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Sual: Torpaq әmәlәgәlmә prosesi nәdir? (Çәki: 1)
Dağ süxurlarının vә mineralların aşınmasıdır
İqlim elementlәrinin, yәni istiliyin vә rütubәtin paylanması nәticәsindә әmәlә qәlәn maddәdir
Bitki vә heyvanat alәmi qalıqlarının çürümәsindәn әmәlә gәlәn üzvimineral birlәşmәdir
Zaman daxilindә süxurların, relyefin, bitki vә heyvanat alәminin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranan tәbii
tarixi cisimdir
Geoloji quruluşun vә relyef formalarının tәsiri nәticәsindә formalaşan üzvimineral kompleksdir
Sual: Fiziki asınma nәdir? (Çәki: 1)
Süxur kütlәsinin qeyribәrabәr qızması vә soyuması nәticәsindә öz bütövlüyünü itirәn xırdalanma
prosesidir
Yer qabığını tәşkil edәn süxurların әmәlә gәlmә şәraitidir
Süxurların ilkin yarandığı mühitdә termodinamik bir prosesdir
Yüksәk tәzyiq nәticәsindә әmәlә gәlmiş süxurları tәşkil edәn mineral birlәşmәlәr kompleksidir
Tәzyiq proseslәri nәticәsindә substrat әmәlә gәtirmәsidir
Sual: Kimyәvi aşınma nәyә deyilir? (Çәki: 1)
Kimyәvi aşınma süxurların vә mineralların yeni birlәşmәlәr әmәlә gәtirmәsidir
Yeni mineralların temperatur rejiminә tәsir göstәrәn amildir
Әsasәn su, karbon qazı vә oksigenin tәsiri nәticәsindә mineralların kimyәvi tәrkibinin dәyişmәsidir
Suya karbon qazının daxil olduğu halda yaranan turş mühitdir

Hidrogen ionlarının tәsirindәn yaranan qalıqların birlәşmәsidir
Sual: Torpaq profilindә A indeksi ilә ayrılan genetik horizont necә adlanır? (Çәki: 1)
Elyüvial horizont
İllüvial vә yaxud anna süxura keçid horizontu
Üzvi maddәlәrin akkumlyasiyası horizontu
Qleyli qat
Döşәmә şüxur qatı
Sual: Materiklәrin birinci torpaq xәritәsi kim tәrәfindәn hazırlanmışdır? (Çәki: 1)
L.İ.Praslov
İ.P.Gerasimov
Ç.E.Kelloq
V.Q.Kozanov
V.V.Dokuçayev
Sual: Torpaq xәritәlәrinin legendasında torpaq tiplәrinin neçә qruppası ayrılmışdır? (Çәki: 1)
12
18
26
20
31
Sual: Torpağın kimyәvi tәrkibin hansı alimlәr öyrәnmişlәr ? (Çәki: 1)
Dokuçayev, Tyurin
Aleksandrova, Kononova
N.Әliyev, Q.Mәmmәdov
Fersman, Vinoqradov
Dokuçayev, Sibirsev
Sual: Aqrogeologiya, aqrokuturkimya vә torpaq xәstәliyinin tәşәkkül tapması vә inkişafı hansı alimlәrin adı ilә
bağlıdır? (Çәki: 1)
K.D.Qlinka, B.B.Polinov
V.V..Dokuçayev, S.S.Nestruyev
A.Teyer, Y.Libix
A.Humboldt, L.İ.Prosolov
V.İ.Vernadski, A.Kyulbelin
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Sual: Ana süxurun torpağa çevrilmәsi üçün әsas şәrt nәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)
Süxurların bioloji aşınmasından
Meşә döşәyinin aşınmasından
Torpaq sәthinә tökülmüş vә anatomik quruluşunu itirmiş bitki qalıqlarından
Parçalanmaya mәruz qalmış üzvimineral birlәşmәlәrdәn
Ali bitkilәrin vә bәzi fotosintezә sәbәb olan bakteriyaların tәsirindәn

Sual: Humus nәdir? (Çәki: 1)
İlkin üzvi qalıqların kütlәsidir
Üzvi maddәlәrin mürәkkәb kompleksidir
İlkin üzvi qalıqların çevrilmәsinin aralıq mәhsullarıdır
Qәlәvi mәhlullu suda tez hәll olan maddәdir
Әsasәn azot vә hidrogen ionlarından ibarәt birlәşmәdir
Sual: Üzvi maddәnin (qalıqların) neçә faizini karbohidratlar, zülallar, liquin aşılayici maddәlәr tәşkil edir? (Çәki:
1)
15 %ni
510 %ni
1015 %ni
1020 %ni
1525 %ni
Sual: Çöl zonasının әsas torpaq tipini qeyd et: (Çәki: 1)
şabalıdı
qara
boz
sarı
podzol
Sual: Torpaq tiplәrinin әn mühüm qanunu olan şaquli (yüksәklik) zonallıq qanunu hansı alim tәrәfindәn
müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)
K.D.Qlinka
L.İ.Prasolov
Ç.E.Kelloq
D.Q.Vilenski
V.V.Dokuçayev
Sual: Torpaq ehtiyatları әsas neçә böyük qrupa ayrılır? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6
Sual: Dünyanın torpaq fondu Yer sәthi sahәsinin neçә hissәsinin tәşkil edir? (Çәki: 1)
2/4
1/4
3/5
2/3
1/3
Sual: Avropanın hansı hissәsindә torpaq ehtiyatlarının 30 %i becәrilәn torpaqların payına düşür ? (Çәki: 1)
Qәrbi Avropa
Cәnubi Avropa
Orta Avropa
Şәrqi Avropa
Şimali Avropa
Sual: Asiya regionunda әrazinin yarısının әkin sahәsi kimi istifadә olunan ölkә hansıdır? (Çәki: 1)
Çin
Qazaxıstan

Rusiya
Hindistan
Monqolıstan
Sual: Halhazırda Avstraliya әrazisinin neçә faizi mәnimsәnilmişdir? (Çәki: 1)
35 %i
43,7 %i
21 %i
25 %i
40,5 %
Sual: Yer kürәsi quru hissәsinin neçә faizi әkin sahәsinin payına düşür? (Çәki: 1)
15 %
10%
23 %
18 %
37 %
Sual: Tropik yarımsәhra vә sәhra vilayәtlәrinin formalaşmasında hansı coğrafi element böyük rol oynayır?
(Çәki: 1)
isti okean cәrәyanları
rütubәtli musson külәklәri
quru passat külәklәri
qәrb külәklәri cәrәyanı
şimalqәrb külәklәri
Sual: Әn böyük subtropik sәhra vә yarımsәhra vilayәti hansıdır? (Çәki: 1)
Avstraliya vilayәti
Cәnubi Amerika vilayәti
Şimali Amerika vilayәti
Cәnubi Afrika vilayәti
AfrikaAsiya vilayәti
Sual: Orta hesabla bir nәfәr planet sakini üçün әrzaq istehsalından ötrü nә qәdәr torpaq sahәsi tәlәb olunur?
(Çәki: 1)
0,3 – 0,5 ha
1,2 – 2 ha
0,02 – 01 ha
3,2 – 3,5 ha
0,5 – 1,5 ha
Sual: Dünyanın ümumi torpaq fondu nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
8608 milyon ha
13392 milyon ha
14055 milyon ha
15500 milyon ha
19810 milyon ha
Sual: Amerika qitәsindә hansı ölkәnin 50%ә qәdәri azmәhsuldar vә qeyrimәhsul¬dar sahәlәrdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)
Argentina
Boliviya
Kanada
Meksika
Brazilya
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Sual: Üzvi maddәlәrin (qalıqların) kimyәvi tәrkibinin neçә faizi sudan ibarәtdir? (Çәki: 1)
1020 %i
2550 %i
5075%i
7590%i
100%i
Sual: Torpaqda yaşayan mikroorqanizmlәr üçün enerji vә qida mәnbәyi nәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)
Torpaqda olan azotun miqdarından
Torpaqda olan üzvi maddәlәrin miqdarından
Torpaqda olan fosforun miqdarından
Torpaqda olan kükürdün miqdarından
Torpaqda olan karbon qazının miqdarından
Sual: Dünya әhalisinin sürәtlә artması vә düzgün olmayan tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә hәr il nә qәdәr
mәhsuldar torpaqlar itirilir? (Çәki: 1)
23 mln. ha
67 mln.ha
3,5 mln.ha
5,4 mln.ha
4 mln.ha
Sual: Torpaq ehtiyatları aşağıdakılardan hansılardır? 1. mәhsuldar 4. az mәhsuldar 2.şorәkәtli 5.qleylәşmiş
3.bataqlıq 6.qeyrimәhsuldar (Çәki: 1)
2, 3,4
1, 3, 5
3, 5, 6
1, 4, 6
2, 4, 6
Sual: Mәhsuldar sahәlәrin ümumi sahәsi tәxminәn nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
5700 mln.ha
6000 mln.ha
8500 mln.ha
7300 mln.ha
4200 mln. ha
Sual: Becәrilәn sahәlәr ümumi torpaq fondunun necә faizini tәşkil edir ? (Çәki: 1)
5 %ni
8 %ni
6,7 %ni
9,3 %ni
11,2%ni

Sual: Afrika regionunun torpaq ehtiyatlarından әsasәn hansı istiqamәtdә istifadә edilir? (Çәki: 1)
sәnaye sahәlәri
örüşlәr kimi
әkinçilik üçün
bağ sahәlәri
faydalı qazıntılar
Sual: Amerika regionun әn çox mәnimsәnilәn hissәsi haradadır? (Çәki: 1)
Latın Amerikası
ABŞ әrazisi
Kanada әrazisi
Argentina әrazisi
Mәrkәzi Amerika
Sual: Torpaq sahәlәrinin ekoloji şәraitini nәzәrә almaqla genişlәndirilmәsi әsasәn hansı әrazilәrin hesabına
mümkündür ? (Çәki: 1)
meşә sahәlәri
bağ çәmәnlәri
yarımsәhralar
arid çöllәr
bedlend әrazilәr
Sual: Halhazırda hәr il sahәsi genişlәnәrәk yararlı torpaqları mәhv edәn sәhralar hansılardır? (Çәki: 1)
Qızılqum, Qobi, Viktoriya
Namibiya, Qaraqum, TәklәMәkan
Hibson, RubәçlXali, Kaklaxari
Atakama, Tar, Böyük Sәhra
Viktoriya, Atakama, Qızılqum
Sual: Bütün dünyada ekstra arid sәhraların sahәsi nә qәlәrdir ? (Çәki: 1)
9 mln. km²
17 mln.km²
38,5 mln.km²
5,3 mln.km²
22, 5 mln.km²
Sual: Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә şәhәrlәrin әrazisi hansı torpaqların hesabına genişlәndirilir ? (Çәki: 1)
faydalı qazıntı çıxarılan әrazilәr
şumlanmış torpaq sahәlәri
qurudulmuş göl çalaları
dağlıq әrazilәrin torpaqları
qurudulmuş bataqlıqlar
Sual: Son 300 ildә Yer kürәsinin әsas sahәlәri olan meşә, otlaq vә әkin sahәlәrindә artım vә azalma nisbәti
necә dәyişmişdir? (Çәki: 1)
meşәazalmış, otlaqdәyişmәmiş, әkinartmışdır
meşәazılmış, otlaqartmış, әkinazalmışdır
meşәdәyişmәmiş, otlaqazalmış, әkinazalmışdır
meşәartmış, otlaqazalmış, әkinartmışdır
meşәartmış, otlaqartmış, әkindәyişmәmişdir
Sual: Halhazırda dünya әhalisinin sayına görә әkin sahәlәrinin paylanması hansı nisbәtdә baş verir? (Çәki: 1)
әkin sahәlәri artmışdır
әkinә yararlı sahәlәr dәyişmәmişdir
dağlıq әrazilәrdәn istifadә çoxalmışdır

әkin sahәlәri azalmışdır
okeanın qurudulması proseslәri güclәndirilmişdir
Sual: Qırmızısarı ferralit torpaqların yaranması üçün әsasәn hansı iqlim şәraiti lazımdır? (Çәki: 1)
daha quru vә isti iqlim şәraiti
daha isti vә rütubәtli şәrait
gecә vә gündüz arasında temperatur fәrqi çox olduqda
yağıntıların miqdarı çox, temperatur az olduqda
daha soyuq vә tayqa iqlim şәraitindә
Sual: Tropik qurşaqlarda әkinçilik mәqsәdilә әn çox hansı tip torpaqlardan istifadә edilir? (Çәki: 1)
marqalit vә bәrkimiş qara torpaqlardan
rütubәtli vә qırmızısarı torpaqlardan
açıq boz vә bozqonur torpaqlardan
duzların sәthә çıxdığı sәhra torpaqlardan
şabalıdı vә tünd qәhvәli torpaqlardan
Sual: Tropik qurşağın digәr qurşaqlarla müqayisәdә әkinçiliyin arealını hansı sahәlәrin hesabına artırmaq
mümkündür? (Çәki: 1)
tropik sәhraların hesabına
dağlıq әrazilәrin torpaqlarının hesabına
vulkanik mәnşәli torpaqların hesabına
karbonatlı qırmızımtıl vә şorakәtli torpaqların hesabına
rütubәtli tropik meşә sahәlirinin hesabına
Sual: « Bozqır» vilayәtlәr deyәndә nә başa düşürsünüz? (Çәki: 1)
boz torpaqlı yarımsәhra әrazilәr
şoranlaşmış әrazilәrin çәmәnliklәri
meşәlәrdәn azad edilmiş çәmәnliklәr
alp vә subalp çәmәnliklәrinin torpaqları
açıq qәhvәli torpaqların yayıldığı ortadağlıq
Sual: Boz torpaqların hansı yarımtiplәri mövcuddur? 1. şorakәtli 4.kirәcli 2.tünd 5.açıqboz 3. tipik 6. rütubәtli
(Çәki: 1)
1, 3, 4
2, 4, 6
1, 3, 5
2, 3, 5
4, 5, 6
Sual: Subtropik qurşaqda әkinçilikdә әn çox hansı tip torpaqlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
şabalıdı vә şoran torpaqlardan
qәhvәyi vә bәrkimiş qara torpaqlardan
bozpodzol vә podzolqleyli torpaqlardan
sarıqırmızı vә ferralitlәşmiş torpaqlardan
duzların sәthә çıxdığı şoran torpaqlardan
Sual: Qazaxstanın subtropik әrazilәrindә yerlәşәn Qaraqum vә Qızılqum sәhralarının şorlaşmasına vә
bataqlıqlaşmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
orta illik yağıntıların çox olması vә buxarlanmanın az olması
bәzi sahәlәrindә kәnd tәsәrrüfatının intensiv inkişaf etdirilmәsi
Amudәrya vә Sırdәrya çaylarından çәkilmiş suvarma kanalları
Azov dәnizinin suyunun artılması mәqsәdilә çәkilmiş su kanalları
heyvandarlıq sahәlәrinin inkişaf etdirilmәsi

Sual: Dünya regionları arasında torpaq ehtiyatlarından әkinçilik mәqsәdilә әn çox istifadә edәn region
hansıdır? (Çәki: 1)
Şәrqi Avropa
Şimali Qazaxıstan
Qәrbi Avropa
Şimali Afrika
Cәnubi Amerika
Sual: Az mәhsuldar sahәlәrә planetin hansı hissәlәri aid edilir? (Çәki: 1)
qumluqlar, çәmәn vә örüşlәr
bağ vә plantasiyalar, buzlaqlar
yarğanlar, qobular, qar sahәlәri
sәhralar, tundra vә meşәkolluqlar
tundra, meşәtundra vә bataqlıqlar
Sual: Afrikanın әkinçilik aqrolandşaftları hansı hissәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
ekvator boyu vә Efiopiyada
şimal vә cәnub ucqarlarda
şәrq vә qәrb hissәlәrindә
Atlantik sahili boyu
materik daxili mussonlarda
Sual: Amerika qitәsinin әsas hissәsini hansı tip әkinçilik sahәlәri әhatә edi? (Çәki: 1)
dәmiyә әkinçiliyi sahәlәri
bağ vә plantasiya әrazilәri
tütünçülük vә çayçılıq
suvarma әkinçiliyi sahәlәri
monokultur tarlaçılıq landşaftları
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Sual: Humus haqqında ilk fәzziyyәlәr hansı alimlәrә mәxsusdur? (Çәki: 1)
Dokuçayevә, Sibirtsevә
Qlinkaya, Dokuçayevә
Kostiçevә, Qlinkaya
Kostiçevә, Vilyamsa
Dokuçayevә, Zaxarova
Sual: Humusun miqdarına görә hansı torpaqlar normal torpaqlar hesab olunur? (Çәki: 1)
12 %
35 %
57%
510 %
10 % dәn çox
Sual: Әsasәn qәdim vә müasir allüvial çöküntülәr üzәrindә hansı torpaqlar әmәlә gәlir? (Çәki: 1)

boz torpaqlar
bozqonur torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
sarı torpaqlar
çәmәn torpaqlar
Sual: Tropik meşәlәrin qırılıb mәhv edildiyi bir çox sahәlәrdә hansı tip bitkilәr әmәlә gәlmişdir? (Çәki: 1)
alçaq boylu kollar
kserofit meşәlәr
rütubәtli meşәlәr
arid meşәlәr
epifitlәr vә lianlar
Sual: Әn zәif mәnimsәnilmiş vә yalnız özünәmәxsus kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri yetişdiri¬lәn qurşaq hansıdır?
(Çәki: 1)
tropik qurşaq
ekvatorial qurşaq
mülayim qurşaq
subboreal qurşaq
subtropik qurşaq
Sual: Tropik qurşağın torpaq kütlәsinin mineral hissәsinin dәyişmәsi prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
lateritlәşmә
takirlaşma
bataqlıqlaşma
ferralitlәşmә
şoranlaşma
Sual: Tropik rütubәtli vә dәyişәn rütubәtli meşәlәr torpaqbioiqlim vilayәti daxilindә necә adlandırılır? (Çәki: 1)
humid vә arid
semiarid vә semihumid
kserofit vә humid
humid vә semihumid
arid vә kserofil
Sual: Tropiklәrin quru savannalarının qaratorpaqları әn çox hansı әrazilәrdә yayılmış¬dır? (Çәki: 1)
Cәnubi Amerika, İndoneziyada, Efiopiyada
Avstraliya, Şimali Amerika, Cәnubi Afrikada
Hindistanda, Afrikada, Avstraliyada
Çinin cәnubunda, Orta Asiyada vә Avropada
Aralıq dәnizi sahillәrindә, Qvineya körfәzi sahillәrindә
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Sual: Torpaqda karbonun vә azotun toplanması hansı amillә bağlıdır? (Çәki: 1)
Süxurların aşınması ilә
İqlim amili ilә

Torpağın mütlәq yaşı ilә
Bitki vә mikroorqanizimlәrin fәaliyyәti ilә
Oksidlәşmәkorbonlaşma prosesi ilә
Sual: Palıdvәlәs qarşıqlı kserofit meşәlәrin altında әsasәn hansı torpaq tipii әmәlә gәlir? (Çәki: 1)
bozqәhvәyi torpaqlar
qәhvәyi torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
sarı torpaqlar
podzol torpaqlar
Sual: Torpaqların müxtәlif dәrinliklәrindә vә aşınma qabığında toplanan dәmirlikvarslı konkresiyalar necә
adlanır? (Çәki: 1)
Brekçiyalar
Lateritlәşmә
Lyoslaşma
Terralitlәşmә
Solonçaklar
Sual: Әhalinin artım sәviyyәsini nәzәrә alaraq, әkin sahәlәrinin genişlәndiilmәsi hansı ekoloji problemlәrә
gәtirib çıxarır? (Çәki: 1)
irriqasiya landşaftlarının genişlәnmәsinә
eroziya vә denudasiya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hallarının intensivlәşmәsinә
okeanların süni şәkildә qurudulmasına
tropik meşәlәrin sürәtlә qırılmasına
Sual: Azәrbaycanda antropogen mәnşәli landşaftlara aid torpaq tipii hansıdır? (Çәki: 1)
dağ qonur torpaqlar
qırmızıferralit torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
şoran torpaqları
dağ qara torpaqlar
Sual: Ferralitlәşmә prosesinin getmәsi üçün lazım olan yağıntı miqdarını göstәr: (Çәki: 1)
500 – 800 mm
1000 – 1200 mm
1500 – 1600 mm
200 – 300 mm
800 – 1000 mm
Sual: Lateritlәşmә prosesinin yaranması hansı tәbii hadisәnin hesabına baş verir? (Çәki: 1)
dәmir birlәşmәlәrinin, torpaq mәhlullarının yan axınlarının gәtirilmәsi ilә
quraq mövsümün daha uzun yağıntıların isә nisbәtәn az olduğu әrazilәrdә
kserofit meşә vә quru savannalarda torpaqların minerallaşması ilә
termik şәraitin oxşar olduğu torpaqların yayılmasında rütubәtin çoxluğu ilә
yodlubromlu mәhlulların torpaq sәthindәn dәrinliklәrә yuyulması ilә
Sual: Lateritlәşmiş sahәlәrdә formalaşan dәmirli – kvarslı hissәlәr torpağın hansı sahәlәrindә toplanır? (Çәki:
1)
әhәng tәrkibli süxurların üstünlük tәşkil etdiyi sahәlәrdә
rütubәtlәnmә vә torpaqәmәlәgәtirici süxurların üstünlük tәşkil etdiyi әrazilәrdә
torpaqların müxtәlif dәrinliklәrdә vә aşınma qabığında
termik şәraitin oxşar olduğu dәrin qatlarda
bataqlıqlaşmanın intinsiv getdiyi rütubәtli sahәlәrdә.

Sual: Tropik qurşaqda meşә altındakı torpaqların günәş şüaları almaması nә ilә nәticәlәnir? (Çәki: 1)
torpaq sәthi bәsitlәşir vә humusun miqdarı azalır
qәlәvi vә әhәng tipli süxurlar üstünlük tәşkil edir
lyanakimilәrin miqdarı artır vә cәngәlliklәr yaranır
rütubәtin miqdarı vә bataqlıqlaşma prosesi sürәtlәnir
torpağın sәthi tez parçalanan üzvi qalıqlarla örtülü olur.
Sual: Tropik rütubәtli – meşәlәr vilayәtindә tünd qırmızı vә tünd tropik meşә torpaq¬ları әsasәn hansı süxurlar
üzәrindә formalaşmışdır? (Çәki: 1)
yura vә tәbaşir yaşlı süxurlar üzәrindә
laterit horizontlu süxurlar üzәrindә
izafi turşuluğun mövcud olduğu dağ süxurlarında
qәlәvi vә әhәngli süxurlar üzәrindә
eroziyanın sürәtli inkişaf etdiyi sahәlәrdә
Sual: İzafı turşuluğun olduğu, eroziyanın vә sәth laterit horizantların tәsiri nәticәsindә münbitliyi azalan vә
istifadәyә yaramayan torpaqlar hansı әrazilәrdәdir (Çәki: 1)
tropik rütubәtli – meşәlәr vilayәtindә
tropiklәrin quru savannalarında
tropik kserofit – meşә qurşağinda
tropik sәhra vә yarımsәhralarda
tropik qәhvәyi – qırmızı vә qara torpaqlarda

BÖLMӘ: 04 01
Ad

04 01

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Torpaq әmәlәgәtirәn süxurlar tәrkibindәki qәlәvi metalların vә әsasların miqdarına görә hansı süxurlara
bölünür? (Çәki: 1)
maqmatik vә çökmә
metqomrfik vә çökmә
maqmatik vә metomorfik
karbonaflı vә qәlәvi
çökmә vә qәlәvi
Sual: Torpağın bәrk fazasını hansı minerallar tәşkil edir? (Çәki: 1)
maqmatik
metomorfik
törәmә
ilkin vә törәmә
maqmatik vә çökmә
Sual: Torpaq nәdir? (Çәki: 1)
bitki yetişәn yerin üst sәthidir
bitki vә heyvanat alәmi, insanlar vә bütün canlıların yaşayış mәskәnidir
hәyat üçün vacib amildir
torpaq mineral maddәdir
torpaq, torpaq әmәlәgәtirәn amillәrin birgә vә qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranan cisimdir

Sual: Takırlar nәdir? (Çәki: 1)
külәşiboz torpaqlardır
natrininxloridli torpaqlardır
humusu çox olan torpaqlardır
qәlәvili vә udma tutumu az olan torpaqlardır
gilli sәhraların torpaqlarıdır
Sual: Tropik qurşağın әsasәn hansı vilayәtlәrindә çilik daha çox inkişaf etmişdir? (Çәki: 1)
quru tropik vilayәtlәrdә
rütubәtli tropik vilayәtlәrdә
savanna vilayәtlәrindә
ferralitlәşmiş vilayәtlәrdә
vulkanik vә lateriflәşmis vilayәtlәrdә
Sual: Torpağın maye fazasının bitki üçün әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
üzvi birlәşmәlәrlә qidalanmasından
mineral maddalәrdә qidalanmasından
anion tәrkibinin dәyişmәsindәn
kation tәrkibinin dәyişmәsindәn
mikroorqanizmlәrin minerallaşmasından
Sual: Quru passat külәklәrinin tәsiri altında olan tәbii qurşaq hansıdır? (Çәki: 1)
milayim qurşağın sәhra vә yarımsәhraları
şimal vә cәnub qütblәrin buzlaq sahәlәri
tropik qurşağın sәhra vә yarımsәhraları
subtropik qurşağın rütubәtli әrazilәri
tropik qurşağın quru savannaları
Sual: Yarımsәhra vilayәtlәrindә seyrәklәşmiş, sәhralaşmış savannalarda hansı tip torpaqlar yayılmışdır? (Çәki:
1)
açıq şabalıdı torpaqlar
rütubәtli sarı torpaqlar
boz, bozqonur torpaqlar
duzlugilli podzol torpaqlar
qırmızımtılqonur torpaqlar
Sual: Tropik qurşağın әn çox mәnimsәnilәn torpaqları hansı әrazilәrә mәxsusdur? (Çәki: 1)
dağlıq әrazilәrә
yarımsәhra әrazilәrә
savannalara
rütubәtli meşәlәrә
qırmızımtılferralit torpaqlara
Sual: Kaliforniya rayonunu әhatә edәn Şimali Amerika vilayәti hansı qurşağın әrazisiniә aiddir? (Çәki: 1)
tropik qurşağın sәhra vә yarımsәhralarına
mülayim qurşağın qaratorpaqlarına
tropik qurşağın savannalarına
tropik qurşağın dağ sәhralarına
subtropik qurşağın sәhra vә yarımsәhralarına
Sual: Akademik V.V.Polinova görә hansı kimyәvi elementlәr fәal miqrasiya olunma xassәsinә malikdir? (Çәki:
1)
silisium, dәmir, alüminium
sirkonium, civә, stronsium

kükürd, brom,yod
molibden, gümüş, sink
mis, molibden, civә
Sual: Rütubәtli tropik vilayәtlәrdә daha çox becәrilәn torpaq tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
qırmızısarı vә rütubәtli laterit torpaqlar
tünd qırmızı marqalit vә bәrkimiş qara torpaqlar
siallit karbonatlı vә kobud quruntlı torpaqlar
duzlugilli vә quru yarımsәhra torpaqları
rütubәtli ferralit vә podzollaşmış çimli torpaqlar
Sual: Subboreal yarımsәhra vә sәhra vilayәtlәri әsasәn hansı әrazilәri әhatә edir? (Çәki: 1)
Orta vә Mәrkәzi Asiya, Şimali vә Cәnubi Amerika
Şәrqi Avropa, Avstraliyanın cәnubi vә şәrqi
Asiyanın Şәrqi, Mәrkәzi Afrika vә Cәnubi Amerika
Cәnubi Afrika, Qәrbi vә Cәnubi Asiya
Mәrkәzi Asiya, Avstraliyanın şimalı vә qәrbi
Sual: Subboreal qurşağın neçә faizi әkinçikdә istifadә olunur? (Çәki: 1)
17 %
21 %
35 %
42,7 %
28 %
Sual: Subboreal yarımsәhra vә sәhra vilayәtlәri әsasәn hansı әrazilәri әhatә edir? (Çәki: 1)
Orta vә Mәrkәzi Asiya Şimali vә Cәnubi Amerika
Cәnubi Afrika, Mәrkәzi Asiya vә Avstraliya
Şimali Amerika, CәnubŞәrqi Asiya
Şәrqi Avropa, Afrika vә Qәrbi Avstraliya
Mәrkәzi Asiya, Şimali Afrika vә Avropa
Sual: Tropik yarımsәhra vilayәtlәrindә әsasәn hansı tip torpaqlar yayılmışdır? (Çәki: 1)
qırmızımtılqonur torpaqlar
podzol, bozqonur torpaqlar
dağmeşә qara torpaqları
şoranvari vә şorakәtli torpaqlar
qumlu sarı torpaqlar
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Sual: Torpaq әmәlәgәlmә prosesindә iştirak edәn elyüvial çöküntülәr hansı çöküntülәrdir? (Çәki: 1)
nisbәtәn kiçik hissәciklәrdir, dağların yamaclarında toplanırlar
әmәlә gәldiklәri yerdә qalan çöküntülәrdir
sel suları ilә aparılan daşlıçay, çınqıllımineral şәklindә olan çöküntülәr
su axarı ilә nәql edilәn vә çayların, kanalların hövzәlirindә toplanan
Qum vә xırda hissәciklәrә çevrilәn vә nәql edilәn hissәciklәr

Sual: Torpaq kalloidlәrinin tәrkibi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Dispers sistemlәrdәn
Minerallardan
Üzvi maddәlәrdәn
Sudan
Mineral, üzvi vә üzvimineral kompleksdәn
Sual: Torpaq әmәlәgәlmәdә ümumi enerjinin neçә faizi transpirasiyaya vә buxurlanmaya sәbәb olur? (Çәki: 1)
5560 %
6575 %
7590 %
9095 %
100 %dәn çox
Sual: Subtropik qurşaq üçün xarakterik olan torpaqәmәlәgәlmә prosesi hansılardır? 1. soranvari vә şorakәtli
5. boz torpaqlar 2. subtropik ferralitlәşmә 6.subtropik bataqlıqlar 3. qәhvәli torpaqlar 7. siallit torpaqlar
4.lateritlәşmә 8. subtropik bәrkimә (Çәki: 1)
1, 3, 5,7
2, 4, 6, 8
3, 4, 7, 8
2, 3, 5, 8
4, 5, 7, 8
Sual: Subtropik qurşaqda sahәsә әn geniş yayılmış vilayәtlәr hansıdır? (Çәki: 1)
rütubәtli meşәlәr vilayәti
kserofit meşә vilayәti
yarımsәhra vә sәhra vilayәti
kolluqbozqır vilayәti
savanna vilayәti
Sual: Tipik qara torpaqlarda humus qatının qalınlığı necә santimetrdir? (Çәki: 1)
12 sm
510 sm
1020 sm
2040 sm
4060 sm
Sual: Torpağın kimyәvi tәrkibi әn çox, hansı elementdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
oksigendәn
silisiumdan
alüminiumdan
dәmirdәn
kalsium vә maqneziumdan
Sual: Subtropik üçün әsas torpaqәmәlәgәlmә proseslәri hansıdır? 1. ferralitlәşmә 2. podzollaşma 3. bәrkimә 4.
qәhvәyi 5. lateritlәşmә 6. boz torpaq 7. qara torpaq 8. humidlәşmә (Çәki: 1)
1, 3, 7, 8
1, 2, 5, 7
1, 3, 4, 6
2, 4, 6, 8
3, 5, 7, 8
Sual: Bütün materiklәrdә yayılan subtropik vilayәt hansıdır? (Çәki: 1)
rütubәtli – meşә vilayәt

yarımsәhra vә sәhra vilayәti
qәhvәyi torpaqlar vilayәti
kserofitmeşә vә savannalar vilayәti
kserofitmeşә vә kollubozqır vilayәt
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Sual: Bioloji aşınmanın yaranmasına sәbәb olan amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
Tәbiәtdә qәlәn abiotik proseslәr
Biotik proseslәr
Antropogen amillәr
Mikroorqanizmlәrin fәaliyyәti ilә bağlı nitifikasiya prosesi
Fulvoturşulara bәnzәr turşu ifraz edәn ilkin minerallar
Sual: Torpağın udma qabiliyyәti hansı proseslәrlә bağlıdır? (Çәki: 1)
torpağın sülb hissәsi ilә
torpağın maye fazası ilә
torpağın qaz tәrkibi ilә
dispersliyi vә kalloid halı ilә
torpaq mәhlulu ilә
Sual: Torpağın udma qabiliyyәtinin neçә növü mövcuddur? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Şoran torpaqlar hansı torpaqlara deyilir? (Çәki: 1)
Duzların maksimum torpaq profilinin orta hissәsindә toplanmasına
Duzların maksimum miqdarının üstdәki qatında toplanmasına
Duzların torpağın aerasiya zonasında toplanmasına
Duzların torpağın 1 metrdәn dәrinlikdә yerlәşdiyi halına
Duzların maksimum 2 metrdәn dәrindә yerlәşmәsinә
Sual: Torpaq әmәlәgәlmәnin energetikasını ilk dәfә dünya miqyasında hanı alim öyrәnmişdir? (Çәki: 1)
Gerasimov
Volobuyev
Buyanovski
Rode
Ponomaryova
Sual: Qara torpaqlar әsasәn hansı bitkilәr altında әmәlә gәlir? (Çәki: 1)
qarışıq meşәlәr altında
iynәyarpaqlı meşәlәr altında
ot bitkilәri altında
enliyarpaqlı meşәlәr altında

tropik meşәlәr altında
Sual: Subtropik qurşaqda hansı torpaqaqroekoloji vilayәtlәr ayrılır? 1. rütubәtli subtropik meşәlәr vilayәti
2.düzәn vә dağlar әrazilәrin meşәlәri 3.ferralit vә siallitferralit vilayәt 4. subtropik kserofitmeşә vә kollu bozqır
vilayәt 5. subtropik yarımsәhra vә sәhralar vilayәti 6. subtropik bәrkimiş torpaqlar vilayәti (Çәki: 1)
2, 3,6
1, 4, 5
2,4, 6
1, 3, 5
2, 5, 6
Sual: Subrtropik qurşaqda kserofitmeşә vә kolluqlubozqır vilayәtlәrin әsas torpaq tipi hansılardır? (Çәki: 1)
Sarı vә qırmızı
qırmızımtıl  qara
qәhvәyi vә bozqәhvәyi
qara vә şabalıdı
gilli vә qleyli sarı
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Sual: Azәrbaycanın quru subtropik iqlimә malik olan rayonlarında aşınmanın hansı tipi inkişaf etmişdir (Çәki: 1)
allit aşınma tipi
siallit aşınma tipi
ferralit aşınma tipi
boreal aşınma tipi
laterit aşınma tipi
Sual: Quru subtropiklәrin boz torpaqları әsas diaqnostik göstәricilәri nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
silisiumoksidin çoxluğundan
humusun miqdarının aşağı qatlara doğru artmasından
üst akkumlyativ qatda karbonatların miqdarının azlıq tәşkil etmәsindәn
karbonatların aşağı qatlarda maksimum toplanmasından
udulmuş kationlar arasında natriumun xeyli çox olmasından
Sual: Yağıntılı tropik meşә landşaftlarının torpaqları әsasәn yayılmışdır? (Çәki: 1)
Acarıyada, Dağıstanda, Talışda
İran yaylasında, Kiçik Qafqazın orta hündürlüyә malik sahәlәrindә
Cәnubi Amerikada, Madaqaskarda, İndoneziyada
Uzaq şәrqin enliyarpaqlı meşәlәrindә, çinin mәrkәzi әyalәtlәrindә
Alp, Karpat, Ural dağlaında yayılmış meşәlәrdә
Sual: Tәcrübә stansiyaların әrazilәri, qiymәtli vә çoxillik bitkilәrin müşahidәsi vә s. Üçün tәrtib olunan torpaq
xәritәlәri necә adlanır (Çәki: 1)
müfәssәl xәritәlәr
orta miqyaslı xәritәlәr
iri miqyaslı xәritәlәr
icmal xәritәlәr

kartoqramlar
Sual: Torpaqların mәhsuldarlığına görә müqayisәli qiymәtlәndirirlmәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
qranulometriya
bonitirovka
kartoqram
meliorasiya
rekultivasiya
Sual: Kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan torpaqların eroziya prosesinә mәruz qalmasına әsas sәbәb nәdir?
(Çәki: 1)
әhalinin sürәtlә artması vә әrzağa tәlabatın artması
yamac boyu şumlanma, intensiv otarılma vә meşәlәrin mәhv edilmәsi
dağ yamaclarında yalnız irriqasiya әkinçiliyindәn istifadә olunması
düzәnlik әrazilәrdә yalnız taxılçılığın inkişaf etdirilmәsi
heyvandarlıq sahәlәrinin genişlәndirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsi
Sual: Respublika әrazisindә insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn asılı olaraq әn çox eroziya prosesinә mәruz
qalan iqtisadicoğrafi rayon hansıdır? (Çәki: 1)
QubaXaçmaz rayonunda
ŞәkiZaqatala zonasında
Naxçıvan MRda
GәncәQazax rayonunda
LәnkәranAstara rayonunda
Sual: Eroziyaya qarşı mübarizә tәdbirlәri hansılardan ibarәtdir? (Çәki: 1)
rekultivasiya, texniki, bioloji
fitomeliorasiya, aqrotexniki vә hidromeliorasiya
biomeliorasiya, hidrotexniki, bioloji
meşә salma, fiziki meliorasiya
kimyәvi meliorasiya, terraslaşdırma
Sual: Yamacları eroziyadan qorumaq üçün kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrin bicәrilmәsindә tәtbiq edilәn torpaq
qoruyucu tәdbirlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
fitomeliorativ
hidrotexniki
terraslaşdırma
aqrotexniki
rekultativ
Sual: Rütubәtli subtropik әrazilәrin torpaqlarında özözünü tәmizlәmә xüsusiyyәti nә üçün sürәtli gedir ? (Çәki:
1)
rütubәtin az olması vә quru iqlim şәraitinә görә
rütubәtin vә istiliyin optimal olmasına görә
yeraltı suların sәthә yaxınlığına görә
geokimyәvi anomalyanın yüksәk olması ilә
bütün toksikoloji normaların yüksәk sәviyyәdә olmasına görә
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Sual: Torpaq möhtәviyyatı nәdir? (Çәki: 1)
Torpağın rәngini әks etdirәn morfoloji әlamәtdir
Torpaqda olan, lakin torpaq әmәlәgәlmә prosesi ilә әlaqәsi olmayan üzvi vә mineral mәnşәli cisimlәrdir
Bioloji yeni törәmәdir
Torpağın strukturumu әks etdirәn elementin
Üzvi maddәlәrin çatlar vasitәsi ilә dәrinliyә daxil olmasıdır
Sual: Subboreal qurşaş daxilindә torpaqaqroekoloji vilayәtlәrinin üç әsas tipi hansılardır? 1.subboreal rütubәtli
meşә vәlayәtlәri 2.subboreal şorakәtәmәlәgәlәmә vilayәti 3.subboreal siallit gillәşmә vilayәti 4.subboreal
quraq bozqır vilayәtlәri 5.subboreal yarımsәhra vә sәhra vilayәtlәri 6.subboreal bozqır qara torpaqlar vilayәti
(Çәki: 1)
1, 2, 4
2,4, 6
3, 5, 6
1, 4, 5
2, 3,6
Sual: Şabalıdı torpaqlar subboreal qurşağın әsasәn hansı zonalarında yayılmışdır? (Çәki: 1)
yarımsәhra zonalarında
quru bozqır zonalarında
oksan sahili zonalarında
rütubәtli düzәnliklәrdә
yüksәk dağlıq zonalarında
Sual: Yarımsәhra vә sәhra әrazilәri subtropik qurşağın neçә faizini әhatә edir? (Çәki: 1)
40 %ә qәdәr
65 %dәn çox
20 %i
37,5 %i
53%dәn çox
Sual: Yarımsәhra vә sәhra әrazilәrin yayıldığı әn böyük vilayәtlәr hansılardır (Çәki: 1)
Şimali AmerikaAvstraliya
AfrikaAsiya, Cәnubi Amerika
Avstraliya, CәnubŞәrqi Asiya
Cәnubi Afrika, Şimali Avropa
Simali Amerika, Afrika
Sual: Yarımsәhra vә sәhra әrazilәri subtropik qurşağın neçә faizini әhatә edir? (Çәki: 1)
40 %ә qәdәr
65 %dәn çox
20 %i
37,5 %i
53%dәn çox
Sual: Yarımsәhra vә sәhra әrazilәrin yayıldığı әn böyük vilayәtlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Şimali AmerikaAvstraliya
AfrikaAsiya, Cәnubi Amerika
Avstraliya, CәnubŞәrqi Asiya
Cәnubi Afrika, Şimali Avropa
Simali Amerika, Afrika

Sual: Subboreal meşә vilayәtinin meşә örtüyündәn mәhrum olduğu әrazilәr hansı¬lardır? (Çәki: 1)
Şәrqi Asiya vә Şimali Amerikanın qәrbi
Qәrbi Avropa vә Şimali Amerika
Cәnubi Amerika vә Avstraliyanın cәnubu
Şәrqi Avropa vә Cәnubi Asiya
Afrikanın Aralıq dәnizi sahillәri
Sual: Subboreal bozqır vilayәtin Avrasiya hissәsini tutan әsas ölkәlәri göstәr (Çәki: 1)
Yaponiya, Qazaxstan, Azәrbaycan
Ukrayna, Hindistan, Nepal, Tayvan
Polşa, Rusiya, Qazaxstan, Koreya
Rusiya, Ukrayna, Çin, Monqolustan
Azәrbaycan, Türkmәnistan, Qazaxstan
Sual: Subboreal bozqır vilayәtlәrin әsas ekoloji problemlәri hansılardır? (Çәki: 1)
torpaqların daha çox siallit vә duzlu asınma qabığı üzәrindә yayılması
su balansının , gübrә vә qida rejiminin pozulması, eroziya
genetik cәhәtcә dәyişilmәsi vә sәhralaşmaya mәruz qalması
qara torpaqların az mәhsuldar olması vә şorlaşması
torpaqların hәddindәn çox rütubәtlәnmәsi vә lateritlәşmәsi
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Sual: İynәyarpaqlı meşә zonasının torpaqlarının hansı rәng çalarları vardır? (Çәki: 1)
açıq, boz, külәbәnzәr
boz vә tündboz
tünd boz vә qara
şabalıdı vә qonur
Sarı vә qırmızı
Sual: Boreal torpaqbioiqlim qurşağı yalnız hansı materiklәrdә inkişaf etmişdir? (Çәki: 1)
Şimali Amerika vә Avrasiya
Şimali Amerika vә Antarktida
Avrasiya vә Cәnubi Amerika
Cәnubi Amerika vә Avstraliya
Afrikanın cәnubi vә Avstraliya
Sual: Boreal tayqameşә vilayәtinin әsas iki tipi hansılardır? 1. tayqa vilayәti 2. tundra vilayәti 3.meşәçöl
vilayәti 4.çәmәnmeşә vilayәti (Çәki: 1)
2,3
1, 4
1, 2
3, 4
1, 3
Sual: Boreal qurşaqda intrazonal torpaqlar kimi rast gәlinәn torpaq tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
elementar, löslәşmiş torpaqlar

çimlipodzol, allüvialdәnirli torpaqlar
bataqlıqpodzol, torfluqleylipodzol torpaqlar
çınqıllı dağtundra torpaqları
qleyliçimli, karbonatlıpodzol torpaqlar
Sual: Tayqameşә vilayәtlәrinin hakim torpaq tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
akırlar vә bozqonur
dağmeşә vә şabalıdı
Sarıferralit vә ibtidai
adi boz vә qәhvәyi meşә
podzol vә çimlipodzol
Sual: Yalnız şimal yarımkürәsindә yaxşı inkişaf etmiş torpaqiqlim qurşağı hansıdır? (Çәki: 1)
subekvatorial
boreal
tropik
subboreal
subtropik
Sual: Boreal torpaqiqlim qurşağında üstünlük tәşkil edәn iqlim tipini göstәr. (Çәki: 1)
humid iqlim tipi
arid iqlim tipi
semiarid iqlim tipi
kontinental iqlim tipi
ekstrakontinental iqlim
Sual: Boreal qurşağın torpaqları hansı aqroekoloji siniflәrә bölünür?1. rütubәtli sarı 2. milayim soyuq 3. soyuq
donan 4. soyuq semiarid 5. buzlu podzol 6. donuşluq (Çәki: 1)
1, 2, 4
2, 4, 5
1, 3, 4
4, 5, 6
2, 3, 6
Sual: Podzollaşma prosesi necә izah olunur? (Çәki: 1)
Lilin pozulmamış halda aşağıya hәrәkәti
mövsümi qleyliellüvial prosesin getmәsi
lil hissәciklәrinin parçalanması
çimlitorflu prosesin aktivlәşmәsi
turş mәhsulların dәmirli qabığı dağıtması
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podzol, torflu torpaqlar
Arktika vә tundra torpaqları
boz meşә torpaqları
qonur meşә torpaqları
qara torpaqlar
Sual: Tayqa zonasının tipik torpaq tipi necә adlanır? (Çәki: 1)
boz meşә torpaqları
qonur meşә torpaqları
podzol torpaqları
qara torpaqları
qırmızı torpaqlar
Sual: Boreal qurşaqda intrazonal torpaqlar kimi hansı tiplәr yayılmışdır? (Çәki: 1)
adi podzol, çimli podzol
bataqlıqpodzol, torflupodzol
tipik tundra vә tipikarktik
bataqlıqpodzol, qleyliçimlipodzol
çimli podzol vә tipik podzol
Sual: Qara torpaqların әmәlә gәlmәsindә ilk elmi mülahizә hansı alimә mәxsusdur? (Çәki: 1)
Pallasa
V.Dokuçayevә
Lomonosova
Kononbayevә
Sibirtsevә
Sual: Bozqır yarımsәhra zonasında әsas torpaq tipi necә adlanır? (Çәki: 1)
torfluçәmәn torpaqlar
qonuryarımsәhra
boz yarımsәhra
bozqonur
şoranşorakәtli
Sual: Qonuryarımsәhra torpaqların profilindә humus qatının qalınlığı neçә smdir? (Çәki: 1)
0 5 sm
510 sm
1015 sm
1520 sm
20 smdәn çox
Sual: Bozqonur torpaqların әmәlә gәlmәsindә әsas hansı süxurlar iştirak edir? (Çәki: 1)
maqmatik süxurlur
metomorfik süxurlar
duzlu süxurlar
çökmә süxurlar
dәniz mәnşәli süxurlar
Sual: Bozqonur torpaqların әn geniş yayılmış әrazisini qeyd et (Çәki: 1)
Turan ovalığı
Qızılqum sәhrası
KürAraz ovalığı
Xәzәrsahili düzәnlik
Qaraqum sәhrası

Sual: Boreal donuşluqtayqa vilayәtlәrindә әsasәn hansı tip torpaqlar yayılmışdır? (Çәki: 1)
löslәşmiş podzol torpaqlar
samanı donuşluqtayqa torpaqlar
karbonatlıqleyli torpaqlar
çәmәnçimli vә bataqlıq torpaqları
torfluqleyli torpaqlar
Sual: Tundra әrazisinin az bir hissәsini әhatә edәn dağ massivlәri hansılardır ? (Çәki: 1)
Ural , Qafqaz, Zabaykalye
Şimali Kordilyer, Alp, Bırrınqa
Xibin , Çikot dağ massivi vә Bruks
Pribaykalye, Qutb Uralı, Tibet
İndiqirka, Ural, Viktoriya
Sual: Arktika zonasının relyefindә üstünlük tәşkil edәn әsas formalar hansılardır? (Çәki: 1)
buzlaqabrazion vә akkumlyativ
dәniz terraslı vә düzәltmә sәthlәri
qumlukarstlar, morenlәr vә qayalıqlar
erozyon, mikrorelyeflәr vә paliqonlar
morenlәr vә lәrekzarasyon sәthlәr
Sual: Eroziyaya üğramış vә uğrama tәhlükәsi olan dağ yamaclarında müxtәlif ağac, kol cinslәri vә ot sәrilmәsi
yolu ilә bitki ötüyünün bәrpasından ibarәt mübarizә tәdbiri hansıdır? (Çәki: 1)
hidrotexniki
biomeliorasiya
fitomeliorativ
fiziki meliorasiya
terraslaşdırma
Sual: Torpaq sәthinin müvәqqәti sәthi axınlar vasitәsilә tәdricәn yuyulub aparılması prosesi eroziyanın hansı
tipinә aiddir? (Çәki: 1)
yarğan eroziyası
külәk eroziyası
sәthi eroziya
irriqasiya eroziyası
xәtli eroziya
Sual: Sәth axınlarının yaratdığı şırımların vә erozion oyuqların tәdricәn yarğanlara çevrilmәsi vә irriqasiya
eroziyası formasında tәzahür etmәsi hansı eroziya tipini yaradır? (Çәki: 1)
süxurların eroziyası
yarğan eroziyası
su eroziyası
külәk eroziyası
sәthi eroziya
Sual: Humus itkisini bәrpa etmәk vә onun miqdarını yüksәltmәk üçün hansı tәdbirlәr görülür ? (Çәki: 1)
torpaqların sәthi turş maddәlәrlә zәnginlәşdirilir vә duzlardan yuyulur
torpağa üzvi vә mineral gübrәlәr verilmәli, növbәli әkinlәr tәtbiq olunmalıdır
әraziyә çoxillik otların әkilmәsi vә müxtәlif çirklәndiricilәrdәn tәmizlәnmәlidir
әrazilәrdә meşә zolaqları salınmalı vә dәmyә әkinçiliyi tәtbiq olunmalıdır
bioloji rekultivapsiyanın tәtbiq olunması vә alçaq boylu kolların әkinlmәsi
Sual: Tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә tәbii әlaqәlәri pozulmuş vә xarici görünüşcә tamam dәyişmiş landşaftlar
bütün dünyada nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

13 %
7%
3,5 %
2%
9%
Sual: Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә şәhәrlәrin әrazisi hansı torpaqların hesabına genişlәndirilir? (Çәki: 1)
faydalı qazıtıların yayıldığı torpaqlar
şumlanan torpaqların hesabına
süni göllәrin hesabında olan torpaqlar
dağlıq әrazilәrin torpaqları
bataqlıq torpaqlarının hesabına
Sual: Yer kürәsindә tәxminәn nә qәdәr torpaq sahәsi suvarılır ? (Çәki: 1)
1,7 mln. km²
3 mln. km²
5 mln.km²
4,5 mln.km²
2, 5 mln.km²
Sual: Yer kürәsindә tәxminәn nә qәdәr torpaq sahәsi süni şәkildә qurudulmuşdur? (Çәki: 1)
6 mln. km²
2,5 mln.km²
8 mln.km²
4,6 mln.km²
3 mln.km²
Sual: Şumlanma zamanı torpaqlardakı әsas hansı indikatorlar dәyişikliyә uğrayır ? (Çәki: 1)
torpaq tiplәri vә fasiyalar
landşaft növ vә yarımnövlәri
iqlim ünsürlәri
bitki örtüyü vә heyvanat alәmi
hidroqrafik şәbәkә
Sual: Hansı qurşaq daxilindә suvarılan torpaqlardakı mәhsuldarlıq, dәmyә әkinçiliyi tәtbiq olunan torpaqlara
nisbәtәn çox yüksәkdir ? (Çәki: 1)
tropik
subekvatorial
subtropik
mülayim
ekvatorial
Sual: Kәnd tәsәrrüfatına vә torpaq sahәlәrinә kәskin ziyan vuran gәmiricilәrin artmasına sәbәb nәdir ? (Çәki:
1)
geniş sahәlәrin şumlanması
meşәlәrin qırılması
yamac eroziyalarının çoxalması
yeraltı suların sәviyyәsinin qalxması
suvarma әkinçiliyinin inkişafı
Sual: Dehumifikasiya prosesinin açıqlamasını göstәr. ?? (Çәki: 1)
torpaqların mühafizәsi vә deklarasiyası
torpaqların deqradasiyaya qarşı davamlılığı
torpaqların tәrkibindәki humus ehtiyatı itkisi
torpaq üzәrindәki çәmәn vә örüşlәrin istismarı

torpaqların gübrәlәrlә tәmin olunması prosesi
Sual: Müxtәlif yollarla heyvanların yeminә vә insan qidasına daxil olan maddәlәr hansıdır? (Çәki: 1)
azot gübrәlәri
pestisidlәr
ağır metallar
infraqırmızı şüalar
karbon oksidlәri
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Sual: Arktika torpaqlarının әmәlә gәlmәsindә hansı süxurlar iştirak edir? (Çәki: 1)
çöküntülü metamorfik vә püskürülmüş, buzlaq mәnşәli
metamorfikağır mexaniki tәrkibә malik
karbonatlılösәbәnzәr çöküntülәr
karbonatlı delüvial yığıntılar
maqmatikçökmә mәnşәli süxurlar
Sual: Sәhraların bitki örtüyü әsasәn hansı bitki qruplaşmalarından ibarәtdir? (Çәki: 1)
şorankol efermerlәrindәn
psammofit vә efemeroidlәrdәn
taxıl vә ot bitkilәrindәn
mamır vә şibyәlәrdәn
ağac bitkilәrindәn
Sual: Qonur yarımsәhra torpaqlarının әsas zonal xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
mexaniki tәrkibin yüngül olmasından
şorakәt prosesinin yaranmasından
mexaniki tәrkibin ağır olmasından
mikrobioloji prosesin zәif getmәsindәn
qrunt sularının yaxında yerlәşmәsindәn
Sual: Bozqonur sәhra torpaqlarının sәrbәst genetik tip kimi kim tәrәfindәn ayrılmışdır? (Çәki: 1)
Rozanov
Gerasimov
Salayev
Volobuyev
Sibirtsev
Sual: Tundra zonasında әmәlә gәlәn әsas torpaq tiplәri hansılardır ? (Çәki: 1)
podzol, bozqlnur, illüvialpodzol
qleyliçürüntülü, qırmızımtılsarı
dağmeşә, humuslupodzol, şorakәtli
qleyli, illüvialhumuslu, torfluqleyli vә bataqlıq
şoranvari, qumluboz, elyuvialpodzol

Sual: Arktika torpaqları hansı yarımtiplәrlә ayrılır ? 1. Arktika sәhraları torpaqları 2. Arktika buzlaqları vә sahil
torpaqları 3. Arktika superarid torpaqları 4.Humuslu tipik Arktika torpaqları 5.Qleylәşmiş bataqlıqarktika
torpaqları (Çәki: 1)
1,5
2, 3
1,4
3, 4
2, 5
Sual: Külәk eroziyasına qarşı sәmәrәli mübarizә aparmaq üçün hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
müxtәlif suötürücü qurğuların yaradılması tәlәb olunur
xam torpaqların şumlanması vә torpaqların becәrilmәsi intensivlәşdirilir
torpaqların üst qatına mineral gübrәlәrin verilmәsi
quraqlığa vә külәyә dözümlü ağac vә kol bitkilәrindәn ibarәt meşә zolağının salınması
sәth axınlarını tәhlükәsiz şәkildә buraxımaq vә yarğanların böyümәsinin qarşısını almaq
Sual: Dәmyә әkinçiliyinin tәtbiq olunduğu torpaq sahәlәri әn çox hansı qurşaqlarda yayılmışdır? (Çәki: 1)
subtropik vә mülayim qurşaqların sәrhәddi boyu
tropik sәhraların yayıldığı әrazilәrdә
subarktik vә mülayim qurşaqların sәrhәddi boyu
subekvatorial qurşağın bütün sahәlәrindә
yalnız mülayim qurşaq torpaqlarında
Sual: Әhalinin artım sәviyyәsini nәzәrә olaraq, әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi hansı ekoloji problemlәrә
gәtirib çıxarır? (Çәki: 1)
irriqasiya landşaftlarının genişlәnmәsinә
eroziya vә denudasiya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hallarının intensivlәşmәsinә
tropik meşәlәrin sürәtlә qırılmasına
okeanların süni şәkildә qurudulmasına
Sual: Әsaslı kapital qoyuluşu sәrf etmәklә Yer kürәsindә әkinçiliyә yararlı torpaqların sahәsini neçә dәfә
artırmaq olar ? (Çәki: 1)
5 dәfә
2 dәfә
3,6 dәfә
6,5 dәfә
1,7 dәfә
Sual: Bir çox ölkәlәrdә qida mәhsullarının keyfiyyәtinin pislәşmәsi vә aqrokimyәvi çirklәnmәnin әsas sәbәblәri
nәdir? (Çәki: 1)
suvarmanın düzgün qaydada aparılması
torpaqlarda eroziyanın xәtti istiqamәtdә getmәsi
şorlaşmanın intensiv getmәsi
denudasiya proseslәrinin güclәnmәsi
gübrәlәrin verilmәsinin optimal normalarının olmaması
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Sual: Tayqameşә landşaftlarının torpaqları hansı bitki formasiyaları altında әmәlә gәlir? (Çәki: 1)
kollar vә çәmәnlik bitkilәri altında
iynә yarpaqlı meşәlәr altında
enli yarpaqlı meşәlәr altında
tropik zonanın rütubәtli meşәlәri altında
bataqlıq bitkilәri altında
Sual: İynәyarpaqlı meşәlәr üçün üstünlük tәşkil edәn bitki örtüyü nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
palıd, vәlәs, fısdıq
sidr ağacı, fısdıq, ağcaqayın
ağ şam, qara şam, küknar
fısdıq, vәlәs, qara şam
palıq, ağcaqayın, çinar
Sual: Boz torpaqın mәnşәyini vә morfoloji әlamәtlәrinin öyrәnilmәsi hansı alimә mәxsusdur? (Çәki: 1)
Nenstruyevә
Salayevә
Rozanova
Gerasimova
Volobuyevә
Sual: Karel vә ya Tundra nә demәkdir? (Çәki: 1)
meşәsiz yer
şaxtalı yer
bataqlıq
soyuq әrazi
bitkisiz yer
Sual: Tundra torpaq әmәlәgәtirici süxurlar arasında әsas üstünlük tәşkil edәn elementlәr hansılardır? (Çәki: 1)
skeletli elyuval süxurlar
buzlaq çöküntülәri
delyuvial çöküntülәr
termokarst süxurlar
qranulometrik elementlәr
Sual: Arktika әrazisinin torpaqlarından hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olun bilәr? (Çәki: 1)
әkinçilik üçün
heyvandarlığın inkişafı üçün
ovçuluq vә qoruq mәqsәdilә
sәnaye müәsisәlәrinin inkişafı üçün
balıqçılığın inkişafı mәqsәdilә
Sual: Yarğan eroziyasına qarşı daha geniş tәtbiq olunan mübarizә tәdbirlәri necә adlanır? (Çәki: 1)
hidrotexniki
fitomeliorasiya
aqrotexniki
kimyәvi meliorasiya
rekultivasiya
Sual: Düzәnlik torpaqlarından fәrqli olaraq, dağlıq әrazilәrdә әn çox әkilәn kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır?
(Çәki: 1)
pambıq vә taxıl
qarğıdalı vә çәltik
arpa vә kartof

çәltik vә günәbaxan
bostan bitkilәri
Sual: Dünyada kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının neçә faizi suvarılan torpaqların payına düşür ? (Çәki: 1)
35 %dәn az
50 %dәn çox
70 %dәn az
47 %dәn az
60 %dәn çox
Sual: Әn әlverişli dәmyә әkinçiliyi üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir? (Çәki: 1)
sәhralara
buzlaqlara
meşә sahәlәrinә
quru çöllәrә
yarımsәhralara
Sual: İlk dәfә torpaqların mühafizәsi izrә deklarasiya vә fәaliyyәt planı neçәnci ildә harada qәbul edilmişdir?
(Çәki: 1)
1991ci ildә Bakıda
1972ci ildә Stekholmda
1964cü ildә Londonda
1985ci ildә Vyanada
1976ci ildә SanFransiskoda
Sual: Torpaqların istifadә qaydalarını әks etdirәn Torpaq Mәcәllәsi haqqında qanun neçәnci ildә qәbul
edilmişdi? (Çәki: 1)
1991ci ilin noyabrında
1992ci ilin martında
1990ci ilin mayında
1988ci ilin avqustunda
1994cü ilin sentyabrında
Sual: Humus itkisinin qarşısının alınması üçün turş tolrpaqlarda hansı aqrotexniki işlәr aparılır? (Çәki: 1)
kimyәvi gübrәlәrlә tәmin olunmalıdır
torpaq sәthi әhәnglәnmәlidir
yamaclar terraslaşdırılmalıdır
eninә şumlanma aparılmalıdır
meliorasiya tәdbirlәri görülmәlidir
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Sual: Bozmeşә torpaqlarının әmәlә gәldiyi iqlim şәraitini, bitki örtüyünü vә süxurlarını müәyyәn et (Çәki: 1)
kontinental, ot bitkilәri ilә zәngin enliyarpaqlı meşәlәr, lösәbәnzәr gillicәlәr
boreal, qara şam, torfluqleyli (qalıq podzol)
subtropik, relikt meşәlәr, metomorfikçökmә
eknatorial, kolla rvә kolluklar, şoranlıqlar

kontinental, toz ağacı vә ağcaqonad , bolonlugillicәli
Sual: Rütubәtli subtropik meşәlәrin qırmızı torpaqları MDB ölkәlәri arasında әsasәn hansı regionda
yayılmışdır? (Çәki: 1)
Uzaq şәrqdә
Acarıstanda
Lәnkәranda
Moldovada
Tacikistanda
Sual: Meşә torpaqlarının turş mühitindә әn geniş yayılmış mikrorqanizmlәr hansılardır? (Çәki: 1)
bakteriyalar
azot fiksatorlar
fosfobakteriyalar
göbәlәklәr
silikat bakteriyalar
Sual: Eroziyaya qarşı müxtәlif ağac, kol cisimlәri vә ot sәpilmәsi ilә aparılan mübarizә tәdbirlәri necә adlanır ?
(Çәki: 1)
Rekultivasiya
İrriqasiya
Hidromeliorasiya
Fitomeliorasiya
Defilyasiya
Sual: Oksigeni sürәtlә mәnimsәyәn yosunların çoxluq tәşkil ediyi sututarlarda nә kimi ekoloji pozulma baş
verir? (Çәki: 1)
suyun dövranı zәiflәyir vә buxarlanma azalır
oksigen azalır vә bu da balıqların mәhvinә sәbәb olur
fosforlu birlәşmәlәrin mütәhәrrikliyi zalır
sututarlarda torfun qalınlığı artır vә bataqlıq yaranır
su bakteriyalarının miqdarı artır vә suyun sәviyyәsi aşağı düşür
Sual: Әtraf mühitә daxil olan tullantılardan hansılar daha tәhlükәlidir? (Çәki: 1)
hidrogen, azot, fosfor , kalium
arqon, natrium, alüminium
kalsium, dәmir, gümüş, hidrogen
civә, qurğuşun, kadmium, flor
oksigen, kömür, volfram, kvarsit
Sual: Su eroziyası hansı tip torpaqların yayıldığı sahәlәrdә özünü daha çox biruzә verir? 1. boz meşә 2. qara
vә şabalıdı 3. qırmızı ferralit 4. sarı laterit 5. tayqa vә şabalıdı 6. bozmeşә 7. tayqameşә 8. qәhvәyi (Çәki: 1)
1,2,5,7
2, 4, 6,8
1, 3,4, 6
3,4, 5,8
4, 6, 7,8
Sual: Aşağıdakılardan hansılar eroziyaya qarşı kompleks mübarizә tәdbirlәridir? 1. aqrotexniki 2. rekultivasiya
3. biokimyәvi 4. çәmәn 5. meşә 6. mexaniki 7. hidromeliorativ 8. texniki (Çәki: 1)
1,2,3,4
2,4,6,8
1,3,5,8
3,4,5,6
1,4,5, 7
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Sual: Qәrbi Avropada geniş yayılmış qonurmeşә torpaqları hansı alimin şәrәfinә başqa cür sәslәnir (Çәki: 1)
Marbut torpaqları
Libix torpaqları
Ramann torpaqları
Middendorf torpaqları
teyer torpaqları
Sual: Rütubәtli subtropik meşәlәrin Sarı torpaqlarının yayıldığı әrazini tap? (Çәki: 1)
Qafqaz, Qara dәniz sahillәri, Acarıstan
Uzaq şәrq, Amur çayı hövzәsi
Volqa çayı boyu әrazilәr
Xәzәr dәnizi sahillәri, Lәnkәran
Moldovanın cәnubu, Çuluklar çayının hövzәsi
Sual: Qonur dağmeşә torpaqları hansı meşә bitkisi vә iqlim qurşağında әmәlә gәlmişdir? (Çәki: 1)
enliyarpaqlı, mülayim isti, rütubәtli subborial
iynәyarpaqlı, mülayim
ot bitkilәri altında, arid iqlim qurşağında
kolluqlar altında, subborlal iqlim qurşağında
rütubәtli tropik meşәlәr , tropik iqlim qurşağında
Sual: Bozmeşә torpaqları hansı bitki formasiyaları әmәlә gәlmişdir? (Çәki: 1)
ot bitkilәri
enliyarpaqlı meşә bitkilәri
iynәyarpaqlı meşә bitkilәri
ot bitkilәri vә enliyarpaqlı meşә bitkilәri
iynәyarpaqlı vә enliyarpaqlı meşәlәr altında
Sual: V.A.Kovdanın hesablamalarına әsasәn deqradasiya prosesi nәticәsindә ildә nә qәdәr torpaq sahәsi
yararsız vәziyyәtә düşür? (Çәki: 1)
67 mln.ha
910 mln.ha
23 mln.ha
45 mln.ha
56 mln.ha
Sual: Azәrbaycan Respublikasında Torpaq Mәcәllәsi haqqında yeni qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?
(Çәki: 1)
1988ci il
1992ci il
1991ci il
1993cü il
1989cu il
Sual: İnsanların plansız kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәti ilә mәşğul olması nәticәsindә hansı eroziya formaları üzә

çıxır? (Çәki: 1)
yarğan vә irriqasiya
mәrz vә fasiya
sirk vә morenlәr
yuyulmu ana süxur
takerlar vә dyunlar
Sual: Azәrbaycan әrazisindә rekultivasiyaya ehtiyacı olan torpaq sahәlәri әsasәn haradadır? (Çәki: 1)
Balakәn, Şәki, Gәncә
Masallı, Daşkәsәn, Abşeron
Abşeron, Siyәzәn, KürAraz
Siyәzәn, Qәbәlә, Lәnkәran
Sumqayıt, Beylәqan, Ağstafa
Sual: Dünyada әn çox açıq üsulla çıxarılan dağmәdәn sәnayesi mәhsulları hansı ölkә әrazisindәdir? (Çәki: 1)
Rusiya, ABŞ, İndoneziya
Çin, Yaponiya, Avstraliya
Azәrbaycan, Türkiyә, Brazilya
Hindistan, Almaniya, Danimarka
ABŞ, İngiltәrә, Polşa
Sual: Fosfor vә azotun mütәhәrrik birlәşmәlәri su hövzәlәrinә daxil olduqda hansı canlıların güclü inkişafı baş
verir? (Çәki: 1)
alçaq boylu kollar
mamır vә şibyәlәr
hidromorf bitkilәr
yosun vә mikroorqanizmlәr
sarmaşıq vә liyanalar
Sual: Kәnd tәsәrrüfatında alaq otlarına, bitkilәrdә göbәlәk xәstәliklәrinә vә ziyanvericilәrә qarşı mübarizәdә
istifadә olunan zәhәrli kimyәvi maddәlәr hansılardır ? (Çәki: 1)
azot oksidlәri
fosforlu birlәşmәlәr
pestisidlәr
xlor ionları
ammonyak turşusu
Sual: Torpağın çirklәnmәsindә müәyyәn rol oynayan civә әtraf mühitә necә düşür? (Çәki: 1)
mühәrrik yanacaqları ilә
mәdәn tullantı ilә
sement istehsalında
yeraltı sularla
soda vә xlor istehsalında
Sual: Statistik mәlumatlara әsasәn dünyada suvarılan torpaqların ümumi sahәsi nә qәdәrdir ? (Çәki: 1)
132 mln.ha
300 mln.ha
220 mln.ha
86 mln.ha
410 mln.ha
Sual: Su sәviyyәsinin böhran dәrinliyinә çatması vә suyun buxarlanması nәticәsindә duzların torpaqda intensiv
şәkildә toplanması hadisәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
torpaqların şorlaşması
torpaqların dedradasiyası

torpaqların eroziyası
torpaqların defilyasiyası
torpaqların ekzerasiyası
Sual: Dağ rayonlarında torpaq örtüyünün 7080%nin eroziyaya mәruz qaldığı әsas sahәlәr hansılardır? (Çәki:
1)
suvarılan tәbii otlaq vә biçәnәk sahәlәri
hidromeliorativ mübarizә tәdbirlәri aparılan әrazilәr
cәrgәlәrarası becәrilәn bitkiçilik rayonları
çay hövzәlәrinin suayrıcı vә tranzit sahәlәri
yeni salınmış meşә zolaqları
Sual: Respublika әrazisindә sel hadisәsi nәticәsindә әn çox yuyulmaya mәruz qalmış vә mәhsuldarlığını itirmiş
torpaq sahәlәri hardadır? (Çәki: 1)
ŞәkiZaqatalada
GәncәQazaxda
LәnkaranAstarada
QubaXaçmazda
Şamaxıİsmayıllıda
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Sual: Şabalıdı vә qonur torpaqlar hansı tәbii landşaft zonasının torpaqlarıdır? (Çәki: 1)
tayqa zonasının
tundra zonasının
çöl zonasının
quru çöllәr vә yarımsәhra zonasının
sәhra zonasının
Sual: Şabalıdı vә qonur torpaqlar әsasәn hansı ölkәlәrin әrazilәrindә bütov zolaq şәklindә yayılımışdır? (Çәki:
1)
Rusiya, Moldova, Ukrayna
Azәrbaycan, Özbәkistan, Polşa
Qazaxstan, Çin, Monqolustan
Tacikstan, Gürcüstan, Qırğızıstan
Hindistan , Banqladeş , Misir
Sual: Subtropik qurşağın sahәsinin tropik qurşaqdan 2.2 dәfә az olmasına baxmayaraq, әkinçilikdә istifadә
olunan torpaqları tropik qurşaqdakından neçә dәfә çoxdur? (Çәki: 1)
6 dәfә
3 dәfә
4,5 dәfә
2,4 dәfә
3,7 dәfә
Sual: Subtropik vilayәtlәrdә sahәsi 180 mln.ha olan ekstremal әrazilәr hansılardır? (Çәki: 1)
subtropik allüvial torpaqlar
subtropik şoranlar

qumlu sovrulmuş torpaqlar
duz qabıqlı torpaq kütlәsi
subtropik sәhralar
Sual: Әn çox şoran vә şorakәt torpaqların yayıldığı qurşaq hansıdır ? (Çәki: 1)
ekvatorial
subtropik
boreal
mülayim
tropik
Sual: Yer kürәsindә qara vә şabalıdı torpaqların әn geniş yayıldığı subboreal bozqır vilayәti hansıdır? (Çәki: 1)
Avrasiya vilayәti
Qәrbi Avropa vilayәti
Şimal Amerika vilayәti
Cәnubi Amerika vilayәti
Avstraliya vilayәti
Sual: Dünyada әkinçilikdә istifadә olunan torpaqların tәxminәn yarısı hansı qurşağın payına düşür? (Çәki: 1)
tropik
subboreal
subtropik
subekvatorial
ekvatorial
Sual: Subboreal meşә vilayәtlәri hansı әsas xüsusiyyәtinә görә digәr vilayәtlәrdәn seçilir? (Çәki: 1)
әsasәn dağlıq әrazilәri әhatә edir
torpaqlarındakı turşuluğun miqdarı sıfıra bәrabәrdir
daha çox Çin vә Monqolustan әrazisindә yayılmışdır
bütün materiklәrin okean sahillәrindә yerlәşir
vilayәtin әksәr hissәlәri üfiqi zonallıq üzrә yerlәşir
Sual: Digәr qurşaqlarla müqayisәdә subboreal qurşaqda hansı tip torpaqlar daha geniş yayılmışdır? (Çәki: 1)
meşә qonur vә qәhvәyi
bozqır şabalıdı
şoran vә şorakәt
qırmızı ferralit
karbonatsız siallit
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Sual: Rütubәtli әrazilәrdә meşәlәrin qırmızi vә Sarı torpaqları yayıılan әrazilәrdә yağıntıların çox hissәsi ilin
hansı mövsümünә tәsadüf edir? (Çәki: 1)
yaz vә payız
payız vә qış
qış vә yaz
yay vә payız

yalnız qış
Sual: Dağlıq vilayәtlәrin torpaqları әn çox hansı qitәnin әrazisindә yayılmışdır? (Çәki: 1)
Şimali Amerikada
Afrikada
Asiyada
Cәnubi Amerikada
Avropada
Sual: Torpağın yararlı olan üst münbit qatının yağış, qar vә şiddәtli külәk tәrәfindәn yuyulub aparılması hansı
ekoloji problemi yaradır? (Çәki: 1)
torpağın ekzerasiyası
torpağın eroziyası
torpağın defilyasiyası
torpağın deqradasiyası
torpağın irriqasiyası
Sual: Azәrbaycan Respublikasında müxtәlif dәrәcәdә eroziyaya mәruz qalmış torpaqların sahәsi nә qәdәrdir?
(Çәki: 1)
53,5 %
37 %
42 %
49 %
62,5 %
Sual: İnsanların tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә torpaqların pozulmuş vә yararsız hissәlәrinin mühafizәsi necә
adlanır ? (Çәki: 1)
Rekultivasiya
Defilyasiya
Meliorasiya
Hidroirriqasiya
Dehumifikasiya
Sual: Pozulmuş landşaftların torpaqlarının rekultivasiyası hansı mәrhәlәlәrdә aparılır? (Çәki: 1)
hidro vә fitoloji
texniki vә bioloji
texniki vә fiziki
kimyәvi vә bioloji
texniki vә fitoloji
Sual: Daha dözümlü struktura malik pestisidlәr hansı vasitәlәrlә yayılırlar? (Çәki: 1)
su vә külәklә
atmosfer yağıntıları ilә
buz kütlәlәri ilә
cәrәyanlarla
torpaq şumlanması ilә
Sual: Torpağa qurğuşun tullantıları hansı vasitәlәrlә atılır? (Çәki: 1)
neft sәnayesi
avtomobillәr
qara metallurgiya
әlvan metallurgiya
yeyinti sәnayesi

Sual: Azәrbaycanda bütün torpaqların ( 100 %) yuyulma vә drenaj sisteminә ehtiyacı olan rayon hansıdır?
(Çәki: 1)
Kürdәmir
Beylәqan
Ağstafa
İsmayıllı
Salyan
Sual: Respublika әrazisindә eroziyaya mәruz qalmış torpaqlar ümumi sahәnin neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
50,3%ni
45,5%ni
36,4%ni
60,0%ni
27,7%ni
Sual: Qısa müddәt әrzindә çoxlu miqdarda gәtirmәlәrә malik olan axın hansı hadisәni xarakterizә edir? (Çәki:
1)
sürüşmә
eroziya
sunami
sel
zәlzәlә
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Sual: Tropik torpaqları yayılan әrazilәri tap? (Çәki: 1)
Qafqazın Qara dәniz vә Xәzәr dәnizi sahillәri
Orta vә Mәrkәzi Asiyanın dağlıq hissәsi
Şimali Amerikanın vә cәnub qәrbi Avropanın enliyarpaqlı meşәlәri
Cәnubi Amerika, Afrika, Hindistan yarımadası, Avstraliyanın böyük hissәsi
Cәnubşәrqi Asiya, kiçik Asiya vә İran yaylasının әtәklәri
Sual: Bitkilәrin әsas qida maddәlәri mәnbәyi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
torpaqda rütubәtin miqdarından
torpaq mikroorqanizmlәrin fәaliyyәtindәn
torpağın bәrk vә maye fazasından
relyef formasından
geoloji quruluşundan
Sual: Karbon vә azotun torpaqda toplanması hansı amillәrin fәaliyyәti ilә baqlıdır? (Çәki: 1)
dağ süxurları vә mineralları
bitki vә heyvan qalıqları
bitki vә mikroorqanizm qalıqları
iqlim elementlәri
insanın tәsәrrüfat fәaliyyәtilә
Sual: İstәnilәn xәritәlәrin, o cümlәdәn torpaq xәritәlәrinin tәrtibindә әsas hansı parametrlәrdәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)

ölkә әrazisinin coğrafi mövqeyi
torpaqların yayılma xüsusiyyәtlәri
riyazi qanunlar, kartoqrafik generalizasiya
әrazinin yfiqi vә şaquli differensiasiyası
üzvi maddәlәrin vә dispers hissәciklәrin yayılması
Sual: Yalnız örüş kimi istifadә edilәn vә xarakterik cәhәtcә qalın olmayan torpaq tipi hansıdır? (Çәki: 1)
dağçәmәn torpaqları
sәhra vә yarımsәhra torpaqları
şumlanmış torpaqlar
dağqara torpaqları
bozqonur torpaqlar
Sual: Sәhrabozqır zonasında suvarmanın mümkün olmadığı massivlәr vә dağlıq relyefә malik әrazilәr әn çox
hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
suvarma әkinçiliyi üçün
dәmyә әkinçiliyi üçün
dağ sahәlәri üçün
örüş sahәlәri üçün
yaşayış mәntәqәlәri uçün
Sual: Tәbiәtdә su eroziyası hansı formalarda tәzahür edir? (Çәki: 1)
nizamsәz vә intensiv eroziya
üfüqi vә şaquli eroziya
sәthi vә xәtti eroziya
yamac vә hündürlük eroziyası
suvarma eroziyası
Sual: Tәbii su eroziyası adәtәn torpağın hansı hissәlәrindә baş verir? (Çәki: 1)
subtropik qurşaqların arid zonalarında
yalnız şumlanmış әkin zonalarında
gursulu çayların subasarlarında
bitki örtüyü ilә mühafizә olunan landşaft zonalarında
okean vә dәniz sahillәrindә yeraltı suların sәthә çıxması
Sual: Dünyada torpaqların tәbii su eroziyasına mәruz qalması hansı coğrafi qanuna tabedir? (Çәki: 1)
coğrafi zonallıq qanununa
coğrafi hündürlük qanununa
coğrafi enlik qanununa
üfiqi zonallıq qanununa
coğrafi uzunluq qanununa
Sual: Torpaqların deqradasiyasına әsas sәbәb vә әn çox kütlәni tәşkil edәn eroziya prosesi hansıdır? (Çәki: 1)
külәk eroziyası
kimyәvi eroziya
yamac eroziyası
fiziki eroziya
su eroziyası
Sual: Yamaclarda baş verәn sәthi eroziya prosesinin yaratdığı problemlәr hansılardır? (Çәki: 1)
meşә sahәlәri seyrәklәşir vә ya mәhv olur
torpağın münbitliyi aşağı düşür, mәhsuldarlıq azalır
yamac kәndlәrindә sürüşmә hadisәlәri aktivlәşir
dәrin yarğanlar, dyumlar vә barxanlar әmәlә gәlir
çaylarda sululuq artır vә sel hadisәlәri aktivlәşir

Sual: Mülayim qurşaqda eroziya proseslәrinin çox inkişaf etmәsinә әsas sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
kifayәt qәdәr yağıntıların düşmәsi
dağdәrә külәklәrinin baş vermәsi
dәmyә әkinçiliyinin inkişaf etdirilmәsi
quraq günlәrin üstünlük tәşkil etmәsi
suvarma әkinciliyinin intensivlәşdirilmәsi
Sual: Azәrbaycanda torpaq eroziyası üzrә aparılmış tәdqiqatlar nәticәsindә torpaq eroziyası xәritәsini kim
tәrtib etmişdir? (Çәki: 1)
X.M.Mustafayev
M.Y.Xәlilov
K.Ә.Әlәkbәrov
V.Ә.Әhmәdov
N.N.Mikayılov
Sual: Şinçay, Kişçay, Girdimançay, Pisaatçay vә Qozluçay hovzәlәrindә yağışlar zamanı dәhşәtli sellәrin
yaranmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
çaysahili әrazilәrin meşәsiz olması
çayların dәrәlәrinin ensiz olması
çay sahili әrazilәrin daşlıçenqili olması
çay sahillәrindә әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi
çaylardan suvarmada
Sual: Respublikada subalp vә alp yay otlaqlarında malqaranın sistemsiz vә normadan artıq otarılması
nәticәsindә torpaqlarının başdanbaşa eroziyaya mәruz qalan rayonlar hansılardır? (Çәki: 1)
Lәnkәran, Masallı, Astara, Yardımlı
Qәbәlә, İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Gәdәbәy
Kürdәmir, Ağdaş, Ağsu, Zәrdab,Göyçay
Xaçmaz, Şabran, Siyәzәn, Xızı, Qusar
Samux, Qazax, Yevlax, Mingәçevir, Şәki
Sual: Respublikamızda şiddәtli dәrәcәdә eroziyaya uğramış meşә meliorasiya tәdbirlәrinә ehtiyacı olan
sahәlәr nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
60000 ha
30000 ha
43000 ha
25500 ha
52300 ha
Sual: Sürüşmә vә denudasiya proseslәrinin qarşısını almaq mәqsәdilә yaradılan antropogenterras
komplekslәr әsasәn hansı zonalardadır ? (Çәki: 1)
arid düzәnliklәrdә
yarımsәhra vә quru çöllәrdә
düzәn meşәlәrindә
alçaq dağlıqda
yüksәk vә orta dağlıqda
Sual: Quru subtropik әrazilәrdә neft vә lay suları ilә çirklәnmiş torpaqlarda özözünә tәmizlәmәnin müddәti
tәxminәn nә qәdәrdir ? (Çәki: 1)
2 il
3 il
10 il
5 il
8 il

Sual: Kiçik miqyaslı xәritәlәrdә torpaq konturlarının birlәşdirilmәsi prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
kadastr
generalizasiya
bonitirovka
kartoqram
müfәssәllik
Sual: Miqyası 1 : 5000 – 1 : 2000 olan vә tәcrübә stansiyalarında istifadә olunan xәritәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
orta ölçülü xәritәlәr
icmal xәritәlәr
iri miqyaslı xәritәlәr
kiçik miqyaslı xәritәlәr
müfәssәl xәritәlәr
Sual: Torpaq xәritәlәrinin hansı növlәrini fәrqlәndirmәk mümkündür? 1.icmal 4. miqyassız 7. mәzmuna görә
2.kiçik miqyaslı 5.orta miqyslı 8.mәqsәdinә görә 3. şәrti 6.iri miqyaslı 9.müfәssәl (Çәki: 1)
2, 3, 5, 7, 8
3, 5, 6, 8, 9
1, 4, 6, 8, 9
2, 4, 6, 8, 9
1, 2, 5, 6, 9
Sual: Bataqlıqlaqun torpaq tiplәri әn çox respublikanın hansı әrazilәrindә yayılmışdır? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә
Naxçıvanın ortadağlığında
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
KürAraz ovalığının Xәzәrsahili hissәlәrindә
Tәrtәrçay vә Gәncәçayın deltalarında
Sual: Dünyanın quru hissәsinin nә qәdәr sahәsi tropik torpaqlar altındadır? (Çәki: 1)
1/2
1/3
1/4
1/5
4/5
Sual: Eroziya prosesinin әmәlә gәlmәsinin vә inkişafının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
seliteb komplekslәrin yayılması
orta illik yağıntıların bәrabәr paylanması
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişafı
qlobal istilәşmәnin baş vermәsi
әhali sayının sürәtlә artması
Sual: Eroziya prosesinin әn çox inkişaf etdiyi qurşaq hansıdır? (Çәki: 1)
subtropik
ekvatorial
subqütb
tropik
mülayim
Sual: Kartoqram nәdir? (Çәki: 1)
dağlıq әrazilәrin xәritәsidir
eroziyaya uğramış sahәlәrin xәritәsidir
sxematik kәnd tәsәrrüfatı xәritәsidir

torpaq tiplәrinin xәritәsidir
torpaqların tәrkib hissәsinin sxemidir
Sual: Torpağın üst münbit qatının yağış vә qar suları vasitәsi ilә yuyulub aparılması vә ya külәk tәrәfindәn
sovrulub dağılması necә adlanır? (Çәki: 1)
defilyasiya prosesi
ekzarasiya prosesi
deqradasiya prosesi
eroziya prosesi
abraziya prosesi
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Sual: Ana süxurun torpağa çevrilmәsi üçün әsas şәrt nәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)
süxurun aşınması vә orxalanması
süxurun vә iqlim rejiminin dәyişmәsi
süxurda mikrorqanizmlәrin vә yaşıl bitkilәrin mәskәn salması
bitki vә heyvan qalıqlarının çürümәsi
süxurun yaşından asılı olaraq zaman daxilindә dәyişmәsi
Sual: Dünyanın torpaq ehtiyatlarının mәnimsәnilmәsinә görә qurşaqların düzgün ardıcıllığını göstәr: 1. tropik 4.
subtropik 2.mülayim 5. subarktik 3.boreal 6.arktik (Çәki: 1)
2, 5, 4, 1, 3, 6
2, 4, 1 , 3, 5, 6
4, 6, 3, 5, 1, 2
1, 3, 2, 4, 6, 5
5, 3, 1 ,4, 2, 6
Sual: Әhalinin artması ilә әlaqәdar kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqlar hansı ekoloji problemlәrlә üzlәşir? (Çәki:
1)
şumlanma sahәlәri artırılır vә irriqasiya sistemlәri artırılır
pestisidlәr, defoliantlar vә kimyәvi gübrәlәrin miqdarı çoxaldılır
şәhәr kateqoriyası üçün yaşayış mәntәqәlәri kәnd tәsәrrüfatına yararlı sahәlәrdә salınır
mәişәt tullantılarının çoxluğu vә sәnaye müәssisәlәrinin tullantıları ilә çirklәnir
әkin sahәlәri fasilәsiz әkilir vә suvarma nәticәsindә şorlaşır vә eroziyaya mәruz qalır
Sual: Rütubәtli ekvatorial zonaların geniş massivlәrindәn әkinçilikdә istifadә edilmәsinin zәruriliyi nәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
Afrika materikindә şәhraların sahәsinin artması
tropik qurşağın torpaqlarının mәhsuldarlığının azalması
mülayim qurşaqda torpaqların bataqlıqlaşması
ekvatorial zonada әhalinin sıxlığının artması
әhali artımı ilә әlaqәdar әrzaq probleminin yaranması
Sual: Nә üçün tropik qurşaqda әkinçilik cәhәtdәn quraq vә quru tropik vilayәtlәr daha çox istifadә olunur?
(Çәki: 1)
vilayәtin qәrb hissәsindә vulkanik torpaqların geniş sahәdә yayılması
tropik qurşaqda rütubәtli әrazilәrin meşәlәrlә örtülü olması

tropiklәrdә sәhra әkinçiliyinin praktiki әhәmiyyәtә malik olmaması
rütubәtli әrazilәrә orta illik yağıntıların hәddindәn çox düşmәsi
quraq vә quru tropik vilayәtlәrdәn başqa diqәr әrazilәrә oksan cәrәyanlarının kәskin tәsiri
Sual: Subtropiklәr üçün aşağıdakı torpaqәmәlәgәlmә proseslәrindәn hansılar xarakterikdir? 1. subtropik
ferralitlәşmә 2.sәhralaşma vә şoranlaşma 3. bataqlıqlaşma prosesi 4.qәhvәyi torpaqәmәlәgәlmә 5. boz
torpaqәmәlәgәlmә 6.sarı rütubәtli torpaqlar 7.subtropik bәrkimә 8.qara torpaqların yayılması (Çәki: 1)
4,5,7, 8
2, 4,6, 7
1, 3, 4, 6
1, 4, 5,7
3, 4, 6, 8
Sual: Qırmızı torpaqlar әsasәn hansı tip süxurlar üzәrindә formalaşmışdır? (Çәki: 1)
püskürmә süxurlarının qırmızı rәngli aşınma mәhsulları üzәrindә
lil hissәciklәri ilә zәngin olan aşınmış sahәlәrdә
boz torpaqların formalaşdığı sәhra vә yarımsәhralarda
dağlıq әrazilәrdә qәdim süxurlar üzәrindә
şoranlaşmaya mәruz qalmış çökmә süxurlar üzәrindә
Sual: Qışda soyumanın getmәdiyi subtropik istilik rejimi vә su rejimi şәraitindә formalaşan torpaqlar
hansılardır? (Çәki: 1)
boz torpaqlar
qara torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
qәhvәyi torpaqlar
sarıqırmızı torpaqlar
Sual: Mülayim qurşağın torpaqәmәlәgәlmә proseslәri aşağıdakılardan hansılardır? 1. meşә qonur
torpaqәmәlәgәlmә 2.tundrapodzol torpaqәmәlәgәlmә 3.torflubataqlıq torpaqәmәlәgәlmә 4.bozqır qara
torpaqәmәlәgәlmә 5.qonur yarımsәhra torpaqәmәlәgәlmә 6.şabalıdı torpaqәmәlәgәlmә 7.sarıferralit
torpaqәmәlәgәlmә 8.subboreal şorakәtәmәlәgәlmә (Çәki: 1)
1, 3, 5, 7
2, 4, 6, 8
3, 4, 6, 7
2, 3, 5 ,6
1, 4, 5, 8
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Sual: Azәrbaycanda qara torpaqlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә vә kiçik Qafqazın şimalqәrb yamaclarında
Böyük Qafqazın mәrkәzi hissәsindә vә Talış dağlarında
Kiçik Qafqazın vulkanik yaylasında vә Lәnkәran ovalığında
Böyük Qafqazın Cәnub yamacında vә Naxçıvan MRda
KürAraz düzәnliyindә vә SamurDәvәçi ovalıgında
Sual: Şabalıdı torpaqlar әn çox Azәrbaycanın hansı tәbii zonasında yayılmışdır? (Çәki: 1)

QubaXaçmaz
MilQarabağ
GәncәQazax
KürAraz
Lәnkәran
Sual: Meliorativ tәdbirlәrin neçә metodu mövcuddur? (Çәki: 1)
2
5
6
4
3
Sual: KürAraz ovalığında müasir suvarm әkinçiliyi altında istifadә edilәn torpaqların nә qәdәri tәkrar
şorlaşmaya mәruz qalmışdır? (Çәki: 1)
35 %
67 %
50 %
45 %
70 %
Sual: Landşaft komplekslәrinin yaxşılaşdırılmasına torpaqların yuyulmasına doğru yonәldilmiş tәdbirlәr sistemi
necә adlanır? (Çәki: 1)
meliorasiya
irriqasiya
rekultivasiya
aqroirriqasiya
şumlama
Sual: Qәhvәyi dağmeşә torpaqları Azәrbaycanın әsasәn hansı yüksәklik sahәlәrindә yayılmışdır? (Çәki: 1)
dağәtәyi düzәnliklәrdә
subalp çәmәnliklәrdә
yüksәk dağlıqda
alçaq vә ortadağlıqda
alp çәmәnliklәrindә
Sual: Dağәtәyi bozqәhvәyi torpaqlarda әsasәn hansı әkinçilik sahәsi inkişaf etdirilir? (Çәki: 1)
taxılçılıq
üzümçülük
pambıqçılıq
çayçılıq
tәrәvәzçilik
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Sual: Azәrbaycanda әn geniş yayılmış torpaq tipi hansı torpaqlardır? (Çәki: 1)
qara torpaqlar

meşә torpaqlar
boz torpaqlar
sarı torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
Sual: Azәrbaycanda takır torpaqlar varmı, әgәr varsa hansı әrazilәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
BöyükQafqazın әtәklәrindә
KürAraz ovalığında
Naxçıvanın Araz boyu düzәnliyindә
Kiçik Qafqazın әtәklәrindә
Cәnub –şәrqi Şirvanda
Sual: Bataqlıqlaqun torpaq sahәlәri әn çox respublikanın hansı әrazilәrindә yayılmışdır ? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın cәnubşәrqi
Naxçıvanın orta dağlığında
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
KürAraz ovalığının Xәzәrsahili hissәlәrindә
CәnubŞәrqi Qafqazın şәrqindә
Sual: Respublika әrazisindә orta vә şiddәtli şorlaşan torpaqlar nә qәdәr sahәni әhatә edir? (Çәki: 1)
500 min.ha
850 min.ha
650 min. ha
1200 min.ha
330 min. ha
Sual: Ağac, kol vә ot bitkilәrinin istifadә etmәklә torpaqların vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ
metod vasitәsi ilә aparılır? (Çәki: 1)
kimyәvi meliorasiya
hidrotexniki
bioloji meliorasiya
fitomeliorasiya
texniki meliorasiya
Sual: Sәhra vә yarımsәhralarda torpaqların şorlaşmasının vә bataqlıqlaşmasının sәbәblәri nәdir? (Çәki: 1)
suvarma әkinçiliyi
dәmyә әkinçiliyi
otarılma sahәlәri
dağmәdәn sәnayesi
biçәnәklәrin olması
Sual: Kimyәvi meliorasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә
mühәndis işlәri aparmaqla
әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi
rekreasiya tәdbirlәrinin görülmәsi
torpaqların yenidәn bәrpa olunması
Sual: Azәrbaycanda dağәtәyi vә alçaq dağlığın quru meşәlәri vә meşәkolluqlarında yayılan torpaq tipi
hansıdır? (Çәki: 1)
sarı torpaqlar
qәhvәyi torpaqlar
bataqlıq torpaqları
qara torpaqları
qırmızıferralit torpaqlar

Sual: Tipik qәhvәyi torpaqların әsas arealları hansı bölgәlәri әhatә edir ? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın şimal vә şimalşәrqin, Şamaxı yaylası
Qarabağ yaylası, Dәrәlәyәz silsilәsi vә Ordubad
Kiçik Qafqazın cәnub yamacları vә GәncәQazax
Arazyanı düzәnliklәr vә Abşeron yarımadasının şimalı
KürAraz ovalığı vә Dağlıq Şirvan
Sual: Qәhvәyi dağmeşә torpaqlarında eroziya vә denudasiya proseslәrinin yaranmasına әsas sәbәb nәdir?
(Çәki: 1)
torpaqların şumlanması
meşәlәrin qırılması
yalnız taxıl әkilmәsi
heyvandarlığın inkişafı
biçәnәk kimi istifadә olunması
Sual: Qәhvәyi torpaqlardan әn çox hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istifadә olunur? (Çәki: 1)
dәmyә әkinçiliyindә
heyvandarlıqda
biçәnәklәr kimi
suvarma әkinçiliyindә
quşçulıq tәsәrrüfatında
Sual: Qonur meşә torpaqlarından nә üçün kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilmir? (Çәki: 1)
eroziyaya mәruz qaldığına görә
dik yamaclarda yayıldığına görә
humus miqdarının azlığına görә
sıx meşә örtüyü altında olduğına görә
şoranlaşmış sahәlәr olduğuna görә
Sual: Azәrbaycanın dağmeşә qonur torpaqlarında әsasәn hansı meşә ağacları yayılmışdır? (Çәki: 1)
palıd vә qarağac
tozağacı vә fısdıq
şam vә ardıc
fısdıq vә vәlәs
yabanı alma vә palıd
Sual: Azәrbaycanın tipik qonurdağ meşә torpaqları hansı meşәlәr altında daha çox yayılmışdır? (Çәki: 1)
dәniz sәviyyәsindәn yuxarı 120 mdә, iynәyarpaqlı şam vә küknar meşәlәri altında
mezofil palıd vә palıdvәlәs meşәlәri altında
fısdıq vә ardıc meşәlәri altında
palıd vә fısdıq meşәlәri altında
tuqay meşәlәri altında
Sual: Dik dağ yamaclarında eroziya vә sürüşmә hadicәlәrinin qarşısının alınması üçün hansı tәdbirlәr görülür?
(Çәki: 1)
irriqasiya
meliorasiya
betonlaşdırma
rekultivasiya
terraslaşdırma
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Sual: Şabalıdı torpaqlar zonası dәniz sәviyyәsindәn hansı yüksәklikdә yerlәşir? (Çәki: 1)
200400 m
100200 m
400600 m
400800 m
8001000 m
Sual: «Takir» nәdir? (Çәki: 1)
süxurdur
xüsusi torpaq әmәlә gәtirәn elementdir
sәhrada, digәr torpaqlarda kompleks şәkildә yayılan hamar vә bәrk sәthdir
kiçik hissәlәrdәn ibarәt parçalardır
sәth sularının yerindә әmәlә gәlәn relyef formasıdır
Sual: Takırlar әsasәn hansı әyalәtlәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
dağlıq әrazilәrdә
dağ әtәklәrindә
delüvialprolüvial sәth axınlarında
sәhrada axan çayların vadilәrindә
buzlaq göl formalarda
Sual: Sarı torpaqların tәrkibindә әsas hansı birlәşmәlәr üstünlük tәşkil edir? (Çәki: 1)
humuslu
alüminiumlu
silisiumlu
dәmir birlәşmәlәri
karbonatlı
Sual: Qırmızı torpaqların genezisi haqqında ilk tәdqiqatlar hansı alimin adı ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
V.V.Dokuçayev
Daraseliyanın
Vilyamski
Kovalyovun
Sabaşvili
Sual: Sarı torpaqlarda genetik qatların daha aydın müşahidә olunmasına tәsir edәn proses nәdir ? (Çәki: 1)
karbonlaşma
podzollaşma
hidroliz
kaolinlәşmә
üzvi aşınma
Sual: Torpaq ehtiyatları әsas neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
5
6
4

Sual: Azәrbaycan әrazisindә әsas neçә torpaq tipi tәsnifatı ayrılmışdır ? (Çәki: 1)
3
2
5
6
4
Sual: Azәrbaycanda torpaq örtüyündәn mәhrum olan әrazilәr hansılardır ? (Çәki: 1)
bataqlıq, antropogen göllәr vә neft çalaları
sürüşmә,ufantı, palçıq vulkanı brekçilәri
yarımsәhralar vә quru çöllәr
orta dağlıq vә örüş sahәlәri
alp, subnival vә nival buzlaqlar
Sual: Tipik sәhra boz torpaqların әmәlә gәlmәsi üçün әsas hansı ekoloji şәraitin olması vacibdir? (Çәki: 1)
yağıntılar 1000 mm,buxarlanma 600700 mm olmalıdır
şaquli zonalıq üzrә yağıntılar düzgün paylanmalıdır
üfüqi zonallıq üzrә günәşli saatların bәrabәr paylanması
illik yağıntılar 200 mmdәn az, buxarlanma 10001200 mm olmalıdır
Sual: Boz torpaqların az mәhsuldar olmasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
şorlaşmaların baş vermәsi
sel vә daşqınlara mәruz qalması
humusun miqdarı 1,41,5 %dәn az olması
fasilәsiz әkinçiliyin tәtbiqi
mineral gübrәlәrdәn istifadә olunması
Sual: Әsasәn hansı tip torpaqların alt qatında şornlaşma vә gips kristalları dәnәlәrinin әmәlә gәlmәsi prosesi
gedir? (Çәki: 1)
bozqәhvәyi torpaqlar
tünd şabalıdı torpaqlar
çәmәnbataqlıq torpaqları
çәmәnboz torpaqlar
bataqlıq torpaqları
Sual: M.Ә.Salayev yeni torpaq tәsnifatı üçün hansı taksonomik vahidlәr sistemini qәbul etmişdir? (Çәki: 1)
sahә, kompleks,növ, cins
komponent, yarımtip, tip
genetik, tip, sahә, cins
ekocoğrafı, yarımtip, tip
tip, yarımtip, cins, növ
Sual: Azәrbaycan әrazisindә olan әsas torpaq tiplәri hansılardır? 1.Alp çәmәnlәri vә çәmәn steplәrinin
torpaqları 2.Qırmızıbozqır torpaqlar 3.Çürüntülüşabalıdı torpaqlar 4.Rütubәtlә vә yarımrütubәtli subtropiklәrin
torpaqları 5.Mezofil meşәlәrin torpaqları 6.Çәmәnçimli vә laylıibtidai torpaqlar 7.Kserofil meşәlәrin vә
yarımsәhraların torpaqları 8.Qleyvari gilliәhәngdaşlı torpaqlar (Çәki: 1)
1, 4, 5, 7
2, 3, 7, 8
3, 5 , 6,7
1, 4,6, 8
2, 4, 6, 7
Sual: V.R.Volbuyevin tәklif etdiyi tәsnifatında Azәrbaycanda hansı әsas torpaq zonaları ayrılmışdır? 1. boz

torpaqlar 4.qәhvәyi torpaqlar 7. şoran torpaqlar 2. qırmızı torpaqlar 5. bataqlıq torpaqlar 8.sarı torpaqlar
3.şabalıdı torpaqlar 6.çimlipodzol torpaqlar (Çәki: 1)
1, 3, 7,8, 5
2, 3, 7, 9, 1
1, 3, 4, 6, 8
3, 4, 5, 6, 7
2, 5, 6, 7, 8
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Sual: Әsas genetik torpaq tipii olaraq Abşeronda әn çox hansı torpaqlar yayılmışdır? (Çәki: 1)
boz torpaqlar
qonur torpaqlar
çәmәn torpaqlar
çәmәnboz torpaqlar
bozçәmәn torpaqlar
Sual: Dağmeşә zonasının sәrhәdlәrinin arasındakı mәsafәnin qısalmasına vә bu әrazilәrdә torpaq
eroziyasının yaranmasına sәbәb nәdir ? (Çәki: 1)
tәbii amillәr
antropogen tәsirlәr
texnogen amillәr
denidasiya proseslәri
süxurların fiziki aşınması
Sual: Azәrbaycanda qurşaq tәşkil etmәyib, ayrıayrı massivlәr şәklindә yayılan torpaq tipi hansıdır? (Çәki: 1)
dağqara torpaqları
şabalıdı torpaqlar
dağqonur torpaqları
bozqonur torpaqları
şoran torpaqlar
Sual: Meşә altından çıxmış, bәrkimiş dağqara torpaqlar necә adlanır? (Çәki: 1)
podzollaşmış
bataqlıqlaşmış
soranlaşmış
sәhralaşmış
bozqırlaşmış
Sual: Dәmyә әkinçiliyindә istifadә olunan qara torpaqların eroziyaya uğramasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
intensiv şumlama prosesi
fasilәsiz taxılçılığın inkişafı
kartofçuluğun inkişafı
intensiv suvarılmanın aparılması
yamacların dik olması
Sual: Әn әlverişli dәmyә әkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir? (Çәki: 1)

sәhralara
meşә sahәlәrinә
buzlaqlara
quru çöllәrә
yarımsәhralara
Sual: Azәrbaycan әrazisindә zәngin lanşaftları özündә birlәşdirәn vә әn mәhsuldar hesab olunan torpaq tiplәri
hansılardır? (Çәki: 1)
boz, boz qonur, şabalıdı torpaqlar
qәhvәyi vә qırmızıferralit torpaqlar
dağmeşә vә qara torpaqlar
meşәçәmәn vә şorakәtli torpaqlar
açıq şabaıdı vә sarırütubәtli torpaqlar
Sual: Dağçәmәn bozqır torpaqlar әsasәn hansı sahәlәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
yüksәk rütubәtli dik yamaclarda
ortadağlığın meşә altındakı sahәlәrdә
quru iqlimli dağüstü yayla vә yamaclarda
sәhralaşmaya mәruz qalmış әrazilәrdә
yağıntıların yüksәk olduğu alçaqdağlıqda
Sual: Sarı torpaqların әsas yayıldığı әrazilәr hansılardır? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın şimalşәrqi vә SamurDәvәçi ovalığı
Kür çayının su bazarı vә Şirvan düzü
Kiçik Qafqazın şimalşәrqi vә Qarabağ yaylası
Naxçıvanın ortadağlığı vә Arazboyu düzәnliklәr
Lәnkәran ovalığı vә Talış dağlarının әtәklәri
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Sual: Meşә torpaqların bozqırlaşmasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
karbonatların yuyulması
meşәlәrin seyrәklәşmәsi
üzvi maddәnin azlığı
rütubәt çatışmamazlığı
avtomorf torpaq әmәlәgәlmә şәraiti
Sual: Yay otlaqları kimi istifadә edilәn vә әn çox eroziya prosesinin intensiv inkişafı müşahidә edilәn rayonlar
hansılardır? (Çәki: 1)
Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Kürdәmir
Masallı, Lәnkәran, Yardımlı, Lerik
Quba,Gәdәbәy, Daşkәsәn, Şәki
Gәncә, Qazax, Ağstafa, Goranboy
Füzuli, Beylәqan , İmişli, Ağcabәdi
Sual: Respublikamızda әsasәn sәthi axınların nizamlanması yolu ilә eroziyanın qarşısının alınması vә
mәhsuldarlığın artırılması üçün hansı әkinçilik sistemi tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

mühәndisbioloji sistem
suötürücü vә susaxlayıcı sistem
hidrotexniki qurğular sistemi
konturmeliorativ әkinçilik sistemi
aqrotexniki tәdbirlәr sistemi
Sual: İl әrzindә tәxminәn nә qәdәr әrazi yuyulma(sәthi) eroziyasına mәruz qalır? (Çәki: 1)
2,3 mln.ha
1 mln.ha
5 mln.ha
750 min.ha
500 min ha
Sual: Quru bozqır zonanın әsas genetik torpaq tipi hansı torpaqlardır? (Çәki: 1)
bozçәmәn torpaqları
çәmәn torpaqları
şabalıdı torpaqlar
boz torpaqlar
Sarı torpaqlar
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Sual: Azrbaycanda sarı torpaqlar әsasәn hansı vilayәtdә yayılmışdır ? (Çәki: 1)
Naxçıvan MR
Böyük Qafqazın şimalşәrqi
Kiçik Qafqazın cәnubu
Lәnkәran ovalığı
KürAraz ovalığı
Sual: Azәrbaycan әrazisindә ibtidai torpaqlar qurşağı hansı yüksәklikdәn keçir? (Çәki: 1)
3000 m
2500 m
1600 m
2000 m
800 m
Sual: Yüksәkliyә qalxdıqca torpaqların dәyismәsinә sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
bitki örtüyünün seyrәklәşmәsi
heyvandarlığın inkişafı
palıd meşәlәrinin sahәsinin azalması
istiliyin vә rütubәtin dәyişmәsi
günәş radiasiyasının azalması
Sual: Azәrbaycan torpaqlarının birinci tәsnifatını verә nalim kim olmuşdur? (Çәki: 1)
M.Ә.Salayev
V.R.Volobuyev
S.A.Zaxarov

B.Ә.Budaqov
A.N.Rozanov
Sual: Respublika әrazisindә boz torpaqların әn çox yayıldığı әrazilәr hansılardır? (Çәki: 1)
Qarabağ yaylası, Lәnkәran ovalığı, Ordubad
Cәnubşәrqi, Qobustan, Abşeron, CәnubŞәrqi Şirvan
ŞәkiZaqatala, Arazboyu düzәnliklәr, Daşkәsәn
GәncәQazax, Cәnubşәrqi Qafqaz, QubaQusar
KürAraz ovalığı, Naftalan, Abşeron yarmadası
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Sual: Boz torpaqlar Respublika әrazisindә әsasәn hansı bölgәlәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın cәnubunda, Lәnkәranda, Mil düzündә
Qarabağ malili düzәnliyindә, Kiçik Qafqazın şimalında
Qarayazı düzündә, cәnubşәrqi Şirvanda, Naxçıvan MR
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә, Lәnkәranda, Qobustanda
CәnubŞәrqi Qobustanda, Abşeronda, CәnubŞәrqi Şirvan, Naxçıvan MR
Sual: Yarımsәhra әrazilәrin boz, bozqonur torpaqlarında әsasәn hansı bitki formasiyaları üstünlük tәşkil edir?
(Çәki: 1)
mamır, şibyә, şam ağacı, yovşanfermer bitkilәri
yovşan, şoranotu, efemerşoran bitkilәri
seyrәk kollar, palıd vә sarmaşıq
qarağan, moruq, fısdıq, şoranotu
nar kolları, dәmirağac, yovşan, akasiya
Sual: Boz, bozqonur torpaq tiplәri inkişaf etmiş düzәnlik әrazilәrdә meşә landşaftının yaranmasının әsas
sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
yağıntıların orta illik miqdarının azlığı
Günәşli saatların miqdarının çox olması
әrazinin dağlara nisbәtәn şәrq hissәdә yerlәşmәsi
yeraltı suların sәthә yaxınlığı vә rütubәtlәnmә dәrәcәsi
sәhra iqlimi göstәricilәrinin yüksәk olması
Sual: Azәrbaycan әrazisindә şabalıdı torpaqların geniş yayıldığı sahәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
CeyrançölAcınohur, Aran, Qobustan, NMR
Qarabağ yaylası, LәnkәranAstara, Abşeron
ŞәkiZaqatala, Lәngәbiz tirәsi, Aran
GәncәQazax, Naxçıvan , QubaXaçmaz
Şimalşәrqi Qafqaz, Dağlıq Şirvan, Abşeron
Sual: Azәrbaycanın düzәnlik vә dağәtәyi vilayәtlәfrindә yayılmış torpaqlar arasında әn mәhsuldar vә
tamkamilә kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqlar hansılardır? (Çәki: 1)
bozçәmәn torpaqları
tünd şabalıdı torpaqlar
qırmızıferralit torpaqlar

dağmeşә qara torpaqları
bozqәhvәyi torpaqlar
Sual: Şabalıdı torpaqların mühafizәsindә әsasәn hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
fasilәli әkinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
suvarma nәticәsindә duzların yuyulması
şumlanmanın dәrindәn aparılması
yalnız pambıq bitkisinin әkilmәsi
pestisid vә defoliantlardan istifadә olunması
Sual: Respublika әrazisindә gәcli şabalıdı torpaqlardan tikinti materialıü kimi hansı әrazidәn istifadә edilir?
(Çәki: 1)
Gәncә şәhәri әtrafından
Qobustanın alcaqdağlığından
Qarabağ yaylasından
Lәnkәran düzәnliyindәn
Bakı şәhәri әtrafından
Sual: Gәcli şabalıdı torpaqların tәsәrrüfat baxımdan yararsız hala düşmәsinin sәbәbi nәdir ? (Çәki: 1)
suvarma nәticәsindә şorlaşması
mineral gübrәlәrdәn çox istifadә olunması
gәmiricilәrin sayının çox olması
yeraltı suların sәthә yaxın olması
gәcdәn suvaq materialı kimi istifadә edilmәsi
Sual: Şabalıdı torpaqların әsas ekoloji problemi nәdir ? (Çәki: 1)
delüvialprolüvial gillicәlәrlә zәngin olması
әhәngli, gipsliduzlu süxurların sәthә çıxması
meyilliyi çox olan yamaclarda üst qatın yuyulması
humus horizontunun qalınlığının az olması
torpaqların çox karbonatlılığı ilә fәrqlәnmәsi
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Sual: Әn çox nәzәr cәlb edәn vә daha çox müşahidә olunan eroziya forması hansıdır? (Çәki: 1)
sәthi
intensiv
şaquli
yamac
xәtti
Sual: Әsasәn orta vә qismәn şiddәtli yuyulmuş torpaqlarda eroziya prosesinin qarşısını almaq mәqsәdilә hansı
mübarizә tәdbirlәri görülür? (Çәki: 1)
növbәli әkinlәrdә dәnli bitkilәrә üstünlük verilir
torpaqqoruyucu alçaq boylu ağaclar әkilmәlidir
yalnız biçәnәklәr kimi istifadә olunmalıdır
ümumiyyәtlә әkin işlәri aparılmamalıdır

mineral gübrәlәr verilmәlidir
Sual: Meşә örtüyünün vә digәr bitki formasiyalarının formalaşdığdığı bitki örtüyünün sıradan çıxmasına
nәticәdә növün arealında parçalanmaların yaran6masına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
sel hadisәsi, dağ uçqunu, sürüşmә
yeraltı tәkanların baş vermәsi
fәlakәtli meşә yanğınları
yüksәk temperatur vә quraqlığın baş vermәsi
kütlәvi otarılmanın olması
Sual: Sel, daşqın vә sürüşmә hadisәlәrinin әn çox tәsi göstәrdiyi dağlıq torpaq sahәlәri hansı regionun payına
düşür ? (Çәki: 1)
Dәrәlәyәz silsilәsi
Talış dağları
Böyük Qafqaz
Zәngәzur silsilәsi
Kiçik Qafqaz
Sual: Orta dağmeşә qurşağında meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkin çiliyin inkişaf etdirilmәsi hansı
prosesi güclәndirir? (Çәki: 1)
eroziya
defilyasiya
abraziya
akkumlyasiya
korroziya
Sual: İl әrzindә tәxminәn nә qәdәr әrazi yuyulma(sәthi) eroziyasına mәruz qalır? (Çәki: 1)
2,3 mln.ha
1 mln.ha
5 mln.ha
750 min.ha
500 min ha
Sual: Quru bozqır zonanın әsas genetik torpaq tipi hansı torpaqlardır? (Çәki: 1)
bozçәmәn torpaqları
çәmәn torpaqları
şabalıdı torpaqlar
boz torpaqlar
Sarı torpaqlar
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Sual: Tropik qurşaqda ferralitlәşmә prosesi әsasәn hansı iqlim xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır? (Çәki: 1)
günәşli saatların miqdarı 2500 saat/il olmalıdır
әrazinin 30 %dәn çoxu dağlıq olmalıdır
yağıntıların miqdarı 8001000 mmdәn çox olmalıdır

hava şәraiti quru vә isti olmalıdır
Sual: Tropik qurşaq daxilindә hansı torpaqbioiqlim vilayәtlәri fәrqlәndirilir? 1. tropik rütubәtli vә dәyişәn
rütubәtli meşәlәr 2. tropik bataqlıq vә torflu torpaq sahәlәri 3.tropik iynәyarpaqlı meşәlәr 4.tropik quraq kserofit
meşә vә savannalar 5.tropik meşәlәrin ferralit torpaqlı sahәlәri 6.tropik sәhra vә yarımsәhralar (Çәki: 1)
1, 4, 6
2, 4 ,6
1, 3, 5
2, 3, 6
3, 5, 6
Sual: Tropik qurşaq daxilindә hansı torpaqbioiqlim vilayәtlәri fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
intrazonal, kserofit, semihumid
savanna, humid, azonal
humid vә semihumid, semiarid, arid
hidromorf, semiarid, podzol
kserofit, ferralitarid, rütubәtli
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Sual: Azәrbaycan Respublikası әrazisindә torpaqların külәk eroziyasından zәrәr çәkdiyi әsas sahәlәr
hansılardır? (Çәki: 1)
Böyük Qafqazın cәnubşәrqi vә Lәnkәran ovalığı
Şimalşәrqi Qafqaz vә Kiçik Qafqazın cәnubşәrqi
Xәzәrәtrafı ovalıqlar vә AcınohurCeyrançöl
Qәrbi Azәrbaycan vә Xәzәryanı zona
QanıxӘyriçay vadisi vә Talış dağlarının әtәklәri
Sual: Terraslaşdırma metodundan hansı problemlәrin qarşısının alınması üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
şiddәtli yuyulmuş torpaqların yarğan vә dәrәlәrlә parçalanmasının qarşısını almaq üçün
kәnd tәsәrrüfatının әsas sahәsi olan çәltikçiliyin inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi ilә
gilli süxurların üstünlük tәşkil etdiyi әrazilәrdә sürüşmәlәrin qarşısının alınması üçün
irriqasiya landşaftlarının geniş yayıldığı sahәlәrdә şoranlaşmanın dәrәsini azaltmaq üçün
rütubәtli әrazilәrdә bataqlıqların sahәsinin genişlәnmәmisi mәqsәdi ilә
Sual: Azәrbaycan torpaqlarının çirklәnmәsindә neft mәhsullrı ilә yanaşı hansı ağır metallar vasitәsilә çirklәnmә
yüksәk dәrәcәdәdir ? (Çәki: 1)
dәmir,manqan, volfram, civә
qızıl, alüminium, mis, qalay
fenol, azot,sink, gümüş
qurğuşun, kadmiy, sink, mis
çuqun, düralüminium, qurğuşun
Sual: Dağlıq ekosistemlәrdә antropogen tәsirlәrin yaratdıqları әsas ekoloji problemlәr hansılardır ? (Çәki: 1)
Kәnd әhalisinin işsizlik problemi ilә әlaqәdar olaraq şәhәrlәrә axın etmәsi
Qış otlaqlarının lәğv edilmәsi vә fermer tәsәrrüfatlarının azaldılması
SESnın inşası onların tam gücü ilә istifadә edilmәsi
Sәnaye әhәmiyyәtli olan heyvanların, xüsusilә mәmәlilәrin sayının artırılması

tәbii ekosistemlәrin şumlanmış sahәlәri, otlaqlar, tәkrar meşәliklәr vә antropogenlәşmәsi
Sual: Әsas bitki formasıyalarının mәhv olması, otarılmadan әlavә, hansı sәbәblәrdәn asılıdır ? (Çәki: 1)
heyvanların tapdağı altında torpağın bәrkimәsi
ifrat rütubәtlәnmәyә görә bitkilәrin çürümәsi
intensiv sürüşmә vә eroziya proseslәri
әkinçilik sahәlәrinin genişlәndirilmәsi mәqsәdilә şumlanma
hәşәrat vә ziyanvericilәrin әrazilәrdә çox yayılması
Sual: Hansı tәbii proses mәkan daxilindә artdıqca torpağın deqradasiyasi sürәtlәnәrәk sәhralaşma riskini daha
da çoxaldır? (Çәki: 1)
Rütubәtlәnmә әmsalı
Soyuq hava kütlәlәri
Yağıntıların intensivliyi
Şimal külәyinin sürәti
Kontinentallıq әmsalı
Sual: Dәyәrlәrinә görә respublikanın potensial ahtiyatının 10,7 %ni tәşkil edәn qara metallurgiyanın mineral
xammal bazaları hansılardır? 1. Daşkәsәn dәmir filizi yataqları 2. Naxçıvanın daş duz yataqları 3.Zәngilanın
qızıl yataqları 4.Daşsalahlı bentonit gili yataqları 5.Xoşbulaq flyuz әhәngdaşı yataqları 6.Abşeron kvars qumları
yataqları (Çәki: 1)
1,2 3
2, 4, 6
1, 4, 5
3, 5, 6
2, 3, 4
Sual: Azәrbaycanın sәnaye şәhәrlәrindә müәsisәlәrin әtraf mühitә atdığı tullantılar içәrisindә üstünlük tәşkil
edәn maddәlәr hansılardır ? (Çәki: 1)
karbon, kükürd, azot oksidlәri vә qurğuşun
silisium, uran, karbon oksidi vә molibden
dәm qazı, helium, fosfor vә dәmir
azot oksidi, mәrgümüş vә radioaktiv elementlәr
alüminium, qurğuşun, uran vә kükürd
Sual: Çıxarılan dağ süxurlarının sәthdә yayılması torpaqların morfoloji xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsinin nә üçün
sürәtlәndirir? (Çәki: 1)
faydalı qazıntılar çıxarılan zaman filiz qırıntıları әtrafa sәrәlәnir
әrazinin sәth hissәsindә eroziya proseslәri güclәnir vә intensivlәşir
çökmә süxurlar qazıntı torpaqların altına gömülür vә mәhsuldarlıq azalır
torpaqların üst hissәsi tәkrar şoranlaşmaya mәruz qalır
faydalı qazıntı mәhsulları karyerlәrinin dәrinliyinin 500 m, eninin isә 5000 mә çatması
Sual: Dağmәdәn işlәri sahәsindә әvvәlkindәn fәrqlәnәn hansı texnogen torpaq formaları yaranır? (Çәki: 1)
başdırılmış formalar vә sәth formaları
maqmatik formalar vә yeni formalar
ovuntu materialları vә texnogen formalar
metamorfik formalar vә sәpinti materialları
yeni formalar vә akkumlyativ formalar
Sual: Hansı sәnaye torpaqlarında denudasiya vә yuyulma proseslәri qüvvәtlәnir, yeni eroziya tsikılları әmәlә
gәlir? (Çәki: 1)
fasilәsiz әkinçilik tәtbiq olunan torpaqlarda
karyerlәr, şaxtalar formalaşan torpaqlarda
neft quyuları qazılan vә istismar edilәn torpaqlarda

meşә sahәlәrinin qırıldığı vә seyrәklәşdirildiyi әrazilәrdә
qara vә әlvan metallurqiya sәnayelәrinin torpaqlarında
Sual: Rekultivasiya zamanı istifadә edilәn torpaqlardan maksimum mәhsul götürmәk mәqsәdilә torpaqların
tam bәrpası ilә yanaşı hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
torpaqların üst şorlaşmış hissәsi texniki üsulla yuyulur
alçaqboylu kolluqların salınması vә terrasların yaradılması
insanların tәbii şәraitin digәr sahәlәrinә olan tәlәbatının ödәnilmәsi
hәmin sahәlәrin tәbii xüsusiyyәtlәrinin mәqsәdәuyğun formada bәrpası
sәnaye müәsisәlәrinin әrazisinә axıdılmış texniki suların tәmizlәnmәsi
Sual: Kimyәvi rekultivasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
üst qatın xassәlәrini yaxşılaşdırmaq üçün çoxillik otlar әkilmәlidir
әraziyә әhәng verilmәli, üzәri süxur vә torpaqla örtülmәli, gübrәlәr verilmәlidir
әvvәlcә torpaqların aerasiya şәraitini yaxşılaşdırmaq vә mikrobbioloji proseslәri sürәtlәndirmәli
әrazilәr hamarlanmalı, nәqliyyat xәtlәrinin çәkilmәsi lazımdır
torpaqların üst çirkli hissәsi götürülmәsi vә yeni torpaq kütlәsi hәmin yerә tökülmәlidir
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Sual: Azәrbaycan әrazindә dik yamaclardan istifadә etmәk mәqsәdilә hansı metoddan istifadә olunur? (Çәki:
1)
irriqasiya
transformasiya
terraslaşdırma
meliorasiya
rekultivasiya
Sual: Respublikada ümumiyyәtlә neft vә neft mәhsulları ilә çirklәnmiş әrazilәrin sahәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
35 min. hektar
22 min hektar
57 min. hektar
73,6 min hektar
28,8 min.hektar
Sual: Әn çox aşınma eroziyasına mәruz qalmış torpaq sahәlәri Azәrbaycanın hansı әrazilәrindә müşahidә
olunur? (Çәki: 1)
Lәnkәranın düzәnlik vә dәnizsahili әrazilәrindә
Әsasәn dağlıq әrazilәrin dәmyә әkinçiliyi sahәlәrindә
KürAraz ovalığının irriqasiya tәsәrrufatı sahәlәrindә
Qarabağ maili düzәnliyinin suvarılan әrazilәrindә
Naxçıvanın orta vә yüksәk dağlıq sahәlәrindә
Sual: Azәrbaycanın düzәnlik torpaqlarının şorlaşmasına әsas sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
intensiv otarılma, yağıntıların orta illik miqdarının aşağı olması
әrazidәki torpaqların allüvialprolüvial, gәtirmәlәrdәn tәşkil olunması
torpaq әmәlәgәtirәn süxur vә çoküntülәrin tәrkibindәki duzların çoxluğu, yeraltı suların sәthә yaxınlığı

Kür çayı vә onun qollarının fәsildәn asılı olaraq daşması
әkinçilikdә әsasәn taxıl bitkisinin becәrilmәsi
Sual: Üzümçülük vә pambıqçılıq rayonlarında әkin sahәlәri әn çox hansı maddәlәrlә çirklәnir? (Çәki: 1)
pestisid vә defoliantla
tәbii gübrәlәrlә
intensiv suvarma ilә
karbon dörd oksidlә
azot oksidlәri ilә
Sual: Abşeron yarımadasının bәrk tullantılarla çirklәnmәsinә sәbәb olan әsas sәnaye müәsisәlәri hansılardır?
(Çәki: 1)
H.Әliyev adına Neft emalı zavodu
Abşeron DRESi vә Qaradağ daş karxanası
Qaz emalı zavodu vә Keşlә maşınqayırma zavodu
Qaradağ sement zavodu vә Bakı Gips mәmulatı zavodu
Azәrneftyağ istehsalat birliyi vә Azәrsun şirkәtlәr qrupu
Sual: Dağmәdәn sәnayesinin bir çox sahәlәrindә baş verәn әsas hansı problemlәr әtraf mühiti korlayır vә
torpaq fondunu azaldır? (Çәki: 1)
qazma işlәrinin fasilәsiz aparılması
yükdaşıma zamanı ağır texnikanın hәrәkәti
çox qiymәtli xammal itkisinin baş vermәsi
istehsal zamanı istifadә edilәn texniki suların әtraf әrazilәrә axıdılması
yataqlarda kәşfiyyat işlәrinin aparılması
Sual: Sәnaye şәhәrlәrindә bәrk tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk mәqsәdilә hansı tәdbirlәr görülmәlidir? (Çәki: 1)
utilizasiya zavodları tikilmәlidir
rekultivasiya prosesi güclәndirilmәlidi
yalnız meliorativ tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir
quyulara yığılaraq basdırılmalıdır
torpaqlar yalnız sanitarmüdafiә zonalarına ayrılmalıdır
Sual: Respublikanın sәnaye şәhәrlәrindә müәsisәlәrin atdıqları tullantıların qarşısını almaq üçün hansı
tәdbirlәr görulür? (Çәki: 1)
müәsisәlәrin daxilindә xüsusi ölçmә cihazları yerlәşdirilir
xüsusi dövlәt müәsisәlәri tәrәfindәn monitorinqlәr aparılır
şәhәrdәn kәnar әrazilәrә yığılaraq yandırılır
Xәzәr dәnizinin dәrinliklәrinә atılır
müәsisәlәr istәdiklәri qәdәr tullantı atmağa qadirdirlәr
Sual: Respublikada sәnaye tullantıları, yeraltı sәrvәtlәrin dağıntıları, qazıntı vasitәsi ilә başdırılmış vә
çirklәndirilmiş torpaqlar hansı üsulla bәrpa edilir? (Çәki: 1)
meliorasiya
aqrotexniki
texniki
yumuşaltma
rekultivasiya
Sual: Rekultivasiya olunacaq sahәlәrin mәnimsәnilmәsinin iqtisadi cәhәtdәn әn ucuz növü hansıdır? (Çәki: 1)
sahәlәrdә meşә әkinlәrinin hәyata keçirilmәsi
tәzyiqli sular vasitәsi ilә yuyulması
torpaqların sәthinә mineral gübrәlәrin verilmәsi
torpaqlarda mikrobbioloji proseslәri sürәtlәndirmәk
әraziyә әhәngin verilmәsi vә 60 sm dәrinliyә kimi yumuşaltma

Sual: Respublika әrazisindә Abşeron yarımadasından sonra rekultivasiyaya ehtiyacı olan torpaq sahәlәri
haradadır? (Çәki: 1)
ŞәkiZaqatalada
Kiçik Qafqazda
Böyük Qafqazın cәnubunda
Qobustan rayonunda
Talış dağlarında
Sual: Respublika әrazisindә әn çox sәnaye müәsisәsi yerlәşәn şәhәrlәr hansılardır vә onların payına sәnaye
potensialının necә faizi düşür? (Çәki: 1)
Gәncә vә Qazax şәhәrlәrindә, 67 %
Bakı vә Xaçmaz şәhәrlәrindә, 55 %
Sumqayıt vә Lәnkәran şәhәrlәrindә , 77 %
Naxçıvan vә Bakı şәhәrlәrindә, 60 %
Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrindә, 70 %
Sual: Azәrbaycanda zәrәrli tullantıların basdırılması vә zәrәrsizlәşdirilmәsi hansı istiqamәtlәrdә aparılır? (Çәki:
1)
Bakı buxtasında xüsusi borular vasitәsi ilә dәnizә axıdılır
Şәhәr kәnarında açıq poliqonlara atılır vә ya yandırılır
xüsusi poliqonlarda xәndәklәr qazılaraq, tullantıların burada başdırılması
Abşeron yarımadasının cәnub sahillәrindә dәnizә atılır
Tullantılar ümumi şәkildә anbarlaşdırılaraq yandırılır
Sual: Filiz yığıntılarının әn çox toplandığı әrazi hansıdır? (Çәki: 1)
Abşeronda daş karxanaları vә neft yataqları
Daşkәsәn filiz yataqları vә Zәylik alünit yataqları
Naxçıvanda polimetall filizlәri vә molibden yataqları
Gәdәbәydә qızıl yataqları vә civә emali
Siyәzәndә neft yataqları vә neftin emalı
Sual: Hansı şәraitdә faydalı qazıntıların çıxarılması nәticәsindә әvvәlkindәn әsaslı fәrqlәnәn süxur yığınları vә
torpaq tiplәri yaranır ? (Çәki: 1)
Açıq şәraitdә aparılan qazma işlәrindә
Dәrinlik üzrә qazılan yataqlarda
Qapalı formada aparılan kәşfiyyat işlәrindә
Qazma işlәri zamanı üst münbit qatın qazılmasında
Filiz çıxarılması zamanı xammalın torpaqla qarışması nәticәsindә
Sual: Mis mәdәnlәri, pirit, kobalt, alunit filizi yataqları istismar edilәn sahәlәrdә süxurların turşuluğuna qarşı
hansı mübarizә ilә başlamaq lazımdır? (Çәki: 1)
fiziki rekultivasiya
aqrotexniki rekultivasiya
bioloji rekultivasiya
texniki rekultivasiya
kimyәvi rekultivasiya
Sual: Rekultivasiya işlәri aparılan zaman tәtbiq edilәn tәdbirlәr sisteminin düzgün ardıcıllığını tap (Çәki: 1)
meliorativ, hidrortexniki, kimyәvi
bioloji, aqrotexniki, fiziki
fitomeliorativ, texniki, kimyәvi
texniki, kimyәvi, bioloji
aqrotexniki, bioloji, fiziki
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Sual: Azәrbaycan Respublikasında Abşeron yarımadasından başqa neftlә çirklәnmiş rayonları hansılardır?
(Çәki: 1)
Lәnkәran, Astara, Yardımlı, Bәhramtәpә
Şirvan, Neftçala, Siyәzәn, Muradxanlı
Ordubad, Şәrur, Şahbuz, Babәk
Naftalan, Daşkәsәn, Kәlbәcәr, Laçın
Zәngilan, Şabran, Xızı, Siyәzәn
Sual: Azәrbaycan әrazisindә әn çox kimyәvi gübrәlәrdәn, pestisidlәrdәn vә defoliantlardan hansı әrazilәrdә
istifadә edilir? (Çәki: 1)
KürAraz ovalığında
SamurDәvәçi ovalığında
Naxçıvan MRda
Lәnkәran düzәnliyindә
Qarabağ maili düzәnliyindә
Sual: Atmosfer havasına vә torpaq sahәlәrinә atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә fәrqlәnәn
şәhәrlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Lәnkәran, İmişli, Gәdәbәy, Sumqayıt
Gәncә, Şәki, Qusar, Xaçmaz, Ağdaş
Bakı, Naxçıvan, Daşkәsәn, Ağcabәdi
Mingәçevir, Yevlax, Zaqatala, Şabran
Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Gәncә, Mingәçevir
Sual: Respublika torpaqlarının әn çox alüminium oksidlәri ilә çirklәnmә prosesi hansı sәnaye şәhәri әtrafında
müşahidә olunur? (Çәki: 1)
Bakı şәhәri
Sumqayıt şәhәri
Mingәçevir şәhәri
Gәncә şәhәri
Naxçıvan şәhәri
Sual: Sәnaye şәhәrlәrinin pozulmuş landşaftların torpaqlarının rekultivasiyası hansı mәrhәlәlәrlә aparılır?
(Çәki: 1)
aqrotexniki vә fiziki
fitomeliorativ vә kimyәvi
texniki vә bioloji
gübrәlәmә vә yumuşaltma
hidromeliorativ vә texniki
Sual: Tәsәrrüfatın müxtәlif sahәlәrindә pozulmuş tәbii landşaftların bәrpası üçün tәtbiq edilәn tәdbirlәr
kompleksi necә adlanır? (Çәki: 1)
akkumlyativ tәdbirlәr
rekultativ tәdbirlәr
meliorativ tәdbirlәr
aqrotexniki tәdbirlәr
fitomeliorativ tәdbirlәr

BÖLMӘ: 21 02
Ad

21 02

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Abşeron yarımadasında hansı әrazilәrin radiasiya fonu çoxdur vә radiasiyasının normadan yüksәk
olmasına әsas sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
Sabunçu,Ramana, Balaxanı, Qalaneft mәdәnlәri
Suraxanı, Mәrdәkan, Binәqәditikinti materialları
Bibiheybәt, Bilgәh,Sәnqaçalyodlubromlu sular
Qarabağ, Qobustan, SahilQaradağ sement zavodu
Hövsan, Türkan, Nardaran, Zirәkәnd tәsәrrüfatı
Sual: Neftlә çirklәnmiş torpaqlarda mikroelementlәrin miqdarının aşağı düşmәsinә sәbәb nәdir ? (Çәki: 1)
dәrin quyuların qazılması
torpaqların dәrin qatlarında kimyәvi elementlәrin yığılması
ağır metalların miqdarının artması
neftli sahәlәrdә radioaktiv elementlәrin çoxluğu
lay sularının sәviyyәsinin qalxması
Sual: Respublikada adambaşına tәxminәn nә qәdәr torpaq sahәsi düşür? (Çәki: 1)
7,4 ha
3,5 ha
2,2 ha
1,17 ha
5,2 ha
Sual: Respublikada adambaşına düşәn әkinә yararlı torpaq sahәlәrinin az olmasının әsas sәbәblәri nәdir?
(Çәki: 1)
torpaqların xeyli hissәsinin eroziyaya, şorlaşmaya vә bataqlaşmaya mәruz qalması
torpaqların әsasәn dik yamaclarda, uçurumlarda vә qarbuzlaq altında olması
torpaqların әsasәn yaşayış mәntәqәlәrinin altında olması
torpaqların çox hissәsinin meşә landşaftlarının altında olması
torpaqların әsas hissәsinin çay, göl vә bataqlıqların altında olması
Sual: Hansı halda eroziyaya uğramış torpaqlardan kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilir? (Çәki: 1)
tәkrarәn şorlaşmış vә duzlaşmış torpaqlardan
sürüşmә sahәlәrindәn vә bedlend torpaqlardan
zәif vә orta dәrәcәdә yuyulmuş torpaqlardan
sel hadisәlәri nәticәsindә sәthi yuyulmuş torpaqlardan
eroziyayın şiddәtli getdiyi dağ torpaqlarından
Sual: Azәrbaycan әrazisindә dik yamaclardan istifadә etmәk üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
suvarma üsulundan
növbәli әkin üsulundan
quru meliorasiya üsulundan
terraslaşdırma üsulundan
dәmyә әkinçiliyi üsulundan

Sual: Azәrbaycanın dağlıq әrazilәrinin tәsәrrüfat cәhәtdәn әn çox mәnimsәnilәn torpaqları haradadır? (Çәki: 1)
Talış dağlarının orta dağlığı vә dağәtәyi әrazilәri
Kürboyu düzәnliklәr vә Lәngәbiz tirәsi
Kiçik Qafqazın orta vә yüksәk dağlığı
Böyük Qafqazın cәnubu vә yüksәk dağlığı
Böyük Qafqazın şimalşәrqi, dağәtәyi vә alçaq dağlığı
Sual: Respublikada adam başına cәmi neçә hektar torpaq sahәsi vә әkinçilikdә istifadә edilәn sahә düşür?
(Çәki: 1)
1,17 ha vә 0,2 ha
2 ha vә 1,5 ha
3,5 ha vә 0,5 ha
1,5 ha vә 1 ha
1 ha vә 3 ha
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Sual: Şirvan şәhәrindә әtraf әrazilәrin çirklәnmәsini sürәtlәndirәn vә kәnd tәsәrrüfatına ciddi ziyan vuran әsas
sәnaye sahәsi hansıdır ? (Çәki: 1)
«Şirvanneft» neftqazçıxarma idarәsi
Kükürdlü mazut yanacağından istifadә edilәn DRES
inşaat materialları kombinatı
mineral gübrәlәr istehsalı
qara vә әlvan metallurgiya
Sual: Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә әn çox sinirәsәb, qandamar, әqli çatmamazlıqlar kimi
xәstәliklәrin yaranmasına şәrait yaradan kimyәvi maddәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
maqnezium, hidrogensubfid, karbon qazı
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun
helium qazı, dәmir oksidlәri vә natriumxlor
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar
hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
Sual: Akkumlyativ dağmәdәn formalarının yayıldığı rayonlarda hansı tәbii proseslәr yaranır? (Çәki: 1)
süruşmә sel vә daşqınlar
yeni tektonik proseslәrin aktivlәşmәsi
defilyasiya, abraziya vә aşınma
denudasiya, yuyulma vә eroziya
müxtәlif bitki formasiyalarının yaranması
Sual: Rekultivasiya üçün tәcrübәdәn keçirilmiş vә sınanmış etibarlı metodlardan әn әlverişlisi hansıdır? (Çәki:
1)
fenoloji analogiya metodu
bioloji texnogen metod
texniki metod
coğrafi indikasiya metodu
landşaftekoloji metod

Sual: Abşeron yarımadasında әn az radioaktivlik müşahidә olunan әrazilәr hansılardır? (Çәki: 1)
Ramana, Balaxanı
Nardaran, Mәrdәkan
Suraxanı, Bilgәh
Binәqәdi, Bibiheybәt
Qala, Sabunçu
Sual: Neft istismarı qurtardıqdan sonra әrazidәn buruqların, beton әsasların tәmizlәnmәsi hansı rekultivasiya
üsulu ilә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
meliorativ
kimyәvi
bioloji
aqrotexniki
texniki
Sual: Ümumiyyәtlә respublika әrazisindә nә qәdәr әrazi neft mәhsulları ilә çirklәnmişdirr? (Çәki: 1)
52,3 min ha
35 min ha
17 min ha
28,8 min.ha
45,5 min ha
Sual: Halhazırda neft mәhsulları ilә çirklәnmiş torpaqlarında rekultivasiya aparılmış әrazilәr hansılardır? (Çәki:
1)
Siyәzәn, Şabran, Xızı
Bülbülә, Ramana, Qaradağ
Mәrdәkan, Zirә, Pirәküşkül
İmişli, Muradxanlı, Carlı
Naftalan, Zәyәm, Mehmana
Sual: Abşeron torpaqların çirklәnmәsindә neft mәhsulları ilә yanaşı hansı tullantılar iştirak edir? (Çәki: 1)
metallurgiya, elektrotexnika vә başqa sәnaye tullantıları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tullantıları
fermer (heyvandarlıq) tәsәrrüfatının tullantıları
kimyәvi vә mineral gübrәlәrin vasitәsi ilә
mәişәt vә bәrk tullantılar vasitәsi ilә
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Sual: Dağlıq әrazilәrdә ot bitkilәrinin qruplaşması, torpağın qalınlığı vә biotik komponentlәrin mәhsuldarlığı
hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsindәn
qar örtüyünün qalın olması vә buzlaqlaşmasından
әrazinin relyef vә mikroiqlim xüsusiyyәtlәrindәn
buzlaq ekzarasiyası vә akkumlyasiyasının intensivliyindәn
yamacları tәşkil edәn süxurların litoloji tәrkibindәn
Sual: Azәrbaycanın torpaq ehtiyatlarının kәnd tәsәrrüfatı çirklәnmәsi ilә eyni zamanda hansı tullantılarla

hәddinindәn çox çirklәnmişdir? (Çәki: 1)
mәişәt tullantıları ilә
nәqliyyat tullantıları ilә
azot vә fosfor gübrәlәri ilә
toksik maddәlәr vә metallarla
mәişәt sularının axıdılması ilә
Sual: Kimyәvi gübrәlәrdәn vә pestisidlәrdәn istifadә torpaq sahәlәrinin çirklәnmәsi ilә yanaşı, başqa hansı
problemlәr yaradır? (Çәki: 1)
bitkilәrin mәhsuldarlığını vә inkişafını zәiflәdir
gübrәli bitkilәrlә qidalanan heyvanların mәhvinә sәbәb olur
insanlarda bir sıra xәstәliklәrin vә bәdxassәli şişlәrin yaranmasına sәbәb olur
torpağın üst mәhsuldar hissәsini aşındırır vә şorlaşmaya sәbәb olur
torpağın üst hissәsindә buxarlanmanı azaldır vә ziyanvericilәrin sayı artır
Sual: Torpaqların çirklәnmәmәsinә qarşı sәnaye tullantılarının tәnzimlәnmәsi üçün hansı qaydalar tәtbiq
olunur? (Çәki: 1)
zavodlar bağlanır
istehsalat azaldılır
dövlәt standartları tәtbiq olunur
yerli müşahidәlәr aparılır
yalnız monitorinq olunur
Sual: Sәhra, yarımsәhra vә digәr quraqlığa davamlı әrazilәrin torpaqlarının şorlaşmasının vә
bataqlıqlaşmasının sәbәblәri nәdir? (Çәki: 1)
dәmyә әkinçiliyi
suvarma әkinçiliyi
otarılma tәsәrrüfatı
dağmәdәn sәnayesi
biçәnәklәrin istifadәsi
Sual: Dağlıq әrazilәrdә meşә altındakı torpaqların struturunun subnival vә nival әrazilәrlә müqayisәdә daha
möhkәm olmasının sәbәblәri aşağıdakılardan hansıdır ? (Çәki: 1)
yamaclar meşә bitkilәrinin köklәri ilә yaxşı bәrkiyir
meşә sahәsindә rütubәtin daha çox olması
meşә komplekslәrinә antropogen tәsirlәr daha intensivdir
meşә torpaqlarında aşınma vә denudasiya proseslәri daha güclüdür
burada taksonomik dәrәcәli bir sıra fizikicoğrafi komplekslәr vardır
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Sual: Әn nazik nә zәif strukturlu torpaq qatı hansı lanşaft qurşağını әhatә edir? (Çәki: 1)
dağmeşә
yarımsәhra
çölçәmәn
meşәçöl
dağçәmәn

Sual: Şiddәtli yuyulmuş torpaqların yayıldığı әrazilәrin gәlәcәkdә yarğan vә dәrәlәrlә daha çox
parçalanmasının qarşısını almaq üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
fasilәsiz әkinçilik tәdbirlәri
kanallar vasitәsi ilә suvarma
kimyәvi vә üzvi gübrәlәrin verilmәsi
rekultivasiya vә meliorasiya tәdbirlәri
texniki, terraslaşdırma vә meşәsalma
Sual: Dağlıq әrazilәrdә torpaqların korlanlasına insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә yanaşı hansı tәbii hadisәlәrdә
sәbәb olur? (Çәki: 1)
süruşmә, uçqun, sel hadisәlәri
yeraltı suların tәsiri ilә şorlaşma
neft quyularının fontan vurması
heyvandarlıq tәsәrrüfatının inkişafı
radioaktiv elementlәrin şüalanması
Sual: Azәrbaycanda torpaqların külәk eroziyasından zәrәr çәkdiyi sahәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Xәzәryanı zona vә KürAraz ovalığı
Talış dağları vә Lәnkәran düzәnliyi
Qәrbi Azәrbaycan vә Xәzәryanı zona
Naxçıvanın yüksәkdaqlığı vә Arazboyu düzәnliklәr
Böyük Qafqazın şimalŞәrqi vә GәncәQazax düzü
Sual: Azәrbaycanda kollektordrenaj şәbәkәsinin әsas әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
suvarma vә meliorasiya işlәrinin hәyata keçirilmәsi
rekultivasiya proseslәrinin tәtbiqi üçün
növbәli әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi
torpaqlarda külәk eroziyasının qarşısının alınması
әhalinin içmәli su ilә tәminatı üçün
Sual: Müxtәlif kimyәvi gübrәlәrlә, pestisidlәrlә, defoliantlarla çirklәnәn torpaqlar әsasәn hansı әrazilәrdә
yayılmışdır? (Çәki: 1)
KürAraz ovalığında
Lәnkәranın dәnizsahili düzәnliyindә
Arazboyu düzәnliklәrdә
Qarabağ maili düzәnliyindә
SamurDәvәçi ovalığında
Sual: Pambıqçılıq vә üzümçülük rayonlarında torpaqlarda konsentrasiyanın artmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
torpaqların tәkrar şorlaşmaya mәruz qalması
DDT vә defoliantlardan hәr il fәsilәsiz istifadә edilmәsi
növbәli әkinçiliyin tәtbiq olunması
fasilәsiz әkinçiliyin tәtbiqi vә mineral gübrәlәrin verilmәsi
irriqasiya sistemlәrinin yalnız kollektordrenaj sistemindәn ibarәt olması
Sual: Kür çayının geniş subasarlarında su altında qalmış münbit torpaqların tәsәrrüfat dövriyyәsindәn
çıxarılmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
su kanalları
kollektorlar
su anbarları
su kәmәrlәri
bataqlıqlar
Sual: Neolit dövründә әkinçiliyin vә heyvandarlığın başlandığı vaxtda Azәrbaycan әrazisindә neçә faiz meşә ilә
örtülü әrazi olmuşdur? (Çәki: 1)

11 %
25 %
30 %
9%
60 %
Sual: GәncәQazax iqtisadi rayonu әrazisinin toraq sahәlәrinin çirklәnmәsinә sәbәb olan sәnaye müәsisәsi
hansıdır? (Çәki: 1)
Alüminium zavodu
Maşınqayırma zavodu
Elektron avadanlıqları zavodu
Pambıqtәmizlәmә zavodu
Kabel istehsalı zavodu
Sual: Azәrbaycan әrazisindә son 20 ildә әn çox antropogen tәsirә mәruz qalan meşә sahәsi hansıdır? (Çәki:
1)
Sultanbud meşәsi
Pirqulu meşәsi
Hirkan meşәsi
Tuqay meşәsi
İlisu meşәsi
Sual: Orta dağmeşә qurşağında meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkinçiliyin inkişaf etdirilmәsi hansı
prosesi güclәndirir? (Çәki: 1)
defilyasiya
eroziya
abraziya
akkumlyasiya
korroziya
Sual: Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
sahәlәr suvarılmalıdır
dәnli bitkilәr әkilmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir
morfoloji diaqnostika edilmәlidir
neft tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
Sual: Abşeron yarımadasının hansı hissәsinin torpaqları daha çox çirklәnmәyә mәruz qalmışdır? (Çәki: 1)
şimal hissәsi
şimalqәrb hissәsi
şimalşәrq hissәsi
bütün sahil zolağı
cәnub hissәsi
Sual: Ağac, kol vә ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә kompleksin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ
metod vasitәsi ilә aparılır? (Çәki: 1)
fitomeliorativ
kimyәvi meliorasiya
hidrotexniki
bioloji meliorasiya
texniki meliorasiya
Sual: Kimyәvi meliorasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә yaxşılaşdırma
mühәndis işlәrinin tәtbiqi

rekreasiya tәdbirlәrinin görülmәsi
torpaqlara әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi
torpaqların yenidәn bәrpa olunması
Sual: Respublika әrazisindә aqroirriqasiya tәdbirlәri aparılan torpaq sahәlәrindә әn çox hansı landşaft növlәri
yaranır ? (Çәki: 1)
dağlıq landşaftı
meşә landşaftı
yarımsәhra landşaftı
alp çәmәnliklәri
çәmәnbataqlıq landşaftı

BÖLMӘ: 16 02
Ad

16 02

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Yüksәk dağmeşә zonasında әsas meşә әmәlә gәtirәn ağac növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
ardıc vә fısdıq
vәlәs vә şәrq palıdı
dәmirağac vә küknar
qızılağac vә qovaq
saqqızağacı vә şam
Sual: Yuyulmuş dağ qara torpaqlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır? (Çәki: 1)
Kür çayının ot axınlarında, GәncәQazaxda
Qarabağ düzündә, Abşeron yarımadasının cәnubunda
Şamaxı yaylasında, Qudyalçay vә Qusarçayın orta axırlarında, K;içik Qafqazda
Böyük Qafqazın şimal rayonlarında, Lәnkәran düzәnliyindә
Sual: Dağqara torpaqlar әn çox Böyük vә Kiçik Qafqaz torpaq vilayәtlәrinin hansı zonalarında yayılmışdır?
(Çәki: 1)
podzol vә yarımsәhra
bozqır vә meşәbozqır
sәhra vә şorlaşmış
bozqır vә dağәtәyi
bataqlıqlaşmış
Sual: Dağqara torpaqlarda yetişdirilәn әsas kәndtәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır? (Çәki: 1)
kәtan, qazangülü, pambıq
çay, zәfәran, çәltik
taxıl, üzüm, kartof
tәrәvәz, bostan bitkilәri
qarğıdal, limon, çay
Sual: Azәrbaycanda dağ qara torpaqların yayıldığı әrazilәrin relyefi necәdir? (Çәki: 1)
mailliyi çox olan dağ yamaclarıdır
az maili qәdim düzәlmә sәthlәridir
yarımsәhra iqlimә malik düzәnliklәrdir
vulkanik yaylalardan ibarәtdir

karbonatlı suxurlar üzә çıxan yamaclardır

BÖLMӘ: 20 03
Ad

20 03

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Dağmәdәn işlәri aparılan әrazilәrdә hansı texnogen relyef formaları yaranır? (Çәki: 1)
denidasyon frmalar vә karyer çuxurları
meliorativ formalar vә tikinti qalıqları
yeni yaranmış formalar vә akkumlyativ formalar
metal qırıntıları vә aşınm materialları
qәdim süxur qatları vә torpaq tәrәciklәri
Sual: Dağmәdәn işlәri sahәsindә yeni yaranmış formalar hansılardır? (Çәki: 1)
karyerlәrdәn çıxarılan materialların yayılması, müxtәlif tipli fasiyalar
әkin sahәlәri, böyük fermer tәsәrrüfatları
süni göl çuxurları, otarılma sahәlәri vә yeni salınmış yollar
karyerlәr, şaxtalar, çökәkliklәr, tikinti ilә әlaqәdar planlaşma işlәri
sürüşmә vә uçqun sahәlәri, çay yatağının istiqamәtinin dәyişdirilmәsi
Sual: Neft vә neft tullantıları ilә çirklәnmiş torpaqların rekultivasiyası hansı üsullarla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
kimyәvi vә bioloji
meliorativ vә texniki
texniki vә bioloji
irriqasiya
aqrotexniki
Sual: Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr görülür? (Çәki: 1)
sahәlәr suvarılmalıdır
dәnli bitkilәr әkinmәlidir
morfoloji diaqnostika edilmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir
tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
Sual: Çirklәnmiş torpaqlarda rekultivasiya işlәri aparılan zaman ilk görülәn tәdbirlәr hansılardır? (Çәki: 1)
әraziyә ağac vә kol bitkilәrinin әkilmәsi
әraziyә kimyәvi vә mineral gübrәlәrin verilmәsi
torpağın üst qatının tәzyiqli su vasitәsi ilә yuyulması
әrazinin metal qurğu vә tullantılardan tәmizlәnmәsi
neftlә çirklәnmiş sahәlәrә başqa әrazilәrdәn gәtirilmiş torpağın tökülmәsi

BÖLMӘ: 13 01
Ad

13 01

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Әkinçiliyә yararlı boz, bozqonur torpaqlarda әn çox hansı kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri yetişdirilir ? (Çәki: 1)
banan , kivi, heyva, alma
çәltik, pambıq, üzüm, fındıq
üzüm, taxıl, pambıq, nar
kәtan, çәltik, faraş, tәrәvәzlәr
taxıl, kartof, çay, tütün
Sual: Yarımsәhra düzәnliklәrinin vә dağәtәyinin әsas torpaqları hansı tiplәrә ayrılır? (Çәki: 1)
şabalıdı, qәhvәyi vә gillicәli
boz, bozqonur, açıq şabalıdı
bataqlıq, çәmәnşabalıdı, qara
boz, qırmızıqleyli, sarı
şoran, çәmәnmeşә, çimlikarbonatlı

BÖLMӘ: 21 01
Ad

21 01

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycanın ümumi torpaq sahәsindәn yalnız nә qәdәr hissәsi kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilir ?
(Çәki: 1)
8,6 mln.ha
3, 5 mln.ha
7 mln.ha
5 mln.ha
43 mln.ha
Sual: Xәzәr dәnizi sәviyyәsinini tәrәddüdlәri ilә әlaqәdar torpaq fondu tәxminәn nә qәdәr artır vә ya azalır?
(Çәki: 1)
3040 min ha
1020 min ha
510 min ha
3550 min ha
60 min ha
Sual: Respublikada adambaşına әkinçilikdә istifadә edilәn torpaqlardan nә qәdәr düşür? (Çәki: 1)
1,2 ha
2 ha
0,5 ha
3,5 ha
0,2 ha

BÖLMӘ: 20 01
Ad

20 01

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Torpaq sahәlәrinin neftlә çirklәnmәsi vә ekoloji tarazlığının pozulması prosesi necә adlanır? (Çәki: 1)
kimyәvi çirklәnmә
antropogen çirklәnmә
biogen çirklәnmә
radioaktiv çirklәnmә
texnogen çirklәnmә
Sual: Abşeron yarımadasının әn çox çirklәnmiş hissәsi haradır? (Çәki: 1)
şimal hissәsi
şimalqәrb hissәsi
cәnub hissәsi
şimalşәrq hissәsi
bütün sahil zolağı
Sual: Abşeron yarımadası torpaqlarının neçә hektarı neftlә çirklәnmişdir? (Çәki: 1)
28,8 min. ha
35 min.ha
30 min. ha
17 min. ha
22 min.ha
Sual: Respublika әrazisindә neft mәhssulları ilә müxtәlif dәrәcәdә çirklәnmiş torpaqlar әsasәn hansı zonadadır
vә sahәsi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)
Naxçıvanda, 32,5 min ha
Siyәzәndә, 18, 7 min.ha
Naftalanda, 28 min.ha
Neftçalada, 37 min.ha
Abşeronda, 22 min.ha
Sual: Azәrbaycan әrazisindә ağır metallarla çirklәnәn torpaqlar әsasәn hansı regiondadır? (Çәki: 1)
GәncәQazax
LәnkәranAstara
Naxçıvan MR
ŞәkiZaqatala
Abşeron

BÖLMӘ: 14 02
Ad

14 02

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Bataqlıq vә çәmәnbataqlıq torpaqlarının yayıldığı әrazilәri tap 1.Şirvan çaylarının gәtirmә konuslarında
2.Samur vә Qusarçayın deltasında 3.Qızılağac körfәzinin kәnarlarında 4.KürAraz vә Xәzәryanı ovalıqlarda
5.Qarabağ düzünün şimılında 6.Arazyanı düzәnliklәrdә 7.Keşçay vә Şinçayın әtrafında 8.GәncәQazax çayları
sahillәrindә (Çәki: 1)
3, 4, 7, 8
1, 2,5, 7
2, 5, 6, 7
1, 2, 3, 5

1, 3, 4, 6
Sual: Çәmәnbataqlıq torpaqlarından kәnd tәsәrrüfatında hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
malqara otarılması üçün
dәmyә әkinçiliyi üçün
biçәnәk sahәlәri kimi
suvarma әkinçiliyi üçün
çöl quşlarının qorunması üçün
Sual: Şoran torpaqların mәhsuldarlığının artırılması vә mühafizәsi üçün hansı tәdbirlәr görölür? (Çәki: 1)
torpaqlar duzlardan yuyulur
torpaqlara kimyәvi gübrәlәr verilir
yalnız otarılmada istifadә olunur
terraslaşdırma işlәri aparılır
suvarmadan daha çox istifadә olunur
Sual: Bataqlıq vә çәmәnbataqlıq torpaqlarının yaranma sәbәblәri nәdir ? (Çәki: 1)
çay şәbәkәsinin sex yerlәşmәsi
illik yağıntı miqdarının çox olması
qrunt sularının sәthә çox yaxın yerlәşmәsi
humusun miqdarının az olması
günәşli saatların miqdarının çox olması
Sual: Meliorasiya tәdbirlәri nәdir ? (Çәki: 1)
torpaqlara pestisidlәrin sәpilmәsi
torpaqların növbәli әkilmәsi
torpaqlara gübrәlәrin verilmәsi
heyvandarlıq sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
torpaqların duzlardan yuyulması
Sual: Şoran torpaqların arealı daxilindә yayılan torpaq tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
tünd şabalıdı, gәcli şabalıdı, açıq qәhvәyi
boz, çәmәnboz, boz qәhvәyi
dağmeşә qara, çәmәnmeşә, sarı
qırmızı ferralit, çәmәn bataqlıq
dağçәmәn bozqır, dağ qara
Sual: Sopka şoranları hansı әrazilәrdә әmәlә gәlir? (Çәki: 1)
çökәklik vә batıq sahәlәrdә
qrunt suların sәthә yaxın әrazilәrindә
palçıq vulkanı brekçilәri üzәrindә
alçaqdağlıgın meşәçöl hissәsindә
çayların gәtirmә konuslarında
Sual: Şoran torpaqların әsas tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
bataqlıq vә çәmәnbataqlıq
açıq şabalıdı vә gәcli şabalıdı
dağ qara vә bozçәmәn
avtomorf vә hidromorf
çәmәnmeşә vә bozqәhvәyi

BÖLMӘ: 16 03
Ad

16 03

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycanda qara torpaqların hansı yarımtiplәri mövcuddur? (Çәki: 1)
çimlikarbonatlı, çәmәnbataqlıq
sodalı, tipik, açıq, bozumtul
yuyulmuş, adi, karbonatlı, kiplәşmiş
çәmәnboz, ibtidai, podzollu
dağmeşәqonur, podzolqleyli

BÖLMӘ: 17 02
Ad

17 02

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sarı torpaqların bölündüyü әsas yarımtiplәr hansılardır? 1. dağmeşә sarı 4.podzollu sarı 2.şorlaşmış sarı
5.qleylipodzollu sarı 3.qonur sarı 6.bataqlaşmış sarı (Çәki: 1)
1, 4, 5
2, 4, 6
1, 3, 6
3, 4, 5
1, 2, 3
Sual: Podzollu sarı torpaqların tәrkibinin formalaşmasının әsas xüsusiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
humusun miqdarının çox olması
dәmir elementinin çox olması
dәnәvarı qumlu torpaqlar olması
yüksәk gillәşmә vә turşuluğun az olması
humusun miqdarının 1%dәn az olması
Sual: Podzollu sarı torpaqların qleylәşmәsinә әsas sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
gilli süxurların üstünlük tәşkil etmәsi
quraq günlәrin çoxluğu
podzollaşmanın güclü inkişaf etmәsi
humusun miqdarının çox olması
dәniz sahili ovalıqda qrunt sularının tәsiri
Sual: Subalp çәmәnlәrinin tipik vә çox geniş yayılmış torpaq tipi hansıdır? (Çәki: 1)
dağçәmәn çimli torpaqlar
dağçәmәn qaratorpağa bәnzәr torpaqlar
podzollusarıqleyli torpaqlar
bozqonur vә şoranlaşmış torpaqlar
şabalıdı vә qәhvәyi torpaqlar
Sual: Hazırda tәmamilә qırılmış vә yerindә podzollu sarı torpaqlar yaranan meşәlәr hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәkdağlığın iynәyarpaqlı meşәlәri
Hirkan tipli düzәn meşәlәri

ortadağlığın palıd vә vәlәs meşәlәri
sitrus meyvәçiliyi inkişaf edәn әrazilәr
alçaqdağlığın qarışıq meşәlәri
Sual: Yüksәkdağ çәmәnliklәrinin vә meşәdәn çәmәnlәrә keçid zonanın әsl torpaq tiplәri hansılardır?
1.podzollu sarı 4. dağ qara 2.dağ çәmәnbozqır 5.sarıqleyli 3.dağ meşәçәmәn 6.dağ çәmәn (Sürәt
12.04.2012 12:45:33) (Çәki: 1)
2, 3, 6
1, 3, 5
3, 4, 5
2, 4, 6
1, 2, 5

BÖLMӘ: 18 01
Ad

18 01

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Respublika әrazisindә terrislaşdırma vә quru iqlimә dözümlü ağaclardan istifadә edәrәk meşәsalma işlәri
hansı rayonlarda hәyata keçirilmişdir? (Çәki: 1)
Kürdәmir, Zәrdab, Ucar, Ağdaş
Şabran, Siyәzәn, Abşeron, Ağsu
Masallı, Lәnkәran, Yardımlı, Astara
Ordubad, Şәrur, Şahbuz, Sәdәrәk
İmişli, Füzuli, Beylәqan, Ağcabәdi
Sual: Respublika әrazisindә tәkrar şorlaşmaya sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
yeraltı suların sәthә yaxınlığı
suvarma әkinçiliyinin üstün olması
intensiv otarılmanın aparılması
maili düzәnliklәrdә irriqsiyanın tәtbiqi
illik yağıntıların normadan çox olması
Sual: İrriqasiya torpaqları hansılardır? (Çәki: 1)
duzlardan tәmizlәnәn
bәrpa olunan
meşә sahәsi salınan
suvarılan
әkinçiliyә yararlı
Sual: Halhazırda Azәrbaycanın ümumi meşә ehtiyatının tәxminәn 50 %i hansı regionun payına düşür? (Çәki:
1)
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqazın cәnubu
Talış dağları
CәnubŞәrqi Qafqaz
Zәngәzur silsilәsi
Sual: KürAraz ovalığı torpaqları kompleksinin şorlaşmasına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
quraq iqlim şәraiti
yüksәk temperatur

çökәklik olması
yeraltı suların sәthә yaxınlığı
torpaqda hәllolmayan mineralların çoxluğu
Sual: Neft istismarı qurtardıqdan sonra әrazidәn buruqların, beton әsasların tәmizlәnmәsi hansı rekültivasiya
üsulu ilә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
meliorativ
bioloji
kimyәvi
texniki
aqrotexniki
Sual: Torpaqların kәskin çirklәnmәsi vә ekoloji tarazlığın pozulması prosesi necә adlanır ? (Çәki: 1)
texnogen çirklәnmә
antropogen çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
biogen çirklәnmә
radioaktiv çirklәnmә
Sual: KürAraz ovalığında müasir suvarma әkinçiliyi altında istifadә edilәn torpaqların nә qәdәri tәkrar
şorlaşmaya mәruz qalmışdır? (Çәki: 1)
35 %
67 %
50 %
45 %
70 %
Sual: Azәrbaycanın ümumi torpaq sahәsindәn yalnız nә qәdәr hissәsi kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilir? (Çәki:
1)
8,6 mln.ha
3,5 mln.ha
4,3 mln.ha
7 mln.ha
5,5 mln.ha
Sual: Respublika әrazisindә orta vә şiddәtli şorlaşan torpaqlar nә qәdәr sahәni әhatә edir ? (Çәki: 1)
500 min.ha
850 min.ha
1200 min.ha
712 min.ha
335 min.ha

BÖLMӘ: 02.03.
Ad

02.03.

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Әkin sahәlәrini genişlәndirilmәsi imkanlarının mәhdud olduğu qurşaq vә torpaq tiplәri hansılardır? (Çәki:
1)
tropik meşәlәr, qliyli vә gillirütubәtli torpaqlar
mülayim qurşağın iynәyarpaqlı meşәlәr sahәsi vә şabalıdı torpaqlar

rütubәtli subtropik meşәlәr zonası, qırmızı vә sarı torpaqlar
rütubәtli tropik qurşağın savannaları, qәhvәyi vә bozqonur torpaqları
ekvatorial qurşağın rütubәtli meşәlәri, çimli vә çimlipodzol torpaqları

BÖLMӘ: 22 01
Ad

22 01

Suallardan

15

Maksimal faiz

15

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Respublika әrazisinin müasir tәbii әrazi komplekslәrinin mәnşәyi әsasәn hansı dövrün landşaftları ilә
zәngindir? (Çәki: 1)
Sarmat vә Xvalın
Pleystosen vә holosen
Neogen vә antropogen
Daş dövru paleogen
Pont vә Ağcagil
Sual: Azәrbaycanda landşaftın әrazi differensiasiyasının iki әsas növü hansılardır? (Çәki: 1)
eninә vә uzununa
tropik vә mülayim
çöl vә meşәçöl
üfüqi vә yüksәklik
şaquli vә horizontal
Sual: Landşaftın üfiqi differensiasiyasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
torpaqların horizontal paylanmasının qanunauyğunluğu
landşaftların qarşaqlar üzrә yayılması
iqlimin coğrafı enlikdәn asılı olaraq dәyişmәsi
әrazinin zoocoğrafi cәhәtdәn әyalәtlәrә bölünmәsi
iqlimin meridional istiqamәtdә dәyişmәsi
Sual: Düzәnliklәrdәki landşaftın üfüqi diffensiasiyasını yaradan әsas amillәr hansıdır? (Çәki: 1)
yüksәklik fәrqi vә dağların baryer tәsiri
bitki örtüyü vә onların әmәlә gәtirdiyi formasiyalar
temperatur orta illik miqdarını yüksәk olması
aran meşәlәrin geniş sahәlәrdә yayılması
tәbii komplekslәrin yüksәk qurşaqlıq üzrә dәyişmәsi
Sual: Dağlıq әrazilәrdәki yamacların baxarlığı vә yaxud da ekspozisiya amili landşaft daxilindә dәyişikliyi
yaradır? (Çәki: 1)
landşaftdaxili differensiasiyanı
yarımsәhra landşaftların sahәsi artır
mikro vә mezorelyeflәrin yaranması
qonşu landşaft komplekslәri arasında әlaqәni azaldır
yamaclarda eroziya vә deqradasiya proseslәrini güclәndirir
Sual: Yarımsәhra iqlimekoloji şәraitindә olduqca müxtәlif tәbii koamplekslәrin yaranması hansı yerli amillәrin
tәsiri altında baş verir? (Çәki: 1)
dağdәrә külәklәrinin әsmәsi, yağıntının çoxluğu
çayların mövcud olması, litoloji tәrkib vә insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti.

rütubәtlәnmә әmsalının 1dәn yüksәk olması
sürüşmә vә sel hadisәlәrinin tәsiri ilә
bolsulu çayların çoxluğu, günәş radiasiyasının aşağı hәddi.
Sual: Azәrbaycan әrazisindә landşaft anomaliyasını sәciyyәlәndirәn әn böyük nümunә hansı regiondadır?
(Çәki: 1)
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
Talış dağlarının cәnubunda
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә
Böyük Qafqazın qәrbindә
Naxçıvanın yüksәk dağlığında
Sual: Dağәtәyi maili düzәnliklәrin aşağı pillәsindә yerlәşәn yarımsәhra vә yuxarı pillәsindә yerlәşәn quruçöl
komplekslәri arasındakı fәrqin әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
aralarında heç bir hündürlük fәrqi yoxdur
quruçöl landşaftları, yarımsәhra landşaftlarından 200400 m yüksәkdә yerlәşir
yarımsәhra landşaftlarında orta illik temperatur 11,50 C aşağı, yağıntıların miqdarı isә 100150 mm çox
olur
quruçöl landşaftlarında mümkün buxarlanmanın miqdarı 300 mm çoxdur.
quruçöl landşaftların әrazilәri zәngin bitki növlәri ilә örtülmüşdur
Sual: Düzәnliklәrin morfogenetik fәrqlәri eyni iqlimekoloji şәraitindә yaranmış yarımsәhra landşaftları daxilindә
hansı komplekslәri әmәlә gәtirir? (Çәki: 1)
batial, subaktival vә surerakval
nivalbuzlaq vә subnival
növ, sinif, dağmeşә, qobu
yarımtip, növ, mәrz vә fasiya
mәrz, zonal vә intrazonal landşaftlar
Sual: Azәrbaycanda üfüqi vә yüksәklik qurşaqları landşaftın hansı әsas hissәlәridir? (Çәki: 1)
hündürlük strukturunun
mәrtәbәlilik quruluşunun
azonal differensiasiyanın
coğrafi qurşaqlığın
әrazi differensiasiyasının
Sual: İqlimin coğrafi enlikdәn asılı olaraq dәyişmәsi landşaftın hansı hissәsinә aiddir ? (Çәki: 1)
üfüqi differensiasiyaya
enlik strukturlarına
şaquli differensiasiyaya
yayılma areallarına
azi differensiasiyasına
Sual: Yarımsәhraquru çöl, dağmeşә, dağçәmәn vә nivalbuzlaq komplekslәri landşaftın hansı hissәsini
yaradır ? (Çәki: 1)
zonal strukturunu
yüksәklik qurşaqlarını
intrazonal landşaftları
üzüqi zonallığı
şaquli zonallığı
Sual: Talış dağlarında yüksәklik qurşağı üzrә qanunauyğunluğun pozulması nәticәsindә hansı landşaftlar
yaranır? (Çәki: 1)
şaquli
zonal

üfiqi
intrazonal
azonal
Sual: İqlim ekoloji şәraitin әlverişsizliyi landşaftda hansı dәyişkәnliyi yaradır ? (Çәki: 1)
dinamikanı
tәkamülü
anomaliyanı
ritmikanı
differensiasiyanı
Sual: Azәrbaycanda landşaft zonallığının inversiyası hansı dağlıq bölgәlәrdә özünü daha qabarıq göstәrir ?
(Çәki: 1)
Talış dağları vә Naxçıvan MK
Böyük Qafqazın cәnubşәrqindә
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә
Böyük Qafqazın şimal qәrbindә
Dәrәlәyәz vә Burovar silsilәlәrindә

BÖLMӘ: 22 02
Ad

22 02

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycan әrazisindә landşaftın yüksәklik qurşaqlarını yaradan tәbii komplekslәr hansılardır? (Çәki: 1)
tuqay meşәlәri, çöl vә subalp çәmәnliklәri
yarımsәhra, alp çәmәnliklәri, nival buzlaq
meşәçöl, dağmeşә, subnival, nival
yarımsәhraquruçöl, dağmeşә, dağçәmәn,nivalbuzlaq
aran meşәlәri, dağçәmәn, alp vә subalp çәmәnliklәri
Sual: Azәrbaycan әrazisindә yüksәkliyә doğru tәbii komplekslәrin böyük diapazonda dәyişmәsinә әsas sәbәb
nәdir? (Çәki: 1)
әrazinin yarımsәhra iqlim tipindә yerlәşmәsinә görә
düzәnlik әrazilәrin relyefinin çay şәbәkәsinin sıxlığa gorә parçalanması
әrazinin fәal orogen qurşaqda yerlәşmәsinә görә
şәrq sahillәrinin abraziya proseslәrinә mәruz qalması
respublika әrazisindә meşәlәrin intensiv qırılmasına görә.
Sual: Yüksәklik qurşağı üzrә respublika әrazisinin hansı hissәsindә landşaft komplekslәrinin qanunauyğunluğu
pozulur? (Çәki: 1)
Böyük Qafqaz dağları
Zәngәzur silsilәsi
Kiçik Qafqaz dağları
Dәrәlәyәz silsilәsi
Talış dağları
Sual: Landşaft anomaliyasının yaranmasının әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
iqlimekoloji şәraitin әlverişsizliyi
sel vә daşqın hadisәlәrinin intensiv olması

yamaclarda eroziya vә deqrodasiya proseslәrinin çoxluğu
çay şәbәkәsinin sıxlığı vә çay daşqınları
yeraltı suların sәthә yaxın olması
Sual: Talış dağlarında vә Naxçıvan MR dağlıq bölgәsindә landşaft anomaliyasının özünü daha qabarıq
göstәrmәsinә sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
intrazonal landşaftların geniş yayılması
landşaft zonallığının inversiyası
landşaftdaxili differensiasiyasının baş vermәsi
üfüqi strukturda zonallığın pozulması
qәdim yaşlı suxurların parçalanması

BÖLMӘ: 22 03
Ad

22 03

Suallardan

13

Maksimal faiz

13

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Böyük Qafqazın cәnubşәrq yamacında landşaftın yüksәklik qurşaqlığı spektrindә dağmeşә
kompleksinin olmaması landşaftda hansı problemi yaradır? (Çәki: 1)
landşaft genezisini
landşaft dinamikasın
landşaft tәkamülünü
landşaft strukturunu
landşaft anomaliyasını
Sual: Azәrbaycan әrazisi landşaftları hansı landşaft sinifinә bölünmüşdür? (Çәki: 1)
dağәtәyi әrazilәrin landşaft sinifinә
dağlıq ölkә landşaft sinifinә
düzәnlik sahәlәrin landşaft sinifinә
yarımsәhra landşaftı sinifinә
yüksәk dağlıq landşaftı sinifinә
Sual: Azәrbaycan әrazisindә yarımsәhra kompleksinin yuxarı sәrhәdi göstәrilәn hipsometrik hәddәn 8001000
m yuxarı qalxan sahәlәr haradadır? (Çәki: 1)
AçınohurCeyrançol
Böyük Qafqazın cәnubunda
Naxçivan MRda
Kiçik qafqazın Cәnub Şәrqindә
Talış dağlarının şәrqindә
Sual: Yarımsәhra landşaftı zonasında hansı iqlim hakimdir? (Çәki: 1)
mülayim
subekvatorial
tropik
ekvatorial
subtropik
Sual: Azәraycanın yarımsәhralarında torpaqların şorlaşmasına әsas sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
intensiv otarılma vә yağıntıların orta illik miqdarının aşağı olması
әrazidәki torpaqların allüvial, prolüvial gәtirmәlәrdәn tәşkil olunması

torpaq әmәlәgәtirәn süxur vә çöküntülәrin tәrkibindәki duzların çoxluğu, yeraltı suların sәthә yaxınlığı
Kür çayı vә onun qollarının fәsildәn asılı olarıq daşması
әkinçilikdә әsassәn taxıl bitkisinin becәrilmәsi
Sual: Yarımsәhra әrazilәrin yayıldığı sahәlәrdә әsasәn hansı bitki formasiyaları üstünlük tәşkil edir? (Çәki: 1)
yovşan, şoranotu, efemerşoran bitkilәri
mamır, şibyә, şam ağacı, yovşanefemer bitkilәri
seyrәk kollar, palıd vә sarmaşıq
qaraqan, moruq, fıstıq, şoranotu
nar kolları, dәmirağaç, yovsan, akasiya
Sual: Halhazırda aran meşәlәri kompleksi, әsasәn hansı әrazilәrdә saxlanılmışdır? (Çәki: 1)
Lәnkәran ovalığı, Qarabağ maili düzәnliyi
SamurDәvәçi ovalığı, QanıxӘyriçay vadisi vә Qarayazı düzü
CәnubŞәrqi Şırvanda, AcınohurCeyrançöldә
Kür çayının sağ sahilindә, SamurDәvәçi ovalığında
Qarayazı düzündә, Şirvan qoruğu әrazisindә
Sual: SamurDәvәçi ovalığında aran meşәlәri landşaft kompleksindә yayılan bitki növlәri dinamikasına tәsir
göstәrәn amil nәdir? (Çәki: 1)
çay şәbәkisinin seyrәk olması
әrazinin dәniz sәviyyәsindәn aşağı olması
şimaldan gәlәn kontinental hava axının tәsiri
seliteb landşaft komplekslәrinin sıx yerlәşmәsi
Xәzәr dәnizi sәviyyәsinin qalxıbenmәsi
Sual: Tuqay meşә kompleksinin tәmamilә mәhv olması sәbәblәri nәdir? (Çәki: 1)
Mingәçevir su anbarının tikilmәsi
insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti
Kür çayında baş verәn daşqınlar
yeni maqistral yolların çekilmәsi
Kür çayının normadan artıq çirklәnmәsi
Sual: Antropogen tәsirlәrin mövcud olmadığı zamanlarda dağ meşәlәri ilә aran meşәlәrinin qovuşduğu әrazilәr
hara olmuşdur? (Çәki: 1)
QanuxHәftәran vadisi, Qudyalçay vә Qusarçay boyunda
Kürboyu әrazilәrdә, Qobustan alçaq tirәlәrindә
Qarabağ maili düzәnliyindә, Lәnkәran ovalığında
Naxçıvanın ortadağlığında, Yuxarı Şirvanda
AçınohurCeyrançöldә, Pirsaatçay boyunda
Sual: Alçaq dağmeşә landşaft zonasında palıd, palıdvәlәs meşәlәrinin aşağı sәrhәddinin yüksәyә
qalxmasının әsas sәbәblәri nәdir? (Çәki: 1)
eroziyadenudasyon proseslәr
antropogen tәsirlәr
dik yamacların ekspozisiyası
torpaqquruntun nәmlәnmә dәrәcәsinin aşağı olması
әrazinin çay dәrәlәri ilә kәsilmәsi
Sual: Azәrbaycanda tәxminәn nә qәdәr әrazi sәhralaşmaya mәruz qalmışdır? (Çәki: 1)
4,2 mln.ha
3,6 mln.ha
8,6 mln.ha
5,5 mln.ha
6 mln.ha

Sual: Azәrbaycanın bütün dağlıq әrazilәrinin mәnimsәnilmәsi tәxminәn neçә faizdir? (Çәki: 1)
48%
35%
59%
67%
53%

BÖLMӘ: 23 02
Ad

23 02

Suallardan

11

Maksimal faiz

11

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Nadir ağac növlәrinin qorunduğu qoruqlar hansılardır? (Çәki: 1)
Pirqulu, Qızılağac, Şirvan
Qobustna, Altıağac, Qarayazı
Bәsirtçay, Hirkan, Eldar qoruğu
Türyançay, Göyçay, Ağgöl
İlisu, İsmayıllı, Göygöl
Sual: Hansı qoruqlar әsasәn yarımsәhra landşaft sahәsindә yerlәşmişdir? (Çәki: 1)
Eldar, Pirqulu, İsmayıllı
Zaqatala, Qobustan, Göygöl
Qızılağac, Bәsirtçay, Hirkan
Türyançay, Şahdağ, Sultanbud
Ağgöl, Qobustan, Şirvan
Sual: Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaftlara, ilk insanların tәsiri әsasәn hansı dövrdәn vә hansı kәnd
tәsәrrüfatı sahәsinin inkişafından sonra başladı ? (Çәki: 1)
dәmir dövründәn, әkinçiliyin inkişafı
tunc dövründәn, ovçuluğun inkişafı
mezolit dövründәn, heyvandarlığın inkişafı
dәmir dövründәn, dәmir vә tuncdan istifadә olunması
yuxarı daş dövrü, yığıcılıqla mәşqul olma
Sual: Landşafta әsaslı tәsirlәrdәn hesab edilәn metal әridilmәsi hansı dövrü әhatә edirdi? (Çәki: 1)
e.ә. VIIIV minilliklәrdә, neolit dövrü
e.ә. 1012 min il әvvәl, paliolit dövrü
e.ә. III12 minilliklәrdә, tünc dövrü
e.ә. 1 milyon il әvvәl, aşağı paleolit dövrü
e.ә.XVIII minilliklәrdә, mezolit dövrü
Sual: Azәrbaycan әrazisindә tәbii landşaft komplekslәri ilә bәrabәr quşların mühafizә olunduğu qoruqlar
hansılardır? (Çәki: 1)
Ağgöl, Hirkan qoruğu
Eldar, Göygöl qoruğu
Altıağac, Qızılağac qoruğu
Bәsitçay, Qarayazı qoruğu
Qızılağac, Ağgöl qoruğu

Sual: Azәrbaycan әrazisindә yaşamış vә tәbii landşafta tәsir göstәrmәyә başlamış ilk insanların yaşı tәxminәn
nә qәdәrdir vә onlar hansı dövrә aid edilirlәr? (Çәki: 1)
4050 min il, yuxarı paleolit
1 milyon il, aşağı paleolit
e.ә. X – VIII minilliklәr, mezolit
e.ә. VI – V minilliklәr, neolit
e.ә. V – III minilliklәr, eneolit
Sual: Dağmeşә landşaftının differensiasiyasına әsasәn hansı amillәr daha çox tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
hipsometrik şәrait vә yamacların ekspozisiyası
yamacların deqredasiyasi vә heyvandarlıq tәsәrrüfatı
süxurların yerlәşmәsi vә dәmyә әkinçiliyi
antropogen amillәr vә rütubәtlәnmә şәraiti
orta illik yağıntıların miqdarı vә litoloji tәrkib
Sual: Azәrbaycan әrazisindә yalnız tarixitәsviri sәnәt qoruğu hansıdır? (Çәki: 1)
Şahdağ
Altıağac
Göygöl
Qobustan
Eldar şamı
Sual: Dağmeşә qurşağı zonalarının tәrkibinә, strukturuna, torpaq xüsusiyyәtlәrinә vә rütubәtlәnmә rejiminә
görә fәrqlәnmәsinin әsas sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
tektonik amil
antropogen amil
relyefiqlim amili
geobotanik amil
litoloji vә hidroloji amil
Sual: Relikt bitki növlәri әsasәn hansı qoruq landşaflarında yayılmışdır? (Çәki: 1)
Hirkan, Eldar, Vәsitçay
Göyöl, Ağgöl, Qobustan
Altıağac, Qarayazı, Şirvan
Göyçay, Türyançay, Hirkan
Qızılağac,Zaqatala,İlisu
Sual: Tәbii landşaftlarının qorunması mәqsәdilә yaradılan vә әsas hissәsi dağmeş landşaftı olan qoruqlar
hansılardır? (Çәki: 1)
İsmayıllı, Zaqatala, İlisu
Qızılağac, Ağgöl, türyançay
Göyçay, Şirvan, Hirkan
Pirqulu, Qobustan, Bәsirtçay
Qarayazı, Altıağac, Göygöl

