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1. Hansı cərəyana görə bəşəriyyətin inkişafı yalnız «Vahid norma, vahid qanun, vahid ümumdünya hökuməti» kimi dəyərlərlə bağlıdır:

• postmodernizm
• liberal idealizm
√ postklassik
• neomarksizm

2. Postmodernizm cərəyanının nümayəndələri: 1. C.Derian 2.D.İston 3.M.Uolser 4.C.Metyuz 5.R.Şapiro

√ 1,3,5
• 2,4,5
• 2,3,4
• 1,2,3

3. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşlar: 1.E.Karr 2.N.Morqentau 3.D.İston 4.P.Suzi 5.R.Aron

• 2,4,5
• 2,3,4
• 1,3,5
√ 1,2,5

4. Beynəlxalq münasibətlərin obyekt və predmetləri sırasına daxil deyil:

• dünyanın maddi və mənəvi faktorları
• beynəlxalq aləmdə qərarların qəbul olunması, əməkdaşlıq, danışıqlar
√ mərkəz dövlətlərinin inteqrasiyasının güclənməsi
• dövlətlərarası diplomatik, sosial, mədəni, elmi münasibətlər

5. Hansı cərəyan beynəlxalq münasibətlərin hərəkətverici qüvvəsi kimi sinfi qeyri-bərabərliyi, istismarı görür

• postmodernizm
√ Neomarksizm
• liberal idealizm
• postklassik

6. Aşağıdakılardan biri beynəlxalq münasibətlər elminin əsas tərkib hissələri sırasına aid deyil

√ Beynəlxalq münasibətlərin iqtisadi, elmi, mədəni əsasları
• Beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması, inkişafı və diplomatiya tarixi
• Geosiyasət
• Beynəlxalq münasibətlər nəzərriyəsi

7. Beynəlxalq münasibətlərin əsasını nə təşkil edir?

• Dünya siyasətinə təsir göstərən informasiya, maliyyə, kommunikasiya, miqrasiya və s. proseslər
• Beynəlxalq aləmdə qərarların qəbul olunması, əməkdaşlıq, danışıqlar, konfliktlər və s. proseslər
√ Dövlətlərarası qarşılıqlı siyasi və diplomatik münasibətlər
• Dünyanın maddi və mənəvi faktorları və onların subyektləri arasında münasibətlər

8. Siyasi realizm cərəyanına görə:

√ hər bir subyekt öz gücünə görə maraqlarını təmin edir
• cərəyanın əsas subyektləri milli dövlətlər sayılmır
• yaranmış problemlərin böyük dövlətlərin imkanlarından kənar olması
• dövlətlərin fərdi milli maraqları nəzərə alınmır

9. Beynəlxalq münasibətlərlə bağlı mövcud dünyagörüşü kökündən dəyişdi:



√ Hans Morqentaunun əsəri
• Reynhold Niburun əsəri
• Edvard Karrın əsəri
• Tomas Hobssun əsəri

10. Türkiyə Respublikası üzvü deyil:

√ Avropa Birliyi
• NATO
• İƏT
• Avropa Şurası

11.  İntifada  hansı ölkənin azadlıq hərəkatıdır?

• Əlcəzair
• Liviya
√ Fələstin
• Misir

12. Qloballaşma prosesi nə zamandan sürətlənməyə başlandı?

√ XX əsrin 90-cı illərində
• XX əsrin əvvəllərində
• XX əsrin 80-ci illərində
• Soyuq müharibənin gedişində

13. Beynəlxalq münasibətlərə dair ilk yazılı mənbələrdən biri hesab olunur

• Makiavellinin «Hökmdar» əsəri
√ Fukididin «Peloponnes müharibələri tarixi»
• Şarl Lui Monteskyenin «Qanunların ruhu» əsəri
• Z.Bjezinskinin «Böyük Şahmat lövhəsi» əsəri

14. Azərbaycanda beynəlxalq münasibətlər elmi nə zamandan təşəkkül tapmağa başladı?

√ SSRİ dağıldıqdan sonra
• II dünya müharibəsi illərində
• Bakı Dövlət Universiteti təsis edilməsi ilə
• 2000-ci ildən bəri

15. Beynəlxalq münasibətlər elminin vətəni hansı dövlət hesab olunur?

• Böyük Britaniya
• Fransa
√ ABŞ
• SSRİ

16. İlk dəfə suveren siyasi vahidlər arasında münasibətlər haqqında məlumat verir:

√ Fukidid
• Korani
• Kolar
• Morqentau

17. Beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ilk yazılı mənbə:

√ Fukididin əsəri
• Tusinin əsəri
• Hobssun əsəri
• Kardozanın əsəri



18. Müasir beynəlxaq münasibətlər elminin yaranma tarixi:

√ 1919
• 1870
• 1905
• 1900

19. Müasir beynəlxalq münasibətlər fənni hansı elmlər qrupuna daxildir

• dəqiq
• tibb
• texniki
√ ictimai

20. Bloklara qoşulmamaq hərəkatında iştirak edən dövlət başçılarının ilk konfransı:

• Qahirə
• Dehli
√ Belqrad
• Bağdad

21. ADR və AFR-in birləşməsi baş verdi:

√ 1990-cı ilin oktyabrı
• 1988-ci ilin noyabrı
• 1988-ci ilin martı
• 1987-ci ilin mayı

22. «Soyuq müharibə»nin sona çatdığını rəsmi elan edən sənəd:

• ATƏT-in Lissabon sammiti
• ATƏT-in İstanbul sammiti
• Helsinki Yekun Aktı
√ Paris Xartiyası

23. oyuq müharibənin 1969-1979-cu illər mərhələsində: 1. SSRi ilə Fransa arasnıda Avropada təhlükəsizliyə dair razılaşma; 2. SSRi ilə
AFR arasında müqavilə 3. AFR ilə Polşa arasında müqavilə 4. ABŞ ilə Azərbaycan arasında razılaşma

• 2,4,3
√ 1,2,3
• 1,3,4
• 3,1,2

24. Soyuq müharibənin birinci mərhələsinə aiddir: 1. ABŞ-ın Avropada möhkəmlənməsi 2.SSRİ-nin Latın Amerikasında möhkəmlənməsi
3.SSRİ-nin Çin, Vyetnam və Koreyada möhkəmlənmək uğrunda mübarizəsi 4. Amerikanın Qafqazda möhkəmlənməsi

• 2,4,5
• 3,4,5
√ 1,2,3
• 1,3,4

25. Trumen doktrinası hansı ölkələrdə sovet təsirinə qarşı yönəlmişdi? 1. Yunanıstan 2. Fransa 3. İtaliya 4. Türkiyə

• 1,3
√ 1,4
• 2,3
• 2,4



26. Versal sisteminin dağılmasına gətirib çıxaran hadisələr: 1. Millətlər Cəmiyyətinin yaranması 2. Almaniyada hərbi mükəlləfiyyətlərin
bərpası 3. SSRİ-nin qurulması 4. Almaniyanın Reyn zonasına qoşun yeritməsi

• 1.2
√ 2,4
• 1,3
• 2,3

27. «Soyuq müharibə»dən sonra beynəlxalq münasibətlərin yeni mərhələsinə aid deyil:

• transmilli şirkətlərin rolunun artması
• NATO-nun Şərqə genişlənməsi
√ ikiqütblü sistemin yaranması
• qloballaşmanın geniş vüsət alması

28. Aşağıdakılardan biri Vestfal sülünün Milli dövlət (hüquqi sübyekt) anlayışının mahiyyətinə qoyduğu dövr əsas prinsipdən biri deyil:

• əhalinin faktiki idarə edilməsi
• ərazi
√ dövlətin iqtisadi və hərbi qüdrəti
• ərazidə kompakt yaşayan əhali

29. ATƏT hansı dövlətlərin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır:

• Bitərəf dünya dövlətlərinin
• ABŞ və Qərbi Avropa dövlətlərinin
√ keçmiş Sovet İttifaqı və sosialist dövlətlərinin
• «Soyuq müharibə» iştirakçı olmayan dövlətlərin

30. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması və inkişafının üçüncü dövrü hansı hadisə ilə yekunlaşdı?

• NATO-nun yaranması ilə
√ ABŞ və onun müttəfiqlərinin soyuq müharibədə tam qələbə çalması ilə
• II dünya müharibəsinin başa çatması ilə
• Soyuq müharibənin başlaması ilə

31. Aşağıdakılardan biri beynəlxalq münasibətlərin müasir nəzəriyyələrindən deyil:

• Təhlükələr balansı nəzəriyyəsi
• Qlobal sistem nəzəriyyəsi
√ Münaqişə nəzəriyyəsi
• Beynəlxalq birlik nəzəriyyəsi

32. Soyuq müharibə dövrünə aiddir:

• Yeni Avropa valyutasının tətbiqi
√ Kipr probleminin yaranması
• BMT-nin yaradılması
• Millətlər Cəmiyyətinin yaradılması

33. 1987-ci il dekabrın 8-də ABŞ-la SSRİ arasında imzalanan sazişə görə:

√ orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğvi nəzərdə tutulurdu
• kosmik fəzada nüvə sınaqları qadağan edildi
• SSM-2 müqaviləsi qüvvədən salındı
• SSM-1 müqaviləsinin şərtlərinə yenidən baxıldı

34. Soyuq müharibənin yumşalmasının səbəbi:

• Varşava müqaviləsi təşkilatının yaranması



• Karib böhranı
√ SSM-1 müqaviləsinin imzalanması
• NATO-nun yaranması

35. Soyuq müharibə hansı hərbi-siyasi bloklar arasında gedirdi? 1. QİYŞ 2. SENTO 3. NATO 4. Varşava Müqaviləsi Təşkilatı

• 1,3
√ 3,4
• 1,2
• 2,3

36. Vestfal sisteminin dövlətlərarası münasibətlərə təsiri:

√ iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin yaranmasına zəmin yaratmışdı
• dövlətlərarası əlaqələri tənzimləməsinə əsaslar yaratmamışdı
• beynəlxalq münasibətlərin inkişafına səbəb olmamışdı
• Amerika-Avropa münasibətlərini pozdu

37. Vestfal sisteminin dünyanın inkişafına təsiri:

• iqtisadi inkişafa əsasən səbəb olmuşdu
√ yeni beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasına əsas olmuşdu
• sistem yeniliklərə səbəb olmamışdı
• feodal quruluşunun möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdu

38. Vestfal sülhü milli dövlət anlayışının mahiyyətinə hansı prinsipləri qoyurdu

• başqa dövlətlər tərəfindən tanınma; qonşu icması; müstəmləkələr əldə etmək
• ərazi; başqa dövlətlər tərəfindən tanınma; qonşu icması; müstəmləkələr əldə etmək
√ ərazi; bu ərazidə komprakt yaşayan əhali; legitim hakimiyyət; başqa dövlətlər tərəfindən tanınma
• legitim hakimiyyət; dövlətlər tərəfindən tanınma məcburi deyil; qeyri-iqtisadi məcburetmə

39. Hansı sülh Avropada yaranan yeni dövlətlər və digər hüquqi subyektlər arasında ilk beynəlxalq hüquq və istinad sistemi formalaşdırdı:

√ Vestfal (1648)
• Vyana (1815)
• Utrext (1713)
• Paris (1919)

40. Asiya və Afrika xalqlarının həmrəyliyi konfransı keçirildi:

• Bandunqda
√ Qahirədə
• Belqradda
• Praqada

41. Bloklara qoşulmamaq prinsipi əsasında beynəlxalq əməkdaşlığın təməli qoyuldu:

√ Bandunq konfransında
• Qahirə konfransında
• Krım konfransında
• Dehli konfransıda

42. Soyuq müharibənin sonuncu mərhələsi

• 1965-1970-ci illər
• 1970-1974-cü illər
√ 1985-1991-ci illər
• 1952-1958-ci illər



43. Soyuq müharibənin başlanmasına səbəb oldu:

√ Çerçilin Fulton çıxışı
• Antifaşist koalisiyasının yaranmas
• Koreya müharibəsi
• Münhen sövdələşməs

44. Versal sistemini təşkil edən hansı müqaviləyə əsasən Osmanlı imperiyası öz ərazilərin 4/5 hissəsini itirdi:

√ Sevr
• London
• Paris
• Sen-Jermen

45. Versal sülh sisteminə daxil olmayan müqavilə:

√ Mudanya
• Sen-Jermen
• Sevr
• Neyi

46. Versal-Vaşinqton sistemindən kənarda qalmış dövlət:

• ABŞ
• İspaniya
√ Sovet Rusiyası
• İngiltərə

47. Vaşinqton konfransı:

√ 1921-1922
• 1920
• 1930
• 1919

48. Müstəmləkələrin yenidən bölüşdürülməsi siyasətinin səbəbləri:

• müstəmləkəçiliyə son qoyulması istəyi
√ imperializm dövründə dövlətlərin qeyri-bərabər iqtisadi inkişafının nəticələri
• dövlətlərin hərbi bloklara bölünməsi
• mübarizənin dünya inkişafına mənfi təsir göstərməməsi

49. «Vyana sistemi»nin əsas istinad sənədi:

√ əsas istinad sənədi Vestfal müqaviləsi olmuşdur
• Vyana sistemi Vestfal sisteminə son qoymuşdu
• vahid təhlükə qarşısında birlik nümayiş etdirilməmişdi
• işğal nəticəsində Fransa işğal torpaqlarından çəkilməmişdi

50. Vyana sisteminin yaranma tarixi

• 1860
• 1762
√ 1815
• 1712

51. Milli dövlət anlayışının mahiyyətinə gətirilən prinsiplərə aid deyil:

√ yeni münasibətlərə qoşulmaq
• ərazi



• legitim hakimiyyət
• bu ərazidə kompakt yaşayan əhali

52. Diplomatik münasibətlər tarixinin üçüncü dövrü əhatə edir: (

√ 1917-1945
• 1923-1930
• 1905-1914
• 1933-1940

53. Diplomatik münasibətlər tarixinin ikinci dövrü əhatə edir:

√ 1648-1917
• 1546-1612
• 1883-1891
• 1864-1877

54. Vestfal sisteminin yaranmas

• 1446
• 1815
• 1215
√ 1648

55. Bunlardan hansı qloballaşmanın səciyyəvi cəhətlərinə aid deyil:

√ beynəlxalq təşkilatların rolunun azalması
• standart və univrsal məhsul istehsal edən beynəlxalq istehsal şəbəkəsinin yaranması
• kapitalların yerdəyişməsinin miqyas və tempinin sıçrayışları artımı
• maliyyə sahəsinin özünü idarə edə bilən müstəqil sahəyə çevrilməsi

56. Qloballaşmanın əsas hərəkətverici qüvvəsi hansı(lar)dır?

• Beynəlxalq Qeyri Hökumət Təşkilatları
√ Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri və onlara aid transmilli şirkətlər
• Beynəlxalq Hökumətlərarası Təşkilatlar
• Qeyri Hökumət Təşkilatları

57. Qloballaşmanın birbaşa üstün cəhəti kimi verilə bilməz:

√ Demokratiyanın inkişafı
• Konflikt və münaqişlərdən yan qaçılması
• Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə
• Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyin təmin edilməsinə çalışılması

58. Qloballaşmanın mənfi cəhətləri sırasında verilə bilməz:

• Ölkəyə iri həcmdə xammal idxalı
• Ekoloji problemlər
√ Kapitalizmin inkişafı
• Ölkəyə ucuz işçi qüvvəsi kimi miqrant axının artması

59. Aşağıdakılardan biri qloballaşma prosesində hegemonluq uğrunda ABŞ-ın rəqibləri olan Avropa dövlətləri və Yaponiyanın maraqları
kimi verilə bilməz:

• Yeni xammal bazarlarının kəşf edilməsi
√ Yeni ərazilərin işğalı
• İqtisadi maraqlar
• Enerji daşıyıcılarının əldə olunması



60. Qloballaşmanın mahiyyətini əsasən aşağıdakı amillərdən hansı əks etdirmir?

√ Qloballaşma münaqişələrin çoxalması, müharibələrin kəskinləşməsidir
• Qloballaşma istehsal münasibətlərini dəyişməsinin nəticəsidir
• Qloballaşma siyasi quruluşda baş verən yeniliklərin nəticəsidir
• Qloballaşma tarixi prosesdir

61. Qloballaşma prosesinin öyrənilməsi, əhatə dairəsi

√ dünya siyasətinin transmilləşməsi, ümumi inkişaf problemlərini əhatə edir
• iqtisadi inkişafın əsaslarını açıqlamır
• siyasi problemləri araşdırmır
• qloballaşma prosesi yalnız Avropa dövlətləri ilə bağlıdır

62. Qloballaşmadan ən çox ziyan görən aşağıdakılardan hansıdır?

• İnsan artımı
√ Milli mədəniyyət və dəyərlər
• İqtisadiyyat
• Ekologiya

63. Qloballaşma prosesi nə zamandan sürətlənməyə başladı?

√ XX əsrin 90-cı illərindən
• Soyuq müharibə gedişində
• XX əsrin 80-ci illərində
• XX əsrin əvvəllərindən

64. Qloballaşma prosesində hansı dövlət(lər) dünya nizamına rəhbərlik edir?

• Çin və Yaponiya
• Şimali Amerika ölkələri
√ ABŞ
• Avropa dövlətləri

65. Qloballaşmada iştirak edən lider dövlət:

• Böyük Britaniya
• Almaniya
√ ABŞ
• Fransa

66. ABŞ politoloqu S.Hantinqton dünyada neçə sivilizasiya mərkəzi müəyyənləşdirir:

√ 8
• 9
• 7
• 5

67. Yeni dünya nizamının yaranmasına aşağıdakılardan hansı səbəb kimi göstərilə bilməz?

• Qloballaşmanın geniş vüsət alması
√ Beynəlxalq münasibətlər, davranış normalarında demokratiyanın sıxışdırılması
• Dünya siyasətinin transmilliləşməsi
• İnteqrasiya prosesinin dərinləşməsi

68. «Sivilizasiyaların toqquşması» nəzəriyyəsi hansı politoloqa aiddir:

√ Hantinqton
• Vallerstayn



• Bjezinski
• Fukiyama

69. Aşağıdakılardan biri ABŞ-ın öz xarici siyasəti çərçivəsində dünya ölkələrini böldüyü 4 qrupdan biri deyil:

• müttəfiqliyə doğru irəliləyənlər
• rəqiblər-anti Amerika siyasəti yürüdənlər
√ düşmən dövlətlər
• ABŞ-ın müttəfiqləri

70. Öz milli maraqlarını ölkəsində, regionunda və dünyanın digər əhəmiyyətli bölgələrində təmin etməyə qadir olan, başqa dövlətləri onunla
hesablaşmağa məcbur edə bilən dövlətlər hansı qrupa daxildir?

√ Böyük dövlətlər
• Belə dövlətlər artıq mövcud deyil
• Adi dövlətlər
• Regional dövlətlər

71. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər aləmində dövlətlər əsasən hansı xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır?

√ Beynəlxalq proseslərə təsir imkanlarına görə
• Təbii ehtiyatlarla zənginliyinə görə
• İnsan potensialına görə
• İqtisadi qüdrətinə görə

72. ABŞ və onun müttəfiqlərinin soyuq müharəbədə qalib gələrək sinfi mübarizəyə son qoyması müasir beynəlxalq münasibətlərdə nəyə
səbəb olur?

√ Yeni dünya nizamının yaranmasına
• SSRİ-nin dağılmasına
• Qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin zəifləməsinə
• Dünyada çoxqütblü beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaranmasına

73. Hal-hazırda müasir dünya siyasətində fövqəldövlət statusuna hansı dövlət(lər) sahibdir?

• ABŞ və AB dövlətləri
• Çin və Rusiya
√ ABŞ
• ABŞ və Rusiya

74. Beynəlxalq münasibətlər sistemi nə zamandan yeni dünya nizamının formalaşması mərhələsinə keçir?

√ 90-cı illərin sonlarından
• NATO yarandıqdan sonra
• ATƏT yarandıqdan sonra
• 80-ci illərin sonlarından

75. Yeni dünya qaydalarının yaranma tarixi:

• XVI əsr
√ XX əsrin sonu
• XIX əsrin sonu
• 1872-ci il

76. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktorları sırasında verilə bilməz

√ Ayrı-ayrı dövlət orqanları
• Transmilli korporasiyalar
• Qeyri Hökumət Təşkilatları
• Hökumətlərarası təşkilatlar



77. Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasına hansı qüvvələr başçılıq edirdi?

• AB və ATƏT
• SSRİ və Çin
√ ABŞ və NATO
• ABŞ və SSRİ

78. Müasir dünya siyasətində beynəlxalq təşkilatların rolu:

√ beynəlxalq münasibətlərdə və siyasətdə böyük təsirə malik olması
• beynəlxalq təşkilatların təsir qüvvəyə malik olmaması
• yenilikləri təşkilatlar nəzərə almamaq
• formal fəaliyyət

79. ABŞ və onun Qərb müttəfiqləri SSRİ-nin zəifləməsindən istifadə edərək:

√ SSRİ-nin təsir dairəsində olan ölkələrə və bölgələrə daxil olurlar
• SSRİ-nin Qərbə inteqrasiyasına nail olurlar
• SSRİ ilə daha da yaxınlaşırlar
• SSRİ-nin Yaxın və Orta Şərqdə möhkəmlənməsini istəmirlər

80. 1986 - 1989-cu illərdə güclü siyasi və diplomatik təzyiqlərlə ABŞ hansı ərazidən sovet qoşunlarının çıxarılmasına nail oldu?

√ Əfqanıstan
• İraq
• Misir
• Suriya

81. Siyasi qarşıdurma üzərində qurulmuş beynəlxalq münasibətlər sisteminə son qoyulur:

• NATO-nun yaranmasından sonra
• Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının yaranması ilə
• SSRİ-Çin münasibətləri normallaşdıqdan sonra
√ SSRİ-nin buraxılmasından sonra

82. Regional inteqrasiya:

• dövlətlərin bir-birindən asılılığı inteqrasiyaya səbəb olmur
• inteqrasiya məcburiyyətdən irəli gəlmir
√ obyektiv və kortəbii prosesdir
• dövlətin fəaliyyətinin bir növü kimi sayılmır

83. Dünyanın demokratikləşməsi tendensiyası:

• demokratikləşmə prosesi yalnız Avropa qitəsinə xasdır
√ beynəlxalq münasibətlərin əsas tendensiyasıdır
• demokratikləşmə müasir dünya nizamının əsas tendensiyası deyil
• dünya miqyasında müşahidə olunmur

84. ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatının hesablamalarına görə 2002-ci ildə dünyada neçə demokratik və «azad» ölkə var idi:

• 34
• 44
√ 89
• 74

85. ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatının hesablamalarına görə 1972-ci ildə dünyada neçə demokratik və «azad» ölkə var idi:

• 34



√ 42
• 20
• 44

86. ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatına görə demokratiyanın inkişafının üçüncü dalğası başlanır:

• 1945-ci ildən
√ 1970-ci ildən
• 1920-ci ildən
• 1995-ci ildən

87. Dünyanın ən liberal iqtisadiyyatı, ən effektiv idiarəçilik və ən təkmil vergi siyasəti hansı dövlətə məxsusdur:

• Böyük Britaniyaya
√ ABŞ-a
• Rusiyada
• Kanadaya

88. Dünyanın ən təkmil hüquqi və demokratik dövləti kimlərə məxsusdu?

• türklərə
• ingilislərə
• fransızlara
√ amerikalılara

89. Dünya siyasətşünasları demokratikləşmə prosesini neçə mərhələyə bölürlər?

• Heç bir mərhələyə bölünmür, bütöv şəkildə öyrənilir
• 2
√ 3
• 4

90. Demokratikləşmə prosesinin əsas mərhələlərinin sayı:

• 7
√ 3
• 6
• 8

91. Sərt inteqrasiya zamanı

√ dövlət bir sıra hüquqlarını üstmilli qurumlara qurban verir
• milli dövlətin müstəqilliyi artır
• hamı üçün məqbul qaydalar yaradılır
• dövlət ümumi məkanda «ərimir»

92. İnteqrasiya nəticəsində baş vermir:

√ dövlətin ərazi bütövlüyü pozulur
• ümumi təsərrüfat sistemi formalaşır
• pul, xidmət, istehsal münasibətləri milli sədlərdən azad edilir
• vahid regiondaxili bazar formalaşır

93. İnteqrasiya prosesi öz inkişafında bir neçə mərhələdən keçir: 1. ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti birləşdirilir 2. ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti 3.
onların daxili və xarici siyasəti əlaqələndirilir 4. bu ölkələr NATO-ya daxil olmalıdırlar

√ 1,3
• 1,4,
• 2,3,4
• 2,4



94. İnteqrasiya üçün aşağıdakı şərtləri də vacib hesab edirlər: 1. coğrafi yaxınlığın və əməkdaşlıq təcrübəsinin mövcudluğunu 2. ictimai
rəyin müsbət olmasını 3. dövlətlərin etnik yaxınlığı olmalıdır 4. dövlət idarəçilik sisteminin oxşarlığı

√ 1,2,4
• 1,3,4
• 1,4,
• 2,3,4

95. İnteqrasiyanın sivilizasiya yaxınlığı prinsipi ilə izah olunmasının nümunəsidir: 1.NATO 2.NAFTA 3.ASEAN 4.BMT 5.İƏT

√ 2,3,5
• 1,2,3
• 1,3,5
• 2,4,5

96. İnteqrasiya prosesi milli dövlətlərlə yanaşı əhatə edir: 1.insan cəmiyyətlərini 2.separatizmi 3.ictimai birlikləri 4.siyasi partiyaları
5.terroru

√ 1,3,4
• 1,2,3
• 2,3,4
• 2,4

97.
İnteqrasiyanı dövlətlərarası sosial-iqtisadi və siyasi proseslərdən fərqləndirən amillər: 1.inteqrasiya vahid təsərrüfat sisteminin
yaranmasını nəzərdə tutur 2. inteqrasiya milli sədləri aradan qaldırır 3.inteqrasiya vahid təsərrüfat sistemini nəzərdə tutmur 4.vahid
regiondaxili bazar formalaşır

√ 1,2,4
• 1,2,3
• 2,3,4
• 2,4

98. İnteqrasiyaya aid deyil:

√ dövlətlərin daxili siyasəti təcrid olunur
• ölkələrin milli təsərrüfat sistemləri bir-birindən asılı vəziyyətə düşür
• milli sərhədlər ümumi inkişaf yolunda maneəyə çevrilir
• beynəlxalq əmək bölgüsü dərinləşir

99. İnteqrasiya prosesinin ziddiyyətlərinə aiddir:

√ subyektlərin maraqlarının toqquşması
• vahid bazarın formalaşması
• resurslardan istifadə imkanlarının artması
• qarşılıqlı iqtisadi asılılığın artması

100. İnteqrasiya prosesi coğrafiyasına görə aşağıdakı kimi bölünür:

√ Qlobal, regional, subregional
• Kiçik, orta, böyük
• Genişyayılmış və əksinə
• Biristiqamətli və çoxistiqamətli

101. Aşağıdakılardan biri inteqrasiyanın predmeti kimi verilə bilməz:

√ Qarşılıqlı
• İctimai
• Siyasi
• İqtisadi



102. İnteqrasiyanın ilkin mərhələsində aiddir

√ azad iqtisadi ticarət zonası yaranır
• kapital qoyuluşu
• ölkələrarası əlaqələrin dərinləşməsi
• valyuta-maliyyə siyasətinin yeridilməsi

103. Uğurlu inteqrasiya amillərinə aid deyil:

√ dövlət quruluşunun eyni olması
• oxşar təsərrüfat sisteminin olması
• mədəniyyət yaxınlığı
• oxşar idarəçilik sistemi

104. İnteqrasiya prosesinin ən mənfi tərəfi hansıdır?

√ Mədəni və mənəvi dəyərlərin pozulması
• İqtisadi problemlərin yaranması
• Siyasi-diplomatik qalmaqalların ortalığa çıxması
• Münaqişələrin kəskinləşməsi

105. Regional inteqrasiya ilk olaraq harada başlamışdır?

√ Qərbi Avropada
• Şimali Amerikada
• Çin və Rusiyada
• Uzaq Şərqdə

106. XX əsrin 70-ci illərindən dünyada hansı meyllər getdikcə güclənirdi?

√ İnteqrasiya
• Qloballaşma
• Humanizm
• Terrorçuluq

107. İnteqrasiya prosesinin başlanma vaxtı:

√ II Dünya müharibəsindən sonra
• Fransız inqilabı
• I Dünya müharibəsindən sonra
• soyuq müharibə dövrü

108. İlk inteqrasiya prosesinin yaranma yeri:

√ Avropa qitəsində
• Mərkəzi Amerika
• Afrika qitəsində
• Yaxın Şərq dövlətləri

109. İnteqrasiya nə vaxt əks effekt verib dağıla bilər?

√ obyektiv və könüllü xarakter daşımırsa
• vahid bazar formalaşdıqda
• milli sədlər aradan qalxdıqda
• ölkələrarası əlaqələr dərinləşdikdə

110. Qloballaşma terminini ilk dəfə hansı alim tətbiq etmişdir:

√ T.Levit
• T.Mor



• T.Hobbs
• H.Morqentau

111. Aşağıdakılardan hansı S.Hantinqtonun müəyyən etdiyi sivilizasiyalara aid deyil:

√ Rus
• İslam
• Konfutsi
• Qərbi xrstian

112. Qloballaşma dövründə beynəlxalq münasibətlərin xüsusiyyəti deyil:

√ insan hüquqlarının hər bir dövlətin daxili işi olması
• dövlətlərin daxili və xarici siyasəti arasında sərhədlərin itməsi
• siyasətin iqtisadiləşməsi
• qeyri-dövlət strukturlarının iqtisadi potensialının artması

113. Nəhəng transmilli müəsisələrin qurulduğu üçüncü qrup ölkələr üçün qloballaşma prosesinin xeyirli cəhətləri sırasında verilə bilməz:

√ Yerli əhalinin miqrantlar tərəfindən ideoloji, informasiya təsirinə məruz qalması
• Həmin müəssisələrdən vergilərin alınması
• İşsizlik probleminin müəyyən mənada həlli
• Sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması

114. Əmək resurslarının qloballaşması aşağıdakılardan hansının fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlir?

√ Transmilli Korporasiyaların
• Qeyri Hökumət Təşkilatlarının
• Beynəlxalq Hökumətlərarası Təşkilatların
• Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin

115. İnsan hüquqları üzrə komitə yaradıldı :

• 1960-cı ildə
• 1950-ci ildə
√ 1947-ci ildə
• 1946-cı ildə

116. BMT-nin yaranmasına təsir etməmişdir:

√ Tehran konfransı
• Milllətlər Bəyannaməsi”
• Dumbarton-Oks konfransı
• Atlantika xartiyası”

117. Təşkilatlar anlayışına aid deyil:

• Dövlət siyasətində hər hansı məqsəd güdən ictimai birlik
• İctimai strukturlar
• Siyasi hərəkatlar
√ Bütün cavablar aiddir

118. Gələcək BMT-nin iş qaydaları hansı konfransda müəyyən oldu:

√ Yalta
• Tehran
• San-Fransisko
• Dumbarton-Oks

119. Hansılar teokratik dövlətlərə aiddir: 1.İran,2.Səudiyyə Ərəbistanı,3.Əfqanıstan,4.Vatikan,5.Pakistan,6.Butan



• 1,2,6
√ 1,2,4
• 2,3,6
• 1,4,5

120. İspaniya və Portuqaliyada faşist rejiminin II dünya müraibəsindən sonra uzun müddət qalmasının səbəbi:

√ Hərbi əməliyyatlardan kənarda qalması
• Monarxiya idarə üsuluna malik olması
• Potsdam konfransının qərarları
• Əhalinin mentaliteti

121. Neçənci illəri tədqiqatçılar dövlətlərin demokratiyadan geri çəkilməsi dövrü hesab edir:

• XX əsrin 70-80-ci illəri
• XX əsrin 80-90-cı illəri
√ XX əsrin 50-60-cı illəri
• XX əsrin 20-ci illəri

122. Aparteid  diskriminasiya rejimi hansı ölkədə mövcud olmuşdur

√ Cənubi Afrika Respublikası
• Nigeriya
• Somali
• Çili

123.  Pinoçet  rejimi hansı ölkədə mövcud olub:

√ Çili
• Haiti
• Ekvador
• Venesuela

124.  Müxtəlif ictimai-siyasi sistemlərin dinc yanaşı yaşamasının 5 prinsipi  ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür:

√ Bitərəf ölkələr bloku
• İ.Stalin
• Potsdam konfransı
• BMT

125.  Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik  çağırışı hansı ABŞ prezidentinə məxsusdur

• A.Linkoln
• T.Cefferson
√ V.Vilson
• F.Ruzvelt

126. Tədqiqatçılar  demokratik dövlət  anlayışının meydana gəlməsini hansı hadisə ilə bağlayırlar:

√ V.Vilsonun”Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik” çağırışı
• Trumen doktrinası
• Marşall planı
• V.Vilsonun “14 maddə”si

127. Totalitarizmə aid deyil:

• Əhalinin hər göstərişi yerinə yetirməyə hazır olan biorobotlara çevrilməsi
√ Hakimiyyət bölgüsünün məhdud xarakter daşıması
• Cəmiyyətə tam nəzarət etmək üçün dövlət partiyası kimi siyasi institutdan istifadə olunması



• Vətəndaşların nəinki davranışına,hətta fikirlərinə də nəzarət olunması

128. Dünyada demokratikləşmə dalğasına təsir edən amillərə aid deyil:

√ Etnik münaqişələrin artması
• Beynəlxalq təşkilatların rolunun artması
• Demokratik dövlətlərin iqtisadi,siyasi,mədəni və s. inkişaf sahəsində daha böyük uğurlar qazanması
• Dövlətlərin qarşılıqlı asılılığının artması

129. Rus politoloqu A.Melvilin fikrincə dövlətlərin demokratikliyini qiymətləndirərkən nəzərə alınmalı olan amillərə aid deyil:

• Xarici təsir vasitələrinin onların daxili proseslərinə təsiri
• Dövlətlərdə həyata keçirilən hərəkat və ictimai çıxışların xarakteri
√ Milli və dini mənsubiyyət
• Ölkələrin sovet sisteminə qədərki ənənələri

130.  Demokratik dövlət  anlayışının standartlarına aid deyil:

√ Dövlətin idarəçilik forması
• Açiq və demokratik siyasi mübarizənin olması
• Daxili və xarici siyasətin formalaşmasında vətəndaşlların iştirakı
• Vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması

131.  Sivilizasiyaların toqquşması  nəzəriyyəsinin müəllifi:

√ Hantinqton
• Fukiyama
• Vallerstayn
• Bjezinski

132. Demokratikləşmənin mərhələlərini araşdıran tədqiqatçılar 1945 – 1960-cı illəri nə cür dəyərləndirirlər?

√ “Dövlətlərin demokratiyadan geri çəkilməsi” dövrü kimi
• “Demokratiyanın təşəkkülü” dövrü kimi
• “Demokratik və qeyri-demokratik dövlətlərin mübarizəsi” dövrü kimi
• “Demokratiyanın sürətli inkişafı” dövrü kimi

133. Demokratikləşmə prosesinin əsas mahiyyəti:

• qloballaşma prosesi demokratikləşmə ilə bağlıdır
• demokratikləşmə yalnız inkişaf etmiş dövlətlər üçün zəruridir
• hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması nəzərdə tutulmur
√ dermokratik dövlətlərin sayının və rolunun artırılması

134. Beynəlxalq təşkilatların təsnifatı, bir qayda olaraq, aşağıdakılardan hansı prinsip üzrə aparılmır?

• Üzvlərin statusuna görə
√ Yaranma tarixinə əsasən
• Coğrafi
• Üzvlük
• Funksional

135. Hal hazırda BMT-yə qəbul necə həyata keçirilir?

√ Baş Assambleyanın qətnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyələri əsasında
• beynəlxalq məhkəmə və Baş Assambleyanın qərarı ilə
• Təhlükəsiz Şurasının qərarı ilə
• Katibliyin tövsiyəsi ilə

136. Beynəlxalq bank qrupunun əsas iş prinsipi:



√ geridə qalmış dövlətlərin iqtisadi və sosial tərəqqilərinə dəstək verir, milli kadrların hazırlanmasında iştirak edir
• yalnız məsləhət köməyi göstərir
• beynəlxalq bank qrupu yekdil təşkilatdır
• beynəlxalq miqyasda iqtisadi və sosial tərəqqiyə səy göstərir

137. Millətlər cəmiyyətinin Şurasında

• Şurada müzakirə olunan problem, onun barəsində qəbul edilən qərar yekdil səs tələb olunmurdu
• müstəsna halları nəzərdə tutulmamışdı
• hər bir üzv dövlətin nümayəndəsi Şurada təmsil olunmuşdur
√ Şurada daimi statusa İngiltərə, ABŞ, Fransa, İtaliya və Yaponiya  madik idilər

138. Millətlər cəmiyyətinin tarixi təcrübəsinin aspektləri

• dövlətarası assosiasiya
√ üç əsas prinsip: dövlətarası, beynəlxalq və beynəlxalq həyatın tənzimlənməsi təşəbbüsü
• beynəlxalq orqanizm
• beynəlxalq həyatın tənzimlənəmsi təşəbbüsü

139. BMT-nin Nizamнaməsinin əsasları

• sənəd beynəlxalq əlaqələrdə, müharibədən sonrakı dövrün yeniliklərini nəzərə almamışdı
• üzv dövlətlərin hüquq və öhdəlikləri öz əksini tapmayıb
• beynəlxalq əlaqələrin əsas prinsipləri açıqlanmayıb
√ nizamnamədə üzv dövlətlərin hüquq və öhdəlikləri izah olunmuş, təşkilatın orqanları və onların iş fəaliyyəti aydınlaşdırılmışdı

140. BMT-nin Baş Assambleyasının fəaliyyətinin regional dövlətlər qrupuna bölünməsi

• İslam ölkələri ayrıca qrupa daxildir
• ABŞ ayrıca qrupa daxil olunmuşdur
√ regional coğrafi bölgü mövcuddur: Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Qərbi Avropa və digər dövlətlər
• dövlətin coğrafi yerləqməsi nəzərə alınmır

141. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərargahı yerləşir

√ Cenevrə
• London
• Paris
• Roma

142. UNEP-in devizi

• Yaşasın biomüxtəliflik
• Hər ölkə öz təbiətini qorusun
√ İnkişaf naminə ətraf mühit
• Hər şey insanlar üçün

143. BMT-nin təsis konfransı. Təşkilatın nizamnaməsinin qəbul edilməsi

• Moskva (1946 il)
√ San-Fransisko (1945 il)
• Paris (1947 il)
• Roma (1950 il)

144. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatınun yaranması

• 1950
√ 1945
• 1955



• 1960

145. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatınun Konfransının iş fəaliyyəti

• milli və beynəlxalq miqyasda problemlərin müzakirəsində iştirak etmir
√ əsas prinsipləri aydınlaşdırır, büdcəni təsdiq edir, aparılan işləri müzakirə edir, qərarlar qəbul edir
• beynəlxalq aləmdə mövcud olan vəziyyətin müzakirəsini aparmır
• Yalnız məsləhət, tövsiyyə funksiyalarını daşıyır

146. OPEK-in ali orqanı

• Xarici işlər nazirlərinin ildə bir dəfə toplantısı
• Dövlət başçılarının illik qurultayı
√ Üzv dövlətlərin iki ildə bir dəfə çağrılan konfransı
• Energetika nazirlərinin ildə iki dəfə görüşü

147.  Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının yaradılması

• 1945-ci il
√ 1946-ci il
• 1947-ci il
• 1950-ci il

148. BMT-nin ətraf mühit proqramının qərargahı yerləşir

• Şri-Lanka
• İsveç
√ Keniya
• Nigeriya

149. BMT-nin ətraf mühit proqramı adlanır

• UNESKO
√ UNEP
• UNİSEF
• UNİFEM

150. BMT-nin ətraf mühit proqramı

• problem üzrə koordinasiya proqramı qəbul edilməyib
• proqram regional miqyasda aparılır
√ BMT konfransından sonra 1973-cü ildə yaradılıb və əsas istək və məqsəd ətraf mühiti qorumaq olmuşdur
• 1960-cı ildə yaradılıb

151. İnterpol -un Baş Assambleyasının səlahiyyətləri

• daimi və müvəqqəti komissiyaları təşkil etmək imkanına malik deyil
• yeni üzvlərin təşkilata qəbulu imkanına malik deyil
√ polislərin dünya miqyasında əməkdaşlığını təmin edir
• təşkilatın iş planı və büdcəni təsdiq etməsində iştirak etmir

152. Beynəlxalq hesablama bankı

• bank iqtisadi tədqiqatlar mərkəzi sayılmır
• bank Beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlıq etmir

√ bank 1930-cu ildə yaradılıb, Almaniyanın Versal müqaviləsinin şərtlərinin icrası üçün, II Dünya müharibəsindən sonra Breton-Vuds
sistemi çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir

• bank beynəlxalq formatda fəaliyyət göstərmir

153. Şimali Atlantika müqaviləsi. NATO



• 1955 ildə olmuşdu (Madrid sazişi)
• 1919-cu ildə yaradılmışdır
√ Təşkilatın yaradılması tarixi 1949-cu ildə olmuşdur
• 1940 ildə olmuşdu (Paris sazişi)

154. NATO üzvü deyil

• İtaliya
• Belçika
√ Gürcüstan
• Almaniya

155. OPEK-in tərkibi

• İran körfəzi ölkələri
• Neft ixrac edən bütün ölkələr
√ Neft ixrac edən bir sıra ölkələr
• Afrika dövlətləri

156. Cənub mərkəzi (Portuqaldilli dövlətlər birliyi)

• Cənub dövlətlərin həmrəyliyinə yönəlməyib
√ Mərkəzin maliyyə təminatı üzv dövlətlər tərəfindən toplanır
• Mərkəz qeyri hökümət orqan (təşkilat) sayılmır
• Beynəlxalq təşkilat kimi qəbul edilməyib

157. MDB -nin hüququ əsasları

• Humanitar problemlər nizamnamədə əksini tapmamışdı
√ 1992-1993 illərdə qəbul edilmiş sənədlər birliyin hüquqü əsaslarını yaratmışdı. Əsas sənəd MDB nizamnaməsi sayılır
• Keçmiş Sovet respublikalarını yenidən birləşdirmək
• MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı

158. Təşkilata daxil olmuş dövlətlər (GUAM)

• Özbəkistan təşkilatda və bu gündə qalmaqdadır
• Gürcüstan,Azərbaycan,Türkmənistan,Qazaxıstan
• Təşkilata daxil olmuşlar: Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova
√ Təşkilatın yaranmasının ilk mərhələsində: Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan. 1999 ildə Özbəkistan

159. Avropa nüvə tədqiqatlar təşkilatı

• baş katib ən yüksək vəzifə sahibidir
• 1950-ci ildə yaradılmışdı, təşkilatın üzvləri nüvə silahını əldə etmiş dövlət daxil olmuşlar

√ 1954-cü ildə yaradılıb, məqsəd Avropa dövlətlərinin elmi və fundamental nüvə fizikasının tədqiqatlarında əməkdaşlıq yaratmaq istəyi
olmuşdu

• Azərbaycan təşkilatın proyektlərində iştirak etmir

160. Budapeşt (1994) zirvə görüşü

• Budapeşt sammiti təşkilatda yeni siyasətin aparılmasına təkan verməmişdi
• Təşkilatın adını dəyişdirmək barəsində qərər qəbul edilməmişdi
• Avropada baş vermiş siyasi radikal dəyişikliklər sammitdə qəraraların qəbulunda əksini tapmamışdı

√ Sammitdə təşkilat «Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi» yeni ad ilə əvəz olunmuşdı. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı

161. Benilüks birliyin strukturu

• birlikdə sahə və xüsusiləşdirilmiş komissiyalar və komitələr yaradılmayıb



• arbitraj kollegiyası və hüquq palatası yaradılmayıb
√ nazirlər komitəsi ali orqan sayılır, qəbul edilmiş sazişlərin icrasına nəzarət edir, təşkilat komissiyaların imkanlarından istifadə edir
• birliyin iqtisadi şurası müstəqil fəaliyyətə malikdir

162. Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni təşəbbüslər

• SSRİ-nin süqutundan sonra
• müharibə dövründə Avropa dövlətlərinin birliyinin yaradılması proyektləri olmamışdı
√ 30-cu illərin sonunda olmuşdu
• 50-ci illərdə olmuşdu

163. Təşkilatın əsas məqsədləri (QİYŞ)

• Sənayedə və kənd təsərrüfatında əmək bölgüsü aparmamışdı
• Üzv dövlətlərinin iqtisadiyyatına bərabər inkişafa imkanlar yaradılmışdı
√ Təşkilatın əsas məqsədi: təsərrüfat təcrübə mübadiləsi, texniki qarşılıqlı kömək, xalq təsərrüfat planlarının koordinasiyası
• Dövlətlər arası iqtisadi koordinasiya nəzərdə tutulmamışdı

164. Kimyəvi silahları qadağan etmə təşkilatının əsas fəaliyyəti

• beynəlxalq miqyasda kimya sahəsində əməkdaşlığa səy göstərmir
• kimyəvi silahın istehsal edilməsinin qadağan edilməsi barəsində konvensiya qəbul edilməyib
√ kimyəvi silahların dünya üzərində tam ləğv edilməsinə nail olmaq və onun istehsalını qadağan etmək
• təşkilat üzv dövlətlərini kimyəvi silahdan müdafiə etməyə yardım və öhdəçilik qəbul etməyib

165. Beynəlxalq ticarət təşkilatının əsas məqsədi

√ turizmi dəstəkləmək, iqtisadi inkişaf vasitəsi kimi, xalqlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə nail olmaq
• insan hüquqlarına riayət etmək
• sülhün qorunmasına nail olmaq
• yalnız kommersiya məqsədi güdür

166. Beynəlxalq ticarət təşkilatının əsas funksiyaları

• ticarətin tənzimlənməsi maqsədi güdmür
• ticarət siyasətinin şəffaflığına riayət edilməsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmayıb
√ dünya ticarəti sahəsində ümumi qaydaları qəbul etmək, yaranmış mübahisələri tənzimləmək
• inkişaf etmiş dövlətlərin ticarət sahəsində maraqlarının qorunması

167. Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyət dövrü

√ 1919 - 1939
• 1920 - 1941
• 1910 - 1930
• 1930 - 1950

168. OPEK-in əsasını qoyan 5 dövlətdən biri deyil

• Səudiyyə Ərəbistanı
• İran
√ Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
• İraq

169. Təşkilatın işçi qrupları (GUAM):

√ Milli koordinator komitəsi
• İşçi qruplar yaradılmamışdı
• İşçi qruplarda üzv dövlətlərin nümayəndələri təmsil olunmayıblar
• İşçi qruplar təşkilatın bütün sahələrini əhatə etmir



170. Üzv dövlətlərinin öhdəlikləri (Varşava müqaviləsi təşkilatı):

√ 1955 ildə yaradılmış və əsas öhdəliklər: bütün mübahisələri, problemləri sülh yolu ilə həll etmək, təhlükəsizlik problemləri üzrə
məsləhətlər aparmaq, dərhal təcavüzə məruz qalmış üzv dövlətlərinə kömək etmək

• Komandanlığın yerləşdirilməsi Praqa şəhərində olmuşdu
• Ümumi hərbi qüvvələr komandanlığı yaradılmamışdı
• Təşkilata daxil olmuş dövlətlərdə SSRİ-nin hərbi qüvvələrini yerləşdirməmək şazişi imzalanmışdı

171. Beynəlxalq gömrük təşkilatının yaradılması :

√ 1947
• 1950
• 1960
• 1955

172. Beynəlxalq təşkilatların yaranması tarixi (ilk mərhələ)

√ antik dövr
• kapitalizm dövrü
• feodalizm dövrü
• quldarlıq dövrü

173. Belçikada Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun yaradılması:

• 1810
• 1900
√ 1873
• 1789

174. Hansı ölkələr Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında daha çox təmsil olunur:

• İnkişaf etmiş ölkələr
√ inkişaf etməkdə olan və üçüncü dünya ölkələri
• Şimal ölkələri
• Böyük yeddilər

175. Hansı təşkilat daha sonra yaranıb:

√ ATƏT
• NATO
• Avropa İttifaqı
• Avropa Şurası

176. Bunlardan hansı Qeyri-Hökumət Təşkilatı deyil

• Qırmızı Xaç və Aypara Təşkilat
• London klubu
√ Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
• Paquoş hərəkatı

177. Millətlər Cəmiyyətinin süqutu səbəbi:

√ Beynəlxalq ziddiyyətləri yalnız qalib dövlətlərin mənafeyindən həll etməyə çalışması
• ABŞ-la İngiltərə arasındakı ziddiyyətlər
• Rusiyada sosialist inqilabı
• Almaniyanın Birinci dünya müharibəsində məğlubiyyəti

178. Hansı dövlət Millətlər Cəmiyyətinin Daimi Şurasına daxil deyildi:

• Yaponiya



• İtaliya
√ Rusiya
• Fransa

179. Hansı «Soyuq müharibə» illərində sosialist ölkələrinin hərbi-siyasi bloku idi:

• ASEAN
√ Varşava müqaviləst təşkilatı
• QİYŞ
• GUAM

180. Bunlardan hansı 1994-cü ildə müşavirədən təşkilata çevrildi:

√ ATƏT
• İKT
• GUAM
• MDB

181. Hansı təşkilat 1955-ci ildə yaranmışdır:

• Avropa Şurası
√ Varşava müqaviləsi Təşkilatı
• NATO
• BMT

182. Bunlardan hansı ATƏT-in yekun prinsiplərinə aid deyil:

√ bir-birinin daxili işlərinə qarışmaq
• Ərazi bütövlüyünə hörmət
• insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması
• sərhədlərin toxunulmazlığı

183. BMT-nin sülhməramlı qüvvələri ilk dəfə hansı münaqişə zonasında yerləşdirilmişdi:

√ İsrail-Fələstin cəbhəsində
• Bosniyada
• Koreyada
• Hindistan-Pakistan sərhədində

184. Bu dövlətlərdən ASİƏT-ə daxildir: 1. İndoneziya 2. Filippin 3. Fransa 4. ABŞ 5. Almaniya 6. Rusiya

• 1,2,4,5
• 2,3,4,5
√ 1,2,4,6
• 1,2,3,4

185. İslam İnkişaf Bankının təsis edilməsi haqda Bəyanat nə zaman imzalanmışdır:

• 1969
• 1976
√ 1973
• 1975

186. İKT-nin icra orqanı hansıdır:

• ali komissiya
√ baş katiblik
• nazirlər şürası
• hökumət başçıları konfransı



187. İKT-nin ali orqanı hansıdır

• baş katiblik və onun tabeliyində olan təşkilatlar
• baş nazirlərin konfransı
√ krallar, dövlət və hökumət başçılarının konfransı
• xarici işlər nazirlərinin konfransı

188. Azərbaycan neçənci ildə «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı»nı NATO-ya təqdim etdi?

• 1994
• 1996
√ 2004
• 2000

189. BMT-nin Baş Katibi necə təyin olunur

• Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə
• katibliyin tövsiyəsi əsasında Baş Assambleya tərəfindən
√ Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsi ilə Baş Assambleya tərəfindən
• katibliyin qərarı ilə

190. BMT-nin Katibliyi hansı funksiyanı yerinə yetirir:

• sanksiya tətbiq edir
• Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini seçir
√ təşkilatın qəbul etdiyi proqramları icra edir
• Qətnamə qəbul edir

191. Hansı dövlət BMT TŞ-nın daimi üzvü deyil:

• Fransa
• Çin
√ Yaponiya
• ABŞ

192. Nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək istəyən dövlətlər bunu hansı təşkilatın nəzarəti ilə etməlidirlər:

• Avropa Şurası
• Avropa İttifaqı
√ MAQATE
• OPEK

193. ATƏM-in yaranması və əsas prinsipləri haqqında Yekun Aktı hansı şəhərdə imzalandı:

√ Helsinki
• Cenevrə
• Haaqa
• Brüssel

194. Bunlardan hansı BMT-nin əsas orqanlarına aid deyil:

• Təhlükəsizlik Şurası
• Beynəlxalq məhkəmə
• Baş məclis
√ YUNİSEF

195. İslam Konfransı Təşkilatı nə zaman təsis edildi:

√ 1969
• 1959



• 1960
• 1950

196. NATO ilə tərəfdaşlıq müqavilələrinə qoşulan ölkələr üçün məcburi öhdəliklər sırasında verilə bilməz:

• hər il hərbi büdcənin dərci
• əsas döyüş sistemlərinin blokun standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi və yenidən təchizinin təşkili
√ NATO üzvü ölkələrindən hər hansı birinə qarşı təcavüz aktı baş verdikdə NATO tərəfdən hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək
• hərbi idarələr üzərində mülki nəzarətin təmin edilməsi sahəsində tədbirlər keçirilməsi

197. NATO-ya üzv dövlətlər üçün irəli sürülən tələb prinsiplərdən biri yanlışdır

√ ədalətli rəqabət
• kollektiv təlükəsizlik
• konsensus
• demokratiya

198. 1997-ci ildən bəri ATƏT-in Minsk Qrupuna hansı dövlətlər həmsədrlik edir:

√ ABŞ, Rusiya, Fransa
• ABŞ və Rusiya
• ABŞ, Rusiya, Türkiyə
• Rusiya, İngiltərə, Fransa

199. Aşağıdakılardan biri BMT TŞ-nın daimi üzvlərindən deyil:

√ Almaniya
• Çin
• ABŞ
• Rusiya

200. BMT Nizamnaməsinə görə onun neçə əsas orqanı var?

√ 6
• 4
• 8
• 2

201. Azərbaycan neçənci ildən NATO-nun  Sülh naminə tərəfdaşlıq  proqramına qoşuldu?

• 1993
• 1996
√ 1994
• 1992

202. Azərbaycan neçənci ildə BMT üzvlüyünə qəbul edildi?

• 1995
√ 1992
• 1991
• 1994

203. Neçə dövlət NATO üzvüdür (2005-ci il üçün)?

√ 26
• 28
• 19
• 18



204. 1944-cü ildə beynəlxalq təşkilatların Bretton-Vuds sisteminin yaranması dövlətlər arasında hansı münasibətlərin inkişafında böyük
hadisə oldu?

• Elmi-texniki
• Sosial və mədəni
√ Maliyyə və iqtisadi
• Siyasi və diplomatik

205. ATƏT-in baza prinsipləri (ümumi sayı):

√ 10
• 8
• 5
• 7

206. ATƏT-in əsas fəaliyyəti:

• mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi
• ekoloji problemlər
√ əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri
• iqtisadi irəliləyiş

207. Avropa Paris xartiyasının yaranma (imzalanma) tarixi

• 1998
√ 1990
• 1971
• 1963

208. OPEK-in mənzil qərargahı harada yerləşir

• Roma
• Ər-Riyad
√ Vyana
• Tehran

209. Avropa nüvə tədqiqatlar təşkilatı

• baş katib ən yüksək vəzifə sahibidir
• Azərbaycan təşkilatın proyektlərində iştirak etmir

√ 1954-cü ildə yaradılıb, məqsəd Avropa dövlətlərinin elmi və fundamental nüvə fizikasının tədqiqatlarında əməkdaşlıq yaratmaq istəyi
olmuşdu

• 1950-ci ildə yaradılmışdı, təşkilata nüvə silahını əldə etmiş dövlətlər daxil olmuşlar

210. Katibliyin strukturu və iş fəaliyyəti (Millətlər Birliyi)

• Katiblik departamentlərə bölünməyib
• 1956 ildən sonra katiblik yeniləndirilməyib (iş üsulu)
• Katibliyin nəzdində komitələr və qruplar fəaliyyət göstərmirlər
√ Müdir başçılıq edir

211. YUNESKO nun fəaliyyətinə aiddir:

• dünya ticarətinin ikişafı
√ Mədəni irsin qorunması
• münaqişələrin tənzimlənməsi
• ekoloji problemlərin həlli

212. BMT-nin Baş Katibi necə təyin olunur:



• Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə
• katibliyin qərarı ilə
√ Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsi ilə Baş Assambleya tərəfindən
• katibliyin tövsiyəsi əsasında Baş Assambleya tərəfindən

213. İKT-nin ali orqanı hansıdır:

√ dövlət və hökumət başçılarının konfransı
• xarici işlər nazirlərinin konfransı
• baş nazirlərin konfransı
• baş katiblik və onun tabeliyində olan təşkilatlar

214. Millətlər cəmiyyətinin nüfuzunun itirilməsinin səbəbləri

√ II Dünya Müharibəsi əsas olmuşdu
• maliyyə problemləri
• təşkilata beynəlxalq aləmdə ehtiyacın olunmaması
• assambleyanın toplantıları 1946-cı ilə qədər davam etmişdi

215. Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyət dövrü

√ 1919 - 1939
• 1900 - 1920
• 1910 - 1930
• 1930 - 1950

216.  Millətlər Liqası  nə zaman yaradılmışdır?

• 1945
• 1975
• 1949
√ 1919

217. Millətlər cəmiyyətinin tarixi təcrübəsinin aspektləri

• dövlətlərarası inteqrasiya
• beynəlxalq orqanizm
√ üç əsas prinsip: dövlətarası, beynəlxalq və beynəlxalq həyatın tənzimlənməsi təşəbbüsü
• beynəlxalq həyatın tənzimlənəmsi təşəbbüsü

218. BMT-nin Nizamнaməsinin əsasları

√ nizamnamədə üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri izah olunmuş, təşkilatın orqanları və onların iş fəaliyyəti aydınlaşdırılmışdı
• sənəd beynəlxalq əlaqələrdə, müharibədən sonrakı dövrün yeniliklərini nəzərə almamışdı
• üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri öz əksini tapmayıb
• beynəlxalq əlaqələrin əsas prinsipləri açıqlanmayıb

219. İqtisadi və Sosial Şura (Ekosos) (

• dövlət və qeri-dövlət təşkilatları ilə əlaqələrə nəzarət edir
• BMT-nin büdcəsini təsdiq edir
• Üzv dövlətlərin fəaliyyətinə nəzarət edir
√ Şura BMT-nin iqtisadi və sosial fəaliyyətini koordinasiya ilə məşğul olur

220. BMT-nin təsis konfransı. Təşkilatın nizamnaməsinin qəbul edilməsi

• Roma (1950 il)
• Paris(1946 il)
√ San-Fransisko (1945)
• Moskva (1946 il)



221. Beynəlxalq ticarət təşkilatının əsas məqsədi

√ iqtisadi inkişaf vasitəsi kimi xalqlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə nail olmaq
• sülhün qorunmasında təsir imkanlarına malik deyil
• insan hüquqlarına riayət etməkdə təsiri yoxdur
• yalnız kommersiya məqsədi güdür

222. BMT-nin ətraf mühit proqramı

• proqram regional miqyasda aparılır
√ 1960-cı ildə yaradılıb
• problem üzrə koordinasiya proqramı qəbul edilməyib
• BMT konfransından sonra 1973-cü ildə yaradılıb

223. İnterpol -un yaradılmasını məqsədi:

• Narkomaniyaya qarşı mübarizə
• nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq
√ polislərin dünya miqyasında əməkdaşlığına nail olmaq
• terrorizmlə mübarizə

224. Şimali Atlantika müqaviləsi. NATO:

√ 1949
• 1940
• 1945
• 1919

225. OPEK-in tərkibinə aiddir:

• Türkmənistan, Rusiya, İran
√ İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı
• Nigeriya, Qazaxıstan, Qabon
• Azərbaycan, İran, Rusiya

226. OPEK-in iqtisadi komissiyasının fəaliyyətinə aiddir:

• Komissiya adətən iki ildən bir toplantı keçirir
√ Onun səlahiyyətlərinə bütün neft siyasətinin problemləri daxil edilməmişdir
• Enerji siyasəti komissiyanın fəaliyyətindən kənardı
• Baş katib daimi təyin olunur

227. Təşkilatın əsas məqsədləri (QİYŞ)

• Üzv dövlətlərinin iqtisadiyyatına bərabər inkişafa imkanlar yaradılmışdı
• Dövlətlərarası hərbi əməkdaşlığın yaradılması
• Sənayedə və kənd təsərrüfatında əmək bölgüsü aparmaq
√ Təşkilatın əsas məqsədi: təsərrüfat təcrübə mübadiləsi, texniki qarşılıqlı kömək, xalq təsərrüfat planlarının koordinasiyası

228. Təşkilatın strukturu (Varşava müqaviləsi təşkilatı):

• Birləşmiş hərbi qüvvələr ilə idarəçilik Şura tərəfindən icra olunur
√ Siyasi müşavirəçi, siyasi komitə (ümumi məsafələr) və birləşmiş hərbi qüvvələr komandanlığı
• Birləşmiş hərbi qüvvələrin ümumi qərargahı yaradılmışdı
• Hərbi nazirlər komitəsi yaradılmamışdı

229. MDB -nin hüququ əsasları

• Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi



√ Əsas sənəd ümumi razılıq sazişi olmuşdu
• Humanitar problemlər nizamnamədə əksini tapmamışdı
• MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı

230. Təşkilata daxil olan dövlətlər (GUAM)

• Özbəkistan təşkilatda  bu gün də qalmaqdadır
•  Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova
• Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Özbəkistan
√ Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova

231. Təşkilatın icraçı orqanı (GUAM):

• Ayrıca təşkil olunmuş komitə
• Üzv dövlətlərin baş nazirlərinin komitəsi
• Xarici işlər nazirlərinin şurası
√ İcraçı şura

232. Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni təşəbbüslər

• SSRİ-nin süqutundan sonra
√ 30-cu illərin sonunda olmuşdu
• 50-ci illərdə olmuşdu
• müharibə dövründə Avropa dövlətlərinin birliyinin yaradılması proyektləri olmamışdı

233. Benilüks birliyin strukturu

√ nazirlər komitəsi ali orqan sayılır, qəbul edilmiş sazişlərin icrasına nəzarət edir, təşkilat komissiyaların imkanlarından istifadə edir
• birlikdə sahə və xüsusiləşdirilmiş komissiyalar və komitələr yaradılmayıb
• birliyin iqtisadi şurası müstəqil fəaliyyətə malikdir
• arbitraj kollegiyası və hüquq palatası yaradılmayıb

234. Kimyəvi silahları qadağan etmə təşkilatının əsas fəaliyyəti

√ kimyəvi silahların dünya üzərində tam ləğv edilməsinə nail olmaq və onun istehsalını qadağan etmək
•  təşkilat üzv dövlətlərini kimyəvi silahdan müdafiə etməyə yardım və öhdəçilik qəbul etməyib
• kimyəvi silahın istehsal edilməsinin qadağan edilməsi barəsində konvensiya qəbul edilməyib
• beynəlxalq miqyasda kimya sahəsində əməkdaşlığa səy göstərmir

235. Beynəlxalq ticarət təşkilatının əsas funksiyaları

• ticarət siyasətinin şəffaflığına riayət edilməsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmayıb
• dünya ticarətinin sayəsində ümumi qaydaları qəbul etmək, yaranmış mübahisələri tənzimləmək
• ticarətin tənzimlənməsi maqsədi güdmür
√ inkişaf etmiş dövlətlərin ticarət sahəsində yekdil yanaşmaların əldə edil¬məsi

236. Atom enerjisi beynəlxalq agentliyi təşkilatının baş orqanı

√ qurultay
• şura
• baş konfrans
• ümumi toplantı (üzv dövlətlərin)

237. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının yaradılması

√ 1945-ci il
• 1952-ci il
• 1948-ci il
• 1947-ci il



238. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatınun yaranması

√ 1950
• 1960
• 1945
• 1955

239. Millətlər cəmiyyətinin Şurası

• Şurada müzakirə olunan problem, onun barəsində qəbul edilən qərar yekdil səs tələb olunmurdu
√ hər bir üzv dövlətin nümayəndəsi Şurada təmsil olunmuşdur
• Şurada daimi statusa İngiltərə, ABŞ, Fransa, İtaliya və Yaponiya hüququna madikdirlər
• müstəsna halları nəzərdə tutulmamışdı

240. Baş katiblik (Millətlər Cəmiyyəti):

√ baş katib, katiblərdən və köməkçi işçilərdən ibarətdir və Şura tərəfindən təsdiq olunurdu
• baş katib neytral dövlətin nümayəndəsi olmalı idi
• katibliyin üzvləri Assambleya tərəfindən təsdiq olunurdu
• üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət idi

241.  Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı:

• bankın üzvü olması üçün Beynəlxalq valyuta fondunun üzvü olması tələb olunmur

√ 1991-ci ildə yaradılıb Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinə iqtisadiyyatın yüksəlişi, bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə yardım
göstərmək

• 1988-ci ilə yaradılıb və maliyyə - infestisiya təşkilatıdır
• bankın ali orqanı - icraçı komitədir

242. Təşkilatın işçi qrupları (GUAM):

√ Milli koordinator komitəsi
• İşçi qruplar təşkilatın bütün sahələrini əhatə etmir
• Daimi təyin olunurlar
• İşçi qruplar yaradılmamışdı

243. Üzv dövlətlərinin öhdəlikləri (Varşava müqaviləsi təşkilatı):

• Təşkilat NATO ilə rəqabət aparmamışdı

√ 1955 ildə yaradılmış və əsas öhdəliklər: bütün mübahisələri, problemləri sülh yolu ilə həll etmək, təhlükəsizlik problemləri üzrə
məsləhətlər aparmaq, dərhal təcavüzə məruz qalmış üzv dövlətlərinə kömək etmək

• Ümumi hərbi qüvvələr komandanlığı yaradılmamışdı
• Komandanlığın yerləşdirilməsi Praqa şəhərində olmuşdu

244. Beynəlxalq gömrük təşkilatının yaradılması :

√ 1947
• 1960
• 1955
• 1950

245. Beynəlxalq bank qrupunun əsas iş prinsipi:

• yalnız məsləhət köməyi göstərir
• beynəlxalq bank qrupu yekdil təşkilatdır
√ geridə qalmış dövlətlərin iqtisadi və sosial tərəqqilərinə dəstək verir, milli kadrların hazırlanmasında iştirak edir
• beynəlxalq miqyasda iqtisadi və sosial tərəqqiyəə səy göstərir

246. Beynəlxalq təşkilatların yaranması tarixi (ilk mərhələ):



√ antik dövr
• kapitalizm dövrü
• feodalizm dövrü
• quldarlıq dövrü

247. Hansı ölkələr Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında daha çox təmsil olunur:

√ inkişaf etməkdə olan və üçüncü dünya ölkələri
• İnkişaf etmiş ölkələr
• Şimal ölkələri
• Böyük yeddilər

248. Hansı təşkilat daha sonra yaranıb:

√ ATƏT
• NATO
• İKT
• Avropa Şurası

249. Bunlardan hansı Qeyri-Hökumət Təşkilatı deyil:

√ Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı
• London klubu
• Qırmızı Xaç və Aypara Təşkilatı
• Paquoş hərəkatı

250. Millətlər Cəmiyyətinin süqutu səbəbi:

• Rusiyada sosialist inqilabı
• ABŞ-la İngiltərə arasındakı ziddiyyətlər
√ Beynəlxalq ziddiyyətləri yalnız qalib dövlətlərin mənafeyindən həll etməyə çalışması
• Almaniyanın Birinci dünya müharibəsində məğlubiyyəti

251. Hansı dövlət Millətlər Cəmiyyətinin Daimi Şurasına daxil deyildi:

• Fransa
√ Rusiya
• İtaliya
• Yaponiya

252. Hansı «Soyuq müharibə» illərində sosialist ölkələrinin hərbi-siyasi bloku idi:

√ Varşava müqaviləst təşkilatı
• QİYŞ
• ASEAN
• GUAM

253. Bunlardan hansı 1994-cü ildə müşavirədən təşkilata çevrildi:

• MDB
• İKT
√ ATƏT
• GUAM

254. Hansı təşkilat 1955-ci ildə yaranmışdır:

√ Varşava müqaviləsi Təşkilatı
• NATO
• BMT
• Avropa Şurası



255. Bunlardan hansı ATƏT-in yekun prinsiplərinə aid deyil

√ bir-birinin daxili işlərinə qarışmaq
• sərhədlərin toxunulmazlığı
• Ərazi bütövlüyünə hörmət
• insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması

256. BMT-nin sülhməramlı qüvvələri ilk dəfə hansı münaqişə zonasında yerləşdirilmişdi:

√ İsrail-Fələstin cəbhəsində
• Koreyada
• Kəşmirdə
• Bosniyada

257. Bu dövlətlərdən ASİƏT-ə daxildir: 1. İndoneziya 2. Filippin 3. Fransa 4. ABŞ 5. Almaniya 6. Rusiya

• 1,2,4,5
• 3,4,5,6
√ 1,2,4,6
• 1,2,3,4

258. İslam İnkişaf Bankının təsis edilməsi haqda Bəyanat nə zaman imzalanmışdır:

√ 1973
• 1976
• 1969
• 1975

259. Azərbaycan neçənci ildə «Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı»nı NATO-ya təqdim etdi? (

• 1994
• 1996
√ 2004
• 2000

260. BMT-nin Katibliyi hansı funksiyanı yerinə yetirir

√ təşkilatın qəbul etdiyi proqramları icra edir
• sanksiya tətbiq edir
• Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini seçir
• Qətnamə qəbul edir

261. Hal hazırda BMT-yə qəbul necə həyata keçirilir?

• Katibliyin tövsiyəsi ilə
• beynəlxalq məhkəmə və Baş Assambleyanın qərarı ilə
• Təhlükəsiz Şurasının qərarı ilə
√ Baş Assambleyanın qətnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyələri əsasında

262. Bunlardan hansı BMT-nin rəsmi dilləri sırasına aid deyil:

• ingilis
• fransız
√ yapon
• rus

263. BMT nizamnaməsi 1945-ci ildə hansı şəhərdə imzalandı:

√ San-Fransisko



• Dumbarton-OKS
• Moskva
• Nyu-York

264. BMT-nin sülhməramlı qüvvələri necə adlanır:

• sarı dəbilqəlilər
• mavi papaqlılar
• qırmızı papaqlılar
√ mavi dəbilqəlilər

265. ASİƏT-ə üzvlüyə məhdüdiyyətlər tətbiq edilirdi:

√ 1997-ci ildə
• 1998-ci ildə
• 1999-cu ildə
• 2000-ci ildə

266. ASİƏT yaradılmışdır:

√ 1989-cu ildə
• 2000-ci ildə
• 1974-cü ildə
• 1967-ci ildə

267. NATO-nun mənzil qərarqahı hansı şəhərdə yerləşir:

• Cenevrə
• Nyu-York
√ Brüssel
• Strasburq

268. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı necə adlanır:

• ANAMA
• MAQATE
√ YUNESKO
• YUNİSEF

269. BMT-də əsas məşvərətçi orqan hansıdır:

• Katiblik
• Beynəlxalq məhkəmə
√ Baş Assambleya
• Təhlükəsizlik Şurası

270. BMT TŞ-nın neçə daimi üzvü var

• 11
• 7
√ 5
• 3

271. BMT-nin yaradılmasına dair keçirilən 1945-ci il San-Fransisko konfransı hansı dövlətlərin təşəbbüsü ilə keçirilirdi:

• Üçüncü qrup dünya dövlətlərinin
√ SSRİ, ABŞ, Çin və Böyük Britaniyanın
• Bitərəf dövlətlərin
• ABŞ, İngiltərə və Fransanın



272. ATƏM-in Yekun Aktının imzalanmasında hansı dövlətlər müşahidəçi qismində iştirak etdi:

• Kanada və Meksika
• ABŞ və Yaponiya
√ ABŞ və Kanada
• Kanada və Yaponiya

273. Neçə dövlət BMT-yə üzvdür (2011-ci il üçün)?

• 177
√ 193
• 200
• 196

274. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı neçənci ildə fəaliyyətə başladı?

• 1992
√ 1995
• 1990
• 2000

275. BMT nə zaman yaradılmışdır?

• 1921
• 1949
√ 1945
• 1918

276. Müasir beynəlxalq təşkilatların sələfləri hesab oluna biləcək ilk təşkilatlar nə zaman yaranmışdır?

• XX əsrdə
• B.e.ə. II minllikdə
√ B.e.ə. IV əsrdə
• XV əsrdə

277. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı (BST), Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA), YUNESCO və s. bu kimiləri aşağıdakılardan hansı
qrupa aiddir?

• BQHT
• QHT
√ BHAT
• TMK

278. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin ATƏT-ə çevrilməsi:

• Helsinki sammiti
√ Budapeşt sammiti
• Lissabon sammiti
• Paris sammiti

279. Azərbaycan Respublikası ATƏT-ə qəbul tarixi:

• 1996
• 1999
√ 1992
• 1995

280. ATƏM-in yaranma tarixi

• 1965



√ 1975
• 1960
• 1953

281. Qərb politoloqlarının fikrincə demokratik ölkələrin sayının artması nəticəsində:

√ Müharibələr və münaqişələr azalır
• İqtisadiyyat inkişaf edir
• Qloballaşma sürətlənir
• Əhalinin həyat səviyyəsi yüksəlir

282. ABŞ-da zənci əhalinin hüquqları uğrunda mübariz:

• Bolevar
√ Martin Lüter Kinq
• Çe Gevara
• Nelson Mandela

283. Düzgün variantı seçin:

√ ABŞ – M.L.Kinq
• İndoneziya – N.Mandela
• Kombocca – Çan Kay Şi
• Kuba – Gevara

284. XX əsrin 50-ci illərinin əvvəlində ABŞ-da geniş vüsət almış siyasi hərəkat:

• Neoliberalizm
• Marşall planı
√ Makkartizm
• Revanşizm

285. ABŞ-ın  Azad ev  təşklatının hesablamalarına görə  nisbətən azad  ölkələrə aid deyil:

• Ukrayna
√ Qazaxıstan
• Azərbaycan
• Gürcüstan

286. Tədqiqatçılar  demokratik dövlət  anlayışının meydana gəlməsini hansı hadisə ilə bağlayırlar:

√ V.Vilsonun”Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik” çağırışı
• Trumen doktrinası
• Marşall planı
• V.Vilsonun “14 maddə”si

287.  Müxtəlif ictimai-siyasi sistemlərin dinc yanaşı yaşamasının 5 prinsipi  ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülmüşdür:

√ Bitərəf ölkələr bloku
• BMT
• İ.Stalin
• Potsdam konfransı

288.  Dünyanı demokratiya üçün təhlükəsiz etməliyik  çağırışı hansı ABŞ prezidentinə məxsusdur

• T.Cefferson
√ V.Vilson
• F.Ruzvelt
• A.Linkoln



289. Rus politoloqu A.Melvilin fikrincə dövlətlərin demokratikliyini qiymətləndirərkən nəzərə alınmalı olan amillərə aid deyil:

√ Milli və dini mənsubiyyət
• Ölkələrin sovet sisteminə qədərki ənənələri
• Dövlətlərdə həyata keçirilən hərəkat və ictimai çıxışların xarakteri
• Xarici təsir vasitələrinin onların daxili proseslərinə təsiri

290.  Demokratik dövlət  anlayışının standartlarına aid deyil:

• Vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması
• Vətəndaşların dövlətin siyasi həyatında iştirakı
√ Dövlətin idarəçilik forması
• Açiq və demokratik siyasi mübarizənin olması

291. Liberal dövlət rejiminə aiddir:

• Müxalifətin qeyri-leqal fəaliyyət göstərməsi
• Demokratik siyasi münasibətlərin demək olar ki,olmaması
√ Demokratik institutların sanki cəmiyyət həyatının səthində fəaliyyət göstərməsi
• Real olaraq bütün hakimiyyyətin diktatorun əlində cəmləşməsi

292. Sosialist partiyaları nə vaxtdan etibarən siyasi səhnəyə çıxdılar:

√ XIX əsrin sonlarında
• XX əsrin əvvəllərində
• XVIII əsrdə
• XIX əsrin ortalarında

293. Dünyada demokratikləşmə dalğasına təsir edən amillərə aid deyil

• Dövlətlərin qarşılıqlı asılılığının artması
√ Etnik münaqişələrin artması
• Beynəlxalq təşkilatların rolunun artması
• Demokratik dövlətlərin iqtisadi,siyasi,mədəni və s. inkişaf sahəsində daha böyük uğurlar qazanması

294. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətin mənbəyi:

• Baş nazirdir
√ Xalqdır
• Prezidentdir
• Nazirlər kabinetidir

295.  Məxməri inqilab  hansı ölkənin dinc yolla bölünməsi ilə nəticələndi:

√ Çexoslovakiya
• Yuqoslaviya
• Bolqarıstan
• SSRİ

296. Bu ölkələrdən hansında kommunist idarə üsulu deyil

• Çin
• Şimali Koreya
√ Filippin
• Kuba

297. Aşagıdakılardan hansı dövlət başçısı deyil:

• Sultan
• Kral



• Prezident
√ Kansler

298. Hansı ölkədə qadinlar daha gec seçki hüququ almışdır?

• Avstriya
• İngiltərə
√ İsveçrə
• Fransa

299. Dissident nədir?

√ Siyasi fikirləri fərqli olduğuna görə təqib olunan şəxs
• Din xadimi
• Siyasi məhbus
• Təriqət tərəfdarı

300. S.Hantinqton müxtəlif meyarları əsas götürərək dövlətləri üç kateqoiyaya ayırırdı: 1.demokratik 2. totalitar 3.qeyri-demokratik
4.sosialist 5.demokratiya istiqamətində inkişaf edən

• 2,4,5
√ 1,3,5
• 1,2,3
• 2,3,4

301. ABŞ-ın «Azad ev» təşkilatının demokratik və «azad» ölkələr sırasında keçmiş SSRi məkanından hansı ölkələr daxil edilmişdir: 1.
Moldova 2. Estoniya 3. Latviya 4. Ukrayna 5. Litva

√ 2,3,5
• 2,3,4
• 1,4,5
• 1,2,3

302. Müxtəlif ölkələrdə demokratikləşmə prosesinə nəzarətin tamamilə beynəlxalq qurumların əlinə keçməsi şərti olaraq necə adlanır?

• Qlobal demokratiya”
• Davamlı demokratiya”
√ “Kosmopolit demokratiya”
• “Mütləq demokratiya”

303. İnterpol-un əsas məqsədləri

• yeni təşkilatların yaradılması bir məqsəd kimi durmayıb
• təşkilatın qəbul etdiyi qərarlar tövsiyyə xarakteri daşıyır
√ təşkilatın siyasi, hərbi, dini və irqi xarakterli problemlərə qarışması qadağan olunub
• polis orqanlarının dünya miqyasında əməkdaşlığın əldə edilməsinə yönəlməyib

304. Cənubi Qafqaz münaqişə ocaqları sırasına daxildir: 1. Qarabağ münaqişəsi 2. Acarıstan münaqişəsi 3. Abxaziya münaqişəsi 4.
Çeçenistan münaqişəsi 5. Osetiya münaqişəsi

√ 1,3,5
• 2,3,4
• 1,4,5
• 1,2,3

305.  Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsini hansı dövlətlər imzaladı?

• Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna
• Rusiya, Belarus, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan
• Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Belarus, Moldova



√ Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan

306.
Amerika politoloqu Lippmana görə Dövlət o zaman təhlükəsiz olur ki: 1.müharibədən qaçmaq məqsədilə öz maraqlarını qurban
verməyə məcbur olmur 2.müharibədən qaçmaq məqsədilə öz maraqlarını qurban verir 3.dövlətin maraqlarına təcavüz olduqda müharibə
yolu ilə bu maraqları qoruyur 4.dövlətin maraqlarını qorumaq üçün müharibədən qaçır

√ 1,3
• 2,4
• 2,3
• 1,2

307. Dövlətlərin qoruduğu mühüm dəyərlər: 1.Vətəndaşların həyatı 2.siyasi partiyalar 3.ərazi bütövlüyünü 4.dövlət orqanları 5.konstitusiya
quruluşunu

• 1,2,3
√ 1,3,5
• 2,4,5
• 2,3,4

308. Yeni dövlətçiliyin formalaşması prosesində əsas təhlükə sayılır: 1.hakimiyyətin silahlı yolla ələ keçirilməsi 2.qonşu dövlətlər tərəfindən
işğal 3.separatçılıq 4.regional təşkilatlarda təmsil olunmaq 5.terrorizm

√ 1,3,5
• 1,2,3
• 3,4,5
• 2,3,4

309. Azərbaycanın regionda təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi nədən ibarətdir?

• Milli təhlükəsizliyin təminatı üçün birmənalı NATO-yönümlü siyasət yürütmək
• Rusiyanın regionda güclü mövqeyini nəzərə alaraq gələcəkdə KTMT-na qoşulmaq hədəfi
√ Qafqaz bölgəsinin müxtəlif güc blokları arasında bölünməzliyi ideyası
• Ermənistanın təcavüz aktı ilə əlaqədar olaraq Türkiyə ilə yaxınlaşmaq

310. Rusiya regional problemləri «3+1» formulasında həll etməyə çalışır:

√ Cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiya
• Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyə
• İran, Türkiyə,ABŞ və Rusiya
• Baltikyanı ölkələr və Rusiya

311. Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı yarandı:

√ Kişinyov sammitində
• Bakı sammitində
• Budapeşt sammitində
• Lissabon sammitində

312. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxil olmayan dövlətlər: 1. Rusiya 2. Azərbaycan 3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbəkistan 6.
Gürcüstan

√ 2,4,6
• 1,2,3
• 2,3,4
• 1,4,5

313. Əməkdaşlığa əsaslanan təhlükəsizlikdə üstünlük verilir:

• daxili siyasətə
• baza prinsiplərinə
√ qeyri-rəsmi dialoqa



• xarici siyasətə

314. Rusiyanın milli təhlükəsizliyinin müasir əsasları «Təhlükəsizlik» haqqında qanunda öz əksini tapmışdır

√ 1992-ci ildə
• 1995-ci ildə
• 1996-cı ildə
• 1994-cü ildə

315. Amerika politoloqu Lippmana görə dövlət o zaman təhlükəsiz vəziyyətdə olur ki

• Böyük dövlətlərin siyasətinə uyğun siyasət yürüdür
√ Müharibədən qaçmaq naminə öz maraqlarını qurban verməyə məcbur olmu
• Qonşu ölkələrlə heç bir münaqişəli vəziyyət olmur
• Dünyanın strateji bölgələrində maraqlarını qoruya bilir

316. KTM-nin KTT-na çevrilməsi:

√ 2003-cü ildə
• 1999-cu ildə
• 2005-ci ildə
• 2001-ci ildə

317. Azərbaycan və Gürcüstan arasında «Tbilisi bəyannaməsi» adlanan sənəd imzalandı

• 1919-cu ildə
• 2005-ci ildə
√ 1996-cı ildə
• 1992-ci ildə

318. Heydər Əliyev regionda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi:

√ İstanbul sammitində
• Budapeşt sammitində
• Paris samitində
• Roma konvensiyasının müzakirəsi zaman

319. Azərbaycan regional təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi:

√ Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq
• Avrasiya məkanın inteqrasiya
• Qafqaz regionuna əlavə güclərin gəlməsi
• Çinlə əməkdaşlıq

320. SSRİ-də «təhlükəsizlik» termini işlənməyə başladı

√ 1985-ci ildən sonra
• 1970-ci ildən sonra
• 1960-cı illərin ortalarından
• 2000-ci ildən

321. «Təhlükəsizlik» termini XX əsrin 40-50-ci illərindən etibarən geniş işlənməyə başladı:

• SSRİ-də
• İtaliyada
• Rusiyada
√ ABŞ-da

322. İqtisadi təhlükənin mənbəyi aşağıdakı formalarda təzahür edir: 1.təbii təhlükə 2.milli təhlükə 3.texnogen təhlükə 4. sosial təhlükə
5.mövcud təhlükə



√ 1,3,4
• 2,4,5
• 2,3,4
• 1,4,5

323.
Dövlətin başqa dövlətlərin hesabına öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək meyllərinin artmasına səbəb olur: 1. regional təhlükəsizlik
şəraitində 2. istehsalın beynəlmiləlləşməsi 3. əhalinin təbii artımının baş verməsi 4. Müstəmləkə sisteminin dağılması 5. təbii və iqtisadi
resursların azalması

• 2,4,5
√ 2,3,5
• 1,2,4
• 1,4,5

324. Dövlətin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi asılıdır: 1.siyasi partiyaların fəaliyyətindən 2.onun təhsilindən 3.sağlam milli
mənəviyyatının səviyyəsindən 4.müharibə və sülh amilindən 5.insan amilindən

√ 2,3,5
• 3,4,5
• 1,4,5
• 1,2,3

325.  Milli dövlət :

• De-yure tanınan dövlət
• Yalnız bir millətdən təşkil olunan dövlət
√ Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil çıxış edən homogen və sosial mədəni qrup
• BMT-nin tam rəsmi üzvü olan dövlət

326.  Xalqlar həbsxanası  adlanırdı:

√ Rusiya
• Böyük Britaniya
• Avstriya-Macarıstan
• Osmanlı imperiyası

327. Marşal planı nəzərdə tuturdu:

√ Müharibədən sonrakı dövrdə iqtisadiyyatı bərpa etmək üçün Avropa ölkələrinə maliyyə yardımının göstərilməsini
• Qərb ölkələrinin SSRİ ilə əməkdaşlıq proqramını
• Sosial təminat üçün geniş şəraitin yaranmasını
• İşçi qüvvələrinin tam məşğulluğunu

328. Trumen doktrinasına görə:

• NATO üzvü olan Avropa ölkələri hərbi yardım almaq üçün ABŞ-a müraciət etdilər
√ Kommunist təhlükəsi altında olan Yunanıstan və Türkiyəyə 400 mln. dollar məbləğində yardımın göstərilməsi
• İkinci dünya müharibəsində zərər çəkmiş Avropa ölkələrinə yardım göstərilməsi
• ABŞ Avropada yeni orta mənzilli raketlər yerləşdirməməli idi

329. Elmi-texniki tərəqqinin fəsadlarından irəli gələn təhlükə adlanır

√ texnogen
• sosial
• qlobal
• təbii

330. İqtisadi təhlükə vurulan zərərin miqyasına və səviyyəsinə görə aşağıdakı formalarda olur: 1.beynəlxalq (regional və qlobal) 2.şəxsi
(həyətyanı təsərrüfat) 3.milli, lokal (ölkə və ölkənin regionları) 4.sosial 5.xüsusi (firma və şəxs)



• 2,3,4
• 2,3,5
• 1,2,3
√ 1,3,5

331.  İraqda türkmanların kompakt yaşadığı ərazi:

• Bəlucistan
• Bağdad
√ Kərkük
• Zəncan

332.  Bunlardan hansı Muxtar Respublika deyil:

• Naxçivan
• Dağıstan
√ Sibir
• Krım

333. Ksenofobiya hansı ölkələrdə təzahür edır:

• Müstəmləkələrdə
√ Daxili dezinteqrasiya yaşayan
• Yeni yaranan
• Çoxmillətli

334. Millətçiliyin tədqiqi başlamışdır

√ Hər millətin unikallığının təsdiqi ilə
• Millətin formalaşması ilə
• Faşizmin yaranması ilə
• Milli dövlətin yaranması ilə

335.   Milli dövlət :

• De-yure tanınan dövlət
• Yalnız bir millətdən təşkil olunan dövlət
√ Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil çıxış edən homogen və sosial mədəni qrup
• BMT-nin tam rəsmi üzvü olan dövlət

336.  Parçala və hökm sür  prinsipi ilk dəfə tətbiq olunub:

√ Roma imperiyasında
• Bizansda
• Rusiyada
• SSRİ-də

337. Ekstremist adlanır

• Dindən siyasi məqsədlə istifadə edənlər
• Millətçi ideyalara əsaslananlar
√ Qeyri-qanuni mübarizə vasitələrindən istifadə edənlər
• Mühafizəkar siyasi qüvvələr

338. Bunlardan hansı milli münaqişələrə aid deyil:

• Darfur
√ Koreya böhranı
• Kosovo
• Gürcü-abxaz



339. Ksenofobiyaya aid deyil

√ gəlmələrə loyal münasibət
• cəmiyyətin daxili dezinteqrasiyası
• gələcək qarşısında qorxu
• tarixi böhran şəraiti

340. Lobbiçilik ən çox hansı xalqlarda yüksək inkişaf etmişdir:

• müstəmləkə xalqlarında
√ tarixən uzun müddət ərzində dövləti olmayan xalqlarda
• müstəqil xalqlarda
• tarixən güclü dövlətə malik xalqlarda

341. Millətçiliyin öyrənilməsi başlandı

√ Gerder tərəfindən hər bir xalqın unikallığının vurğulanması ilə
• ibtidai icma dövründə
• ilk orta əsrlərdə
• sinifli cəmiyyətə keçid dövründə

342. Cənubi Afrika Respublikasında zənci əhaliyə qarşı irgi ayrı-seçkilik siyasəti rejimi:

• normanizm
• abolisionizm
√ aparteid
• sionizm

343. Yəhudi millətçiliyi adlanır

√ sionizm
• abolisionizm
• impressionizm
• iudaizm

344. Hansı ölkədə millətin formalaşmasında dini amil əsas rol oynamışdır

• Almaniyada
• ABŞ-da
√ Israildə
• Fransada

345.
Toynbiyə görə diaspora: 1.Ona olan ehtiyac aradan qalxdığı zaman yox olacaq 2.Ona ehtiyac olmadığı təqdirdə möhkəmlənəcək
3.diaspora yerli əhalinin çoxunu idarə edən, yad hakim azlığa çevriləcək 4.dövlətlərin diasporaya ehtiyacı olmayacaq 5.assimilyasiyaya
uğrayacaq

• 2,3,5
• 1,2,5
√ 1,3,5
• 1,4,5

346. N.Berdyayev millətçiliyin iki növünü göstərir: 1.yaradıcı 2.birləşdirici 3.sakitləşdirici 4.dağıdıcı

√ 1,4
• 2,3
• 1,3
• 1,2

347. Toynbiyə görə diaspora



• Öz tarixi vətəninə qayıdacaq
• Yerlilər tərəfindən məhv olunacaq
√ Yerli çoxluğu idarə edən yad hakim azlığa çevriləcək
• Yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmadan ayrı hissə kimi qalacaq

348. Lobbizm nədir:

• Siyasi məqsədlə terror fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
• Hər hansı əhali qrupunun öz icması daxilində müstəqilliyi
√ Parlamentarilərə qeyri-rəsmi təzyiq sistemi
• Hər hansı bir əhali qrupunun kompakt məskunlaşması

349. Millət anlayışı

• mədəni termindir
• ictimai termindir
√ sosioloji termindir
• İqtisadi termindir

350. XX əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının dağılmasının qarşısını almaq üçün hansı nəzəriyyə təbliğ olunurdu

• sionizm
• islamçılıq
√ osmançılıq
• pantürkizm

351. Millətçilik müasir inkişaf dövründə:

√ müasir ideologiyalardan daha böyük təhlükə yaradır
• yalnız inkişafda olan dövlətlərə məxsusdur
• böyük təsirə malik deyil
• təhlükəli ideoloji forma olmamışdı

352. Millətçilik və ideologiya:

• mühafizəkar siyasi ideologiyaya aiddir
• millətçilik bütün ideologiyalarda mümkün deyil
√ millətçilik ideoloji siyasət kimi qəbul edilir
• kommunistlərin siyasi ideologiyasıdır

353. Millətçilik anlayışı:

• ksenofobiya - ədavət (kin) millətçilikdə özünü göstərmir
• millətçilik bütün hallarda müsbət rol oynayır
√ şovinizm və ksenofobiya millətçiliyin tərkib hissəsidir
• millətçilik şovinizmin təzahürüdür

354. Veberə görə millət

• özü-özünü idarə edən cəmiyyətdir
• qismən yığcam ərazinin olmasıdır
√ ümumi dil, din, adət-ənənə müqəddəratı ilə birləşmiş insan qrupudur
• iqtisadi birliyə nail olmuş insan qrupudur

355. Ən çox müsəlman əhalisi olan ölkə:

• Əfqanıstan
• İraq
√ İndoneziya



• Pakistan

356. Separatçı hərəkatlara aid deyil:

• Tamil İlam Pələngləri
• SADVAL
√ Taliban
• Baskların Azadlıq Ordusu

357. Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil:

• ETA
√ ”Əl-Qaidə”
• PKK
• İrlandiya Azadlıq Ordusu

358. ABŞ-da yerli əhali olan hinduların ənənəvi həyat tərzini saxlamaq və məhvinin qarşısını almaq üçün ayrılmış ərazilər necə adlanır:

√ Rezervasiya
• Polis
• Kommuna
• Rezervuar

359. Milli dinlərə aid deyil

• Qriqoryanlıq
√ Buddizm
• Sintoizm
• İudaizm

360. ABŞ-da yerli əhali olan hinduların ənənəvi həyat tərzini saxlamaq və məhvinin qarşısını almaq üçün ayrılmış ərazilər necə adlanır:

• Polis
• Rezervuar
√ Rezervasiya
• Kommuna

361. Rusiya tərkibində muxtariyyəti olan türkdilli xalqlara aid qurum deyil:

√ Çukotka
• Altay
• Çuvaşiya
• Saxa-Yakut

362. Hansı ölkədə inzibati ərazi vahidləri dil amilinə əsasən bölünüb?

• Nigeriya
√ Hindistan
• Türkiyə
• Misir

363. Hansı ölkədə dörd dil dövlət dili statusuna malikdir:

√ İsveçrə
• Belçika
• İsveç
• Niderland

364. Ekstremist adlanır



• Millətçi ideyalara əsaslananlar
• Radikal müxalifət
√ Qeyri-qanuni mübarizə vasitələrindən istifadə edənlər
• Dindən siyasi məqsədlə istifadə edənlər

365. Terrorçu təşkilat hesab olunmur:

√ Şin Feyn
• Həmas
• Əl-Qaidə
• Hezbollah

366. Qaqauzlar hansı ölkədə yaşayan türkdilli xalqdır:

√ Moldova
• Litva
• Ukrayna
• Belarus

367. Avropa Birliyində ən çox müsəlman əhaliyə malik xristian ölkə:

√ Fransa
• Almaniya
• Danimarka
• Niderland

368.  Tamil İlam pələngləri  hansı ölkədə separatçı hərəkatdır:

• Pakistan
• Nepal
√ Şri-Lanka
• Hindistan

369. Çində yaşayan türkdilli xalq:

√ Uyğurlar
• Kərküklər
• Altaylar
• Tibetlilər

370. Bunlardan hansı separatçı hərəkat deyil:

• Tamil İlam pələngləri
√ Əl-Qaidə
• Baskların hərəkatı
• Şimali İrlandiya Azadlıq Ordusu

371. Bu dövlətlərdən hansında irqçilik, şovinizm dövlət siyasəti olmuşdur:

√ faşist Almaniyası
• Osmanlı imperiyası
• Suriya
• ABŞ

372. Millət anlayışı formalaşdı

• eneolit dövründə
• feodalizm dövründə
√ kapitalizmin inkişafı ilə
• ibtidai icma quruluşunda



373. Bunlardan hansı millətin formalaşması üçün əsas şərtlərdən biri deyil:

√ siyasi əgidə birliyi
• dil birliyi
• ərazi birliyi
• mədəniyyət birliyi

374. Millətin formalaşmasının əsas amilləri

√ iqtisadi, siyasi, mədəni, ərazi birliyi əsas amillərdir
• siyasi birlik
• iqtisadi birlik, dil birliyi, tarix birliyi
• mədəni birlik

375. Ksenofobiya

√ etnik qrupun öz milli mənliyini itirmə qorxusuna reaksiyasıdır
• iqtisadi birliyə nail olmaq
• siyasətə qarşı reaksiyadır
• dil, din, adət-ənənə yaxınlığı

376. Şovinizm

• başqa millətlərin qəbul edilməməsi
• siyasi davranışın yaxınlığı
• dil və din birliyi
√ bir millətin digərlərindən «yüksəkdə» olması kimi xarakterizə edilməsi

377. Separatçı hərəkatlara aid deyil:

• Donetsk Respublikası
√ Taliban
• Baskların Azadlıq Ordusu
• Tamil İlam Pələngləri

378. XX əsrin son rübünə qədər beynəlxalq hüququn təsiri:

√ yalnız dövlətlərin sərhədlərinə kimi təsir qüvvəsinə malik idi
• beynəlxalq münasibətlərə tam nəzarət edirdi
• dövlətlərin daxili siyasətinə fəal müdaxilə edird
• dövlətlərin müstəqilliyini xeyli məhdudlaşdır

379. Beynəlxalq münaqişələrin hansı fazası sülh üçün ən təhlükəli hesab olunur

• III faza
√ V faza
• I faza
• II faza

380. Daimi diplomatik nümayəndələr institutu yaranmışdı:

√ XV əsrdə
• XIII əsrdə
• XVII əsrdə
• XVI əsrdə

381. BMT-nin beynəlxalq hüquq komissiyasının məqsədi

• BMT üzvü olan ölkələrdə insan hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq



• Üçüncü dünya ölkələrində sosial proqramlar həyata keçirmək
√ Beynəlxalq hüququn mütərəqqi inkişafına nail olmaq
• Dövlətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək

382. «Müharibə elan edilməsi» hansı prosesdə ilk dəfə ən ağır beynəlxalq cinayət kimi qiymətləndirilmişdi:

√ Nürnberq prosesində
• Trumen doktrinasında
• Daues planında
• Brian-Kelloq paktında

383.  Beynəlxalq hüququn banisi hesab olunur:

√ Hüqo Qrotsiy
• Spinoza
• Tomas Hobbs
• Tomas Mor

384. BMT Beynəlxalq Məhkəmənin hakimləri neçə il müddətinə seçilir

√ 9
• 7
• 15
• 1

385. BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsinin tərkibi neçə ildən bir təzələnir:

√ 3
• 10
• 7
• 5

386. BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüuququnun ləğvi uğrunda hansı ölkə çıxış edir:

• Rusiya
• Almaniya
√ Kanada
• ABŞ

387. 1946-cı ildən-1990-cı ilə qədər Təhlükəsizlik Şurası «Sülhün pozulması» faktı barədə qərar qəbul etmişdir: 1. Folklend adasının işğalı
ilə bağlı 2. Karib böhranı ilə bağlı 3. Koreya Xalq demokratik respublikasına qarşı 4. Misirə qarşı

• 1,2
√ 1,3
• 2,3
• 3,4

388. Orta əsr beynəlxalq hüququn inkişafında mühüm rol oynamışlar: 1.Venesiya 2.Osmanlı 3.Florensiya 4.Genuya 5. Sardiniya

√ 1,3,4
• 1,2,3
• 2,3,5
• 1,4,5

389. Hər cür zorakılığın əleyhinə olan cərəyan:

• Abolisionizm
• Liberalizm
√ Pasifizm
• Ekstremizm



390. 1998-ci ildə Bloklara qoşulmamaq hərəkatına böyük zərbə oldu:

√ Hindistan və Pakistanın nüvə silahının sınağını keçirməsi
• Hindistanla Pakistan arasında münaqişənin kəskinləşməsi
• Banqladeşin Pakistandan ayrılması
• Əfqanıstanda Taliban rejiminin hakimiyyətə gəlməsi

391.  Nə Qərb,nə Şərq  prinsipini elan etdi:

√ M.Qandi
• C.Naser
• İ.Tito
• Y.Ərəfat

392. Bloklara qoşulmamaq hərəkatı yarandı:

√ XX əsrin 50-ci illərində
• XX əsrin 60-cı illərində
• I dünya müharibəsindən sonra
• ”Soyuq müharibə”dən sonra

393. İlk dəfə beynəlxalq hüquqda təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması hansı sənəddə əksini tapmışdı

• Marşall planında
• Münhen sazişində
√ Brian-Kelloq paktında
• Eyzenhauer doktrinasında

394. BMT-nin katibliyinin vəzifələrinə aid deyil:

• Yeni üzvlərin ərizələrinin qəbulu
• BMT-nin fəaliyyəti haqqında KİV-i məlumatlandırmaq
√ Qəyyumluq altında olan ərazilərdə insan hüquqlarının qorunması
• BMT-nin həyata keçirdiyi proqramların gedişatına nəzarət

395. Beynəlxalq hüququn nəzəri müddəaları ifadə olunmuşdur:

• qədim yunan və İran alimlərinin əsərlərində
• qədim Hett və Misir alimlərinin əsərlərində
√ qədim yunan və Roma alimlərinin əsərlərində
• qədim Misir alimlərinin əsərlərində

396. Hüquq hansı formalarda həyata keçirilir:

• xarici və siyasi
• beynəlxalq və qlobal
√ daxili və beynəlxalq
• daxili və xarici

397. Bandunq konfransı hansı ölkələrin toplantısı idi:

• Sosialist ölkələrinin
• Keçmiş müstəmləkələrin
√ Bitərəf ölkələrin
• Kapitalist ölkələrinin

398.   Böyük yeddi lərə aid deyil:

√ Çin



• Almaniya
• İtaliya
• Fransa

399. Beynəlxalq hüququn inkişafında mühüm addım:

• Münhen sazişi
• Daues planı
√ BMT-nin yaranması
• Versal-Vaşinqton sistemi

400. İkinci dünya müharibəsində ağır cinayətlər törətmiş faşist canilərinin beynəlxalq məhkəməsi hansı şəhərdə keçirildi:

• Berlin
√ Nürnberq
• Haaqa
• Strasburq

401. Hüqo Qrotsinin yaratdığı konsepsiya beynəlxalq aləmdə hansı adla qəbul olunub:

√ Vestfal sistemi
• Versal sistemi
• Vaşinqton sistemi
• Vyana sistemi

402. BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi hansı şəhərdə yerləşir:

• Brüssel
• Cenevrə
√ Haaqa
• Strasburq

403. BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi yaranmışdır

• 1949-cu ildə
• 1954-cü ildə
√ 1945-ci ildə
• 1963-cü ildə

404. Bunlardan hansı separatçı münaqişələrə aid deyil:

• Cənubi Osetiya
• Kosovo
√ Folklend böhranı
• Dağlıq Qarabağ

405. Bunlardan hansı daxili silahlı münaqişələrə aid deyil:

• Dnestryanı respublika
√ Folklend böhranı
• Kəşmir problemi
• Dağlıq Qarabağ problemi

406. Kiçik intensivlikli münaqişələrə aiddir:

• il ərzində hər iki tərəfdən ölənlərin sayı 10000 nəfərdən az olarsa
• il ərzində bir tərəfdən ölənlərin sayı 10000 nəfərdən az olarsa
√ il ərzində hər iki tərəfdən ölənlərin sayı 1000 nəfərdən az olarsa
• il ərzində bir tərəfdən ölənlərin sayı 1000 nəfərdən az olarsa



407.  İri silahlı münaqişə hesab olunur:

√ münaqişə davam etdyi müddətdə bir il ərzində 1000 nəfərdən çox adam həlak olarsa
• bir il ərzində 100 nəfərdən çox adam həlak olarsa
• münaqişə davam etdiyi müddətdə 1000 nəfərdən çox adam həlak olarsa
• bir il ərzində 10000 nəfərdən çox adam həlak olarsa

408. «Soyuq müharibə» dövründə bəşəriyyəti nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşdirən böhran:

• Folklend böhranı
• Koreya müharibəsi
√ Karib böhranı
• Altıgünlük müharibə

409.  «Soyuq müharibə» dövrünün münaqişələrinin səciyyəvi cəhəti:

• iqtisadi səbəblərdən yaranması
√ rəqib bloklar tərəfindən qidalandırılması
• dünya müharibəsinə səbəb olması
• nüvə müharibəsinə səbəb olması

410. Hansı ölkədə 1992-ci ildə BMT-nin daxili silahlı münaqişəni nizama salmaq cəhdi iflasa uğradı

• Sudanda
• Polşada
√ Somalidə
• Hindistanda

411. Bosniya münaqişəsinin diplomatik-siyasi yolla həllini nəzərdə tutan  Kutelyero planı  nədən ibarət idi

• NATO-nun münaqişənin həllində iştirakından imtina edilməsindən
√ Bosniyanın üç dövlətin konfederasiyasına çevrilməsindən
• Bosniyada serblər üçün ayrılmış ərazilərin genişləndirilməsindən
• Rusiyanın münaqişədə tərəf kimi elan edilməsindən

412. Altıgünlük müharibə olmuşdur:

√ Ərəb ölkələri və İsrail arasında
• Fələstin və İsrail arasında
• Misir və İsrail arasında
• İordaniya,Fələstin və İsrail arasında

413. Neçənci ildə Türkiyə Kipr adasına qoşun çıxardı

√ 1974
• 1972
• 1965
• 1964

414. 2001-ci ildə hansı ölkəyə BMT TŞ-nın mandatı ilə ABŞ və müttəfiqləri hərbi müdaxilə etdilər:

• Kosovo
• Serbiya
√ Əfqanıstan
• İraq

415. Bunlardan hansı dövlətlərarası münaqişəyə aid deyil:

• İsrail-Pakistan arasında
• İsrail-Fələstin münaqişəsi



√ Bosniya böhranı
• Hindistan-Pakistan arasında

416. «Oyun» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir:

• kompromis əldə olunmas
√ rasional davranış
• irrasional davranış
• beynəlxalq şəraitin nəzərə alınmaması

417. «Döyüş» formasında inkişaf edən münaqişə üçün səciyyəvidir:

√ irrasional davranış
• vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsi
• atəşkəs elan olunması
• rasional davranış

418. Beynəlxalq münaqişənin gedişatı təsnifatına aiddir:

√ döyüş, oyun, debat
• oyun, diskussiya, debat
• tənzimlənmə, dondurulma, həlli
• oyun, mübarizə, qələbə

419. Beynəlxalq münaqişənin «döyüş, oyun, debat» formalarında təsnifatını verən alim:

√ Rappoport

• Gerder
• Lippman
• Veber

420.  Daxili silahlı münaqişələrə aid deyil:

• təbii sərvətlərə nəzarət uğrunda müxtəlif qruplaşmaların mübarizəsi
√ transsərhəd münaqişələr
• hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə
• separatçı münaqişələr

421. Kosovo münaqişəsinin həllində hansı təşkilat həlledici rol oynadı?

√ NATO
• KTT
• AB
• ATƏT

422. Kosovoya Serbiya tərkibində muxtar vilayət statusu ne vaxt verilmişdi?

• 1980
√ 1945
• 1949
• 1969

423. Bosniya münaqişəsi nə zaman başa çatdı?

• 1993
√ 1995
• 1990
• 1997



424. SSRİ-nin Əfqanıstana müdaxiləsinin nəticələrinə aid deyil:

√ Nüvə müharibəsi təhlükəsinin yaranması
• Moskva olompiadasının boykot edilməs
• Beynəlxalq gərginliyin artması
• ABŞ konqresinin SSM-2 müqaviləsini ratifikasiya etməkdən imtina etməsi

425. Separatçı rejim deyil:

• Dnestryanı
• Cənubi Osetiya
√ Şimali Osetiya
• Abxaziya

426. Krım Muxtar respublikası hansı ölkələr arasında mübahisə obyektidir

√ Ukrayna və Rusiya
• Rusiya və Moldova
• Moldova və Belarus
• Ukrayna və Moldova

427. Daxili münaqişələrin ən geniş yayılmış forması:

• Dövlət çevrilişi
• Enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda mübarizə
√ Separatçılıq
• Hakimiyyət uğrunda mübarizə

428. İsrail dövləti yaranmışdır:

• 1950
√ 1948
• 1946
• 1949

429. Bu ölkələrdən hansı Yuqoslaviya Federasiyasının tərkibində olub?

√ Sloveniya
• Bolqarıstan
• Albaniya
• Slovakiya

430. Beynəlxalq münaqişə şəraitində danışıqlar prosesinin səciyyəvi cəhətlərinə aid deyil:

• iştirakçıların bir-birinə öz təkliflərini bildirməsi
√ bir-birini təhdidetmə
• danışıqlara hazırlıq mərhələsi
• danışıqların gündəliyinin əsas məsələləri üzrə diskussiyalara keçid

431. Göstərilənlərdən hansı beynəlxalq münaqişələrin bölgüsünə aiddir:

√ simmetrik və asimmetrik
• beynəlxalq və daxili silahlı münaqişə
• normal və anormal
• bütöv və epizodik

432. Avropada ikinci dünya müharibəsindən sonra ən böyük hərbi münaqişə hansı idi?

• Kipr
• Qarabağ



√ Bosniya
• Kosovo

433. Hansı təşkilat Ermənistanı ilk dəfə birmənalı şəkildə təcavüzkar dövlət kimi tanımışdır?

√ İKT
• GUAM
• ATƏT
• BMT

434. Minsk qrupunun həmsədrləri 1997 – 2005-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar hansı həll yolu(ları) ilə çıxış
ediblər?

• “Paket həll” və “mərhələli həll”
• Paket həll”, “mərhələli həll” və “Madrid prinsipi”
√ “Paket həll”, “mərhələli həll” və “ümumi dövlət”
• “Ümumi dövlət” və “Madrid prinsipi”

435. Sivilizasiyalararası münaqişələr neçə formada olur?

• Münaqişənin başvermə məkanından asılıdır
• Yalnız bir forması mövcuddur
√ İki forması var: lokal və qlobal
• Çoxformalı xarakter daşıyır

436. Bunlardan hansı BMT-nin əsas orqanlarından biridir:

√ Beynəlxalq Məhkəmə
• YUNİSEF
• YUNESCO
• MAQATE

437. Aşağıdakı hansı Avropanın beynəlxalq münasibətlərdəki mövqeyinə aid deyil:

√ Avropa müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ikinci dərəcəli rol oynayır
• Avropa çoxfunksiyalı müxtəlif institutların və mexanizmlərin yüksək sıxlığına malikdir
• Avropada yaranan mexanizmlər sonradan qlobal səviyyədə yayılır
• Avropa müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin «beşiyi» hesab olunur

438. Bu dövlətlərdən hansı Yuqoslaviyanın dağılmasını istəməyərək ona birləşdilər? 1. Serbiya 2. Çernoqoriya 3. Xorvatiya 4. Sloveniya

• 2,4
√ 1,2
• 3,4
• 2,3

439. Avropa Parlamenti neçə üzvdən ibarət olur:

• 603
• 400
√ 626
• 552

440. Tədqiqatçıların qruplaşdırmasında aşağıdakılardan biri Avropa Birliyinin fəaliyyət prinsipi kimi göstərilməyib

• qəbul olunan qərarların müxtəlif təsnifatı
√ hadisələrə çevik, dəqiq və ədalətli reaksiya verilməsi
• Milli və ümumi maraqlar arasında balans yaradan qurumların mövcudluğu
• ittifaq qərarlarının ümdə üstünlüyü



441.
Yeni dünya siyasətində ABŞ nə üçün NATO-nun saxlanılmasına çalışırdı? 1.Avropa siyasətində fəal iştirak etmək üçün 2.Avropa
dövlətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün 3.Avropanı dünya siyasətindən təcrid etmək üçün 4.Avropanı Rusiya ilə müharibəyə
sövq etmək üçün 5.Avropada öz mövqelərini qoruyub saxlamaq üçün

• 2,3,4
• 3,4,5
√ 1,2,5
• 1,2,3

442. 50-ci illərdə ABŞ-da kommunistlərin repressiya olunması siyasəti

√ Makkartizm
• Ədalətli xətt
• Nihilizm
• Merkantilizm

443. Faşizmə qarşı vuruşan ölkələrə ABŞ konqresinin yardımı adlanırdı:

• Daues
• Marşall
√ Lend-liz
• Trumen

444. ABŞ-ın müasir dövrdə dünya liderliyinə təsir edən amillərə aid deyil

• dünya maliyyə kapitalının əsas bazası olması
√ beynəlxalq terrorizmin güclənməsi
• SSRİ-nin süqutu
• güclü hərbi-strateji potensiala malik olması

445. Xorvatiya ilə Bosniya arasında federasiyanın yaradılması haqqında saziş harada imzalandı

• Romada
• Moskvada
√ Vaşinqtonda
• Berlində

446. Yuqoslaviyanın dağılması nə zaman başa çatdı:

• ABŞ-ın müdaxiləsindən sonra
√ 1992-ci ildə Bosniyanın ittifaqdan çıxdığı zaman
• Rusiyanın müdaxiləsindən sonra
• BMT qüvvələrinin müdaxiləsindən sonra

447. Aşağıdakılardan biri Avropa İttifaqı idarəçilik statusuna daxil deyil

√ Avropa Cəmiyyəti
• Avropa komissiyası
• Avropa parlamenti
• Avropa Şurası

448. NATO-nun yeni strateji konsepsiyaları qəbul edildi: 1. Roma sammitində 2. Brüssel sammitində 3. Vaşinqton sammitində 4. London
sammitində

• 2,3
• 2,4
√ 1,3
• 1,4

449. Bu dövlətlərdən hansı Yuqoslaviyanın dağılmasını istəmirdi? 1. Serbiya 2. Çernoqoriya 3. Xorvatiya 4. Sloveniya



• 2,4
• 2,3
√ 1,2
• 3,4

450. ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətinin müddəaları hansı sənəddə öz əksini tapmışdı

• ”Böyük dəyənək” siyasəti
• Trumen doktrinası
√ Eyzenhauer doktrinası
• Monro doktrinası

451.   Böyük dəyənək  siyasəti hansı bölgədə ABŞ siyasətini möhkəmləndirməyə yönəlmişdi:

• Uzaq Şərq və Sakit okean hövzəsində
√ Amerika qitəsində
• Yaxın Şərqdə
• Qərbi Avropada

452. ABŞ-da qaradərili əhalinin hüquqları ugrunda hərəkat adlanırdı:

√ Abolisionizm
• Antisionizm
• Maltusçuluq
• Makkartizm

453. Düzgün variant hansıdır

√ H.Trumen – “Atom diplomatiyası”
• F.Ruzvelt – “14 maddə”
• T.Ruzvelt – “Yeni xətt” siyasəti
• V.Vilson – “Böyük dəyənək” siyasəti

454.  Uotergeyt əhvalatı  hansı ABŞ prezidentini impiçment təhlükəsi ilə üzləşdirdi:

• E.Conson
• C.Karter
√ R.Nikson
• B.Klinton

455. Bu dövlət 2004-cü ildə Avropa Birliyinə daxil olmuşdur:

√ Polşa
• İngiltərə
• Avstriya
• Fransa

456. Polşa hansı təşkilata daxil olmağı Rusiyadan xilas olmaq vasitəsi kimi qiymətləndirirdi?

√ NATO
• ATƏT
• BMT
• QİYŞ

457. Xorvatiya neçənci ildə Qərbi Sloveniyanı ələ keçirdi:

• 1996
• 1992
√ 1995



• 1990

458. Sloveniya və Xorvatiyanın öz müstəqilliklərini elan etməsinə cavab olaraq hansı ölkə oraya öz qoşununu göndərdi:

√ Yuqoslaviya
• Rusiya
• Almaniya
• İtaliya

459. 1991-ci ildə hansı şəhərdə keçirilən görüşdə Avropa Birliyinin yaradılması layihəsi bəyənildi:

√ Maastrix
• Paris
• London
• Vaşinqton

460. Avropa Birliyinin əsas icra orqanı hansıdır:

• Avropa İttifaqı
• Avropa Məhkəməsi
√ Avropa Komissiyası
• Avropa Parlamenti

461. Avropa Birliyinin nümayəndəli hakimiyyət orqanı rolunu oynayır:

√ Avropa Parlamenti
• Avropa Şurası
• Avropa cəmiyyəti
• Avropa İttifaqı

462. «Azadlığı Müdafiə Aktı»na «907-ci düzəlişdə nə nəzərdə tutulurdu:

• hərbi sahədə əməkdaşlığı dayandırmaq
• Bakıda səfirlik təsis etmək
√ Azərbaycana hər cür yardımı qadağan etmək
• diplomatik münasibətləri kəsmək

463. ABŞ konqresi «Azadlığı Müdafiə Aktı»-na «907-ci düzəliş» adlı sənədi nə zaman qəbul etdi?

• 1991
√ 1992
• 1990
• 1993

464. Dünyada neft istehlakına görə birinci yerdə hansı dövlət dayanır?

√ ABŞ
• Rusiya
• Almaniya
• Çin

465. ABŞ konqresi Amerika hökumətinə Azərbaycana yardım etmək hüququ verirdi

√ 2002-ci ildə
• 1998-ci ildə
• 1996-cı ildə
• 2004-cü ildə

466. Hansı dövlət NATO-nun Avropada genişlənməsini istəmirdi?



• Hindistan
√ Rusiya
• Çin
• Almaniya

467. Hansı dövlət Balkan hadisələrini «Avropanın problemi» adlandırırdı?

√ ABŞ
• Rusiya
• Çin
• Yaponiya

468. XX əsrin sonlarında Bosniyada yaşayan əhali içərisində üstünlük təşkil edirdi:

• xorvatlar
• ruslar
√ müsəlmanlar
• serblər

469. 1991-ci ildə Albaniyada ilk dəfə keçirilən çox partiyalı seçkidə hansı partiya qalib gəldi?

• Albaniya demokrat partiyası
• Albaniya Fəhlə partiyası
√ Albaniya Əmək partiyası
• Aqrar partiya

470. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti neçə il müddətinə seçilir

√ 7
• 6
• 5
• 4

471. Azərbaycan Respublikasının  Milli təhlükəsizlik haqqında qanunu  qəbul olunub

• 1999
• 1992
• 2002
√ 2004

472. II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın zərər çıkmiş Avropa ölkələrinə yardım planı

• Trumen doktrinası
• Eyzenhauer doktrinası
√ Marşall planı
• General planı

473. Əfqanıstan ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur

√ 1995-cü ildə
• 1996-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1991-ci ildə

474. Qərbin neft şirkətləri ilə «Şahdəniz» yatağının istismarına dair müqavilənin imzalanması

√ 1996-cı ilin iyunu
• 1997-cü ilin mayı
• 1994-cü ilin mayı
• 2000-ci ilin martı



475. Prezident Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri, «Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında dostluq, qarşılıqlı anlaşma
və əməkdaşlıq haqqında» müqavilənin imzalanması:

√ 1993-cü ilin dekabrında
• 1989-cu ilin mayında
• 1991-ci ilin mayında
• 1990-cı ilin martı

476. Azərbaycan nə zaman NATO Parlament Assambleyasına assosiativ üzv seçildi

• 1999-cu ildə
• 1996-cı ildə
√ 2001-ci ildə
• 2000-ci ildə

477. «Azərbaycanın Strasburq yolunda atdığı ən böyük addımı» kimi dəyərləndirilən ölüm cəzasının ləğvi ölkəmizdə nə zaman həyata
keçirilmişdir

√ 1998
• 1996
• 2000

• 1995

478. ATƏT-in Minsk Qrupuna neçə dövlət daxildir

• 3
√ 11
• 5
• 16

479. Müstəqil Azərbaycanın qəbul olduğu ilk beynəlxalq qurum

√ İKT
• BMT
• AŞ PA
• ATƏT

480. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan üçüncü dövlət hansıdır?

• İraq
• Hindistan
√ Pakistan
• İran

481. Azərbaycan-Çin diplomatik əlaqələri qurulmuşdur:

√ 1992-ci il aprel
• 1993-cü il may
• 1994-cü il avqust
• 1993-cü il aprel

482. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulmuşdu

√ 1994-cü ildə

• 2004-cü ildə
• 1999-cu ildə
• 1997-ci ildə



483. «Avropa-Qafqaz-Asiya» nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə çoxtərəfli sənədlər imzalandı

√ Bakı konfransında
• London konfransında
• Belqrad konfransında
• Bandunq konfransında

484. Azərbaycanın xarici dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində böyük rol oynayırdı:

• Şanxay təşkilatı ilə əməkdaşlıq
• İran ilə əməkdaşlıq
• NATO-ilə əməkdaşlıq
√ Böyük İpək yolunun bərpası

485. Bunlardan hansını Azərbaycan Respublikası Prezidenti təyin etmir:

√ Milli Məclisin sədri
• Ali Məhkəmənin sədri
• Respublikanın Baş Prokuroru
• Baş nazir

486. Prezident Heydər Əliyevin Vatikana rəsmi səfəri:

• 1993-cü il
√ 1997-ci il
• 1996-cı il
• 1994-cü il

487. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması:

√ 1996-cı il
• 1992-ci il
• 1998-ci il
• 1993-cü il

488. Azərbaycan-Yaponiya diplomatik əlaqələri qurulmuşdur:

• 1993-cü ildə
• 1994-cü ildə
√ 1992-ci ildə
• 1991-ci ildə

489. Bu «Azərbaycanın Strasburq yolunda atdığı ən böyük addımı»-dı:

√ ölüm cəzasının ləğvi
• Konstitusiyanın ümumxalq səsverməsi ilə qəbulu
• referendumda «eqzitpol» keçirilməsi
• demokratik seçkilər

490. Hansı təşkilat Azərbaycanın demokratikləşməsi prosesində ən ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti ilə seçilir

√ Avropa Şurası
• İslam Konfransı Təşkilatı
• ATƏT
• NATO

491. 1994-1997-ci illər ərzində ATƏT-in Minsk Qrupuna hansı dövlətlər həmsədrlik etmişdir?

√ Rusiya və Finlandiya
• ABŞ və Rusiya



• İsveç və Finlandiya
• Türkiyə və Fransa

492. Azərbaycan nə zaman ATƏT-ə üzv qəbul edild

• 1992-ci il 2 mart
• 1991-ci il 13 dekabr
√ 1992-ci il 20 yanvar
• 1991-ci il 9 noyabr

493. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini nə zaman tanıdı?

√ 1991-ci il 9 noyabrda
• 1991-ci il 11 dekabrda
• 1991-ci il 13 dekabrda
• 1991-ci il 20 noyabrda

494. Xocalı qətliamı nə vaxt reallaşdırıldı?

• 8 may, 1992
√ 26 fevral, 1992
• 17 may, 1992
• 20 yanvar, 1990

495. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin ali icra hakimiyyəti funksiyasını kim həyata keçirir

√ Azərbaycan Respublikası Prezidenti
• Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri
• Azərbaycan Respublikası Baş naziri
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

496.  Əsrin müqaviləsi  neçənci ildə imzalandı?

• 1995
• 1998
√ 1994
• 1992

497. Azərbaycan-İran diplomatik əlaqələri yaradıldı:

√ 1992-ci ilin martında
• 1991-ci ilin dekabrında
• 1994-cü ilin martında
• 1993-cü ilin mayında

498. 1992-ci il martın 2-də:

√ Azərbaycan BMT-yə daxil olub
• Azərbaycan ATƏT-ə qəbul olmuşdu
• «Əsrin müqaviləsi» imzalanmışdır
• Azərbaycanın müstəqilliyi Türkiyə tərəfindən tanınıb

499. Azərbaycan-Pakistan diplomatik əlaqələri yaradıldı:

√ 1992-ci ildə
• 1991-ci ildə
• 1994-cü ildə
• 1993-cü ildə

500. ABŞ konqresi Amerika hökumətinə Azərbaycana yardım etmək hüququ verirdi



• 1997-ci ildə
√ 2002-ci ildə
• 1996-cı ildə
• 1998-ci ildə


