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0705y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0705y Dünya iqtisadiyyatı
1 2008 dünya maliyyә böhranı hansı sektordan başlamışdır?

•

hamısı
Texnoloji sektordan
Neft sektorundan
Bank sektorundan
Avtomobil sektorundan

2 Neftin dünya bazarında ucuzlaşması şәraitindә dünyadakı әsas neft ölkәlәrindә hansı ortaq iqtisadi proses
müşahidә olunur

•

Heç biri
Sosial problemlәrini daha tez hәll edirlәr
Bu ölkәlәrin inkişafı sürәtlә davam edir
Neft ölkәlәrinin milli valyutası devalvasiyaya uğrayır
hamısı

3 1980ci il borc böhranında ABŞın müәyyәn etdiyi әsas mәqam hansı idi?

•

Zәngin ölkәlәrin daha da varlanması
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inkişafının lәngimәsi
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә inkişafın daha da artması
İnkişaf etmәkdә olan dünyanın çiçәklәnmәsindә real fayda var
Yoxsul ölkәlәrin daha da yoxsullaşması

4 Dünyanın әsas problemlәrindәn biri nәdir?

•

hamısı
Yoxsulluğun az olması
Toplumsal bәrabәrlik
Yoxsulluq
Tәbii resurslardan düzgün istifadә

5 İqtisadi inkişafın topluma әsas tәsir siyasәti hansıdır?

•

Hәrbi sahәyә ayrılan miqdarın çoxaldılması
Heç biri
hamısı
Bәrabәrsizliyin aradan qaldırılması
Uğurlu sosial siyasәt

6 "Qlokallaşma" nәdir?

•

Heç biri
Qloballaşma prossesindә yuxarı doğru yüksәliş
Qloballaşmanın aşağı trendә doğru getmәsi
Qloballaşma vә lokal müxtәlifliklәrin bir yerdә mövcud olacağı vә birbirini formalaşdıracağı vәziyyәt
hamısı

7 Dünya üzrә kommunikasiyanın güclәnmәsi qloballaşma prosesinә necә tәsir edir?
hamısı
Qloballaşmanı zәiflәdir
Qloballaşmanı stabil saxlayır

•

1/98

22.12.2016

•

Qloballaşmanı daha da sürәtlәndirir
Qloballaşmada yeni trendlәr yaradır

8 Dünya üzrә turizm sektorunun әsas xüsusiyyәtlәrini seçin: 1. Sürәtlә inkişaf edir 2. Zәif inkişaf edir 3.
Dünya ÜDMin tәxminәn 12%ni tәşkil edir. 4. Dünya ÜDMdә çox kiçik paya sahibdir 5. Bu sektor üçün
siyasi stabillik çox mühimdir

•

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

9 TMKların әsas satınalmalarını hansı xidmәt növü tәşkil edir?

•

heç biri
Tәhsil xidmәtlәri
Turizm xidmәtlәri
Biznes xidmәtlәri
Mәdәniyyәt xidmәtlәri

10 Bu gün dünyada әzәlә gücünü әvәzlәyәn әsas güc hanısıdır?

•

heç biri
İqtisadi bәrabәrlik
Millilәşmә
Beyin gücü
hamısı

11 Qloballaşma şәraitindә ixtisaslaşmaya aid olanı seçin

•

heç biri
İxtisaslaşmada şirkәtlәrin zәif rolu
İxtisaslaşmanın zәiflәmәsi
Mәkansal ixtisaslaşma
hamısı

12 Qloballaşma şәraitindә dünya iqtisadiyyatında xüsusi böyük paya sahib olanı seçin

•

Heç biri
Regional qurumlar
Lokal Şirkәtlәr
Transmilli şirkәtlәr (TMK)
hamısı

13 Dünya iqtisadiyyatının idarә olunduğu әsas mәrkәzi regionları seçin: 1.Qәrbi Avropa 2. Şimali Afrika 3.
Orta Asiya 4. Şimali Amerika 5. Yaponiya vә Sakit Okean ölkәlәri

•

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

14 Dünya iqtisadiyyatının idarә olunduğu 3 başlıca şәhәr hansılardır?
Sindey, Tokyo, Pekin
Berlin, Paris, London
Pekin, Tokyo, London

•
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•

Nyu York, London, Tokyo
Vaşinqton, Tokyo, Berlin

15 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin birbaşa xarici investisiya siyasәtlәrinin son dövrünә xas olan xüsusiyyәti
seçin

•

Heç biri
Periferiya ölkәlәrә yönlәndirilәn investisiyanın hәcmini artırırlar
İnkişaf etmiş ölkәlәrә investisiya yatırırlar
Artıq daha çox bir birinә investisiya yatırırlar
Afrika regionuna investisiyanı artırırlar

16 ABŞın bәzi böyük şirkәtlәri öz istehsallarını hansı regiona köçürmüşlәr?

•

Avstraliya
Avropa
Afrika
Asiya
Orta Asiya

17 ABŞın әsas maliyyә mәrkәzi hansı ştatdır?

•

Florida
Çikaqo
Vaşinqton
Nyu York
Alyaska

18 1990cı illәrdә maliyyә axını hansı istiqamәtdә hәrәkәt etmәyә başlamışdır?

•

Yoxsul ölkәlәrdәn zәngin ölkәlәrә
Zәngin ölkәlәrdәn yoxsul ölkәlәrә
Şәrq ölkәlәrindәn qәrb ölkәlәrinә
Neft ölkәlәrindәn qәrbә
Heç biri

19 1980ci ildә yaşanan borc böhranında Beynәlxalq Valyuta Fondunun әsas mәqsәdi nә idi? 1. İqtisadi
artımın bәrpası 2. İqtisadi artımı lәngitmәk 3. Hökumәtin iqtisadiyyatda rolunu artırmaq 4. borclu ölkәlәrin
xarici gәlirlәrini artırmaq 5. әmtәә vә xidmәt ixracını genişlәndirmәk

•

Heç biri
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 4, 5
1, 3, 5

20 1980ci illәrdә baş verәn hansı hadisә dünyanın әsas ölkәlәrinin iqtisadi strategiyasında dәyişikliklәr etdi?

•

hamısı
Sosial böhran
Böyük müharibә bphranı
Borc böhranı
Demoqrafik böhran

21 Dünya iqtisadiyyatının әsas problemlәrindәn biri hansıdır?
Heç biri
İqtisadi bәrabәrlik
İqtisadi strukturlarda oxşarlıqlar

•
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•

İqtisadi strukturlarla böyük fәrqliliklәr
Hәyat standartlarının yaxınlığı

22 Beynәlxalq Valyuta Fondunun әsas fәalyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Heç biri
Ölkәlәrin inkişaf tempinin sürәtinin azalmasına
Ölkәlәrin maliyyә instututlarının azaldılmasına
Ölkәlәrә kreditlәr ayırmaq
hamısı

23 II dünya müharibәsindәn sonra dünya ölkәlәrinin ÜDMi necә dәyişmişdir?

•

Cüzi şәkildә artmışdır
Stabil qalmışdır
Azalmışdır
Kәskin artmışdır
Cüzi şәkildә azalmışdır

24 Dünyada әn aşağı maaşla işlәmәyә mәcbur olan region hansıdır?

•

Mәrkәzi Avropa
Şimali Amerika
Qәrbi Avropa
Afrika
Mәrkәzi Amerika

25 Uşaq ölümlәri vә aclıq kimi problemlәr әsasәn hansı regionlarda müşahidә olunur?

•

Heç biri
Avropa
Şimali Amerika
Afrika vә Latın Amerikası
Avstraliya

26 Dünyanın müqayisәdә daha yaxşı yaşayan regionu hansıdır?

•

Heç biri
Cәnubi Amerika
Şimali Afrika
Avropa Regionu
Qafqaz regionu

27 Dünyanın әn yoxsul yaşayan regionu hansıdır?

•

Orta Asiya
Mәrkәzi Avropa
Qәrbi Avropa
Afrika regionu
Şimali Amerika

28 Әsas inkişaf problemlәrindәn biri hansıdır?

•

Heç biri
Kiçik vә orta sahibkarlığın yüksәk inkişafı
Gәlir bәrabәrliliyi
Kütlәvi yoxsulluq
hamısı
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29 Atmosferdә yığılan çirklәndiricilәr nәyi yaradırlar?

•

Heç biri
Dünyada temperaturun enmәsini
Meşә sahәlәrinin artmasını
İstixana effektini
hamısı

30 Hindistan, Haiti, İndoneziya vә s. Kimi kasıb әhalisi olan ölkәlәrdә meşәlәrin qırılması nә ilә әlaqәdardır?

•

Heç biri
Kağız istehsalı
Mebel istehsalı
Odun tәdarükü
hamısı

31 Gәlәcәkdә iqtisadi artımı tәhdid edәcәk әsas kompanentlәr hansılardır? 1. Gәlirin bәrabәr paylanılması 2.
Enerji tәklifindәki azalma 3. Resurs bolluğu 4. Resurs mәhdudiyyәti 5. Ekoloji deqradasiya

•

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

32 Dünya ekologiyası nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
Hava vә su
Yalnız havanın çirklәnmәsi
Yalnız meşәçilik
Hava, su vә hәyatın tәbii sistemlәri arasındakı әlaqә

33 İnsanların hәyat keyfiyyәtinin ölçülmәsi zamanı nәzәrә alınan әsas sahәlәr hansılardır? 1. Tәhsil 2.
Sәhiyyә 3. Şans oyunları 4. Sosial sferalar 5. Zәif nәqliyyat sistemi

•

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

34 Dünya iqtisadiyyatında inkişafın әn әsas mәqsәdi nәdir?

•

Bәrabәrsizlik yaratmaq
İnsanların hәyat keyfiyyәtini artırmaq
Heç biri
hamısı
Toplumsal fәrqliliyi ortaya qoymaq

35 Әmtәә bazarı nәlәrdәn ibarәt olur?

•

Böyük şirkәtlәr
Yalnız alıcılardan
Alıcı vә satıcılardan
Yalnız satıcılardan
Heç biri

36 Resurs bazarı әmtәә vә xidmәt istehsalı üçün nәlәri tәmin edir?
5/98

22.12.2016

•

Heç biri
Yalnız kapital
Yalnız torpaq
Yalnız әmәk
Kapital, torpaq vә әmәk

37 Resurs bazarlarını başqa necә adlandırırlar

•

Heç biri
İstehlak bazarı
Istehsal amillәri bazarı
Qiymәtli kağızlar bazarı
Enerji bazarı

38 Ev tәsәrrüfatları ilә firmaları bir araya gәtirәn mexanizmlәr hansılardır?

•

Qiymәtli kağızlar bazarı vә banklar
Resurs bazarı vә әmtәә bazarı
hamısı
Heç biri
Resurs bazarә vә maliyyә institutları

39 Kültürün vә istehlakın qloballaşmasına nәlәri misal gәtirә bilәrik?

•

Heç biri
ABŞln әksәr qida şirkәtlәrinin dünya üzrә yayılması
Musiqinin dünya üzrә yayılması
Qәrb mәrkәzli mәhşur restoran şәbәkәlәrin dünya üzrә yayılması
hamısı

40 Dünya iqtisadiyyatını daha inteqrasiyalı edәn proseslәr necә adlanır?

•

Heç biri
Asılılıq
Beynәlxalq Ticarәt
Qloballaşma
Tәmәrküzlәşmә

41 ABŞ hansı hadisәlәrdәn sonra dünyanın tәk supergücünә çevirildi?

•

Heç biri
İkinci dünya müharibәsindәn sonra
Birinci dünya müharibәsindәn sonra
Soyuq müharibә başa çatandan vә Sovetlәr İttifaqı dağılandan sonra
Avropa Birliyi yaranandan sonra

42 Dünyanın әn böyük iqtisadiyyatına hansı ölkә sahibdir?

•

Böyük Britaniya
Çin
Rusiya
ABŞ
Almaniya

43 Soyuq müharibәnin bitmәsi vә ondan sonrakı hadisәlәr hansı dövrü әhatә edir?

•

1990cı il vә sonrası
1970ci il vә sonrası
1980ci il vә sonrası
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1954ci il vә sonrası
Heç biri

44 İkinci dünya әsasәn hansı ölkәlәri әhatә edirdi?

•

Orta şәrq
ABŞ vә Qәrbi Avropa
Avstraliya vә Afrika
Sovetlәr İttifaqı vә Şәrqi Avropa
Orta Asiya vә Afrika

45 Birinci qrup dünya ölkәlәrinin әhalisi әsasәn hansı sinifә aid әhali tәbәqәsidir?

•

hamısı
Yüksәk sinif әhali
Aşağı sinif әhali
Orta sinif әhali
heç biri

46 Birinci qrupa aid olan ölkәlәr hansı ölkәlәrdir?

•

Heç biri
Geri qalmış ölkәlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
İnkişaf etmiş dünya ölkәlәri
Müstәmlәkәyә çeviirilmiş ölkәlәr

47 Soyuq müharibә dövründә dövlәtlәr tәsnifatına görә neçә qrupa ayrılmışlar?

•

6.0
4.0
2
3
5.0

48 Kapitalist iqtisadi sistemi necә xarakterizә etmәk olar?

•

hamısı
Kapitalist iqtisadi sistemdә bazar münasibәtlәri zәif inkişaf etmişdir
Bu sistemdә mәrkәzi zәngin ölkәlәrin periferiya ölkәlәri üzәrindә tәsir yoxdur
XVI әsrdә Qәrbi Avropada yaranan vә 400 illik inkişaf tarixinә malik olan çoxdövlәtli iqtisadi sistemdir
Çox az ölkә bu sistemә sahibdir

49 Beynәlxalq iqtisadi sistemi hәm dә necә adlandırmaq olar?

•

Heç biri
Beynәlxalq ticarәt sistemi
Beynәlxalq maliyyә
Beynәlxalq siyasi sistem
hamısı

50 Beynәlxalq iqtisadi sistem ümumilikdә nәlәri әhatә edir? 1. Kapital axını 2. Beynәlxalq ticarәt 3.
Texnologiyanın yayılması 4. İnformasiya axını 5. Әmәyin bölgüsü

•

Heç biri
1, 3, 4
1, 2, 3
Hamısı
1, 2, 5
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51 Dünya iqtisadiyyatındakı mövcud problemlәri daha dәrindәn anlamaq vә onların hәlli yollarını tapmaq
üçün dünya әhalisi әvvәla nәyi dәrk etmәlidir?

•

Heç biri
Beynәlxalq siyasi sistem
Beynәlxalq maliyyә
Beynәlxalq iqtisadi nizam
Beynәlxalq ticarәt

52 Aşağıdakılardan hansılar dünya iqtisadiyyatının hal hazırda üzlәşdiyi әsas problemlәrdәndir? 1. Borc 2.
İşsizlik 3. Gәlirlәrin tam bәrabәr paylanması 4. Hәr kәsin işlәr tәmin olunması 5. Yoxsulluq

•

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

53 Hansı variant iqtisadi coğrafiyada beşinci analtik mәsәlә olan sosial әlaqәlәrin formlaşmasına aid edilә
bilәr?

•

Heç biri
Sosial münasibәtlәr dünyaya müxtәlif baxışların әn azı biri әsasında formalaşır
Әhali, kapital vә mәhsullar hәrәkәt edir
Sosial münasibәtlәr dünyaya müxtәlif baxışların әn azı biri әsasında formalaşır
hamısı

54 Hansı variant iqtisadi coğrafiyada dördüncü analitik mәsәlә olan mәdәniyyәt vә şüur formalaşmasına aid
edilә bilәr?

•

hamısı
Әhali, kapital vә mәhsullar hәrәkәt edir
İnsan vә tәbiәt әlaqәsi ikitәrәfli yola malik küçәyә bәnzәyir
Mәdәniyyәt insanların “hәyat yoludur”
heç biri

55 Hansı variant iqtisadi coğrafiyada üçüncü analtik mәsәlә olan insan fәaliyyәtinә aid edilә bilәr?

•

hamısı
İnsan vә tәbiәt әlaqәsi ikitәrәfli yola malik küçәyә bәnzәyir
Mәdәniyyәt insanların “hәyat yoludur”
Әhali, kapital vә mәhsullar hәrәkәt edir
heç biri

56 Hansı variant iqtisadi coğrafiyada ikinci analtik mәsәlә olan mәkanlar sisteminә aid edilә bilәr?

•

Heç biri
Bütün coğrafiyalar müәyyәn tarixәn inşa edilmişdir, bütün tarixlәr dә bәlli bir mәkanda üzә çıxır
İnsan vә tәbiәt әlaqәsi ikitәrәfli yola malik küçәyә bәnzәyir
Әhali, kapital vә mәhsullar hәrәkәt edir
hamısı

57 Hansı variant iqtisadi coğrafiyada birinci analitik mәsәlә olan mәkanın öyrәnilmәsinә aid edilә bilәr?

•

Heç biri
Mәdәniyyәt insanların “hәyat yoludur”
Әhali, kapital vә mәhsullar hәrәkәt edir
Bütün coğrafiyalar müәyyәn tarixәn inşa edilmişdir, bütün tarixlәr dә bәlli bir mәkanda üzә çıxır
Sosial münasibәtlәr dünyaya müxtәlif baxışların әn azı biri әsasında formalaşır
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58 Әsas iqtisadi inkişaf problemlәrini seçin: 1. Gәlir bәrabәrsizliyi 2. Ekoloji problemlәr 3. Yoxsulluğun
aşağı hәddi 4. Sәrvәt bәrabәrsizliyi

•

hamısı
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 2, 4
1, 3

59 Dünyanın inkişafının әsas mәqsәdi nәdir?

•

heç biri
Dünya ölkәlәri üzrә fәrqi daha da artırmaq
Yalnız böyük dövlәtlәrin maraqlarını tәmin etmәk
Dünya üzrә insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
hamısı

60 Qloballaşmaya xas olmayanı seçin

•

hamısı
Telekommunikasiya
Transmilli şirkәtlәr
İnvestisya fәaliyyәtlәrinin mәhdudlaşdırılması
Birbaşa xarici investisiyalar

61 Kapitalist iqtisadiyyatlarda әn mühim şәrt nәdir?

•

Xidmәtin effektivliyi
Nәqliyyat vasitәlәri
İstehsal vasitәlәri
Mәnfәәt
Resurs yığımı

62 Kapitalist iqtisadi sistem nә zaman vә hansı coğrafi bölgәdә yaranmışdır?

•

Heç biri
XVII әsrdә Avropada
XVIII әsrdә Amerikada
XV vә XVI әsrlәrdә Qәrbi Avropada
XVII әsrdә Asiyada

63 Kapitalizmә xas olan xüsusiyyәti seçin

•

Resurs bazarları (istehsal amillәri bazarı) әmtәә vә xidmәt istehsalı ü.ün kapital, torpaq vә әmәyi tәmin edir
Kapitalizm özәl mülkiyyәtә әsaslanır
Kapitalizm – iqtisadi, sosial, siyasi, coğrafi sistemdir
Yuxarıdakıların hamısı
Kapitalizmin әsas şәrtlәrindәn biri mәnfәәtdir

64 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya üçün 5 әsas analitik mәsәlәlәrdәndir? 1. Mәkanәn öyrәnilmәsi
vacib deyil 2. Hәr bir mәkan mәkanlar sisteminin bir parçasıdır 3. Insan fәaliyyәtlәri biofiziki mәkanda
ortaya çıxır 4. Mәdәniyyәt, şüur forması iqtisadi coğrafiya üçün fundamental deyil 5. Sosial әlaqәlәrin
formalaşması coğrafiyaların başa düşülmәsini tәlәb edir

•

3, 4, 5
1, 3, 5
1, 2, 4
2, 3, 5
1, 2, 5
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65 İqtisadi coğrafiya nәyi öyәrnir? 1. Dünya resurslarından istifadә 2. Dünyanın yaranma tarixi 3. İqtisadi
fәaliyyәtlәrin mәkan baxımından tәşkilini 4. Dünya iqtisadiyyatının coğrafi köklәrini

•

yuxarıdakıların hamısı
1, 2, 3
1, 2
1, 3, 4
1, 4

66 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya ilә әlaqәlidirlәr?

•

Istehlak
Nәqliyyat
İstehsal
yuxarıdakıların hamısı
Birbaşa xarici investisiyalar

67 Qloballaşma nәticәsindә hansı sahә daha aşağı önәmә sahib olmuşdur?

•

Beynәlxalq turizm
Transmilli korporasiyalar
Beynәlxalq maliyyә
Dövlәtlәrarası sәrhәdlәr
Birbaşa xarici investisiyalar

68 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya yanaşması üçün 5 analitik mәsәlәlәrdәndir? 1. Mәkanın
öyәrnilmәsi zamanın öyrәnilmәsi ilә eyni deyil 2. Hәr bir mәkan mәkanlar sisteminin bir parçasıdır 3.
Mәdәniyyәt iqtisadi coğrafiya üçün mühim deyil 4. İnsan fәaliyyәtlәri biofiziki mühitdә ortaya çıxır 5. Sosial
әlaqәlәrin formalaşması cәmiyyәtlәrin vә coğrafiyaların başa düşülmәsini tәlәb edir

•

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

69 Әsas iqtisadi inkişaf problemlәrini seçin: 1. Gәlir bәrabәrsizliyi 2. Ekoloji problemlәr 3. Yoxsulluğun
aşağı hәddi 4. Sәrvәt bәrabәrsizliyi

•

1, 3, 4
1, 2, 3
hamısı
1, 2, 4
1, 3

70 Dünyanın inkişafının әsas mәqsәdi nәdir?

•

heç biri
Dünya üzrә insanların hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Yalnız böyük dövlәtlәrin maraqlarını tәmin etmәk
Dünya ölkәlәri üzrә fәrqi daha da artırmaq
hamısı

71 Qloballaşmaya xas olmayanı seçin

•

hamısı
Birbaşa xarici investisiyalar
İnvestisya fәaliyyәtlәrinin mәhdudlaşdırılması
Transmilli şirkәtlәr
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Telekommunikasiya

72 Kapitalist iqtisadiyyatlarda әn mühim şәrt nәdir?

•

Xidmәtin effektivliyi
Mәnfәәt
İstehsal vasitәlәri
Nәqliyyat vasitәlәri
Resurs yığımı

73 Kapitalist iqtisadi sistem nә zaman vә hansı coğrafi bölgәdә yaranmışdır?

•

Heç biri
XV vә XVI әsrlәrdә Qәrbi Avropada
XVIII әsrdә Amerikada
XVII әsrdә Avropada
XVII әsrdә Asiyada

74 Kapitalizmә xas olan xüsusiyyәti seçin

•

Kapitalizmin әsas şәrtlәrindәn biri mәnfәәtdir
Kapitalizm – iqtisadi, sosial, siyasi, coğrafi sistemdir
Yuxarıdakıların hamısı
Kapitalizm özәl mülkiyyәtә әsaslanır
Resurs bazarları (istehsal amillәri bazarı) әmtәә vә xidmәt istehsalı ü.ün kapital, torpaq vә әmәyi tәmin edir

75 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya üçün 5 әsas analitik mәsәlәlәrdәndir? 1. Mәkanәn öyrәnilmәsi
vacib deyil 2. Hәr bir mәkan mәkanlar sisteminin bir parçasıdır 3. Insan fәaliyyәtlәri biofiziki mәkanda
ortaya çıxır 4. Mәdәniyyәt, şüur forması iqtisadi coğrafiya üçün fundamental deyil 5. Sosial әlaqәlәrin
formalaşması coğrafiyaların başa düşülmәsini tәlәb edir

•

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

76 İqtisadi coğrafiya nәyi öyәrnir? 1. Dünya resurslarından istifadә 2. Dünyanın yaranma tarixi 3. İqtisadi
fәaliyyәtlәrin mәkan baxımından tәşkilini 4. Dünya iqtisadiyyatının coğrafi köklәrini

•

yuxarıdakıların hamısı
1, 3, 4
1, 2
1, 2, 3
1, 4

77 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya ilә әlaqәlidirlәr?

•

Istehlak
Birbaşa xarici investisiyalar
yuxarıdakıların hamısı
İstehsal
Nәqliyyat

78 Qloballaşma nәticәsindә hansı sahә daha aşağı önәmә sahib olmuşdur?

•

Beynәlxalq turizm
Dövlәtlәrarası sәrhәdlәr
Beynәlxalq maliyyә
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Transmilli korporasiyalar
Birbaşa xarici investisiyalar

79 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi coğrafiya yanaşması üçün 5 analitik mәsәlәlәrdәndir? 1. Mәkanın
öyәrnilmәsi zamanın öyrәnilmәsi ilә eyni deyil 2. Hәr bir mәkan mәkanlar sisteminin bir parçasıdır 3.
Mәdәniyyәt iqtisadi coğrafiya üçün mühim deyil 4. İnsan fәaliyyәtlәri biofiziki mühitdә ortaya çıxır 5. Sosial
әlaqәlәrin formalaşması cәmiyyәtlәrin vә coğrafiyaların başa düşülmәsini tәlәb edir

•

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

80 Mükәmmәl rәqabәtli bazara aid deyil:

•

Oxşar növ mәhsulların istehsalı
Qiymәtin bazar tәlәbi vә tәklifi әsasında formalaşması
Bazara girişin azadlığı
Assimetrik informasiya
Satıcı sayının çoxluğu

81 Hansı sәnaye inqilabının baş verdiyi ölkәlәrdә gәtirdiyi dәyişikliyә aiddir?

•

Heç biri
Şәhәrlәşmәnin azalması
Әhali sayının azalması
Sәhiyyә vә tәhsil sәviyyәsinin artması
Әtraf mühitin çirklәnmәsinin azalması

82 Kapitalizm harada vә nә zaman formalaşmışdır?

•

15ci әsrin sonu, 16cı әsrin әvvәllәrindә Qәrbi Avropada
8ci, 9cu әsrlәrdә Yaxın Şәrqdә
19cu әsrin sonlarında Cәnubi Asiyada
13cü әsrdә Şimali Amerikada
17ci әsrin әvvәllәrindә Şimali Afrikada

83 Kapitalist münasibtәlәrinin ilkin formalaşdığı bölgә haradır?

•

ABŞ
Çin
Orta Şәrq
Şimali İtaliya
Hindistan

84 Sәnaye inqilabı ilә bağlı hansı fikir doğru deyil?

•

3cü Dünya ölkәlәri hәlә dә sәnayelәşmә dövrünü tamamlamamışlar
Böyük Britaniya sәnaye inqilabının ilk baş verdiyi ölkәdir
Yaponiya ilk sәnayelәşmә dövrünü yaşayan ilk şәrq ölkәsidir
Fikirlәrin hamısı doğrudur
Rusiya 1920ci illәrә qәdәr sәnayelәşmә dövrünü tamamilә keçirmәmişdir

85 Aşağıdakılardan hansı fikir müstәmlәkәçiliyә aid deyil?
Yerli (aborigen) millәtlәrin mәhv edilmәsi
Müstәmlәkәlәrdә ibtidaki istehsal istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
Liman şәhәrlәrinin önәminin daxildәki şәhәrlәrdәn yüksәk olması
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•

İkili cәmiyyәtlәrin tәşәkkülü
Bütün cavablar müstәmlәkәçiliyә aiddir

86 Müstәmlәkәçilyin süqutuna aiddir:

•

Latın Amerikasında ilkin süqut
Fәrqli ölkәlәrә müstәqilliyә fәrqli şәkildә nail oldular
Mәrkәzperiferiya modelindә göstәrildiyi kimi, hәlәdә qlobal olaraq Cәnubun Şimaldan әmtәә bazarları
baxımından asılılığı davam edir
Hamısı
I vә II Dünya müharibәlәri sonrası dünyanın çox hissәsindә müstәmlәkәçiliyin süquqtu

87 Hansı fikir yanlışdır?

•

Bütün cavablar yalnışdır
Latın Amerikasında müstәmlәkәçiliyin ilkin süqutu
Müstәmlәkә sistemindә olan ölkәlәr müstәqilliyә fәrqli istiqamәtlәrdәn nail oldular
Bütün cavablar doğrudur
Dünya müharibәlәrindәn sonra müstәmlәkәçiliyin süqutu

88 Hansı müstәmlәkәçiliyin tәsirlәrinә aid edilә bilmәz?

•

Bütün cavablar doğrudur
Milli dövlәtlәrin formalaşması
İkili cәmiyyәtlәrin yaranması
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün sürәtlәnmәsi
Mәdәni Qәrblәşmә

89 Hansı feodalizmә xas cәhәtlәrdәn biri ola bilmәz:

•

Doğru cavab yoxdur
Avropada kilsәnin ictimai institut kimi yüksәk tәsir imkanları
istehsalda vә cәmiyyәt hәyatında әnәnәlәrin üstün rol oynaması
sәnaye işçisi sinfi
Tәhkimçilik

90 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Kapitalizmә qәdәr barter ticarәtin әsas forması idi
Rәqabәt vә özәl sektor kapitalist münasibәtlәrinin әsas atributlarıdır
Bazarlar kapitalist münasibәtlәrinin formalaşması ilә ortaya çıxan institutdur
Kapitalist münasibәtlәrinin mәrkәzindә dursa da, pul kapitalizmә qәdәrki dövrlәrdә dә mövcud olub

91 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bәzi tarixçilәr sürәtlә yayılan vәba xәstәliyini kapitalizmin yaranma sәbәblәrindәn biri kimi qeyd edirlәr
Kapitalizmin ilkin formalaşma mәskәnlәri kimi Şimali İtaliya şәhәrdövlәtlәri qeyd oluna bilәr
Kapitalist istehsal formasiyasının hәrәkәtverici amili әnәnәvi qaydalara әsaslanmasıdır
Protestant dini cәrәyanın kapitalist münasibәtlәrinin ortaya çıxmasında ideoloji rolu olmuşdur

92 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
İngiltәrә sәnaye inqilabının ilkin baş verdiyi ölkәdir
Vattın buxar maşınını sәnaye inqilabının әsas hәrәkәtverici qüvvәsi hesab etmәk olar
Sәnaye inqilabı әhali artımını zәiflәtdi
Sәnaye inqilabının nәticәlәri Maltusun tezislәrini yanlış çıxartdı
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93 Sәnayә inqilabının daha erkәn baş verdiyi bölgә hansıdır?

•

Rusiya
Almaniya
Yaponiya
İngiltәrә
İtaliya

94 Gildiya nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Orta әsr zadәganlarının siyasi titulu
Orta әsrlәrdә universitetlәrin tәmәrküzlәşdiyi bölgәlәr
Orta әsr sәnәtkar ittifaqları
Tәhkimçi kәndli

95 Mükәmmәl rәqabәtli bazarlara aid deyil:

•

Doğru cavab yoxdur
Assimmetrik informasiya
Bazara girişin asan olması
Satıcıların qiymәt üzәrindә tәsiri yoxdur
İnformasiya әldә olunması problemsizdir

96 Monopsoniya nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
İnhisarçı rәqabәtin olduğu bazar
Bir satıcının olduğu bazarlar
Bir alıcı vә çoxlu satıcının olduğu bazarlar
İnhisarın olduğu bazar

97 Kapitalist münasibtәlәrinin ilkin formalaşdığı bölgә haradır?

•

Orta Şәrq
Şimali İtaliya
ABŞ
Hindistan
Çin

98 Sәnaye inqilabı ilә bağlı hansı fikir doğru deyil?

•

Yaponiya ilk sәnayelәşmә dövrünü yaşayan ilk şәrq ölkәsidir
Fikirlәrin hamısı doğrudur
3cü Dünya ölkәlәri hәlә dә sәnayelәşmә dövrünü tamamlamamışlar
Rusiya 1920ci illәrә qәdәr sәnayelәşmә dövrünü tamamilә keçirmәmişdir
Böyük Britaniya sәnaye inqilabının ilk baş verdiyi ölkәdir

99 Aşağıdakılardan hansı fikir müstәmlәkәçiliyә aid deyil?

•

Yerli (aborigen) millәtlәrin mәhv edilmәsi
İkili cәmiyyәtlәrin tәşәkkülü
Liman şәhәrlәrinin önәminin daxildәki şәhәrlәrdәn yüksәk olması
Müstәmlәkәlәrdә ibtidaki istehsal istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
Bütün cavablar müstәmlәkәçiliyә aiddir

100 Müstәmlәkәçilyin süqutuna aiddir:
Mәrkәzperiferiya modelindә göstәrildiyi kimi, hәlәdә qlobal olaraq Cәnubun Şimaldan әmtәә bazarları
baxımından asılılığı davam edir
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•

Fәrqli ölkәlәrә müstәqilliyә fәrqli şәkildә nail oldular
Latın Amerikasında ilkin süqut
Hamısı
I vә II Dünya müharibәlәri sonrası dünyanın çox hissәsindә müstәmlәkәçiliyin süquqtu

101 Hansı fikir yanlışdır?

•

Bütün cavablar yalnışdır
Bütün cavablar doğrudur
Müstәmlәkә sistemindә olan ölkәlәr müstәqilliyә fәrqli istiqamәtlәrdәn nail oldular
Latın Amerikasında müstәmlәkәçiliyin ilkin süqutu
Dünya müharibәlәrindәn sonra müstәmlәkәçiliyin süqutu

102 Hansı müstәmlәkәçiliyin tәsirlәrinә aid edilә bilmәz?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәdәni Qәrblәşmә
Beynәlxalq әmәk bölgüsünün sürәtlәnmәsi
İkili cәmiyyәtlәrin yaranması
Milli dövlәtlәrin formalaşması

103 Hansı feodalizmә xas cәhәtlәrdәn biri ola bilmәz:

•

Doğru cavab yoxdur
sәnaye işçisi sinfi
istehsalda vә cәmiyyәt hәyatında әnәnәlәrin üstün rol oynaması
Avropada kilsәnin ictimai institut kimi yüksәk tәsir imkanları
Tәhkimçilik

104 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bazarlar kapitalist münasibәtlәrinin formalaşması ilә ortaya çıxan institutdur
Rәqabәt vә özәl sektor kapitalist münasibәtlәrinin әsas atributlarıdır
Kapitalizmә qәdәr barter ticarәtin әsas forması idi
Kapitalist münasibәtlәrinin mәrkәzindә dursa da, pul kapitalizmә qәdәrki dövrlәrdә dә mövcud olub

105 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Protestant dini cәrәyanın kapitalist münasibәtlәrinin ortaya çıxmasında ideoloji rolu olmuşdur
Kapitalizmin ilkin formalaşma mәskәnlәri kimi Şimali İtaliya şәhәrdövlәtlәri qeyd oluna bilәr
Kapitalist istehsal formasiyasının hәrәkәtverici amili әnәnәvi qaydalara әsaslanmasıdır
Bәzi tarixçilәr sürәtlә yayılan vәba xәstәliyini kapitalizmin yaranma sәbәblәrindәn biri kimi qeyd edirlәr
Bütün cavablar doğrudur

106 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

İngiltәrә sәnaye inqilabının ilkin baş verdiyi ölkәdir
Vattın buxar maşınını sәnaye inqilabının әsas hәrәkәtverici qüvvәsi hesab etmәk olar
Bütün cavablar doğrudur
Sәnaye inqilabı әhali artımını zәiflәtdi
Sәnaye inqilabının nәticәlәri Maltusun tezislәrini yanlış çıxartdı

107 Sәnayә inqilabının daha erkәn baş verdiyi bölgә hansıdır?

•

Rusiya
İngiltәrә
Yaponiya
Almaniya
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İtaliya

108 Gildiya nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Tәhkimçi kәndli
Orta әsr sәnәtkar ittifaqları
Orta әsrlәrdә universitetlәrin tәmәrküzlәşdiyi bölgәlәr
Orta әsr zadәganlarının siyasi titulu

109 Mükәmmәl rәqabәtli bazarlara aid deyil:

•

Doğru cavab yoxdur
Assimmetrik informasiya
Bazara girişin asan olması
Satıcıların qiymәt üzәrindә tәsiri yoxdur
İnformasiya әldә olunması problemsizdir

110 Monopsoniya nәdir?

•

İnhisarın olduğu bazar
Bir alıcı vә çoxlu satıcının olduğu bazarlar
Bir satıcının olduğu bazarlar
İnhisarçı rәqabәtin olduğu bazar
Doğru cavab yoxdur

111 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi aşağıdakılardan birini ilkin sәnaye cәmiyyәti üçün xarakterik hesab edir:

•

Heç birini
Yüksәk ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi vә azalan tәbii artım
Aşağı ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi, vә azalan tәbii artım
Aşağı ölüm, yüksәk doğum sәviyyәsi, yüksәk tәbii artım
Yüksәk ölüm vә yüksәk doğum sәviyyәsi

112 Әhali sıxlığı ilә bağlı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

heç biri
İqtisadi vә siyasi sistemlәr dә әhali sıxlığını tәsir edәn amillәrdir
Әtraf mühit şәraiti әhali sıxlığına tәsir göstәrәn amillәrdәn biridir
Dünyanın 10 әn sıx mәskunlaşmış ölkәlәrindә kәskin әrzaq problemi mövcuddur
Ölkәlәrin tarixi inkişafı da әhali sıxlığına tәsir göstәrir

113 Әmәyin hәrәkәtinin xarici (çәkici) amildәn tәsirlәndiyi real nümunәni göstәrin:

•

hamısı
Suriyadan milyonlarla insanın Türkiyә әrazisinә köçü
ElSalvadordan vәtәndaş müharibәsi nәticәsindә ABŞa әhali axını
Türk işçilәrinin Almaniyaya miqrasiyası
Yüzminlәrlә Krım tatarlarının Özbәkistana köçürülmәsi

114 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı miqrasiyanın neoklassik nәzәriyyәsinin qlobal әmәk haqqı sәviyyәsi ilә
bağlı iddiasının doğrulmamasını izah edir?

•

heç biri
real dünyada informasiya tamlığı yoxdur
real dünyada әmәyin azad hәrәkәtinә siyasi bariyerlәr mövcuddur
Hamısı
mәdәni fәrqlilik vә dil fәrqliliyi әmәyin hәrәkәtinә mane törәdir
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115 Miqrasiyanın neoklasssik nәzәriyyәsi ilә bağlı göstәrilәn hansı fikir doğrudur?

•

heç biri
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә isә miqrasiya nәticәsindә әmәk tәklifi artıdığından әmәk haqqıların sәviyyәsi artacaqdır
Dünya üzәrindә әmәk haqqı bәrabәrsizliyinin genişlәnәcәyini iddia edir
Dünya üzәrindә әmәk haqqı bәrabәrsizliyinin azalacağını iddia edir
Hamısı

116 Miqrasiya ilә bağlı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Bütün fikirlәr yanlışdır
Miqrasiya daxili (tәkanverici) vә xarici (çәkici) sәbәblәrdәn tәsirlәnә bilәr
Miqrasiya nәticәsindә sosial konfliktlәr ortaya çıxa bilәr
Bütün fikirlәr doğrudur
Miqrasiya ölkәlәrin demoqrafik mәnzәrәsini dәyişә bilәr

117 Hansı demoqrafik keçid nәzәriyyәsinә aiddir?

•

heç biri
Qәrbin demoqrafik inkişaf xüsusiyyәtlәrini öyrәnәrәk, eyni tәcrübәnin digәr ölkәlәrdә dә yaşanacağını iddia edir
Demoqrafik inkişafı 4 mәrhәlә ilә izah edir
Hamısı
Postindustrial cәmiyyәtlәrә yaşlıların sayının çoxluğu, orta yaş hәddinin yüksәkliyi, uşaqların isә azlığı
xarakterikdir

118 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı demoqrafik keçid nәzәriyyәsindәki 4 mәrhәlәyә uyğun gәlәn ölkәdir?

•

heç biri
Azәrbaycan
Hindistan
Niderland
Әlcәzair

119 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında әhali sıxlığının daha yüksәk sәviyyәsi müşahidә olunur?

•

Avstraliya
Monqolustan
Kanada
Türkiyә
Qazaxstan

120 Uşaq ölümü sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәni seçin.

•

Argentina
Yaponiya
Cәnubi Koreya
Myanma
Avstraliya

121 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün әhalinin yaş piramidasına xarakterikdir:

•

Doğru cavab yoxdur
Әhalinin yaş qrupları üzrә balanslı bölgüsü
65 yaşdan yuxarı әhalinin üstünlük tәşkil etmәsi
Gәnc әhalinin sayının üstünlük tәşkil etmәsi
Doğulanların ölәnlәrdәn az olması

122 “Beyin axını” problemi nәdir?
Doğru cavab yoxdur
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•

Varlı ölkәlәrin bacarıqlı işçi qüvvәsinin potensialından tam yararlana bilmәmәsi
Kasıb ölkәlәrә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin axını vә әmәk bazarında rәqabәtin güclәnmәsi
Kasıb ölkәlәrin yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin xaricә axını vә o ölkәlәrdә problemlәrin dәrinlәşmәsi
Kasıb ölkәlәrdә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin tәklif artıqlığı

123 Ömür sәviyyәsinin daha yüksәk (75dәn yuxarı) olduğu ölkәlәri seçin.

•

Әfqanıstan, Pakistan
CAR, İsrail
Rusiya, Hindistan
İspaniya, Yaponiya
Rusiya, Azәrbaycan

124 Hansı müddәadakı fikir doğrudur?

•

Bütün fikirlәr doğrudur
Ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ilә tәbii artım sәviyyәsi düz mütәnasibdir
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә әhalinin sıxlığı Әrәbistan yarımadasındakı ölkәlәrәdәn daha çoxdur
Suriyalıların Türkiyә vә Avropa ölkәlәrinә axını mәcburi miqrasiyaya nümunә göstәrilә bilәr
Bir ölkәyә olan yüksәk immiqrasiya sәviyyәsi orada әmәk haqqı sәviyyәsini artıracaqdır

125 Tәbii artım sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәrә aiddir?

•

Macarıstan, Yaponiya
Portuqaliya, Rusiya
Kanada, Türkiyә
Misir, Sәudiyyә Әrәbistanı
Uruqvay, Argentina

126 Aşağıdakı bölgәlәrdәn hansında orta ömür müddәti digәrlәrindәn daha yüksәkdir?

•

Hindistan
Konqo
Rusiya
Kanada
Azәrbaycan

127 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi aşağıdakılardan birini postsәnaye cәmiyyәti üçün xarakterik hesab edir:

•

Aşağı ölüm, yüksәk doğum sәviyyәsi
Yüksәk ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi vә azalan tәbii artım
Yüksәk ölüm vә yüksәk doğum sәviyyәsi
Heç biri
Aşağı ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi, vә aşağı tәbii artım

128 Beynәlxalq miqrasiya ilә bağlı hansı fikir yanlışdır?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Miqrasiyanın iqtisadi faydası yoxdur
Miqrasiya әsasәn az gәlirli ölkәlәrdәn çox gәlirli ölkәlәrә doğru istiqamәtlәnir
Miqrasiya sosial müdafiә sistemlәrinin yükünü ağırlaşdırır
Miqrasiya әmәk haqqı sәviyyәlәrinin yaxınlaşmasına tәsir göstәrir

129 Emiqrasiyanın müsbәt sәviyyәsinin olduğu ölkәlәri seçin:

•

Türkiyә, Rusiya, Hindistan
Efiopiya, Liviya, Meksika
ABŞ, Kanada, Almaniya
Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya
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Rusiya, Çin, Cәnubi Koreya

130 Aşağıdakı ölkәlәrin hansılarında immiqrasiyanın müsbәt sәviyyәsi müşahidә olunur?1. Birlәşmiş Әrәb
Әmirliyi (BӘӘ), 2. Suriya, 3. Türkiyә, 4. Çin, 5. Rusiya

•

Suriya, BӘӘ, Çin
BӘӘ, Türkiyә, Rusiya
BӘӘ, Çin, Rusiya
Suriya, Türkiyә, Rusiya
BӘӘ, Türkiyә, Çin

131 Klassik әmәk miqrasiyası nәzәriyyәsini görә:

•

Doğru cavab yoxdur
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası az gәlirli ölkәdә işçi tәklifini azaldaraq әmәk haqqı
sәviyyәsini yüksәldir
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası hәr iki ölkәdә әmәk haqqı sәviyyәsini yüksәldir
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası hәr iki ölkәdә әmәk haqqı sәviyyәsini aşağı salır
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası çox gәlirli ölkәdә işçi tәklifini artıraraq әmәk haqqı
sәviyyәsini yüksәldir

132 Fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Dünya әhalisinin artım sәviyyәsi getdikcә gerilәyir
İstisnasız olaraq bütün ölkәlәr üçün tәbii artım sәviyyәsi vә adambaşına düşәn gәlirlәrin tәrs mütәnasib asılılığı
mövcuddur
Heç biri
Kasıb vә inkişaf etmәmiş ölkәlәrdә әhalinin yaş piramidasında gәnclәr üstünlük tәşkil edir
Dünya әhalisinin artımın әsas hissәsi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin hesabınadır

133 Fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

heç biri
Sәnaye inqilabından sonra әhalinin dünya әhalisinin yüksәk artımı müşahidә olunmuşdur
Miqrasiyanın iqtisadi nәticәlәri ilә yanaşı, sosial vә demoqrafik nәticәlәri dә mövcuddur
Beyin axını inkişafdan qalmış ölkәlәrin problemlәrini dәrinlәşdirәn amillәrdәn biridir
Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi qlobal әhali artımının әrzaq çatışmazlığı vә qlobal siyasi ziddiyyәtlәr doğuracağını
proqnozlaşdırır

134 Ölüm sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәr qrupu hansıdır?

•

Argentina, Türkiyә
Sәudiyyә Әrәbistanı, Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi
Anqola, Zambiya
Avstraliya, Yeni Zenlandiya
Kanada, ABŞ

135 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında yüksәk әhali artımı sәviyyәsinә baxmayaraq adambaşına düşәn gәlirin dә
yüksәk hәddi müşahidә olunur?

•

İsveçrә
Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi
Venesuella
Rusiya
Macarıstan

136 Bәndlәrdәn hansındakı fikir Demoqrafik keçid nәzәriyyәsinә aid deyil?

•

Sәnayedәn öncәki dövr üçün әhali artımın yüksәk sәviyyәsi
Demoqrafik tәkamülü 4 mәrhәlәyә ayırır
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Sәnayedәn öncәki dövr üçün yüksәk ölüm sәviyyәsi
Avropa vә Şimali Amerika tarixinә әsaslanır
Әhali artım sosial şәrtlәrlә müәyyәn olunur

137 Maltusçu nәzәriyyә ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Maltus sәnayelәşmәnin nәticәsindә yüksәlәn urbanizasiyanın demoqrafik problemlәri artıracağını düşünürdü
hamısı
Maltus yeni torpaqların mәskuşlasmasının әrzaq istehsalına olacaq tәsirini nәzәrә almamışdı
Maltus mәhsuldarlığın arta bilәcәyini düşünmürdü
Maltus doğum sәviyyәsinin düşәcәyini proqnozlaşdıra bilmәmişdi

138 Miqrasiyanın Cazibә modelinә görә aşağıdakılardan birini iddia etmәk olar:

•

İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәr arasındakı mәsafә ilә düz mütәnasibdir
Heç biri
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәr arasındakı mәsafә ilә tәrs mütәnasibdir
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәrin ticarәt әlaqәlәrindәn asılıdır
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәri әhalisinin sayı ilә tәrs mütәnasibdir

139 Bu fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

•

Miqrasiya yalnız iqtisadi motivlәrdәn qaynaqlanan insan hәrәkәtidir
Hamısı
Kanada üçün net immiqrasiyanın yüksәk sәviyyәsi xarakterikdir
Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindә post sәnaye cәmiyyәtlәrinә aşağı әhali artımı xarakterikdir
Әhalinin tәbii artım sәviyyәsi xәritәsi ilә bölgәlәrin iqtisadi inkişaf xәritәsi arasında uyğunluq var

140 Bu ölkәlәrdәn hansı Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindәki 4cü mәrhәlәyә uyğun gәlir?

•

Yaponiya
Argentina
Mali
Meksika
Türkiyә

141 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindә 3cü mәrhәlәyә xarakterikdir:

•

Yüksәk ölüm sәviyyәsi
Heç biri
Post sәnaye cәmiyyәi olması
Yüksәk әhali artımı
Yeni sәnaye cәmiyyәti olması

142 Tәbii artım sәviyyәsi nәdir?

•

Doğulanlarla ölәnlәrin sayı arasındakı fәrq
Ölәnlәrlәrin vә emiqrasiyanın cәmi
Doğulanların sayı
Doğulanlarla ölәnlәrin fәrqi ilә immiqrasiya vә emiqrasiyanın fәrqinin cәmi
Doğulanlar vә immiqrasiyanın sayının cәmi

143 Әhali artımının daha aşağı olduğu ölkәni seçin.

•

Braziliya
Argentina
Pakistan
Meksika
Yaponiya
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144 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün әhalinin yaş piramidasına xarakterikdir:

•

Gәnc әhalinin sayının üstünlük tәşkil etmәsi
Әhalinin yaş qrupları üzrә balanslı bölgüsü
Doğulanların ölәnlәrdәn az olması
hamısı
65 yaşdan yuxarı әhalinin üstünlük tәşkil etmәsi

145 “Beyin axını” problemi nәdir?

•

Kasıb ölkәlәrdә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin tәklif artıqlığı
Kasıb ölkәlәrin yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin xaricә axını vә o ölkәlәrdә problemlәrin dәrinlәşmәsi
Kasıb ölkәlәrә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin axını vә әmәk bazarında rәqabәtin güclәnmәsi
Varlı ölkәlәrin bacarıqlı işçi qüvvәsinin potensialından tam yararlana bilmәmәsi
Heç biri

146 Müstәmlәkә dövründә Afrikadan Amerika qitәsinә qul köçürmәlәri miqrasiyanın hansı formasına aiddir
?

•

Qeyriiradi (mәcburi)
Daxili miqrasiya
heç biri
İqtisadi mәqsәdli miqrasiya
Könüllü miqrasiya

147 Hansı müddәadakı fikir doğrudur?

•

Suriyalıların Türkiyә vә Avropa ölkәlәrinә axını mәcburi miqrasiyaya nümunә göstәrilә bilәr
Heç biri
Bir ölkәyә olan yüksәk immiqrasiya sәviyyәsi orada әmәk haqqı sәviyyәsini artıracaqdır
Ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ilә tәbii artım sәviyyәsi düz mütәnasibdir
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә әhalinin sıxlığı Әrәbistan yarımadasındakı ölkәlәrәdәn daha çoxdur

148 Miqrasiyanın Samuelson modelinә görә aşağıdakılardan hansını A ölkәsinә әmәk haqqı sәviyyәsinin
aşağı olduğu ölkәlәrdәn olan miqrasiyanın doğura bilәcәyi nәticәlәrә aid etmәk olmaz?

•

heç biri
A ölkәsindә iş tәklifinin artımı
A ölkәsindә işçi tәklifinin artımı
A ölkәsindә әmәk haqqı sәviyyәsindә eniş
A ölkәsindә işsizliyin sәviyyәsinin artımı

149 Bәndlәrdәn hansında miqrasiyanın “Cazibә modeli”nә görә bölgәlәr arasındakı miqrasiya sәviyyәsinә
tәsir göstәrәn amillәr tam qeyd olunub? 1. Dini aidlik 2. Mәsafә 3. İqtisadi sistem uyğunluğu 4. Tәhsil
sәviyyәsi 5. Әhali sayı

•

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

150 Emiqrasiyanın sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkә hansıdır?

•

ABŞ
Almaniya
Meksika
Rusiya
Kanada
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151 İmmiqrasiyanın daha yüksәk olduğu ölkә hansıdır?

•

Hindistan
Çin
Pakistan
İndoneziya
Avstraliya

152 Hansı mәcburi miqrasiya nümunәsinә aiddir?

•

Vәtәndaş müharibәsi zamanı Nikaraquadan ABŞa olan miqrasiya
ABŞın cәnubqәrbindә meksikalıların mәskunlaşması
Neftlә zәngin Körfәz ölkәlәrinә xarici işçi axını
hamısı
Türklәrin Almaniyaya mühacirәti

153 Tәbii artım sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәrә aiddir?

•

Kanada, Türkiyә
Misir, Sәudiyyә Әrәbistanı
ABŞ, Rusiya
Uruqvay, Argentina
Portuqaliya, Rusiya

154 Aşağıdakı bölgәlәrdәn hansında orta ömür müddәti digәrlәrindәn daha yüksәkdir:

•

Rusiya
Somali
Azәrbaycan
Konqo
Kanada

155 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi aşağıdakılardan birini postsәnaye cәmiyyәti üçün xarakterik hesab edir:

•

Aşağı ölüm, yüksәk doğum sәviyyәsi
Yüksәk ölüm vә yüksәk doğum sәviyyәsi
Heç biri
Yüksәk ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi vә azalan tәbii artım
Aşağı ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi, vә aşağı tәbii artım

156 Aşağıdakı müddәalardan hansını Maltusçu nәzәriyyәyә aid etmәk olmaz?

•

Әhali artımı tәbii amildir
Hamısı
Әhali hәndәsi silsilә ilә artır
Әrzaq istehsalı әdәdi silsilә ilә artır
Әhali artımı sosialictimai amildir

157 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında әhali sıxlığının daha yüksәk sәviyyәsi müşahidә olunur?

•

Heç biri
Kanada
Avstraliya
Qazaxstan
Türkiyә

158 Uşaq ölümü sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәni seçin.
Argentina
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•

Yaponiya
Cәnubi Koreya
Myanma
Avstraliya

159 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün әhalinin yaş piramidasına xarakterikdir:

•

Doğru cavab yoxdur
Әhalinin yaş qrupları üzrә balanslı bölgüsü
65 yaşdan yuxarı әhalinin üstünlük tәşkil etmәsi
Gәnc әhalinin sayının üstünlük tәşkil etmәsi
Doğulanların ölәnlәrdәn az olması

160 “Beyin axını” problemi nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Varlı ölkәlәrin bacarıqlı işçi qüvvәsinin potensialından tam yararlana bilmәmәsi
Kasıb ölkәlәrә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin axını vә әmәk bazarında rәqabәtin güclәnmәsi
Kasıb ölkәlәrin yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin xaricә axını vә o ölkәlәrdә problemlәrin dәrinlәşmәsi
Kasıb ölkәlәrdә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin tәklif artıqlığı

161 Ömür sәviyyәsinin daha yüksәk (75dәn yuxarı) olduğu ölkәlәri seçin.

•

Әfqanıstan, Pakistan
CAR, İsrail
Rusiya, Hindistan
İspaniya, Yaponiya
Rusiya, Azәrbaycan

162 Hansı müddәadakı fikir doğrudur?

•

Bütün fikirlәr doğrudur
Ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ilә tәbii artım sәviyyәsi düz mütәnasibdir
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә әhalinin sıxlığı Әrәbistan yarımadasındakı ölkәlәrәdәn daha çoxdur
Suriyalıların Türkiyә vә Avropa ölkәlәrinә axını mәcburi miqrasiyaya nümunә göstәrilә bilәr
Bir ölkәyә olan yüksәk immiqrasiya sәviyyәsi orada әmәk haqqı sәviyyәsini artıracaqdır

163 Tәbii artım sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәrә aiddir?

•

Macarıstan, Yaponiya
Portuqaliya, Rusiya
Kanada, Türkiyә
Misir, Sәudiyyә Әrәbistanı
Uruqvay, Argentina

164 Aşağıdakı bölgәlәrdәn hansında orta ömür müddәti digәrlәrindәn daha yüksәkdir?

•

Hindistan
Konqo
Rusiya
Kanada
Azәrbaycan

165 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi aşağıdakılardan birini postsәnaye cәmiyyәti üçün xarakterik hesab edir:

•

Heç biri
Yüksәk ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi vә azalan tәbii artım
Aşağı ölüm, yüksәk doğum sәviyyәsi
Aşağı ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi, vә aşağı tәbii artım
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Yüksәk ölüm vә yüksәk doğum sәviyyәsi

166 Beynәlxalq miqrasiya ilә bağlı hansı fikir yanlışdır?

•

Bütün cavablar yanlışdır
Miqrasiya sosial müdafiә sistemlәrinin yükünü ağırlaşdırır
Miqrasiya әsasәn az gәlirli ölkәlәrdәn çox gәlirli ölkәlәrә doğru istiqamәtlәnir
Miqrasiyanın iqtisadi faydası yoxdur
Miqrasiya әmәk haqqı sәviyyәlәrinin yaxınlaşmasına tәsir göstәrir

167 Emiqrasiyanın müsbәt sәviyyәsinin olduğu ölkәlәri seçin:

•

Türkiyә, Rusiya, Hindistan
Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya
ABŞ, Kanada, Almaniya
Efiopiya, Liviya, Meksika
Rusiya, Çin, Cәnubi Koreya

168 Aşağıdakı ölkәlәrin hansılarında immiqrasiyanın müsbәt sәviyyәsi müşahidә olunur?1. Birlәşmiş Әrәb
Әmirliyi (BӘӘ), 2. Suriya, 3. Türkiyә, 4. Çin, 5. Rusiya

•

Suriya, BӘӘ, Çin
Suriya, Türkiyә, Rusiya
BӘӘ, Çin, Rusiya
BӘӘ, Türkiyә, Rusiya
BӘӘ, Türkiyә, Çin

169 Klassik әmәk miqrasiyası nәzәriyyәsini görә:

•

Doğru cavab yoxdur
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası hәr iki ölkәdә әmәk haqqı sәviyyәsini aşağı salır
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası hәr iki ölkәdә әmәk haqqı sәviyyәsini yüksәldir
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası az gәlirli ölkәdә işçi tәklifini azaldaraq әmәk haqqı
sәviyyәsini yüksәldir
Az gәlirli ölkәdәn çox gәlirli ölkәyә olan әmәk miqrasiyası çox gәlirli ölkәdә işçi tәklifini artıraraq әmәk haqqı
sәviyyәsini yüksәldir

170 Fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

Heç biri
Dünya әhalisinin artımın әsas hissәsi inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin hesabınadır
Dünya әhalisinin artım sәviyyәsi getdikcә gerilәyir
İstisnasız olaraq bütün ölkәlәr üçün tәbii artım sәviyyәsi vә adambaşına düşәn gәlirlәrin tәrs mütәnasib asılılığı
mövcuddur
Kasıb vә inkişaf etmәmiş ölkәlәrdә әhalinin yaş piramidasında gәnclәr üstünlük tәşkil edir

171 Fikirlәrdәn hansı doğru deyil?

•

heç biri
Miqrasiyanın iqtisadi nәticәlәri ilә yanaşı, sosial vә demoqrafik nәticәlәri dә mövcuddur
Sәnaye inqilabından sonra әhalinin dünya әhalisinin yüksәk artımı müşahidә olunmuşdur
Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi qlobal әhali artımının әrzaq çatışmazlığı vә qlobal siyasi ziddiyyәtlәr doğuracağını
proqnozlaşdırır
Beyin axını inkişafdan qalmış ölkәlәrin problemlәrini dәrinlәşdirәn amillәrdәn biridir

172 Ölüm sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәr qrupu hansıdır?

•

Argentina, Türkiyә
Kanada, ABŞ
Avstraliya, Yeni Zenlandiya
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•

Anqola, Zambiya
Sәudiyyә Әrәbistanı, Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi

173 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında yüksәk әhali artımı sәviyyәsinә baxmayaraq adambaşına düşәn gәlirin dә
yüksәk hәddi müşahidә olunur?

•

Venesuella
Macarıstan
İsveçrә
Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi
Rusiya

174 Bәndlәrdәn hansındakı fikir Demoqrafik keçid nәzәriyyәsinә aid deyil?

•

Demoqrafik tәkamülü 4 mәrhәlәyә ayırır
Avropa vә Şimali Amerika tarixinә әsaslanır
Әhali artım sosial şәrtlәrlә müәyyәn olunur
Sәnayedәn öncәki dövr üçün әhali artımın yüksәk sәviyyәsi
Sәnayedәn öncәki dövr üçün yüksәk ölüm sәviyyәsi

175 Maltusçu nәzәriyyә ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

hamısı
Maltus mәhsuldarlığın arta bilәcәyini düşünmürdü
Maltus doğum sәviyyәsinin düşәcәyini proqnozlaşdıra bilmәmişdi
Maltus sәnayelәşmәnin nәticәsindә yüksәlәn urbanizasiyanın demoqrafik problemlәri artıracağını düşünürdü
Maltus yeni torpaqların mәskuşlasmasının әrzaq istehsalına olacaq tәsirini nәzәrә almamışdı

176 Miqrasiyanın Cazibә modelinә görә aşağıdakılardan birini iddia etmәk olar:

•

Heç biri
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәri әhalisinin sayı ilә tәrs mütәnasibdir
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәr arasındakı mәsafә ilә düz mütәnasibdir
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәr arasındakı mәsafә ilә tәrs mütәnasibdir
İki ölkә arasındakı miqrasiyanın sәviyyәsi bu ölkәlәrin ticarәt әlaqәlәrindәn asılıdır

177 Bu fikirlәrdәn hansı yanlışdır:

•

Hamısı
Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindә post sәnaye cәmiyyәtlәrinә aşağı әhali artımı xarakterikdir
Әhalinin tәbii artım sәviyyәsi xәritәsi ilә bölgәlәrin iqtisadi inkişaf xәritәsi arasında uyğunluq var
Miqrasiya yalnız iqtisadi motivlәrdәn qaynaqlanan insan hәrәkәtidir
Kanada üçün net immiqrasiyanın yüksәk sәviyyәsi xarakterikdir

178 Bu ölkәlәrdәn hansı Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindәki 4cü mәrhәlәyә uyğun gәlir?

•

Mali
Meksika
Türkiyә
Yaponiya
Argentina

179 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsindә 3cü mәrhәlәyә xarakterikdir:

•

Heç biri
Yüksәk ölüm sәviyyәsi
Yeni sәnaye cәmiyyәti olması
Yüksәk әhali artımı
Post sәnaye cәmiyyәi olması
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180 Tәbii artım sәviyyәsi nәdir?

•

Ölәnlәrlәrin vә emiqrasiyanın cәmi
Doğulanların sayı
Doğulanlar vә immiqrasiyanın sayının cәmi
Doğulanlarla ölәnlәrin sayı arasındakı fәrq
Doğulanlarla ölәnlәrin fәrqi ilә immiqrasiya vә emiqrasiyanın fәrqinin cәmi

181 Әhali artımının daha aşağı olduğu ölkәni seçin.

•

Pakistan
Braziliya
Meksika
Yaponiya
Argentina

182 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün әhalinin yaş piramidasına xarakterikdir:

•

Doğulanların ölәnlәrdәn az olması
hamısı
Gәnc әhalinin sayının üstünlük tәşkil etmәsi
65 yaşdan yuxarı әhalinin üstünlük tәşkil etmәsi
Әhalinin yaş qrupları üzrә balanslı bölgüsü

183 “Beyin axını” problemi nәdir?

•

Heç biri
Varlı ölkәlәrin bacarıqlı işçi qüvvәsinin potensialından tam yararlana bilmәmәsi
Kasıb ölkәlәrә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin axını vә әmәk bazarında rәqabәtin güclәnmәsi
Kasıb ölkәlәrin yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin xaricә axını vә o ölkәlәrdә problemlәrin dәrinlәşmәsi
Kasıb ölkәlәrdә yüksәk qabiliyyәtli işçi qüvvәsinin tәklif artıqlığı

184 Müstәmlәkә dövründә Afrikadan Amerika qitәsinә qul köçürmәlәri miqrasiyanın hansı formasına aiddir
?

•

heç biri
Könüllü miqrasiya
Daxili miqrasiya
Qeyriiradi (mәcburi)
İqtisadi mәqsәdli miqrasiya

185 Hansı müddәadakı fikir doğrudur?

•

Heç biri
Ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi ilә tәbii artım sәviyyәsi düz mütәnasibdir
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә әhalinin sıxlığı Әrәbistan yarımadasındakı ölkәlәrәdәn daha çoxdur
Suriyalıların Türkiyә vә Avropa ölkәlәrinә axını mәcburi miqrasiyaya nümunә göstәrilә bilәr
Bir ölkәyә olan yüksәk immiqrasiya sәviyyәsi orada әmәk haqqı sәviyyәsini artıracaqdır

186 Miqrasiyanın Samuelson modelinә görә aşağıdakılardan hansını A ölkәsinә әmәk haqqı sәviyyәsinin
aşağı olduğu ölkәlәrdәn olan miqrasiyanın doğura bilәcәyi nәticәlәrә aid etmәk olmaz?

•

heç biri
A ölkәsindә әmәk haqqı sәviyyәsindә eniş
A ölkәsindә işçi tәklifinin artımı
A ölkәsindә iş tәklifinin artımı
A ölkәsindә işsizliyin sәviyyәsinin artımı
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187 Bәndlәrdәn hansında miqrasiyanın “Cazibә modeli”nә görә bölgәlәr arasındakı miqrasiya sәviyyәsinә
tәsir göstәrәn amillәr tam qeyd olunub? 1. Dini aidlik 2. Mәsafә 3. İqtisadi sistem uyğunluğu 4. Tәhsil
sәviyyәsi 5. Әhali sayı

•

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

188 Emiqrasiyanın sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkә hansıdır?

•

Almaniya
Kanada
ABŞ
Meksika
Rusiya

189 İmmiqrasiyanın daha yüksәk olduğu ölkә hansıdır?

•

Pakistan
İndoneziya
Hindistan
Avstraliya
Çin

190 Hansı mәcburi miqrasiya nümunәsinә aiddir?

•

hamısı
Neftlә zәngin Körfәz ölkәlәrinә xarici işçi axını
Türklәrin Almaniyaya mühacirәti
Vәtәndaş müharibәsi zamanı Nikaraquadan ABŞa olan miqrasiya
ABŞın cәnubqәrbindә meksikalıların mәskunlaşması

191 Tәbii artım sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәrә aiddir?

•

ABŞ, Rusiya
Portuqaliya, Rusiya
Kanada, Türkiyә
Misir, Sәudiyyә Әrәbistanı
Uruqvay, Argentina

192 Aşağıdakı bölgәlәrdәn hansında orta ömür müddәti digәrlәrindәn daha yüksәkdir:

•

Somali
Konqo
Rusiya
Kanada
Azәrbaycan

193 Demoqrafik keçid nәzәriyyәsi aşağıdakılardan birini postsәnaye cәmiyyәti üçün xarakterik hesab edir:

•

Heç biri
Yüksәk ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi vә azalan tәbii artım
Aşağı ölüm, yüksәk doğum sәviyyәsi
Aşağı ölüm, aşağı doğum sәviyyәsi, vә aşağı tәbii artım
Yüksәk ölüm vә yüksәk doğum sәviyyәsi

194 Aşağıdakı müddәalardan hansını Maltusçu nәzәriyyәyә aid etmәk olmaz?
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•

Hamısı
Әrzaq istehsalı әdәdi silsilә ilә artır
Әhali hәndәsi silsilә ilә artır
Әhali artımı sosialictimai amildir
Әhali artımı tәbii amildir

195 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansında әhali sıxlığının daha yüksәk sәviyyәsi müşahidә olunur?

•

Avstraliya
Türkiyә
Heç biri
Qazaxstan
Kanada

196 Sәnaye inqilabından sonra әrzaq istehsalında nә baş verdi?

•

doğru cavab yoxdur
Әrzaq istehsalı stabil qaldı
Әrzaq istehsalı zәiflәmәyә başladı
Әrzaq istehsalı әhali artımına nәzәrәn daha yüksәk sürәtlә artdı
Bütün cavablar doğrudur

197 Resurslar hansı iki hissәyә ayrılır?

•

heç biri
Sәmәrәli vә sәmәrәsiz
Faydalı vә faydasız
Bәrpa olunan vә bәrpa olunmayan
Gәlirli vә gәlirsiz

198 Tәbii resusların tükәnmәsi ilә bağlı dünya iqtisadiyyatının gәlәcәyi baradә pessimiist düşünәn kәsimin
fikri nәdir?

•

Onlar düşünürlәr ki, tәbii resursların qeyrisәmәrәli istifadәsi doğru deyil
hamısı
Onlar düşünürlәr ki, tәbii resursların tükәnmәsi iqtisadi artımı sürәtlәndirәcәk
Onlar düşünürlәr ki, tәbii resursların qeyrisәmәrәli istifadәsi doğrudur
heç biri

199 Tәbii resusların tükәnmәsi ilә bağlı dünya iqtisadiyyatının gәlәcәyi baradә optimist düşünәn kәsimin
fikri nәdir?

•

doğru cavab yoxdur
Texnoloji inkişafın zәif tәsirinin olacağını düşünürlәr
Onlar düşünürlәr ki, tәbii resursların istifadәsinә limit tәtbiq etmәk vacibdir
Onlar düşünürlәr ki, tәbii resursların istifadәsinә limit tәtbiq etmәk lazım deyil
Bütün cavablar doğrudur

200 Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә ölkәnin iqtisadiyyatının gәlәcәyi üçün nә vәd edir?

•

doğru cavab yoxdur
Tәbii resursların artması
Uzun müddәtdә tәbii resursların tükәnmәsi
Dayanıqlı vә davamlı inkişaf
İdxaldan asılılıq

201 Hansı alternativ enerji növü hesab olunur
hamısı
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•

Tәbii qaz
Neft
Külәk
Kömür

202 Dünya neft bazarında neft qiymәtlәrinin enmәsinә tәsir edәn sәbәblәri göstәrin. 1. İran üzәrindәn
embarqoların qaldırılması 2. Neft bazarında tәklifin aşağı düşmәsi 3. ABŞın 40 illik fasilәdәn sonar neft
ixracatına başlaması 4. OPEKin neft hasilatını azaltması

•

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

203 İqtisadiyyatın hansı sahәsindә su ehtiyatlarından daha çox istifadә edilir?

•

heç biri
Neft sәnayesi
Qaz sәnayesi
Kәnd tәsәrrüfatı
Sәnaye istehsalı

204 Dünyada әn çox tәbii qaz ehtiyatına malik ölkәlәr qrupu hansıdır?

•

Azәrbaycan, Türkiyә, Türkmәnistan
İran, Türkiyә, Çin
Venesuella, Türkiyә, Azәrbaycan
Rusiya, İran, Qәtәr
Türkmәnistan, Özbәkistan, Qazaxstan

205 Dünya üzrә xam neft ticarәtindә üstünlüyә malik region hansıdır?

•

Heç biri
Avropa
Avstraliya
Orta Şәrq
Afrika

206 Әn çox xam neft rezervinә sahib olan region hansıdır?

•

Avrasiya regionu
Şimali Amerika regionu
Avropa regionu
Orta Şәrq regionu
Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika regionu

207 Solar radiasiya hansı enerji növünü yarada bilir?

•

Heç biri
Geotermal enerji
Hidrotermal enerji
Külәk enerjisi
Atom enerjisi

208 Aşağıdakılardan hansı bәrpa olunmayan enerji növüdür?
Dalğa
Geotermal enerji
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•

Külәk enerjisi
Kömür
Günәş enerjisi

209 Dünyada әn çox ehtiyatı olan yanacaq növü hansıdır?

•

Metan
Qaz
Neft
Kömür
Biodizel

210 Әrzaq resursu ilә bağlı problemlәr hansılardır? 1. Yoxsulluq 2. Әhalinin azalması 3. Müharibәlәr 4.
Urbanizasiya

•

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

211 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә üçüncü sektora aid deyil?

•

Heç biri
ticarәt
nәqliyyat
emal sәnayesi
istehlakçı xidmәtlәri

212 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә üçüncü sektora aiddir?

•

hamısı
emal sәnaysi
inşaat
istehlakçı xidmәtlәri
kommunal xidmәtlәr

213 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә ikinci sektora aid deyil?

•

heç biri
inşaat
emal sәnayesi
ictimai xidmәtlәr
kommunal xidmәtlәr

214 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә ikinci sektora aiddir?

•

balıqçılıq
kәnd tәsәrrüfatı
ictimai xidmәtlәr
emal sәnayesi
bölüşdürmә kanalı

215 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә birinci sektora aid deyil?

•

dağmәdәn sәnayesi
balıqçılıq
kәnd tәsәrrüfatı
nәqliyyat
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meşә tәsәrrüfatı

216 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә birinci sektora aiddir?

•

heç biri
ictimai xidmәtlәr
emal sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
bölüşdürmә kanalı

217 Atmosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Nәqliyyat vasitәlәrinin ixrac etdiyi qazlar 2. Sәnaye
tullantıları 3. Turşulu yağışlar 4. Kәnd tәsәrrüfatı tullantıları

•

heç biri
1.4
2.3
1,2,3
1,2,4

218 Hidrosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Çaylara vә göllәrә tullantıların atılması 2. Kimyәvi
maddәlәrin tullantıları 3. Dәnizllәrә tullantıların atılması 4. Kәnd tәsәrrüfatı tullantıları

•

heç biri
1,3,4
1,2,3
hamısı
1, 4

219 Litosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Sәnaye vә tikinti tullantıları 2. Radioaktiv maddәlәrin
tullantıları 3. Çaylara vә göllәrә tullantıların atılması 4. Kimyәvi maddәlәrin tullantıları

•

Heç biri
2.3
1,2,3
1,2,4
Hamısı

220 Dünya neft bazarında son 2 ildә baş verәn hadisәlәri seçin: 1. Neftin qiymәtindә yüksәliş müşahidә
olunmuşdur 2. ABŞ 40 ildәn sonra ilk dәfә neft ixaracatını hәyata keçirmişdir 3. İran uzun müddәtdәn sonra
ilk dәfә Avropaya neft ixrac etmәyә başlamışdır 4. ABŞın neft bazarına tәsiri zәiflәmişdir

•

heç biri
1, 2, 3
1, 2
2, 3
3, 4

221 Dünyanın әn böyük neft yataqları hansı körfәzdә yerlәşir?

•

Alyaska Körfәzi
Meksika Körfәzi
Benqal Körfәzi
Fars Körfәzi
Oman Körfәzi

222 Neft ixrac edәn ölkәlәrin birliyi hansıdır?
heç biri
ASEAN
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•

DTT
OPEK
NAFTA

223 Әn az neft rezervlәrinә sahib region hansıdır?

•

Mәrkәzi Amerika
Şimali Amerika
Qәrbi Avropa
Afrika
Orta Şәrq

224 OPEK üzvü olan ölkәlәrin sırasını seçin

•

Norveç, Kanada, Әlcәzair
ABŞ, İran, Venesuella
Sәudiyyә Әrәbistanı, İraq, Rusiya
Venesuella, Nigeriya, Qәtәr
Qәtәr, Rusiya, BӘӘ

225 Aşağıdakılardan hansı hava çirklәnmәsinin sәbәblәrinә aid edilmir?

•

Radiaktiv maddәlәr
Zavodların hasil etdiyi tüstülәr
Avtomobillәrdәn yaranan zәrәli qazlar
Yeni enerji istehsal edәn stansiyaların tikilmәsi
Metallar vә onların tullantıları

226 Resurs probleminin hәlli yolları hansılardır? 1. Texnologiyanın dәyişilmәsi 2. Әhalinin sayının
dәyişilmәsi 3. İstehlakın strukturunun dәyişilmәsi 4. İctimai hәdәflәrin dәyişilmәsi

•

heç biri
2, 3, 4
1, 2, 4
hamısı
1, 2, 3

227 Alternativ enerjidәn әn çox istifadә edәn ölkәlәr qrupu:

•

Türkiyә, Niderland, Taivan
Niderland, İtaliya, Rusiya
Yaponiya, Çili, Meksika
ABŞ, Çin, Almaniya
Avstraliya, Belçika, Tailand

228 Staretji materialların istehsalında 6 әsas mәhsulun istehsalçısı olan ölkәlәrdәn birini seçin.

•

heç biri
Fransa
Almaniya
Rusiya
Braziliya

229 Yaşıl inqilabdan faydalanan ölkәlәr:

•

heç biri
Hindistan, Braziliya, Nigeriya, Yaponiya
Türkiyә, Hindistan, Kolumbiya, Meksika
Türkiyә, İran, Çin, Meksika
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İran, Misir, Türkiyә, Argentina

230 Әhali sıxlığı necә hesablanır?

•

heç biri
Әhalinin illik artımı vurulsun sahә
Sahә bölünsün әhalinin sayı
Әhalinin sayı bölünsün sahә
Әhalinin sayı vurulsun sahә

231 Әhalinin tәbii artımı necә hesablanır?

•

ölәnlәrin sayı : doğulanların sayı
doğulanların sayı x ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı + ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı  ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı : ölәnlәrin sayı

232 Yalnış fikri seçin:

•

Bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrdә әhali artıq çәkidәn әziyyәt çәkir
Qlobal әrzaq istehsalı әhalinin sayına uyğun şәkildәdir
Әrzaq istehsalı әhalinin sayından daha çox sürәtlә artır
Asiya regionu әrzaq tәhlükәsizliyindә kritik hәddi yaşayır
Afrika üzrә qida tәklifi problem mövcuddur

233 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansılar doğrudur? 1. Әrzaq istehsalı әhalinin sayından daha çox sürәtlә artır, 2.
Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә әrzaq problem yaşanır, 3. Bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrdә әhali artıq çәkidәn әziyyәt
çәkir

•

Heç biri
2, 3
1, 2
1, 3
Hamısı

234 Bәrpa oluna bilәn resurslara hansılar aiddir?

•

Dalğa
Hamısı
Günәş
Su
Külәk

235 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı Dünya üzrә әrzaq tәhlükәsizliyindә nisbәtәn aşağı mәrhәlәni yaşayır?

•

Peru
Bolqarıstan
hamısı
Serbiya
Çin

236 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı Dünya üzrә әrzaq tәhlükәsizliyindә kritik mәrhәlәni yaşayır?

•

Somali
heç biri
Tailand
Türkiyә
Argentina
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237 Aşağıdakılardan hansı Qәrbin mövcud enerji vә material tutumlu istehsal sistemlәrinә alternativlәrә
aiddir?

•

bәrpa olunan enerji mәnbәlәri
yerli özünütәminetmәnin payını artırmaq vә nәqliyyat fәaliyyәtlәrini azaltmaq mәqsәdilә istehsalın
desentralizasiyası
yerli xammaldan vә әmәk tutumlu texnologiyalardan asılılıq
hamısı
günәşә әsaslanan tәbii (organic) kәnd tәsәrrüfatı

238 Hansı alternativ enerji növü hesab olunur

•

Neft
Külәk
hamısı
Kömür
Tәbii qaz

239 Dünya neft bazarında neft qiymәtlәrinin enmәsinә tәsir edәn sәbәblәri göstәrin. 1. İran üzәrindәn
embarqoların qaldırılması 2. Neft bazarında tәklifin aşağı düşmәsi 3. ABŞın 40 illik fasilәdәn sonar neft
ixracatına başlaması 4. OPEKin neft hasilatını azaltması

•

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

240 İqtisadiyyatın hansı sahәsindә su ehtiyatlarından daha çox istifadә edilir?

•

heç biri
Neft sәnayesi
Qaz sәnayesi
Sәnaye istehsalı
Kәnd tәsәrrüfatı

241 Dünyada әn çox tәbii qaz ehtiyatına malik ölkәlәr qrupu hansıdır?

•

Azәrbaycan, Türkiyә, Türkmәnistan
Türkmәnistan, Özbәkistan, Qazaxstan
Rusiya, İran, Qәtәr
Venesuella, Türkiyә, Azәrbaycan
İran, Türkiyә, Çin

242 Dünya üzrә xam neft ticarәtindә üstünlüyә malik region hansıdır?

•

Avstraliya
Orta Şәrq
Heç biri
Afrika
Avropa

243 Әn çox xam neft rezervinә sahib olan region hansıdır?

•

Mәrkәzi vә Cәnubi Amerika regionu
Avropa regionu
Orta Şәrq regionu
Şimali Amerika regionu
Avrasiya regionu
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244 Solar radiasiya hansı enerji növünü yarada bilir?

•

Heç biri
Hidrotermal enerji
Geotermal enerji
Atom enerjisi
Külәk enerjisi

245 Aşağıdakılardan hansı bәrpa olunmayan enerji növüdür?

•

Dalğa
Günәş enerjisi
Kömür
Külәk enerjisi
Geotermal enerji

246 Dünyada әn çox ehtiyatı olan yanacaq növü hansıdır?

•

Neft
Kömür
Biodizel
Metan
Qaz

247 Әrzaq resursu ilә bağlı problemlәr hansılardır? 1. Yoxsulluq 2. Әhalinin azalması 3. Müharibәlәr 4.
Urbanizasiya

•

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

248 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә üçüncü sektora aid deyil?

•

Heç biri
nәqliyyat
ticarәt
istehlakçı xidmәtlәri
emal sәnayesi

249 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә üçüncü sektora aiddir?

•

hamısı
kommunal xidmәtlәr
istehlakçı xidmәtlәri
inşaat
emal sәnaysi

250 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә ikinci sektora aid deyil?

•

emal sәnayesi
ictimai xidmәtlәr
heç biri
kommunal xidmәtlәr
inşaat

251 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә ikinci sektora aiddir?
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•

balıqçılıq
emal sәnayesi
ictimai xidmәtlәr
kәnd tәsәrrüfatı
bölüşdürmә kanalı

252 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә birinci sektora aid deyil?

•

dağmәdәn sәnayesi
nәqliyyat
kәnd tәsәrrüfatı
balıqçılıq
meşә tәsәrrüfatı

253 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin sektoral perspektivindә birinci sektora aiddir?

•

emal sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
heç biri
bölüşdürmә kanalı
ictimai xidmәtlәr

254 Atmosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Nәqliyyat vasitәlәrinin ixrac etdiyi qazlar 2. Sәnaye
tullantıları 3. Turşulu yağışlar 4. Kәnd tәsәrrüfatı tullantıları

•

2.3
1,2,3
heç biri
1,2,4
1.4

255 Hidrosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Çaylara vә göllәrә tullantıların atılması 2. Kimyәvi
maddәlәrin tullantıları 3. Dәnizllәrә tullantıların atılması 4. Kәnd tәsәrrüfatı tullantıları

•

1,3,4
1,2,3
heç biri
1.4
hamısı

256 Litosferin çirklәnmәsinә aid olanları seçin: 1. Sәnaye vә tikinti tullantıları 2. Radioaktiv maddәlәrin
tullantıları 3. Çaylara vә göllәrә tullantıların atılması 4. Kimyәvi maddәlәrin tullantıları

•

Heç biri
1,2,4
1,2,3
2.3
Hamısı

257 Dünya neft bazarında son 2 ildә baş verәn hadisәlәri seçin: 1. Neftin qiymәtindә yüksәliş müşahidә
olunmuşdur 2. ABŞ 40 ildәn sonra ilk dәfә neft ixaracatını hәyata keçirmişdir 3. İran uzun müddәtdәn sonra
ilk dәfә Avropaya neft ixrac etmәyә başlamışdır 4. ABŞın neft bazarına tәsiri zәiflәmişdir

•

heç biri
3, 4
2, 3
1, 2
1, 2, 3
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258 Dünyanın әn böyük neft yataqları hansı körfәzdә yerlәşir?

•

Alyaska Körfәzi
Fars Körfәzi
Benqal Körfәzi
Meksika Körfәzi
Oman Körfәzi

259 Neft ixrac edәn ölkәlәrin birliyi hansıdır?

•

heç biri
OPEK
DTT
ASEAN
NAFTA

260 Әn az neft rezervlәrinә sahib region hansıdır?

•

Mәrkәzi Amerika
Afrika
Qәrbi Avropa
Şimali Amerika
Orta Şәrq

261 OPEK üzvü olan ölkәlәrin sırasını seçin

•

Norveç, Kanada, Әlcәzair
ABŞ, İran, Venesuella
Sәudiyyә Әrәbistanı, İraq, Rusiya
Venesuella, Nigeriya, Qәtәr
Qәtәr, Rusiya, BӘӘ

262 Aşağıdakılardan hansı hava çirklәnmәsinin sәbәblәrinә aid edilir?

•

Radiaktiv maddәlәr
Zavodların hasil etdiyi tüstülәr
Avtomobillәrdәn yaranan zәrәli qazlar
Yeni enerji istehsal edәn stansiyaların tikilmәsi
Metallar vә onların tullantıları

263 Resurs probleminin hәlli yolları hansılardır? 1. Texnologiyanın dәyişilmәsi 2. Әhalinin sayının
dәyişilmәsi 3. İstehlakın strukturunun dәyişilmәsi 4. İctimai hәdәflәrin dәyişilmәsi

•

heç biri
2, 3, 4
1, 2, 4
hamısı
1, 2, 3

264 Alternativ enerjidәn әn çox istifadә edәn ölkәlәr qrupu:

•

Türkiyә, Niderland, Taivan
Niderland, İtaliya, Rusiya
Yaponiya, Çili, Meksika
ABŞ, Çin, Almaniya
Avstraliya, Belçika, Tailand

265 Staretji materialların istehsalında 6 әsas mәhsulun istehsalçısı olan ölkәlәrdәn birini seçin.
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•

heç biri
Fransa
Almaniya
Rusiya
Braziliya

266 Yaşıl inqilabdan faydalanan ölkәlәr:

•

heç biri
Hindistan, Braziliya, Nigeriya, Yaponiya
Türkiyә, Hindistan, Kolumbiya, Meksika
Türkiyә, İran, Çin, Meksika
İran, Misir, Türkiyә, Argentina

267 Әhali sıxlığı necә hesablanır?

•

heç biri
Әhalinin illik artımı vurulsun sahә
Sahә bölünsün әhalinin sayı
Әhalinin sayı bölünsün sahә
Әhalinin sayı vurulsun sahә

268 Әhalinin tәbii artımı necә hesablanır?

•

ölәnlәrin sayı : doğulanların sayı
doğulanların sayı x ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı + ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı  ölәnlәrin sayı
doğulanların sayı : ölәnlәrin sayı

269 Yalnış fikri seçin:

•

Bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrdә әhali artıq çәkidәn әziyyәt çәkir
Qlobal әrzaq istehsalı әhalinin sayına uyğun şәkildәdir
Әrzaq istehsalı әhalinin sayından daha çox sürәtlә artır
Asiya regionu әrzaq tәhlükәsizliyindә kritik hәddi yaşayır
Afrika üzrә qida tәklifi problem mövcuddur

270 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansılar doğrudur? 1. Әrzaq istehsalı әhalinin sayından daha çox sürәtlә artır, 2.
Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә әrzaq problem yaşanır, 3. Bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrdә әhali artıq çәkidәn әziyyәt
çәkir

•

Heç biri
2, 3
1, 2
1, 3
Hamısı

271 Bәrpa oluna bilәn resurslara hansılar aiddir?

•

Dalğa
Su
Günәş
Hamısı
Külәk

272 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı Dünya üzrә әrzaq tәhlükәsizliyindә nisbәtәn aşağı mәrhәlәni yaşayır?
hamısı
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•

Serbiya
Çin
Peru
Bolqarıstan

273 Göstәrilәn ölkәlәrdәn hansı Dünya üzrә әrzaq tәhlükәsizliyindә kritik mәrhәlәni yaşayır?

•

Türkiyә
Somali
heç biri
Argentina
Tailand

274 Aşağıdakılardan hansı Qәrbin mövcud enerji vә material tutumlu istehsal sistemlәrinә alternativlәrә
aiddir?

•

yerli özünütәminetmәnin payını artırmaq vә nәqliyyat fәaliyyәtlәrini azaltmaq mәqsәdilә istehsalın
desentralizasiyası
bәrpa olunan enerji mәnbәlәri
günәşә әsaslanan tәbii (organic) kәnd tәsәrrüfatı
hamısı
yerli xammaldan vә әmәk tutumlu texnologiyalardan asılılıq

275 2015ci ildә pambıq istehsalına görә dünyada lider olan ölkә

•

Türkiyә
ABŞ
Hindistan
Çin
Braziliya

276 XX әsrin әvvәllәri ilә istehsal prosesi indiki zamanda hansı formadadır

•

azalıb
hamısı
mәhsul çeşidlәri azalıb
stabil qalıb son 16 ildә azalıb
daha mürәkkәbdir

277 Firmanın uğurlu yerlәşmә siyasәti nәyә tәsir edә bilәr

•

istehsal prosesinә tәsir edә bilәr
istehlakçılar üçün münbit şәrait yaradar
mәnfәәtә tәsir edә bilәr
hamısı
işçilәrin sayına tәsir edә bilәr

278 Siyasi iqtisad baxımından istehsal necә prosesdir

•

hamısı
mәdәni
iqtisadi
sosialiqtisadi
sosialiqtisadi

279 XX әsrdә dünyada texnoloji inkişaf baxımından lider olan ölkәni seçin
Kanada
Almaniya
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•

Litva
ABŞ
Avstraliya

280 Texniki bilik vә bacarıqlar adәtәn hansı formada kateqoriyalaşdırılır

•

müasir avadanlıqların istehsalda tәtbiqi
yerlәşmә mәntәqәlәri
marketinq
inkişaf vә araşdırma
maliyyә mәnbәlәri

281 İnvestisiya kapitalının müxtәlis mәnbәlәrini seçin

•

kredit assosasiyaları
ailә vә dostlar
şәxsi fondlar
hamısı
kredit institutları

282 Kapitalәmәk konflikti harada özünü büruzә verir

•

heç biri
işçi mübahisәlәrindә
sosializm mübahisәlәrindә
sәnaye mübahisәlәrindә
texnoloji istehsal prosesindә

283 Sendikalaşmanın böyük dәrәcәsi nә ilә ölçülür

•

işçilәrin sayı ilә
investisiya gücü ilә
istehsal gücü ilә
yüksәk әmәk haqqı ilә
yerlәşmә yernin optimallığı ilә

284 Fiskal siyasәt nәyi müәyyәn edir

•

hamısını
bazar araşdırmalarını
bankların fәaliyyәtini
dövlәtin pulu necә xәrclәmәyini
ölkәnin iqtisadi әsas göstәricilәrini

285 Tәsisatların yerlәşmәsindә әsas dәyişәn hansıdır

•

avadanlıqlar
nәqliyyat vasitәlәri
kapital
әmәk
әrazi

286 Mәhsulun hәyat dövrünün 3cü mәrhәlәsi nәyi ifadә edir

•

mәhsulun dәyәrindә artım
mövsümi tәsir dövrü
istehsal prosesindә son mәrhәlә
tәnәzzül
mәhsulun son dәyәri
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287 Mәhsulun hәyat dövründә 2ci mәrhәlә nәyi ifadә edir

•

heç biri
mәhsulun bazara çatdırılması dövrünü
mәhsulun ilkin istehsal dövrünü
mәhsulun yetkinlik dövrünü
mәhsulun üzәrinә yeni dәyәr әlavә edilmәsi

288 Mәhsulun hәyat dövründә 1ci mәrhәlә nәyi ifadә edir

•

hamısını
investisiya xәrclәrini
maliyyәni
araşdırma vә inkişafı
nәqliyyat xәrclәrini

289 Mәhsulun hәyat dövrü nәyi göstәrir

•

texnologiyanin istehsal prosesinә tәsir etmәsini
istehsalın müәyyәn bir sahәsinә texnoloji yeniliyin tәtbiqi
istehsal prosesindә işçilәrin artırılması
nәqliyyat xәrclәrin azalmasından әmәlә gәlәn tәsir
hamısı

290 Beynәlxalq әmәk bölgüsü neçәnci illәrdә baş tutdu

•

XX әsrin sonlarında
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonlarında
XIX әsrin 1ci yarısında

291 Artıq vә ya izafi dәyәr nәdir

•

әlavә iş yerlәrinin yaradılması nәticәsindә yaranan dәyәr
istehsalın hәcmindәn әmәlә gәlәn dәyәr
işçilәrә verilәn әlavә әmәk haqqı
işçilәrin әmәk haqqılarında yaratdığı dәyәr
nәqliyyat xәrclәrinin azalması fonunda yaranan dәyәr

292 1ci tәşkilati format hansıdır

•

müştәri oriyentasiya
matriks strukturu
istehsal oriyentasiya
funksional oryientasiya

293 2ci tәşkilati format hansıdır

•

müştәri oriyentasiyası
funksional oriyentasiya
coğrafi oriyentasiya
istehsal oriyentasiya
matriks strukturu

294 3cü tәşkilati format hansıdır
müştәri oriyentasiyası
istehsal oriyentasiyası
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•

funksional oriyentasiya
coğrafi oriyentasiya
matriks strukturu

295 Korporativ funksiyalara әsaslanan tәşkilati formatlara aiddir

•

istehsal
maliyyә
marketinq
hamısı
araşdırma vә inkişaf

296 Hiyerarxik olaraq kompaniyanın tәşkilatlanmasının neçә forması var

•

1.0
3.0
4.0
5.0
2.0

297 Şirkәt tәşkilatçılığında 5ci forma necә adlarır?

•

hamısı
maliyyә strukturu
funksinal struktur
matriks strukturu
kapital strukturu

298 İrәli inteqrasiya nәdir

•

heç biri
yeni istehsal әrazilәrinin salınması
yeni iş imkanlarının artırılması
istehsal prosesindә irәlilәyiş
mәrkәzdәnqaçma prosesi

299 Geri inteqrasiya nәdir

•

hamısı
istehsal prosesindә texnoloji avadanlıqlardan istifadә
şәhәkәnarına genişlәnmә
istehsal prosesindә gerilәmә
yerlәşmә qәrarlarında problemlәrin olması

300 Urbanizasiya iqtisadiyyatı

•

xüsusi yerlәrdә cәmlәşmiş iqtisadiyyat
ucqar şәhәr vә rayonlarda әrazilәrdә cәmlәşmiş iqtisadiyyat
şәhәrdәn kәnarda formalaşan iqtisadiyyat
hamısı
ölkәnin mәrkәzi coğrafi yerlәrindә cәmlәşmiş iqtisadiyyat

301 Miqyas iqtisadiyyatında eyni vә ya әlaqәli sahәlәrdә firma qruplarına müraciәti zamanı

•

heç biri
texnoloji tәtbiqә yönümlü iqtisadiyyat
inteqrasiyalı iqtisadiyyat yaranır
aqlomerasiya iqtisadiyyatı yaranı
istehlak yönümlü iqtisadiyyat yaranır
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302 Şirkәtin bazar payı artanda vә ya oliqopolik bazar olanda nә baş verir

•

üfüqi inteqrasiya
xarici inteqrasiya
daxili inteqrasiya
şaquli inteqrasiya
heç biri

303 Bәzi firmalar xammal resursları vә ya distribyutor obyektlәri alırsa o zaman nә baş verir

•

hamısı
daxili inteqrasiya
üfüqi inteqrasiya
şaquli inteqrasiya
xarici inteqrasiya

304 Miqyas iqtisadiyyatı bu istiqamәtә yönәlir

•

istehlakı azaldır
iqtisadiyyat miqyasının genişlәndirir
istehsalı artırır
böyük miqdarda istehsala sәrf olunan xәrci azaldır
xәrclәri artırır

305 Әmәyin bölgüsü hәmçinin

•

hamısı
işçilәrin sayın azaldır
işçilәrin yaş mәhdudiyyәti mәsәlәsini asanlaşdırır
ixtisaslaşmamış әmәyin istifadәsini asanlaşdırır
işçilәrin sayını artırır

306 Kütlәvi istehsalın әsas xüsusiyyәtlәrindәn birini seçin

•

tәlәbә yönәlmiş istehsal
istehsal әrazisi
kapital
әmәyin bölgüsü
böyük şirkәtlәrin birgә istehsalda әlaqәsi

307 Qabaqcıl sәnaye mәrkәzlәri, şirkәtlәr, universitetlәrin araşdlrma mәrkәzlәri ABŞın hansı әrazisindә
yerlәşir

•

hamısı
Florida ştatı
Vaşinqton әrazisi
Silikon vadisi
Los  Angeles әrazisi

308 Kapital intensiliyi mәnfi nәticәsi nә ola bilәr

•

heç biri
daha yaxşı әrazilәrә yerdәyişmә etmәk mümükün olar
yeni iş imkanları yarada bilәr
işçilәri işsiz qoya bilәr
nәqliyyat xәrcllәrini azaldar

309 II dünya müharibәsindәn sonra Yaponiya vә Almaniyanın iqtisadiyyatının irәli getmә sәbәbi nә idi
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•

heç biri
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
böyük kapitala sahiblik
cihaz vә maşınlardan istehsalatda istifadә etmәlәri
texnoloji sәnayenin inkişafı

310 Bazar iqtisadiyyatında hәr hansısa bir zavodun qurulması üçün hansı qәrarlar önәmlidir

•

Heç biri
nәqliyyat vә investisiya
kapital vә yerlәşmә
miqyas vә texnika
texnika vә yerlәşmә

311 İdarәetmә korporativ hissә ilә yanaşı hәm dә bu sahәlәrdә önәmlidir

•

hamısı
ictimaiәtlә әlaqәlәr
kapitalın qaldırılması vә maliyyә bazarları ilә danışıqlar
resursların toplanması
investisiya qәrarları

312 Firmalar xәrclәri azaltmaq vә mәhsuldarlığı artırmaq mәqsәdilә

•

istehsal sahәsini genişlәndirir
işçilәrin sayın azaldır
işçilәrin sayın artırır
işçilәri maşınlarla әvәz edir
maşınların sayın çoxaldır

313 Әsas kapitala hansılar aiddir

•

hamısı
yerlәşmә әrazisi
binalar
avadanlıqlar
maşınlar, cihazlar

314 Quraşdırma vә tikinti xәrclәrinin arxasında hansı xәrclәr dayanır

•

yerlәşmә xәrclәri
texnologiya xәrclәri
investisiya xәrclәri
tәmir amortizasiya xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri

315 Firmaların mәrkәzdәnqaçma proseslәri nә zaman başlayıb

•

1990cı illәrdәn sonra
1980ci illәrdәn sonra
1975ci illәrdәn sonra
1970ci illәrdәn sonra
1985ci illәrdәn sonra

316 Torpağın qiymәti nәyi әks etdirir
tәlәb vә tәklifi
lokallaşmış tәklifi
lokallaşmış tәlәbi

•
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•

yüksәk lokallaşmış tәlәb vә tәklifi
tәlәbi

317 Sәnaye ölkәlәrindә sendikalaşma

•

1920ci illәrdәn sonra yaranıb
XVIIXVIII әsrlәrdә yaranıb
XVXVI әsrlәrdә yaranıb
yeni sәnayelәşmiş ölkәlәrә daha nisbәtәn tez yaranıb
3cü sәnaye inqilabından öncә yaranıb

318 Differensial әmәk haqqı dәrәcәlәri nәyә әsaslanır

•

hamısı
dövlәt müәssisәlәrinin işçi tәşkilatları dәrәcәlәrinә
hәmkarlar ittifaqlarının dәrәcәlәrinә
işçi tәşkilatlarının dәrәcәlәrinә
özәl müәssisәlәrin işçi tәşkilatlarının dәrәcәlәrinә

319 Kapitalın intensivlәşmәsi prosesi vә ya әmәyin kapitalla әvәzlәnmәsi prosesinә aid deyil

•

әmәk xәrclәri aşağıdırsa vә ya işlәri avtomatlaşdırmaq cәtindirsә, onda kapital әvәzlәmәsi prosesi dә baş vermәyә
bilәr
istehsalda işcilәri maşınlarla әvәzlәyirlәr
Firmalar xәrclәri azaldır vә mәhsuldarlığı artırır
hamısı
istehsal olunmuş hәr vahid mәhsulun maya dәyәrindә tәdricәn әmәyin payı azalır

320 Kondratievin dalğaların әhat etdiyi fazalara aid deyil

•

bәrpa
Resesiya
Bum
İnkişaf
Depresiya

321 Firmanın diversifikasiyası nәdir?

•

heç biri
firmaların xammal mәnbәlәrini vә ya bölüşdürmә kanallarıını satın alması yolu ilә böyümәsinә deyilir
firmanın miqyasını satınalma, inşa etmә vә ya mәhsul istehsalının eyni mәrhәlәsindә olan digәr firmalarla birlәşmә
yolu ilә genişlәndirmәyi nәzәrdә tutan biznes strategiyasıdır
Diversifikasiya firmanın әnәnәvi mәşğul olduğu bir mәhsul bazarından muxtәlif mәhsul bazarlarına daxil olması
strategiyasıdır
istehsalat prosesinin genişlәnmәsi

322 Mәhsulun hәyat dövrü konsepsiyasında I mәrhәlәyә aiddir

•

hamısı
Mәhsulun satışları artmasına baxmayaraq, ilk mәrhәlәdәkiyüksәk mәnfәәt azalırmәhsul әvәz edilmәyә başlanır
rәqiblәri yeni ideyanı satın alırlar vә ya oğurlayırlar vә standart, ucuz kütlәvi istehsal başlayır
Bu mәrhәlәdә ixtiracı firma mәhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir vә satışa başlayır
mәhsul әvәz edilmәyә başlanır. Bazarlaryeni mәhsulları itirir vә istehsal azalır

323 İqtisadi fәaliyyәtin Kondratiev dalğalarında 3cü dalğa hansıdır?

•

İnformasiya texnologiyaları
Dәmir polad
Buxar enerjisi
Elektrik, telefon
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•

Mikroelektronika, sintetik material

324 Firmalar arası miqyas effektinә aid olmayanı seçin

•

Heç biri
Klasterlәrdә mәhsul vahidinә duşәn xәrclәr bütün firmalar üçün müxtәlif әrazilәrdә fәaliyyәt göstәrmәlәri ilә
müqayisәdә azala bilәr
miqyas effekti eyni sektorda vә ya әlaqәli sektorlardakı firmaların klasterlәrinin yaradılması ilә dә ortaya çıxır
Nәqliyyat xәrclәri әsas kimi götürülür
Bu effektә aqlomerasiya effekti dә deyilir

325 Tәşkilati strukturu funksional yönümlü olan şirkәt hansıdır?

•

Heç biri
Exxon
Westinghouse
Ford Avtomobil Şirkәti
Citibank

326 “Әmәk”lә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur

•

Әmәk xәrclәrindә regional variasiya yaranır
Hamısı
Әmәk yerlәşmәnin әsas determinantlarından biridir
Kapital әmәyin uzunmüddәtli әvәzedicisi
Bütün iqtisadi fәaliyyәtlәrdә tәlәb olunur

327 ABŞda üfüqi inteqrasiya hansı dövrdә başlayıb?

•

XX әsrin sonlarında
1950ci illәr
1920ci illәrdә
1890cı illәrdәn 1900cü illәrin әvvәllәrinә qәdәr
1820ci illәr

328 Korporasiyaların daxili coğrafiyasını qiymәtlәndirmәk üçün neçә nüans nәzәrә alınmalıdır?

•

4.0
6.0
1.0
2
3.0

329 Mәhsulun hәyat dövrü ilә bağlı hansı fikir doğrudur?

•

Bu coğrafi baxımdan әhәmiyyәtlidir
Mәhsulun hәyat dövrü korporasiyaların mәkanbaxımından tәşkilindә texnoloji proseslәrinәhәmiyyәtini
qiymәtlәndirmәyә imkan verir
Mәhsulun hәyat dövrü mәhsulun meydanaçıxmasından daha yaxşısı ilә әvәz olunaraq bazarıtәrk etmәsinә qәdәr
olan dövrü әhatә edir
istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәri korporativ sisteminmüxtәlif mәkanlarında istehsal olunmaq mәcburiyyәtindә qalır
hamısı

330 Mәhsulun hәyat dövriyyәsinin 3 mәrhәlәsinә aiddir?

•

satışın artmasına baxmayaraq ilk mәrhәlәdәki yüksәk mәnfәәt azalır
yeni ideyalar satın alınır vә ya oğurlanır vә standart, ucuz kütlәvi istehsal başlayır
mәhsul әvәz edilmәyә başlanır. Bazarlar yeni mәhsulları itirir vә istehsal azalır
ixtiraçı firma mәhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir vә satışa başlayır
inhisarçılıqdan vә bütün xüsusi imtiyazlardan yükәk qazanc әldә olunur
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331 İqtisadi fәaliyyәtin neçә Kondratiev dalğası var?

•

2
5
3.0
7.0
4.0

332 Dövlәt vә iqtisadi coğrafiya ilә bağlı fikirlәrә aiddir?

•

Dövlәt әsasәn fiskal vә monetar siyasәtlә iqtisadiyyatı tәnzimlәyir
Hamısı
Ümumi qәbul olunmuş düşüncәnin әksinә olaraq, kapitalizmin iqtisadi landşaftları tәkcә “azadbazarlar” tәrәfindәn
yaradılmır, bunda dövlәtin dә rolu vardır
Dövlәtin bu prosesdәki rolu tarixi vә coğrafi olaraq dәyişmişdir, ancaq heç vaxt sıfır olmamışdır
Dovlәt ilk növbәdә iqtisadiyyatı qәbul vә tәtbiq etdiyi hüquq sistemi ilә formalaşdırır

333 Mәhsulun hәyat dövrü ilә bağlı 3 mәrhәlә konsepsiyasını hansı alim irәli sürüb?

•

Max Veber
Simon Kuznets
Krugman
Salvadore
Alfred Veber

334 Kapital ilә әmәk münasibәtlәrinә aiddir

•

Kapitalla әmәk arasındakı münasibәtlәrәmәkdaşlıq vә ziddiyyәt xarakteri daşıyır
hamısı
Әsas ziddiyyәt yaradılmış izafi dәyәrinbölüşdürülmәsi ilә bağlıdır
Ancaq әmәkdaşlıq teztez düşmәnçiliyә çevrilә bilir
İşçilәrlә әmәkdaşlıq etmәdәn istehsalı tәşkiletmәk mümkün deyildir

335 Firmaların idarә edilmәsindә iyerarxik olaraq tәtbiq etdiyi formalara aiddir?

•

Funksional yönümlü
Hamısı
Müştәri yönümlü
Coğrafi yönümlü
Mәhsul yönümlü

336 Firmalar nә üçün genişlәnirlәr?

•

Rәqabәtqabiliyyәtli olmaq üçün
Mәnfәәt әldә etmәk üçün
Heç biri
Hәyatda qalmaq üçün
Xarici bazarda önәmli mövqe tutmaq üçün

337 Sektor yerlәşmә nәzәriyyәsinin tәkamülünә aid deyil?

•

Optimal yerlәşmә yerinin hesablamaları hökumәt subsidiyaları, kreditlәri vә ya vergi güzәştlәri ilә dәyişdirilә bilәr
Firmanın öz yerlәşmә yerini meqapolislәr әtrafında qurmalıdırlar
Firma muxtәlif yerlәri tәklif edәn 1dәn çox әsas mövqe vә ya amillә qarşılaşa bilәr.
Firma açıq şәkildә özünün әsas amilini muәyyәn etsә belә, 1dәn çox әsas yer ortaya çıxa bilәr
Firma informasiya yetәrsizliyindәn firmadaxilindә vә ya muxtәlifyerlәrdә yerlәşmә xәrclәri vә faktorlarını hәmişә
açıq şәkildә hesablaya bilmir

338 Veber modeli neçәci ildә aşkar edilib?
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•

1927.0
1926.0
1929.0
1924.0
1925.0

339 Bunlardan hansıları miqyas mülahizәlәrinә uyğun gәlir?

•

böyük firmalar xammala kiçik firmalara nisbәtәn daha az xәrc çәkir
hamısı
İstehsalçılar mәhsul vahidinin xәrcini azaltmağa çalışırlar
әmәk bölgüsü kütlәvi istehsalın başlıca xüsusiyyәtidir
işçilәrin sayının çoxluğu әmәk bölgüsü böyük miqyas tәlәb edir

340 Weber modelindә FP xәtti nәyi әks etdirir

•

әsas xәrclәr
son mәhsulun bölüşdürmә xәrclәrini
xammalın toplanması xәrclәrini
mәcmu nәqliyyat xәrclәri
yerlәşdirmә xәrclәri

341 Weber modelindә RM xәtti nәyi әks etdirir?

•

әsas xәrclәr
xammalın toplanması xәrclәrini
son mәhsulun bölüşdürmә xәrclәrini
mәcmu nәqliyyat xәrclәri
yerlәşdirmә xәrclәri

342 Weber modelinә әsasәn hansı doğru deyil?

•

İstehsal prosesindә meydana gәlәn ilk xәrc muxtәlif xammalların toplanmasıdır
material ilә bazaryonumlu sektorlar arasında mәsafә haqqında duşunmәyә çağırmamışdır
istehsalcılar nә risq, nә dә qeyrimuәyyәnliklә üzlәşir
mәhsula tәlәb verilmiş qiymәt sәviyyәsindә sonsuzdur
istehsalcılar sabit qiymәt sәviyyәsindә coxlu sayda mәhsul istehsal edib sata bilәrlәr

343 Weberin sektor yerlәşmә nәzәriyyәsi nәyәәsaslanır?

•

firmaların yerlәşmә qәrarlarında kommunal xәrclәrin roluna
firmaların yerlәşmә qәrarlarında nәqliyyat xәrclәrinin roluna
firmaların yerlәşmә qәrarlarında maliyyә xәrclәrinin roluna
firmaların yerlәşmә qәrarlarında coğrafi mәkan anlayışı
heç biri

344 Klassik sektor yerlәşdirmә modeli nәzәriyyәsi kimә mәxusdur?

•

İrving Kravis
Alfred Weber
Adam Smit
E. Hekşer
W. Leontief

345 Bunlardan hansıları idarәetmә vә texniki biliklәrә aiddir? 1) Bütün biznes novlәrindә bu bacarıqlar tәlәb
olunur 2) Onların paylanması vә formallığı firmanın miqyasından asılı olaraq muhum dәrәcәdә dәyişir 3) İri
şirkәtlәrin qәrargahları iri şәhәrlәrdә tәmәrkuzlәşir, lakin әkstәmәrkuzlәşmә vәәksmәrkәzlәşdirmә dә baş
vermişdir 4) Sektora mәxsus qәrargahların klasterlәri 5) heç biri
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•

2,3,4
1,2,3,4
2,5
4.5
1,2,3

346 Torpaq vә kapitalla bağlı qeyd olunanlardan hansı doğrudur? 1) Yerli torpağın dәyәri onun münasib
yerdә olmasından asılıdır 2) Şәhәr daxili yerlәşmә vә nәqliyyat sisteminin inkişafı 3) Heç biri 4) Mәkan
tәchizatı / kapital ucun tәlәb şәrtlәri 5) Kapitalәmәk әvәzetmәsi

•

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

347 Aşağıdakılardan hansı yerlәşmә faktoruna aid deyil?

•

idarәetmә vә texniki bacarıqlar
torpaq
coğrafi bazar
әmәk
kapital

348 Aşağıdakılardan hansı yerlәşmә faktorlarına aiddir? 1) әmәk 2) torpaq 3) kapital 4) heç biri 5)
texnologiya

•

1.2
1,2,3
3.5
3,4,2
2,3,5

349 Veberin modelindә TTC oxu nәyi göstәrir

•

heç biri
mәcmu nәqliyyat xәrclәrini
xammalların toplanması xәrclәrini
son mәhsulun bölüşdürmә xәrclәrini
mәhsulların paylanması xәrclәri

350 Federal dövlәt torpaqları ABŞda milli әrazinin neçә faizini tәşkil edir

•

42.0
40
28
55.0
70.0

351 Mәhsulun hәyat dövrünün 1ci mәrhәlәsinә aiddir

•

rәqabәtә daxil olma mәrhәlәsidir
inhisarçı mәrhәlәdir
heç biri
kütlәvi istehsal vә qiymәtin ucuzlaşması
bazar payının firmaların lehinә itirilmәsi

352 Kapitalın intensivlәşmәsi prosesi vә ya әmәyin kapitalla әvәzlәnmәsi prosesinә aid deyil
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•

Firmalar xәrclәri azaldır vә mәhsuldarlığı artırır
hamısı
әmәk xәrclәri aşağıdırsa vә ya işlәri avtomatlaşdırmaq cәtindirsә, onda kapital әvәzlәmәsi prosesi dә baş vermәyә
bilәr
istehsal olunmuş hәr vahid mәhsulun maya dәyәrindә tәdricәn әmәyin payı azalır
istehsalda işcilәri maşınlarla әvәzlәyirlәr

353 Kondratievin dalğaların әhat etdiyi fazalara aid deyil

•

Depresiya
Resesiya
Bum
İnkişaf
bәrpa

354 Firmanın diversifikasiyası nәdir?

•

Diversifikasiya firmanın әnәnәvi mәşğul olduğu bir mәhsul bazarından muxtәlif mәhsul bazarlarına daxil olması
strategiyasıdır
heç biri
firmanın miqyasını satınalma, inşa etmә vә ya mәhsul istehsalının eyni mәrhәlәsindә olan digәr firmalarla birlәşmә
yolu ilә genişlәndirmәyi nәzәrdә tutan biznes strategiyasıdır
firmaların xammal mәnbәlәrini vә ya bölüşdürmә kanallarıını satın alması yolu ilә böyümәsinә deyilir
istehsalat prosesinin genişlәnmәsi

355 Mәhsulun hәyat dövrü konsepsiyasında I mәrhәlәyә aiddir

•

Bu mәrhәlәdә ixtiracı firma mәhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir vә satışa başlayır
rәqiblәri yeni ideyanı satın alırlar vә ya oğurlayırlar vә standart, ucuz kütlәvi istehsal başlayır
hamısı
mәhsul әvәz edilmәyә başlanır. Bazarlaryeni mәhsulları itirir vә istehsal azalır
Mәhsulun satışları artmasına baxmayaraq, ilk mәrhәlәdәkiyüksәk mәnfәәt azalırmәhsul әvәz edilmәyә başlanır

356 İqtisadi fәaliyyәtin Kondratiev dalğalarında 3cü dalğa hansıdır?

•

Elektrik, telefon
İnformasiya texnologiyaları
Mikroelektronika, sintetik material
Dәmir polad
Buxar enerjisi

357 Firmalar arası miqyas effektinә aid olmayanı seçin

•

Nәqliyyat xәrclәri әsas kimi götürülür
Heç biri
Bu effektә aqlomerasiya effekti dә deyilir
Klasterlәrdә mәhsul vahidinә duşәn xәrclәr bütün firmalar üçün müxtәlif әrazilәrdә fәaliyyәt göstәrmәlәri ilә
müqayisәdә azala bilәr
miqyas effekti eyni sektorda vә ya әlaqәli sektorlardakı firmaların klasterlәrinin yaradılması ilә dә ortaya çıxır

358 Tәşkilati strukturu funksional yönümlü olan şirkәt hansıdır?

•

Ford Avtomobil Şirkәti
Heç biri
Citibank
Exxon
Westinghouse

359 “Әmәk”lә bağlı fikirlәrdәn hansı doğrudur
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•

Әmәk yerlәşmәnin әsas determinantlarından biridir
Әmәk xәrclәrindә regional variasiya yaranır
Hamısı
Bütün iqtisadi fәaliyyәtlәrdә tәlәb olunur
Kapital әmәyin uzunmüddәtli әvәzedicisi

360 ABŞda üfüqi inteqrasiya hansı dövrdә başlayıb?

•

1890cı illәrdәn 1900cü illәrin әvvәllәrinә qәdәr
XX әsrin sonlarında
1820ci illәr
1950ci illәr
1920ci illәrdә

361 Korporasiyaların daxili coğrafiyasını qiymәtlәndirmәk üçün neçә nüans nәzәrә alınmalıdır?

•

2
6.0
1.0
4.0
3.0

362 Mәhsulun hәyat dövrü ilә bağlı hansı fikir doğrudur?

•

Mәhsulun hәyat dövrü mәhsulun meydanaçıxmasından daha yaxşısı ilә әvәz olunaraq bazarıtәrk etmәsinә qәdәr
olan dövrü әhatә edir
Bu coğrafi baxımdan әhәmiyyәtlidir
istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәri korporativ sisteminmüxtәlif mәkanlarında istehsal olunmaq mәcburiyyәtindә qalır
hamısı
Mәhsulun hәyat dövrü korporasiyaların mәkanbaxımından tәşkilindә texnoloji proseslәrinәhәmiyyәtini
qiymәtlәndirmәyә imkan verir

363 Mәhsulun hәyat dövriyyәsinin 3 mәrhәlәsinә aiddir?

•

mәhsul әvәz edilmәyә başlanır. Bazarlar yeni mәhsulları itirir vә istehsal azalır
satışın artmasına baxmayaraq ilk mәrhәlәdәki yüksәk mәnfәәt azalır
inhisarçılıqdan vә bütün xüsusi imtiyazlardan yükәk qazanc әldә olunur
yeni ideyalar satın alınır vә ya oğurlanır vә standart, ucuz kütlәvi istehsal başlayır
ixtiraçı firma mәhsulu ixtira edir,inkişaf etdirir vә satışa başlayır

364 İqtisadi fәaliyyәtin neçә Kondratiev dalğası var?

•

4.0
7.0
3.0
2
5

365 Dövlәt vә iqtisadi coğrafiya ilә bağlı fikirlәrә aiddir?

•

Dövlәt әsasәn fiskal vә monetar siyasәtlә iqtisadiyyatı tәnzimlәyir
Hamısı
Ümumi qәbul olunmuş düşüncәnin әksinә olaraq, kapitalizmin iqtisadi landşaftları tәkcә “azadbazarlar” tәrәfindәn
yaradılmır, bunda dövlәtin dә rolu vardır
Dövlәtin bu prosesdәki rolu tarixi vә coğrafi olaraq dәyişmişdir, ancaq heç vaxt sıfır olmamışdır
Dovlәt ilk növbәdә iqtisadiyyatı qәbul vә tәtbiq etdiyi hüquq sistemi ilә formalaşdırır

366 Mәhsulun hәyat dövrü ilә bağlı 3 mәrhәlә konsepsiyasını hansı alim irәli sürüb?
Max Veber
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•

Salvadore
Krugman
Simon Kuznets
Alfred Veber

367 Kapital ilә әmәk münasibәtlәrinә aiddir

•

Әsas ziddiyyәt yaradılmış izafi dәyәrinbölüşdürülmәsi ilә bağlıdır
İşçilәrlә әmәkdaşlıq etmәdәn istehsalı tәşkiletmәk mümkün deyildir
Kapitalla әmәk arasındakı münasibәtlәrәmәkdaşlıq vә ziddiyyәt xarakteri daşıyır
hamısı
Ancaq әmәkdaşlıq teztez düşmәnçiliyә çevrilә bilir

368 Firmaların idarә edilmәsindә iyerarxik olaraq tәtbiq etdiyi formalara aiddir?

•

Müştәri yönümlü
Mәhsul yönümlü
Funksional yönümlü
Hamısı
Coğrafi yönümlü

369 Firmalar nә üçün genişlәnirlәr?

•

Heç biri
Rәqabәtqabiliyyәtli olmaq üçün
Mәnfәәt әldә etmәk üçün
Hәyatda qalmaq üçün
Xarici bazarda önәmli mövqe tutmaq üçün

370 Sektor yerlәşmә nәzәriyyәsinin tәkamülünә aid deyil?

•

Firma açıq şәkildә özünün әsas amilini muәyyәn etsә belә, 1dәn çox әsas yer ortaya çıxa bilәr
Firmanın öz yerlәşmә yerini meqapolislәr әtrafında qurmalıdırlar
Optimal yerlәşmә yerinin hesablamaları hökumәt subsidiyaları, kreditlәri vә ya vergi güzәştlәri ilә dәyişdirilә bilәr
Firma informasiya yetәrsizliyindәn firmadaxilindә vә ya muxtәlifyerlәrdә yerlәşmә xәrclәri vә faktorlarını hәmişә
açıq şәkildә hesablaya bilmir
Firma muxtәlif yerlәri tәklif edәn 1dәn çox әsas mövqe vә ya amillә qarşılaşa bilәr.

371 Veber modeli neçәci ildә aşkar edilib?

•

1927.0
1925.0
1924.0
1929.0
1926.0

372 Bunlardan hansıları miqyas mülahizәlәrinә uyğun gәlir?

•

böyük firmalar xammala kiçik firmalara nisbәtәn daha az xәrc çәkir
әmәk bölgüsü kütlәvi istehsalın başlıca xüsusiyyәtidir
İstehsalçılar mәhsul vahidinin xәrcini azaltmağa çalışırlar
hamısı
işçilәrin sayının çoxluğu әmәk bölgüsü böyük miqyas tәlәb edir

373 Weber modelindә FP xәtti nәyi әks etdirir
әsas xәrclәr
mәcmu nәqliyyat xәrclәri
xammalın toplanması xәrclәrini

•
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•

son mәhsulun bölüşdürmә xәrclәrini
yerlәşdirmә xәrclәri

374 Weber modelindә RM xәtti nәyi әks etdirir?

•

әsas xәrclәr
mәcmu nәqliyyat xәrclәri
son mәhsulun bölüşdürmә xәrclәrini
xammalın toplanması xәrclәrini
yerlәşdirmә xәrclәri

375 Weber modelinәәsasәn hansı doğru deyil?

•

İstehsal prosesindә meydana gәlәn ilk xәrc muxtәlif xammalların toplanmasıdır
mәhsula tәlәb verilmiş qiymәt sәviyyәsindә sonsuzdur
istehsalcılar nә risq, nә dә qeyrimuәyyәnliklә üzlәşir
material ilә bazaryonumlu sektorlar arasında mәsafә haqqında duşunmәyә çağırmamışdır
istehsalcılar sabit qiymәt sәviyyәsindә coxlu sayda mәhsul istehsal edib sata bilәrlәr

376 Weberin sektor yerlәşmә nәzәriyyәsi nәyәәsaslanır?

•

firmaların yerlәşmә qәrarlarında kommunal xәrclәrin roluna
firmaların yerlәşmә qәrarlarında coğrafi mәkan anlayışı
firmaların yerlәşmә qәrarlarında maliyyә xәrclәrinin roluna
firmaların yerlәşmә qәrarlarında nәqliyyat xәrclәrinin roluna
heç biri

377 Klassik sektor yerlәşdirmә modeli nәzәriyyәsi kimә mәxusdur?

•

İrving Kravis
E. Hekşer
Adam Smit
Alfred Weber
W. Leontief

378 Bunlardan hansıları idarәetmә vә texniki biliklәrә aiddir? 1) Bütün biznes novlәrindә bu bacarıqlar tәlәb
olunur 2) Onların paylanması vә formallığı firmanın miqyasından asılı olaraq muhum dәrәcәdә dәyişir 3) İri
şirkәtlәrin qәrargahları iri şәhәrlәrdә tәmәrkuzlәşir, lakin әkstәmәrkuzlәşmә vәәksmәrkәzlәşdirmә dә baş
vermişdir 4) Sektora mәxsus qәrargahların klasterlәri 5) heç biri

•

2,5
1,2,3
2,3,4
1,2,3,4
4.5

379 Torpaq vә kapitalla bağlı qeyd olunanlardan hansı doğrudur? 1) Yerli torpağın dәyәri onun münasib
yerdә olmasından asılıdır 2) Şәhәr daxili yerlәşmә vә nәqliyyat sisteminin inkişafı 3) Heç biri 4) Mәkan
tәchizatı / kapital ucun tәlәb şәrtlәri 5) Kapitalәmәk әvәzetmәsi

•

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

380 Aşağıdakılardan hansı yerlәşmә faktoruna aid deyil?
әmәk

•
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coğrafi bazar
idarәetmә vә texniki bacarıqlar
torpaq
kapital

381 Aşağıdakılardan hansı yerlәşmә faktorlarına aiddir? 1) әmәk 2) torpaq 3) kapital 4) heç biri 5)
texnologiya

•

1.2
1,2,3
3.5
3,4,2
2,3,5

382 Böyük coğrafi kәşflәr dövrünә kimi dünya kәnd tәsәrrüfatı istehsalında dominant mövqeyә malik olan
әrazilәri göstәrin

•

Şimali Asiya
Şimali Amerika vә Qәrbi Avropa
Cәnubi Amerika vә Afrika
Asiya(Çin,Hindistan vә .”köhnә dünya” ölkәlәri)
Şimali Afrika(Misir,Liviya) vә Yeni Zellandiya

383 Avropa kolonizmi nәticәsindә hansi istehsal tiplәri formalaşmışdır?

•

doğru cavab yoxdur
kommersiya vә özünü tәmin edәn istehsal tiplәri
inetensiv vә ekstensiv istehsal tiplәri
plantasiya vә ailә fermer tәsәrrüfatı istehsal tiplәri
köçmә vә oturaq tәsәrrüfat tiplәri

384 Yerdәyişmә ilә becәrilmә istehsal sisteminin neçә mәrhәlәsi var?

•

5.0
2.0
1.0
3.0
4.0

385 Yerdәyişmә ilә becәrilmә hansi regionlar üçün xarakterik hesab olunur?

•

Mәrkәzi Asiya,Mәrkәzi Amerika, Mәrkәzi Avropa
Şimali Asiya,Şimali Amerika,Cәnubi Avstraliya
Qәrbi Avropa,Şәrqi Avropa,Ön Asiya
Mәrkәzi Afrika, Amazon hövzәsi,CәnubŞәrqi Asiya
Mәrkәzi Amerika,Şimali Afrika,Mәrkәzi Avstraliya

386 Yerdәyişmә ilә becәrilmә(shifting cultivation) nәdir?

•

Torpaq növünün dәyişmәsi
İstehsalda bir mәhsuldan başqa birinә keçilmәsi
Әhalinin istehsal dövriyyәsinә cәlb olunmamış yeni torpaqları antropogen tәsirlә istehsala cәlb etmәsi
Növbәli әkinә keçmә
İstehsal olunmuş kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin birbirinә dәyişdirilmәsi

387 Köçәri kәnd tәsәrrüfatı(pastoral nomadism)nәdir?
Heç biri
İntensiv kәnd tәsәrrüfatı istehsal üsulu
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•

)Nisbәtәn kiçik topraq resurslarına әsasәlanan bitkiçilik
mәskunlaşma vә yerlәşmәnin xarakterik olmadığı kәnd tәsәrrüfatı istehsalı yarımsistemi
Becәrilәn әkin yerlәrinin yerini dәyişmәkllә hәyata keçirilәn istehsal üsulu

388 Dәmyә әkinçiliyi ilә bağlı doğru cavabı tapın

•

daha çox istilik alan әrazilәrdә inkişaf etmişdir.
әsasәn Mәrkәzi Asiyada geniş yayılmışdır.
intensiv suvarma tәlәb edir
suni suvarma tәlәb etmir
yarımsәhra iqlim tipindә daha geniş yayılmışdır.

389 Aşağıdakılardan hansı k/t mәhsulu istehsalı әmәktutmlu hesab olunur

•

hamısı
qarğıdalı, soya
buğda,arpa
çәltik, pambıq
pomidor,üzüm

390 K/tda mәşğulluq sәviyyәsi aşağı olan ölkәlәr qrupunu tapın

•

Azәrbaycan,Rusiya,İran
Cәnubi Koreya,Tayvan,İndoneziya
Türkiyә,Hindistan,Misir
Belçika,İngiltәrә,Fransa
Sudan,Konqo,CAR

391 Dünyada toplam k/t istehsalı ilә bağlı olan torpaq sahәlәri baxımından әn böyük ölkәlәr hansılardır?
1.Çin 2.ABŞ 3.Hollandiya 4.İspaniya 5.Avstraliya

•

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

392 K/t –da mәşğulluq sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәri göstәrin 1.ABŞ 2.Yaponiya 3.Keniya 4.
Banqladeş 5.Somali 6.Yeni Zellandiya

•

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

393 K/t ilә bağlı köçәri hәyat tәrzi(pastoral nomadism) hansi bölgәlәrdә geniş yayılmışdır?

•

CәnubŞәrqi Asiya
Mәrkәzi Avropa
Şimali vә Mәrkәzi Amerika
ŞimalŞәrqi Afrika,Mәrkәzi Asiya
Şimali Avropa

394 K/tna yararlı torpaq sahәlәrinin azalmasına tәsir edәn amil kimi götürmәk olmaz
Şoranlaşma
sәhralaşma
şәhәrlәşmә

•

55/98

22.12.2016

•

intensiv k/t istehsalına keçid
torpaqların erroziyası

395 Plantasiya istehsal üsulu geniş yayılmış ölkәlәr qrupunu göstәrin. 1.Sәudiyyә Әrәbistanı 2.Türkiyә
3.Braziliya 4.Qazaxıstan 5.ABŞ 6.Malayziya 7.Şrilanka

•

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

396 Adambaşına düşәn k/t yararlı torpaq sahәlәrinә görә daha yüksәk göstәriciyә malik olan dövlәtlәri
göstәrin. 1.Çin 2.Rusiya 3.Hindistan 4.Yeni Zellandiya 5.Avstraliya 6.Argentina 7.İndoneziya 8.ABŞ

•

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

397 Döşәmә qiymәti(price floor) nәdir?

•

qiymәtin tәlәb әsasında formalaşmasıdır
qiymәtlәrin bazarda formalaşmasıdır
qiymәtlәrin maksimum sәviyyәsidir
hәr hansı bir mәhsulun müәyyәn bir qiymәt sәviyyәsindәn aşağı satıla bilmәyәcәyini göstәrәn ifadәdir.
monopoliya qiymәtidir

398 Von Thünen modelinin öz aktuallığını itirmәsinә sәbәb olan faktor kimi qeyd etmәk olar 1.1826cı
illәrdәki şәrtlәrә görә hazırlanması 2.Nәqliyyat vasitәlәrindәki inkişaf 3.Yanacaq kimi odunun yerinә neft
,tәbii qaz vә s. kimi resursların keçmәsi 4.Müasir texnoloji inkişafı nәzәrә alması. 5.Әmәk mәhsuldarlığını
nәzәrә alması

•

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

399 Von Thünen modeli ilә bağlı doğru olan cavabı seçin.

•

İstehlak mәrkәzindәn uzaqlaşdıqca әkilәn mәhsul növlәrinin gәtirdiyi gәlir arasında heç bir fәrq qalmır.
Tez xarab olan mәhsul istehsalı bazara yaxın yerlәşdirilmәlidir.
Bütün cavablar doğrudur.
İstәnilәn yerdә istәnilәn mәhsul növü әkilә bilәr.
İri hәcmә malik olan mәhsulların әkilmәsi satış bazarına uzaq yerlәşdirilmәlidir.

400 K/tda intensiv istehsal üsulunu tәtbiq edәn ölkәlәr hansılardır? 1.Hollandiya 2.Danimarka 3.Banqladeş
4.Misir 5.Rusiya 6. Yaponiya

•

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

401 Beynәlxalq ticarәti daha geniş yayılmış olan k/t mıhsulları hansılardır? 1.pomidor 2.qarğıdalı 3.buğda
4.soya 5.noxud 6.pambıq
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•

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

402 K/t –da ekstensiv istehsal üsulu ilә bağlı olan doğru cavabları seçin 1.Kimyalaşdırmadan geniş istifadә
2.Mexaniklәşdirmәnin tәtbiqi 3.Yeni növ toxumlardan istifadә 4.Әkilәn torpaq sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
5.Әl әmәyindәn istifadәnin geniş yayılması

•

1.5
3.4
2.3
4,5
2.5

403 K/t istehsalı üsullarından biri olan plantasiya metodu ilә bağlı doğru olan fikri seçin

•

Bütün cavablar doğrudur.
mexaniklәşdirmә vә kimyalaşdırma geniş miqyasda tәtbiq olunur
Mәhsuldarlıq әn aşağı olan k/t istehsalı üsuludur.
Tropik qurşaqlarda ticarәt mәqsәdi ilә ,çox geniş әrazilәrdә bir vә ya bir neçә mәhsul istehsalı ilә bağlı olan
istehsal üsuludur.
K/t üçün yararlı torpaq sahәlәri az olan ölkәlәrdә tәtbiq olunur

404 K/t mәhsulları ixracı ilә fәrqlәnәn olkәlәr qrupunu göstәrin

•

Bütün variantlar doğrudur
Braziliya, Qәtәr, Küveyt
Mali,Çad,Nepal
Çin,Hindistan,ABŞ
Türkiyә, Tacikistan, Sinqapur

405 Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirmәnin gәtirdiyi ““ effekt hesab oluna bilәr?

•

әkin vә yığım daha asan olar
mәhsuldarlıq artır
insan әmәyi azalır
kәndlәrdәn şәhәrlәrә köç artar
sulama vә dәrmanlama potensialı artar

406 Aşağıdakılardan biri k/t istehsalında mәhsuldarlığa “+” yöndә tәsir etmir

•

mexaniklәşdirmә
torpaqların munbitlәşdirilmәsi
sulama
erroziya
gübrәlәmә

407 Dövlәt bәzi mәhsullarda “dәstәk alımı” hәyata keçirir.Bununla bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı
yanlışdır?

•

istehsalçl(fermer) әlverişsiz bazar şәrtlәrindәn çox ziyan çәkmәz
növbәti ildә eyni mәhsulun istehsalı artar
istehsaldakı dalğalanmalar azalar
sulama vә gübrәlәmәyә ehtiyyac duyulmaz
mәhsulun keyfiyyәti yüksәlәr
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408 Sahә vahidinә düşәn mәhsul miqdarını artırmaq üçün intensiv k/t istehsalı üsulu tәtbiq
olunur.Aşağıdakılardan hansı inetnsiv k/t istehsal üsuluna aid deyil?

•

dәrmanlama
gübrәlәmә
mexaniklәşdirmә
torpaq sahәsinin genişlәndirilmәsi
mәhsuldar toxum növlәrinin tәtbiqi

409 Buxarlaşmanın az vә yağıntıların çox olduğu әrazilәrdә bu bitkilәrdәn hansıın yetişdirilmәsi üçün
münbit şәrait vardır?

•

pambıq
noxud
tütün
çay
buğda

410 Әkin yerlәrinin müәyyәn olunması vә istehsala başlanılması üçün mütlәq şәkildә sәnaye müәssisәsini
qurulmasını tәlәb edәn mәhsul hansıdır?

•

pomidor
kartof
zeytun
şәkәr çuğunduru
alma

411 Kiçik k/t әrazilәrindә bütün texnoloji imkanlardan istifadә etmәklә tәşkil olunan k/t istehsalına intensiv
k/t deyilir.Buna görә “intensiv k/t istehsalı” ilә bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı yanlışdır.

•

modern istehsal üsulu olduğundan daha az әmәk sәrf olunur
әhalisi daha çox olan әrazilәrdәki tәlәbi ödәmәyә istiqamәtlәnir
yüksәk mәhsuldarlıq hәdәflәnir
modern k/t istehsalı üsuludur
daha çox gәlir әldә edilir

412 K/tda mexaniklәşmә müasir k/t istehsalında әn önәmli faktorlardan biri hesab olunur.Aşağıdakılardan
hansı mexaniklәşmәyә tәsir göstәrәn amillәrdәn hesab olunmur?

•

yerin relyefi
İstifadә olunan әrazinin böyüklüyü
k/tda istifadә olunan maşın vә avadanlıqların qiymәti
ucuz işçi qüvvәsinin olması
mәhsulun çeşidi

413 Dәmyә әkinçiliyi ilә bağlı doğru cavabı tapın

•

intensiv suvarma tәlәb edir
yarımsәhra iqlim tipindә daha geniş yayılmışdır.
daha çox istilik alan әrazilәrdә inkişaf etmişdir.
süni suvarma tәlәb etmir
әsasәn Mәrkәzi Asiyada geniş yayılmışdır.

414 Aşağıdakılardan hansı k/t mәhsulu istehsalı әmәktutmlu hesab olunur

•

hamısı
qarğıdalı, soya
buğda,arpa
çәltik, pambıq
58/98

22.12.2016

pomidor,üzüm

415 K/tda mәşğulluq sәviyyәsi aşağı olan ölkәlәr qrupunu tapın

•

Azәrbaycan,Rusiya,İran
Cәnubi Koreya,Tayvan,İndoneziya
Türkiyә,Hindistan,Misir
Belçika,İngiltәrә,Fransa
Sudan,Konqo,CAR

416 Dünyada toplam k/t istehsalı ilә bağlı olan torpaq sahәlәri baxımından әn böyük ölkәlәr hansılardır?
1.Çin 2.ABŞ 3.Hollandiya 4.İspaniya 5.Avstraliya

•

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

417 K/t –da mәşğulluq sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәlәri göstәrin 1.ABŞ 2.Yaponiya 3.Keniya 4.
Banqladeş 5.Somali 6.Yeni Zellandiya

•

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

418 K/t ilә bağlı köçәri hәyat tәrzi(pastoral nomadism) hansi bölgәlәrdә geniş yayılmışdır?

•

CәnubŞәrqi Asiya
Mәrkәzi Avropa
Şimali vә Mәrkәzi Amerika
ŞimalŞәrqi Afrika,Mәrkәzi Asiya
Şimali Avropa

419 K/tna yararlı torpaq sahәlәrinin azalmasına tәsir edәn amil kimi götürmәk olmaz

•

Şoranlaşma
sәhralaşma
şәhәrlәşmә
intensiv k/t istehsalına keçid
torpaqların erroziyası

420 Plantasiya istehsal üsulu geniş yayılmış ölkәlәr qrupunu göstәrin. 1.Sәudiyyә Әrәbistanı 2.Türkiyә
3.Braziliya 4.Qazaxıstan 5.ABŞ 6.Malayziya 7.Şrilanka

•

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

421 Adambaşına düşәn k/t yararlı torpaq sahәlәrinә görә daha yüksәk göstәriciyә malik olan dövlәtlәri
göstәrin. 1.Çin 2.Rusiya 3.Hindistan 4.Yeni Zellandiya 5.Avstraliya 6.Argentina 7.İndoneziya 8.ABŞ
1,4,5,6,7
2,3,4,5,6
1,2,3,5,7

•
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•

2,4,5,6,8
2,3,4,6,8

422 Döşәmә qiymәti(price floor) nәdir?

•

qiymәtin tәlәb әsasında formalaşmasıdır
qiymәtlәrin bazarda formalaşmasıdır
qiymәtlәrin maksimum sәviyyәsidir
hәr hansı bir mәhsulun müәyyәn bir qiymәt sәviyyәsindәn aşağı satıla bilmәyәcәyini göstәrәn ifadәdir.
monopoliya qiymәtidir

423 Von Thünen modelinin öz aktuallığını itirmәsinә sәbәb olan faktor kimi qeyd etmәk olar 1.1826cı
illәrdәki şәrtlәrә görә hazırlanması 2.Nәqliyyat vasitәlәrindәki inkişaf 3.Yanacaq kimi odunun yerinә neft
,tәbii qaz vә s. kimi resursların keçmәsi 4.Müasir texnoloji inkişafı nәzәrә alması. 5.Әmәk mәhsuldarlığını
nәzәrә alması

•

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

424 Von Thünen modeli ilә bağlı doğru olan cavabı seçin.

•

Bütün cavablar doğrudur.
İstehlak mәrkәzindәn uzaqlaşdıqca әkilәn mәhsul növlәrinin gәtirdiyi gәlir arasında heç bir fәrq qalmır.
İri hәcmә malik olan mәhsulların әkilmәsi satış bazarına uzaq yerlәşdirilmәlidir.
Tez xarab olan mәhsul istehsalı bazara yaxın yerlәşdirilmәlidir.
İstәnilәn yerdә istәnilәn mәhsul növü әkilә bilәr.

425 K/tda intensiv istehsal üsulunu tәtbiq edәn ölkәlәr hansılardır? 1.Hollandiya 2.Danimarka 3.Banqladeş
4.Misir 5.Rusiya 6. Yaponiya

•

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

426 Beynәlxalq ticarәti daha geniş yayılmış olan k/t mıhsulları hansılardır? 1.pomidor 2.qarğıdalı 3.buğda
4.soya 5.noxud 6.pambıq

•

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

427 K/t –da ekstensiv istehsal üsulu ilә bağlı olan doğru cavabları seçin 1.Kimyalaşdırmadan geniş istifadә
2.Mexaniklәşdirmәnin tәtbiqi 3.Yeni növ toxumlardan istifadә 4.Әkilәn torpaq sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
5.Әl әmәyindәn istifadәnin geniş yayılması

•

1.5
3.4
2.3
4,5
2.5

428 K/t istehsalı üsullarından biri olan plantasiya metodu ilә bağlı doğru olan fikri seçin
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•

Bütün cavablar doğrudur.
mexaniklәşdirmә vә kimyalaşdırma geniş miqyasda tәtbiq olunur
Mәhsuldarlıq әn aşağı olan k/t istehsalı üsuludur.
Tropik qurşaqlarda ticarәt mәqsәdi ilә ,çox geniş әrazilәrdә bir vә ya bir neçә mәhsul istehsalı ilә bağlı olan
istehsal üsuludur.
K/t üçün yararlı torpaq sahәlәri az olan ölkәlәrdә tәtbiq olunur

429 K/t mәhsulları ixracı ilә fәrqlәnәn olkәlәr qrupunu göstәrin

•

Bütün variantlar doğrudur
Braziliya, Qәtәr, Küveyt
Mali,Çad,Nepal
Çin,Hindistan,ABŞ
Türkiyә, Tacikistan, Sinqapur

430 Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirmәnin gәtirdiyi ““ effekt hesab oluna bilәr?

•

әkin vә yığım daha asan olar
mәhsuldarlıq artır
insan әmәyi azalır
kәndlәrdәn şәhәrlәrә köç artar
sulama vә dәrmanlama potensialı artar

431 Aşağıdakılardan biri k/t istehsalında mәhsuldarlığa “+” yöndә tәsir etmir

•

mexaniklәşdirmә
torpaqların munbitlәşdirilmәsi
sulama
erroziya
gübrәlәmә

432 Dövlәt bәzi mәhsullarda “dәstәk alımı” hәyata keçirir.Bununla bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı
yanlışdır?

•

istehsalçl(fermer) әlverişsiz bazar şәrtlәrindәn çox ziyan çәkmәz
növbәti ildә eyni mәhsulun istehsalı artar
istehsaldakı dalğalanmalar azalar
sulama vә gübrәlәmәyә ehtiyyac duyulmaz
mәhsulun keyfiyyәti yüksәlәr

433 Sahә vahidinә düşәn mәhsul miqdarını artırmaq üçün intensiv k/t istehsalı üsulu tәtbiq
olunur.Aşağıdakılardan hansı inetnsiv k/t istehsal üsuluna aid deyil?

•

dәrmanlama
gübrәlәmә
mexaniklәşdirmә
torpaq sahәsinin genişlәndirilmәsi
mәhsuldar toxum növlәrinin tәtbiqi

434 Buxarlaşmanın az vә yağıntıların çox olduğu әrazilәrdә bu bitkilәrdәn hansıın yetişdirilmәsi üçün
münbit şәrait vardır?

•

pambıq
noxud
tütün
çay
buğda
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435 Әkin yerlәrinin müәyyәn olunması vә istehsala başlanılması üçün mütlәq şәkildә sәnaye müәssisәsini
qurulmasını tәlәb edәn mәhsul hansıdır?

•

pomidor
kartof
zeytun
şәkәr çuğunduru
alma

436 Kiçik k/t әrazilәrindә bütün texnoloji imkanlardan istifadә etmәklә tәşkil olunan k/t istehsalına intensiv
k/t deyilir.Buna görә “intensiv k/t istehsalı” ilә bağlı olaraq aşağıdakılardan hansı yanlışdır.

•

modern istehsal üsulu olduğundan daha az әmәk sәrf olunur
modern k/t istehsalı üsuludur
yüksәk mәhsuldarlıq hәdәflәnir
әhalisi daha çox olan әrazilәrdәki tәlәbi ödәmәyә istiqamәtlәnir
daha çox gәlir әldә edilir

437 K/tda mexaniklәşmә müasir k/t istehsalında әn önәmli faktorlardan biri hesab olunur.Aşağıdakılardan
hansı mexaniklәşmәyә tәsir göstәrәn amillәrdәn hesab olunmur?

•

yerin relyefi
ucuz işçi qüvvәsinin olması
k/tda istifadә olunan maşın vә avadanlıqların qiymәti
İstifadә olunan әrazinin böyüklüyü
mәhsulun çeşidi

438 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı hәm investisiya vә texnologiya, hәm dә tәbii ehtiyatlar baxımından zәngin
olan ölkәlәrdәn biridir?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
İsveçrә
Yaponiya
ABŞ
Nigeriya

439 Aşağıdakılardan hansı istehsala tәsir edәn bәşәri faktorlardan biri deyil?

•

Texnoloji inkişaf
Әmәk ehtiyatları
İnvestisya yığımı
Müasir marketinq üsulları
Kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәti

440 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı digәrlәrinә görә tәbii ehtiyatlar baxımından daha kasıbdır?

•

Avstraliya
Kanada
ABŞ
İsrail
Rusiya

441 Aşağdakılardan hansı tәbii resursların istifadәsinin davamlı artmasında tәsirli deyil? I. Әhalinin artması
II. Texnologiyanın inkişafı III. Qlobal istilәşmәnin artması IV. Sәnayenin inkişafı

•

II vә IV
IV
I
III
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I vә III

442 әrqli iqtisadi quruluşdakı ölkәlәrin tәbii ehtiyatlardan faydalanma yolları ilә әlaqәdar verilәn aşağıdakı
ölkәlәrdәn hansı nümunә olaraq göstәrilә bilәr? I. Tәbii ehtiyatlar baxımından kasıb olan inkişaf etmiş
ölkәlәr ehtiyac duyduqları xammalı başqa ölkәlәrdәn satın alırlar. II. Tәbii ehtiyatlar baxımından zәngin olan
inkişaf etmiş ölkәlәr bu mәnbәlәrdәn sәmәrәli bir şәkildә faydalancırlar. III. Tәbii resurs baxımından zәngin
olan geri qalmış ölkәlәr bu qaynaqlarını xammal kimi satır, ehtiyac duyduqları sәnaye mәhsullarını isә idxal
edirlәr.

•

ABŞ, Rusiya, Nigeriya
Avstraliya, Yaponiya, İran
Yaponiya, İsveçrә, Fransa
Yaponiya, Kanada, Nigeriya
Rusiya, Nigeriya, Braziliya

443 Şimali Amerika Sәnaye Zonasına aiddir?

•

Cәnubqәrbi Kanada vә cәnubşәrqi Meksika
Cәnubqәrbi vә mәrkәzişәrqi ABŞ vә cәnubqәrbi Meksika
Şimalqәrbi vә mәrkәzişәrqi ABŞ vә cәnubqәrbi Kanada
Şimalşәrqi vә mәrkәziqәrbi ABŞ vә cәnubşәrqi Kanada
Cәnubşәrqi vә mәrkәziqәrbi ABŞ vә cәnubşәrqi Meksika

444 Hansı sәbәbә görә İEÖlәrdә sәnayenin payı aşağı düşür?

•

Heç biri
Millilәşdirmә
Özәllәşdirmә
Әkssәnayelәşmә
Autsorsinq

445 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә beş әsas fәaliyyәt hansılardı?

•

Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Tәdarük
Giriş Logistikası, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu
Giriş Logistikası, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmәt
Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmәt
Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu

446 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә dәstәk fәaliyyәtlәri hansılardı?

•

Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Texnoloji inkişaf, Marketinq and Satış
Firmanın infrastrukturu, Әmәliyyatlar, Marketinq and Satış, Xidmәt
Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Marketinq and Satış, Xidmәt
Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Texnoloji inkişaf, Tәdarük
Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Çıxış Logistikası, Tәdarük

447 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә hansı növ dәstәk fәaliyyәtindә material, tәchizat vә avadanlıqlar alınır?

•

Marketinq and Satış
İnsan resurslarının idarә edilmәsi
Giriş Logistikası
Tәdarük
Çıxış Logistikası

448 M.Porterin Dәyәr Zәncirinin analizindә neçә addım mövcuddur?
2.0
1.0
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•

4
3
7.0

449 Aşağdakılardan hansı M.Porterin Millәtlәrin Rәqabәt Üstünlüyü Üçün “Brilyant Modeli”nin
determinatlarından biri deyil?

•

Firma strategiyası, Struktur vә Rәqabәt
Әlaqәdar vә dәstәk sәnayelәr
Amil şәrtlәri
Etik şәrtlәr
Tәlәb şәrtlәri

450 Aşağıdakılardan hansı istehsal prosesinin ünsürlәrindәn biri deyil?

•

İstehsal amillәrinin dәyişdirilmәsi
Mәhsulun marketinqi
Mәhsulun dizaynı
İstehsal amillәrinin satışı
İstehsal amillәrinin toplanması

451 Aşağıdakılardan hansı “ Porterin Dәyәr Zәnciri”dә dәstәk fәaliyyәtlәrә aiddir? 1. Giriş logistikası 2.
Tәdarük 3. Texnoloji inkişaf 4. Xidmәt 5. Marketing vә satış

•

Heç biri
2, 5
1, 3
2, 3
Hamısı

452 Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin hansı sahәlәrә axını müşahidә olunmur? 1. Maliyyә sahәsi 2.
Maşınqayırma 3. Metallurgiya 4. Kәnd tәsәrrüfatı 5. Siğorta sahәsi

•

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

453 ABŞın xarici birbaşa investisiyalarının hәrәkәti hansı ardıcılıqla baş vermişdir?

•

Şimali Afrika – Latın Amerikası – Çin
Qlobal – Yaxın Şәrq – Çin
Kanada – Çin – Yaxın Şәrq
Kanada, Latın Amerikası – Qәrbi Avropa – Qlobal
Kanada, Latın Amerikası – Qәrbi Avropa – Şәrqi Asiya

454 Qlobal avtomobil istehsalında әsas pay sahibi olan ölkәlәr?

•

Cәnubi Afrika, Sinqapur, İran, Kanada
Kanada, Almaniya, ABŞ, Argentina
Almaniya, ABŞ, Şimali Koreya
Hindistan, Almaniya, ABŞ
Rusiya, Meksika, Kanada, İsveç

455 Fordist Paradiqması?
İstehsalın üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalardan şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın böyük miqyaslı müәssisәlәrdәn üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalar hәrәkәti
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•

İstehsalın şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalardan üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın kiçik miqyaslı müәssisәlәrdәn şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın kiçik miqyası müәssilәlәrdәn böyük miqyaslı müәssisәlәrә hәrәkәti

456 Fordist paradiqması әsaslanır?

•

İstehlak vә cәmiyyәt/xidmәt
İstehsal vә cәmiyyәt/istehlak
İstehlak vә istehsal
İstehlak vә cәmiyyәt/istehlak
İstehsal vә xidmәt

457 Şimalşәrqi Amerika, şimalqәrbi Avropa vә şәrqi Asiya regionlarının dünya iqtisadiyyatındakı ümumi
sәciyyәvi xüsusiyyәti hansıdır?

•

Heç biri
Azad ticarәt zonalarıdır
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının 87%i bu regionların payına düşür
Ümumi istehsalın әsas hissәsi bu regionların payına düşür
İşçi qüvvәsi әn ucuz regionlardır

458 ABŞ TMKının işçi qüvvәsi hansı ölkәlәrdә daha çox cәmlәnmişdir?

•

Kanada, Türkiyә
Meksika, Çin
Avstraliya, İraq
ABŞ, Qazaxıstan
Argentina, Rusiya

459 ABŞ istehsalçıları üçün açar trendlәrdәn deyil?

•

Hamısı aiddir
Regional ticarәt razılaşmaları investisiya strategiyalarını müәyyәn edir
Geniş xarici bazar ABŞ istehsalçılarını özünә cәlb edir
Aşağı әmәk qabiliyyәtli regionlarda fabriklәr daha davamlıdır.
Yeni istehsal metodları istehsal hәcmini yenidәn müәyyәnlәşdirir

460 Ayaqqabıdan yüksәk texnologiya mәhsullarına qәdәr bir çox mәhsulun istehsal olunduğu Avropanın әn
böyük konqlomerasiyası hansı ölkәdә vә regionunda yerlәşir?

•

Kuznetsk Basin, Ukraniya
Leon, İspaniya
Cilesia, Polşa
Emilia – Romagna, İtaliya
Ruhr, Niderland

461 Fordism vә PostFordism arasındakı fәrqlәr?

•

Hamısı düzgündür
Fordismdә istehlakçı tәlәbi әsas idi, Postfordismdә standart tәkliflәr
Fordism mәrkәzi planlaşdırma hakim idi, postfordismdә şaquli vә üfüqi inteqrasiya
Fordism aşağı texnoloji innovasiya, postfordism sürәtli innovasiyanı dәstәklәyirdi
Fordismdә bazar diversifikasiyası mövcud idi, postfordismdә kütlәvi vә vahid bazar

462 Silikon vadisinin yaranmasına tәkan verәn amil?

•

Kosmos sәnayesinin inkişafı
II Dünya müharibәsi dövründә hәrbi sәnayenin bura köçürülmәsi
Cәnubi Amerikadan köç edәn ucuz işçi qüvvәsi
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Metallurgiya sәnayesinin yüksәk inkişafı
Dünyaca mәhşur tәhsil ocaqlarının bu regionda yerlәşmәsi

463 1973cü ildә Şimali Amerika vә Avropa dünya polad istehsalının 90%nә sahib idi. 2008ildәn etibarәn
hansı regionlarda daha çox polad istehsal edilir?

•

Cәnubi Amerika, Mәrkәzi Asiya vә Şәrqi Asiya
Latın Amerikası, Cәnubi Asiya vә Şәrqi Asiya
Şimali Amerika, Cәnubi Amerika vә Qәrbi Avropa
Latın Amerikası, Mәrkәzi Asiya vә Qәrbi Avropa
Şimali Amerika, Cәnubi Asiya vә Qәrbi Avropa

464 II Dünya Müharibәsindәn sonra dünya polad istehsalında ABŞın payının azalmasında tәsir edәn
amillәrә aiddir?

•

Heç biri düzgün deyil
Polad istehsalı sahәsinә Çin vә İEOÖin ucuz işçi qüvvәsi ilә daxil olması
II Dünya Müharibәsindә ABŞın mәğlub olması
Müharibәdәn sonra polad istehsalına ehtiyacın olmaması
Әhalinin xidmәt sahәsinә meyli

465 I Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiyanın sürәtli inkişafına tәsir edәn amillәrә aiddir: 1. Tәbii
resursların bolluğu 2. Tәhsilin sәviyyәsi 3. Beynәlxalq tranzit qovşağında yerlәşmәsi 4. İxtisaslı әmәk
qüvvәsi 5. Hökümәtin yenilikçi siyasәti 6. Ölkәyә "beyin axını"

•

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

466 Gәlәcәkdә ABŞ maquiladorları daha ucuz әmәk qüvvәsi mәnbәyi üçün daha cәnuba hәrәkәt edәcәk.
Aşağıdakı amillәrdәn hansı ABŞ şirkәtlәrinin daha cәnuba köçürülmәsini asanlaşdırmışdır?

•

Hamısı düzgündür
NAFTA
Cәnubda yaşayış şәraitinin yaxşılaşması
Güclü Kanada iqtisadiyyatı
Güclü ABŞ iqtisadiyyatı

467 “Mikroelektronik hesablama gücü vә yaddaşda böyük inkişaf sәnaye vә informasiya emalı
fәaliyyәtlәrini dә әhatә etmәklә müasir kapitalizmi inqilabilәşdirmişdir.” – kimi fikirlәr hansı qanuna aiddir?

•

Brake qanunu
Moore qanunu
İBM qanunu
İntel qanunu
CBT qanunu

468 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı hәm investisiya vә texnologiya, hәm dә tәbii ehtiyatlar baxımından zәngin
olan ölkәlәrdәn biridir?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
İsveçrә
Yaponiya
ABŞ
Nigeriya

469 Aşağıdakılardan hansı istehsala tәsir edәn bәşәri faktorlardan biri deyil?
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•

Texnoloji inkişaf
Әmәk ehtiyatları
İnvestisya yığımı
Müasir marketinq üsulları
Kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәti

470 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı digәrlәrinә görә tәbii ehtiyatlar baxımından daha kasıbdır?

•

Avstraliya
Kanada
ABŞ
İsrail
Rusiya

471 Aşağdakılardan hansı tәbii resursların istifadәsinin davamlı artmasında tәsirli deyil? I. Әhalinin artması
II. Texnologiyanın inkişafı III. Qlobal istilәşmәnin artması IV. Sәnayenin inkişafı

•

II vә IV
IV
I
III
I vә III

472 әrqli iqtisadi quruluşdakı ölkәlәrin tәbii ehtiyatlardan faydalanma yolları ilә әlaqәdar verilәn aşağıdakı
ölkәlәrdәn hansı nümunә olaraq göstәrilә bilәr? I. Tәbii ehtiyatlar baxımından kasıb olan inkişaf etmiş
ölkәlәr ehtiyac duyduqları xammalı başqa ölkәlәrdәn satın alırlar. II. Tәbii ehtiyatlar baxımından zәngin olan
inkişaf etmiş ölkәlәr bu mәnbәlәrdәn sәmәrәli bir şәkildә faydalancırlar. III. Tәbii resurs baxımından zәngin
olan geri qalmış ölkәlәr bu qaynaqlarını xammal kimi satır, ehtiyac duyduqları sәnaye mәhsullarını isә idxal
edirlәr.

•

ABŞ, Rusiya, Nigeriya
Avstraliya, Yaponiya, İran
Yaponiya, İsveçrә, Fransa
Yaponiya, Kanada, Nigeriya
Rusiya, Nigeriya, Braziliya

473 Şimali Amerika Sәnaye Zonasına aiddir?

•

Cәnubqәrbi Kanada vә cәnubşәrqi Meksika
Cәnubqәrbi vә mәrkәzişәrqi ABŞ vә cәnubqәrbi Meksika
Şimalqәrbi vә mәrkәzişәrqi ABŞ vә cәnubqәrbi Kanada
Şimalşәrqi vә mәrkәziqәrbi ABŞ vә cәnubşәrqi Kanada
Cәnubşәrqi vә mәrkәziqәrbi ABŞ vә cәnubşәrqi Meksika

474 Hansı sәbәbә görә İEÖlәrdә sәnayenin payı aşağı düşür?

•

Autsorsinq
Özәllәşdirmә
Әkssәnayelәşmә
Heç biri
Millilәşdirmә

475 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә beş әsas fәaliyyәt hansılardı?

•

Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmәt
Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu
Giriş Logistikası, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Firmanın infrastrukturu
Giriş Logistikası, Әmәliyyatlar, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Xidmәt
Giriş Logistikası, Texnoloji inkişaf, Çıxış Logistikası, Marketinq and Satış, Tәdarük
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476 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә dәstәk fәaliyyәtlәri hansılardı?

•

Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Texnoloji inkişaf, Marketinq and Satış
Firmanın infrastrukturu, Әmәliyyatlar, Marketinq and Satış, Xidmәt
Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Marketinq and Satış, Xidmәt
Firmanın infrastrukturu, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Texnoloji inkişaf, Tәdarük
Giriş Logistikası, İnsan resurslarının idarә edilmәsi, Çıxış Logistikası, Tәdarük

477 M.Porterin Dәyәr Zәncirindә hansı növ dәstәk fәaliyyәtindә material, tәchizat vә avadanlıqlar alınır?

•

Marketinq and Satış
İnsan resurslarının idarә edilmәsi
Giriş Logistikası
Tәdarük
Çıxış Logistikası

478 M.Porterin Dәyәr Zәncirinin analizindә neçә addım mövcuddur?

•

2.0
1.0
4
3
7.0

479 Aşağdakılardan hansı M.Porterin Millәtlәrin Rәqabәt Üstünlüyü Üçün “Brilyant Modeli”nin
determinatlarından biri deyil?

•

Firma strategiyası, Struktur vә Rәqabәt
Әlaqәdar vә dәstәk sәnayelәr
Amil şәrtlәri
Etik şәrtlәr
Tәlәb şәrtlәri

480 Aşağıdakılardan hansı istehsal prosesinin ünsürlәrindәn biri deyil?

•

İstehsal amillәrinin dәyişdirilmәsi
Mәhsulun marketinqi
Mәhsulun dizaynı
İstehsal amillәrinin satışı
İstehsal amillәrinin toplanması

481 Aşağıdakılardan hansı “ Porterin Dәyәr Zәnciri”dә dәstәk fәaliyyәtlәrә aiddir? 1. Giriş logistikası 2.
Tәdarük 3. Texnoloji inkişaf 4. Xidmәt 5. Marketing vә satış

•

Heç biri
2, 5
1, 3
2, 3
Hamısı

482 Sәnayelәşmiş ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin hansı sahәlәrә axını müşahidә olunmur? 1. Maliyyә sahәsi 2.
Maşınqayırma 3. Metallurgiya 4. Kәnd tәsәrrüfatı 5. Siğorta sahәsi

•

4, 5
2, 5
1, 3
2, 3
3, 5
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483 ABŞın xarici birbaşa investisiyalarının hәrәkәti hansı ardıcılıqla baş vermişdir?

•

Şimali Afrika – Latın Amerikası – Çin
Qlobal – Yaxın Şәrq – Çin
Kanada – Çin – Yaxın Şәrq
Kanada, Latın Amerikası – Qәrbi Avropa – Qlobal
Kanada, Latın Amerikası – Qәrbi Avropa – Şәrqi Asiya

484 Qlobal avtomobil istehsalında әsas pay sahibi olan ölkәlәr?

•

Cәnubi Afrika, Sinqapur, İran, Kanada
Kanada, Almaniya, ABŞ, Argentina
Almaniya, ABŞ, Şimali Koreya
Hindistan, Almaniya, ABŞ
Rusiya, Meksika, Kanada, İsveç

485 Fordist Paradiqması?

•

İstehsalın üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalardan şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın böyük miqyaslı müәssisәlәrdәn üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalar hәrәkәti
İstehsalın şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalardan üfüqi inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın kiçik miqyaslı müәssisәlәrdәn şaquli inteqrasiya etmiş korporasiyalara hәrәkәti
İstehsalın kiçik miqyası müәssilәlәrdәn böyük miqyaslı müәssisәlәrә hәrәkәti

486 Fordist paradiqması әsaslanır?

•

İstehlak vә cәmiyyәt/xidmәt
İstehsal vә cәmiyyәt/istehlak
İstehlak vә istehsal
İstehlak vә cәmiyyәt/istehlak
İstehsal vә xidmәt

487 Şimalşәrqi Amerika, şimalqәrbi Avropa vә şәrqi Asiya regionlarının dünya iqtisadiyyatındakı ümumi
sәciyyәvi xüsusiyyәti hansıdır?

•

Azad ticarәt zonalarıdır
İşçi qüvvәsi әn ucuz regionlardır
Heç biri
Ümumi istehsalın әsas hissәsi bu regionların payına düşür
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının 87%i bu regionların payına düşür

488 ABŞ TMKının işçi qüvvәsi hansı ölkәlәrdә daha çox cәmlәnmişdir?

•

Kanada, Türkiyә
Meksika, Çin
Avstraliya, İraq
ABŞ, Qazaxıstan
Argentina, Rusiya

489 ABŞ istehsalçıları üçün açar trendlәrdәn deyil?

•

Hamısı aiddir
Aşağı әmәk qabiliyyәtli regionlarda fabriklәr daha davamlıdır.
Geniş xarici bazar ABŞ istehsalçılarını özünә cәlb edir
Regional ticarәt razılaşmaları investisiya strategiyalarını müәyyәn edir
Yeni istehsal metodları istehsal hәcmini yenidәn müәyyәnlәşdirir

490 Ayaqqabıdan yüksәk texnologiya mәhsullarına qәdәr bir çox mәhsulun istehsal olunduğu Avropanın әn
böyük konqlomerasiyası hansı ölkәdә vә regionunda yerlәşir?
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•

Kuznetsk Basin, Ukraniya
Emilia – Romagna, İtaliya
Cilesia, Polşa
Leon, İspaniya
Ruhr, Niderland

491 Fordism vә PostFordism arasındakı fәrqlәr?

•

Fordism mәrkәzi planlaşdırma hakim idi, postfordismdә şaquli vә üfüqi inteqrasiya
Fordism aşağı texnoloji innovasiya, postfordism sürәtli innovasiyanı dәstәklәyirdi
Hamısı düzgündür
Fordismdә bazar diversifikasiyası mövcud idi, postfordismdә kütlәvi vә vahid bazar
Fordismdә istehlakçı tәlәbi әsas idi, Postfordismdә standart tәkliflәr

492 Silikon vadisinin yaranmasına tәkan verәn amil?

•

Dünyaca mәhşur tәhsil ocaqlarının bu regionda yerlәşmәsi
Cәnubi Amerikadan köç edәn ucuz işçi qüvvәsi
II Dünya müharibәsi dövründә hәrbi sәnayenin bura köçürülmәsi
Metallurgiya sәnayesinin yüksәk inkişafı
Kosmos sәnayesinin inkişafı

493 1973cü ildә Şimali Amerika vә Avropa dünya polad istehsalının 90%nә sahib idi. 2008ildәn etibarәn
hansı regionlarda daha çox polad istehsal edilir?

•

Latın Amerikası, Mәrkәzi Asiya vә Qәrbi Avropa
Latın Amerikası, Cәnubi Asiya vә Şәrqi Asiya
Cәnubi Amerika, Mәrkәzi Asiya vә Şәrqi Asiya
Şimali Amerika, Cәnubi Asiya vә Qәrbi Avropa
Şimali Amerika, Cәnubi Amerika vә Qәrbi Avropa

494 II Dünya Müharibәsindәn sonra dünya polad istehsalında ABŞın payının azalmasında tәsir edәn
amillәrә aiddir?

•

Heç biri düzgün deyil
Polad istehsalı sahәsinә Çin vә İEOÖin ucuz işçi qüvvәsi ilә daxil olması
II Dünya Müharibәsindә ABŞın mәğlub olması
Müharibәdәn sonra polad istehsalına ehtiyacın olmaması
Әhalinin xidmәt sahәsinә meyli

495 I Dünya Müharibәsindәn sonra Yaponiyanın sürәtli inkişafına tәsir edәn amillәrә aiddir: 1. Tәbii
resursların bolluğu 2. Tәhsilin sәviyyәsi 3. Beynәlxalq tranzit qovşağında yerlәşmәsi 4. İxtisaslı әmәk
qüvvәsi 5. Hökümәtin yenilikçi siyasәti 6. Ölkәyә "beyin axını"

•

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

496 Gәlәcәkdә ABŞ maquiladorları daha ucuz әmәk qüvvәsi mәnbәyi üçün daha cәnuba hәrәkәt edәcәk.
Aşağıdakı amillәrdәn hansı ABŞ şirkәtlәrinin daha cәnuba köçürülmәsini asanlaşdırmışdır?

•

Cәnubda yaşayış şәraitinin yaxşılaşması
NAFTA
Güclü ABŞ iqtisadiyyatı
Hamısı düzgündür
Güclü Kanada iqtisadiyyatı
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497 II Dünya Müharibәsindәn sonra ABŞda işçilәrin hәmkarlar tәşkilatlarında birlәşmә sәviyyәsi necә
deyişib?

•

heç biri
kәskin şәkildә azalıb
stabil qalıb
artıb
dәyişmәyib

498 ABŞın bәk ofislәri (backoffice) әn çox hansı ölkәyә köçürülür

•

İspaniya
İrlandiya
İtaliya
Avstriya
Aberden

499 Dünyanın başlıca 5 ofşor zonasına aid deyil

•

Karib әtrafı
Şәrqi Asia
Avrasiya
Avropa
Sakit okean әtrafı

500 Kәnardan tәmin etmәnin nәticәlәrinә aiddir

•

heç biri
riski tәchizatçılara ötürür
yerlәşmә yerlәrinin müzakirәsi
nәqliyyat xәrclәrinin önәmi
miqyas effekti әldә olunarsa xәrclәrin artması sәbәb olar

501 1950ci ildә ABŞda işçilәrin hәmkarlar tәşkilatlarında bilәşmәnin sәviyyәsi neçә faiz idi?

•

52.0
45
50
51.0
48.0

502 Maliyyә xidmәtlәrinә aiddir

•

İnvestisiya bankçılığı
hamısı
Kommersiya bankçılığı
Sığorta
Yığım vә kreditlәr

503 Başlıca istehsalı xidmәtlәrinә aiddir

•

Mühasibat
Hamısı
Konsaltin xidmәtlәri
Hüquq xidmәtlәri
Dizayn vә innovasiya

504 Kәnardan tәyinetmәyә aparan yollara aid deyil
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•

Biznes mühitinin mürәkkәblәşmәsi
Xidmәt resurslarının müxtәlif, dәyişkәn vә qeyristandart olması
Yeni növ xidmәtlәr
Xidmәt mәhsulu innovasiyası
Xidmәt prosesi innovasiyası

505 İstehsalçı xidmәtlәrindә kәnardan tәminetmә proseslәrinә aiddir

•

Yeni növ xidmәtlәr
Çeviklik
Әmәliyyat xәrclәrinә yanaşmalar: «et» ya da «al» qәrarı
Hamısı
Riskin azaldılması

506 Xidmәtlәrin inkişafına tәkan verәn amillәrә aiddir

•

İctimati sektorun inkişafı – xidmәtlәr vә tәnzimlәmәlәr
Sәhiyyәyә tәlәb
Gәlirlәrin artması (xüsusilә xidmәtlәr üçün tәlәbin gәlirelastikiliyi)
Hamısı
Әmәk bölgüsünün getdikcә mürәkkәblәşmәsi –xidmәtlәrdә innovasiyalar

507 Karib hövzәsindә yerlәşәn ofşor bankçılıq mәrkәzinә aiddir?

•

Jersey, Man adaları
Baham adaları, Kanarya adaları
Panama, Faroe adaları
Kayman adaları, Baham adaları
Panama, Lanzarote adaları

508 Yaxın Şәrqdә yerlәşәn ofşor bankçılıq mәrkәzinә aiddir?

•

Nauru, Vanuatu
Livan, Vanuatu
Nauru, Әbu Dabi
Livan, Bәhreyn
Jersey, Bәhreyn

509 ABŞda hazırda orta mәktәb mәzunlarının neçә faizi universitetlәrә sәnәd verir?

•

0.5
0.9
60 %
70 %
0.95

510 ABŞda 1950ci ildәn ildәn etibarәn orta mәktәb mәzunlarının neçә faizi universitetlәrә sәnәd vermәyә
başlamışlar?

•

0.7
0.4
30 %
20 %
0.5

511 2008ci ildә ABŞda sağamlıqla bağlı xәrclәr nә qәdәr olmuşdu?
Heç biri
3.2 trilyon dollar
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•

2.3 milyon dollar
2.3 trilyon dollar
3.2 milyon dollar

512 2008ci ildә ABŞda sağamlıqla bağlı xәrclәr ÜDMnin neçә faizini tәşkil etmişdi?

•

0.09
29 %
25 %
17 %
0.35

513 Xidmәtlәr sәnayedәn әvvәl “post sәnaye” olması göstәrilmәklә ABŞda sәnayeni daha da artırdı.

•

Heç biri
1970ci ilin әvvәllәrindәn
1940cı ilin әvvәllәrindәn
1910cu ilin әvvәllәrindәn
1990cu ilin әvvәllәrindәn

514 Beynәlxalq bankçılıq ABŞ vә onun tәrәfdarları İkinci Dünya Müharibәsindәn sonra hansı hadisәdәn
sonra stabillәşdirildi?

•

Heç biri
Genuya valyuta müqavilәsi ilә
Paris valyuta müqavilәsi ilә
BrettonVuds valyuta müqavilәsi ilә
Yamayka valyuta müqavilәsi ilә

515 ABŞın mәrkәzi bankı (FED) neçә regional Federal Ehtiyyat Bankından ibarәtdir?

•

11.0
14.0
13
12
15.0

516 2008ci ildә Yaxın Şәrqdә beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

10.1 milyon
48.3 milyon
21.7 milyon
39.0 milyon
37.3 milyon

517 2008ci ildә Yaxın Şәrq dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.023
4.9 %
0.181
0.107
6.1 %

518 2008ci ildә Okeaniya dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.053
0.033
2.3 %
1.3 %
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0.043

519 2008ci ildә Okeaniyada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

18.1 milyon
21.7 milyon
7.6 milyon
10.1 milyon
4.9 milyon

520 2008ci ildә Cәnubi Asiya dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.031
0.02
1.5 %
1.0 %
0.025

521 2008ci ildә Cәnubi Asiyada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

39.0 milyon
21.7 milyon
10.1 milyon
7.6 milyon
18.1 milyon

522 2008ci ildә CәnubŞәrqi Asiya dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.098
4.7 %
1.3 %
6.1 %
2.3 %

523 2008ci ildә CәnubŞәrqi Asiyada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

18.1 milyon
21.7 milyon
39.0 milyon
48.3 milyon
87.6 milyon

524 2008ci ildә Şәrqi Asiya dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.124
7.4 %
2.3 %
11.0 %
9.0 %

525 2008ci ildә Şәrqi Asiyada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu

•

107.2 milyon
10.1 milyon
48.3 milyon
87.6 milyon
39.0 milyon
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526 2008ci ildә Cәnubi vә Mәrkәzi Amerika dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik
olmuşdu?

•

0.124
7.4 %
4.7 %
2.3 %
4.9 %

527 2008ci ildә Cәnubi vә Mәrkәzi Amerikada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

7.6 milyon
10.1 milyon
18.1 milyon
21.7 milyon
39.0 milyon

528 2008ci ildә Karib hövzәsi dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.107
0.061
0.047
0.023
0.049

529 2008ci ildә Karib hövzәsindә beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

21.7 milyon
10.1 milyon
7.6 milyon
18.1 milyon
37.3 milyon

530 2008ci ildә Şimalı Amerika dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.127
0.077
0.157
0.087
0.107

531 2008ci ildә Şimalı Amerikada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

62.4 milyon
39.0 milyon
48.3 milyon
85.8 milyon
71.6 milyon

532 2008ci ildә Afrika dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.049
0.061
0.023
0.047
0.013

533 2008ci ildә Afrikada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?
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•

7.6 milyon
21.7 milyon
18.1 milyon
37.3 milyon
10.1 milyon

534 2008ci ildә Avropada beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

641.5 milyon
541.5 milyon
341.5 milyon
441.5 milyon
241.5 milyon

535 2008ci ildә Avropa dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulunun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.304
0.354
0.454
0.554
0.654

536 2008ci ildә dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulu neçә nәfәr olmuşdu?

•

679 milyon
697 milyon
979 milyon
797 milyon
769 milyon

537 2004cü ildә Avropa dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulnun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.655
0.355
0.455
0.545
0.645

538 2004cü ildә Şәrqi Asiya vә Okeaniya dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulnun neçә faizinә malik
olmuşdu?

•

0.35
0.15
0.25
0.2
0.3

539 2004cü ildә Amerika (Şimalı vә Cәnubi) dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulnun neçә faizinә malik
olmuşdu?

•

0.325
0.195
0.095
0.165
0.205

540 2004cü ildә Yaxın Şәrq dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulnun neçә faizinә malik olmuşdu?
0.327
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•

0.186
0.072
4.6%
0.203

541 2004cü ildә Afrika dünya üzrә beynәlxalq turist qәbulnun neçә faizinә malik olmuşdu?

•

0.256
0.082
0.165
0.044
0.201

542 2004cü ildә dünya üzrә әn az beynәlxalq turist qәbul edәn regionlar hansıdı?

•

Afrika, Şәrqi Asiya vә Okeaniya
Yaxın Şәrq, Avropa
Afrika, Amerika (Şimalı vә Cәnubi)
Afrika, Yaxın Şәrq
Avropa, Afrika

543 2004cü ildә dünya üzrә әn çox beynәlxalq turist qәbul edәn regionlar hansıdı?

•

Avropa, Amerika (Şimalı vә Cәnubi), Avstraliya
Avropa, Yaxın Şәrq, Afrika
Avropa, Amerika (Şimalı vә Cәnubi), Yaxın Şәrq
Avropa, Amerika (Şimalı vә Cәnubi), Şәrqi Asiya vә Okeaniya
Avropa, Amerika (Şimalı vә Cәnubi), Mәrkәzi Asiya

544 2004cü ildә dünya üzrә әn çox beynәlxalq turist qәbul edәn region hansıdı?

•

Şimalı Amerika
Cәnubi Amerika
Yaxın Şәrq
Avropa
Şәrqi Asiya

545 2004cü ildә dünya üzrә әn az beynәlxalq turist qәbul edәn region hansıdı?

•

Şәrqi Asiya
Amerika (Şimalı vә Cәnubi)
Yaxın Şәrq
Afrika
Avropa

546 Aşağıda göstәrilәn peşәlәrәdәn hansı 2005ci ildә ABŞda qadınların mәşğul olduğu 20 aparıcı peşә
arasında deyil ?

•

Heç biri
Ev qulluqçusu
Sosial işçi
Stüardessa
Müştәri xidmәtlәrindә tәmsilçi

547 Aşağıda göstәrilәn peşәlәrәdәn hansı 2005ci ildә ABŞda qadınların mәşğul olduğu 20 aparıcı peşә
arasında deyil ?
Heç biri
Müәllim kömәkçisi
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•

Kassir
Dәrzi
Maliyyә meneceri

548 Aşağıda göstәrilәn peşәlәrәdәn hansı 2005ci ildә ABŞda qadınların mәşğul olduğu 20 aparıcı peşә
arasında deyil ?

•

Heç biri
Ofisiant
Pәrakәndә satış tәmsiliçisi
Topdan satış tәmsiliçisi
Maliyyә meneceri

549 Aşağıda göstәrilәn peşәlәrәdәn hansı 2005ci ildә ABŞda qadınların mәşğul olduğu 20 aparıcı peşә
arasında deyil ?

•

Heç biri
Mühasib
Ev qulluqçusu
Vәkil
Ofis işçisi

550 Aşağıda göstәrilәn peşәlәrәdәn hansı 2005ci ildә ABŞda qadınların mәşğul olduğu 20 aparıcı peşә
arasında deyil ?

•

Heç biri
Katibә
Tibb bacısı
Aşpaz
Kassir

551 Xidmәt iqtisadiyyatının әmәk bazarları ilә bağlı mülahizәlәrindәn hansı doğru deyil ?

•

Hamısı
Әkssәnayelәşmә vә xidmәt iqtisadiyyatına keçid İEÖdә gәlir bәrabәrsizliyi ortaya çıxarmamışdır
Әmtәә istehsalı ilә müqayisәdә xidmәtlәrin әmәktutumlu olması
İşlәrin dәyişkәn sәviyyәsi – biznes vә peşә
Xidmәt gәlirlәri gәlir bәrabәrsizliyi doğurur

552 Xidmәt iqtisadiyyatının әmәk bazarları ilә bağlı mülahizәlәrindәn hansı doğru deyil ?

•

Hamısı
Әmtәә istehsalı ilә müqayisәdә xidmәtlәrin әmәktutumlu olması
Әkssәnayelәşmә vә xidmәt iqtisadiyyatına keçid İEÖdә gәlir bәrabәrsizliyi ortaya çıxarmışdır
İşlәrin dәyişkәn sәviyyәsinin olmaması
Xidmәt gәlirlәri gәlir bәrabәrsizliyi doğurur

553 Xidmәt iqtisadiyyatının әmәk bazarları ilә bağlı mülahizәlәrindәn hansı doğru deyil ?

•

Hamısı
Әkssәnayelәşmә vә xidmәt iqtisadiyyatına keçid İEÖdә gәlir bәrabәrsizliyi ortaya çıxarmışdır
Xidmәt gәlirlәri gәlir bәrabәrsizliyi doğurur
Әmtәә istehsalı ilә müqayisәdә xidmәtlәrin әmәktutumlu olmaması
İşlәrin dәyişkәn sәviyyәsi – biznes vә peşә

554 Xidmәt iqtisadiyyatının әmәk bazarları ilә bağlı mülahizәlәrindәn hansı doğrudur ?
Әkssәnayelәşmә vә xidmәt iqtisadiyyatına keçid İEÖdә gәlir bәrabәrsizliyi ortaya çıxarmışdır
Әmtәә istehsalı ilә müqayisәdә xidmәtlәrin әmәktutumlu olması
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•

İşlәrin dәyişkәn sәviyyәsi – biznes vә peşә
Hamısı
Xidmәt gәlirlәri gәlir bәrabәrsizliyi doğurur

555 2006cı ilnәn müqayisәdә 2016cı ildә hansı sahәdә qadın işçilәrin sayı digәrlәri ilә müqayisәdә daha
çox artmışdı ?

•

Dәrzi
Müәllim
Süpürgәçi
Evdә sağlamlıqla bağlı kömәkçi
Aşpaz

556 2006cı ilnәn müqayisәdә 2016cı ildә hansı sahәdә qadın işçilәrin sayı digәrlәri ilә müqayisәdә daha
çox artmışdı ?

•

Topdan satış tәmsiliçisi
Pәrakәndә satış tәmsiliçisi
Tibb işçisi
Ev işlәrindә kömәkçi
Әczaçı

557 2005ci ildә ABŞda әhalinin әn yuxarı gәlirli 20% hissәsi ilә vә әhalinin әn aşağı gәlirli 20% hissәsi
arasında gәlir bәrabәrsizliyi tәxminәn hansı nisbәt olmuşudur ?

•

15in 1ә
1in 30a
1in 10a
25in 1ә
1in 50yә

558 1967ci ildә ABŞda әhalinin әn aşağı gәlirli 20% hissәsi ilә vә әhalinin әn yuxarı gәlirli 20% hissәsi
arasında gәlir bәrabәrsizliyi tәxminәn hansı nisbәt olmuşudur ?

•

26nın 5ә
2nin 9a
5in 20yә
1in 11ә
16nın 5ә

559 2008ci ilin göstәricilәrinә görә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına (OECD) üzv olan ölkәlәrdәn
hansı ölkәnin adambaşına düşәn sәhiyyә xәrclәri daha yüksәk olub ?

•

Türkiyә
Macarıstan
Polşa
Yunanıstan
Slovakiya

560 2008ci ilin göstәricilәrinә görә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına (OECD) üzv olan ölkәlәrdәn
hansı ölkәnin adambaşına düşәn sәhiyyә xәrclәri daha yüksәk olub ?

•

Slovakiya
Polşa
Çexiya
Lüksemburq
Macarıstan

79/98

22.12.2016

561 2008ci ilin göstәricilәrinә görә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına (OECD) üzv olan ölkәlәrdәn
hansı ölkәnin adambaşına düşәn sәhiyyә xәrclәri daha aşağı olub ?

•

İslandiya
İsveç
Yaponiya
Meksika
İsveçrә

562 2008ci ilin göstәricilәrinә görә İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatına (OECD) üzv olan ölkәlәrdәn
hansı ölkәnin adambaşına düşәn sәhiyyә xәrclәri daha aşağı olub ?

•

Danimarka
Lüksemburq
Almaniya
Polşa
Niderland

563 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Xorvatiya
Sinqapur
Rumıniya
Kanada
İran

564 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Litva
Almaniya
Hindistan
ABŞ
İsrail

565 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Haiti
Avstriya
Rusiya
Böyük Britaniya
Belçika

566 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

İslandiya
Konqo Respublikası
Portuqaliya
İspaniya
Azәrbaycan

567 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

CAR
Cәnubi Koreya
Avstriya
Yaponiya
İtaliya

568 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?
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•

Niderland
Polşa
Meksika
Fransa
Sinqapur

569 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

İtaliya
Avstraliya
Avstriya
Argentina
Bruney

570 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Polşa
Portuqaliya
Danimarka
Kanada
Türkiyә

571 19702005ci illәrdә sәhiyyә xәrclәrinin ÜDMdәki payı baxımından daha yüksәk olan ölkә hansıdır?

•

Peru
İsveç
Belçika
Çexiya
Moldova

572 Sәhiyyә ilә bağlı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

Әhalisi cavanlaşdıqca, sәhiyyә, bütün ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının әsas hissәsinә çevrilmişdir
Әhalisi yaşlandıqca, sәhiyyә, bütün ölkәlәrin iqtisadiyyatlarının әsas hissәsinә çevrilmişdir
Әhalisi yaşlandıqca, sәhiyyә, iqtisadi baxımdan İEÖin iqtisadiyyatlarının әsas hissәsinә çevrilmişdir
Әhalisi cavalaşdıqca, sәhiyyә, iqtisadi baxımdan İEÖin iqtisadiyyatlarının әsas hissәsinә çevrilmişdir
Әhalisi yaşlandıqca, sәhiyyә, iqtisadi baxımdan İEÖÖin iqtisadiyyatlarının әsas hissәsinә çevrilmişdir

573 ABŞda 19652008ci illәrdә sәhiyyә xәrclәri ilә bağlı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

Heç biri
Könüllü tibbi şığorta vә şığortasız tibbi xәrclәrin ödәnilmәsi ilә müqayisәdә icbari tibbi sığortaya çәkilәn xәrclәr
yüksәlib
İcbari tibbi şığorta vә şığortasız tibbi xәrclәrin ödәnilmәsi ilә müqayisәdә könüllü tibbi sığortaya çәkilәn xәrclәr
yüksәlib
Könüllü tibbi şığorta vә icbari tibbi şığorta ilә müqayisәdә şığortasız tibbi xәrclәrin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr
yüksәlib
İcbari tibbi şığortaya, könüllü tibbi şığortaya vә şığortasız tibbi xәrclәrin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr eyni qalıb

574 ABŞda 19882008ci illәrdә dayanıqlı vә dayanıqsız istehlak malları vә xidmәtlәrә çәkilәn fәrdi
xәrclәrlә bağlı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

Dayanıqlı istehlak malları vә xidmәtlәrlә müqayisәdә dayanıqsız istehlak mallarına çәkilәn xәrclәr yüksәklib
Dayanıqlı istehlak malları vә dayanıqsız istehlak malları ilә müqayisәdә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr yüksәlib
Xidmәtlәrlә müqayisәdә dayanıqlı istehlak mallarına vә dayanıqsız istehlak mallarına çәkilәn xәrclәr yüksәklib
Dayanıqlı istehlak mallarına, dayanıqsız istehlak mallarına vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr yüksәklib
Dayanıqlı istehlak mallarına, dayanıqsız istehlak mallarına vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr aşağı düşüb

575 Aşağdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?
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•

İEÖdә kәnd tәsәrrüfatına tәlәbin gәlir elastikliyi xidmәtlәr vә sәnaye mәhsulları ilә müqayisәdә yüksәkdir
İEOÖdә xidmәtlәrә tәlәbin gәlir elastikliyi kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye mәhsulları ilә müqayisәdә yüksәkdir
İEÖdә xidmәtlәrә tәlәbin gәlir elastikliyi kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye mәhsulları ilә müqayisәdә yüksәkdir
İEÖdә sәnayeyә tәlәbin gәlir elastikliyi kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları vә xidmәtlәrlә müqayisәdә yüksәkdir
Hamısı

576 ABŞda 19502008ci illәr arasında hansı sektorlarda mәşğulluğun payı daha çox azalmışdı?

•

Topdan satış
Pәrakәndә satış
Tikinti
Dağmәdәn
Dövlәt

577 ABŞda 19502008ci illәr arasında hansı sektorlarda mәşğulluğun payı daha çox azalmışdı?

•

Tikinti
Dağmәdәn
Sәnaye
Kәnd tәsәrrüfatı
Pәrakәndә satış

578 ABŞda 19752009cu illәr arasında hansı sektorlarda mәşğulluğun payı daha çox artmışdı?

•

Heç biri
Tikinti
Sәhiyyә
Topdan satış
Daşıma vә anbar

579 ABŞda 19752009cu illәr arasında hansı sektorlarda mәşğulluğun payı daha çox artmışdı?

•

Kәnd tәsәrrüfatı
Dövlәt
Sәnaye
Tikinti
Dağmәdәn

580 Ölkәlәrdә xidmәt sektorunda çalışan işçilәrin payı ilә bağlı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

Bütün ölkәlәrdә eynidir
İEÖdә bu göstәrici İEOÖdәn daha yüksәkdir
İEOÖdә bu göstәrici İEÖdәn daha yüksәkdir
YSÖdә bu göstәrici İEÖdәn daha yüksәkdir
Heç biri

581 Qlobal televiziya istehsalında hansı region liderdir?

•

heç biri
Avropa
Cәnubi Amerika
Şimali Afrika
Şәrqi Asiya

582 Kәnardan tәmin etmәnin yollarına aiddir

•

hamısı
Biznes mühitinin mürәkkәblәşmәsi
xidmәt mәhsulu innovasiyası
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xidmәt prossesi innovasiyası
xidmәt resurslarının müxtәlif, standart vә dәyişkәn olması

583 II Dünya Müharibәsindәn sonra ABŞda işçilәrin hәmkarlar tәşkilatlarında birlәşmә sәviyyәsi necә
deyişib?

•

artıb
kәskin şәkildә azalıb
heç biri
dәyişmәyib
stabil qalıb

584 ABŞın bәk ofislәri (backoffice) әn çox hansı ölkәyә köçürülür

•

İspaniya
İrlandiya
İtaliya
Avstriya
Aberden

585 Dünyanın başlıca 5 ofşor zonasına aid deyil

•

Sakit okean әtrafı
Avrasiya
Şәrqi Asia
Avropa
Karib әtrafı

586 Kәnardan tәmin etmәnin nәticәlәrinә aiddir

•

yerlәşmә yerlәrinin müzakirәsi
riski tәchizatçılara ötürür
heç biri
miqyas effekti әldә olunarsa xәrclәrin artması sәbәb olar
nәqliyyat xәrclәrinin önәmi

587 1950ci ildә ABŞda işçilәrin hәmkarlar tәşkilatlarında bilәşmәnin sәviyyәsi neçә faiz idi?

•

50
45
48.0
52.0
51.0

588 Maliyyә xidmәtlәrinә aiddir

•

Yığım vә kreditlәr
İnvestisiya bankçılığı
Kommersiya bankçılığı
hamısı
Sığorta

589 Başlıca istehsalı xidmәtlәrinә aiddir

•

Konsaltin xidmәtlәri
Hamısı
Mühasibat
Dizayn vә innovasiya
Hüquq xidmәtlәri
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590 Kәnardan tәyinetmәyә aparan yollara aid deyil

•

Xidmәt resurslarının müxtәlif, dәyişkәn vә qeyristandart olması
Biznes mühitinin mürәkkәblәşmәsi
Yeni növ xidmәtlәr
Xidmәt mәhsulu innovasiyası
Xidmәt prosesi innovasiyası

591 İSTEHSALÇI XİDMӘTLӘRİNDӘ KӘNARDAN TӘMİNETMӘ PROSESLӘRiNӘ aiddir

•

Yeni növ xidmәtlәr
Hamısı
Әmәliyyat xәrclәrinә yanaşmalar: «et» ya da «al» qәrarı
Çeviklik
Riskin azaldılması

592 Xidmәtlәrin inkişafına tәkan verәn amillәrә aiddir

•

İctimati sektorun inkişafı – xidmәtlәr vә tәnzimlәmәlәr
Hamısı
Gәlirlәrin artması (xüsusilә xidmәtlәr üçün tәlәbin gәlirelastikiliyi)
Sәhiyyәyә tәlәb
Әmәk bölgüsünün getdikcә mürәkkәblәşmәsi –xidmәtlәrdә innovasiyalar

593 Şәhәrlәşmә zamanı işçi qüvvәsinә aid hansı proses sürәtlәndi?

•

doğru cavab yoxdur
Әmәyin hәrәkәti artdı
Әmәyin yalnız lokallaşması baş verdi
Әmәyin hәrәkәtinә maneәlәr yarandı
İşçi qüvvәsinin qarşısında yeni barierlәr yarandı

594 Tarixәn şәhәrlәşmәnin nәticәsindә Böyük Britaniyada nәlәr yarandı?

•

doğru cavab yoxdur
Yeni istehsal, sәnaye müәssisәlәri
İqtisadi birliklәr
Texnoloji birliklәr
hamısı

595 Şәhәrlәşmәyә birbaşa tәsir edәn iqtisadi proses hansı olmuşdur?

•

hamısı
İqtisadi müstәmlәkәçilik
Sәnaye inqilabı
İqtisadi inteqrasiya
heç biri

596 Dünya üzrә şәhәrlәşmәnin erkәn dövrdә vә әn sürәtlә inkişaf etdiyi region hansıdır?

•

Avstraliya
Avropa Regionu
Afrika
Şimali Amerika
Cәnubi Amerika

597 Dünyada şәhәrlәşmә vә şәhәrlәrin inkişafı hansı dövrdәn başlayır?
IX әsrdәn

•
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•

XVI әsrdәn
XIII әsrdәn
X әsrdәn
XII әsrdәn

598 2015ci ildә çay istehsalına görә dünyada lider olan ölkә

•

Yaponiya
Argentina
Meksika
Kenya
Çin

599 Kapitalizmin birbirilә әlaqәli olan determinantını seçin

•

hamısı
torpaq vә әmәk
istehsal vә istehlak
istehsal vә maliyyә
istehsal vә nәqliyyat

600 İstehlakın hәcminә tәsir edәn göstәricilәri seçin

•

mövsüm
hamısı
bayramlar, xüsusi günlәr
mәhsulun keyfiyyәti
istehlakçının gәliri

601 İstehlakın müasir forması olan istehlakçılıq prosesi neçәnci әsrlәrdә yarandı

•

Heç biri
sәnaye inqilabı XVIII әsrin sonu XIX әsrin әvvәllәri
sәnaye inqilabı XVII әsrin sonu XVIII әsrin әvvәllәri
sәnaye inqilabı XVII әsrin sonu
sәnaye inqilabı XVI әsrin sonu

602 İstehlakçılıq proses Qәrbi Avropada neçәnci illәrdә inkişaf etmәyә başladı

•

XIX әsrin sonlarında
XIX әsrdә
XIX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin 1ci yarısında

603 Coğrafi olaraq istehlak proses olaraq necә öyrәnilir

•

maliyyә mәnbәlәri üzәrindәn
müxtәlif mәkanlar üzrәindәn
hamısı
istehsal xәrclәri üzәrindәn
investisiya mәsәlәlәri üzәrindәn

604 Bir amerikalı hәyatı boyunca 1 mozambikli uşaqdan tәbiәtә neçә dәfә daha çox tәsir edir?

•

250 dәfә
200 dәfә
50 dәfә
100 dәfә
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150 dәfә

605 Ekoloji iz nәyi ölçür

•

tәbii resursların coğrafi yerlәşmәsi
tәbii resursların istifadә limitini
heç biri
bir fәrdin hәyat tәrzinә kömәk olacaq tәbii resursların hәcmini
tәbii resursların qorunmasını

606 Bugün dünya әhalisinin neçә faizi yer kürәsinin mühüm resurslarının 80%ni istehlak edir

•

0.35
20%
25%
0.15
0.3

607 İstehlak bir kompleks fenomen olaraq hansı ölçülәri var

•

әtraf mühit
mәdәni
hamısı
iqtisadi
siyasi

608 İstehlakın coğrafiyasında 3cü mәrhәlәdә coğrafiyaşünaslar nәlәri analiz edir

•

investisiya mühitini
istehlak zәncirlәrini
istehsal zәncirlәrini
yerlәşmә nöqtәlәrini
maliyyә asılılığını

609 İstehlakın coğrafiyasında 1ci mәrhәlәdә coğrafiyaşünaslar nәlәri analiz edir

•

istehlak
istehlak ilә şәxsi tәcrübә
istehlak ilә istehsal
әmәk haqqı ilә istehlak
yerlәşmә ilә istehlak

610 Dünyada ilk böyük mağazalar şәbәkәsi (mall) hansı ölkәdә yaradılıb?

•

Kanada
ABŞ
Koreya
Fransa
Türkiyә

611 Marksist nәzәriyyәsinә görә

•

heç biri
istehsal bütövlәşmәlidir
istehlak tam baş tutmalıdır
istehsalın hәcmi dәyişmәlidir
istehlak tam baş tutmayınca firma vә işçilәr gәlir әldә edә bilmәz

612 İstehlaka neoklassik baxış nә ilә başlayır
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•

hamısı
istehsalın maksimumlaşması ilә
faydalılığın maksimumlaşması ilә
faydalılıq ilә
maksimum istehlak göstәricisi ilә

613 Amerikalı uşaq 20 yaşına qәdәr televiziyada nә qәdәr reklam görә bilәr

•

500000
1 milyon
reklama baxmaz
800000.0
200000.0

614 istehlakın sosioloji anlaşılması üçün kritik determinan hansıdır

•

inkişaf taktikası
reklam
maliyyә
ictimaiәtlә әlaqәlәr
menecment

615 İstehlak hansı determinantlara görә siniflәşir

•

hamısı
gender
iş yerlәrinin növlәrinә görә
hәyat sәviyyәsinә görә
istehsalın çeşidliliyinә görә

616 İstehlak hansı determinantlara görә siniflәşir

•

istehsal
gәlir
heç biri
istehsal әrazisi
istehsal hәcmi

617 İstehlaka neçә nәzәri baxışdan baxmaq olar

•

2
3
nәzәri proses kimi baxmaq olmaz
1.0
4.0

618 II dünya müharibәsindәn sonra istehlakın genişlәnmәsi әn çox nә ilә әlaqәdar idi

•

istehsal
maliyyә
yeni sәnaye mәrkәzlәrinin yaranması
kredit
yeni şirkәtlәrin yaradılması

619 İstehlaka tәsir edәn amillәrdәn düzgün olanı seçin

•

satış bazarlarının sayı
alıcılılıq qabiliyyәti
minimum әmәk haqqı
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istehsal gücü
әhalinin sayı

620 Müasir dünyada istehlak anlayışı

•

hamısı
istehsal prosesindә mal vә xidmәtlәrin satışı üçün keyfiyyәt amili
fәrdi vә kollektiv tәlәb vә istәklәr üçün mal vә xidmәtlәrin istifadәsi
gәlir әldә etmәk üçün baş tutan iqtisadi fәaliyyәt
mal vә xidmәtlәrin istehsalında müasir texnologiyalardan istifadә

621 İstehlak bir proses olaraq...

•

heç biri
sosialiqtisadi
sosial
mәdәni
iqtisadi

622 Yerlәşmә qәrarlarını çәtinlәşdirәn bölmәlәri seçin

•

kritik mәsәlәlәr
hamısı
istehsal profilinә görә müxtәlif yerlәşmә vacibliyi
nәqliyyat xәrclәri
optimal yerlәşmә xәrclәri

623 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı 19761984cü illәr arasında “kapital uçuş”unun yüksәk sәviyyәsinin
müşahidә olunduğu ölkә deyil:

•

Venesuela
Braziliya
Argentina
Kanada
Meksika

624 İxracın tәşviqi siyasәtinә aid deyil:

•

Klasterlәrin vә texnoloji parkların salınması
Subsidiyalar
Vergi tәtillәri
Xarici valyutanın üzәrindә nәzarәt
Gәlirlәrin azad hәrәkәti

625 Hansı Yeni Sәnayelәşmiş Ölkәlәr qrupuna aid edilmir?

•

Cәnubi Koreya
Tayvan
Sinqapur
Yaponiya
Malayziya

626 Hansı yüksәk gәlirli ölkә deyil?

•

Hamısı yüksәk gәlirli ölkәdir
Birlәşmiş Krallıq
Sinqapur
Macarstan
Yaponiya
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627 Hansı keçid iqtisadiyyatlı ölkә deyil:

•

Macarstan
Rusiya
Azәrbaycan
Meksika
Çin

628 Fikirlәrdәn hansı asılılıq nәzәriyyәsinә aiddir?

•

Ölkәlәri periferiya, yarımperiferiya, özәk qruplarına ayırır
Vallerştayn tәrәfindәn tәqdim edilmişdir
Valt Rostou tәrәfindәn tәqdim edilmişdir
Heç biri
İqtisadi inkişafı beş mәrhәlәyә ayırır

629 Dünyasistemlәri nәzәriyyәsinә aid olmayan fikri seçin:

•

Ölkәlәrin inkişafına tәsir edәn daxili vә xarici dinamikaları birgә öyrәnir
Nәzәriyyә hegemon qüvvә anlayışını tәqdim edir
Dünya ölkәlәrini periferiya, yarımperiferiya, özәk qruplarına ayırır
İqtisadi inkişafı beş mәrhәlәyә ayrır
İmmanuel Vallerştayn tәrәfindәn irәli sürülmüşdür

630 Urbanizasiyanın daha yüksәk müşahidә olunduğu ölkәni göstәrin:

•

Vyetnam
Flippin
Myanma
Cәnubi Koreya
Laos

631 Orta ömür müddәtinin daha aşağı olduğu ölkәni seçin:

•

Çin
İran
Sәudiyyә Әrәbistanı
Niger
Türkiyә

632 Qadınların savadlılıq sәviyyәsinin daha aşağı olduğu ölkәni seçin.

•

Argentina
Rusiya
Azәrbaycan
Hindistan
Yaponiya

633 Әhalisinin daha böyük hissәsi kәnd tәsәrrüfatında çalışan ölkәni seçin:

•

Yaponiya
Birlәşmiş Әrәb Әmirliyi
Norver
Türkmәnistan
Kanada

634 Fikirlәrdәn hansı doğrudur?
Qәrbi Avropa ölkәlәri artıq özәk ölkәlәr hesab edilmirlәr

•
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•

Cәnub şәrqi Asiyanın yeni sәnayelәşәn ölkәlәri ixracın tәşviqi siyasәti yürüdürlәr
Heç biri
TMKların qәrargahları әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә yerlәşir
Xarici birbaşa investisiya ölkәlәrdә yoxsulluğa sәbәb olur

635 Transmilli korporasiyalar nәdir?

•

İnkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә transfer ödәmәlәri
Dünya üzәrindә iqtisadi problemlәrin hәlli üçün formalaşdırılan çoxmillәtli siyasi tәşkilat
Zәngin ölkәlәrdәki sәhm bazarları
Dünya üzәrindә bir çox ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn nәhәng biznes qurumları
İnkişaf etmiş ölkәlәri birlәşdirәn inteqrasiya birliklәri

636 Ümum Daxili Mәhsul nәyin ölçüsüdür?

•

Siyasi sistemin
Sәhiyyә sәviyyәsinin
Tәhsil sәviyyәsinin
İqtisadi inkişafın
Әtraf mühitin vәziyyәtinin

637 ABŞ dünyanın әn böyük iqtisadiyyatına sahibdir. Yaponiya iqtisadi böyüklüyünә görә 3cüdür. İqtisadi
böyüklüyünә görә 2ci yerdә hansı ölkәdir?

•

Hindistan
Braziliya
Böyük Britaniya
Çin
Rusiya

638 Cini әmsalının 1ә yaxın olması nәyi göstәrir?

•

Gәlir bәrabәrliyini
Mükәmmәl rәqabәt şәraitini
1 % gәlir bәrabәrsizliyini
Yüksәk gәlir bәrabәrsizliyini
Yüksәk inflyasiya hәddini

639 Rostounun artım mәrhәlәlәrini doğru ardıcıllıqla qeyd edin:

•

әnәnәvi cәmiyyәt, iqtisadi tәkan üçün ilkin şәrtlәr dövrü, iqtisadi tәkan dövrü, yüksәk istehlak dövrü, yetkinlik
dövrü
iqtisadi tәkan üçün ilkin şәrtlәr dövrü, iqtisadi tәkan dövrü, , yüksәk istehlak dövrü, әnәnәvi cәmiyyәt, yetkinlik
dövrü
iqtisadi tәkan üçün ilkin şәrtlәr dövrü, әnәnәvi cәmiyyәt, iqtisadi tәkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksәk istehlak
dövrü
әnәnәvi cәmiyyәt, iqtisadi tәkan üçün ilkin şәrtlәr dövrü, iqtisadi tәkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksәk istehlak
dövrü
iqtisadi tәkan üçün ilkin şәrtlәr dövrü, iqtisadi tәkan dövrü, yetkinlik dövrü, yüksәk istehlak dövrü, әnәnәvi
cәmiyyәt

640 Baş qәrargahı Londonda yerlәşәn, Şәrqi Avropa vә keçmiş Sovet İttifaqı ölkәlәrinә borc ayırmaları edәn
institut hansıdır?

•

Heç biri
BVF
Dünya Bankı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
OECD

90/98

22.12.2016

641 Hansılar BVFnin maliyyә yardımı edilmәsi üçün irәli sürdüyü şәrtlәrdәn qeyd oluna bilmәz?

•

Sosial müavinәtlәrin, dövlәt sektoru işçilәrinin sayının, әmәk haqqılarının azaldılması
Ticarәtin liberallaşdırılması
Fiskal siyasәtin sәrtlәşdirilmәsi, büdcә kәsrinin azaldılması
Dövlәtin iqtisadi müdaxilәsinin genişlәndirilmәsi
Özәllәşdirilmәnin hәyata keçirilmәsi

642 1997ci ildә Asiya maliyyә krizisinin daha da dәrinlәşmәsinә sәbәb olan amil kimi nә qeyd olunur?

•

hamısı
İnkişaf etmiş ölkәlәrdәn daxil olan kapital transferi
Ticarәt balansının profsiti
Yüksәk miqyaslı kapital uçuşu
Maliyyә bazarlarında simmetrik informasiya mühiti

643 2001ci ildә xarici borc sәbәbindәn böhranın yaşandığı ölkә hansıdır?

•

hamısı
Tailand
Böyük Britaniya
Argentina
Malayziya

644 BVFnin yaradılmasında mәqsәd nә idi?

•

Heç biri
2ci dünya müharibәsindәn sonra ölkәlәrin rekonstruksiyası üçün uzunmüddәtli borclar ayırmaq
Sәhm bazarlarında vә maliyyә bazarlarında texniki problemlәri aradan qaldırmaq
Ölkәlәrin tәdiyyә balansındakı problemlәri aradan qaldırmaq üçün qısa müddәtli borclar ayırmaq
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә dollarla ifadә olunmuş istiqrazların satılması

645 OPEK nәdir?

•

İnteqrasiya birliyi
Azad ticarәt zonası
Gömrük İttifaqı
Kartel
Monopoliya

646 Gәlir bәrabәrsizliyini ölçmәk üçün hansından istifadә olunur?

•

Heç biri
İstehsal imkanları әyrisi
Filips әyrisi
Lorens әyrisi
Sen әyrisi

647 Rostounun qeyd etdiyi artım mәrhәlәlәrini keçmәk üçün zәruri şәrt nә idi?

•

Sosialist iqtisadiyyatı
Heç biri
Proteksionist iqtisadiyyat
Kommunist iqtisadiyyatı
Kapitalist iqtisadiyyatı

648 Bunlardan hansını yüksәk gәlirli ölkә saymaq olmaz?
Avstraliya
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•

ABŞ
Sinqapur
Meksika
Kanada

649 Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin xarakterisitkaları kimi göstәrilә bilәr?

•

Heç biri
Yoxsul sәviyyәsi yaşayan insanların sayının çoxluğu
Yüksәk әhali artımı sәviyyәsi
Hamısı
Aqrar istehsalın әnәnәvi üsullarının tәtbiqi

650 Dünyanın iqtisadi cәhәtdәn әn kasıb bölgәsi haradır?

•

Mәrkәzi Asiya
Cәnub Şәrqi Asiya
Yaxın Şәrq
SubSaxara Afrikası
Latın Amerikası

651 Avropanın hansı bölgәsi digәrlәrinә nisbәtәn daha yüksәk inkişaf göstәricilәrinә malikdir?

•

Bütün bölgәlәr eyni inkişaf sәviyyәsinә malikdir
Cәnub Qәrb
Şimal Şәrq
Şimal Qәrb
Cәnub Şәrq

652 “Kapital uçuşu” nәdir?

•

heç biri
Maliyyә resurslarının fabrik vә infrastruktura yatırılması
Maliyyә resurslarının dәbdәbәyә xәrclәnmәsi
Maliyyә resurslarının xarici ölkәlәrә çıxarılması
Maliyyә resurslarının banklarda yox, evlәrdә yaxlanılması

653 Ölkәnin yığım sәviyyәsi necә müәyyәn olunur?

•

heç biri
Şirkәtlәrin yığımının ÜDMә olan nisbәti
Fәrdlәrin yığımının ÜDMә olan nisbәti
Fәrdlәrin, şirkәtlәrin vә dövlәtinin yığımının cәminin ÜDMә olan nisbәti
Dövlәtin yığımının ÜDMә olan nisbәti

654 Aşağıdakılardan biri ixrac tәşviqi siyasәtinin alәti hesab oluna bilmәz

•

İnfrastruktur, fabriklәr vә anbarlardan güzәştli şәrtlәrlә istifadә şәraitinin yaradılması
Kapitalın vә gәlirlәrin azad hәrәkәtinә şәrait yaradılması
İxrac rüsumlarının aradan qaldırılması
İstehsal sahәlәrini millilәşdirmә
Vergi tәtillәri

655 58) Aşağıdakılardan hansılar asılılıq nәzәriyyәsinin periferiya ölkәlәrinә inkişaf üçün tәklif etdiyi
addımlar hesab oluna bilәr? 1) İxracın tәşviqi siyasәti 2) İdxal әvәzlәyici siyasәt 3) Neoliberal iqtisadi siyasәt
4) Proteksionist iqtisadi siyasәt 5) Transmilli korporasiyaların geniş fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
3, 5
1, 3
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•

1, 2
2, 4
4, 5

656 Aşağıdakılardan hansılar modernlәşmә nәzәriyyәsinin tәklif etdiyi addımlar hesab oluna bilәr? 1)
İxracın tәşviqi siyasәti 2) İdxal әvәzlәyici siyasәt 3) Azad bazar münasibәtlәrinin tәmin edilmәsi 4)
Proteksionist iqtisadi siyasәtin tәtbiqi 5) Xarici kapitalın fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması

•

1.5
4.5
2,3
1,3
2.5

657 Aşağıdakılardan hansı modernlәşmә nәzәriyyәsinә olan tәnqidlәrdәn biri kimi götürlә bilmәz?

•

Müstәmlәkәçilik tarixinin tәsirlәrini nәzәrә almır
Kapitalist münasibәtlәrin üstünlüklәrini qeyd edәrkәn, zәrәrlәrini qeyd etmir
İqtisadi uğursuzluğun sәbәblәrini yalnızca daxili amillәrlә izah edirdi, xarici amillәri nәzәrә almırdı
Iqtisadi uğursuzluğu vә inkişafdan qalmanın sәbәblәrini bütövlükdә xarici amillәrdә görürdü, daxili amillәri
nәzәrә almırdı
İnkişaf etmәmiş ölkәlәrә Qәrb ölkәlәrinin keçdiyi tarixi proseslәri tәkrarlamağı tәklif edir ki, bu da xeyli sadә
yanaşmadır

658 Modernlәşmә nәzәriyyәsinә aid fikri seçin:

•

Heç biri
Zәif inkişaf etmiş ölkәlәr iqtisadi uğurlar üçün proteksionist siyasәt tәtbiq etmәlidirlәr
Zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadi uğursuzluqlarının sәbәbi onların istismar olunmasıdır
Zәif inkişaf etmiş ölkәlәrin uğursuzluqlarının sәbәbi irrasional әnәnәlәrdәdir
Kapitalist istehsal formasiyasını inkişafın qarşısındakı әngәl hesab edirdi

659 Vallerştaynın Dünya sistemlәri nәzәriyyәsindә yarımperiferiya ölkәlәrinә aid etmәk olar:

•

Heç biri
Sinqapur
Pakistan
Haiti
Tacikistan

660 Portuqaliya, Böyük Britaniya, Haiti Bu ölkәlәrin Valerştaynın Dünyasistemi nәzәriyyәsindәki uyğun
qruplarını düzgün ardıcıllıqla göstәrin

•

Yarımperiferiya, Özәk, Periferiya
Özәk, Periferiya, Yarımperiferiya
Periferiya, Özәk, Yarımperiferiya
Yarım Periferiya, Periferiya, Özәk
Heç biri

661 Asılılıq nәzәriyyәsi bir qrup ölkәlәrin iqtisadi olaraq geridә qalmasını nә ilә izah edir

•

Heç biri
Hәmin ölkәlәrin idarә etmә sahәsindәki qeyrisәmәrәlilik ilә
Hәmin ölkәlәrin innovasiyaların tәtbiqinә açıq olmamaları ilә
Hәmin ölkәlәrin müstәmlәkә keçmişi ilә
Hәmin ölkәlәrin resurs çatışmazlıqları ilә

662 Fikirlәrdәn biri asılılıq konsepsiyasına aid deyil:
Bütün cavablar doğrudur
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•

Qәrbi Avropa vә Şimali Amerikanın inkişaf etmiş ölkәlәri müstәmlәkә bölgәlәrini istismar edәrәk iqtisadi
irәlilәyişә nail olmuşar
İnkişaf etmiş ölkәlәrin inkişafı digәr ölkәlәrin inkişafdan qalmasını şәrtlәndirmişdir
İnkişaf etmәmiş ölkәlәr Qәrbi Avropa ölkәlәrinin tәcrübәsini tәtbiq etmәk inkişaf edә bilәrlәr
İnkişafdan qalmış ölkәlәr daxili istehsalı artırmaq üçün transmilli korporasiyaları ölkәlәrindәn çıxarmalı, idxal
әvәzlәyici siyasәt tәtbiq etmәlidir.

663 Hansı üçüncü dünya ölkәlәrinin xarakteristikası kimi göstәrilә bilmәz?

•

Bütün cavablar doğrudur
“Kapital uçuşu”
kapitalın vә investisiyanın çatışmazlığı
ixracın dәyәrinin idxalın dәyәrindәn yüksәk olması
aşağı әmәk mәhsuldarlığı

664 Hansı Yeni Sәnaye Ölkәlәrindәn biri deyil:

•

Tayvan
Malayziya
Tailand
Myanma
Sinqapur

665 Uşaq ölümü sәviyyәsinin daha yüksәk olduğu ölkәni seçin.

•

Kanada
Cәnubi Koreya
Yaponiya
Myanma
Avstraliya

666 Savadılılıq sәviyyәsi meyarı neçә ölçülür?

•

heç biri
Ölkәdәki universitetlәrin sayına görә
Ölkә üzrә ali tәhsilli әhali faizi
Ölkә üzrә oxuyub yazmaq bilәn әhali faizi
Ölkә üzrә alimlik dәrәcәsi olanların faizi

667 Urbanizasiya sәviyyәsinin daha aşağı olduğu ölkәlәr qrupunu seçin

•

Yaponiya, Cәnubi Koreya
İran, Sәudiyyә Әrәbistanı
Braziliya, Argentina
Hindistan, Pakistan
Qazaxstan, Azәrbaycan

668 Beynәlxalq Valyuta Fonduna aiddir:

•

heç biri
Maliyyә yardımları ayırır
Neoliberal şәrtlәr irәli sürür
Hamısı
Borclanan ölkәlәrdәn iqtisadi islahatlar tәlәb edir

669 Aşağıdakı ölkә qruplarında hansında statistik olaraq 1000 nәfәrә düşәn hәkim sayı 1dәn azdır?

•

heç biri
Braziliya, Argentina
CAR, BӘӘ
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•

Yәmәn, Madaqaskar
Cin, Monqolustan

670 Qadınların savadlılıq sәviyyәsinin 95 faizdәn yüksәk olduğu ölkәlә qrupunu seçin

•

İordaniya, Efiopiya
Yәmәn, Oman
Liviya, Әlcәzair
Rusiya, Yaponiya
Argentina, Hindistan

671 Savadlılıq sәviyyәsinin 50 faizdәn aşağı olduğu ölkәni seçin

•

Belçika
Qazaxstan
Әfqanıstan
Monqolustan
Argentina

672 Hansı ölkәdә işçi qüvvәsinin daha böyük hissәsi kәnd tәsәrrüfatında çalışır?

•

Birlәşmiş Krallıq
Avstraliya
Norveç
Özbәkistan
Argentina

673 Azәrbaycanın әsas ticarәt tәrәfdaşlarından birini seçin:

•

Uqanda
Tailand
Kanada
Türkiyә Cümhuriyyәti
Yeni Zenlandiya

674 Azәrbaycanın enerji sahәsindә әsas әmәkdaşlıq etdiyi region hansıdır?

•

Rusiya
Asiya
Avstraliya
Afrika
Avropa, Qәrb ölkәlәri

675 Azәrbaycan iqtisadiyyatında hansı sektor ÜDMdә әsas paya sahibdir?

•

nәqliyyat
Sәnaye
tikinti
ticarәt
Kәnd tәsәrrüfatı

676 Azәrbaycan iqtisadiyyatının әsas problemini seçin:

•

heç biri
tәbii qaz ixracı
tәhsil sektorunun yüksәk inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının üstün inkişafı
Neft vә neft mәhsullarının ixracın 90%dәn çoxunu tәşkil etmәsi
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677 Azәrbaycan iqtisadiyyatının әsas xüsusiyyәtlәrini seçin:

•

Hamısı
әn böyük ticarәt dövriyyәsi İtaliya ilәdir
inkişaf etmәkdә olan ölkәdir
neft vә neft mәhsullarının ixracı böyük paya sahibdir
texnoloji sәnaye elә dә güclü inkişaf etmәmişdir

678 Azәrbaycan iqtisadiyyatında 2015ci il әrzindә baş verәn әn әsas iqtisadi hadisә hansıdır?

•

Yeni neft müqavilәsinin imzalanması
Milli valyutanın 2 dәfә devalvasiyaya uğraması
heç biri
hamısı
Yeni qaz müqavilәsinin imzalanması

679 Azәrbaycanda milli valyutanın denominasiyasında miqyası seçin

•

2000=1
5000=1
10000=1
500=1
2500=1

680 Dövlәt büdcәsindә kәsrin maliyyәlәşdirilmәsinin hansı mәnbәlәt hesabına hәyata keçirilir

•

әvvәlki ilin dövlәt büdcәsinin vahid xәzinә hesabının qalığı
hamısı
özәllәşdirmә
xarici qrantlar
daxili vә xarici borclanma

681 Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı sahәsindә son illәr görülәn tәdbirlәrә aid olanı seçin

•

bu sahәnin inkişafı üçün bir neçә dövlәt proqramlarının qәbul edilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı istehsalçılarına әvәzsiz maliyyә verilişlәri
kәnd tәsәrrüfatı texnikasının lizinq yolu ilә verilmәsi
hamısı
kәnd tәsәrrüfatı işçilәri güzәştli kreditlәrin verilmәsi

682 Ölkәnin sәnayelәşmәsi sahәsindә görülmәli olan tәdbirlәri seçin

•

qeyrineft sәnayesinin şaxәlәndirilmәsi
sәnaye parklarının yaradılması
sәnayenin modernlәşmәsi
hamısı
sәnayenin innovativ inkişafının tәmin edilmәsi

683 Azәrbaycanda maliyyә bazarlarına nәzarәt edәn qurumu qeyd edin

•

hamısı
Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә bazarlarına nәzarәt palatası
Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı

684 2015ci ildә Azәrbaycanın ÜDM istehsalında әn böyük paya sahib olan sektor
heç biri
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•

kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye
Xidmәtlәr
inşaat

685 2016cı il Azәrbaycanda nә ili kimi qeyd edilir

•

Turizm
Sәnaye
İdman
Multikulturalizm
Tәhsil

686 Azәrbaycanın әn çox neft hasil etdiyi ili seçin

•

2011.0
2013.0
2010.0
2012
2008.0

687 Azәrbaycan Qlobal Rәqaәtlilik Hesabatının 20142015ci il hesabatı üçün neçәnci yerdә qiymәtlәndirilir

•

30.0
36.0
37.0
38.0
35.0

688 İqtisadi siyasәti hәyata keçirәn qurumlara aid deyil

•

Dövlәt Statistika Komitәsi
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә Nazirliyi
Mәrkәzi Bank
Dövlәt Gömrük Komitәsi

689 Әsrin müqavilәsi imzalandığı ili seçin

•

heç biri
1995.0
1993.0
1994.0
1996.0

690 Azәrbaycanda turizm sәnayesinin dövlәt tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn qurum hansıdı

•

Nazirlәr kabineti
Gәnclәr vә İdman Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi
Milli Mәclis

691 Azәrbaycanda xaricin investisiyaların әn çox yönәldiyi sahә

•

texnologiya
turizm
yeyinti
yanacaqenergetika
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inşaat

692 Azәrbaycanda özәllәşdirmә sisteminin qanunvericilik bazasının başlaması neçәnci ili әhatә edir

•

1998.0
1997.0
1995
1996.0
1999.0

693 Halhazırda Azәrbaycan әhalisinin sayı (mln. nәfәr)

•

7.0
10.0
8.0
9.0
11.0

694 Müasir Azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün sәciyyәvi olan cәhәt

•

neft sektorunun inkişafı
yoxsulluğun azaldılması
regionların inkişafı
qeyrineft sektorunun inkişafı
kommunal islahatların güclәndirilmәsi

695 Azәrbaycan Belorusiyadan әn çox hansı mәhsulları idxal edir

•

hamısı
kimya mәhsulları
metallurgiya mәhsulları
kәnd tәsәrrüfatı malları
mәişәtsәnaye mәhsulları

696 Verilәnlәrdәn hansı Azәrbaycanda istehsal olunur

•

mobil telefonlar
traktor
televizor
bitki yağları
konbayn

697 Azәrbaycanın ümumi ticarәt dövriyyәsindә hansı ölkә әn böyük paya sahibdir

•

Türkiyә
İngiltәrә
Almaniya
İtaliya
Pakistan

698 Azәrbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialında әn çox payı hansı sәnaye sahәsi mәhsulları tutur

•

nәqliyyat
texnoloji
neft
yeyinti
yüngül
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