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1. İstehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin xidmət işlərindən azad etmə hansı sahənin vəzifələrindən biridir?

• heyvandarliq sahələrinin
√ infrastruktur sahələrinin
• istehsal müəssisələrinin
• emal müəssisələrinin
• pambıqçılıq sahələrinin

2. Müəssisə səviyyəsində formalaşan və ona xidmət edən infrastruktur sahəsi necə adlanir

• İstehsal
• İnstitusional
√ Lokal
• Unikal
• Sosial

3. Maddi-texniki təchizat, yol nəqliyyatı və rabitə xidməti ASK-nın hansı sferasına xidmət göstərir?

• 1-ci sferaya
• 3-cü sferaya
√ bütün sferalara
• 4-cü sferaya
• 2-ci sferaya

4. Neçə əlamətə görə infrastruktur elementlərinin təsnifləndirmək olar?

• altı əlamətə görə
• səkkiz əlamətə görə
• beş əlamətə görə
√ dörd əlamətə görə
• yeddi əlamətə görə

5. Kompleks əmələ gətirən elementlər hansılardır?

• kooperativləşmə
√ infrastruktur
• texnologiya
• mexanikləşmə
• korporasiyalar

6. Maddi istehsal sahələrinin fəaliyyət göstərməsi üçün hansı sahənin inkişafı zərruridir?

• maddi-texniki təchizatın
• maddi nemətlər istehsalının
• istehsala xidmət etməyən sahələrin
√ xidmət sahələrinin
• maddi-texniki bazanın

7. Texnoloji və sosial xidmət sahələrinin inkişafının məcmusu nədir?

• maddi-istehsal sahələri
• meyvəçilik sahələri
• kartofçuluq sahələri
√ infrastruktur sahələri
• kənd təsərrüfatı sahələri

8. Hansı məhsulun artmasına iqtisadi kateqoriya kimi infrastruktur təsir edir?



• ümumi məhsulun
√ son məhsulun
• xalis məhsulun
• xalis gəlirin
• ümumi gəlirin

9. Heyvandarlıqda baytarlıq xidməti işlərinin təşkili hansı xidməti səciyyələndirir?

√ sahədaxili
• sahədən kənar
• sahə birləşdirən
• sahə altı
• sahəüstü

10. Funksional təyinatına görə ASK-nın əksər və ya bir neçə sahəsinə xidmət edən sahələr necə adlanır?

• sahədaxili infrastruktur
• sahə  üstü infrastruktur
• sahə altı infrastruktur
• sahələr infrastruktur
√ sahələrarası infrastruktur

11. Torpağın meliorasiyası tədbirlərini həyata keçirən təsərrüfat sistemi hansı infrastruktur səciyyələndirir?

√ regional infrastrukturu
• institusional infrastrukturu
• istehsal infrastrukturu
• xalq təsərrüfatı infrastrukturu
• sosial infrastrukturu

12. Ayrı-ayrı konkret əraziyə xidmət göstərən hansı infrastruktur sahəsidir?

• ərazi infrastrukturu
√ regional infrastrukturu
• rayon infrastrukturu
• meşə infrastrukturu
• müəssisə infrastrukturu

13. ASK infrastrukturunda funksional təyinatına görə birinci sferaya daxil olan xidmət sahələri hansılardır?

• yüngül və yeyinti sənaye sahəsi
• maşın və avadanlıqları istehsal edən sahələr
• məhsulların saxlanılmasına xidmət edən sahələr
• məhsulların daşınmasına xidmət edən sahələr
√ maşın və avadanlıqların texniki təmir, texniki xidmət müəssisələri

14. Lokal infrastruktura daxil olan ünsürləri müəyyənləşdirin

• nəqliyyat, elektrik təchizatı
√ maşın və avadanlıqların texniki təmiri üzrə müəssisələr
• maddi texniki təchizat
• zootexniki xidmət
• rabitə və informasiya

15. Bunlardan hansı regional infrastruktura aiddir?

• Azərbaycan Respublikasının infrastrukturu
• Emal müəssisələrinin infrastrukturu
√ Naxçıvan Muxtar Respublikasının infrastrukturu
• meşə təsərrüfatı infrastrukturu



• Kənd təsərrüfatının infrastrukturu

16. İstehsal infrastrukturu nəyə deyilir?

• işçi qüvvəsindən istifadəyə
√ istehsala xidmət edən sahələrə
• təkrar istehsal sahələrinə
• geniş təkrar istehsal sahələrinə
• kadr hazırlığına

17. İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya olub hansı məhsulun artmasına səbəb olur?

• təmiz məhsulun
• Xalis məhsulun
• Ümumi məhsulun
√ Son məhsulun
• cəmi məhsulun

18. Elektrikləşdirmə xidməti sahələri ASK infrastrukturunun hansı sferasında fəaliyyət göstərir?

• II
• IV
• V
√ I
• III

19. Baytarlıq xidmətinin daxil olduğu ASK infrastrukturunun sferası

• V
• VII
• III
√ I
• VI

20. Meliorasiya və irriqasiya xidməti funksional təyinatına görə  ASK-nın hansı sferasında fəaliyyət göstərir?

√ I
• III
• IV
• V
• II

21. Maşın və avadanlıqların texniki təmiri ASK infrastrukturunun hansı sferasına daxildir?

• VI
• V
• II
√ I
• VII

22. Aqrar-sənaye məhsullarının daşınması infrastrukturu neçənci sferasına daxildir?

• VI
• V
√ II
• III
• VII

23. Son məhsulun istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən xidmət sahələri ASK infrastrukturunun hansı sferasına daxildir?



• V
• VII
• IV
√ II
• VI

24. Torpaqların meliorasiya cəhətsən yaxşılaşdırılması xidməti xüsusiyyətinə görə hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• ASK-nın əksər və bir neçə sahəsinə
• sahələrarası
• sahədən kənar
• sahə əlamətinə görə
√ ASK-nın konkret bir sahəsinə

25. Xüsusiyyətinə görə ASK-nın konkret sahəsinə xidmət edən infrastruktur sahələri hansılardır?

• tikinti
• bədən tərbiyəsi
• təhsil
• səhiyyə
√ heyvandarlıq

26. Funksional təyinatına görə ASK-nın əksər sahəsinə xidmət edən sahələr

• su təchizatı
• aqrokimya
• meliorasiya
• informasiya
√ elektrik təchizatı

27. Şəki-Zaqatala zonasının infrastrukturu istehsala xidmət səviyyəsinə görə hansı infrastruktur sahəsinə aid edilir?

• istehsal
√ regional
• rasional
• proporsional
• sosial

28. Aqroservis şəbəkəsinin daxil olduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• regional
• institusional
• istehsal
√ lokal
• sosial

29. Gəncə-Qazax zonasının infrastrukturunun aid olduğu infrastruktur sahəsini göstərin

• kənd təsərrüfatı
• üzümçülük təsərrüfatı
• institusional
√ regional
• tikinti təsərrüfatı

30. ASK-nın infrastrukturu hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• neft təsərrüfatı
√ xalq təsərrüfatı
• kəndli təsərrüfatı
• icarə təsərrüfatı



• ev təsərrüfatı

31. İnfrastruktur funksional təyinatına görə hansı sahəyə xidmət edir?

√ k/t- na xidmətə görə
• x/t-na xidmətə görə
• iqtisadiyyata xidmətə görə
• emala xidmətə görə
• bitkiçiliyə xidmətə görə

32. Sahələrarası infrastruktur hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir?

√ xidmət əlamətinə
• istehsal əlamətinə
• istehsala təsir əlamətinə
• istehsalın təşkili əlamətinə
• sahə əlamətinə

33. İnfrastruktur hansı sahələrin fəaliyyət göstərməsi üçün zəruridir?

√ maddi istehsal sahələrinin
• maddi nemətlər sahələrinin
• təkrar istehsal sahələrinin
• istehsala xidmət etməyən sahələrin
• maddi texniki bazanın

34. Infrastruktur sözünün latınca mənası nə deməkdir?

• yan quruluş
√ alt quruluş
• şaquli quruluş
• yeni quruluş
• üst quruluş

35. İnfrastruktur təkrar istehsal prosesinin normal həyata keçməsinə xidmət edirmi?

√ xidmət göstərir
• heç bir əlaqəsi yoxdur
• əlaqə yaradır
• əhalinin təkrar istehsalına xidmət edir
• xidmət göstərmir

36. ərazi əlamətlərinə görə infrastrukturu müəyyənləşdirin

• kənd təsərrüfatı
√ xalq təsərrüfatı
• kommunal xidmət təsərrüfatı
• ev təsərrüfatı
• elevator təsərrüfatı

37. İnfrastrukturu əlamətə görə necə təsnifləşdirilir?

• təkrar istehsal a təsir dərəcəsinə görə
√ istehsal prosesinə təsir dərəcəsinə
• iş proseslərinə təsir dərəcəsinə
• əmək məhsuldarlığına təsir dərəcəsinə
• məhsulun maya dəyərinə təsir dərəcəsinə

38. Qablaşdırma xidməti hansı sahəyə xidmət edir?



√ emal sənayesinə
• toxuculuq sənayesinə
• kimya sənayesinə
• yerli sənaye sahəsinə
• yeyinti sənayesinə

39. Tədarük –satış hansı sənaye sahəsinə xidmət edir?

• yeyinti sənaye sahəsinə
√ emal sənaye sahələrinə
• tikinti və maşınqayırma sənaye sahələrinə
• toxuculuq sənaye sahələrinə
• yüngül sənaye sahələrinə

40. Aqrar sənaye kompleksinin sferalarına xidmət göstərən sahələr hansılardır?

• baytarlıq xidməti
• texniki təhlükəsizlik, texniki xidmət
√ maddi texniki təchizat, yol nəqliyyat, rabitə xidməti
• qablaşdırma xidməti
• süni mayalandırma zootexniki xidmət

41. Müəyyən ərazi üzrə istehsal fəaliyyətinə şərait yaraadan xidmət ünsürlərinin məcmusu necə adlanır

• Xalq təsərrüfatı
• Meşə təsərrüfatı
√ Regional
• Rayonal
• Kənd təsərrüfatı

42. İnfrastrukturun elementlərinin nəyə görə təsnifləşdirmək olmaz?

• miqdarına görə
√ konkret əlamətinə görə
• keyfiyyətinə görə
• mənşəyinə görə
• sayına görə

43. ASK infrastrukturunda ikinci sferaya daxil olan xidmət sahələri hansılardır?

√ son məhsulun istehsalçıya çatdırılmasını təmin edən xidmət sahələri
• ayrı-ayrı müəssisələrə xidmət göstərən sahələr
• nəqliyyat xidməti, elektrik təchizatı xidməti sahələri
• yol nəqliyyatı
• kənd təsərrüfatına zootexniki xidmət sahələri

44. Sahələrarası infrastruktur nəyə deyilir?

• iqtisadiyyatın bir sahəsinə xidmət edən  sahələrə
• tikinti-quraşdırma sahəsinə xidmət edən sahələrə
√ ASK-nın əksər və ya bir çox sahələrinə xidmət edən sahələrə
• ASK-nın bir sahəsinə xidmət edən sahələrə
• kənd təsərrüfatına xidmət edən sahələrə

45. Lokal infrastruktur nədir?

• iqtisadiyyatın bütün sahələrinə xidmət edən sahələr
√ müəssisə səviyyəsində formalaşan və ona xidmət edən sahələr
• rayon üzrə istehsal sahələrinə xidmət edən sahələr
• zona üzrə istehsal fəaliyyətinə xidmət edən sahələr



• ölkə üzrə istehsal sahələrinin fəaliyyətinə xidmət edən sahələr

46. İstehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölmələri hansılardır?

• əməyin mühafizəsi
• bufet dükanlar, hamam, duşxanalar
√ bitki mühafizəsi, baytarlıq, aqrokimya, texniki təmir, hüquq, elmi təminat, informasiya
• istirahət otağı, kurort və sanatoriyalar
• fəhlələri iş yerinə aparan nəqliyyat

47. Bitki mühafizəsi xidməti funksional təyinatına görə ASK infrastrukturunun neçənci sferasına daxildir?

• V
• VII
• III
√ I
• VI

48. İnformasiya xidmətinin funksional təyinatına görə ASK infrastrukturunun sferalarında yeri

• III
• V
√ I
• III
• VI

49. Su təchizatı xidməti ASK infrastrukturunun neçənci sferasında fəaliyyət göstərir?

• V
• IV
√ I
• III
• VI

50. ASK infrastrukturunun hansı sferasına texniki xidmət müəssisələri daxildir?

√ II
• VI
• III
• I
• V

51. Aqrar-sənaye məhsullarının satışının təşkili xidməti infrastrukturun hansı sferasına daxildir?

√ II
• V
• VI
• I
• III

52. Baytarlıq xidmətini sahə əlamətinə görə müəyyənləşdirin

• sahələraltı
• sahələrarası
√ sahədaxili
• sahələrüstü
• sahədənkənar

53. Funksional təyinatına görə ASK-nın bir neçə sahəsinə xidmət edir



√ yollar
• məhsulların saxlanılması
• anbar təsərrüfatı
• bitki mühafizəsi
• informasiya

54. Elektrik anbar təsərrüfatının daxil olduğu infrastruktur sahəsi

• institusional
• rasional
• proporsional
√ regional
• sosial

55. Təsərrüfat daxili yolların salınması hansı infrastruktur sahəsini səciyyələndirir?

• istehsal
• regional
√ lokal
• institusional
• sosial

56. Dağlıq Qarabağın infrastrukturu hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• kənd təsərrüfatı
√ regional
• lokal
• institusional
• emal təsərrüfatı

57. Sahədaxili infrastrukturun təyini

√ sahə əlamətinə görə
• sahə altı əlamətinə görə
• sahədən kənar əlamətinə görə
• sahələr üstü əlamətinə görə
• sahələrarası əlamətinə görə

58. Torpaqların meliorasiya cəhətdən yaxşılaşdırılması hansı xidmətə aid edilir?

• sahələrdə öz fəaliyyət
• sahələrarası
• sahələrin becərilməsi
• sahələrin təşkili
√ sahədaxili

59. ASK-nın konkret sahəsinə xidmət göstərən sahələr necə adlanır?

• yolların infrastrukturu
• sahələrarası infrastruktur
√ sahədaxili infrastruktur
• toxumçuluq infrastrukturu
• sahənin infrastrukturu

60. Lokal infrastruktur nəyə deyilir?

• məktəb infrastrukturuna
• kənd təsərrüfatı infrastrukturuna
• anbar təsərrüfatına
• meşə infrastrukturuna



√ müəssisə infrastrukturuna

61. İstehsalata xidmət göstərən sahələr necə adlanır?

√ istehsal infrastruktur
• proporsional infrastruktur
• rasional infrastruktur
• institusional infrastruktur
• sosial infrastruktur

62. ərazi əlamətinə və istehsala xidmət səviyyəsinə görə infrastrukturu müəyyənləşdirir

• istehsal
• rasional
√ regional
• proporsional
• institusional

63. İstehsal prosesinə təsir dərəcəsi üzrə infrastrukturu müəyyənləşdirin

• institusional
• rasional
• proporsional
• emosional
√ sosial

64. İnfrastruktur ünsürlərini konkret əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olarmı ?

• təsnifləşdirmək lazımdır
• təsnifləşdirmək olar
• təsnifləşdirmək mümkündür
• təsnifləşdirməyə ehtiyac yoxdur
√ təsnifləşdirmək qeyri –mümkündür

65. Yol-nəqliyyat təsərrüfatı sistemi ASK-nın hansı sferasına xidmət edir?

• altıncı sferaya
• ikinci sferaya
√ bütün sferalara
• üçüncü sferaya
• beşinci sferaya

66. Enerji təminatı ASK-nın hansı sahələrinə xidmət edir?

• ASK-nın ikinci sferasına
• ASK-nın beşinci sferasına
• ASK-nın üçüncü sferasına
√ ASK-nın bütün sferalarına
• ASK-nın birinci sferasına

67. İnfrastrukturunun əsas vəzifələrindən biri nədir?

• müəssisələrin işçilərinə yardım göstərmək
• müəssisələrin diqqətini istehsal prosesindən yayındırmaq
√ İstehsal müəssisələrinin fəaliyyətinə xidmət işlərindən azad etmək
• istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinə qarışmaq
• istehsal müəssisələrini maliyyələşdirmək

68. İnfrastruktur iqtisadi kateqoriya kimi hansı məhsulun artmasına xidmət edir?



√ son məhsulun
• ümumi gəlirin
• xalis məhsulun
• xalis gəlirin
• ümumi məhsulun

69. ASK-nın əksər və ya bir neçə sahələrinə xidmət edən infrastruktur necə adlanır

• Sahədənkənar  infrastruktur
• Sahəüstü infrastruktur
• Sahədaxili infrastruktur
√ Sahələrarası  infrastruktur
• Sahəaltı infrastruktur

70. Maşın və avadanlıqların texniki təmiri üzrə müəssisələr hansı infrastruktur sahəsinə aiddir

• Kənd təsərrüfatı infrastrukturu
• Bokal infrastrukturu
√ Lokal infrastrukturu
• Xalq təsərrüfatı infrastrukturu
• Meşə təsərrüfatı infrastrukturu

71. Müəssisə səviyyəsində xidmət göstərən infrastrukturu müəyyən edin:

• kənd təsərrüfatı infrastrukturu
• regional infrastrukturu
• portal infrastrukturu
√ lokal infrastrukturu
• xalq təsərrüfatı infrastrukturu

72. Ayri-ayri bölgələrin istehsalına xidmət səviyyəsinə görə infrastrukturu müəyyən edin:

• sahələrarası infrastruktur
• sahədaxili infrastruktur
√ regional infrastruktur
• bölgə infrastrukturu
• sahə infrastrukturu

73. İstehsal xidmət səviyyəsinə görə infrastrukturu müəyyən edin:

• fermer təsərrüfatı
• birgə təsərrüfatı
• sahə təsərrüfatı
√ xalq təsərrüfatı
• kənd təsərrüfatı

74. Xalq təsərrüfatı infrastrukturunu əlamətinə görə müəyyənləşdirin:

• səma əlamətinə görə
• istehsal əlamətinə görə
• regional əlamətə görə
√ ərazi əlamətinə görə
• yerli əlamətinə görə

75. İstehsal prosesinə təsir dərəcəsinə görə infrastruktur hansı sahələrə ayrılır?

• institusional
• transmilli
• emosional
√ istehsal-sosial



• proporsional

76. Sahə əlamətinə görə infrastruktur hansı sahələrə bölünür?

• sahəxarici
• sahə məhdudluğu
• sahəaltı
√ sahələrarası və sahədaxili
• sahələrüstü

77. Konkret sahələrin fəaliyyətinə xidmət edən sahə hansı infrastruktura aiddir

• Sahəüstü infrastrukturu
• Sahə münasibətləri  infrastruktur
√ Sahədaxili infrastruktur
• Sahələrarası infrastruktur
• Sahələraltı infrastrukturu

78. İstehsala xidmət etmək hansı infrastrukturun əsas vəzifəsidir

• Sosial
• İnstitusional
• Rasional
√ İstehsal
• Parasional

79. Son məhsulun istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən xidmət sahələri ASK infrastrukturunun neçənci sferasına daxildir

• Birinci sfera
√ İkinci sfera
• Beşinci sfera
• Dördüncü sfera
• Üçüncü sfera

80. Son məhsulun istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən sahələr ASM-in hansı sferasına daxildir?

√ ikinci sferaya
• birinci sferaya
• beşınci sferaya
• dördüncü sferaya
• üçüncü sferaya

81. Son məhsulun istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən xidmət sahəsi hansı sferaya aiddir?

• beşınci sferaya
• birinci sferaya
√ ikinci sferaya
• üçüncü sferaya
• dördüncü sferaya

82. Sahədaxili infrastruktur nədir?

√ konkret sahələrin fəaliyyətinə xidmət göstərən sahələr
• bitki mühafizəsi sistemi sahələri
• k/t sahələrinə xidmət göstərən sahələr
• ASK-nın bütün sahələrinə xidmət göstərən sahələr
• müxtəlif sahələrin fəaliyyətinə xidmət göstərən sahələr

83. Regional infrastruktur nəyə deyilir?



• k/t-nın sahələrinə fəaliyyətinə xidmət edən sahələrin məcmusuna
• emal müəssisələrin fəaliyyətinə xidmət edən sahələrin məcmusuna
√ Müəyyən ərazi üzrə istehsal fəaliyyətinə şərait yaradan  xidmət elementlərinin məcmusuna
• Bütünlükdə iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətinə xidmət edən sahələrin məcmusuna
• bitkiçilik sahələrinin fəaliyyətinə xidmət edən sahələrin məcmusuna

84. Xalq təsərrüfatı infrastrukturu nəyə deyilir?

• xalq təsərrüfatının kommunal xidmət sahələrini özündə əks etdirir
• xalq təsərrüfatının əhaliyə xidmət sahəsi sistemi
• xalq təsərrüfatının əksər sahələrinə xidmət edən sahələr
√ iqtisadiyyatın istehsal və  qeyri-istehsal sahələrinin səmərəli  fəaliyyətinə xidmət edən sahələr
• xalq təsərrüfatının sosial xidmət sahələrin özündə əks etdirir

85. İnfrastruktur maddi istehsalın hansı hissəsidir?

√ ayrılmaz hissəsi
• əksər hissəsi
• çox hissəsi
• əsas hissəsi
• az hissəsi

86. Aqrokimya xidməti ASK infrastrukturu sferalarında hansına mənsubdur?

• II
√ I
• VI
• V
• IV

87. Funksional təyinatına görə ASK infrastrukturunda nəqliyyat xidməti hansı sferaya mənsubdur?

• V
√ I
• V
• III
• II

88. Bilavasitə kənd təsərrüfatına göstərilən xidmət sahələri ASK-nın infrastrukturunun hansı sferasına daxildir?

• II
• VI
√ I
• IV
• III

89. Məhsulların saxlanması ASK infrastrukturunun hansı sferasına mənsubdur?

• VII
• III
√ II
• VI
• V

90. Funksional təyinatına görə ASK-nın infrastrukturu neçə sferadan ibarətdir?

• 7 sfera
√ 2 sfera
• 6 sfera
• 4 sfera



• 5 sfera

91. Funksional təyinatına görə ASK-nın bir neçə sahəsinə xidmət edir. Bu sahələr hansılardır?

√ nəqliyyat
• toxumçuluqla əlaqəli işlər
• meliorasiya
• bitki mühafizəsi
• zərərvericilərə qarşı mübarizə

92. Təsərrüfatlararası yolların inşası hansı infrastruktur xarakterizə edir?

√ müəssisə
• istehsal
• regional
• institusional
• sosial

93. Naxçıvan Muxtar Respublikasının infrastrukturunun daxil olduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• istehsal infrastrukturu
• sosial infrastruktur
• lokal infrastruktur
√ regional infrastruktur
• institusional infrastruktur

94. Vahid rabitə sisteminin daxil olduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• yol təsərrüfatı
• kəndli (fermer) təsərrüfatı
√ xalq təsərrüfatı
• kənd təsərrüfatı
• anbar elevator təsərrüfatı

95. Funksional təyinatına görə infrastrukturun təsnifləşdirilməsi

√ sferalara
• müəssisələr
• təşkilatlar
• qurumlar
• sahələrə

96. Sahələrarası infrastruktur ASK-nın hansı sahələrinə xidmət edir?

• aqrokimya
• meliorasiya
√ nəqliyyat, yollar, rabitə
• bitki mühafizəsi
• baytarlıq xidməti

97. İstehsal təyinatına və xüsusiyyətinə görə infrastrukturun təyinatı necə olur?

• sahələrarası yollar
• sahə daxilində əmək təşkili
√ sahələrarası və sahədaxili
• sahələrin birləşdirilməsi
• sahədaxili təşkili

98. İnfrastruktur məhsul istehsalı prosesində iştirak edirmi?



• iştirakı vacibdir
• iştirak edəcək
• iştirak edir
• iştirak etməlidir
√ iştirak etmir

99. İnformasiya, rabitə xidmətin ASK-nın hansı sferasına xidmət edir?

√ ASK-nın bütün sferalarına
• ASK-nın onuncu sferasına
• ASK-nın səkkizinci sferasına
• ASK-nın altıncı sferasına
• ASK-nın beşinci sferasına

100. İnfrastruktur nəyin inkişafının məcmusudur?

• kənd təsərrüfatı sahələrinin
• tərəvəzçilik sahələrinin
• maddi istehsal sahələrinin
√ texnoloji və sosial xidmət sahələrinin
• meyvəçilik sahələrinin

101. İnfrasturktura nə əmələ gətirən elementlər kimi baxmaq olar?

• sabitlik əmələ gətirən
• korporasiya əmələ gətirən
• kooperiya əmələ gətirən
• yarım komplekslər əmələ gətirən
√ kompleks əmələ gətirən

102. Bilavasıtə kənd təsərrüfatına xidmət göstərən sahələr hansı əsas sferanı bildirir?

• ikinci əsas sferanı
• altıncı əsas sferanı
• beşinci əsas sferanı
• dördüncü əsas sferanı
√ birinci əsas sferanı

103. Emal sənayesi sahələrinə xidmət göstərən sahələr hansılardır?

• iş proseslərinin mexanikləşdirilməsi
• innovasiya texnologiyasının təşkili
√ tədarük-satıç işlərinin təşkili
• ETT-i nailiyyətlərinin tədbiqi
• yeni texnologiyaların tədbiqi

104. Soyuducu-anbar təsərrüfatı hansı sənaye sahələrinə xidmət edir?

• mikrobiologiya sənayesi sahəsinə
• İrriqasiya və melorasiya maşınları sənayesi sahələrinə
• qarışıq yem hazırlayan sənaye sahəsinə
• maşınqayırma sənayesi sahəsinə
√ emal sənayesi sahəsinə

105. əlamətə görə infrastrukturu təsnifləşdirin:

• iş prosesinə təsir dərəcəsinə görə
• məhsulun qiymətinə təsir dərəcəsinıə görə
• məhsulun maya dəyərinə təsir dərəcəsinə görə
√ istehsal prosesinə təsir dərəcəsinə görə



• əmək məhsuldarlığına təsir dərəcəsinə

106. Bufet və dükanlar hansı qrupda fəaliyyət göstərən xidmət sahəsinə aiddir?

√ müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• mərkəzi aparata xidmət göstərən sosial xidmət sahələrinə
• əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlar
• qəsəbədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• kənddə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə

107. Məqsədli təyinatına görə sosial infrastrukturun formalaşmasına mənbələri, yerləşdiyi ərazi, bütün obyekt və xidmətlərin istehsal
prosesində iştirakını neçə qrupa bölmək olar?

• beş qrupa
• altı qrupa
√ iki qrupa
• üç qrupa
• dörd qrupa

108. K/t müəssisələrində istehsal infrastrukturunun formalaşmasına təsir edən əsas amillər hansılardır?

• qoruyucu obyektlərinin yerləşməsi
• suvarma obyektlərinin yerləşməsi
√ istehsal obyektlərinin yerləşməsi
• istehlak obyektlərinin yerləşməsi
• tikinti obyektlərinin yerləşməsi

109. İstehsal infrastrukturuna təsir edən amilləri müəyyən edin

√ torpaq ərazisinin konfiqurasiyası
• torpaq ərazisinin şumlanması
• torpaq ərazisinin sertifikasiyası
• torpaq ərazisinin amortizasiyası
• torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması

110. İdxal lizinqinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• lizinq firması texnikanı öz ölkəsində hazırlanan zavodlardan alıb onun xaricdə icarəyə verilməsi
√ lizinq kompaniyaları texniki avadanlıqları xaricdə hazırlanan zavodlardan alıb öz ölkəsində icarəyə verməsi
• diler kompaniyaları texniki avadanlıqları öz ölkəsində icarəyə verilməsi
• lizinq firmalarının  öz ölkəsində fəaliyyət göstərməsi
• avadanlıqların xarici ölkələrdən alınıb oradanda icarəyə verilməsi

111. Operativ lizinq nəyə deyilir?

• bu növ lizinqdə saziş bağlanmır
√ bütün lizinq sazişlərinin daxil olması
• maşın və avadanlıqların alınması sazişi
• bir neçə lizinq sazişlərinin məcmusu
• cəmi bir sazişin bağlanması

112. Lizinqi ilk dəfə tətbiq edən ölkə hansıdır?

• Yaponiya
• ÇXR
√ ABŞ
• Fransa
• Almaniya

113. Lizinqin əsas vəzifəsi nədir?



• texniki avadanlıqların təmiri
√ texnikanı əldə etməni və alınmış malların maliyyələşdirilməsi
• emal müəssisələrində kadr hazırlığı
• k/t müəssisələrini su ilə təmin etmək
• k/t məhsullarının satışı

114. Maddi-texniki təchizatın hansı infrastruktur sahəsinə aiddir?

√ istehsal
• sosial
• institusional
• proporsional
• rasional

115. İstehsal infrastrukturun formalaşmasına təsir edən amillər hansılardır?

• təmir emalatxanaları, anbar, soyuducu təsərrüfatının vəziyyəti
• istehsal təyinatlı nəqliyyat sahələrinin vəziyyəti
• texniki xidmət stansiyalarına elmi-istehsalat laboratoriyalarının vəziyyəti
• kommunikasiya xidmətinin vəziyyəti
√ torpaq iqlim şəraiti, yerin relyefi, torpaq ərazisinin konfiqurasiyası, su ilə təminatı, yolların vəziyyəti

116. K/t marketinqi neçə cür fəaliyyət növünü birləşdirir?

• üç cür
√ iki cür
• beş cür
• bir cür
• dörd cür

117. Aqromarketinq fəaliyyəti nədir?

√ istehsal olunan k/t məhsullarının, onun emalının istehlakçılara çatdırılmasını təmin edən bir elmdir
• əldə ediləcək iqtisadi səmərəliliyi təmin edir
• əkinçilik, heyvandarlıq sahələrinin arasındakı əlaqələrin səmərəliyini təmin edir

• qida məhsullarının tez xarab olmasının qarşısının alınması məqsədilə onun daşınmasının, saxlanılmasını, təhləsizliyini təmin edən
xidmət sahəsidir

• istehlaka yönəldilən k/t mənşəli qida məhsullarının standartlara və tələblərə müvafiq istehsalını təmin edən bir elmdir

118. Hamam və camaşır kombinatının daxil olduğu sosial infrastruktur qrupu sahəsi

• müəssisədə fəaliyyət  göstərən sosial-məişət infrastruktur sahəsi
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• rayonun sosial xidmət sahələri
• tələbələrə xidmət göstərən müəssisələr
• fəhlələrə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlar

119. Tibbi xidmət sosial infrastruktur  sahələrində hansı qrupa aid edilir?

√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• rayon səhiyyə təşkilatlarına
• müəssisədə fəaliyyətdə olan sosial infrastruktur sahəsinə
• müəssisədə xidmət göstərən infrastruktur sahəsinə
• təşkilatda fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahəsinə

120. əməyin mühafizəsi xidmət sosial məişət infrastrukturunun hansı qrupuna daxildir?

• əhaliyə xidmət göstərən sosial infrastruktur sahələri
• kənddə fəaliyyət göstərən sosial xidmət sahələri



• qəsəbə sosial-infrastruktur obyektləri
√ müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələri
• əhaliyə xidmət göstərən təşkilatlar

121. Marketinq vəzifəsi nədir?

√ bazar tələbatının həcminin bazarın real həcminə maksimal dərəcədə yaxınlaşmasını təmin etməkdir
• alıcının tələ və imkanlarının hər tərəfli öyrənilməsi
• satıcının mənafeyini bazarda müdafiə etmək
• alıcıları bazarda informasiya ilə təmin etmək
• mövcud bazarda olan alıcılara artıq istehsal olunmuş məhsulun təklif etmək

122. Məişət cihazlarının təmiri emalatxanası sosial-məişət infrastrukturunun  hansı qrupuna daxildir?

• regiondakı sosial-məişət infrastruktur sahəsi
• rayonda fəaliyyət göstərən infrastruktur sahəsi
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• müəssisədə xidmət göstərən infrastruktur sahəsinə
• kənddə fəaliyyət göstərən sosial-infrastruktur sahəsi

123. İdman  təşkilatlarının daxil olduğu  sosial-məişət infrastruktur sahəsi hansıdır?

• kənddə fəaliyyət göstərən infrastruktur sahəsi
• regionda fəaliyyət göstərən infrastruktur sahəsi
• müəssisədə fəaliyyət göstərən infrastruktur sahəsinə
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• universitetdə fəaliyyət göstərən infrastruktur sahəsi

124. əhaliyə xidmət edən nəqliyyat xidmətinin daxil olduğu sosial infrastruktur  sahəsi hansıdır?

• müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial-infrastruktur sahələrinə
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlar
• qəsəbə sosial-xidmət sahəsinə
• rayon sosial-məişət infrastruktur sahəsinə
• regionun sosial məişət  infrastruktur sahələrinə

125. İstirahət otağı sosial-məişət infrastrukturunun  hansı qrupuna daxildir?

• qəsəbə sosial infrastruktur obyektlərin
• kənd əhalisinə xidmət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• əhaliyə xidmət göstərən sosial xidmət təşkilatlarına
√ müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• kəndli sosial-məişət müəssisələrin

126. Yeməkxana və səyyar mətbəxinə aid olduğu qrupu müəyyən edin

• əhaliyə xidmət göstərən xidmət müəssisələri
• özəl fəaliyyət göstərən xidmət sahələrinə
• qəsəbədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
√ müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• əhaliyə xidmət edən sosial-məişət təşkilatlarına

127. İstehsal infrastrukturunun inkişafına təsir edən amilləri müəyyən edin

• istehlakın ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi
• maliyyə vəsaitlərinin ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi
• əməyin ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi
• istehsal infrastrukturun ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi
√ istehsalın ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi



128. İstehsal infrastrukturunun formalaşmasına təsir edən faktorların təyini

• tarlaların becərilməsi
• torpağın vəziyyəti
√ yolların vəziyyəti
• torpaqların vəziyyəti
• yolların təmiri

129. Maliyyə lizinqi nədir?

• istehsal vasitələrinin təmiri
• icarəyə verilən əmlakın qısa müddətdə ödənilməsi
• istehsal vasitələrinin qısa müddətli icarəsi
√ istehsal vasitələrinin uzunmüddətli icarəsi
• dövriyyə vasitələrinin qısa müddətli icarəsi

130. Lizinqin həyata keçirilən növləri hansılardır?

• Bazarlararası lizinq
• Bazardaxili lizinq
• daxili lizinq
√ operativ maliyyə lizinqi
• xarici lizinq

131. Vasitəsiz lizinqin mahiyyəti nədir?

• lizinq və diler firmaları maşın və avadanlıqları istehsal müəssisələrindən alır və icarəyə verir
√ icarəyə verən tərəf kimi maşın və avadanlıqları hazırlayan müəssisə özü çıxış edir
• lizinq firmaları maşın və avadanlıqları alıb onu emal müəssisələrinə icarəyə verir
• lizinq kompaniyaları maşın və avadanlıqları onu hazırladığı müəssisədən alıb icarəyə verir
• diler və lizinq firmaları maşın və avadanlıqları xarici ölkələrdən alır və icarəyə verir

132. Lizinqin həyata keçirilməsi formaları hansılardır?

• müsabiqə ilə
• imtahanla
√ vasitəli, vasitəsiz
• telefonla
• kompüterlə

133. Maddi-texniki təchizat xidməti nəyə deyilir?

• maşın və mexanizmlərin əsaslı təmirinə
• istehsala təşkili formalarına
√ istehsal və emal müəssisələrinin maddi-texniki vasitəsilə olan ehtiyacini ödəyən təşkilata
• maşın –traktor stansiyalarının sahələrinə
• məhsulların istehsalı, daşınması və saxlanılması

134. İnfrastruktur təkrar istehsalın digər mərhələlərinin bilavasitə iştirakçısına çevrilirmi?

• bilavasitə iştirakçısına çevrilmir
• bilavasitə iştirakı qadağandır
• bilavasitə iştirakı qeyri-mümkündür
• bivasitə iştirak etmir
√ bilavasitə iştirakçısına çevrilir

135. Bazarın həcmindən asılı olaraq marketinq üsulu tətbiq edilir

• ictimai marketinq
• məhsul marketinq



√ kütləvi marketinq
• sahəvi marketinq
• fərdi marketinq

136. İctimai iaşə və ticarət xidmətinin daxil olduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• şəhər infrastruktur sahəsinə
• region infrastruktur sahəsinə
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahəsinə
• Respublikada fəaliyyət göstərən sosial-infrastruktur sahəsinə

137. Bərbərxanaların daxil olduğu sosial-məişət infrastrukturun qrupunu müəyyən edin

• qəsəbə sosial-məişət infrastrukturu
• rayon sosial-məişət infrastrukturu
√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlar
• regionun məişət infrastrukturuna
• müəssisədə fəaliyyətdə olan sosial-infrastruktur sahələri

138. Təhsil mədəniyyət xidməti sosial-məişət infrastrukturunun hansı qrupuna aid edilir?

√ əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlara
• regionda fəaliyyət göstərən xidmət sahələrinə
• müəssisədə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur  sahələrinə
• təsərrüfata xidmət göstərən təhsil  müəssisələrinə
• qəsəbə infrastruktur sahələrin

139. Tibb məntəqələri sosial-məişət infrastrukturunun hansı qrupuna aid edilir?

√ müəssisə fəaliyyət göstərən sosial infrastruktur sahələrinə
• əhaliyə xidmət göstərən sosial infrastruktur sahələrin
• kənd əhalisinə xidmət göstərən təşkilatlara
• qəsəbə sosial-məişət infrastruktur sahələrinə
• əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlarına

140. əhaliyə xidmət göstərən müəssisə və təşkilatlar hansı qrupa aiddir?

√ ikinci qrupa
• birinci qrupa
• beşinci qrupa
• dördüncü qrupa
• üçüncü qrupa

141. ASK-da sosial infrastrukturun əsas vəzifəsi nədir?

√ kənd əhalisinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
• İstehsalın təmərküzləşməsi və ixtisaslaşması
• İstehlak prosesinin sürətləndirilməsi
• istehsal prosesinin mexanikləşdirilməsi
• ASM-də işləyənlərinin əməyini elmi təşkili

142. İstehsal infrastrukturun formalaşmasına təsir edən amilləri təyin edin

• müəssisənin adı
• müəssisənin iqtisadi vəziyyəti
• müəssisənin yoldan uzaqlığı
• müəssisəarası məsafə
√ müəssisənin yerləşdiyi yer



143. İstehsal infrastrukturun formalaşmasına təsir edən amillər

• torpağın əkilməsi
• torpağın becərilməsi
√ torpaq iqlim şəraiti
• torpaq örtüyü
• torpağın şumlanması

144. Maliyyə lizinqinin mahiyyəti

• icarəyə verilən əmlakın öz xərcini ödənilməsidir
• icarəyə verilən əmlakın icarə müddəti qurtarana qədər satılmaması öhdəliyinə əməl olunmamasıdır
• icarəyə verilən əmlakın dəyərinin qısa müddətdə ödənilməsidir
√ icarəyə verilən əmlakın, icarəyə verənin mülkiyyətindən icarəyə götürənin mülkiyyətinə keçməsidir
• icarəyə verilən maşın və avadanlıqların amortizasiyalaşdırılmasıdır

145. İxrac lizinqi nədir?

• lizinq kompaniyaları texnikanı öz ölkəsində alıb elə öz ölkəsində də icarəyə verilməsi
• lizinq firmaları texnikanı avadanlıqları xaricdə onu hazırlayan zavoddan alıb  orada icarəyə verilməsi
• texniki avadanlıqları xarici ölkədən alıb ölkəsində icarəyə verilməsi
• lizinq və diler firmaların öz ölkəsində fəaliyyət göstərməsi
√ lizinq firmaları texnikanı öz ölkəsində alıb onu xaricdə verilməsi

146. Vasitəli lizinq nədir?

• lizinq və diler firmaları texnikan təmir edib icarəyə verirlər
• maşın və avadanlıqlar hazırlayan müəssisə onu diler  firmalarına icarəyə verirlər
• diler firmaları texniki avadanlıqlar kənd əməkçilərinə satışını təşkil edir
• lizinq firmaları maşın və avadanlıqları istehsal edib icarəyə verirlər
√ lizinq və firmaları maşın və avadanlıqları onu hazırlayan zavodlardan alaraq icarəyə verirlər

147. Lizinqin neçə növü  var?

• bir
• beş
• üç
√ iki
• dörd

148. İndiki şəraitdə maddi-texniki təchizat xidməti vəzifəsinə yerinə yetirən təşkilat hansıdır?

• Arolizinq
• Balizinq
√ Aqrolizinq
• Sexliziinq
• Asiyalizinq

149. Kənd təsərrüfatının istehsal müəssisələrində istehsal infrastrukturunun vəzifəsi nədir?

• işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsi
• kadr hazırlığına şərait yaratmaq
• təkrar istehsal sahələrinə xidmət etmək
• istehsala xidmət etmək
√ istehsala xidmət etmək

150. Aqrolizinq xidməti hansı sahə infrastruktur sahəsində özünü təcəssüm etdirir?

• kommunal təsərrüfatda
• xalq təsərrüfatında



√ kənd təsərrüfatında
• su təsərrüfatında
• ailə təsərrüfatında

151. İnfrastruktur sahəsi kimi kommunikasiya xidməti hansı sahəyə xidmət edir

• Elevator və buzxana təsərrüfatlarına
• Kənd təsərrüfatı məhsullarının qurudulmasına
• k/t məhsullarının satıça hazırlanmasına
• k/t məhsullarının saxlanmasına
√ Məhsulların tədarükü və satışına

152. Qiymət fərqinə görə hansı tip sazişləri biliriniz?

• şəhərlərarası, şəhərdaxili
• müəssisələrarası, müəssisədaxili
• ölkədaxili-ölkəarası
• zonadaxili-zonaarası
√ bazardaxili, bazarlararası, əmtəələrarası

153. Fyuçers ticarətində  spredinq  nəyə deyilir?

• qiymətli əməliyyatların həyata keçirilməsi
• ucuz kontraktların satışı
• bahalı kontraktların satışı və alışı
• bahalı alış üzrə əməliyyatlar və ucuz kontraktlar
√ ucuz alış üzrə əməliyyatlar və baha kontraktların satışı üzrə

154. Tələb və təklif amillərinin əmtəənin qiymətinə təsirinin öyrənilməsində hansı üsuldan istifadə edilir?

√ əsaslı
• sintez
• tətbiqi
• əsassız
• təhlil

155. K\t-ı məhsulları bazarında təklifin həcmi  başlıca olaraq nədən asılıdır?

√ k/t-ı müəssisələrində istehsal olunan məhsulun həcmindən
• ASM-də məhsulların keyfiyyətindən
• istehsal olunan məhsulların saxlanmasında
• istehsal olunan məhsulların qiymətindən
• müəssisələrdə istehsal olunan məhsulun növündən

156. Bazisin yüksəlməsi satıcı üçün hansı əlamət sayılır?

• əla əlamət
• sevindirici əlamət
• xoşagələn
√ xoşagəlməz
• yaxşı əlamət

157. Mənfilik hansı bazara xasdır?

• material bazarına
• əmək bazarına
• əmtəə bazarına
• qeyri-normal bazara
√ normal bazara



158. əgər tələb təklifi ötüb keçərsə onda hansı bazarın qiymətləri daha yüksək olacaqdır?

• fyuçers bazarının
• əmək bazarının
• əmtəə bazarının
√ nəğd bazarının
• topdan satış bazarının

159. Məhsul yığımından dərhal sonra hansı bazarda mümkün qiymətə ticarət etməyə başlayırlar?

• fyuçers bazarında
√ nəğd bazarında
• birjada
• k/t-ı bazarında
• yarmarka bazarında

160. K/t-ı məhsulları ilə fyuçers ticarətinin mahiyyəti

• istehsal olunan yerdə satılan əmtəə
• supermarketdə satılan əmtəə
√ istehsal olunmayan əmtəənin birjada alınıb satılması
• istehsal olunan məhsulun birjada alınıb satılması
• istehsal olunduqdan sonra bazarda satılan əmtəə

161. Sovet iqtisadi sistemində aqrar-sənaye məhsullarının əsas satış kanalı nə idi?

• dövlət qayğısı
• dövlət alışı
• dövlət satışı
• dövlət nəzarəti
√ dövlət tədarükü

162. Tədavülün səmərəli təşkil edilməsi nədən asılıdır?

√ təkrar istehsal prosesinin tempi
• dövlət tədarükünün tempi
• sosial ehtiyatların dövriyyəsi
• kiçik təkrar istehsalın tempi
• geniş təkrarın tempi

163. Nəqliyyat-yol xidmətinin yaxşılaşmasına, yüklərin doldurulma-boşaldılma işlərinin mexanikləşmə səviyyəsi nəyə təsir göstərir?

• müxtəlif nəqliyyat növlərinin sürətinin artmasına
• müxtəlif nəqliyyat növlərinin yenidən istehsalına
√ müxtəlif nəqliyyat növlərinin sərfəli əlaqələndirilməsi
• müxtəlif nəqliyyat növlərinin boş dəyanmasına
• müxtəlif nəqliyyat növlərinin əlaqələndirilməsinə

164. Məhsulların saxlanılması prosesinin təkmilləşdirmək üçün nəyi genişləndirmək lazımdır?

• ambarların və dəyirmanların sökülməsini
• buzxana və soyuducuların ləğv edilməsini
√ ambarları,soyuducuları, elevator stansiyalarını
• tikinti-təmir işlərini
• zərərvericilərə qarşı mübarizəni

165. Nəqliyyat xidməti işlərinin səmərəliliyinə təsir edən faktorlar?

• nəqliyyat qəzaya uğramaması
• nəqliyyat vasitələrində servisin səviyyəsi



√ nəqliyyat növünün və marşrutun seçilməsi
• nəqliyyat vasitələrində təmizliyə riayət olunması
• nəqliyyatın hərəkət qaydalarına əməl olunması

166. Nəqliyyat xidməti işlərinə təsir edən əsas amil hansıdır?

√ nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti
• nəqliyyat vasitələrinin dayanması
• nəqliyyat vasitələrinin həcmi
• nəqliyyat vasitələrinin sazişi
• nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması

167. Məhsulun daşınması və istehlakçıya çatdırılmasında sahələr arasında əməli əlaqə yaradılmasında hansı xidmətin rolu böyükdür?

• dəmir yol stansiyası
• tikinti-təmir xidməti
• avtobus vağzalı
• dəniz vağzalı
√ nəqliyyat-yol xidməti

168. Fyuçers bazarı ölkədə maliyyə-kredit istemində hansı amil kimi çıxış edir?

• əməyi sabitləşdirici
• bazar sabitləşdirici
• əmtəə sabitləşdirici
• gəlir sabitləşdirici
√ qiyməti sabitləşdirici

169. Hansı tip bazarda alıcıların qiymət fərqində əsasən coğrafi xüsusiyyətlər, ərazi yerləşməsi əks olunur?

• müəssisələrarası
• ölkələrarası
√ bazarlararası
• şəhərlərarası
• zonalararası

170. Bazis üzrə qənaət fyuçers birjasında nəyi əldə etməkdir?

• əlavə xalis ticarət kəsrini
• əlavə zərərin əmələ gəlməsini
√ əlavə xalis ticarət gəlirini
• əlavə məhsul istehsalını
• əlavə əmtəəlik məhsulu

171. Spredin hesablanması metodikası  necədir?

• gec müddətə göndərilən malın qiyməti
• fyuçers kontraktlarının məcmusu
• yaxın müddətə mal kontraktlarının qiymətlərinin cəmi
• yaxın müddətə göndərilən mal kontraktlarının qiyməti
√ yaxın müddətə mal göndərmə kontraktının qiymətindən göndərilən müddətə mal kontraktların qiymətinin çıxılması

172. Nəqliyyat növlərinin seçilməsində hansı amil əsas rol oynayır?

• yolun xarakteri
• daşınmanın xarakteri
• sürücünün xarakteri
√ yüklərin xarakteri
• nəqliyyatın xarakteri



173. ASM-in əksər və ya bir neçə sahəsinə  funksional təyinatına görə xidmət edən sahələr necə adlanır

• Sahəaltı infrastruktur
• Sahələrarası infrastruktur
√ Lokal infrastruktur
• Sahədaxili infrastruktur
• Sahəüstü infrastruktur

174. İstehsal və emal müəssisələrinin maddi-texniki vasitələrə olan ehtiyacını hansı xidmət sahəsi yerinə yetirir

√ Maddi-texniki təchizat
• Maddi-texniki nəqliyyat
• Maddi-texniki yardım
• Maddi-texniki səmərə
• Maddi-texniki suvarma

175. Maliyyə lizinqinin mahiyyəti nədir?

√ icarə müddəti başa çatdıqda mülkiyyətin yerinin dəyişməsi
• icarə müddəti ərzində texnikanın təmiri
• texnologiyanın müvəqqəti istismarı
• maşın və avadanlıqların geri qaytarılması
• İcarə müdddətində texnika və texnologiya mövsümi olaraq icarəyə verilir

176. Hansı ölkədə lizinq kompaniyaları üçün əmtəə ixtisaslaşması səciyyəvi xarakter daşıyır?

• Braziliya
• Pakistan
• Yunanıstan
√ ÇXR
• Hindistan

177. Hansı infrastruktur sahəsinə aqrolizinq xidmətini aid etmək olar?

• internasional
√ istehsal
• institusional
• rasional
• sosial

178. İstismar prosesində maşının iş qabiliyyətinin təmin olunmasını həyata keçirən xidmət sahəsini müəyyən edin

• orta təmir
√ cari təmir
• əla təmir
• kapital təmir
• əsaslı təmir

179. Hansı ölkə lizinq fəaliyyətinin yaranmasında ikinci yeri tutur

• Hindistan
• Yunanıstan
• ÇXR
√ Yaponiya
• Pakistan

180. Texniki vasitələrin kirayəsi formasında hansı ölkədə lizinq tətbiq edilir?

• Yaponiyada
• Fransada



√ ABŞ-da
• Braziliyada
• Almaniyada

181. Funksional təyinatına görə infrastruktur hansı sahəyə xidmət edir

√ Kənd təsərrüfatına
• Xalq təsərrüfatına
• Elevator  təsərrüfatına
• Fermer təsərrüfatına
• Meşə təsərrüfatına

182. Kənd təsərrüfatı əmtəə  istehsalçılarını və emal müəssisələrini maşın və avadanlıqlarla təminatı sistemini yüksəldən vasitəyə nə deyilir?

√ Lizinq xidməti
• baytarliq xidməti
• rabitə xidməti
• meliorasiya xidməti
• aqrokimya xidməti

183. Aqrolizinq xidmətinin vəzifəsi nədir?

√ Müasir şəraitdə maddi-texniki təchizat xidmətini yerinə yetirmək
• Bitkiçilik sahələrinə kultivasiya etmək
• Torpağı malalamaq
• Torpağı analiz etmək
• Heyvandarlıq fermalarına su çəkmək

184. İstehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölməsinə mənsub olan xidmət sahəsini göstərin

• birja ticarəti
• kommunikasiya xidməti
√ elmi-tədqiqat informasiya xidməti
• Baytarlıq
• fyuçers sazişi

185. İstehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölməsinə aid olanı müəyyən edin

• elevator təsərrüfatı
• anbar təsərrüfatı
√ süni mayalandırma xidməti
• maddi-texniki təminat
• yol-nəqliyyat xidməti

186. K/tistehsal infrastrukturunun  xüsusi xidmət bölməsinəaid olan xidməti müəyyən edin

• Mühəndis kommunikasiyası
• Cari təmir
√ Texniki təmir
• əsaslı təmir
• Texniki qulluq

187. Regionlarda torpağın meliorasiyasını həyata keçirən təsərrüfat sistemi hansı infrastruktur səciyyələndirir

• Sosial infrastrukturu
√ Regional infrastrukturu
• İnstitusional infrastrukturu
• Xalq təsərrüfatı infrastrukturu
• İstehsal infrastrukturu



188. İstehsal infrastrukturun xüsusi xidmət bölməsinə daxil olan xidmət növünü müəyyən edin?

√ texniki təmir
• cari təmir
• əsaslı təmir
• mühəndis kommunikasiya
• texniki qulluq

189. Aşağıdakılardan hansı istehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölməsinə aiddir?

√ elmi-tədqiqat-informasiya
• kommunikasiya xidməti
• birja sövdələşmələri
• tədarük
• birja ticarəti

190. K/t-nin ist6ehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölməsi hansıdır?

• tədarük
√ baytarlıq
• zootexniki
• rabitə
• satış

191. İnformasiya təminatı xidmətinin mənsub olduğu infrastruktur sahəsi

• sosial
• rasional
√ istehsal
• irrasional
• institusional

192. Bitki mühafizəsi xidməti hansı infratruktur sahəsinə aid edilir?

• sosial
• rasional
• proporsional
• institusional
√ istehsal

193. Heyvandarlıq məhsulların tərkibində pestisid, zərərli maddələrin olması insan orqanizminə təhlükəlidirmi?

√ təhlükəlidir
• heç bir təhlükə yoxdur
• insan orqanizmi üçün faydalıdır
• uşaqlar üçün də təhlükəsizdir
• təhlükəsizdir

194. Baytarlıq xidməti hansı infrastruktur sahəsinə aid edilir?

• sosial
• rasional
• proporsional
√ istehsal
• institusional

195. Aqrotexniki xidmətin daxilolduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• institusional
√ istehsal



• sosial
• proporsional
• rasional

196. Heyvanların süni mayalandırılması hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• sosial
• proporsional
• institusional
• rasional
√ istehsal

197. Bu xəstəliklərin və onları törədiciləri olan müxtəlif həşəratlar və gəmiricilərin kökünü kəsmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilmişdir?

√ Mingeçevir su elektrik stansiyasının tikintisindən sonra həmin ərazilərdə geniş miqyasda meliorasiya və irriqasiya işlərinin həyata
keçirilməsi

• suvarma işi komplektləşdirilərək torpaqların gübrələnməsi, mikroelementlərin verilməsi və bitki zərərvericilərinə qarşı pestisidlərdən
istifadə edilməsi

• torpaq ehtiyatlarından istifadə etmək üçün həmin ərazilərdə meliorasiya işlərinin gücləndirilməsi
• Kür-Araz düzənliyində ətraf mühitin sağlamlaşdırılması
• Xəstəlik törədicilərinə qarşı geniş miqyasda dezinfeksiya işlərinin həyata keçirilməsi

198. Meliorasiya ətraf mühitə hansı təsiri göstərmək qabiliyyətinə malikdir?

• zərərli təsir
√ ekoloji-gigiyenik təsir
• ekoloji sanitar təsir
• ekoloji yoluxucu təsir
• faydalı təsir

199. Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri hansılardır?

√ fitmeliorasiya işlərinin təşkili, aqrotexniki və hidrotexniki işlərin görülməsi
• torpaq ehtiyatlarını ifrat dərəcədə istifadə etmək
• torpaq ehtiyatlarından səmərəsiz istifadə etmək
• təsərrüfat-təşkilatı tədbirləri həyata keçirməmək
• fitmeliorasiya tədbirlərinin, aqrotxniki və hidrotexnikitədbirlərin qarşısının alınması

200. Kənd təərrüfatının əkin suyu ilə təchiz edən təşkilat necə adlanır?

• suvermə idarələri
• su idarələri
√ suvarma sistemi idarələri
• suvarma təşkilatları
• su təchizatı idarələri

201. Suvarma sistemləri nəyə deyilir?

√ su mənbələrinin suyunu istehsal vasitəsinə çevirən təşkilata
• su mənbələrinin suyunu toplayıb dənizə ötürən təşkilat
• su mənbələrinin suyunu əhaiyə satan təşkilata
• su mənbələrinin suyunu Mingəçvir gölünə ötürən təşkilata
• su mənbələrinin suyunu satışa çıxaran təşkilata

202. Meliorasiya və su təchizatı xidməti hansı infrastruktur sahəsinə aid edilir?

• sosial
√ istehsal
• institusional
• intersional



• rasional

203. Kimya və maşınqayırma sənayesindən keyfiyyətli kimyalaşdırma vasitələrinin və kimyəvi vasitələrin verilməsi üçün müasir texnikaya
tələbat aqrokimya elminin inkişafının hansı istiqamətinə aiddir?

• birinci istiqamət
• dördüncü istiqamət
√ üçüncü istiqamət
• ikinci istiqamət
• beşinci istiqamət

204. Aqrokimyəvi xidmətin inkişafı və təkmilləşdirilməsi prosesində neçə əsas istiqamət mövcuddur?

• yeddi istiqamət
• beş istiqamət
• dörd istiqamət
√ üç istiqamət
• altı istiqamət

205. K/t bitkilərinin məhsuldarlığının ümumi artımının neçə faizini mineral gübrələr təmin edir?

• 75%
• 83-85 %
• 90-100 %
• 30-40 %
√ 50-60 %

206. K/t bitkilərinin məhsuldarlığına bilavasitə təsir edən kimyəvi vasitə nədir?

√ mineral gübrələr
• mineral qarışıqlar
• mineral maddələr
• mineral sədlər
• mineral sular

207. Texniki xidmətin əsas elementi hansıdır?

• texniki vasitələr
• texniki proseslər
√ texniki qulluq
• texniki zədələr
• texniki təmir

208. Maşınların sazlığının və istənilən hissələrinin dəyişdirilməsi, ya da bərpa edilməsi xidməti necə adlanır?

• cari təmir
• əsassız təmir
• gizli təmir
• açıq təmir
√ əsaslı təmir

209. Təmir istehsalı nədir?

√ təmir emalatxanaları və təmir müəssisələri
• maddi-texniki təchizatın gücləndirilməsi
• elm-texniki tərəqqi nailiyyətlərinin tətbiqi
• istehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi
• k/t-nın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi



210. Lizinq kompaniyaları üçün əmtəə ixtisaslaşması hansı ölkə üçün xarakterikdir?

• ABŞ
• Fransa
√ ÇXR
• Pakistan
• İngiltərə

211. Avadanlıqların satışı vasitəsi olaraq lizinq birinci dəfə hansı ölkədə tətbiq edilib?

• Almaniya
• Bolqarıstan
• Yunanıstan
√ ABŞ
• Çexoslovakiya

212. İnfrastrukturu funksional təyinatına görə təsnifləşdirin

• Sahələrə
√ Sferalara
• Müəssisələrə
• Təşkilatlara
• Qurumlara

213. Hansı əlamətə görə sahələrarası infrastruktur təsnifləşdirilir

• İstehsala təsir əlamətinə
√ Xidmət əlamətinə
• İstehsal əlamətinə
• İstehlak əlamətinə
• Sahə əlamətinə

214. Toxumçuluqla əlaqədar olan xidmət işləri hansı infrastruktur sahəsinə daxildir

• Sahələrarası xidmətə
• Sahəaltı xidmətə
• Sahəüstü xidmətə
• Sahədən kənar xidmətə
√ Sahədaxili xidmətə

215. Ölkə üzrə istehsal və qeyri istehsal sahələrinə  xidmət göstərən infrastruktur sahəsi necə adlanır?

• Kənd təsərrüfatı
• Fermer təsərrüfatı
• Qoruq təsərrüfatı
• Meşə təsərrüfatı
√ Xalq təsərrüfatı

216. Südlük heyvanlarda qısırlığın qarşısını almaq üçün hansı xidmətdən istifadə edililir?

√ süni mayalandırma xidmətindən
• baytarlıq xidmətindən
• yem hazırlığı xidmətindən
• tibb xidmətındən
• bitki mühafizə xidmətində

217. Şirvan zonasının infrastrukturu hansı infrastruktur sahəsinə aid edilir?

• İnstitusional infrastruktur



• Xalq təsərrüfatı infrastrukturu
√ Regional infrastruktur
• İstehsal infrastrukturu
• Sosial infrastruktur

218. Heyvandarlıqda süni-mayalandırma xidmətinin əsas vaitəsi:

• heyvanları sağlamlaşdırmaq
• heyvanları kökəltmək
• heyvanları böyütmək
• heyvanların rəngini dəyişmək
√ sağlam heyvanlarda qısırlığın qarşısını almaq

219. Bitkiçilikdə bitki xəstəliklərinin və heyvanların xəstəliklərinin və zərərvericilərin qarşısını almaq üçün nədən istifadə edilir

• boy maddələri
√ kimyəvi dərmanlardan
• inseksidlərdən
• herbisitlərdən
• pestisidlərdən

220. ASM-nin infrastrukturunun hansı infrastruktur sahəsinə aid olduğunu müəyyən edin

• Fermer təsərrüfatı
• Kənd təsərrüfatı
√ Xalq təsərrüfatı
• Yanacaq təsərrüfatı
• Elevator təsərrüfatı

221. Sahədaxili infrastruktur necə  müəyyən edilir

• Sahəaltı əlamətə görə
• Sahələrarası əlamətə görə
√ Sahə əlamətinə görə
• Sahələrin konfiqurasiyasına görə
• Sahə üstü əlamətə görə

222. Aqrar sənaye müəssisələrinin konkret bir sahəsinə xidmət edən infrastruktur sahəsi necə adlanır?

• Sahəarası infrastruktur
• Bitkiçiliyin infrastrukturu
• Sahənin infrastrukturu
√ Sahədaxili infrastruktur
• Toxumçuluğun infrastruturu

223. Texnikanı əldə etməni və alınmış texnikanın maliyyələşdirilməsini hansıl xidmət sahəsi yerinə yetirir?

√ lizinq xidməti
• aqrokimya xidməti
• meliorasiya maşınqayırma xıdməti
• baytarlıq xidməti
• maddi-texniki təchizat xidməti

224. Vasitəli lizinq hansıdır?

• kənd təsərrüfatı ilə emal müəssisələri arasında olan münasibət
• icarə müqaviləsində dördüncü tərəfin iştirakı
• icarə müqaviləsində üçüncü tərəfin iştirakı
√ icarəyə gedən tərəf kimi texnika və texnologiya istehsal edən müəssisə ilə istehlakçı arasında olan icarə münasibəti
• istehsalçı və istehlakçı münaibətləri



225. Dünyada lizinq xidmətini ilk dəfə həyata keçirən ölkəni müəyyən edin:

• Braziliya
• CXR
• Yaponiya
√ ABŞ
• Fransa

226. Neçə növ lizinq mövcuddur?

√ iki
• üç
• beş
• dörd
• bir

227. Vasitəli lizinq formasının mahiyyəti nədir?

• İstehsalçı istehlakçılar tərəf kimi cıxış edirlər
• Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən müəssisələr maşınları alaraq icarəyə verirlər
• İcarəyə verən tərəf kimi sənaye məhsulları istehsal edən tərəf çıxış edir

√ İxtisaslaşmış lizinq formaları maşın və avadanlıqları onu hazırlayan    zavodlardan və yaxud kommersiya təşkilatlardan  alaraq sonradan
onu icarəyə verirlər

• Emal müəssisələri tərəf kimi çıxış edirlər

228. Bunlardan hansı istehsal infrastrukturun k/t-na xidmət göstərən sahələrinə aiddir?

• aqromeliorasiya xidməti
• stabilləşdirmə xidməti
• aqronomiya xidməti
√ meliorasiya və irriqasiya qurğuları
• aqrotexniki xidmət

229. Kənd təsərrüfatının istehsal infrastrukturunun xüsui xidmət bölməsinə aid olanı müəyyən edin

• maddi-texniki təchizat
√ elmi informasiya məsləhət
• rabitə
• nəqliyyat (yol şəbəkəsi)
• elektrik enerjii xətləri

230. Bunlardan hansı istehal infrastrukturunun xüsui xidmət bölməsinə aiddir?

• rabitə
• elektrik enerjisi verən xətlər
• satışın təşkili
√ bitki mühafizəsi
• soyuducu təsərrüfatı

231. Meliorasiya və su təchizatı xidməti hansı sahə infrastrukturunun tərkibinə daxildir?

√ k/t-nın istehsal infrastrukturu
• maşınqayırma sənayesinin infrastrukturu
• tikinti sahələrinin infrastrukturu
• k/t müəssisələrinin infrastrukturu
• emal sənayesinin infrastrukturu

232. Yem və toxum hazırlanmsı xidməti hansı infrastruktur sahəsinə aid edilir?



• rasional
√ istehsal
• sosial
• institusional
• proporsional

233. Hüquq xidmətinin mahiyyəti nədir?

• müəssisələrdə mənzil tikintisinə nəzarəti həyata keçirmək
• kəndlərdə sosial infrastrukturun inkişafına nəzarət
• fəhlələrin əmək haqqının verilməsinə nəzarət
• müəssisədə aqrar siyasətin həyata keçirilməsi

√ k/t-na və onunla əlaqədar olan sahələrin inkişafı şəraitində xüsusi mülkiyyətin qorunub saxlanılması, müəssisələrin hüquq və
vəzifələrinin düzgün həyata keçirilməsinə təminat

234. Fermalarda baytarlıq-sanitariya xidmətinin səviyyəsi aşağı olması texnoloji prosesə necə təsir edir?

• Bu da məhsul istehsalının artmasına və maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olur
• vərəm xəstəliyinə tutulmuş heyvanlarda sağlam heyvana nisbətən südün miqdarı xeyli artır
√ texnoloji proseslər pozulur, yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq və ona qarşı mübarizəyə zəif təşkil edir
• Xəstə heyvanların südündə xəstəlik törədiciləri azalır
• heyvanlarda yaranan bu xəstəliklərin törədiciləri süd məhsulları ilə insanlara keçə bilməz

235. Zootexniki xidmətin daxil olduğu infrastruktur sahəsini müəyyən edin

√ istehsal
• institusional
• proporsional
• rasional
• sosial

236. Anbar, soyuducu, elevator təsərrüfatı xidməti hansı infrastruktur sahəsinə mənsubdur?

√ istehsal
• rasional
• proporsional
• institusional
• sosial

237. Bitki mühafizəsi xidməti hansı infrastruktur sahəsinə aiddir?

• sosial
√ istehsal
• rasional
• internasional
• intitusional

238. 1930-cu illərin axırlarında ölkəmizin hansı bölgələrində bir sıra yolxucu xəstəliklər yayılmışdır?

• Quba-Xaçmaz
• Lənkəran-Astarada
√ Mil-Muğan, Şirvan
• Dağlıq Qarabağda
• Şəki-Zaqatala

239. Eroziyanın başlanma təhlükəsi nədən başlayır?

√ insanların təbii bitki örtüyünü, torpaqdan təsərrüfat məqsədilə istifadə etməklə
• təsərrüfat təşkilati tədbirləri həyata keçirməklə
• yeni şəhər və qəsəbələrin salınması ilə



• torpaqların münbitləşdirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• meşə sahələrinin ərazisini genişləndirməklə

240. Torpağın eroziyası nə deməkdir?

√ torpağın münbit üst qatı şiddətli küləklərdən, yağan yağışın, qarın, suvarma sularının dağıdıcı təsirindən eroziyaya məruz qalması
• torpaqda suvarma işlərinin qaydaya salınması
• torpaqdan səmərəsiz istifadə edilməsi
• torpağın yararlı hala salınması
• torpağın dərin şumlanması və növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi

241. Dövlət su təsərrüfatı xidməti müəssisələrinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ hidrotexniki qurğuları, maşın mexanizmləri, avadanlıqları, rabitə vasitələrini vahid kompleksdə birləşdirməklə suyun tənzimlənməsini,
istehlakçılar arasında paylanmasını təmin edir

• k/t müəssisələri su təşkilatı arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin edir
• hidrotexniki qurğuları, maşın və avadanlıqları vahid kompleksdə birləşdirərək anbarlarda saxlayırlar
• hidrotexniki qurğuları və avadanlıqlardan icarəyə verməkdir
• ölkədə həyata keçirilən əsaslı meliorasiya və su təsərrüfatı işlərini ətraf mühitə təsirini öyrənir

242. Meliorasiya hansı infrastrukturun tərkib hissəsidir?

• institusional infrastrukturunun
• sosial infrastrukturunun
• rasional infrastrukturunun
• internasional infrastrukturunun
√ istehsal infrastrukturunun

243. Azərbaycanda aqrokimya xidməti hansı təşkilat tərəfindən həyata keçirilirdi?

√ Azərkəndkimya birliyi
• Azərqəsəbəkimya birliyi
• Azəryolkimya birliyi
• Azərkimya birliyi
• Azərşəhərkimya birliyi

244. Bu istiqamətlərdən birini müəyyən edin?

√ müxtəlif kimyalaşdırma vasitələrinin tətbiqi üzrə elmi əsaslandırılmış tövsiyyəyə k/t müəssisələrinin artan tələbi
• kimyəvi vasitələrin tətbiqi üzrə elmi-tövsiyyələrin ləğv edilməsi
• kimyəvi maddələrin zərərli cəhətlərinin nəzərə alınması
• kimyəvi maddələrdən k/t-da imtina edilməsi
• müxtəlif kimyalaşdırma vasitələrinə tələbatın müəyyən edilməsi

245. K/t bitkilərinin qeyri-münbit torpaqlarda məhsuldarlığına  mineral gübrələr necə faizini təmin edir?

• 65-70 %
• 40-50 %
• 80-90 %
• 90-95 %
√ 70-75 %

246. Herbisidlər hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

• k/t heyvanlarının xəstəliklərinə görə
√ k/t bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün
• k/t heyvanlarının zərərvericilərinə qarşı
• balıqçılığa kürü istehsalının artırılması üçün
• k/t heyvanlarının məhsuldarlığını artırmaqda



247. Texniki xidmət nəyə deyilir?

• maşınların hissələrinin dəyişdirilməsi
√ texnikanın xidmət dövrü ərzində normal texniki vəziyyətdə saxlanılmasına
• texnikanın maşın həyətində saxlanılmasına
• texnikanın icarəyə verilməsinə
• texnikanın bir və ya bir neçə hissəsinin əvəzlənməsinə

248. əsaslı təmir nəyə deyilir?

• maşınların ayrı-ayrı hissələrinin bərpa edilməinə
√ maşınların sazlığının və onun istənilən hissələrinin dəyişdirilməsi və ya bərpa edilməsi
• maşınların texniki cəhətdən nizamlanması
• maşınların bir hissəsini yenisi ilə əvəz edilməsi
• istismar proseində maşınların iş qabiliyyətinin artmasına

249. Maşınların istismarı prosesində onun iş qabiliyyətinin təminatlı bərpa olunmasını həyata keçirən xidmət sahəsi necə adlanır?

• əsaslı təmir
• ali təmir
• əla təmir
• orta təmir
√ cari təmir

250. Lizinq fəaliyyətinin yaranmasına görə hansı ölkə ikinci yeri tutur?

• ABŞ
• Portuqaliya
• Rumıniya
√ Yaponiya
• İspaniya

251. Hansı ölkədə lizinq xidməti texniki vasitələrin adi kirayəsindən başladı?

• Kanadada
√ Fransada
• ÇXR-nda
• ABŞ-da
• Almaniyada

252. Aqrolizinq xidməti hansı sahə infrastrukturuna aiddir?

• xalq təsərrüfatına
• su təsərrüfatına
• kommunal təsərrüfata
• kəndli (fermer) təsərrüfatına
√ kənd təsərrüfatına

253. Mineral gübrələr k/t bitkilərinin məhsuldarlığının artımının neçə faizini təmin edə bilirlər?

• 10-20%
√ 50-60%
• 83-85%
• 90-100%
• 30-40%

254. Mineral gübrələr aqrokimya xidməti vasitəsilə k/t bitkilərinin nəyinin artmasına kömək edir

√ məhsuldarlığının
• gövdəsinin



• budaqlarının
• cücərməsinə
• boyunun

255. Aqronomiya xidməti hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• sosial
• parasional
•  rasional
√  istehsal
• institusional

256. Hansı hallarda ixrac lizinqi idxal lizinqinə çevrilir?

√ alınan avadanlıqlar satılan ölkə üçün ixrac, icarəyə verilən ölkə üçün idxal
• maşın və avadanlıqları qəbul edən ölkə üçün
• maşın və avadanlıqları kirayə verən ölkə üçün
• lizinq əməliyyatları zamanı texnikanın öz ölkəsində icarəyə verilməsi
• istehsal olunan ölkə üçün idxal, alınan ölkə üçün ixrac

257. İqtisadi kareqoriya kimi infrastruktur hansı məhsulun çoxalmasında mühüm rol oynayir?

• ümumi gəlirin
√ son məhsulun
• ümumi məhsulun
• xalis gəlirin
• xalis məhsulun

258. Funksional təyinatına görə ASM-nin bir sıra sahəsinə xidmət edən sahələri müəyyən edin?

• Zərərvericilərlə mübarizə
• İrriqasiya
• Meliorasiya
• Bitki mühafizəsi
√ Nəqliyyat

259. Meliorasiya və irriqasiya hansı infrastruktur sahəsinə aiddir

• internasional
• institusional
√ istehsal
• sosial
• rasional

260. Su mənbələrinin suyunu istehsal vasitəsinə çevirən təşkilat necə adlanır

• suvarma təsərrüfatı
• suvarma mayakları
• suvarma dayaqları
√ suvarma sistemləri
• suvarma tarlaları

261. Meliorasiya və irriqasiya hansı infrastruktur sahəsinin tərkib hissədir

• institusional
• sosial
• porasional
• rasional
√ istehsal



262. Xüsusi xidmət bölməsinə aid olanı müəyyən edin

• aqrolizinq
• avrolizinq
√ hüquqi xidmət
• lizinq xidməti
• fyuçers kontraktı

263. Bunlardan hansı istehsal infrastrukturunun xüsusi xidmət bölməsinə mənsubdur

• maddi-texniki təchizat
• elevator təsərrüfatı
• anbar təsərrüfatı
• yol-nəqliyyat
√ süni mayalandırma

264. Baytarlıq xidmətinin vəzifəsi nədir?

• heyvandarlıq fermalarının qismən mexanikləşdirilməsi
• süni mayalandırma işlərinin təşkili
√ profilaktika və dezinfeksiya işləri, heyvanların dərilərinin təmizlənməsi əməliyyatı, qısırlığa qarşı profilaktik tədbirlər
• yem istehsalında proteinin hesablanması
• mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması

265. Elektrik enerjisi  verən xətlərin mənsub olduğu infrastruktur sahəsi hansıdır?

• rasional
• proporsional
√ istehsal
• sosial
• institusional

266. Bu yoluxucu xəstələiklərin adını müəyyənləşdirin

• qarın yatalağı
• difteriya
√ taun-vəba
• vərəm
• qepatit

267. Eroziyanın qarşısını necə almaq olar?

• yağış və qarın yağmasının qarşısını almaqla
• torpağı əkinçilərə paylamaqla
√ torpaq ehtiyatlarından elmi cəhətdən əsaslandırılmış qaydada istifadə etməklə
• torpaqdan alaq otlarını təmizləməklə
• torpağın dərindən şumlanmasının qarşısını almaq

268. Meliorasiya və su təchizatı xidmətinə hansı xidmət növləri daxildir?

• Aqrokimyəvi xidmət
• baytarlıq xidməti
• su ehtiyatlarından səmərəsiz istifadə edilməsi  üçün kompleks tədbirlər isteminin həyata keçirilməsi xidməti
• torpaqların iqtisadi münbitliyini azaltmaq məqsədilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər

√ torpaqların iqtisadi münbitliyini artırmaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə kompleks tədbirlər sistemini həyta
keçirmək üçün təşkil edilən xidmətlər

269. K/t bitki və heyvanlarının xəstəliklərinə və zərərvericilərinə qarşı nədən istifadə edilir?

√ kimyəvi dərmanlar



• kimyəvi boy maddələri
• heçtisidlər
• herbisidlər
• insertsidlər

270. ASM-nin istehsal infrastrukturunun müstəqil fəaliyyət götərən əsas sahələrindən birini müəyyən edin

• biokimya xidməti
• sanitarkimya xidməti
• mikrokimya xidməti
• makrokimya xidməti
√ aqrokimya xidməti

271. Cari təmir nədir?

• maşın, traktor parkının təzələnməsi
• maşınların icarəyə verilməsi
• maşınların amortizasiyası
√ maşınların istismarı prosesində onun ayrı-ayrı hissələrinin bərpa edilməsi və ya yenisi ilə əvəz olunması
• yeni maşın və avadanlığın alınması

272. İstehsal infrastrukturunun müstəqil fəaliyyət göstərən əsas elementlərindən olanı müəyyən edin

• saqrokimya xidməti
• texkimya xidməti
• biokimya xidməti
√ aqrokimya xidməti
• makrokimya xidməti

273. Texniki qulluq hansı xidmətin elementidir

• texniki proseslərin
• texniki təmirin
• texniki vasitələr
• texniki zədənin
√ texniki xidmətin

274. Texnikanın xidmət dövrü ərzində normal texniki vəziyyətdə saxlanmasına nə deyilir

• texniki zədələr
• texniki vasitələr
• texniki təmir
√ texniki xidmət
• texniki proseslər

275. Kənd təsərrüfatı məhsullarını lazımi keyfiyyətdə saxlamaq üçün hansı infrastruktur sahəsini inkişaf etdirmək lazımdır

• Anbar və elevatorların sökülüb yenidən tikilməsi
√ Anbarları,soyuducuları və elevator təsərrüfatlarını
• Buzxana və soyuducuların ləğv edilməsi
• Zərərvericilərə qarşı mübarizəni
• Tikinti-təmir işlərinin sürətləndirilməsi

276. Tez xarab olan k/t məhsullarının daşınmasında hansı nəqliyyat vasitəsi səmərəlidir

• Yük avtomobilləri
• Sərnişin təyyarələri
• Traktor lafetləri
• Sərnişin daşıyan avtobuslar
√ Xüsusi təyinatlı vaqon və refrejatorlar



277. Yol-nəqliyyat xidməti işlərinə təsir edən əsas faktor nədir

• nəqliyyat vasitələrinin dayanması
• nəqliyyat vasitələrinin həcmi
√ nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti
• nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması
• nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

278. Sahələrarası əlaqələrin və nəqliyyat işlərinin səmərəli təşkili hansı xidmət sahəsinin fəliyyətindən asılıdır

• maşınların yükgötürmə həcmindən
• yükləmə işlərinin mexanikləşməsindən
• maşınların yüklənməsindən
√ уolların vəziyyəti və yol xidməti işlərindən
• maşınların təzəliyindən

279. Məhsulun istehsalı, daşınması, yiğılması və istehlakçıya çatdırılmasında sahələr arasında əməli əlaqə yaradılmasında hansı xidmət
sahəsinin rolu daha böyükdür

• tikinti təmir xidməti
• dəmiryol stansiyası
• dəniz vağzalı
√ yol-nəqliyyat xidməti
• avtobus vağzalı

280. Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması ASM infrastrukturunun hansı bölgüsünə daxildir

• Beşinci bölgüyə
• 3-cü bölgüyə
• 4-cü bölgüyə
• 1-ci bölgüyə
√ 2-ci bölgüyə

281. Tədarük-satış xidməti ASM-in infrastrukturunun neçənci bölgüsünə aiddir

• Beşinci bölgüyə
• Dördüncü bölgüyə
• Birinci bölgüyə
√ İkinci bölgüyə
• Uçüncü bölgüyə

282. Nəqliyyat işlərinin faydalı olmasına təsir edən əsas faktor hansıdır?

• nəqliyyat vasitələrinin rəngi
• nəqliyyat vasitələrinin köhnəliyi
√ nəqliyyat vasitələrinin yükqaldırma qabiliyyəti
• nəqliyyat vasitələrinin xarici görünüşü
• nəqliyyat vasitələrinin yeniliyi

283. Texnika və avadanlıqların texniki təmiri ASM-in infrastrukturunun hansı bölgüsünə daxildir

• Üçüncü bölgü
• Beşinci bölgü
• İkinci bölgü
√ Birinci bölgü
• Dördüncü bölgü

284. Kolbasa məmulatlarını daşımaq üçün hansı növ nəqliyyat vasitələrində istifadə edilir?



• traktorlardan
√ avtonəqliyyatdan, dəmir yolu, su yolu nəqliyyatından
• minik maşınlarında
• kombaynlardan
• avtobuslardan

285. Kolbasa məmulatının qablaşdırılmasında və saxlanılmasında və daşınmasında istifadə edilən taralar hansılardır?

• plastik kütlədən hazırlanan yeşiklər
• furqon avtomobillər
• karton və taxta qutular
√ Polietilen yeşiklər və yeşik konteyrlər
• əl və qoltuq arabalar

286. Çay öz xüsusiyyətinə görə necə məhsuldur?

√ higriskopik
• astarakopik
• kosmokopik
• tariskopik
• mikroskopik

287. Xırda yarpaqlı çaylar üçün və ya qutunun üzərinə hansı söz yazılmalıdır?

• kiçik sözü
• enli sözü
• yaşıl sözü
• qara sözü
√ xırda sözü

288. Nəqliyyat-yol xidmətinin yaxşılaşdırılmasını hansı amillər təsir göstərir?

√ yüklərin doldurulması-boşaldılması işlərinin mexanikləşmə səviyyəsinin artması
• müxtəlif nəqliyyat növlərinin zəif əlaqələndirilməsi
• yolların yenidən qurulması və örtüklənməsi
• yüklərin xarakterinin müxtəlifliyi
• yüklərin doldurulmasının başqa sahələrlə əlaqələndirilməsi

289. Azərbaycanda bərk örtüklü yolların uzunluğu təxminən neçə min km-ə bərabərdir?

√ 27,9 min km
• 11,2 min km
• 13,1 min km
• 25,1 min km
• 10,1 min km

290. Tez xarab olan yüklərin daşınmasında hansı nəqliyyat növündən istifadə edilməlidir?

• xüsusi təyinatlı maşınlardan
√ avtomobil refrejeratorlardan
• vaqonlardan
• arabalardan
• yük avtomobillərindən

291. ət məhsullarının qablaşdırılmasında hansı bankalardan istifadə edilir?

√ germetik bankalardan
• hermetik bankalardan
• dermetik bankalardan
• barmetik bankalardan



• sermetik bankalardan

292. Şərablar 1000 km-dan çox məsafəyə daşındıqda markalı tünd və desert şərablarının təminatlı saxlanılma müddəti neçə ay olmalıdır?

• 6 ay
• 5 ay
√ 3 ay
• 2 ay
• 7 ay

293. Çəlləklərdə saxlanılan məhsulların ambarlarda hansı rütübətdə saxlanılmasını müəyyən edin?

√ 75-80 %
• 50-60 %
• 40-50 %
• 30-40 %
• 65-70 %

294. Şərab, şampan və konyak qablaşdırılarkən, qutu, yeşik və butulkalar nə edilməlidir?

• nişanlanmalıdır
• qaynadılmalıdır
• soyudulmalıdır
• pasterizasiya olunmalıdır
√ markalanmalıdır

295. Şərabların qablaşdırılması, markalanması, saxlanması hansı müəyyən olunan qayda ilə aparılır?

√ qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərə və təlimatlara əsasən
• qəbul olunmuş qərarlara əsasən
• müəssisənin rəhbərliyinin əmrinə əsasən
• müəssisə rəhbərliyinin sərəncamına əsasən
• qüvvədə olan qanun və qaydalara əsasən

296. Meyvələrin qablaşdırılmasının üçüncü üsulu üzrə qablaşdırılmasını müəyyən edin?

√ şaxmat qaydası üzrə qablaşdırma
• dioqonal cərgə üzrə qablaşdırma
• dalgavari cərgə üzrə qablaşdırma
• əyri üzrə qablaşdırma
• düz cərgə üzrə qablaşdırma

297. Alma və armudun qablaşdırılmasında neçə üsuldan istifadə edilir?

• bir üsuldan
√ üç üsuldan
• dörd üsuldan
• beş üsuldan
• iki üsuldan

298. Nəqliyyat tarası hansı taraya deyilir?

• daxili taralara
• yaşıl taralara
• qırmızı taralara
• üst taralara
√ xarici taralara

299. Hansı taraya ilk tara və ya istehlak tarası deyilir?



√ daxili taralar
• alt taralar
• üst taralar
• istehsal tarası
• xarici taralar

300. Maşınların sazlığını və onun istənilən hissələrinin dəyişdirilməsi və ya bərpa edilməsi hansı təmirə aiddir

• cari təmirə
• əsassız təmirə
√ əsaslı təmirə
• açıq təmirə
• orta təmirə

301. Kənd təsərrüfatına xidmət göstərən sahələr ASM-nin infrastrukturunun hansı bölgüsünə (sırasına) aiddir

√ 1-ci bölgüyə
• 3-cü  bölgüyə
• 4-cü bölgüyə
• 5-ci bölgüyə
• 2-ci bölgüyə

302. K/t məhsullarının daşınması , saxlanması və satışı mərhələlərində ən vacib tədbir hansıdır

• Məhsulların qablardan boşaldılması
√ Məhsulların qablaşdırılması
• Məhsulların satışa çıxarılması
• Məhsulların anbarlara doldurulması
• Məhsulların bazarlara daşınması

303. Funksional təyinatına görə bitki mühafizəsi sistemi xidməti ASK infrastrukturunun hansı sferasında fəaliyyət göstərir

√ Birinci
• İkinci
• Beşinci
• Dördüncü
• Üçüncü

304. Funksional təyinatına görə elektrikləşirmə xidməti ASK infrastrukturunun hansı sferasına aiddir

• Dördüncü
• Beşinci
√ Birinci
• İkinci
• Üçüncü

305. Kolbasa məmulatları ət emalı müəssisələrindən yerli satışa hansı nəqliyyatla daşınır?

• sanitar pasportu olmayan ixtisaslaşdırılmamış üstü örtülü avtonəqliyyatda
• furqon avtomobillərdə
• sanitar pasportu olmayan digər avtonəqliyyatlar
• kuzovlu avtonəqliyyatda
√ sanitar pasportu olan ixtisaslaşdırılmış avtonəqliyyatdan

306. Kolbasa məmulatının qablaşdırılmasında yeşik və konteyrlərdən istifadə edilməsi məmulatının daşınma və saxlanma zamanı baş verən
hansı göstəricinin azalmasına səbəb olur?

√ təbii itkilərin
• ümumi gəlirin
• xalis məhsulun



• xalis gəlirin
• son məhsulun

307. Çayın saxlanılması texnologiyası necədir?

√ çayı havası dəyişdirilən quru və təmiz anbarlarda döşəmədən 10-15 sm yuxarı divarlardan 50 sm aralı taxta altliqlar üzərində ştabil
qaydasında 10-12 yeşik yığıb saxlamaq lazımdır

• çayın havası dəyişdirilmədən və geniş anbarlarda döşəmədən 20-30 sm yuxarı olmaqla saxlamaq lazımdır
• çayı torbalara doldurub anbarların çardaqlarında saxlanması əlverişlidir
• çayın saxlanılmasında vaqon və konteyrlərdən istifadə etmək lazımdır
• çayı saxlamaqdan ötrü uzun və işıqlı anbarlarda döşəmədən 30-50 sm yuxarı olmaqla saxlamaq vacibdir

308. Nəqliyyat tarasının markalanması yarlıq yapışdırılmaqla aparılır və üstündə nə qeyd edilir?

• netto kütləsi
• qablaşdırma tarifi və saxlanma şəraiti
• əmtəə nişanı və müəssisənin rəhbərinin adı və soyadı
√ əmtəə nişanı və istehsal müəssisənin adı, onun ünvanı
• əmtəə nişanı və müəssisənin mühəndisinin adı və atasının adı

309. Qeyri-normal vəziyyətdə olan yollarda nəqliyyatın hərəkət sürəti neçə dəfə aşağı düşür?

• 5-5.5 dəfə
• 4-4.5 dəfə
• 3-3.5 dəfə
√ 2-2.5 dəfə
• 1-1.5 dəfə

310. Nəqliyyat işlərinin səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

• yolların uzunluğundan
• yolların qısalığından
√ yolların vəziyyətindən
• yolların yaxınlığından
• yolların hamarlığından

311. Məhsulların daşınması və istehlakçıya çatdırılmasında hansı xidmətin rolu böyükdür?

• baytarlıq xidmətinin
• sanitariya xidmətinin
• rabitə xidmətinin
√ yol-nəqliyyat xidmətinin
• aqrokimya xidmətinin

312. Adi desert və tünd şərabların, markalı süfrə şərablarının və şampan şərablarının saxlanılma müddəti neçə ay olmalıdır?

• 4 ay
• 5 ay
• 1 ay
√ 2 ay
• 3 ay

313. Şərabları hansı vaqonlarda daşıyırlar?

√ izometrik vaqonlarda
• diometrik vaqonlarda
• rizometrik vaqonlarda
• spidometrli vaqonlarda
• siometrik vaqonlarda



314. Butulkalarda yeşiklərə yığılmış şərabları bir qayda olaraq neçə metr hündürlüyində yığırlar?

• bir metr hündürlüyündə
• beş metr hündürlüyündə
• dörd metr hündürlüyündə
• üç metr hündürlüyündə
√ iki metr hündürlüyündə

315. Tərəvəzləri qablaşdırmaq üçün hansı taralardan istifadə edirlər?

• karton qutulardan
• dəmir yeşiklərdən
√ səbətlərdən, kisələrdən, konteynerlərdən
• iki gözlü yeşiklərdən
• taxta qablardan

316. Almanın hansı sortları şaxmat qaydası üzrə qablaşdırılır?

• qaba sortları
• yumşaq sortları
√ zərif sortları
• kobud sortları
• çürük sortları

317. Meyvələrin qablaşdırılmasında birinci üsulu müəyyən edin?

• dalğavari cərgə üzrə
• iki cərgəli
√ düz cərgə üzrə
• üç cərgəli
• əyri cərgə üzrə

318. Hansı tara malla birlikdə alıcıya verilir?

√ daxili və istehlak tarası
• istehlak tarası
• istehsal tarası
• xarici tara
• üst və alt tara

319. ərzaq məhsullarının saxlanmasının düzgün təşkilində miqdar və keyfiyyətcə yaxşı qalmasında hansı amillərin rolu böyükdür?

√ tara və qablaşdırıcı materialları
• anbar və soyuducuları
• məhsulların standartlara uyğun olması
• səriştəli iş qüvvəsinin
• xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri

320. Funksional təyinatına görə informasiya xidməti ASK-nın infrastrukrunun hansı sferasına mənsubdur

• 1-ci sferaya
• 5-ci sferaya
• 4-cü sferaya
• 3-cü sferaya
√ 2-ci sferaya

321. Funksional təyinatına görə meliorasiya və su təchizatı xidməti ASK-nın hansı sferasında fəaliyyət göstərir

• 2-ci sfera
√ 1-ci sfera



• 5-ci sfera
• 4-cü sfera
• 3-cü sfera

322. Nəyin xarakterindən asılı olaraq nəqliyyat növlərinin seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

√ yüklərin
• əmtəələrin
• taraların
• məhsulların
• heyvanların

323. Şərab 1000 km-dən az məsafəyə daşınırsa saxlanma müddəti nə qədər ola bilər?

• 5 ay
√ 1 ay
• 2 ay
• 3 ay
• 4 ay

324. Şərablar vaqonlarda hansı selsi (C) temperaturda daşınmalıdır?

• 7-14 C
• 5-10 C
• 6-12 C
√ 8-16 C
• 9-18 C

325. Şərablar butulkalarda saxlandıqda anbar havasının nisbi rütübətlik neçə faiz olduğunu müəyyənləşdirin?

• 30 faiz
√ 75 faiz
• 70 faiz
• 50 faiz
• 40 faiz

326. Ayrı-ayrı tip şərabların bioloji stabilliyini təmin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

• butulkalarda steril doldurmanın tətbiqi
• butulkalarda pasterizasiya edilmədən doldurma
√ butulkada pasterizasiya, qaynar doldurma və soyuq steril doldurma
• çələklərdə soyuq pastterizasiya
• bankalarda soyuq steril doldurma

327. Alma və armudun qablaşdırılmasının ikinci üsulunu müəyyən edin?

• düz cərgə üzrə
• dalğavari cərgə üzrə qablaşdırma
√ dioqonal cərgə üzrə qablaşdırma
• əyri cərgə üzrə qablaşdırma
• şahmat qaydası üzrə qablaşdırma

328. Qablaşdırıcı materiallar meyvələrin hansı xüsusiyyətlərindənaslı olaraq dəyişir?

√ zərif və ya kobud
• sərt və ya yumuşaq
• hamar və ya çıxıntılı
• yumru və ya uzunsov
• böyük və kiçik



329. İçərisinə məhsul qablaşdırılmış daxili taralar əlavə olaraq hansı taralara yığılır?

• yaşıl taraya
• üst taraya
√ xarici taraya
• daxili taraya
• qırmızı taraya

330. Daxili taralar necə adlanır

√ ilk tara və ya istehlak tarası
• xarici tara
• mükəmməl tara
• sintetik tara
• qoruyucu tara

331. Quru sulfidləşdirilmiş məhsulları (tərəvəzi) istehlak edərkən nəyi unutmaq olmaz?

• məhsulun soyudulmasını
√ məhsulun onlardan təmizlənməsini
• məhsulların soyuducuda saxlanmasını
• məhsulun qurudulmasını
• məhsulun dondurulmasını

332. İstehsalat soyuducuları müəssisənin nəyi adlandırılır?

√ məhsulların tez dondurulması və saxlanması üzrə sexi və sahəsi
• məhsulların yaxşılaşdırılması üzrə sahəsi
• məhsulların bazara çıxarılması üzrə sahəsi
• məhsulların saxlanması və satılması üzrə sahəsi
• məhsulların çeşidlənməsi üzrə sahəsi

333. Meyvə-tərəvəz şirələrinin saxlanması üçün ən əlverişli üsul hansıdır?

• mexaniki strelizə
• mexanizi strantizə
• mexaniki startizə
• mexaniki  stantizə
√ mexaniki sterilizə

334. Tərəvəzin mexaniki yolla sterilizi edilməsində hansı maddələrin tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir?

• antiteptiklərin
• antiqormanların
• antigeptiklərin
√ antiseptiklərin
• antidortların

335. Qurutmanın (məhsulların) hansı üsulunda məhsullar vakkumda tez müddətə dondurulur?

√ sublimasiya qurutma üsulunda
• quşlamasiya qurutma üsulunda
• qablamasiya qurutma üsulunda
• qublamasiya qurutma üsulunda
• duzlamasiya qurutma üsulunda

336. K/t-nın məhsullarının sortlaşdırılması hansı iş prosesinə aid edilir?

• məhsulların ilkin qablaşdırılması
• məhsulların qablara doldurulması



√ məhsulların ilkin emalı
• məhsulların ilkin yığılması
• məhsulların ilkin satışı

337. Sosial infrastruktur obyektlərindən olan idman təşkilatları formalaşma mənbələrinə görə hansı qrupa daxildir?

• beşinci qrupa
• üçüncü qrupa
√ ikinci qrupa
• birinci qrupa
• dördüncü qrupa

338. Məqsədli təyinatına görə sosial infrastrukturun məktəb və məktəbəqədər müəssisələri hansı qrupa daxildir?

• üçüncü qrupa
• beşinci qrupa
• dördüncü qrupa
• birinci qrupa
√ ikinci qrupa

339. Mənzil-kommunal təsərrüfatı xidməti soial prosesdə iştirakına görə hansı qrupa aiddir?

• dördüncü qrupa
• üçüncü qrupa
√ ikinci qrupa
• birinci qrupa
• beşinci qrupa

340. İstehsal olunan məhsulların və onun emalının istehsalçılara çatdırılımasını təmin edən elm sahəsinə nə deyilir?

• ticarət fəaliyyəti
• bazar fəaliyyəti
√ aqromarketinq fəaliyyəti
• emal fəaliyyəıti
• nəqliyyat fəaliyyəti

341. əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması xidməti hanı qrupa daxildir?

√ birinci qrupa
• ikinci qrupa
• üçüncü qrupa
• dördüncü qrupa
• beşinci qrupa

342. Məqsədli təyinatına görə sosial infrastrukturunun formalaşma mənbələri yerləşdiyi ərazi bütün obyekt və xidmətlərin osial proesdə
iştirakı neçə qrupa bölünür?

• bir qrupa
√ iki qrupa
• dörd qrupa
• beş qrupa
• üç qrupa

343. İstehsal prosesində bilavasitə iştirak etməyən və sosial dəyər yaratmayan infrastruktur sahəsi hansıdır?

√ sosial
• parasional
• institusional
• istehsal
• rasional



344. Kənd əhalisinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması hansı infrastrukturunun vəzifəsidir?

• institusional
• porasional
• rasional
• istehsal
√ sosial

345. Sosial infrastruktur obyektlərinin sosial prosesdə iştirakını neçənci qrupa aid edilir?

• beşinci qrupa
• birinci qrupa
√ ikinci qrupa
• üçüncü qrupa
• dördüncü qrupa

346. Məişət xidməti müəssisələri sosial prosesdə iştirakına görə hansı qrupa daxildir?

• birinci qrupa
• beşinci qrupa
• dördüncü qrupa
• üçüncü qrupa
√ ikinci qrupa

347. Texniki təhlükəsizlik xidməti hansı qrupa mənsubdur, müəyyənləşdirin?

• ikinci qrupa
• dördüncü qrupa
• beşinci qrupa
• üçüncü qrupa
√ birinci qrupa

348. Müəssisələrin hesabına təsərrüfat bölmələrində yaradılan obyektlər hansı qrupa aid edilir?

√ birinci qrupa
• beşinci qrupa
• dördüncü qrupa
• üçüncü qrupa
• ikinci qrupa

349. Məhsuldar qüvvələrin əsas tərkib hissəsi olan insanlar üçün normal həyat şəraiti yaradılmasında, işçi qüvvəsini təkrar istehsalı
prosesində  bilavasitə iştirak edən infrastruktur sahəsi necə adlanır?

√ sosial
• parasional
• institusional
• rasional
• istehsal

350. Sosial infrastruktur obyektlərindən biri olan ticarət müəssisələri formalaşma mənbəyinə görə hansı qrupa daxildir?

• birinci qrupa
• dördüncü qrupa
√ ikinci qrupa
• beşinci qrupa
• üçüncü qrupa

351. Sağlamlıq müəssisələri sosial prosesdə hansı qrupda fəaliyyət göstərirlər?



• birinci qrupa
• beşinci qrupa
• dördüncü qrupa
• üçüncü qrupa
√ ikinci qrupa

352. İstehsal prosesində işçilərin istirahətinin təşkili xidmətinin mənsub olduğu qrup hansıdır?

• dörüncü qrup
• ikinci qrup
√ beşinci qrup
• üçüncü qrup
• beşinci qrup

353. Sosial infrastruktur obyektləri k/t müəssisələrinin yaşayış məntəqələri ərazisində yerləşən əhalini mənzil kommunal və məişət
ehtiyatlarının ödənilməinə və dövlət resursları hesabına yaradılan xidmət sahələri hansı qrupa aid edilir?

• beşinci qrupa
• birinci qrupa
√ ikinci qrupa
• üçüncü qrupa
• dördüncü qrupa

354. Öz tərkibinə bir sıra istehsal və qeyri-istehsal sferasını daxil edən və işçi qüvvəsini təminatı üzrə xidmət göstərən sahələr kompleksi
necə adlanır?

√ sosial infrastrukturu
• parasional infrastrukturu
• rasional infrastrukturu
• institusional infrastrukturu
• istehsal infrastrukturu

355. 1930-cu illərin axırlarında Mil-Muğan, Şirvan bölgələrində bir sıra hansı xəstəliklər yayılmışdır

• soyuqdəymə
√ yoluxucu
• revmatizm
• vərəm
• brüsselaz

356. İndiki şəraitdə maddi-texniki təminat xidmətini hansı təşkilat yerinə yetirir

• Libirlizinq
• Avrolizinq
• Azərlizin
• Asyalizinq
√ Aqrolizinq

357. Bölgələrdə yayılmış yoluxucu xəstəliklər necə adlanır?

• hepatit
√ taun-vəba
• difteriya
• qarın yatalağı
• qripp

358. Bitki mühafizəsi sistemi hansı infrastruktur sahəsinə aiddir

√ İstehsal  infrastrukturuna
• İnstitusional infrastrukturuna



• Rasional  infrastrukturuna
• Sosial infrastrukturuna
• İstehlak infrastrukturuna

359. K/t bitkilərinin məhsuldarlığına təsir edən amillər içərisində əhəmiyyətlisi hansıdır?

• hibrələr
• tübrələr
• sübrələr
√ gübrələr
• hubrələr

360. Aqrokimya xidmətinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

• Su təchizatı işlərini kimyalaşdırmaq
• Kənd təsərrüfatı sularını idarə etmək
• Kənd təsərrüfatı məhsullarını saxlamaq
√ Bitkilərin zərərvericilərinə, xəstəliklərinə və alaq otladan mühafizə xidmətlərini yerinə yetirmək
• Təsərrüfatları istehsal vasitəsilə təmin etmək

361. Meliorasiya və irriqasiya ətraf mühitə hansı təsiri göstərir

• ekoloji sanitar təsir
• ekoloji zərərli təsir
• ekoloji yoluxucu təsir
• ekoloji sintetik  təsir
√ ekoloji gigyenik təsir

362. K/t istehsalının stabilliyinə təsir göstərən ən mühüm amil hansıdır?

√ üzvi gübrələrin düzgün tədarükü və verilməsi
• üzvi və mineral gübrələrin qablanması
• üzvi gübrələrin anbarlara yığılması
• mineral gübrələrin lafetlərlə daşınması
• mineral gübrələrin miqdarının artırılması

363. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin mühafizəsi üçün hansı xidmət sahəsi fəaliyyət göstərir?

• bitkilərin əkilməsi sistemi
• bitkilərin müdafisədi sistemi
√ bitkilərin mühafizəsi sistemi
• bitkilərin daşınması sistemi
• bitkilərin yığılması sistemi

364. Bazar ili hansı dövrü əhatə edir

√ k/t bitkilərinin məhsullarının yığılması və satışa hazırlanması, gələn təqvim ilində yeni məhsulun yığılmasına qədər olan dövr
• k/t məhsullarının yığılması müddəti
• k/t bitkilərinin əkilməsi dövrü
• k/t məhsullarının yığılması dövrü
• k/t məhsullarının bazara çıxarılması dövrü

365. Nəqd bazarı ilə fyuçers bazarı qiymətlərinin arasındakı fərq necə adlanır

• mazış
• qaziş
√ bazis
• saziş
• daziş



366. Birinci taxıl satışı kooperativi hansı ölkədə neçənci ildə yaradılmışdır

• 1987-ci ildə Boliviyada
• 1978-ci ildə ÇXR –də
• 1968-ci ildə Kanadada
• 1958-ci ildə Böyük Britaniyada
√ 1858-ci ildə ABŞ-da

367. Elmi-tədqiqat, idarəetmə, maliyyə-kredir və mühafizə arakterli xidməti həyata keçirən infrastruktur necə adlanır

√ institusional
• mosial
• istehsal
• rasional
• sosial

368. Fermer təşkilatı kimi kooperativləri kimlər yarada bilər

√ əkinçi fermerlər və digər k/t müəssisələri
• kənd bələdiyyələri tərəfindən
• şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən
• bələdiyyə təşkilatları
• rayon icra hakimiyyəti orqanları

369. Bazisin azalmasında hansı əlamət gözlənilir

• fərqli əlamət
• oxşar əlamət
• orta əlamət
• pis əlamət
√ yaxşı əlamət

370. İnfrastruktur sahələrində əsas fondların yaradılmasına və istehlakına, həmçinin maddi istehsalın digər formada inkişafına sərmayə
qoyuluşu hansı formada həyata keçirilir?

• Kapital kontraksiya formasında
• Kapitalın mənimsənilməsi  formasında
• Kapitalın dondurulması formasında
√ Kapital qoyuluşları formasında
• Kapitalın hərəkəti formasında

371. Ölkəmizin aqrar sahəsində fyuçers kontraktları bazarı mövcuddurmu?

√ mövcuddur
• təşkli proqnozlaşdırılır
• XX əsrin ortalarında
• XX əsrin əvvəlində
• mövcud deyil

372. Mütərəqqi üsulların idarəetmədə tətbiqi, üquq mühafizə orqanlarının müvafiq xidmətləri maliyyə-kredit, gömrük və müdafiə xarakterli
xidmətlər hansı infrastruktur sahəsinə daxildir?

• Sosial
• Rasional
• Masional
√ İnstitusional
• İstehsal

373. Dünyanın hansı ölkəsində birinci taxıl satışı kooperativi yaradılmışdır



• Yaponiyada
• İngiltərədə
• Kanadada
√ ABŞ-da
• Fransada

374. İstehsal olunmayan məhsulun (əmtəənin) birjada alınıb satılması prosesi necə adlanır

• Birja ticarəti
• məhsul ticarəti
• əmtəə ticarəti
• Myuçer ticarəti
√ Fyuçers ticarəti

375. İnformasiya təminatı nə deməkdir?

√ müvafiq informasiyaların fermerlərə müxtəlif yollarla çatdırılması
• müvafiq informasiyaların fermerlərə vaxtında çatdırılması
• müxtəlif informasiyaların hüquq mühafizə orqanlarına çatdırılması
• müxtəlif informasiyaların fermerlərdən gizlədilməsi
• müxtəlif informasiyaların fermerlərdən alınması

376. Kooperativ fermer təşkilatı hansı qurumlar tərəfindən yaradıla bilər?

√ kooperativ xidmət təşkilatı kimi əkinçi fermerlər və digər k/t müəssisələri tərəfindən
• bitki mühafizəsi xidməti tərəfindən
• baytar həkimləri tərəfindən
• bələdiyyələr tərəfindən
• şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən

377. K/t-da aqrokimya xidməti kooperativlərinin təşkili hansı zərurətdən doğur?

• K/t bitkilərinin aqrotexniki tələblərə uyğun olaraq becərilməsindən
• K/t-da əkinçiliklə heyvandarlığı əlaqələndirilməsindən
• K/t bitkilərinin baytarlıq tələblərinə uyğun olaraq biçilməsindən
• K/t bitkilərinin zootexniki tədbirlərə uyğun olaraq əkilməsindən
√ K/t-da aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq əkinçiliyin inkişaf etdirilməsindən

378. Fyuçers bazarında bazis üzrə itki nədən xəbər verir

• gəlirin itirilməməsini
√ mənfəətin itirilməsini
• xeyirin əldə edilməsini
• xalis mənfəətin qazanılmasını
• gəlir əldə edilməsini

379. Fyuçers birjasında bazis üzrə qənaət nəyi əldə etməyə səbəb olur

• əlavə xalis ticarət kəsirinə
√ əlavə xalis ticarət gəliri
• əlavə əmtəəlik məhsul
• əlavə məhsul istehsalı
• əlavə xərclərin miqdarı

380. Taxıl satışını təşkil etmək üçün birinci kooperativ hansı ölkədə yaradılmasıdır?

• Fransada
√ ABŞ-da
• Almaniyada
• Belçikada



• Böyük Britaniyada

381. Birja ticarətində fyuçers bazarı nəyi proqnazlaşdırma mexanizminə çevrilir

• məhsul istehsalını proqnozlaşdıran
• bazarı proqnozlaşdıran
• məsrəfi proqnozlaşdıran
• əmək sərfini proqnozlaşdıran
√ qiyməti proqnozlaşdıran

382. Spredinqin mahiyyəti nədir

√ ucuz alış üzrə və baha kontraktların satışı üzrə əməliyyatlar
• ucuz kontraktalrın alışı
• bahalı alış üzrə əməliyyatlar
• ucuz kontraktların satışı
• qiymətli əməliyyatların həyata keçirilməsi

383. Fyuçers sazişlərində spredin mahiyyəti nədir?

• üç müxtəlif kontraktlarda məhsulun eyni vaxtda göndərilməsi
• məhsulların fyuçers bazarına gətirilməsi
• müxtəlif vaxtlarda məhsulun satışa göndərilməsi
• məhsulların təcili satışa göndərilməsi
√ iki müxtəlif fyuçers sazişlərində eyni məhsulun eyni vaxtda alış və satışa müxtəlif müddətlərdə göndərilməsi

384. Fyuçers bazarı hansı funksiyanı yerinə yetirir

√ infrastrukturu formalaşdıran
• Gəliri formalaşdıran
• Alıcını cəlb etmə
• əməyi sərf edən
• qiyməti formalaşdıran

385. Fyuçers kontraktlarında qiymət fərqinə görə müxtəlif tip sazişləri müəyyən edin

• Müəssisə arası müəssisədaxili
• Rayondaxili, rayonlararası
√ bazardaxili,bazarlararası,əmtəələrarası
• Ölkədaxili, ölkələrarası, dövlətarası
• Şəhərlərarası, şəhərdaxili

386. Fyuçers kontraktlarında qiymət fərqinə görə neçə tip saziş fəaliyyət göstərir

• iki tip
• beş tip
• dörd
√ üç tip
• bir tip

387. Fyuçers sazişləri bazarında qiymətin dinamikasını proqnozlaşdırmaq üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

√ əsaslı və tətbiqi
• təhlil-sintez
• normativ metod
• balans
• statistik qruplaşdırma

388. Ölkədə maliyyə-kredit sistemində fyuçers bazarı hansı faktor kimi çıxış edir



• bazarı stabilləşdirici
• əməyi stabilləşdirici
• əmtəə stabilləşdirici
√ qiyməti stabilləşdirici
• gəliri stabilləşdirici

389. Qiymət siyasətində fyuçers ticarətinin müsbət tərəfi nədir

• onun sadə olması
• onun bazara təsir etməsi
• onun proqnozlaşdırıcı olması
√ onun sabitləşdirici olması
• onun qeyri-stabil olması

390. Təsərrüfatlarda konkret şəraitdən asılı olaraq qabaqcıl aqrotexnika və mexanikləşmə nailiyyətlərini ən yüksək formada tətbiq etmək
üçün hansı xidmət növündən istifadə edilir?

• elmi şuralar
• elmi texniki tərəqqi
• elmi informasiya
√ elmi-tədqiqat
• elmi konfranslar

391. Taxıl satışı kooperativlərinin əsas vəzifəsi və məqədini müəyyən edin

• bu kooperativlər digər kooperativlərlə birləşərək böyük həcmdə buzxanalar inşa edirlər

• bu kooperativlər kiçik həcmli anbarlar inşa edir və orada fermerlər baha qiymətə yəni çox haqq ödəməklə taxıllarını o anbarlarda bir ay
müddətinə saxlayırlar

√ bu kooperativlər nəhəng taxıl anbarları inşa edir və fermerlər öz taxıllarını bu anbarda az məbləğdə haqq ödəməklə müəyyən müddətə,
yəni satmaq qərarına gəlincə saxlaya bilərlər

• bu kooperativlər böyük həcmdə soyuducular inşa edərək fermerlərə icarəyə verirlər
• bu kooperativlər heyvandarlıq məhsullarını emal edirlər

392. Taxıl satışının təşkili üzrə birinci kooperativ neçənci ildə təşkil edilməsidir?

• 1999-cu ildə
√ 1858-ci ildə
• 1958-ci ildə
• 1978-ci ildə
• 1988-ci ildə

393. İstehsalata faydalı lakin qeyri məhsuldar xidmət göstərən xidmət sahəsi hansı ifrastruktura aiddir?

• istehsal
• rasional
• proporsional
√ institusional
• sosial

394. Regional infrastrukturu müəyyən edin

• Xalq təsərrüfatı infrastrukturu
• Emal müəssisələrinin infrastrukturu
√ Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin  infrastrukturu
• Meşə təsərrüfatı infrastrukturu
• Kənd təsərrüfatı infrastrukturu

395. Ölkə iqtisadiyyatının istehsal və qeyri istehsal sahələrinə xidmət göstərən infrastrukturu müəyyən edin

√ Xalq təsərrüfatı infrastruru



• Meşə  təsərrüfatı infrastrukturu
• Elevator təsərrüfatı infrastrukturu
• Fermer təsərrüfatı infrastrukturu
• Kənd təsərrüfatı infrastrukturu

396. Bitki mühafizəsi, baytarlıq , aqrokimya, texniki təmir, hüquq,elmi təminat və informasiya xidməti hansı infrastruktur xidmət sahələrinə
aiddir

• Sosial
√ İstehsal
• Rasional
• Proporsional
• İnstitusional

397. Faydalı lakin qeyri məhsuldar xidmət göstərən infrastruktur sahəsi hansıdır

• Proporsional
• İstehsal
• Rasional
• Sosial
√ İnstitusional

398. İdarəetmədə mütərəqqi üsulların tətbiqi, hüquq-mühafizə orqanlarının müvafiq xidmətləri, maliyyə-kredit xidmətləri, gömrük və
müdafiə xarakterli xidmətlər hansı infrastruktura daxildir?

• sosial
• rasional
√ institusional
• proporsional
• istehsal

399. Dövlətin məqsədli invetisiya proqramının həyata keçirilməsi üçün büdcədən kənar nə fondu yaradılır?

√ investisiya fondu
• subsidiya fondu
• kapital fondu
• inkişaf fondu
• innovasiya fondu

400. əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkişafına sərmayə yönəldilməsi hansı şəkildə
həyata keçirilir?

• kapitalın dondurulması şəklində
√ kapital qoyuluşları şəklində
• kapital kontraktasiya şəklində
• kapitalın hərəkəti şəklində
• kapitalın yazılması şəklində

401. Aqrar-sənaye müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsulların infrastruktur sahələrinə investisiya qoyulmaması nəticəsində, müasir tələbata
cavab verməməsi hansı nəticələrə gətirib çıxarır?

• məhsullar daşınaraq xırmana yığılır
• məhsullar bazara çıxarılır
• məhsullar qablaşdırılmır
√ məhsullar xarab olub tullantıya çevrilir
• məhsullar yeni anbarlara yığılır

402. Xarici ölkələrin hansında k/t-da bitkilərin suvarılması mütərəqqi üsullardan geniş istifadə edilir

• Fransa
√ İsrail



• İran
• İspaniya
• Turan

403. İnsanların əmək fəaliyyətində idarəetmə hansı xüsusiyyətə malik sahədir?

√ İnsanların maddi nemətlər istehsalı prosesində ən mürəkkəb sahədir
• İdarəetmə insanları daima mühim vəziyyətdə saxlamaq üçündür
• İdarəetmə insanlar üçün bir həyatdır
• İdarəetmə insanların əmək fəaliyyətində bir mayakdır
• İdarəetmə insanların əmək fəlaliyyətində insanları təsir altında saxlamaq üçün bir vasitədir

404. ASK infrastrukturunun idarə edilməsi nə deməkdir?

• İstehsalı idarəetmə əmək münasibətlərinin təkmilləşdirilməsidir
• İdarəetmə insanların birgə fəaliyyətinin məzmunudur

√ İnsanların məqsədyönlü fəaliyyət qanunlarının və qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsindən, prinsip funksiya və metodlarının
müəyyənləşdirilməsidir

• İnsanları kütlə olaraq istehsalda idarə etməkdir
• İdarəetmədə elmi insanları təsir altında saxlamaqdır

405. ABŞ-da torpaq paylı hansı kolleclər elmi-tədqiqat xidmətini yerinə yetirir

• Oksford Universiteti
• Aqrar Fladelfiya Universiteti
• Aqrar kolleclər assosiasiyası
• Alazani Universiteti
√ Ryurdyo Universiteti

406. ABŞ-da kənd təsərrüfatında hər fermanının konkret şəraitindən asılı olaraq qabaqcıl aqrotexnika mexanikləşmənin nailiyyətlərini ən
yaxşı formada tətbiq etmək üçün hansı xidmətdən istifadə edilir

√ Elmi-tədqiqat xidmətindən
• Elmi-əkinçilik xidmətindən
• Elmi-informasıya xidmətindən
• Aqror-mühəndislik xidmətindən
• Elmi-istiqamətlər xidmətindən

407. Bəzi kooperativlər elmi-tədqiqat təşkilatları ilə əlaqə yaratmaqla hansı xidmətləri həyata kecirirlər

√ Kənd təsərrüfatı bitkilərinin və heyvanların məhsuldarlığına təsir edən kimyəvi maddələrin ekolojı cəhətdən ən səmərəlisini tövsiyyə
etmək xidmətini

• Mineral kübrələrin, herbisidlərin və isektsidlərin istifadəsini tövsiyyə etdirmək xidmətini
• bitkilərin və heyvanların xəstəliklərini və zərərvericilərinə qarşı mübarizəni dayandırmaq xidmətini
• Kimyəvi dərmanların, tətbiqini həyata kecirmək xidmətini
• Kimyəvi dərmanları, vitaminlərin, qarışıq yemin ən yaxşısını istehsal etmək xidmətini

408. ABŞ-da südlük fermalarda kooperativlər hansı xidmətləri göstərirdilər:

• Heyvanların dərilərini təmizləyirlər
• Heyvanların quruluşunu təkmilləşdirirlər
• İnəklərin tövlələrini təmizləyirlər
• Fermalarda dana və buzovları bəsləyirlər
√ İnəklərin qısırlığını ləğv etmək üçün süni mayalandırma xidmətini göstərirlər

409. Fermerlər öz taxıllarını anbarlarda hansı şərtlərlə saxlayırlar:

√ Az məbləğdə haqq ödəməklə satmaq qərarına gəlincə
• Satıcı tapana qədər
• Yeni məhsul yetişənə qədər



• Fermerlər taxıl anbarları inşa edənədək
• Cox məbləğdə haqq ödəməklə səpinə qədər olan vaxtadək

410. Taxıl satışı kooperativləri hansı işləri yerinə yetirirlər:

• Belə kooperativlər aqronomlar hazırlayır
• Taxıl zəmilərini təmizləyirilər
• Taxıl kombayınları istehsal edirlər
• Bostan məhsulları yetiriblər
√ Taxıl anbarları inşa edirlər

411. ABŞ-da taxıl satışını təmin etmək ücün birinci kooperativ necənci ildə yaradılmasıdır?

• 1848-ci ildə
• 1958-ci ildə
• 1950-ci ildə
• 1898-ci ildə
√ 1858-ci ildə

412. Fyuçers sazişlərində bu şərtlər hansılardır?

√ Qiymət və göndərilmə vaxtı
• Məhsulun həcmi
• Məhsulun çeşidi
• Məhsulun miqdarı
• Məhsulun keyfiyyəti

413. ASM infrastruktur sahələrinin idarəedilməsinin mahiyyəti  nədən ibarətdir?

√ idarəetmə prosesində insanların məqsədyönlü fəaliyyət qanunlarının və qanuna uyğunluqlarının aşkar edilməsindən prinsip, funksiya və
metolarının müəyyənləşdirilməsindən

• insanları kütlə olaraq istehsalda idarəetməkdə
• idarəetmə elmi insanları təsir altında saxlanmasına nail olmaqdan
• istehsalın idarəetmə münasibətləri insanları və kollektivlərin idarəetmə prosesində mürəkkəb olmayan qarşılıqlı münasibətlərindən
• fəaliyyət zamanı əmək koperasiyası, mülkiyyət istehsal prosesinin yerinə yetirilməsindən

414. Hansı xarici ölkədə əkin sahələrinin suvarılması  100 faiz çiləyən və damcılardan qurğular vasitəsilə həyata keçirilir?

• Kanada
• Mozambik
• İspaniya
• Fransa
√ İsrail

415. İdarəetmə nəzəriyyəsinə görə canlı aləm neçə komponentdən ibarətdir

• Fyuçers sazişi bağlandıqda neçə şərt irəli sürülür
• Üç
√ İki
• Bir
• Dörd

416. Fond bazarlarında fyuçers və opsion satışlarındakı birinci fərq hansıdır?

√ Fyuçers sövdələşmələrində müddət qoyuluşunun vacibliyi
• Fyuçers sazişlərində vaxtın müəyyən edilməsi
• Fyuçers sazişlərində tərəflərin bir-birini aldatmağa çalışmasıdır
• Fyuçers sövdələşmələrində məhsulun iştirak etməməsi
• Fyuçers sövdələşmələrində tərəflərin iştirak etməməmsi



417. Fyuçers sövdələşmələrində daha bir fərqli cəhət hansıdır?

• Satıcıların məhsulu baha qiymətə sırıması
• Birjada məhsul bolluğu
√ Onun mütləq birjanın hesablama palatasında qeydə alınması
• Kontraktların birjada alınıb satılması
• Alıcıların gözə görünməməsi

418. Fond bazarlarında fyuçers və opsion satışlarındakı üçüncü fərq hansıdır?

• Fyuçers sövdələşmələrində təhlükə olduqca azdır
• Fyuçers sövdələşmələrində məsuliyyət daşıyan tərəf yoxdur
• Fyuçers sövdələşmələrində risk təklükəsi yoxdur
√ Fyuçers sövdələşmələrində təhlükə olduqca yüksəkdir
• Fyuçers sövdələşmələrində korrupsiya əlamətləri görünmür

419. Maliyyə fyuçers sövdələşmələri nədir?

√ Standart sövdələşmələr
• Qeyri standart sövdələşmələr
• Əla sövdələşmələr
• Qeyri-münasib sövdələşmələr
• Münasib sövdələşmələr

420. Yaponiya və Skaninoviya ölkələrində fermerləri istehsal vasitəsi ilə təmin edən təşkilat hassıdır?

• Assosiasiyalar
• Xarici şirkətlər
• Dövlət
• təchizat təşkilatları
√ Kooperasiyalar

421. Maşın dərnəkləri fermerlərin neçə faizini təşkil edir

√ 20%-ni
• 30%-ni
• 50%-60%ni
• 55-60%-ni
• 60-70%-ni

422. Avstriyada yaradılan dərnəklərin əsas vəzifəsi nədir.

√ Texnika və nəqliyyat vasitələrinin alınmasını və səmərəli istifadə olunmasını təmin edir
• Toxum və kimyəvi maddələrin alınmasının və istifadə olunmasını və istifadə edilməsini təmin etmək
• Yenı alınan maşınların bazara çıxarılmasını təmin edir
• Sıradan çıxmış maşınların təmiri

423. Avstriya fermerləri maşın-traktor təminatı məsələlərini həll etmək üçün nə yaradırlar

• Seminarlar
• assosiasiyalar
• Kooperativlər
• Konfranslar
√ Dərnəklər

424. Skandinaviya ölkələrində satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının neçə faizi koorperasiyalara məxsusdur

• 95%
• 38-40%
• 60-70%



√ 85-90%
• 75-80%

425. ABŞ-da istehsal olunan südün neçə faizini kooperasiyalar satır

• 50%
• 20%
• 90%
• 80%
√ 70%

426. ABŞ-da istehsal olunan əmtəəlik kənd təsərrüfatı məhsularının necə faizini kooperativlər satır

• 60%
• 40%
• 50%
√ 30 %
• 70%

427. ABŞ-da fermerlərin könüllü olaraq neçə faizi kooperativlərdə birləşmişlər

√ 70%
• 90%
• 100%
• 80%
• 65%

428. Hansı ölkələrdə fermerlər 100 faiz kooperasiyalarda birləşmişlər

• Şimali Afrika ölkələrində
√ Şimali Avropa ölkələrində
• Mozambikdə
• Brazilyada
• Kanadada

429. Qərbi Avropa ölkəsində fermerlərin neçə faizi koorperasiyalarda birləşmişlər

• 90%
• 60%
• 70%
√ 80%
• 75%

430. Aşağıdakılaradan ikinci nəyi müəyyən edir?

• Çatdırmanın qeyri-standart  tarixini
• Çatdırmanın birja tərəfindən qadağan olunması
• Tərəflərdən birinin çatdırmanın vaxtının uzadılması
• Çatdırmanın qeyri-müəyyən vaxta qalması
√ Çatdırmanın standart tarixini

431. Fond bazarlarında fyuçers və opsion satışlarındakı ikinci fərqi müəyyən edin

√ Fyuçers sövdələşmələri alqı-satqı sazişi deyil
• Fyuçers sövdələşmələri təsdiqlənmir
• Fyuçers sövdələşmələri birjada qeydiyyata alınmır
• Fyuçers sövdələşmələri alqı-satqı sazişidir
• Fyuçers sövdələşmələri tərəfləri qane etmir

432. Sövdələşmələr birjaya müəyyən edilmiş qaydada nəticələnir və aşağıda üçüncü nəyi müəyyən edir



√ Etibarlı qiymətli kağızların növlərini
• Qiymətdən düşmüş kağızların növlərini
• Qiymətsiz kağızlıarın növlərini
• Müqavilə kağızlarının məhv edilməsi
• Dəftərxana kağızlarının növlərini

433. Bu sövdələşmələr birjaya müəyyən edilmiş qaydalar üzrə nəticələnir və aşağıdakılardan hansını müəyyən edir?

• kontragentlərin müasir səviyyəsini
• kontragentlərin ölçüyə gəlməyən tərəflərini
• kontragentlərin qeyri- standart  həcmlərini
√ kontragentlərin standart həcmlərini
• kontragentlərin standart olmayan  həcmlərini

434. Fyuçers sövdələşmələri bazarı nəyə malikdir?

• Sidvidliyə
• Pakvidliyə
• Sakvidliyə
• Pikvidliyə
√ Likvidliyə

435. Avstriya fermerlərin 50%-nə düşən torpaq sahəsi neçə hektar təşkil edir?

• 15.0 hektar
• 11.2 hektar
• 20 hektar
√ 10 hekrar
• 13 hektar

436. Avstriya femerlərinin 43%-nə aid torpaqlar necə hektar təşkil edir

• 14.2 hek.
• 15.5 hek
√ 10.5 hek
• 12.5 hek.
• 13.6 hek

437. Avstriya  fermerlərinin neçə faizində torpaq sahəsi 50 hektar çoxdur

• 11%-də
• 16%-də
• 12%-də
• 10%-də
√ 7%-də

438. Hər kombayna düşən biçin sahəsi

• 50 hektar
√ 38 hektar
• 41 hektar
• 45.hektar
• 43 hektar

439. Avstriyanın fermer təsərrüfatlarında istifadə olunan hər traktora orta heabla neçə hektar əkin sahəsi düşür.

• hər traktora 10,5 hektar
• hər traktora 11.8 hektar
• hər traktora 18.2hektar



√ hər traktora 7.2 hektar
• hər traktora 9,5 hektar

440. Avstriya fermerlərini elektrik cihaz ilə təmin olunma səviyyəsini göstərin

• Ölkə regionundan xeyli yüksək
• Fermerlərin əksəriyyətindən çox
• Fermerlərin bir çoxundan az
• Ölkə səviyyəsindən az
√ Ölkə səviyyəsindən çox

441. Kooperasiyalara dövlət tərəfindən hansı köməkliklər göstərirlər

• normativ aktların hazırlanmasına nəzarət
√ Maliyyə və vegi köməkliyi
• İstehsalın planlaşdırılması
• Biznes planının tərtibi
• Hüquqi xidmətlər

442. Fyuçers müqavilələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri hansıdır?

• müqavilələrin əksər vaxt saxta olması
√ həyata keçirilən əməliyyatlara təminatın yaranması
• həyata keçirilən əməliyyatların sığortalanmaması
• həyata keçirilən əməliyyatların qeydiyyata alınmaması
• həyata keçirilən əməliyyatların tərəflər tərəfindən tanınmaması

443. Fyuçers əməliyyatlarında tərəflərin tam azadlığı nə barəsində saxlanılmışdır

• Yalnız əməliyyat barəsində
√ Yalnız qiymət barəsində
• Yalnız satış barəsində
• Yalnız alqı-satqı barəsində
• Yalnız keyfiyyət barəsində

444. Malın çatdırılması müddətinin nəyi məhdudlaşdırılmışdır?

• Azadlığı
√ Seçimi
• Qaydaları
• Müddəti
• Qiyməti

445. Fyuçers sövdələşmələrinin üstünlüklərinin ən əsasları hansılardır?

√ xeyir, etibarlılıq, məxvilik, tezlik, elastiklik, likvidlik, arbitraj imkanı
• sövdələşmələrin asanlıqa saxtalaşdırılması və ləğvi
• arbitraj imkanının məhdudluğu
• məsuliyyətsizlik və məhsulun yanması
• etibarsızlıq, aşkarlıq

446. Element neçə xassəli olur:

√ element bir və ya bir neçə xassəli olur
• elementin xassələrinə rast gəlinməyib
• elementin heç bir xassəsi yoxdur
• elementin xassələri bilinmir
• element üç və sıfır xassəli olur

447. İdarəemədə sistem nədir?



√ Tamlıq təşkil edən elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri
• İstehesal  münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
• İstehsal prosesində ayrı-ayrı vahidlərın bir-birinə bağlılığı
• Qeyri tamlıq təşkil edən elementlərin əlaqəsi
• Elementlərin münasibətlərin bütövlüyü

448. İstehsal şəraitində idarəetmənin global məqsədi nədir?

• İstehsal münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
• Yeni texnologiyanın və texnikanın tətbiq edilməsi
• Elmi-texniki tərəqqinin tətbiq edilməsi
• İstehsal və sosial sahəsində inkişafa nail olması
√ İstehsalın maddi-texniki bazasının yaradılması, hər tərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşmasıdır

449. İstehsalın idarə edilməsi öz məqsədinin tətbiqini nədə tapır?

√ Sosial-iqtisadi, təşkilatı-texniki, prespektiv, cari, dövlət, sahəvi, ərazi icrasında
• .İstehsal infrastrukurunun  təkmilləşdirilməsində
• Sosial infrastruktur sahəsinin inkişafınada
• Yunanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında
• İstehsal vasitələri üzərində mülkiyyətin növündə

450. Cəmiyyətin idarə edilməsi nəyin idarə edilməsi deməkdir

• İstehsal sistemlərin
• Emosional sistemlərin
• proporsional sistemlərin
• İnstitsional sistemlərin
√ Sosial sistemlərin

451. İdarəetmə münasibətləri hansı əlamətlərə görə təkmilləşdirilir?

• sahəvi
• sahələr arası
• regionlar arası
√ idarəedən və idarəolunan sistem arasındakı münasibətə görə
• ərazi

452. İdarəetmə hansı növ münasibətləri əhatə edir?

• maliyyə
• ipoteka
• lizinq
√ siyasi, sosial, iqtisadi, etnik
• kredit

453. İdarəetmə elminin predmetini müəyyənləşdirin?

√ idarəetmə münasibətləri
• sosial-iqtisadi münasibətlər
• sosial-bazar münasibətləri
• əmək münasibətləri
• iqtisadi münasibətlər

454. İdarəetmə elmi hansı elmlərə aiddir:

• sosial-iqtisadi
• sosial-bazar
√ iqtisadi-təşkilati



• iqtisadi-informasiya
• sosial-tərəqqi

455. Bu məlumatlar nəyin hazırlanmasına xidmət etməklə onlar icra üçün idarə olunan sistemə daxil olur:

√ sərəncam və qərarların
• kadrların hazırlanmasına
• işdən çıxarılma əmrlərinin
• işə daxil olmaların
• protokol və əmrlərin

456. İstehsal prosesi dedikdə idarə olunan sistemdən idarə edən sistemə nə daxil olur?

√ informasiya
• deformasiya
• demokratiya
• telefon zəngi
• dezinformasiya

457. İdarəedən və idarəolunan sistem arasında əlaqə hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

• radio vasitəsilə
√ informasiya vasitəsilə
• rabitə vasitəsilə
• telefon vasitəsilə
• televiziya vasitəsilə

458. ASM infrastrukturunun hər bir vəsifəsi idarə edən və idarə olunan nədən ibarətdir?

√ sistemlərdən
• hissəciklərdən
• molekulalardan
• mühərriklərdən
• elementlərdən

459. Texniki, texnoloji istehsal ilə idarəetmənin təşkili, iqtisadi və sosial sistemlər arasında hansı münasibət mövcuddur?

• qarşılıqlı təzyiq
√ qarşılıqlı əlaqə
• qarşılıqlı ticarət
• qarşılıqlı sevgi
• qarşılıqlı ittiham

460. İqtisadi sistemlə birlikdə istehsalın məqsədini prinsip və təşkili üsullarını müəyyənləşdirən, yəni istehsalın idarəedilməsinin sosial-
iqtisadi tərəfini səciyyələndirən sistemi müəyyən edin?

• texnoloji sistem
• ekoloji sistem
√ sosial sistem
• təşkilati sistem
• psixoloji sistem

461. Bütün sistemlərə həlledici təsir göstərməklə onların fəaliyyətini təmin edən sistem hansıdır?

• təşkilati sistem
√ iqtisadi sistem
• texnoloji sistem
• sosioloji sistem

462. İqtisadi sistem təsərrüfatın hansı fəaliyyətini nizamlayır?



√ istehsal fəaliyyətini
• psixoloji fəaliyyətini
• sosioloji fəaliyyətini
• institusional fəaliyyətini
• sosial fəaliyyətini

463. Texniki texnoloji və təşkilatı sistemlər birlikdə təsərüfatın idarə edilməsinin hansı tərəfini xarakterizə edir?

• sosioloji
• ekoloji
√ təşkilati-texniki
• təşkilati-mexaniki
• psixoloji

464. Təşkilati sistem hansı prosesləri təmin edir?

√ istehsalın optimal quruluşunu tərtib etməklə torpaqdan, əmək və istehsal vasitələrindən səmərəli istifadəni
• muzdlu işçilərin istifadə etməklə
• əmək müqavilələrini tərtib etməsini
• biznes planın hazırlanmasını
• əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəni

465. Texnoloji sistemin mahiyyəti və xassələri nədən asılıdır?

√ istehsal olunan məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinə qoyulan tələblərdən
• ETT nailiyyətlərinin tətbiqindən
• istehsalın optimal quruluşundan
• elmi nailiyyətlərin tətbiqindən
• istehlak olunan məhsulun keyfiyyətindən

466. Məhsul istehsalı üçün aqrotexniki, aqrobioloji, zootexniki, sanitar-gigiyenik proseslərin ardıcıl yerinə yetirilməsi və idarə edilməsi necə
adlanır?

• sosioloji sistem
• bioloji sistem
√ texnoloji sistem
• arxeoloji sistem
• psixoloji sistem

467. Təsərrüfatlarda texnoloji sistem nəyə əsaslanır?

√ məhsul istehsalı prosesini mərhələlərə və proseslərə bölünməsinə əsaslanır
• sosioloji məsələləri həll etməyə
• psixoloji gərginliyi aradan qaldırmağa
• həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
• istehsal prosesini gücləndirməyə

468. İdarə olunan sistemə hansı elementlər daxil edir?

√ təsərrüfat və müəssisələrin, ərazi k/t idarələrinə və digər maddi nemətlər istehsal prosesini təmin edən və ya xidmət göstərən elementləri
və yarım sistemləri

• xidmət vahidləri
• idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirən bütün element və sistemlər
• dövlətl və istehsal komitələrində idarəetmə prosesinin təşkili üzrə xidmət elementləri
• dövlət komitələrinin qarşıya qoyulmuş məqsədi həyata keçirmək üçün idarə olunan insanlara təsir edən elementlər

469. İdarə edən sistemin başlıca elementi idarəetmənin hansı quruluşudur?

√ təşkilatı quruluşudur



• psixoloji quruluşudur
• institusional quruluşu
• istehsaledici quruluşudur
• sosioloji quruluşudur

470. İdarə olunan və idarə edən sistemlər hansı müstəqil sistemin tərkibinə daxildir?

√ sosial-iqtisadi sistemin
• sosial-psixoloji sistemin
• sosial-institusional sistemin
• psixoloji-sosial sistemin
• təşkilati sistemin

471. Elementlər öz-özünə fəaliyyət göstərirmi?

• göstərir
• qarşılıqlı fəaliyyətdədir
• fəaliyyət göstərə bilər
• fəaliyyəti mövcuddur
√ göstərmir

472. Hər bir sosial-iqtisadi sistem müstəqil, lakin qarşılıqlı əlaqəli neçə sistemdən ibarətdir:

• bir sistemdən
• dörd sistemdən
• beş sistemdən
• altı sistemdən
√ iki sistemdən

473. Element hansı halda yarım sistemə çevrilir:

√ sistemin müəyyən hissəsində olarkən
• sistemlə əlaqədər olmadıqda
• müstəqil element kimi mövcud olarkən
• sistemin tərkibinə daxil olmadıqda
• sistemdən kənarda olarkən

474. Konkret şəraitdən asılı olaraq elementlərdən hər biri hansı funksiyaları yerinə
yetirə bilər:

• qanunverici və qanunauyğunluğu
• öyrədən və öyrədilən
• təsir edilən və təsir edən
• ətraf mühiə təsiri
√ sərəncamverici və icraedici

475. Kəndli (fermer) təsərrüfatı və kooperativ hansı sahənin elementidir:

• institusional sahənin
• istehsal sahənin
• sosial sahənin
√ aqrar sahənin
• infrastruktur sahəsinin

476. İdarəetmə prosesində əlaqələr inkişafda olan və xarici amillərin təsiri nəticəsində hansı proseslər kimi öyrəniləlidir:

• sabit proseslər kimi
• istehsal prosesləri kimi
• istehlak prosesləri kimi
• daimi hərəkətdə olan proseslər kimi



√ dəyişən proseslər kimi

477. İstehsalın idarə edilməsi probleminin elmi cəhətdən həlli üçün mühüm olan üsulu müəyyənləşdirin:

• istehsalın təmərküzləşməsi cəhətdən baxış üsulu
• konkret istehsal münasibətlərinə baxış üsulu
√ konkret tarixi yanaşma üsulu
• sosial amilləri nəzərə almaqla yanaşma üsulu
• konkret etnik cəhətdən yanaşma üsulu

478. İstehsalın idarə edilməsinin öyrənilməsində hansı yanaşma üsullarından istifadə edilir:

√ konkret tarixi yanaşma, aspektli yanaşma, sistemli yanaşma
• konkret entik yanaşma, istehsalın ixtisaslaşması
• konkret istehsal istiqamətləri miqyasında yanaşma
• konkret sosial cəhətdən yanaşma
• konkret coğrafi yanaşma, fərdi yanaşma, sistemsiz yanaşma

479. İstehsalın idarə edilməsi vasitəsilə sırf istehsal məsələləri ilə yanaşı hansı proseslərə həlledici təsir göstərir:

√ adamların tərbiyyəsinə və harmonik inkişafına
• işçilərin tənbəlləşməsinə
• kadrların hazırlanmasına
• iş vaxtına qənaətə
• adamların işgüzarlığına

480. Müasir mərhələdə sosial-iqtisadi inkişafın xüsusiyyətlərindən biri cəmiyyət miqyasında idarəetmə proseslərinin onun iqtisadi bazisi olan
istehsalla nəyindən ibarətdir?

• kooperasiyasından
• karolyasiyasından
• siviliyasiyasından
• ixtisaslaşmasından
√ inteqrasiyasından

481. İdarəetmə münasibətləri tarixən istehsal münasibətlərinə nisbətən gec inkişaf etmiş hansı prosesin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir?

• istehsal infrastrukturunun
• istehsal alətlərinin
• istehsal fondlarının
• istehsal münasibətlərinin
√ istehsal kooperasiyasının

482. Sistemdə xarici və daxili təsirlər arasında əlaqələr necədir?

• sabitdir
• stabildir
• yuvarlaqdır
• bərabərdir
√ dəyişkəndir

483. Xarici təsirlər daxili təsirlərin gücünə necə təsir edir?

√ azaldır
• bərabərləşdirir
• yarıya bölür
• tamamilə itirir
• çoxaldır

484. İdarəetmənin məqsədini müəyyən edən yuxarı idarəetmə sistemləri yanaşı, eyni mərhələli sistemlər tərəfindən də nə göstərilə bilər?



√ xarici təsir
• psixoloji təsir
• mexaniki təsir
• bioloji təsir
• daxili təsir

485. Hər bir sosial-iqtisadi sistem öz-özünə idarə olunsa da nəyə ehtiyacı vardır?

√ kənardan təsirə
• kənardan müdaxiləyə
• maddi yardıma
• texniki tərəqqiyə
• kənardan köməyə

486. Müvəqqəti və daimi münasibətlər hansı əlamətə görə dəyişir?

√ davametmə müddətinə
• səlahiyyət müddətinə
• fəaliyyət müddətinə
• dəyişmə vaxtına
• iştiraketmə vaxtına

487. İdarəetmə münasibətləri təşkilati əlaqələrin sayına görə necə olur?

√ sadə və mürəkkəb, xətti, funksional və qarışıq
• yarımdairə və yarımçevrə, eninə
• müvəqqəti və daimi
• şaquli və üfüqi
• az və ya çox, uzununa

488. İdarəetmə münasibətləri hansı yarımqruplara bölünür?

√ sahəvi ərazi, sahələrarası, regionlararası, ərazi və sahəvi
• şəhərlər, kəndlərarası, məktəblərarası
• məntəqələrarası, yollar, nəqliyyat
• maddi-texniki təchizat, istehsal infrastrukturu
• dövlətlərarası, hökümətlərarası, ölkələrarası, şəxsi

489. Birbaşa və vasitəçiliklə həyata keçirilən idarəetmə münasibətləri  nəyə əsaslanır?

√ idarəetmə obyektinə təsir istiqamətinə və dərəcəsinə
• idarəetmə subyektinə təsir istiqamətinin dərəcəsinə
• idarəetmənin heç bir təsirə məruz qalmamasına
• idarəetmənin sahə vahidinə təsir dərəcəsinə
• idarəetmə obyektinə təsir etməmə dərəcəsinə

490. İştirakçıların sayına görə idarəetmə münasibətləri hansı növ münasibətlərə bölünür?

• ölkələrarası və regionlararası
• rayonlararası və rayondaxili
• müəssisə arası və müəssisə daxili
√ sistemlərarası, qruplararası və şəxsi
• şəhərlərarası və şəhərdaxili

491. Xarici əlaqələr necə baş verir?

√ bir sistemin başqa sistemlərlə, yəni ətraf mühitə əlaqəsi zamanı
• işçilərin bir-biri ilə əlaqəsində
• sistemlərin mübarizəsində



• bir sistemin ətraf mühitdən təcrid olunması
• bir sistemin digər sistemlə münasibətində

492. İdarəetmə münasibətləri hansı münasibətlərə bölünür?

• dostluq münasibətlərinə
• sevgi münasibətlərinə
• düşmən münasibətlərinə
√ daxili və xarici münasibətlərə
• qardaşlıq münasibətlərinə

493. əlaqələndirmə münasibətinin mahiyyəti:

√ rəhbər işçi ilə müxtəlif idarəetmə mərhələlərinin işçiləri arasında münasibət
• bir rəhbər işçinin başqa rəhbər işçinin işlərinə münasibəti
• rəhbər işçilərin işçilərə münasibəti
• rəhbər işçinin öz vəzifə borcuna münasibəti
• rəhbər işçi ilə müxtəlif  idarəetmə müəssisələrinin işçilər arasında münasibətin olmaması

494. Subordinasiya əlaqəsi nədir?

√ rəhbərlə tabeçilikdə olanlar arasında olan münasibətlər
• alıcı ilə satıcı arasında münasibət
• rəhbər işçilərlə başqa rəhbər işçilər arasında münasibət
• bir müəssisənin işçiləri ilə digər müəssisənin işçiləri arasında münasibət
• işçilərlə başqa işçilər arasında münasibət

495. Sistemli yanaşmanın həyata keçirilmə şərti hansı təhlil metodologiyasıdır:

√ sistemli təhlil
• mürəkkəb təhlil
• statistik təhlil
• eksperimental təhlil
• sadə təhlil

496. İdarəedən vəidarəolunan sistemlərin bir-biri ilə kompleks qarşılıqlı əlaqəsi olan, ümumi məqsəd üzrə birləşən vahid sistemin
mahiyyətini, onun daxili və xarici əlaqələrini araşdırmağa imkan verən üsulu müəyyən edin:

• konkret tarixi yanaşma
√ sistemli yanaşma
• mücərrəd yanaşma
• müxtəlif yanaşma
• aspektli yanaşma

497. İdarəetmə münasibətlərinin konkret ictimai elmlər əsasında təsdiq olunan müəyyən tərəfini və mahiyyətini araşdırmağa imkan verən
yanaşmanı müəyyən edin:

• perspektivli yanaşma
• sistemli yanaşma
√ aspektli yanaşma
• prinsipli yanaşma
• patoloji yanaşma

498. İstehsalın idarə edilməsi münasibətlərdən ibarət olduğuna görə idarəetmə münasibətlərinin təhlili hansı yanaşma üsullarının tətbiqi ilə
mümkündür:

• tarixi, coğrafi, arxeloji
• ixtisaslaşma və təmərküzləşmə
• yeni təsərrüfat formalarının təşkili
• mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi



√ siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial-psixoloji

499. İdarəetmək proseslərini öyrənmək və onun təkmilləşməsindən ötrü tövsiyyələr hazırlamaq üçün hansı şərt səmərəlidir:

• tarixi yanaşma
• sadə yanaşma
√ kompleks yanaşma
• mürəkkəb yanaşma
• coğrafi yanaşma

500. İqtisadi sistemin idarə olunmasının neçə tipi mövcuddur?

• 3 tipi
• 4 tipi
• 6 tipi
• 5 tipi
√ 2 tipi


