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Sual: VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
bütün bәndlәr
tip
uzunluq
ad
imza
Sual: VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
tip
sorğu

1%

format
hәcm
sәtrlşrin miqdarı
Sual: VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
uzunluq
sorğu
format
hәcm
sәtrlşrin miqdarı
Sual: VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
ad
sorğu
format
hәcm
sәtrlşrin miqdarı
Sual: VB sahәsinin xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
imza
sorğu
format
hәcm
sәtrlşrin miqdarı
Sual: “Sahәnin tipi” VBnin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
sahәnin xüsusiyyәtlәrindәn biridir
unikal sahәdir
açar sahәdir
әlaqә sahәsidir
vacib sahәdir
Sual: Sahәyә daxil edilәn verilәnlәrin tipini VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti tәyin edir?
(Çәki: 1)
tip
uzunluq
ad
imza
doğru cavab yoxdur
Sual: Sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә
әlaqәlidir? (Çәki: 1)
tip
uzunluq
ad

imza
doğru cavab yoxdur
Sual: Sahәdәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı VB sahәsinin hansı xüsusiyyәti ilә
әlaqәlidir? (Çәki: 1)
uzunluq
tip
ad
imza
doğru cavab yoxdur
Sual: VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәr üçün eyni ola bilmәz?
(Çәki: 1)
ad
uzunluq
tip
imza
doğru cavab yoxdur
Sual: “imza” verilmәdikdә sütunun başlığında hansı xüsusiyyәtin qiymәti әks olunur?
(Çәki: 1)
ad
uzunluq
tip
imza
doğru cavab yoxdur
Sual: Sütunun başlığında hansı informasiya әks olunur? (Çәki: 1)
imza
uzunluq
ad
tip
doğru cavab yoxdur
Sual: VB sahәsinin hansı xüsusiyyәtinin qiymәti müxtәlif sahәlәrә verilә bilәr? (Çәki: 1)
imza
uzunluq
ad
tip
doğru cavab yoxdur
Sual: Hansı tip sahә mәhdud ölçülü mәtn verilәnlәrini saxlayır? (Çәki: 1)
mәtn
mәntiqi
DATA

MEMO
sayğac
Sual: Böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir? (Çәki: 1)
MEMO
mәtn
mәntiqi
DATA
OLE
Sual: Şәkil, klip vә video yazıların saxlanması üçün hansı tip sahә istifadә edilir? (Çәki:
1)
obyekt OLE
MEMO
mәntiqi
DATA
mәtn
Sual: Ancaq iki qiymәtә (hә vәya yox, 0 vә ya 1, doğu vә ya yalan vә s) malik olan
verilәnlәr üçün hansı tip sahә istifadә edilir? (Çәki: 1)
mәntiqi
MEMO
obyekt OLE
DATA
mәtn
Sual: Hansı tip sahә avtomatik artım xüsusiyyәtinә malikdir? (Çәki: 1)
sayğac
MEMO
mәntiqi
DATA
mәtn
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Sual: Mәtn sahәsinin tәyinatı? (Çәki: 1)
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması

2%

böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: MEMO tipli sahәnin tәyinatı (Çәki: 1)
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: “obyekt OLE” tipli sahәnin tәyinatı? (Çәki: 1)
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: “mәntiqi” tipli sahәnin tәyinatı: (Çәki: 1)
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
mәhdud miqdarda mәtnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: “sayğac” tipli sahınin tәyinatı: (Çәki: 1)
yazıların nömrәlәnmәsi üçün әdәdlәrin avtomatik artımı
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: Hansı halda bir neçә әlaqәli cәdvәldәn ibarәt olan baza yaradırlar? (Çәki: 1)
hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi dәfәlәrlә tәkrarlandıqda
cәdvәlin tәrtibi zamanı açar sahә verilmәdikdә
ilkin açar kimi “sayğac” tipli sahә istifadә edildikdә
cәdvәldә unikal sahә varsa
hansısa verilәnlәrin daxil edilmәsi tәkrarlanmadıqda
Sual: Qiymәti tәkrarlanmayan sahә: (Çәki: 1)
unikal sahә
mәntiqi sahә
obyekt OLE

MEMO
mәtn
Sual: Unikal sahә: (Çәki: 1)
bu sahәdә qiymәt tәkrarlana bilmәz
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
Sual: Hansı sahәdә yazılar tәkrarlandıqda kompüter siqnal verir? (Çәki: 1)
açar sahә
mәntiqi sahә
obyekt OLE
MEMO
mәtn
Sual: Açar sahә (Çәki: 1)
yazılar tәkrarlandıqda kompüterin siqnal verdiyi sahә
böyük hәcmli mәtnlәrin saxlanması
şәkillәrin, kliplәrin vә videoyazıların saxlanması
ancaq iki qiymәt ala bilәn verilәnlәrin saxlanması
avtomatik artıma malik verilәnlәrin saxlanması
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Sual: “Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun tipindәn asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar sahәnin tipindәn asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz

bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin uzunluğu” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
(Çәki: 1)
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun uzunluğundan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun uzunluәundan asılıdır
VB eyni uzunluqlu iki sahәyә malik ola bilmәz
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
VB eyni adlı iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: “Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
әgәr “imza” verilmәyibsә, onda başlıqda sahәnin adı әks olunun
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: “imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
bu sütunun başlığında әks olunan informasiyadır
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
Sual: “imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
müxtәlif sahәlәr eyni “imza”ya malik ola bilәr
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
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Sual: Accessi hansı dilin vasitәsilә inkişaf etdirmәk vә sazlamaq olar? (Çәki: 1)
visual basic
Fox pro
c++
delfi
PHP
Sual: VBnin әsas obyekti hansıdır? (Çәki: 1)
cәdvәllәr
sorğular
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansında verilәnlәr saxlanır? (Çәki: 1)
cәdvәllәr
sorğular
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının emalı üçün xüsusi strukturadır?
(Çәki: 1)
sorğular
cәdvәllәr
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә
tutulmuşdur? (Çәki: 1)
sorğular
cәdvәllәr
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur? (Çәki: 1)
sorğular
cәdvәllәr

formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur? (Çәki: 1)
sorğular
cәdvәllәr
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir? (Çәki:
1)
sorğular
cәdvәllәr
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә
tutulmuşdur? (Çәki: 1)
sorğular
cәdvәllәr
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı bazanın informasiyalarına baxilması vә yeni informasiyaların
әlavә edilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
formalar
sorğular
cәdvәllәr
hesabatlar
makroslar
Sual: Formanın “әksi” – bu: (Çәki: 1)
hesabatlar
sorğular
formalar
cәdvәllәr
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin әlverişli vә әyani şәkildә printerә çıxarılması üçün
nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)

hesabatlar
sorğular
formalar
cәdvәllәr
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı makroәmrlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
makroslar
sorğular
formalar
hesabatlar
cәdvәllәr
Sual: Aşağıdakıların hansı, bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr
kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr
vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verir? (Çәki: 1)
makroslar
sorğular
formalar
hesabatlar
modullar
Sual: Aşağıdakıların hansı “Visual basic” dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır?
(Çәki: 1)
modullar
sorğular
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakıların hansı proqramistә, sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün
cictemin imkanlarını genişlәndirmәyә imkan verir? (Çәki: 1)
modullar
sorğular
formalar
hesabatlar
makroslar
Sual: Aşağıdakәların hansı verilәnlәrin sıralanması, süzgәclәnmәsi, seçilmәsi,
dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
sorğular
hesabatlar
formalar
cәdvәllәr
makroslar

Sual: Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
avtomatik
әllә
usta ilә
konstruktor
Sual: Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari baza ilә iş rejimlәri (Çәki: 1)
istismar
avtomatik
әllә
usta ilә
konstruktor
Sual: VB ilә hansı iş rejimindә yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin
xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir, lazımi әlaqәlәr qurulur? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
avtomatik
әllә
usta ilә
istismar
Sual: Hansı rejimdә bazanın stukturası ilә işlәmәk mümkündür? (Çәki: 1)
layihәlәndirmә
avtomatik
әllә
usta ilә
istismar
Sual: Hansı rejimdә formanın kömәyilә bazaya informasiya yazılır? (Çәki: 1)
istismar
avtomatik
әllә
usta ilә
layihәlәndirmә
Sual: Hansı әmr düymәsi itismar rejimindә VB ilә iş üşün nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
aç
konstruktor
yarat
layihәlәndir
doğru cavab yoxdur
Sual: Hansı müәssisәlәr, ancaq özlәri üçün nәzәrdә tutulan, xüsusi VBİS proqramlaşdıra

bilәr? (Çәki: 1)
böyük müәssisәlәr
kiçik müәssisәlәr
çox miqdarda kompüteri olan müәssisәlәr
kiçik biznesin müәssisәlәri
doğru cavab yoxdur
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Sual: Accessin әsas obyektlәri: (Çәki: 1)
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
layihәlәndirmә, istismar
aç, konstruktor, yarat
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
yaradıcı, istifadәçi
Sual: Tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәri: (Çәki: 1)
layihәlәndirmә, istismar
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
aç, konstruktor, yarat
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
yaradıcı, istifadәçi
Sual: Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәri: (Çәki: 1)
aç, konstruktor, yarat
layihәlәndirmә, istismar
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
yaradıcı, istifadәçi
Sual: Cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsuları: (Çәki: 1)
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
layihәlәndirmә, istismar
aç, konstruktor, yarat
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
yaradıcı, istifadәçi

Sual: VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsü: (Çәki: 1)
yaradıcı, istifadәçi
layihәlәndirmә, istismar
aç, konstruktor, yarat
avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә
cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar
Sual: Cәdvәllәr, formalar, sorğular, hesabatlar, makroslar, modullar – bu: (Çәki: 1)
Accessin әsas obyektlәridir
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Sual: Layihәlәndirmә, istismar – bu: (Çәki: 1)
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Accessin әsas obyektlәridir
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Sual: Aç, konstruktor, yarat – bu: (Çәki: 1)
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Accessin әsas obyektlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Sual: Avtomatik, әllә, ustanın kömәyilә  bu: (Çәki: 1)
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
Accessin әsas obyektlәridir
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
Sual: Yaradıcı, istifadәçi – bu: (Çәki: 1)
VBİSnin şәxsi heyyәtinin fuksional bölgüsüdür
tәşkilati nöqteyi nәzәrdәn ixtiyari VBnin iş rejimlәridir
Baza ilә iş rejimlәrinin seçilmәsi üçün әmr düymәlәridir
cәdvәl, sorğu, forma vә hesabatların yaradılmasının müxtılif üsularıdir:
Accessin әsas obyektlәridir
Sual: VB ilә işin layihәlәndirmә rejiminin tәyinatı: (Çәki: 1)
yeni obyektlәr yaradılır, onların quruluşu verilir, sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir,
lazımi әlaqәlәr qurulur

formanın kömәyilә baza doldurulur
sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir
yekun cәdvәllәr şәklindә nәticәlәr alınır
lazımi әlaqәlәr qurulur
Sual: VB ilә işin istismar rejiminin tәyinatı: (Çәki: 1)
formanın kömәyilә baza doldurulur, sorğunun kömәyilә verilәnlәr emal edilir, cәdvәl
vә ya hesabatlar şәklindә nәticәlәr alınır
bazada yeni obyektlәr yaradılır
yeni obyektlәrin quruluşu verilir
sahәlәrin xüsusiyyәtlәri dәyişdirilir
lazımi әlaqәlәr qurulur
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Sual: Accessin meydana gәlmәsinin istifadәçilәrә nә әhәmiyyәti oldu? (Çәki: 1)
adi istifadәçilәr, proqramlaşdırmaya müraciәt etmәdәn, kifayәt qәdәr güclü VB
yaratmaq vә istifadә etmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
doğru cavab yoxdur
Sual: Accessin üstünlüyü hansıdır? (Çәki: 1)
offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә
import olunur
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
doğru cavab yoxdur
Sual: Accessin üstünlüyü hansıdır? (Çәki: 1)
offis paketi әlavәlәrinin birindә yaradılmış verilәnlәr çox asan birindәn digәrinә
eksport olunur
adi itifadәçilәr, VBnin proqramlaşdәrәlmasә üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, mәtnlәrlә iş üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
adi istifadәçilәr, cәdvәllәrlә işlәmәk üçün әlverişli vasitә әldә etdilәr
doğru cavab yoxdur

Sual: Cәdvәllәr – bu: (Çәki: 1)
VBnin әsas obyektlәridir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Cәdvәllәr – bu: (Çәki: 1)
verilәnlәrin saxlandığı әsas VB obyektidir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
bazanın informasiyalarının sıralanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
bazanın informasiyalarının süzgәclәnmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir

Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
bazanın informasiyalarının seçilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
bazanın informasiyalarını birlәşdirilmәyә imkan verir
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
bazanın informasiyalarının dәyiişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Sorğular – bu: (Çәki: 1)
verilәnlәrin sıralanması, süzgclәnmәsi, seçilmәsi, dәyişdirilmәsi vә birlәşdirilmәsi
üçün nәzәrdә tutulmuş obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Formalar – bu: (Çәki: 1)
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
VBnin әsas obyektlәridir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir

Sual: Hesabatlar – bu: (Çәki: 1)
formanın “әksi”dir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Hesabatlar – bu: (Çәki: 1)
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Makroslar – bu: (Çәki: 1)
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
Sual: Makroslar – bu: (Çәki: 1)
ayrilmış düymәnin sıxılması ilә icra edilәn makroәmrlәrdir
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
VBnin әsas obyektlәridir
Sual: Modullar – bu: (Çәki: 1)
Visual basic dilindә yazılmış proqram proseduralarıdır
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: Modullar – bu: (Çәki: 1)
sifarişçinin xüsusi tәlәblәrinin ödәnmәsi üçün sistemin imkanlarını genişlәndirmәyә

imkan verәn proqram proseduralarıdır
baza informasiyalarının e`malı üçün nәzәrdә tutulan xüsusi strukturalardır
yeni informasiyaların bazaya daxil edilmәsi üçün nәzәrdә tutulan obyektdir
informasiyaların printerә çıxarılmasına kömәk edәn obyektdir,
bir neçә әmri qruplaşdırıb hәr hansı düymәlәr kombinasyasına bağlamaqla, VB ilә
teztez icra edilәn әmәliyyatları bu düymәlәr vasitәsilә yerinә yetirmәyә imkan verәn
obyektdir
Sual: “Aç” әmr düymәsinin tәyinatı? (Çәki: 1)
istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş
obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir
yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir
Sual: “Yarat” düymәsinin tәyinatı (Çәki: 1)
yeni obyektlәrin yaradılmasına xidmәt edir
obyektlәrin quruluşunu açır vә mәzmun deyil, quruluşda düzәliş etmәyә imkan verir
yeni sahәlәr daxil etmәyә vә mövcud sahәlәrin xüsusiyyәtini dәyişmәyә imkan verir
formalarda idarәetmә obyektlәri yaratmağa imkan verir
istismar rejimindә VB obyektlәri ilә iş
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Sual: VBnin hansı obyekti әsas hesab edilir vә onun olmaması VBnin olmaması
demәkdir? (Çәki: 1)
cәdvәllәr
formalar
sorğular
hesabatlar
modullar
Sual: Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsulu necә adlandırılır? (Çәki: 1)
cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi

konstruktor rejimi
Sual: yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә
bazanın mәzmunu başqa bazadan daxil ola bilәr? (Çәki: 1)
cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradılmasının hansı rejimindә sahәlәrin quruluşu, onların adları,
xüsusiyyәtlәri başqa bazadan daxil ola bilәr? (Çәki: 1)
cәdvәlin importu
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması
rejimi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәlin importu
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәlin importu
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan
rejimi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәlin importu
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
Sual: cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimi necә adlandırılır? (Çәki: 1)
cәdvәl ustası ilә yaratma

cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәlin importu
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı
bilmәdiyinә görә tәcrübәsi olmayanların istifadәsi mәslәhәt bilinmәyәn, rejimi necә
adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәlin importu
cәdvәl rejimi
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә
malik olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimi necә adlanır necә adlanır? (Çәki:
1)
cәdvәl rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәlin importu
konstruktor rejimi
Sual: cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn
yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәl rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәlin importu
konstruktor rejimi
Sual: Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimi necә
adlanır? (Çәki: 1)
konstruktor rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi
cәdvәlin importu
Sual: Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimi necә adlandırılır?
(Çәki: 1)
konstruktor rejimi
cәdvәllәrlә әlaqә
cәdvәl ustası ilә yaratma
cәdvәl rejimi

cәdvәlin importu
Sual: cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtri necә adlanır? (Çәki: 1)
yazıların nömrәsi sahәsi
keçid düymәlәri
yazı markeri
yazının kontekst menyusu
cәdvәlin markeri
Sual: vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәr
necә adlanır? (Çәki: 1)
keçid düymәlәri
yazıların nömrәsi sahәsi
yazı markeri
yazının kontekst menyusu
cәdvәlin markeri
Sual: Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymә necә adlanır? (Çәki: 1)
yazı markeri
keçid düymәlәri
yazıların nömrәsi sahәsi
yazının kontekst menyusu
cәdvәlin markeri
Sual: Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyu necә adlanır? (Çәki: 1)
yazının kontekst menyusu
keçid düymәlәri
yazı markeri
yazıların nömrәsi sahәsi
cәdvәlin markeri
Sual: cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymә necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәlin markeri
keçid düymәlәri
yazı markeri
yazının kontekst menyusu
yazıların nömrәsi sahәsi
Sual: cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә
bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymә necә
adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәlin markeri

keçid düymәlәri
yazı markeri
yazının kontekst menyusu
yazıların nömrәsi sahәsi
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Sual: Cәdvәl – bu: (Çәki: 1)
olmaması VBnin olmaması ilә eyni olan әsas VB obyektidir
VB informasiyalarının emalı üçün nәzәrdә tutulan quruluşdur
bazaya yeni informasiyalar daxil etmәyә kömәk edәn obyektdir
makroәmrdir
proqram prosedurasıdır
Sual: yazıların nömrәsi sahәsi – bu: (Çәki: 1)
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: keçid düymәlәri – bu: (Çәki: 1)
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: yazı markeri – bu: (Çәki: 1)
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur

cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: yazının kontekst menyusu – bu: (Çәki: 1)
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: cәdvәlin markeri – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Sual: cәdvәlin markeri – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә
bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Sual: cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә
genişlәndirirlәr? (Çәki: 1)
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu
zaman daşıma yolu ilә sәrhәdi dәyişmәk olar
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә
genişlәndirirlәr? (Çәki: 1)
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu
zaman ikiqat qeyd edirlәr
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә

sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VB sütununun kontekst menyusu necә açılır? (Çәki: 1)
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir? (Çәki: 1)
ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VBnin gizlәdilmiş sütununu (sahәsini) necә әks etdirirlәr? (Çәki: 1)
kursoru sütunun gizlәdildiyi yerdә sütunlararası sәrhәddә gәtirirlәr vә ikiqat qeyd
edirlәr
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün nәzәrdә tutulan dialoq
cәdvәli necә adlanır? (Çәki: 1)
verilәnlәr sxemi
cәdvәl әlavә edilmәsi
әlaqәlәr
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
Sual: cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin
seçilmәsi pәncәrәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr sxemi
әlaqәlәr
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
Sual: tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrә
necә adlanır? (Çәki: 1)
әlaqәlәr
cәdvәl әlavә edilmәsi

verilәnlәr sxemi
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
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Sual: Cәdvәlin importu – bu: (Çәki: 1)
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir]
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәlin importu – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları, xüsusiyyәtlәri vә
bazanın mәzmunun başqa bazadan daxil edildiyi rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: Cәdvәlin importu – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin quruluşu, onların adları vә xüsusiyyәtlәrinin
başqa bazadan daxil edildiyi rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin

seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәllәrlә әlaqә  bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin, uzaqlaşdırılmış serverdәn, hәm dә natamam import etmәklә yaradılması
rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәllәrlә әlaqә  bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәl ustası – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, әsasәn, tәcrübәli layihәlәndiricilәr üşün nәzәrdә tutulan
rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәl ustası – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması, rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin

seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: Cәdvәl ustası – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradilmasının, işin sadәlәşdirilmәsinә xidmәt edәn, terminologiyanı yaxşı
bilmәdiyinә görә tәcrübәsi olmayanların istifadәsi mәslәhәt bilinmәyәn, rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәl rejimi – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: cәdvәl rejimi – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yaradılmasının, hәmin anda informasiya doldurmağa imkan verәn
yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
Sual: konstruktor rejimi – bu: (Çәki: 1)
Cәdvәlin yaradılmasının, nisbәtәn universal әl üsulu hesab edilәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur

Sual: konstruktor rejimi – bu: (Çәki: 1)
Cәdvәlin yaradılmasının, sahәlәrin adlarının müstәqil verilmәsinә, tipinin
seçilmәsinә vә xüsusiyyәtlәrinin sazlanmasına imkan verәn rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, başqa cәdvәlә, onun informasiyalarını birgә istifadә etmәk
üçün qoşulmanı xatırladan rejimidir
cәdvәlin yaradılmasının, verilmiş suallara alınmәş cavablara әsasәn, cәdvәlin
quruluşunun avtomatik qurulması rejimidir
Cәdvәlin, başqa bazadan, hәtta ola bilsin, başqa sistemdә yaradılmış bazadan
götürmәklә yaradilması üsuludur
cәdvәlin yaradılmasının, standart mәtn tipli Sahә 1, Sahә 2 vә s adlı sahәlәrә malik
olan yarımfabrikatın açılmasına әsaslanan rejimidir
Sual: cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
VB cәdvәllәri müstәqil sәnәddir
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün
sorğu verir
cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
Sual: cәdvәllәrin mәzmununun özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
o, ayrıca әmrlә saxlanılır
onun saxlanmasından imtina etmәk olmaz
cәdvәllәrdәki bütün dәyişikliklәr avtomatik, real vaxt rejimindә saxlanılr
biz cәdvәllә işlәdiyimiz müddәtdә onun, fasilәsiz, saxlanması baş verir
verilәnlәrin bir sahәyә daxil edilib, növbәti sahәyә keçid baş verdiyi anda
informasiyalar tә`cili bәrk diskә yazılır
Sual: cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
cәdvәlin quruluşu sәnәd deyil
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün
sorğu verir
Sual: cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxil deyil
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün
sorğu verir
cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
Sual: cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)

cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS dәyişikliyin saxlanması üçün sorğu
vermir
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
cәdvәlin mәzmunu real vaxt rejimindә avtomatik saxlanır
Sual: cәdvәllәrin özәlliklәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
cәdvәlin mәzmunu ancaq ayrıca әmrlә saxlanır
cәdvәlin quruluşu sәnәddir
cәdvәlin quruluşu VBnin ümumi faylının tәrkibinә daxildir
cәdvәlin quruluşunun dәyişilmәsi zamanı VBİS hәmişә dәyişikliyin saxlanması üçün
sorğu verir
VB cәdvәli müstәqil sәnәd deyil
Sual: verilәnlәr sxemi – bu: (Çәki: 1)
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi
pәncәrәsidir
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar
yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn
bayraqcıqdır
Sual: verilәnlәr sxemi – bu: (Çәki: 1)
alәtlәr panelinin әmridir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi
pәncәrәsidir
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn
bayraqcıqdır
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar
yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
Sual: cәdvәlin әlavә edilmәsi – bu: (Çәki: 1)
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi
pәncәrәsidir
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar
yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn
bayraqcıqdır
Sual: Әlaqәlәr – bu: (Çәki: 1)

tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi
pәncәrәsidir
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar
yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn
bayraqcıqdır
Sual: Verilәnlәrin bütövlüyünün tәmin edilmәsi – bu: (Çәki: 1)
yazıların bir cәdvәldәn silindiyi zaman, başqa cәdvәllәrin onunla әlaqәdar
yazılarının әlaqәsiz qala bilәcәyi hallardan mühafizәyә imkan verәn bayraqcıqdır
cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin seçilmәsi
pәncәrәsidir
tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrәdir
VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün xüsusi dialoq pәncәrәsidir
altcәdvәllәrdә (tabe cәdvәllәrdә) әmәliyyatların eyni zamanda icrasını tәmin edәn
bayraqcıqdır
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Sual: sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
seçmә sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
parametrli sorğudur
seçmә sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir – bu: (Çәki: 1)
hesablanan sahәyә malik sorğudur

parametrli sorğudur
seçmә sorğusudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
yekun sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
seçmә sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
dәyişiklik sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
seçmә sorğusudur
Sual: Bazaya sorğunun yaradılması hansı pәncәrәdә başlayır? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası
yeni sorğu
cәdvәl әlavә edilmәsi
sorğu blankı
seçmә sorğusu
Sual: Sorğu üçün baza cәdvәllәrinin seçilmәsi hansı pәncәrәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr bazası
yeni sorğu
sorğu blankı
seçmә sorğusu
Sual: “Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalar hansı bәnddә
verilmişdir? (Çәki: 1)
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
sorğular
cәdvәllәr
cәdvәllәr vә sorğular
cәdvәllәr, sorğular, hesabatlar
Sual: LIKE[…] әmri nümunә üzrә sorğu blankının hansı sәtrinә daxil edilir? (Çәki: 1)
“seçim şәrti”
“cәdvәlin adı”

“çeşidlәmә”
“sahә”
“ekrana çıxış”
Sual: Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil
edilir? (Çәki: 1)
sütunların birindә sahәnin adı әvәzinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
“ekrana çıxış” sәtrinә
“sahә” sәtrinә
Sual: Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil
edilir? (Çәki: 1)
SHİFT+F2 düymәlәri ilә açılan daxiletmә sahәsinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
“ekrana çıxış” sәtrinә
“sahә” sәtrinә
Sual: Hansı sorğunun yaradılması zamanı yazıların qabaqcadan qruplaşdırılması tәlәb
olunur? (Çәki: 1)
yekun sorğusu
seçmә sorğusu
hesblama sorğusu
parametrli sorğu
dәyişiklik sorğusu
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Sual: Cәdvәl – bu: (Çәki: 1)
olmaması VBnin olmaması ilә eyni olan әsas VB obyektidir
VB informasiyalarının emalı üçün nәzәrdә tutulan quruluşdur
bazaya yeni informasiyalar daxil etmәyә kömәk edәn obyektdir
makroәmrdir
proqram prosedurasıdır

Sual: yazıların nömrәsi sahәsi – bu: (Çәki: 1)
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: keçid düymәlәri – bu: (Çәki: 1)
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: yazı markeri – bu: (Çәki: 1)
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: yazının kontekst menyusu – bu: (Çәki: 1)
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
Sual: cәdvәlin markeri – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etmәklә bütün cәdvәli
ayıran düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir

Sual: cәdvәlin markeri – bu: (Çәki: 1)
cәdvәlin yuxarı sol küncündә yerlәşәn vә üzәrindә sağ düymә ilә qeyd etmәklә
bütün cәdvәl ilә әmәliyyat aparmağa imkan verәn kontekst menyunu açan düymәdir
vәziyyәt sәtrindә yerlәşәn vә cәdvәl üzrә yerdәyişmәyә imkan verәn düymәlәrdir
Yazıdan solda yerlәşәn vә üzәrindә qeyd etdikdә bütün yazını köçürmә, daşıma vә
ya silmә üçün hazırlayan düymәdir
Cağ düymәni ayrılmış yazı üzәrindә sıxdıqda açılan menyudur
cәdvәl pәncәrәsinin aşağı hissәsindә olan vәziyyәt sәtridir
Sual: cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә
genişlәndirirlәr? (Çәki: 1)
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu
zaman daşıma yolu ilә sәrhәdi dәyişmәk olar
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: cәdvәlin sahәsinin mәzmunu VB cәdvәli oyuğuna yerlәşmәdikdә sütunu necә
genişlәndirirlәr? (Çәki: 1)
göstәricini sütunlar arası sәrhәddin üzәrinә gәtirdikdә o, formasını dәyişir vә bu
zaman ikiqat qeyd edirlәr
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VB sütununun kontekst menyusu necә açılır? (Çәki: 1)
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
cәdvәl markeri üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VB sütunu (sahәsi) necә gizlәdilir? (Çәki: 1)
ayrılmış sütunun kontekst menyusunun әmrlәrinin kömәyilә
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VBnin gizlәdilmiş sütununu (sahәsini) necә әks etdirirlәr? (Çәki: 1)
kursoru sütunun gizlәdildiyi yerdә sütunlararası sәrhәddә gәtirirlәr vә ikiqat qeyd
edirlәr
sol düymә ilә sütun üzәrindә qeyd etmәklә
sol düymә ilә sütun markeri üzәrindә qeyd etmәklә

sol düymә ilә yazı markeri üzәrindә qeyd etmәklә
sağ düymә ilә ayrılmış sütun üzәrindә qeyd etmәklә
Sual: VBİS cәdvәllәri arasında әlaqәlәrin yaradılması üçün nәzәrdә tutulan dialoq
cәdvәli necә adlanır? (Çәki: 1)
verilәnlәr sxemi
cәdvәl әlavә edilmәsi
әlaqәlәr
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
Sual: cәdvәllәr arası әlaqәlәr quruluşuna daxil edilmәk üçün lazım olan cәdvәlin
seçilmәsi pәncәrәsi necә adlanır? (Çәki: 1)
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr sxemi
әlaqәlәr
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
Sual: tәşkil olunmuş әlaqәlәrin xüsusiyyәtlәrinin verilmәsinin mümkün olduğu pәncәrә
necә adlanır? (Çәki: 1)
әlaqәlәr
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr sxemi
cәdvәlin әlaqәlәri
cәdvәllәrin sxemi
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Sual: Aşağıdakıların hansı “Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan

verir
Sual: aşağıdakıların hansı parametrli sorğular üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan
verir
Sual: aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir? (Çәki:
1)
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan
verir
Sual: Aşağıdakıların hansı yekun sorğuları üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan
verir
Sual: aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa imkan
verir
istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir
mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir
mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır
baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir

Sual: baza cәdvәllәrindәn, sorğunun şәrtinә görә lazım olan verilәnlәri әks etdirәn nәticә
cәdvәllәri yaratmağa imkan verir – bu: (Çәki: 1)
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
Sual: istifadәçiyә, onun verilәnlәr bazasında tapmaq istәdiyini seçmәk imkanı verir – bu:
(Çәki: 1)
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
Sual: mәzmunu başqa oyuqların mәzmunu üzrә hesablamanın nәticәsi olan sahәlәrә
malikdir – bu: (Çәki: 1)
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
Sual: mәsәlәn, hansısa qrup yazılardakı bütün qiymәtlәrin cәmi, onların orta qiymәti vә s
kimi hesablamalar aparır – bu: (Çәki: 1)
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
Sual: layihәlәndiricilәr üçün nәzәrdә tutulur vә yeni cәdvәllәri avtomatik yaratmağa
imkan verir – bu: (Çәki: 1)
dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir?
parametrli sorğular üçün xarakterikdir?
hesablanan sahәyә malik sorğular üçün xarakterikdir?
yekun sorğuları üçün xarakterikdir?
“Seçmә sorğusu” üçün xarakterikdir:
Sual: aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir

müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
Sual: aşağıdakıların hansı parametrli sorğu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
Sual: aşağıdakıların hansı hesablanan sahәyә malik sorğu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
Sual: aşağıdakıların hansı yekun sorğusu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
Sual: aşağıdakıların hansı dәyişiklik sorğusu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir
Sual: aşağıdakıların hansı seçmә sorğusu üçün xarakterikdir? (Çәki: 1)
sorğunun yaradılması üçün “nümunә üzrә sorğu blankı” istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir
sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir
sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir
müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin

informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir
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Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә
edilir? (Çәki: 1)
yazılış
obyektin seçilmәsi
sahә
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi “formanın idarәedilmәsi” elementinin
seçilmәsi üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
obyektin seçilmәsi
yazılış
sahә
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması
üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
sahә
obyektin seçilmәsi
yazılış
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün
istifadә edilir? (Çәki: 1)
sahә
obyektin seçilmәsi
yazılış
siyahı
vkladki
Sual: aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir? (Çәki: 1)

kolontitul
başlıq
doğru cavab yoxdur
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
Sual: aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
yuxarı kolontitul
başlıq
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
doğru cavab yoxdur
Sual: aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr? (Çәki: 1)
kolontitul
başlıq
doğru cavab yoxdur
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi “formanın idarәedilmәsi” elementinin
seçilmәsi üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
obyektin seçilmәsi
yazılış
sahә
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә
edilir? (Çәki: 1)
yazılış
obyektin seçilmәsi
sahә
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması
üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
sahә
obyektin seçilmәsi
yazılış
siyahı
vkladki
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün

istifadә edilir? (Çәki: 1)
sahә
obyektin seçilmәsi
yazılış
siyahı
vkladki
Sual: aşağıdakıların hansı ancaq hesabatın quruluş elementidir? (Çәki: 1)
kolontitul
başlıq
doğru cavab yoxdur
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
Sual: aşağıdakıların hansı hesabatın alt başlıqlarının çapı üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)
yuxarı kolontitul
başlıq
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
doğru cavab yoxdur
Sual: aşağıdakıların hansı sәhifә nömrәlәrinin çapı üçün ictifadә edilә bilәr? (Çәki: 1)
kolontitul
başlıq
doğru cavab yoxdur
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
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Sual: Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt necә adlanır (Çәki: 1)
alәtlәr paneli
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr
formanın işçi sahәsi

Sual: Formanın quruluş elementlәrindәn biri: (Çәki: 1)
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
alәtlәr paneli
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr
formanın işçi sahәsi
Sual: Formanın quruluş elementlәrindәn biri: (Çәki: 1)
“Başlıq” bölmәsi
alәtlәr paneli
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr
formanın işçi sahәsi
Sual: Formanın quruluş elementlәrindәn biri: (Çәki: 1)
qeydlәr sahәsi
alәtlәr paneli
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
әlaqәli sahәlәr
formanın işçi sahәsi
Sual: Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
idarәetmә elementlәri
verilәnlәr
elementlәr paneli
sahә
әlaqәlәr
Sual: Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә
edilәn idarәetmә elementi necә adlanır? (Çәki: 1)
әlaqәdar sahә
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
alәtlәr paneli
verilәnlәr paneli
formanın işçi sahәsi
Sual: Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi necә adlanır?
(Çәki: 1)
birlәşmiş yazı
“verilәnlәr sahәsi” bölmәsi
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsi
yazılar paneli
formanın işçi sahәsi

Sual: “Konstruktor” rejimindә formanın idarәetmә elementlәri altında yerlәşәn fon şәkli
necә adlanır? (Çәki: 1)
formanın işçi sahәsinin ölçüsünü göstırir
elementlәr panelini saxlayır
“İdarәetmә elementlәri” bölmәsini saxlayır
әlaqәli sahәlәri saxlayır
formanın işçi sahәsini saxlayır
Sual: aşağıdakıların hansı ancaq formanın quruluş elementidir? (Çәki: 1)
doğru cavab yoxdur
başlıq
kolontitul
verilәnlәr sahәsi
qeydlәr
Sual: “Elementlәr paneli”nin hansı elementi xarici obyektlәrin yerlәşdirilmәsinә xidmәt
edir? (Çәki: 1)
OLE obyekt sahәsi
yazılış
sahә
sahә
vkladka
Sual: İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr – bu: (Çәki: 1)
çeviricidir
siyahıdır
siyahılı sahәdir
әmr düymәlәridir
vkladkadır
Sual: iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr –
bu: (Çәki: 1)
baraqcıqdır (flajkidir)
çeviricidir
siyahıdır
siyahılı sahәdir
әmr düymәsidir
Sual: Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
verir – bu: (Çәki: 1)
siyahıdır
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
ceviricidir

Sual: Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә
deyil, seçmәyә imkan verir – bu: (Çәki: 1)
siyahıdır
ceviricidir
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
Sual: cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir – bu: a) siyahıdır (Çәki: 1)
siyahıdır
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
ceviricidir
Sual: Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu: (Çәki: 1)
siyahılı sahәdir
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
siyahıdır
Sual: Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә
deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu: (Çәki: 1)
siyahılı sahәdir
siyahıdır
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
Sual: cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir – bu:
(Çәki: 1)
siyahılı sahәdir
siyahıdır
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
Sual: Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür –
bu: (Çәki: 1)

әmr düymәlәri
ceviricidir
siyahıdır
bayraqcıqdır(flajokdur)
vkladkadır
Sual: Formanın mәhdud sahәsindә başqa idarәetmә elementlәri yerlәşdirmәyә imkan
verir – bu: (Çәki: 1)
vkladkadır
ceviricidir
әmr düymәlәridir
bayraqcıqdır(flajokdur)
siyahıdır
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Sual: Elementlәr paneli: (Çәki: 1)
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Başlıq bölmәsi: (Çәki: 1)
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Verilәnlәr sahәsi: (Çәki: 1)
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır

Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Qeydlәr sahәsi: (Çәki: 1)
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Idarәetmә elementi (Çәki: 1)
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Әlaqәdar sahә: (Çәki: 1)
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Sual: Birlәşdirilmiş yazı: (Çәki: 1)
Formanın “Әlaqәdar sahә” ilә birlikdә yerdәyişәn idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın quruluş elementlәrindәn biri belә adlanır
Formanın verilәnlәr sahәsinin mәzmununa daxil olanlar belә adlandırılır
Formanın, cәdvәlin eyni adlı sahәsinә verilәnlәrin daxil edilmәsi üçün istifadә edilәn
idarәetmә elementi belә adlanır
Formanın idarә edilmәsi elementlәrinin yaradılması üçün alәt vә vasitәlәri saxlayan
obyekt belә adlanır
Sual: Yazılış – bu: (Çәki: 1)
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir

“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
Sual: Obyektin seçilmәsi – bu: (Çәki: 1)
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
Sual: Sahә  bu: (Çәki: 1)
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
formada xarici obyektin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
Sual: Sahә  bu: (Çәki: 1)
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
Sual: Vkladkalar – bu: (Çәki: 1)
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn

elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin forma başlıqlarının yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
Sual: OLE obyekt sahәsi – bu: (Çәki: 1)
xarici obyektlәrin yerlәşdirilmәsinә xidmәt edir
“Elementlәr paneli”nin “formanın idarәedilmәsi” elementinin seçilmәsi üçün istifadә
edilәn elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “әlaqәdar sahә”nin yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin formada “birlәşmiş yazı”nın yaradılması üçün istifadә edilәn
elementidir
“Elementlәr paneli”nin mәhdud sahәdә çox informasiya yerlәşdirmәyә imkan verәn
elementidir
Sual: “Çevirici” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Baraqcıq” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir

Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil,
seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilәr
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil,
açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahı” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil,
açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil,
seçmәyә imkan verir
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Siyahılı sahә” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, açma düymәsinә sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
cәdvәllәrdәn birinin verilmiş sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil
etmәyә deyil, seçmәyә imkan verir

Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
Sual: “Әmr düymәlәri” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
İki reıimdәn birindә olur vә onlarla “әmr”lәr әlaqәlәndirilә bilәr
Sual: “Vkladka” idarәetmә elementinin xüsusiyyәti: (Çәki: 1)
Formanın mәhdud sahәsindә başqa idarәetmә elementlәri yerlәşdirmәyә imkan
verir
iki rejimdәn birindә ola bilәr, çox seçimә imkan verir vә әmrlә әlaqәlәndirilә bilә
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsinin qiymәtlәrini saxlayır vә verilәnlәrin daxil edilmәsinә deyil, seçilmәsinә imkan
veri
Qeyd olunmuş miqdarda qiymәtlәr yığımını vә ya cәdvәllәrdәn birinin verilmiş
sahәsindәn qiymәtlәri saxlayır vә verilәnlәri daxil etmәyә deyil, açma düymәsinә
sıxmaqla açılan siyahıdan seçmәyә imkan verir
Onların hәr biri ilә, üzәrindә sıxma yolu ilә açılan әmr әlaqәlәndirmık mümkündür
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Sual: Predmet sahәsinin obyeklәrini, proseslәrini vә hadisәlәrini xarakterizә edәn ayrı
ayrı faktlar vә onların xüsusiyyәtlәri ... adlanır. (Çәki: 1)
verilәnlәr
biliklәr
produksion model
semantik model
freym
Sual: Predmet sahәsinin mәsәlәlәrini hәll etmәyә imkan verәn müәyyәn edilmiş

qanunauyğunluqlar ... adlanır. (Çәki: 1)
biliklәr
verilәnlәr
produksion model
semantik model
freym
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
verilәnlәr, ölçmә vә müşahidәnin nәticәsi kimi
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
mәsәlәnin hәlli alqoritminin hazırlanması
proqram tәrtibi
proqramın sazlanması
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
verilәnlәr, maddi informasiya daşıyıcılarında
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
mәsәlәnin hәlli alqoritminin hazırlanması
proqram tәrtibi
proqramın sazlanması
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
verilәnlәr modeli (strukturları) dioqram, qrafik, funksiya kimi
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
mәsәlәnin hәlli alqoritminin hazırlanması
proqram tәrtibi
proqramın sazlanması
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
verilәnlәr, kompüterdә verilәnlәrin tәsviri dilindә
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
mәsәlәnin hәlli alqoritminin hazırlanması
proqram tәrtibi
proqramın sazlanması
Sual: Aşağıdakıların hansı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
maşın daşıyıcılarında verilәnlәr bazası
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
mәsәlәnin hәlli alqoritminin hazırlanması
proqram tәrtibi
proqramın sazlanması
Sual: Aşağıdakıların hansı biliklәri xarakterizә edir? (Çәki: 1)
hamsı

biliklәr verilәnlәrlә әlaqәli olub, onlara әsaslanır
biliklәr insanın düşüncәli fәaliyyәtinin nәticәsidir
biliklәr hәr hansı praktiki fәaliyyәt gedişindә aldığı tәcrübәni ümumilәşdirir
biliklәr empirik yolla әldә edilir
Sual: Verilәnlәr: (Çәki: 1)
Predmet sahәsinin obyeklәrini, proseslәrini vә hadisәlәrini xarakterizә edәn ayrıayrı
faktlar vә onların xüsusiyyәtlәridir
Predmet sahәsinin mәsәlәlәrini hәll etmәyә imkan verәn müәyyәn edilmiş
qanunauyğunluqlardır
verilәnlәr, insanın yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi
biliklәr hәr hansı praktiki fәaliyyәt gedişindә aldığı tәcrübәni ümumilәşdirir
verilәnlәrlә әlaqәli olan insanın düşünülmüş fәaliyyәtinin nәticәsidir
Sual: Bilik: (Çәki: 1)
Predmet sahәsinin mәsәlәlәrini hәll etmәyә imkan verәn müәyyәn edilmiş
qanunauyğunluqlardır
Predmet sahәsinin obyeklәrini, proseslәrini vә hadisәlәrini xarakterizә edәn ayrıayrı
faktlar vә onların xüsusiyyәtlәridir
ölçmә vә müşahidәnin nәticәsidir
kompüterdә verilәnlәrin tәsviri dilindә olan verilәnlәrdir
maşln daşıyıcılarında VBdir
Sual: Verilәnlәr, ölçmә vә müşahidәnin nәticәsi kimi – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Verilәnlәr, maşın daşıyıcılarında – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Verilәnlәrin modellәri (strukturları) diaqramlar, qrafiklәr, funksiyalar şәklindә  bu:
(Çәki: 1)
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür

Sual: Verilәnlәr, kompüterdә verilәnlәrin tәsviri dilindә  bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür

BÖLMӘ: 1302
Ad

1302

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Maşın daşıyıcılarında verilәnlәr bazası – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Biliklәr, insan yaddaşında dәrketmәnin nәticәsi kimi – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Biliklәr maddi daşıyıcılarda (Çәki: 1)
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Predmet sahәsinin әsas obyektlәrinin, onların atributlarının, qanunauyğunluqlarının
vә әlaqәlәndiricilәrinin şәrti tәsviri – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür

Sual: Bilik zәmisi – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Bilik bazası – bu: (Çәki: 1)
e`mal zamanı biliklәrin transformasiya mәrhәlәsidir
e`mal zamanı verilәnlәrin transformasiya mәrhәlәsidir
biliklәrin tәsviri modellәrindәn biridir
verilәnlәrin tәsnifat kateqoriyalarından biridir
bütün cavablar düzdür
Sual: Bilik yaxşı strukturlaşdırılmış verilәnlәr vә ya verilәnlәr haqqında verilәnlәr vә ya
metaverilәnlәrdir – bu: (Çәki: 1)
bilik anlayışının eksponensialıdır
bilik anlayışının intensionalıdır
sәthi biliklәrdir
dәrin biliklәrdir
bütün cavablar düzdür
Sual: Bilik predmet sahәsinin mәsәlәlәrini hәll etmәyә imkan verәn aydınlaşdırılmış
qanunauyğunluqlardır – bu: (Çәki: 1)
bilik anlayışının intensionalıdır
bilik anlayışının eksponensialıdır
sәthi biliklәrdir
dәrin biliklәrdir
bütün cavablar düzdür
Sual: Bilik yaxşı strukturlaşdırılmış verilәnlәr vә ya verilәnlәr haqqında verilәnlәr vә ya
metaverilәnlәrdir – bu: (Çәki: 1)
eksponensial üsulә sasında bilik anlayışının tә`yın edilmәsidir
intensional üsulә sasında bilik anlayışının tә`yın edilmәsidir
sәthi kateqoriyalar üzrә biliklәrin tәsnifatıdır
dәrinlik kateqoriyası üzrә biliklәrin tәsnifatıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: Bilik predmet sahәsinin mәsәlәlәrini hәll etmәyә imkan verәn aydınlaşdırılmış
qanunauyğunluqlardır – bu: (Çәki: 1)
intensional üsulә sasında bilik anlayışının tә`yın edilmәsidir
eksponensial üsulә sasında bilik anlayışının tә`yın edilmәsidir
sәthi kateqoriyalar üzrә biliklәrin tәsnifatıdır
dәrinlik kateqoriyası üzrә biliklәrin tәsnifatıdır
doğru cavab yoxdur

Sual: Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılması: (Çәki: 1)
anlayışın intensionalıdır
anlayışın ekstensionalıdır
dәrin biliklәrdir
prosedur biliklәridir
deklorativ biliklәrdir
Sual: Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılması: (Çәki: 1)
anlayışın ekstensionalıdır
anlayışın intensionalıdır
dәrin biliklәrdir
prosedur biliklәridir
deklorativ biliklәrdir
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Sual: Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vı faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәr: (Çәki: 1)
sәthi biliklәrdir
dәrin biliklәrdir
prosedur biliklәridir
deklorativ biliklәrdir
heç biri doğru deyil
Sual: Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәr: (Çәki: 1)
dәrin biliklәrdir
sәthi biliklәrdir
prosedur biliklәridir
deklorativ biliklәrdir
heç biri doğru deyil
Sual: İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәr: (Çәki: 1)
prosedur biliklәridir
dәrin biliklәrdir

sәthi biliklәrdir
deklorativ biliklәrdir
heç biri doğru deyil
Sual: Verilәnlәrin quruluşlarında (strukturlarında) toplanmış biliklәr: (Çәki: 1)
deklorativ biliklәrdir
dәrin biliklәrdir
prosedur biliklәridir
sәthi biliklәrdir
heç biri doğru deyil
Sual: anlayışın intensionalı (Çәki: 1)
Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılmasıdır
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vә faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәrdir
Sual: anlayışın ekstensionalı (Çәki: 1)
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vә faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәrdir
Sual: sәthi biliklәr (Çәki: 1)
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vә faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә `әrimiş` biliklәrdir
Sual: dәrin biliklәr (Çәki: 1)
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar

vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vı faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılmasıdır
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәrdir
Sual: prosedur biliklәri (Çәki: 1)
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәrdir
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vı faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
Anlayışın, spesifik xüsusiyyәtlәrini göstәrmәklә abstraksiyanın daha yüksәk
sәviyyәli anlayışları vasitәsilә aydınlaşdırılmasıdır
Sual: deklorativ biliklәr (Çәki: 1)
verilәnlәrin quruluşlarında (strukturlarında) toplanmış biliklәrdir
Anlayışın, ona aid olan iyerarxiyanın daha aşağı sәviyyәli anlayışlarını vә ya
faktlarını sadalamaqla aydınlaşdırılmasıdır
Predmet sahәsinin ayrıayrı hadisılıri vı faktları arasında görünәn qarşılıqlı әlaqәlәr
haqqında biliklәrdir
Predmet sahәsinin quruluş vә proseslәrini әks etdirәn abstraksiyalar, analogiyalar
vә sxemlәrdәn ibarәt olan biliklәrdir
İdarәedici informasiyaların alqorimlәrindә “әrimiş” biliklәrdir
Sual: Biliklәrin tәsviri modeli hansı bәnddә verilmişdir? (Çәki: 1)
bütün bәndlәrdә
Produksion
semantik şәbәkә
freymlәr
formal mәntiq modellәri
Sual: Biliklәrin kateqoriyalar üzrә tәsnifatı hansı bәnddә verilmişdir? (Çәki: 1)
sәthi, dәrin
әldә edilәn, çıxarılan, formalaşdırılan
prosedur, deklorativ
produksion, cemantik şәbәkә, freymlәr
heç biri doğru deyil
Sual: Biliklәrin tәsviri modellәri hansı bәnddә verilmişdir? (Çәki: 1)
produksion, cemantik şәbәkә, freymlәr

әldә edilәn, çıxarılan, formalaşdırılan
prosedur, deklorativ
sәthi, dәrin
heç biri doğru deyil
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Sual: Biliklәrin alınma strategiyaları hansı bәnddәdir? (Çәki: 1)
әldә etmә, çıxarma, formalaşdırma
sәthi, dәrin
prosedur, deklorativ
produksion, cemantik şәbәkә, freymlәr, formal mәntiq modeli
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
Sual: Biliklәrin әldә edilmәsi (Çәki: 1)
ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu basitәsi ilә bilik bazasının avtomatlaşdırılmış
qurulması üsuludur
biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı әlaqәsidir
biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin, metodların vә verilәnlәrin tәhlili
alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
koqnitiv psixoloqya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә silahlanmış biliklәr üzrә
mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk predmet sahәsinin modelini
yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәrin çıxarılması (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı әlaqәsidir
ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu basitәsi ilә bilik bazasının avtomatlaşdırılmış
qurulması üsuludur
biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin, metodların vә verilәnlәrin tәhlili
alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
koqnitiv psixoloqya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә silahlanmış biliklәr üzrә
mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk predmet sahәsinin modelini
yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәrin formalaşdırılması (Çәki: 1)
biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin, metodların vә verilәnlәrin tәhlili

alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı әlaqәsidir
ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu basitәsi ilә bilik bazasının avtomatlaşdırılmış
qurulması üsuludur
koqnitiv psixoloqya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә silahlanmış biliklәr üzrә
mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk predmet sahәsinin modelini
yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәrin çıxarılması prosesi (Çәki: 1)
koqnitiv psixoloqya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә silahlanmış biliklәr üzrә
mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk predmet sahәsinin modelini
yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı әlaqәsidir
biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin, metodların vә verilәnlәrin tәhlili
alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu basitәsi ilә bilik bazasının avtomatlaşdırılmış
qurulması üsuludur
doğru cavab yoxdur
Sual: ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu basitәsi ilә bilik bazasının avtomatlaşdırılmış
qurulması üsulu (Çәki: 1)
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin formalaşdırılmasıdır
biliklәrin çıxarılması prosesidir
biliklәrin hazırlanmasıdır
Sual: biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı әlaqәsi (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin formalaşdırılmasıdır
biliklәrin çıxarılması prosesidir
biliklәrin hazırlanmasıdır
Sual: biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin, metodların vә verilәnlәrin tәhlili
alqoritmlәrinin hazırlnması (Çәki: 1)
biliklәrin formalaşdırılmasıdır
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin çıxarılması prosesidir
biliklәrin hazırlanmasıdır
Sual: koqnitiv psixoloqya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә silahlanmış biliklәr üzrә
mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk predmet sahәsinin modelini
yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin proses (Çәki: 1)

biliklәrin çıxarılması prosesidir
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin formalaşdırılmasıdır
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin hazırlanmasıdır
Sual: Aşağıdakıların hansı ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz
olduğunu göstәrәn sәbәbdir? (Çәki: 1)
ekspertin biliklәrinin böyük hissәsi tәcrübә mәrhәlәlәrinin çoxsaylı qatlarla
yığılmasının nәticәsidir
biliklәrin әldә edilmәsi ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu vasitәsi ilә bilik bazasının
avtomatlaşdırılmış qurulması üsuludur
biliklәrin çıxarılması biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı
әlaqәsidir
biliklәrin formalaşdırılması biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin,
metodların vә verilәnlәrin tәhlili alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
biliklәrin çıxarılması prosesi koqnitiv psixoloqiya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә
silahlanmış biliklәr üzrә mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk
predmet sahәsinin modelini yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
Sual: Aşağıdakıların hansı ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz
olduğunu göstәrәn sәbәbdir? (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin ekspertlә dialoqu biliklәri saxlayan ekspert yaddaşının
labirintlәrinin açılmasının nisbәtәn tәbii formasıdır
biliklәrin әldә edilmәsi ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu vasitәsi ilә bilik bazasının
avtomatlaşdırılmış qurulması üsuludur
biliklәrin çıxarılması biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı
әlaqәsidir
biliklәrin formalaşdırılması biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin,
metodların vә verilәnlәrin tәhlili alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
biliklәrin çıxarılması prosesi koqnitiv psixoloqiya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә
silahlanmış biliklәr üzrә mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk
predmet sahәsinin modelini yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir
Sual: Aşağıdakıların hansı ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz
olduğunu göstәrәn sәbәbdir? (Çәki: 1)
sahib olduğu informasiyaların dәrinliyi vә görünmәzliyi üzündәn, predmet sahәsinin
modelini qurmaq ekspert üçün olduqca çәtindir
biliklәrin әldә edilmәsi ekspertlә xüsusı proqramın diaioqu vasitәsi ilә bilik bazasının
avtomatlaşdırılmış qurulması üsuludur
biliklәrin çıxarılması biliklәr üzrә mühәndisin bilik mәnbәyi ilә bilavasitә canlı
әlaqәsidir
biliklәrin formalaşdırılması biliklәrin alınması vә öyrәnmә üçün modellәrin,
metodların vә verilәnlәrin tәhlili alqoritmlәrinin hazırlnmasıdır
biliklәrin çıxarılması prosesi koqnitiv psixoloqiya, sistemli tәhlil, riyazi mәntiq vә s ilә
silahlanmış biliklәr üzrә mühәndisin, ekspertlәrin qәrar qәbulu üçün istifadә edәrәk
predmet sahәsinin modelini yaratması lazım olan uzun müddәtli vә çәtin prosesdir

Sual: Biliklәrin çıxarılması prosedurunun әsas aspektlәri hansı bәnddә verilmişdir? (Çәki:
1)
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
sәthi, dәrin
prosedur, deklorativ
produksion, cemantik şәbәkә, freymlәr, formal mәntiq modeli
әldә etmә, çıxarma, formalaşdırma
Sual: ekspertin biliklәrinin böyük hissәsi tәcrübә mәrhәlәlәrinin çoxsaylı qatlarla
yığılmasının nәticәsi ... (Çәki: 1)
ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz olduğunu göstәrәn
sәbәblәrdәn biridir
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin formalaşmasıdır
biliklәrin alınması prosesidir
Sual: biliklәr üzrә mühәndisin ekspertlә dialoqu biliklәri saxlayan ekspert yaddaşının
labirintlәrinin açılmasının nisbәtәn tәbii forması ... (Çәki: 1)
ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz olduğunu göstәrәn
sәbәblәrdәn biridir
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin formalaşmasıdır
biliklәrin alınması prosesidir
Sual: sahib olduğu informasiyaların dәrinliyi vә görünmәzliyi üzündәn, predmet sahәsinin
modelini qurmaq ekspert üçün olduqca çәtindir (Çәki: 1)
ekspertin özözündәn bilik çıxarmasının arzuolunmaz olduğunu göstәrәn
sәbәblәrdәn biridir
biliklәrin әldә edilmәsidir
biliklәrin çıxarılmasıdır
biliklәrin formalaşmasıdır
biliklәrin alınması prosesidir
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Sual: Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı

әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır. (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspekti
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsi
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsi
Sual: Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqudur: (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspekti
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsi
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsi
Sual: dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә
әlaqәdardır: (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspekti
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsi
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsi
Sual: İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın: (Çәki: 1)
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsi
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspekti
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsi
Sual: O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk
edir (öyrәnir): (Çәki: 1)
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsi
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspekti
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspekti
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsi
biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspekti
Sual: biliklәrin çıxarılması prosedurunun psixoloji aspektinin әsas cәhәti (Çәki: 1)
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir

(öyrәnir)

Sual: biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspektinin әsas cәhәti (Çәki: 1)
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir
(öyrәnir)
Sual: biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspektinin әsas cәhәti (Çәki: 1)
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir
(öyrәnir)
Sual: psixoloji cәhәtin kontakt tәbәqәsinin әsas cәhәti (Çәki: 1)
İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir
(öyrәnir)
Sual: psixoloji cәhәtin koqnitiv tәbәqәsinin әsas cәhәti (Çәki: 1)
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir
(öyrәnir)
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
İştirakçılar qrupunda atmosfer ona görә vacibdir ki, layihәlәndiricilәr kollektivindә
konkurent münasibәtlәr deyil, kooperativ münasibәtlәr formalaşsın
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının әsas aspektlәri: (Çәki: 1)
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә
dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr)

xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt
fikir yığcamlığı vә dönmәzlik, tez diltapan vә hazırcavablıq, analitikliklik, özünә
inamlılıq
Sual: biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin quruluşu: (Çәki: 1)
kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr)
xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt
fikir yığcamlığı vә dönmәzlik, tez diltapan vә hazırcavablıq, analitikliklik, özünә
inamlılıq
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Sual: Biliklәrin çıxarılması zamanı dialoqun quruluş (struktur) komponentlәri: (Çәki: 1)
dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr)
kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt
fikir yığcamlığı vә dönmәzlik, tez diltapan vә hazırcavablıq, analitikliklik, özünә
inamlılıq
Sual: Biliklәrin çıxarılması mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli keçirilmәsi üçün biliklәr üzrә
mühәndisin malik olmalı olduğu şәxsi keyfiyyәtlәr: (Çәki: 1)
xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt
kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә
dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr)
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәr üzrә mühәndisin, biliklәrin çıxarılması prosedurunun effektivliyinә tә`sir
edәn bә`zi şәxsi keyfiyyәtlәri: (Çәki: 1)
xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt
kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә
dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr)
psixoloji, linqvistik, qnoseoloji
doğru cavab yoxdur

Sual: psixoloji, linqvistik, qnoseoloji (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasının әsas aspektlәridir
biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin quruluşudur
Biliklәrin çıxarılması zamanı dialoqun quruluş (struktur) komponentlәridir
Biliklәrin çıxarılması mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli keçirilmәsi üçün biliklәr üzrә
mühәndisin malik olmalı olduğu şәxsi keyfiyyәtlәrdir
Biliklәr üzrә mühәndisin, biliklәrin çıxarılması prosedurunun effektivliyinә tә`sir edәn
bә`zi şәxsi keyfiyyәtlәridir
Sual: kontakt tәbәqәsi, prosedur tәbәqәsi, koqnitiv tәbәqә (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin quruluşudur
Biliklәrin çıxarılmasının әsas aspektlәridir
Biliklәrin çıxarılması zamanı dialoqun quruluş (struktur) komponentlәridir
Biliklәrin çıxarılması mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli keçirilmәsi üçün biliklәr üzrә
mühәndisin malik olmalı olduğu şәxsi keyfiyyәtlәrdir
Biliklәr üzrә mühәndisin, biliklәrin çıxarılması prosedurunun effektivliyinә tә`sir edәn
bә`zi şәxsi keyfiyyәtlәridir
Sual: dialoq iştirakçıları, dialoq vasitәlәri (prosedura), dialoq predmeti (biliklәr) (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılması zamanı dialoqun quruluş (struktur) komponentlәridir
biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin quruluşudur
Biliklәrin çıxarılmasının әsas aspektlәridir
Biliklәrin çıxarılması mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli keçirilmәsi üçün biliklәr üzrә
mühәndisin malik olmalı olduğu şәxsi keyfiyyәtlәrdir
Biliklәr üzrә mühәndisin, biliklәrin çıxarılması prosedurunun effektivliyinә tә`sir edәn
bә`zi şәxsi keyfiyyәtlәridir
Sual: xoş arzu vә dostluq, satirik hisslәr, yaxşı yaddaş vә diqqәt (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılması mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli keçirilmәsi üçün biliklәr üzrә
mühәndisin malik olmalı olduğu şәxsi keyfiyyәtlәrdir
biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin quruluşudur
Biliklәrin çıxarılması zamanı dialoqun quruluş (struktur) komponentlәridir
Biliklәrin çıxarılmasının әsas aspektlәridir
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektininprosedur tәbәqәsinin әsas cәhәtlәri
(Çәki: 1)
dialoq yerinin tәşkili, seansın müddәti, biliklәr üzrә mühәndisin işlәtdiyi cümlәlәrin
uzunluğu, nәticәlәrin qeydiyyatı
Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin dialoq prosesi – dillә dialoqdur
dәrketmә nәzәriyyәsi vә ya reallığın insan idrakında әksi nәzәriyyәsi ilә әlaqәdardır
Biliklәr üzrә mühәndisin әsas bilik mәnbәyi olan ekspertprofessionalla qarşılıqlı
әlaqәsinin müvәffәqiyyәtini vә effektivliyini tәyin etdiyinә görә әn başlıcadır.
O mexanizmlәri öyrәnir ki, onların kömәyilә insan onu әhatә edәn dünyanı dәrk edir
(öyrәnir)

Sual: dialoq yerinin tәşkili, seansın müddәti, biliklәr üzrә mühәndisin işlәtdiyi cümlәlәrin
uzunluğu, nәticәlәrin qeydiyyatı (Çәki: 1)
biliklәrin çıxarılmasının psixoloji aspektinin prosedur tәbәqәsinin әsas cәhәtlәridir
biliklәrin çıxarılması prosedurunun linqvistik aspektinin әsas cәhәtlәridir
biliklәrin çıxarılması prosedurunun qnoseoloji aspektinin әsas cәhәtlәridir
psixoloji aspektin kontakt tәbәqәsinin әsas cәhәtlәridir
psixoloji aspektin koqnitiv tәbәqәsinin әsas cәhәtlәridir
Sual: Ekspertlә biliklәr üzrә mühәndis arasında әlverişli mәsafә (Çәki: 1)
1,2 metrdәn 3 metrә qәdәr
3,2 metrdәn 4 metrә qәdәr
3,1 metrdәn 5 metrә qәdәr
1,2 metrdәn 5 metrә qәdәr
5 metrdәn 10 metrә qәdәr
Sual: Biliklәr üzrә mühәndislә ekspertin söhbәti zamanı bir seansın müddәti: (Çәki: 1)
1,5 – 2 saat
3 saat
4 saat
0,5 saat
doğru cavab yoxdur
Sual: Biliklәrin çıxarılması prosedurunun qeydiyyat üsulu (Çәki: 1)
`qeydiyyata ehtiyac yoxdur` bәndindәn başqa qalan 3 bәnd
bilavasitә söhbәt gedişindә kağızda qeydiyyat
maqnitafona yazılış
söhbәtdәn sonra yazmaq üçün yadda saxlama
qeydiyyata ehtiyac yoxdur
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Sual: Aşağıdakıların hansı bilikmühәndisliyindә linqvistik problemlәr üçün vacib üç
tәbәqәdәn biridir? (Çәki: 1)
anlayışlar strukturu
kontakt tәbәqәsi
prosedur tәbәqәsi
koqnitiv tәbәqә

linqvistik tәbәqә
Sual: Aşağıdakıların hansı bilikmühәndisliyindә linqvistik problemlәr üçün vacib üç
tәbәqәdәn biridir? (Çәki: 1)
ictifadәçi tezaurusu
kontakt tәbәqәsi
prosedur tәbәqәsi
koqnitiv tәbәqә
linqvistik tәbәqә
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kod alınması üçün istifadә edilә bilmәz? (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin dili
bilkilәr üzrә mühәndisin xüsusi әdәbiyyatdan topladığı predmet sahәsindә qәbul
edilәn xüsusi terminologiya
ümumi elmi terminlәr
mәişәt dili
ekspertin xüsusi terminologiyası
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kod alınması üçün istifadә edilә bilmәz? (Çәki: 1)
ekspertin dili
bilkilәr üzrә mühәndisin xüsusi әdәbiyyatdan topladığı predmet sahәsindә qәbul
edilәn xüsusi terminologiya
ümumi elmi terminlәr
mәişәt dili
ekspertin xüsusi terminologiyası
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kodun tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
bilkilәr üzrә mühәndisin xüsusi әdәbiyyatdan topladığı predmet sahәsindә qәbul
edilәn xüsusi terminologiya
biliklәr üzrә mühәndisin dili
analitikin dili
ekspertin dili
anlayışlar iyerarxiyası
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kodun tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
ümumi elmi terminlәr
biliklәr üzrә mühәndisin dili
analitikin dili
ekspertin dili
anlayışlar iyerarxiyası
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kodun tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
mәişәt dili
biliklәr üzrә mühәndisin dili
analitikin dili

ekspertin dili
anlayışlar iyerarxiyası
Sual: Aşağıdakıların hansı ümumi kodun tәrkib hissәsidir? (Çәki: 1)
ekspertin xüsusi terminologiyası
biliklәr üzrә mühәndisin dili
analitikin dili
ekspertin dili
anlayışlar iyerarxiyası
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının linqvistik aspektinin quruluş elementlәri hansı bәnddә dir?
(Çәki: 1)
ümumi kod, anlayışlar strukturası, istifadәçi tezaurusu
predmet sahәsinin terminlәri, ümumi elmi terminlәr, mәişәtdәki danışıq dili
predmet sahәsinin xüsusi terminologiyası, ümumi elmi terminlәr, mәişәt dili,
neologizm (mütәxәssis jarqonu)
әdәbiyyatdan xüsusi terminlәr, ümumi elmi terminlәr, mәişәt dili, ekspertin xüsusi
terminologiyası
biliklәr üzrә mühәndisin dili, ekspertin dili
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Sual: Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri
lüğәtinin tәrtibi (Çәki: 1)
ümumi kodun hazırlanmasının nәticәsidir
dillә fikir mübadilәsidir
ensiklopediyadır
anlayışlar iyerarxiyasıdır
istifadәçi interfeysi vә ya istifadәçi tezaurusu vә ya istifadәçi lüğәti
Sual: Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlar (Çәki: 1)
ensiklopediyadır
ümumi kodun hazırlanmasının nәticәsidir
dillә fikir mübadilәsidir
anlayışlar iyerarxiyasıdır
istifadәçi interfeysi vә ya istifadәçi tezaurusu vә ya istifadәçi lüğәti

Sual: İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında
duran qlobal sxem (Çәki: 1)
anlayışlar iyerarxiyasıdır
ümumi kodun hazırlanmasının nәticәsidir
ensiklopediyadır
dillә fikir mübadilәsidir
istifadәçi interfeysi vә ya istifadәçi tezaurusu vә ya istifadәçi lüğәti
Sual: Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәti
(Çәki: 1)
istifadәçi interfeysi vә ya istifadәçi tezaurusu vә ya istifadәçi lüğәti
ümumi kodun hazırlanmasının nәticәsidir
ensiklopediyadır
anlayışlar iyerarxiyasıdır
dillә fikir mübadilәsidir
Sual: Bilik mühәndisliyindә dillә fikir mübadilәsi (Çәki: 1)
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir
Sual: Ümumi kodun hazırlanmasının nәticәsi (Çәki: 1)
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir
Sual: ensiklopediya (Çәki: 1)
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir

Sual: Anlayışlar iyerarxiyası (Çәki: 1)
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir
Sual: İstifadәçi interfeysi vә ya istifadәçi tezaurusu vә ya istifadәçi lüğәti (Çәki: 1)
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
Sual: Biliklәrin strukturlaşdırılmasının ilk addımı (Çәki: 1)
Qabaqcadan mәnasına görә qruplaşdırmaqla predmet sahәsinin terminlәri lüğәtinin
tәrtibidir
Biliklәr üzrә mühәndis vә ekspertin dialoq dilidir
Lüğәt maddәlәrindә başqa terminlәrә müraciәtlә izah edilәn bütün terminlәrin
mәcmusu olan bütün anlayışlardır
İxtiyari predmet sahәsindә biliklәrin quruluşunun koseptual tәhlilinin әsasında duran
qlobal sxemdir
Sistemin şәffaflığı vә әlçatanlığı düzәlişlәrilә yenidәn işlәnmiş ümumi kod lüğәtidir
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Sual: Canlı bilik mәnbәyi ekspertlә kontaktların bütün növlәrini әhatә edәn bilik
çıxarılması metodları: (Çәki: 1)
kommunikativ metodlar
mәtn metodları
әdәbiyyatların tәhlili
dәrsliklәrin tәhlili

sәnәdlәrin tәhlili
Sual: Sәnәdlәrdәn vә xüsusi әdәbiyyatdan biliklәrin çıxarılması metodları: (Çәki: 1)
mәtn metodları
kommunikativ metodlar
passiv metodlar
aktib metodlar
qrup metodları
Sual: Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
passiv metodlar
aktiv metodlar
mәtn metodları
qrup metodları
fәrdi metodlar
Sual: Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
aktiv metodlar
passiv metodlar
mәtn metodları
müşahidә metodları
mühazirә metodları
Sual: Biliklәr üzrә mühәndisin predmet sahәsini bir neçә ekspertlә müzakirә etdiyi vә
onların hәr biri ilә ayrıayrılıqda kontakta girә bildiyi bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
qrup metodları
fәrdi metodlar
mәtn metodları
passiv metodlar
müşahidә metodları
Sual: Biliklәrin çıxarılması kimi proseduranın әlavә şahidә dözülmәz olduğuna görә, bu
gündә aparıcı rol oynayan bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
fәrdi metodlar
qrup metodları
mәtn metodları
passiv metodlar
müşahidә metodları
Sual: Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
müşahidә metodları

eşidilәn fikirlәr protokolunun tәhlili metodları
mühazirә metodu
aktiv metodlar
mәtn metodları
Sual: Ekspertdәn öz hәrәkәt vә qәrarlarının sadәcә izah edilmәsini deyil, habelә bu
qәrarın necә tapıldığının da izahı xahiş edilәn bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
eşidilәn fikirlәr protokolunun tәhlili metodları
müşahidә metodları
mühazirә metodları
aktiv metodlar
mәtn metodları
Sual: Ekspertdә pedaqoq, professor vә ya tәcrübәli istehsal rәhbәri tәcrübәsi olduqda
istifadә edilәn bilik çıxarma metodları: (Çәki: 1)
mühazirә metodu
müşahidә metodları
eşidilәn fikirlәr protokolunun tәhlili metodları
aktiv metodlar
mәtn metodları
Sual: Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir
neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodları: (Çәki: 1)
anketlәşdirmә metodları
müsahibә metodu
sәrbәst dialoq metodu
ekspertlә oyun metodu
passiv metodlar
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Sual: fәaliyyәti, onun başqa növlәrini әmәlә gәtirәn fәaliyyәt növü: (Çәki: 1)
oyun
oxuma
yazma
diskussiya
danışıq

Sual: İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübә (eksperiment):
(Çәki: 1)
işçi oyun
iqra
diaqnostik oyun
tәcrübә
doğru cavab yoxdur
Sual: Konkret olaraq, tibbdә qәrar qәbul etmә metodlarının diaqnostikası üçün istifadә
edilәn iş oyunu: (Çәki: 1)
diaqnostik oyun
oyun
işçi oyun
tәcrübә
doğru cavab yoxdur
Sual: Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyun: (Çәki: 1)
ekspertlә fәrdi oyun
işçi oyun
diaqnostik oyun
oyun
qrupla rol oyunları
Sual: Qabaqcadan ssenarinin hazırlanıb, rolların bölüşdürüldüyü, hәr bir rol üçün
tәsvirlәrin vә oyunçunun qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlandığı bilik çıxarılması
oyunu: (Çәki: 1)
qrupda rol oyunları
ekspertlә fәrdi oyun
işçi oyun
trenajorla oyun
kompüterlә ekspert oyunları
Sual: Hansı qrup oyunların elementlәri kompüterlә ekspert oyunları ilә uyğunlaşır? (Çәki:
1)
bu testdә sadalanan bütün qrup oyunlar
mövqe oyunları
dinamik oyunlar
istifadәçinin süjetә tәsir edә bildiyi dialoq filmlәri
isifadәçinin, oynamaqla müәyyәn vәrdişlәrә sahib olduğu vә ya özü üçün nә isә
yenilik әldә etdiyi öyrәdicilәr
Sual: Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodları: (Çәki:

1)
mәtn metodları
kommunikativ metodlar
passiv metodlar
aktiv metodlar
fәrdi metodlar
Sual: Mәtnlәrdәn biliklәrin çıxarılması mәsәlәsinin tәsvirinә aid olmayan bәnd: (Çәki: 1)
bütün bәndlәr aiddir
bu mәsәlәni mәtnin mәnasını başa düşmә vә ayırma mәsәlәsi kimi formalaşdırmaq
olar
tәbii dildә olan mәtn ancaq mәnanın ötürücüsüdür
müәllifin bilik vә fikirlәri bu mәtn üzәrindә qurulan ikinci quruluşda ola bilәr
müәllifin bilik vә fikirlәri mәtnin mәna quruluşunda vә ya makroquruluşunda ola bilәr
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Sual: Müşahidә metodu: (Çәki: 1)
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertdәn öz hәrәkәt vә qәrarlarının sadәcә izah edilmәsini deyil, habelә bu
qәrarın necә tapıldığının da izahı xahiş edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertdә pedaqoq, professor vә ya tәcrübәli istehsal rәhbәri tәcrübәsi olduqda
istifadә edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Eşidilәn fikirlәr protokolunun tәhlili metodları: (Çәki: 1)
Ekspertdәn öz hәrәkәt vә qәrarlarının sadәcә izah edilmәsini deyil, habelә bu
qәrarın necә tapıldığının da izahı xahiş edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertdә pedaqoq, professor vә ya tәcrübәli istehsal rәhbәri tәcrübәsi olduqda
istifadә edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri

daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Mühazirә metodu: (Çәki: 1)
Ekspertdә pedaqoq, professor vә ya tәcrübәli istehsal rәhbәri tәcrübәsi olduqda
istifadә edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertdәn öz hәrәkәt vә qәrarlarının sadәcә izah edilmәsini deyil, habelә bu
qәrarın necә tapıldığının da izahı xahiş edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Anketlәşdirmә metodları: (Çәki: 1)
Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir
neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış bir
sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
formasıdır
Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodudur
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Müsahibә metodu: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış bir
sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
formasıdır
Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir
neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodlarıdır
Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodudur
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Sәrbәst dialoq metodu: (Çәki: 1)
Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodudur
Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir

neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış bir
sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
formasıdır
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Dairәvi stol metodu: (Çәki: 1)
Bәrabәr hüquqla bir neçә ekspertin iştirak etdiyi, seçilmiş predmet sahәsindәn hәr
hansı problemin müzakirәsini nәzәrdә tutan, bilik çıxarılması metodudur
Deyilmiş ideyaların tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi prosesindәn ideyaların generasiyası
prosedurunun ayrılması yolu ilә, mütәxәssislәrin qapalı qrupunda yaradıcı tәfәkkürün
aktivlәşdirilmәsinin nisbәtәn geniş yayılmış metodlarının birindәn ibarәt olan, bilik
çıxarılması metodudur
Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir
neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış bir
sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
formasıdır
Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodudur
Sual: Beyinә hücum(tәzyiq) metodu: (Çәki: 1)
Deyilmiş ideyaların tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi prosesindәn ideyaların generasiyası
prosedurunun ayrılması yolu ilә, mütәxәssislәrin qapalı qrupunda yaradıcı tәfәkkürün
aktivlәşdirilmәsinin nisbәtәn geniş yayılmış metodlarının birindәn ibarәt olan, bilik
çıxarılması metodudur
Bәrabәr hüquqla bir neçә ekspertin iştirak etdiyi, seçilmiş predmet sahәsindәn hәr
hansı problemin müzakirәsini nәzәrdә tutan, bilik çıxarılması metodudur
Biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan suallar vә ya anket hazırlayıb, çoxaldaraq bir
neçә ekspertin sorğusu üçün istifadә etdiyi nisbәtәn sәrt (standartlaşdırılmış) bilik
çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış bir
sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
formasıdır
Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodudur
Sual: Oyun: (Çәki: 1)
fәaliyyәti, onun başqa növlәrini әmәlә gәtirәn fәaliyyәt növüdür
İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübәdir
(eksperimentdir)
Konkret olaraq, tibbdә qәrar qәbul etmә metodlarının diaqnostikası üçün istifadә

edilәn iş oyunudur
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
Qabaqcadan ssenarinin hazırlanıb, rolların bölüşdürüldüyü, hәr bir rol üçün
tәsvirlәrin vә oyunçunun qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlandığı bilik çıxarılması
oyunudur
Sual: İşçi oyun: (Çәki: 1)
İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübәdir
(eksperimentdir)
fәaliyyәti, onun başqa növlәrini әmәlә gәtirәn fәaliyyәt növüdür
Konkret olaraq, tibbdә qәrar qәbul etmә metodlarının diaqnostikası üçün istifadә
edilәn iş oyunudur
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
doğru cavab yoxdur

BÖLMӘ: 1701
Ad

1701

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Biliklәrin çıxarılması mәqsәdilә, biliklәr üzrә mühәndisin qabaqcadan hazırlanmış
bir sıra sualları ekspertә vermәsi şәklindә ekspertlә bilik mühәndisinin xüsusi dialoq
forması (Çәki: 1)
müsahibә metodu
anketlәşdirmә metodu
sәrbәst dialoq metodu
ekspertlә oyun metodu
passiv metodlar
Sual: Sәrt reqlamentlәşdirilmiş plan vә suallar olmadan, biliklәr mühәdisi vә ekspertin
söhbәti formasında biliklәrin çıxarılması metodu: (Çәki: 1)
sәrbәst dialoq metodu
anketlәşdirmә metodu
müsahibә metodu
ekspertlә oyun metodu
passiv metodlar
Sual: Bәrabәr hüquqla bir neçә ekspertin iştirak etdiyi, seçilmiş predmet sahәsindәn hәr
hansı problemin müzakirәsini nәzәrdә tutan, bilik çıxarılması metodu: (Çәki: 1)

dairәvi stol metodu
beyinә hücum(tәzyiq) metodu
anketlәşdirmә metodu
müsahibә metodu
sәrbәst dialoq metodu
Sual: Deyilmiş ideyaların tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi prosesindәn ideyaların generasiyası
prosedurunun ayrılması yolu ilә, mütәxәssislәrin qapalı qrupunda yaradıcı tәfәkkürün
aktivlәşdirilmәsinin nisbәtәn geniş yayılmış metodlarının birindәn ibarәt olan, bilik
çıxarılması metodu (Çәki: 1)
beyinә hücum(tәzyiq) metodu
dairәvi stol metodu
anketlәşdirmә metodu
müsahibә metodu
sәrbәst dialoq metodu

BÖLMӘ: 1702
Ad

1702

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aktiv metodlar: (Çәki: 1)
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertdә pedaqoq, professor vә ya tәcrübәli istehsal rәhbәri tәcrübәsi olduqda
istifadә edilәn bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Fәrdi metodlar: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılması kimi proseduranın әlavә şahidә dözülmәz olduğuna görә, bu
gündә aparıcı rol oynayan bilik çıxarma metodlarıdır
Biliklәr üzrә mühәndisin predmet sahәsini bir neçә ekspertlә müzakirә etdiyi vә
onların hәr biri ilә ayrıayrılıqda kontakta girә bildiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst

danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Kommunikativ metodlar: (Çәki: 1)
Canlı bilik mәnbәyi ekspertlә, kontaktların bütün növlәrini әhatә edәn bilik
çıxarılması metodlarıdır
Sәnәdlәrdәn vә xüsusi әdәbiyyatdan biliklәrin çıxarılması metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: Qrup metodları: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılması kimi proseduranın әlavә şahidә dözülmәz olduğuna görә, bu
gündә aparıcı rol oynayan bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Ekspertin mütәxәssis kimi fәaliyyәti zamanı biliklәr üzrә mühәndisin onun yanında
olduğu vә ya onun fәaliyyәtini imitasiya etdiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Biliklәr üzrә mühәndisin predmet sahәsini bir neçә ekspertlә müzakirә etdiyi vә
onların hәr biri ilә ayrıayrılıqda kontakta girә bildiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Mәtn metodları: (Çәki: 1)
Sәnәdlәrdәn vә xüsusi әdәbiyyatdan biliklәrin çıxarılması metodlarıdır
Canlı bilik mәnbәyi ekspertlә kontaktların bütün növlәrini әhatә edәn bilik
çıxarılması metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Biliklәr üzrә mühәndisin predmet sahәsini bir neçә ekspertlә müzakirә etdiyi vә
onların hәr biri ilә ayrıayrılıqda kontakta girә bildiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Sual: Passiv metodlar: (Çәki: 1)
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri

daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodları:
Biliklәr üzrә mühәndisin predmet sahәsini bir neçә ekspertlә müzakirә etdiyi vә
onların hәr biri ilә ayrıayrılıqda kontakta girә bildiyi bilik çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması kimi proseduranın әlavә şahidә dözülmәz olduğuna görә, bu
gündә aparıcı rol oynayan bilik çıxarma metodlarıdır

BÖLMӘ: 1703
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Suallar tәqdim etmәk
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Sual: Diaqnostik oyun: (Sürәt 12.03.2014 14:04:19) (Çәki: 1)
Konkret olaraq, tibbdә qәrar qәbul etmә metodlarının diaqnostikası üçün istifadә
edilәn iş oyunudur
fәaliyyәti, onun başqa növlәrini әmәlә gәtirәn fәaliyyәt növüdür
İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübәdir
(eksperimentdir)
Qabaqcadan ssenarinin hazırlanıb, rolların bölüşdürüldüyü, hәr bir rol üçün
tәsvirlәrin vә oyunçunun qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlandığı bilik çıxarılması
oyunudur
doğru cavab yoxdur
Sual: Ekspertlә fәrdi oyun: (Sürәt 12.03.2014 14:04:40) (Çәki: 1)
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübәdir
(eksperimentdir)
Konkret olaraq, tibbdә qәrar qәbul etmә metodlarının diaqnostikası üçün istifadә
edilәn iş oyunudur
fәaliyyәti, onun başqa növlәrini әmәlә gәtirәn fәaliyyәt növüdür
doğru cavab yoxdur
Sual: Qrupda rol oyunları: (Sürәt 12.03.2014 14:05:02) (Çәki: 1)
Qabaqcadan ssenarinin hazırlanıb, rolların bölüşdürüldüyü, hәr bir rol üçün
tәsvirlәrin vә oyunçunun qiymәtlәndirilmәsi sisteminin hazırlandığı bilik çıxarılması
oyunudur
Modellәşdirilәn hadisәdә hәrhansı rolu öz üzәrinә götürәn biliklәr üzrә mühәndisin
ekspertlә oynadıği oyundur
İştirakçılara istehsal hadisәsinin tәqdim olunduğu vә onların öz hәyat tәcrübәlәri,
ümumi vә xüsusi bilik vә tәsәvvürlәri әsasında qәrar qәbul etdiyi tәcrübәdir
(eksperimentdir)

doğru cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur
Sual: Mәtn metodları: (Sürәt 12.03.2014 14:05:27) (Çәki: 1)
Dәrsliklәrdәn, monoqrafiyalardan, mәqalәlәrdәn vә başqa mütәxәssis biliklәri
daşıyıcılarından xüsusi mәtnlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanan bilik çıxarma metodlarıdır
Canlı bilik mәnbәyi ekspertlә kontaktların bütün növlәrini әhatә edәn bilik
çıxarılması metodlarıdır
Ekspertin aparıcı rol oynadığı, biliklәr üzrә mühәndisin isә onun qәrar qәbulu
zamanı real işinin mülahizәlәrini protokollaşdırdığı vә ya mühazirә formasında sәrbәst
danışmağı lazım bildiklәrini yazdığı, bilik çıxarma metodlarıdır
Tәşәbbüsün biliklәr üzrә mühәndisin әlindә olub, ekspertlә müxtәlif üsullarla aktiv
kontaktda olduğu bilik çıxarma metodlarıdır
Biliklәrin çıxarılması kimi proseduranın әlavә şahidә dözülmәz olduğuna görә, bu
gündә aparıcı rol oynayan bilik çıxarma metodlarıdır
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Sual: Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsi (Çәki: 1)
qnoseologiya
dәrketmә prosesi
elmi anlayışlar iyerarxiyası
nәzәriyyә
biliklәrin modallığı
Sual: Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılması (Çәki: 1)
dәrketmә prosesi
qnoseologiya
elmi anlayışlar iyerarxiyası
nәzәriyyә
biliklәrin modallığı
Sual: Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәri (Çәki: 1)
elmi anlayışlar iyerarxiyası
dәrketmә prosesi
qnoseologiya
nәzәriyyә

biliklәrin modallığı
Sual: Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsulu (Çәki: 1)
nәzәriyyә
dәrketmә prosesi
elmi anlayışlar iyerarxiyası
qnoseologiya
biliklәrin modallığı
Sual: Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanı
(Çәki: 1)
biliklәrin modallığı
dәrketmә prosesi
elmi anlayışlar iyerarxiyası
nәzәriyyә
qnoseologiya
Sual: Reallığın insan şüurunda әks edilmәsi nәzәriyyәsi (Çәki: 1)
qnoseologiya
dәrketmә prosesi
elmi anlayışlar iyerarxiyası
nәzәriyyә
biliklәrin modallığı
Sual: qnoseologiya (Çәki: 1)
Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsidir
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
Sual: dәrketmә prosesi (Çәki: 1)
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsidir
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
Sual: elmi anlayışlar iyerarxiyası (Çәki: 1)
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsidir

Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
Sual: nәzәriyyә (Çәki: 1)
Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsidir
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
Sual: biliklәrin modallığı (Çәki: 1)
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Fәlsәfәnin dәrketmә nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәnәn bölmәsidir
Sual: qnoseologiya (Çәki: 1)
Reallığın insan şüurunda әks edilmәsi nәzәriyyәsidir
Әhatә edәn alәmin insan beynindә daxili tәsvirinin yaradılmasıdır
Elmi tәdqiqat mәntiqinin mәlum prinsiplәrini istifadә etmәyә imkan verәn sistem
metodologiyasının alәtlәridir
Elmi biliklәrin sistemli ümumilәşmәsi vә yeni biliklәrin istehsalı üsuludur
Biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcudluğu imkanıdır
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Sual: Biliklәrin çıxarılmasıın qnoseoloji aspektinin komponentlәri: (Çәki: 1)
Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi
fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun
daxili razılaşma vә ziddiyyәtsizlik, sistemlilik, obyektivlik vә tarixilik
biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi

Sual: Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәri: (Çәki: 1)
fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun
Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi
daxili razılaşma vә ziddiyyәtsizlik, sistemlilik, obyektivlik vә tarixilik
biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi
Sual: elmi biliklәrin me`yarı: (Çәki: 1)
daxili razılaşma vә ziddiyyәtsizlik, sistemlilik, obyektivlik vә tarixilik
fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun
Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi
biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi
Sual: `Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlar: (Çәki: 1)
biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq
fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun
daxili razılaşma vә ziddiyyәtsizlik, sistemlilik, obyektivlik vә tarixilik
Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi
Sual: Biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji strukturu
mәrhәlәlәrinin ardıcıllığı: (Çәki: 1)
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi
fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun
daxili razılaşma vә ziddiyyәtsizlik, sistemlilik, obyektivlik vә tarixilik
biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq
Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi
Sual: Reallıq, ekspertin dünyasının modeli, biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli,
bilik zәmisi (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasıın qnoseoloji aspektinin komponentlәridir
Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası

zәncirinin elementlәridir
elmi biliklәrin me`yarıdır
`Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardır
Biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji strukturu
mәrhәlәlәrinin ardıcıllığıdır
Sual: fakt, ümumi fakt, empirik qanun, nәzәri qanun (Çәki: 1)
Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәridir
Biliklәrin çıxarılmasıın qnoseoloji aspektinin komponentlәridir
elmi biliklәrin me`yarıdır
`Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardır
Biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji strukturu
mәrhәlәlәrinin ardıcıllığıdır
Sual: biliklәrin modallığı, ziddiyyәtlilik, natamamlıq (Çәki: 1)
`Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardır
Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәridir
elmi biliklәrin me`yarıdır
Biliklәrin çıxarılmasıın qnoseoloji aspektinin komponentlәridir
Biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji strukturu
mәrhәlәlәrinin ardıcıllığıdır
Sual: faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi, әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların
müәyyәnlәşdirilmәsi, ideallaşdırılmış modelin qurulması, modellәrin izahı vә
qabaqgörәnliyi (Çәki: 1)
Biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji strukturu
mәrhәlәlәrinin ardıcıllığıdır
Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәridir
elmi biliklәrin me`yarıdır
`Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardır
Biliklәrin çıxarılmasıın qnoseoloji aspektinin komponentlәridir
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponenti: (Çәki: 1)
reallıq
daxili razılaşma
sistemlilik
obyektivlik
tarixilik
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponenti: (Çәki: 1)
ekspert dünyasının modeli
daxili razılaşma
sistemlilik

obyektivlik
tarixilik
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Sual: Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponenti: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin dünyasının modeli
daxili razılaşma
sistemlilik
obyektivlik
tarixilik
Sual: Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponenti: (Çәki: 1)
bilik zәmisi
daxili razılaşma
sistemlilik
obyektivlik
tarixilik
Sual: Elmi biliklәrin me`yarı (Çәki: 1)
daxili razılaşma
reallıq
fakt
ümumilәşmiş fakt
bilik zәmisi
Sual: Elmi biliklәrin me`yarı (Çәki: 1)
sistemlilik
reallıq
fakt
ümumilәşmiş fakt
bilik zәmisi
Sual: Elmi biliklәrin me`yarı (Çәki: 1)
obyektivlik
reallıq
fakt

ümumilәşmiş fakt
bilik zәmisi
Sual: Elmi biliklәrin me`yarı (Çәki: 1)
tarixilik
reallıq
fakt
ümumilәşmiş fakt
bilik zәmisi
Sual: Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementi: (Çәki: 1)
fakt
reallıq
obyektivlik
sistemlilik
bilik zәmisi
Sual: Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementi: (Çәki: 1)
ümumilәşmiş fakt
reallıq
obyektivlik
sistemlilik
bilik zәmisi
Sual: Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementi: (Çәki: 1)
empirik qanun
reallıq
obyektivlik
sistemlilik
bilik zәmisi
Sual: Xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn, elmin anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementi: (Çәki: 1)
nәzәri qanun
reallıq
obyektivlik
sistemlilik
bilik zәmisi
Sual: `Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardan biri (Çәki: 1)
biliklәrin modallığı
biliklәrin sistemliliyi

biliklәrin reallığı
fakt
ümumilәşmiş fakt
Sual: `Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardan biri (Çәki: 1)
empirik biliklәrin ziddiyyıtliliyi
biliklәrin sistemliliyi
biliklәrin reallığı
fakt
empirik qanun
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Sual: `Daxili razılaşma` elmi biliklәr meyarını müәyyәn edәn anlayışlardan biri (Çәki: 1)
biliklәrin natamamlığı
biliklәrin sistemliliyi
biliklәrin reallığı
fakt
ümumilәşmiş fakt
Sual: Dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığının mәrhәlәlәrindәn biri: (Çәki: 1)
faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi
fakt
ümumilәşdirilmiş fakt
empirik qanun
bilik zәmisi
Sual: Dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığının mәrhәlәlәrindәn biri: (Çәki: 1)
әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların müәyyәnlәşdirilmәsi
ekspert dünyasının modeli
ümumilәşdirilmiş fakt
empirik qanun
bilik zәmisi
Sual: Dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığının mәrhәlәlәrindәn biri: (Çәki: 1)
ideallaşdırılmış modelin qurulması
bilik zәmisinin qurulması

ümumilәşdirilmiş fakt
empirik qanun
bilik zәmisi
Sual: Dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığının mәrhәlәlәrindәn biri: (Çәki: 1)
modellәrin izahı vә qabaqgörәnliyi
bilik zәmisinin qurulması
ümumilәşdirilmiş fakt
empirik qanun
bilik zәmisi
Sual: Reallıq: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Ekspert dünyasının modeli: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Biliklәr üzrә mühәdisin dünyasının modeli: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Bilik zәmisi: (Çәki: 1)
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir

Sual: Daxili razılaşma: (Çәki: 1)
elmi bilik meyarlarından biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Sistemlilik: (Çәki: 1)
elmi bilik meyarlarından biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
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Sual: obyektivlik: (Çәki: 1)
elmi bilik meyarlarından biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Tarixilik: (Çәki: 1)
elmi bilik meyarlarından biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir

Sual: Fakt: (Çәki: 1)
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Ümumilәşdirilmiş fakt: (Çәki: 1)
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Empirik qanun: (Çәki: 1)
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Nәzәri qanun: (Çәki: 1)
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Biliklәrin modallığı: (Çәki: 1)
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir

Sual: Empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyi: (Çәki: 1)
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Biliklәrin natamamlığı: (Çәki: 1)
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
Sual: Faktların tәsviri vә ümumilәşdirilmәsi: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
Sual: Әlaqәlәrin vә qanunauyğunluqların müәyyәnlәşdirilmәsi: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
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Sual: İdeallaşdırılmış modelin qurulması: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
Sual: Modellәrin izahı vә qabaqgörәnliyi: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndis mövqeyindәn dәrketmәnin metodoloji quruluş ardıcıllığı
mәrhәlәlәrindәn biridir
xüsusinin arxasında ümumini görmәyә imkan verәn elmi anlayışlar iyerarxiyası
zәncirinin elementlәrindәn biridir
elmi bilik meyarlarından biridir
dәrk etmәnin`daxili razılaşma` elmi meyarını müәyyәn edәn anlayışladan biridir
Biliklәrin çıxarılmasının qnoseoloji aspektinin komponentlәrindәn biridir
Sual: Ekspert dünyasının modeli: (Çәki: 1)
reallığın ekspertin şüurunda әksidir:
ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyasıdır
biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyasıdır
biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma
mümkünlüyü
dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi
çıxış edir
Sual: Biliklәr üzrә mühәndis dünyasının modeli: (Çәki: 1)
ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyasıdır
reallığın ekspertin şüurunda әksidir:
biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyasıdır
biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma
mümkünlüyü
dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi
çıxış edir
Sual: Bilik zәmisi: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyasıdır
ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyasıdır
reallığın ekspertin şüurunda әksidir:
biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma

mümkünlüyü
dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi
çıxış edir
Sual: Biliklәrin modallığı: (Çәki: 1)
biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma
mümkünlüyü
ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyasıdır
biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyasıdır
reallığın ekspertin şüurunda әksidir:
dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi
çıxış edir
Sual: Empirik qanunların ziddiyyәtliliyi: (Çәki: 1)
dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi
çıxış edir
ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyasıdır
biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyasıdır
biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma
mümkünlüyü
reallığın ekspertin şüurunda әksidir:
Sual: Reallığın ekspertin şüurunda әksi: (Çәki: 1)
ekspertin dünya modelidir
biliklәr üzrә mühәndisin dünya modelidir
bilik zәmisidir
biliklәrin modallığıdır
empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyidir
Sual: ekspertin tәcrübәsi vә fәaliyyәtinin biliklәr üzrә mühәndisin şüurunda
interpretasiyası: (Çәki: 1)
biliklәr üzrә mühәndisin dünya modelidir
ekspertin dünya modelidir
bilik zәmisidir
biliklәrin modallığıdır
empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyidir
Sual: biliklәr üzrә mühәndisin qurduğu reallığın interpretasiyası: (Çәki: 1)
bilik zәmisidir
biliklәr üzrә mühәndisin dünya modelidir
ekspertin dünya modelidir

biliklәrin modallığıdır
empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyidir
Sual: biliklәrin müxtәlif kateqoriyalarda (mövcud olma, ola bilmә) mövcud olma
mümkünlüyü (Çәki: 1)
biliklәrin modallığıdır
biliklәr üzrә mühәndisin dünya modelidir
bilik zәmisidir
ekspertin dünya modelidir
empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyidir
Sual: dialektikanın әsas qanunlarının, heç dә hәmişә bilik zәmisindә hәll olunmayan tәbii
nәticәsi olmayıb, әksinә daha çox ekspertin mülahizәlәrindә başlanğıc nöqtәsi kimi çıxış
edir (Çәki: 1)
empirik biliklәrin ziddiyyәtliliyidir
biliklәr üzrә mühәndisin dünya modelidir
bilik zәmisidir
biliklәrin modallığıdır
ekspertin dünya modelidir
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Sual: Formanı VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi: (Çәki: 1)
әvvәlki kimi qalır
silinmiş formanın hәcmi qәdәr azalır
silinmiş formanın hәcminin yarısı qәdәr azalır
silinmiş formanın hәcminin 1/3i qәdәr azalır
silinmiş formanın hәcminin ¼i qәdәr azalır
Sual: cәdvәli VBdәn sildikdә hәmin VB faylının hәcmi: (Çәki: 1)
әvvәlki kimi qalır
silinmiş cәdvәlin hәcmi qәdәr azalır
silinmiş cәdvәlin hәcminin yarısı qәdәr azalır
silinmiş cәdvәlin hәcminin 1/3i qәdәr azalır
silinmiş cәdvәlin hәcminin ¼i qәdәr azalır
Sual: yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer: (Çәki: 1)

avtomatik azad edilmir
avtomatik azad edilir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilmir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
Sual: yazını cәdvәldәn sildikdә onun bazada tutduğu yer: (Çәki: 1)
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilmir
yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilir
avtomatik azad edilir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
avtomatik azad edilmir vә yeni yazının saxlanması üçün istifadә edilir
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı: (Çәki: 1)
bütün bәndlәr düzdür
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması zamanı: (Çәki: 1)
doğrucavab yoxdur
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
iş sür`әti artmayacaq
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır

BÖLMӘ: 2002
Ad

2002

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
visual Basic proqramlar icra edilmir
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düz olmayan bәnd: (Çәki: 1)
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın (Çәki: 1)
iş sürәti artır
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın (Çәki: 1)
visual Basic proqramlar әvvәlki kimi icra edilir
visual Basic proqramlar icra edilmir

Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın (Çәki: 1)
Visual Basic priqramlarına baxmaq olmur
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın (Çәki: 1)
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olmur
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır
Sual: VBnin accdefayl kimi saxlanması halı üçün düzğün bәndi tapın (Çәki: 1)
yaddaşın istifadәsi optimallaşır
visual Basic proqramlar icra edilmir
Visual Basic priqramlarına baxmaq olur
Visual Basic proqramlarını dәyişmәk olur
yaddaşın istifadәsi optimallaşmır

BÖLMӘ: 2003
Ad

2003

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda... (Çәki: 1)
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB sıxılır
bütün modullar kompilyasiya olunmur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB
sıxılır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları saxlanır, son VB
sıxılır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları silinir, son VB
olduğu kimi saxlanıır
bütün modullar kompilyasiya olunur, bütün dәyişkәn giriş faylları vә son VB olduğu
kimi saxlanır

Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda Visual Basic proqramlar... (Çәki: 1)
әvvәlki kimi icra edilir, lakin onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olur, lakin dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, әvvәlki kimi onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olmur, lakin dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilmir, onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda nәyin sayәsindә VBnin hәcmi azalır? (Çәki: 1)
әvvәlki kimi icra edilir, lakin onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olur, lakin dәyişiklik etmәk olmur
әvvәlki kimi icra edilir, әvvәlki kimi onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilir, onlara baxmaq olmur, lakin dәyişiklik etmәk olur
әvvәlki kimi icra edilmir, onlara baxmaq vә dәyişiklik etmәk olmur
Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur: (Çәki: 1)
konstruktor reıimindә formaya baxmaq
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya
import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur: (Çәki: 1)
konstruktor reıimindә hesabata baxmaq
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya
import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk
Sual: VB accdefayl kimi saxlandıqda mümkün olmur: (Çәki: 1)
konstruktor reıimindә modullara baxmaq
accdefayl şәklindә olan Access cәdvәli başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access sorğunu başqa bazaya import etmәk
accdefayl şәklindә olan verilәnlәrә müraciәtin Access sәhifәsini başqa bazaya
import etmәk
accdefayl şәklindә olan Access makrosu başqa bazaya import etmәk

BÖLMӘ: 1502
Ad

1502

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: sorğunun yaradılması üçün xüsusi sorğu dili istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
seçmә sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün LIKE[…] әmri istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
parametrli sorğudur
seçmә sorğusudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün “:[sahә1]<әmәliyyat işarәsi >[sahә2]... şәklindә formula
istifadә edir – bu: (Çәki: 1)
hesablanan sahәyә malik sorğudur
parametrli sorğudur
seçmә sorğusudur
yekun sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: sorğunun yaradılması üçün ∑ düymәsi istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
yekun sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
seçmә sorğusudur
dәyişiklik sorğusudur
Sual: müvәqqәti nәticә cәdvәllәrinin tәşkili üçün seçmә sorğusu yaradır vә bu cәdvәlin
informasiyaları yeni cәdvәlin yaradılması üçün istifadә edilir – bu: (Çәki: 1)
dәyişiklik sorğusudur
parametrli sorğudur
hesablanan sahәyә malik sorğudur
yekun sorğusudur
seçmә sorğusudur
Sual: Bazaya sorğunun yaradılması hansı pәncәrәdә başlayır? (Çәki: 1)
verilәnlәr bazası
yeni sorğu
cәdvәl әlavә edilmәsi
sorğu blankı

seçmә sorğusu
Sual: Sorğu üçün baza cәdvәllәrinin seçilmәsi hansı pәncәrәdә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
cәdvәl әlavә edilmәsi
verilәnlәr bazası
yeni sorğu
sorğu blankı
seçmә sorğusu
Sual: “Cәdvәl әlavә edilmәsi” pәncәrәsindә mövcud olan bütün vkladkalar hansı bәnddә
verilmişdir? (Çәki: 1)
cәdvәllәr, sorğular, cәdvәllәr vә sorğular
sorğular
cәdvәllәr
cәdvәllәr vә sorğular
cәdvәllәr, sorğular, hesabatlar
Sual: LIKE[…] әmri nümunә üzrә sorğu blankının hansı sәtrinә daxil edilir? (Çәki: 1)
“seçim şәrti”
“cәdvәlin adı”
“çeşidlәmә”
“sahә”
“ekrana çıxış”
Sual: Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil
edilir? (Çәki: 1)
sütunların birindә sahәnin adı әvәzinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
“ekrana çıxış” sәtrinә
“sahә” sәtrinә
Sual: Hesablama üçün formula nümunә üzrә sorğu blankının hansı mövqesinә daxil
edilir? (Çәki: 1)
SHİFT+F2 düymәlәri ilә açılan daxiletmә sahәsinә
“seçim şәrti” sәtrinә
“çeşidlәmә” sәtrinә
“ekrana çıxış” sәtrinә
“sahә” sәtrinә
Sual: Hansı sorğunun yaradılması zamanı yazıların qabaqcadan qruplaşdırılması tәlәb
olunur? (Çәki: 1)
yekun sorğusu
seçmә sorğusu
hesblama sorğusu

parametrli sorğu
dәyişiklik sorğusu

BÖLMӘ: 2101
Ad

2101

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: “Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun tipindәn asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin tipi” VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
sahәdәki verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar sahәnin tipindәn asılıdır
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun tipindәn asılıdır
VB eyni tipli iki sahәyә malik ola bilmәz
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin uzunluğu” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir?
(Çәki: 1)
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun uzunluğundan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun uzunluәundan asılıdır
VB eyni uzunluqlu iki sahәyә malik ola bilmәz
bu sütunun başlığında әks olnan informasiydır
bu verilmәtikdә başlıqda sahәnin tipi әks olunur
Sual: “Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
VB eyni adlı iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: “Sahәnin adı” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
әgәr “imza” verilmәyibsә, onda başlıqda sahәnin adı әks olunun
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı onun adından asılıdır

sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi onun adından asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar onun adından asılıdır
doğru cavab yoxdur
Sual: “imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
bu sütunun başlığında әks olunan informasiyadır
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır
Sual: “imza” xüsusiyyti VB sahәsinin hansı xarakteristikasını әks etdirir? (Çәki: 1)
müxtәlif sahәlәr eyni “imza”ya malik ola bilәr
VB eyni “imza”ya malik iki sahәyә malik ola bilmәz
sahәyә daxil edilәn işarәlәrin miqdarı “imza”dan asılıdır
sahәyә hansı tip verilәnlәrin daxil edilәcәyi imzadan asılıdır
sütundakı verilәnlәrlә icra edilәn әmәliyyatlar imzadan asılıdır

