfәr artır:

•

Hәr 57 ildә
Hәr 2225 ildә
Hәr 50 ildә
Hәr 1214 ildә
Hәr 30 ildә

229 .S.Hantinqton dünyada neçe sivilizasiya mәrkәzi müәyyәnlәşdirir:

•

7
6
5
9
8

230 Mәşhur maliyyәçi C.Soros hesab edir ki,bu gün açıq cımiyyәtin düşmәni:

•

Dini ekstremizmdir
Nәzarәtsiz kapitalizmdir
Sosializmdir
Terrorizmdir
Etnik separatçılıqdır

231 Gәlmәlәr qarşısında öz milli mәnliyini itirmә qorxusuna qarşı radikal reaksiya

•

Paranoyya
Ksenofobiya
Klaustrofobiya
Qalisünasiya
Kleptomaniya

232 Hansı TMK zavodlardan birindә keçirilәn tәtili yatırmaq mәqsәdilә quldur dәstәsindәn istifadә etmәkdә
günahlandırılır:

•

Makdonalds
Mikrosoft
General motors
BP
KokaKola

233 S.Hantinqtona görә Qәrb üçün әn böyük tәhlükә:

•

Afrika ölkәlәri
Rusiyaİslam bloku
RusiyaÇin bloku
Türk Birliyinin yaranması
Konfutsiİslam bloku

234 S.Hantinqtonun fikrincә müharibәlәr daha çox baş verir:

•

Müxtәlif sivilizasiyaların tәmas xәttindә
İnkişaf etmiş Şimalla yoxsul Cәnub arasında
düzgün cavab yoxdur
İnkişaf etmiş ölkәlәrlә üçüncü dünya ölkәlәri arasında

Keçmiş sosialist ölkәlәrindә

235 Qloballaşan dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin yeni xarakteristikasına aid deyil

•

Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәti arasında sәrhәdlәrin itmәsi
Milli münaqişәlәrin hәllindә BMTnin rolunun artması
Qeyridövlәt strukturlarının milli dövlәtlәri beynәlxalq münasibәtlәrdә әsas mövqelәrdәn sıxışdırıb çıxarması
Siyasәtin iqtisadilәşmәsi
Qeyridövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

236 Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Dünyanın eyni zamanda birlәşmәsi vә bölünmәsi
İnteqrasiya vә mәrkәzdәnqaçma meyllәrinin artması
Milli münaqişәlәrin artması
Dünyanın tәşkilatlanması vә xaotiklәşmәsi
Ölkәlәrin inkişafında qeyribәrabәrliyin artması

237 1998ci il 18 iyunda antiqlobalistlәrin dünyanın 40dan çox şәhәrindә keçirdiyi hәrәkat adlanırdı:

•

Planet yürüşü
Şirkәtlәri tәqib edәk
Xalq sosializmi
Ümumdünya karnavalı
Antidavos forumu

238 Antiqlobalist fransız fermeri Joze Boven nә ilә mәşhurlaşmışdı:

•

Davos forumunun binasına daxil olaraq gözyaşardıcı qaz tәtbiq etmişdi
Bill Qeytsin vә B.Klintonun kredit kartlarının nömrәlәrini leqallaşdırmışdı
Öz şәxsi traktoru ilә “Makdonalds”ları dağıtmışdı
Davos forumu zamanı tәyyarәni qaçırıb forumun binasına çırpmağa cәhd etmişdi
”Böyük sәkkizlik” liderlәrinә “Sibir qarayarası” mikrobları olan mәktublar göndәrmişdi

239 Hansı antiqlobalist tәşkilat bütün ölkәlәr üçün әmәl vә ödәniş standartlarını zorakı yolla dәyişmәyi vә
beynәlxalq korporativ hakimiyyәti Xalq sosializmi ilә әvәz edәrәk devirmәyi tәlәb edir:

•

Maoist İnternasional
Redskins
Ya Basta
Antikapitalist bloku
İnsanların qlobal fәaliyyәti

240 Antiqlobalistlәrin minimum proqramına aid deyil:

•

Maliyyә möhtәkirlәrinin üzәrinә vergi qoyulması vә onların nәzarәtә götürülmәsi
Qәrbә alternativ olan sivilizasiyanın lәğv ollunmasından imtina edilmәsi
BVF vә DBnın bütün iştirakçı ölkәlәrә eyni dәrәcәdә hesabat vermәli olan regional banklar sistemi ilә әvәz olunması
Asılı iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә inqilabi hәrәkatların müdafiәsi
Keçmiş sosialist ölkәlәrinin borclarının lәğv edilmәsi

241 Antiqlobalistlәrin yaratdığı tәşkilat:

•

Antidavos
AntiBrüssel
Antixrist
Antiamerika
Antikommunist

242 ABŞdakı antiqlobalist hәrәkatlara aid deyil:

•

Radikal ekoloqlar
Xaktivist
Ya Basta
Antikapitalist blok
Maoist İnternasional

243 2000ci il 1 may tarixә düşüb:

•

Maaliyyә böhranının başlanması günü
Terrorizmә qarşı mübarizә günü
Beynәlxalq inteqrasiya günü
Kapitalizmә qarşı mübarizә günü
Zәhmәtkeşlәrin hәmrәyliyi günü

244 YUNEP hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatdır:

•

Qaçqınlara yardım
İqtisadi inteqrasiya
Әhalinin sosial vәziyyәtinin yüksәldilmәsi
Әtraf mühitin qorunması
Silahların mәhdudlaşdırılması

245 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının 1999cu il 30 noyabr sammitinin baş tutmamasının sәbәbi:

•

Dövlәtlәrin boykotu
Tәbii fәlakәt
Antiqlobalistlәrin mitinqlәri
İqtisadi böhran
Suiqәsd

246 Antiqlobalizm ilk dәfә başlamışdır:

•

1991
1994
1995
1989
2001

247 Vyana konqresindәn sonra

•

Sivilizasiyaların toqquşması,ölkәlәrin qeyribәrabәr inkişafının artması,milli münaqişәlәrin azalması
SSRİnin dağılması,lider ölkәlәrin postsәnaye dövrünә keçmәsi,dünya iqtisadiyyatının regionallaşması
Beynәlxalq terrorizmin güclәnmәsi,sosializmin iflası,TMKların hakimiyyәtinin artması
Dünya iqtisadiyyatının regionallaşması,lider ölkәlәrin postsәnaye dövrünә keçmәsi,milli münaqişәlәrin artması
Elmi Texniki Tәrәqqinin yüksәlişi,BMTnin rolunun artması,dünya iqtisadiyyatının regionallaşması

248 Qloballaşmaya aid deyil:

•

Birqütblü dünyanın yaranması
BMTnin rolunun artması
TMKların mövqeyinin güclәnmәsi
QHTlәrin beynәlxalq münasibәtlәrdә rolunun artması
Demokratiklәşmәnin getdikcә artması

249 Tәdqiqatçıların fikrincә qloballaşma şәraitindә yalnız o ölkәlәr möhkәmlәnә bilәr ki
Yeni texnologiyalara vә zәngin resurslara malik olsun

•

Әlverişli geosiyasi vәziyyәtә vә ucuz işçi qüvvәsinә malik olsun
Yeni texnologiyaları vә insan ehtiyatı olsun
Yeni texnologiyaları vә ucuz,lakin çevik işçi qüvvәsi olsun
Әlverişli coğrafi şәraiti vә yeni texnologiları olsun

250 Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Ümumbәşәri dәyәrlәrlә milli xüsusiyyәtlәr arasındakı ziddiyyәt
Siyasәtin iqtisadilәşmәsi
Ölkәlәrin qeyribәrabәr inkişafı
Qloballaşma ilә xalqların,sosial icmaların öz müqәddәratını hәll etmәyә cәhdlәri arasındakı ziddiyyәt
Dövlәtlәr daxilindәki vәtәndaş qaydaqanunu ilә beynәlxalq münasibәtlәrdә hakim olan vәziyyәt arasındakı ziddiyyәt

251 Hansı nәzәriyyәçinin fikrincә kapitalizm öz daxilindәki tәzadlar nәticәsindә süquta mәhkumdur:

•

U.Lippman
İ.Vallerstayn
F.Fukiyama
C.Soros
Z.Bauman

252 Z.Baumanın fikrincә informasiyanın vә kapitalın real hakimiyyәti kimin әlindә olacaq:

•

Kiberdünyanın
TMKların
ABŞın
İnkişaf etmiş ölkәlәrin
Nüvә dövlәtlәrinin

253 Hansı xadim bu gün açıq cәmiyyәt üçün kapitalizmi әn böyük tәhlükә hesab edir:

•

C.Soros
Bauman
Bell
İ.Vallerstayn
Z.Bauman

254 Müasir qloballaşmanı sәciyyәlәndirәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Milli dövlәtlәrin müstәqil xarici siyasәt yürütmәsi
”Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә
Maliyyә bazarlarının kortәbii yönәltmәsi ilә dünya iqtisadiyyatının transformasiyası
İqtisadi,siyasi,mәdәni әlaqәlәrin transmillilәşmәsi
Amerika dәyәrlәr sisteminin yayılması

255 Qiymәt qayçısı nәdir:

•

Heç bir cavab doğru deyil
Xammalla hazır mәhsulun qiymәti arasında artan fәrq
ÜDMla TMKların gәlirlәri arasında artan fәrq
bütün cavablar doğrudur
Şәhәr vә kәnd әhalisinin gәlirlәri arasında artan fәrq

256 BMTnin yaranmasına tәsir etmәmişdir

•

”Milllәtlәr Bәyannamәsi”
”Atlantika xartiyası”
Krım konfransı
Tehran konfransı

DumbartonOks konfransı

257 Tәmin olunması yalnız birgә sәylәr vә fәaliyyәt sayәsindә mümkün olan tәlәblәr vә maraqlar әsasında
formalaşan insan birliyi:

•

Cәmiyyәt
Konqlomerat
Növbә
Tәşkilat
Sistem

258 QİYŞ yarandı:

•

1949
1955
1948
1950
1947

259 Şirkәtlәri tәqib edәk şüarı hansı hәrәkata aiddir:

•

İnsanların qlobal fәaliyyәti
Antikapitalist blok
Redskins
Ya Basta
Radikal ekoloqlar

260 İrqçilikdәn uzaq olan vә sinfi әdalәti bәrpa etmәyә mәcbur etmәyә çalışan tәşkilat:

•

İnsanların qlobal fәaliyyәti
Maoist İnternasional
Şans2000
Qara blok
Redskins

261 Sıralarında yazıçı Syuzan Corc,Nobel mükafatçısı Tobin,sponsorlarından biri mәşhur filantrop C. Soros
olan antiqlobalist tәşkilat:

•

Radikal ekoloqlar
Antidavos
Attak
Ya Basta
Antikapitalist blok

262 1998ci ildә Bloklara qoşulmamaq hәrәkatına böyük zәrbә oldu:

•

Yuqoslaviyanın parçalanması
Hindistan vә Pakistanın nüvә silahının sınağını keçirmәsi
Әfqanıstanda Taliban rejiminin hakimiyyәtә gәlmәsi
Hindistanla Pakistan arasında münaqişәnin kәskinlәşmәsi
Banqladeşin Pakistandan ayrılması

263 Nә Qәrb,nә Şәrq prinsipini elan etdi:

•

M. Qәddafi
C. Naser
İ. Tito
M. Qandi
Y. Әrәfat

264 Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı yarandı:

•

XX әsrin 70ci illәrindә
”Soyuq müharibә”dәn sonra
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 60cı illәrindә
I dünya müharibәsindәn sonra

265 Bandunq konfransı hansı ölkәlәrin toplantısı idi:

•

CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin
Keçmiş müstәmlәkәlәrin
Sosialist ölkәlәrinin
Kapitalist ölkәlәrinin
Bitәrәf ölkәlәrin

266 Antiqlobalist Markos kimlәri ölümә mәhkum edirdi:

•

Hamısını
İnkişaf etmiş ölkә rәhbәrlәrini
Siyasi partiyaları
DB vә BVF rәhbәrlәrini
TMKları

267 Antiqlobalistlәrin minimum proqramına aiddir:

•

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә terror aktları keçirmәk
Maliyyә möhtәkirlәrinin üzәrinә vergi qoymaq
Dünya sosialist sistemi qurmaq
Kapitalizmi xilas etmәk
DB vә BVFnun üzәrinә vergi qoymaq

268 Antiqlobalistlәrin minimum proqramına aid deyil:

•

Asılı iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә әmәk haqlarının artırılması
Kommunist ölkәlәrinin borclarının lәğv olunması
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin borclarının lәğv olunması
Demoqrafik vәziyyәti nәzarәtә götürmәk
ÜVF vә DBnın әvәzinә bütün iştirakçı dövlәtlәrә eyni dәrәcәdә hesabat vermәli olan bank sisteminin yaradılması

269 Antiqlobalistlәrin müxtәlif ölkәlәrdә ilk әlaqәlәndirilmiş hәrәkatları başladı:

•

1994
1999
1998
1996
2000

270 Antidavos forumu harda yarandı:

•

Çili
Kuba
Meksika
Argentina
Braziliya

271 Qloballaşma әleyhinә Ümumdünya karnavalı neçәnci ildә keçirildi:
2000

•

•

1998
1999
1996
1997

272 Neçәnci ildә Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının sammiti antiqlobalistlәrin nümayişlәrinә görә baş
tutmadı:

•

1995
2000
1999
1998
2002

273 Antiqlobalist yürüşdә iştirak edәnlәrә aid deyil:

•

Markos
Madlen Olbrayt
Xanım Mitteran
Oliver Stoun
Xose Samaranqo

274 Qlobal sivilizasiyanın yaranması ilә әlaqәdar olaraq qeyd olunan әnәnәlәrә aid deyil:

•

Mәdәni polyarlaşma
Mәdәni hibridlәşmә
Mәdәni dünyәvilәşmә
Mәdәni tәcrid olunma
Mәdәni assimilyasiya

275 Fraqmentlәşmә terminini tәtbiq etmişdir:

•

Rozenau
Levit
Trenin
Çeşkov
Nay

276 Qlokallaşma bildirir:

•

Mәrkәz vә periferiyaların әlaqәsini
Lokal strukturların modernlәşdirilmәsi vә qlobal mәәdәniyyәtin uğurlarının hibridlәşmә әsasında hәyata keçirilmәsi
Mәdәni tәcrid siyasәti
İnteqrasiya vә fraqmentlәşdirmә proseslәrinin qarşılıqlı әlaqәsi
Hәm azlıqların,hәm çoxluğun maraqları nәzәrә alınır

277 I dünya müharibәsi әrәfәsindә әsl xristian mәrkәzi olan Üçüncü Roma imperiyası yaratmaq kimi dini
siyasi ambisiyası olan dövlәt:

•

AvstriyaMacarıstan
İtaliya
Fransa
Rusiya
Almaniya

278 Xalqlar hәbsxanası adlanırdı:

•

SSRİ
Rusiya

Osmanlı imperiyası
AvstriyaMacarıstan
Böyük Britaniya

279 Parçala vә hökm sür prinsipi ilk dәfә tәtbiq olunub:

•

SSRİdә
Roma imperiyasında
Bizansda
Britaniya imperiyasında
Rusiyada

280 Milli dövlәt anlayışını elmi dövriyyәyә gәtirmişdir:

•

Gerder
L. Düqi
Kimliki
Veber
Toynbi

281 Milli dövlәt :

•

Beynәlxalq münasibәtlәrdә müstәqil çıxış edәn homogen vә sosial mәdәni qrup
BMTnin tam rәsmi üzvü olan dövlәt
Yalnız bir millәtdәn tәşkil olunan dövlәt
Milli maraqlarını tәmin edә bilәn dövlәt
Deyure tanınan dövlәt

282 Toynbiyә görә diaspora:

•

Yaşadığı ölkәdә aşağı tәbәqә kimi qalacaq
Öz tarixi vәtәninә qayıdacaq
Yerli çoxluğu idarә edәn yad hakim azlığa çevrilәcәk
Yerli әhali ilә qaynayıbqarışmadan ayrı hissә kimi qalacaq
Yerlilәr tәrәfindәn mәhv olunacaq

283 Millәtlә dövlәti birlәşdirәn әsas cәhәt:

•

Vahid iqtisadiyyat
Vahid din
Әrazi
Vahid dil
Vahid mәdәniyyәt

284 ABŞın İraqa müdaxilәsi baş verdi:

•

2003
2005
2001
2002
2004

285 ABŞın geopolitik mövqeyi konkretlәşir:

•

Marşall planı ilә
Eyzenhauer doktrinası ilә
Trumen doktrinası ilә
Vilsonun “14 maddәsi” ilә
Monro doktrinası ilә

286 II Dünya müharibәsindәn sonra ABŞın zәrәr çıkmiş Avropa ölkәlәrinә yardım planı:

•

Marşall planı
Trumen doktrinası
Monro doktrinası
General planı
Eyzenhauer doktrinası

287 Amerika amerikalılar üçün prinsipi hansı doktrinada tәsbit olundu:

•

Marşall
Monro
Trumen
Eyzenhauer
Reyqanomika

288 I Dünya müharibәsi әrәfәsindә әsl xristian mәrkәzi olan III Roma imperiyası yaratmaq kimi dinisiyasi
ambisiyası olan ölkә:

•

Fransa
Rusiya
İtaliya
İspaniya
Almaniya

289 Faşizmә qarşı vuruşan ölkәlәrә ABŞ konqresinin yardımı adlanırdı:

•

Yunq
Marşall
Lendliz
Trumen
Daues

290 Sovet ordusu әfqanıstandan çıxarıldı:

•

1991
1979
1988
1987
1989

291 SSRİnin әfqanıstana müdaxilәsinin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Nüvә müharibәsi tәhlükәsinin yaranması
ABŞ konqresinin SSM2 müqavilәsini ratifikasiya etmәkdәn imtina etmәsi
Moskva olompiadasının boykot edilmәsi
Beynәlxalq gәrginliyin artması
SSRİnin beynәlxalq alәmdә nüfuzunun sarsılması

292 Avropanın müasir b/x münasibәtlәrdә mövqeyinә aid deyil:

•

Beynәlxalq tәşkilatların sıxlığı
Demokratiyanın vәtәni olması
Avropada sınaqdan keçmiş mexanizmlәrin bütün dünyaya yayılması
Müasir b/x münasibәtlәrin vәtәni olması
Subyektlәrarası әlaqәlәrin bütün mümkün yollarının mәnimsәnilmәsi

293 1958ci ildә Birlәşmiş әrәb Respublikasını yaratdılar:

•

Misir vә Tunis
Misir vә Әlcәzair
Yәmәn vә Oman
Suriya vә Misir
Suriya vә İordaniya

294 Qәrbi Avropa imperialistlәrinin maliyyәlәşdirdiyi antiqlobalist tәşkilat:

•

İnsanların qlobal fәaliyyәti
”Reclaim the street”
Xaktivist
Antikapitalist blok
Attak

295 Hәrbisiyasi tәşkilatlara aid deyil:

•

ASEAN
SEATO
NATO
Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
SENTO

296 Amerika xalqı dünyanı idarә etmәk zәrurәti qarşısında qalmışdır bәyanatı kimә mәxsusdur:

•

V. Vilson
T. Ruzvelt
R. Reyqan
H. Trumen
C. Buş

297 Neçәnci ildә Yaponiya minik avtomobillәri istehsalında dünyada birinci yerә çıxdı:

•

1991
1968
1978
1971
1981

298 Yaponiya iqtisadiyyatının sürәtli inkişafına sәbәb olan әsas amillәrә aid deyil:

•

Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk artımı
Rejimin liberallaşdırılması
İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkili
ABŞdan iri hәcmdә kredit alınması
Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә

299 Prezident Şarl de Qollun xarici siyasәtinә aid deyildi:

•

NATO üzvlüyündәn çıxmaq
”Böyük Fransa”nı bәrpa etmәk
SSRİ ilә münasibәtlәri yaxşılaşdırmaq
ABŞın Avropada tәsirini zәiflәtmәk
ABŞın Vyetnama müdaxilәsinә etiraz

300 Aİnın fәaliyyәtinә aid deyil:
İstifadәçi dövlәtlәrә milli siyasәt vә idarәçilik üçün bir çox sahәlәrdә milli suverenlik güzәştlәri verilmәsi
İEOÖ üçün әrzaq vә mal tәminatına görә dünyanın әn әlverişli bazarı olması
Әn böyük yardım donoru olması

•

•

Regional münaqişәlәrin hәllindә әn sәmәrәli mexanizmlәrdәn istifadә etmәsi
Әfqanıstanda sülh vә sabitliyin bәrpasına kömәk etmәsi

301 Aİna daxil olma ardıcıllığına görә ölkәlәr: 1.İtaliya 2.İrlandiya 3.Finlandiya 4.Yunanıstan 5.Rumıniya
6.Malta

•

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

302 Aİna namizәd ölkәlәrә aiddir(2007) :

•

Estoniya
Xorvatiya
Bolqarıstan
Sloveniya
Slovakiya

303 3 D siyasәti ehtiva edirdi:

•

Demarkasiya,demokratiklәşmә,devalvasiya
Demilitarizasiya,denasifikasiya,demokratiklәşmә
Demokratiklәşmә,denasifikasiya,dezinteqrasiya
Dezinteqrasiya,demokratiklәşmә,demilitarizasiya
Demokratiklәşmә,devalvasiya,demilitarizasiya

304 Qәrb dövlәtlәrinin II d.m.dәn sonra iqtisadi cәhәtdәn Almaniyanı zәiflәtmәk siyasәtindәn imtina
etmәsinin sәbәbi:

•

Almaniyanın Aİna daxil olması
Almaniyanın iki dövlәtә parçalanm
Sovet tәhlükәsinin güclәnmәsi
Almaniyanın iqtisadiyyatının iflası
Aİnın yaranması

305 XX әsrin 50ci illәrindә B.Britaniyanın b/x alәmdә nüfuzunun aşağı düşmәsinin sәbәbi:

•

Mühafizәkarların yenidәn hakimiyyәtә qayıtması
Müstәmlәkәlәrinin müstәqillik qazanması
NATO qüvvәlәri tәrkibindә Koreya müharibәsindә iştirakı
Aİna üzvluyunun lәngimәsi
Misir tәrәfindәn millilәşdirilәn Süveyş kanalını zorla geri qaytarmaq cәhdinin uğursuzluğu

306 Uyğun variantı seçin:

•

L.Conson “Böyük cәmiyyәt”
R.Nikson “Әdalәtli xәtt”
T.Ruzvelt “Yeni xәtt”
B.Klinton “Yeni üfüqlәr”
C.Kennedi “Üçüncü yol”

307 әdalәtli xәtt hansı ABŞ prezidentinin daxili siyasәtinә aiddir:

•

H.Trumen
L.Conson
R.Nikson
B.Klinton

C.Karter

308 Üçüncü yol siyasәti aiddir:

•

B. Klinton
T. Ruzvelt
H. Trumen
R. Nikson
C. Kennedi

309 Böyük cәmiyyәt siyasәti aiddir

•

H. Trumen
C. Kennedi
C. Buş(oğul)
L. Conson
R. Nikson

310 Reyqanomika ya aid deyil:

•

İqtisadi böhran dayandırıldı
Tәtil hәrәkatının qarşısı alındı
İqtisadiyyatın inkişaf tempi sürәtlәndi
Sosial sahәdә xәrclәr artırıldı
İnflyasiyanın sәviyyәsi azaldı

311 Hansı prezidentin idarәçiliyi dövründә ABŞda firavanlıq dövlәti yarandı:

•

U. Makkinli
D. Eyzenhauer
C. Karter
H. Trumen
B. Klinton

312 ABŞın kosmik tәdqiqatlarda aparıcı mövqeyә çıxarmaq üçün qәbul edilәn proqram:

•

”Saman yolu”
”Apollon”
“Yeni üfüqlәr”
”Üçüncü yol”
) ”Çellencer”

313 ABŞda TaftHartli qanunu nәzәrdә tuturdu:

•

Tәtil hüququ qadağan olundu
Hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti mәhdudlaşdırıldı
İşsizliyә görә müavinәt verilmәsi dayandırıldı
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi mәhdudlaşdırıldı
Ölkәdә kommunistlәrә qarşı repressiyalar rәsmilәşdi

314 Markosun antiqlobalist qiyamı başladı:

•

NAFTAnın yaradılmasına qarşı
NATOnun yaradılmasına qarşı
Hindu rezervasiyalarının yaradılmasına qarşı
Davos forumunun yaradılmasına qarşı
ÜTTnın yaradılmasına qarşı

315 Vәtәndaşlara yardım mәqsәdilә Tobin vergisi hәrәkatı hansı tәşkilatın adıdır:

•

Ya Basta
Şans2000
Sapata
Attak
Xaktivist

316 Uyğun olmayan variantı tapın:

•

”Ya basta”“Sәrhәdlәri lәğv edirik”
”Ya Basta” “Artәq yetәr”
Maoist İnternasional“Xalq sosializmi”
Antidavos”Başqa dünya mümkündür”
”Attak” “Kapitalizmi mәhv edәk”

317 Antiqlobalist Markosun fikrincә III dünya müharibәsi başa çatdı:

•

Sosialist sisteminin yaranması ilә
ABŞda 11 sentyabr hadisәsi ilә
Müstәmlәkә sisteminin dağılması ilә
Sosializmin mәhv olması ilә
ABŞın İraqı әlә keçirmәsi ilә

318 Vәtәndaş tәşәbbüslәrinin vә ictimai hәrәkatın geniş qeyriformal vә desentralizasiya edilmiş ittifaqı
Qlobal xalq hәrәkatı yaradıldı:

•

1996
2000
2002
1999
1998

319 Maoist İnternasional ın mәqsәdi:

•

Birja möhtәkirlәri üzәrinә vergilәr qoyulması
Bütün sәrhәdlәri lәğv etmәk
Kommunist ölkәlәrinin borclarını lәğv etmәk
Bazar әleyhinә inqilab
B/x korporativ hakimiyyәti “xalq sosializmi” ilә әvәz etmәk

320 Antiqlobalistlәrin hansı TMKya qarşı mübarizәsi daha uğurlu olmuşdur:

•

Makdonalds
”Nike”
”KokaKola”
General Motors
BP

321 Üçüncü dünyanın bütün borclarını lәğv etmәyә vә birja möhtәkirlәrini bütün dünyada hәyat sәviyyәsini
bәrabәrlәşdirmәyә imkan yaradan vergilәr tәtbiq etmәyi tәlәb edәn hәrәkat:

•

Maoist internasional
Antidavos
Ya Basta
Antikapitalist blok
Attak

322 Radikal ekoloqların fikrincә ekoloji qәzanı yalnız hansı yolla aradan qaldırmaq olar:

•

Bazar әleyhinә inqilabla

Kimya sәnayesini lәğv etmәklә
Alternativ enerji mәnbәlәrinә әsaslanan istehsala keçmәklә
Kapitalistlәri mәhv etmәklә
Ekoloji problemlәri hәll etmәklә

323 Antiqlobalist birliklәrdәn birinin Qara blok adlandırılmasının sәbәbi:

•

Qaradәrili insanlardan ibarәt olduğu üçün
Ektremist üsullardan istifadә etdiklәri üçün
Tәrkibindә anarxistlәr çox olduğu üçün
Qara maska geydiklәri üçün
Afrikanı tәmsil etdiyi üçün

324 Hansı antiqlobalist birliyi Qara blok adlandırırlar:

•

Xaktivistlәr
Redskins
Radikal ekoloqlar
Antikapitalist blok
Maoist İnternasional

325 Antiqlobalist hәrәkatlara aid deyil:

•

Satanistlәr
Redskinslәr
Radikal ekoloqlar
Sapatistlәr
Xaktivistlәr

326 Antiqlobalistlәrin fәaliyyәtindә xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Çiapas ştatında hindu qiyamı 2.
Ümumdünya karnavalı 3. Kapitalizmә qarşı ümumdünya mübarizә günü 4. Genuya nümayişi 5. Sietldә ÜTT
nin sammitinin boykotu

•

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

327 Qeyrihökumәt tәşkilatıdır:

•

Hamısı
Beynәlxalq Әmәk Federasiyası
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi
Qrinpis
Paquoş hәrәkatı

328 XIX әsrdә yaranmış tәşkilatdır:

•

Hamısı
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi
Beynәlxalq Qırmızı Xaç vә Aypara Cәmiyyәti
Beynәlxalq Әmәk Federasiyası
Sәrhәdsiz Hәkimlәr

329 1995ci ildә yarandı:

•

Beynәlxalq Әmәk Federasiyası
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

NAFTA
MAQATE
Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi

330 1945i ildә yaranmayıb:

•

”Kömür vә Polad Paktı”
Әrәb dövlәtlәri liqası
Dünya Bankı
BMT
Beynәlxalq Mәhkәmә

331 Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. İslam Konfransı Tәşkilatı 2. әrәb dövlәtlәri Liqası 3. NATO 4. Kömür vә
Polad Paktı

•

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

332 1949cu ildә yaradıldı:

•

NATO vә Varşava Müqavilәsi Tәşkilatı
”Kömür vә Polad Pakti” vә NATO
NATO vә Avropa Şurası
NATO vә Avropa İttifaqı
Әrәb dövlәtlәri Liqası vә NATO

333 Hansı ölkә İEOÖlәrә aid deyil:

•

Çili
Meksika
Argentina
Braziliya
Kanada

334 Asiya pәlәnglәri adlandırılan ölkәlәrә aid deyil:

•

Sinqapur
Cәnubi Koreya
Kamboca
Tailand
İndoneziya

335 Hindistanın daxili vә xarici siyasәtinin әsas prinsiplәrini tәşkil edәn xәtt adlanırdı:

•

Heç bir cavab doğru deyil
Dinc yanaşı yaşama prinsipi
”Qandi xәtti”
”Nehru xәtti”
”Nә Şәrq,nә Qәrb”

336 Böyük Britaniya icarәyә götürdüyü hansı әrazini Çinә qaytardı:

•

Tailand
Tibet
Honkonq
Tayvan

Ussuri

337 Çindә yeni iqtisadi islahatlara keçid başladı:

•

1978
1945
1971
1969
1991

338 Neçәnci ildә sosializm quruculuğunun Çin modeli konsepsiyası tәsdiq edildi:

•

1976
1991
1993
1992
1994

339 Turqut Özalın Yürkiyәni iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil:

•

Kәndlilәrin ödәdiyi әrzaq vergisini lәğv etmәk
Orta tәbәqәnin әlavә gәlirini çoxaltmaq
Orta tәbәqәnin milli gәlirdәn aldığı payı artırmaq
İnflyasiyanı cilovlamaq
Orta tәbәqәnin sosial sığortasını güclәndirmәk

340 Açıq qapı vә liberallaşdırma siyasәtini elan etmiş Misir Prezidenti:

•

Ә. Sadat
H. Mübarәk
C. Naser
Farux
Veysәl

341 Türkiyәdә respublika dövründә ilk dәfә olaraq ölkәnin qapıları xarici kapital üçün açıq elan olundu:

•

1949
1946
1945
1947
1948

342 ABŞla Türkiyә arasında Marşall planı әsasında bağlanan sazişin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Ölkәyә ilk xarici kapital axınının başlanğıcı qoyuldu
Ölkәdә iqtisadiyyatın liberallaşmasına tәkan verildi
ABŞ kapitalının ölkәyә axını daha geniş miqyas aldı
Türkiyә ABŞın tәsiri altına düşdü
Ölkәdә iqtisadiyyatın liberallaşmasına tәkan verildi

343 Neçәnci illәrdә İran iqtisadiyyatın inkişaf sürәtinә görә Asiyada yaponiyadan sonra ikinci yerә çıxdı:

•

90cı illәr
80ci illәr
70ci illәr
60cı illәr
50ci illәr

344 Mәdәni inqilab ın hәyata keçirildiyi ölkә:

•

SSRİ
İndoneziya
Şimali Koreya
Çin
İran

345 Ağ inqilab ın hәyata keçirildiyi ölkә:

•

İran
Әfqanıstan
Çin
İraq
Pakistan

346 Azәrbaycanın Olimpiya oyunlarında ilk dәfә müstәqil dövlәt kimi iştirakı:

•

1998
1994
1996
1992
1990

347 Milli valyuta – manat AR әrazisindә yeganә ödәniş vasitәsi elan olundu:

•

1992
1996
1995
1993
1994

348 Neçәnci ildә Azәrbaycanda televiziya fәaliyyәtrә başladı:

•

1965
1956
1955
1954
1959

349 Latın Amerikasına münasibәtdә mehriban qonşu siyasәti yürüdәn ABŞ prezidenti:

•

K. Kulic
T. Ruzvelt
F. Ruzvelt
H. Huver
U. Hardinq

350 SSRİdә elan olunmuş Yenidәnqurma siyasәtinә aid deyildi:

•

Kommunizm qurmaq
Demokratik sosializm qurmaq
”Lenin normaları”na qayıtmaq
Sosializmin aşınmalarından xilas olmaq
Sosialist hüquqi dövlәtinin yaradılması

351 Türkiyәyә ilk dәfә rәsmi sәfәr etmiş Rusiya dövlәt başçısı:

•

V.İ.Lenin
V.Putin
D.Medvedev

B.Yeltsin
M.Qorbaçov

352 XX әsrin 50ci illәrindә B.Britaniyaya aid deyil:

•

NATOya daxil olması
Mühafizәkarların yenidәn hakimiyyәtә gәlmәsi
İmperiyanı saxlamaq siyasәtinin iflası
Süveyş kanalını zorla aytarmaq cәhdinin uğursuzluğu
Dünya iqtisadiyyatında İngiltәrәnin payının azalması

353 Yapon möcüzәsi nin baş vermәsinә sәbәb olan amillәrә aid deyil:

•

Dövlәtin geosiyasi mövqeyi
Dövlәtin müәssisәlәrin fәaliyyәtinә qarışmaması
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәk artımı
Rejimin liberallaşdırılması
Ölkәnin b/x münasibәtlәrdә iştirakının tәmin olunması

354 Yeni Şәrq siyasәti hansı ölkәdә hәyata keçirilmişdi:

•

ABŞ
SSRİ
AFR
ADR
Türkiyә

355 II d.m.dәn sonra alman möcüzәsinin sәbәblәrinә aid deyil:

•

NATOya daxil olması
Ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә
50ci illәrin ortalarına qәdәr ordunun vә hәrbi xәrclәrin olmaması
”Marşall planı” çәrçivәsindә ABŞdan alınan maliyyә yardımı
Maşınqayırma,kimya vә polad sәnayesinin sürәtli inkişafı

356 Azәrbaycanın dünyaya inteqrasiyasına imkan yaradan layihәlәrә aid deyil:

•

BakıTbilisiӘrzincan
BakıTbilisiӘrzurum
BakıTbilisiCeyhan
”Әsrin müqavilәsi”
BakıTbilisiQars

357 1992ci ildә İtaliyada hakimiyyәtin yuxarı eşelonunda kütlәvi korrupsiya hallarını aşkara çıxaran
kampaniya:

•

Tәmiz millәt
Çirkli әllәr
Tәmiz dövlәt
Çirkli pullar
Tәmiz әllәr

358 1992ci ildә Çindә:

•

Honkonq Çinin tәrkibinә qaytarıldı
Xarici kapitalın ölkәyә daxil olmasına mәhdudiyyәt qoyuldu
Kömür hasilatında dünyada birinci yerә çıxdı
Qәrb dövlәtlәri ilә yaxınlaşma başladı
Sosializmin “Çin modeli” tәsdiq edildi

359 1979cu ildә Çindә:

•

SSRİ ilә hәrbi toqquşma baş verdi
Nüvә silahının sınağı keçirildi
Ailәdә bir uşağa icazә verәn qanun qәbul edildi
Den Syaopin iqtisadi islahatları başladı
Sosializm quruculuğunun”Çin modeli” tәsdiq edildi

360 Sivilizasiya:

•

Bütün variantlar doğrudur
Hüquqları vә azadlıqları ilә cәmiyyәtin xüsusi vәziyyәti
Bir insan cәmiyyәtini digәrindәn fәrqlәndirәn normalar mәcmusu
İctimai inkişafın müәyyәn mәrhәlәsi
Mәdәniyyәt vә tәrbiyәnin yüksәk sәviyyәsi

361 Dünyanın bütövlәşmәsi vә qarşılıqlı asılılığın artması tәmin edir:

•

Demokratiyanın bütün dünyada inkişafını
Münaqişәlәrin azalmasını
Xristianlığın digәr dinlәr üzәrindә ağalığını
Kütlәvi mәdәniyyәt dәyәrlәrinin bütün dünyaya yayılmasını
Xalqın öz millimәdәni әlahiddәliyini dәrk etmәsini

362 Dünyanın qarşılıqlı asılılığının artması vә bütövlәşmәsi tәmin edir:

•

NATOya yeni üzvlәrin qәbulunu
Bütün dünyada vahid qanunların tәtbiqini
BMT çәrçivәsindә b/x tәşkilatların sәmәrәli fәaliyyәtini
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasını
ŞәrqQәrb ziddiyyәtlәrinin azalmasını

363 Müasir dövrün qlobal problemlәrinә aiddir:

•

Hәlli yalnız bütün bәşәriyyәtin birgә sәylәri sayәsindә mümkündür
Bir dövlәtin sәrhәdlәri çәrçivәsindәn çıxması
Bütün cavablar doğrudur
Bәşәriyyәtin indiki vә sonrakı inkişafını müәyyәn edir
Yeni texnologiyaların tәtbiqi ilә güclәnmişdir

364 İctimai münasibәtlәrә aid deyil:

•

Hakimiyyәtlә әhali arasındakı münasibәtlәr
Ailә münasibәtlәri
Sahibkarla işçi münasibәtlәri
Sosial qruplar vә onların daxilindәki münasibәtlәr
Tәbiәtlә cәmiyyәt arasındakı münasibәtlәr

365 Cәmiyyәtin sosial sahәsi bilavasitә asılıdır:

•

Ölkәnin iqtisadi inkişaf sәviyyәsindәn
Cәmiyyәtin mәnәvi sәviyyәsindәn
Cәmiyyәtin mәdәni sәviyyәsindәn
B/x münasibәtlәrin inkişaf sәviyyәsindәn
Ölkәnin siyasi inkişafından

366 Qәrb sivilizasiyasına xas cәhәt:
Mәnәvi dәyәrlәrin tәnәzzülü

•

Zәif sosial mobillik
Millәtçiliyin artması
Әnәnәvi hüquq normalarının uzun müddәt saxlanması
Yeni texnologiyaların sürәtli tәtbiqi

367 İctimai inkişaf forması kimi tәkamülün әsas cәhәti: ?

•

Mәcburiyyәt metodları
Sıçrayışlı olması
Gözlәnilmәzlik
Dәyişikliklәrin inqilabi xarakter daşıması
Tәdricilik

368 әnәnәvi cәmiyyәtdәn postsәnaye cәmiyyәtinә keçid nәticәsindә:

•

İnsan hüquqları inkişaf etmişdir
Vәtәndaş cәmiyyәtә tabe olmuşdur
İctimai münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә әnәnәlәrin rolu artmışdır
Qeyriiqtisadi mәcburiyyәt artmışdır
Sosial mobillik artmışdır

369 Qlobal problemlәrә aid deyil:

•

Narkomaniyanın yayılması
Dini ideologiyaya qarşı ateizmin inkişafı
Nüvә müharibәsi tәhlükәsi
Ekstremizmin artması
Tәbii resursların azalması

370 ŞimalCәnub probleminin mahiyyәti:

•

Qocalan xalqlar vә demoqrafik partlayış
B/x terror tәşkilatları şәbәkәsinin formalaşması
Tәbii resursların tükәnmәsi
Mәdәni müxtәlifliyin artması
Planetin regionlarının iqtisadi inkişafında fәrqin artması

371 Antidavos forumunun şüarı:

•

Başqa dünya mümkündür
Şirkәtlәri tәqib edәk
Sәrhәdlәri lәğv edәk
TMKlara ölüm
Dünyanı xilas edәk

372 Bütün istiqamәtlәrdә qloballaşmanın uğurlarını şübhә altına alanlar:

•

Skeptiklәr
Praqmatiklәr
Neomarksistlәr
Postmodernistlәr
Transformasiyaçılar

373 Hansı politoloq qloballaşmanın müasir mәrhәlәsinә kapitalizmin son ölümcül mәrhәlәsi kimi baxır:
Maklyuen
Nay
Bauman
Fukiyama

•

•

Vallerstayn

374 Kapitalist dünya sisteminin inkişafının Neofeodalizm,Demokratik diktatura,Mәrkәzlәşdirilmiş dünya
ssenarisini irәli sürmüş politoloq:

•

Çomski
Vallerstayn
Robertson
Maklyuen
Rozenau

375 Qloballaşmanın әsas dilemması:

•

Dinietik hәrәkatların artması vә mәnәvi dәyәrlәrin itmәsi
İşsizlik vә cinayәtkarlıq arasında qarşılıqlı asılılıq
Sәmәrәlilik vә әdalәtlilik arasında ziddiyyәt
Artıq çәki problemi vә aclıq
Qlobal istilәşmә vә iqlim dәyişikliyi

376 Vallerstaynın Demokratik diktatura proqnozuna görә:

•

Regionların yerli formalaşdırılması
20% zәngin insan öz zәnginliyini әdalәtlә bölüşdürür,qalanlarını nәzarәtdә saxlayır
Elit tәbәqә üçün yüksәk texnologiyanın dәstәklәnmәsi
Әdalәtli dünyanın formalaşması
Toplanmış zәnginliklәrin yenidәn paylanması

377 Vallerstayn dünya sistemi nöqteyinәzәrindәn kapitalist dünya sisteminin inkişaf proqnozuna aiddir:

•

Totalitar dünya
Neokapitalizm
Neomarksizm
Neofeodalizm
Liberal dünya

378 Gәlәcәkdә dünya sosialist hakimiyyәtini görәn politoloq

•

Roaç
Rozenau
Lippman
Vallerstayn
Çomski

379 Millәtin formalaşması şәrtlәrinә aid deyil:

•

Mәdәniyyәt birliyi
Әrazi birliyi
Tәbii cografi şәrait
İqtisadi әlaqәlәr birliyi
Dil birliyi

380 II d. m. dövründә SSRİdә deportasiya olunan xalqlara aid deyil:

•

İnquşlar
Qaraçaylar
AhıskaTürklәri
Acarlar
Krım tatarları

381 Xarici ölkәlәrdә yaşayan azәrbaycanlılarla iş üzrә dövlәt komitәsi yarandı:

•

1999
2003
2002
2000
2001

382 Dünya azәrbaycanlılarının I qurultayı keçirildi:

•

2003
2002
2001
2000
1999

383 Azәrbaycanla Ermәnistan arasında atәşkәs haqqında protokol imzalandı:

•

Minsk
Almatı
Bişkek
Moskva
Daşkәnd

384 TÜRKSOY yaradıldı:

•

1995
1994
1991
1992
1993

385 SSRİdә Suverenlik haqqında Konstitusiya Akt ının qәbul olunduğu ilk respublika:

•

Latviya
Estoniya
Azәrbaycan
Litva
Ukrayna

386 SSRİdә neçәnci ildә kolxozçulara pasport verilmәyә başlandı:

•

1932
1955
1959
1956
1945

387 Neçәnci ildә SSRİdә vәtәndaşlara pasport verilmәyә başlandı:

•

1933
1932
1937
1929
1931

388 Hansı prezidentin dövründә ABŞa azad mühacir axını kәsildi:
V. Vilson

•

U. Hardinq
H. Huver
K. Kulic
T. Ruzvelt

389 Fransa faşizminin Almaniya vә İtaliya faşizmindәn fәrqli cәhәtlәrinә aid deyil:

•

İqtisadi böhranın kәskinlәşmәdiyi şәraitdә fәaliyyәt göstәrirdi
Şovinist tәbliğat imkanları zәif idi
Geniş sosial bazaya malik deyildi
Gec formalaşdığı üçün müstәqil siyasi cәrәyana çevrilmәmişdi
Hakimiyyәtә gәlmәk iddiası yox idi

390 Hansı müttәfiq respublika 1944cü ildә RSFSRin muxtar vilayәtinә çevrildi:

•

Çukot
Yakutiya
Başqırdıstan
Buryatiya
Tuva

391 II d. m. dә faşistlәrin yәhudilәr üçün ayirdığı xüsusi yerlәr adlanırdı:

•

Rezervuar
Rezervasiya
Getto
Konslager
Bundesvat

392 Faşist ölüm düşәrgәlәrindәn biri deyildi:

•

Liditse
Dahau
Mauthauzen
Osvensim
Buhenvald

393 50ci illәrdә ABŞda Alabama avtobus şirkәtinә qarşı boykotun sәbәbi:

•

”Qara” işçılәr üçün sosial sığortanın olmaması
”Qaralar” üçün biletlәrin baha olması
”Ağ”lar vә “qara”lar üçün yerlәrin ayrılması
Zәnci әhalinin bu nәqliyyat vasitәlәrinә buraxılmaması
”Qara” işçılәrin işdәn kütlәvi çıxarılması

394 Asiya asiyalılar üçün şüarını irәli sürmüşdü:

•

Şimali Koreya
Yaponiya
Hindistan
Çin
İran

395 Hansı ölkәnin parçalanması dinc yolla baş verdi:
Pakistan
Koreya
SSRİ
Yuqoslaviya

•

•

Çexoslovakiya

396 Bosniya müsәlmanlarının serblәr tәrәfindәn soyqırımı olmuşdur:

•

Vinnitsa
Sarayevo
Srebrennitsa
Kosovo
Praqa

397 Birobican Rusiya tәrkibindә hansı xalqın muxtar mahalıdır:

•

Qaqauz
Yәhudi
Başqırd
Tatar
Çukça

398 Ksenofobiya hansı ölkәlәrdә tәzahür edır:

•

Tәkmillәtli
Yeni yaranan
Daxili dezinteqrasiya yaşayan
Müstәmlәkәlәrdә
Çoxmillәtli

399 Millәtçiliyin tәdqiqi başlamışdır:

•

Diasporanın yaranması ilә
Millәtin formalaşması ilә
Milli dövlәtin yaranması ilә
Milli dövlәtin yaranması ilә
Faşizmin yaranması ilә

400 Lobbiçilik ilk dәfә rәsmilәşib:

•

Fransada
İsraildә
Türkiyәdә
ABŞda
Ermәnistanda

401 Diasporanı tәdqiq etmişdir:

•

Toynbi
Morgentau
Lippman
Rapoport
Vallerstayn

402 Millәtdәn fәrqli olaraq milliyyәt әsasәn әks etdirir:

•

Din birliyini
Dil birliyini
Әrazi birliyini
Etnik mәnsubiyyәti
Ümumi dövlәti

403 Neçәnci illәrdәn başlayaraq ABnә miqrasiya qaydaları sәrtlәşdirilmişdir:

•

2010
1990
1985
2000
1980

404 Tәrәflәrin öz mәqsәd vә maraqlarını nәzәrә alaraq strategiyasını müәyyәnlәşdirmәsi vә ümumi daxili
vәziyyәti vә beynәlxalq şәraiti qiymәtlәndirmәsi B/x münaqişәnin neçәnci fazasına aiddir:

•

V
III
II
I
IV

405 Koreya müharibәsinin xronoloji çәrçivәsi:

•

19511955
19491952
19501955
19501953
19491954

406 Altıgünlük müharibә olmuşdur:

•

İran vә İraq arasında
Әrәb ölkәlәri vә İsrail arasında
İordaniya,Fәlәstin vә İsrail arasında
Fәlәstin vә İsrail arasında
Misir vә İsrail arasında

407 Fәlәstin xalqının azadlıq hәrәkatı:

•

Hәmas
Böyük Cihad
İntifada
İttihad
Müqәddәs müharibә

408 Münaqişәlәrin inkişafında Beynәlxalq siyasi böhran neçәnci fazaya aiddir:

•

3
4
2
1
5

409 Korsika hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:

•

İtaliya vә Fransa
Potuqaliya vә İspaniya
İspaniya vә Fransa
İtaliya vә İspaniya
Portuqaliya vә Fransa

410 Buryat Muxtar Respublikası hansı ölkәdәn zәbt edilmiş әrazidir:
Polşa
Yaponiya

•

•

Monqolustan
Çin
Finlandiya

411 Kuril adaları hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:

•

Şm. Koreya vә Çin
Rusiya vә Yaponiya
Çin vә Yaponiya
Rusiya vә Çin
Çin vә Monqolustan

412 Separatçı rejim deyil:

•

Dağlıq Qarabağ
Cәnubi Osetiya
Dnestryanı
Abxaziya
Şimali Osetiya

413 Hansı müharibә Qış müharibәsi adlanır:

•

FransaIngiltәrә
Napoleonun Rusiya yürüşü
Rusiyaİsveç
Rusyapon
SovetFinlandiya

414 Obyektiv vә subyektiv ziddiyyәtlәrin toqquşması әsasında formalaşan az vә ya çox kәskin münasibәt b/x
münaqişәnin neçәnci fazasına aiddir:

•

V
III
II
I
IV

415 Beynәlxalq siyasi böhran hәddinә çatması münaqişәnin neçәnci fazasına aiddir:

•

Heç birinә
III
IV
V
II

416 Uyğun olmayan variantı tapın:

•

AnqolaKabinda
İndoneziyaTamil İlam
SudanDarfur
MoldovaDnestryanı
HindistanKәşmir

417 1997ci ildә hansı hadisә әrәbİsrail münasibәtlәrini yenidәn kәskinlәşdirdi:

•

Y. Әrәfatın ölümü
İsrailin Qüdsün әrәblәr yaşayan hissәsindә yәhudi mәskәnlәri salmağa başlaması
İsrailin Qüdsü öz “әbәdi vә bölünmәz” paytaxtı elan etmәsi
Misirin vahid әrәb cәbhәsindәn çıxması

İsrailin Suriyadan Çolan tәpәlәrini işğal etmәsi

418 XX әsrin 50ci illәrinin ikinci yarısında b/x münasibәtlәrdә gәrginliyin nisbәtәn yumşalmasına sәbәb
oldu:

•

Avstriyanın bitәrәfliyinin elan olunması
ABŞ vә SSRİ rәhbәrliyinin dәyişmәsi
Xruşovun ABŞa sәfәri
Koreya müharibәsinin sona çatması
Müstәmlәkә sisteminin dağılması

419 Potsdam konfransının qәrarına әsasәn ABŞ vә SSRİ qoşunlarının sәrhәd xәtti seçildi:

•

36cı paralel
42ci paralel
40cı paralel
39cu paralel
38ci paralel

420 Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı hansı konfransda rәsmilәşdi:

•

Dehli
Belqrad
Bandunq
Qahirә
Budapeşt

421 QİYŞ vә VMTnin mövcudluğuna son qoyuldu:

•

1988
1992
1991
1990
1989

422 Neçәnci ildә Hәmas tәşkilatı Fәlәstin muxtariyyәti әrazisindә seçkilәrdә qәlәbә qazandı:

•

2000
2004
2008
2006
2002

423 Neçәnci ildә İsraillә FAT arasında Fәlәstin muxtariyyәtinin yaradılması haqqında saziş imzalandı:

•

1992
1994
1993
1995
1996

424 Neçәnci ildә Fәlәstin Milli Şurası müstәqil Fәlәstin dövlәtinin yaradıldığını elan etdi:

•

1986
1990
1988
1989
1987

425 1980ci ildә:

•

Misirin prezidenti Ә. Sadat suiqәsd nәticәsindә öldürüldü
Әrәbİsrail müharibәsindә İsrail ilk dәfә mәğlub oldu
İsraillә Misir arasında KempDevid sazişi imzalandı
İsrail Qüds şәhәrini özünün “vahid vә bölünmәz” paytaxti elan etdi
FAT yaradıldı

426 Fәlәstin Azadlıq Tәşkilatı yaradıldı:

•

1969
1964
1968
1965
1966

427 İsrail neçәnci ildә FAT ilә bağladığı sazişә görә Fәlәstin torpaqlarının 30 %ni boşaltmağı öhdәsinә
götürdü:

•

1996
1998
1997
1995
1993

428 әrәbİsrail münaqişәsi әrzindә İsrail ilk dәfә mәğlub oldu:

•

1967
1978
1977
1975
1973

429 Misirin әrәb Dövlәtlәri Birliyindәn çıxarılmasının sәbәbi:

•

Fәlәstin qaçqınları üçün keçidlәri bağlaması
Misirin Süveyş kanalını millilәşdirmәsi
İsraillә KempDevid sazişini imzalaması
ABŞla yaxınlaşması
Sinay yarımadasını İsrailә güzәştә getmәsi

430 Hansı sazişә әsasәn Fransa әlcәzairin müstәqilliyini tanıdı:

•

Lateran
Evian
Qahirә
Paris
Kiuvest

431 SSRİnin әfqanıstana müdaxilәsinin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Әfqanıstanda BMT sülhmәramlı qüvvәlәrinin yerlәşdirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilmәsi
SSM2 müqavilәsinin ABŞ senatı tәrәfindәn ratifikasiyasının dayandırılması
ABŞ taxılının SSRİyә satılmasına qadağa qoyulması
1980ci il Moskva olimpiadasının boykot edilmәsi
BMT Baş Mәclisi Sovet ordusunun Әfqanıstandan çıxarılmasını tәlәb edәn qәtnamә qәbul edilmәsi

432 1988ci ildә Cenevrә sazişinin şәrtlәrinә aid deyil:

•

Sovet ordusu Әfqanıstandan çıxarılmalıdır
Hakimiyyәt uğrunda mübarizәni dayandırmaq mәqsәdilә Әfqanıstanda ali hakimiyyәtin Siyasi Şuraya verilmәsi
Qaçqınların geri qaytarılmasına şәrait yaradılmalıdır
Әfqanıstanla Pakistan birbirinin daxili işinә qarışmamalıdır
Hәrbi müdaxilәdәn imtina olunmalıdır

433 SSRİ ilә Çin arasında Damansk adasında hәrbi toqquşma baş verdi:

•

1979
1969
1968
1967
1966

434 Yaponiya neçәnci ilә qәdәr ABŞ işğalı altında qaldı:

•

1949
1953
1952
1951
1955

435 Neçәnci ildә Çin vә Yaponiya arasında diplomatik münasibәtlәr bәrpa olundu:

•

1952
1972
1971
1970
1974

436 SSRİ ilә Yaponiya arasında müharibә vәziyyәtinin aradan qaldırılması haqqında sәnәd imzalandı:

•

1957
1953
1952
1956
1955

437 3D siyasәtinin prinsiplәrinә aid deyil:

•

Sәrhәdlәrin demarkasiyası
Nasist tәşkilatlarının qadağan olunması
Demokratik vә sülhsevәr dövlәt qurmaq
Silahlı qüvvәlәrin lәğvi
Hәrbi canilәrin cәzalandırılması

438 Antihitler koalisiyasının ümumi hәrbi strategiyasının әsasları hazırlandı:

•

Moskva konfransında
DumbartonOks konfransında
Tehran konfransında
Atlantika xartiyasında
Krım konfransında

439 Krım konfransına aid deyil:

•

Şәrqi Prussiya torpaqlarının SSRİ vә Polşa arasında bölünmәsi
Almaniyadan alınacaq tәzminat
Cәnubi Saxalin,Kuril adalarının SSRİyә verilmәsi

SSRİnin yeni qәrb sәrhәdlәrinin tanınması
Azad edilmiş Avropa haqqında bәyannamә imzalanması

440 Bitәrәflik haqqında qanun ABŞda neçәnci ildә qәbul edildi:

•

1939
1936
1933
1935
1937

441 Antiqlobalistlәrә qarşı hökumәt tәrәfindәn ilk dәfә odlu silahdan istifadә olundu:

•

Melburn2000
Nitsa2000
Hötenburq2001
Genuya2001
London1999

442 Antiqlobalist hәrәkatda insan tәlәfatı ilә nәticәlәnәn ilk nümayiş:

•

Nitsa2000
Hötenburq2001
Evian2003
Genuya2001
Sietl1999

443 Hansı ölkәdә münaqişәdә girov götürüılmüş uşaqlardan döyüşçü kimi istifadә olunub:

•

Әfqanıstan
Uqanda
Suriya
Çeçenistan
Abxaziya

444 Dnestryanı Respublika hansı ölkәdә separatçı rejimdir:

•

Polşa
Moldova
Rusiya
Ukrayna
Belarus

445 Krım Muxtar respublikası hansı ölkәlәr arasında mübahisә obyektidir:

•

Rusiya vә Belarus
Ukrayna vә Rusiya
Moldova vә Belarus
Ukrayna vә Moldova
Rusiya vә Moldova

446 Beynәlxalq tribunal yaradıldı:

•

”ӘlQaidә” vә “Taliban” üzvlәrinin mühakimәsi üçün
Bosniyalıları qәtl etmiş serb canilәrini mühakimә etmәk üçün
Terrorçuları mühakimә etmәk üçün
II d. m. dәn sonra faşist canilәrini mühakimә etmәk üçün
Etnik münaqişәlәrdә kütlәvi qırğın silahından istifadә edәnlәri cәzalandırmaq üçün

447 ABŞın daxili siyasәtinә aid deyil:

•

Keynsçilik
”Yeni xәtt”
Makkartizm
Nudizm
Reyqanomika

448 1969cu ilә aiddir:

•

3 mәkanda nüvә sınaqlarını qadağan edәn ABŞSSRİBöyük Britaniya müqavilәsi
Vyetnam müharibәsinin başa çatması
N. Xruşovun ABŞa rәsmi sәfәri
SSRİ vә ABŞ arasında SSM1 müqavilәsinin imzalanması
Kosmosa ilk insan uçuşu

449 Kosmosun hәrbilәşdirilmәsiUlduz müharibәlәrı ideyası aiddir:

•

C. Buş(ata)
N. Xruşov
L. Brejnev
İ. Stalin
R. Reyqan

450 Müharibәdәn sonra dünyanın 80 %i Amerika nümunәsindә qurulacaq ifadәsi aiddir:

•

V. Vilson
C. Marşall
H. Trumen
F. Ruzvelt
C. Buş(ata)

451 Atom diplomatiyası aiddir:

•

R. Reyqan
H. Trumen
D. Eyzenhauer
F. D. Ruzvelt
C. Karter

452 ABŞa ilk dәfә rәsmi sәfәr etmiş Sovet dövlәt başçısı:

•

Y. Andropov
İ. Stalin
N. Xruşov
L. Brejnev
M. Qorbaçov

453 Nüvә silahının yayılmaması müqavilәsinә görә CAR neçәnci qrupa aiddir:

•

III
IV
II
I
V

454 NATOnun hәrbi tәşkilatından çıxmışdı:
Niderland

•

İtaliya
Fransa
Böyük Britaniya
Belçika

455 Rusiyada I Çeçen müharibәsi başa çatdı:

•

1994
1997
1995
1996
1999

456 Rusiyada I Çeçen müharibәsi hansı danışıqlarla başa çatdı:

•

Moskva
Qroznı
Xasav Yurt
Mahaçqala
Budyonovsk

457 XX әsrin 70ci illәrinә aid deyil:

•

Praqa baharı
SSRİnin Әfqanıstana müdaxilәsi
SSM2 müqavilәsi
SSM1 müqavilәsi
Vyetnam müharibәsinin sonu

458 Bunlardan hansı Soyuq müharibә dövrünә aid deyil:

•

Kosovo böhranı
Karib böhranı
Berlin böhranı
Koreya müharibәsi
”Praqa baharı”

459 Nüvә silahının yayılmaması haqqında müqavilәyә görә 4cü qrupa hansı ölkәlәr aiddir:

•

Nüvә silahı yaratmaq imkanı vә arzusu olmayan dövlәtlәr
Nüvә silahı yaratmağa çalışan dövlәtlәr
Qeyrirәsmi nüvә dövlәtlәri
Rәsmi nüvә dövlәtlәri
Nüvә silahı yaratmaq imkanı olan,lakin bundan imtina edәn dövlәtlәr

460 Qeyrirәsmi dialoqa üstünlük verilir:

•

NATOda
Kollektiv tәhlükәsizlikdә
Ümumi tәhlükәsizlik konsepsiyasında
Әmәkdaşlığa әsaslanan tәhlükәsizlikdә
İkitәrәfli tәhlükәsizlik konsepsiyasında

461 Amerika politoloqu Lippmana görә dövlәt o zaman tәhlükәsiz vәziyyәtdә olur ki:

•

Güclü orduya malik olur
Müharibәdәn qaçmaq naminә öz maraqlarını qurban vermәyә mәcbur olmur
Dünyanın strateji bölgәlәrindә maraqlarını qoruya bilir
Böyük dövlәtlәrin siyasәtinә uyğun siyasәt yürüdür

Qonşu ölkәlәrlә heç bir münaqişәli vәziyyәt olmur

462 Dövlәtin milli tәhlükәsizliyininn tәmin olunması siyasәtinin formalaşdırılması vә reallaşdırılmasında
iştirak etmir:

•

Dövlәt tәhlükәsizlik orqanları
Beynәlxalq tәşkilatlar
Parlament
Dövlәt başçısı
Hökumәt

463 Tәhlükәsizlik termini elmi dövriyyәyә gәlib:

•

Rusiya
ABŞ
Avropa
SSRİ
Asiya

464 Azәrbaycan Respublikasının Milli tәhlükәsizlik haqqında qanunu qәbul olunub:

•

2005
2004
2002
1999
1995

465 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması vasitәlәrinә aid deyil:

•

Ekoloji
İqtisadi
Siyasi
Hәrbi
Hüquqi

466 Milli tәhlükәsizliyin әsas obyekti vә subyekti kimi çıxış edir:

•

BMT
Cәmiyyәt
İnsan
Dövlәt
Ordu

467 Milli tәhlükәsizlik sahәsindә fәaliyyәt:

•

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

468 Hizbullah tәşkilatı hansı ölkәnin әrazisini İsrail işğalından qurtarmağa çalışır:

•

Suriya
İordaniya
Misir
Livan
Fәlәstin

469 Nüvә silahının yayılmaması müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:

•

Nüvә dövlәtlәri başqa dövlәtlәrә nüvә daşıyıcı qurğuları verә bilmәzlәr
Nüvә dövlәti başqa dövlәtә nüvә silahı yaratmaqda kömәk etmәmәlidir
Nüvә dövlәtlәri kosmosun qeyrihәrbi mәnimsәnilmәsinә çalışmalıdır
Nüvә dövlәti başqa dövlәtә nüvә silahı satmamalıdır
Dövlәtlәr nüvә enerjisinә yalnız MAQATEnin nәzarәti ilә nail ola bilәrlәr

470 Nüvә silahının yayılmaması müqavilәsindә 2ci qrupa aiddir:

•

İran
CAR
Әlcәzair
Braziliya
İsrail

471 Nüvә silahının yayılmaması müqavilәsinә görә dövlәtlәr neçә qrupa bölünür:

•

6
4
5
3
2

472 İlk dәfә canlı bombadan istifadә etmişdir:

•

Hizbullah
Taliban
Tamil İlam pәlәnglәri
ӘlQaidә
Çeçen mücahidlәri

473 Transsәrhәd tәhlükәsi yaranır:

•

Regionda müharibә başlayarsa
Sәrhәdlәri yaxınlığında münaqişә ocağı yaranarsa
Qonşu dövlәtin tәcavüzü ilә
Qohum etnik qrupun mәhvi ilә bağlı
Qonşu dövlәtdәn qaçqın axını olarsa

474 BMT nizamnamәsinin 2ci maddәsi nәzәrdә tutur:

•

B/x tribunalın tәsis olunmasını
Dövlәtin daxili işlәrinә qarışmağı qadağan edir
Miqrantların öz ölkәsinә mәcburi deportasiyasını
Zәrurәt olduğu halda nüvә silahından istifadә etmәyi
Sülh üçün tәhlükә yaranarsa hәmin dövlәtә qarşı blokada tәtbiq olunmasını

475 Avropa Şurasının idarә olunmasında әsas prinsip:

•

Demokratik Avropa demokratik dünya demәkdir
Avropa avropalılar üçün
Ümumavropa evi yaradaq
İnsan haqlarının qorunması bütün dünya ictimaiyyәtinin әsas vәzifәsidir
Tәhlükәsiz Avropadan tәhlükәsiz dünyaya

476 2001ci ildә Aİnın sammiti zamanı ölkәyә antiqlobalist nümayişçilәrin axınının qarşısını almaq üçün
İsveç hökumәti hansı addımı atmağa mәcbur oldu:

•

Ordunu döyüş hazırlığı vәziyyәtinә gәtirdi
Şengen azad hәrәkәt zonası haqqında müqavilәni müvәqqәti dayandırdı
Nümayişçılәrә qarşı silah tәtbiq edәcәyini elan etdi
Ölkәyә turistlәrin gәlişinә müvәqqәti qadağa qoydu
Ölkәdә fövqәladә rejim elan etdi

477 Antiqlobalistlәr hansı hadisәdәn sonra öz fәaliyyәtlәrindә radikallığı azaltmağa çalışırlar:

•

2010cu il Kopenhagen sammitindәn sonra
2008ci il maliyyә böhranından sonra
SSRİnin süqutundan sonra
2003cü ildә ABŞın İraqa müdaxilәsindәn sonra
2001ci il 11 sentyabr hadisәlәrindәn sonra

478 Avropa İttifaqının yaradılmasını nәzәrdә tutan müqavilә:

•

Reykyavik
Maastrix
Vyana
Cenevrә
Amsterdam

479 Bloklara qoşulmamaq hәrәkatının 10 maddәdәn ibarәt prinsipi hansı konfransda qәbul edildi:

•

Belqrad
Dehli
Bandunq
Qahirә
Budapeşt

480 Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatının yaradılması haqqında müqavilә hansı sammitdә imzalandı:

•

Minsk
Kişinyov
Astana
Kiyev
Aşqabad

481 Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatı yarandı:

•

2004
2001
2002
2003
2005

482 Avstriyanın bitәrәfliyi tanındı:

•

1955
1951
1954
1953
1959

483 Antiqlobalistlәrin öz fәaliyyәtindә radikallığı azaltmağa çalışmasının sәbәbi:
Böyük dövlәtlәrin cәza tәdbirlәrini güclәndirmәsi
Beynәlxalq terrorozmin artması
Böyük dövlәtlәrin qlobal problemlәri hәll etmәyә çalışması

•

•

Onların terrorçularla eynilәşdirilmәsi tәhlükәsi
Qlobal problemlәrin kәskinliyinin azalması

484 Misir Süveyş kanalını millilәşdirdi:

•

1967
1997
1955
1956
1993

485 Hansı ölkәni dünyanın әn böyük demokratiyası adlandırırlar:

•

Çin
Hindistan
Yaponiya
Böyük Britaniya
ABŞ

486 Polşa,Macarıstan,Çexiya neçәnci ildә NATOya üzv oldu:

•

1999
2000
1997
1998
2002

487 Qlobal sahәdә tәhlükәsizliyin tәmin olunmasını çәtinlәşdirәn amillәrә aid deyil:

•

Qanunsuz miqrasiyanın artması
İEOÖdә sәnayenin ekstensiv inkişafı
Antiqlobalist hәrәkatın güclәnmәsi
Yoxsulluğun artması
Tәbii ehtiyatların tükәnmәsi

488 Tәdqiqatçılar nәyi hәrbi,siyasi,iqtisadi silaha bәrabәr hesab edirlәr:

•

Әqli mülkiyyәt cinayәtkarlığını
Piratlığı
Qanunsuz miqrasiyanı
Yoxsulluğu
İnternet cinayәtkarlığını

489 3 D siyasәti hansı ölkәyә münasibәtdә hәyata keçirildi:

•

Çin
Almaniya
İtaliya
Polşa
Yaponiya

490 Yeni Şәrq siyasәtinin prinsiplәrinә aid deyil:

•

Şәrqi Avropa ölkәlәri ilә münasibәtlәri normallaşdırmaq
ADRi tanımaq
Yaranmış qüvvәlәr nisbәtinә hörmәt etmәk
”Soyuq müharibә”dәn imtina etmәk
SSRİ ilә sәrhәdlәri dәqiqlәşdirmәk

491 1951ci ilә aiddir:

•

AFRin Aİna daxil olması
Almaniyada işğal rejiminin lәğvi
Berlin divarının tikilmәsi
Yaponiya ilә SSRİ arasında sülh müqavilәsinin imzalanması
AFRin NATOya daxil olması

492 NATOnun ilk qurucularına aid deyil:

•

Norveç
İsveç
Fransa
Böyük Britaniya
Danimarka

493 Ölkәlәrin NATOya daxil olma ardıcıllığı: 1.Kanada 2.AFR 3.Yunanıstan 4.Polşa 5.İspaniya

•

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

494 Tarixdә nüvә ehtiyatının bir hissәsinin mәhv edilmәsi haqqında ilk saziş:

•

1974cü il ABŞSSRİ müqavilәsi
1976cı il SSM2 müqavilәsi
1972ci il SSM1 müqavilәsi
1963cü ildә ABŞ,SSRİ vә B. Britaniya arasında nüvә sınaqlarının qadağan olunması haqqında müqavilә
1988ci il yaxın vә orta mәnzilli raketlәrin lәğvi haqqında müqavilә

495 ARda ilk ombudsmanın seçilmәsi:

•

2004
2003
2001
2000
2002

496 Qara dәniz boğazlarının rejimi hansı konfransda müәyyәnlәşdi:

•

Evian
Montre
Vaşinqton
Lozanna
Rapallo

497 Tәbii ehtiyatların beynәlxalq bölgüsü nәdir:

•

Onlarıın dünya әhalisi arasında bәrabәr bölgüsü
Onların ÜTT tәrәfindәn müәyyәn olunmuş şәrtlәrlә alqısatqısı
Onların ölkәlәr arasında alqı vә satqısı
Onların tarixәn müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşmәsi
Onların BMT tәrәfindәn müәyyәn olunmuş şәrtlәrlә alqısatqısı

498 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafının әsas istiqamәtlәrinә aiddir:
TMKların inhisarçı mövqeyi

•

İqtisadi inteqrasiya
İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşması
Kapitalın yerdәyişmә tempinin sürәtlәnmәsi
Demokratiklәşmә

499 Beynәlxalq әmәk bölgüsü formalarına aiddir:

•

Beynәlxalq ixtisaslaşma
Beynәlxalq inteqrasiya
TMKların yaranması
Tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsi
Beyin axını

500 XIX әsrdә sәnaye çevrilişinә qәdәr beynәlxalq әmәk bölgüsünün әsasında dayanırdı:

•

Ölkәlәrin iqlim şәraiti
Kapitalla tәmin olunmaqdakı fәrqlәr
Müxtәlif regionlarda istehsalın tarixi әnәnәlәri
Cәmiyyәtin siyasi quruluşu
Ölkәlәrin coğrafi mövqeyi

501 Bәşәriyyәtin qlobal problemlәri haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur: A. Bu gün insanların bir
bioloji növ kimi hәyatda qalması üçün real tәhlükә var B. Yaşamaq üçün bәşәriyyәt ciddi şәkildә әtraf
mühitin mühafizәsi ilә mәşğul olmalıdır

•

A variantı qismәn doğrudur
Hәr iki variant doğrudur
A variantı doğrudur
B variantı doğrudur
Heç bir variant doğru deyil

502 Son 10 ildә 6 milyon insanın tәlәf olduğu 120dәn çox hәrbi münaqişәnin baş vermәsi hansı
problemlәrin kәskinlәşmәsinin göstәricisidir:

•

Lokal
Qlobal
İqtisadi
Etnik
Konfessional

503 Hansı qlobal problem siyasi problemdir:

•

Demoqrafik partlayış tәhlükәsi
Savadsız insanlarının sayının çox olması
Atmosferin çirklәnmәsi
Qlobal müharibә tәhlükәsi
Dünyanın iqtisadi inkişaf zolaqlarına bölünmәsi

504 Müasir dünyanın bütövlüyü vә qarşılıqlı asılılığı halhazırda nәyi tәmin edir:

•

Heç bir variant doğru deyil
Kommunikasiya vә informasiya vasitәlırinin dәyişmәsi
Bütün dünyada hüquqi dövlәtin vahid qanunlarının tәtbiqi
Planetin bütün әhalisinin savadsızlığının lәğvi
Bütün bәşәriyyәtin mәnәvi normaların tәkmillәşdirilmәsinә çalışması

505 Qloballaşma haqqında doğru fikir hansıdır: A. Kütlәvi kommunikasiyanın inkişafı müasir dünyanı bütöv
edir B. Bütün qlobal problemlәr iqtisadi inteqrasiyanın nәticәsidir

•

A fikri qismәn doğrudur
Yalnız B fikri doğrudur
Heç bir fikir doğru deyil
Hәr iki fikir doğrudur
Yalnız A variantı doğrudur

506 Hansı proses qloballaşma elementlәrinә aid deyil:

•

Әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
Qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi
Texnikanın,o cümlәdәn hәrbi texnikanın inkişafı
Kommunikasiya vasitәlәrinin inkişafı
Milli mәdәniyyәtlәrin inkişafı

507 Qloballaşmanın nәticәlәrinә aid deyil:

•

Yeni texnologiyaların tәtbiqinin sürәtlәnmәsi
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
Beynәlxalq rәqabәtin tәsiri ilә ixtisaslaşmanın artması
TMK müәssisәlәrindә istehsalın artması
Elmi tutumlu istehsalın azalması

508 1. Qloballaşma haqqında hansı fikir doğrudur: A. Bütün qlobal proseslәr beynәlxalq әlaqәlәrin
artmasının nәticәsidir B. Kütlәvi kommunikasiyasının inkişafı müasir dünyanı bütöv edir

•

Hәr iki variant qismәn doğrudur
Hәr iki variant doğrudur
Yalnız B variantı doğrudur
Yalnız A variantı doğrudur
Heç bir variant doğru deyil

509 Cәmiyyәtin Elmi –texniki tәrәqqi dövründә inkişaf mәsәlәlәrini öyrәnәn beynәlxalq ictimai tәşkilat:

•

Avropa Şurası
YUNESKO
BMT
Paris klubu
Roma klubu

510 Qlobal problemlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Postsәnaye dövrünә qәdәm qoymuş ölkәlәrin birgә fәaliyyәti nәticәsindә hәll oluna bilәr
Yalnız inkişaf etmiş ölkәlәrә aiddir
Bәşәriyyәtin mәhvinә gәtirib çıxara bilәr
Planetar xarakter daşıması
Yalnız bütün dövlәtlәrin vә xalqların birgә sәylәri sayәsindә hәll oluna bilәr

511 Müasir cәmiyyәtin qlobal problemlәrinә aid deyil:

•

Yoxsulluq
Elmin intensiv inkişafı
Dünya müharibәsi tәhlükәsi
Terrorçu tәşkilatların fәaliyyәti
Әtraf mühitin çirklәnmәsi

512 Müasir dünyanın xarakteristikası haqqında düzgün fikri seçin:
Qlobal problemlәrin hәlli uğrunda bütün dövlәtlәr әmәkdaşlıq edir
Qlobal ziddiyyәtlәr müasir dünyanın simasını müәyyәnlәşdirir

•

Müasir dünya zddiyyәtli olduğu üçün bütöv ola bilmәz
Müasir dünya bütöv vә ziddiyyәtsizdir
Müasir dünya bütövlüyü vә ziddiyyәtli olması ilә xarakterizә olunur

513 Hәllindәn bәşәriyyәtin taleyinin asılı olduğu problemlәr kompleksi adlanır:

•

Qlobal
İqtisadi
Elmitexniki
İnteqrasiya
Ekoloji

514 Qloballaşmanın nәticәlәri haqqında doğru fikir hansıdır:

•

Qloballaşma subyektiv prosesdir
Qloballaşma ayrıayrı regionların iqtisadi geriliyinә sәbәb olaraq iqtisadiyyata mәnfi tәsir göstәrir
Qloballaşma cәmiyyәtin inkişafına tәsir göstәrmir
Qloballaşma yalnız müsbәt nәticәlәrә malikdir
Qloballaşma ziddiyyәtli nәticәlәrә malikdir

515 Qlobal problemlәrin tәzahürlәrinә aiddir:

•

Şirin su ehtiyatlarının tükәnmәsi
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin inkişaf etmiş ölkәlәrә borclarının artması
Maliyyә sisteminin böhranı
İstehsalın aşağı düşmәsi
Müharibә vә sülh mәsәlәlәri

516 Qlobal ekoloji problemdir:

•

Kütlәvi qırğin silahının yayılması
Bioloji növlәrin müxtәlifliyinin azalması
Planetin bir sıra regionlarında hәdsiz yoxsulluq
Qlobal terrorizm tәhlükәsi
Bir sıra ölkәlәrdә demoqrafik artımın azalması

517 Bәşәriyyәtin qlobal problemlәri:

•

Böyük dövlәtlәrin yaratdığı problemlәrdir
Hәmişә әsrlәrin ayrıcında meydana gәlir
Tarixin vaxtaşırı peyda olan vә yoxa çıxan tәzahürlәridir
Bәşәriyyәtin daimi müşayiәtçisidir
Tarixi inkişafın müasir mәrhәlәsindә meydana gәlmişdir

518 Şimal vә Cәnub probleminin mahiyyәti:

•

Beynәlxalq terror tәşkilatları şәbәkәsinin formalaşması
Mәdәni müxtәlifliyin artması
Miqrasiyanın artması
Tәbii ehtiyatların tükәnmәsi
Planetin regionlarının iqtisadi inkişaf sәviyyәlәri arasında uçurumun olması

519 Müasir dünyanın bütövlüyü tәzahür edir:

•

Bürqütblü dünyanın formalaşmasında
Dövlәtlәrn vә xalqların qarşılıqlı әlaqәsindә
Xarici ticarәtin daxili ticarәt üzәrindә üstünlüyü üzәrindә
Etnosların yaşadıqları әrazinin dövlәt sәrhәdlәri ilә üstüstә düşmәsindә
Ölkәlәr arasında ziddiyyәtlәrin olmasında

520 Müasir dünyanın qlobal problemlәrinә aiddir:

•

RusiyaUkrayna qarşıdurması
Bir sıra ölkәlәrdә antidemokratik rejimlәrin saxlanması
Aksiyaların qiymәtinin fond birjalarında aşağı düşmәsi
Lokal müharibәlәr,dünyanın bir sıra regionlarında “qaynar nöqtәlәr”in qalması
Dünya bazarlarında neftin qiymәtinin aşağı düşmәsi

521 XX әsrin 70ci illәrindә qloballaşmaya zәmin yaradan amil:

•

Proteksionizm
Valyuta tәnzimlәnmәsi
SSRİdә durğunluq hallarının artması
ATӘTin yaranması
Azad ticarәt

522 Transmilli korporasiyaların fәaliyyәti hansı sahәdә qloballaşmaya aiddir:

•

Sosial
Siyasi
Maliyyә
İqtisadi
Mәdәni

523 Qloballaşmanın mәnfi nәticәlәrinә aid deyil:

•

Dövlәtlәrin iqtisadiyyatda vә siyasәtdә radikal hәrәkәtlәrinin qarşıısını almaq üçün sanksiyaların tәtbiqinin
mümkünlüyü
İnkişaf etmiş aparıcı dövlәtlәrin tәsirinin artması
Milli mәdәniyyәtlәrin zәiflәmәsi
Yerli istehsalın zәiflәmәsi
İstehlakın vahid standartlarının tәtbiqi

524 Hansı beynәlxalq tәşkilatın fәaliyyәti siyasi qloballaşma prosesi ilә bağlıdır:

•

MAQATE
BMT
BVF
ÜTT
YUNESKO

525 Müasir dünyanın qlobal problemlәrinә aiddir:

•

İqtisadi inteqrasiyanın güclәnmәsi
Planetin regionlarının inkişaf sәviyyәlәri arasında ciddi fәrqin olması
Sәnaye çevrilişinin başa çatması
Elmin intensiv inkişafı
Yeni dövlәtlәrarası birliklәrin yaranması

526 Mәdәniyyәt sahәsindә qloballaşmanın sübutlarından biridir:

•

İqtisadi inteqrasiya
Dünya praktikasına tәhlükәsizliyin yeni mexanizmlәrinin tәtbiqi
Bütün KİVdә reklamın güclü axını
Beynәlxalq turizmin inkişafı
Azad ticarәt

527 Qloballaşmanın iqtisadi strukturuna aid deyil:

•

Avropa Şurası

•

Dünya bankı
Beynәlxalq Valyuta fondu
Ümumdünya Ticarәt tәşkilatı
Avropa Birliyi

528 Eyni cür landşaftlar etnosun inkişafını lәngidir,müxtәlif cür landşaftlar isә etnosun inkişafına tәkan verir.
Bu nәzәriyyәni tәsdiq edәn fikirlәrә aid deyil:

•

Müxtәlif cür landşaftlar insanları dәrin bilik vә tәcrübә ilә zәnginlәşdirir
Müxtәlif cür landşaftlar insanlar arasında münaqişәlәrin yaranmasına mane olur
Müxtәlif cür landşaftlar idarәçiliyin,mәdәniyyәtin,sivilizasiyaların müxtәlif sistemlәrinin yaranmasını tәmin edir
Eynicür landşaft insanları iqtisadiyyatın vә hәyat tәrzinin bir formasına alışdırır
Müxtәlif cür landşaftlar insanları hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif vasitәlәrini mәnimsәmәyә mәcbur edir

529 Qloballaşma proseslәri hansı sahәlәrdә daha çox tәzahür edir:

•

Münaqişәlәrin hәlli
Demokratiklәşmә
Silahlanma vә terrorçuluq
Kütlәvi mәdәniyyәt,maliyyә,KİV
KİV,idman,demokratiklәşmә

530 BMTnin ixtisaslaşmış qurumudur:

•

Beynәlxalq Mәhkәmә
Tәhlükәsizlik Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
Baş Assambleya
Beynәlxalq Valyuta Fondu

531 Dünyada dezinteqrasiya proseslәrinin tәzahür etdiyi hadisәlәrә aid deyil:

•

Sivilizasiyalar arasında ziiddiyyәtlәr
Müharibәlәr
Bütün variantlar aiddir
SSRİnin dağılması
Bir sıra ölkәlәrin qloballaşma proseslәrindәn tәcrid olunması

532 Avropadakı inteqrasiya birliklәrinә aid deyil:

•

NATO
Avropa İttifaqı
ATӘT
Avropa Şurası
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatı

533 Dünyanın davamlı inkişafının әsas amillәrinә aid deyil

•

Tәbii sistemlәrin inkişaf balansı
Süni sistemlәrin inkişaf balansı
Müasir insanların hәyat fәaliyyәtinin tәmin olunması
Gәlәcәk insan nәsillәrinin hәyat fәaliyyәtinin tәmin olunması
Bütün variantlar aiddir

534 Müasir dövrdә ölkәnin açıq iqtisadiyyata malik olması onun hansı proseslәrdә iştirakı ilә ölçülür:

•

Bütün cavablar doğrudur
Dünya inteqrasiya prosesindә
Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtindә

Dünyadakı miqrasiya proseslәrindә
Beynәlxalq ticarәtdә

535 Tam açıq iqtisadiyyatın olması üçün zәruri şәrt:

•

Ölkә daxilindә iqtisadi azadlıq
İqtisadiyyatın şәffaflığı
Milli sәrhәdlәrin lәğvi
Ölkә vә onun subyektlәrinin dünya inteqrasiya proseslәrindә iştirakı
Gömrük tarif vә mәhdudiyyәtlәrinin tam lәğvi

536 Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişin imzalanmasının mәqsәdi:

•

Gömrük qiymәtlәrinin artırılması
Ticarәt müharibәlәrinin aparılması
Bütün cavablar doğrudur
Proteksionist baryerlәrin azaldılması
Beynәlxalq Valyuta Fondunun yaradılması

537 BMTnin 2000ci ildәki yubiley sammitindә Kofi Annanın qlobal problemlәrin hәllindә irәli sürdüyü
prioritet mәsәlәlәrә aid deyil:

•

Yeni bir beynәlxalq tәşkilat yaradılması
Dünyada yoxsulluğun lәğvi
Müharibәlәrdәn vә sürәtlә silahlanmadan imtina olunması
BMTdә islahatlar aparılması,onun imkanlarının artırılması
Planetdә ekoloji böhranın qarşısının alınması

538 Mondialist nәzәriyyә nәzәrdә tutur:

•

Xristianlığın hakim olduğu sivilizasiyanın formalaşması prosesi
ABŞın liderliyi ilә vahid dünyanın yaranması
Qüvvәlәr nisbәtinin tәmin olunduğu ikiqütblü dünya nizamının yaranması
Dövlәtlәrin lәğv olunduğu anarxıst dünyanın yaranması
Vahid ümumbәşәri sivilizasiyanın formalaşması prosesi

539 әsas qlobal problemlәrә aid deyil:

•

Kütlәvi qırğın silahının yayılmasının qarşısının alınması
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sosialiqtisadi geriliyinin aradan qaldırılması
Yoxsul ölkәlәrdә demoqrafik artımın nizamlanması
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә demoqrafik artımın nizamlanması
Ekoloji böhranın qarşısının alınması

540 MDB üzvü deyil:

•

Latviya
Tacikistan
Moldova
Ukrayna
Türkmәnistan

541 Qlobal iqtisadiyyatın ilk böhranı olmuşdur:

•

20002002
19971999
19931997
19982000
20062008

542 Qloballaşmanı әks etdirәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Mәrkәzdәnqaçma meyllәrinin artması
Mәdәniyyәtlәrin,dinlәrin,sivilizasiyaların qarşılıqlı әlaqәsi
Dövlәtlәrin iqtisadiyyatlarının birbirindәn qarşılıqlı asılılığı
Qlobal informasiya mәkanının formalaşdırılması
İdarәçilik sistemlәrinin universallaşması

543 Sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi aktiv әhalinin bölgüsünün sәciyyәvi cәhәti:

•

Bütün cavablar doğrudur
Xidmәtlәr sahәsindә mәşğul olanların sayının artması
İqtisadi aktiv әhalinin kәnd tәsәrrüfatında çoxluğu
Kәnd tәsәrrüfatında iqtisadi aktiv әhalinin azalması vә stabilliyi
Sәnaye vә tikintidә mәşğul olanların sayının artımı

544 Müasir şәraitdә beynәlxalq әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin hansı amili milli iqtisadiyyata rәqabәtdә
üstünlük verir:

•

Coğrafi әrazi
Tәbii iqlim şәraiti
Tәbii sәrvәt ehtiyatları
Әhali sayı
İntellektual kapital

545 Dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının obyektiv әsası:

•

Miqrasiyanın artması
Ayrıayrı dövlәtlәrin iqtisadi siyasәti
Transmilli korporasiyaların fәaliyyәti
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün yaranması
Beynәlxalq tәşkilatların inkişafı

546 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün subyektlәrinә aid deyil:

•

Hәrbisәnaye kompleksi
Elmitexniki tәrәqqinin nәticәlәri üzәrindә inhisara malik olan ölkәlәr
Maliyyә qrupları
Transmilli banklar
Maddi vә enerjitutumlu mәhsullar istehsal edәn nәhәng müәssisәlәr

547 Birqütblü dünya sistemini sәciyyәlәndirәn cәhәtdir:

•

Müxtәlif güc mәrkәzlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi
Qlobal problemlәrin daha sürәtli hәlli
Dünyanın müxtәlif güc mәrkәzlәri arasında nüfuz dairәlәrinә bölünmәsi
Dünya ölkәlәrinә ikili standartlarla yanaşma
BMTnin hakim rolu

548 Birqütblü dünya sisteminin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

Digәrlәrini kölgәdә qoyan bir güc mәrkәzinin mövcudluğu
Liderin öz dәyәr vә qaydalarını başqa ölkәlәrә qәbul etdirmәsi
Lider tәrәfindәn insan hüquqlarının vә azadlıqlarının qorunması
Lider tәrәfindәn dünya ölkәlәriinin “özününkü”lәrә vә “yad”lara bölünmәsi
Liderin milli maraqlarının qlobal maraqlarla eynilәşdirilmәsi

549 BMTnin ixtisaslaşmış qurumu deyil:

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
MAQATE
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Qırmızı Xaç vә Aypara Tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı

550 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә TMKların fәaliyyәtinin mәnfi nәticәsi ola bilәr:

•

İşsizliyin azalması vә yeni iş yerlәrinin açılması
Başqa ölkәlәrdәn texnoloji asılılığın güclәnmәsi
Rәqiblәrin kәnarlaşdırılması mәqsәdilә strateji müәssisәlәr üzәrindә nәzarәt
Rәqiblәrin kәnarlaşdırılması mәqsәdilә strateji müәssisәlәr üzәrindә nәzarәt
Elmitexniki tәrәqqinin stimulu kimi rәqabәtin güclәnmәsi

551 Milli iqtisadiyyatın açıq xarakterinin yüksәldilmәsinә kömәk edәn tәdbir:

•

Daxili bazarın müdafiәsi
Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsindә mәhdudiyyәtlәrin götürülmәsi
Gömrük inzibatçılığının mürәkkәblәşdirilmәsi
Keyfiyyәt vә sertifikatlaşdırmanın beynәlxalq standartlarına keçid
ÜTTna üzv olmaq

552 Dünyada bazar iqtisadiyyatına malik güclü inkişaf etmiş ölkәlәrin sayı:

•

4
15
30
12
25

553 ABŞ vә Rusiya hansı sahәlәrdә әmәkdaşlıq edirlәr:

•

Münaqişәlәrin hәlli
Demokratiklәşmә
Beynәlxalq terrorizmlә mübarizә
Qaçqınlar problemi
İqtisadiyyatın liberallaşması

554 Qloballaşmanı әks etdirәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Mәdәniyyәtlәr vә dinlәrin qarşılıqlı tәsiri
Qlobal informasiya mәkanının formalaşması
Lokal münaqişәlәrin artması
Hәyat tәrzinin,idarәçilik sistemlәrinin standartlaşdırılması
Dövlәtlәrin iqtisadiyyatının qarşılıqlı asılılığı

555 Böyük coğrafi kәşflәrin nәticәlәrinә aid deyil:

•

Müstәmlәkә sisteminin yaranması
Atlantik okeanı sahili ölkәlәrin dünya siyasәtindә rolunun güclәnmәsi
Varyaqlardan yunanlara su yolunun istifadәsi
Yer kürәsi müxtәlif әrazilәrinin Avropa ölkәlәri tәrәfindәn mәnimsәnilmәsi
Dünya idarәçiliyinin Avrosentrik sisteminin yaranması

556 Bipolyar sistemdәn müasir beynәlxalq münasibәtlәr sisteminә keçidi xarakterizә edir:
Müxtәlif güc mәrkәzlәrinin formalaşması
Mübahisәlәrin dinc yolla nizamlanması
BMTnin rolunun artması

•

Münaqişәlәrin getdikcә azalması
Birqütblü dünyanın formalaşması

557 Mondialist nәzәriyyәnin әsas cәhәtlәrinә aid deyil:

•

Qәrb liberal qaydaları әsasında qlobal bazarın yaradılması
Dünya hökumәtinin,parlamentinin,Konstitusiyasının yaradılması
Hamısı aiddir
Dünya birliyinin әrazidövlәt tәşkilindәn imtina
Dövlәtlәrin öz suverenliyindәn imtina etmәsi

558 Dünyanın davamlı inkişaf nәzәriyyәsinin әsas müddәalarından biri deyil:

•

Alternativ enerji mәnbәlәrinin tәtbiqi
Şimal vә Cәnub ölkәlәrinin sosialiqtisadi inkişafında fәrqlәrin aradan qaldırılması
İqtisadi inkişaf sosial yönümlü olmalıdır
Resurslara qәnaәt edәn texnologiyanın tәtbiqi
Yüksәk mәhsuldarlığa imkan verәn geni dәyişdirilmiş mәhsulların becәrilmәsi

559 BMTnin әsas funksiyasıdır:

•

Dünyada aclığın vә yoxsulluğun lәğvi
Sülhün vә tәhlükәsizliyin tәminatı
Qaçqınların vәtәnlәrinә qaytarılması
Suveren dövlәtlәrin sayının artırılması
Dünyada aclığın vә yoxsulluğun lәğvi

560 BMTnin әsas orqanlarından biridir:

•

YUNESKO
YUNİSEF
Qaçqınlarla iş Komitәsi
İqtisadi vә sosial Şura
MAQATE

561 Qloballaşmanın beynәlxalq münasibәtlәrdә düzәliş olunmasını zәruri etdiyi prinsiplәrә aid deyil:

•

Dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq
Dövlәtin әrazi bütövlüyünün qorunması
Dövlәtlәrin suveren bәrabәrliyi
Münaqişәlәrin hәllindә güc metodlarından imtina olunması
BMTnin әsas mәsuliyyәt daşıyan beynәlxalq tәşkilat olması

562 Qloballaşmanın dövlәtlәr üçün müsbәt tәsirlәrinә aid deyil:

•

Öz iqtisadiyyatını yeni texnologiyalar әsasında müasirlәşdirir
Beynәlxalq әmәk bölgüsündә öz yerini tapmağa kömәk edir
Hәyatın bütün sahәlәrindә idarәçiliyin qabaqcıl metodlarından istifadәni stimullaşdırır
Bütün cavablar doğrudur
Milli mәdәniyyәtlәrin qorunub saxlanmasına imkan verir

563 Müasir dünyada dezinteqrasiya amillәrinә aid deyil:

•

Müharibәlәr vә silahlı münaqişәlәr
Müxtәlif regional tәşkilatların yaranması
Sivilizasiya fәrqlәri
Sosialiqtisadi vә siyasi inkişafdakı fәrqlәr
Separatçılıq

564 Antiqlobalistlәrin tәlәblәrinә aiddir:

•

Ölkәlәrin inkişafında qeyribәrabәrliyin aradan qaldırılmasına şәrait yaradan әdalәtli qloballaşma
Heç bir cavab doğru deyil
Bütün dünyada kommunizm qurulmasını
Bütün dünyanın Amerika nümunәsindә inkişafı
Bütün planet әhalisi arasında tәbii sәrvәtlәrin bәrabәr bölgüsü

565 ÜTT fәaliyyәt prinsiplәrinә aid deyil:

•

Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsinin yalnız ÜTT qaydaları әsasında aparılması
Ölkәlәrin ticarәt siyasәtinin proqnozlaşdırılan olması
Dünya ticarәtinin liberallaşdırılması
Diskriminasiyasız ticarәt
Proteksionist tәdbirlәrin güclәndirilmәsi

566 Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Saziş nәzәrdә tutur:

•

Beynәlxalq ticarәtin prinsip vә qaydaları
b vә d variantları doğrudur
Beynәlxalq ticarәtdә iştirak edәn ölkәlәrin siyahısı
Ticarәtin tәnzimlәnmәsinin qeyritarif metodlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Gömrük tariflәrinin siyahısı

567 Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının әsasını tәşkil edir:

•

İkili tәyinatlı texnologiyanın ötürülmәsinin qadağan olunması haqqında saziş
Ayrıayrı ölkәlәrin proteksionist siyasәti
1975ci ildә ATӘTin yaranması
Mülkiyyәt hüquqlarının bölgüsü haqqında saziş
1994cü il tariflәr vә ticarәt haqqında baş saziş

568 Dünya bazarının hansı sahәlәri üçün daha yüksәk proteksionizm sәciyyәvidir:

•

Maliyyә
Qiymәtli kağızlar bazarı
Konsaltinq
Bank xidmәtlәri
Turizm

569 Proteksionizm müvәqqәti tәdbir kimi nә üçün zәruridir:

•

İqtisadi qazanc
Ölkәnin rifah halının yüksәlmәsi
İnhisarlaşmanın qarşısının alınması
Yeni sahәlәrin müdafiәsi
İstehsaldakı dayanmaların ixtisarı

570 Hәr hansı şirkәtin transmilli korporasiya hesab olunması üçün zәruri olan amil:

•

Milyardlarla dollar gәlirin olması
İqtisadiyyatda inhisara malik olması
Doğru cavab yoxdur
İki vә daha çox ölkәdә şöbәsinin olması
İllik dövriyyәsi 1 milyon dollardan az olmamalı

571 Transmilli korporasiyaların әsas cәhәtlәrinә aid deyil:
İstehsal miqyaslarında qәnaәt

•

İstehsal fәaliyyәtinin diversifikasiyası vә dünya bazarının ayrıayrı seqmentlәrinin mәnimsәnilmәsi
Dünya bazarında qız filiallar şәbәkәsi vasitәsilә möhkәmlәnmә
Birbaşa xarici sәrmayә qoyuluşunun hәyata keçirilmәsi
İstehsalın iqtisadi şәrtlәrin daha münasib olduğu ölkәlәrdә yerlәşdirilmәsi

572 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәtә davamlılığını tәmin edәn qazanılmış üstünlüklәrә
aiddir:

•

Elmitexniki inkişafın sәviyyәsi
İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılması sәviyyәsi
İşçilәrin ixtisaslaşması
Yüksәk investisiya fәallığı
Bütün variantlar aiddir

573 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin edәn qazanilan üstünlüklәrә aiddir:

•

Әhalinin yüksәk mobilliyi
Elmitexniki inkişafın sәviyyәsi
Әlverişli geosiyasi vәziyyәt
Әhali sayı
Bütün variantlar aiddir

574 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin edәn tәbii amillәrә aiddir:

•

Yüksәk investisiya fәallığı
Әhali sayı
İşçilәrin ixtisaslaşması
Ucuz işçi qüvvәsi
İnkişaf etmiş infrastruktur

575 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәt üstünlüyünü tәmin edәn tәbii amillәrә aid deyil:

•

Zәngin tәbii sәrvәtlәr
Әlverişli geosiyasi vәziyyәt
Әhali sayı
Әlverişli iqlim şәraiti
Ucuz işçi qüvvәsi

576 Müasir şәraitdә milli iqtisadiyyatın rәqabәtә davamlılığını tәmin edәn cәhәtlәrә aid deyil:

•

Tәbii iqlim şәraiti
Әhali sayı
Әhali miqrasiyası
İntellektual kapital
Tәbii sәrvәtlәrin ehtiyatları

577 Bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәrә aiddir:

•

Heç biri aid deyil
Günәş enerjisi
Bitki örtüyü
Su mәnbәlәri
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları

578 Çәtin bәrpa olunan tәbii resurslara aid deyil:

•

Tәbii qaz
Meşәlәr
Nadir heyvan növlәri

Qiymәtli balıq növlәri
Hamısı aiddir

579 Bәrpa olunmayan tәbii resurslara aiddir:

•

Qiymәtli balıq növlәri
Tәbii qaz
Meşә massivlәri
Hamısı aiddir
Günәş enerjisi

580 Çәtin bәrpa olunan tәbii resurslara aiddir:

•

Meşә tәsәrrüfatı
Әlvan metal filizi
Qara metal filizi
Mineral yataqları
Daş kömür

581 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәaqabәt üstünlüyünü tәmin edәn tәbii amillәrә aid deyil:

•

Ucuz işçi qüvvәsi
İşçilәrin ixtisaslaşması
İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılması sәviyyәsi
Elmitexniki inkişafın sәviyyәsi
Heç biri aid deyil

582 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

Bütün variantlar doğrudur
İşçi qüvvәsinin vә xammal mәnbәlәrinin diversifikasiyası
İstehsal prosesinin birlәşmәsi
İstehsal prosesinin bölgüsü
BMTnin iqtisadi siyasәti

583 Belә inteqrasiya tәşkilatı var:

•

Brüssel klubu
Moskva klubu
Paris klubu
Madrid klubu
Cenevrә klubu

584 Eksport kvotasının sәviyyәsi nәyin göstәricisidir:

•

İstehsal sahәlәri üzrә beynәlxalq ixtisaslaşmanın sәviyyәsi
Ölkәnin elmitexniki inkişafının sәviyyәsi
İqtisadiyyatın açıqlığının sәviyyәsi
İstehsalın kooperasiya sәviyyәsi
Ölkәnin xarici iqtisadi әlaqәlәrinin xarakteri

585 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәtә davamlılığını artıran qazanılmış üstünlüklәrә aid deyil:

•

Әhali sayı
Zәngin tәbii sәrvәtlәr
Әlverişli geosiyasi vәziyyәt
Әlverişli iqlim şәraiti
Heç biri aid deyil

586 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәtә davamlılığını artıran qazanılmış üstünlüklәrә aid deyil:

•

Hamısı aiddir
İnkişaf etmiş infrastruktur
Elmitexniki inkişafın sәviyyәsi
Әhali sayı
İşçilәrin ixtisaslaşması

587 Müasir dövrdә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların rolu:

•

Әhәmiyyәtsizdir
Әvvәlki kimi qalır
Artır
Azalır
Birmәnalı cavab vermәk çәtindir

588 Qloballaşma proseslәrini beynәlxalq inteqrasiya proseslәrindәn mahiyyәtcә fәrqlәndirәn cәhәt:

•

Bütün variantlar doğrudur
Sosialiqtisadi proseslәrin vә subyektlәrin daha geniş spektrini әhatә edir
Qarşısıalınmaz obyektiv prosesdir
Ölkәlәrin sosialiqtixadi inkişafında qeyribәrabәrliyi artırır
Bütövlükdә dünya iqtisadiyyatı üçün birmәnalı olmayan nәticәlәrә sәbәb olan daha mürәkkәb vә ziddiyyәtli prosesdir

589 Qloballaşmanı lәngidәn amillәrә aid deyil:

•

Bәzi ölkәlәrin avtarkiya siyasәti yürütmәsi
Kiçik dövlәtlәrin aparıcı dövlәtlәrin diqtәsi altına düşmәk istәmәmәsi
Dünya iqtisadiyyatının liberallaşması
Ölkәlәrin sosialiqtisadi inkişafının qeyribәrabәrliyi
Sosial rifah sәviyyәsindә fәrqlәrin olması

590 Qloballaşma proseslәrindәn әn az faydalana bilәn ölkәlәr:

•

Heç biri
Dünya bazarına tәbii xammal çıxaran ölkәlәr
Sosialiqtisadi inkişafı yüksәk olan ölkәlәr
Mübadilә strukturunda qabaqcıl texnologiyaların üstün olduğu ölkәlәr
Dünya birliyi ilә mübadilәsindә bәrpa olunmuş resursların üstün olduğu ölkәlәr

591 Dünya tәsәrrüfatının qloballaşmasının әsas cәhәti:

•

Qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi
Xarici borc problemlәrinin hәll olunmaması
Dünya iqtisadiyyatında TMKların rolunun artması
Xarici ticarәtin liberallaşması
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәnzimlәyici rolunun artması

592 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın daha yüksәk sәviyyәsi hansı ölkәlәr arasında mümkündür:

•

Heç biri
Sadә istehlak malları istehsal edәn ölkәlәr
Әnәnәvi sәnaye mәhsulları istehsal edәn ölkәlәr
Aqrarxammal ölkәlәri
İstehsal strukturu diversifikasiya olmuş ölkәlәr

593 Müasir dünya iqtisadiyyatının әsas cәhәtlәrinә aid deyil:
Vahid beynәlxalq “konveyer” istehsalının olması

•

Yeni qlobal problemlәrin yaranması
Milli iqtisadiyyatların unikallığının vә özünәmәxsusluğunun itmәsi
İnkişafın xarici iqtisadi vә milli amillәri arasında dәqiq sәrhәdlәrin olmaması
İqtisadi inkişafda ölkәlәrin avtarkiya siyasәtinә meyl etmәsi

594 Dünya tәsәrrüfatının müasir inkişaf tendensiyalarına aid deyil:

•

Çoxqütblü dünya sisteminin yaranması
İnformasiya vә әlaqә vasitәlәrinin inqilabi inkişafı
Bazar şәraitindә dünya istehsalının artması
Ölkәlәr arasında daimi iqtisadi әmәkdaşlıqda maddi maraqların artması
Beynәlxalq rәqabәtin artması

595 Beynәlxalq әmәk bölgüsünә aid deyil:

•

Miqrasiya
Beynәlxalq әmәk kooperasiyası
Beynәlmilәllәşmә
Beynәlxalq ixtisaslaşma
İnteqrasiya

596 Dünya iqtisadiyyatının formalaşmasının obyektiv әsasıdır:

•

ABŞın dünya liderliyi
Beynәlxalq tәşkilatların inkişafı
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Ayrıayrı dövlәtlәrin iqtisadi siyasәti
TMKların fәaliyyәti

597 Beynәlxalq әmәk bölgüsündә ölkәlәrin rәqabәtә davamlılığını tәmin edәn tәbii amillәrә aiddir:

•

Zәngin tәbii sәrvәtlәr
Әlverişli geosiyasi vәziyyәt
Әhali sayı
Әlverişli iqlim şәraiti
Bütün variantlar aiddir

