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2705Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2705Y Sosiologiya
1 Marksizmә görә hansı münasibәtlәr insanların şüur vә iradәsindәn asılı olmayaraq tәşәkkül tapır:

•

Siyasi
Maddi
Mәnәvi
Sosial
İctimai

2 Marksizmә görә sosial subyektlәrin fәaliyyәtini müәyyәn edәn başlıca amil hansıdır:

•

Mәnәvi hәyat çәraiti vә ondan irәli gәlәn mәnafe vә tәlәbatlar
Maddi hәyat şәraiti vә ondan irәli gәlәn mәnafe vә tәlәbatlar
Sosial hәyat şәraiti vә ondan irәli gәlәn mәnafe vә tәlәbatlar
Sosialsiyasi hәyat şәraiti vә ondan irәli gәlәn mәnafe vә tәlәbatlar
İctimai hәyat şәraiti vә ondan irәli gәlәn mәnafe vә tәlәbatlar

3 Marksizmә görә bu vә ya digәr cәmiyyәtin yaranmasında başlıca rol oynayan amil hansıdır:

•

Sosial әlaqә vә münasibәtlәrin mәcmusu
İctimai әlaqә vә münasibәtlәrin mәcmusu
Sosial vә siyasi münasibәtlәrin mәcmusu
Sosialpsixoloji münasibәtlәrin mәcmusu
İctimaisiyasi әlaqә vә münasibәtlәrin mәcmusu

4 Avropa kapitalizmi öz mәnşәyinә görә protestant diniәxlaqi kompleksinә borcludur fikri hansı sosioloqa
mәxsusdur:

•

V.Pareto
M.Veber
S.Simmel
V. Zombart
Q. Maska

5 İnsan öz fәaliyyәtinin mәqsәdi ilә ona çatmağın yolları haqqında aydın tәsәvvürә malikdirsә vә öz
fәaliyyәtinә digәr insanların reaksiyasını nәzәrә alırsa elmin bu sosial fәaliyyәti necә adlanır:

•

İR Rasional
Mәqsәdyönlü
әnәnәvi
Affektiv
Sәrvәtyönümlü

6 M. Veberә görә davranışın etik, estetik vә ya dini әhәmiyyәtinә şüurlu inamla bağlı olan sosial fәaliyyәt
necә adlanır:

•

İR Rasional
Әnәnәvi
Mәqsәdyönlü
Affektiv
Sәrvәtyönümlü

7 M.Veberә görә şüursuz, psixoloji impulsların vә hisslәrin tәsiri altında baş verәn sosial fәaliyyәt necә
adlanır:
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•

Mәqsәdyönlü
İrrasional
Affektiv
Resional
Әnәnәvi

8 M.Veberә görә vәrdişlәr vә adәtlәr әsasında baş verәn sosial fәaliyyәt necә adlanır

•

Affektiv
Әnәnәvi
İR Rasional
Mәqsәdyönümlü
Sәrvәtyönümlü

9 F. Tyonnis cәmiyyәtdә mövcud olan insanlarası qarşılıqlı düşmәn münasibәtlәri hansı amillәrlә izah edirdi:

•

Sosial statistika
Sosial stratifikasiyası
Sosial ekologiya
Sosial psixologiya
Sosial fizika

10 P.Sorokinin fikrincә nәzәri sosiologiya aşağıdakı hissәlәrә ayrılır:

•

sosial analitika, sosial mexanika, sosial fiziologiya
sosial analitika, sosial mexanika, sosial genetika
sosial genetika, sosial statika, sosial fiziologiya
nәzәri sosiologiya ayrıayrı hissәlәrә bölünmür
sosial fiziologiya, sosial analitika, sosial genetika

11 Neopozitivizm cәrәyanının yaranması zәrurәti nә ilә basğlıdır?

•

tәbiәtşünaslıqla sosiologiyanın әlaqәlәndirilmәsi ilә
ümumi sosioloji metod hazırlanması ilә
universal elmi metodun hazırlanması ilә
elmin standart konsepsiyasının hazırlanması ilә
sosial faktların şәrhinә elmifәlsәfi yanaşma ilә

12 Marksizmә görә cәmiyyәtә bütöv sosial orqanizm kimi baxış öz әksini hansı anlayışda tapır?

•

tarixi materialist yanaşma anlayışı
üstqurum vә bazis anlayışı
maddi istehsal üsulu anlayışı
ictimaiiqtisadi formasiya anlayışı
ictimai şüur vә ictimai varlıq anlayışı

13 M.Veber sosial fәaliyyәtin tiplәri haqqında:

•

praktiki, әnәnәvi, affektiv, mәqsәdyönlü fәaliyyәt
affektiv, әnәnәvi, әmәli, sәrvәıtyönlü fәaliyyәt
әnәnәvi, praktiki, sәrvәtyönlü, mәqsәdyönlü fәaliyyәt
әnәnәvi, affektiv, sәrvәtyönlü, mәqsәdyönlü fәaliyyәt
әnәnәvi, әmәli, affektiv, mәqsәdyönlü fәaliyyәt

14 M.Veberin fikrincә sosiologiyanın elm kimi әsas mәqsәdi nәdir?
sosial qrupların vә tәbәqәlәrin fәaliyyәtini öyrәnmәk
sosial institutların fәaliyyәtini öyrәnmәk
sosial qrupların fәaliyyәtini araşdırmaq

•
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•

insanın vә insanlar qrupunun davranışını vә sosial fәaliyyәtini öyrәnmәk
sosial birliklәrin fәaliyyәtini tәhlil etmәk

15 G.Zimmelin Pulun fәlsәfәsi әsәrindә tәhlil olunan sosioloji problem:

•

pulun sosiomәdәni proseslәrdә oynadığı rolun tәhlilinә
insanların vardövlәtә olan hәrisliyinin sәbәblәrinin araşdırılmasına
sosial proseslәrә pulun göstәrdiyi tәsirin tәdqiqinә
insanlar arasında müxtәlif münasibәtlәrin tәşәkkülündә pulun oynadığı rolun tәhlilinә
kapital yığımının mәnәvimәdәni proseslәrin tәhlilinә tәsirinin öyrәnilmәsi

16 Kontun fikrincә insanların idraki fәaliyyәti vә şüuru bu inkişaf mәrhәlәlәrindәn keçmişdir:

•

pozitiv, metafizik, ideoloji
pozitiv, elmi, teoloji
teoloji, mifoloji, metafizik
teoloji, metafizik, pozitiv
elmi, teoloji, metafizik

17 Aşağıda sadalananlardan hansı sosial münasibәtlәrin funksiyasına aid deyil:

•

İnsanlararsı münasibәtlәrin möhkәmlәndirilmәsi
Sosial strukturun inteqrasiyası
Sosial dәyişikliklәrin idarә olunması
Sosial hakimiyyәtdәki dәyişikliklәrin idarә olunması
Qruplardaxilindә hәmrәyliyi qoruyub saxlamaq

18 Parsansa görә hüquqi sistemin dini sistemdәn ayrılması, inzibati bürokratiyanın, bazar iqtisadiyyatı vә
demokratik seçki sisteminin formalaşdığı cәmiyyәt tipi necә adlanır:

•

Ara
Müasir
Metafizik
Dini
Primitiv

19 Parsonsa görә yazı, sosial tәbәqәlәşmәnin formalaşdığı, mәdәbiyyәtin müstәqil fәaliyyәt sahәsinә
çevrildiyi cәmiyyәt tipi necә adlanır

•

Dini
Müasir
Primitiv
Ara
Elmi

20 Parsonsa görә differensiasiyanın güclü olduğu, cәmiyyәtin ölkәlәr, dövlәtlәr vә xalqlara parçalanmasında
verdiyi cәmiyyәt tipi necә adlanır:

•

Metofizik
Müasir
Ara
Primitiv
Elmi

21 Parsonsa görә fәrd vә cәmiyyәtin aşağıda sadalanan hansı problemi hәll etmәsi mövcud ola bilmәsi üçün
vacib deyil
Mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi
Latentlik
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•

İnteqrasiya
Plüralizm
Adaptasiya

22 Marksizmә görә bәşәriyyәtin inkişafı özündә hansı prosesi әks etdirir:

•

Hakim tәbәqә vә kütlәnin formasiyaların birbirlәrini әvәz etmәsini
Siniflәrin hakimiyyәtdә formasiyaların birbirlәrini әvәz etmәsini
Sosial tәbәqәlәrin formasiyaların birbirlәrini әvәz etmәsini
İctimaiiqtisadi formasiyaların birbirlәrini әvәz etmәsini
Sosial qrupların formasiyaların birbirlәrini әvәz etmәsini

23 Marksist sosialogiyasının mәrkәzi ideyasını nә tәşkil edir:

•

Sosial münasibәtlәrin elmi surәtdә idarә edilmәsi ideyası
Sosialpsixoloji münasibәtlәrin elmi surәtdә idarә edilmәsi ideyası
Kütlәnin elmi surәtdә idarә edilmәsi ideyası
Cәmiyyәtin elmi surәtdә idarә edilmәsi ideyası
Siyasi münasibәtlәrin elmi surәtdә idarә edilmәsi ideyası

24 İnsanlar sadәcә şәrti olaraq sosial mövcudat kimi nәzәrdәn keçirilә bilәrlәr, әslindә isә onlar tәbiәtin
ümumi qanunları әsasında inkişaf edirlәr fikri hansı sosioloqa mәxsusdur:

•

S. Zimmel
M.Veber
O.Kont
V.Pareto
H.Spenser

25 E. Dyürkheymә görә fәrdin intiharı etmәsinin cәmiyyәtdә mәnәvi sәrvәtlәrin vә normaların dәrin böhranı
ilә bağlı olan motivi necә adlanır:

•

Eqaizm
Anomizm
Psixologiya
Altorizm
Sosial

26 Dyürkheymә görә fәrdin intihar etmәsinin, fәrdin cәmiyyәtdә öz şәxsi keyfiyyәtlәrinin әhәmiyyәtinin
itirilmәsi ilә әlaqәdar olan motiv necә adlanır:

•

Psixoloji
Alturizm
Anomizm
Eqaizm
Sosial

27 Cәmiyyәtin tәkammülünün inteqrasiya, differensiya vә intizam yüksәlmәsә kimi mәrhәlәdәn keçdiyi
iddia edәn sosioloq kimdir:

•

Zimmel
Spenser
Kant
Dyürkheym
Şteyn

28 O. Kont öz nәzәriyyәsinin hadisәlәrin inkişaf ardıcıllıqlarından bәhs edәn hissәsini necә adlandırmışdır:

•

Sosial dinamika
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Sosial strategiyası
Sosial siyasәt
Sosial psixologiya
Sosial statistika

29 O. Kont Sosial fizika nәzәriyyәsini cәmiyyәtin mövcudluq qanunlarından bәhs edәn hissәsini
adlandırılmışdır:

•

Sosial dinamika
Sosial strategiyası
Sosial siyasәt
Sosial statitika
Sosial psixologiya

30 C.Mid simvollar vasitәsilә ünsiyyәti hansı baxımdan izah edirdi?

•

funksional vә psixoloji
funksional vә fizioloji
funksional vә antropoloji
fizioloji vә psixoloji
antropoloji vә psixoloji

31 T.Parsons hansı cәmiyyәt tiplәri göstәrirdi?

•

vәhşilik, barbarlıq, sivilizasiya
primitiv, ara, müasir
ibtidai, ara, sivilizasiya
ibtidai, orta, müasir
primitiv, orta, industrial

32 G.Zimmel nәyi sosiologiyanın predmeti hesab edir?

•

cәmiyyәtlә şәxsiyyәtin mәnafelәrinin әksliyini
qlobal problemlәri
hakimiyyәtlә bağlı hadisәlәri
münaqişәli vәziyyәtlәri
insanların sosial qarşılıqlı tәsirini

33 F.Tyonnisin tәmiz sosiologiyasını şәrtlәndirәn sәbәb hansıdır?

•

qlobal problemlәr
münaqişәli vәziyyәtlәr
sosial problemlәr
tarixi proseslәr
sosial hadisәlәr

34 Q.Moskanın Elita tsikli konsepsiyası sosiologiya elminә nә gәtirmişdir?

•

mәnәvi etik mәna
mәnәviәxlaqi mәna
sırf siyasi mәna
sosialsiyasi xarakter
iqtisadisiyasi xarakter

35 E. Dürkheymin Özünәqәsd әsәrindә intiharın hansl üç sosial sәbәbi göstәrilir?

•

iradә, eqoizm, alturizm
eqoizm, alturizm vә anomizm
anomik, iradә, eqoizm
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eqoizm, affektiv, alturizm
anomik, alturizm, emosional

36 O.Kontun sosial fizika tәlimi aşağıdakı iki bölmәdәn ibarәt idi:

•

sosial nәzarәt vә sosial statika
sosial statika vә sosial dinamika
sosial statika vә sosial kimya
sosial dinamika vә sosial sfera
sosial statistika vә sosial dinamika

37 P.Sorokinә görә nәzәri sosialogiyanın sosial hәyatın ayrıayrı tәrәflәri vә sosial institutların inkişafını
öyrәnәn hissәsi necә adlanır

•

Sosial fәaliyyәt
Sosial mexanika
Sosial analitika
Sosial genetika
Sosial strafikasiya

38 P.Sorokinә görә nәzәri sosialogiyanın insanların qarşılıqlı tәsir prosesindәn bәhs edәn hissәsi necә
adlanır:

•

Sosial fәaliyyәt
Sosial analitika
Sosial genetika
Sosial mexanika
Sosial strafikasiya

39 P.Sorokinә görә nәzәri sosiologiyanın sosial hadisәlәrinin strukturunun öyrәnәn hissәsi necә adlanır:

•

Sosial fәaliyyәt
Sosial genetika
Sosial mexanika
Sosial analitika
Sosial strafikasiya

40 M. Ayverә görә sosialogiya elminin başlıca mәqsәdi nәdir:

•

Cәmiyyәtin inkişaf qanuna uyğunluqlarını aşkara çıxartmaq
Cәmiyyәtdәki bәrabәrsizliklәri tәdqiq etmәk
Sosial problemlәri tәdqiq etmәk
Sosial faktların mahiyyәtinә varmaq
Sosial pozgunluqları aşkara çıxarmaq

41 Sosialogiyada morfologiya vә etiologiya tәlimlәrinin banisi kimdir:

•

P. Sorokin
R.K. Meton
R.M.MakAyver
M.Veber
T.Parsons

42 ABŞ sosioloqu M. Ayverә görә sosial sәbәblәr haqqında tәlim necә adlanır:

•

Neopozitivizm
Sosialogizm
Stratifikasiya
Etiologiya
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Morfologiya

43 ABŞ sosioloqu M.Ayverә görә sosial formalar haqqında tәlim necә adlanır:

•

Neopozitivizm
Sosialogizm
Stratifikasiya
Morfologiya
Etiologiya

44 Fәrdin intihar etmәsinin sosial normaların fәrdlәrә zәiflәmәsi ilә bağlı olan motivi necә adlandırır:

•

Sosial
Anonizm
Alterizm
Eqaizm
Psixoloji

45 Sosiologizm cәrәyanının banisi kimdir:

•

L.Şteyn
H.Spenser
O.Kont
E. Dyürkheym
M.Veber

46 Sosialogiyanın predmetinin fәrdlәrin iradәsindәn asılı olmayaraq mövcud olan vә onlara tәsir göstәrәn
sosial faktlardan ibarәt olduğunu iddia edәn sosioloq kimdir:

•

Veber
O.Kont
Spenser
Dyürkheym
Şteyn

47 Cәmiyyәtin mövcudluğunun tarazlığa әsaslandığını kim iddia edirdi?

•

K.Marks
D.Koen
Q.Beylon
T.Parsons
O.Kont

48 Ümumi sosiologiyaya dair traktat әsәrindә Pareto insan fәallığını hansı tiplәrә ayırır?

•

әnәnәvi vә rasionala
rasional vә irrasional
düşüncә vә hisslәr
mәntiqi vә qeyrimәntiqi
affektiv vә rasional

49 Sosiologizm cәrәyanı hansı sosioloq tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

V.Pareto
G.Zimmel
L.Şteyn
E.Dürkheym
H.Spenser
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50 Müasir Fransada sosializm vә kommunizm әsәrinin müәllifi kimdir?

•

M.Veber
O.Kont
E.Dürkheym
L.Şteyn
F.Tyonnis

51 Spenserin tәkamül nәzәriyyәsinә görә o neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

dörd
altı
beş
üç
iki

52 Sintetik fәlsәfә sistemi , Әsas mәnbәlәr , Elmi, siyasi vә fәlsәfi tәcrübәlәr әsәrlәrinin müәllifi kimdir?

•

F.Tyonnis
O.Kont
L.Şteyn
H.Spenser
E.Dürkheym

53 Sosial hadisәlәri izah etmәni Homans hansı anlayışla bağlayırdı?

•

tarix
sosiologiya
politologiya
psixologiya
futurologiya

54 C. Homansın fikrincә ,tәsvir yalnız müşahidә olunan әlaqә vә münasibәtlәrin ümumilәşdirilmәsi
sayәsindә mümkündür. O,bu cür ümumilәşdirmәlәri necә adlandırır?

•

sosial
siyasi
iqtisadi
fәrziyәlәr
mәdәniyyәt

55 Sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsinin meydana gәlmәsi hansı tәdqiqatçının adı ilә bağlıdır?

•

L.Kozer
R.Berqer
T.Lukman
A.Şyuts
C.Homans

56 C.Mid sosial hәrәkatın neçә formasını vә ya pillәsini göstәrir?

•

7
5
2
6
3

57 İnsan fәaliyyәtinin sәciyyәvi cәhәti simvollardan istifadә olunmasıdır fikri kimә mәxsusdur?
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•

T.Lukman
C.Mid
A.Şyuts
L.Kozer
R.Berqer

58 Simvolik interaksionizm cәrәyanının banisi kimdir?

•

L.Kozer
C.Mid
R.Berqer
T.Lukman
A.Şyuts

59 Hansı sosioloji nәzәriyyә dünyanın dәrk edilmәsini,konkret faktların qәbul edilmәsi insanın bu vә ya
digәr hadisәlәrә necә qiymәt vermәsindәn asılı olduğunu qeyd edir.

•

Struktur –funksional tәhlil
Fenemenoloji
Simvolik interaksionizm
Sosial fәaliyyәt
Münaqişәlәrin sosiologiyası

60 R.Berqer,A.Şyuts, T.Lukman hansı sosioloji nәzәriyyәnin nümayәndәlәridir?

•

Struktur –funksional tәhlil
Fenemenoloji
Sosial fәaliyyәt
Simvolik interaksionizm
Münaqişәlәrin sosiologiyası

61 Sosial münaqişәlәrin neçә funksiyaları göstәrilir?

•

3
4
7
8
2

62 Amerika sosioloqları L.Kozer vә K.Mills ,alman sosioloqu R.Darendorf cәmiyyәtdә hansı problemә
xüsusi diqqәt yetiriblәr.

•

sosial
mәdәniyyәt
iqtisadi
münaqişә
siyasi

63 Parsons neçә cәmiyyәt tipi göstәrir?

•

1
3
4
8
2

64 Struktur –funksional tәhlil anlayışı neçә mәnada işlәnir?
5
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•

4
2
6
3

65 Müasir Qәrb sosiologiyasında Neopozitivizm cәrәyanı aşağıdakı neçә prinsiplәrin hәllini nәzәrdә
tuturdu?

•

2
6
7
5
4

66 Marksist sosiologiyası cәmiyyәtin neçә obyektiv inkişafı qanunlarını irәli sürmeşdür?

•

5
4
3
7
9

67 M.Veber sosial fәaliyyәtin neçә tipini fәrqlәәndirirdi?

•

5
2
5
4
8

68 Hansı sosioloq fikrincә ,sosiologiyanın predmetini bütün tarixi dәyişikliklәrә baxmayaraq öz mәzmununu
dәyişmәyәn insanlararası sosial qarşılıqlı tәsir tәşkil edir?

•

E.Dyürkheym
G.Zimmel
Q.Moska
M.Veber
H.Spenser

69 Q.Moska tarixdә kimin roluna öz münasibәtini bildirmişdir?

•

qrupların
insan
şәxsiyyәtin
fәrdin
lider

70 Pareto hәm burjua demokratiyasının ideallarına ,hәm dә marksizim nәzәriyyәsinin müddәalarına necә
yanaşırdı?

•

yüksәk
etinasızlıqla
ümüdlә
etibarla
әvәzsiz

71 Paretonun fikrincә,tarix hansı elitaların hakimiyyәt uğrunda mübarizә meydanıdır?
iqtisadi elita

•
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•

siyasi elita
milli elita
etnik elita
mәdәni elita

72 Sosial hadisәlәrә qiymәt verәrkәn ,hәm sosioloq vә iqtisadçı kimi tәbii elmi baxışlara әsaslan sosioloq
kimdir?

•

H.Spenser
V.Pareto
E.Dyürkheym
M.Veber
T.Parsons

73 Sosiologiyanın predmetinin fәrdlәrin iradәsindәn asılı olmayaraq mövcud olan vә onlara tәsir göstәrәn
sosial faktlardan ibarәt olduğunu iddia edәn sosioloq kimdir?

•

H.Spenser
E.Dyürkheym
V.Pareto
T.Parsons
M.Veber

74 Hansı mәrhәlәdә insan öz mühakimәlәrindә elmi müşahidәlәrә әsaslanırdı?

•

neqativ
pozitiv
teoloji
proqres
meafizik

75 İnsanlar hansı mәrhәlәdә hadisәlәri abstrakt anlayışlarla izah edirdi?

•

elmi
metafizik
pozitiv
neqativ
teoloji

76 Hansı mәrhәlәdә insan ağlı tәbiәtdә baş verәn bütün hadisәlәri fövqәltәbi qüvvәlәrlә izah edir.

•

metafizik
teoloji
proqres
neqativ
pozitiv

77 Dinamik qanunlar hansı qanunlara bölünür?

•

funksional vә dinamik qanunlar
statik vә ümumi qanunlar
sәbәbiyyәt vә funksional qanunlar
dinamik vә statik qanunlar.
sәbәbiyyәt vә statik qanunlar.

78 Sosial hadisәlәri sәrt determinasiya etmәyib sosial tamın sabitliyinin saxlanılması şәrti daxilindә
dәyişikliklәrin әsas istiqamәtlәrini ,onların tәmayüllәrini әks etdirәn anlayış necә adlanır?
sәbәbiyyәt
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•

dinamik.
spesifik.
statik.
ümumi.

79 Aşağıdakılardan hansı anlayış sosial dәyişiklәrin istiqamәtini ,amillәri vә formalarını müәyyәnlәşdirir,
konkret şәraitdә hadisәlәrin ardıcıllığı arasında qәti vә birmәnalı әlaqәni göstәrir?

•

spesifik
ümumi.
statik.
dinamik.
spesifik.

80 Bütün ictimai sistemlәrdә fәaliyyәt göstәrәn qanunlar necә adlanır?

•

sәbәbiyyәt
statik.
spesifik
ümumi.
xüsusi

81 Qanunlar özünün tәsir müddәtinә görә hansı qanunlara bölünürlәr?

•

e) dinamik vә speifik.
spesifik vә dinamik.
xüsusi vә ümumi
ümumi vә spesifik
statik vә dinamik

82 Müxtәlif fәrdlәr vә sosial toplular arasında münasibәtlәri müәyyәn edәrәk onların fәaliyyәtindә ifadә
olunan qanun necә adlanır?

•

funksional qanun
statik qanun
qanun.
sosial qanun.
dinamik qanun.

83 Sosiologiyanın ideoloji fәaliyyәtindә iştirakı ilә şәrtlәndirilәn funksiya aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

proqnozlaşdırma.
idrak.
praktiki
ideoloji
idarәetmә.

84 Sosiologiya hansı faktlardan geniş istifadә edәrәk onların mahiyyәtini açır vә sosial qanun vә
qanunauyğunluqlar şәklindә mücәrrәd ümumilәşdirmәlәrә nail olur?

•

psixoloji
xüsusi.
nәzәri
empirik
ümumi

85 Sosiologiya elminin strukturunda hansı sosioloji nәzәriyyәlәri ayırırlar?
iqtisadi sosiologiya,siyasi sosiologiya.
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•

ümumi sosiologiya,elmi sosiologiya .
elmi sosiologiya, siyasi sosiologiya
ümumi sosiologiya,xüsusi sosiologiya, konkret sosioloji tәdqiqatlar.
siyasi sosiologiya ,xüsusi sosiologiya

86 Hansı anlayış eyni ilә sosiologiyanın mühüm tәdqiqat obyektlәrindәn biri olan , hәmçinin sosial
münasibәtlәr mövqeyindәn nәzәrdәn keçirilir?

•

sahibkar.
lider.
fәrd.
şәxsiyyәt.
rәhbәr.

87 Sosiologiya bir elm kimi aşağıdakı alimlәrin hansının adı ilә bağlıdır?

•

E.Dyurkheym
H.Spenser.
Maks Veber.
Ogüst Kont
N.Smelzer.

88 Sosiologiya elmi bu hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

nәzәri vә elmi
nәzәri vә ideoloji
nәzәri vә praktiki
nәzәri vә tәtbiqi
nәzәri vә әmәli

89 Dürkheymә görә Sosiologiyanın predmetinin әsasını tәşkil edәn sosial faktların hansı tiplәri
fәrqlәndirilir?

•

maddi vә mәnәvi
maddi vә sosial
sosial vә psixoloji
morfoloji vә mәnәvi
iqtisadi vә mәnәvi

90 Sosiologiya bütün sosial elmlәrin fәlsәfi әsasıdır fikri aşağıda adları çәkilәn mütәfәkkirlәrdәn hansına
mәxsusdur?

•

Spenser
Albert Şefle
Kont
Qumploviç
Zimmel

91 Sosial idrakın hansı sәviyyәsi ayrıayrı sosial hadisә vә proseslәri sosial tamla uyğunlaşdırılmağa vә
onları elmi şәkildә izah etmәyә imkan verir.

•

Xüsusi sosialoji nәzәriyyәlәr
Ümumi vә xüsusi sosialoji nәzәriyyәlәr
Konkret tәdqiqatlar
Ümumi sosialoji nәzәriyyәlәr
Emprik tәdqiqatlar

92 Ümumi sosioloji nәzәriyyәnin әsas vәzifәsi nәdir:
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•

Cәmiyyәtin sosial strukturunun inkişaf qanunlarını tәdqiq etmәk
Cәmiyyәtdә sosial inteqrasiya proseslәrini idarә etmәk.
Cәmiyyәtin sosial diferensiya proseslәrinә nәzarәt etmәk
Cәmiyyәtin mövcudluğu vә inkişafının ümumi qanunları tәdqiq etmәk
Sosialsiyasi sferalar arasındakı qarşılıqlı münasibәti tәdqiq etmәk

93 Aşağıda sadalananlardan hansı sosialogiyanın idarәetmә funksiyasının hәyata keçirilmә aspektlәrinә aid
deyildir.

•

Sosial inkişafın mәnbәyi vә mexanizmini aşkara çıxarmaq
Sosial hadisә vә proseslәrin gәlәcәk inkişaf perspektivlәrini başa düşmәk
Sosial qanunların qanun meyli kimi hәyata keçirmәk
Sosialsiyasi proseslәrin inkişaf istiqamәtini idarә etmәk
Sosial tәdqiqatlarda idrakı fәaliyyәtin nәzәri tәhlilini vermәk

94 Sosialogiyanın hansı finksiyası sosial inkişafın obyektiv qanunauyğunluqları barәdә dәqiq bilik verir:

•

İdealoji
Tәrbiyәni
Praktiki
İdrakı
Praqnozlaşdırıcı

95 Cәmiyyәti tәmsil edәn müxtәlif tәbәqәlәrin bu vә ya digәr konkret mәsәlәyә münasibәtin öyrәnmәk
mәqsәdilә istifadә edilәn metod hansıdır:

•

Sintez
Sәnәdlәrin tәhlili
Sorğu
Müşahidә
Analiz

96 Sosial gerçәkliyin bilavasitә, mәqsәdyönlü, planlı vә şüurlu şәkildә inkişafına xidmәt edәn metod hansıdır

•

Sәnәdlәrin tәhlili
Analiz
Sorğu
Müşahidә
Sintez

97 Sosialoji tәdqiqatlar üçün zәruri olan mәlumatların әlavә olunmasına kömәk edәn metod hansıdır:

•

Müşahidә
Aanaliz
Sorğu
Sәnәdlәrin tәhlili
Sintez

98 İctimai sistemlә mövcud ictimai hәyat sferası arasındakı әlaqәni, habelә sonuncuya xas olan daxili
qarşılıqlı әlaqә vә asılılığı nә aşkara çıxarır:

•

ümumi sosioloji nәzәriyyәlәr
sosialfәlsәfi tәdqiqatlar
konkret sosioloji tәdqiqatlar
xüsusi sosioloji nәzәriyyәlәr
ümumi sosioloji tәdqiqatlar

99 Amerikalı sosioloq N.Smelzer sosiologiyanın tәdqiqat obyektlәrinә bunları daxil edirdi:
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•

sosial institutlar, sosial dәyişikliklәr, sosiologiyanın elementlәri, siyasi sitemi
sosial bәrabәrsizliklәr, sosiologiyanın elementlәri, sosial struktur, sosial institutlar, sosial nәzarәt
sosial institutlar, sosial stratifikasiya, sosiologiyanın elementlәri, ictimai bәrabәrsizliklәr, sosial dәyişikliklәr
sosiologiyanın elementlәri, ictimai bәrabәrsizliklәr, sosial institutlar, cәmiyyәt vә dәyişikliklәri
cәmiyyәt vә dәyişikliklәri, sosial sistem, sosiologiyanın elementlәri, sosial institutlar

100 Konkret sosiologiyanın hansı sferaları elmin tәdqiqat obyektlәrini tәşkil edirlәr.

•

sosial institutlar, sosial bәrabәrlik halları, sosial birliklәr
müxtәlif sosial proseslәr, sosialsiyasi sistem, sosial institutlar
sosial struktur, sosial institutlar, sosial sfera;
sosial institutlar, sosial birliklәr, müxtәlif sosial proseslәr
sosial idarәetmә, sosial birliklәr, sosial institutlar

101 Sosiologiya sosial idrakın aşağıdakı sәviyyәlәrini әks etdirir:

•

ümumi nәzәriyyә, elmi araşdırmalar, xüsusi nәzәriyyәlәr
xüsusi nәzәriyyәlәr, fәlsәfi tәdqiqatlar, nәzәri ümumilәşdirmәlәr
ümumi nәzәriyyә, fәlsәfi aspekt, empirik tәdqiqatlar
ümumi nәzәriyyә, xüsusi nәzәriyyәlәr, konkret tәdqiqatlar
konkret tәdqiqatlar, xüsusi nәzәriyyәlәr, elmi fәrziyyәlәr

102 Sosiologiyanın predmetini insanlar araındaki qarşılıqlı mәnәvi münasibәtlәr, habelә ünsiyyәtin ideal vә
texniki üsulları, formaları tәşkil edir fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur

•

Zimmel
Dürkheym
Spenser
Albert Şefle
Kont

103 Sosiologiya elә әn ümumi elmdir ki, hәm tarixi inkişafın ümumi nәzәıriyyәsini, hәm antropologiyanı,
hәm dә etnoqrafiyanı birlәşdirir fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

•

Zimmel
Dürkheym
Kont
Spenser
Veber

104 Sosiologiyanın predmetini insan zәkasının vә psixikasının ictimai hәyatın tәsiri ilә necә
tәkmillәşdirilmәsinin öyrәnilmәsi tәşkil edir fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

•

Zimmel
Dürkheym
Spenser
Kont
Veber

105 Sosiologiya sosial idrakın aşağıdakı sәviyyәlәrini özündә әks etdirir:

•

Heç biri
Xüsusi nәzәriyyәlәr, fәlsәfi tәdqiqatlar, nәzәri ümumilәşdirmәlәr
Ümumi, xüsusi nәzәriyyәlәr, emprik tәdqiqatlar
Ümumi, xüsusi nәzәriyyәlәr, konkret tәdiqtlar
Elmi fәrziyәlәr vә elmi araşdırmalar

106 Proqnozlaşdırmanın neçә tipi fәrqlәndirilir.
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•

Sosial, siyasi
Nәzәri, tәtbiqi
Elmi, praktiki
Proqram, plan
İdraki, idealoji

107 Sosiologiyanın hansı funksiyası kütlәlәrin ideyatәrbiyә işinә xidmәt edir:

•

Praqnozlaşdırıcı
Praktiki
İdrakı
İdealoji
Tәrbiyәni

108 Sosialogiyanın hansı finksiyası ictimai hәyatın müxtәlif sahәlәrinin idarә olunmasına kömәk üçün
tәkliflәri sürür:

•

Praqnozlaşdırıcı
İdrakı
İdealoji
Praktiki
Tәrbiyәni

109 Sosialogiyanın hansı hissәsi ictimai hәyatın әn müxtәlif sahәsindә sosiallogiyanın kömәyini tәklif edir:

•

Elmi
İdealoji
Nәzәri
Tәtbiqi
Praktiki

110 Sosiologiyanın hansı hissәsi problemlәrin ümumilәşdirilmәsi vә elmi nәticәlәr çıxarılması ilә mәşqul
olur:

•

Praktiki
Elmi
Nәzәri
Tәtbiqi
İdealoji

111 XX әsrdә Sosialogiya elmindә hansı meyllәr formalaşmışdır:

•

Amerika vә Afrika meyli
Avropa vә Asiya meyli
Qәrb vә Şәrq meyli
Şimali vә Cәnubi Amerika meyli
Amerika vә Avropa meyli

112 Sosiologiya elminin aşağıdakı funksiyaları möv cuddur:

•

idraki, direktiv,ideoloji, әmәli, tәrbiyәvi, tәnqidi
ideoloji, әmәli, dünyagörüşü, praktiki, proqnozlaşdırıcı, tәnqidi
idraki, praktiki, ideoloji, tәrbiyәvi, proqnozlaşdırıcı, tәnqidi
dünyagörüşü, proqnozlaşdırıcı, tәnqidi, mәslәhәtverici, direktiv, ideoloji
praktiki, tәrbiyәvi, dünyagörüşü, direktiv, tәnqidi, ideoloji

113 Sosiloji informasiyanın neçә faizә qәdәri sorğu vasitәsilә әldә olunur?
.9

•
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.8
.5
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.6

114 Sosioloji tәdqiqatların aparılmasında istifadә olunan metodlar:

•

sәnәdlәrin tәhlili, analiz vә sorğu
müşahidә, induksiya vә deduksiya
sәnәdlәrin tәhlili, müşahidә vә sorğu
sorğu, müşahidә vә analiz
müşahidә, analiz vә sintez

115 Sosiologiya faktlardan elmi nәticә çıxarmağı bacaran elmdir fikri kimә mәxsusdur

•

C.Homans
T.Parsons
P.Sorokin
Q.Bekker
N.Smelzer

116 Sosiologiyanın inkişafında emprik mәrhәlә adlanan dövr necәnci ildә formalaşmışdır?

•

3050ci illәr
2040cı illәr
2050ci illәr
3040cı illәr
5060cı illәr

117 Sosiologiyanın formalaşmasına başlıca sәbәb nә olmuşdur?

•

siniflәrin formalaşması
ziddiyyәtlәr vә ictimaisiyasi mübarizә
strratifikasiyanın dәrinlәşmәsi
heç biri
cәmiyyәtdә tәbәqәlәşmә

118 Cәmiyyәtә sistem kimi yanaşıb onu tәbiәtin bir hissәsi hesab edәn nәzәriyyә necә adlanır?

•

"sosial sratifikasiya"
"sosial struktur"
"sosial funksionalizm"
"sosial fizika"
"sosiologizm"

119 Sosial fizika ideyası neçәnci әsrdә formalaşmışdır?

•

heç biri
XVII әsr
XX әsr
XVİİİ әsr
XİX әsr

120 Sosiologiyanın müstәqil elm kimi meydana gәlmәsi neçәnci әsrә tәsadüf edir?

•

heç biri
VII әsr
XİX әsr
XX әsr
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XVİİİ әsr

121 Sosiologiyanın elemntlәri, ictimai bәrabәrsizliklәr, sosial infrastrukturlar, cәmiyyәt vә dәyişikliklәr kimi
elementlәri sosialogiyanın tәdqiqat obyektinә daxil edәn sosioloq kimdir:

•

M. Veber
N. Smelzer
O. Kont
E. Drukheyn
L. Şteny

122 Sosiologiyanın predmetini nә tәşkil edir:

•

Cәmiyyәtin mәnәvi sferası
Cәmiyyәt vә sosial orqanizmlәr
Siyasәt vә siyasi münasibәtlәr
Sosialsiyasi münasibәtlәr
Cәmiyyәt vә ictimai rәy

123 Sosiologiya müstәqil elm kimi neçәnci әsrdә formalaşmışdır:

•

XXI әsr
XX әsr
XIX әsr
XVII әsr
XVIII әsr

124 Sosiologiya dedikdә nә başa düşülür:

•

Siyasi idarәetmә haqqında elm
İdarәetmә nәzәriyyәsi
İdarәetmә haqqında elm
Cәmiyyәt haqqında elm
Siyasәt haqqında elm

125 Sosiologiya elmi bu hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

nәzәri vә әmәli
nәzәri vә tәtbiqi
nәzәri vә elmi
nәzәri vә praktiki
nәzәri vә ideoloji

126 ABŞ sosiologiyasının tәşәkkülündә hansı mәktәbin rolu böyükdür?

•

SanFransisko mәktәbi
Boston mәktәbi
Çikaqo mәktәbi
NyuYork mәktәbi
Vaşinqton mәktәbi

127 Sosiologiyanı sosial birliklәrin tәşәkkülü, inkişafı vә fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi haqqında elm kimi
qiymәtlәndirәn kimdir?

•

İ.T.Toşenko
V.A.Yadov
E.B.Şestopal
V.N.Lavrinenko
Q.V.Osipov
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128 Sosiologiya termini bu filosof tәrәfindәn irәli sürülmüşdür

•

E.Dürkheym
O.Kont
L.Şteyn
H.Spenser
M.Veber

129 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması prosesini II mәrhәlәsinә daxildir

•

Sәnәdlәrin çıxarışlırın toplanması
İlkin sosioloji mәlumatların toplanması
Rәyi soruşulanlardan bәzilәrinin fikri
Hamısı
Tәdqiqatçının qeydlәri

130 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә hazırlığı prosesinin birinci mәrhәdәsinә aiddir

•

İnformasiyanın tәhlil edilmәsi üsullarının müәyyәnlәşmәsi
Hamısı aiddir.
Mәqsәdin proqramın hazırlanması
Planın düşünülmәsi
Tәdqiqatın müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi

131 Sosioloji tәdqiqatlar necә prosesdir

•

Nәzәri
praktiki
İdrakı
Sosioloji
Elmi

132 Metodologiya dedikdә nә başa düşülür

•

Heç biri
Yeni bilik әldә olunması
Nәzәri bilik әldә olunması
Emprik biliklәr әldә olunması
Sosioloji bilik әldә olunması

133 Sosial tәdqiqatlara müraciәt olunmasının әsas sәbәbi nәdir

•

Cәmiyyәtdә inteqrasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
Cәmiyyәtin geniş mәzmunlu vә aktual informasiyaya ehtiyac olunması
Heç biri
Cәmiyyәtdә diferenışasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
Cәmiyyәtdә sosial pozğunluq hallarının artması

134 Sosioloji tәdqiqatların başlıca mәqsәdini nә tәşkil edir

•

Cәmiyyәtdә müxtәlif mәnafeyә malik olan tәbәqәlәrin mәnafelәrini
Cәmiyyәt hәyatı üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn problemi tәhlil etmәk
Sosioloji tәdqiqatın vәzifәsini müәyyәn edir
Cәmiyyәtdә inteqrasiya hallarını tәhlil etmәk
Cәmiyyәtdә diferensiasiya hallarını tәhlil etmәk

135 Öyrәnilәn obyekti haqqında gümanlardan asılı olaraq hansı fәrziyyәlәr ola bilәr
nәzәri vә analitik

•
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•

tәsviri vә izah edici
nәzәri vә tәsviri
tәsviri vә xәyali
analitik vә xәyali

136 Әsas anlayışlar sosioloji tәdqiqatda hansı rolu yerinә yetirirlәr

•

tәdqiqatın mәqsәdini aydınlaşdırır
tәdqiqatın predmetini müәyyәn edirlәr
tәdqiqatın xarakterini müәyyәn edirlәr;
tәdqiqatın praktiki әhәmiyyәtini müәyyәn edir
sosioloji tәdqiqatın vәzifәsini müәyyәn edir

137 Sosioloji tәdqiqatların obyekti

•

sosial qruplar vә tәbәqәlәr
insan birliklәrinin fәaliyyәti vә onun hәyata keçdiyi şәrait
sosial struktur vә şәxsiyyәt
sosial struktur vә sosialdiferensasiya
sosial institutlar

138 Sosioloji tәdqiqatlarda elmi problem nәyi әks etdirmәlidir

•

mәnәvi problemlәri
problemli sosial şәraiti
münaqişәli vәziyyәtlәri
sosial problemlәri
siyasi problemlәri

139 Sosioloji tәdqiqat proqramı hansı bölmәlәrә malikdir

•

bölmәlәri yoxdur
nәzәri vә metodiki
elmi vә metodiki
nәzәri vә praktiki
elmi vә nәzәri

140 Cәmiyyәti tәmsil edәn müxtәlif tәbәqәlәrin bu vә ya digәr konkret mәsәlәyә münasibәtin öyrәnmәk
mәqsәdilә istifadә edilәn metod hansıdır

•

Sәnәdlәrin tәhlili
Analiz
Sintez
Müşahidә
Sorğu

141 Sosial gerçәkliyin bilavasitә, mәqsәdyönlü, planlı vә şüurlu şәkildә inkişafına xidmәt edәn metod
hansıdır

•

Sintez
analiz
Müşahidә
Sәnәdlәrin tәhlili
Sorğu

142 Sosialoji tәdqiqatlar üçün zәruri olan mәlumatların әlavә olunmasına kömәk edәn metod hansıdır:

•

Sintez
Sәnәdlәrin tәhlili
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Müşahidә
Sorğu
Analiz

143 Sosioloji tәdqiqatların aparılmasında istifadә olunan metodlar:

•

müşahidә, analiz vә sintez
sәnәdlәrin tәhlili, müşahidә vә sorğu
sәnәdlәrin tәhlili, analiz vә sorğu
sorğu, müşahidә vә analiz
müşahidә, induksiya vә deduksiya

144 Әmәyin elmi tәşkilinә istinad edәn cәmiyyәt necә adlanır?

•

pozitiv
industrial
әnәnәvi
postindustrial
elmi

145 İstәnilәn sosial dәyişikliklәrdәn, yeniliklәrdәn imtina olunan cәmiyyәt necә adlanır?

•

pozitiv
postindustrial
industrial
әnәnәvi
elmi

146 Cәmiyyәtin tәkamülü onun daha mükәmmәl vәziyyәtinә doğru düzxәtli hәrәkәtdir ideyası hansı
nәzәriyyәdә öz әksini tapmışdır?

•

heç biri
Liberalizm nәzәriyyәsi
Sosial dәyişikliklәr nәzәriyyәsi
Stratifikasiya nәzәriyyәsi
Tsiklik inkişaf nәzәriyyәsi

147 Sәnaye cәmiyyәti ilk dәfә harada vә nә vaxt meydana gәlmişdir

•

xvııı İngiltәrә
xvııı әsr Almaniya
xvı әsr İtaliya
xvıı әsr Fransa
xıx әsr Hollandiya

148 Dövlәt, onun bürokratik aparatı vә ordusu hansı cәmiyyәt tipindә meydana gәlmişdir

•

Aqrar cәmiyyәtdә
Ovçuluq cәmiyyәtindә
Müasir cәmiyyәtdә
Sәnaye cәmiyyәtindә
Bağçılıq cәmiyyәtindә

149 Bağçılıq cәmiyyәti ilk dәfә harada yaradılmışdır

•

Qәdim Romada
Qәdim Misirdә
Yaxın Şәrqdә
Qәdim Çindә
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Qәdim Yunanıstanda

150 XX әsrin 70ci illәrindә D.Bell, U.Roston vә R.Aron tәrәfindәn yardılmış nәzәriyyә necә
adlandırılmışdır

•

Üç texnoloji dövr
yeddi texnoloji dövr
beş texnoloji dövr
dörd texnoloji dövr
iki texnoloji dövr

151 Marksizmә görә cәmiyyәtin tarixi

•

Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf tarixi
Maddi nemәtlәr istehsalının inkişaf tarixi
Üstqurum münasibәtlәrinin inkişaf tarixi
İctimai şüurun inkişaf tarixi
İctimai –iqtisadi formasiyaların inkişaf tarixi

152 Qәrb sosioloqu Uayt sivilizasiyaya aşağıdakı 3 komponenti daxil edir

•

Sosiologiya, fәlsәfә, mexanika
Fәlsәfә ,texnika ,cәmiyyәtin sosial tәşkili
Texnika,sosilogiya, cәmiyyәtin sosial tәşkili
Texnika, mexanika, cәmiyyәtin sosial tәşkili
Fәlsәfә,texnika, mexanika

153 Müxtәlif fәrdlәr vә sosial toplular arasındakı münasibәtlәri müәyyәn edәrkәn onların fәaliyyәtindә ifadә
olunan qanunlar necә adlanır

•

Universal
Siyasi
İctimai
Sosial
Ümumi

154 Obyektiv mövcud olan, daim tәkrar olunan, ictimai hәyatda vә ya müәyyәn tarixi dövrdә hadisәlәrin
mövcudluq әlaqәsi prosesi necә adlanır

•

Sosialsiyasi qanunlar
Universal qanunlar
İctimai münasibәtlәr
İctimai qanun
Sosial qanunlar

155 Cәmiyyәtin mәdәnitarixi tiplәri nәzәriyyәsinin әsasını hansı sosioloq qoymuşdur

•

H.Spenser
F.Engels
K.Marks
N.Y.Danilevski
M.Veber

156 İctimai hәyatın bu vә ya digәr tәrәflәrinin yenidәn qurulmasını nәzәrdә tutan tәdbirlәr kompleksi necә
adlanır
Tәrәqqi
İnqilab
Tәkamül

•
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•

İslahat
Reqresus

157 İctimai hәyatın hәr bir sahәsindә kәskin vә dәrin dyişiklәr nәticәsindә cәmiyyәtin bir kefiyyәt
vәziyyәtindәn diyәrinә keçmә prosesi necә adlanır

•

Reqresus
Tәnәzzül
Tәrәqqi
İnqilab
Tәkamül

158 İnkişafın lәngimәsi, neqativ nәticәlәrә gәtirib çıxaran, cәmiyyәtdә Insanların mәnәvimәdәni
sәviyyәsinin zәiflәmәsi prosesi necә adlanır

•

Kompromis
Tәnәzzül
İnkişaf
Reqresus
Tәrәqqi

159 Adidәn aliyә, mükәmmәliyә doğru irәlilәmә necә adlanır

•

Reqresus
Konensus
İnkişaf
Tәrәqqi
Kompromis

160 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı müasir dövürdә cәmiyyәtin inkişaf meylinin әsasını tәşkil edir

•

İctimai şüurun rolu vә әhәmiyyәtinin artması
ictimai münasibәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi
İnsanların fәaliyyәtinin ictimai xarakteri vә dәyişdirici rolunun artması
Hamısı
Cәmiyyәtin tәşkili sәviyyәsinin yüksәlmәsi

161 İctimai münasibәtlәrin növlәrin seç

•

Sosial vә ideoloji
Sosial vә siyasi
Maddi vә mәnәvi
Maddi vә ideoloji
İctimai vә siyasi

162 İctimai münasibәtlәrin neçә tipi var

•

4
6
3
2
8

163 Cәmiyyәtdә mövcud olan insanların sosial fәaliyyәti, yeni istehsalat, siyasәt, mәnәvi hәyat vә digәr
sahәlәrdәki fәaliyyәti prosesindә meydana gәlәn әlaqә vә qarşılıqlı tәsir necә adlanır
Sosialpsixoloji münasibәtlәr
Siyasi münasibәtlәr
Sosial münasibәtlәr

•
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•

İctimai münasibәtlәr
Psixoloji münasibәtlәr

164 D.Bell ,U.Roston vә R.Arona görә әsasını intellektual,informasiyakompüter texnologiyalarının tәşkil
etdiyi cәmiyyәt necә adlanır

•

Sosial
İndustrial
Sәnayelәşmiş
Postindustrial
Sәnayelәşdirilmәmiş

165 D.Bell ,U.Roston vә R.Arona görә emaledici sәnayeyә üstünlük verilәn cәmiyyәt necә adlanır

•

Sosial
Sәnayelәşmiş
Sәnayelәşdirilmәmiş
İndustrial
Postindustrial

166 D.Bell ,U.Roston vә R.Arona görә hәlledici iqtisadiyyata malik olan әnәnәvi cәmiyyәtlәr necә adlanır

•

Sosial
Postindustrial
İndustrial
Sәnayelәşdirilmәmiş
Kapitalist

167 Sosioloqlara görә cәmiyyәtә hansı 2 yanaşma mövcuddur

•

İctimaiiqtisadi formasiya vә sosial fizika nәzәriyyәsi
Sosial statistika vә sosial fizika nәzәriyyәsi
Sosial dinamika vә sosial fizika nәzәriyyәsi
İctimai iqtisadi formasiya vә “üç mәrhәlә” nәzәriyyәsi
Sosial sertifikasiya vә “üç mәrhәlә” nәzәriyyәsi

168 Modernist cәmiyyәtlәrdә insan fәaliyyәti hansı prinsiplәrlә nizama salınır?

•

әxlaq, düşüncә vә sәmәrәliliklә
әxlaq vә hüquqla
ağıl vә hisslәrlә
әxlaq vә düşüncә ilә
hüquq, ağıl, sәmәrәliliklә

169 Marksizmә görә cәmiyyәtin tarixi:

•

üstqurum münasibәtlәrinin inkişafı tarixidir
ictimai şüurun inkişafı tarixidir
ictimaiiqtisadi formasiyaların inkişafı tarixidir
maddi nemәtlәr istehsalının inkişafı tarixidir
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı tarixidir

170 Qәrb sosioloqu Uayt sivilizasiyaya aşağıdakı 3 komponenti daxil edir:

•

texnika, mexanika, cәmiyyәtin sosial tәşkili
Sosiologiya. Fәlsәfә, mexanika
texnika, sosiologiya, cәmiyyәtin sosial tәşkili
fәlsәfә, texnika, mexanika
fәlsәfә, texnika, cәmiyyәtin sosial tәşkili
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171 Cәmiyyәtdә bilik vә informasiyanın, kompüter vә avtomatik qurğuların aparıcı rola malik olduğunu
iddia edәn nәzәriyyә necә adlanır?

•

Elmi
Postindustrial
İndustrial
Pozitiv
heç biri

172 Cәmiyyәtdә üzvlüyün hәcmcә artması prosesi necә adlanır?

•

dәyәrlәrin ümumilәşmәsi
inklyuziya
diferensiasiya
adaptasiya
hamısı

173 Cәmiyyәtin quruluşunun mürәkkәblәşmәsi prosesi necә adlanır?

•

hamısı
inklyuziya
dәyәrlәrin ümumilәşmәsi
adaptasiya
diferensiasiya

174 Parsonsa görә cәmiyyәtin tarixi inkişafı hansı mәrhәlәlәrdәn keçir?

•

teoloji, pozitiv
heç biri
bәsit, mistik, pozitiv
bәsit, aralıq,müasir
pozitiv, metafizik

175 Cәmiyyәtin sosial inkişafda müәyyәnedici rol sosial inqilaba vә istehsal üsullarının dәyişmәsinә gәtirib
çıxaran mәhsuldar qüvvәlәrdir fikri aşağıda adları çkilәn hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

•

Spenser
K.Marks
Kont
Albert Şefle
Qumploviç

176 Dürkheymә görә cәmiyyәtin tәkamülünün әsasında hansı amil dayanır?

•

heç biri
mexaniki hәmrәylikdәn üzvi hәmrәyliyә keçid
sosial strukturun elementleri arasındaki hәmrәylik
sosial diferensiasiyadan sosial inteqrasiyaya keçid
sosial vә iqtisadi amillәrin vәhdәti

177 Cәmiyyәtin tәkamülünün әsasını diferensiasiyanın güclәnmәsindә görәn mütәfәkkir kimdir?

•

Zimmel
Spenser
Kont
Qumploviç
Albert Şefle

178 O.Konta görә insanların industrial cәmiyyәtә keçmәsinә sәbәb hansı amildir?
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•

cәmiyyәtdә tәbәqәlәşmәnin dәrinlәşmәsi
biliyin mistik (teoloji) formadan pozitiv formaya doğru inkişafı
cәmiyyәtin inteqrasiya vә diferensiasiyasının dәrinlәşmәsi
biliyin fәlsәfi formadan texniki formaya doğru inkişafı
heç biri

179 Biliyin inkişafı cәmiyyәtin tәrәqqisindә hәlledici amildir fikri aşağıda adları çәkilәn mütәffәkkirlәrdәn
hansına mәxsusdur?

•

Zimmel
Kont
Spenser
Qumploviç
Albert Şefle

180 Cәmiyyәtin maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtinin müәyyәn inkişaf sәviyyәsi olaraq ictimai inkişafın
mәcmusu necә adlanır

•

Dövlәt
Svilizasiya
Cәmiyyәt
Ölkә
Bәşәriyyәt

181 K.Marksa görә cәmiyyәtin yaranmasının başlıca ünsürü hansıdır

•

Siniflәr
Әmәk
İnsan
İctimai formasiya
Zümrәlәr

182 Cәmiyyәtin başlıca elementini seç

•

Sosial tәbәqә
İnsan
Kütlә
Sinif
Sosial qrup

183 Müәyyәn zaman vә mәkan sәrhәdlәri olan özünәmәxsus orqanizm vә ya sistem dedikdә nә başa düşülür

•

Bәşәriyyәt
Cәmiyyәt
Sosial struktur
Dövlәt
Ölkә

184 İnsanların birgә yaşamasını hәyata keçirәn bütöv tәşkilat dedikdә hansı sosial kateqoriya nәzәrdә tutulur

•

Sosial struktur
Ölkә
Dövlәt
Bәşәriyyәt
Cәmiyyәt

185 Sosioloq Marsa görә aşağıda sadalananlardan hansı cәmiyyәti müәyyәn edәn şәrtlәr sırasında aid deyil
Siyasi müstәqillik
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•

Daimi әrazi
Sosial müstәqillik
Tәbii әsasda cәmiyyәt üzüvlәrinin sayının artması
Mәdәniyyәtin inkişafı

186 Dövlәt, onun bürokratik aparatı vә ordusu hansı cәmiyyәt tipindә meydana gәlmişdir?

•

sәnaye cәmiyyәtindә
aqrar cәmiyyәtdә
bağçılıq cәmiyyәtindә
müasir cәmiyyәtdә
ovçuluq cәmiyyәtindә

187 Sәnaye cәmiyyәti ilk dәfә harada vә nә vaxt meydana gәlmişdir?

•

XVIII әsrdә Almaniyada
XVIII әsrdә İngiltәrәdә
XIX әsrdә Hollandiyada
XVI әsrdә İtaliyada
XVII әsrdә Fransada

188 Cәmiyyәtin formalaşması prosesi nә vaxt başa çatıb?

•

on min il әvvәl
bir milyon il bundan әvvәl
iki yüz min il әvvәl
bir neçә on min il әvvәl
bir neçә milyon il әvvәl

189 İnsan әxlaqının әsasını fәrd, kollektiv, xalqın mәnafeyi,onların qarşısına qoyulan mәqsәdlәr vә onlara
nail olmaq hansı üsullardan istifadә edicәklәri duran cәmiyyәt M.Veberә görә necә adlanır

•

Statik
Әnәnәvi
Modernist
Postmodernist
Dinamik

190 İnsan fәliyyәtinin әxlaqi, düşüncә vә sәmәrәlilik prinsiplәri ilә izah edilәn cәmiyyәt M.Veberә görә necә
adlanır

•

Statik
Postmodernist
Әnәnәvi
Modernist
Dinamik

191 Veberә görә insaların fәaliyyәti, әxlaqının әnәnәilә müәyyәnlәşdiyi cәmiyyәt necә adlanır

•

Statik
Postmodernist
Modernist
Әnәnәvi
Dinamik

192 Cәmiyyәtin әnәnәvi vә modernist tiplәrini hansı sosioloq fәrqlәndirmişdir
Şteyn
Smelzer
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•

Spenser
Veber
Dyürkheym

193 Mәlum sosial hadisәlәrin sabitliyini saxlamaqla dәyişmәlәrin әsas istiqamәtlәrini,meyllәrini әks etdirәn
qanunlar necә adlanır

•

Universal
Dinamik
İctimai
Statik
Obyektiv

194 Sosial dәyişmәlәrin istiqamәtlәrini,amillәrini vә formalarını müәyyәn edәrәk, konkret şәraitin ardıcıl
hadisәlәrin arasında bir mәnalı әlaqәni şәrt kimi qey edәn qanunlar necә adlanır

•

Universal
Obyektiv
İctimai
Dinamik
Statik

195 Cәmiyyәtin inkişafı hansı qanunlar әsasında hәyata keçirilir

•

Genetik qanunlar
Universal qanunlar
İctimai qanunlar
Obyektiv inkişaf qanunları
Sosial qanunlar

196 Aşağıda sadalananlardan hansı H.Spenserә görә cәmiyyәtin tәbii inkişaf qanunları sırasına aid deyil

•

Kütlә öz mәnasında çoxalır
Onun hissәlәri birbirindәn asılıdır
Onun tәrkibi mürәkkәblәşir
Hamısı aiddir
Onun tәrkib hissәlәri yaranır,yox olur amma o bütöv formada yaşayır

197 Cәmiyyәt tәbii qanunlar әsasında inkişaf edir fikri kimә mәxsusdur

•

M.Ayver
E.Dyürkheym
M.Veber
H.Spenser
K.Marks

198 Ümumi tarixi vә mәdәniyyәti olan insanların yaşadığı ümumi әrazi necә adlanır

•

kütlә
Dövlәt
Cәmiyyәt
Ölkә
Bәşәriyyәt

199 Birbiriylә qarşılıqlı fәliyyәtdә olan insanları idarә edәn hakimmiyyәt orqanı necә adlanır
Kütlә
Cәmiyyәt
Bәşәriyyәt

•
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•

Dövlәt
Ölkә

200 Birbiriylә qarşılıqlı fәliyyәtdә olan insanlar toplusu necә adlanır

•

Kütlә
Dövlәt
Bәşәriyyәt
Cәmiyyәt
Ölkә

201 Geniş cәmiyyәt dedikdә nә başa düşülür

•

Sosial elementlәr arasındakı münasibәtlәrin mәcmusu
Pisixoloji münasibәtlәrin mәcmusu
Sosial münasibәtlәrin mәcmusu
Bütöv münasibәtlәrin sosial mәcmusu
Sosial qruplar arasındakı münasibәtlәrin mәcmusu

202 Geniş mәnada cәmiyyәt dedikdә nә başa düşülür

•

Sosial elementlәr toplusu
Sinif
Sosial qrup
Bәşәriyyәt
Sosial tәbәqә

203 Bağçılıq cәmiyyәti ilk dәfә harada yaranmışdır?

•

Qәdim Romada
Qәdim Yunanıstanda
Qәdim Çindә
Yaxın Şәrqdә (Babilistan)
Qәdim Misirdә

204 XX әsrin 70ci illәrindә D.Bell, U.Rostou vә R.Aron tәrәfindәn yaradılmış nәzәriyyә necә
adlandırılmışdır?

•

yeddi texnoloji dövr
üç texnoloji dövr
dörd texnoloji dövr
beş texnloji dövr
iki texnloji dövr

205 Sosioloq Marş ilk dәfә olaraq sosial birliyi cәmiyyәt adlandıraraq onun neçә şәrtlәrini müәyyәn etmәyә
cәhd göstәrmişdir?

•

7
4
6
5
3

206 Spenserin fikrincә cәmiyyәt neçә tәbii qanunlar әsasında inkişaf edir?

•

7
5
4
3
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2

207 Bәşәr tarixindә cәmiyyәt anlayışında neçә әsas mәrhәlә ayrılır?

•

3
2
4
6
7

208 İctimai rәyin sosial sorğular vasitәsiylә ifadә olunması necә adlanır?

•

kortәbii
xüsusi
sosial
elmi
KİV in tәşәbbüsü ilә

209 İctimai rәyin fәrd vә fәrdlәr qrupunun gündәlik hәyat şәraitinin tәsiri altında formalaşan vә hadisәlәrә bu
sәviyyәdә münasibәti özündә әks etdirәn ifadә frması necә adlanır?

•

xüsusi
kortәbii
sosial
elmi
kütlәvi informasiya vasitәlәrinin tәşәbbüsü ilә

210 İctimai rәyin ifadәçisi kimlәr ola bilәr?

•

yüksәk tәbәqә
hamısı
cәmiyyәtin hәr bir üzvü
orta tәbәqә
ali tәbәqә

211 KİVin insanlara tәsir dәrәcәsinә görә bir yerdә duran formasını seç

•

Radio
Hamısı
Qazet
Televiziya
Jurnal

212 KİVin yerinә yetirdiyi yetirdiyi sosial әhәmiyyәtli vәziyyәtlәr hansılardır

•

İnformasiyanın auditoriyaya çatdırılması funksiyası
Qeyd olunanların hamısı
Tәrbiyәvi funksiya
Davranış normalarının tәşkili vә auditoriyada müәyyәn emosionalpisixoloji mühitin yaradılması funksiyası
Hәm cәmiyyәt üzvlәri arasında, hәmdә cәmiyyәt üzvlәri ilә idarәetmә orqanları sistemi arasında qarşılıqlı
ünsiyyәtin hәyata keçirilmәsi funksiyası

213 KİVin intelektual pisixolojoi sәmәrәliliyini hansı meyar müәyyәn edir

•

İdraki fәallıq
İnformasiyanın qәbul edilmәsi
Hamısı
Әldә olunmuş biliklәr
Tәşәkküt tapmış inamlar
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214 KİVin fәaliyyәtinin tәhlili zamanı әsas diqqәt hansı aspektә cәlb olunmalıdır

•

İnformasiyanın toplanması vә işlәnmәsi
Hamısı
İnformasiyanın geniş yayılması
İnformasiyanın insanların şüuruna tәsirinin tәdqiqi
İnformasiyanın insanların davranışlarına sosial tәsirinin tәdqiq olunması

215 KİVin elementlәrinin insanların şüurunun formalaşmasına vә sosial davranışına ideoloji tәsirinin
qanunauyğunluqlarını öyrәnilmәsi KİVin sosiologiyasının hansı amilindә tәzahür edir

•

Obyekti
Predmeti
Heç biri
Nәzәriyyәsi
Subyekti

216 İctimai rәyin ictimaiyyәt tәrәfindәn bu vә ya digәr sosial problem barәdә qәrar çıxarılması zaman
tәzahür edәn funksiyası necә adlanır

•

Mәslәhәt
Ekspressiv
İdeoloji
İdarәetmә
Direktiv

217 İctimai rәyin hansı funksiyası bu vә ya digәr sosialiqtisadi,siyasi ,ideoloji,dövlәtlәrarası problemlәrin
hәlli yolları vә üsulları hansında mәslәhәt verir

•

Ekspressiv
Mәslәhәt
İdeoloji
İdarәetmә
Direktiv

218 İctimai rәyin tәzahür tiplәri hansılardır?

•

KİV vasitasi ilә, kortәbii, dövlәt orqanlaının açıqlaması
kortәbii, dövlәt orqanlaının tәşәbbüsü ilә aşkarlanma, sosioloji sorgu
kortәbii, ictimai tәşkilatlar tәrәfindәn açıqlanma, ekspert sorgusu
sosioloji sorğu, kortәbii, şayәlәr şәklindә
sosioloji sorğu, KİV vasitәsilә, kortәbii

219 İctimairәyin funksiyaları hansılardır

•

idrakı, tәrbiyәvi, direktiv
ekspressiv, mәslәhәt, direktiv
ekspressiv, direktiv, proqnozlaşdirici
idrakı, direktiv, proqnozlaşdırıcı
direktiv, dünyagörüşü, proqnozlaşdırıcı

220 Sosioloqlar informasiya orqanlarına insanların münasibәtindә bu 3 tipi ayırırlar

•

mәdәni, şәxsi, funsional
mәnәvişәxsi, funksionalpeşә, istehlakçı
mәnәvi, funksionalpeşә, istehlakçı
mәnәvi, praktiki, funksonalpeşә
istehlkçı, mәdәni, praktiki
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221 Kütlәvi şüur aşağıdakı aspektlәr üzrә nәzәrdәn keçirilir

•

emosional, iradә, psixoloji, intellektual
mәdәni, davranış, intellektual, iradә
emosional, davranış, mәdәni, iradә
intellektual, emosional, iradә, davraniş
psixoloji, iradә, emosional, intellektual

222 Tәbliğatın sosiologiyasının istifadә etdiyi matodlar

•

Analiz, sintez, deduksiya, induksiya
Qruplaşdırma, korelyasiya ,faktor analiz
Sәnәdlәrin öyrәnilmәsi, müşahidә sorğu
Hamısı
Ümumilәşdirmә,modellәrin qurulması,tipologiya

223 Sosial poroseslәrdә gәrәkdiyindә real hәrәkәt, iş vә davranış nümayiş etdirmәk amili kütlәvi şüurun
hansı aspektindә tәzahür olunur

•

Heç biri
İradә
Emosional
Davranış
İntelektual

224 Sosial proseslәrә, hadisәlәrә, daxili vә beynәlxalq problemlәrә münasibәt bildirmәk, qiymәt vermәk
kütlәvi şüurun hansı aspektindә tәzahür olunur

•

Heç biri
İradә
İntelektual
Emosional
Davranış

225 Ölkәnin beynәlxalq vә daxili hәyatı haqqında mәlumatlı olmağ kütlәvi şüurun hansı aspektindә tәzahür
olunur

•

Davranış
Emosional
İntelektual
Heç biri
İradә

226 İctimai şüurun strukturuna daxildir

•

Siyasi ideyalar
Elm vә incәsәnәt
Hüquqi şüur
Hamısı
Din vә fәlsәfә

227 Kütlәlәr içәrsindә müәyyәn siniflәrin, partnyorların vә dövlәtlәrin ideologiya vә siyasәtinin yayılmasını
özündә әk etdirәn sosioloji fәliyyәt necә adlanır

•

Heç biri
Tәbliğat
Geniş mәnada tәbliğat
Dar mәnada tәbliğat
Tәşviqat
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228 Biliklәrin, ideoloji, mәdәni sәrvәtlәrin vә informasiyanın yayılması vasitәsi ilә adamlarda müәyyәn
baxış vә tәsәvvürlәrin formalaşdırılmasını tәmin edәn sosial fәaliyyәt növü necә adlanır

•

Heç biri
Tәşviqat
Dar mәnada tәbliğat
Geniş mәnada tәbliğat
Reklam

229 İctimai rәy özündә nәyi әks etdirir

•

Qeyd olunanlardan heç birini
Siyasi şüurun real vәziyyәtini
Cәmiyyәtin real vәziyyәtini
İctimai şüurun real vәziyyәtini
Psixoloji real vәziyyәti

230 İctimai inkişafın obyekt vә subyekt amillәrinin tәsiri altında ictimai rәyin formalaşması
qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi, cәmiyyәt hәyatına onun müxtәlif sәviyyәlәrdә tәsirinin tәdqiqi ictimai
rәyin sosiologiyasının hansı tәrәfinin mahiyyәtini özündә әks etdirir

•

Vәzifәsini
Obyektini
Subyektini
Predmetini
Mәqsәdini

231 İctimai rәyin formalaşması prosesi necә baş verir

•

tәbliğat vә tәşviqat nәticәsindә formalaşır
kortәbii vә xaotik şәkildә baş verir
KİV tәrәfindәn formalaşdırılır
mәqsәdyönlü tәşkil olunan tәdbirlәr vasitәsi ilә meydana gәlir
bu vә ya digәr qrupun daxilindә formalaşır

232 İctimai rәy nәzәriyyәsindә subyekt anlayışı altında bu nәzәrdә tutulur

•

ayrılıqda götürülmüş fәrd
milli vә etnik qrup
sosial şәxsiyyәt
müәyyәn problem haqqında kollektiv rәy yaradan ictimai qrup
müәyyәn problemlә bağlı fikir formalaşdıran sosial birlik forması

233 KİVin strukturunun tәhlili zamanı bunlar әsasdır

•

informasiyanın mәzmunu, mәnbәyi vә strukturu
informasiyanı qәbul edәn, informasiyani yayan, onun mәzmunu
auditoriya, informasiyanın mәnbәyi vә strukturu
informasiyanın mәnbәyi, mәzmunu vә onu qәbul edәn
informasiyanın mәnbәyi, struktur vә auditoriya

234 İctimai rayin strukturunda aparıcı element

•

sosial qrupların mәnafeyinin әks olunması
sosial qiymәt
tәbliğatın önәmli olması
yalanla hәqiqәt arasında nisbәt
real gerçәkliyin tәsviri
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235 İctimai rәy öz daxili mәzmunu vә әhatә dairәsinә görә әhalinin hansı sәviyyәlәrini tәmsil edә bilәr?

•

hamısını
әhalinin yüksәk sәviyyәsini
әhalinin orta tәbәqәsini
әhalinin müxtәlif sәviyyәlәrini
әhalinin aşağı sәviyyәsini

236 Hansı mәsәlәlәr ictimai rәyin obyekti ola bilәr?

•

heç biri
siyasi mәsәlәlәr
sosial mәsәlәlәr
istәnilәn mәsәlә
sosialsiyasi mәsәlәlәr

237 İctimai rәy nәzәriyyәsinin әn mühüm mühüm vәzifәsi nәdir

•

Heç biri
Әhalinin fikrini öyrәnmәk
Obyekt vә predmetin müәyyәn olunması
Obyekt vә subyektin müәyyәn olunması
Subyektin müәyyәn olunması

238 Öz mahiyyәtinә görә ictimai rәy hansı amillә bağlıdır

•

İctimai proseslәrlә
İnsanların verdiyi qiymәtlә
Sosial vәziyyәtlә
Sosial qiymәtlәndirmәylә
Sosial proseslәrlә

239 Әhalini istәr ölkә daxilindә, istәrsәdә beynәlxalq alәmdә özünü büruzә verәn bu vә ya digәr hadisәlәrә,
obyektә vә ya şәraitә olan münasibәti necә adlanır

•

Heç biri
Siyasi şüur
Sosoloji fikir
İctimai rәy
İctimai şüur

240 Y.V.Hegelә görә ictimai rәyin strukturuna daxildir:

•

İctimai rәyin mövcud olduğu şәrait
Mühakimlәrin xarakteri
İctimai rәyin obyekti vә daşıyıcısı
Hamısı
Hәqiqәtlә yalanın әksliyi

241 N.Makiavelli özünün hansı әsәrindә ictimai rәy fenomeninin son dәrәcә әhәmiyyәtli xarakter daşıdığını
vurğulamışdır

•

Qanun
Dövlәt nәzәriyyәsi
Hakimiyyәt
“Hökümdar”
İdarәetmә

242 İctimai Rәy İnstitut nә vaxt vә kim tәrәfindәn yaradılmışdır?
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•

1937ci ildә ABŞda C.Mid tәrәfindәn
1944cü ildә İtaliyada A.Qramşi tәrәfindәn
1924cü ildә İngiltәrәdә B.Rassel tәrәfindәn
1935ci ildә ABŞda C.Gellap tәrәfindәn
1929cu ildә Fransada R.Rollan tәrәfindәn

243 Tәbliğatın fundamental xarakterinә nә tәsir göstәrir

•

mәnәvi aspekt
praktiki istiqamәt
siyasi yönümlülük
ideoliji şәrtlәnmә
nәzәri aspekt

244 İctimai rәy nәzәriyyәsindә obyekt dedikdә bu başa düşülür

•

әmәk kollektivi
sosial tәbәqәnin üzvlәri
sosial strukturun elementi
әtraf gercәkliyin konkret hissәsi
sosial birlik forması

245 İctimai rәy anlayışını ilk dәfә prәli sürәn dövlәt xadimi

•

N.Makiavelli
F.Akvinski
T.Mor
C.Solsberi
G.V.F.Hegel

246 KİVin sosioloji tәdqiqi neçә aspekti nәzәrdә tutur?

•

7
2
3
5
4

247 KİVin fәaliyyәtinin tәhlili zamanı әsas diqqәt neçә aspektә cәlb olunur?

•

5
4
6
2
1

248 İctimai rәyin hansı funksiyası ictimayyәt tәrәfindәn bu vә ya digәr social problem barәdә qәrar
çıxarılması zamanı tәzahür edir?

•

ideoloji
ekspresiv
mәslәhәt
direktiv
idrak

249 İctimai rәyin hansı funksiyası bu vә ya digәr sosial,iqtisadi,siyasi,ideoloji,dövlәtlәrarası problemlәrin
hәlli yolları vә üsulları haqqında mәslәhәt verir.
idrak
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•

direktiv
ekspresiv
mәslәhәt
ideloji

250 Öz әhәmiyyәtinә görә әn geniş funksiyadır.İctimai rәy hәmişә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrinә vә
dövlәt rәhbәrlәrinin fәaliyyәtinә münasibәt nümayiş etdirir.

•

ideoloji
direktiv
mәslәhәt
ekspresiv
idrak

251 Sosioloqlar tәrәfindәn kütlәvi şüur neçә aspekt üzrә nәzәrdәn keçirilir?

•

7
2
3
4
8

252 Neçәnci әsrin sonlarından etibarәn ictimai rәy hamı tәrәfindәn qәbul edilәn anlayışa çevrilir?

•

XVII
XX
XV
XVIII
XIX

253 G.V.Hegel ictimai rәyin neçә struktur elementlәrini müәyyәn etmişdir?

•

7
6
4
5
9

254 Hesabat nәyi әks etdirir

•

Analitik tәdqiqatların nәticәlәri
Rәy sorğusunun yekunlarını
Tәsviri tәdqiqatın nәticәlәrini
Emprik sosioloji tәdqiqatın yekunlarını 3 Rәy sorğusunun yekunlarını
Axtarış tәdqiqatlarının yekunlarını

255 Eksperimental plan o vaxt tәtbiq olunur ki

•

Obyekt haqqında biliklәr ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda
Obyekt haqqında biliklәr izahedici fәaliyyәtlәri irәli sürmәyә imkan verdikdә
Obyekt haqqında biliklәr geniş vә hәrtәrәfli olduqda
Obyekt haqqında biliklәr kifayәt qәdәr olmadıqda
Obyekt haqqında biliklәr tәsviri fәaliyyәtlәr irәli sürmәyә imkanr verir

256 Sosioloji tәdqiqatlarda tәsviri plan vә zaman tәrtib olunur

•

Problemlә bağlı biliklәr izahedici fәaliyyәt irәli sürmәyә imkan verdikdә
Problemlә bağlı biliklәr obyekti ayırmağa vә tәsәviri fәrziyyә yürütmәyә imkan verdikdә
Problemlә bağlı biliklәr kifayәt qәdәr olmadıqda
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Problemlә bağlı biliklәr geniş hәrtәrәfli olduqda
Problemlә bağlı biliklәr ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda

257 Sosioloji tәdqiqatların axtarış planı hansı iş mәrhәlәsindәn keçir

•

Proqramın tәrtibi, ekspert sorğusu, müşahidә
Müşahidә, proqramının tәtbiqi, sәnәdlәrin tәhlili
Sәnәdlәrin öyrәnilmәsi, ekspert sorğusu, müşahidә
Әmәli fәrziyәlәrin irәli sürülmәsi, müşahidә
Müşahidә, fәrziyyәlәrin irәli sürülmәsi

258 Axtarış planı nә vaxt tәtbiq olunur

•

Müşahidәlәr bir nәticә vermәdikdә
Problem hәlә aydın tәsәvvür olunmadıqda
Tәsviri fәrziyyәlәr aydın tәsәvıür yaratmadıqda
Әmәli fәrziyyәlәr kifayәt etmәdikdә
Problem ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda

259 Tәdqiqat planını xarakteri nә ilә müәyyәn olunur

•

Obyekt haqqında anlayışların xarakteri ilә
Obyekt haqqında biliklәrin sәciyyәsi ilә
Obyekt haqqında tәsviri fәrziyyәlәrin sәciyyәsi ilә
Obyekt haqqında izahedici fәrziyyәlәrin sәciyyәsi ilә
Heç biri

260 İzahedici fәrziyyәlәr aşağıdakı gümanları әks etdirir

•

Öyrәnilәn obyektin struktur elementlәri haqqında
Öyrәnilәn obyektin sәbәbnәticә әlaqәlәri haqqında
Öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәri naqqında
Öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında
Öyrәnilәn obyektin tәzahür xüsusiyyәtlәri haqqında

261 Tәsviri fәrziyyәlәr hansı qurumlardan ibarәtdir

•

Öyrәnilәn obyektin әrzaq mühiti qarşılıqlı әlaqәlәr haqqında
Öyrәnilәn obyektin struktur elementlәri haqqında
Öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәrin haqqında
Öyrәnilәn obyektin xarici әlaqәlәri haqqında
Öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında

262 Öyrәnilәn obyektin haqqında qanunlardan asılı olaraq hansı fәrziyyәlәr ola bilәr

•

Tәsviri vә izahedici
Nәzәri vә tәsviri
Tәsviri vә xәyali
Analitik vә emprik
Nәzәri vә analitik

263 Sosial obyekt hansı aspektlәrdәn nәzәrdәn keçir

•

Sosial institutun tәzahür forması kimi
Ayrılıqda götürülmüş tam kimi
Bütöv tam kimi vә tamın tәrkib hissәsi kimi
Sosial hadisә vә hal
Müxtәlif hissәlәrin mәcmusu
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264 Sosioloji tәdqiqatların obyekti

•

İnsan birliklәrinin fәaliyyәti vә onun hәyata keçdiyi şәrait
Sosial qrupp vә tәbәqәlәr
Sosial struktur vә şәxsiyyәt
Sosialәrazi dirliklәri
Sosial institutlar

265 Sosioloji tәdqiqat proqrammı hansı bölmәlәrә malikdir

•

Heç biri
Nәzәri vә praktiki
Elmi vә metodiki
Elmi vә nәzәri
Nәzәri vә metodiki

266 Sosioloji tәdqiqatların aşağıdakı növlәri vardır

•

Axtarış, tәsviri, analitik
Fundamental, eksperimental, tәsviri
Axtarış eksperimental, analitik
Eksprimental, axtarış, tәsviri
Analitik, eksperimentil, әmәli

267 Sosioloji tәdqiqatlarda elmi roblemi nәyi әks etdirmәlidir

•

Siyasi problemlәri
Mәnәvi problemlәri
Münaqişәli vәziyyәtlәri
Sosialproblemlәri
Problemli sosial şәraiti

268 Eksperimental plan o vaxt tәrtib olunur ki?

•

obyekt haqqında biliklәr ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda
obyekt haqqında biliklәr geniş vә hәrtәrәfli olduqda
obyekt haqqında biliklәr kifayәt qәdәr olmadıqda
obyekt haqqında biliklәr izahedici fәrziyyәlәr irәli sürmәyә imkan verir
obyekt haqqında biliklәr tәsviri fәrziyyәlәr irәli sürmәyә imkan verir

269 Sosioloji tәdqiqatlarda tәsviri plan nә zaman tәrtib olunur?

•

problemlә bağlı biliklәr izahedici fәrziyyәlәr irәli sürmәyә imkan verdikdә
problemlә bağlı biliklәr geniş hәrtәrәfli olduqda
problemlә bağlı biliklәr kifayәt qәdәr olmadıda
problemlә bağlı biliklәr obyekti ayırmağa vә tәsviri fәrziyyәlәrә imkan verir
problemlә bağlı biliklәr ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda

270 Sosioloji tәdqiqatların axtarış planı hansı iş mәrhәlәsindәn keçir?

•

proqramın tәrtibi, ekspert sorğusu, müşahidә
әmәli tәrziyyәlәrin irәli sürülmәsi, müşahidә, proqramın tәrtibi
müşahidә, ekspert sorğusu, fәrziyyәlәrin irәli sürülmәsi
sәnәdlәin öyrәnilmәsi, ekspert sorğusu, müşahidә
müşahidә, proqramın tәrtibi, sәnәdlәrin tәhlili

271 Axtarış planı vә vaxt tәrtib olunur ki:
müşahidәlәr bir nәticә vermәdikdә
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•

problem ziddiyyәtli xarakter daşıdıqda
әmәli fәrziyyәlәr kifayәt etmәdikdә
tәsviri fәrziyyәlәr aydın mәnzәrә yaratmadıqda
problem barәdә aydın tәsәvvür olmadıqda

272 Sosioloji tәdqiqatın hazırlanması vә keçirilmәsi bu mәrhәlәlәrdәn keçir:

•

problemin müәyyәn edilmәsi, hazırlıq, planın qurulması
hazırlıq, plan hazırlanması, proqramın tәrtibi
hazırlıq, problemin müәyyәn olunması, toplanmış materialların tәhlili
hazırlıq, mәlumatların toplanması, proqramın hazırlanması, toplanmış materialların tәhlili
strateji plan qurulması, toplanmış materialların tәhlili

273 Sosioloji tәdqiqatların aşağıdakı növlәri vardır:

•

fundamental, eksperimental, tәsviri tәdqiqatlar
axtarış, eksperimental, analitik tәdqiqatlar
analitik, eksperimental, әmәli tәdqiqatlar
axtarış, tәsviri, analitik tәdqiqatlar
eksperimental, axtarış, tәsviri tәdqiqatlar

274 Sosioloji tәdqiqat proqramı hansı bölmәlәrә malikdir?

•

heç biri
nәzәri vә praktiki
elmi vә metodiki
nәzәri vә metodiki
elmi vә nәzәri

275 Sosioloji tәdqiqatların hazırlanması vә keçirilmәsi bu mәrhәlәlәrdәn keçir

•

Heç biri
Hazırlıq, proqramının tәtbiqi
Strateji planın qurulması, toplanmış materialların tәşlili
Hazırlıq, mәlumatların toplanması, toplanması, proqramın hazırlanması, toplanmış materialların tәhlili
Problemin müәyyәn edilmәsi planının qurulması

276 Fәrziyyәlәrin doğru vә ya yanlış xarakter daşımasının hansı yolla müәyyәnlәşdirmәk olar

•

Heç biri
Sәnәdlәrin tәhlili
Nәzәri tәdqiqatlar
Emprik sosioloji tәdqiqatlar
Tәtbiqi tәdqiqatlar

277 Sosial obyektlәrin strukturu bu obyektlәri yaradan element vә әlaqәlәrin xarakteri onların fәaliyyәti vә
inkişafı haqqında әsaslandırılmış elmi qanunlar necә adlanır

•

Nәzәriyyә
Metodika
Metodologiya
Fәrziyyә
Heç biri

278 Sosioloji tәdqiqatların predmeti kim tәrәfindәn formilә edilir
Tәbәqә
Sinif
Cәmiyyәt

•
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•

Tәdqiqatçı
sosial qrup

279 Sosioloji tәdqiqatın proqramının ilkin sosioloji infolrmasiyanan toplanmasının metodlarının sәciyyәsini
müәyyәn edәn hissәsi necә adlanır

•

Elmi
Nәzәri
Metodoloji
Metodiki
Praktiki

280 Sosioloji tәdqiqatların proqramının tәdqiq olunan obyektin mәntiqi tәhlilini özündә әks etdirәn hissәsi
necә adlanır

•

Heç biri
Elmi
Metodiki
Metodologiya
Praktiki

281 Sosioloji tәdqiqatın proqrammı neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

8
6
4
2
7

282 Sosioloji tәdqiqatların sadәcә tәdqiq olunan obyektin tәsviri ilә kifayәtlәnmәyәk hәmçinin onların
әsasında dayanan sәbәblәri aşkara çıxarmağa imkan verәn növü necә adlanır

•

Heç biri
axtarış
Tәsviri
Analitik
Emprik

283 Sosioloji tәdqiqatların sosial obyekt haqqında bütöv tәsәvvür yaradaraq emprik mәlumatlar әldә
olunmasına kömәklik edәn növü necә adlanır

•

Heçbiri
Analitik
Axtarış
Tәsviri
Emprik

284 Axtarış tәdqiqatı özündә aşağıdakfı mәrhәlәlәri özünә daxil edir

•

Problemin dәrindәn öyrәnilmәsi
Fәrziyyәlәr irәli sürülür
Mәqsәdlәr dәqiqlәşdirilir
Hamısı
Vәzifәlәr formulә edilir

285 Sosioloji tәdqiqatların әn sadә növü olub Әn mәhdud dairәli vәzifәlәrin hәlli yollarının toplanemasına
yönәldilmiş növü necә adlanır
Heçbiri
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•

Analitik
Tәsviri
Axtarış
Empik

286 Hesabat nәyi әks etdirir?

•

analitik tәdqiqatın nәticәlәri
rәy sorğusunun yekunları
tәsviri tәdqiqatın nәticәlәrini
empirik sosioloji tәdqiqatlaın yekunlarını
axtarış tәdqiqatlarının yekunları

287 Tәdqiqat planının xarakteri nә ilә müәyyәn olunur?

•

obyekt haqqında mәlumatların sәciyyәsi ilә
obyekt haqqında anlayışların xarakteri ilә
obyekt haqqında izahedici fәrziyyәlәrin sәciyyәsi ilә
obyekt haqqında biliklәrin sәciyyәsi ilә
obyekt haqqında tәsviri fәrziyyәlәrin sәciyyәsi ilә

288 İzahedici fәrziyyәlәr aşağıdakı gümanları әks etdirir

•

öyrәnilәn obyektin struktur elementlәti haqqında
öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin sәbәb nәticә әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin tәzahür xüsisiyyәtlәri haqqında

289 Tәsviri fәrziyyәlәr hansı gümanlardan ibarәtdir

•

öyrәnilәn obyektin әtraf mühitlә qarşılıqlı әaqlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin xarici әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin xarici әlamәtlәri vә funksional әlaqәlәri haqqında

290 Sosial obyekt hansı aspektlәrdәn nәzәrdәn keçirilir?

•

ayrılıqda götürülmüş tam kimi
müxtәlif hissәlәrin mәcmusu kimi
sosial hadisә vә hal kimi
bütöv tam kimi vә tamın tәrkib hissәsi kimi
sosial institun tәzahür forması kimi

291 Sosioloji tәdqiqatlarda elmi problem nәyi әks etdirmәlidir?

•

sosial problemlәri
siyasi problemlәri
problemli sosial şәraiti
mәnәvi problemlәri
münaqişәli vәziyyәtlәri

292 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması prosesinin IV mәrhәdәsi özündә hansı mәrhәlәlәri birlәşdirir

•

İşlәnmiş malların tәhlili
Sifarişçi üçün nәticәlәrin hazırlanması
Hesabatın tәrtibi
Hamısı
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İdarәetmә subyekti üçün tәklif vә nәticәlәrin hazırlanması

293 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması prosesini II mәrhәlәsinә daxildir

•

İlkin sosioloji mәlumatların toplanması
Tәdqiqatçının qeydlәri
Sәnәdlәrin çıxarışlırın toplanması
Hamısı
Rәyi soruşulanlardan bәzilәrinin fikri

294 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә hazırlığı prosesinin birinci mәrhәdәsinә aiddir

•

Mәqsәdin proqramın hazırlanması
Tәdqiqatın müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Planın düşünülmәsi
Hamısı
İnformasiyanın tәhlil edilmәsi üsullarının müәyyәnlәşmәsi

295 Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması neçә mәrhәlәdәn keçir

•

3
2
6
8
4

296 Sosioloji tәdqiqatlar necә prosesdir

•

Nәzәri
Elmi
praktiki
İdrakı
Sosioloji

297 Metodologiya dedikdә nә başa düşülür

•

Heç biri
Emprik biliklәr әldә olunması
Nәzәri bilik әldә olunması
Yeni bilik әldә olunması
Sosioloji bilik әldә olunması

298 Sosial tәdqiqatlara müraciәt olunmasının әsas sәbәbi nәdir

•

Heç biri
Cәmiyyәtin geniş mәzmunlu vә aktual informasiyaya ehtiyac olunması
Cәmiyyәtdә inteqrasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
Cәmiyyәtdә diferenışasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
Cәmiyyәtdә sosial pozğunluq hallarının artması

299 Sosioloji tәdqiqatların başlıca mәqsәdini nә tәşkil edir

•

Heç biri
Cәmiyyәt hәyatı üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn problemi tәhlil etmәk
Cәmiyyәtdә müxtәlif mәnafeyә malik olan tәbәqәlәrin mәnafelәrini
Cәmiyyәtdә diferensiasiya hallarını tәhlil etmәk
Cәmiyyәtdә inteqrasiya hallarını tәhlil etmәk
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300 Әksәr әlaqә mexanizminin fasilәsiz tәmin edәrәk statistik mәlumatları insanların mәnafelәri; maraqları,
әhval ruhiyyәlәri, ideyaları1. , planları haqqında konkret mәlumatlarla zәnginlәşdirmәyә xidmәt edәn
tәdqiqatlar nesә adlanır

•

Eprik
Sosioloji
Konkret
Xüsusi
Ümumi

301 Öyrәnilәn obyekti haqqında gümanlardan asılı olaraq hansı fәrziyyәlәr ola bilәr?

•

nәzәri vә analitik
tәsviri vә izah edici
nәzәri vә tәsviri
tәsviri vә xәyali
analitik vә xәyali

302 Әsas anlayışlar sosioloji tәdqiqatda hansı rolu yerinә yetirirlәr?

•

sosioloji tәdqiqatın vәzifәsini müәyyәn edir;
tәdqiqatın praktiki әhәmiyyәtini müәyyәn edir
tәdqiqatın mәqsәdini aydınlaşdırır;
tәdqiqatın xarakterini müәyyәn edirlәr;
tәdqiqatın predmetini müәyyәn edirlәr;

303 Sosioloji tәdqiqatların obyekti:

•

sosial struktur vә şәxsiyyәt
sosial qruplar vә tәbәqәlәr
sosial institutlar
insan birliklәrinin fәaliyyәti vә onun hәyata keçdiyi şәrait
sosialәrazi birliklәri

304 Sosioloji tәdqiqatlarda elmi problem nәyi әks etdirmәlidir?

•

münaqişәli vәziyyәtlәri
problemli sosial şәraiti
sosial problemlәri
siyasi problemlәri
mәnәvi problemlәri

305 Sosioloji tәdqiqat proqramı hansı bölmәlәrә malikdir?

•

bölmәlәri yoxdur
elmi vә nәzәri
nәzәri vә metodiki
elmi vә metodiki
nәzәri vә praktiki

306 Sosioloji tәdqiqatların hazırlanması vә keçirilmәsi bu mәrhәlәlәrdәn keçir

•

Heç biri
Hazırlıq, mәlumatların toplanması, proqramın hazırlanması, toplanmış materialların tәhlili
Hazırlıq, proqramının tәtbiqi
Strateji planın qurulması, toplanmış materialların tәşlili
Problemin müәyyәn edilmәsi planının qurulması

307 Fәrziyyәlәrin doğru vә ya yanlış xarakter daşımasının hansı yolla müәyyәnlәşdirmәk olar?
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•

Nәzәri tәdqiqatlar
Emprik sosioloji tәdqiqatlar
Heç biri
Tәtbiqi tәdqiqatlar
Sәnәdlәrin tәhlili

308 Sosial obyektlәrin strukturu bu obyektlәri yaradan element vә әlaqәlәrin xarakteri onların fәaliyyәti vә
inkişafı haqqında әsaslandırılmış elmi qanunlar necә adlanır ?

•

Metodologiya
Fәrziyyә
Nәzәriyyә
Heç biri
Metodika

309 Sosioloji tәdqiqatların predmeti kim tәrәfindәn formilә edilir ?

•

Cәmiyyәt
Tәdqiqatçı
Tәbәqә
sosial qrup
Sinif

310 Sosioloji tәdqiqatların proqramının tәdqiq olunan obyektin mәntiqi tәhlilini özündә әks etdirәn hissәsi
necә adlanır ?

•

Heç biri
Metodologiya
Metodiki
Elmi
Praktiki

311 İzahedici fәrziyyәlәr aşağıdakı gümanları әks etdirir

•

öyrәnilәn obyektin tәzahür xüsisiyyәtlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin sәbәb nәticә әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin struktur elementlәti haqqında
öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında

312 Tәsviri fәrziyyәlәr hansı gümanlardan ibarәtdir

•

öyrәnilәn obyektin daxili әlamәtlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin strukturu vә funksional әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin әtraf mühitlә qarşılıqlı әaqlәri
öyrәnilәn obyektin xarici әlamәtlәri vә funksional әlaqәlәri haqqında
öyrәnilәn obyektin xarici әlaqәlәri haqqında

313 Sosial strukturun statusların qarşılıqlı әlaqәsi üsulunu müәyyәn edәn növü necә adlanır?

•

normativ struktur
ideal struktur
heç biri
tәsadüf xarakterli struktur
tәşkilati struktur

314 Sosial strukturun dәyәrlәri, normaları, tәlәb olunan sosial rolları әhatә edәn növü necә adlanır?
tәsadüf xarakterli struktur
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•

heç biri
tәşkilati struktur
normativ struktur
ideal struktur

315 Sosial strukturun inamı, әqidәni,idealları vә tәxәyyülü bütöv bir tam kimi әlaqәlәndirәn tipi necә
adlanır?

•

tәsadüf xarakterli struktur
ideal struktur
heç biri
normativ struktur
tәşkilati struktur

316 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial strukturun növlәrinә aiddir?

•

hamısı
tәsadüf xarakterli struktur
tәşkilati struktur
ideal struktur
normativ struktur

317 Geniş mәnada sosial struktur hansı amillәri özünә daxil edir?

•

sosialәrazi strukturu
hamısı
sosial etnik strukturu
sosialsinfi vә sosialdemoqrafik struktur
sosialpeşә strukturu

318 Cәmiyyәtdә müvafiq sosial mövqe tutan vә mövcud sosial sistemdә qәbul olunmuş normalar vә dәyәrlәr
mәcmusuna uyğun olaraq sosial funksiyalar yerinә yetirәn elemnetlәrin әlaqәsi vә qarşılıqlı tәsirini özündә
әks etdirәn sosila kateqoriya necә adlanır?

•

sosial struktur
heç biri
sosiallaşma
sosial stratifikasiya
sosialәrazi strukturu

319 Sosial qrup vә ayrıayrılıqdakı fәrdlәrin cәmiyyәtdә yeri vә rolu hansı sosial amillә sәciyyәlәnir

•

Sosial vәziyyәt
Heç biri
Sosial struktur
Sosial institut
Sosial münasibәt

320 Sosial münasibәtlәrin sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını sәciyyәlәndirәn anlayışı seç

•

Sosial struktur
Sosial münasibәt
Sosialsiyasi münasibәt
Sosial institut
Sosial qrup

321 Müxtәlif sosial birliklәr arasında olan bütün tәrәflәri vә münasibәtlәri әhatә edәn münasibәtlәr necә
adlanır

•
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•

Sosial
Etnik
Milli
İctimai
Siyasi

322 Sosial birlik formaları vasitәsiylә insanlar hansı xüsusiyyәtlәrini reallaşdırmağ imkanı qazanırlar

•

Heç biri
Sosial tәlәbatlar
Siyasi maraq vә mәnafelәr
Sosial tәlabat vә mәnafelәri
Maraq vә mәnafelәr

323 Birbiriylә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdә olan sosial ünsürlәrin mәcmus, vahid tam daxilindә onların nisbi
sabit yerlәşmәsi üsulu dedikdә nә başa düşülür :

•

Siyasi sistem
Sosial qrup
Dövlәt
Sosial struktur
Sosial institut

324 Sosial hadisәlәrin tәsvirindәn vә onların arasında funksianal әlaqәlәr yaradılmasının tәdqiq olunmasını
sosiologiyanın әsas vәzifәsi hesab edәn sosioloq hansıdır :

•

E.Dyürkheym
M.Ayver
M.Veber
P.Sorokin
O.Kont

325 Sosial mobillik dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

Sosialsiyasi yerdәyişmә
Siyasi yerdәyişmә
İqtisadi yerdәyişmә
Sosial yerdәyişmә
İqisadisiyasi yerdәyişmә

326 Stratifikasiyanın әsasında dayanan sosial sistemlәr

•

Quldarlıq,feodalizm,kapitalizm
Kastalar,quldarlıq,feodalizm
Siniflәr,zümrәlәr,kastalar
Quldarlıq,kastalar,zümrәlәr,siniflәr
Feodalizm,kastalar,siniflәr

327 Sosial tәbәqәdir

•

Hәm sinif,hәm dә qrup daxilindә peşәixtisasına görә fәrqlәnәnlәr
Hәm sinif,hәm dә qrup daxilindә dünya görüşü sәviyyәsinә görә fәrqlәnәnlәr
Hәm sinif,hәm dә qrup daxilindә fiziki әmәklә mәşğul olanlar
Hәm sinif,hәm dә qrup daxilindә peşәkar әqli әmәklә mәşğul olanlar
Hәm sinif,hәm dә qrup daxilindә siyasimәdәni sәviyyәsinә görә

328 İstehsalda iqtisadi ehtiyatlar üzәrindә nәzarәt edәnlәr
Göy yaxalıqlar
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•

Ağ yaxalıqlar
Әl әmәyi ilә mәğul olanlar
Yüksәk sinif
Kәnd tәsәrrüfatıyla mәşğul olanlar

329 Sosial strukturun elementlәrinә aiddir

•

Sinif,sosial qrup,fәrd
Sinif,cәmiyyәt,sosial qrup
Fәrd,şәxsiyyәt,sosial qrup
Sinif,sosial qrup,sosial tәbәqә
Cәmiyyәt,şәxsiyyәt,sosial tәbәqә

330 Sosial bәrabәrsizliyin mahiyyәtinin açıqlanmasında M. Veber neçә amili irәli sürür:

•

8
2
4
3
6

331 Struktur istilahının bildirdiyi mәna:

•

Element
tәrkib
forma
quruluş
mәzmun

332 Sosial qrup nәdir? (Daha dolğun cavabı seçin)

•

5 nәfәrdәn az olmayan insanlar birliyi
Müәyyәn dәyәrlәrә malik olan insan birliklәri
Müәyyәn sayda adamlar birliyi
Birbirilә tәsisatlarla tәnzim edilәn münasibәtlәr sistemi ilә bağlı olan,müәyyәn ümumi dәyәrlәrә malik olan vә
başqa toplulardan hәr hansı bir fәrqlәndirici әlamәtә görә seçilәn müәyyәn sayda adamlar birliyidir.
Başqa toplulardan fәrqlәnәn vә müәyyәn ümumi dәyәrlәrә malik olan insan birliklәri

333 Amerikalı sosioloq P.Sorokin insanlar arasında sosial bәrabәrsizliyә sәbәb olan neçә tip amil göstәrir.

•

3
6
7
4
5

334 Sosioloqların fikrincә stratifikasiyanın neçә әsas sosial bәrabәrsizlik sistemi vardır:

•

8
6
2
4
5

335 Amerikalı sosioloq U.A .Uorner 1941ci ildә nәşr etdirdiyi Yankilәr şәhәri adlı әsәrdә neçә siniflәri
Sosial qrup nәdir? (Daha dolğun cavabı seçin)n mövcud olmasını iddia edir.
2
7
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•

4
6
5

336 İnsanın tәbii halı, onun hansı vәziyyәtinin tәcәssümüdür

•

Hüquqi
Siyasi
Sosial
Tәbii
İctimai

337 İnsanın sosial xüsusiyyәtlәri hansı prosesdә formalaşır

•

Heç biri
Mәdәni hәyat prosesi
Sosial hәyat prosesi
İctimai hәyat prosesindә
Siyasi fәaliyyәt prosesi

338 İnsanların sosial fәaliyyәt vә davranışının başlanğıc nöqtәsini nә tәşkil edir

•

Milli münasibәtlәr
Sosial münasibәtlәr
Sosial siyasi münasibәtlәr
Obyektiv hәyat şәraiti
Siyasi münasibәtlәr

339 Sosial münasibәtlәrin obyekti subyektini seç

•

Heç biri
İnsan
Sosial qrup
Şәxsiyyәt
Sinif

340 Sosial mәqsәdlәr güdәn vә bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadәedәn şәxsiyyәtin
fәliyyәtlәrinin mәcmusu necә adlanır

•

Heç biri
Siyasi fәaliyyәt
İctimai fәaliyyәt
Sosial fәaliyyәt
İctimaisiaysi fәaliyyәt

341 Cәmiyyәt hәyatında sosial mövqe ve rollarına görә fәrqlәnәn vә müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin daşıyıcısı
olan sosial qruplar arasındakı münasibәtlәr necә adlanır

•

Sosialetnik münasibәtlәr
İctimai münasibәtlәr
Etik münasibәtlәr
Sosial münasibәtlәr
Siyasi münasibәtlәr

342 Müasir sosiologiyada mövcud olan şәxsiyyәt tiplәri
Passiv,frustrat,realist
İdealist,yığımçı,istismarçı
Realist,gedeonist,frustat

•
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•

Әnәnәvi,idealist,frustat,realist,gedeonist materialist
Әnәnәviçi,frustrat,istismarçı

343 Şәxsiyyәtin sosial xarakterini müәyyәnlәşdirәn amillәr

•

Özünüdәrketmә vә öz hәrәkәtlәrinin mәsuliyyәtini dәrk etmәk
Özünün başqalarından fәrqini dәrk etmәk
Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt vә özünüdәrketmә
Özünüdәrketmә,mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәtә dair formalaşmış subyektiv münasibәt,öz hәrәkәtlәrinin
mәsuliyyәtini vә özünün digәrlәrindәn fәrqini dәrk etmәk
İctimaisiyasi proseslәrә münasibәt vә özünüdәrketmә

344 Şәxsiyyәt anlayışı altında başa düşülür

•

Hәr hansı bir dövlәtin mühüm sosial keyfiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn vә әks etdirәn insan
Hәr hansı bir sosial tәbәqәnin mühüm sosial keyfiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn vә әks etdirәn
Hәr hansı bir sinfin mühüm sosial keyfiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn vә әks etdirәn insan
Hәr hansı bir cәmiyyәtin mühüm sosial keyfiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn vә әks etdirәn insan
Hәr hansı bir sosial qrupun mühüm sosial keyfiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirәn vә әks etdirәn insan

345 Әxlaq hansı tәlәblәrin mәcmusu kimi tәzahür edir

•

İnsanın cәmiyyәtdә mәdәni normalara necә әmәl etmәsinormalarının mәcmusu
İnsanın cәmiyyәtdә sosial normalara necә әmәl etmәsi normalarının mәcmusu
İnsanın cәmiyyәtdә siyasi normalara necә әmәl etmәsi normalarının mәcmusu
Cәmiyyәtdә insanın necә davranmalı olması haqqında tәlәblәrin mәcmusu
İnsanın cәmiyyәtdә hüquqi normalara necә әmәl etmәsi normalarının mәcmusu

346 Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr

•

Mәnәvi,әxlaqi tәrbiyә
Tәhsil vә әxlaqi tәrbiyә
Dünyagörüşü vә tәhsil
Dünyagörüşü,әxlaqi tәrbiyә,әmәk tәrbiyәsi
Әmәk vә әxlaqi tәrbiyә

347 Sosiologiyada mәnafenin aşağıdaki tiplәri fәrqlәndirilir

•

mәnafemünasibәt
mәhafeustanovka
mәnafe fәaliyyәt
hamısı
mәnafeyönüm

348 Şәxsyyәtin bu vә ya digәr tәlәbatı ödәmәk imkanından asılı olaraq, onun fәaliyyәt istiqamәtinә çevrilәn
amil necә adlanır?

•

fәaliyyәt
davranış
mәnafe
tәlәbat
maraq

349 Tәlәbatın növlәrinә aiddir?

•

istehsal vә qeyri istehsal fәaliyyәti sferasına tәlәbat
hamısı
tәbii vә sosial
sosial birkilkәrә olan tәlәbat
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fәrdin ailәyә olan tәlәbatı

350 İnsanın xarici alәmdәn obyektiv asılılığını ifadә edәn amil necә adlanır?

•

fәaliyyәt
davranış
tәlәbat
mәnafe
maraq

351 Şәxsiyyәtin sosial fәaliyyәtinin, sosial davranışının şәrtlәnmәsindә hәlledici mәna kәsb edәn amil
hansıdır?

•

heç biri
obyektiv hәyat şәraiti
subyektiv şәrtlәnmә
obyektiv şәrtlәnmә
sosial şәrtlәnmә

352 İctimai sistemin şәxsiyyәtin mәnәvi sәrvәtlәr sisteminә vә onun vasitәsiylә real davranışına göstәrdiyi
tәsirin inkişafı hansı şәxsiyyәtdә tәzahür edir

•

İctimai şәxsiyyәt
Sosial şәxsiyyәt
Heç biri
Siyasi şәxsiyyәt
Mәdәni şәxsiyyәt

353 İctimai inkişafın hazırki sәviyyәsinin tәlәbatlarına cavab verәn şәxsiyyәt tipi hansıdır

•

Realist
İdeal
Bazis
Modal
İdealist

354 Gәlәcәk üçün nәzәrdә tutulan hәrtәrәfli inkişaf etmiş hormonik şәxsiyyәt tipi hansıdır

•

Modal
İdeal
İdealist
Realist
Bazis

355 Cәmiyyәtdә real üstünlük tәşkil edәn şәxsiyyәt tipi hansıdır

•

İdealist
Modal
İdeal
Bazıs
Realist

356 Şәxsiyyәtin cәmiyyәt qarşısında öz borcunu vә mәsuliyyәtini dәrk edәn, intizama vә özünә nәzarәtә
üstünlük verәn tipi necә adlanır

•

Gedionist
Ralist
Frustat
Әnәnәviçilәr
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İdeolist

357 Şәxsiyyәtin әnәnәvi normlara tәnqidi yanaşan, inkişaf meylli olan,müstәqilliyә can atan sosial tip necә
adlanır

•

Әnәnәvi
İdealist
Realist
Gedionist
Frustat

358 Freydә görә şәxsiyyәtin fәallığının әsasını tәşkil edәn amillәr

•

Sosial ehtuyaclar
Maddi ehtiyaclar
Mәntiqi ehtiyaclar
Şәxsiyyәtin şüursuz vә hisslәrlә bağlı olan ehtiyacları
Mәnәvi ehtiyaclar

359 E.Fromma görә mövcud olan sosial xarakterlәr

•

Passiv,istismarçı, realist
İstismarçı,yığımçı,realist
Realist,frustat,istismarçı
Passiv,istismarçı,yığımçı,bazar iqtisadiyyatı
Passiv,frustat,istismarçı

360 Şәxsiyyәtin sosial tipini müәyyәnlәşdirәn amillәr

•

Mәdәnimәnәvi,sosialsiyasi şәrait
Mәdәnimәnәvi,sosialiqtisadi şәrait
Siyasiiqtisadi,mәnәvi şәrait
İnsanın hәyat fәaliyyәti,tariximәdәni vә sosialiqtisadi şәrait
İnsan fәaliyyәti vә sosialiqtisadi şәrait

361 Fәrd anlayışı altında başa düşülür

•

Bu vә ya digәr sinfin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr sosial tәbәqәnin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr sosial qrupun vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr incan birliyinin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr cәmiyyәtin vahid nümayәndәsi

362 Müasir dövrdәinsan problemini anlamağın açarıdır

•

Sosialsiyasi tәrәqqi
Elm vә texnikim tәrәqqi
Mәdәni,mәnәvi inkişaf
Elm vә mәdәniyyәtin tәrәqqisi
Sosialiqtisadi inkişaf

363 Geniş mәnada insan mühitini tәşkil eden amillәr

•

İqtisadi,mәişәt,psixoloji
Sosial,siyasi,mәdәni,psixoloji
Psixoloji,mәdәni vә mәişәt mühiti
İqtisadi,mәdәni,sosialsiyasi,psixoloji şәrait
Soial,siyasi,iqtisadi
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364 Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial norma vә sәrvәtlәrin insanın daxili alәminә qoşulması prosesi necә
adlanır?

•

heç biri
sosiallaşma
adaptasiya
interiorizasiya
tәkamül

365 Fәrdin sosialiqtisadi şәraitә, rol funksiyalarına, cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәlәrindә
tәşәkkül tapan sosial normalara, sosial qruplara vә sosial tәşkilatlara, sosial tәsisatlara uyğunlaşması prosesi
necә adlanır?

•

heç biri
interiorizasiya
sosiallaşma
adaptasiya
tәkamül

366 Fәrdin cәmiyyәtә vә müxtәlif tipli sosial biliklәrә inteqrasiyası prosesi necә adlanır?

•

heç biri
interiorizasiya
adaptasiya
Sosiallaşma
tәkamül

367 Fәrdiyyәt anlayışı özündә hansı amillәri birlәşdirir?

•

tәkrarolunmazlıq vә özünәmәxsusluq
tәbiilik
çoxcәhәtlilik vә ahәngdarlıq
hamısı
sәrbәstlik

368 Şәxsiyyәt anlayışının mahiyyәtini insanın şüuruna vә fәaliyyәtinә aid olan müsbәt keufiyyәtlәrlә
әlaqәlәndirәn yanaşma necә adlanır?

•

heç biri
mistik
fәrdi
Normative
pozitiv

369 Mәnәvi borc, intizam vә qanuna riayәt prinsiplәrinә üstünlük verәn şәxsiyyәt tipini seç

•

Gedeonist
Frustat
İdealist
Әnәnәvi
Realist

370 Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar E.Froma görә şәxsiyyәtin sosial tiplәrinә aiddir

•

Passiv
Yığımçı
İstismarçı
Hamısı
Bazar iqtisadiyyatı
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371 K.Marksa görә şәxsiyyәtin sosial tipologiyasının әsasında duran başlıca amil hansıdır

•

Sosial aktivlik dәrәcәsi
Sosial fәliyyәt
Ağıllılıq dәrәcәsi
Sinfi mәnsubiyyәt
Sosial vәziyyәt

372 M.Veberә görә şәxsiyyәtin sosial tipologiyasının әsasında duran başlıca sәbәb hansıdır

•

Heç biri
Sinif mәnsubiyyәt
İctimaiiqtisadi formasiya
Ağıllılıq dәrәcәsi
Sosial vәziyyәt

373 İnsanın ictimai münasibәtlәr sistemindә tutduğu yer haqqında aydın tәsәvvürә malik olması şәxsiyyәtin
sosial xarakterini müәyyәn edәn hansı amildә tәzahür edir

•

Sosial vәzifәsindә
Mәsuliyyәti dәrk etmәk
Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
Özünüdәrketmә
Sosial rolunda

374 Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr hansılardır

•

Mәşğul olduğu peşә
Mühit
Ailә vә mәktәb
Cәmiyyәt vә sosial mühit
Uzv olduğu sosila qrup

375 İnsan probleminin әn mühüm tәrәfi nәdir

•

Heç biri
Müxtәlif insanların mәnafelәrini uzaqlaşdırmaq
Sosial tәrbiyәnin mәnafeyini tәmin etmәk
Lәyaqәtli şәxsiyyәt tәrbiyә etmәk
İnsanların tәlabatlarının minimum sәviyyәdәdә olsa da ödәmәk

376 Davranış nәzәriyyәsinin banilәri

•

C.Hommans,MşVeber
M.Veber,K.Opp
C.Homans,K.Opp
K.Opp,E.Dyürkheym
Smelzer,C.Homans

377 Sosial rol nәzәriyyәsinin banisi

•

Mid
Freyd
Veber
Smelzer
Dyürkheym

378 Hәyatdan hәzz almağa üstünlük verşәxsiyyәt tipi
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•

Әnәnәviçi
Realist
İdealist
Bazar iqtisadiyyatı
Gedeonist materialist

379 Mәnәvi borcunu dәrk edәn,intizamlı vә qanuna riayәt edәn şәxsiyyәt tipi

•

Frustrat
Gedeonist materialist
Realist
Әnәnәviçi
İdealist

380 Özünәqiymәtvermәnin aşağı sәviyyәdә olan şәxsiyyәt tipi

•

İdealist
Әnәnәviçi
Yığımçı
Frustrat
realist

381 Sosiologiya anlayisinin mәnasi nәdir?

•

"Societas" (insan) , loqos (soz,telim) yunanca
"Societas" (xalq) , loqos (soz,telim) fransizca
"Societas" (cemiyyet) , loqos (soz,telim) italyanca
"Societas" (cemiyyet) , loqos (soz,telim) yunanca
"Societas" (insan) , loqos (soz,telim) fransizca

382 O nәdir?

•

ruh
eqo
aura
supereqo
id

383 Mәn nәdir?

•

aura
ruh
eqo
id
supereqo

384 Fövqәlmәn nәdir?

•

eqo
supereqo
ruh
aura
id

385 Şәxsiyyәtin marksist nәzәriyyәsindә әsas aksent hansı tәrәfdәdir?

•

iqtisadi münasibәtlәr
şәxsiyyәt vә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı tәsir
şәxslәrarası münasibәtlәr
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siyasi münasibәtlәr
sosial münasibәtlәr

386 Şәxsiyyәtә sosioloji yanaşmaya aid deyil

•

sosial davranışın özünütәnzimlәmә
şәxsiyyәtqrup münasibәtlәri
temperament
fәaliyyәtә qoşulmaq
şәxsiyyәtcәmiyyәt münasibәtlәr

387 Şәxsiyyәtin әxlaqi xüsusiyyәt vә davranış normaları kompleksindәn vә vicdandan tәşkil olunan sahәsi
necә adlanır?

•

Eqo(mәn)
Supereqo(fövqәlmәn)
Mәn
Duyğu
Id(o)

388 Şәxsiyyәtin qavrayış ,duyğu, yaddaş , tәfәkkür kimi psixi funksiyalarını әhatә edәn mütәşәkkil tәrkib
hissәsi necә adlanır?

•

Fövqәlmәn
Eqo(mәn)
Id(o)
Mәn
Supereqo

389 Freydә görә şәxsiyyәtin hәrәkәt qüvvәlәrini tәşkil edәn vә dәrk edilmәyәn instiktiv meyllәr , arzular
kompleksi necә adlanır?

•

norma
Id(o)
Supereqo(fövqәlmәn)
Eqo(mәn)
Mәn

390 Psixoanaliz konsepsiyası kimin adı ilә bağlıdır?

•

Kont
Freyd
Kuli
Mid
İston

391 Şәxsiyyәt temperamentin,istedadların, meyllәrin vә xarakterin birliyidir sözü hansı mәnada işlәdilir?

•

iqtisadi
sosioloji
psixoliji
siyasi
bioloji

392 Fәrdә daxili tarazlığı tәmin edәn vә onda vәzifә ,borc duyğusunu doğuran , habelә qrup daxili
hәmrәyliyi saxlamaq üçün zәruri olan vә s.predmetlәr necә adlanır?

•

Әnәnә
Dәyәr
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Etalon
Mәdәniyyәt
Norma

393 İnsanın sosial xüsusiyyәtlәri hansı prosesdә formalaşır

•

Siyasi fәaliyyәt prosesi
İctimai hәyat prosesindә
Sosial hәyat prosesi
Mәdәni hәyat prosesi
Heç biri

394 İnsanın xarici alәmdәn obyektiv asılılığını ifadә edәn amil necә adlanır?

•

tәlәbat
mәnafe
maraq
fәaliyyәt
davranış

395 Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr

•

Mәnәvi,әxlaqi tәrbiyә
Dünyagörüşü,әxlaqi tәrbiyә,әmәk tәrbiyәsi
Dünyagörüşü vә tәhsil
Tәhsil vә әxlaqi tәrbiyә
Әmәk vә әxlaqi tәrbiyә

396 Fәrd anlayışı altında başa düşülür

•

Bu vә ya digәr sinfin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr insan birliyinin vahid nümayәndәsi.
Bu vә ya digәr cәmiyyәtin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr sosial tәbәqәnin vahid nümayәndәsi
Bu vә ya digәr sosial qrupun vahid nümayәndәsi

397 Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial norma vә sәrvәtlәrin insanın daxili alәminә qoşulması prosesi necә
adlanır?

•

heç biri
interiorizasiya
adaptasiya
sosiallaşma
tәkamül

398 Fәrdin sosial iqtisadi şәraitә, rol funksiyalarına, cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәlәrindә
tәşәkkül tapan sosial normalara, sosial qruplara vә sosial tәşkilatlara, sosial tәsisatlara uyğunlaşması prosesi
necә adlanır?

•

heç biri
adaptasiya
sosiallaşma
interiorizasiya
tәkamül

399 Fәrdin cәmiyyәtә vә müxtәlif tipli sosial biliklәrә inteqrasiyası prosesi necә adlanır?

•

adaptasiya
sosiallaşma
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heç biri
tәkamül
interiorizasiya

400 İnsanın ictimai münasibәtlәr sistemindә tutduğu yer haqqında aydın tәsәvvürә malik olması şәxsiyyәtin
sosial xarakterini müәyyәn edәn hansı amildә tәzahür edir

•

Sosial vәzifәsindә
Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
Mәsuliyyәti dәrk etmәk
Sosial rolunda
Özünüdәrketmә

401 Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr hansılardır

•

Mәsuliyyәti dәrk etmәk
Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
Cәmiyyәt vә sosial mühit
Ailә vә mәktәb
Mühit

402 Sosial rol nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Freyd
Mid
Dyürkheym
Smelzer
Veber

403 Sosial nәzarәt termini elmә kim tәrәfindәn gәtirilmişdir?

•

Maks Veber
Qabriel Tard
Ogyüst Kont
Mak Ayver
Emil Dürkheym

404 Әhalinin fәaliyyәtinә, mәşğuliyyәtinә vә peşәsinә görә bölgüsü stratifikasiyanın hansı tipindә öz әksini
tapır?

•

sosial
siyasi
peşә
iqtisadi
sinfi

405 Hәmfikirlәrin, dostların vә başqalarının әhatәsindәn ibarәt olan sosial qrup necә adlanır?

•

real qruplar
qeyriformal qruplar
kiçik qruplar
referent qruplar
böyük qruplar

406 Üzvlәrinin vәziyyәti vә davranışının rәsmi tәşkilatçılıq vә sosial institutların qaydaları ilә tәnzimlәnәn
sosial qrup necә adlanır?

•

şәrti qruplar
formal qruplar
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real qruplar
böyük qruplar
kiçik qruplar

407 Üzvlәrinin birbiri ilә bilavasitә şәxsi ünsiyyәtdә olan sosial qrup necә adlanır?

•

böyük qruplar
kiçik qruplar
referent qruplar
şәrti qruplar
real qruplar

408 Real münasibәtlәrlә qarşılıqlı әlaqәlәrdә olan insan birliyi necә adlanır?

•

referent qruplar
real qruplar
şәrti qruplar
böyük qruplar
kiçik qruplar

409 Birbiri ilә real surәtdә әlaqәsi olmayan, lakin müәyyәn әlamәtlәrә görә ayırd edilәn insanlar qrupu necә
adlanır?

•

referent qruplar
şәrti qruplar
real qruplar
böyük qruplar
kiçik qruplar

410 Sosioloji әdәbiyyatda sosial qrupların aşağıdaki növlәri fәrqlәndirilir

•

böyük qruplar
hamısı
şәrti vә real qruplar
referent qruplar
kiçik qruplar

411 Sosial strukturun başqalarına münasibәtdә qrup üzvünün hәr birinin ümumi marağını nәzәrә almaqla
fәaliyyәt göstәrәn fәrdlәr qrupu necә adlanır?

•

ali sinif
sosial tәbәqә
sosial qrup
sinif
orta tәbәqә

412 Müasir Azәrbaycan respublikasının sosial strukturu özünә aşağıdakilәri daxil edir

•

orta sinif
hamısı
Yuxarı sinif
fәhlә vә aşağı sinif
kooperatorlar

413 Müasir dövrdә Azәrbaycanda sosial strukturun inkişafının xarakterik meyli hansı amildә öz әksini tapır?

•

yüksәk tәbәqәnin inkişafı
yeni sosial qrupların yaranması
inteqrasiya
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diferensiasiya
orta tәbәqәnin inkişafı

414 Azәrbaycan respublikasında orta sinfin möhkәmlәnmәsinә maneçilik yaradan başlıca sәbәb hansıdır?

•

heç biri
hәyata keçirilәn özәllәşdirmәnin iri mülkiyyәt sahiblәrinin formalaşmasına şәrait yaratması
hәyata keçirilәn özәllәşdirmәnin xırda mülkiyyәt sahiblәrinin formalaşmasına şәrait yaratması
hәyata keçirilәn özәllәşdirmәnin orta mülkiyyәt sahiblәrinin formalaşmasına şәrait yaratması
hәyata keçirilәn özәllәşdirmәnin xırda vә iri mülkiyyәt sahiblәrinin formalaşmasına şәrait yaratması

415 Azәrbaycan respublikasının müasir sosialstrukturu özündә hansı qrupları birlәşdirir?

•

maddi cәhәtdәn ifrat qruplar
hamısı
hәddәn artıq yoxsullar
istehsalla birbaşa bağlı olmayan marginal qruplar
hәddәn artıq varlılar

416 Respublikamızda sosial strukturun daha çox açıq xarakter alması vә sosial mobilliyin güclәnmәsinә
sәbәb olan başlıca amil hansıdır?

•

hüquqi dövlәtin qurulması
totalitar rejimdәn konservativ idarәetmәyә keçilmәsi
totalitar rejimdәn liberal idarәetmәyә keçilmәsi
totalitar rejimdәn demokratik idarәetmәyә keçilmәsi
vәtәndaş cәmiyyәtinin qurulması

417 XX әsrin 90cı illәrinә kimi Respublikamızın sosialstrukturu hansı sosil amillәri özünә daxil edirdi?

•

heç biri
Fәhlә vә kәndli
Fәhlә vә siyalı
fәhlә, kolxozçu kәndli, ziyalı
ali sinif vә fәhlә sinfi

418 Sosial qruplar arasında iqtisadi, elmitexniki vә siyasi amillәrin tәsirilә ictimai hәyatın müxtәlif sahәlәri
üzrә ümumi cәhәtlәrin yaranması necә adlanır

•

Sosial strafizikasiya
Sosial modellik
Sosial diferensiasiya
Sosial inteqrasiya
Sosial struktur

419 Müasir dövürdә dünyanın heç yerindә yeni sosial qrup vә tәbәqәlәrin köhnәlәri әvәz etmәsi hansı proses
nәticәsindә mümkün olur

•

Yüksәliş
Tәnәzzül
İnkişaf
Tәkamül
İnqilab

420 Fәrdin statusunun aşağı düşmәsi vә ya yuxarı qalxmasını belәliklә sosial vәziyyәtindә baş verәn
dәyişikliyi hansı mobollik tipindә әks olunur
Heç biri
Enәn
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•

Üfiqi
Şaquli
Qalxan

421 Fәrdi mobilliyin tiplәrini göstәr

•

Üfiqi vә Şaquli
Ümumi vә xüsusi
Universal vә partikulyar
Rasional vә irasional
Sosila vә ictimai

422 Fәrdi modelliyin neçә tipi var

•

5
6
4
2
3

423 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı M.Veberә görә sosial srafizikasiyanın әsasında duran amildir

•

Әmlak bәrabәrsizliyi
Cәmiyyәtdә müәyyәn tәsirә malik olan status qrupları
Gәlir sәviyyәsindә fәrqlәr
Hamısı
Hakimiyyәt amili

424 Stratifikasiya sistemindә dәyişiklik yaradan amillәr:

•

Stratifikasiyanın yeni sistemi,sinfi mobillik
Fәrdi vә sinfi mobillik
Cәmiyyәtin yenidәn tәşkili,fәrdi mobillik
Fәrdi mobillik,sosial strukturun yenidәn tәşkili,stratifikasiyanın yeni sistemi
Sәxsi vә sinfi mobillik

425 Sosial qrupdur

•

Sinif daxilindә öz ictimaisiyasi sәviyyәsinә görә fәrqlәnәnlәr
Sinif daxilindә öz tәhsil sәviyyәsi vә mәdәni göstәricisinә görә fәrqlәnәnlәr
Sinif daxilindә öz peşәixtisas,siyasi mәdәni göstәricisinә görә fәrqlәnәnlәr
Sinif daxilindә öz mәşğuliyyәtinә,peşәixtisas,tәhsil sәviyyәsi,siyasi şüur vә mәdәni göstәricisinә görә
fәrqlәnәnlәr
Sinif daxilindә öz mәşğuliyyәtinә vә sosial vәziyyәtinә görә fәrqlәnәnlәr

426 Sosial strukturun növlәrinә aiddir

•

Sosialәrazi,siyasihüquqi,millietnik struktur
Peşәixtisas,siyasiiqtisadi,sosialsinfi struktur
Sosialdemoqrafik,millietnik,ictimaisiyasi struktur
Sosialsinfi,sosialәrazi,peşәixtisas,millietnik,sosialdemoqrafik struktur,әhalinin fiziki vә әqli әmәklә mәşğul
olanlara bölgüsü
Sosialetnik,sosialsinfi,demoqrafik,siyasiiqisadi struktur

427 U.A.Uornerә görә cәmiyyәtdә mövcud olan siniflәr
ali sinif,orta sinifin ali tәbәqәsi,orta sinifin aşağı tәbәqәsi,aşağı sinf
ali sinif,orta sinif,aşağı sinf
Әn ali sinif,orta sinif,aşağı sinfin ali tәbәqәsi

•
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•

Әn ali sinif,ali sinif,orta sinifin ali tәbәqәsi,orta sinifin aşağı tәbәqәsi,aşağı sinfin ali tәbәqәsi,aşağı sinfin aşağı
tәbәqәsi
ali sinif,orta sinifin aşağı tәbәqәsi,aşğı sinfin ali tәbәqәsi,aşağı sinfin aşağı tәbәqәsi

428 Sosial struktur anlayışı altında başa düşülür

•

Birbiriyle qarşılıqlı әlaqәdә vә tәsirdә olan cәmiyyәtlәrin mәcmusu
Birbiriyle qarşılıqlı әlaqәdә vә tәsirdә olan siniflәrin mәcmusu
Birbiriyle qarşılıqlı әlaqәdә vә tәsirdә olan sosial qrupların mәcmusu
Birbiriyle qarşılıqlı әlaqәdә vә tәsirdә olan sosial ünsürlәrin mәcmusu,vahid tam daxilindә nisbi sabit yerlәşmәsi
Birbiriyle qarşılıqlı әlaqәdә vә tәsirdә olan sosial tәbәqәlәrin mәcmusu

429 Millәtin tarixi vәtәni uzaq xarici dövlәtlәr olan nümayәndәlәri necә adlanır ?

•

heç biri
daxili diaspora
milliәrazi qurqmları olmayan diasporalar
uzaq diaspora
yaxın diaspora

430 Milliәrazi qrumları olmayan diasporaya hansılar aiddir?

•

almanlar,fransızlar vә s.
heç biri
ermәnilәr,qaraçılar vә s.
kürdlәr, qaraçılar vә s
türklәr, kürdlәr vә s.

431 Millәtin öz respublikasından kәnarda yaşayan nümayәndәlәri necә adlanır?

•

uzaq diaspora
heç biri
milliәrazi
daxili diaspora
yaxın diaspora

432 Tarixәn formalaşmış etnos tipi olub, iqtisadi hәyat, dil,әrazinin ümumiliyi ilә, mәdәniyyәtin mәişәtin,
psixoloji durumun vә etnik xarakterin bәzi xüsusiyyәtlәri ilә sәciyyәlәnәn insanların xüsusi tarixi tipi necә
adlanır?

•

xalq
subetnos
millәt
meqaetnos
etnos

433 Sosial strukturu fәrdlәrin sosial normaları, sosial mövqelәri vә yerinә yetirdiklәri sosial rolları ilә
şәrtlәnәn qarşılıqlı tәsirin nәticәsi hesab edәn nәzәriyyә necә adlanır?

•

M.Veberin nәzәriyyәsi
Strukturfunksional tәhlil
heç biri
"Qarşılıqlı tәsir" nәzәriyyәsi
Marksist yanaşma

434 Sosial struktrun әsasında fәrdlәrin qarşılıqlı tәsirirnin durduğunu әsaslandıran nәzәriyyә necә adlanır?

•

heç biri
Strukturfunksional tәhlil
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"Qarşılıqlı tәsir" nәzәriyyәsi
Marksist yanaşma
M.Veberin nәzәriyyәsi

435 Müasir sosiologiyada cәmiyyәtin sosial strukturu probleminә klassik nәzәrimetodoloji yanaşmanı seç

•

Strukturfunksional tәhlil
M.Veberin nәzәriyyәsi
Hamısı
"Qarşılıqlı tәsir" nәzәriyyәsi
Marksist yanaşma

436 Sosial strukturun bu vә ya digәr konkret anda mövcud olan vә müәyyәn amillәr üzündәn sosial struktura
qoşulan ünsürlәri birlәşdirәn növü necә adlanır?

•

tәşkilati struktur
tәsadüf xarakterli struktur
heç biri
ideal struktur
normativ struktur

437 İnsanlar arasında bәrabәrsizliyin әn kәskin formasını göstәr

•

Siniflәr
Qulldarlıq
Lümrәlәr
Kastalar
Heç biri

438 Strafizikasiya nәzәriyyәsinә görә fәhlә sinfi hansı sinfin tәmsilçilәridir

•

Aşağı sinif
Orta sinfin aşağı tәbәqәsi
Orta sinfin ali tәbәqәsi
Әn ali sinif
Ali sinif

439 Strafizikasiya nәzәriyyәsinә görә ziyalılar hansı tәbәqәnin tәmsilçilәridir

•

Aşağı sinif
Orta sinfin ali tәbәqәsi
Ali sinif
Orta sinfin aşağı tәbәqәsi
Әn ali sinif

440 Strafizikasiya nәzәriyyәsinә görә aristokratik mәnşәyә malik olmayan vә müxtәlif yollarla varlananlar
hansı sinifә aid edilir

•

Aşağı sinif
Ali sinif
Orta sinfin ali tәbәqәsi
Әnali sinif
Orta sinfin aşağı tәbәqәsi

441 Strafizikasiya nәzәriyyәsinә görә әsl nәcabәtәn varlılar hansı sinfi tәzahür etdirir

•

Orta sinifin ali tәbәqәsi
Әnali sinif
Orta sinifin aşağı tәbәqәsi
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Aşağı sinif
Alisinif

442 Strafizikasiya nәzәriyyәsi sinif anlayışına hansı kateqoriyaları tәtbiq edir

•

Sosialsiyasi
Aşağıyuxarı
Fәrdiümumi
Heç biri
Sağsol

443 İnsanların bu vә ya digәr sosial birlik formasına mәnsubiyyәti necә xarakter daşıyır

•

İrasional
Obyektiv
Rosional
Subyekti
Universal

444 Sosial mobilliyi sürәtlәndirәn amillәr

•

Sosialsiyasi mәnsubiyyәtin dәyişilmәsi
Yaşayış yeri vә fәaliyyәt növünün dәyişilmәsi
Sosial tәbәqәni dәyişmәk
Cәmiyyәti dәyişmәk
peşә vә ixtisasın dәyişilmәsi

445 Sorokinә görә insanlar arasında bәrabәrsizliyә sәbәb olan amillәr

•

sosial sәrvәt vә ehtiyac,hakimiyyәt vә nüfuz
Hüquq vә vәzifә, nüfuz vә imtiyaz
imtiyaz vә ehtiyac,vәzifә vә nüfuz
Hüquq vә imtiyaz,vәzifә vә mәsuliyyәt,sosial sәrvәt vә ehtiyac,hakimiyyәt vә nüfuz
vәzifә vә mәsuliyyәt,hakimiyyәt vә nüfuz

446 Sosial stratifikasiya nәzәriyyәsinin әsasını tәşkil edir

•

Sosial hәyatda sosial qrupların әsas rol oynaması
Cәmiyyәtdә yüksәk sinfin әsas rol oynaması
Cәmiyyәtdә siniflәrin әsas rol oynaması
Sosial hәyatda tәbәqәlәrin әsas rol oynaması
Sosial hәyatda orta sinfin әsas rol oynaması

447 Siniflәri fәrqlәndirәn başlıca amillәr

•

Mәnәvi,әxlaqi,iqtisadi amillәr
İqtisadi,siyasi,mәnәvi amillәr
İqtisadi,mәnәvi amillәr
Siyasi,әxlaqi,mәdәni amillәr
İctimai,siyasi,iqtisadi amillәr

448 Sosial vәziyyәt anlayışının mahiyyәtini әks etdirir

•

İnsanlar arasında sosial sәrvәtlәrin necә bölündüyü vә onların bu bölgüdә iştirak etmә dәrәcәsi
İnsanlar arasında iqtisadi sәrvәtlәrin necә bölündüyü vә onların bu bölgüdә iştirak etmә dәrәcәsi
İnsanlar arasında hәyat şәraitinin necә bölündüyü vә onların bu bölgüdә iştirak etmә dәrәcәsi
İnsanlar arasında mәnәvi sәrvәtlәrin necә bölündüyü vә onların bu bölgüdә iştirak etmә dәrәcәsi
İnsanlar arasında maddi sәrvәtlәrin necә bölündüyü vә onların bu bölgüdә iştirak etmә dәrәcәsi
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449 Sosial struktur sosial birliklәr arasındakı hansı münasibәtlәri sәciyyәlәndirir:

•

Mәdәni münasibәtlәrin mövcud sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını
Sosial münasibәtlәrin mövcud sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını
Siyasi münasibәtlәrin mövcud sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını
İqtisadi münasibәtlәrin mövcud sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını
Mәnәvi münasibәtlәrin mövcud sabit vәziyyәtini vә sosial tәşkili formasını

450 Müasir sosioloji әdәbiyyatda sәnaye cәmiyyәtinin inkişafını şaquli mobilliklә bağlayan konsepsiyanın
müәlliflәrini seç

•

heş biri
M.Lipset vә R.Bendiksin
O.Kont vә Spenser
M.Veber vә K.Marks
Zimmel vә Veber

451 Sosial mobilliyin başlıca funksiyasını nә tәşkil edir?

•

cәmiyyәtin diferensiasiyası
cәmiyyәtin sosiallaşması
cәmiyyәtin stabillәşdirilmәsi
cәmiyyәrin stratifikasiyası
cәmiyyәtin inteqrasiyası

452 Fәrdin aid olduğu tәbәqәdәn fәrqli tәbәyә keçidini özündә әks etdirәn sosial mobillik necә adlanır?

•

fәrdi mobillik
üfiqi mobillik
heç biri
şaquli mobillik
qrup mobilliyi

453 Fәrdin vә ya sosial obyektin bir sosial vәziyyәtdәn onunla eyni sәviyyәdә olan digәrinә keçidini özündә
tәzahür etdirәn sosial mobillik necә adlanır?

•

heç biri
üfiqi mobillik
şaquli mobillik
fәrdi mobillik
qrup mobilliyi

454 Sosial mobillik anlayışı sosiologiya elminә nә vaxt vә kim tәrәfindәn gәtirilmişdir?

•

Heç biri
1930 cu il Mak Ayver
1927ci il Sorokin
1910ci il Zimmel
1925 ci il Veber

455 Maraqların ümumiliyiylә fәrqlәnәn qapalı fiziki mәkanlarda birlәşmiş insanların qısamüddәtli toplantısı
necә adlanır?

•

heç biri
kütlә
tәbәqә
qrup
sinif
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456 Sosioloji әdәbiyyatda liderliyin hansı funksiyaları fәrqlәndirilir?

•

tәşkilatçılıq vә tәnzimlәmә
tәşkilatçılıq, informasiya, sosiallaşma
tәşkilatçılıq vә sosiallaşma
sosiallaşma vә idarәetmә
tәşkilarçılıq, tәnzimlәmә, informasiya

457 İdarәetmәnin hansı funksiyası özündәn әvvәlkilәri tamamlayaraq idarәetmәnin fәaliyyәtinin son
nәticәlәrini nәzarәtә alınması vә onun nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi daşıyır

•

Operativ rәhbәrlik
Tәşkiletmә
Planlaşdırma
Әlaqәlәndirmә
Nәzarәt

458 Aşağıdakılardan hansı әsasәn rәhbәrin öz tabeçiliyindә olacaq kadrlarla iş funksiyasını yerinә yetirir

•

planlaşdırma
kadrlara iş
Operativ rәhbәrlik
nәzarәt
tәşkiletmә

459 Sosial sistemlәrdә avtomatik idarәetmә ola bilmәz. İdarәetmәnin mәhz ikin növü mümkündür

•

avtomatlaşma, qeyrimexaniklәşmә
qeyriavtomatlaşma, avtomatlaşma
modellәşmә, qeyri modellәşmә
qeyrimexaniklәşmә, mexaniklәşmә
qeyri avtomatlaşma, modellәşmә

460 İdarәetmә sisteminin tәsiri adәtәn hansı zәruri reaksiya tәlәblәrini doğurması әsasında baş verir

•

obyektin idarә olunan tәrәfә
subyektin idarәedәn tәrәfә
idarә olunan tәrәfin idarә edәn tәrәfә
idarә edәnin idarә olunan tәrәfә
subyektin obyektә olan tәrәfә

461 İdarәetmәnin funksiyalarına aiddir

•

planlaşdırma
tәşkiletmә
motivlәşdirmә
nәzarәt
hamısı

462 İdarәetmә prosesi neçә funksiyadan ibarәtdir?

•

2
6
4
5
3

463 İdarәetmә prosesindә iki başlıca anlayış çıxış edir
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•

İdarәetmә vә sosial idaretmә
İnformasiya vә idarәetmә
İqtisadi vә siyasi idarәetmә
Sosial vә informasiya
Sosial vә siyasi idarәetmә

464 İdarәetmә fәaliyyәtin mәqsәdi vә strategiyası, hәr şeydәn әvvәl nәdәn ibarәtdir?

•

Kadrlarla işdәn
Planlaşdırmadan
Strategiyadan
Nәzarәtdәn
Operativ rәhbәrlikdәn

465 İdarәolunacaq obyektin zәruri strukturunun yaranmasına istiqamәtlәnәn funksiya hansıdır

•

nәzarәt
әlaqәlәndirmә
tәşkiletmә
planlaşdәrma
kadrlara iş

466 Sosiologiyada idarәetmәni әsasәn üç növә ayırırlar

•

üzvi tәbiәtin, tәşkilatı, qeyri tәşkilatın idarә olunması
qeyri – üzvi tәbiәtin, üzvi tәbiәtin, cәmiyyәtin idarә olunması
qeyri – tәşkilatı, tәşkiletmә, sosial idarә olunması
cәmiyyәtin idarә olunması, qeyri tәşkilatın, sosial idarә olunma
sosial idarәetmәnin, tәşkiletmә, әnәvi idarә olunması

467 Sosial idarәetmәnin bilavasitә vәzifәsi nәdir?

•

sosial nәzarәt
cәmiyyәtә sosial nәzarәt
heç biri
sosial sistem vә tәşklatda sosial nizam yaratmaq
cәmiyyәtin sosial sferasını idarә etmәk

468 İdarәetmәnin strukturu özündә aşağıdakıları sәviyyәlәri birlәşdirir

•

heç biri
meqa vә mezo
ali vә orta
aşağı,orta, yüksәk
aşağı vә orta

469 Müxtәlif tәbiәtә malik olan orqanizmlәrin, sistemlәrin funksiyası olub, onların müәyyәn strukturunu
saxlamağı, fәaliyyәt rejimini nizamlamağı, fәaliyyәt mәqsәdlәrini reallaşdırmağı tәmin edәn proses necә
adlanır?

•

heç biri
mobilizasiya
sosiallaşma
idarәetmә
diferensiasiya

470 Öz mahiyyәtinә gorә idarәetmә hansı sәbәbdәn irәli gәlir?
İnsan sosial birlikdәn kәnarda, tәklikdә ola bilәr, tәkcә yaşayış qaydalarına, normalarına әsaslanmalıdır
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•

İnsan cәmiyyәtdәn asılıdır, normalara ümumi prinsiplәr çәrçivәsindә әmәl etmir
İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda, tәklikdә ola bilmәz, birgә yaşayış qaydalarıla әmәl etmәmәsi
İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda, tәklikdә ola bilmәmәsi, birgә yaşayış qaydalarına, normalarına әmәl olunması
İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda tәklikdә mövcud ola bilmәz, birlikdә mövcud ola bilmәsi ilә әlaqәdardır

471 Belәliklә sosial idarәetmә dedikdә başa düşülür:

•

cәmiyyәt elementlәrinin ekoloji hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü yaxud kortәbi tәsirdir
cәmiyyәt elemәntlәrinin iqtisadi hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü tәsirdir
cәmiyyәt elementlәrinin sosial hәyatın inkişafına müәyyәn yaxud kortәbi tәsirdir
cәmiyyәt elementlәrinin sosial hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü yaxud kortәbi tәsirdir
cәmiyyәt elementlәrinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn yaxud kortәbi tәsirdir

472 İdarәetmә strukturunda әsas şәrt

•

qәrarın işlәnmәsi vә nәzarәt edilmәsi
qәrarın seçilmәsi vә ictimai maraq
qәrarın qәbul olunması vә nәzarәt
qәrarın işlәnmәsi vә yerinә yetirilmәsi
ictimai maraq vә tәşkiletmә

473 İdarәetmә fәaliyyәtindә mövcuddur

•

uygunlaşma
sosiallaşma
robotlaşma
mexaniklәşmә
avtomatlaşma

474 Müasir şәraitdә idarәetmә fәaliyyәti neçә hissәyә bölünür?

•

7
3
6
2
4

475 İdarәetmәni әsasәn neçә növә ayırırlar?

•

2
4
5
3
9

476 Öz mahiyyәtinә görә idarәetmә neçә başlıca sәbәbdәn irәli gәlir?

•

3
5
6
2
4

477 Stratifikasiyanın siyasi, peşә vә iqtisadi növlәrini hansı sosioloq fәrqlәndirmişdir?

•

Dürkheym
Kont
Veber
Sorokin
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Parsons

478 Kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin daha dolğun tipologiyası hansı әlamәtlәr üzrә müәyyәn olunur?

•

mәskunlaşma, әhalinin peşә tәrkibi, әhalinin qeyri kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
әmәk vә qeyriistehsal sahәlәrdә diferansasiya, әhalinin peşә tәrkibi
әhali üzrә daha çox tәmәrküzlәşmәsi, әhalinin qeyrikәnd tәsәrrüfatı sahәlәri
inzibatitәşkilati meyarlar, әhalinin mәşğulluğu, mәskunlaşma vә әhaliyә xidmәt sistemi
spesifik hәyat tәrzi, texnologiyanın yayılması

479 Şәhәrlә kәnd arasında inkişaf tempindә özünü göstәrәn fәrqlәr, hansı illәr üçün nәzәrdә tutulan
Azәrbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişaf proqramının hazırlanması zәrurәtini irәli sürdü?

•

20052008ci illәr
20002005 ci illәr
20022003cü illәr
20042008 ci illәr
20032008ci illәr

480 Bir tәrәfdәn insanların bütövlükdә dünya, ölkә, region әrazisindә tarixәn tәşәkkül tapmış olan
yerlәşmәsini, digәr tәrәfdәn isә cәmiyyәtin tәşkilinin mәkan formasını, onun müәyyәn inkişaf anında әrazi
strukturunu öyrәnәn anlayış necә adlanır?

•

ictimailәşmә
sosiallaşma
yerlәşmә
mәskunlaşma
uyğunlaşma

481 Sosial strukturun әsasında fәrdlәrin qarşılıqlı tәsiri durur fikri aşağıda adları çәkilәm sosioloqlardan
hansına mәxsusdur?

•

Kont
Dürkheym
Parsons
Sorokin
Veber

482 Mobilliyin formalaşması, yerdәyişmә vә yeni yaşayış yerinә adaptasiya kimi fazaları әhatә edәn proses
necә adlanır?

•

diferensiasiya
Miqrasiya
heç biri
mobillik
stratifikasiya

483 Sosialәrazi birliyinin meydana gәlmәsi aşağıda qeyd olunan hansı amillә birbaşa bağlıdır?

•

ibtidai icma quruluşundan sinifli cәmiyyәtә keçid
heç biri
postindustrial cәmiyyәtin formalaşması
kapitalist cәmiyyәtinin formalaşması
industrial cәmiyyәtin formalaşması

484 Sosialәrazi birliyi necә kateqoriyadır?

•

tarixi
hamısı
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siyasi
iqtisadi
sosial

485 Cәmiyyәtin sosialәrazi strukturunun optimallaşdırılmasının әsas istiqamәtini nә tәşkil edir?

•

aqrar sәnayenin inkişaf etdirilmәsi
müxtәlif tipli şәhәrlәrin böyüdülmәsi vә inkişafına dair hәrtәrәfli siyasәt yürüdülmәsi
hamısı
şәhәr vә kәnddә bütün mülkiyyәt formalarının inkişaf etdirilmәsi
kәndin sosial baxımdan yenidәn qurulması

486 Sosiologiyada sosial irәlilәyiş dedikdә nә başa düşülür?

•

sosial diferensiasiya
sosial statusun yüksәlmәsi
sosial vәzifәnin dәyişmәsi
heç biri
interiorizasiya

487 Müasir şәhәrin inkişafını sәciyyәlәndirәn amili seç:

•

Hamısı
Әhalinin mәnzillә tәmin olunması
Sosial problemlәrini ardıcıl hәll edilmәsi
Ekologiya nәzәrә alınmaqla nәqliyyat işinin tәşkili.
Mәskunlaşmada sisial qeyribәrabәrliyi aradan qaldırmaq

488 Әhalinin kәnddәn şәhәrә miqrasiyasının başlıca motivi hansıdır:

•

Yeni peşә qazanmaq cәhdi
Hamısı
Sosialmәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması cәhdi
Ailә vәziyyәti
Kәnd tәsaәrrüfatı ilә mәşgul olmaq arzusu

489 Şәhәrin sosial tәdqiqinin әsas istiqamәti hansıdır:

•

İstehsal, bölgü, mabadilә problemi
Hamısı
Sosial tәkrar istehsal problemi
Sosial mәskinlaşma
Mәskunlaşma forması kimi tәdqiq olunması

490 Şәhәrin tәsniflәşdirmә amillini seç:

•

Şәhәr tipli qәsәbә zonasına görә
Hamısı
Hәrbi әhәmiyyәtinә görә
Ölkә әhәmiyyәtinә görә
Sәnaye әhәmiyyәtinә görә

491 Aşağıda sadalananlardan hansı şәhәr sosialogiyasını sәciyyәlәndirәn cәhәtlәrә aiddir.

•

Әhalinin sosial vә peşә tәşkilinin rәngarәngliyi
İnsanların әrazi üzrә daha çox tәmәrküzlәşmәsi.
Spesifik hәyat tәrzi
Hamısı
Әhalinin qeyrikәnd tәsәrrüfatı ilә mәşgulluğu
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492 Şәhәr sosialәrazi birliyinin meydana gәlmәsi fәaliyyәt göstәrmәsi vә inkişafını, onun sosialiqtisadi
tәbiәtini, hәyat tәrzini, tәbiәtlә әlaqәsini, tipaloqiyasını öyrәnәn sahәsi necә adlanır:

•

Әrazi vahidi sosialoqiyası
Kәndin sosialogiyası
Sosial әrazi birliyi sosialoqiyası
Regionun sosialogiyası
Şәhәrin sosiologiyası

493 Öz tәbiәtinә görә mәskunlaşma prosesi necә xarakter daşıyır.

•

Qeyri leqal
Legitim
Qeyri sabit
Sabit
Leqal

494 İnsanlarda mütәrәqqi sosial keyfiyyәtlәrin daha yüksәk inkişaf sәviyyәsi ilә sәciyyәlәnәn tәkrar istehsal
necә adlanır:

•

Elmi tәkrar istehsal
İctimai tәkrar istehsal
Siyasi tәkrar istehsal
Sosial tәkrar istehsal
Fiziki tәkrar istehsal

495 Kәnd әrazi birliyinin meydana gәlmәsi, fәaliyyәt göstәrmәsi vә imkişaf qanunauyğunluqları, hәyat tәrzi,
sosialiqtisadi tәbiәti ilә sosiologiyanın hansı sahәsi mәşğul olur?

•

Şәhәrin sosiologiyası
Әmәyin sosiologiyası
Şәxsiyyәtin sosiologiyası
Kәndin sosiologiyası
İqtisadiyyatın sosiologiyası

496 İnsanın mәskunlaşmasının tarixәn zәruri bir mәrhәlәsi necә adlanır?

•

Uyğunlaşma
Yerlәşmә
Meqapolis
Urbanizasiya
Sosiallaşma

497 Şәhәrin sosioloji problemlәri sırasında bir başa kәndlә bağlı olan hansı problem dayanır?

•

sosiallaşma
mәskunlaşma
birlәşmә
miqrasiya
inteqrasiya

498 İnsanların sosial fәaliyyәti bütün sosial hadisәlәri vә proseslәri şәrtlәndirәn amil necә adlanır?

•

sosialsiyasi birliklәr
sosialmәdәni birliklәr
sosialiqtisadi birliklәr
sosialәrazi birliklәri
sosialdemokrafik birliklәr
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499 Miqrasiya cәmiyyәtdә hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

sosial vә siyasi
iqtisadi
sosial
iqtisadi vә social
tәnzimlәyici

500 Miqrasiya prosesinin strukturuna daxildir

•

mobilliyin formalaşması
yeni yaşayış yerinә daşınmaq
yerdәyişmә
hamısı
yeni yaşayış yernı adaptasiya

501 Tәbii şәraitin özünәmәxsusluğu, ixtisaslaşmış istehsal, istehsal ifrastrukturu vә mәhsuldar qüvvәlәrin
inkişafının sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn, spesifik sosial struktur vә infrastruktura malik olan, әhalinin spesifik
hәyat tәrziylә sәciyyәlәnәn sosial әrazi birliyi necә adlanır?

•

kәnd
şәhәr
ölkә
region
dövlәt

502 Tarixәn tәşәkkül tapan, daxilәn diferensial olan nisbi müstәqil sosialәrazi sistemi necә adlanır?

•

dövlәt
şәhәr
ölkә
kәnd
region

503 İnsanlaın yerlәşmәsinin әrazi baxımından tәmәrküzlәşmiş forması necә adlanır?

•

kәnd
dövlәt
ölkә
şәhәr
region

504 Sosiologiyada әhalinin yerlәşmәsinin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

•

ölkә, dövlәt, region
şәhәr, region, ölkә
şәhәr, kәnd, qәsәbә
şәhәr, kәnd, region
cәmiyyәt, dövlәt, region

505 Sosialәrazi vә inzibati bölgülәrinin üstüstә düşmәsi hansı sosial elementin yüksәk inkişaf dәrәcәsinә
dәlalәt edir:

•

Sosial struktur
Sosial münasibәt
Sosial qrup
Sosial әlaqә
Sosial vәziyyәt
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506 Konkret tarixi organizmә xas olan ümumi strukturunun bütün elementlәrinә vә münasibәtlәrinә malik
olan sosial amil necә adlanır.

•

Sosial münasibәtlәr
Sosial әrazi birliyi
Sosial struktur
Sosial әrazi vahidi
Sosial qrup

507 Şәhәr yaşayış tipi icma deyildir, gәrçәk anlamda insanların assosialaşmış birliyidir fikri hansı sosioloqa
mәxsusdur:

•

Ayver
Veber
Simmel
Tyonnis
Dyüzkheym

508 Kәndin sosial strukturunda hansı münasibәtlәr daha çox üstünlük tәşkil edir?

•

peşәkarlıq
birbirini tanımamaq
özgәlik
qohumluq
ziyalılıq

509 Müasir dövrdә şәhәrlәrin yaranmasının vә inkişafının әsas amili necә adlanır?

•

planlaşma
proqnozlaşma
idarәetmә
tәsәrrüfat
sәnaye

510 Aşağıdakılardan hansı sosialәrazi birliklәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aiddir?

•

sәnaye, istehsal, ekoloji, xidmәt, inzibati
әrazi, şәhәr, kәnd xidmәt tarixi
idarәetmә, tәbiәt, mexanika, texnika, tәşkilat
iqtisadi, tarixi, ekoloji, siyasi, ideoloji
xidmәt, tәşkilat, inzibati, mәskunlaşma tәbiәt

511 İlk şәhәrlәr b.e. әvvәl neçәnci minilliklәrdә meydana gәlmişdir?

•

VIIIV
VIIII
XIX
VIV
VIIIIII

512 Sosialәrazi birliklәrinin sosialogiyası hansı anlayışların tәdqiqini nәzәrdә tutur?

•

tәbiәt , şәhәr vә texnika
tәbiәt, sosial vә bioloji
şәhәr, kәnd, region
texnika, mexanika vә sosial
İdarәetmә, mexanika vә şәhәr
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513 Yer üzәrindә öz mövcudluğunun ilk doqquz yüz doxsan min ili әrzindә insanlar şәhәrsiz keçinmişlәr –
fikrini hansı mәşhur amerikan sosioloqu yazır.

•

R.Merton
Ç.Tilli
M.Veber
T.Parsons
Q.Moska

514 Şәhәr sosiologiyası әsasәn neçә cәhәtlәrlә sәciyyәlәnir?

•

7
6
2
4
5

515 Hansı tәdris fәnni şәhәrә bütöv bir sistem,özünәmәxsus müstәqil orqanizm kimi baxır?

•

iqtisadiyyat.
sosiologiya
politologiya
psixologiya
tarix

516 Qemaynşaft icma konsepsiyasını kim tәklif etmişdir?

•

R.Merton
F.Tynnis
M.Veber
T.Parsons
Q.Moska

517 Ailә üzvlәrinin sayına görә ailәnin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

•

monoqam vә poliqam
patriarxal vә matriarxal
patrilokal vә matrilokal
homogen vә heterogen
nuklear vә mürәkkәb

518 Mәkanәrazi lokallaşmasına görә ailәlәrin hansı tiplәri fәrqlәndirilir

•

nuklear vә mürәkkәb
patriarxal vә matriarxal
patrilokal vә matrilokal
monoqam vә poliqam
homogen vә heterogen

519 Cinsi münasibәtlәrin tәzahürü kimi nigahın formaları

•

Poliandrik,ikili ailә,patriarxal
Monoqam,poliqam,poliandrik
Poliqam,punaula,poliandrik
Patriarxal,monoqam,fәrdi monoqam
Monoqam,punaula,poliandrik

520 İbtidai icma cәmiyyәtindә mövcud olan ailә tiplәri
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•

İkiliailә,monoqam ailә
Qan qohumluğuna әsaslanan ailә,punaula,ikili ailә
İkili ailә,fәrdi monoqam vә patriarxal ailә
Patriarxal vә qan qohumluğuna әsaslanan ailә
Nuklear vә fәrdi monoqam ailә

521 Ailәnin mahiyәtini tәzahür etdirir

•

Ailәnin quruluşu vә cәmiyyәtdә rolu
Ailәnin funksiyaları,quruluşu,ailә üzvlәrinin rolu
Ailәnin funksiyalarıvә ailәdә rol bölgüsü
Ailәnin cәmiyyәtdә rolu vә vәzifәlәri rolu
Ailәnin funksiyaları, vәzifәlәri

522 Sosial institut kimi ailәnin keçdiyi mәrhәlәlәr

•

Nigahadaxilolma vә ailә mövcudluğunu dayanması
Nigahadaxilolma,uşaq doğulmasının başlanğıcı,uşaq doğulmasının sonu,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması
Uşaq doğulmasının başlanğıcı,uşaq doğulmasının sonu,boş yuva
Nigahadaxilolma,uşaq doğulmasının başlanğıcı,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması
Uşaq doğulmasının sonu,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması

523 Әrlә arvadın, onların valideynlәrinin, yaxud qohumlarının sosial durumuna görә ailәnin hansı tiplәri
fәrqlәndirilir?

•

monoqam vә poliqam
patriarxal vә matriarxal
patrilokal vә matrilokal
nuklear vә mürәkkәb
homogen vә heterogen

524 Hakimiyyәt meyarına әsasәn ailәnin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

•

nuklear vә mürәkkәb
patriarxal vә matriarxal
monoqam vә poliqam
homogen vә heterogen
patrilokal vә matrilokal

525 Ailәnin formalaşması aşağıdaki mәrhәlәlәrdәn keçir

•

Nigah bağlanması
hamısı
uşaq doğumunun başlanması vә sona çatması
boş yuva
ailәnin mövcudluğunun sona çatması

526 Nuklear ailәnin tәrkibidir

•

Nәnә,baba vә uşaqlardan ibarәt olan ailә
Ataana vә uşaqlardan ibarәt olan ailә
Ata vә anadan ibarәt olan ailә
Ana vә övladlardan ibarәt olan ailә
Ata vә övladlardan ibarәt olan ailә

527 Patriarxal ailәnin formalaşma sәbәblәri

•

Sinifli cәmiyyәtin yaranması
Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı,kişinin tәsәrrüfatda rolunun artması
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Qәbilә quruluşunun dağılması
İbtidaiicma quruluşundan,sinifli cәmiyyәtә keçilmәsi
Daş dövründәn tunc dövrünә keçid

528 Cәmiyyәtin ailәnigah münasibәtlәrinә tәsir edәn başlıca sferaları

•

Әxlaqi,iqtisadi,mәnәvi
Әxlaqi,hüquqi,siyasi
Siyasi,iqtisadi,sosial
Sosial,siyasi,mәnәvi
Hüquqi,mәnәvi,iqtisadi

529 Ailә nәdir?

•

İnsanların sosial birliyinin ictimai әlaqәlәndirilmiş forması
İnsanların siyasi birliyinin ictimai әlaqәlәndirilmiş forması
İnsanların mәnәvi birliyini ictimai әlaqәlәndirilmiş forması
İnsanların әxlaqi birliyinin ictimai әlaqәlәndirilmiş forması
İnsanların ictimai birliyinin nigahla vә qan qohumluğu ilә әlaqәlәndirilmiş forması

530 Boşanma motivlәrini neçә yerә bölmәk olar?

•

5
7
3
4
2

531 Üç vә ya daha çox nәsildәn ,babanәnә,ataana vә uşaqlardan ibarәt ailә necә adlanır?

•

poliqamiya
genişlәnmiş
punalua
nuklear
monoqam

532 İki nәsildәn –ataana vә uşaqlardan ibarәt ailә necә adlanır?

•

poliandriya
poliqam
monoqam
nuklear
punalua

533 Ailә normaları öz obyektinә görә neçә qruplara bölünür?

•

8
2
5
3
6

534 Bir kişinin bir neçә qadınla nigaha girmәsi necә adlanır?

•

poliandriya
nuklear
monoqam
poliqam
punalua
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535 Bir neçә kişinin bir qadınla birgә yaşaması necә adlanır?

•

punalua
monoqam
poliqamiya
poliandriya
nuklear

536 Uşaqların sayına görә nuklear ailәnin neçә tipini fәrqlәndirirlәr?

•

5
2
4
3
7

537 Ailәnin ,xüsusi mülkiyyәtin vә dövlәtin mәnşәyi adlı әsәr kimә mәxsusdur?

•

Q.Moska
M.Veber
K.Marks
F.Engels
T.Parsons

538 Ailә sosial institut kimi neçә mәrhәlәdәәn keçir.

•

7
6
3
5
4

539 Sosial institut kimi ailәnin keçdiyi mәrhәlәlәr

•

Nigahadaxilolma vә ailә mövcudluğunu dayanması
Nigahadaxilolma,uşaq doğulmasının başlanğıcı,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması
Uşaq doğulmasının başlanğıcı,uşaq doğulmasının sonu,boş yuva
Nigahadaxilolma,uşaq doğulmasının başlanğıcı,uşaq doğulmasının sonu,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması
Uşaq doğulmasının sonu,boş yuva,ailә mövcudluğunu dayanması

540 İbtidai icma cәmiyyәtindә mövcud olan ailә tiplәri

•

İkili ailә,fәrdi monoqam vә patriarxal ailә
Nuklear vә fәrdi monoqam ailә
İkiliailә,monoqam ailә
Qan qohumluğuna әsaslanan ailә,punaula,ikili ailә
Patriarxal vә qan qohumluğuna әsaslanan ailә

541 Cinsi münasibәtlәrin tәzahürü kimi nigahın formaları

•

Poliandrik,ikili ailә,patriarxal
Patriarxal,monoqam,fәrdi monoqam
Poliqam,punaula,poliandrik
Monoqam,poloiqam,poliandrik
Monoqam,punaula,poliandrik

542 Ailәnin mahiyәtini tәzahür etdirir
Ailәnin quruluşu vә cәmiyyәtdә rolu
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•

Ailәnin cәmiyyәtdә rolu vә vәzifәlәri rolu
Ailәnin funksiyalarıvә ailәdә rol bölgüsü
Ailәnin funksiyaları,quruluşu,ailә üzvlәrinin rolu
Ailәnin funksiyaları, vәzifәlәri

543 Qarşılıqlı tәsirlәrin özünütәşkilinin nәticәsi kimi tәzahür edәn sosial nәzarәt necә adlanır?

•

dövlәt
sosial
formal
qeyriformal
siyasi

544 Dövlәt tәrәfindәn qanunvericilik qaydasında icazә verilәn fәaliyyәtlәrin stimullaşdırılması, qadağan
olunan fәaliyyәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә onların müqabilindә sanksiyaların tәtbiqi yolu ilә hәyata
keçirilәn nәzarәt necә adlanır?

•

dövlәt
sosial
qeyriformal
Forma
siyasi

545 Tәhsilin funksiyaları

•

Sosialsiyasi,mәdәnimәnәvi,ideoloji
İqtisadi,siyasi,hәrbi vәtәnpәrvәrlik,praktiki
Praktiki,idraki,ideoloji
Sosialmәdәni,sosial nәzarәt,tәrbiyәvi,idraki,ideoloji,hәrbi vәtәnpәrvәrlik
Siyasiiqtisadi,tәrbiәvi,praktiki

546 Tәhsilin başlıca vәzifәlәri

•

Gәnc nәslә yeni dәrsliklәrlә işlәmәyi öyrәtmәk
Gәnc nәslә internetlә işlәmәyi öyrәtmәk
Gәnc nәslә yeni informasiya texnalogiyaları ilә işlәmәyi öyrәtmәk
Gәnc nәslә yeni informasiya ilә işlәmәyi,biliyini yenilәmәyi öyrәtmәk
Gәnc nәslә öz dünya görüşünü genişlәndirmәyi öyrәtmәk

547 Tәhsilin cәmiyyәtdә yerinә yetirdiyi başlıca funksiyalar

•

Gәnc nәslin siyasi,әxaqi inkişafına sosial nәzarәt
Gәnc nәslin intellektual inkişafına sosial nәzarәt
Gәnc nәslin iqtisadi,sosial inkişafına sosial nәzarәt
Gәnc nәslin intellektual,әxlaqi,fiziki inkişafına sosial nәzarәt
Gәnc nәslin mәnәvi,fiziki inkişafına sosial nәzarәt

548 T.Parsonsa görә tәhsilin sosiologiyasının әsasını tәşkil edir

•

Tәhsilin sosiallaşma institutu,tәhsil müәssisәlәrinin sosial sistem kimi tәdqiq olunması
Tәhsilin hüquqi institut kimi tәdqiq olunması
Tәhsilin mәnәvi institut kimi tәdqiq olunması
Tәhsilin siyasilışmә institutu kimi tәdqiq olunması
Tәhsilin ictimai institut kimi tәdqiq olunması

549 Sosial institutların yerinә yetirdiyi başlıca funksiyalar
Sosial inteqrasiya,idraki,praktiki
Sosial sabitliyin tәmin olunması,ideoloji,praktiki
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•

İdraki,praktiki,ideoloji
Fәrdlәrin sosiallaşması,sosial inteqrasiya vә sosial sabitliyin tәmin olunması,sosial münasibәtlәrin
tәnzimlәnmәsi,tәlәbatların tәmin olunması
Sosial münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi,sosiallaşma,tәrbiyәvi

550 Siyasi hakimiyyәt funksiyalarının hәyata keçirilmsi prosesindә reallaşdırılan nzәri
müddәların,baxışların, rәylәrin sәrvәt yönümlәrinin mәcmusu necә adlanır?

•

heç biri
siyasi mәdәniyyәt
sosiallaşma
siyasi sosiallaşma
dövlәt nәzәriyyәsi

551 İnsanın müvafiq informasiyaya yiyәlәnmәsi, siyasi davranış ideyalarını, baxışlarını, nümunәlәrini
qavraması prosesi necә adlanır?

•

heç biri
interiorizasiya
siyasi sosiallaşma
sosiallaşma
adaptasiya

552 İstәnilәn dövlәt fәaliyyәti formasının hüquqa, әn әvvәl Konstutisiyaya әsaslanması ideyasını özündә әks
etdirәn konsepsiya necә adlanır?

•

heç biri
hüquqi dövlәt
liberal dövlәt
sosial dövlәt
demokratik dövlәt

553 Müasir dövrün inkişaf etdirilәn dövlәt konsepsiyasını seç

•

liberal dövlәt
hüquqi dövlәt
heç biri
demokratik dövlәt
sosial dövlәt

554 Nәzarәtin metodlarını seç

•

yumşaq
sәrt
hamısı
vasitә
birbaşa

555 Sosial nәzarәtin hansı formaları fәrqlәndirilir?

•

ümumi vә xüsusi
formal vә qeyri formal
heç biri
sosial vә siyasi
elmi vә metofizik

556 Sosial institutların norma, qayda, sanksiya vә rollar sistemi vasitәsilә sosial qrup üzvlәrinin qarşılıqlı
asılılığı vә münasibәtlәrini tәmin edәn funksiyası necә adlanır?
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•

latent
tәminedici
tәnzimedici
ötürücü
kommunikativ

557 Sosial institutların sosial institutlarda birlәşәn insanların fәaliyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsini tәmin edәn
funksiyası necә adlanır?

•

tәnzimedici
latent
tәminedici
ötürücü
kommunikativ

558 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial institutların funksiyalarına aiddir?

•

tәnzimedici vә tәminedici funksiya
hamısı
ictimai münasibәtlәrin tәkar istehsalı
latent vә ya gizli funksiyalar
ötürücü vә komunikativ funksiya

559 Sosial institutların yaranması prosesi necә adlanır?

•

inteqrasiya
mobilizasiya
heç biri
institutlaşma
sosiallaşma

560 İnstitut anlayışının dәqiq mәnasi lk dәfә hansı sosioloq tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Spenser
Dürrkheym
Kont
Marks
Veber

561 E.Dyürkheymә görә tәhslin başlıca funksiyaları

•

Hakim әxlaqi dәyәrlәrin gәnc nәslә ötürülmәsi
Mövcud siyasi sәrvәtlәrin gәnc nәslә ötürülmәsi
Hakim mәdәni sәrvәtlәrin gәnc nәslә ötürülmәsi
Mövcud mәnәvi dәyәrlәrin gәnc nәslә ötürülmәsi
Mövcud ictimai dәyәrlәrin gәnc nәslә ötürülmәsi

562 Tәhsilin sosiologiyası nın predmetini tәşkil edir

•

Tәhsilin sosial qrupla qarşılıqlı münasibәtlәrinin inkişafı,fәaliyyәt qanunauyğunluqları sisteminin tәdqiqi
Tәhsilin cәmiyyәtlә qarşılıqlı münasibәtlәrinin inkişafı,fәaliyyәt qanunauyğunluqları sisteminin tәdqiqi
Tәhsilin sosial siniflә qarşılıqlı münasibәtlәrinin inkişafı,fәaliyyәt qanunauyğunluqları sisteminin tәdqiqi
Tәhsilin şәxsiyyәtlә qarşılıqlı münasibәtlәrinin inkişafı,fәaliyyәt qanunauyğunluqları sisteminin tәdqiqi
Tәhsilin sosial tәbәqәylә qarşılıqlı münasibәtlәrinin inkişafı,fәaliyyәt qanunauyğunluqları sisteminin tәdqiqi

563 D.Homansa görә sosial institutlarınmahiyyәtini açıqlayan amillәr
Siyasi,iqtisadi,mәnәvi
Strukturfunksional,mәnәvi
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•

Mәnәvi,mәdәni,ictimai
Psixoloji,tarixi,strukturfunksional
psixoloji,siyasi,mәnәvi

564 İqtisadi institutlara aiddir

•

Nigah,ailә,mülkiyyәt
Dövlәt,ordu,vergi
Tәhsil,mәdәniyyәt,siyasәt
Әmәk bölgüsü,mülkiyyәt,vergilәr
Mülkiyyәt,mәdәniyyәt,partiya

565 Mәnәvi sahәdә fәaliyyәt göstәrәn sosial institutlara aiddir

•

Mәdәniyyәt,mülkiyyәt,kütlәvi kommunikasiya
Mülkiyyәt,vergi,iqtisadiyyat
Tәhsil,nigah,ailә
Tәhsil,mәdәniyyәt,kütlәvi kommunikasiya
Dövlәt,partiya,ordu

566 Spenserә görә sosial institutların növlәri

•

Tәnzimlәyici,siyasi,dini institutlar
Dini,bölgü,siyasi institutlar
İqtisadi,bölgü,siyasi institutlar
Qohumluq ,iqtisadi,tәnzimlәyici institutlar
Qohumluq,nigah,ailә institutları

567 Siyasi idarәetmәnn xüsusi növü olan totalitar dövlәt nә zaman meydana gәlmişdir?

•

heç biri
XVIII әsr
XIX әsr
XX әsr
XVII әsr

568 M.Veberә görә legitimlik hansı amillәrә әsaslanmalıdır?

•

heç birinә
avtoritar liderә vә әnәnәyә
әnәnәyә vә harizmaya
әnәnәyә, harizmaya, rasional seçimә
rasional seçimә vә harizmaya

569 Siyasi institutların tәşәkkülü öz başlanğıcını siyasi sistemin hansı elementinin tәşәkkülündәn
götürmüşdür?

•

heç biri
siyasi sistem
dövlәt
siyasi hakimiyyәt
siyasi elita

570 Siyasәtin sosiologiyası xüsusi bilik sahәsi kimi neçәnci ildә formalaşmışdır?

•

XX әsrin birinci yarısı
XX әsrin 3040cı illәri
XX әsrin 2030 illәri
XX әsrin 3050ci illәri
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XX әsrin ikinci yarısı

571 Siyasi sosiologiyanın әsas predmetini nә tәşkil edir?

•

heç biri
siyasәt
dövlәt
siyasi hakimiyyәt
beynәlxalq siyasәt

572 Sosiologiyanın siyasәt vә siyasi münasibәtlәri öyrәnәn qolu necә adlanır?

•

heç biri
sosialsiyasi struktur
mәnәvisiyasi sosiologiya
siyasi sosiologiyasi
siyasiiqtisadi struktur

573 Bütün sosial institutların onlar haqqında ümumi tәsәvvür yaradan әlamtlәri hansıdır?

•

heç biri
sosialmәdәni әlamәtlәr
sosialetnik әlamәtlәr
mәdәnisimvolik әlamәtlәr
mәnәvisimvolik әlamәtlәr

574 Öz tәrkibindә dini, tәhsili vә sözün әsl mәnasında mәdәniyyәti әhatә edәn sosial institutlar necә adlanır?

•

hamısı
siyasi institutlar
iqtisadi institutlar
mәdәniyyәt institutları
nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar

575 Әmtәәlәrin vә xidmәt növlәrinin istehsalını vә bölgüsünü tәnzim edәn sosial institutlar necә adlanır?

•

hamısı
mәdәniyyәt institutları
siyasi institutlar
iqtisadi institutlar
nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar

576 Hakimiyyәtin hәyata keçirilmәsini vә hakimiyytlә bağlı münasibәtlәri tәnzim edәn sosila institutlar necә
adlanır?

•

hamısı
mәdәniyyәt institutları
iqtisadi institutlar
siyasi institutlar
nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar

577 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial nstitutların növlәrinә aiddir?

•

siyasi institutlar
mәdәniyyәt institutları
iqtisadi institutlar
hamısı
nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar

81/99

21.12.2016

578 Sosial institutun formalaşmasına sәbәb olan başlıca amil hansıdır?

•

sosial tәbәqә
sosial mәnafe
sosial maraq
sosial tәlәbat
sosial qrup

579 Sosiologiyada insanların fәaliyyәtinin bu vә ya digәr tәrәfini tәnzim edәn, onların rol vә statuslarını
müәyyәn sistem halina salan normaların, qaydaların vә simvolların sabit kompleksi necә adlanır?

•

sosial stratifikasiya
sosial qrup
sosial struktur
sosial institute
sosial tәbәqә

580 Tәlәbәlәri kollegial,peşәkar,akademiklәr,nonkonformist kimi qruplarda birlәşdirәn sosioloq

•

L.Şteyn
Q.Moska
H.Spenser
Martin Trou
V.Pareto

581 İnsan kapitalı nәzәriyyәsinin banisi

•

Smelzer
Kont
Caster
Veber
Parsons

582 Tәhsilin sosiologiyasının әsasını qoymuşdur

•

Dyürkheym,Mid
Sorokin,Veber
Smelzer,Dyürkheym
E.Dyürkheym vә M.Veber
Mid,Parsons

583 Sosiumum nәdir

•

Sosial olanın institutlaşma aspekti
İqtisadi olanın institutlaşma aspekti
Siyasi olanın institutlaşma aspekti
İctimai olanın institutlaşma aspekti
Sosialsiyasi olanın institutlaşma aspekti

584 Sosial institutların struktur elementlәrini müәyyәnlәşdirmişdir

•

M.Veber
Y.Sepanskiy
P.Sorokin
M.Trou
E.Dyürkheym

585 D.Homansın nәzәriyyәsinә görә ,sosiologiyada sosial institutların izahı vә әsaslandırılmasının neçә tipi
mövcuddur?

•
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•

4
3
5
2
7

586 Müasir sosioloq Yan Sepanskiy sosial institutların neçә struktur elementlәrini ayırır?

•

2
5
4
3
7

587 Sosial institutların cәmiyyәtdә yerinә yetirdiklәri neçә funksiyası vardır?

•

6
3
5
4
3

588 Sosial institutun neçә әn ümumi әlamәtlәri vardır?

•

6
3
2
4
7

589 İqtisаdi tәsisаtlаra aiddir

•

Gündәliк insаnlаrаrаsı tәmаsı, коntакtlаrı nizаmlаyаn bu tәsisаtlаr qаrşılıqlı аnlаşmаnı аsаnlаşdırır, gündәliк
һәyаtın "һаmаr" gеdişini müәyyәnlәşdirir.
hökumәt, pаrlаmеnt, pоlis, siyаsi pаrtiyаlаr vә i. а. kimi tәsisаtlаr dахildir
hаkimiyyәtin qurulmаsı vә müdаfiәsi ilә bаğlı tәsisatlardır
sözün dаr mәnаsındа ictimаi tәsisаtlаrdır
Cәmiyyәtin maddi bazası әsasında formalaşır.

590 Spenser sosial institutların neçә növünü fәrqlәndirir?

•

9
6
3
2
5

591 İnstitut anlayışı sosiologiyaya hansı elmdәn gәlmişdir?

•

tarix
hüquqşünaslıqdan
fәlsәfә
psixologiya
politologiya

592 Sosialogiyanın sosial institut olan tәhsil sistemini, onun fәaliyyәt vә inkişaq qanunauyğunluqlarını,
cәmiyyәtlә qarşılıqlı tәsirini öyrәnәn sahәsi necә adlanır?
elmin sosiologiyası
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•

heç biri
mәdәni sahәnin sosiologiyası
mәnәvi sahәnin sosiologiyası
tәhsilin sosiologiyası

593 Kişi vә qadın arasında cәmiyyәt arasında cәmiyyәt tәrәfindәn tәsdiqlәnәn vә onların birbirinә vә onların
birbirinә vә onların uşaqlarına nәzәrәn hüquq vә vәzifәlәrini tәnzimlәyәn münasibәtlәr forması necә
adlanır?

•

heç biri
boşanma
Nigah
ailә
dini nigah

594 Sosial institut kimi nigahın mahiyyәti

•

Qadın vә kişinin cәmiyyәtdәki funksiyalarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Qadın vә kişinin cinsi hәyatının rәsmi qaydaya salınması,valideyin vә hәyat yoldaşı vәzifәlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi
Qadın vә kişinin cinsi hәyatının rәsmilәşdirilmәsi
Qadın vә kişinin vәzifәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Qadın vә kişinin cәmiyyәtdә rolunun müәyyәnlәşdirilmәsi

595 Punaula ailәsinin xarakterik xüsusiyyәtlәri

•

Ataanalarla,övladlar arasında cinsi әlaqәnin qadağan olunması
Bir ananın övladları arasında cinsi әlaqәnin qadağan olunması
Qan qohumları arasında cinsi әlaqәnin qadağan olunması
Bir atadan olmuş övladlar arasında cinsi әlaqәnin qadağan olunması
Bacı  qardaşlar arasında cinsi әlaqәnin qadağan olunması

596 Qan qohumluğuna әsaslanan ailәnin xarakterik xüsusiyyәtlәri

•

Ümumi әrlәr vә ümumi arvadlar anlayışının mövcudluğu
Ata vә analarla övladlar arasında әrarvad münasibәtlәrinin qadağan olunması
Bir anadan olmuş övladlar arasında әrarvad münasibәtlәrinin qadağan olunması
Övladlar arasında әrarvad münasibәtlәrinin qadağan olunması
Bir atadan olmuş övladlar arasında әrarvad münasibәtlәrinin qadağan olunması

597 Ailәnin funksiyalarına aiddir

•

rekreativ,praktiki,sosiallaşma
Nәsilartırma,tәrbiyәetmә,tәsәrrüfatiqtisadi,rekreativ,komunikativ,tәnzimlәyici
Nәsilartırma,nәzarәt,idraki,rekreativ
Nәsilartırma,tәrbiyәetmә,tәnzimlәyici,ideoloji
Sosiallaşma,tәsәrrüfatiqtisadi,rekreativ,komunikativ,

598 Ümumi qәbul edilmiş mәdәniyyәt normalarından fәrqlәnәn sәrvәtlәrә, davranış nümunәlәrinә, geyim
tәrzinә, ünsiyyәt formasına malik olan hansı mәdәniyyәtә aiddir

•

Submәdәniyyәt
Әks mıdәniyyәt
Milli mәdәniyyәt
Supermәdәniyyәt
Dini mәdәniyyәt

599 Hisslәrә üstünlük verilmәsi intelllektin itmәsi, öz hәrәkәtlәrinә görә şәxsi mәsuliyyәt daşımamaq hansı
mәdәniyyәtә aiddir?

•
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•

Siyasi mәdәniyyәt
Kütlәvi mәdәniyyәt
Sosial mәdәniyyәt
Super mәdәniyyәt
Sub mәdәniyyәt

600 Mәdәniyyәtin hansı funksiyası cәmiyyәtin sosial qrupun vә şәxsiyyәtin özünәdәrketmә üsulunu
müәyyәn edir?

•

Sәrvәtyönlü
Humanist
Komunikativ
Tәrbiyәvi
İdraki

601 Mәdәniyyәtin hansı funksiyası insanın yaradadıcı potensialını inkişaf etdirir?

•

İdraki
İnformativ
Kommunikativ
Humanist
Normativ

602 Maddi vә texnoloji tәrәqqi nәyi әks etdirir?

•

İdeologiya
Siyasәt
Mәdәniyyәt
Sivilizasiya
Din

603 Mәnәvi vә maddi sәrvәtlәrin mәcmusu necә adlanır?

•

Siyasәt
İdeologiya
Sivilizasiya
Mәdәniyyәt
Din

604 Mәdәniyyәt anlayışının meydana gәlmәsi hansı әsrә tәsәdüf edir?

•

VVI
VIVII
XIXXX
XVIIXVIII
VIIVIII

605 İnsanın dini tәsirdәn azad olması necә adlanır?

•

heç bir
sosiallaşma
stratifikasiya
Sekulyarizasiya
mobillik

606 Sosiologiyada dini şüur,dini fәaliyyәt,dini münasibәtlәr, dini istitutlar vә tәşkilatlar hansı mәnada
müәyyәn edilir?
dinin tiplәri
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•

dinin funksiyaları
dinin xüsusiyyәtlәri
dinin strukturu
dinin tәriqәtlәri

607 İnsanların mәnәviәxlaqi sәrvәtlәrә yönümlüyünün artırılmasına, onların düzgünlük, tәmizlik,
әmәksevәrlik ruhunda tәrbiyә edilmәsi işinә xidmәt edәn dini funksiyanı göstәrin.

•

Tәsәlliverici
İdarәetmә
Proqnozlaşdırma
Mәnәvi tәrbiyәvi
İdeoloji

608 Geniş әhali kütlәlәrinә tәsir göstәrәrәk onların sosialsiyasi dünyagörüşünün formalaşmasına xidmәt
edәn dini funksiya hansıdır?

•

Tәsәlliverici
Tәnzimedici
Mәnәvitәrbiyәvi
İdeoloji
Dünyagörüşü

609 İbtidai insanların müxtәlif fövqaltәbii qüvvәlәrә inamı öz әksini dinin hansı ilkin primitiv formalarında
tapdı?

•

fetişizm, buddizm, islam
xristianlıq, totemizm, islam
animizm, islam, xristianlıq
animizm, fetişizm, totemizm
buddizm, animizm, xristianlıq

610 Sosial münasibәtlәrin tәrkib hissәsi olub, insanların dini fәaliyyәti prosesindә onların dini şüuruna
uyğun olaraq tәşәkkül tapan münasibәtlәri necә adlanır?

•

heç biri
mәnәvi münasibәtlәr
sosial münasibәtlәr
dini münasibәtlәr
mәdәni münasibәtlәr

611 Dini fәaliyyәtin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

•

heç biri
dini vә mәrasim
rasional vә irrasional
kult vә kultdankәnar
magiya vә cadugarlıq

612 İslam dini hәr bir dindar müsәlmanın qarşısında neçә әsas vәzifә qoyur?

•

4 әsas vәzifә
7 әsas vәzifә
8 әsas vәzifә
5 әsas vәzifә
10 әsas vәzifә

613 Müxtәlif canlıların müqәddәslәşdirilmәsi necә adlanır?
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•

İudaizm
Fetişizm
Animizm
Totemizm
Buddizm

614 Aşağıdakılardan hansı dini cәrәyanlar dünya dinlәri hesab olunur

•

Xristianlıq, Provoslav, Katolik
İslam,İudaizm,Budduzm
Protestantizm, İslam, Budduzm
Buddizm,Xristianlıq İslam
İudaizm, Katolik, Pravoslav

615 Hansı tәlimә görә maddi varlıq daim sükunәt halında olan mistik varlığın tәzahürüdür?

•

Katolik
Xristianlıq
İslam
Buddizm
Pravoslav

616 Dinin strukturu hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

dini fәaliyyәt, dini tәşkilatlar
dini şüur, dini tәşklatlar
heç biri
dini şüur, dini fәaliyyәt, dini tәşkilatlar
dini şüur, dini fәaliyyәt

617 Qәrb sosiologiyasında dini fenomenlәrin öyrәnilmәsindә hansı sәviyyәlәri fәrqlәndirmәk olar?

•

elmi vә metofizik
nәzәri vә emprik
heç biri
rasional vә irrasional
elmi vә dini

618 Dinin kollektiv tәsәvvür kimi öyrәnilmәsi әnәnәsi kimin adıyla bağlıdır?

•

Veber
Dürkheym
Kont
Spenser
Zimmel

619 Buddizm neçәnci әsrdә meydana gәlib?

•

B.e. әvvәl XIX әsrdә
B.e. әvvәl VI әsrdә
B.e. әvvәl V әsrdә
B.e. әvvәl VIII әsrdә
B.e. әvvәl VII әsrdә

620 Hansı dini tip öz әksini sitayişlәrdә tapır?

•

tarixi
Primitive
ilk modern
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modern
arxaik

621 Müxtәlif dövrlәrdә meydana gәlәn vә tez unudulan dinlәr.

•

primitiv
arxaik
tarixi
modern
ilkmodern

622 Dinin hansı funksiyası insana axirәt xoşbәxtliyi haqqında tәsәvvür yaradır?

•

Dünyagörüşü
Tәsәlliverici
Mәnәvitәrbiyәvi
İdarәetmә
İdeoloji

623 İslam dini hәr bir dindar müsәlmanın qarşısında neçә әsas vәzifә qoyur?

•

6
5
3
2
7

624 Roma imperiyası iki yerә parçalandıqdan sonar xristianlıqda neçә cәrәyan әmәlә gәldi?

•

1
2
3
5
9

625 Nirvanaya çatmağın yolu neçә hәqiqәti dәrk etmәkdәn keçir?

•

3
4
6
7
2

626 Müxtәlif dövrlәrdә meydana gәlәn vә tez unudulan dinlәr hansıdır?

•

Animizm
tarixi
İudaizm
Buddizm
Fetişizm

627 Hansı dini tip öz әksini müxtәlif ayinlәrin icrasında biruzә verir?

•

Animizm
Fetişizm
Buddizm
İudaizm
arxaik
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628 Mәşhur amerikan sosioloqu Bellahın fikrincә dini tәsәvvürlәr vә baxışlar neçә әsas mәrhәlәdәn
keçmişdir ?

•

7
6
3
5
2

629 Dini xalq üçün tiryәk adlandıran alim kimdir?

•

E.Teylor
K.Marks
F.Engels
Spinoza
Volter

630 Dini tәfәkkür tәrzi ,dini şüur özünü neçә sәviyyәdә büruzә verir?

•

1
9
2
3
5

631 Elmi әdәbiyyatlarda dinin neçә strukturu müәyyәn edilir?

•

9
4
3
6
2

632 Bәşәriyyәtin tarixi tәkamülü nöqteyi nәzәrindәn dinlәrin neçә әsas qrupunu göstәrmәk olar?

•

6
2
9
5
4

633 Protestant әxlaqı vә kapitalizmin ruhu әsәri kimә mәxsusdur?

•

Ş.Bros
M.Veber
E.Teylor
Volter
Spinoza

634 Din haqqında yazılan AntiDürinq adlı әsәr kimә mәxsusdur?

•

V.Bosman
F.Engels
Ş.Bros
Spinoza
Volter

635 Totem Şimali Amerika hindularının dilindә nә demәkdir?
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•

onun әrazisi
onun qәbilәsi
onun tayfası
onun millәti
onun icması

636 Fetişizm anlayışını ilk dәfә XVIII әsrin әvvәllәrindә hansı alim işlәtmişdir?

•

E.Teylor
V. Bosman
Ş.Bros
Spinoza
Volter

637 Animizm anlayışını elmә kim gәtirmişdir?

•

V.Bosman
E.Teylor
Ş.Bros
Spinoza
Volter

638 Gәlәcәk haqqında informasiya aşağıdakı biliklәrә әsaslanır

•

dini, fәlsәfi, psixolji, adi
elmi vә qeyrielmi, intuitiv, adi, dini
elmi, mәntiqi, psixoloji, intuitiv
fәlsәfi, bioloji, psixoloji, tarixi
tarixi, fәlsәfi, elmi vә qeyri elmi

639 Müasir texnologiyaya, ekoloji tәmiz iqtisadiyyata, yeni enerji mәnbәlәrindәn istifadәyә hansı nәzәriyyә
tәrәfdarları ümid bәslәyirlәr

•

konvergensiya nәzәriyyәlәri
elmitexniki nikbinlik nәzәriyyәsi
sosial rol nәzәriyyәsi
texnokratik cәmiyyәt nәzәriyyәsi
sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi

640 Proqnozlaşdırılma insan hәyatının hansı sahәlәrini әhatә edir

•

peşәixtisas, sosialmәnәvi, iqtisadipsixoloji
iqtisadisiyasi, elmitexniki, sosialmәdәni, sosialpsixoloji, sosialdemoqratik
sosialdemoqrafik, sosialsiyasimәnәviideoloji
elminәzәri, sosialsiyasi, siyasipsixoloji, sosialdemoqrafik
mәnәvimәdәni, iqdisadisiyasi, sosialiqtisadi, sosialpeşә

641 Proqnozların irәli sürülmәsinin әsas sәbәbi budur

•

praktiki tövsiyyәlәrin tәklif olunması üçün
cәmiyyәtin elmi surәtdә idarә olunmasına kömәk üçün
gәlәcәkdә arzu olunmaz nәticәlәrin qarşısını almaq üçün
fövqәladә hallarda konkret tәdbirlәr görülmәsi üçün
ictimaisiyasi proseslәrin düzgün istiqamәtlәndirilmәsi üçün

642 Uzunmüddәtli proqnoz nә qәdәr vaxt üçündür

•

710 ilә qәdәr
515 ilә qәdәr
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2530 ilә qәdәr
25 ilә qәdәr
1015 ilә qәdәr

643 Proqnozlaşdırma neçә mәrhәlәdәn keçir

•

ilkin, ara, son
birbaşa,bilavasitә, konkret
dolayı, bilavasitә, uzaq gәlәcәk hәqqında
bilavasitә, gözdәn keçirmә, uzaq gәlәcәk haqqında
başlanğıc, orta, konkret

644 Proqnozlaşdırma prosesinin hansı tәrәflәrini ayırmaq mümkündür

•

rasional vә irrasional
mәntiqi vә qeyrimәntiqi
elmi vә praktiki
nәzәri dәrkedici vә idarәedici
nәzәrimәntiqi vә elmiidarәedici

645 Proqnozlaşdırma nә demәkdir?

•

gәlәcәyin elmi yolla modelinin qurulmasıdır
bәşәriyyәtin inkişafı modelinin irәli sürülmәsi demәkdir.
gәlәcәk haqqında gümanlar
gәlәcәyi görmәk, gәlәcәyi söylәmәk
gәlәcәk haqqında ehtimal

646 Hansı sosioloq proqnozlaşmanın metodlarını әhәmiyyәtinә görә hazırlamışdır

•

N.Smelzer,
C.Devis,
A.İnkels,
E.Yanq
C.Helbreyt,

647 Dünyanın öz inkişafında tәbii artım hәddinә çatdığını kim iddia etmisdir?

•

R.Darendorf,
P.Sorokin
D.Koen,
Cey Forrester
C.Homans,

648 Gәlәcәk haqqında çoxlu proqnozların meydana gәlmәsi nә vaxta tәsadüf edir

•

XX yüzilliyin 30cu illәrinә
XX yüzilliyin 30cu illәrinә
XX yüzilliyin 70ci illәrinә
XX yüzilliyin 60cı illәrinә
XIX yüzilliyin 80cı illәrinә

649 Futurologiya elmi nәyi öyrәnir?

•

sosialiqtisadi problemlәri
dünyanın hazırkı durumunu
mәnәvisiyasi problemlәri
bәşәriyyәtin inkişaf perspektivlәrini
cәmiyyәtin sosial problemlәri
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650 Bu vә ya digәr hadisәnin ,prosesin gәlәcәkdә mümkün ola bilәn vәziyyәtini müәyyәn edәn proqnoz necә
adlanır?

•

Hipoteza
Futurum
Öncәgörmә
axtarış
Güman

651 Sosiologiya elmi proqnozun neçә әsas tipini fәrqlәndirir?

•

8
2
3
4
6

652 Gәlәcәk haqqında iformasiya hansı biliklәrә bölünür?

•

adi,siyasi,iqtisadi
fәlsәfi,iqtisadi,әrazi yeri
siyasi,iqtisadi,yaş
intuitiv,adi,dini
bilik,sәmәrәlilik,әmәkdaşlıq vә mәsuliyyәt

653 Ekoloji böhranın hәll edilmәsi prosesindә bütün dünya ekoloqlarının fәaliyyәtinin mәnәvi bazasını
aşağıdakı anlayışların hansı tәşkil edir?

•

әrazi yeri iqtiadi ,yaşayış yeri
tәhsil,iqtisadi,fәlsәfi
siyasi,iqtisadi,yaş
bilik,sәmәrәlilik,әmәkdaşlıq vә mәsuliyyәt
fәlsәfi,iqtisadi,әrazi yeri

654 Yer kürәsinin hava vә su hövzәsinin çirklәnmәsi ekoloji böhranın hansı anlayışına aiddir?

•

növlәri
vәzifәsi
strukturu
әlamәti
funksiyası

655 Ekoloji böhranın neçә әsas әlamәtlәri vardır?

•

8
2
3
5
6

656 Qapalı dairә әsәri kimә mәxsusdur?

•

E.Teylor
Spinoza
F.Engels
Komponera
Volter

657 Qlobal cәmiyyәti başqa adla necә adlandırmaq olar?
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•

Mәdәni cәmiyyәt
Ekoloji cәmiyyәt
İqtisadi cәmiyyәt
Bütöv cәmiyyәt
Siyasi cәmiyyәt

658 Tәrkisilah vә konversiyanın tәtbiq olunması sosial ekologiyanın hansı anlayışına aiddir?

•

növlәri
vәzifәsi
strukturu
әlamәti
funksiyası

659 Sosial ekologiyanın neçә әsas vәzifәlәri vardır?

•

6
7
4
3
2

660 Riode Janeyroda keçirilәn ekolji konqres neçәnci ildә dinlәnildi?

•

1998
1992
1995
1993
1997

661 Ekoloji böhranın әmәlә gәlmәsinin neçә mühüm sәbәbi vardır?

•

5
6
2
4
9

662 İnsan biosferaya tәsir edәrәk ,onu yeni keyfiyyәt vәziyyәtinә gәtirirbu nә demәkdir?

•

ekologiya
biosfera
sosiosfera
texnosfera
noosfera

663 Hamının әtraf mühitin qorunmasına qayğı ğöstәrmәsi

•

Ekoloji proses
Ekoloji tәşkilat
Ekoloji şüur
Ekoloji hәrә kat
Ekoloji böhran

664 İnsanın vә onun genetik fondundan vә bütövlükdә cәmiyyәt üzvlәrinin müdafiәsi, onların sağlam olması
vә tәrәqqi etmәsi üçün şәraitin yaradılması nәyә aiddir

•

Sosial ekologiyanın obyekti
Sosial ekologiyanın funksiyası
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Sosial ekologiyanın vәzifәsi
Sosial sosial ekologiyanın subyekti
Sosial ekologiyanın formaları

665 Aşagıdakılardan hansı sosial ekologiyanın funksiyasına aiddir?

•

Sivilizasiyanın qorunması vә ekoloji böhranın qarşısının alınması
Sivilizasiyanın vә hәyatın qorunması naminә Yer kürәsindә ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
Sosiologiyanın vә yer kürәsinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
Hәyatın qorunması naminә ekoloji tarazlığın tәmin edilmәsi
Yer kürәsindә suyun vә әtraf mühitin cirklәnmәsinin qarşısının alınması

666 İnsan fәaliyyәtini tәdqiq etmәklә sosial ekologiya özündә hansı mühitlәri birlәşdirir?

•

tәbii vә siyasi
sosial vә mәdәni
siyasi vә texniki
tәbii vә sosial
iqtisadi vә texniki

667 Cәmiyyәt vә tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәlәrini vacib ünsürü.

•

Siyasәt
Ekologiya
Mәdәniyyәt
Texnika
Әmәk

668 Әtraf mühitin qorunması, qlobal problem kimi ilk dәfә hansı ekoloji konqresdә dinlәnildi?

•

Kopenhagendә
Qahirәdә
Kiotada
Riode Janeyroda
Misirdә

669 Ekoloji böhranın әmәlә gәlmәsinin mühüm sәbәblәri

•

әtraf mühitә tәzyiq, iqtisadi dәyişiklik
Sosialiqtisadi, atmosferin tәmizlәnmәsi
İqtisadi dәyişiklik, texnosferaya tәzyiq
İqlim dәyişikliyi, әtraf mühitә antropogen tәzyiq
İqlim dәyişikliyi, texnologiyaya tәzyiq

670 Tәbiәt bәşәriyyәtin inkişafında hansı ikili rol oynayır

•

İqtisadi inkişaf, texnikanın inkişafı
Mәdәniyyәtin formalaşması, texnikanın inkişafı
İnsanların yaşayışı, iqtisadi inkişaf
İstehsal üçün resurslar mәnbәyi, insanların yaşayış mühiti
Texnikanın inkişafı, mәdәniyyәtin inkişafı

671 Tәrkisilah vә konversiyanın tәtbiq olunması

•

Sosial ekologiyanın predmeti
Sosial ekologiyanın obyekti
Sosial ekologiyanın subyekti
Sosial ekologiyanın funksiyası
Sosial ekologiyanın vәzifәsi
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672 İlk dәfә olaraq ekologiya terminini işlәtmişdir

•

O.Kont
Z.Qumilyov
D.Vaqner
E.Gekkel
M.Beber

673 İlk dәfә olaraq, ekologiya termini neçәnci ildә irәli sürülmüşdür?

•

1970
1990
1860
1866
1971

674 Tәbiәt vә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı münasibәtlәr haqqında elmdir.

•

Sosial proseslәr
Sosial mәdәniyyәt
Sosial siyasәt
Sosial ekologiya
Sosial fәaliyyәt

675 Әks mәdәniyyәt termini kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

E.Teylor
Spinoza
F.Engels
T.Rozzak.
Volter

676 Cәmiyyәtdә mövcud hakim mәdәni sәrvәtlәrә qarşı çıxan submәdәniyyәt necә adlanır?

•

Әnәnә
Mәdәniyyәt
Etalon
әks mәdәniyyәt
Norma

677 Gәnclәrin submәdәni fәallıqları aşağıdakı hansı amillәrdәn keçir?

•

әrazi yeri iqtiadi ,yaşayış yeri
tәhsil,iqtisadi,fәlsәfi
siyasi,iqtisadi,yaş
tәhsil,yaş,yaşayış yerindәn
fәlsәfi,iqtisadi,әrazi yeri

678 ali mәdәni sәrvәtlәrә malik olan 

•

әks mәdәniyyәt
kütlәyә
publikaya
elitaya
kütlәvi cәmiyyәt

679 –bәzi şeylәri başa düşәn—
әks mәdәniyyәt
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•

elitaya
kütlәyә
publikaya
kütlәvi cәmiyyәt

680 Görkәmli sosioloqlar Tarda vә Lebona görә cәmiyyәt heçnә başa düşmәyәn

•

kütlәyә
kütlәvi cәmiyyәt
elitaya
publikaya
әks mәdәniyyәt

681 Mәdәniyyәtin inkişafında elm vә texnologiyanın neçә keyfiyyәt sıçrayışının böyük rolu olmuşdur?

•

9
4
6
3
5

682 Sosioloqlar mәdәniyyәtin inkişafında neçә qanunauyğunluqları göstәrir?

•

6
2
3
4
7

683 Hansı mәdәniyyәt elementi insanın can atdığı mәqsәdlәrin әldә olunması üçün qәbul etdiyi inamlar
sistemidir?

•

anlayışlar sistemi
funksional sistem
münasibәtlәr sistemi
sәrvәtlәr sistemi
qaydalar sistemi

684 Ayrıayrı mәdәniyyәtlәr bizi әhatә edәn gerçәkliyә ,Yerә,Göyә vә s.yanaşma nümayiş etdirәn
mәdәniyyәt elementi necә adlanır?

•

qaydalar sistemi
sәrvәtlәr sistemi
anlayışlar sistemi
münasibәtlәr sistemi
funksional sistem

685 Dillә bağlı olub bizә әtraf alәm haqqında mәlumat verәn mәdәniyyәt elementi necә adlanır?

•

funksional sistem
sәrvәtlәr sistemi
münasibәtlәr sistemi
anlayışlar sistemi
qaydalar sistemi

686 Mәşhur antropoloq U.Qudenau mәdәniyyәtin neçә әsas elementdәn ibarәt olduğunu hesab edir?
6
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•

3
4
7

687 Mәdәniyyәtin neçә funksiyası fәrqlәndirilir?

•

8
3
4
6
5

688 Fәrdә daxili tarazlığı tәmin edәn vә onda vәzifә ,borc duyğusunu doğuran , habelә qrup daxili
hәmrәyliyi saxlamaq üçün zәruri olan vә s.predmetlәr necә adlanır?

•

Әnәnә
Mәdәniyyәt
Etalon
Dәyәr
Norma

689 Öz tәrkibindә dini, tәhsili vә sözün әsl mәnasında mәdәniyyәti әhatә edәn sosial institutlar necә adlanır?

•

Dini institutlar.
iqtisadi institutlar
siyasi institutlar
mәdәniyyәt institutları
Sosial institutlar

690 Onun şәxsi davranış modellәrinin,fәaliyyәt üsullarının,bu fәaliyyәtin mәhsullarının,onun çox vaxt
başqalarına mәlum olmayan ideya vә fikirlәrinin mәcmusudur anlayışı necә adlanır?

•

maddi mәdәniyyәt
super mәdәniyyәt
siyasәt
fәrdi mәdәniyyәt
әks mәdәniyyәt

691 Şәxsi mәdәniyyәt hansı mәdәniyyәt çәrçivәsindә mövcud olur?

•

kütlә mәdәniyyәti.
toplum mәdәniyyәti
fәrdi mәdәniyyәt.
qrup mәdәniyyәti.
şәxsi mәdәniyyәt.

692 Tәbiәt tәrәfindәn verilmәyәn ,insan fәaliyyәtinin mәhsulları olan bütün vasitәlәr başa düşülür tәrifi,
aşağıdakı anlayışların hansına aiddir?

•

maddi mәdәniyyәt
super mәdәniyyәt
siyasәt
mәdәniyyәt
әks mәdәniyyәt

693 Proqnozun işlәnib hazırlanmağı neçә mәrhәlәdәn keçir
6
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•

8
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7

694 İnsanların şüuruna vә fәaliyyәtinә tәsir edәn gәlәcәkdә güman edilәn mәnfi xarakterli hadisә vә
proseslәrin qarşısını almaq mәqsәdi güdәn proqnoz tipi necә adlanır

•

Hes biri
Xәbәrdaredici
Normativ
Analitik
Axtarış

695 Gәlәcәyin tәdqiqatda müxtәlif metodlar vә tәdqiqat vasitәlәri üsullarının dәyәrini idrakı әhәmiyәtinin
müәyyәn edilmәsi mәqsәdini hәyata keçirәn prqnoz tipi necә adlanır

•

Heç biri
Xәbәrdaredici
Analitik
Normativ
Axtarış

696 Bu vә ya digәr hadisәnin prosesin gәlәcәkdә mümkün ola bilәn vәziyyәtini müәyyәn edәn proqnoz tipi
necә adlanır

•

Hes biri
Axtarış
Normativ
Analitik
Xәbәrdaredici

697 Aşağıda qeyd olunanlardan hansı proqnozun tipinә aiddir

•

Normativ
Hamısı
Axtarış
Xәbәredic
Analitik

698 Tәtbiq olunan obyektin keçmişi haqqında mәlumata әsaslanaraq, onun xassәlәrini dәqiq
müәyyәnlәşdirәn, әlamәtlәrini vurğulayan, deduktiv vә tarixi tәhlil metodları әsasında onun modelini
hazırlayan proqnoz necә olmalıdır

•

hamısı
Bilavasitә
Heç biri
Uzaq gәlәcәk haqqında proqnoz
Gözdәn keçirilmә

699 İnsanın qabaqcadan hiss etmәsi necә adlanır

•

Adi
İntuitiv
Heç biri
Elmi
Dini

700 Mümkün olan ya da arzulanan perspektivlәrin, nәzәriyyәlәrin, qәrarların tәsviri dedikdә nәzәrdә tutulur
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•

Heç biri
Qabaqcadan xәbәr vermәk
futurologiya
Proqnoz
Qabaqcadan görmә

701 Bu vә ya digәr obyektin gәlәcәkdә mövcud olan nәzәriyyәsi haqqında elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış
mülahizәlәri necә adlanır

•

Hipoteza
Proqnoz
Öncәgörmә
Futurum
Güman

702 Gerçәkliyin qabağında әks etdirilmәsi nesә adlanır

•

Futurologiya
Hipoteza
Güman
Heç biri
Proqnozlaşdırma
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