
    0106_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0106 ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

1. Ölkənin iqtisadiyyatının yüksəldilməsi, yığım və istehlak fondlarının formalaşmasında, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında
hansı kompleks mühüm əhəmiyyətə malikdir?

• yüngül sənaye
• tikinti
√ ASK
• ağır sənaye
• ticarət

2. ASK-nin iqtisadiyyatı elminin bir sıra kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı elmləri ilə əlaqəsi varmı?

• heç bir əlaqə
√ nəzəri-metodoloji əlaqə
• praktiki əlaqə
• iqtisadi marağı
• təşkilatı əlaqə

3. ASK iqtisadiyyatı elmi Ask dairəsində nəyi öyrənir?

√ istehsal münasibətlərini
• səmərəliliyi
• torpaqdan istifadəni
• məhsul istehsalını
• satışı

4. İqtisadi qanunların ASK-nin idarəedilməsində əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

√ səmərəliliyə səbəb olur
• əmək haqqı ucuzlaşır
• mükafat verilir
• əmək haqqı artır
• əlaqəsi yoxdur

5. Milli iqtisadiyyatın yüksəldilməsində ASK nə kimi rol oynayır?

• əlaqəsi yoxdur
• heç bir rolu yoxdur
√ həlledici səviyyədə
• nisbi səviyyədə
• köməkçi rola malikdir

6. Azərbaycanda ASK məhsulları istehsalının artırılması üçün nə mövcuddur?

• maşın-mexanizmlər
• nəqliyyat vasitələri
• yollar, körpülər
√ ehtiyat və imkanlar
• emal müəssisələri

7. ASK-da istehsal olunan ərzaqla əhalinin təlabatını fizioloji normalarla təmin etmək mümkündürmü?

• yüksək səviyyədə mümkündür
• tam mümkündür
√ tam mümkün deyil
• mümkündür
• artıqlaması ilə mümkündür

8. əhalinin və sənaye sahələrinin təlabatını yüksək səviyyədə təmin etmək ASK-nin nəyini təşkil edir?



• maya dəyərini
• əlaqələrini
•  inkişafını
√ məqsədini
• strukturunu

9. ASK-da birləşən sahələr geniş təkrar istehsal prosesinin müəyyən mərhələsində hansı məhsulu istehsal edir?

• yüksək keyfiyyətli məhsul
• səmərəli məhsul
√ özünəməxsus məhsul
• daha bahalı məhsul
• daha ucuz məhsul

10. Vahid halında formalaşan istehsal-xidmət sahələri özünün texnoloji, istehsal və iqtisadi sərbəstliyini nə edir?

• aşağı salır
• yüksəldir
• inkişaf etdirir
• zəiflədir
√ nisbətən saxlayır

11. ASK-da bazar iqtisadiyyatı sürətləndikcə hansı proses daha da sürətlənir?

• suvarma
• gəlirlər
√ kooperasiya
• əmək təşkili
• məhsul istehsalı

12. ASK-da iqtisadi islahat nəticəsində nə sərbəstləşir?

• rentabelik
• mənfəət
√ istehsal-iqtisadi əlaqələr
• suvarma üsulları
• əmək haqqı

13. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı nəyin yeniləşməsini təyin edir?

• texnikanın
• sərvətin
√ təsərrüfatçılıq formaların
• əməyin təşkilinin
• əmlakın

14. ASK-da istehsal olunan ərzaq və xalq istehlakı məhsulları ölkənin istehlak şeylərinə olan tələbatının hansı hissəsini təmin edir?

• 50%
√ 70%
• 40%
• 85%
• 75%

15. ASK-nın başlıca istehsal sahəsi nədir?

• tədarük sahəsi
√ kənd təsərrüfatı
• emal sahəsi



• təmir sahəsi
• satış sahəsi

16. ASK-nın iqtisadiyyatı elmi sahə iqtisadiyyatı elmi kimi nəyi tədqiq edir?

• sahə daxilində əmək təşkilini
√ sahə dairəsində ictimai münasibətləri
• sahə dairəsində əhali yerdəyişməsini
• sahə daxilində mənfəəti
• sahə dairəsində əmək haqqını

17. ASK-nin müasir inkişaf səviyyəsi onun qarşısında duran məqsədə uyğundurmu?

• tam uyğundur
• uyğundur
• nisbətən uyğundur
• məqsəddən yüksəkdir
√ uyğun deyil

18. ASK-nin inkişafının sürətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan hansından dolğun istifadə təmin edilməlidir?

• əmək haqqı fondundan
• torpaqların eroziyasından
√ mövcud istehsal resurslarından
• şoranlaşmanın çoxalmasından
• əhalinin yerdəyişməsindən

19. İstehsal-xidmət sahələri formalaşarkən onlar hansı sərbəstliyini nisbətən saxlayır?

• məhsulun daşınmasını
√ istehsal-iqtisadi sərbəstliyini
• infrastrukturun azaldılmasını
• pul gəlirinin aşağı salınmasını
• əməyin genişlənməsini

20. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakı sahələrdən hansı vahid halda formalaşır?

• bitkiçilik
√ istehsal-xidmət
• tikinti
• təmir
• heyvandarlıq

21. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan nə sürətlə inkişaf edir?

• satış
√ tələb-təklif
• informasiya
• gəlir bölgüsü
• təchizat

22. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan hansı inkişaf edir?

√ xüsusi təsərrüfatlar
• əmək ehtiyatı
• pul gəliri
• rentabellik
• əkin sahəsi

23. Aqrar islahatların inkişafı nəyin sərbəstləşməsini təmin etmişdir?



• istehsalın
• gəlirlərin
• mənfəətin
√ istehsal-iqtisadi əlaqələrin
• əmək haqqının

24. Bazar münasibətlərinin inkişafı ASK-da nəyin sürətlənməsini təmin etmişdir?

• torpaqların çoxalmasını
• əməyin təşkilini
√ iqtisadi islahatların
• gəlirlərin azaldılmasını
• suvarmanın artırılmasını

25. ASK-nin iqtisadi əsasını ona daxil olan sahələr arasındakı nə təşkil edir?

• uçot
√ iqtisadi əlaqə
• iqtisadi səmərə
• əmək haqqı
• mənfəət

26. Təbii iqlim şəraiti, torpaq sahələri, işçi qüvvəsi nəyin sürətlə inkişafını təmin edir?

• suvarmanın
√ xammal istehsalını
• elmi-texniki tərəqqinin
• əmək məhsuldarlığını
• meliorasiyanın

27. ASK məhsulları ilə əhalinin və ölkənin təlabatını ödəmək mümkündürmü?

• ayrı-ayrı sahələr üzrə
• nisbətən
√ tamamilə
• yox
• qeyri realdır

28. ASK-nın qarşısında duran məqsədə nail olmaq üçün ona daxil olan istehsal-xidmət sahələrində mövcud potensialdan necə istifadə
olunmalıdır?

• istiqaməti yeniləşməli
√ dolğun istifadə olunma
• quruluşu dəyişdirilməli
• xərclər azaldılmalıdır
• xərclər artırılmalı

29. ASK-da bazar münasibətləri nəyin formalaşmasına real şərait yaradır?

• qiymətin
• gəlirlərin
• işçi qüvvəsinin
√ sahibkarlığın
• mənfəətin

30. Yeyinti, yüngül, toxuculuq sənaye sahələrinin xammalla təmin olunmasının neçə faizini ASK ödəyir?

• 90-100%
√ 70-90%



• 50-60%
• 60-70%
• 40-50%

31. ASK sistemində istehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələr arasındakı əlaqələr nə ilə tənzimlənir?

√ obyektiv iqtisadi qanunlarla
• istehsal artımı ilə
• əmtəəlik məhsulun çoxalması ilə
• gəlirlərin istifadəsi ilə
• qanunlara baxmadan

32. ASK-da istehsal olunan ərzaqla əhalinin təlabatını fizioloji normalarla təmin etmək mümkündürmü?

√ tam mümkün deyil
• mümkündür
• tam mümkündür
• yüksək səviyyədə mümkündür
• artıqlaması ilə mümkündür

33. ASK-nin müasir inkişaf səviyyəsi onun qarşısında duran məqsədə uyğundurmu?

√ uyğun deyil
• məqsəddən yüksəkdir
• nisbətən uyğundur
• uyğundur
• tam uyğundur

34. ASK ilə xalq təsərrüfatının digər sahələri arasında əlaqə əsasən hansı yolla həyata keçirilir?

√ mal mübadiləsi
• infrastruktur
• yığım
• istehsal
• istehlak

35. ASK-nin iqtisadi əsasını ona daxil olan sahələr arasındakı nə təşkil edir?

• iqtisadi səmərə
√ iqtisadi əlaqə
• uçot
• mənfəət
• əmək haqqı

36. ASK-nin iqtisadiyyatı elmi digər iqtisad elmlərindən nə ilə fərqlənir?

• istehsal şəraiti ilə
• əmək haqqı ilə
• gəlirlərlə
√ özünəməxsus xüsusiyyətlə
• iqtisadi göstəricilərlə

37. ASK-nin iqtisadiyyatı elmi kompleksinin dairəsində nədə baş verənləri tədqiq edir?

• istehsalın səviyyəsində
• mənfəətdə
• gəlirlərdə
√ proses və hadisələrdə
• istehsal xərcindən



38. Təbii iqlim şəraiti, torpaq sahələri, işçi qüvvəsi nəyin sürətlə inkişafını təmin edir?

• meliorasiyanın
• suvarmanın
• elmi-texniki tərəqqinin
• əmək məhsuldarlığını
√ xammal istehsalını

39. ASK məhsulları ilə əhalinin və ölkənin təlabatını ödəmək mümkündürmü?

• nisbətən
• qeyri realdır
√ tamamilə
• yox
• ayrı-ayrı sahələr üzrə

40. ASK-nın qarşısında duran məqsədə nail olmaq üçün ona daxil olan istehsal-xidmət sahələrində mövcud potensialdan necə istifadə
olunmalıdır?

• quruluşu dəyişdirilməli
• istiqaməti yeniləşməli
• xərclər azaldılmalıdır
• xərclər artırılmalı
√ dolğun istifadə olunma

41. ərzaq və digər kənd təsərrüfatı mənşəli məhsulları istehsal edən, tədarükü və emalını aparan, son məhsula çevrən, əhalinin həyat şəraitini
yaxşılaşdıran birlik nədir?

√ aqrar-sənaye kompleksi
• tədarük kompleksi
• istehsal kompleksi
• xidmət kompleksi
• sosial kompleks

42. ASK-da bazar iqtisadiyyatının inkişafı istehsal-xidmət sahələri arasında nəyin formalaşmasını təmin etmişdir?

• maliyyənin
√ əlaqə və asıllıqların
• təchizatın
• tədarükün
• kreditləşmənin

43. ASK-da bazar münasibətləri inkişaf etdikcə nə meydana çıxır?

• yeni torpaq sahələri
• yeni işçilər
• yeni maşınlar
√ yeni istehsal sahələri
• yeni nəqliyat formaları

44. ASK-da bazar münasibətləri nəyin formalaşmasına real şərait yaradır?

• işçi qüvvəsinin
• gəlirlərin
√ sahibkarlığın
• qiymətin
• mənfəətin

45. Yeyinti, yüngül, toxuculuq sənaye sahələrinin xammalla təmin olunmasının neçə faizini ASK ödəyir?



• 40-50%
• 90-100%
• 50-60%
• 60-70%
√ 70-90%

46. ASK-nın iqtisadiyyatı elmi başlıca olaraq nəyi öyrənir?

• əhalinin yerdəyişməsini
• əhalinin artımı prosesini
√ baş verən ictimai-iqtisadi hadisə və prosesləri
• eroziyanın baş vermə prosesini
• torpaqların şoranlaşma prosesini

47. ASK sistemində istehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələr arasındakı əlaqələr nə ilə tənzimlənir?

√ obyektiv iqtisadi qanunlarla
• istehsal artımı ilə
• əmtəəlik məhsulun çoxalması ilə
• gəlirlərin istifadəsi ilə
• qanunlara baxmadan

48. ASK ölkə əhalisinin ərzaq və xalq istehlakı məhsulları ilə tələbatını necə ödəyir?

√ fizioloji normadan aşağı
• fizioloji normadan artıq
• fizioloji norma müəyyən edilmir
• fizioloji normalar nəzərə alınmır
• fizioloji normalara uyğun

49. ASK formalaşmasının mənası nədir?

• əhalinin çoxaldılması
√ əhalinin və ölkənin tələbatının təmin edilməsi
• xidmətlərin məhdudlaşması
• resursların artırılması
• torpaqların genişləndirilməsi

50. Aqrar-sənaye kompleksi aşağıdakılardan hansının yüksəldilməsinə xidmət edir?

• suvarmanın çoxaldılmasına
√ həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə
• torpaq sahələrinin artmasına
• əkin sahələrinin genişləndirilməsinə
• əmək haqqının artırılmasına

51. Aqrar-sənaye kompleksi nədir?

• istehsalın təşkili
• istehsalın maliyyələşməsi
• məhsul istehsalının çoxalması
• əmtəəlik məhsulun artması
√ müvafiq istehsal-xidmət sahələrinin birləşməsi

52. Aqrar islahatlar nəticəsində aşağıdakılardan hansı yenidən formalaşır?

• meyvə bağları
• heyvandarlıq sahələri
√ istehsal-iqtisadi əlaqələr
• nəqliyyat formaları



• üzümlüklər

53. Aqrar islahatlar nəticəsində nəyin artmasına nail olunur?

• qismən mexanikləşmənin
• eroziyanın
• mexanikləşmənin
√ kooperasiyanın
• avtomatlaşmanın

54. ASK-da islahatlar nəyin dərinləşməsini təmin etmişdir?

√ ixtisaslaşma səviyyəsinin
• gəlirlərin bölgüsünün
• məhsul satışının
• mexanikləşmənin
• suvarmanın

55. Bazar münasibətlərinin formalaşması ASK-da nəyin inkişafına şərait yaradır?

√ mülkiyyət formalarının
• istehsal sahələrinin
• emal sahələrinin
• tədarük işinin
• əmək haqqının

56. Bazar münasibətlərinin inkişafı ASK-da nəyin yeniləşməsinə səbəb olur?

• məhsul istehsalının
• işçi qüvvəsinin
• istehsal vasitələrinin
• əmək haqqının
√ təsərrüfatçılıq üsullarının

57. Müasir maşın mexanizmlərinin, müasir texnologiyaların tətbiqi inteqrasiyanın hansı mərhələsini əks etdirir?

• sosial
√ texnoloji
• təşkilatı
• iqtisadi
• texniki

58. ASK formalaşarkən aşağıdakı xüsusiyyətin hansının nəzərə alınması tələb olunur?

√ torpağın əsas istehsal vasitəsi olması
• texnikanın sahələr üzrə bölgüsü
• işçilərin ixtisasının artırılması
• əməkdən mövsümü istifadə
• texnikadan mövsümü istifadə

59. ASK-nin formalaşması problemləri həll edilərkən ona daxil olan sahələrdə nəyin nəzərə alınması vacibdir?

• ərazin məhdudluğu
• ərazinin dəyişməsi
• ərazinin yeniləşdirilməsi
• ərazinin artırılması
√ ərazinin ümumiliyi

60. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün nəyin nəzərə alınması vacibdir?



• əmək haqqının artırılması
√ təbii-iqlim şəraiti, istehsalın artırılması imkanları
• satış qiymətlərinin səviyyəsi
• şoranlaşmanın çoxalması
• əhalinin gəlirlərinin azaldılması

61. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturu düzgün qurulmadan nə ilə bağlı məsələləri həll etmək qeyri-mümkündür?

• məhsulun satışı
• məhsulun saxlanılması
√ son məhsulun istehlakı
• mənfəətin azalması
• məhsulun emalı

62. ASK formalaşarkən nəyin düzgün nəzərə alınması təmin olunmalıdır?

• əmtəəlik məhsulun
√ ərazi-sahə strukturunun
• əmək ehtiyatının
• torpaq sahələrinin
• əmək sərfinin

63. Türkiyənin kənd təsərrüfаtı məhsulunun nеçə fаizi hеyvаndаrlığın pаyınаt düşür?

• 40%
• 18%
√ 30%
• 45%
• 25%

64. Türkiyə bеcərilən tоrpаqlаrın sаhəsinə görə nеçənci yеri tutur?

• 1-ci
√ 3-cü
• 4-cü
• 5-ci
• 2-ci

65. Təsərrüfat kompleksinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq kəndlərdə sosial-iqtisadiyyat sahəsində nə baş verir?

• tənəzzül
• kəskin azalma
• plansız inkişaf
• heç nə baş vermir
√ güclü inkişaf

66. Təsərrüfat kompleksində nəyin səviyyəsi yüksəlir?

• zərər
√ iqtisadi səmərəlik
• istehsal xərcin
• maya dəyəri
• əmək haqqı

67. Təsərrüfat kompleksinin yaranması xammalla əlaqədar olaraq hansı problemin artması ilə əlaqədar idi?

• xammalın istehlakı
• xammalın dəyəri
• xammalın satış qiyməti
• xammalın səmərəliliyi



√ xammalın daşınması

68. Təsərrüfat kompleksi yarandığı dövrlər necə adlanırdı?

• təsərrüfat birliyi
• istehsal sahəsi
√ təsərrüfat-zavod
• emal müəssisəsi
• təsərrüfat bölgüsü

69. ASK-nın inkişaf sürətinin yüksəldilməsi üçün qarşıda duran məqsəd necə həyata keçirilməlidir?

• plana uyğun
• inzibati qaydada
√ ardıcıllıqla
• göstəriş əsasında
• tədricən

70. ASK-nin inkişafına təsir edən amillərdən hansının nəzərə alınması vacibdir?

• torpaqların artırılması
• əmək haqqının səviyyəsi
• maya dəyəri
• istehsal xərci
√ kooperasiya inkişafı

71. ASK formalaşarkən regionlarda sahələrarası münasibətlər necə formalaşır?

• eyni səviyyədə
• biri diğərini tamamlayır
√ geyri barəbər
• inzibati yolla
• bir-birinə uyğun

72. ASK-da əmək ehtiyatlarından, maliyyə vəsaitindən, infrastrukturlardan səmərəli istifadə nəyə şərait yaradır?

• tikintinin artmasından
√ intensiv inkişafa
• gəlirlərin artmasına
• mənfəətin çoxalmasına
• sosial irəliləyişə

73. ASK-nin sürətlə inkişafına nail olmaq üçün nəyə ciddi əməl olunmalıdır?

• əmək haqqının artımına
• suvarmanın genişlənməsinə
• işçilərin çoxalmasına
√ intensiv inkişafa
• nəqliyyatın çoxalmasına

74. ASK-da istehsalın artırılması üçün ilk növbədə nəyin düzgün strukturu müəyyən edilməlidir?

• torpağın
√ ərazi-sahənin
• sənayenin
• emalın
• suvarmanın

75. ASK əsasən hansı sahələrin məqsədəuyğun birləşməsi formasıdır?



• əkinçilik
• tədarük və emal
√ istehsal və xidmət
• nəqliyyat və tikinti
• heyvandarlıq

76. İnteqrasiya nəticəsində yaradılan mərkəzləşmiş fondların maliyyə vəsaiti başlıca olaraq hansı məqsədə yönəldilir?

• torpaq sahələrinin genişlənməsinə
• kadr hazırlığına
• mütərəqqi texnika və texnologiyalara
√ istehsal xərcinin azaldılmasına
• əmək haqqının artırılmasına

77. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişafı nəticəsində kənd təsərrüfatında əməkdən, maddi-texniki resurslardan istifadə sahəsində nə baş
verir?

• istifadənin vəziyyəti yaxşılaşır
• istifadəyə maraq azalır
√ istifadənin mövsümlüyü azalır
• istifadəyə maraq artır
• istifadədə dəyişiklik olmur

78. ASK-da inteqrasiyanın istehsalın inkişafı ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?

• əlaqəsi yoxdur
• əlaqəsi çox zəifdir
• əlaqəsi azalır
• əlaqəsinə ehtiyac yoxdur
√ ciddi bir amildir

79. ASK-da son məhsul istehsalı ilə əlaqədar məhsulun keçməli olduğu sahədə nə baş verir?

√ sahələrin sayı çoxalır
• sahələr genişlənir
• sahələr birləşir
• sahələrin sayı məhdudlaşır
• sahələrin sayı azalır

80. İstehsalın strukturunun dəyişilməsi, tədarük, təchizat, satış, idarəetmə, stimullaşma və s. ilə əlaqədar olaraq müxtəlif təşkilatlarla
razılaşmalar inteqrasiyanın hansı mərhələsidir?

• sosial
√ təşkilati
• texnoloji
• texniki
• sosial-iqtisadi

81. ASK-nin quruluşu və sahələrarası əlaqələrin təşkili nədən səmərəli istifadəni təmin etməlidir?

• torpaqlardan
• istehsal xərcindən
√ mövcud ehtiyatlardan
• maya dəyərindən
• istehsalın səviyyəsindən

82. ASK-nın kooperasiya və inteqrasiyasının xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən quruluşu necə formalaşır və inkişaf edir?

• sürətlə
• inzibati yolla



• planlı formada
√ tədricən
• çox sürətlə

83. Aqrar ilahatların həyata keçirilməsi nəticəsində ictimai-iqtisadi münasibətlərdə nə baş vermişdir?

√ əsaslı şəkildə dəyişmiş
• bəzi əlavələr edilmiş
• heç nə baş verməmiş
• ciddi dəyişmə olmamış
• sabit qalmış

84. ASK regionlarda formalaşarkən nəyin nəzərə alınması vacibdir?

• mexanikləşmənin
• əməyin təşkili
√ təbii-iqlim şəraiti
• suvarma şəraiti
• əmək haqqı

85. ərzaq və istehlak məsulları xammalını istehsal edən və son məhsula çevirən sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrin birləşməsi nəyin
formalaşmasına səbəb olur?

√ ASK
• yardımçı komplekslər
• xidmət kompleksi
• istehlak kompleksi
• istehsal kompleksləri

86. ASK müəssisələri fəaliyyət prosesində düzgün qurulan münasib əlaqələr nəyi müəyyən edir?

• tədarükü
• itkiləri
• əmək ehtiyatlarını
√ inkişaf istiqamətlərini
• kadr hazırlığını

87. İnteqrasiyanın güclənməsi nəticəsində ASK daxil olan müəssisə və təşkilatların fəaliyyətində nə baş verir?

• fəaliyyət davam edir
• səyləri tənzimlənir
√ səyləri birləşir
• səyləri zəifləyir
• fəaliyyət dəyişmir

88. ASK-da inteqrasiya məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafına necə təsir göstərir?

• onlarla əlaqəsi yoxdur
√ onların əlaqəsini dərinləşdirir
• onların əlaqəsini məhdudlaşdırır
• onların əlaqəsini pozur
• onları sabitləşdirir

89. Aqrar-sənaye inteqrasiyası fəaliyyət prosesinin hansı dairəsini əhatə edir?

• yalnız texnoloji
• iqtisadi dairələri
• son nəticəni
√ bütün dairələri
• yalnız istehsal



90. İstehsalın son nəticəsinin müəyyən edilməsi, vergi, qiymət, gəlirlərin bölgüsü, həvəsləndirmə, mənfəət, rentabellik inteqrasiyanın hansı
mərhələsini göstərir?

• təşkil
√ iqtisadi
• təşkilati-iqtisadi
• texniki-texnoloji
• sosial-iqtisadi

91. Məhsul istehsalında axın sistemlərinin tətbiqi, kompleks mexanikləşmə və avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tətbiqinin çoxalması
inteqrasiyanın hansı mərhələsini göstərir?

• sosial-iqtisadi
• texnoloji-təşkilati
√ texniki-texnoloji
• iqtisadi-təşkilati
• texnoloji

92. ASK-da inteqrasiya istehsalın texnika və texnologiyasının, iqtisadiyyatı və təşkilinin, sosial münasibətlərinin hansı mərhələsində baş
verir?

• yalnız texnoloji mərhələdə
• yalnız texniki səviyyədə
• yalnız sosial münasibətlərdə
√ bunların hamısında
• bunların heç birində

93. ASK-da inteqrasiya nə deməkdir?

• təmərküzləşmə
• ixtisaslaşma
• bölüşdürmə
• ayrılma
√ birləşmə, qovuşma

94. ASK-da istehsalın səmərəli quruluşu, ehtiyatlardan istifadə, iqtisadi əlaqə və mənafelər nəyi təmin edir?

• məhsulun azalmasını
• keyfiyyətin tənzimlənməsini
√ iqtisadi inkişafa marağın yüksəlməsini
• əmək haqqının artmasını
• əmək sərfinin çoxalması

95. ASK-nin regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərilməsi üçün aşağıdakılardan hansının əhəmiyyəti böyükdür?

√ infrastruktur və iqtisadi əlaqələrin
• əhalinin yerdəyişməsinin
• əmək haqqının artmasının
• əmək məhsuldarlığının azalmasının
• rentabelliyin yüksəldilməsinin

96. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturunun düzgün qurulmaması nəticəsində nəyin yüksəlməsi mümkün deyil?

• torpağın məhsuldarlığı
• iqtisadi əlaqə
√ iqtisadi səmərəlilik
• əmək haqqı
• texnikadan istifadə



97. Təsərrüfat kompleksləri nəyin birləşməsi ilə formalaşırdı?

• istehsal -tədarük
• istehsal-iqtisadi
• istehsal-istehlak
√ istehsal-emal
• istehsal-xidmət

98. ASK-nin inkişafına işçilərin maddi marağının yüksəldilməsi nəyə səbəb olur?

√ iqtisadi nəticələrin yüksəldilməsinə
• zərərliyin artmasına
• maya dəyərinin dəyişməsinə
• satışın çoxalmasına
• istehsal xərcinin artmasına

99. ASK-nın inkişafının sürətləndirilməsi üçün nəyin nəzərə alınmasına nail olunmalıdır?

• rentabelliyin
• mənfəətin
• məhsuldarlığın
• istehsal xərcinin
√ işçi qüvvəsinin

100. Təsərrüfat kompleksində istehsal olunan son məhsulda nə baş verir?

• maya dəyəri artır
• əmək haqqı azalır
√ keyfiyyət yüksəlir
• zərərlər azalır
• istehsal xərci çoxalır

101. Təsərrüfat kompleksinin formalaşması və səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə aşağıdakılardan nəyə nail olunur?

• torpaqlar yaxşılaşır
• maya dəyəri yüksəlir
• əmək haqqı artır
√ itkilər azalar, keyfiyyət yüksəlir
• istehsal xərci artır

102. Təsərrüfat kompleksinin yaranması xammalda hansı problemin çoxalması zəruriyyətindən meydana çıxdı?

• istehsal xərci azaldı
• mexanikləşmə artdı
• maya dəyəri artdı
• əmək haqqı yüksəldi
√ itkilər çoxaldı

103. Aqrar ilahatların həyata keçirilməsi nəticəsində ictimai-iqtisadi münasibətlərdə nə baş vermişdir?

√ əsaslı şəkildə dəyişmiş
• heç nə baş verməmiş
• bəzi əlavələr edilmiş
• ciddi dəyişmə olmamış
• sabit qalmış

104. ASK müəssisələri fəaliyyət prosesində düzgün qurulan münasib əlaqələr nəyi müəyyən edir?

√ inkişaf istiqamətlərini
• itkiləri



• əmək ehtiyatlarını
• kadr hazırlığını
• tədarükü

105. İstehsalın son nəticəsinin müəyyən edilməsi, vergi, qiymət, gəlirlərin bölgüsü, həvəsləndirmə, mənfəət, rentabellik inteqrasiyanın hansı
mərhələsini göstərir?

√ iqtisadi
• təşkilati-iqtisadi
• texniki-texnoloji
• sosial-iqtisadi
• təşkil

106. Məhsul istehsalında axın sistemlərinin tətbiqi, kompleks mexanikləşmə və avtomatlaşmanın artırılması, enerjinin tətbiqinin çoxalması
inteqrasiyanın hansı mərhələsini göstərir?

√ texniki-texnoloji
• texnoloji-təşkilati
• iqtisadi-təşkilati
• sosial-iqtisadi
• texnoloji

107. ASK-da istehsalın səmərəli quruluşu, ehtiyatlardan istifadə, iqtisadi əlaqə və mənafelər nəyi təmin edir?

• əmək haqqının artmasını
• keyfiyyətin tənzimlənməsini
√ iqtisadi inkişafa marağın yüksəlməsini
• məhsulun azalmasını
• əmək sərfinin çoxalması

108. ASK-nın inkişaf sürətinin yüksəldilməsi üçün qarşıda duran məqsəd necə həyata keçirilməlidir?

√ ardıcıllıqla
• inzibati qaydada
• tədricən
• plana uyğun
• göstəriş əsasında

109. ASK-da istehsalın artırılması üçün ilk növbədə nəyin düzgün strukturu müəyyən edilməlidir?

√ ərazi-sahənin
• torpağın
• emalın
• sənayenin
• suvarmanın

110. ASK əsasən hansı sahələrin məqsədəuyğun birləşməsi formasıdır?

• tədarük və emal
• nəqliyyat və tikinti
√ istehsal və xidmət
• əkinçilik
• heyvandarlıq

111. İnteqrasiya nəticəsində yaradılan mərkəzləşmiş fondların maliyyə vəsaiti başlıca olaraq hansı məqsədə yönəldilir?

• kadr hazırlığına
• əmək haqqının artırılmasına
• torpaq sahələrinin genişlənməsinə
√ istehsal xərcinin azaldılmasına



• mütərəqqi texnika və texnologiyalara

112. ASK-da inteqrasiyanın istehsalın inkişafı ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?

√ ciddi bir amildir
• əlaqəsinə ehtiyac yoxdur
• əlaqəsi çox zəifdir
• əlaqəsi azalır
• əlaqəsi yoxdur

113. ASK-da son məhsul istehsalı ilə əlaqədar məhsulun keçməli olduğu sahədə nə baş verir?

√ sahələrin sayı çoxalır
• sahələrin sayı məhdudlaşır
• sahələr birləşir
• sahələr genişlənir
• sahələrin sayı azalır

114. Müasir maşın mexanizmlərinin, müasir texnologiyaların tətbiqi inteqrasiyanın hansı mərhələsini əks etdirir?

• təşkilatı
• sosial
• texniki
• iqtisadi
√ texnoloji

115. ASK formalaşarkən aşağıdakı xüsusiyyətin hansının nəzərə alınması tələb olunur?

√ torpağın əsas istehsal vasitəsi olması
• işçilərin ixtisasının artırılması
• texnikanın sahələr üzrə bölgüsü
• əməkdən mövsümü istifadə
• texnikadan mövsümü istifadə

116. ASK formalaşarkən nəyin düzgün nəzərə alınması təmin olunmalıdır?

• əmtəəlik məhsulun
• torpaq sahələrinin
• əmək ehtiyatının
• əmək sərfinin
√ ərazi-sahə strukturunun

117. əhalinin sosial vəziyyəti və həyat şəraiti, sosial-mədəni və abadlıq sahəsində işlər inteqrasiyanın hansı mərhələsini təşkil edir?

• iqtisadi
• təşkilati
• texnoloji
• texniki-təşkilati
√ sosial

118. ASK-da inteqrasiya prosesi hansı yolla həyata keçirilir?

• istehsalın genişləndirilməsi
• tədarükün ləğv edilməsi
• satış kanallarının çoxaldılması
• emal sahələrinin genişlənməsi
√ sənaye və kənd təsərrüfatının qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafı

119. ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün ona daxil olan sahələrdə nəyin inkişafı təmin edilməlidir?



• əmək sərfi
• rentabellik
• əhalinin artımı
• əmək ehtiyatının çoxalması
√ iqtisadi əlaqə və kooperasiya

120. Regionlarda ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərən amil əsasən nədir?

• əmək sərfinin azalması
• mənfəətin alınmaması
• məhsul istehsalının azalması
• əmtəəlik məhsulun aşağı düşməsi
√ əmək ehtiyatı və işçi qüvvəsindən düzgün istifadə

121. ASK formalaşarkən ərazi-sahə strukturu düzgün qurulmadıqda nəyi həll etmək mümkün deyil?

√ sahələrarası inkişaf problemləri
• əməyin təşkilini
• müəssisələrarası ziddiyyətləri
• əmək mübahisələrini
• torpaqların qorunmasını

122. ASK-da son məhsulun artırılması və istehlakçılara çatdırılması prosesini düzgün həyata keçirmək üçün nə edilməlidir?

• xammal artırılmalıdır
• mənfəət azaldılmalıdır
√ münasib əlaqələr qurulmalıdır
• proses dayanmalıdır
• əmək haqqı çoxaldılmalıdır

123. Təsərrüfat kompleksində istehsal prosesində nə baş verir?

• istehsal prosesi uzanır
• mexanikləşmə zəifləyir
• suvarma prosesi artır
• gübrələrinin azalır
√ sənayeləşmə sürətlənir

124. Təsərrüfat komplekslərdə nədən səmərəli istifadə olunur?

• mexanikləşmədən
• ehtiyat hissələrdən
√ əmək və vəsait sərfindən
• əmlakdan
• elektrikləşmədən

125. Təsərrüfat komplekslərinin formalaşması üçün ilk dörvlər təsərrüfatlarda nəyin yaranmasına nail olunurdu?

• tikinti sahələrinin
• ticarət sahəsinin
• sosial sahənin
√ emal sahələrinin
• təmir müəssisələrinin

126. Təsərrüfat kompleksi necə formalaşmışdır?

• təsərrüfatların birləşməsi
√ bir təsərrüfat dairəsində
• çoxlu təsərrüfat dairəsində
• təsərrüfatın ləğv edilməsində



• təsərrüfatların ayrılması

127. ASK-da səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədi ilə aşağıdakılardan hansının səmərəliliyi yüksəldilməlidir?

√ iqtisadi əlaqələrin
• maya dəyərinin
• istehsal xərcinin
• rentabelliyin
• zərərlik səviyyəsinin

128. ASK formalaşarkən aşağıdakı amillərdən hansının nəzərə alınması tələb olunur?

√ əlaqələrin sabitliyi
• zərərlik
• iqtisadi səmərə
• mənfəət
• rentabellik

129. Mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi, ictimai-iqtisadi münasibətlərin yeniləşməsi, istehsalın inkişafına təmin edən şəraitə nə kimi təsir
etmişdir?

• təsiri olmamış
√ yeni şərait formalaşmış
• məhsul artmış
• gəlirlər çoxalmışdır
• dəyişilmə baş verməmiş

130. Regionlarda ASK-nın səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün nə edilməlidir?

• torpaqların artırılması
• suvarma genişləndirilməli
• əmək haqqı artırılmalı
• mexanikləşdirmə yüksəldilməlidir
√ maliyyə imkanları və əlaqələr düzgün qurulmalı

131. ASK-da son məhsul istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün nə edilməlidir?

• torpaq genişləndirilməlidir
√ səmərəli fəaliyyət qurulmalıdır
• sahə azaldılmalıdır
• mənfəət artırılmalıdır
• xərc azaldılmalıdır

132. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişafı nəticəsində emal sənayesinin kənd təsərrüfatına təsirində nə baş verir?

• təsir azalır
√ təsir güclənir
• təsir zəifləyir
• təsirə ehtiyac qalmır
• təsir olmur

133. ASK-da son məhsul istehsalında iştirak edən sahələrin fəaliyyətinin genişlənməsi sahələrarası əlaqələrə necə təsir göstərir?

• onların sayı məhdudlaşır
• onların sayı sabit qalır
• onların sayı azalır
• əlaqələrə ehtiyac olmur
√ onların sayı daima artır

134. Hər hansı məhsulun son məhsula çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq ictimai əmək bölgüsündə nə baş verir?



• əmək bölgüsü dəyişmir
• əmək bölgüsü mürəkkəbləşir
√ əmək bölgüsü dərinləşir
• əmək bölgüsü ləğv olunur
• əmək bölgüsü sadələşir

135. Bazar münasibətlərinin formalaşması ilə əlaqədar ASK səmərəli fəaliyyəti nədən aslıdır?

• mexanikləşmənin sürətlənməsi
√ aqrar islahatların aparılması
• torpaqların çoxaldılması
• nəqliyyatın artırılması
• maliyyə-kreditin təşkili

136. Aqrar islahatlarla əlaqədar formalaşan xüsusi təsərrüfatlar istehsalın təşkilini, onun strukturunu, təchizat və satış formalarını,
idarəetməni, iqtisadi əlaqə və mənafelərini necə həll edirlər?

√ müstəqil formada
• icra hakimiyyətinin göstərişi ilə
• inzibati orqanların əmri ilə
• nazirliyin qərarı ilə
• bələdiyyələrin sifarişi ilə

137. Aqrar islahatların normativ-hüquqi bazası əsasən yaradılan inkişaf dövrü hansı illəri əhatə edir?

√ 92-95-ci illəri
• 95-ci ili
• 91-94-cü illəri
• 94-95-ci illəri
• 93-96-cı illəri

138. Aqrar islahatların hüquqi təminatını nə təşkil edir?

• maddi-texniki təchizat
• istehsalın stimullaşdırılması
√ iqtisadi qanunlar
• istehsalın təşkili formaları
• tədarük qaydaları

139. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan hansı təsərrüfatlar yaranmışdır?

√ kooperativlər, fermerlər, fərdi təsərrüfatlar
• tikinti müəssisələri
• təmir təşkilatları
• elmi-istehsal birlikləri
• təsərrüfatlararası müəssisələr

140. Xüsusi təsərrüfatlarda torpaqdan, maliyyə mənbəyindən, istehsal resurslarından istifadə sahəsində nə baş verir?

√ onlardan səmərəli istifadəyə maraq artır
• onlar bələdiyyələrə məxsusdur
• onlar icarəyə verilir
• onlardan istifadə zəifləyir
• onlardan istifadəyə həvəs olmur

141. Aqrar sahibkarlıq formalarında torpaq və əmlakdan necə istifadə olunur?

√ sərbəst
• əmr əsasında



• qərara uyğun
• göstəriş əsasında
• tövsiyələrə əsasən

142. Aqrar islahatlarlar əlaqədar olaraq torpaq, əmlak və s. necə bölüşdürülür?

√ normativlərə əsasən
• göstərişə əsasən
• sərəncama əsasən
• tövsiyələrə əsasən
• əmrə əsasən

143. İslahatın gedişatına kim nəzarət edir?

• elmi işçilər
• mütəxəssislər
√ islahat komissiyası
• icra başçısı
• təsərrüfat başçısı

144. Aqrar islahatlar nədən başlanır?

• əmlakın bölgüsündən
• nəqliyyatın paylanmasından
• torpağın paylanmasından
• sahibkarların müəyyən edilməsindən
√ torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsindən

145. Böhranın getdikcə dərinləşməsi ictimai təsərrüfatların fəaliyyəti prosesində nəyin güclənməsinə səbəb olmuşdur?

√ ləğv edilməsinin
• birləşməsinin
• zəifləməsinin
• inkişafının
• idarəedilməsinin

146. İctimai təsərrüfatlarda maddi marağ necə qurulurdu?

√ səmərəsiz
• plan əsasında
• mərkəzdən
• səmərəli
• düzgün

147. İctimai təsərrüfatlarda torpaqdan və əsas fondlardan necə istifadə olunur?

• planauyğun
• plansız
• düzgün
√ səmərəsiz
• səmərəli

148. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi hansı zərurətdən baş verir?

√ böhranın dərinləşməsi
• maya dəyərinin yüksək olması
• əmək haqqının aşağı olması
• mənfəətin çoxalması
• istehsalın artımı



149.  Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi Dövlət Proqramı  nə vaxt təsdiq olunmuşdur?

√ 14 aprel 2009-cu il
• 14 may 2009-cu il
• 14 mart 2009-cu il
• 14 fevral 2009-cu il
• 14 yanvar 2009-cu il

150. Aqrar islahatların dərinləşməsinə, iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşmasına, müxtəlif
güzəştlərin tətbiqinə hansı illərdə əməl olunmuşdur?

√ 1999 – 2004-cü illər
• 2000 – 2004-cü illər
• 2000 – 2002-ci illər
• 1999-2003-cü illər
• 1998-2002-ci illər

151. Hansı təsərrüfat formaları istehsal etdiyi və reallaşdırdığı məhsulların, əldə etdiyi gəlirlərin tam sahibidir?

√ xüsusi təsərrüfatlar
• xidmət müəssisələri
• aqrokombinatlar
• köməkçi müəssisələr
• icarə müəssisələri

152. Aqrar islahatların aparılmasının ümumi istiqamətləri, prinsipləri, metodları, mexanizmləri kim tərəfindən müəyyən edilir?

• vergi orqanları
• inzibati orqanlar
√ Aqrar İslahatlar Komissiyası
• elmi müəssisələr
• ali məktəblər

153. Azərbaycan Respublikasında müasir dövrün tələblərinə uyğun normativ-hüquqi bazanın yaradılması, qərarların qəbul edilməsi,
təkliflərin hazırlanması nəyin sürətlə həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır?

√ aqrar islahatların sürətlənməsi
• təchizatın azalması
• tədarük sisteminin dəyişməsi
• istehsalın ixtisaslaşması
• əməyin stimullaşması

154. Aqrar sferada torpaq və əmlak özəlləşdirdikdən sonra hansı proses həyata keçirilir?

√ ictimai təsərrüfatlar ləğv olunur
• istehsal artır
• idarəetmə mürəkkəbləşir
• ictimai təsərrüfatlar möhkəmlənir
• əmtəəlik məhsul çoxalır

155. Aqrar islahatlara nədən başlanılır?

• əməyin təşkili
• istehsalın artırılması
√ torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi
• kadrların yerləşdirilməsi
• idarəetmənin müəyyən edilməsi

156. Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nəyə görə zəruri prosesə çevrilmişdir?



• əmək məhsuldarlığı yüksəlmişdir
• məşğulluq yüksəlmişdir
• istehsal xərci azalmışdır
• əmək haqqı artmışdır
√ aqrar sahədə böhran artmışdır

157. Aqrar islahatlar nəticəsində formalaşan sahibkarlar torpaq və əmlakın nəyinə çevrilmişlər?

• becərənlərə
• dəyişdirənlərə
√ sahibinə
• heç nəyinə
• satanlara

158. İslahatlar nəticəsində formalaşan özəl qurumlar öz fəaliyyətində nəyə əsaslanır?

√ sərbəst sahibkarlığa
• emal sahəsinə
• xidmət növünə
• tədarük firmalarına
• satış təşkilatlarına

159. Aqrar islahatlarla əlaqədar tələb olunan normativ materiallar kim tərəfindən hazırlanır?

√ islahat komissiyaları
• nazirliklər
• elmi işçilər
• icra başçıları
• bələdiyyələr

160. İslahatlar nəyə əsasən aparılır?

• qərara
• göstərişlərə
√ qanunlara
• əmrə
• sərəncama

161. Aqrar islahatlar nəticəsində torpaqlar və əmlak kimə verilir?

• mütəxəssislərə
• ziyalılara
• elm-mədəniyyət işçilərinə
• qulluqçulara
√ onlarin sahibinə

162. İctimai təsərrüfatların istehsal etdiyi məhsullar əhalinin tələbatının ödəyə bilirdimi?

• tələbatdan artıq idi
• tələbata cavab verirdi
√ tələbata uyğun deyildi
• tam ödəyirdi
• tələbata uyğun idi

163. İctimai təsərrüfatlarda istehsal xərcindən necə istifadə edilirdi?

√ süni olaraq artırılırdı
• göstəriş əsasında
• səmərəsiz
• planauyğun



• səmərəli

164. Aqrar böhranın dərinləşməsi aşağıdakı iqtisadi mexanizmin hansından çox aslı idi?

√ əsaslı vəsait qoyluşu
• vergi
• sığorta
• kredit
• maliyyə

165. Aqrar islahatlar dedikdə ilk növbədə nə nəzərdə titulur?

• istehsal xərci
• iqtisadi səmərə
• əmək haqqı
√ müasir təsərrüfatçılıq
• maya dəyəri

166. Aqrar islahatların və aqrar sahibkarlığın regional inkişafı hansı illərdə həyata keçirilir?

• 2003 – 2007-ci illər
√ 2004-cü ildən sonra
• 2006-cı ildən sonra
• 2002 – 2007-ci illər
• 2004 – 2005-ci illər

167. Aşağıdakı təsərrüfatlardan hansı ölkə daxili, dövlət, beynəlxalq subyektlərlə iqtisadi münasibətlər qurur?

√ xüsusi təsərrüfatlar
• tədarük orqanları
• təsərrüfatlararası müəssisələr
• icarə kollektivi
• yardımçı müəssisələr

168. Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin etmək kim tərəfindən aparılmışdır?

√ Dövlət Aqrar İslahatlar Komissiyası
• Dövlət Torpaq Komitəsi
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Hüquq-mühafizə orqanları
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

169. Aqrar islahatlarla əlaqədar yaradılan sosial-iqtisadi və texniki-texnoloji, təşkilati tədbirlər müəyyən edilmiş səviyyədə əməl edilmədikdə
nə baş verir?

√ sosial-iqtisadi yüksəlişə əməl olunmur
• sosial-iqtisadi artıma əməl olunur
• məhsul istehsalı artır
• iqtisadi səmərəlilik yüksəlir
• istehsal-iqtisadi yüksəliş sürətlənir

170. Xüsusi təsərrüfatlar nəyin formalaşmasına real şərait yaradır?

√ aqrar sahibkarlığın
• icarə kollektivlərinin
• təsərrüfatlararası birliklərin
• dövlət müəssisələrinin
• bələdiyyə təsərrüfatlarının

171. Aqrar sferada torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi və ictimai təsərrüfatların ləğv edilməsi nəticəsində nə yaranır?



• aqrokombinatlar
• kollektiv müəssisələr
• təsərrüfatlararası təşkilatlar
• istehsal-elmi birlikləri
√ xüsusi təsərrüfatlar

172. Aqrar islahatların həyata keçirilməsinə nədən başlanır?

√ normativ-hüquqi bazanın yaradılması
• əmlakın qiymətləndirilməsi
• işçilərin hazırlanması
• texnikanın uçota alınması
• torpaqların özəlləşdirilməsi

173. Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nə zaman başlamış və davam etmişdir?

√ 90-cı illərin əvvəlində
• 2000-ci ildə
• 2005-ci ildə
• 1998-ci ildə
• 80-ci illərin sonunda

174. Aqrar islahatların səmərəli həyata keçirilməsinə nəyə əsasən nail olunmuşdur?

√ normativ-hüquqi bazaya
• proqramlara
• əmrlərə
• sərəncamlara
• qərarlara

175. İslahatlar nəticəsində hansı istehsal qurumları yaranır və inkişaf edir?

√ özəl qurumlar
• dövlət müəsisələri
• şirkətlər
• xidmət sahələri
• təsərrüfatlararası müəssisələr

176. İslahatlara əsasən sahibkarlara verilən torpaq və əmlakın dəyişdirilməsinə yol verilirmi?

√ sərbəst olaraq
• bələdiyyələrin razılığı ilə
• icra başçısının göstərişi ilə
• tövsiyələrə əsasən
• qətiyyən yox

177. Aqrar islahatlar hansı rəsmi materiallar əsasında aparılır?

√ normativ materiallar
• tövsiyyələr
• əmrlər
• göstərişlər
• təkliflər

178. Aqrar islahat kim tərəfindən aparılır?

√ islahatlar komissiyası
• bələdiyyələr
• təsərrüfat başçıları



• elmi işçilər
• icra başçısı

179. ASK sahəsində baş verən və getdikcə dərinləşən böhranlar nəyin sürətlə həyata keçirilməsini tələb edirdi?

√ aqrar islahatların
• maliyyələşmənin
• kreditləşmənin
• maddi-marağın
• mexanikləşmənin

180. İctimai təsərrüfatlar təlabata uyğun miqdarda və keyfiyyətdə məhsul istehsal edirdimi?

√ təmin etmirdi
• tələb olunan səviyyədə
• planı ödəməklə
• artıqlaması ilə
• tam uyğun

181. İctimai təsərrüfatlar aşağıdakılardan hansıdır?

√ kolxoz-sovxozlar
• sahibkarlar
• təmir təşkilatı
• emal müəssisələri
• kooperativlər

182. İctimai təsərrüfatlarda növcud ehtiyat və imkanlara uyğun məhsul istehsal olunurdumu?

√ qat-qat aşağı
• imkanlar səviyyəsində
• təlabat səviyyəsində
• plan səviyyəsində
• tam uyğun

183. Aqrar sahədə böhranın baş verməsinə aşağıdakı amillərdən hansı daha çox təsir edirdi?

√ istehsal və satışın nöqsanları
• əmək haqqının səviyyəsi
• maya dəyəri
• istehsal xərci
• mexanikləşmənin səviyyəsi

184. ASK-ya daxil olan sahələr onun fəaliyyətində necə iştirak edirlər?

• eyni formada
• əlaqəli formada
• əlaqəsiz formada
• iştirak etmirlər
√ müxtəlif formada

185. ASK xammalından əldə edilən son məhsulun çoxalması nəyi əks etdirir?

• xammalın itkisinin artmasını
√ keyfiyyətin yüksəlməsi və itkilərin azalması
• istehsal xərcinin yüksəlməsini
• xammalın pis keyfiyyətdə olmasını
• xammal istehsalının azalmasını

186. ASK-nın funksional quruluşu nəyi xarakterizə edir?



• əhalinin artımını
• mənfəətin çoxalmasını
• gəlirlərin artmasını
• əmək məhsuldarlığını
√ istehsalın ardıcıl və paralel mərhələsini

187. ASK-nın quruluşu müxtəlif xarakterli istehsal və texnoloji mərhələdən təşkil olunmaqla qanunauyğun nədir?

• istehsal mərhələdir
√ qanunauyğun bir sistemdir
• bir tədbirdir
• bir prosesdir
• istehsal göstəricidir

188. ASK-ya çoxlu sayda istehsal, xidmət sahələrinin daxil olması onun quruluşunda nəyə səbəb olur?

• sadələşməsinə
√ mürəkkəbləşməsinə
• əlaqəsinin zəifləməsinə
• əlaqələrin pozulmasına
• genişlənməsinə

189. Azərbaycan Respublikasının ASK-da yaradılan sahələr arası əlaqələr onun inkişafını təmin edirmi?

• tam təmin edir
√ əlaqələr uyğun deyil
• əlaqələr pozulmuşdur
• əlaqələr müəyyən edilməmişdir
• nisbətən təmin edir

190. ASK-nin idarəedilməsi və iqtisadi mexanizmi hansı quruluş əhatə edir?

• sahəvi
√ təşkilati
• regional
• sosial
• funksional

191. ASK-nin sahə quruluşu müəyyən edilərkən əsas fondlar, işçi qüvvəsi ilə yanaşı daha hansı göstərici əsas götürülür?

• torpaq sahəsi
• maya dəyəri
• əmək haqqı
• istehsal xərci
√ son məhsul istehsalı

192. ASK-da istehsal olunan məhsulların səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün məhsulların bölgüsü necə aparılmalıdır?

• xərcə uyğun
• əmək haqqına uyğun
√ funksional quruluş əsasında
• rentabellik əsasında
• maya dəyərinə əsasən

193. ASK-da istehsal olunan məhulların müxtəlif məqsədlərə sərf olunması nə ilə öyrənilir?

• zərərlik səviyyəsi ilə
√ funksional quruluşla
• maya dəyəri ilə



• mənfəətlə
• rentabelliklə

194. ASK-nin hər-hansı quruluşunda buraxılan nöqsan kompleksin inkişafına təsir edirmi?

• yox
• iqtisadiyyat yaxşılaşır
√ istehsal-iqtisadi göstəricilər pisləşir
• heç nə olmur
• istehsal sürətlənir

195. ASK-nin hər bir mərhələsində nəyi həyata keçirilir?

• təşkili qaydaları
• tənzimlənmə üsulları
• planlaşma imkanları
√ obyektiv funksiyası
• iqtisadi amilləri

196. ASK-nin tərkibinə hansı istiqamətli müəssisələr daxildir?

• istehsal
• yardımçı
√ istehsal-xidmət
• texniki təmir
• köməkçi

197. ASK müasir dövrdə mürəkkəb, çoxsahəli, geniş əhatəli bir nədir?

• istehsal qurumu
• emal müəssisəsi
• tədarük-satış sahəsi
• xidmət növü
√ birləşmə forması

198. ASK-da torpaq vahidi, bir işçi, bir adam-saat hesabına istehsal olunan məəhsulların miqdarının artması nəyi əks etdirir?

• istehsalın çoxalmasını
• istehsalın azalmasını
• satışın çoxalmasını
• tədarükün yaxşılaşmasını
√ onlardan səmərəli istifadəni

199. ASK-da  istehsal olunan ərzaq və xalq istehlakı məhsulları aşağıdakılardan hansını təmin etməlidir?

• rentabelli olmalı
• maya dəyəri yüksəlməli
• istehsal xəri artmalı
√ müxtəlif çeşidli olmalı
• zərərlə işləməli

200. Müasir dövrdə ASK necə birləşmə formasıdır?

• sadə
√ çox mürəkkəb
• adi və səmərəsiz
• qarışıq və səmərəsiz
• mürəkkəb

201. ASK-nin hansı sahələrin birliyindən ibarətdir?



• istehsal
• nəqliyyat
• informasiya
√ istehsal-xidmət
• tədarük

202. ASK-nin sürətlə inkişafı üçün ona daxil olan sahələrin imkan və potensialından necə istifadə edilməlidir?

• potensial artırılmalı
√ onlardan dolğun istifadə olunmalı
• imkanlar yeniləşdirilməli
• potensial aşağı salınmalı
• imkan genişləndirilməli

203. ASK-nın ikinci və üçüncü sahələri Azərbaycan Respublikasında necə inkişafa malikdir?

• tələbat səviyyəsində
• yüksək səviyyədə
• elmi-texniki tərəqqiyə uyğun
• bazarın tələbinə tam uyğun
√ tələbatdan aşağı səviyyədə

204. ASK-nın ikinci sahəsinə hansı müəssisələr daxildir?

• nəqliyyat müəssisələri
√ xammal istehsal edən müəssisələr
• təmir müəssisələri
• tədarük müəssisələri
• tikinti müəssisələri

205. ASK-da müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən və bir-birilə vəhdət halında birləşən sahələr neçə hissəyə ayrılır?

• 5 hissə
• 4 hissə
√ 3 hissə
• 7 hissə
• 6 hissə

206. ASK-da sosial-mədəni problemlərin vəziyyəti və onun inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlərin istiqaməti necə müəyyən edilir?

• ASK ümumi inkişafı ilə
• iqtisadi səmərəliliklə
• sosial tədbirləri azaltmaqla
• əmək haqqını artırmaqla
√ ASK-da  sosial quruluşun vasitəsilə

207. Regional quruluş hansı göstərici vasitəsi ilə müəyyən olunur?

• istehsalın yerləşdirilməsi
√ ayrı-ayrı sahələrin xüsusi çəkisi
• ayrı-ayrı sahələrin mexanikləşməsi
• ayrı-ayrı sahələrin istehsal xərci
• ayrı-ayrı sahələrin intensivləşməsi

208. ASK-nın təşkilati quruluşunun səmərəli həyata keçirilməsi nəticəsində eyni zamanda nəyə nail olunur?

• mexanikləşmə yüksəlir
• əmək sərfi çoxalır
√ istehsal, emal, xidmət düzgün həyata keçirilir



• ixtisaslaşma artır
• mənfəət və gəlir artır

209. ASK-nın funksional və sahə quruluşu üzrə tərkibi hüquqi cəhətdən təminat olduqda nə müəyyən edilir?

• əsas fondlar
√ təşkilati quruluşu
• işçi qüvvəsi
• maya dəyəri
• dövriyyə fondları

210. ASK-nın müasir inkişafı şəraitində onun tərkibində hansı sahənin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir?

• emal sahəsinin
√ xammal istehsalı sahələrinin
• tikinti sahələrinin
• texniki təmir sahələrinin
• xidmət müəssisələrinin

211. ASK-nin sosial quruluşu vasitəsi ilə insanlara göstərilən sosial xidmətlərlə yanaşı daha hansı göstərici müəyyən edilir?

√ kadr hazırlığı
• istehsal xərci
• əmək haqqı
• əməyin təşkili
• maya dəyəri

212. ASK-nin quruluşunda əsas fond və işçi qüvvəsi üzrə hansı sahənin xüsusi çəkisi yüksəkdir?

• tikinti sahəsinin
• emal sahəsinin
• xidmət sahəsinin
• nəqliyyat sahəsinin
√ xammal istehsalı sahəsinin

213. ASK-da xammal istehsalının azalması nəyin daha çox azalmasına səbəb olur?

√ son məhsul istehsalının
• maya dəyərinin
• mənfəətin
• rentabelliyin
• istehsal xərcinin

214. ASK-da istehsal olunan məhsulların ayrı-ayrı məqsədlərə sərf olunması ilə nə öyrənilir?

√ xammalın istifadəsinin səmərəliliyi
• sahələrin tələbatı
• sahələrin ehtiyatı
• sahələrin fəaliyyəti
• heç nə

215. ASK-nin quruluşu arasında necə əlaqə və münasibət yaradılmalıdır ki, o kompleksin səmərəli fəaliyyətinə şərait yaratsın?

√ məqsədə uyğun
• əmrə əsasən
• qərara uyğun
• sərəncama əsasən
• plana uyğun

216. ASK özünəməxsus xüsusiyyətinə görə nəyi əhatə edir?



√ geniş ərazini
• suvarılan sahələri
• maliyyə resurslarını
• işçi qüvvəsini
• əhalini

217. ASK-da torpaq vahidi bir işçi, bir adam-saat hesabına daha çox gəlir alınması nəyi əks etdirir?

√ onlardan səmərəli istifadəni
• gəlirlərin azalmasını
• rentabelliyin yüksəldilməsini
• zərərliyin azalmasını
• gəlirlərin artmasını

218. ASK əhalinin və emal sənaye sahələrinin təlabatını necə ödəməlidir?

√ etibarlı halda
• plansız halda
• ödəməməlidir
• mütləq deyildir
• planlı qaydada

219. ASK-nin son məqsədi hansı səviyyədə əmək və vəsait sərfi ilə yüksək son nəticəyə nail olmqdır?

√ daha az
• daha yüksək
• səmərəsiz
• məhdud
• daha çox

220. ASK-nin hansı istehsal və xidmət sahələri birləşməsi ilə formalaşır?

√ xammal istehsal edən və ona xidmət göstərən
• yalnız xidmət sahələri
• emal sahələri
• nəqliyyat sahələri
• yalnız istehsal edən

221. ASK-ya daxil olan sahələr yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə nail olması üçün öz fəaliyyətini nəyə uyğunlaşdırmalıdır?

√ kənd təsərrüfatının tələblərinə
• qiymətin artırılmasına
• maya dəyərinin ucuzlaşmasına
• əmək sərfinin artmasına
• istehsalın artırılmasına

222. Regional quruluş vasitəsi ilə regionlarda nəyin inkişaf etdirilməsi müəyyənləşdirilir?

√ tələb olunan sahənin
• təkcə xidmət sahələrinin
• tikinti sahələrinin
• satış sahələrinin
• yalnız istehsal sahəsinin

223. Regional quruluş vasitəsilə nəyin regionlarda yerləşdirilməsi məsələsi həll olunur?

√ istehsal-xidmət sahələrin
• əsas fondların
• maşın-mexanizmlərin



• tikinti müəssisələrinin
• işçi qüvvəsinin

224. ASK-nın təşkilati quruluşu müəyyən edilmədikdə nəyə nail olmaq mümkün deyildir?

√ inteqrasiyanın və iqtisadi əlaqələrin inkişafına
• satışın təkmilləşdirilməsinə
• maddi-texniki təchizata
• iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə
• istehsalın artırılmasına

225. ASK-nın sahə quruluşu nəyi əks etdirir?

• kompleksdə intensivləşməni
• kompleksdə iqtisadi səmərəliliyi
√ kompleksin hansı sahələrdən ibarət olduğunu
• kompleksdə istehsal münasibətlərini
• kompleksin inkişafını

226. ASK-da istehsal olunan xammalın təkrar istehsala cəlb edilməsi səviyyəsi nəyi əks etdirir?

√ fəaliyyətin səmərəliliyini
• əmək sərfinin yüksəlməsini
• keyfiyyətin yüksəlməsini
• xammalın çoxalmasını
• fəaliyyətin zəifləməsini

227. ASK-nın quruluşunun hər bir mərhələsində kompleksin nəyi həyata keçirilir?

√ obyektiv funksiya
• istehsalın təşkili
• texniki tədbir
• texnoloji tədbir
• iqtisadi səmərəliliyi

228. ASK quruluşunun hər hansında baş verən nöqsan digərinin fəaliyyətinə necə təsir edir?

√ fəaliyyəti pozulur
• fəaliyyəti yüksəlir
• fəaliyyəti səmərəli əlaqələnir
• fəaliyyəti genişlənir
• təsir etmir

229. ASK əmlakın və torpağın özəlləşdirilməsi nəyə geniş imkan açır?

√ xüsusiyyətçiliyin inkişafın
• rentabelliyin yüksəlməsinə
• gəlirlərin çoxalmasına
• fondların artmasına
• istehsalın azalmasına

230. ASK-nin idarəedilməsi və iqtisadi mexanizmi hansı quruluş əhatə edir?

• sahəvi
• regional
• sosial
• funksional
√ təşkilati

231. ASK-nin sahə quruluşu müəyyən edilərkən əsas fondlar, işçi qüvvəsi ilə yanaşı daha hansı göstərici əsas götürülür?



• maya dəyəri
• əmək haqqı
√ son məhsul istehsalı
• istehsal xərci
• torpaq sahəsi

232. ASK-da istehsal olunan məhsulların səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün məhsulların bölgüsü necə aparılmalıdır?

√ funksional quruluş əsasında
• rentabellik əsasında
• əmək haqqına uyğun
• maya dəyərinə əsasən
• xərcə uyğun

233. ASK-da istehsal olunan məhulların müxtəlif məqsədlərə sərf olunması nə ilə öyrənilir?

√ funksional quruluşla
• zərərlik səviyyəsi ilə
• mənfəətlə
• maya dəyəri ilə
• rentabelliklə

234. ASK-nin hər-hansı quruluşunda buraxılan nöqsan kompleksin inkişafına təsir edirmi?

√ istehsal-iqtisadi göstəricilər pisləşir
• heç nə olmur
• iqtisadiyyat yaxşılaşır
• istehsal sürətlənir
• yox

235. ASK-nin hər bir mərhələsində nəyi həyata keçirilir?

• təşkili qaydaları
• planlaşma imkanları
• tənzimlənmə üsulları
• iqtisadi amilləri
√ obyektiv funksiyası

236. ASK-da istehsal olunan ərzaq və xalq istehlakı məhsulları aşağıdakılardan hansını təmin etməlidir?

√ müxtəlif çeşidli olmalı
• istehsal xəri artmalı
• zərərlə işləməli
• maya dəyəri yüksəlməli
• rentabelli olmalı

237. ASK-nin hansı sahələrin birliyindən ibarətdir?

√ istehsal-xidmət
• informasiya
• nəqliyyat
• tədarük
• istehsal

238. ASK-nın ikinci sahəsinə hansı müəssisələr daxildir?

• nəqliyyat müəssisələri
• təmir müəssisələri
• tədarük müəssisələri



• tikinti müəssisələri
√ xammal istehsal edən müəssisələr

239. ASK-da müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən və bir-birilə vəhdət halında birləşən sahələr neçə hissəyə ayrılır?

√ 3 hissə
• 7 hissə
• 4 hissə
• 6 hissə
• 5 hissə

240. ASK xammalından əldə edilən son məhsulun çoxalması nəyi əks etdirir?

• xammalın itkisinin artmasını
• xammalın pis keyfiyyətdə olmasını
• istehsal xərcinin yüksəlməsini
• xammal istehsalının azalmasını
√ keyfiyyətin yüksəlməsi və itkilərin azalması

241. ASK-ya çoxlu sayda istehsal, xidmət sahələrinin daxil olması onun quruluşunda nəyə səbəb olur?

√ mürəkkəbləşməsinə
• genişlənməsinə
• əlaqəsinin zəifləməsinə
• əlaqələrin pozulmasına
• sadələşməsinə

242. ASK-nin regional quruluşu müəyyən edilərkən aşağıdakılardan nəyin nəzərə alınması tələb olunmur?

√ maya dəyəri
• kadr hazırlığı
• son məhsul
• işçi qüvvəsi
• əsas fondlar

243. ASK-nin quruluşunda son məhsul üzrə hansı sahənin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir?

√ emal sahələri
• xidmət sahələri
• sosial sahələr
• tədarük sahələri
• xammal istehsalı

244. ASK-nin inkişafına təsir göstərən sahə quruluşu necə müəyyən edilir?

√ sahələrin xüsusi çəkisi ilə
• sahələrin səmərəliliyi ilə
• sahələrin rentabelliyi ilə
• sahələrin maya dəyəri ilə
• sahələrin cəmi ilə

245. ASK-nin quruluşunun səmərəli əlaqələndirilməsi məhsul istehsalının artımı ilə yanaşı nəyin yüksəldilməsinə şərait yaradır?

√ iqtisadi səmərənin
• əmək haqqının
• maddi marağın
• mənəvi marağının
• əmək sərfinin

246. ASK-da təkrar istehsalın səviyyəsi nəyin vasitəsi ilə müəyyən edilir?



√ funksional quruluş
• istehsal xərcinin
• istehsalın səviyyəsi
• rentabelliklə
• əmək haqqının

247. ASK-nin hər-hansı quruluşunda buraxılan nöqsan və çatışmamazlıqlar digərinə necə təsir göstərir?

√ səmərəliliyi pozulur
• təsiri olmur
• ləğv olunur
• onların əlaqəsi nkişaf edir
• fəaliyyəti dayanır

248. ASK-nin quruluşu necə əlaqələrə malik olan müxtəlif xarakterli istehsal-texnoloji mərhələlərdən ibarətdir?

√ ardıcıl və paralel
• plana əsasən
• çox qarışıq
• müxtəlifdir
• əlaqələr yoxdur

249. ASK hansı istehsal xüsusiyyətlərinə malikdir?

√ bioloji-təbii iqlim, torpaq
• yalnız torpaq
• yalnız bioloji
• yalnız təbii-iqlim
• heç bir

250. ASK-nin sürətlə inkişafı üçün onun mövcud potensialından istifadə məqsədi ilə fəaliyyətdə olan əlaqə və asıllıqlar necə
tənzimlənməlidir?

√ düzgün
• plansız
• buna ehtiyac yoxdur
• əmrə əsasən
• plana uyğun

251. ASK-nin inkişafı ilə onun sahələri arasındakı əlaqə və münasibətlər düzgün fəaliyyət göstərirmi?

√ düzgün deyildir
• səmərəlidir
• məqsədəuyğundur
• plana uyğundur
• düzgündür

252. ASK-nin müasir inkişafı şəraitində onun sahələri arasında əlaqələrə necə əməl olunur?

√ qeyri düzgün
• plansız
• düzgün əlaqə
• səmərəli
• plana uyğun

253. ASK-da istehsal olunan məhsullarla ölkənin tələbatını etibarlı ödəmək üçün ona daxil olan sahələr nece fəaliyyət göstərməlidir?

√ səmərəli
• plana əsasən



• plansız qaydada
• adi formada
• ekstensiv yolla

254. ASK-da istehsal olunan xammal və son məhsullar hansı tələbata cavab verməlidir?

√ yüksək keyfiyyətli
• xərci yüksəlməli
• maya dəyəri artmalı
• keyfiyyətin əhəmiyyəti yoxdur
• həcmi artmalı

255. ASK-da xammal istehsal edən sahələrə xidmət edən sahə necə adlanır?

√ istehsal xidməti
• təşkilatı xidmət
• emala xidmət
• iqtisadi xidmət
• tədarük xidməti

256. ASK-nin inkişafı üçün onun qurluşu və sahələri arasında münasibət necə yaradılmalıdır?

√ məqsədəuyğun əlaqə olmalı
• biri-digərini tamamlayır
• biri digərindən asılı deyil
• onlar sabit qalmalıdır
• onların əlaqəsi yoxdur

257. Müasir dövrdə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ASK-nın necə inkişafı təmin edilməlidir?

√ intensiv
• kimyalaşma yolu ilə
• mexanikləşmənin azalması ilə
• suvarmanın artması ilə
• ekstensiv

258. ASK-da üçüncü sahəyə hansı müəssisələr daxildir?

√ emal müəssisələri
• tədarük müəssisələri
• tikinti müəssisələri
• satış təşkilatları
• xammal istehsal edən

259. ASK-da birinci sahəyə hansı sahələr daxil edilir?

√ istehsal vasitələri istehsal edən sahələr
• tikinti sahələri
• təmir müəssisələri
• nəqliyyat sahələri
• emal müəssisələri

260. ASK-da geniş təkrar istehsal prosesində qarşılıqlı istehsal-iqtisadi əlaqəyə malik olan hansı xarakterli sahələr daxildir?

√ oxşar funksional
• emal
• satış
• tədavül
• istehsal



261. Regional quruluş müəyyən edilərkən ayrı-ayrı sahələrdə hansı göstərici əsas götürülür?

√ sahələrdə fondlar, işçilərin sayı, son məhsul
• istehsal xərci
• mexanikləşmə səviyyəsi
• sahələrdə əmək sərfi
• maya dəyəri

262. ASK-nın regional quruluşu nədən ibarətdir?

√ ASK müəssisə və təşkilatların regionlarda fəaliyyəti
• regionlarda istehsalın həcmi
• regionlarda tədarükün təşkili
• regionlarda iqtisadi səmərəlilik
• istehsalın ixtisaslaşması

263. ASK-nın təşkilati quruluşu nəyin fəaliyyət göstərməsini müəyyən edir?

√ iqtisadi mexanizm və idarəetməni
• istehsalın intensivləşməsini
• mexanikləşməni
• iqtisadi səmərəliliyi
• istehsalın istiqamətini

264. ASK-nın sahə quruluşunun tərkibində emal sahəsinin hansı göstərici ilə xüsusi çəkisi yüksəkdir?

√ son məhsul
• mexanikləşmə səviyyəsi
• işçi qüvvəsi
• əsas fondlar
• istehsal xərci

265. ASK-nın ümumi fəaliyyətində ona daxil olan sahələrin iştirakı necə müəyyən edilir?

• mexanikləşmə səviyyəsi ilə
• maya dəyəri ilə
• əmək sərfi ilə
• istehsal xərci ilə
√ xüsusi çəkisi ilə

266. Müasir dövrdə ASK-da istehsal olunan xammalın neçə faizi təkrar istehsala ayrılaraq son məhsul istehsal edilməlidir?

√ 50-55%
• 60-65%
• 40-45%
• 70%-dən çox
• 30-40%

267. ASK funksional quruluşu vasitəsilə nə müəyyən edilir?

√ məhsulların ayrı-ayrı məqsədlərə sərf olunması
• mexanikləşmə səviyyəsi
• əmək sərfi
• istehsalın həcmi
• əmtəəlik məhsul

268. ASK quruluşu mürəkkəb, biri-digərini tamamlayan və inkişaf etdirən olmaqla neçə istiqamətə malikdir?

√ 5 istiqamətə
• 7 istiqamətə



• 6 istiqamətə
• 3 istiqamətə
• 4 istiqamətə

269. ASK-nin quruluşu mürəkkəb, biri-digəri ilə əlaqəli olub nəyin inkişafına şərait yaradır?

√ biri digərinin inkişafına
• pul gəlirinin çoxalmasına
• istehsal xərcinin artmasına
• rentabelliyin yüksəlməsinə
• əmək sərfinin artmasına

270. Azərbaycan Respublikasının ASK-nin inkişaf tempi son illər onun qarşısında duran vəzifəyə uyğundurmu?

√ uyğun deyildir
• nisbətən uyğundur
• uyğunluq müəyyən edilmir
• vəzifə düzgün müəyyən olunmur
• tam uyğundur

271. ASK müəssisə və təsərrüfatlarının əldə etdiyi gəlirdən vergi ödədikdən və digər ayırmalar aparıldıqdan sonra yerdə qalan hissə nəyi
təşkil edir?

• əsas fondu
• yığım fondunu
• əmək haqqı fondunu
√ təsərrüfat hesablı gəliri
• dövriyyə fondu

272. ASK müəssisə və təsərrüfatlarına kredit hansı qaydada verilir?

√ tələb olunan ölçü və müəyyən şərtlərlə
• qiymət yüksəldikdə
• mənfəət artdıqda
• maya dəyəri azaldıqda
• istehsal çoxaldıqda

273. ASK təsərrüfatlarında kredit nədən ibarətdir?

√ azad vəsaitdən istifadə
• qiymətin yüksəlməsi
• mənfəətin artması
• gəlirlərin çoxalması
• əmək haqqının artması

274. ASK-da təsərrüfat hesablı gəlirin artırılmasına aşağıdakılardan hansı təsir etmir?

• istehsalın artımı
• qiymətin yüksəlməsi
√ əmək haqqının çoxalması
• keyfiyyətin yüksəldilməsi
• xərclərin azaldılması

275. ASK-da islahatların həyata keçirilməsi, mülkiyyət münasibətlərinin yeniləşməsi maliyyə-kredit sahəsində nəyə səbəb olmuşdur?

• sabitləşməsinə
• ləğv olunmasına
• maliyyə-kreditin azalmasına
• əksinə artmasına
√ yenidən formalaşmasına



276. ASK müəssisələrinin fəaliyyət funksiyaları müvafiq qanun və normativ sənədlərə əsasən kim tərəfindən müdafiə olunur?

• özləri
• icra başçısı
√ dövlət
• bələdiyyə
• rəhbəri

277. ASK-nin təsərrüfat formaları müvafiq qanunlara və normativ sənədlərə əsasən necə istehsal vahididir?

• plana əsaslanan
• mərkəzdən idarə olunan
• idarə edilməyən
• qismən sərbəst
√ tam sərbəst

278. ASK-da iqtisadi mexanizmin fəaliyyət istiqaməti nəyə əsasən müəyyən edilir?

• satışa
• sığortaya
√ qanunvericiliyə
• plana
• normativlərə

279. ASK-nin səmərəli fəaliyyət göstərməsi iqtisadi mexanizmin nəyindən aslıdır?

• ləğv olunmasından
• inkişafından
√ düzgün formalaşmasından
• təşkili qaydalarından
• sabit qalmasından

280. ASK-da orta müddətli kreditlər hansı müddətə verilir?

• 2 ilə qədər
• güzəştli
• müddətsiz
• 3-5 ilə qədər
√ 1-5 ilə qədər

281. ASK-da qısa müddətli kredit hansı məqsədə sərf olunur?

• kadr hazırlığına
√ cari işlərin yerinə yetirilməsinə
• xarici əlaqələrin tənzimlənməsinə
• istehsal sahələrinin genişlənməsinə
• infrastrukturun yaradılmasına

282. ASK-da maliyyə münasibətləri iqtisadi marağın təmin edilməsinə yönəldilən hansı münasibət kimi çıxış edir?

• satış
√ bölgü
• təchizat
• tədavül
• tədarük

283. ASK sistemində pul fondlarının formalaşması və hərəkəti ilə bağlı olan iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirən iqtisadi münasibət
nədir?



• istehsal münasibəti
• satış münasibəti
√ maliyyə münasibəti
• vergi münasibəti
• tədavül münasibəti

284. ASK-da satış və alış arasında münasibətlər aşağıdakı qiymətlərdən hansında öz əksini tapır?

√ bunların hamısı
• bunların bəzisi
• sərbəst və topdansatış
• tənzimlənən, sərbəst, pərakəndə
• tədarük, müqayisəli

285. ASK-da qiymətin neçə mühüm funksiyası fəaliyyət göstərir?

• 7 funksiya
• 5 funksiya
• 6 funksiya
√ 4 funksiya
• 3 funksiya

286. ASK-da məhsul istehsalının artımına, keyfiyyətin yaxşılaşmasına, istehsalın son nəticəsinin yüksəlməsinə kompleksə daxil olan bütün
müəssisələrin marağının artmasına nə ilə nail olunur?

• mexanikləşmənin yüksəlməsi ilə
• istehsalın strukturunun dəyişməsi ilə
• əldə edilən pul gəliri ilə
√ qiymətin səviyyəsi və strukturu ilə
• istehsal xərcinin artımı ilə

287. ASK-da istehsal xərcinin ödənilməsi və gəlirlərin səviyyəsi nədən asılıdır?

• verginin artırılmasından
√ qiymətdən
• məhsul istehsalının çoxalmasından
• istehsalın azalmasından
• gəlirlərin çoxalmasından

288. ASK təsərrüfatları öz fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə müxtəlif mənbələrdən nə alır?

• maşınlar
√ kredit
• əsas fond
• dövriyyə fondu
• nəqliyyat

289. ASK təsərrüfatlarının aldığı təsərrüfat hesablı gəlir kimə məxsusdur?

• bələdiyyələrə
• mərkəzi orqana
√ təsərrüfatların özünə
• vergi orqanlarına
• icra hakiminə

290. ASK müəssisə və sahələrində məhsul satışından alınan gəlirdən material xərci çıxdıqdan sonra qalan hissə nəyi təşkil edir?

• rentabelliyi
• istehsal xərcini
√ yeni yaradılan dəyəri



• satış formasını
• maya dəyərini

291. Maliyyə istehsal münasibətlərində hansı funksiyanı yerinə yetirir?

• istehsal xərcinin azalması
• maya dəyərinin yüksəlməsi
√ bölgü funksiyası
• istehlak funksiyası
• istehsal xərcinin artması

292. ASK-nin təsərrüfatlarının digər müəssisə və təşkilatlarla əlaqə və münasibətləri nəyə əsasən tənzimlənir?

• tənzimlənmir
• göstərişə əsasən
• tövsiyələrə əsasən
√ müqaviləyə əsasən
• plana əsasən

293. İqtisadi mexanizm nədən ibarətdir?

• istehsal münasibətlərindən
√ kompleks iqtisadi amillərdən
• əmək səviyyəsindən
• əmək haqqından
• istehsal xərcindən

294. ASK müəssisə və təşkilatlarında uzunmüddətli kreditlər hansı dövrə verilir?

• 3-5 ilə
√ 5 ildən çox
• müddətsiz
• qeyri-müəyyən
• 6 ildən çox

295. ASK müəssisə və təşkilatlarında maliyyə-kredit fəaliyyətinin əsasını nə təşkil edir?

• istehsalın çoxalması
√ əmtəə-pul münasibətləri
• rentabellik
• əmək məhsuldarlığı
• gəlirlərin azalması

296. ASK müəssisə və təşkilatları nə vaxt kredit almağa məcburdurlar?

• satışın təşkili üçün
• maddi marağın ödənilməsi üçün
• əmək haqqı üçün
√ ona ehtiyac yarananda
• texnikanın təmiri üçün

297. Müəssisələrin, təşkilatların, vətəndaşların müvəqqəti azad pul vəsaitlərinin tələb olunan ölçü və müəyyən edilmiş qaydada ASK
müəssisə və təşkilatlarına verilməsi nədir?

• pul yardımı
• maliyyə köməyi
• vergi
• sığorta
√ kredit



298. ASK-da strateji məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün nə formalaşır, onun mənbəyi və istifadə edilməsi üsulları müəyyən edilir?

• istehsal üsulu
• satış qaydaları
• tədarük formaları
• texnoloji qaydalar
√ maliyyə-kredit münasibətləri

299. ASK-da qiymətin stimullaşdırılması funksiyası ilə nə müəyyən edilir?

• tədarükün stimullaşdırılması
• maya dəyərinin stimullaşdırılması
• istehsal xərcinin stimullaşdırılması
√ istehsalın stimullaşdırılması
• təchizatın artırılması

300. ASK-da maliyyələşmə, kreditləşmə, vergi, qiymət və s. nəyin fəallaşmasına təsir göstərən başlıca amillərdir?

• istehsalın ixtisaslaşmasına
• istehsalın intensivləşməsinə
• istehsalın təşkilinə
• istehsalın təmərküzləşməsinə
√ istehsalçıların maraqlarına

301. Müasir şəraitdə iqtisadi münasibətlərin prinsip və metodları nəyin təsiri ilə şərtlənir?

• qanunların çoxalması
• satışın təşkili
• istehsalın artımı
• bazar münasibətlərinin zəifləməsi
√ bazar iqtisadiyyatının qanunları

302. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizminin tərkib hissəsinə daxil deyil?

• qiymət mexanizmi
√ istehsalın strukturu
• vergi, stimullaşdırma
• müqavilə münasibətləri
• maliyyə-kredit

303. ASK müəssisə və təsərrüfatları kredit vəsaitinə nə vaxt alırlar?

√ ona ehtiyac olanda
• kredit təklif edildikdə
• maya dəyəri ucuzlaşdıqda
• əmək haqqı artdıqda
• həmişə

304. ASK-da fəaliyyət göstərən təsərrüfatların maliyyələşməsi əsasən hansı mənbə hesabına təmin edilir?

√ öz vəsaiti
• icra hakimiyyəti
• bələdiyyə
• büdcə
• dövlət vəsaiti

305. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmə daxil deyil?

• vergi
• maliyyə-kredit



√ əmək haqqı
• sosial-sığorta
• qiymət

306. ASK-da uzun müddətli kredit hansı məqsəd üçün alınır?

√ strateji məqsədlərə
• yolların çəkilməsinə
• texniki təmirin aparılması
• satışın təşkilinə
• maya dəyərinin azaldılması

307. ASK-da kreditə tələbatın dövrlər üzrə müxtəlif olması və kreditdən istifadənin dəyişilməsi nə ilə əlaqədardır?

√ istehsalın mövsümü xarakteri ilə
• torpaqların məhsuldarlığı ilə
• əmək sərfi ilə
• işçi qüvvəsi ilə
• əmək ehtiyatı ilə

308. ASK-da qiymətin bölüşdürmə funksiyası vasitəsi ilə əsasən nə yerinə yetirilir?

√ material resursları bölüşdürülür
• maya dəyəri bölüşdürülür
• əmək sərfi bölüşdürülür
• əmək haqqı bölüşdürülür
• istehsal xərci bölüşdürülür

309. ASK-da qiymətin uçot və ya ölçü funksiyası ilə nə müəyyən olunur?

√ dəyər göstəriciləri
• maya dəyəri
• istehsal xərci
• satış qiyməti
• rentabellik

310. ASK təsərrüfatları öz fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə müxtəlif mənbələrdən nə alır?

• maşınlar
• əsas fond
• dövriyyə fondu
• nəqliyyat
√ kredit

311. ASK təsərrüfatlarının aldığı təsərrüfat hesablı gəlir kimə məxsusdur?

• icra hakiminə
• mərkəzi orqana
√ təsərrüfatların özünə
• vergi orqanlarına
• bələdiyyələrə

312. ASK-nin təsərrüfatlarının digər müəssisə və təşkilatlarla əlaqə və münasibətləri nəyə əsasən tənzimlənir?

√ müqaviləyə əsasən
• tövsiyələrə əsasən
• göstərişə əsasən
• plana əsasən
• tənzimlənmir



313. ASK müəssisə və təşkilatlarında uzunmüddətli kreditlər hansı dövrə verilir?

√ 5 ildən çox
• 3-5 ilə
• qeyri-müəyyən
• müddətsiz
• 6 ildən çox

314. ASK-da strateji məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün nə formalaşır, onun mənbəyi və istifadə edilməsi üsulları müəyyən edilir?

√ maliyyə-kredit münasibətləri
• texnoloji qaydalar
• tədarük formaları
• satış qaydaları
• istehsal üsulu

315. Müasir şəraitdə iqtisadi münasibətlərin prinsip və metodları nəyin təsiri ilə şərtlənir?

• istehsalın artımı
• bazar münasibətlərinin zəifləməsi
• qanunların çoxalması
• satışın təşkili
√ bazar iqtisadiyyatının qanunları

316. ASK müəssisə və təsərrüfatları kredit vəsaitinə nə vaxt alırlar?

• həmişə
• əmək haqqı artdıqda
• kredit təklif edildikdə
• maya dəyəri ucuzlaşdıqda
√ ona ehtiyac olanda

317. ASK-da fəaliyyət göstərən təsərrüfatların maliyyələşməsi əsasən hansı mənbə hesabına təmin edilir?

• dövlət vəsaiti
√ öz vəsaiti
• icra hakimiyyəti
• bələdiyyə
• büdcə

318. ASK-da iqtisadi mexanizm formalaşarkən aşağıdakıhansıların nəzərə alınmasına ehtiyac yoxdur?

• bioloji
√ əmək haqqı siyasəti
• maliyyə imkanları
• istehsal xüsusiyyətləri
• təbii-iqlim

319. ASK-nin təsərrüfatlarının başqa müəssisə və təşkilatlarla əlaqə və münasibəti hansı yolla həyata keçirilir?

• yalnız plana əsasən
• maya dəyərinə
• əmək sazişinə
√ nağd və hesablaşma
• göstərişə uyğun

320. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizmə daxil deyil?

• maliyyə-kredit
• sosial-sığorta



• vergi
√ əmək haqqı
• qiymət

321. ASK-da uzun müddətli kredit hansı məqsəd üçün alınır?

• maya dəyərinin azaldılması
• yolların çəkilməsinə
√ strateji məqsədlərə
• texniki təmirin aparılması
• satışın təşkilinə

322. ASK-da kreditə tələbatın dövrlər üzrə müxtəlif olması və kreditdən istifadənin dəyişilməsi nə ilə əlaqədardır?

• əmək sərfi ilə
√ istehsalın mövsümü xarakteri ilə
• torpaqların məhsuldarlığı ilə
• işçi qüvvəsi ilə
• əmək ehtiyatı ilə

323. ASK müəssisələrində maliyyələşmənin başlıca mənbəyi nədir?

• əldə edilən pul gəliri
• ümumi məhsul istehsalı
• xarici investisiyalar
√ əldə edilən mənfəət
• dövlət vəsaiti

324. ASK-da kreditin başlıca növü hansıdır?

• məhdud müddətli
√ qısa, orta və uzun müddətli
• güzəştli
• müddətsiz
• müddətli

325. ASK-da islahatların inkişafı maliyyə-kredit münasibətlərinə necə təsir etmişdir?

• sistem ləğv olmuşdur
• əhəmiyyəti aşağı düşmüşdür
• rolu azalmışdır
• təsiri olmamışdır
√ münasibətlər yeniləşmişdir

326. ASK-da qiymətin bölüşdürmə funksiyası vasitəsi ilə əsasən nə yerinə yetirilir?

• əmək sərfi bölüşdürülür
• istehsal xərci bölüşdürülür
• əmək haqqı bölüşdürülür
• maya dəyəri bölüşdürülür
√ material resursları bölüşdürülür

327. ASK-da qiymətin uçot və ya ölçü funksiyası ilə nə müəyyən olunur?

• satış qiyməti
• istehsal xərci
√ dəyər göstəriciləri
• maya dəyəri
• rentabellik



328. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə iqtisadi mexanizmin qiymət, maliyyə, kredit, vergi və s. prosesləri nədir?

√ tarazlaşdırmalardır
• istiqamətlərdir
• təmərküzləşdirmələrdir
• intensivləşdirmələrdir
• ixtisaslaşdırmalardır

329. İqtisadi mexanizm ASK-nın inkişafı ilə əlaqədar nəyin nəzərə alınmasını təmin etməlidir?

• torpaqların genişlənməsini
• tədarük sistemini
• təchizat üsullarını
√ istehsalın bütün xüsusiyyətlərini
• kadr hazırlığını

330. ASK-nin iqtisadi mexanizmi nədir?

√ iqtisadi vasitələrin məcmusudur
• nəzarətin əsasıdır
• satış formalarıdır
• istehsal üsuludur
• tədarük sistemidir

331. ASK-nin maddi-texniki bazasının inkişafı üçün əsaslı vəsait qoyuluşundan necə istifadə edilməlidir?

• fasiləli
√ səmərəli
• mövsümi
• nəzarətsiz
• fasiləsiz

332. ASK-da maşın-mexanizmlərdən səmərəli istifadə etmək üçün onlar necə olmalıdır?

√ universal
• təmirli
• sərbəst
• əlaqəli
• tam hazır

333. ASK-da maşın-mexanizmlər alınarkən onların nəyə uyğun olunması nəzərə alınmalıdır?

√ məhsulun xüsusiyyətinə
• torpağa
• maya dəyərinə
• əmək haqqına
• havaya

334. ASK maddi-texniki bazası möhkəmləndirilərkən nəyin inkişafı əsas götürülməlidir?

√ elmi-texniki tərəqqinin
• əmək sərfinin
• rentabelliyin
• əməyin
• istehsalın

335. ASK maddi-texniki bazasının inkişafı bir-birini tamamlasada onların təkmilləşdirilməsi necə olmalıdır?

• cəm halında
• bərabər səviyyədə



√ müxtəlif
• eyni
• nisbi

336. Torpaqların məhsuldarlığının müxtəlifliyi ərazilər üzrə nəyin müxtəlif səviyyədə sərfinə səbəb olur?

• zərərin
• satış qiymətinin
√ əmək və vəsaitin
• qiymətin
• mənfəətin

337. ASK-nin maddi-texniki bazanın hər hansı elementi olmadıqda nəyin aşağı düşməsi baş verir?

• əmək haqqının
• əmək sərfinin
√ istehsal-iqtisadi göstəricilərin
• istehsal xərcinin
• maya dəyərinin

338. ASK-nin maddi-texniki bazası hesablanarkən nəyin birliyi həyata keçirilməlidir?

√ istehsal vasitələrinin
• mənfəətin
• gəlirlərin
• istehsalın həcminin
• istehlak şeylərinin

339. ASK müəssisələrinin maddi-texniki bazasının düzgün formalaşdırılması üçün nə təkmilləşdirilməlidir?

√ təchizat sistemi
• tədarük formaları
• satış üsulları
• kadr hazırlığı
• istehsalın quruluşu

340. Müasir dövrdə ASK-nin maddi-texniki bazası məhsullar güvvələrin, istehsal vasitələrin və nəyin cəmindən ibarətdir?

• dövrüyyə fondunun
• sosial şəraitin
√ maddi elementlərin
• əkin sahələrinin
• əhalinin

341. ASK sistemində mexanikləşmə səviyyəsinin yüksəlməsi, əl əməyinin azalması, istehsal xərcinin aşağı salınması nəyin yüksəlməsini
təmin edir?

√ iqtisadi səmərəliliyi
• əmək haqqını
• ixtisaslaşmanı
• əsaslı vəsait qoyuluşunu
• istehsal xərcini

342. ASK-nın müasir inkişafı şəraitində xammal istehsalı sahəsində mexanikləşmənin hansı səviyyəsi üstündür?

√ qismən mexanikləşmə
• elektrikləşdirmə
• qismən avtomatlaşdırma
• avtomatlaşma
• kompleks mexanikləşmə



343. ASK-da məhsul istehsalının ayrı-ayrı proseslərinin mexanikləşməsi, lakin əl əməyinin üstün olması nəyi əks etdirir?

√ qismən mexanikləşməni
• əmək məhsuldarlığını
• avtomatlaşdırmanı
• kompleks mexanikləşməni
• əmək sərfini

344. Aşağıdakılardan hansı ASK sistemində əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyə mənbəyinə aid deyil?

√ iqtisadi münasibətlər
• kredit resursları
• əsas fondların ləğv edilməsindən daxil olmalar
• əsas fondlardan amortizasiya
• mənfəətdən ayırmalar

345. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu öz təyinatına görə hansı hissələrə bölünür?

• istehsal-təşkil
• təmir-tikinti
√ istehsal – qeyri-istehsal
• texniki-texnoloji
• iqtisadi-sosial

346. ASK-nın maddi-texniki bazasının ehtiyatları nəyin ən mühüm istiqamətləri üzrə cəmləşdirilməlidir?

√ elmi-texniki tərəqqinin
• əmək sərfinin
• işçi qüvvəsinin
• əmək ehtiyatının
• istehsal xərcinin

347. ASK-nın sürətlə inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə maddi-texniki baza yaradılarkən nəyin təmin edilməsi üçün tələb olunan
keyfiyyətdə və miqdarda ehtiyat yaradılmalıdır?

√ bütün texnoloji proseslərin
• istehsalın
• istehsalın strukturunun
• əməyin təşkilinin
• texnologiyanın

348. ASK maddi-texniki bazası müəyyən edilərkən bütün istehsal vasitələrinin nəyi nəzərə alınmalıdır?

• dinamikası
• dəyişilmə meylləri
√ əlaqə və birliyi
• təmərküzləşməsi
• ixtisaslaşması

349. ASK-nın maddi-texniki bazası məhsuldar qüvvələrinin, maddi elementlərin və istehsal vasitələrinin nəyindən ibarətdir?

• yeniləşməsindən
• strukturundan
• dəyişilmə səviyyəsindən
• dinamikasından
√ onların cəmindən

350. ASK-nin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi əsaslı vəsait qoyuluşunun nəyindən asılıdır?



• əmək haqqından
√ həcimindən
• strukturundan
• dinamikasından
• maya dəyərindən

351. ASK-da mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə edildikdə nəyə nail olunur?

• heç nə olmur
√ yüksək nəticələrə nail olunur
• maya dəyəri yüksəlir
• istehsal xərci azalır
• nəqliyyat vasitələri artır

352. ASK-nin maddi-texniki bazasına onun sərəncəmında olan bütün maddi-texniki ehtiyatlar, yəni torpaq, su və daha nə daxildir?

• əmək ehtiyatı
√ meşə ehtiyatı
• suvarma sistemləri
• nəqliyyat
• mexaniki vasitələr

353. Maddi-texniki bazadan düzgün istifadənin həyata keçirilməsi üçün onlardan necə istifadə edilməlidir?

• əlaqəsiz
√ səmərəli
• plana əsasən
• əhatəli
• ayrı-ayrı

354. ASK-nin maddi-texniki bazası maddi elementlər və istehsal vasitələri və habelə nəyin cəmindən ibarətdir?

• işçi qüvvəsinin
• nəqliyyat vasitələrinin
√ məhsuldar qüvvələrinin
• əsas fondun
• dövriyyə fondunun

355. ASK-da mexanikləşmiş işlərin həcminin yerinə yetirilən işlərin ümumi həcminə nisbəti nəyi əks etdirir?

• iqtisadi səmərəliliyi
• əmək sərfinin səviyyəsini
• əmək məhsuldarlığının səviyyəsini
√ mexanikləşmə səviyyəsini
• intensivləşmə səviyyəsini

356. ASK-da əl əməyinin və istehsal xərcinin azaldılmasını və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin başlıca amili və şərti nədir?

• əmək sərfinin azalması
√ istehsalın intensivləşməsi
• istehsalın ixtisaslaşması
• pul gəlirinin çoxaldılması
• mexanikləşmənin artması

357. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşunun istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı vəsaitlər arasında bölgüsü istehsalın inkişafına və sosial
problemlərin həllinə nə etməlidir?

√ eyni şərait yaratmalıdır
• təsir etməlidir
• təsir etməməlidir



• istehsal artmamalıdır
• sosial inkişafı azaltmalıdır

358. Əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına maya dəyərinin azalan hissəsinin əsaslı vəsait qoyuluşuna nisbəti nəyi göstərir?

√ vəsaitin səmərəliliyini
• mənfəətin artmasını
• maddi marağı
• əmək haqqının səviyyəsini
• zərərin çoxalmasını

359. ASK-da istehsal prosesinin zonal xüsusiyyətə və mövsümü xarakterə malik olması maddi-texniki bazadan istifadə ilə nə kimi əlaqəsi
var?

√ istifadəyə təsir edir
• nisbətən təsir edir
• təsir etmir
• nisbətən əlaqəsi var
• əlaqəsi yoxdur

360. ASK-nın maddi-texniki bazasına daxil olan məhsuldar və iş heyvanları, çoxillik əkmələr başlıca olaraq nə əsasında inkişaf etdikləri
nəzərə alınmalıdır?

√ bioloji qanunlar
• iqtisadi qanunlar
• sərbəst
• ekstensiv
• intensiv

361. ASK-da maddi-texniki bazaya necə qiymət verilir?

√ bütöv bir sistem kimi
• mexanikləşmə səviyyəsi kimi
• istehsal vasitəsi kimi
• istehsal amili kimi
• intensivləşmə amili kimi

362. ASK-da əsaslı vəsait qoyuluşu başlıca olaraq nəyin inkişafını təmin edir?

√ təkrar istehsalın
• işçi qüvvəsinin
• əmək haqqının
• əməyin təşkilinin
• nəqliyyatın

363. ASK-nin maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması nədən asılıdır?

• əmək sərfindən
• əmək haqqından
√ əsaslı vəsait qoyuluşundan
• təsərrüfatların rəhbərindən
• işin təşkilindən

364. ASK-da nəyə əsasən müxtəlif maşın-mexanizm və avadanlıq sistemi yaradılır?

• zonalarda insanların həvəsinə
√ zonaların xüsusiyyətinə
• zonaların ölçüsünə
• zonaların havasına
• zonaların təbiətinə



365. ASK-da inkişafa nail olmaq üçün istehsal prosesinin nəyi nəzərə alınmalıdır?

√ zonal
• texniki
• torpaqlar
• suvarma
• təşkili

366. ASK-nin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilərkən nəyə xüsusi fikir verilməlidir?

√ texnoloji istiqamətinə
• maya dəyərinə
• əmək haqqına
• təşkili formasına
• istehsal xərcinə

367. ASK-da torpaqdan səmərəli istifadə səviyyəsi nədən səmərəli istifadəni mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyur?

• mexanikləşmədən
• satış qiymətindən
• nəqliyyatdan
√ digər istehsal vasitələrdən
• əmək sərfindən

368. Torpaqların keyfiyyəti əsasən nəyə görə müəyyən edilir?

• suvarma imkanları
• becərmə üsulu
• eroziyaya uğraması
• istifadənin təşkili
√ münbitlik səviyyəsi

369. ASK-nin maddi-texniki bazasının inkişaf istiqaməti müəyyən edilərkən onu təşkil edən elementlərin nəyi nəzərə alınmalıdır?

√ xüsusiyyətləri
• istehsal xərci
• maya dəyəri
• sayı
• qiyməti

370. ASK-nin maddi-texniki bazasına qiymət verilərkən onun nəyi nəzərə alınmalıdır?

√ bir sistem olması
• təşkilati əsasları
• iqtisadi səviyyəsi
• texnoloji prosesi
• təchizat forması

371. İstehsal vasitələrinin hər hansı elementi çatmadıqda, digərləri artıq olsa belə maddi-texniki bazanın nəyi pozulur?

• heç nəyi
• fəaliyyəti
• genişləndirilməsi
• inkişaf istiqaməti
√ birliyi

372. ASK-nin maddi-texniki bazası meşə, su və hansı ehtiyatlardan ibarətdir?

√ torpaq ehtiyatı



• kredit ehtiyatı
• nəqliyyat vasitələri
• əmək ehtiyatı
• maliyyə vəsaiti

373. ASK-nin maddi-texniki bazadan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi nəyin yaxşılaşdırılmasından asılıdır?

• sığortanın
√ təchizatla təminatın
• maliyyələşmənin
• vergiqoymanın
• kreditləşmənin

374. ASK-nin maddi-texniki bazası məhsuldar qüvvələrin və maddi elementlərin və nəyin cəmindən ibarətdir?

• torpaq sahələrinin
• maya dəyərinin
• maliyyə vəsaitinin
• istehsal xərcinin
√ istehsal vasitələrinin

375. ASK müəssisələrində fiziki əmək tətbiq edilmədən bütün iş proseslərinin cihazlar vasitəsi ilə yerinə yetirilməsi nəyi əks etdirir?

• elektrikləşməni
• qismən mexanikləşməni
• kompleks mexanikləşməni
√ avtomatlaşmanı
• tam mexanikləşməni

376. ASK-da əl əməyinin maşınla, sadə və az məhsuldar maşınların daha məhsuldar maşınlar sistemi ilə əvəz olunması nəyi əks etdirir?

• əməyin mürəkkəbliyini
√ mexanikləşməni
• əmək sərfini
• istehsal xərcini
• maya dəyərini

377. ASK-da maddi-texniki bazanın inkişafının başlıca istiqamətindən biri nədir?

• istehsalın artması
√ istehsalın mexanikləşməsi
• istehsalın ixtisaslaşması
• istehsalın azalması
• əmək sərfinin azalması

378. ASK müəssisə və təşkilatlarında əsaslı vəsait qoyuluşunun başlıca maliyə mənbəyi nədir?

√ mənfəət
• kredit resursları
• amortizasiyalar
• əmək haqqı fondu
• pul gəliri

379. ASK-da sosial problemlər hansı təyinatlı vəsaitlər hesabına həll edilir?

√ qeyri-istehsal
• iqtisadi
• maddi maraq
• kreditlər
• istehsal



380. ASK-da istehsalın mövsümü xarakterə malik olması maddi-texniki resurslardan necə istifadəyə səbəb olur?

• məhsuldar
√ fasiləli və natamam
• fasiləsiz
• müvəqqəti
• intensiv

381. ASK maddi-texniki bazasının əsas istiqamətlərinin inkişafı eyni olsa da onların təkmilləşmələri necə aparılmalıdır?

• sərbəst
• eyni
√ müxtəlif
• sabit
• bərabər

382. ASK-da məhsul istehsalının artması kompleksə daxil olan müəssisə və sahələrinin maddi-texniki bazasının nəyi ilə əlaqədardır?

• dinamikası
√ möhkəmləndirilməsi
• keyfiyyətinin yüksəldilməsi
• istiqamətinin dəyişməsi
• təkmilləşdirilməsi

383. ASK-nın inkişafı maddi-texniki resursların nəyindən asılıdır?

• təşkili qaydasından
• strukturundan
√ təchizatdan və istifadəsindən
• dinamikasından
• ixtisaslaşmasından

384. Xəstəlik və zərəvericilərlə mübarizə üsulu nəyə əsasən seçilir?

• göstərişə əsasən
• heç bir üsul yoxdur
• əmrə əsasən
• rəhbərin göstərişinə əsasən
√ onların yayılma səviyyəsinə görə

385. Bitkiçiliyin xəstəliyi və zərərvericiləri bütün regionlarda eynidirmi?

• tamamilə eynidir
• nisbətən eyni olur
√ fərqli olur
• heç bir fərqi yoxdur
• tam oxşardır

386. Aqrokimyəvi xidmətin məhsulun keyfiyyətinə təsiri varmı?

• keyfiyyətlə əlaqəsi yoxdur
√ təbii keyfiyyəti saxlayır
• süni və təbii keyfiyyətlər azalır
• süni keyfiyyət yaradır
• təbii keyfiyyəti azaldır

387. Gübrələrdən istifadəni səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onların daşınması, saxlanılması, sahələrə verilməsi necə təşkil edilməlidir?

• necə mümkündür elə



• rəhbərin göstərişi əsasında
√ texnoloji tədbirlərə uyğun
• sahələrdə saxlanılmalıdır
• imkanlara uyğun

388. Gübrələrdən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onlar sahələrə veriləndə nə düzgün müəyyən edilməlidir?

• şumlama qaydası
• becərmə forması
• heç nə
• istehsalın təşkili
√ üsullar, metodlar, müddətlər

389. Gübrələnmə torpaqların fiziki və kimyəvi tərkibində nəyə səbəb olur?

• məhsuldarlıq azalır
• itkilər çoxalır
• heç nəyə
√ ciddi dəyişmələrə
• onların nisbəti dəyişir

390. Aqrokomyəvi xidmətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün nədən düzgün istifadə edilməlidir?

• mexanikləşmə
• suvarma
• əməyin təşkili
√ elmi-texniki tərəqqi
• əmək haqqı

391. Kənd təsərrüfatı xammalının artırılması və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün nə vaxtında yerinə yeririlməlidir?

• suvarma
• tozlanma
• mexanikləşmə
√ istehsala xidmətlər
• becərmə

392. ASK sistemində məhsul istehsalı və satışına çəkilən ümumi xərcin tərkibində nəqliyyat xərci neçə faiz təşkil edir?

• 20%-ə qədər
• 35%-ə qədər
• 15-20%
• 30-35%
√ 25-30%

393. ASK-da istehsala xidmət növlərindən biri də aşağıdakılardan hansıdır?

√ meliorasiya-irriqasiya
• maddi maraq
• satış
• tədarük
• təchizat

394. ASK-da aqrokimyəvi xidmət nə əsasında həyata keçirilir?

√ müqavilə münasibətləri
• inzibati orqanların sərəncamı
• nazirliyin əmri
• təklif və tövsiyələr



• normativ-hüquqi sənədlər

395. ASK-da nisbi münbitlik necə hesablanır?

• gəlirlərlə
• əmək şərti ilə
• maya dəyəri ilə
√ xərc vahidinə düşən məhsulla
• zərərlə

396. ASK-da yararlı torpaqlardan istifadənin səmərəliliyi hansı göstəricilərlə müəyyən edilir?

• natura ilə
• əmək çəkisi ilə
• müxtəlif qiymətlərlə
√ natura və dəyərlə
• dəyər ilə

397. ASK-da yararlı torpaq hansılardır?

• çoxillik əkmələr
√ bunların hamısı
• yalnız əkin yeri
• biçənək, örüş, otlaqlar
• əkin yeri və dincə qoyulan sahələr

398. Aşağıdakılardan hansı torpağın məhsulvermə imkanlarını artırmır?

• aqrotexniki qulluq
• torpağın qorunması
• suvarma
• gübrələnmə
√ idarəetmə

399. Kənd təsərrüfatında istehsal xidmətlərinin neçə növü mövcuddur?

• 4 növü
• 7 növü
√ 5 növü
• 6 növü
• 3 növü

400. Azərbaycanda bitkiçilik məhsulları istehsalı hansı şəraitə malikdir?

• heç bir şəraitə
• bunların heç birinə
√ suvarma və dəmyə
• təkcə dəmyə
• yalnız suvarma

401. Aqrokimyəvi xidmətin başlıca istiqaməti aşağıdakılardan hansıdır?

• istehsalın təşkili
• istehsalın mexanikləşməsi
• intensiv inkişaf
√ xəstəlik və zərəvericiliklərlə mübarizə
• inkişafın ixtisaslaşması

402. Gübrələrin sahəyə verilməsi üsulları, metodları və müddətləri regionlar üzrə eynidirmi?



√ kəskin fərqlidir
• nisbətən eynidir
• eynidir
• eyni olmalıdır
• buna ehtiyac yoxdur

403. Torpağın aqrotexniki normalarla gübrələnməsi nəticəsində nə baş verir?

• maya dəyəri yüksəlir
• rentabellik aşağı düşür
• məhsuldarlıq sabitləşir
• heç nə olmur
√ məhsuldarlıq artır

404. Torpaqların münbitliyinin səviyyəsi və məhsuldarlıq nəyin həyata keçirilməsi üçün nəzərə alınmalıdır?

• suvarmanın
• mexanikləşmənin
• əmək təşkilinin
√ gübrələnmənin
• becərmənin

405. İstehsalın inkişafı üçün həyata keçirilən aqrokimyəvi, suvarma, texniki təmir, nəqliyyat, tikinti və s. nəyi təşkil edir?

√ istehsala xidməti
• mexanikləşməni
• əməyin təşkilini
• gəlirlərin artımını
• mənfəətin çoxalmasını

406. Torpağın meliorasiyası nədir?

• suvarma sistemi
√ kompleks yaxşılaşdırma
• əkin sistemi
• becərmə üsulları
• eroziya sistemi

407. Aqrokimyəvi xidmət məhsul istehsalı itkisinin qarşısının alınması ilə yanaşı nəyin saxlanılmasını təmin edir?

• təbii münbitliyin
• iqtisadi səmərəliliyin
• münbitliyin
• məhsuldarlığın
√ təbii keyfiyyətin

408. ASK-da mütləq münbitlik necə müəyyən edilir?

• əmtəəlik məhsulla
• məhsulun həcmi ilə
• əmək şərti ilə
• keyfiyyətlə
√ sahə vahidindən alınan məhsulla

409. Torpağın hansı münbitliyi vardır?

• təbii və süni
√ təbii, süni və iqtisadi
• yalnız təbii
• süni



• iqtisadi

410. Torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin artırılmasına başlıca olaraq aşağıdakılardan nə daha çox təsir göstərir?

• kanalların təmizlənməsi
• eroziyanın zəiflənməsi
• şoranlıqla mübarizə
√ münbitlik
• şumlama

411. Xammal istehsalının çoxaldılması və itkilərin azaldılmasında həlledici rol oynayan torpaqların gübrələnməsi, xəstəlik və zərərvericilərlə
mübarizə xidməti nəyi təşkil edir?

• iqtisadi əlaqələri
• satış xidmətini
√ aqrokimyəvi xidməti
• maddi marağı
• sosial münasibətləri

412. Xəstəlik və zərərvericilər geniş yayıldıqda mübarizə necə aparılmalıdır?

• əl ilə
√ maşın mexanizmlə
• göstərişə əsasən
• tövsiyəyə uyğun
• təyarə ilə

413. Bitkiçilikdə xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə hansı üsüllarla aparılır?

• heç bir üsulla
• mübarizə mütəxəssislər tərəfindən aparılır
√ əl ilə, maşınlarla, təyyarələrlə
• əmrə əsasən
• necə bacarırlar, helə də aparırlar

414. Məhsulların müxtəlif şəraitdə istehsalı onların xəstəlik və zərərvericilərə tutulmasına necə təsir edir?

√ müxtəlif formada tutulur
• xəstəliyə tutulmur
• zərərvericilərə tutulmur
• dəmyədə xəstəlik olmur
• eyni səviyyədə tutulur

415. Aqrokimyəvi xidmət itkilərin qarşısının alınmasında nə kimi əhəmiyyətə malikdir?

• əlaqəsi yoxdur
• nisbi əlaqəyə malikdir
√ həlledici rolu vardır
• müxtəlif göstəricilərdir
• çox az təsir edir

416. Torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq torpaqlara verilən gübrələrin təsiri arasında fərq olurmu?

• fərq olmur
√ kəskin fərq olur
• nisbi eynilik olur
• heç nə olmur
• fərq olmamalıdır



417. Məhsuldarlığın artması nəticəsində məhsul vahidi hesabına əmək və vəsait sərfində nə baş verir?

• onlar yüksəlir
• onlar kəskin olaraq çoxalır
√ onlar xeyli azalır
• heç nə olmur
• nisbi vəziyyət dəyişmir

418. Torpaqlara gübrələr nəyə əsasən verilməlidir?

• məhsula görə
• mexanikləşmə ilə
√ aqrotexniki norma ilə
• necə gəldi
• məhsuldarlıq əsasında

419. Məhsul istehsalının artırılması üçün xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə, gübrələnmə və s. nəyi təşkil edir?

• intensivləşməni
• yardımçı işləri
• mexanikləşməni
√ aqrokomyəvi xidməti
• ekstensiv inkişafı

420. ASK sistemində xammal, son məhsul istehsal resursları əsasən hansı nəqliyyat növü ilə daşınır?

• yalnız avtomobil
• ən çox qoşqularla
√ avtomobil və traktor qoşquları ilə
• dəmiryolu nəqliyyatı ilə
• ən çox qatarla

421. Azərbaycan Respublikasının ASK-də kənd təsərrüfatı xammalının, istehsal resurslarının daşınması xidməti harada baş verir?

• yalnız ölkə daxilində
• yalnız beynəlxalq marşrutlarda
√ bunların hamısında
• ölkəmizdə yükdaşıma xidməti yoxdur
• yalnız xarici ölkələrdə

422. ASK-da aqrokimyəvi xidmətin iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edilərkən nəyin aqrokimyəvi xidmət xərcinə nisbətindən istifadə olunur?

• istehsal olunan məhsulun
• maya dəyərinin
√ alınan əlavə mənfəətin
• əmək şərtinin
• istehsal xərcinin

423. Bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərdən qorunmasında və bu yolla istehsalın artırılmasında nəyin əhəmiyyəti böyükdür?

• torpağın şumlanmasının
• əməyin təşkilinin
• istehsalın stimullaşdırılmasının
√ aqrokimyəvi xidmətin düzgün təşkilinin
• əkinlərin suvarılmasının

424. ASK-da iqtisadi münbitliyə qiymət verilmənin hansı göstərici əsas götürülür?

• zərərlik münbitliyi
• orta səviyyə



√ mütləq və nisbi münbitlik
• mənfi münbitlik
• gəlirlik səviyyəsi

425. Torpağın iqtisadi münbitliyi nədir?

√ təbii və süni münbitliyin əlaqəsi
• əmtəəlik məhsul istehsalı
• pul gəlirinin çoxalması
• zərərliyin yüksəlməsi
• məhsulun artması

426. ASK-da əkin dövriyyəsi sistemi nədir?

√ əkin sahəsinin seçilməsi
• məhsuldar bitkilərin seçilməsi
• mexanikləşmənin aparılması
• suvarmanın aparılması
• bitkilərin yerləşdirilməsi

427. ASK müəssisələrinə aqrokimyəvi xidmət işləri kim tərəfindən göstərilir?

• kənd təsərrüfatı nazirliyi
√ xüsusi xidmət təşkilatları
• elmi institutlar
• yerli icra orqanları
• bələdiyyələr

428. Xammal istehsalının artırılmasında, keyfiyyətin yüksəldilməsində və itkilərin qarşısının alınmasında aşağıdakılardan hansının
əhəmiyyəti daha böyükdür?

• əməyin təşkili
√ istehsal xidmətlərinin
• nəqliyyat xidmətlərinin
• tikinti xidmətlərinin
• istehsalın genişləndirilməsi

429. Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin yüksəlməsi məhsul vahidinə əmək və vəsait sərfinə necə təsir göstərir?

• keyfiyyətlə əmək və vəsaitin əlaqəsi yoxdur
• onlar sabit qalır
• təsiri yoxdur
• onlar kəskin olaraq artır
√ onları aşağı salır

430. Keyfiyyəti aşağı olan xammaldan hansı növ son məhsul istehsal etmək olar?

• yüksək keyfiyyətli
• zərərli
√ aşağı
• baha
• ucuz

431. Kənd təsərrüfatı məhsulların satış qiyməti ilə keyfiyyəti arasında əlaqə və asıllıq varmı?

• asılılıq yoxdur
√ qiymət keyfiyyətdən asılıdır
• keyfiyyətin əhəmiyyəti yoxdur
• keyfiyyət əmək haqqından asılıdır
• müxtəlif göstəricilərdir



432. Məhsul satışı ilə əlaqədar fəaliyyətdə olan qiymət mexanizmi necədir?

• sadədir
• pis deyil
√ mürəkkəbdir
• əlverişlidir
• çox sadədir

433. Xammal istehsalçıları texniki bitki məhsullarını hansı müəssisəyə satır?

• tədarük
• nəqliyyat
√ emal
• əhali
• kommersiya

434. ASK-nin xammal və son məhsullarının ucuzlaşdırılması üçün istifadə edilən resursların və göstərilən xidmətlərin dəyərini necə azaltmaq
olar?

• qiymətlər dəyişdirilməlidir
• qiymətlər artırılmalıdır
• qiymətlər sərbəstləşməlidir
• qiymətlər sabitləşməlidir
√ qiymətləri azaldılmalıdır

435. ASK-da istehsal olunan son məhsullar hansı qiymətlərlə satılır?

• sərbəst
√ pərakəndə və topdansatış
• müqavilə
• müqayisəli
• sifariş

436. ASK-da istehsal olunan xammal və son məhsulun səmərəliliyinin artırılması nə ilə bağlıdır?

√ satışın düzgün təşkili
• əmək haqqının artırılması
• texnologiyanın düzgün təşkili
• əmək sərfinin düzgün olması
• xərci nəzərə alınması

437. Kənd təsərrüfatı məhsulları təşkilatlar, müəssisələr tərəfindən necə tədarük olunur?

• sərbəst
• sifariş əsasında
• tam azad halda
• normativlərə əsasən
√ müqavilə əsasında

438. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükündə hansı qaydadan istifadə olunur?

• vahid formadan
• sifariş əsasında
• göstərişlər əsasında
√ müxtəlif formadan
• planlı qaydada

439. Ölkənin tələbatının təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması üçün istehsal olunan əsas növ məhsulları nəyi səmərəli təşkil etməlidir?



• istehsal xərci
• əmək haqqını
√ tədarük, emal, satışı
• suvarma işləri
• əmək sərfi

440. Pambıq xammalı kifayət qədər istehsal edildiyi halda emal sənayesində istehsal dövrü nə qədər davam edir?

• 10 ay
• bütün il
• 5-7 ay
√ 6-8 ay
• 8-10 ay

441. ASK-da istehsal olunan xammal hansı qiymətlər vasitəsi ilə reallaşdırılır?

• yalnız müqavilə
√ müxtəlif qiymətlərlə
• yalnız topdansatış
• yalnız pərakəndə
• yalnız sifariş

442. Kooperativlər, ictimai təşkilatlar, əhali, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən tədarük olan məhsullar hansı qiymətlərlə reallaşır?

• plan qiyməti ilə
√ sərbəst qiymətlərlə
• sifariş qiymətlə
• topdansatış qiymətlə
• pərakəndə qiymətlə

443. Dövlət tərəfindən tədarük olan məhsulların həcmi necə tənzimlənir?

• sərbəst qaydada
• müəyyən edilmir
• normalara əsasən
√ əvvəlcədən verilən sifariş əsasında
• müqavilə olmadan

444. Hazırda kənd təsərrüfatı xammalı istehsal edənlər, tədarükünü aparanlar, emalını təşkil edənlər məhsulun tədarükü üçün maraqlıdırlar.
Nə üçün?

• əlaqələr pozulur
√ mövcud qaydalar onları təmin edir
• pul gəliri azalır
• tədarük çoxalır
• tədarük azalır

445. Tez xarab olan məhsullar vaxtında tədarük olmadıqda nə baş verir?

• mexanikləşmə pisləşir
√ itkilər çoxalır, keyfiyyət pisləşir
• maya dəyəri azalır
• maya dəyəri yüksəlir
• əmək sərfi aşağı düşür

446. Keyfiyyətin yüksəldilməsi məhsulların istifadə edilməsinin faydallığına təsir edirmi?

• əlaqəsi yoxdur
• faydalılığa təsir etmir
• faydalılıq aşağı düşür



√ faydalılıq yüksəlir
• faydalılıq sabit qalır

447. Keyfiyyətli məhsul istehsalı, tədarükü, emalı və satışının hansı mərhələsini əhatə edir?

• tədarük
• saxlama
√ bütün mərhələni
• satış
• emal

448. İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi əsas istiqaməti nədir?

• əmək haqqı
• əmək sərfi
√ keyfiyyət
• maya dəyəri
• istehsal xərci

449. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış qiyməti kimi maraqlandırmalıdır?

• tədarükçüləri
√ istehsal və tədarükçüləri
• mütəxəssisləri
• saxlama müəssisələri
• nəqliyyat işçilərini

450. Xammalın vaxtında və keyfiyyətli satışına ciddi təsir göstərən amil nədir?

• müqavilənin düzgün tərtib edilməməsi
√ sifarişə dair müqaviləyə əməl olunması
• sifarişin gec tərtib olunması
• sifarişin vaxtında verilməməsi
• elə amil yoxdur

451. Emal müəssisələrinə satılan məhsulların həcmi, keyfiyyəti və qiyməti nə əsasında müəyyən edilir?

√ sifariş əsasında
• emal zamanı
• istehsal dövrü
• daşınma mərhələsi
• satış dövrü

452. Kənd təsərrüfatı xammalı satışı forma və qaydaları istehsalçılarda nəyə şərait yaratmışdır?

• maya dəyərinin yüksəlməsinə
• səmərəliliyin aşağı düşməsinə
√ marağın yüksəlməsinə
• əmək haqqının azalmasına
• istehsal xərcinin artmasına

453. Kənd təsərrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda onun qiymətində nə baş verir?

• heç nə dəyişmir
√ qiymət aşağı düşür
• qiymət ləğv olur
• qiymət yüksəlir
• qiymət sabit qalır

454. İstehsal olunan məhsul vaxtında satılmadıqda nə baş verir?



• heç nə olmur
• əmək haqqı yüksəlir
√ itkilər çoxalır, keyfiyyət pisləşir
• maya dəyəri aşağı düşür
• məhsul bahalaşır

455. Məhsul satışına dair təsdiq edilmiş şərtlər istehsalçı və istehlakçının marağına necə təmin etməlidir?

• maraqla əlaqəsi yoxdur
• yalnız istehlakçının
• yalnız istehsalçının
√ eyni səviyyədə
• heç cür

456. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi texniki, texnoloji, sosial, iqtisadi, əmək, qiymət və s. amillərin hansından asılıdır?

√ bunların hamısı
• qiymət
• əmək və vəsait
• təkcə sosial-iqtisadi
• yalnız texniki-texnoloji

457. Məhsul istehsalı, tədarükü, satışı və emalının səmərəli fəaliyyəti nədən asılıdır?

√ məhsulun keyfiyyəti
• əmək haqqı
• əmək sərfi
• istehsal xərci
• maya dəyəri

458. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti nəyə uyğun olmalıdır?

• maya dəyərinə
• rentabelliyə
√ əmək və vəsait sərfinə
• əmək haqqına
• əmək sərfinə

459. Məhsulun keyfiyyətlə satışı nə ilə bağlıdır?

• maya dəyəri
• istehsal xərci
√ qiymət mexanizmi
• əmək haqqı
• əmək sərfi

460. Xammal istehsalçıları ərzaq məhsullarının əksər hissəsini harada reallaşdırır?

√ sərbəst satır
• pay verir
• satmır
• tədarükə verir
• emala verir

461. Kənd təsərrüfatı xammalının satışında istehsalçıların nəyi təmin edilməlidir?

√ sərbəstliyi təmin edilməli
• rentabellik aşağı salınmalı
• maya dəyəri yüksəldilməli



• əmək sərfi çoxaldılmalı
• əmək haqqı artırılmalı

462. Xammal düzgün reallaşmadıqda istehsalın iqtisadi səmərəliliyi sahəsində nə baş verir?

√ səmərəlilik aşağı düşür
• səmərəliliyə təsir etmir
• səmərəlilik sabit qalır
• səmərəlilik yüksəlir
• heç nə dəyişmir

463. Azərbaycanda tütün fermentasiya müəssisələrinin istehsal gücü nə qədərdir?

√ 48 min ton
• 30 min ton
• 40 min ton
• 35 min ton
• 50 min ton

464. Azərbaycan Respublikasında tərəvəzçilik-meyvəçilik, ət-süd və digər emal müəssisələrində yenidənqurmanın, müasirləşmənin, istehsal
güclərinin artırılması nəyə səbəb olmuşdur?

√ məhsulun artmasına, keyfiyyətin yaxşılaşmasına
• mexanikləşmənin azalmasına
• əmək haqqının artmasına
• kadr hazırlığının yüksəlməsinə
• son məhsul istehsalının azalmasına

465. ASK-da son nəticənin yüksəldilməsi başlıca olaraq nədən asılıdır?

• emalın gücünün azaldılmasından
• tikintinin genişlənməsindən
√ istehsal-emalın düzgün əlaqələnməsindən
• xidmətin səviyyəsindən
• sosial problemlərin yaranmasından

466. Emal müəssisələrinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi həlledici səviyyədə nədən asılıdır?

√ xammaldan
• əmək təşkilindən
• nəqliyyatdan
• mexanikləşmədən
• tikinti xidmətindən

467. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin səviyyəsi nə ilə tənzimlənir?

√ məhsul vahidinin əmək və vəsait sərfi
• iqtisadi mexanizm
• rentabellik
• mexanikləşmə səviyyəsi
• əmək məhsuldarlığı

468. ASK-da istehsal olunan xammal və son məhsulların qiymətlərinin artırılması düzgün hesab olunmur. Nə üçün?

• iqtisadi əlaqə pozulur
• rentabellik aşağı düşür
√ əhalinin həyat şəraiti pisləşir
• maya dəyəri artır
• istehsal xərci çoxalır



469. Məhsulların tədarükü ilə əlaqədar təsdiq olunmuş müqavilədə məhsulun həcmi, keyfiyyəti, tədarük vaxtı, məhsulun qiymətindən başqa
nə nəzərdə tutulur?

• istehsal xərci
• maya dəyəri
√ tərəflərin məsuliyyəti
• satış kanalları
• əmək sərfi

470. Kənd təsərrüfatı məhsullarının mövcud tədarük qaydaları məhsul istehsalçılarına öz məhsullarını reallaşdırmaqda nə verir?

√ tam sərbəstlik verir
• maya dəyəri bahalaşır
• pul gəliri çoxalır
• əmək sərfini azaldır
• mexanikləşmə artır

471. Tədarük prosesində buraxılan nöqsanlar itkilərin artmasına, qiymətin bahalaşmasına və keyfiyyətin pisləşməsilə yanaşı nəyə mənfi təsir
göstərir?

√ son məhsul azalır, qiyməti artır
• əmək haqqı artır
• məhsuldarlıq yüksəlir
• maya dəyəri azalır
• əmək sərfi çoxalır

472. Məhsulların tədarükündə buraxılan nöqsanlar hansı sahəyə daha çox zərər verir?

• satış sahəsinə
• saxlama sahəsinə
√ xammal istehsalı sahəsinə
• emal sahəsinə
• tədarük sahəsinə

473. Keyfiyyətin yüksəldilməsi məhsulların istifadə edilməsinin faydallığına təsir edirmi?

• əlaqəsi yoxdur
√ faydalılıq yüksəlir
• faydalılıq sabit qalır
• faydalılıq aşağı düşür
• faydalılığa təsir etmir

474. İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi əsas istiqaməti nədir?

• maya dəyəri
• istehsal xərci
• əmək haqqı
• əmək sərfi
√ keyfiyyət

475. Xammalın vaxtında və keyfiyyətli satışına ciddi təsir göstərən amil nədir?

• sifarişin vaxtında verilməməsi
• müqavilənin düzgün tərtib edilməməsi
• elə amil yoxdur
• sifarişin gec tərtib olunması
√ sifarişə dair müqaviləyə əməl olunması

476. Kənd təsərrüfatı xammalı satışı forma və qaydaları istehsalçılarda nəyə şərait yaratmışdır?



√ marağın yüksəlməsinə
• əmək haqqının azalmasına
• səmərəliliyin aşağı düşməsinə
• istehsal xərcinin artmasına
• maya dəyərinin yüksəlməsinə

477. Kənd təsərrüfatı xammalı vaxtında satılmadıqda onun qiymətində nə baş verir?

• heç nə dəyişmir
• qiymət ləğv olur
• qiymət yüksəlir
• qiymət sabit qalır
√ qiymət aşağı düşür

478. Aşağıdakı idarə və müəssisələrdən hansı xammalın tədarük işi ilə məşğul olmur?

• əhali, ayrı-ayrı şəxslər
√ təsərrüfatlararası müəssisələr
• kooperativlər, ictimai təşkilatlar
• idarə və müəssisələr
• dövlət və emal müəssisələri

479. ASK-da intensivləşmənin müəyyənləşdirilməsi üçün bir saıra nədən istifadə edilməsi tələb olunur?

√ iqtisadi göstəricilərdən
• vergi növündən
• maliyyə vəsaitindən
• kreditdən
• istehsal xərcindən

480. ASK-da intensivləşmə nəticəsində məhsul istehsalının artımı ilə yanaşı onun nəyinə real şərait yaranır?

• istehsalın azalmasına
• keyfiyyətin pisləşməsinə
• bahalaşmasına
√ ucuzlaşmasına
• sabitləşməsinə

481. ASK-da intensivləşməni xarakterizə edən göstəricilərin müəyyən edilməsi nəyi tələb edir?

• göstəricilərin növünü
• göstəricilərin keyfiyyətini
√ göstəricilərin düzgün müəyyən edilməsini
• göstəricilərin səviyyəsini
• göstəricilərin quruluşunu

482. ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar problemlər nəyi zəruri proses kimi qarşıya qoyur?

• maya dəyərinin yüksəldilməsini
√ intensiv inkişafı
• rentabelliyin aşağı düşməsini
• əmək haqqının çoxalmasını
• istehsal xərcinin artmasının

483. İstehsalın intensivləşməsi, sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi nəticəsində işçilərin sayı qanunauyğun olaraq nə olur?

• dəyişməz qalır
• strukturu dəyişir
• çoxalır
• sabitləşir



√ azalır

484. ASK sistemində intensivləşmə necə proses olub yüksək nəticələrə şərait yaradır?

• adi
√ mürəkkəb və çox cəhətli
• qarışıq
• çox sadə
• sadə

485. İntensivləşmənin yüksəldilməsinə ayrılan vəsait sahibkarlıq şəraitində hansı mənbədən ayrılır?

• büdcədən
• kredit hesabına
√ öz vəsaitindən
• icra hakimiyyətindən
• bələdiyyənin vəsaitindən

486. İntensiv inkişaf nə ilə çox ciddi bağlıdır ki, o sahibkarlığın yüksək nəticələrə nail olmasının əsasıdır?

√ iqtisadi səmərəlilik
• tənzimlənmə
• infrastruktura
• kompleks mexanikləşmə
• uçot-hesabat

487. İntensivləşmə ölkənin məhsul istehsalına tələbatın təmin edilməsinin nəyindən irəli gəlir?

• itkilərin azaldılması
• azaldılması
√ zərurəti
• bahalaşması
• ucuzlaşması

488. Müasir dövrdə ASK-nin inkişafına hansı yolla nail olmaq mümkündür?

√ intensivləşmə
• istehsal xərcinin azaldılması
• əmək haqqının artırılması
• ekstensiv inkişaf
• gəlirlərin çoxaldılması

489. ASK-da intensivləşmənin iqtisadi mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Məhsul istehsalının artırılmasından
√ Kapitalın eyni torpaq sahəsində cəmlənməsindən
• Kapitalın strukturunun təkmilləşdirilməsindən
• Kapitalın torpaqlar arasında bölüşdürülməsindən
• İstehsalın strukturunun dəyişilməsindən

490. ASK-da intensivləşmənin iqtisadi səmərəliliyi öz əksini nədə tapır?

√ Məhsul istehsalının çoxalmasında
• Satılan məhsulun çoxalmasında
• İstehsal xərcinin artmasında
• Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində
• Əmək şərtinin artmasında

491. əsas fondlarla istehsal xərci arasında nisbət müxtəlif olan təsərrüfatlarda fonda görə intensivlik səviyyəsi necə hesablanır?



• Əkin yerinin çoxalması ilə
√ Əsas fondların torpaq vahidinə nisbəti ilə
• Təsərrüfatın fondlarının dəyəri ilə
• Əkin yerinin quruluşu ilə
• Əsas fondların quruluşu ilə

492. ASK-da intensivlik səviyyəsini müəyyən edən ümumi və xüsusi təyinatlı müqayisələr hansı formaya malikdir?

√ dəyər və natura
• sabit
• dəyişən
• nisbi
• dinamik

493. ASK-da intensivləşmə müqayisə nəticəsində müəyyənləşdirilən hansı göstəricidir?

√ nisbi
• dinamik
• keyfiyyət
• mütləq
• dəyişən

494. ASK-da intensivləşmə əmək və vəsaitin hansı torpaq sahəsində cəmləşməsini və onlardan səmərəli istifadəni nəzərdə tutur?

• cəmi torpaqlarda
• əkin yerində
√ məqsədəuyğun hesab olunan sahədə
• kənd təsərrüfatına yararlı sahədə
• çoxillik əkmələrdə

495. İstehsalın keyfiyyətcə dəyişməsi, yenidən qurulması, müasirləşməsi, elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi istehsalın inkişafının hansı
istiqamətini əks etdirir?

• ekstensiv
• qarışıq inkişaf
• regional
• sosial-iqtisadi
√ intensiv

496. ASK-da elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi və onun nailiyyətlərinin tətbiqi nəyin inkişafına səbəb olur?

• əmək haqqının
• ixtisaslaşmanın
√ intensivləşmənin
• iqtisadi münasibətlərin
• ekstensiv inkişafın

497. ASK-da formalaşan çoxukladlı iqtisadiyyatın və sahibkarlıq formalarının ümumi inkişafının əsas istiqaməti nədir?

• sabitləşmə
√ intensivləşmə
• ixtisaslaşma
• təmərküzləşmə
• tənzimlənmə

498. ASK-da intensivləşmə istehsalın inkişafını və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin edən iqtisadi qanunların nəyindən irəli
gəlir?

√ tələblərindən
• öyrənilməsindən



• dərk olunmasından
• yeniləşməsindən
• yeniləşməsindən

499. ASK-nin intensiv inkişafı ilə kim məşğul olur?

• bələdiyyələr
√ sahibkarların özü
• mütəxəssislər
• elmi işçilər
• icra hakimiyyəti

500. Heyvandarlığın intensiv inkişafı üçün nəyə nail olunmalıdır?

√ Bunların hamısına nail olunmalıdır
• Yalnız cins tərkib yaxşılaşmalıdır
• Yalnız maddi-texniki baza möhkəmlənməlidir
• Yalnız yemçilik inkişaf etdirilməlidir
• İstehsalın və əməyin təşkili yaxşılaşmalıdır

501. İntensivləşmənin iqtisadi səmərəliliyi necə hesablanır?

• Ümumi məhsulun fonda nisbəti ilə
• Ümumi məhsulun gəlirinə nisbəti ilə
√ Ümumi məhsulun (gəlir, mənfəət) əmək sərfinə nisbəti ilə
• Ümumi məhsulun işçilərin sayına nisbəti ilə
• Ümumi məhsulun torpağa nisbəti ilə

502. əsas fondla cari istehsal xərci arasında nisbət müxtəlif olduğu şəraitdə intensivlik səviyyəsi cari istehsal xərci üzrə necə hesablanır?

• İstehsal xərcinin strukturunun dəyişməsi ilə
• İstehsal xərcinin azalması səviyyəsi ilə
√ Torpaq vahidinə düşən istehsal xərci ilə
• Torpaq sahəsinin artması ilə
• İstehsal xərcinin çoxalması ilə

503. Kənd təsərrüfatında intensivliyin ümumi səviyyəsi necə müəyyən edilir?

• Əldə edilən mənfəət ilə
• Təsərrüfatın gəliri ilə
√ Əsas fond və cari xərcinin cəminin torpaq vahidinə nisbəti ilə
• Torpağa düşən cəmi fondla
• Torpağa düşən cəmi xərclə

504. ASK-da intensivlik səviyyəsinin müəyyən edilməsində istifadə olunan müqayisələr hansı təyinata malikdir?

• qeyri-sabit
• dəyişən
• dinamik
√ ümumi və xüsusi
• sabit

505. Təsərrüfat, müəssisə və kollektivlərin birinin digərinə nisbətən intensivlik səviyyəsinin yuxarı, aşağı, zəif və s. olması nə ilə müəyyən
edilir?

√ müqayisə ilə
• mexanikləşmə ilə
• istehsal xərci ilə
• əmək sərfi ilə
• maya dəyəri ilə



506. ASK-da intensiv inkişaf şəraitində istehsal üsullarının dəyişdirilməsini, texnika və texnologiyanın yaxşılaşmasını nə tələb edir?

√ əmək və vəsait qoyuluşu
• təchizat formaları
• əməyin təşkili
• istehsalın strukturu
• satış üsulları

507. ASK-da istehsalın intensiv inkişafı nəyə əsaslanır?

• istehsal xərcinin azalmasına
• əmək haqqının artırılmasına
• kadr hazırlığına
√ əmək və vəsaitin vahid məqsədə cəmləşməsi
• əmək sərfinin aşağı salınmasına

508. ASK-da ekstensiv inkişaf şəraitində əmək və vəsait sərfi nəyə yönəldilir?

• kadr hazırlığına
• əmək sərfinin azalmasına
√ istehsal sahələrinin genişləndirilməsinə
• əhali yer dəyişmələrə
• əhalinin artmasına

509. Müasir dövrdə ASK-nın inkişafının başlıca istiqaməti nədən ibarətdir?

• ekstensiv inkişaf
√ intensiv inkişaf
• torpaqların artırılması
• işçilərin çoxaldılması
• texniki təmirin gücləndirilməsi

510. Müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarında yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə nail olmağın ümumi göstəricisi nədir?

• əmək haqqının artırılması
√ intensiv inkişaf
• rentabellik
• maya dəyərinin yüksəldilməsi
• xərclərin azaldılması

511. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq intensivləşmənin rolu və səmərəliliyində nə baş verir?

• sadələşir
• mürəkkəbləşir
• heç nə
• dəyişilməz qalır
√ yüksəlir

512. İntensivləşmə nəticəsində əmək məhsuldarlığının səviyyəsində nə baş verir?

• sabitləşir
• əmək sərfi azalır
√ yüksəlir
• dəyişilməz qalır
• azalır

513. ASK-da torpaq sahəsi, ona yönəldilən əsaslı vəsait, sərf olunan əmək arasındakı qarşılıqlı münasibətlər nəyi xarakterizə edir?

• istehsalın strukturunu



• maya dəyərini
• istehsal xərcini
√ istehsalın intensivləşməsini
• istehsalın istiqamətini

514. Aqrar islahatlar və sahibkarlığın inkişafı intensivləşmənin göstəricilərində nəyə şərait yaratmışdır?

• onların sayının artmasına
• onların sayının sabitləşməsinə
√ onların dəyişməsinə
• onların çoxalmasına
• onların azalmasına

515. Sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqə və mənafeylərin formalaşdırılmasının əsasını nə təşkil edir?

• istehsalın inkişafı
√ real tələbatlar
• istehsal xərci
• əmək haqqı
• istehsalın strukturu

516. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri necə formalaşır?

• adi qaydada
• iki-üç sahə üzrə
√ ayrı-ayrı sahələr üzrə
• sahələrin bölgüsü
• sahələrin birləşməsi

517. ASK-da istehsal olunan son məhsullar insanların nəyinə cavab verməlidir?

• gündəlik tələbatına
• həyat tərzinə
• heç nəyə
√ iqtisadi imkanlarına
• həyat şəraitinə

518. Aqrar-sənaye sahə komplekslərində istehsal olunan xammal nə zaman daha yüksək səmərə verir?

√ sənaye emalından çıxdıqdan sonra
• istehlak olunduqdan sonra
• daşındıqdan sonra
• satıldıqdan sonra
• tədarük olunduqdan sonra

519. Aqrar-sənaye sahə kompleksində başlıca əlaqələr aşağıdakılardan hansıdır?

• tədarük üzrə
√ istehlak və istehsal üzrə
• istehsalın tənzimlənməsi üzrə
• sosial problemlər üzrə
• texniki təchizat üzrə

520. İntensivləşmə nəticəsində əmək məhsuldarlığının səviyyəsində nə baş verir?

√ yüksəlir
• əmək sərfi azalır
• dəyişilməz qalır
• azalır
• sabitləşir



521. Müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarında yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə nail olmağın ümumi göstəricisi nədir?

√ intensiv inkişaf
• rentabellik
• maya dəyərinin yüksəldilməsi
• əmək haqqının artırılması
• xərclərin azaldılması

522. Əsas fondla cari istehsal xərci arasında nisbət müxtəlif olduğu şəraitdə intensivlik səviyyəsi cari istehsal xərci üzrə necə hesablanır?

• Torpaq sahəsinin artması ilə
• İstehsal xərcinin azalması səviyyəsi ilə
√ Torpaq vahidinə düşən istehsal xərci ilə
• İstehsal xərcinin çoxalması ilə
• İstehsal xərcinin strukturunun dəyişməsi ilə

523. ASK-da intensivləşmənin müəyyənləşdirilməsi üçün bir saıra nədən istifadə edilməsi tələb olunur?

• istehsal xərcindən
• vergi növündən
√ iqtisadi göstəricilərdən
• maliyyə vəsaitindən
• kreditdən

524. ASK-da intensivləşmə nəticəsində məhsul istehsalının artımı ilə yanaşı onun nəyinə real şərait yaranır?

• istehsalın azalmasına
• sabitləşməsinə
• bahalaşmasına
√ ucuzlaşmasına
• keyfiyyətin pisləşməsinə

525. Aqrar sahibkarlıq formalarında intensiv inkişafa nail olmaq üçün intensivləşmənin nəyi nəzərə alınmalıdır?

√ yeni xüsusiyyətləri
• təşkili qaydası
• dəyişməsi
• sabitləşməsi
• səviyyəsi

526. İntensivləşmə ASK-nin inkişafının bütün nəyini özündə cəmləşdirir?

√ şərtlərini
• sabit qalmasını
• dəyişkən olmasını
• dəyişilmə üsullarını
• planlarını

527. ASK-da ekstensiv inkişaf nədir?

√ İstehsal sahələrinin genişlənməsi
• məhsuldarlığın yüksəlməsi
• əkin sahəsinin azalması
• İstehsal strukturunun dəyişməsi
• İstehsal olunan məhsulun artması

528. Ayrı-ayrı konkret sahələrdə intensivlik səviyyəsi müəyyən edilərkən hansı təyinatlı müqayisədən istifadə olunur?

√ xüsusi



• nisbi
• sabit
• dəyişən
• ümumi

529. Təsərrüfatlarda intensivlik səviyyəsi müəyyən edilərkən hansı təyinatlı müqayisədən istifadə olunur?

• dəyişən
• sabit
√ ümumi
• mütləq
• nisbi

530. ASK sistemində torpaqdan, istehsal resurslarından, texnologiyadan, əsaslı vəsait qoyuluşundan intensivləşmənin nəyi asılıdır?

√ səviyyəsi
• hərəkət forması
• təşkili qaydası
• dinamikası
• dəyişilməsi

531. Məhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişləndirilməsi və obyektlərin artırılması hesabına nail olunması inkişafın hansı
istiqamətidir?

√ ekstensiv
• istehsalın ixtisaslaşması
• məqsədəuyğun
• intensiv
• istehsalın təmərküzləşməsi

532. ASK-da geniş təkrar istehsala hansı yollarla nail olunur?

• əhali artımı
• əməyin təşkili
√ intensiv və ekstensiv inkişaf
• torpaqların genişlənməsi
• maddi maraq

533. Torpaqların erroziyaya uğramasında hansı erroziyanın xüsusi çəkisi böyükdür?

√ su və külək
• əməyin təşkili
• yalnız suvarma
• yalnız külək
• mexanikləşmə

534. ASK sistemində elmi-texniki tərəqqinin inkişafı k/t-nın nəyə təsirini gücləndirir?

√ ətraf mühitə
• emal sahələrinə
• satış sahələrinə
• qiymətlərə
• əmək təşkilinə

535. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı işlədilən kimyəvi maddələr nəyin tərkibinə ciddi təsir göstərir?

√ torpaq və suyun
• keyfiyyətin
• toxumun
• yemin



• məhsulların

536. Aqrar sahədə işlədilən kimyəvi dərman və birləşmələr nəyin yaxşılaşmasına səbəb olur?

√ məhsulun keyfiyyətinin
• texnoloji prosesin
• suvarma rejiminin
• həyat şəraitinin
• əmək təşkilinin

537. Torpaq və suvarma zamanı texnoloji rejimə əməl edilməməsi nəyin azalmasına səbəb olur?

√ istehsalın
• qiymətin
• əmək haqqının
• rentabelliyin
• maya dəyərinin

538. Kənd təsərrüfatında xəstəliklərlə və zərərvericilərlə mübarizə məqsədi ilə istifadə olunan kimyəvi maddələrin ətraf mühitə zərər vurması
hansı səbəbdən baş verir?

√ dərmanlar verilərkən texnoloji proseslər pozulur
• dərmanların keyfiyyəti pisdir
• dərmanlar çox bahadır
• dərmanlar pis saxlanılır
• dərmanlar çox işlədilir

539. Son illər ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlərdən ən vacibi nədir?

√ ekoloji ekspertizanın təşkili
• meliorasiya işinin səmərəli təşkili
• eroziyaya qarşı mübarizə
• gübrələnmənin azaldılması
• kimyəvi dərmanların tətbiqinin azaldılması

540. Tərəvəz məhsullarına həddindən artıq gübrə verilməsi onların tərkibində insanlar üçün böyük təhlükə olan nəyin yaranmasına səbəb
olur?

√ nitrat çoxalır
• vitaminlər artır
• nitrat toplanmır
• məhsulun keyfiyyəti pisləşir
• heç nə yaratmır

541. Torpaq sahələrindən intensiv istifadənin sürətlənməsi nəyin baş verməsini artırır?

√ münbitlik azalır, eroziya artır
• maşınlardan istifadə pisləşir
• şoranlaşma azalır
• suvarma sistemi pozulur
• məhsuldarlıq yüksəlir

542. Kənd təsərrüfatında gübrələrdən, kimyəvi dərmanlardan düzgün istifadə edilməməsi nəyə səbəb olur?

√ ətraf mühit çirklənir
• məhsulun keyfiyyəti pisləşir
• iqtisadi səmərəlilik azalır
• torpağın məhsuldarlığı pisləşir
• məhsul istehsalı azalır



543. Bitki, heyvanat və mikroorqanizmlərin torpaq, iqlim, su ilə üzvü əlaqəli halda cəmiyyət üçün məhsul istehsal etdiyi sistem nədir?

√ ekoloji-istehsal
• ekstensiv
• istehsal-iqtisadi
• ekoloji məhsul
• intensiv

544. Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi k/t-ı ilə nəyin arasındakı əlaqəni dərinləşdirir?

√ təbiətlə
• tədarüklə
• satışla
• saxlama ilə
• emal müəssisəsi

545. Xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizədə aparılarkən istifadə edilən kimyəvi maddələr nəyin ucuzlaşmasına səbəb olur?

√ məhsulların
• əmək haqqının
• həyat şəraitinin
• qiymətin
• əmək sərfinin

546. Xəstəlik və zərərvericilərlə mübarizə zamanı işlədilən kimyavi maddələr nəyin artmasına şərait yaradır?

√ istehsalın
• əmək haqqının
• mexanikləşmənin
• əmək sərfinin
• istehsal xərcinin

547. Azərbaycan Respublikasında meliorasiya və irriqasiya işinin pis təşkil edilməsinə görə hazırda şoranlaşmış torpaq sahəsi nə qədərdir?

√ 1,5 milyon ha
• 2,3 milyon ha
• 1,3 milyon ha
• 1,0 milyon ha
• 2,0 milyon ha

548. Kənd təsərrüfatında kimyəvi birləşmələrin çox tətbiq edilməsi, onların səmərəsiz təşkili ölkəmizdə flora və faunaya bitki və heyvan
növlərinə necə təsir edir?

• bütün prosesə nəzarət edilir
• kimyəvi maddə az tətbiq olur
• onlarla əlaqəsi yoxdur
• çox zəif
√ flora və faunaya zərər vurur, bitki-heyvan məhv edilir

549. Azərbaycanda eroziyanın hansı növü vardır və onlar torpaqların neçə faizini əhatə edir?

• eroziya yoxdur
• yalnız su eroziyası 25-30%
• təkcə külək eroziyası, 30-40%
• eroziya zəifdir və 15-20% əhatə edir
√ külək və su eroziyası 65-70%

550. Regionlarda meliorasiya məqsədi ilə aparılan tədbirlərin ekoloji şərait nəzərə alınmadan yerinə yetirilməsi nəyə səbəb olur?

• suvarma şəraitinin pisləşməsini



• kanalların su axımının azalmasına
√ şoranlığın çoxalmasına və xəstəliklərin yaranmasına
• məhsuldarlığın artmasına
• eroziyanın qorunmasına

551. Bioloji qanunlar, inkişaf və iqtisadi qanunlarla əlaqədar olub ASK-nin nəyinin bütün səviyyəsində özünü göstərir?

• satış mərhələsində
√ idarə olunmasında
• istehsal prosesində
• planlaşmasında
• stimullaşmasında

552. Torpaqların iqtisadi münbitliyinin yüksəldilməsi nəyə şərait yaradır?

• mexanikləşməyə
• gəlirlərin azalmasına
• zərərliyin yüksəlməsinə
√ istehsalın artmasına
• suvarmaya

553. Torpaqlardan istifadənin intensivləşməsinin artması nəticəsində torpaq əmələgəlmə prosesi pozulur, digər tərəfdən nə azalır?

• suvarma
• heç nə azalmır
• qorunma
√ münbitlik səviyyəsi
• kimyalaşma

554. ASK-nin hansı sahəsi ətraf mühitlə daha sız bağlıdır?

√ istehsal
• infrastruktur
• tədarük
• satış
• emal

555. Aqrar sferada istifadə edilən kimyəvi maddələr düzgüz istifadə olunmaması nəyə səbəb olar?

√ ətraf mühitin çirklənməsinə
• maya dəyərinin azalmasına
• qiymətin aşağı düşməsinə
• iqtisadi artıma
• istehsalın azalmasına

556. Torpaqdan istifadə zamanı texnoloji rejimin pozulması nəyə səbəb olur?

• ekoloji tarazlığın bərpasına
√ ekoloji tarazlığın pozulmasına
• gəlirlərin çoxalmasına
• istehsalın artmasına
• maya dəyərinin ucuzlaşmasına

557. Azərbaycan ərazisinin neçə faizi müxtəlif səviyyədə eroziyaya məruz qalmışdır?

• .34
• .4
• .35
√ .46
• .27



558. Ölkənin torpaqlarından, meşələrindən, sularından, mineral resurslarından pis istifadə edilməsinin əsas səbəblərindən biri müəssisələrin
nəyinin təmin edilməməsidir?

• maddi-texniki bazasının
√ iqtisadi marağının
• nəqliyyat xidmətinin
• texniki təmirin
• tikinti işlərinin

559. Kənd təsərrüfatında gübrələrdən və kimyəvi maddələrdən düzgün istifadə edilməməsi insanlara və canlı aləmə nə edir?

√ ciddi zərər vurur
• təsiri hiss olunmur
• təsiri zəifdir
• təsir etmir
• heç bir zərəri yoxdur

560. ASK sistemində elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi təbiətlə kənd təsərrüfatı arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşməsinə və kənd
təsərrüfatının nəyə təsirinin artmasına səbəb olur?

√ ətraf mühitə
• məhsul istehsalına
• eroziyanın zəiflənməsini
• ekologiyanın yaxşılaşmasına
• torpaq sahələrinə

561. Torpaq və digər resurslardan istifadədə texnoloji rejimlərə ciddi əməl edilməməsi nəticəsində nəzərdə tutulan səviyyədə məhsul istehsalı
və nəyə nail olunmur?

• çirkli sahələr artır
• ekoloji vəziyyət yaxşılaşır
• ekoloji rejim gözlənilir
√ ekoloji tarazlıq pozulur
• atmosferaya zərər vurulur

562. İstehsal vasitələri istehsal edən və emalı həyata keçirən sahələr öz əlaqə və mənafeyini qurarkən hansı sahənin tələbatını nəzərə
almalıdır?

√ kənd təsərrüfatı
• sosial inkişaf
• ticarət
• texniki təmir
• nəqliyyat

563. Sahə komplekslərində istehsal-iqtisadi əlaqələr hansı tələbata uyğun tənzimlənir?

√ bazar münasibətləri ilə
• göstərişə əsasən
• tələbata uyğun
• plana əsasən
• tənzimlənmir

564. ASK-da istehsal olunan son məhsulların istehlak dəyərinin yüksəldilməsi üçün onun istehsalı ilə məşğul olan sahələrdə nəyə nail
olunmalıdır?

• əmək haqqının artmasına
• əməyin düzgün təşkilinə
• rentabelli olmasına
• maya dəyərinin azldılmasına
√ istehsal-iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsinə



565. ASK-da istehsal olunan məhsullar aşağıdakılardan hansından uyğun olmalıdır?

√ insanların zövqünə
• maya dəyərinə
• yüksək əmək haqqına
• yüksək zərərliyə
• gündəlik tələbata

566. ASK-da istehsal olunan ərzaq məhsulları nəyə təminat verməlidir?

• rentabelliyə
• heç nəyə
• ucuzlaşmasına
• səmərəliliyə
√ insanların sağlamlığına

567. Aqrar-sənaye sahə komplekslərində mövcud olan əlaqələr nəyin təmin edilməsini həyata keçirməlidir?

√ xərcə qənaət edilməli, mövsümlük azalmalı
• tikinti işləri genişlənməlidir
• əmək sərfi artmalı
• istehsal xərci və maya dəyəri yüksəlməli
• texniki xidmət yaxşılaşmalı

568. Aqrar-sənaye sahə komplekslərinə daxil olan sahələrin sosial-iqtisadi əlaqəsi müəyyən edilərkən onların nəyi nəzərə alınmalıdır?

• ixtisaslaşma vəziyyəti
√ spesifik xüsusiyyətlər
• iqtisadi səmərəlilik
• satış qaydaları
• intensivləşmə səviyyəsi

569. Aqrar-sənaye sahə komplekslərinə xammal istehsal edən, tədarük, emal, saxlama, satış, istehsala xidmət sahələrindən hansı daxil deyil?

√ hamısı daxildir
• satışdan başqa hamısı
• tədarük və emal
• satış və saxlama
• istehsala xidmət

570. Aşağıdakılardan hansı sahə komplekslərində spesifik xüsusiyyət hesab olunur?

√ istehsalın mövsümlüyü
• ixtisaslaşma
• kooperasiya
• inteqrasiya
• təmərküzləşmə

571. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri əhalinin tələbatını necə təmin edir?

√ bir və bir-neçə məhsulla
• baha məhsulla
• keyfiyyətli ərzaqla
• çoxlu məhsulla
• təmin etmir

572. ASK-da istehsal olunan məhsullar işçilərdə nəyə təminat verməlidir?

• istehsal xərcinə



• maya dəyərinə
√ maddi marağına
• əmək haqqına
• mənəvi marağına

573. ASK-da istehsal olunan müxtəlif çeşidli və yüksək keyfiyyətli məhsullar necə başa gəlməlidir?

• rentabelli
• yüksək qiymətlə
√ ucuz
• baha
• zərərlə

574. ASK-da istehsal olunan ərzaq və xalq istehlakı məhsulları hansı sahənin hesabına əldə edilir?

• bir sahənin
• heç bir sahənin
√ bir neçə sahənin
• iki sahənin
• üç sahənin

575. Aqrar-sənaye sahə komplekslərində istehsal olunan xammal aşağıdakılardan hansı məqsədə istifadə olunur?

√ bunların üçünə ayrılır
• yalnız ixraca sərf olunur
• sair tələbatı ödəyir
• istehsal məqsədinə istehlak olunur
• yalnız emal müəssisələrin

576. Aqrar-sənaye sahə komplekslərinə daxil olan müxtəlif xarakterli istehsal-xidmət müəssisələri arasında əlaqələr necə qurulmalıdır?

√ sərbəst qurulur
• tənzimlənmir
• planlı qaydada qurulur
• bələdiyyələr müəyyənləşdirirlər
• nazirlik müəyyən edir

577. Aqrar-sənaye sahə komplekslərində istehsal vasitələri və işçi qüvvəsinin istehsal prosesində iştirakı, istehsalın mövsümü xarakterə malik
olması, maliyyə-kredit, qiymət, vergi və s. onun nəyini müəyyən edir?

• iqtisadi səmərəliliyini
• sosial problemlərini
√ spesifik xüsusiyyətlərini
• əmək sərfini
• maya dəyərini

578. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri çoxlu sayda və müxtəlif funksiyalı istehsal-xidmət sahələrindən ibarət olmaqla onların arasında
mürəkkəb əlaqə və münasibət vardır. Onlar necə qurulmalıdır?

√ əlaqə bazar münasibətlərinə uyğunlaşmalıdır
• icra orqanları müəyyənləşdirir
• əlaqə mövcud deyil
• nazirlik tərəfindən müəyyən edilir
• əlaqəyə ehtiyac yoxdur

579. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri tələbatı neçə növ xalq istehlakı məhsulları ilə təmin edir?

√ bir və bir-neçə
• istehlak malları istehsal etmir
• məhdud növ



• çoxlu növ
• bir növ

580. ASK-da istehsal olunan son məhsulların səmərəliliyinin yüksəlməsi üçün onun yaradılmasında iştirak edən müəssisələrdə nəyə nail
olunmalıdır?

• elmi-texniki tərəqqiyə
• kadr hazırlığına
• əmək sərfinin yüksəlməsinə
• əmək haqqının artmasına
√ yüksək istehsal-iqtisadi nəticələrə

581. Aqrar-sənaye sahə kompleksləri hansı müəssisə və sahələr hesabına formalaşır?

√ istehsal-xidmət
• tikinti-təmir
• yalnız tədarük
• yalnız xammal
• yalnız emal

582. ASK-da son məhsullar hansı fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunur?

• xammal istehsal edən
• satış sahəsinin
• tədarük sahəsinin
• emal sahəsinin
√ bir-neçə sahənin

583. Mütərəqqi texniki-texnoloji tədbirlər və sosial-iqtisadi amillər nəticəsində məhsul istehsalının artımı nəyin yüksəlməsinə şərait yaradır?

√ iqtisadi səmərənin
• istehsal xərcinin
• maya dəyərinin
• qiymətin
• əmək haqqının

584. ASK-da texniki-texnoloji, sosial-iqtisadi tədbirlər nəyə yönəlməlidir ki, iqtisadi səmərəlilik yüksəlsin?

• maya dəyərinin artmasına
• texnoloji prosesin zəifləməsinə
√ istehsal xərcinin azalmasına
• əmək haqqının artmasına
• zərərliyin yüksəlməsinə

585. ASK-da nəyin yüksəldilməsi istehsal xərci və maya dəyərinin aşağı salınması ilə bağlıdır?

• əmək haqqının
• əmək sərfinin
• rentabelliyin
• qiymətin
√ iqtisadi səmərəliliyin

586. Son məhsulun dəyərindən amortizasiya ayırmaları, xammal və material xərci çıxdıqdan sonra qalan hissə nədir?

• zərər
• mənfəət
• ümumi məhsul
√ xalis məhsul
• ümumi gəlir



587. Kənd təsərrüfatı xammalının emalından əldə edilən xalis məhsulun dəyəri nəyin tərkibinə aiddir?

• istehsal xərcinə
• xalis məhsula
• əmək haqqına
• mənfəətin
√ son məhsula

588. Müəyyən dövr ərzində xammalın emalından alınan ərzaq və istehlak malları aşağıdakılardan hansına daxildir?

√ son məhsula
• əmək haqqına
• xalis gəlirə
• mənfəətə
• xalis məhsula

589. ASK-da ümumi məhsul nəyin cəmindən ibarətdir?

√ son və aralıq məhsul
• son və xalis məhsul
• xalis məhsul və rentabellik
• xalis gəlir və mənfəət
• son məhsul və mənfəət

590. ASK-da məhsulun əmtəəlik səviyyəsi necə müəyyən edilir?

• əmtəəlik məhsulun dəyəri ilə
• istehsalın həcminin artımı ilə
√ əmtəəlik məhsulun ümumi məhsula nisbəti ilə
• əmtəəlik məhsulun cəmi ilə
• əmtəəlik məhsulun qiyməti ilə

591. ASK-da ümumi məhsul nədir?

√ müəyyən dövr ərzində istehsal olunan məhsulların dəyəridir
• bölüşdürülən məhsuldur
• emal olunan məhsuldur
• tədarük olan məhsuldur
• istehsal edilərək satılan məhsuldur

592. ASK-nin istehsal-iqtisadi səmərəliliyi vasitəsi ilə məhsul istehsalının səmərəliliyinə nə baxımından qiymət verilir?

√ istehsal-texnoloji və iqtisadi mexanizm
• müqavilə münasibəti
• əmək münasibəti ilə
• vergi mexanizmi
• maliyyə-kredit mexanizmi

593. ASK-da xalis gəlir nədir?

• son məhsulun əmtəəlik hissəsidir
• ümumi xərcin artan hissəsidir
√ ümumi məhsulla istehsal xərcinin fərqidir
• rentabellik səviyyəsidir
• ümumi məhsulun satılan hissəsidir

594. ASK-da son məhsul nədir?

• məhsulun keyfiyyəti
• məhsulun istehlak dəyəri



√ ümumi məhsulla aralıq məhsulun fərqi
• istehsalın dinamik artımı
• əmtəəlik məhsulun səviyyəsi

595. ASK-da səmərə nəyi əks etdirir?

• əmtəəlik məhsulun artmasını
• gəlirlərin çoxalmasını
√ hər-hansı tədbirin nəticəsini
• rentabelliliyin yüksəlməsini
• məhsulun çoxalmasını

596. ASK-da iqtisadi səmərəlilik iqtisadi inkişafın başlıca problemi kimi mürəkkəb nədir?

√ ictimai-iqtisadi prosesidir
• iqtisadi əlaqədir
• qiymət formasıdır
• əmək müqaviləsidir
• istehsal münasibətidir

597. Müasir texniki-texnoloji proseslər, sosial-iqtisadi tədbirlər torpaqdan və əmlakdan necə istifadəyə şərait yaratmalıdır?

√ səmərəli
• əlaqəsi yoxdur
• tövsiyəyə uyğun
• göstərişə əsasən
• plana əsasən

598. Məhsul istehsalının istehsal xərci, maya dəyəri, qiyməti, keyfiyyəti və s. iqtisadi səmərəliliyin səviyyəsinə necə təsir göstərir?

√ müxtəlif
• sadə
• əlaqəli
• sabit
• eyni

599. ASK-da itkilərin çoxalması və keyfiyyətin pisləşməsi nəyin aşağı düşməsinə səbəb olur?

√ iqtisadi səmərəliliyin
• əmək sərfinin
• mexanikləşmənin
• məşğulluğun
• istehsal xərcinin

600. İstehsal prosesində sərf olunan xammal və materialların azalması nəyin çoxalmasına təsir edir?

• zərərliyinin
• əmək haqqının
• maya dəyərinin
• istehsal xərcinin
√ xalis məhsulunun

601. Kənd təsərrüfatı sahələrində yaradılan xalis məhsulun dəyəri nəyə daxildir?

√ son məhsula
• ümumi gəlirə
• mənfəətə
• istehsal xərcinə
• ümumi məhsula



602. ASK-da ümumi məhsuldan aralıq məhsulu çıxdıqdan sonra qalan hissə nəyi təşkil edir?

√ son məhsulu
• xalis məhsulu
• xalis gəliri
• istehsal xərcini
• mənfəəti

603. ASK-da əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin əsas göstəriciləri nədən ibarətdir?

√ fondverimi və fondtutumu
• fonddan istifadənin normalaşdırılması
• fondun strukturu
• fondun formalaşma mənbəyi
• fondun dinamik artımı

604. ASK-da ümumi məhsulun dəyəri müəyyən edilərkən hansı qiymət əsas götürülür?

√ müqayisəli qiyməti
• pərakəndə qiyməti
• nisbi qiyməti
• tarif qiymətləri
• topdansatış qiyməti

605. ASK-da iqtisadi səmərəliliyin səviyyəsinə qiymət verilərkən ona hansı miqyasda baxılır?

√ bunların hamısı
• sahələr
• təsərrüfat formaları, bölmələr
• bunları əhatə etmir
• xalq təsərrüfatı

606. ASK-da xalis məhsul istehsalının mənbəyi nədir?

√ xam məhsul istehsalı
• emal olunan məhsul
• məhsul itkisi
• məhsulun keyfiyyəti
• satılan məhsul

607. Məhsulun keyfiyyəti nə ilə müəyyən olunur?

√ istehlak norması ilə
• məhsulun istehsal xərcləri ilə
• əmtəəlik məhsulun çoxalması ilə
• əmtəəlik səviyyəsi ilə
• məhsul istehsalının artımı ilə

608. ASK-da xalis məhsul (ümumi gəlir) nədir?

√ yeni yaradılan dəyərdir
• cəmi məhsulun dəyəridir
• istehlak olunan dəyərdir
• reallaşan dəyərdir
• cəmi məhsuldur

609. ASK-da səmərəlilik nədir?

√ alınan nəticə ilə onu törədən səbəbin nisbəti
• rentabelliliyin dinamikası



• istehsal xərcinin azalması
• fondlarla təminatın yaxşılaşması
• əldə edilən gəlirin çoxalması

610. ASK-da geniş təkrar istehsalın inkişafının, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasının başlıca şərti, ehtiyat mənbəyi və maliyyə
imkanlarının mövcud olmasını nə əks etdirir?

√ ictimai səmərəlilik
• pul gəlirinin artması
• mənfəətin azalması
• iqtisadi münasibət
• istehsalın çoxalması

611. Məhsul istehsalının iqtisadi səmərəliyi istehsal xərci, maya dəyəri, keyfiyyəti ilə yanaşı nədən asılıdır?

√ qiymətdən
• suvarmadan
• becərmədən
• emaldan
• əmək sərfindən

612. ASK-da bir işçi, bir adam-saat hesabına məhsul çıxımının səviyyəsi nəyi əks etdirir?

√ əmək məhsuldarlığını
• rentabelliyi
• istehsal xərcini
• mexanikləşməni
• maya dəyərini

613. Nəyin yüksəlməsi istehsal xərci, keyfiyyət, qiymət və digər amillərdən asılıdır?

√ iqtisadi səmərəliliyin
• əmək haqqının
• fond veriminin
• zərərlik səviyyəsinin
• əmək sərfinin

614. Kənd təsərrüfatı istehsal prosesində texniki-texnoloji və təşkilatı amillərin düzgün həyata keçirilməməsi nəticəsində nə baş verir?

√ itkilər artır, keyfiyyət pisləşir
• istehsal xərci azalır
• maya dəyəri ucuzlaşır
• mənfəət artır
• gəlirlər çoxalır

615. Ümumi məhsul istehsalı prosesində amortizasiya ayırmalarının azalması nəyin artmasına səbəb olur?

√ xalis məhsulun
• son məhsulun
• mənfəətə
• əmək haqqının
• xalis gəlirin

616. Xammal və son məhsulların satışını aparan təşkilatların xalis məhsulunun dəyəri nəyə daxil olur?

√ son məhsula
• xalis gəlirə
• mənfəətə
• ümumi gəlirə
• xalis məhsula



617. ASK-dan kənarda istehsal sahələrinin ehtiyacını ödəyən məhsullar nəyin tərkibinə aid edilir?

√ son məhsulun
• xalis məhsulun
• aralıq məhsulun
• heç birinin
• ümumi məhsulun

618. ASK-da ümumi məhsulla nəyin fərqi son məhsulu təşkil edir?

√ aralıq məhsul
• rentabellik
• mənfəət
• xalis gəlir
• xalis məhsul

619. ASK-da dövriyyə vəsaitindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin əsas göstəricisi nədir?

√ vəsaitin dövriyyə müddətidir
• vəsaitin normalaşdırılmasıdır
• vəsaitin artım dinamikasıdır
• vəsaitin strukturudur
• vəsaitin həcmidir

620. ASK-da əmtəəlik məhsul nəyə deyilir?

√ satılan məhsul
• saxlanılan məhsul
• emal olunan məhsul
• tədarük olunan məhsul
• istehsal olunan məhsul

621. ASK-da iqtisadi səmərəliliyi əks etdirən ümumiləşdirilmiş göstərici nədir?

√ əmək məhsuldarlığı
• əsas fondların dəyəri
• mexanikləşmə
• istehsal xərci
• əmək haqqı

622. ASK-da xammal istehsalının, son məhsulun artımı, keyfiyyətin yüksəlməsi, itkilərin azaldılması nəyin çoxalmasına səbəb olur?

√ xalis məhsulun
• maya dəyərinin
• itkilərin
• işçi qüvvəsinin
• əmək sərfinin

623. ASK-da istehsal-texnoloji səmərəlilik nədən istifadənin səmərəliliyini əks etdirir?

• əmək haqqından
• əmək sərfindən
√ istehsal resursundan
• torpaq fondundan
• əmək ehtiyatından

624. ASK-da aralıq məhsul nədir?

√ ümumi məhsulun istehlaka sərf olunan hissəsidir



• ümumi məhsulun tədarük olunan hissəsidir
• ümumi məhsulun emal olunan hissəsidir
• ümumi məhsulun satılan hissəsidir
• ümumi məhsulun zay olan hissəsidir

625. ASK-da səmərəliliyin hansı forması müəyyən edilir?

√ sosial, istehsal-iqtisadi, texniki-texnoloji
• yalnız sosial
• yalnız təşkilati
• yalnız texniki-texnoloji
• yalnız istehsal-iqtisadi

626. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə ASK-da məhsul istehsalının artımı ilə yanaşı nəyin yüksəldilməsi başlıca vəzifə kimi
qarşıda durur?

• maya dəyərinin
• əmək sərfinin
√ iqtisadi səmərəliliyin
• məhsuldarlığın
• keyfiyyətin

627. ASK-nin infrastrukturu hansı istehsal prosesinin normal inkişafını təmin edir?

• qarışıq
√ geniş
• intensiv
• ekstensiv
• sadə

628. ASK-nin infrastrukturunda buraxılan nöqsan hansı sahəyə ciddi zərər yetirir?

√ istehsal sahəsinə
• məhsulun daşınmasına
• tədarük sahəsinə
• satış sahəsinə
• məhsulun saxlanılmasına

629. Aqrar islahat nəticəsində istehsalın inkişafının genişlənməsi nəyə tələbatı artırır?

√ istehsal resurslarına
• eroziyaya
• satış qiymətlərə
• əmək haqqına
• istehsal xərcinə

630. Əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, iş qüvvəsinin təkrar istehsalına və onların fəaliyyətinə şərait yaradan xidmət nədir?

• texnoloji xidmət
• texniki xidmət
√ sosial infrastruktur
• istehsal-iqtisadi əlaqə
• sosial-iqtisadi şərait

631. ASK-da infrastrukturu nədən ibarətdir?

√ İstehsal və sosial xarakterli xidmətdir
• İstehsalın stimullaşdırılmasıdır
• Əməyin təşkilidir
• Məhsulun xərcinin azaldılmasıdır



• İstehsalın inkişaf etdirilməsidir

632. ASK-nın normal fəaliyyət göstərməsində başlıca amil olan infrastrukturun mənası nədir?

√ alt, aşağı quruluş
• əsas quruluş
• üst, yuxarı quruluş
• əmək birləşməsi
• əməyin təşkili

633. ASK müəssisə və təşkilatlarının inkişaf səviyyəsi artdıqca və istehsalın həcmi genişləndikcə onların nəyə tələbatı daha da artır?

• istehsalın intensivləşməsinə
• əmək haqqına
√ müxtəlif növ xidmətlərə
• əməyin təşkilinə
• əmək ehtiyatına

634. ASK-da istehsal olunan xammalın yüksək keyfiyyətdə istehlakçılara çatdırılması nədən asılıdır?

√ infrastrukturdan
• emal sahəsindən
• əmək sərfindən
• əmək haqqından
• iqlim şəraitindən

635. ASK-da təbii-iqlim, relyef, su, texnoloji proseslər və digər şərtlər nəyə təsir edir?

√ infrastruktura
• maşınlara
• insanlara
• heç nəyə
• hər şeyə

636. Aqrar islahatlar ASK sahələri arasındakı əlaqələrin funksiyasında nəyə səbəb olmuşdur?

• heç nəyə
• zəifləməsinə
√ dərinləşməsinə
• sabitləşməsinə
• əlaqənin pozulmasına

637. Aqrar islahat nəticəsində emal müəssisələrinin fəaliyyətində nəyə nail olunur?

• sabit qalır
• emala ehtiyac qalmır
• xərclər azalır
• inkişafı zəifləyir
√ müasirləşir

638. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsi istehsal prosesinin düzgün həyata keçirilməsi ilə yanaşı hansı sahə ilə əlaqədardır?

• nəqliyyat sahəsi
• tikinti sahəsi
√ xidmət sahələri
• əmək ehtiyatı
• əmək haqqı

639. İnfrastrukturun ayrı-ayrı hissələri istehsal prosesinin normal həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq hansı mərhələləri əhatə edir?



√ Bunların hamısını
• Bunların heç birini
• İstehsal-istehlak əlaqələrinin tənzimlənməsi
• İstehsal prosesinin fasiləliyini
• Hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsini

640. ASK-da infrastruktur əsas istiqamətləri üzrə neçə istiqamətə ayrılır?

√ 5 istiqamət
• 4 istiqamət
• 8 istiqamət
• 6 istiqamət
• 3 istiqamət

641. ASK-da infrastruktur istehsal sahələrini xidmət işindən azad etməklə yanaşı diqqətin bilavasitə harada cəmləşməsinə şərait yaradır?

• məhsul satışına
• əməyin təşkilinə
• əmək sərfinə
√ istehsal prosesinə
• əmək haqqına

642. İnfrastruktura istehsalın normal fəaliyyətini təmin edən, onun inkişafında mühüm rol oynayan zəruri proses kimi nədən ibarətdir?

√ sosial, texnoloji-texniki sahələrin cəmi
• istehsal-iqtisadi əlaqələrin cəmi
• maya dəyərindən
• istehsal xərcindən
• əmək sərfindən

643. ASK-nin infrastrukturu məhsul istehsalı prosesində necə iştirak edir?

• iştirak etmir
• əlaqəsi yoxdur
√ dolayı
• bilavasitə
• qismən

644. ASK-da hansı infrastruktur istehsal infrastrukturu təşkil edir?

√ istehsala xidmət
• emala xidmət
• əhaliyə xidmət
• sosial xidmətlər
• bütün xidmətlər

645. Aqrar islahatlar nəticəsində kənd yerlərində mədəni-məişət şəraitinin və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar nə yerinə
yetirilmişdir?

√ sosial tədbirlər həyata keçirilmiş
• idman sahəsi inkişaf etmiş
• yollar sabit qalmış
• nəqliyyat növü dəyişmiş
• əmək haqqı artmış

646. Aqrar islahat nəticəsində istehsal və xidmət sahələrinin əlaqələrində nə baş verir?

• əlaqələr kəsilir
• heç nə baş vermir
√ genişlənir



• sabit qalır
• məhdudlaşır

647. Aşağıdakılardan hansı istehsala xidmət sahəsi hesab edilmir?

• kimyəvi maddələr
• nəqliyyat-texniki təmir
• suvarma
• yanacaq-sürtgü materialları
√ əmək haqqı

648. İstehsal infrastruktura öz təyinatına görə aşağıdakıların hansını təmin edir?

• Təchizat, tədarük nəqliyyatı
• Satışla əlaqədar xidmətləri
√ Bunların hamısını
• İstehsal şəraitinin normal fəaliyyətini
• Məhsulların səmərəli saxlanılmasını

649. ASK-da infrastruktur öz təyinatına görə hansı hissələrə ayrılır?

√ İstehsal və sosial
• İdarəetmə istiqaməti
• Elmi-texniki tərəqqi
• Sosial
• İstehsal

650. ASK sistemində infrastruktur istehsalın tərkib hissəsi olub istehsalın artırılması və iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə tələb olunan
nəyin göstərilməsidir?

√ xidmətin
• əməliyyatın
• işin
• üsulların
• təcrübənin

651. İstehsalın inkişafına tələb olunan xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə qrup halında birləşərək fəaliyyət göstərən sahələr necə adlanır?

• köməkçi sahə
• sosial sahə
• istehsal sahələri
√ infrastruktura
• yardımçı sahə

652. Aqrar sahibkarlıq şəraitində idarəetmə fəninin predmeti nədir?

√ ictimai istehsal
• istehsal xərci
• əmək sərfi
• istehsal texnikası
• istehsal texnologiyası

653. Aqrar sahibkarlıq şəraitində idarəetmənin düzgün həyata keçirilməsi nəyin yüksəlməsinə səbəb olur?

√ maddi marağın
• istehsal xərcinin
• əmək sərfinin
• maya dəyərinin
• qiymətin



654. ASK sahələrinin idarə edilməsi ümumiyyətlə idarəetmənin nəyinə əsaslanır?

√ ümumi prinsipə
• müxtəlif prinsipə
• oxşar prinsipə
• eyni əlaqəlidir
• əlaqəsi yoxdur

655. ASK-nin və xüsusilə kənd təsərrüfatının idarəedilməsinin təşkili üçün nəyin nəzərə alınması vacibdir?

√ istehsal xüsusiyyətləri
• iqtisadi əlaqələr
• əməyin təşkili
• mexanikləşmə
• intensivləşmə

656. ASK-nin idarəedilməsi fənninin obyekti nədir?

• texniki tərəqqidir
• müasir texnologiyadır
√ sosial-iqtisadi sistemdir
• sosial inkişafdır
• iqtisadi yüksəlişdir

657. ASK-nin sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsi texniki-texnoloji, təşkilati-iqtisadi amillərlə yanaşı aşağıdakı hansı amildən asılıdır?

√ kompleksin elmi əsaslarla idarə edilməsi
• mədəni-məişətin yaxşılaşması
• mexanikləşmənin genişlənməsi
• torpaqların artırılması
• kadr hazırlığı

658. ASK-da idarəetmə orqanlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün nəyin dəqiq müəyyən edilməsi vacibdir?

√ idarəetmənin hüquq, vəzifə məsuliyyəti
• istehsalın intensivləşməsi
• idarəetmənin əmək haqqı
• əmək ehtiyatı
• istehsalın ixtisaslaşması

659. ASK-da islahatların nəticəsində təsərrüfatçılıq formalarının yeniləşməsi nəyin köklü dəyişməsinə səbəb olmuşdur?

• texnologiyanın
• texniki qulluğun
√ idarəetmə prinsipinin
• mexanikləşmənin
• planlaşmanın

660. Aqrar sahibkarlıq formaları kim tərəfindən idarə olunur?

• bələdiyyə
√ özləri
• plan orqanları
• mütəxəssislər
• icra hakimiyyəti

661. ASK-da idarəetmə fəninin obyekti nədir?

√ sosial-iqtisadi sistemlər
• istehsal texnologiyası



• sosial ədalət
• iqtisadi tənəzzül
• istehsal texnikası

662. Sahibkarlıq formalarında idarəetmədə buraxılan nöqsanlar nəticəsində əmək və vəsait sərfindən necə istifadə edilir?

√ qeyri-səmərəli
• səmərəli
• məqsədəuyğun
• plana əsasən
• düzgün

663. ASK-da istehsalın ixtisaslaşması, intensivləşməsi, inteqrasiyası, iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi, iqtisadi-istehsal əlaqələr kim
tərəfindən idarə olunur?

√ tam sərbəst
• İcra Hakimiyyəti
• Bələdiyyələr
• xidmət sahələri
• Nazirlik

664. ASK-ya daxil olan istehsal və xidmət sahələrinin idarəedilməsi kim tərəfindən müəyyən olunmuş formada idarə olunur?

√ müəssisə tərəfindən sərbəst
• bələdiyyə tərəfindən
• icra hakimiyyəti tərəfindən
• Nazirlik tərəfindən
• ASK tərəfindən

665. ASK-da istehsalın iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinin başlıca amillərindən biri nədir?

√ idarəetmənin səmərəli qurulması
• əmək sərfinin artırılması
• əmək haqqının çoxaldılması
• kadr hazırlığı
• maya dəyərinin yüksəlməsi

666. ASK-da idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması və idarəetmənin ucuzlaşdırılması üçün nə edilməlidir?

√ oxşar funksiyaları birləşməlidir
• bəzi ixtisaslar azaldılmalıdır
• kadr hazırlığı artırılmalıdır
• əmək sərfi çoxaldılmalıdır
• əmək haqqı artırılmalıdır

667. ASK-da kollektivlərin fəaliyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsi ehtiyacından nə irəli gəlir?

√ idarəetmə
• istehsalın strukturu
• əmək haqqı
• planlaşma
• istehsalın təşkili

668. Aqrar sahibkarlıq formalarının idarə olunması onun üzvlərinin nəyinin xüsusi formasıdır?

√ fəaliyyətinin
• əmək təşkilinin
• maddi marağın
• stimullaşmanın
• əmək haqqının



669. Sahibkarlıq şəraitində idarəetmənin düzgün fəaliyyət göstərmədikdə istehsal resurslarından necə istifadə olunur?

√ qeyri-səmərəli
• düzgün
• sabit
• dinamik
• səmərəli

670. İdarəetmənin ümumi prinsipləri idarəetmə orqanlarının nəyini müəyyən edir?

√ fəaliyyətini
• quruluşunu
• dəyişmə meylini
• dinamikasını
• istiqamətini

671. ASK-da idarəetmə funksiyasına əmək tutumuna, işçilərin sayına, idarəetmə mərhələlərinin formalaşmasına nə təsir göstərir?

√ istehsal amilləri
• inteqrasiya
• kooperasiya
• təmərküzləşmə
• ixtisaslaşma

672. Xalq təsərrüfatının, ayrı-ayrı sahələrin, regionların, müəssisələrin idarə olunması nə deməkdir?

√ ictimai istehsalın idarə olunması
• elmi-texniki tərəqqinin idarə olunması
• bələdiyyələrin idarə olunması
• sosial idarəetmə
• əməyin idarə olunması

673. Aqrar sahədə aparılan islahatlar nəticəsində yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması nəyin yeniləşməsinə və funksiyaların dəyişməsinə
səbəb olmuşdur?

• tədarük və satışın
• istehsal texnologiyasının
• əmək haqqının
• texnikadan istifadənin
√ idarəetmənin

674. İnzibati idarəetmə üsullarının tətbiqinin nəyi tapşırıqların, sərəncamların, normativlərin, göstərişlərin elmi əsaslara uyğun olaraq başqa
üsullarla əlaqələndirilməsindən asılıdır?

• əməyin təşkili
• təşkilati səviyyə
√ iqtisadi səmərəliliyi
• istehsalın səviyyəsi
• texnoloji səviyyə

675. ASK sistemində idarəetmə funksiyalarına nə aiddir?

• xammal istehsal edən sahələr
• tədarük, satış, saxlama
• bunların heç biri
• emal müəssisləri
√ bunların hamısı



676. ASK müəssisələrində istehsalın həcminin kəskin olaraq çoxalması nəticəsində onun idarəetmə funksiyasına dair yerinə yetirilən nəyin
dəyişməsi baş verir?

• funksiyalar yenilənir
• funksiyalar dəyişir
• heç nə dəyişmir
√ işlərin həcmi və sistemi dəyişir
• funksiyalar təzələnir

677. ASK-da idarəetmə funksiyaların nəyi idarəedilən obyektin normal fəaliyyətini və inkişafını təmin edir?

• stimullaşması
• əlaqəsiz fəaliyyəti
√ birgə təsiri
• düzgün təşkili
• ayrı-ayrı fəaliyyəti

678. Bazar münasibətləri şəraitində ASK müəssisələrində inzibati idarəetmə metodunun iqtisadi idarəetmə metodu ilə əvəzlənməsinə nə
şərait yaratmışdır?

• istehsalın ixtisaslaşması
• mənfəətin çoxalması
• maddi maraq
• pul gəlirinin artması
√ müstəqilliyin təmin olunması

679. ASK-nin idarəetmə elmi ona məxsus bir sıra spesifik nəyə məxsusdur?

• sosial vəziyyətə
• texniki xidmətə
• iqtisadi amilə
√ xüsusiyyətə
• təşkilatı şərtə

680. İstehsal prosesinin yerinə yetirilməsi və onun idarə olunması ilə əlaqədar insanlar arasında nə yaranır?

• heç nə
√ münasibətlər
• münasibət yaranmır
• biri digərinə əngəl yaradır
• bir-birinə kömək etmək

681. ASK-da istehsal münasibətlərin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq hansı idarəetmə fəaliyyəti formalaşmışdır?

√ yeni
• dəyişməmiş
• mürəkkəb
• sadə
• heç nə dəyişməmiş

682. Aqrar sahibkarlıq formalarının idarəedilməsi qaydaları necə müəyyən edilir?

√ sərbəst qaydada
• inzibati qaydada
• göstəriş əsasında
• təşkilati qaydada
• normativ yollarla

683. ASK-da idarəetmənin hansı üsullarından həm ayrılıqda və həm də idarəetmənin başqa üsullarını həyata keçirməkdə istifadə edilə bilər?



• təşkilati
• sosial
√ inzibati
• siyasi
• texnoloji

684. ASK-da idarəetmə funksiyaları təzahür və mahiyyət etibarı ilə necə olur?

√ müxtəlif
• əlaqələri çox yaxın
• əlaqəli
• oxşar
• eyni

685. ASK-nın idarəetmə funksiyası məqsədə nail olmaq üçün idarəetmə obyektinə idarəetmənin nəyidir?

√ fəaliyyətidir
• stimullaşmasıdır
• məhdudlaşmasıdır
• genişlənməsidir
• təşkilidir

686. İqtisadi idarəetmə metodları kollektivə və onun ayrı-ayrı üzvlərinə mövcud obyektiv iqtisadi vasitələrin köməyi ilə nə etməkdir?

• fəaliyyəti əlaqələndirmək
• istehsalın təşkilidir
√ təsiretmə sistemidir
• kömək göstərmək
• yardım etmək

687. ASK-da idarəetmə elmi iqtisadi qanunların idarəetmə prinsipinə təsiri nə edir?

• heç nə
• dəyişilir
√ əsaslanır
• köməklik
• əks təsir

688. İdarəetmə elminin mahiyyəti idarəetmə prosesində insanların məqsədyönlü fəaliyyət qanun və qanunauyğunluqlarının nəyindən
ibarətdir?

• sadələşməsindən
• dəyişməsindən
√ aşkar olunmasından
• bahalaşmasından
• nəzərdən keçirilməsindən

689. İstehsalın idarə edilməsi prosesində idarəetmə elmi nəyin əlaqə və münasibətlərini öyrənir?

√ imkanların
• qiymətin
• maya dəyərinin
• istehsal xərcinin
• əməyin təşkilinin

690. Aqrar islahatlar nəticəsində baş verən sosial-iqtisadi şərait idarəetmə sahəsində nəyə səbəb olmuşdur?

√ universallaşmış
• sabit qalmış
• sadələşmişdir



• ucuzlaşmış
• bahalaşmış

691. Aqrar sahibkarlıq şəraitində idarəetmənin hansı formasından istifadə olunur?

√ iqtisadi
• müqayisə
• amirlik
• təşkilati
• normativ

692. ASK sistemində idarəetmənin hansı funksiyası vasitəsi ilə idarəetmə obyektinin real vəziyyətini müşahidə, təhlil, qiymətləndirmə,
proqram və plan əsasında müqayisə etmək olar?

√ nəzarət
• texnoloji
• təşkilati
• iqtisadi
• sosial

693. ASK sistemində idarəetmənin hansı funksiyası vasitəsi ilə ixtisaslaşma, proporsionallıq, paralellik, dəqiqlik, ahəngdarlıq həyata
keçirilir?

√ təşkiletmə
• texnoloji
• texniki
• sosial
• iqtisadi

694. ASK sistemində istehsalın miqyasının dəyişilməsi idarəetmə funksiyasının məzmununa necə təsir edir?

• ciddi şəkildə dəyişir
√ dəyişmir
• məhdudlaşır
• yenidən qurulur
• genişlənir

695. İqtisadi idarəetmə metodlarının özünəməxsus nəyi vardır?

• münasibətləri
• təşkili üsulu
• mexanikləşmə üsulu
• maraqlandırma qaydası
√ iqtisadi mexanizmi

696. İqtisadi idarəetmə üsulu nəyin idarə obyektinin fəaliyyətinə təsiri vasitəsi ilə həyata keçirilir?

• istehsala xidmətin
• istehsalın texnologiyasının
• mexanikləşmənin
√ iqtisadi amilləri
• əməyin təşkilinin

697. Aqrar sferada fəaliyyət göstərən elmi-istehsal birlikləri kim tərəfindən idarə olunurlar?

• həmkarlar təşkilatı
• iqtisadçılar
• icra başçısı
√ elmi şura
• bələdiyyələr



698. Aqrar sahibkarlıq forması olan kəndli (fermer) təsərrüfatı kim tərəfindən idarə olunur?

• sədr
√ kollektivin başçısı
• direktor
• aqronom
• bələdiyyə

699. ASK-da idarəetmə elminin mahiyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də idarəetmənin nəyinin müəyyənləşdirilməsidir?

• sadələşməsinin
√ funksya və metodlarının
• təşkilinin
• ucuzlaşmasının
• bahalaşmasının

700. İstehsal prosesi mərhələsində insanlar arasında yaranan münasibət fəaliyyətinin nəyini öyrənilməsi onun səmərəliliyinin
yüksəldilməsində vacib şərtdir?

√ qanunauyğunluqlarının
• sadələşməsinin
• mürəkkəbləşməsinin
• dərk edilməsinin
• pozulmasının


