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Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Dövlətin iqtisadi struktur siyasətin dəyişdirilməsinin əsas istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 
1)

istehsal vasitələri (“A”) və istehlak predmetləri (“B”) istehsal edən sahə qruplarının 
nisbətinin sonuncunun hesabına dinamik dəyəşdirilməsi

hasilat və emal sahələrinin məhsullartının nisbətinin sonuncunun xeyrinə dəyişdirilməsi
səmərəsiz, bazar tərəfindən tələbat olamayan sahələrin ləğvi və iqtisadiyyat və əhali üçün 

zəruri olanların isə inkişaf etdirilməsi
xalq təsərrüfatında ETT-ni və müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rəqabətqabliyyətliliyini 

təmin edən yeni sahə və istehsallarınüstün inkişafı
mövcud sahə və istehsalların tam ləğvi və yenilərinin yardılması

Sual: Sənaye qeyri neft sahələrində səmərəli istifadəni xarakterizə edən əsas ümumi iqtisadi 
göstəricilər: (Çəki: 1)

mənfəət, rentabellik.
istehsalın texniki səviyyəsi, əmək məhsuldarlığı
istehsalın texniki səviyyəsi, əmək məhsuldarlığı



istehsal gücü, əmək məhsuldarlığı və işçilərin peşə-ixtisas tərkibi
fond tutumu, material tutumu, əmək tutumu

Sual: “Sənaye qeyri neft sahələrinin inkişafı” kursu öyrənir: (Çəki: 1)
müasir dövrün iqtisdadi qanunlarının konkret təzahürü formalarını və həmin qanunların 

daha səmərəli tətbiqinə təsir göstərən şərt və amilləri
iqtisadiyyata təsir göstərən siyasi və demoqrafik amilləri
beynəlxalq iqtisadi münasibətləri
müəssisələrin sanasiyası və ləğvolunma məsələlərini
dövlətin iqtisadi və sosial siyasətini

Sual: Sənaye qeyri neft sahələrində istehsalın bundan sonra inkişafı zəminlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

hazır məhsulların idxalı və xammalın ixracı həcminin ildən ilə artırılması
maddi istehsalın digər sahələrinin bundan sonra da inkişafı
daxili və xarici bazarlarda sahə müəssisələri tərəfindən istehsal olunan əmtəələrin 

rəqabətqabliyyətliliyini təmin edən texniki vasitələrələ sənayeni silahlandırılması
Azərbaycanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin təmin edilməsi
strukturyaradıcı sahələrin qabaqlayıcı inkişafı zəruriliyi

Sual: Kursin obyektini təşkil edir: (Çəki: 1)
maşınqayırma, ağır metallurgiya
qida sənayesi, tikiş sənyesi
yüngül sənaye, qida sənayesi
sənaye qeyri neft sahələri
tikiş, tekstil, gön-dəri, qida sənayesi

Sual: Kursin obyektininə aid deyil: (Çəki: 1)
 tikiş, xəz-dəri,
 gön-dəri, toxuculuq
trikotaj
yüngül sənaye
neft sənayesi

Sual: Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir: (Çəki: 1)
xalq təsərrüfatının inkişafı qanunu 
istehsal vasitələri və istehsalın üstün inkişaf qanunu, dəyər qanunu
əmək məhsuldarlığının dönmədən artımı qanunu
dəyər qanunu, xalq təsərrüfatının inkişafı qanunu 
insan sağlamlığının qorunması 

Sual: Əməyin ictimai bölgüsü formalarına aid deyildir: (Çəki: 1)
ümumi
xüsusi
fərdi
xüsusi, fərdi
 kütləvi

Sual: İctimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas yolları: (Çəki: 1)



əmək məhsuldarlığının artımını sürətləndirilməsi
infrastruktur sahələrinin inkişafı
sahə müəssisələrində istehsalın həcminin artırılması
kombinələşdirilmiş müəssisələrin ayrı-ayrı müəssisələrə bölünməsi
müəssisədə maşın v ə avadanlıqların sayının artırılması 

Sual: Qeyri neft sahələrinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
əhalinin və maddi istehsal sahələrinin artan tələbatının ödənilməsi
kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı
maddi istehsalın digər sahələri ilə istehsal-təsrrüfat əlaqələrinin qurulması
qida sənayesi və digər maddi istehsal sahələri üçün yarımfabrikatların hazırlanması
maddi istehsalın digər sahələrinin istehsal etdikləri xammal və materiallardan istifadə 

etməklə istehsalın həcmini artırmaq

Sual: Maddi istehsal sahələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
yüngül sənaye
kənd ətəsərrüfatı
nəqliyyat, rabitə
madi-texniki təchizat
mənzil-kommunal xidməti

Sual: Qeyri-maddi istehsal sahələrinə aid edilir: (Çəki: 1)
yüngül sənaye
iaşə
nəqliyyat, rabitə
madi-texniki təchizat
əhaliyə və qeyri-maddi istehsala xidmət edən rabitə

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əhalinin tələbatının məzmunundakı dəyişikliklər nəzərdə tutulan tələbatı ödəməyə qadir 
məhsullar buraxan sahələrin inkişafını birbaşa şərtləndirir ki, bunun da səbəbi: (Çəki: 1)

elmi-texniki tərəqqi
yüngül sənayenin məhsullarından istifadə edən xalq təsərrüfatı sahələrinin inkişaf tempi
kənd təsərrüfatının-yüngül sənayenin xammal bazasının inkişafı
əhalinin maddi-rifah halının və mədəni səviyyəsinin artması
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi 

Sual: Sahə müəssisələrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı: (Çəki: 1)
torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təşəbbüskarlığı 
əmək resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, əmək məhsuldarlığı



istehsalın diversifikasiyası, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq 
təşəbbüskarlığı

torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təşəbbüskarlığı, 
əmək məhsuldarlığı

hüquqi və fiziki şəxslər, torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, 
sahibkarlıq təşəbbüskarlığı

Sual: Xammalın emalı proseslərinin oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır: 
(Çəki: 1)

Ağac emalı, süd məhsulları, gön-dəri sənayesi
Kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqyırması
Energetika, tikiş sənayesi, süd məhsulları sənayesi
Yüngül sənaye maşınqayırması, tikinti-yol maşınqayırma və kommunal maşınqyırma
Ət və ət məhsulları emalı, nəqliyyat və s.

Sual: Əməyin ictimai bölgüsü sistemində istehsalın xüsusi şəraiti, məhsulun oxşarlığı ilə 
xarakterizə olunan və xalq təsərrüfatında eyni funksiyanı yerinə yetirən keyfiyyətcə oxşar 
təsərrüfat vahidləri qrupu necə adlanır? (Çəki: 1)

yarımsahə
sahə
 sistem
mexanizm
idarəetmə

Sual: Sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, tikinti, meşə təsərrüfatı aşağıda qeyd edilən variantların 
hansına aid edilir? (Çəki: 1)

dövriyyə vəsaitlrinə
əsas fondlara
maddi istehsala
qeyri-maddi istehsala
istehsal sferasına

Sual: Maddi istehsala aid edilir: (Çəki: 1)
səhiyyə
mədəniyyət
incəsənət
 sənaye
ictimai nəqliyyat

Sual: Maddi istehsala aid edilir: (Çəki: 1)
elm, təcrübə
ticarət (alqı-satqı)
bədən tərbiyyəsi
sosial təminat
kreditləşdirmə

Sual: Maddi istehsala aid edilir: (Çəki: 1)
tikinti 
kreditləşdirmə
mədəniyyət



 incəsənət
səhiyyə

Sual: Maddi istehsal sahəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
meşə təsərrüfatı
ictimai qida
kənd təsərrüfatı
uşaq baxçaları, səhiyyə ocaqları
yük nəqliyyatı

Sual: Maddi istehsal sahəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
səhiyyə
ictimai qida
yük nəqliyyatı
ticarət
tikinti

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sənaye sahələrinin təsnifatlaşdırılması istiqamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
buraxılan məhsulların təyinatı, istifadə olunan texnologiya
istifadə olunan texnologiya, buraxılan məhsulların təyinatı, istifadə olunan xammalın 

xarakteri
istifadə olunan xammalın xarakteri, işçilərin ixtisas tərkibi
buraxılan məhsulların təyinatı, istifadə olunan xammalın xarakteri
xammal bazası, maddi-texniki təchizat və satışın təşkili, idarəetmə usulu.

Sual: Hansı dövrdən Azərbaycanda yüngül sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye 
formasına keçməyə başlamışdır? (Çəki: 1)

XVIII əsrin sonlarından
XIX əsrin əvvəllərindən
XIX əsrin ortalarından
XIX əsrin sonlarından
XX əsrin əvvəllərindən etbarən.

Sual: Hansı dördə Azərbaycanda sənayenin təmərküzləşməsi yüngül sənayenin sürətlə 
inkişafına təkan vermişdir? (Çəki: 1)

XVIII əsrin sonlarından
XIX əsrdə
XIX əsrin əvvəllərindən 
XIX əsrin sonlarından
XX əsrdə.



Sual: Toxuculuq məhsulları: (Çəki: 1)
pambıq, yun, ipək, kətan parça müəssisələrində
maşınqayırma, kətan parça müəssisələrində
gön-dəri, xəz-dəri, pambıq, yun parça müəssisələrində
pambıq, yun, ipək, tikiş müəssisələrində
pambıq, yun, ipək, kətan parça, əyricilik, boyama-bəzək müəssisələrində yaradılır.

Sual: Toxuculuq sənayesinin əsas məhsulu olan parçanın hazırlanması hansı mərhələri? (Çəki: 
1)

xammalın ilkin emalı, ipliyin (yelikin) alınması, iplikdən cod parçanın alınması, boyama-
bəzəmə

xammalın daşınması, xammalın ilkin emalı, boyama-bəzəmə, toxuma
xammalın tullantılardan təmizlənməsi, tullantıların təkrar istehsala cəlb edilməsi, ipliyin 

alınması, ipliyin boyanması, iplikdən cod parçanın alınması
xammalın ilkin emalı, yelikin alınması, iplikdən cod parçanın alınması, cod parçadan son 

tələbat mallarının tikiş yolu ilə alınması
pambıq, yun, ipək, kətan, gön-dəri, xəz-dəri xammalının ilkin emalı, yelikin alınması, 

yelikdən cod parçanın alınması, boyama-bəzəmə

Sual: İqtisadi nöqteyi nəzərdən daha ucuz başa gələn ən səmərəli lif növləri: (Çəki: 1)
süni və sintetik liflər
təbii-heyvan və bitki mənşəli liflər
süni və sintetik, təbii-heyvan və bitki mənşəli liflər
süni, təbii-heyvan və bitki mənşəli liflər
sintetik, mineral və bitki mənşəli liflərdən ibarətdir.

Sual: Təbii ipək hansı əlamətlərinə görə ən qiymətli toxuculuq liflərindən sayılır? (Çəki: 1)
yaxşı mexaniki xassələrinə, gözəl xarici görünüşünə, asanlıqla boyanması 
rənginə, ucuz başa gəlməsi, həcminə nisbətdə çəkisinin az olması
istisamara dözümlülüyü
digər liflərə nisbətən uçuz başa gəlməsi, süni və sintetik liflərlə asan qarışığın alınması və 

boyanması
digər liflərələ müqayisədə Azərbaycanda geniş xammal bazasının olması, ipəyin yaxşı 

mexaniki xassələrə malik olması. 

Sual: Yüngül sənayenin əsas xammallarından olan sintetik liflər nə vaxdan istehsal olunmağa 
başlınılmışdır? (Çəki: 1)

1932-ci ildən
1882-ci ildən
1905-ci ildən
1912-ci ildən
1922-ci ildən

Sual: Qeyd edilən variantların hansında yüngül sənayedə istehsal olunmayan məhsulların 
adaları veilmişdir? (Çəki: 1)

kanat, mebel, rezin məmulatları, pambıq ipliyi, xam ipək, yun iplik, xovlu iplik
pambıq ipliyi, xam ipək, yun iplik, xovlu iplik
hazır pambıq parça, hazır yun parça, yun iplik, corab məhsulları
ayaqqabı, altlıq gön-dəri malları, xrom gön-dəri malları
trikotaj, xalça və xalça məmulatları.



Sual: Veilən variantlardan hansında tam yüngül sənaye məhsulları qeyd edilməmişdir? (Çəki: 
1)

pambıq ipliyi, xam ipək, yun iplik, xrom gön-dəri malları
xovlu iplik, hazır pambıq parça, altlıq gön dəri malları
hazır yun parça, hazır ipək parça, xalça və xalça məmulatı
corab məmulatı, trikotaj məmulatı, xalça və xalça məmulatı
ayaqqabı, avtomobil şinləri, çini-saxsı qablar, mebel 

Sual: Azərbaycanda nə vaxtan yüngül sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye 
üsuluna keçməyə başlamışdır? (Çəki: 1)

XIX əsrin axırlarından
XVIII əsrin axırlarından
XVIII əsrin ortalarından
XX əsrin əvvəllərindən
XX əsrin ortalarından

Sual: XIX əsrin axırlarında Azərbaycanda yüngül sənaye məhsullarının istehsalının əl 
üsulundan sənaye üsuluna keçməsinə hansı amil əsas yaratdı? (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatının müxtəlif iqtisadi sahələrinin inkişafı və Azəbaycanın aqrar ölkəsinə 
çevrilməsi

Azərbaycanın ilk tikiş fabrikinin yaradılması
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı
kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı həcminin artması
Azərbaycanda sənayenin təmərküzləşməsi

Sual: Yüngül sənaye: (Çəki: 1)
toxuculuq, tikiş, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal 

sahələrindən
toxuculuq, tikiş, dəzgah, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal 

sahələrindən
süni və sintetik liflər, tikiş, xəz-dəri, neft məhsulları, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi 

istehsal sahələrindən
toxuculuq, tikiş, yun, gön-dəri, ayaqqabı, kənd təsərrüfatı və xalçaçılıq kimi istehsal 

sahələrindən
toxuculuq, tikiş, xəz-dəri, kətan, pambıq, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən 

ibarətdir

Sual: Yüngül sənayenin məhsulu olan parça: (Çəki: 1)
toxuculuq istehsalında qarşılıqlı perpendikulyar sapların-arğac və ərişin hörülməsi 

prosesində yaranan əşya
darayıcı və əyrici maşınlar vasitəsilə istehsal olunan əşya
xalçaçılıq sənaye sahə müəssisələrində istehsal olunan əşya
pambıq, yun, kətan və ya sintetik (süni) liflərdən istifadə edilməklə tikiş sənayesində 

istehsal olunan əşya
yüngül sənaye müəssisəsi olan “Bakı Tikiş Evi” ATSC-də istehsal olunur. 

Sual: Metallurgiya sənayesi hansı sahələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)
qara və ağır metallurgiyadan
yüngül və əlvan metallurgiyadan ibarətdir
yüngül və ağır metallurgiyadan ibarətdir



Nadir və əlvan
qara və əlvan metallurgiyadan 

Sual: Əlvan metallurgiya: (Çəki: 1)
əlvan metal və əqara metal ərintilərinin hasilatını, saflaşdırılmasını və əridəlməsini 

birləşdirir
əlvan metal və ərintilərin hasilatını, saflaşdırılmasını və əridəlməsini birləşdirir
qara metal və ərintilərin hasilatını, saflaşdırılmasını və əridəlməsini birləşdirir
qızıl və gümüşün ərintilərinin hasilatını, saflaşdırılmasını və əridəlməsini birləşdirir
kokslaşan kömür və dəmir filizinin hasilatını, saflaşdırılmasını və əridəlməsini birləşdirir

Sual: Əlvan metallar qrupuna aid deyildir: (Çəki: 1)
ağır metal - mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel və s.
yüngül metal - alüminium, maqnezium, titan və s.
çuqun, polad və prokat və s.
nadir metallar - uran, germanium və s.
qiymətli metal - qızıl, gümüş, platin. 

Sual: Yanacaq – energetika sənayesinin tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)
yanacaq (neft, qaz, kömür) və elektroenergetika, əlvan metallurgiya sahələri 
yanacaq və elektroenergetika, əlvan və qara metallurgiya sahələri
yanacaq (neft, qaz, kömür) və elektroenergetika sahələri
maşınqayırma, yanacaq və elektroenergetika sahələri 
yanacaq (neft, qaz, kömür) və elektroenergetika, tikinti sahələri

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yüngül sənayeni natural xammalla təchiz edən sahə: (Çəki: 1)
neft-kimya
aqrar sənaye, 
maşınqayırma
kənd təsərrüfatı
rabitə

Sual: Yüngül sənayenin strukturunda mövcud olan yarımsahələr hansı üç əsas qrupda 
birləşdirilmişlər? (Çəki: 1)

tekstil, tikiş və dəri-ayaqqabı sənayesi
 tikiş, xəz-dəri, xalça və xalça məmulatı
 xrom gön-dəri malları, ayaqqabı, iplik
pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik
iplik, parça, geyim əşyaları



Sual: Toxuculuq sənayesinə aid olmayan yarım sahə: (Çəki: 1)
pambıq, ipək, yun, toxuculuq sənayeləri
kətanın, yun upilyin emalı sənayeləri
tor toxyuma sənayesi
basma-keçə, qeyri-partça məhsulları istehsal sənayesi
dəri-ayaqqabı

Sual: Sənaye hansı əlamətlərə uyğun olararaq hasilat və emal sənayesi kimi fərqləndirilir? 
(Çəki: 1)

əmək predmetlərin təsir təsir etmə
əmtəələrin iqtisadi təyinatı
xammal və materialların fiziki və kimyəvi xassələri
hazır məhsulların istismara yararlılıq müddəti
ixtisaslaşma dərəcəsi əlamətlərinə görə.

Sual: Hansı əlamətlərə görə sənaye “A” və “B” qrupuna bölünür? (Çəki: 1)
məhsulların iqtisadi təyinatına görə
xammalın emalı ardıcıllığına görə
sahə müəssisələrinin ixtisaslaşma dərəcəsinə görə
xammal və materialların fiziki və kimyəvi xassələrinə görə
hazır məhsulların istismara yararlılıq müddətinə görə

Sual: Variantlardan hansı sahələrin əsas fərqləndirici cəhətlərinə aid deyildir? (Çəki: 1)
məhsulun iqtisadi təyinatı
istifadə olunan xammalın xarakteri
istehsal texnologiyaı
işçilərin ixtisas tərkibi
kadr axıcılığı.

Sual: Sənayenin sahə quruluşu: (Çəki: 1)
hər bir sənayeni təşkil edən müəssisələr arasındakı nisbəti
sənayenin əsas və dövriyyə fondlarının nisbəti
sənaye istehsal heyəti və qeyri sənaye istehsal heyəi arasındakı nisbəti
sənaye sahələri arasındakı kooperativləşmə əlaqələrini
sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin miqdar nisbəti və onlar arasında qarşılıqlı ayrıca istehsal 

əlqələrini əks etdirir. 

Sual: Sahələrin fərqləndirici əlamətlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
məhsulun iqtisadi təyinatı
istifadə olunan məhsulun xarakteri
istehsalın texniki bazası
texnoloji prosesin xüsusiyyyətləri
müəssisələrin ölçüsü

Sual: “B” qrupuna aid olan sahələr: (Çəki: 1)
eynicinsli məhsullar istehsal edən
əmək vasitələri istehsal edən
istehlak malları istehsal edən
əmək cisimləri istehsal edən



hasilat sənayesi 

Sual: Müxtəlif növ xammaldan istifadə etməklə kütləvi istehlak şeyləri istehsal edən 
ixtisaslaşdırılmış sənaye sahələrinin məcmusu: (Çəki: 1)

neft sənayesi
yüngül sənaye
kənd təsrrüfatı
metallurgiya 
energetika sənayesi

Sual: Yüngül sənaye özündə hansı yarımsahələri birləşdirir? (Çəki: 1)
tikiş, maşınqayırma
tikiş, toxuculuq, xalçaçılıq, ayaqqabı və s.
dəri, neft-kimya
toxuculuq, tikiş və tikinti
xalçaçılıq, maşınqayırma və tikiş və s.

Sual: Yüngül sənaye özündə hansı sahələri birləşdirmir? (Çəki: 1)
ayaqqabı, qalantereya
qalantereya, tikiş, trikotaj
kənd təsərrüfatı, ipəkçilik
tikiş, trikotaj
trikotaj, tekstil sənayesini.

Sual: Toxuculuq yarımsahəsinə aid aid deyil? (Çəki: 1)
pambıq
yun
trikotaj
kətan
tikiş sənayesi

Sual: Toxuculuq sənayesinə aid deyil: (Çəki: 1)
ipək
məftil
pambıq
kətan
yun

Sual: Əməyin ictimai bölgüsünün formaları: (Çəki: 1)
ümumi, xüsusi, seriyalı
hissə, tək, ümumi
ümumi, xüsusi, fərdi 
texnoloji, xüsusi, ümumi
texnoloji, seriyalı, hissə üzrə.

Sual: İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahələrinə bölgüsündə təzahür edən əmək bölgüsü: 
(Çəki: 1)

fərdi
ümumi 



texnoloji
xüsusi
seriyalı

Sual: Sənaye daxilində müxtəlif sərbəst sahələrin, kınd təsərrüfatı və digər maddi istehsal 
sahələrin yaranmasında təzahür edən əmək bölgüsü: (Çəki: 1)

texnoloji
seriyalı
xüsusi
ümumi
koperativləşdirmə.

Sual: Azərbaycan Respublikasında nə qədər mineral tikinti xammal yatağı məlumdur? (Çəki: 1)
1000-ə qədər
200-ə qədər
60-a qədər
50-a qədər
1300-ə qədər.

Sual: Respublikanın əsas sement istehsalı müəssisəsi neçənci ildə işə salınmışdır? (Çəki: 1)
1951-ci ildə 
1952-ci ildə
1961-ci ildə
1954-cü ildə
1949-cu ildə

Sual: Yüngül sənayedə məhsulların 80%-ə qədəri hansı sahədə istehsal olunur? (Çəki: 1)
toxuculuq 
tikiş
gön-dəri
ipəkçilik
mebel
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Sual: Sahənin qabaqlama əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1)
il ərzində sahədə istehsal olunan məhsulun ümumi həcminin həmin dövrdə sahədə 

mövcud oln əsas istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbəti kimi
balans mənfətin sahənin əsas kapitalına nisbəti kimi
bütün sənayenin artım tempinin sahənin artım pempinə nisbəti kimi
plan dövründə emalın xüsusi çəkisinin sahənin qabaqlama əmsalı ilə hasili kimi 
sahənin artım tempinin bütün sənayenin artım tempinə nisbəti kimi



Sual: Məhsulun funksional təyinatından asılı olaraq bütün sənaye bölünür: (Çəki: 1)
əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri və istehlak şeyləri istehsal edən sahələrə
dövriyyə fondları emal edən sahələrə
əsas fondlara xidmət edən sahələrə
əsas fondlara xidmət edən və maddi-texniki təchizat işlərini həyata keçirən sahələrə
hasiledici və emaledici

Sual: Toxuculuq sənayesinin digər təsərrüfat sahələrindən əsas fərqli xüsusiyyəti: (Çəki: 1)
dəqiq texnoloji prosesləri təmin edən maşın və mexanizmlər sisteminin olması
xammal, material və yarımfabrikatlarla təchiz olunması
istehsalın təşkili formaları
hazır məhsulların təyinatı 
istehsal olunan məhsulların çeidi və iqtisadi təyinatı

Sual: Sənayenin sahə quruluşu: (Çəki: 1)
sənaye müəssisələri arasındakı istehsal-təsərrüfat əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti
sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti
sanaye sahələri arasındakı koopertaivləşmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti
sənaye sahələri arasında texniki və ictimai əmək bölgüsü 
sənayeni təşkil edən sahələr, yarım sahələr və müəssisələrin say nisbətidir 

Sual: Yüngü sənaye sahələrinin əsas əlmətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
müəyyən sayda müstəqil oxşar müəssisələrin olması
sahədə istehsal olunan məhsulların istehlak və iqtisadi təyinatının oxşarlığı
ilkin emal olunan xammalın müəyyən dərəcədə eynicinsliyi
sahənın konkret məhsulunun hazırlanması texnologi prosesini həyata keçirə biləcək yüngül 

sənaye üçün xas olan maddi-texniki baza 
maddi-texniki təminat və satışın təşkili.

Sual: Sənayenin sahə quruluşu dedikdə: (Çəki: 1)
sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti
sanaye sahələri arasındakı koopertaivləşmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti
sənaye sahələri arasında texniki və ictimai əmək bölgüsü 
sənayeni təşkil edən sahələr, yarım sahələr və müəssisələrin say nisbəti
sənayenin tərkibi və sənayeyə daxil olan sahələrin kəmiyyət nisbəti və onlar arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələr başa düşülür.

Sual: Qeyd edilən variantlardan hansı sənyenin sahə quruluşuna təsir edən amillərdən aid 
deyildir? (Çəki: 1)

elmi-texniki tərəqqinin maddi əsasını təşkil edən sahələrin üstün inkişafı
qeyri səmərəli hesab olunan sahə və ya istehsalların perspektiv inkişafına mane ola 

biləcək tədbirlər
təmərküzləşmə, ixtisaslaşma və kombinələşdirmə kimi istehsalın ictimai təşkili formalarının 

inkişafı
cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi həyat səviyyələrinin yüksəldilməsi
sənaye istehsal heyətinin əmək haqlarının səviyyəsi 

Sual: Hansı əlamətə görə sənaye “A” və “B” qruplarına bölünür? (Çəki: 1)
məhsulun iqtisadi təyinatı



istifadə olunan məhsulun xarakteri
istehsalın texniki bazası
texnoloji prosesin xüsusiyyətləri
müəssisələrin ğölçüsü

Sual: Sənayenin sahə quruluşunun təhlilində istifadə olunan qbaqlama əmaslı: (Çəki: 1)
müəyyən vaxt intervalında ümumi sənayenin inkişaf tempini həmin vaxt kəsiyində konkret 

sahənin inkişaf tenpinə nisbəti kimi
müəyyən vaxt intervalında konkret sahənin inkişaf tempinin həmin vaxt kəsiyində ümumi 

sənayenin inkişaf tenpinə nisbəti kimi
müəyyən vaxt intervalında konkret sahənin mütləq artımının artım tenpinə nisbəti kimi
sənayenin istehsal əsas fondlarının dövriyyə fondlarına nisbəti kimi
ümumi sənaye istehsalının konkret sahə istehsalına nisbəti kimi hesablanır.

Sual: Sahənin formalaşması əlamətləri: (Çəki: 1)
istehsal məhsullarının təyinatı, texnoloji proseslərin eyniliyi, istifadə olunan xammalın 

eynicinsliyi
istehsal olunmuş məhsulların texnoloji mürəkkəblik dərəcəsi, texnoloji proseslərin 

müxtəlifliyi, istifadə olunan xammalın oxşarlığı
istehsal olunmuş məhsulların təyinatı birliyi, məhsulların texniki mürəkkəbliyi, istifadə 

olunan xammalın müxtəlifliyi
məhsulların texniki mürəkkəbliyi, texnoloji proseslərin ardıcıllığı, istifadə olunan xammalın 

müxtəlifliyi
xammal bazası və satış bazarlarlna yaxın yerləşdirilməsi

Sual: Sənaye sahələrinin formalaşması şərtlərinə aiddir (Çəki: 1)
sənayenin əksmərkəzləşdirilməsi, sənaye daxili ixtisaslaşmanın dərinləşməsi, elmi-texniki 

tərəqqi
sənayedə təmərküzləşmənin və sənayedaxili ixtisaslaşmanın dərinləşməsi, elmi-texniki 

tərəqqi
müəssisələrin istehsal bölmələrinin ayrılması və onların əsasında müstəqil istehsalların 

təşkili
rəqabətqabliyyətli məhsulların istehsalı üzrə dövlətin iqtisadi siyasəti
müəyyən növ məhsullara yüksək tələbatın olması, məhsul istehsalı üçün təbii resursların 

mövcudluğu

Sual: Sənaye məhsullarının “A” və “B” qruplarına bölünməsinin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)
istehsalın avtomatlaşdırılması dərəcəsi
müəssisənin xammal bazası, istehsal edilmiş məhsulların keyfiyyət göstəriciləri
istehsal olunmuş məhsulların iqtisadi təyinatı
məhsul istehsalında texnoloji proseslərin mürəkkəblik dərəcəsi
məhsul istehsalı üçün emal olunmuş xammalın oxşarlığı 

Sual: Sənayenin sahə quruluşunu qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur: 
(Çəki: 1)

buraxılan məhsulun həcmi, istehsal əsas fondlarının dəyəri, işçilərin sayı
realizə olunmuş məhsulun həcmi, dövriyyə kapitalının dəyəri, işçilərin sayı
xalis məhsulun həcmi, dövriyyə kapitalının məbləği, işçilərin sayının dəyişməsi
buraxılmış məhsulun həcmində dəyişiklik, istehsal əsas fondlarının dəyəri, işləyənlərin 

sayının dəyişməsi
fondverimi, fondtutumu, materialtutumu, əmək məhsuldarlğı 



Sual: Sənaye strukturu dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)
əmək predmetinə təsiretmə əlamətinə görə birləşmiş sahələrin say nisbəti
sənaye sahələri arasında istehsal əlaqələrini əks etdirən say nisbəti 
xammaldan hazır məhsul alınması üçün onun əldə olunması və emalı ilə məşğul olan 

sahələrin birliyi
maddi-texniki təchizat və satışın həcmi arasındakı nisbət
sənaye sahələrinin koperativləşdirmə əlaqələrinə girməsi

Sual: Sənayenin sahə quruluşunu təhlil etmək üçün qeyd edilən göstəricilərin hansından 
istifadə olunmur? (Çəki: 1)

ümumi sənaye istehsalı həcmində ayrı-ayrı sahələrin payı və dinamikada onun dəyişməsi
ümumi sənaye istehsalında qabaqcıl sahələrin payı və dinamikada onun dəyişməsi
artım tempi, mütləq artım
qabaqlama əmsalı
əmək məhsuldarlığı, rentabellik.

Sual: Sahənin sahəvi quruluşunun dəyişməsinə səbəb olmayan amillər: (Çəki: 1)
elmi-texniki tərəqqi
əmək məhsuldarlığı, mənfəət, rentabellik
maşınqayırmanın məhsullarından istifadə edən xalq təsərrüfatı sahələrinin inkişaf tempi
əhalinin mədəni səviyyəsinin artması
əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması

Sual: Sənayenin sahə quruluşunu təhlil etmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunmur? 
(Çəki: 1)

hasilat və emal sənayeləri arasındakı nisbət
hasilat və emal sənayeləri arasındakı nisbət, ümumi sənaye istehsalında hərbi-sənaye 

kompleksinin 
ümumi sənaye istehsalında hərbi-sənaye kompleksinin payı
sahədə istehsal olunan məhsulların ümumi həcminin həmin sənayenin isthsal fondlarına 

olan nisbəti
“A” (istehsal vasitələri istehsalı) və “B” (istehlak şeyləri istehsalı) arasındakı nisbət

Sual: Ümumi planda sənayenin sahə quruluşu: (Çəki: 1)
ölkənin industrial inkişaf səviyyəsini
dövlət büddcəsinin gəlirlərinin səviyyəsini
ölkənin beynəlxalq iqtisadi ələqələrini
sənayedə istehsalın təmərküzləşmsi səviyyəsini
sənayedə istehsalın ixtisaslaşmai səviyyəsini xarakterizə edir.

Sual: Yüngül sənayenin müasir vəziyyəti hansı qrumun, hüquqi və ya fiziki şəxsin düşünülmüş 
siyasətinin təzahürüdür? (Çəki: 1)

dövlətin
müəssisələrin
investorların
sahə və müəssisələrin
investorların sahibkarların.
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Sual: Sahənin formalaşması əlamətləri: (Çəki: 1)
istehsal məhsullarının təyinatı, texnoloji proseslərin eyniliyi, istifadə olunan xammalın 

eynicinsliyi
istehsal olunmuş məhsulların texnoloji mürəkkəblik dərəcəsi, texnoloji proseslərin 

müxtəlifliyi, istifadə olunan xammalın eyniliyi
istehsal olunmuş məhsulların təyinatı birliyi, məhsulların texniki mürəkkəbliyi, istifadə 

olunan xammalın müxtəlifliyi
məhsulların texniki mürəkkəbliyi, texnoloji proseslərin ardıcıllığı, istifadə olunan xammalın 

müxtəlifliyi
iş rejimi, işçilərin sayı, əmək məhsuldarlığı.

Sual: Sənaye sahələrinin formalaşması şərtlərinə aiddir: (Çəki: 1)
sənayenin əksmərkəzləşdirilməsi, sənaye daxili ixtisaslaşmanın dərinləşməsi, elmi-texniki 

tərəqqi
sənayedə təmərküzləşmənin və sənayedaxili ixtisaslaşmanın dərinləşməsi, elmi-texniki 

tərəqqi
müəssisələrin istehsal bölmələrinin ayrılması və onların əsasında müstəqil istehsalların 

təşkili
müəyyən növ məhsullara yüksək tələbatın olması, məhsul istehsalı üçün təbii resursların 

mövcudluğu
sahə müəssisələrində müasir tələblərə uyğun məhsulların istehsalının təmin edilməsi.

Sual: Sənaye məhsullarının “A” və “B” qruplarına bölünməsinin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)
istehsalın avtomatlaşdırılması dərəcəsi
məhsul istehsalı üçün emal olunmuş xammalın həmcinsliyi
istehsal olunmuş məhsulların iqtisadi təyinatı
məhsul istehsalında texnoloji proseslərin mürəkkəblik dərəcəsi
istehsal istehlakı olan xammalın növləri və keyfiyyəti.

Sual: Yüngül sənayenin sahə quruluşunu qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

buraxılan məhsulun həcmi, istehsal əsas fondlarının dəyəri, işçilərin sayı
realizə olunmuş məhsulun həcmi, dövriyyə kapitalının dəyəri, işçilərin sayı
xalis məhsulun həcmi, dövriyyə kapitalının məbləği, işçilərin sayının dəyişməsi
buraxılmış məhsulun həcmində dəyişiklik, istehsal əsas fondlarının dəyəri, işləyənlərin 

sayının dəyişməsi
sənaye-istehsal heyətinin tərkibi, fəhlələrin ixtisas səviyyəsi.

Sual: “B” qrupuna aid olan sahələr: (Çəki: 1)
eynicinsli məhsullar istehsal edən
əmək vasitələri istehsal edən
istehlak malları istehsal edən
əmək cisimləri istehsal edən



istehsal vasitələri istehsal edən sahələr aid edilir.

Sual: Sənayenin strukturu dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)
əmək predmetinə təsiretmə əlamətinə görə birləşmiş sahələrin say nisbəti
sənaye sahələri arasında istehsal əlaqələrini əks etdirən sahələrin say nisbəti 
xammaldan hazır məhsul alınması üçün onun əldə olunması və emalı ilə məşğul olan 

sahələrin birliyi
sahə müəssisələri arasında koperativləşmənin səviyyəsi
sahə müəssisələrində ixtisaslaşmanın səviyyəsi.

Sual: “Xammalın emalının oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır: (Çəki: 1)
ağac emalı, süd məhsulları, gön-dəri sənayesi
kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqyırması
energetika, tikiş sənayesi, süd məhsulları sənayesi
yüngül sənaye maşınqayırması, tikinti-yol maşınqayırma və kommunal maşınqyırması
toxuculuq, tikiş, xalçaçılıq, süd məhsulları sənayesi

Sual: Sənayenin yerləşdirilməsi: (Çəki: 1)
ictimai əmək bölgüsünün bir forması olaraq, sənaye müəssisələrinin iqtisdi rayonlar və 

bütünlükdə ölkə ərazisi üzrə bölgüsü ilə 
Bictimai əmək bölgüsünün bir forması olaraq, sənaye müəssisələrinin ixtisaslaşdırılması 

səviyyəsi ilə
 təbii resurslardan maksimum istifadə ilə
 ictimai əməyə qənaət etməklə əhalinin respublikanın paytaxtında və böyük şəhərlərdə 

məskunlaşmasına şərait yaratmaqla
 hər bir sahə müəssisələri üçün istehsalın təşkili formalarının düzgün seçilməsi və tətbiqi ilə 

xarakterizə olunur

Sual: Yüngül sənayenin yerləşdirilməsində əsas prinsiplər: (Çəki: 1)
istehsalın xammal mənbələrinə və hazır məhsul istifadəsi rayonlarına ümumdünya 

yaxınlaşdırılması
 xammalın ilkin emalının təkrar emal sahələrinə yaxın yerləşdirilməsi
 xammalın tədarükü, ilkin emalı və təkrar emalının nəzərə alınması ilə sənayenin yerli və 

beynəlxalq satış bazarlarına yaxın yerləşdirilməsi
 dövlətin müdafiə qabliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə sənayenin sərhəd zonalarına 

yaxın yerləşdirilməsi
 digər amillər nəzərə alınmadan əmək resursları ucuz olan bölgələrdə yerləşdirilməsi. 

Sual: Yüngül sənayenin yerləşdirilməsində əsas prinsiplərnə aid deyil: (Çəki: 1)
 istehsalın xammal mənbələrinə və hazır məhsul istifadəsi rayonlarına ümumdünya 

yaxınlaşdırılması
 xammalın ilkin emalının təkrar emal sahələrinə yaxın yerləşdirilməsi
xammalın tədarükü, ilkin emalı və təkrar emalının nəzərə alınması ilə sənayenin yerli və 

beynəlxalq satış bazarlarına yaxın yerləşdirilməsi
iqtisadi rayonlar arasında əməyin rasional bölüşdürülməsi və təsərrüfatların kompleks 

inkişaf etdirilməsi
dövlətin müdafiə qabliyyətliliyinin nəzərə alınması və möhkəmləndirilməsinə xidmət 

edilməsi

Sual: Sənayenin yerləşdirilməsinə təsir edən əsas amillər: (Çəki: 1)



nəqliyyat, demoqrafik, xammal və istehlak amilləri
nəqliyyat və məhsulun çeşidi amilləri
 istehlak olunan xammalın və buraxılan məhsulun keyfiyyəti amilləri
inhisarçılıq və maddi-texniki təchizat amilləri
rəqabət, dövlətin müdafiə qabliyyətliliyinin qorunması və digər siyasi amillər

Sual: Sənayenin yerləşdirilməsi prinsiplərinin yüngül sənayenin yerləşdirilməsi prosesinə təsiri 
hansı amillərin vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi
təbii-coğrafi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi
təbii-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi
təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və sosial-iqtisadi
sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi.

Sual: İstehsalın yerləşdirilməsinın planlaşdırılmasında ölkənin istehsal qüvvələrinin bölgüsünün 
baş planında hansı əsas problem və mühüm şərtlər nəzərə alınır? (Çəki: 1)

ölkə regionlarının inkişafına mane olan əsas süni yaradılmış problemlər, iqtisadiyyat 
sahələrinin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi

ölkənin iqtisadiyyat sahələrinin yerləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı
ölkə regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tədbirlər
neft sektorunun inkişafından bəhrələnmək imkanları və iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı
iqtisadi-sosial motivlər və siyasi təsirlər 

Sual: İstehsalın yerləşdirilməsinın planlaşdırılmasında ölkənin istehsal qüvvələrinin bölgüsünün 
baş planında nəzərədə tutulmayan problem və şərtlər: (Çəki: 1)

ölkə regionlarının inkişafına mane olan əsas süni yaradılmış problemlər
ölkənin istehsal güclərinin və iqtisadi rayonlarının inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi
bütöv ölkə iqtisadiyyatı və ərazi-istehsal kompleksləri üzrə xüsusi sxem və proqramlar
iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi
ölkə regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tədbirlər və iqtisadi-sosial motivlər 

və siyasi təsirlər

Sual: Yüngül sənaye istehsalının yerləşdirmə variantları üzrə kapital qoyuluşunun ümumi 
çəkisisinin hesablanmasında hansı xərclər nəzərə alınır? (Çəki: 1)

əsas fondların yaradılmasına birbaşa xərclər, dövriyyə fondlarının formalaşdırılmasına 
birbaşa xərclər, nəqliyyatın inkişafına birbaşa xərclər və s. xərclər

qeyri istehsal fondlarının yaradılmasına birbaşa xərclər, xammalın tədarükünə və 
dağınmsına birbaşa xərclər, nəqliyyatın inkişafına birbaşa xərclər və s. xərclər, amortizasiya 
xərclər və s. xərclər

tikinti aparılması nəticəsində yaranan itkilərin aradan qaldırılmasına yönəldilən xərclər, 
amortizasiya xərcləri və hazır məhsulun daşınması xərcləri

əsas fondların yaradılmasına birbaşa xərclər, istehsal sahələri və avadanlıq parkının 
genişləndirilməsinə birbaşa xərclər və s. xərclər

istehsal binalarının tikinti xərcləri, əlaqədar sahələrə kapital qoyuluşu, istehsalın 
mexanikləşdirmə avtomatlaşdırma səviyyəsinin yüksəldilməsinə birbaşa xərclər, və digər 
xərclər.

Sual: Sənaye istehsalının ölkə ərazisi üzrə düzgün yerləşdirilməsi sahibkar, dövlət və cəmiyyət 
üçün hansı üstünlüklərlə yanaşı hansı mənfi təzadlara səbəb olur? (Çəki: 1)

ucuz işçi qüvvəsindən istifadə, yerlərdə işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınması, regionlarda 
infrastrukturun inkişafı, ölkədə sağlam rəqabət mühitinin formalaşması və s.



xammal bazasına yaxınlıq və mövcud təbii sərvətlərdən az məsrəflərələ istifadə, yerli 
sənaye məhsulları ilə daxili bazarın təmin edilməsi və xarici bazarlara çıxış, dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında regionların rolunun artması

ucuz işçi qüvvəsindən istfadə, yerlərdə işsizliyin qarşısınin alınması, əhalinin sosial-iqtisadi 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, regionlarda infrastrukurun inkişafı, ümumi daxili məhsulun 
artması və s.

ölkədə sağlam rəqabət mühitinin formalaşması, paytaxt və mərkəzi şəhərlərdən əhalinin 
rayonlara, regionlara cəlb edilməsi, yerli sənaye məhsulları ilə daxili bazarın təmin edilməsi 
və xarici bazarlara çıxış;

kənd təsərrüfatı sahələrinin sənaye istehsal və istehsal xidmət sahələri üçün ayrılması, 
müəssisələrin ətraf zonalarının çirklənməsi və s.

Sual: Sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 2012-ci ildə: 
(Çəki: 1)

1,3 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib
2,3 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib
3,3 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib
1,1 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib
1,0 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib

Sual: 2012-ci ildə sənayenin emal bölməsində sadə istehsalın həcmi: (Çəki: 1)
7,3 faiz artıb və bu bölmədə istehsalın çox hissəsi qida məhsullarının payına düşüb
2,3 faiz artıb və bu bölmədə istehsalın çox hissəsi qida məhsullarının payına düşüb
2,9 faiz artıb və bu bölmədə istehsalın çox hissəsi qida məhsullarının payına düşüb
4,3 faiz artıb və bu bölmədə istehsalın çox hissəsi qida məhsullarının payına düşüb
0,9 faiz artıb və bu bölmədə istehsalın çox hissəsi qida məhsullarının payına düşüb

Sual: 2012-ci ildə qeyri-dövlət sənaye müəssisələrində işçilərin əməkhaqqı: (Çəki: 1)
təxminən 620 manat olub
təxminən 420 manat olub
təxminən 300 manat olub
təxminən 920 manat olub
təxminən 1200 manat olub

Sual: Respublikada maşınqaırma məhsulunun 40 %-i hansı sahənin payına düşür? (Çəki: 1)
elektroenergetikanın
kimya sənayesinin
yüngül sənayenin
yeyinti sənayesinin
kənd təsərrüfatının

Sual: Respublikamızda ilk elektrotexnika müəssisəsi olan Bakı elektrik maşınqayırma 
zavodunun birinci növbəsi: (Çəki: 1)

1947-ci ildə işə düşmüşdür
1944-cü ildə içə düşümüşdür
1981-ci ildə işə düşümüşdür.
1967-ci ildə işə düçş.müşdür
1990-cı ildə işə düşmüşdür

Sual: Hazırda respublikanın elektrotexnika sahəsində: (Çəki: 1)



işıq-texnika avadanlığı, elektrik lampaları, elektrik-izolyasiya materialları, transformatorlar, 
akkumulyatorlar, kabel, “isti-su” tipli su qızdırıcıları, “Çinar” markalı məişət soyuducuları və s. 
istehsal edir.

işıq-texnika avadanlığı, elektrik lampaları, elektrik-izolyasiya materialları, transformatorlar, 
avtomobil soyuducuları, “Çinar” markalı məişət soyuducuları, müxtəlif çeşidli elektrik mətbəx 
cihazları və s. istehsal edir.

elektrik lampaları, televizorlar, transformatorlar, akkumulyatorlar, kabel, qiymətli metallar, 
“Çinar” markalı məişət soyuducuları və s. istehsal edir.

elektrik-izolyasiya materialları, transformatorlar, akkumulyatorlar, kabel, “isti-su” tipli su 
qızdırıcıları, avtomobil mühərrikləri və s. istehsal edir.

işıq-texnika avadanlığı, mineral gübrələr, dərman preparatları, akkumulyatorlar, kabel, 
“Çinar” markalı məişət soyuducuları və s. istehsal edir. 

Sual: Bakı elektrik avtomatları zavodunda sənaye müəssisələri və neft mədənləri üçün: (Çəki: 
1)

14 adda 800 növdə elektrik avadanlığı və “Don-1500” markalı taxıl kombaynları üçün 
elektrik maqnitləri istehsal edir

14 adda 800 növdə elektrik avadanlığı və “Don-1500” markalı avtomobillər üçün elektrik 
maqnitləri istehsal edir

14 adda 800 növdə elektrik avadanlığı və “lİFAN” markalı avtomobillər üçün elektrik 
maqnitləri istehsal edir

14 adda 800 növdə məişət avadanlığı və “çitizen” markalı elektrik cihazları üçün elektrik 
maqnitləri istehsal edir

14 adda 800 növdə elektrik avadanlığı və yük avtomobilləri üçün elektrik maqnitləri istehsal 
edir

Sual: Bakıda neft sənayesinin ehtiyacını ödəmək üçün Binəqədi dəzgahqayırma zavodunda: 
(Çəki: 1)

dəst nasos-kompressor və soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü 
elektrik mühərriki olan nasoslar, habelə yüngül və yeyinti sənayesi üçün müxtəlif maşın və 
avadanlıq hazırlanır

dəst nasos-kompressor və soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü 
elektrik mühərriki olan nasoslar, habelə yüngül üçün tikiş maşınları hazırlanır

dəst nasos-kompressor, suvarma qurğuları üçün güclü elektrik mühərriki olan nasoslar, 
habelə yeyinti sənayesi üçün xammal hazırlanır 

dəst nasos-kompressor və soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü 
elektrik mühərriki olan nasoslar, habelə maşınqayırma üçün alətlər hazırlanır

dəst nasos-kompressor və soyuducu qurğu avadanlığı, suvarma qurğuları üçün güclü 
kanallar hazırlanır

Sual: Bakı gəmiqayırma zavodunda istehsal edilir: (Çəki: 1)
yedək gəmiləri, kiçik tankerlər, qazma gəmiləri
sərnişin gəmiləri, kiçik tankerlər, qazma gəmiləri
yedək gəmiləri, sərnişin gəmiləri, qazma gəmiləri
yedək gəmiləri, kiçik tankerlər, balıqçı qayıqları
kiçik tankerlər, qayıqlar, qazma qurğuları.

Sual: Müasir kimya texnologiyası, xammalın mexaniki emalından fərqli olaraq: (Çəki: 1)
kimyəvi mineralları mineral yanacaqları, xüsusən də neft, qaz və kömürü, ağac və bitki, 

heyvan mənşəli xammalları, hava, su və s. qiymətli sənaye məhsullarına çevirir.
kimyəvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörək duzu, kükürd və s.) əlvan metallara 

çevirir



kimyəvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörək duzu, kükürd və s.) qara metallara 
çevirir

kimyəvi mineralları (apatit, fosforit, kalium duzu, xörək duzu, kükürd və s.) heyvan mənşəli 
məhsullara çevirir

kimyəvi mineralları mineral yanacaqları, xüsusən də neft, qaz və kömürü, ağac və bitki, 
heyvan mənşəli xammalları, hava, su və s. qida məhsullarına çevirir.

Sual: Kimya sənayesi hansı bir neçə sahələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)
dağ-mədən kimyası, əsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası və polimer 

materiallarının emalı 
yanacaq sənaye kimyası, əsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası və polimer 

materiallarının emalı
yanacaq sənaye kimyası, əsas kimya, qeyri-üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası və 

polimer materiallarının emalı
yanacaq sənaye kimyası, əsas kimya, üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası və polistatik 

materiallarının emalı
yanacaq sənaye kimyası, maşınqayırma sənayesi, üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası 

və polimer materiallarının emalı

Sual: Azərbaycanın kimya sənayesi ağır sənaye sahələri arasında istehsal etdiyi məhsulun 
həcminə görə: (Çəki: 1)

maşınqayırma və yanacaq-energetika sənayesindən sonra üçüncü yeri tutur
avtomobilqayırma və yanacaq-energetika sənayesindən sonra üçüncü yeri tutur
maşınqayırma, gəmizqayırma və yanacaq-energetika sənayesindən sonra üçüncü yeri 

tutur
maşınqayırma və yanacaq-energetika, elektronika sənayelərindən sonra üçüncü yeri tutur
cihazqayırma və maşınqayırmadan sonra üçüncü yeri tutur.

Sual: Azərbaycanda ilk kimya zavodu neçənci ildə tikilmişdir? (Çəki: 1)
1879-cu ildə Bakıda tikilmişdir
1879-cu ildə Sumqayıtyda tikilmişdir
1872-cu ildə Sumqayıtyda tikilmişdir
1872-cu ildə Bakıda tikilmişdir
1879-cu ildə indiki Gəncə şəhərində tikilmişdir

Sual: Azərbaycanda ilk kimya zavodu hansı şəhərdə tikilmişdir? (Çəki: 1)
Bakı şəhərində, 1879-cu ildə tikilmişdir
Şəki şəhərində, 1879-cu ildə tikilmişdir
Sumqayıt şəhərində, 1879-cu ildə tikilmişdir
Naxçıvanda, 1879-cu ildə tikilmişdir
Xaçmazda, 1988-ci ildə tikilmişdir. 

Sual: Azərbaycanda əsas kimya sənayesi kompleksi müəssisələri XX əsrin 50-ci illərində 
istifadəyə verilmiş və həmin müəssisələrdə: (Çəki: 1)

sintetik kauçuk, avtomobil şinləri, plastik kütlə, süni lif, mineral gübrələr, xlor və kaustik 
soda, yod, sintetik yuyucu vasitələr, dərmanlar və s. istehsal edilir.

sintetik kauçuk, avtomobil şinləri, plastik kütlə, süni lif, mineral gübrələr, xlor və kaustik 
soda, yod, yuyucu dəzgahlar, dərmanlar və s. istehsal edilir.

sintetik kauçuk, avtomobil mühərrikləri, plastik kütlə, süni lif, mineral gübrələr, xlor və 
kaustik soda, yod, sintetik yuyucu vasitələr, dərmanlar və s. istehsal edilir.



sintetik kauçuk, avtomobil şinləri və mühərrikləri, süni lif, mineral gübrələr, xlor və kaustik 
soda, yod, sintetik yuyucu vasitələr, dərmanlar və s. istehsal edilir

sintetik kauçuk, avtomobil şinləri və oturacaqları, plastik kütlə, süni və sintetik liflər, sintetik 
yuyucu vasitələr, dərmanlar və s. istehsal edilir

Sual: Sumqayıt polimer tikinti materialları kombinatında: (Çəki: 1)
qətrandan izolyasiya materialları, linoleum, müxtəlif tikinti və sanitariya texnikası 

məmulatları istehsal edilir
polietlendən izolyasiya materialları, linoleum, müxtəlif tikinti və sanitariya texnikası 

məmulatları istehsal edilir
qətrandan asfalt örtükləri, linoleum, müxtəlif tikinti və sanitariya texnikası məmulatları 

istehsal edilir
qətrandan izolyasiya materialları, şifer, müxtəlif tikinti və sanitariya texnikası məmulatları 

istehsal edilir
qətrandan izolyasiya materialları, linoleum, müxtəlif qida məhsulları və sanitariya texnikası 

məmulatları istehsal edilir.

Sual: Yanacaq – energetika sənayesinin tərkibinə: (Çəki: 1)
yanacaq və elektroenergetika sahələri daxildir
yanacaq və neftkimya sahələri daxildir
yanacaq və elektronika sahələri daxildir
daş-kömür, qaz, neft və tikinti sahələri daxildir
neft və tikinti sahələri daxildir

Sual: Istilikvermə qabiliyyətinə görə yanacaq növləri hansı ardıcıllıqla gəlir: (Çəki: 1)
neft, təbii qaz, daş kömür, qonur kömür , yanar şist, torf, quru ağac odunu
daş kömür, neft, təbii qaz, qonur kömür , yanar şist, torf, quru ağac odunu
daş kömür, yanar şist, neft, təbii qaz, qonur kömür , torf, quru ağac odunu
daş kömür, torf, yanar şist, neft, təbii qaz, qonur kömür , quru ağac odunu
qonur kömür, neft, təbii qaz, yanar şist, torf, quru ağac odunu

Sual: Tikinti materialları sənayesi hansı əsas sahədən ibarətdir: (Çəki: 1)
bura mineral-tikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının istehsalı, bina və tikililər 

üçün müxtəlif divar materiallarının, məmulat və konstruksiyaların hazırlanması daxildir.
bura qum, çınqıl, müxtəlif daş, mərmər çıxarılması, hörgü materiallarının sement, əhəng, 

gips istehsalı, kənd təsərrüfatı üçün müxtəlif alət və mexanizmlərin hazırlanması daxildir.
bura kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, bina və tikililər üçün müxtəlif divar 

materiallarının, məmulat və konstruksiyaların hazırlanması daxildir.
bura mineral-tikinti xammalının satışı, hörgü materiallarının ilkin emalı, bina və tikililər üçün 

müxtəlif divar materiallarının hazırlanması daxildir
bura mineral-tikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının istehsalı, bina və tikililər 

üçün fasad rənglərinin hazırlanması daxildir.

Sual: Aqrar-sənaye konpleksinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sabit artımı şərti ilə əhalini ərzaq və yeyinti 

məhsulları ilə, sənayeni müxtəlif növ xammalla təchiz etməkdir
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sabit artımı şərti ilə əhalini ərzaq və yeyinti 

məhsulları ilə, sənayeni müxtəlif növ dəzgahlarla təchiz etməkdir
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sabit artımı şərti ilə əhalini geyim məmulatları ilə və 

sənayeni müxtəlif növ xammalla təchiz etməkdir



əhalini qeyri-ərzaq və yeyinti məhsulları ilə, sənayeni müxtəlif növ xammalla təchiz 
etməkdir

əhalini qeyri-ərzaq və geyim əşyaları ilə, sənayeni müxtəlif növ xammalla təchiz etməkdir

Sual: ASK-nın sahə strukturu adlanır: (Çəki: 1)
ASK-nı təş¬ki¬lati cəhətdən təmsil edən ayrı-ayrı xalq təsərrüfatı sahələri arasında nis-

bətin faizlə ifadə edilməsi 
kompleksi təş¬ki¬lati cəhətdən təmsil edən ayrı-ayrı müəssisələr arasında nis¬bətin faizlə 

ifadə edilməsi 
ASK-nı təş¬ki¬lati cəhətdən təmsil edən ayrı-ayrı kimya sahələri arasında nis¬bətin faizlə 

ifadə edilməsi
ASK-nı maddi cəhətdən təmsil edən ayrı-ayrı kimya sahələri arasında nis¬bətin faizlə ifadə 

edilməsi
ASK-nı iqtisadi cəhətdən təmsil edən ayrı-ayrı kimya sahələri arasında nis¬bətin faizlə 

ifadə edilməsi

Sual: ASK-da sahələrarası əlaqələrin texnoloji təminatı: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı məh¬sul¬la¬rı istehsalı üçün tələb olunan istehsal vasitələri istehsalı, 

kənd tə¬sər¬rüfatı məhsulları və xammalı istehsalı, onların emalı və isteh¬lak¬çılara çat-
dırılması kimi labüd texnoloji mərhələlərin bir-birinə uy¬ğun¬¬laş¬dırıl¬masıdır

kənd təsərrüfatı məh¬sul¬la¬rı istehsalı üçün tələb olunan iş şəraiti, kənd tə¬sər¬rüfatı 
sahələri, onların emalı və isteh¬lak¬çılara çat¬dırılması kimi labüd texnoloji mərhələlərin bir-
birinə uy¬ğun¬¬laş¬dırıl¬masıdır

kənd tə¬sər¬rüfatı məhsulları və xammalının saxlanılması, onların emalı və isteh¬lak-
çılara çat¬dırılması kimi labüd texnoloji mərhələlərin bir-birinə uy¬ğun¬¬laş¬dırıl¬masıdır

kənd təsərrüfatı məh¬sul¬la¬rının alınması, emalı və saxlanılması kimi ardıcıl mərhələlərin 
bir-birinə uy¬ğun¬¬laş¬dırıl¬masıdır

kənd təsərrüfatı üçün zəruri olan kimya məhsullarının alınması, istifadəsi kimi labüd 
texnoloji mərhələlərin bir-birinə uy¬ğun¬¬laş¬dırıl¬masıdır

Sual: ASK-da sahələarası əlaqələrin təşkilati təminatı: (Çəki: 1)
ASK-nın inteqrasiya olunan əksər sahələrinin xalq təsərrüfatında vahid idarəetmə obyekti 

ki¬mi ayrılmasıdır
ASK-nın inteqrasiya olunan əksər sahələrinin xalq təsərrüfatında vahid prinsiplə idarə 

olunması ilə xarakterizə olunur
ASK-nın inteqrasiya olunan əksər istehsallarının sahədə vahid texnoloji qaydada təşkili ilə 

xarakterizə olunur
kompleksə daxil olan müəssisələrin fəaliyyətinin düzgün təşkili ilə mümkündür
ASK-nın inteqrasiya olunan əksər sahələrinin xalq təsərrüfatında tutduğu mövqe ilə izah 

oluna bilər

Sual: ASK-da sahələarası əlaqələrin iqtisadi təminatı: (Çəki: 1)
inteqrasiya olunan sahələrin arasındakı iqtisadi münasibətlər ilə xarakterizə edilir
inteqrasiya olunan sex və müəssisələr arasındakı iqtisadi münasibətlər ilə xarakterizə edilir
birgə fəaliyyət göstərən müəssisələr arasındakı iqtisadi münasibətlər ilə xarakterizə edilir
bir-birinə əks təsir edən sahələr arasındakı iqtisadi münasibətlərin olması ilə xarakterizə 

edilir
bir-birinə əks təsir edən sahələr arasındakı iqtisadi münasibətlərin olmaması ilə xarakterizə 

edilir

Sual: ASK-da sahələarası əlaqələrin sosial təminatı xalq təsərrüfatının: (Çəki: 1)



eyni funksional məqsədli müxtəlif sahələrində çalışan işçilərin əmək və istirahət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması yolu ilə sosial ədalət prinsipinin təmin edilməsidir

müxtəlif funksional məqsədli sahələrində çalışan işçilərin əmək və istirahət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması yolu ilə sosial ədalət prinsipinin təmin edilməsidir

eyni təyinatlı məhsullar istehsal edən sexlərdə çalışan işçilərin əmək və istirahət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsidir

bir-birinə əks təsir edən sahələr arasındakı iqtisadi münasibətlərin olmaması ilə xarakterizə 
edir

birgə fəaliyyət göstərən müəssisələri arasındakı iqtisadi münasibətlər ilə xarakterizə edilir

Sual: ASK-nın xalis məhsulu: (Çəki: 1)
son məhsulun dəyərindən amortizasiya ayırmalarının və sənaye mənşəli xammal və 

materialların dəyərini çıxdıqdan sonra qalan hissəsidir.
son məhsulun dəyərindən sənaye mənşəli xammal və materialların dəyərini çıxdıqdan 

sonra qalan hissəsidir
son məhsulun dəyərindən amortizasiya ayırmalarının çıxdıqdan sonra qalan hissəsidir
son məhsulun dəyərindən əmək haqlarını çıxdıqdan sonra qalan hissəsidir
amortizasiya ayırmaları və sənaye mənşəli xammal və materialların dəyərindən ibarətdir.

Sual: ASK-nın tədqiqat mexanizmi: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı ilə ASK-nın digər sahələri arasında mövcud istehsal münasibətlərinin 

nizamlanma forması və metodlarıdır
xalq təsərrüfatı ilə ASK-nın digər sahələri arasında mövcud istehsal münasibətlərinin 

nizamlanma forması və metodlarıdır
yeyinti sənayesi ilə ASK-nın digər sahələri arasında mövcud istehsal münasibətlərinin 

nizamlanma forması və metodlarıdır
yüngül və yeyinti sənayesi ilə ASK-nın digər sahələri arasında mövcud istehsal 

münasibətlərinin nizamlanma forması və metodlarıdır
yüngül və yeyinti sənayesi ilə kənd təsrrüfatı arasında mövcud istehsal münasibətlərinin 

nizamlanma forması və metodlarıdır 

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müxtəlif yanacaq növlərini müqayisə etmək üçün: (Çəki: 1)
yanacağın növlərindən istifadə olunur
şərti yanacaq vahidindən istifadə olunur
az kalorili yanacan növlərindən istifadə olunur
müxtəlif yanacaq növlərinin hasilat həcmindən istifadə olunur
onların fiziki-kimyəvi xassələri nəzərə alınır

Sual: Elektrik və istilik enerjisi ilə təchizatın subyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət elektroenergetika müəssisəsi - vahid dövlət elektroenergetika sistemi
enerji təchizatı müəssisələri



müstəqil enerji istehsalçıları - iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olan və vahid 
dövlət elektroenergetika sisteminə tabe olmayan hüquqi şəxslər

enerji istehlakçıları
sahənin xammal və materialları.

Sual: Müxtəlif yanacaq növlərini müqayisə etmək üçün hansı yanacaq vahidi qəbul edilmişdir? 
(Çəki: 1)

Şərti yanacaq vahidi kimi istilikvermə qabiliyyəti 7-min kkal olan 1 kq Daş kömür qəbul 
olunmuşdur

Şərti yanacaq vahidi kimi istilikvermə qabiliyyəti 7-min kkal olan 1 kq torf qəbul olunmuşdur
Şərti yanacaq vahidi kimi istilikvermə qabiliyyəti 7-min kkal olan 1 tonn neft qəbul 

olunmuşdur
Şərti yanacaq vahidi kimi istilikvermə qabiliyyəti 7-min kkal olan 1 tonn neft qəbul 

olunmuşdur daş kömür
Şərti yanacaq vahidi kimi istilikvermə qabiliyyəti 7-min kkal olan 1 litr neft qəbul 

olunmuşdur

Sual: Azərbaycanda yanacaq energetika kompleksi daha çox: (Çəki: 1)
öz fəaliyyətini yerli su ehtiyatının nəzər alınması ilə qurur
yerli energetika ehtiyatına - neftə əsaslanır
öz fəaliyyətini yerli daş kömür ehtiyatının nəzər alınması ilə qurur
xarici bazar üçün enerji daşıyıcıları istehsal edir
kompleksin tam gücü ilə işləməsi üçün xaricdən elektrik enerjisi alır

Sual: Azərbaycanda istifadə olunan yanacağın əsas mənbələri: (Çəki: 1)
daş-kömür, çayların hidroenerji ehtiyatı, günəş və küləkdir.
neft-qaz, çayların hidroenerji ehtiyatı, günəş və küləkdir.
torf, çayların hidroenerji ehtiyatı, günəş və küləkdir.
neft-qaz, çayların hidroenerji ehtiyatı, günəş və küləkdir.
atom elektrik stansiyası, neft-qaz, çayların hidroenerji 

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yanacaq növlərinin istilikvermə qabiliyyətinə görə düzgün ardıcıllığını müəyyən edin: 
(Çəki: 1)

Yanar şist, Təbii qaz, Daş kömür, Neft,Qonur kömür, Torf, Quru ağac odunu.
Təbii qaz, Yanar şist, Qonur kömür, Daş kömür, Neft, Torf, Quru ağac odunu.
Neft, Təbii qaz, Daş kömür, Qonur kömür, Yanar şist, Torf, Quru ağac odunu.
Təbii qaz, Daş kömür, Neft, Qonur kömür, Torf, Quru ağac odunu Yanar şist.
Yanar şist, Torf, Quru ağac odunu, Təbii qaz, Daş kömür, Neft, Qonur kömür.

Sual: Dünyada elektrik enerjisi istehsalına görə 1-ci yeri hansı istehsallar tutur: (Çəki: 1)
SES-lər (21%)



IES-lər (63%)
AES-lər (16%)
SES-lər və AES-lər (47%)
Günəş enerji stansiyaları (65%)

Sual: Azərbaycanda sənaye qazının 90%-i: (Çəki: 1)
quruda çıxarılır
xəzərdən şelfdən çıxarılır
aran rayonlarında çıxarılır
şimal bölgələrdə çıxarılır
atmosferə buraxılır

Sual: Qurudakı ən böyük qaz yataqları: (Çəki: 1)
Qarabağ-Qobustan, Gürgən-Zirə və s.-dir.
Suraxanı, Qaradağ, Qobustan, Gürgən-Zirə və s.-dir.
Qaradağ-Qobustan, Gürgən-Zirə və s.-dir.
cənub bölgələrdə aşkar edilmişdir 
şimal bölgələrdə aşkar edilmişdir

Sual: Xəzərdəki ən böyük qaz yatağı: (Çəki: 1)
“Azəriçıraq”dır
“Şahdəniz”dir
“Naxçıvan”dır
“Qarabağ”dır
“Şəki”dir

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Elektroenergetika: (Çəki: 1)
pnevmo və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanması ilə məşğul olan təsərrüfat sahəsi
elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanması ilə məşğul olan təsərrüfat sahəsi
xüsusi icazə əsasında əhalinin və digər istehlakçıların enerji ilə təchizatına təminat verən 

hüquqi şəxs
xüsusi icazə əsasında əhalinin və digər istehlakçıların su ilə təchizatına təminat verən 

hüquqi şəxs
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara 

aid tikililər

Sual: Enerji təchizatı müəssisəsi: (Çəki: 1)
xüsusi icazə əsasında əhalinin və digər istehlakçıların enerji ilə təchizatına təminat verən 

hüquqi şəxsdir
xüsusi icazə əsasında yalnız əhalinin enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi şəxsdir



xüsusi icazə əsasında istehsal müəssisələrinin enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir

xüsusi icazə əsasında yalnız hərbi sənayenin enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir

dövlət sifarişi əsasında su elektrik stansiyalarını enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir 

Sual: Elektroenergetika sistemi: (Çəki: 1)
xüsusi icazə əsasında əhalinin və digər istehlakçıların enerji ilə təchizatına təminat verən 

hüquqi şəxsdir
elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilə 

əlaqələndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları, elektrik verilişi xətləri və onların 
idarəetmə müəssisələrinin birliyi

xüsusi icazə əsasında istehsal müəssisələrinin enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir

xüsusi icazə əsasında yalnız hərbi sənayenin enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir

dövlət sifarişi əsasında su elektrik stansiyalarını enerji ilə təchizatına təminat verən hüquqi 
şəxsdir

Sual: Elektrik qurğuları: (Çəki: 1)
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıqların 

alkınması prosesidir
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara 

aid tikililər
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara 

aid tikililər
mərkəzi elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri
müəyyən ərazi hüdudunda tələb edilən isti su, buxar və digər istilik daşıyıcılarının istehsalı, 

ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar və onlara aid tikililər

Sual: Rayon istilik qurğuları: (Çəki: 1)
istehsal müəssisəsi hüdudunda tələb edilən isti su, buxar və digər istilik daşıyıcılarının 

istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar və onlara aid tikililər.
elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara 

aid tikililər
elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilə 

əlaqələndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları, elektrik verilişi xətləri və onların 
idarəetmə müəssisələrinin (sistemlərin) birliy

müəyyən ərazi hüdudunda tələb edilən isti su, buxar və digər istilik daşıyıcılarının istehsalı, 
ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan texniki avadanlıqlar və onlara aid tikililər

iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olan və vahid dövlət elektroenergetika sisteminə 
tabe olmayan hüquqi şəxslər;

Sual: Müstəqil enerji istehsalçıları: (Çəki: 1)
iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olmayan və vahid dövlət elektroenergetika 

sisteminə tabe olmayan hüquqi şəxslər
iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olan və vahid dövlət elektroenergetika sisteminə 

tabe olan hüquqi şəxslər
iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olmayan və vahid dövlət elektroenergetika 

sisteminə tabe olan hüquqi şəxslər
iqtisadi və təşkilati cəhətdən dövlətdən asılı olan və vahid dövlət elektroenergetika 

sisteminə tabe olan fiziki şəxslər



iqtisadi və təşkilati cəhətdən tam müstəqil olan və vahid dövlət elektroenergetika sisteminə 
tabe olmayan hüquqi şəxslər

Sual: Elektrik və istilik enerjisinin qiymətlərinə (tariflərinə) aid deyildir: (Çəki: 1)
elektrik və istilik enerjisinin istehsalçıdan satın alınma qiyməti (tarifi)
elektrik və istilik enerjisinin topdansatış qiyməti (tarifi)
elektrik və istilik enerjisinin pərakəndə satış (istehlakçılara satılan) qiyməti (tarifi)
elektrik enerjisinin idxal-ixrac qiyməti (tarifi)
elektrik və istilik enerjisinin pərakəndə alış qiyməti (tarifi)

Sual: Elektroenergetikanın inkişaf proqramı layihələri: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının kreditor borcları, enerji resurslarından səmərəli istifadə fondu, 

hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri, o cümlədən xarici investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir.
Azərbaycan Respublikasının borc öhdəlikləri, enerji resurslarından səmərəli istifadə fondu, 

hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri, o cümlədən xarici investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, enerji resurslarından səmərəli istifadə fondu, 

hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri, o cümlədən xarici investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir.
Azərbaycan Respublikasının debitor borcları, enerji resurslarından səmərəli istifadə fondu, 

hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri, o cümlədən xarici investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir
sahə müəssisələrinin dövlət büdcəsi, enerji resurslarından səmərəli istifadə fondu, hüquqi 

və fiziki şəxslərin vəsaitləri, o cümlədən xarici investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir.

Sual: İstilik rayon elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri elektrik stansiyaları hansı iki 
yerə bölünür? (Çəki: 1)

rayon elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri
dövlət rayon elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri
mərkəzi elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri
“Qırmızı ulduz”elektrik stansiyası və istilik elektrik mərkəziləri
dövlət rayon elektrik mərkəzi və istilik elektrik mərkəziləri

Sual: Azərbaycanda da ilk elektrik stansiyaları (“Qırmızı ulduz” və Sabunçu) harada tikilmişdir: 
(Çəki: 1)

Sumqayıtda
Qaradağda
Bakıda
Şabranda (Dəvəçidə)
Şirvanda (Əlibayramlıda)

Sual: Ölkədə ilk Su elektrik stansiyası (SES) hansı rayonda tikilmişdir? (Çəki: 1)
Ucar rayonunda Qalakənddə mis əritmək üçün tikilmişdir
Qax rayonunda Qalakənddə mis əritmək üçün tikilmişdir
Gədəbəy rayonunda Qalakənddə mis əritmək üçün tikilmişdir
Ordubad rayonunda Qalakənddə mis əritmək üçün tikilmişdir
Culfa rayonunda Qalakənddə mis əritmək üçün tikilmişdir 

Sual: Azərbaycanda ən güclü SES (360 min kvt): (Çəki: 1)
Araz SES-dir.
Mingəçevir SES-dir.
Naxçıvan SES-dir.
Kür SES-dir.



Sumqayıt SES-dir.
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Sual: Kimya sənayesinə aid olmayan müəssisə hansıdır? (Çəki: 1)
Sumqayıt "Səthi Aktiv Maddələr" zavodu;
Sumqayıt "Üzvi Sintez" zavodu;
Sumqayıt "Məişətkimyası" zavodu;
Sumqayıt "Superfosfat" zavodu;
“Azərboru” ASC

Sual: Bakı neft-yağ və Yeni Bakı neftayırma zavodlarında: (Çəki: 1)
benzin, dizel yanacağı, kərə yağları və s. istehsal olunur.
benzin, dizel yanacağı, sürtgü yağları və s. istehsal olunur.
qaz, dizel yanacağı, sürtgü yağları və s. istehsal olunur.
benzin, daş kömür yanacağı, sürtgü yağları və s. istehsal olunur.
torf, qonur kömür, dizel yanacağı, sürtgü yağları və s. istehsal olunur.

Sual: Azərbaycanda kimya sənayesinin yaranma tarixi: (Çəki: 1)
ötən əsrin 50-60-cı illəri
ötən əsrin 40-50-cı illəri
ötən əsrin 20-40-cı illəri
ötən əsrin ilk on illiyi
keçən əsrin sonları

Sual: Ən iri kimya mərkəzi Azərbaycan Respublikasının hansı şəhərində təşkil edilmişdir? 
(Çəki: 1)

Bakı şəhəri ərazisində
Şəki şəhəri ərazisində
Sumqayıt şəhəri ərazisində
Mingəçevr şəhəri ərazisində
Babək rayonu ərazisində

Sual: Azərbaycanda ilk kimya zavodu: (Çəki: 1)
1879-cu ildə Bakıda tikilib.
1879-cu ildə Sumqayıda tikilib. 
1879-cu ildə Gəncədə tikilib. 
1979-cu ildə Sumqayıda tikilib. 
1979-cu ildə Bakıda tikilib. 

Sual: Azərbaycanın ən iri kimya mərkəzi: (Çəki: 1)



Sumqayıtdır
Bakıdır
Gəncədir
Naxcıvandır
Xacmazdır.

Sual: Kalium kubrələri, sabın, rənglər, laklar Azərbaycan Respublikasının şəhərində istehsal 
olunur? (Çəki: 1)

Gəncədə 
Sumqayıtda 
Salyanda 
Neftcalada 
Bakıda 

Sual: Plastmaslar, polietilen ortuklər, borular, muxtəlif xalq istehlakı malları Azərbaycan 
Respublikasının şəhərində istehsal olunur? (Çəki: 1)

Gəncədə 
Sumqayıtda 
Salyanda 
Neftcalada 
Bakıda 

Sual: Yod, brom Azərbaycan Respublikasının şəhərində istehsal olunur? (Çəki: 1)
Gəncədə 
Sumqayıtda 
Salyanda 
Neftcalada 
Bakıda 
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Sual: "Etilen-Polietilen" zavodu necənci ildə yaradılmışdır. (Çəki: 1)
 1994-cu ildə 
1992-ci ildə 
1999-cu ildə 
 1978-ci ildə 
1993-cu ildə

Sual: Sumqayıt Texnologiyalar Parkı necənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
2008-ciildən fəaliyyət gostərir 
2010-cu ildən fəaliyyət gostərir
2009-cu ildən fəaliyyət gostərir 



2002-ci ildən fəaliyyət gostərir 
2003-cu ildən fəaliyyət gostərir 

Sual: Azərbaycanın ən iri kimya muəssisəsi hansıdır? (Çəki: 1)
Sumqayıtdakı «Kimyasənaye» birliyidir 
Bakıdakı «Şin»zavodudur 
Salyanda «Plastik kutlə» istehsalı zavodudur. 
Gəncədə sabun, lak-boya sexləridir 
Bakıda, Boyuk Şorda, Bakıxanov qəsəbəsində əczacılıq, Neftcaladakı «yod-brom» 

zavodlarıdır. 

Sual: Azərbaycanın ən iri kimya mərkəzi: (Çəki: 1)
Bakıdadır
Gəncədədir
Sumqayıtdır
Lənkərandadır
Nacıvandadır

Sual: Kimya muəssisələrində: (Çəki: 1)
sintetik kaucuk, avtomobil şinləri, avtomobil diskləri, plastik kutlə, suni lif, mineral gubrələr, 

soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dərman və s. hazırlanır. 
sintetik kaucuk, avtomobil şinləri, plastik kutlə, suni lif, mineral gubrələr, soda, xlor, yod, 

yuyucu tozlar, sabun, dərman və s. hazırlanır. 
elektrik cihazları, avtomobil şinləri, avtomobil diskləri, plastik kutlə, suni lif, mineral 

gubrələr, soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dərman və s. hazırlanır. 
elektrik cihazları, avtomobil şinləri, plastik kutlə, suni lif, mineral gubrələr, soda, xlor, yod, 

yuyucu tozlar, sabun, dərman və s. hazırlanır. 
sintetik kaucuk, avtomobil şinləri, dəqiq cihazlar, plastik kutlə, suni lif, mineral gubrələr, 

soda, xlor, yod, yuyucu tozlar, sabun, dərman və s. hazırlanır. 

Sual: Bakı neft-yağ və Yeni Bakı neftayırma zavodlarında: (Çəki: 1)
benzin, dizel yanacağı, surtgu yağları, propan qazı və s. istehsal olunur. 
benzin, daş komur yanacağı, surtgu yağları, propan qazı və s. istehsal olunur. 
benzin, dizel yanacağı, surtgu yağları və s. istehsal olunur. 
benzin, dizel yanacağı, yeyinti sənayesi ucun xammal, propan qazı və s. istehsal olunur. 
benzin, dizel yanacağı, sintetik liflər, propan qazı və s. istehsal olunur. 

Sual: Sahə muəssisələrində istehsal xərcləri smetası: (Çəki: 1)
kalkulyasiya maddələri uzrə hesablanır və mahsul vahidinin istehsalına cəkilən xərcləri 

gostərir; 
sex maya dəyrini hesablamaq ucun tərtib edilir; 
istehsaldankənar xərcləri əhatə edir; 
muəssisədə şərti-sabit xərcləri muəyyən etmək ucun tərtib edilir; 
istehsal proqramını yerinə yetirmək ucun muəssisənin sərf edəcəyi xərclərin cəmini 

gostərir. 

Sual: Məsrəf normasına daxil olmayan nədir? (Çəki: 1)
 texnoloji tullantılar 
texnoloji itkilər
xalis məsrəf



təchizat itkiləri
texniki-təşkilati itkilər

Sual: İstehsal guclərindən istifadənin ekstensiv gostəricisi hansıdır? (Çəki: 1)
istehsal guclərindən istifadə əmsalı 
fondverimi 
novbəlilik əmsalı 
avadanlıqlardan istifadə əmsalı 
əsas fondların rentabelliyi 

Sual: Muəssisəsinin əsas fondlarına nə aid deyil? (Çəki: 1)
Binalar
Hazır məhsul anbarında olan avadanlıq 
Sexdə qurulmuş avadanlıq 
Nəqliyyat vasitələri 
Zavoddaxili su kəmərləri 

Sual: Fondverimi gostəricisi necə hesablanır? (Çəki: 1)
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların dəyərinə 

nisbəti kimi; 
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların qalıq 

dəyərinə nisbəti kimi; 
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların bərpa 

dəyərinə nisbəti kimi; 
 əsas fondların orta illik dəyərinin il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə 

həcminə nisbəti kimi; 
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların orta illik 

dəyərinə nisbəti kimi; 

Sual: Kimya sənayesində məhsulun keyfiyyəti: (Çəki: 1)
istehsal prosesində formalaşır, satış zamanı uzunu biruzə verir 
istismarı zamanı sınaqdan kecirilir 
istehsal prosesində formalaşır 
 məhsula servis prosesində formalaşır 
tədavul prosesində sınaqdan cıxarılır 
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Sual: "Etilen-Polietilen" zavodu 1994-cu ildə hansı istehsallar əsasında yaradılmışdır? (Çəki: 1)
"Azərikimya"  DŞ-nin "Sintezkaucuk" və "Uzvi sintez" zavodlarının mövcud "EP-300", və 

köhnə polietilen və "Polimir-120" istehsalatları əsasında yaradılmışdır 
"Azərikimya"  DŞ-nin "Sintezkaucuk" və "Uzvi sintez" zavodlarının mövcud Mingəıevir Şüşə 

zavodu və Neftçala yod-brom zavodu əsasında yaradılmışdır



Bakı "Şin" zavodu, Bakı kimya əczaıılıq zavodu, Bakı Yod zavodu, Bakı Rezin texniki 
məmulatları zavoduları əsasında yaradılmışdır

Sumqayıt "Sintezkauıuk" zavodu, Sumqayıt "Mexaniki-təmir" zavodu, Bakı "Şin" zavodu və 
Bakı kimya əczaıılıq zavodları əsasında yaradılmışdır. 

Mingəcevir Rezin texniki məmulatları zavodu əsasında yaradılmışdır. 

Sual: Sumqayıtda müasir, iritonnajlı, tullantısız texnologiyaya, yüksək istehsal gücünə malik, 
neft kimyasının qiymətli məhsulları olan etilen və propilen istehsal edən EP-300 kompleksinin 
inşasına neçənci ildə start verilmişdir? (Çəki: 1)

1982-ci ildə 
1981-ci ildə
1985-ci ildə
1989-cu ildə
1980-ci ildə

Sual: Sənayedə istehsal amillərindən istifadəni xarakterizə edən iqtisadi səmərəlilik 
gostəricilərinə aid deyil: (Çəki: 1)

satışın rentabelliyi gostəricisi
əmək məhsuldarlığı gostəricisi;
fondverimi gostəricisi;
dovriyyə vəsaitlərinin yuklənmə əmsalı;
dovriyyə vəsaitlərinin dovretmə surəti gostəricisi.

Sual: Kimya Sənaye muəssisələrində fondtutumunun azalması istehsalın iqtisadi səmərəliliyinə 
necə təsir gostərir? (Çəki: 1)

muəssisədə istehsal edilən məhsulun maya dəyərini artırır; 
məhsul vahidinə duşən amorizasiya ayırmalarını azaldır; 
investisiya qoyuluşlarına tələbatı artırır; 
muəsisədə məhsul vahidinə duşən amorizasiya ayırmalarını artırır; 
muəsisədə əsas fondlardan istifadə səviyyəsi aşağı duşur. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin tədavul fondlarına aid deyil? (Çəki: 1)
anbardakı hazır məhsul 
az qiymətli və tez kohnələn əşyalar 
yola salınmış, lakin haqqı odənilməmiş məhsullar
pul vəsaitləri 
debitor borcları

Sual: İstehsal proqramının natural gostəricisi hansıdır? (Çəki: 1)
əmtəəlik məhsul 
umumi məhsul 
reallaşdırılmış məhsul
məhsulun nomenklaturası 
xalis məhsul 

Sual: Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadənin yaxşılaşdırılması yollarına 
aid deyil? (Çəki: 1)

avadanlıqların boşdayanma vaxtının azaldılması
novbəlilik əmsalının artırılması 
avadanlıqların umumi sayında fəaliyyət gostərməyənlərin xususi cəkisinin azaldılması 



il ərzində avadanlıqlardan istifadə muddətinin artırılması 
xammal və materialların keyfiyyətinin texnoloji prosesin tələblərinə uyğun gəlməsini təmin 

etməklə 

Sual: Kimya sənaye muəssisələrində əsas fəhlələrin sayı necə muəyyən edilir? (Çəki: 1)
 işcinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumuna nisbəti 

kimi 
istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işcinin faydalı iş vaxtı fondunun fərqi kimi 
istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işcinin faydalı iş vaxtı fondunun cəmi kimi 
istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumunun işcinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbəti 

kimi 
istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işcinin faydalı iş vaxtı fondunun hasili 

kimi 

Sual: Muxtəlif investisiya layihələrinin muqayisəsi və secilməsi hansı gostəricilər vasitəsilə 
həyata kecirilir? (Çəki: 1)

 xalis cari dəyər, məhsulun rentabelliyi, mənfəətin həcmi, daxili rentabellik norması 
xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması, odənmə muddəti 
 istehsal olunmuş məhsulun həcmi, reallaşdırılmış məhsulun həcmi, fondverimi 
investisiyanın odənilmə əmsalı, mutləq səmərəlilik gostəricisi, əmək məhsuldarlığı 
xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması, əmək məhsudarlığı, materialtutumu 
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Sual: Qara və əlvan metallar necənci əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır? (Çəki: 1)
XVI əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır
XIX əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır
X əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır
IX əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır
XX əsrdən fərqləndirilməyə başlanılmışdır

Sual: Poladəritmə prosesində əsas guc aqreqatlarının işi: (Çəki: 1)
fəhlələr tərəfindən idarə olunur. 
verilmiş proqramla avtomatik idarə olunur 
sex rəisi tərəfindən idarə olunur. 
baş muhəndis tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. 
Baş mexanik tərəfindən idarə edilir. 

Sual: Metallurgiya sənayesi hansı sahələrədn ibarətdir: (Çəki: 1)
qara və əlvan metallurgiyadan, daş komurdən 
qara və əlvan metallurgiyadan 
neft qaz, qara və əlvan metallurgiyadan 



neft qaz və əlvan metallurgiyadan 
qara və əlvan, qiymətli daş qaş və s. Metallurgiyadan 

Sual: Azərbaycanın ən iri qara metallurgiya mərkəzləri: (Çəki: 1)
Sumqayıt, Bakı və Daşkəsəndir. 
Sumqayıt, Bakı və Balakəndədir
Sumqayıt, Şəki və Daşkəsəndir. 
Naxcıvan, Bakı və Daşkəsəndir. 
Culfa, Babək, Sumqayıt, Bakı və Daşkəsəndir. 

Sual: Əsas fondların amortizasiyası nədir? (Çəki: 1)
əsas fondların dəyərindəki artım 
mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri 
əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi 
aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən yaradılan məhsulun uzərinə kecən dəyər 
əsas fondların satışından gələn gəlirdir

Sual: “Baku Steel Company”-də texnoloji əməliyyatlar: (Çəki: 1)
şixtə hazırlığından və onun tərtib edilməsindən başlanır
 kraxmal hazırlığından və onun tərtib edilməsindən başlanır 
konsentrat hazırlığından və onun tərtib edilməsindən başlanır
şixtə hazırlığından və onun qurudulmasından başlanır
beton hazırlığından və onun tərtib edilməsindən başlanır

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Metallurgiya: (Çəki: 1)
metalların, həmçinin vacib yarımmetalların və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, duzlardan 

çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur 
daş komurun, qazın həmçinin vacib yarımmetalların və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, 

duzlardan çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur 
hasil edilmiş gilin, həmcinin qumun və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, duzlardan 

çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur 
metalların, hasil edilmiş gilin, həmçinin qumun və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, 

duzlardan çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur 
metalların, hasil edilmiş neftin, həmçinin qumun və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, 

duzlardan çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur 

Sual: “Baku Steel Company”-də istifadə olunan: (Çəki: 1)
Press-qaycının məhsuldarlığı saatda 10 tondur.
Press-qaycının məhsuldarlığı saatda 70 tondur.
Press-qaycının məhsuldarlığı saatda 60 tondur.



Press-qaycının məhsuldarlığı saatda 40 tondur.
Press-qaycının məhsuldarlığı saatda 50 tondur.

Sual: Qara metallurgiyanın əsas xammalı: (Çəki: 1)
kokslaşan komur və dəmir filizidir 
kokslaşan muxtəlif metallar və dəmir filizidir
dəmir filizi və civədir 
dəmir filizi və kobal və molibdendir
kokslaşan komur, dəmir filizidir, qurğuşun və sinkdir.

Sual: Qara metallurgiyanın əsas əsas məhsulları: (Çəki: 1)
qurğuşun, sink və poladdır.
cuqun, polad və prokatdır.
cuqun, mis və prokatdır.
mis, gumuş və poladdır
cuqun, polad və misdir.

Sual: Azərbaycanın ən iri dağ-mədən sənaye mərkəzidir: (Çəki: 1)
Daşkəsən
Babək
Ağdam
Kəlbəcər
Şuşa

Sual: İstehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə gorə hansı kateqoriyalarına bolu-
nurlər? (Çəki: 1)

fəhlələr, muhəndis-texniki işcilər, qulluqcular, kicik xidmətedici heyət, şagirdlər, muhafizə 
işciləri; 

sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, muhəndis-texniki işcilər, şagirdlər, 
qulluqcular; 

menecerlər, marketoloqlar, muhasiblər, muhəndislər, yardımcı təsərrəufat işciləri, paycılar; 
baş muhəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqcular, servis xidməti gostərənlər, satıcılar, klub 

işciləri; 
muhəndis-texniki işcilər, fəhlələr, şagirdlər, muhafizə işciləri, vergi orqanlarının 

əməkdaşları. 

Sual: Sənaye-istehsal heyətinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
əsas fəhlələr
koməkci fəhlələr
mutəxəsislər
mənzi-kommunal təsərrufatının işciləri
muhafizə işciləri və yanğın sondurənlər

Sual: Əmək məhsuldarlığının yuksəldilməsi amilləri hansılardır? (Çəki: 1)
intensiv, ekstensiv, dəyişən, qarışıq; 
analitik, statistik, eksperimental, qarışıq; 
fəhlələrin iş vaxtının artırılması, novbələrin fasiləsizliyi və istirahət muddətinin qısaldılması;
muəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət, əmək 

haqqının artırılması; 
maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təşkilati;



Sual: Əməyin odənilməsinin işəmuzd formasının tətbiqi şərti hansıdır? (Çəki: 1)
gorulən işlərin dəqiq hesablanmasının mumkunluyu; 
texnoloji qaydaların pozulması; 
avadanlıqlara xidmətin təşkilinin birqada usulunun tətbiqi; 
materiallardan israfcılıqla istifadə olunması; 
əməliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi; 

Sual: Əsas fondların qiymətləndirmə usulları hansılardır? (Çəki: 1)
 ilkin dəyərinə və təzələnmə əmsalına gorə 
qalıq və satış dəyərinə gorə 
ilkin və bərpa dəyərinə gorə 
kohnəlmə və amortizasiya dəyərinə gorə
işləmə muddəti və satış dəyərinə gorə 

Sual: Maşın və avadanlıqlar ucun amortizasiya norması nə qədərdir? (Çəki: 1)
25 faizədək
20 faizədək
7 faizədək
10 faizədək
15 faizədək

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Tam dovriyyəli qara metallurgiya sənayesində istehsal prosesi mərhələlərdən ibarətdir: 
(Çəki: 1)

Dəmir filizinin cıxarılması → onun saflaşdırılması → cuqun → polad→ prokatın alınması. 
Dəmir filizinin cıxarılması → onun saflaşdırılması → polad → cuqun → prokatın alınması. 
Dəmir filizinin cıxarılması → onun yuyulması → cuqun → polad→ prokatın alınması. 
Dəmir filizinin cıxarılması → onun uyudulməsi → polad → cuqun → prokatın alınması. 
Dəmir filizinin cıxarılması → onun saflaşdırılması → cuqun → dəmir→ prokatın alınması. 

Sual: Bentonit gil yatağı Respublikanın hansı bolgəsində yerləşir? (Çəki: 1)
Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində
Baləkən rayonunun Daş Salahlı kəndində 
Evlax rayonunun Daş Salahlı kəndində
Qazax rayonunun Daş Brun kəndində
Qazax rayonunun Huseynli kəndində

Sual: . İstehsalın əsas fondları nədir? (Çəki: 1)
oz formasını istehsal prosesində dəyişəcək hazır məhsula cevrilən material qiymətliləridir. 



istehsal prosesinə uzun muddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən oz dəyərini 
istehsal edilən məhsulun uzərinə hissə-hissə kecirən istehsal fondlarıdır 

istehsal prosesinə uzun muddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən oz dəyərini 
istehsal edilən məhsulun uzərinə bir il ərzində tamamilə kecirən əmək vasitələri və 
predmetləridir 

yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, oz dəyərini yaradılan məhsulun uzərinə tamamilə 
kecirən və oz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, oz dəyərini yaradılan məhsulun uzərinə hissə-hissə 
kecirən və oz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

Sual: İstehsalın əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir? (Çəki: 1)
bina və nəqliyyat vasitələri 
qurğu və materiallar
nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları
oturucu mexanizmlər və tara materialları 
binalar və yanacaq ehtiyyatları

Sual: Fondverimi gostəricisi necə hesablanır? (Çəki: 1)
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların dəyərinə 

nisbəti kimi; 
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların qalıq 

dəyərinə nisbəti kimi; 
il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların bərpa 

dəyərinə nisbəti kimi; 
əsas fondların orta illik dəyərinin il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə 

həcminə nisbəti kimi; 
 il ərzində istehsal olunmuş məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların orta illik 

dəyərinə nisbəti kimi; 

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aluminiumun xammalı: (Çəki: 1)
mis, qalay, qurğuşun, sink, nikel və s.
volfram, molibden və alunitdir.
uran, germanium və alunitdir.
boksit, nefelin və alunitdir.
qalay, boksit, nefelin və alunitdir.

Sual: Balakən-Zaqatala filiz rayonunda: (Çəki: 1)
misin əsas ehtiyatları mis-kolcedan, kolcedan-polimetal tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 
misin əsas ehtiyatları mis-kolcedan, qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 



misin əsas ehtiyatları molibden-mis-porfir, qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 
cəmləşmişdir 

qızılın əsas ehtiyatları mis-kolcedan, kolcedan-polimetal tipli yataq və təzahurlərdə 
cəmləşmişdir 

mis-porfir, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 
cəmləşmişdir. 

Sual: Kicik Qafqaz regionunda ehtiyatları hesablanmış kobalt yataqları: (Çəki: 1)
ancaq Daşbrun filiz rayonundadır
ancaq Kurdəmir filiz rayonundadır 
ancaq Sumqayıt filiz rayonundadır 
ancaq Ordubad filiz rayonundadır 
ancaq Zəngilan filiz rayonundadır 

Sual: Kilit mis-kobalt təzahuru Kotam filiz rayonu daxilində yerləşməklə: (Çəki: 1)
kobalt, nikel saxlayan pirit-xalkopirit tərkibli damarcıq-mohtəvi formalı filizləşmə 

zonalarından təşkil olunmuşdur 
kobalt, qızıl, gumuş və nikel saxlayan pirit-xalkopirit tərkibli damarcıq-mohtəvi formalı 

filizləşmə zonalarından təşkil olunmuşdur 
kobalt, dəmir, gumuş və nikel saxlayan pirit-xalkopirit tərkibli damarcıq-mohtəvi formalı 

filizləşmə zonalarından təşkil olunmuşdur 
kobalt, qızıl, gumuş və mis saxlayan pirit-xalkopirit tərkibli damarcıq-mohtəvi formalı 

filizləşmə zonalarından təşkil olunmuşdur
qızıl, gumuş və nikel saxlayan pirit-xalkopirit tərkibli damarcıq-mohtəvi formalı filizləşmə 

zonalarından təşkil olunmuşdur 

Sual: Sənaye ehtiyatları dovlət balansında qeydə alınmış civə yatağı: (Çəki: 1)
Kəlbəcər filiz rayonunda yerləşən Levcay yatağıdır 
Daşkəsən filiz rayonunda yerləşən Levcay yatağıdır 
Balakən filiz rayonunda yerləşən Levcay yatağıdır 
Qaradağ filiz rayonunda yerləşən Levcay yatağıdır
Ordubad filiz rayonunda yerləşən Levcay yatağıdır 

Sual: Ağır metallurgiya sahələri: (Çəki: 1)
enerji mənbələrinə meyl edir 
xammal bazalarına meyl edir 
su hovzələrinə meyl edir 
demoqrafik amillər nəzər alınmaqla yerləşdirilir 
sosial amillər nəzərə alınmaqla yerləşdirilir 

Sual: Respublikanın mis ehtiyatları əsasən: (Çəki: 1)
Balakən-Zaqatala, Gədəbəy, Qarabağ və Ordubad filiz rayonlarında cəmləşmişdir
Balakən-Zaqatala, Gədəbəy, Qaradağ və Culfa filiz rayonlarında cəmləşmişdir 
Balakən-Zaqatala, Gədəbəy, Ağcəbədi, Qarabağ və Ordubad filiz rayonlarında 

cəmləşmişdir 
Aqstafa-Zaqatala, Gədəbəy, Ağcəbədi, Qarabağ və Ordubad filiz rayonlarında 

cəmləşmişdir 
Balakən, Zaqatala, Ağcəbədi, Qaradağ, Gədəbəy və Ordubad filiz rayonlarında 

cəmləşmişdir 

BÖLMƏ: 0602



Ad 0602

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Kicik Qafqaz və Naxcıvan qırışıqlıq zonasının filiz rayonlarında: (Çəki: 1)
əsasən mis-porfir, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 
misin əsas ehtiyatları mis-kolcedan, kolcedan-polimetal tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 
əsasən daş-komur, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 
əsasən qızıl-mis-kolcedan, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və 

təzahurlərdə cəmləşmişdir 
əsasən qara metal, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 

Sual: Kicik Qafqazın Qazax filiz rayonunda: (Çəki: 1)
Şəkərbəy filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir 
Qızılbulaq filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir 
Vejnəli filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir 
Qarabağ filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir 
Filizcay filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir

Sual: Kobaltın təsdiq edilərək dovlət balansında qeydə alınmış sənaye ehtiyatları: (Çəki: 1)
Daşkəsən filiz rayonunda - «Hamamcay» və «Dəmir» dəmir filizi yataqlarında, Balakən-

Zaqatala filiz rayonunda - Filizcay kolcedan-polimetal yatağında cəmləşmişdir 
Daşbrun filiz rayonunda - «Hamamcay» və «Dəmir» dəmir filizi yataqlarında, Balakən-

Zaqatala filiz rayonunda - Filizcay kolcedan-polimetal yatağında cəmləşmişdir 
Kurdəmir filiz rayonunda - «Hamamcay» və «Dəmir» dəmir filizi yataqlarında, Balakən-

Zaqatala filiz rayonunda - Filizcay kolcedan-polimetal yatağında cəmləşmişdir 
Kurdəmir filiz rayonunda - «Kurcaycay» və «Dəmir» dəmir filizi yataqlarında, Şəki-Şamaxı 

filiz rayonunda - Filizcay kolcedan-polimetal yatağında cəmləşmişdir 
Suqayıt filiz rayonunda - «Hamamcay» və «Dəmir» dəmir filizi yataqlarında, Balakən-

Zaqatala filiz rayonunda - Filizcay kolcedan-polimetal yatağında cəmləşmişdir 

Sual: Molibdenin dovlət balansında qeydə alınmış ehtiyatları: (Çəki: 1)
Ordubad filiz rayonunda Parağacay (Qapıcıq sahəsi ilə birgə) yatağında cəmləşir 
Ordubad filiz rayonunda Arazcay yatağında cəmləşir 
Ordubad filiz rayonunda Arpacay (Qapıcıq sahəsi ilə birgə) yatağında cəmləşir 
Babək filiz rayonunda yatağında cəmləşir 
Culfa filiz rayonunda Parağacay (Qapıcıq sahəsi ilə birgə) yatağında cəmləşir

Sual: Zəylik alunit yatağı Gəncə gil-torpaq kombinatının mineral-xammal bazası kimi: (Çəki: 1)
1964-cu ildən istismar olunur
1984-cu ildən istismar olunur
1957-ci ildən istismar olunur



1944-cu ildən istismar olunur
1967-ci ildən istismar olunur

Sual: Olkəmizdə metallurgiya sənayesinin inkişafını muəyyən edən əsas amillərə aid deyildir: 
(Çəki: 1)

Bol və rəngarəng xammal bazasının olması 
Muxtəlif metal tullantılarının olması 
Yerli enerji ehtiyatlarının-neft və təbii qazın olması
Metaltələbatlı sənaye və tikinti sahələrinin olması 
İqlimin dəyişməsi

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yungul metallurgiya sahələri: (Çəki: 1)
 xammal bazalarına meyl edir 
su hovzələrinə meyl edir
enerji mənbələrinə meyl edir
demoqrafik amillər nəzər alınmaqla yerləşdirilir
sosial amillər nəzərə alınmaqla yerləşdirilir

Sual: Azərbaycanın metallogenik əyalətlərində əlvan metallardan mis, qurğuşun, sink, kobalt, 
civə, surmə filizlərinin yataq və təzahurləri: (Çəki: 1)

geniş yayılmış və əsasən Balakən-Zaqatala, Gədəbəy və Ordubad filiz rayonlarında 
cəmlənmişdir

geniş yayılmış və əsasən Balakən-Zaqatala, Qubadlı və Ordubad filiz rayonlarında 
cəmlənmişdir 

geniş yayılmış və əsasən Balakən-Şəki, Gədəbəy və Ordubad filiz rayonlarında 
cəmlənmişdir 

geniş yayılmış və əsasən Quba-Quisar, Gədəbəy və Ordubad filiz rayonlarında 
cəmlənmişdir 

geniş yayılmış və əsasən Balakən-Zaqatala, Gədəbəy, Ağcəbədi və Ordubad filiz 
rayonlarında cəmlənmişdir 

Sual: Kicik Qafqazda misin sənaye ehtiyatları Qaradağ mis-porfir yatağı ilə yanaşı? (Çəki: 1)
Qarabağ filiz rayonunda yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolcedan yatağında və cuzi 

miqdarda Vejnəli qızıl yatağında təsdiq edilmişdir 
Şimal filiz rayonunda yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolcedan yatağında və cuzi miqdarda 

Vejnəli qızıl yatağında təsdiq edilmişdir 
Masallı-Lənkəran filiz rayonunda yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolcedan yatağında və cuzi 

miqdarda Vejnəli qızıl yatağında təsdiq edilmişdir 
Şimal filiz rayonunda yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolcedan yatağında və kullu miqdarda 

Daşbrun qızıl yatağında təsdiq edilmişdir 
Aran filiz rayonunda yerləşən Qızılbulaq qızıllı mis-kolcedan yatağında və cuzi miqdarda 

Vejnəli qızıl yatağında təsdiq edilmişdir 



Sual: Naxcıvanın Ordubad filiz rayonunda? (Çəki: 1)
polimetal filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları qiymətləndirilmiş və proqnoz resursları 

hesablanmışdır 
Qarabağ filiz yataqlarının qurğuşun ehtiyatları muəyyən edilmişdir 
əsasən qara metal, molibden-mis-porfir və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 
daş-komur yataqlarının qurğuşun ehtiyatları qiymətləndirilmiş və proqnoz resursları 

hesablanmışdır 
əsasən qara metal, qızıl, gqmuş və qızıl-mis-kolcedan tipli yataq və təzahurlərdə 

cəmləşmişdir 

Sual: Naxcıvan MR ərazisində sənaye ehtiyatları təsdiq edilmiş: (Çəki: 1)
qurğuşun-sink yataqları Şərur və Ordubad rayonlarında yerləşirlər 
qurğuşun-sink yataqları Babək və Ordubad rayonlarında yerləşirlər 
qurğuşun-sink yataqları Babək rayon Qaraqala kəndi və Ordubad rayonu ərazisində 

yerləşirlər 
qurğuşun-sink yataqları Şahbuz rayon Qarababa kəndi və Ordubad rayonun Əylisli kəndi 

ərazilərində yerləşirlər 
qurğuşun-sink yataqları Sədərək və Ordubad rayonlarında yerləşirlər 

Sual: Naxcıvan qırışıqlıq zonasının Ordubad filiz rayonunda: (Çəki: 1)
Goydağ, Diaxcay, Misdağ-Şəlalə və Kicik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun Dəmirli mis-

porfir yataqlarında yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə 
balansına qəbul edilmiş və proqnoz resursları hesablanmışdır 

Goydağ və Kicik Qafqazın Qaradağ filiz rayonunun Dəmirli mis-porfir yataqlarında yanaşı 
komponent kimi molibden ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə balansına qəbul edilmiş və 
proqnoz resursları hesablanmışdır 

Goydağ, Diaxcayvə Kicik Qafqazın Daşbrun filiz rayonunun Dəmirli mis-porfir yataqlarında 
yanaşı komponent kimi molibden ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə balansına qəbul edilmiş 
və proqnoz resursları hesablanmışdır 

Kicik Qafqazın Qarabağ filiz rayonunun Dəmirli mis-porfir yataqlarında yanaşı komponent 
kimi qara metal ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə balansına qəbul edilmiş və proqnoz 
resursları hesablanmışdır 

Goydağ, Diaxcay, Misdağ-Şəlalə filiz rayonunun Dəmirci mis-porfir yataqlarında yanaşı 
komponent kimi molibden ehtiyatları qiymətləndirilərək sahə balansına qəbul edilmiş və 
proqnoz resursları hesablanmışdır 

Sual: Alunit filizləri Respublika uzrə: (Çəki: 1)
umumi filiz ehtiyatlarının 29,7% -ni təşkil edir 
umumi filiz ehtiyatlarının 19,7% -ni təşkil edir
umumi filiz ehtiyatlarının 9,7% -ni təşkil edir
umumi filiz ehtiyatlarının 39,7% -ni təşkil edir 
umumi filiz ehtiyatlarının 12,7% -ni təşkil edir
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Sual: Sənayenin elmi-texniki tərəqqini təmin edən sahələrinə hansılar aiddir? (Çəki: 1)
 yungul və yeyinti sənayesi sahələri 
maşınqayırma və yeyinti sənayesi sahələri 
 kənd təsərrufatı 
maşınqayırma sənaye sahəsi 
tikinti və nəqliyyat sahələri 

Sual: Sənayenin elmi-texniki tərəqqini təmin edən sahələrinə hansı aid deyil? (Çəki: 1)
elektroenergetika saşəsi
yeyinti sənayesi
neft-kimiya sənayesi
maşınqayırma sahəsi
kimiya sənayesi

Sual: Maşınqayırma: (Çəki: 1)
istehsal vasitələri istehsal edən sahədir;
əmək vasitələri istehsal edən sahədir;
maşın və avadanlıqlar istehsal edən sahədir; 
əmək cisimləri istehsal edən sahədir;
nəqliyyat və qurğular istehsal edən sahədir.

Sual: Maşınqayırma elmi-texniki tərəqqinin: (Çəki: 1)
alternatividir;
bələdcisidir;
təkamul başlanğıjıdır;
nəticəsidir;
texniki-iqtisadi gostərijisidir

Sual: Maşınqayırma elmi-texniki tərəqqinin: (Çəki: 1)
tərkib hissəsidir;
davamıdır;
maddi əsasıdır;
analoqudur;
mərhələlərindən biridir

Sual: Maşınqayırma iqtisadiyyatın : (Çəki: 1)
mustəqil sahələrindən biridir;
fondyaradan sahələrindən biridir;
xammal bazalarından biridir;
aqrar sektoruna xidmət edən sahəsidir;
muhum istehsal infrastrukturudur

Sual: Maşınqayırmanın sahə quruluşu nədir? (Çəki: 1)
maşınqayırmanın tərkibinə daxil olan sahələr və istehsallar arasındakı kəmiyyət nisbətidir.
maşınqayırma sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrinin həcmini əks etdirən 

kəmiyyətdir. 



maşınqayırma muəssisələri arasındakı qarşılıqlı kooperasiya əlaqələrini əks etdirən 
gostəricidir. 

maşınqayırmanın digər sahələrlə əlaqələrinin əks etdirən gostəricidir. 
maşınqayırmaya daxil olan muəssisələrin ardıcıllığıdır. 

Sual: Maşınqayırma sənayesi əmək bolgusunun hansı formasında yaranmışdır? (Çəki: 1)
xususi əmək bolgusu;
umumi əmək bolgusu;
fərdi əmək bolgusu;
texniki əmək bolgusu;
texnoloji əmək bolgusu;

Sual: Maşınqayırmanın sahə quruluşuna təsir edən amillər: (Çəki: 1)
istehsalın səmərəli təşkili formaları; 
elmi-texniki tərəqqi, sahələrin inkişaf surətləri, onların məhsullarına təklifin səviyyəsi;
əmək jisimlərindən məsrəf normaları;
istehsala xidmət sferalarının artım surəti;
kombinələşmə və kooperasiyalaşdırmanın genişlənməsi

Sual: Maşınqayırmanın sahə qurluşuna hansı amil təsir gostərmir? (Çəki: 1)
elmi-texniki tərəqqinin surətinin artması; 
istehsalın təmərkuzləşmə səviyyəsinin yuksəlməsi;
istehsalın ixtisaslaşmasıdırılmasının dərinləşdirilməsi; 
xalqın maddi rifahının və mədəni səviyyəsinin artımı;
idarəetmənin sosial-mənəvi metodlarının tətbiqinin genişləndirilməsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma muəssisələrinin fəaliyyətinin planlaşdırılması 
prinsiplərinə aid olunmur? (Çəki: 1)

paralellik prinsipi;
komplekslik prinsipi;
stabillik prinsipi;
qənaətlilik prinsipi;
prioritetlərin muəyyən olunması prinsipi; 

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma muəssisəsinin inkişaf planının bolmələrinə aid 
deyil? (Çəki: 1)

investisiya və yeni texnikanın tətbiqi planı;
əmək haqqı və kadrlar planı;
sığorta işinin planı;
məhsulun istehsalı və reallaşdırılması planı;
əmək kollektivinin sosial inkişaf planı. 

Sual: İstehsalın təmərkuzləşməsi aşağıdakılardan hansı biri ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
muəssisələrin iriləşməsi; 
muəssisədə işcilərinin sayının azalması; 
muəssisənin olculərinin kicilməsi; 
texnoloji cəhətdən muxtəlif istehsalların bir muəssisədə uzlaşdırılması; 
əmək bolgusunun dərinləşməsi. 



Sual: Nisbi təmərkuzləşdirmə nədir? (Çəki: 1)
sahəyə daxil olan muəssisələrin olculərinin artmasıdır
sahəyə daxil olan muəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır
sahəyə daxil olan muəssisələrin işcilərinin sayının artmasıdır
sahənin umumi istehsalında iri muəssisələrin payının artmasıdır
sahəyə daxil olan muəssisələrin olculərinin azalmasıdır

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır? (Çəki: 1)
əşya, hissə və texnoloji mərhələ uzrə; 
aqreqat, əşya və istehsal-texniki; 
əşya, texniki, mexaniki; 
fiziki, aqreqat, texnoloji mərhələ uzrə;
hissə, istehsal-texniki, mexaniki. 

Sual: Kombinələşmənin əsas şərti nədir? (Çəki: 1)
kombinata daxil olan muxtəlif muəssisələr arasında bazarın boluşdurulməsidir 
kombinata daxil olan muxtəlif muəssisələrdə eyni texnoloji avadanlıqlardan istifadə 

edilməsidir 
muxtəlif profilli istehsalların eyni bir məkanda təmərkuzləşdirilməsidir 
muxtəlif profilli istehsalların eyni bir olkədə yerləşdirilməsidir 
 eyni bir ərazidə analoji muəssisələrin cəmləşdirilməsidir 

Sual: Maşınqayırmanın texnoloji avadanlıqları əsasən hansı sexdə quraşdırılır? (Çəki: 1)
tokmə;
mexaniki emal;
dəmirci-press;
alət;
texniki-təmir

Sual: Maşınqayırma muəssisələrinin dovriyyə fondları nədir? (Çəki: 1)
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, oz dəyərini yaradılan məhsulun uzərinə hissə-hissə 

kecirən və oz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 
istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır 
oz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlar 
istehsal prosesinə uzun muddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən oz dəyərini 

istehsal edilən məhsulun uzərinə hissə-hissə kecirən istehsal fondlarıdır 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, oz dəyərini yaradılan məhsulun uzərinə tamamilə 

kecirən və oz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

Sual: Dovriyyə fondlarının tərkib unsurləri hansılardır? (Çəki: 1)
tədavul fondları, gələcək dovrun xərcləri və pul vəsaitləri 
yanacaq, təmir ehtiyatları və hazır məhsul 
istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal və gələcək dovrun xərcləri 
pul vəsaitləri, azqiymətli tezkohnələn əşyalar, debitor borcları 
gələcək dovrun xərcləri, tədavul fondları, pul vəsaitləri 

Sual: Maşınqayırmada tədavul fondlarının normalaşdırılan unsuru: (Çəki: 1)
pul vəsaitləri;
debitor borjları;
anbardakı hazır məhsul;



hesablaşmalardakı pul vəsaitləri;
yola salınmış, lakin haqqı odənilməmiş məhsulun həjmi

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində fəhlələr ixtisas dərəcələrinə gorə necə qrupa bolunurlər? 
(Çəki: 1)

5
3
2
6
4

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində istehsalın rentabelliyi necə hesablanır? (Çəki: 1)
balans mənfəətinin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi; 
balans mənfəətinin normalaşdırılan dovriyyə vəsaitlərinin orta illik dəyərinə nisbəti kimi; 
xalis mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri ilə normalaşdırılan dovriyyə 

vəsaitlərinin orta illik dəyərinin cəminə nisbəti kimi; 
balans mənfəətinin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri ilə normalaşdırılan dovriyyə 

vəsaitlərinin orta illik dəyərinin cəminə nisbəti kimi; 
muəssisənin umumi gəlirinin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyəri ilə normalaşdırılan 

dovriyyə vəsaitlərinin orta illik dəyərinin cəminə nisbəti kimi; 

Sual: Təmərküzləşmənin mütləq mənada artması nədir? (Çəki: 1)
sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin artmasıdır
sahəyə daxil olan müəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır
sahəyə daxil olan müəssisələrin işçilərinin sayının artmasıdır
sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının artmasıdır
sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin artmasıdır

Sual: Texnoloji təmərküzləşmə necə baş verir? (Çəki: 1)
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə; 
müəssisədə qurulmuş avadanlıqların əsaslı təmiri və modernləşdirilməsi yolu ilə;
aqreqat və avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülərin, məhsuldarlığı yüksək 

olanların payının artması yolu ilə;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər birinin 

gücünün artırılması yolu ilə; 
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər birinin 

gücünün azaldılması yolu ilə; 
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Sual: Maşınqayırmanın təkamul tarixinin başlanğıcı (Çəki: 1)
elm məhsuldar quvvələrin unsurunə cevriləndə;
elmi-texniki inqilabdan sonra;



maşının maşınla istehsal olunduğu vaxtdan;
elmlə texnika vəhdət təşkil etdiyi vaxtdan;
elmi-texniki inqilabdan sonra.

Sual: Sənaye sahələri hansı əlamətə gorə təsnifləşdirilmir? (Çəki: 1)
texnoloji istehsal usuluna gorə;
məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına gorə; 
əmək predmetinə təsiretmə xususiyyətinə gorə; 
iqtisadi ozunəməxsusluq əlamətinə gorə;
istehsal edilən məhsulların istehlak yerinə gorə.

Sual: Maşınqayırma sahəsi nədir? (Çəki: 1)
texniki xarakteristikasına gorə həmcins materiallar istehlak edən muəssisələrin 

məcmusudur; 
məhsulunun iqtisadi təyinatı, texnoloji istehsal usulu, heyyətinin peşə tərkibinə gorə eyni 

olan muəssisələrin məcmusudur. 
istehsalın təşkili metodları və ictimai təşkili formaları oxşar olan muəssisələrin 

məcmusudur; 
eyni ərazidə yerləşən və muxtəlif məhsul istehsal edən muəssisələrin cəmi; 
xammalı kompleks emal edən muəssisələrin məcmusudur;

Sual: Maşınqayırma sahəsinə daxil olan muəssisələr aşağıdakı şərtlərdən hansına cavab 
vermir? (Çəki: 1)

həmcins xammal və material istehlak edirlər;
xususi peşə-ixtisas tərkibinə malik muhəndis-texniki və fəhlə kadrlara malik olurlar; 
oxşar maşınlar sistemi (avadanlıqlarının texnoloji quruluşu ciddi fərqlənməyən) və texnoloji 

istehsal usulu tətbiq edirlər; 
məhsulları eyni iqtisadi təyinat alır; 
iş şəraitinin umumi cəhətlərinə gorə fərqlənir.

Sual: Maşınqayırma sahəsinə daxil olan muəssisələr aşağıdakı şərtlərdən hansına cavab 
verməlidir? (Çəki: 1)

həmcins xammal və material istehlak etmirlər; 
yalnız səhmdar cəmiyyət formasında yaradılırlar; 
oxşar maşınlar sistemi (avadanlıqlarının texnoloji quruluşu ciddi fərqlənməyən) və texnoloji 

istehsal usulu tətbiq edirlər; 
xususi peşə-ixtisas tərkibinə malik muhəndis-texniki və fəhlə kadrlara malik olurmurlar; 
iş şəraitinin umumi cəhətlərinə gorə fərqlənirlər. 

Sual: Aşağıdakı hansı gostəricilərdən maşınqayırmanın sahə quruluşunu təhlil etmək ucun 
istifadə edilmir? (Çəki: 1)

maşınqayırmanın umumi məhsul buraxılışı həcmində ayrı-ayrı sahələrin məhsul 
buraxılışının xususi cəkisi; 

maşınqayırma sahələrindəki fondverimi gostəricisindən;
maşınqayırmada işləyənlərin umumi sayında bu və ya başqa sahədə işləyənlərin xususi 

cəkisi; 
maşınqayırmanın əsas istehsal fondlarının umumi dəyərində sahənin əsas istehsal fondları 

xususi cəkisi; 
sahənin qabaqlama əmsalı. 



Sual: Sənaye sahələri əmək predmetinə təsiretmə xarakteriən gorə necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 
1)

hasilat və emal sənayesi; 
hasilat sənayesi və balıq sənayesi;
yungul və yeyinti sənayesi; 
yungul və ağır sənaye;
«A» və «B» qrupuna daxil olan sənaye sahələri.

Sual: Sənaye sahələri məhsulun iqtisadi təyinatına gorə necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
tikininti materialları və maşın və avadanlıqlar istehsalı sahələri; 
istehsal vasitələri və istehlak şeyləri istehsal edən sahələr;
qida məhsulları və elektrik avadanlıqları istehsal edən sahələr; 
yungul və ağır sənaye; 
hasilat və emal sənayesi sahələri.

Sual: İdarəetmə funksiyası dedikdə nə başa duşulur? (Çəki: 1)
 idarəetmə məqsədlərinin və istehsalın təşkili prinsiplərinin məcmusu başa duşulur 
idarəetmə vəzifələrinin və metodlarının məcmusu başa duşulur
idarəetmə məqsədlərinin və vəzifələrinin məcmusu başa duşulur; 
idarəetmə məqsədlərinin və metodlarının məcmusu başa duşulur; 
 idarəetmə vəzifələrini yerinə yetirmək usulları və vasitələrinin məcmusu başa duşulur. 

Sual: Maşınqayırmada fondverimi gostəricisinin səviyyəsinin artırılması tapşırıqları muəssisənin 
inkişaf planının hansı bolməsinə aiddir? (Çəki: 1)

istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yuksəldilməsi planı;
məhsulun istehsalı və reallaşdırılması xərcləri planı;
məhsulun istehsalı və reallaşdırılması planı;
maliyyə planı;
investisiya və yeni texnikanın tətbiqi planı.

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində istehsal proqramının əsaslandırılmasında əsasən 
aşağıdakı gostəricilərin hansından istifadə olunur? (Çəki: 1)

giriş istehsal gucundən;
orta illik istehsal gucundən;
cıxış istehsal gucundən; 
 rentabellik normasından; 
rentabellik indeksindən;

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində normaların işlənib hazırlanmasında aşağıdakı hansı 
metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

qənaətli, kompleks və funksional; 
analitik-hesablama, funksional və qənaətli; 
iqtisadi, texnoloci və operativ;
məmulat uzrə, hissə uzrə və oxşarlığa gorə hesablama metodları; 
analitik-hesablama, təcrubi-eksperimental və statistik. 

Sual: Maşınqayırma sənaye məhsulunun istehsalı və reallaşdırılması xərcləri planda: (Çəki: 1)
muəssisənin pul mədaxili və məxaricini, budcə, bank və digər subyektlərlə hesablaşmaları 

əks etdirir; 



işcilərin zəruri sayı, əmək haqqı fondunun həjmi muəyyən olunur, əmək məhsuldarlığının 
artırılması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması uzrə tapşırıqlar oz əksini tapır; 

ayrı-ayrı məhsul novlərinin istehsalı uzrə natural və dəyər ifadəsində tapşırıqlar nəzərdə 
tutulur; 

planda reallaşdırılan və əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, ayrı-ayrı məhsulların maya dəyəri 
uzrə tapşırıqlar oz əksini tapır; 

muəssisənin inkişaf planının məkan və zaman baxımından konkretləşdirilməsinə 
yonəldilmiş tədbirlər sistemini ozundə əks etdirir. 

Sual: Maşınqayırma məhsulunun keyfiyyətinə aid olmayan gostərici hansıdır? (Çəki: 1)
məhsulun tətbiq sahəsinin duzgun secilməsi;
erqonomik gostəricilər;
ekoloji təhlukə;
etibarlılıq;
estetik.

Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətin idarə edilməsi prosesinə aid deyil? (Çəki: 1)
 məhsulun layihələndirilməsi və muqavilələrin bağlanması; 
istehsalcı və istehlakcıların davranışları, istifadə ediləcək avadanlıq və materialların 

muəyyən edilməsi; 
tətbiq olunacaq texnoloji istehsal usulu, sınaqların aparılması; 
hazır məhsulun qablaşdırılması və qorunması; 
işcilərə olan təlabatın muəyyən edilməsi. 

Sual: İstehsalın təmərkuzləşməsi nədir? (Çəki: 1)
butun sənaye muəssisələrinin birliyi 
istehsal həcminin kicik muəssisələrdə həyata kecməsi prosesinin genişlənməsi 
yerli muəssisələr tərəfindən sənaye istehsalının getdikcə artması 
sənaye sahəsində kicik muəssisələrin tamamilə iflası 
sahədə məhsul istehsalı uzrə iri muəssisələrin xususi cəkilərinin mutəmadi artması 

Sual: Təmərkuzləşmənin formaları hansılardır? (Çəki: 1)
fərdi, seriyalı və kutləvi; 
istehsal, satış, idxal və ixrac;
aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji;
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son məhsul istehsalı və təşkilati-təsərrufat;
aqreqat, mexaniki, texniki. 

Sual: İxtisaslaşdırma nədir? (Çəki: 1)
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına gorə həmcins 

məhsul istehsalın məhdud sayda muəssisələrdə təmərkuzləşməsidir. 
muəssisənin həmişə eyni məhsul gondərənlərlə işləməsidir. 
muəssisənin həmişə eyni istehlakcılara xidmət gostərməsi və məhsul satmasıdır. 
muəssisənin nisbətən uzun muddətə muəyyən bazar seqmentinə uyğun fəaliyyətidir. 
muəssisənin mumkun olan butun fəaliyyət sferalarına daxil olmasıdır. 

Sual: İxtisaslaşdırmanın dərinləşməsinə təsir edən amil: (Çəki: 1)
elmi-texniki tərəqqinin tempi 
məhsul istehsalının daha da təmərkuzləşməsi 
məhsul istehsalına tələbatın artması 



 ixtisaslaşma formalarının bir muəssisədə təmərkuzləşməsi; 
məhsulun konstruktiv sabitliyinin qorunması 

Sual: Sahədaxili kooperativləşdirmə nədir? (Çəki: 1)
belə kooperasiya əlaqələri muxtəlif sahələrin muəssisələri arasında yaranır 
belə kooperasiya əlaqələri eyni sahənin iki və daha cox muəssisələri arasında yaranır 
kooperativləşdirmənin bu formasında təsərrufat əlaqələri muxtəlif rayonlarda yertəşdirilmiş 

muəssisələr arasında baş verir 
belə kooperativləşdirmə iqtisadi rayonun daxilində olan muəssisələr arasında təsərrufat 

əlaqələrinin yaradılmasına əsaslanır 
belə kooperativləşdirmə ayrı-ayrı olkələrdə olan muəssisələr arasında təsərrufat 

əlaqələrinin yaradılmasına əsaslanır 

Sual: Aşağıdakı sənaye sahələrinin hansında kombinələşmə imkanları daha məhduddur? 
(Çəki: 1)

maşınqayırma sənayesi; 
metallurgiya sənayesi;
neft emalı sənayesi;
yeyinti sənayesi; 
neft-kimya sənayesi. 

Sual: Emal sənaye muəssisəsinin hasilat muəssisəsinə yaxınlaşdırılmasına əsaslanan 
kombinatlar hansı istehsallar ucun səciyyəvidir? (Çəki: 1)

əmək predmetinə təsirin mexaniki usullarının tətbiqinə əsaslanan istehsallar ucun 
əmək predmetinə təsirin kimyəvi usullarının tətbiqinə əsaslanan istehsallar ucun 
əmək predmetinə təsirin fiziki usullarının tətbiqinə əsaslanan istehsallar ucun
avtomatlaşdırılmış istehsallar ucun 
kutləvi və seriyalı istehsallar ucun 

Sual: Əsas fondlardan istifadənin umumi və xususi gostəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)
əsas fondların dəyərinin artım tempi və kohnəlmə muddəti 
iqtisadi və sosial 
fondverimi və kohnəlmə muddəti 
fondtutumu və təzələnmə əmsalı 
fondverimi və novbəlilik əmsalı

Sual: Maşınqayırma müəssisələrinin əsas fondlarının strukturuna hansı amil təsir gostərmir? 
(Çəki: 1)

elmi-texniki tərəqqi
istehsal edilən məhsulun murəkkəblik dərəcəsi 
kadrların idarə edilməsinin təkmiləşdirilməsi 
istehsalın təmərkuzləşmə səviyyəsi 
istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi

Sual: İstehsal gucu nədir? (Çəki: 1)
muəssisəyə dovlətin icazə verdiyi maksimum istehsal imkanı
muəssisənin zəruri keyfiyyətdə, ceşiddə maksimum məhsul satmaq imkanı 
muəssisənin zəruri keyfiyyətdə, ceşiddə maksimum məhsul buraxa bilmə qabiliyyətidir
muəssisənin illik istehsal həcmi 
muəssisənin bazardakı payıdır



Sual: Maşınqayırmada materialdan istifadə gostəricisi: (Çəki: 1)
ilkin xammaldan hazır məhsul cıxımı
materialdan alınan xalis cəkinin həjmi; 
məhsulun material tutumu;
materialı emal edən avadanlığın faydalı iş əmsalı
əsas və koməkci istehsallarda istifadə olunan materialların kəmiyyət nisbəti

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sənaye sahələri hansı əlamətlərə gorə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
texnoloji istehsal usuluna, əmək predmetinə təsiretmə xususiyyətinə, inkişaf səviyyəsinə, 

iqtisadi ozunəməxsusluq əlamətinə gorə; 
məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına, işci quvvəsinin sayına, idarəcilik və tabecilik əlamətinə, 

inkişaf səviyyəsinə gorə; 
məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına, əmək predmetinə təsiretmə xususiyyətinə, idarəcilik və 

tabecilik əlamətinə, iqtisadi ozunəməxsusluq əlamətinə gorə; 
texnoloji istehsal usuluna, əmək predmetinə təsiretmə xususiyyətinə, inkişaf səviyyəsinə, 

iqtisadi ozunəməxsusluq əlamətinə gorə; 
texnoloji istehsal usuluna, məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına, əmək predmetinə təsiretmə 

xususiyyətinə, inkişaf səviyyəsinə gorə. 

Sual: Sahənin butunlukdə sənayeni (və ya digər sahəni) inkişaf surətinə gorə qabaqlama 
əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1)

sahənin planlaşdırılan inkişf səviyyəsinin işcilərin siyahı sayına nisbəti kimi; 
hər hansı sənaye sahəsinin inkişaf surətinin sənayenin butunlukdə inkişaf surətinə nisbəti 

kimi; 
sahənin planlaşdırılan inkişaf səviyyəsinin sahənin faktiki inkişaf səviyyəsinə nisbəti kimi; 
sənayenin butunlukdə inkişaf surətinin əsas fondların dəyərinə nisbəti kimi; 
sənayenin butunlukdə inkişaf surətinin əmək məhsuldarlığına nisbəti kimi. 

Sual: Aşağıdakı hansı gostəricilərdən maşınqayırmanın sahə quruluşunu təhlil etmək ucun 
istifadə edirlər? (Çəki: 1)

maşınqayırma sahələrində calışan işcilərin əməkməhsuldarlığı gostəricisindən; 
maşınqayırma sahələrindəki fondverimi gostəricisindən; 
maşınqayırma sahələrinin rəqabət qaliliyyətlilik gostəricisindən; 
maşınqayırma sənayesinin rentabellik gostəricisindən;
sahənin qabaqlama əmsalı. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin əsas funksiyası olan planlaşdırmanın əhatə etdiyi 
mərhələlərə aid deyil? (Çəki: 1)

məqsədlərin muəyyən edilməsi mərhələsi; 
problemin təhlili və proqnozlaşdırma mərhələləri; 



alternativ variantların muəyyən olunması mərhələsi; 
qəbul edilmiş qərarların qiymətləndirilməsi mərhələsi; 
istehsal prosesinin unsurləri arasında kooperasiyasının yaradılması mərhələsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin sosial-psixoloji metodunun təsir vasitələrinə aid 
deyil? (Çəki: 1)

işcilərin əməyə maraqlarının və yaradıjılıq təşəbbuslərinin artırılması; 
muəssisədə istehsalat mədəniyyətinin yuksəldilməsi;
işci heyətinin təsərrufat fəaliyyətinə və onun təşkilinə təsiri; 
əxlaq normaları və tərbiyəvi motivlər; 
əməyin normalaşdırılması. 

Sual: Maşınqayırmanın istehsal proqramının gostəricilər sisteminə nələr aiddir? (Çəki: 1)
rəqiblərin istehsal gucu, bazardakı məhsulların keyfiyyəti, əmək məhsuldarlığı 
rəqiblərin illik dovriyyəsi, əmək haqqı fondu, işci heyətinin sayı və əmək məhsuldarlığı 
umumi məhsul, əmtəəlik məhsulun həcmi, realizə olunmuş məhsul 
movcud və potensial istehsal gucu, faktiki və potensial satış həcmi 
işcilərin sayı, məhsul nomenklaturası, keyfiyyəti, qiyməti və maya dəyəri 

Sual: Maşınqayırma muəssisələrinin istehsal proqramında: (Çəki: 1)
planda reallaşdırılan və əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, ayrı-ayrı məhsulların maya dəyəri 

uzrə tapşırıqlar oz əksini tapır; 
işcilərin zəruri sayı, əmək haqqı fondunun həjmi muəyyən olunur, əmək məhsuldarlığının 

artırılması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması uzrə tapşırıqlar oz əksini tapır; 
ayrı-ayrı məhsul novlərinin istehsalı uzrə natural və dəyər ifadəsində tapşırıqlar nəzərdə 

tutulur; 
muəssisənin pul mədaxili və məxaricini, budcə, bank və digər subyektlərlə hesablaşmaları 

əks etdirir; 
muəssisənin inkişaf planının məkan və zaman baxımından konkretləşdirilməsinə 

yonəldilmiş tədbirlər sistemini ozundə əks etdirir. 

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində istehsal proqramının əsaslandırılmasında əsasən 
aşağıdakı gostəricilərin hansından istifadə olunur? (Çəki: 1)

giriş istehsal gusundən; 
orta illik istehsal gusundən; 
cıxış istehsal gusundən; 
rentabellik normasından; 
rentabellik indeksindən

Sual: Hansı sahə ETT-nin maddi əsası və bələdcisidir? (Çəki: 1)
yungul
yeyinti
maşınqayırma
metallurgiya
yanacaq

Sual: Elmi-texniki inqilabın əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
istehsalın təmərkuzləşməsi, elmin yuksək inkişafı, dunyada baş vermiş sənaye inqilabıları, 

elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi, elmi informasiyanın yeni usullarla işlənməsi 



elmi mərkəzlərin yaradılması, istehsalın kombinələşməsi, elmin məhsuldar quvvələrinin 
unsurunə cevrilməsi, elmi ideyaların istehsalda tətbiq muddətinin azalması, elmlə praktikanın 
ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi 

elmin yuksək inkişafı, dunyada baş verən bohranlar, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin 
dəyişməsi, yeni texnoloqiyaların kəşf olunması, elmi informasiyanın yeni usullarla işlənməsi 

avtomatlaşdırma, elmin yuksək inkişafı, istehsalın ixtisaslaşdırılması, sənaye mərkəzlərinin 
yaranması, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi, yeni texnoloqiyaların kəşf 
olunması 

avtomatlaşdırma, elmin məhsuldar quvvələrinin unsurunə cevrilməsi, dunyada baş vermiş 
sənaye inqilabıları, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinin dəyişməsi, elmi informasiyanın 
yeni usullarla işlənməsi 

Sual: Maşınqayırmada elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
istehsalının elektrikləşdirilməsi, təmərkuzləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması 
 istehsalın təmərkuzləşdirilməsi, ixtisaslaşdırılması və kimyalaşdırılması 
istehsalın təmərkuzləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, 

kimyalaşdırılması 
istehsalının elektrikləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, 

kimyalaşdırılması 
sənaye istehsalının elektrikləşdirilməsi, təmərkuzləşdirilməsi və ixtisaslaşdırılması 

Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyətin təmin edilməsində nəzarətlə əlaqədar olan xərclərə aid 
deyil? (Çəki: 1)

nəzarəti həyata kecirən laboratoriya və digər xidmət sahələrinin saxlanması xərsləri; 
materialın analizi və sınaqdan kecirilməsi xərcləri; 
nəzarət avadanlıq və cihazlarının alınması xərcləri; 
məhsulun yenidən emalı xərcləri; 
nəzarətci-mufəttişlərin əmək haqqı xərcləri; 

Sual: İstehsalın ictimai təşkili formaları hansılardır? (Çəki: 1)
fərdi, seriyalı və kutləvi istehsal; 
istehsalın təmərkuzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, kooperativləşdirilməsi və kombinələş-

dirilməsi; 
istehsalın elektrikləşdirilməsi, mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və 

kimyalaşdırılması; 
istehsalın mexanikləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və 

kompleks avtomatlaşdırılması; 
istehsalın təmərkuzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması. 

Sual: Maşınqayırma ucun səciyyəvi olan ictimai istehsalın əsas təşkilati forması (Çəki: 1)
mərkəzləşdirmə
kooperativləşdirmə
kombinələşdirmə
ixtisaslaşdırma
təmərkuzləşdirmə

Sual: Təmərkuzləşməninin vəziyyətini və dinamikasını oyrənmək hansı gostəricilərdən istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

məhsul istehsalının həcmi, heyətin orta illik sayı, istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri; 



olculərinə gorə ən kicik olculu muəssisələr qrupunun istehsal həcmi; 
milli iqtisadiyyatın əsas fondları dəyərinə gorə strukturu; 
sənayenin tərkibində olan mustəqil sahələrin sayı, hər sahədə muəssisələrin sayı və orta 

olcusu; 
muəssisənin istehsal səviyyəsinin yalnız fəaliyyət gostərdiyi sahədə deyil, umumiyyətlə 

sənayedəki xususi cəkisi və əsas fondların orta illik dəyəri. 

Sual: “İstehsal miqyasının musbət effekti” nədir? (Çəki: 1)
bu, istehsal həcminin artmasına uyğun olaraq məhsul satışı həcmlərinin artmasını əks 

etdirir 
bu, istehsala əlavə investisiya qoyuluşu yolu ilə məhsul istehsalı həcmlərinin artırılmasını 

əks etdirir 
bu, istehsal həcminin artmasına uyğun olaraq məhsul vahidinə cəkilən xərclərin artmasını 

əks etdirir 
bu, istehsal həcminin artması ilə məhsul vahidinə cəkilən xərclərin azalmasını əks etdirir 
bu, istehsal həcminin artması ilə muəssisənin təsərrufat əlaqələrinin genişlənməsini əks 

etdirir 

Sual: Sahə uzrə ixtisaslaşma nədir? (Çəki: 1)
ictimai və ya şəxsi tələbatı odəmək ucun geniş nomenklaturada məhsul istehsalının 

muəyyən dovr ucun bir sahədə cəmləşməsidir; 
ictimai və ya şəxsi tələbatı odəmək ucun məhdud nomenklaturada məhsul istehsalının 

nisbətən uzun dovr ucun hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə bu işə hər hansı sahənin 
uyğunlaşdırılmasıdır; 

ozunun konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına gorə fərqli olan istehsalların bir 
sahədə cəmləşməsidir. 

iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrufatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə 
bolunməsidir; 

iqtisadi əməkdaşlıq birliklərinə daxil olan olkələrin muəyyən məhsulların istehsalı və satışı 
uzrə ixtisaslaşmasıdır. 

Sual: Aşağıdakı gostəricilərdən hansı muəssisədaxili ixtisaslaşma səviyyəsini qiymətləndirmək 
ucun tətbiq olunur? (Çəki: 1)

sahənin muəssisələri tərəfindən buraxılan konstruktiv və texnoloji cəhətdən yekcins 
məmulatlar qrupunun miqdarı və novləri; 

muəssisənin muəyyən dovr ərzində istehsal etdiyi məhsulun həcmi; 
muəssisənin təsərrufat əlaqələrində olduğu muəssisələrin sayı; 
bir iş yerinə duşən hissə-əməliyyatların sayı; 
bir iş yerində ay ərzində istehsal olunan məhsulun həcmi. 

Sual: İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nədir? (Çəki: 1)
muəssisələrin hər hansı məhsulun birgə istehsalı ucun yaratdıqları birlik formasıdır; 
muəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan muəssisələr arasındakı uzunmuddətli 

təsərrufat əlaqələri formasıdır; 
bazar seqmentini ələ kecirmək ucun muəssisələrin gizli razılığıdır; 
olkədə hər hansı məhsul istehsal etmək məqsədilə xarici investorların cəlb edilməsidir. 
bir-birinin fəaliyyət nəticələrinə ehtiyacı olan muəssisələrin oz aralarında əmtəə və 

xidmətlərlə hesablaşmaları prosesidir. 

Sual: Maşınqayırma zavodu kooperasiyaya daxil olduğu muəssisələrdən porşen, radiator, 
diyircəkli yastıq, şin və başqa hissə və qovşaqlar alır. Bu, kooperativləşdirmənin hansı 
formasını əks etdirir? (Çəki: 1)



aqreqat uzrə kooperativləşdirmə 
əşya uzrə kooperativləşdirmə
istehsal-texniki uzrə kooperativləşdirmə
hissə uzrə kooperativləşdirmə
texnoloji mərhələ uzrə uzrə kooperativləşdirmə 

Sual: Kombinələşdirmə nədir? (Çəki: 1)
istehsalın daha iri muəssisələrdə təmərkuzləşməsi prosesidir. 
texnoloji və təşkilati baxımdan əlaqəli olan muxtəlif sahələrə məxsus ayrı-ayrı istehsalların 

vahid istehsal kompleksində birləşdirilməsidir. 
birlik və muəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların novu, tipi, olcusu və modellərin sayının 

artması prosesidir. 
muəssisələrin fəaliyyətlərinin dovlət tərəfindən əlaqələndirilməsidir. 
oxşar məhsulları istehsal edən muxtəlif muəssisələrin bir mərkəzdən idarə edilməsidir. 

Sual: Maşınqayırma sənaye sahələrində kombinələşmə imkanlarının məhdudluğu nə ilə 
əlaqədardır? (Çəki: 1)

maşınqayırma muəssisələrində fiziki emal uslundan daha cox istifadə olunur; 
metal və ilkin xammal kompleks emal ucun yararlı deyil; 
maşınqayırma muəssisələrində kimyəvi emal uslundan daha cox istifadə olunur; 
maşınqayırma muəssisələrində fiziki və kimyəvi emal uslundan daha cox istifadə olunur; 
maşınqayırma muəssisələri əsasən istehlak rayonunda yerləşdirildiyi ucun. 

Sual: Kombinələşdirmə səviyyəsi hansı gostəricilərlə olculur? (Çəki: 1)
sənaye sahələri uzrə gostəricilər, ərazi uzrə gostəricilər
texnoloji mərhələ və sahələrin sayı, kombinatda məhsul istehsalının həcmi və onun umumi 

istehsalda xususi cəkisi; kombinatların işci heyətinin umumi istehsal işci heyətində xususi 
cəkisi; kombinatların əsas fondlarının dəyəri və umumi istehsal əsas fondlarında xususi 
cəkisi. 

əl ilə idarə olunan universal dəzgahların sayı, xususi və ixtisaslaşdırılmış dəzgahların sayı, 
universal yarımavtomat və avtomat dəzgahların sayı, aqreqat dəzgahların dəyəri və bunların 
dəzgah parkının umumi dəyərləridə xususi cəkisi 

əməyin mexanikləşmə səviyyəsi, fəhlələrin umumi sayı, muəssisələrin sayı 
kombinatların istehsal etdiyi məhsulların sayı, dəyəri, ixracdakı payı, əməyin texniki 

silahlanması səviyyəsi. 

Sual: Aşağıdakı gostəricilərin hansından kombinələşmənin səviyyəsini qiymətləndirmək ucun 
istifadə edilir? (Çəki: 1)

kombinatda bir iş yerinə duşən hissə-əməliyyatların sayı 
kombinatla kooperasiya əlaqələrinə girmiş muəssisələrin sayı 
kombinatın muəyyən dovrdə əldə etdiyi mənfəət 
kombinatın muəssisələrində olan avadanlıqların orta gucu 
kombinatlarda birləşdirilən texnoloji mərhələ və sahələrin sayı 

Sual: Aşağıdakılardan hansı kombinələşdirmənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edir? (Çəki: 
1)

xammal və materialların daşınma xərclərinə qənaət olunur 
idarəetmənin cevikliyi artır 
məhsulun rəqabət qabiliyyəti yukəlir 
məhsulların satış surəti artır 
avadanlıqların boşdayanma halları azalır 



Sual: Maşınqayırma sənaye istehsalının yerləşdirməsinin əsas prinsiplərinə nələr daxildir? 
(Çəki: 1)

istehsalın yaşayış yerlərindən uzaqlaşdırılması, olkənin ərazisi uzrə birqərarda 
yerləşdirilməsi. 

iqtisadiyyatın beynəlmilləşdirilməsi və beynəlxalq əmək bolgusundə iştirakın zəruriliyi, 
təmərkuzləşmənin surətləndirilməsi. 

istehsalın xammal mənbələrinə və istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması, olkənin ərazi uzrə 
dirqərarda yerləşdirilməsi 

ixtisassız fəhlələrin və işsizlərin az olduğu rayonlara meyletmə, xarici bazarda rəqabət 
apara biləcək məhsulların istehsalı, xammalın olub-olmamasından asılı olmayaraq ucuz işci 
quvvəsi regionlarına ustunluk verirməsi 

hərbi sənayenin ustun inkişafını təmin edən ərazilərə meyl etmə, yalnız valyutaya satıla 
bilən məhsulların regionlar uzrə yerləşdirilməsi 

Sual: Maşınqayırma müəssisələrində istehsal əsas fondlarının qiymətləndirilməsinin natural 
gostəricilərindən hansı məqsədlər ucun istifadə edilr? (Çəki: 1)

istehsal gucundən istifadəni yuksəltməyə dair tapşırıqları və fondtutumunu muəyyən etmək 
kadrlara olan tələbatı və istehsal gucunu muəyyən etmək 
əsas fondların texniki tərkibini və amortizasiya ayırmalarını muəyyən etmək 
əsas fondların texniki tərkibini və istehsal gucunu muəyyən etmək 
avadanlıq balansı tərtib etmək və fondverimini muəyyən etmək 

Sual: Maşınqayırma müəssisələrində istehsal əsas fondlarının qiymətləndirilməsinin dəyər gos-
təricilərindən hansı məqsədlər ucun istifadə edilr? (Çəki: 1)

avadanlıq balansı tərtib etmək 
istehsal gucunu muəyyənləşdirmək
istehsal gucundən istifadəni yuksəltməyə dair tapşırıqları muəyyən etmək 
əsas fondların texniki tərkibini və istehsal gucunu muəyyən etmək 
amortizasiyanı hesablamaq və fondverimini muəyyən etmək 

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində istehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə gorə 
hansı kateqoriyalarına bolunurlər? (Çəki: 1)

fəhlələr, muhəndis-texniki işcilər, qulluqcular, kicik xidmətedici heyət, şagirdlər, muhafizə 
işciləri; 

sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, muhəndis-texniki işcilər, şagirdlər, 
qulluqcular; 

menecerlər, marketoloqlar, muhasiblər, muhəndislər, yardımcı təsərrəufat işciləri, paycılar; 
baş muhəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqcular, servis xidməti gostərənlər, satıcılar, klub 

işciləri;
muhəndis-texniki işcilər, fəhlələr, şagirdlər, muhafizə işciləri, vergi orqanlarının 

əməkdaşları. 

Sual: Əmək məhsuldarlığını yuksəltməyin maddi-texniki amillərinə aşağıdakılardan hansılar 
aiddir? (Çəki: 1)

istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tətbiqi və movjud 
avadanlıqların modernləşdirilməsi, istehsalın təmərkuzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsi; 

istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tətbiqi və movjud 
avadanlıqların modernləşdirilməsi, yeni texnoloji proseslərin işlənməsi və tətbiqi; 

yeni texnoloci proseslərin işlənməsi və tətbiqi, istehsalın idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi, iş yerlərinin səmərəli təşkili; 



istehsalın təmərkuzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsinin yuksəldilməsi, sağlam, təhlukəsiz 
və estetik cəhətdən əlverişli əmək şəraitinin yaradılması, məhsulun keyfiyyətinin yuk-
səldilməsi; 

movcud avadanlıqların modernləşdirilməsi, istehsalın fasiləsizlik, ahəngdarlıq və 
proporsionallıq dərəjəsinin yuksəldilməsi; 

Sual: Əmək haqqının səviyyəsinə təsir gostərməyən amil hansıdır? (Çəki: 1)
fərdi əmək muqaviləsinin şərtləri; 
əmək bazarının konyukturası; 
dovlətin sosial siyasəti; 
muəssisənin yaşayış yerinə yaxınlığı; 
 işin xarakteri; 

Sual: Maşınqayırma muəssisələrində maya dəyərinin aşağı salınmasının ehtiyat mənbələri 
hansılardır? (Çəki: 1)

əməktutumunun, fondtutumunun, materialtutumunun və istehsalın idarə edilməsi 
xərclərinin azaldılması 

daha ucuz xammal və materiallardan, daha ucuz işci quvvəsindən istifadə və iş vaxtının 
artırılması 

yeni texnika alınmasına xərc cəkməmək, kadr hazırlığını təxirə salmaq, işcilərin ixtisarı
ixtisassız və az ixtisaslı fəhlələrdən istifadə, daha ucuz və keyfiyyətsiz xammaldan istifadə, 

idarəetmədə inzibati metodların tətbiqinin genişləndirilməsi 
amortizasiyanı surətləndirilməsi, işcilərin novbədən kənar işə cəlb edilməsi, ən aşağı 

qiymətə olan işci quvvəsindən və materialların istehsala cəlb olunması 

Sual: Maşınqayırma sahəsi nədir? (Çəki: 1)
texniki xarakteristikasına görə həmcins materiallar istehlak edən müəssisələrin 

məcmusudur;
məhsulunun iqtisadi təyinatı, texnoloji istehsal üsulu, heyyətinin peşə tərkibinə görə eyni 

olan müəssisələrin məcmusudur.
istehsalın təşkili metodları və ictimai təşkili formaları oxşar olan müəssisələrin
eyni ərazidə yerləşən və müxtəlif məhsul istehsal edən müəssisələrin cəmi;
xammalı kompleks emal edən müəssisələrin məcmusudur;

Sual: Sənaye müəssisələrində «elektrik, istilik və buxarla işləyən dartıcılar» istehsal əsas 
fondların hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

«Təsərrüfat inventarları»;
«Nəqliyyat vasitələri»;
«Maşın və avadanlıqlar»;
«İstehsal ləvazimat¬ları»;
«Alətlər»;

Sual: Sənaye müəssisələrində «iş dəzgahlarının aralarına çəkilən çəpərlər» istehsal əsas 
fondların hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

«Təsərrüfat inventarları»;
«Nəqliyyat vasitələri»;
«Maşın və avadanlıqlar»;
«İstehsal ləvazimatları»;
«Alətlər»;



Sual: Sənaye müəssisələrində «kitabxana fondu» istehsal əsas fondların hansı qrupuna aiddir? 
(Çəki: 1)

«Təsərrüfat inventarları»;
«Nəqliyyat vasitələri»;
«Maşın və avadanlıqlar»;
«İstehsal ləvazimat¬ları»;
«Sair əsas fondlar»;

Sual: Sənaye müəssisələrində «Nəzarət-ölçü və nizamlama cihazları» istehsal əsas fondların 
hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

«Qurğular»;
«Ötürücü qurğular»;
«Maşın və avadanlıqlar»;
«İstehsal ləvazimatları»;
«Alətlər»;

Sual: Sənaye müəssisələrində «yanğından mühafizə əşyaları» istehsal əsas fondların hansı 
qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

«Təsərrüfat inventarları»;
«Nəqliyyat vasitələri»;
«Maşın və avadanlıqlar»;
«İstehsal ləvazimat¬ları»;
«Alətlər»; 

Sual: Sənaye-istehsal heyətin tərkibinə daxil deyil: (Çəki: 1)
əsas, köməkçi, xidmətedici və yardımçı sexlərin işçiləri
sosial-mədəni və məişət qurumlarında çalışan işçilər
elmi-texniki, layihə, konstruktor və texnoloji təşkilat və bölmələrin işçiləri
idarəetmə aparatının işçiləri
bütün növ mühafizə xidməti işçiləri

Sual: Sənaye müəssisənin dövriyyə vəsaitləri nədir? (Çəki: 1)
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə hissə-hissə 

keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə tamamilə 

keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 
öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən fondlar 
müəssisənin dövriyyə fondları və tədavül fondlarının hasilidir;
müəssisənin öz pul vəsaitinin fasiləsiz döv¬ranını tə¬min etmək məq¬sədilə dövriyyə və 

tədavül fondlarının ya¬ranmasına avans edil¬miş pul vəsaitinin məcmusudur.

Sual: Maşınqayırma məhsulunun keyfiyyətinə aid olmayan göstərici hansıdır? (Çəki: 1)
məhsulun tətbiq sahəsinin düzgün seçilməsi;
erqonomik göstəricilər
ekoloji təhlükə
etibarlılıq;
estetik.

Sual: Maşınqayırma sənayesi əmək bölgüsünün hansı formasında yaranmışdır? (Çəki: 1)
xüsusi əmək bölgüsü;



ümumi əmək bölgüsü;
fərdi əmək bölgüsü;
texniki əmək bölgüsü;
texnoloji əmək bölgüsü;

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aqrar Sənaye Kompleksi dedikdə (Çəki: 1)
bir-biri ilə əlaqədar olan kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrinin birliyi nəzərdə tutulur
bir-biri ilə əlaqədar olan sənaye müəssisələrinin birliyi nəzərdə tutulur
bir-biri ilə əlaqədə olmayan kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrinin birliyi nəzərdə 

tutulur
bir-biri ilə əlaqədar olan kənd təsərrüfatı müəssisələrinin birliyi nəzərdə tutulur
hasilat və emal sənaye müəssisələrinin birliyi nəzərdə tutulur. 

Sual: ASK-nin tərkibində aparıcı rol: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatına məxsusdur
hasilat sənayesinə məxsusdur
emal sənayesinə məxsusdur
hasilat və emal sənayesinə məxsusdur
maşınqayırma sənayesinə məxsusdur.

Sual: Ölkədə adambaşına: (Çəki: 1)
1 hektar torpaq sahəsi düşür
0,6 hektar torpaq sahəsi düşür 
0,2 hektar torpaq sahəsi düşür
1,2 hektar torpaq sahəsi düşür
0,5 hektar torpaq sahəsi düşür

Sual: Ölkə təssərüfatının tam ixtisaslaşmış sahələri hansılardır? (Çəki: 1)
baramaçılıq, arıçılıq, çəltikçilik və tərəvəzçilik, tütünçülükdür.
pambıqçılıq, meyvəçilik, üzümçülük, tərəvəzçilik, tütünçülükdür. 
baramaçılıq, arıçılıq, çəltikçilik və sairədir. 
pambıqçılıq, meyvəçilik, üzümçülük, tərəvəzçilik, tkətnaçılıq və tütünçülükdür. 
ipəkçilik, pambıqçılıq, meyvəçilik, üzümçülük, tərəvəzçilik, tütünçülükdür. 

Sual: Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında daha çox xüsusi çəkiyə malik olan 
məhsul istehsalı: (Çəki: 1)

tütün
taxıl 
üzüm
alma



nar

Sual: Tütün iqtisadi əhəmiyyətinə görə Azərbaycanın: (Çəki: 1)
ikinci texniki bitkisi sayılır. 
birinci texniki bitkisi sayılır.
üçüncü texniki bitkisi sayılır.
beşinci texniki bitkisi sayılır.
ən məhsuldar texniki bitkisi sayılır.

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aqrar Sənaye Kompleksinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
əhalinin ərzaq və yeyinti məhsulları ilə, heyvandarlığı yemlə, sənayeni xammalla təchiz 

etməkdir
əhalini texnika ilə və yeyinti məhsulları ilə, heyvandarlığı yemlə, sənayeni xammalla təchiz 

etməkdir
əhalini texnika ilə və tekstil məhsulları ilə, heyvandarlığı yemlə, sənayeni xammalla təchiz 

etməkdir
mineral tikinti xammalının hasilatı, daş hörgü materiallarının istehsalı və müxtəlif tikinti 

qurğularının hazırlanmasından ibarətdir
əhalini texnika ilə və tekstil məhsulları ilə, müxtəlif tikinti materialları ilə təmin etməkdən 

ibarətdir.

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsulunun neçə faizini bitkiçilik məhsulları təşkil edir? (Çəki: 1)
61%-ni 
71 %-ni
81 %-ni
91 %-ni
41 %-ni

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsulunun neçə faizini heyvandarlıq məhsulları təşkil edir? (Çəki: 1)
29 %-ni
39 %-ni 
19 %-ni
49 %-ni
59 %-ni

Sual: Azərbaycanda kənd təsərrüfatı hansı iki böyük sahədən ibarətdir? (Çəki: 1)
əkinçilik və heyvandarlıq 
bitkiçilik və heyvandarlıq
əkinçilik və bitkiçilik
əkinçilik və bitkiçilik



taxıl və əkinçilik

Sual: Bostançılıq Azərbaycanın hansı zonalarında daha yaxşı inkişaf etmişdir? (Çəki: 1)
Aran, Abşeron və Lənkəran zonalarında 
Babək, Culfa, Zəngilan və Ordubad 
Xızı, Şamaxı, Quba
Qusar, Quba, Şamaxı
H.Tağıyev, Siyəzən, Şabran

Sual: Ən iri quşçuluq kompleksləri respublikanın: (Çəki: 1)
Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan kimi iri şəhərlərdə yerləşib.
Sumqayıt, Gəncə və Şahbuz kimi iri şəhərlərdə yerləşib.
Bakı, Gəncə və Naxçıvan kimi iri şəhərlərdə yerləşib.
Sumqayıt, Gəncə və Ağdam kimi iri şəhərlərdə yerləşib.
Sumqayıt, Qusar və Naxçıvan kimi inkişaf etmiş şəhərlərdə yerləşib.

Sual: Azərbaycanın hansı bölgələrində çəltikçilik (düyü) inkişaf edib? (Çəki: 1)
Quba-Qusar
Siyəzən-Şabran
Lənkəran və Şəki-Zaqatala 
Masallı-Cəlilabad
Ağdam-Xankəndi

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Tərəvəzçilik üzrə: (Çəki: 1)
Azərbaycanın Aran, Abşeron və Lənkəran rayonları ixtisaslaşıb
Xaçmaz, Lənkəran, qismən isə Aran və Abşeron rayonları ixtisaslaşıb
Azərbaycanın cənub rayonları ixtisaslaşıb
Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları ixtisaslaşıb
Azərbaycanın Babək, Culfa, Zəngilan və Ordubad rayonları ixtisaslaşıb

Sual: Faraş (tezyetişən) tərəvəzçilik üzrə ixtisaslaşıb: (Çəki: 1)
Lənkəran zonası 
Xaçmaz zonası
Şamaxı zonası
Şirvan zonası
Aran zonası

Sual: Heyvandarlıq Azərbaycanın (Çəki: 1)



dağlıq yerlərində xüsusilə Dağlıq Şirvan və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarında daha yaxşı 
inkişaf etmişdir.

aran yerlərində xüsusilə aran Şirvan və Quba-Qusar iqtisadi rayonlarında daha yaxşı 
inkişaf etmişdir.

dağlıq yerlərində xüsusilə aran Şirvan və Zəngəzur iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf 
etmişdir.

aran yerlərində xüsusilə Talış dağları və Şirvan iqtisadi rayonlarında daha yaxşı inkişaf 
etmişdir.

dağlıq yerlərində xüsusilə Dağlıq Qarabağ və xəzər sahil boyu yerləşıən rayonlarda daha 
yaxşı inkişaf etmişdir

Sual: Maldarlıq — Azərbaycanda istehsal olunan heyvandarlıq məhsulunun ümumi dəyərinin: 
(Çəki: 1)

yarıdan çoxunu, ət istehsalının 25%-ni verir.
yarıdan çoxunu, ət istehsalının 15%-ni verir.
yarıdan çoxunu, ət istehsalının 45%-ni verir.
yarısını, ət istehsalının 85%-ni verir.
bir hissəsini, ət istehsalının 75%-ni verir. 

Sual: Baxçaçılıq: (Çəki: 1)
xüsusilə də Xankəndində, Qusarda və üzümçülük də ixtisaslaşmanın əsas sahələrindəndir.
xüsusilə də Naxçıvanda, Qusarda və üzümçülük də ixtisaslaşmanın əsas sahələrindəndir
xüsusilə də Cəbrayılda, Qazaxda və üzümçülük də ixtisaslaşmanın əsas sahələrindəndir
xüsusilə də Kürdəmirdə, Göyçayda və üzümçülük də ixtisaslaşmanın əsas sahələrindəndir
xüsusilə də Kəngərlidə, Astarada və üzümçülük də ixtisaslaşmanın əsas sahələrindəndir. 

Sual: Azərbaycanda tumlu meyvələr üzrə iştisaslaşmışdır: (Çəki: 1)
Quba-Xaçmaz
Zaqatala-Şəki
Naxçıvan MR
Masallı, Lənkəran
Abşeron yarımadası

Sual: Çəyirdəkli (ərik, şaftalı) meyvələr üzrə ixtisaslaşmışdır: (Çəki: 1)
Naxçıvan MR
Lənkəran
Abşeron yarımadası
Ağdam
Sumqayıt 

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi yüngül sənaye müəssisələrində nəyə imkan 
verir və nəyi təmin edir: (Çəki: 1)

istehsalın miqyasının və artım pempinin zəifləməsinə, bəzən müəssisələrin istehsal 
təsərrüfat fəaliyyətinin dayandırılmasına

məhsulun rəqabətqabliyyətliliyinin artmasına, əmək şəraitinin yaxşılaşmasına, sosial 
məsələlərin həllinin asanlaşmasına və s.

iş şəraitinin mürəkkəbləşməsinə və fondveriminin azalmasına
sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və əmək məhsuldarlığının a səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə
yüngül sənayenin ayrı-ayrı yarımsahələrində mövsümük amilinin təsirinin yumşaldılması, 

məhsulun çeşidi azaldılması və keyfiyyətinin zəifləməsinə.

Sual: Sənayenin inkişaf etdirilməsi işində: (Çəki: 1)
sənayenin elmi-texniki tərəqqini təmin edən sahələrinin və cəmiyyət üzvlərinin sosial 

rifahının yüksəldilməsində rol oynayan sahələrin
kəmiyyət göstəricilərinin keyfiyyət göstəricilərindən üstün tutulması
dövlətin beynəlxalq iqtisadi siyasətini
idxal və ixracat arasındakı nisbəti
texnoloji prosesin xüsusiyyyətləri diqqət mərkəzində saxlamaq zəruridir

Sual: Yüngül sənayedə idarəetmə: (Çəki: 1)
müəssisənin öz məqsədinə çatması üçün insan və digər resurslara nəzarət etmək və 

səmərəliliyin artması üçün planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarətetmə kimi funksiyaları özündə 
birləşdirir

istehlakçıların arzularını təmin edəcək məhsullar istehsal etmək və xidmətlər göstəməkdir
buraxılan məhsulu həcmini artırılması, əmək məhsuldarlığını yüksəlməsi, məhsulun 

mayadəyərinin aşağı salınması, istehsalın rentabelliyinin təmin olunması üzrə tədbirlər 
sistemidir

müəssisənin öz məqsədinə çatması üçün işçi qüvvələrin istismarı əsasında məqsədyönlü 
tədbirlərin həyata keçirilıməsi

hər bir bölmənin rəhbərləri tərəfindən ayrı-ayrılqda qərarların qəbul edilməsi və icrası üçün 
müvafik tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə səciyyələnir

Sual: Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmə funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
planlaşdırma, proqnozlaşdırma və istehsalın təşkili
uçot, nəzarət və maliyyələşdirmə
təşkiletmə, istehsal, maddi-tyexniki təchizat və satış
uçot, nəzarət, maliyyələşdirmə və tənzimləmə
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, təşkiletmə, təhlil, tənzimləmə, uçot, nəzarət

Sual: Yüngül sənayenin istehsal proqramının göstəricilər siseminə aiddir: (Çəki: 1)
bazar payı, rəqib sahə və müəssisələrin istehsal gücü
rəqiblərin orta illik mal dövriyyəsi, əmək haqqı fondu, sənaye-istehsal heyətinin tərkibi və 

sayı və s.
ümumi gəlir, əmtəəlik məhsulun həcmi, realizə edilmiş məhsul, işçilərin sayı, əmək haqqı 

fondu, rentabellik və s.
sahənin istehsal gücü, istehsal gücünün artırılması imkanları, sahə məhsullarına sifarişlərin 

həcmi və s.
əmtəəlik məhsulun həcmi, ümumi gəlir, əmək haqqı fondu, sənaye-istehsal heyətinin 

tərkibi və sayı və s. 



Sual: Yüngül sənaye müüəssisələrində idarəetmə prosesinin mər¬hələ¬lər¬i hansı ardıcıllıqla 
müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)

plan¬laşdırma, planların reallaş¬dı¬rıl¬ma¬sı və nəza¬rət 
proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə
təşkil, idarəetmə, tənzimləmə, koordinasiya
plan¬laşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə
təşkletmə, stimullaşdırma, nəzarət.

Sual: Yüngül sənayedə idarəetmənin hansı metodlarından istifadə olunur? (Çəki: 1)
inzibatı, təşkilati, iqtisadi, sosial-psixoloji, maddi-texniki, təşkilati, iqtisadi
inzibati, psixolojı, təşkilatı, təşkilati, iqtisadi
iqtisadi, təşkilatı, sosial-psixoloji
inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji 
iqtisadi; texnoloji, operativ və operativ 

Sual: Yüngül sənayenin istehsal fondları: (Çəki: 1)
əsas və dövriyyə fondlarının cəmindən
dövriyyə və tədavül fondlarının cəmindən
tədavül və əsas fondların cəmindən
əmək predmetləri və əmək resurslarının cəmindən
əsas istehsal və qeyri əsas istehsal fondlatrının cəmindən ibarətdir. 

Sual: Yüngül sənaye istehsal əsas fondlarının quruluşu: (Çəki: 1)
aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti
əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi
binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti
texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti 
ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xüsusi çəkisi kimi hesablanır

Sual: Sahə müəssisələrində əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
ehtiyat fondundan
təmir fondundan
nizamnamə fondundan
amortizasiya fondundan 
istehsalın inkişafı fondundan

Sual: Sahə müəssisələrində avadanlıqların təmiri nə vaxt həyata keçirir? (Çəki: 1)
avadanlıq fiziki köhnələndə 
avadanlıq yeni alınanda
avadanlıq satıldıqda 
avadanlıqların yerini dəyişdikdə 
avadanlıqların yerləşdirilməsində. 

Sual: Qeyd edilən amillərdən hansı müəssisənin əsas fondlarının strukturuna təsir göstərmir? 
(Çəki: 1)

kadrların idarə edilməsinin təkmiləşdirilməsi 
istehsal edilən məhsulun mürək¬kəblik dərəcəsi
elmi-texniki tərəqqi
istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsi
istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi



Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun xərclənmə istiqamətləri: (Çəki: 1)
 istehsal sahələrinin genişləndirilməsi, təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. 
 texnoloji təkmilləşdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı 
 müəssisələrin genişləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və 

satış 
 maddi-istehsal sahələrinə, o cümlədən sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və 

ticarət xərcləri
 tikinti-quraşdırma avadanlıqlarının, alət və inventarların alınması, geoloji kəşfiyyat, torpaq 

sahələrinin alınması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, idarə heyətinin 
saxlanması xərcləri 

Sual: Sahə müəssisələrinin istehsal-satış fəaliyyəti ilə əlaqədar plan: (Çəki: 1)
 dövlət və təsərrüfat subyektləri tərəfindən mü¬əy¬¬yən dövr ər¬¬¬¬zin¬də icrası nəzərdə 

tutulan təsər¬rü¬fat tədbirləri üzrə məqsəd və vəzi¬fə¬lərin, icra sənədlərinin məcmusudur
 müəssisənin inkişafı üçün zəruri olan sənədlərin məcmusudur
 plan yunan sözü olub məzmununa görə rəvan bərabər deməkdir
 məqsədi, məzmunu, həcmi, metod¬la¬rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstərilməklə 

müəyyən bir dövr üçün yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iş və tapşırıqların məcmusunu 
özündə əks etdirən sənəddir

 uzunmüddətli dövr üçün iqti¬sadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli 
yollarının, elmi cə¬¬¬hətdən əsaslandırılmış tə¬səv¬vür, mü¬lahizə və töv¬siyə¬lə¬rin 
məcmusudur

Sual: Birbaşa inves¬tisiya: (Çəki: 1)
 veksellərin və mənzil fondlarının alınmasına yönəldilir
 müəs¬¬¬¬sisənin fəaliyyəti¬nə və idarə edil¬mə¬¬¬sinə birbaşa təsir etmək im¬ka¬nı 

vermir
 sənaye istehsal heyətinin əmək haqlarının artırılmasına və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəldili
 müəs¬¬¬¬sisənin fəaliyyəti¬nə və idarə edil¬mə¬¬¬sinə birbaşa təsir etmək im¬ka¬nı 

verir
 müəssisənin özəlləşdirilməsinə imkan verir, imtiyazlı səhmlərin alınmasına yönəldilir

Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik göstəriciləri: (Çəki: 1)
 investisiya edilmiş vəsaitdən istifadə əmsalı, kapital qoyuluşun üzrə mənfəət norması
 investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti
 xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması
 bazarın potensial həcmi, əsaslı vəsait qoyuluşundan sonra istehsal və satışın həcminin 

dinamikası
 investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər

Sual: İnvestisiyanın obyektlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
 qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları
 bütün sahələrdə yeni yaradılan və təkmilləşdirilən əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri
 məqsədli pul yardımları
 elmi-texniki məhsullar, mülkiyyətin digər obyektləri
 investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər

Sual: İnvestisiyanın subyektlərinə aiddir: (Çəki: 1)
 qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları



 bütün sahələrdə yeni yaradılan və təkmilləşdirilən əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri
 məqsədli pul yardımları
 elmi-texniki məhsullar, mülkiyyətin digər obyektləri
 investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər

Sual: İnvestisiyanın subyektlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları 
 investisiya fəliyyətindən istifadə edənlər
 işlərin icraçıları
 əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər
 investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər

Sual: Müəssisənin uğurlu innovasiya fəaliyyəti: (Çəki: 1)
 məhsul istehsalının artmasına və satılmayan məhsulun çoxalması 
 müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə və mənfəətinin artması 
 əlavə xərclərin artmasına və mənfəətin azalması
 müəssisənin ölkədə və xaricdə tanınmağı
 müəssisənin sənədləşmə işlərinin artması ilə ntəcələnir

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmənin funksiyaları nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
planlaşdırma, istehsal, mübadilə, istehlak, xətti, təhlil və tənzimləmə
planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sosial-psixoloji; 
idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi;
təşkiletmə, inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji;
təşkiletmə, planlaşdırma, uçot və nəzarət, təhlil və tənzimləmə

Sual: Sahəvi təmərküzləşdirməni xarakterizə edir: (Çəki: 1)
ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən buraxılan məhsulların sahənin ümumi məhsul istehsalında 

miqdarı və xüsusi çəkisi
sahədə buraxılan məhsulların ümumi həcmi və çeşidi
sahə müəssisələrində istifadə olunan maşın və avadanlıqlar
müəssisələrin ölçüsü və istehsal gücü
sahə müəssisələrinin təmərküzləşmə səviyyəsi

Sual: İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edilməsində aşağıda verilən hansı qrup 
göstəricilərdən istifadə istifadə edilmir? (Çəki: 1)

sahə müəssisələrində istehsal olunan məhsulların maya dəyəri, topdan satış qiyməti, 
mənffət və rentabellik səviyyəsi

sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr üçün xüsusi göstəricilər



sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr 
üçün xüsusi göstəricilər

sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstəriciləri
fabrik (zavod) ixtisaslaşma göstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr üçün xüsusi göstəricilər 

Sual: Sahəvi ixtisaslaşmanı xarekterizə edən göstəricilərdən biri: (Çəki: 1)
sahə ixtisaslaşma əmsalı 
sahə müəssisəslərinin istehsal etdikləri mhsulların çeşedi
istifadə olunan xammalın növü və sayı
istehsal olunan məhsul vahidininə kapital qoyuluşunun azaldılması
optimallıq əmsalı

Sual: Təmərküzləşmənin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək üçün istifadə edilən göstəricilər: 
(Çəki: 1)

müəssisənin buraxılan məhsulun illik həcmi ilə müəyyən olunan optimal ölçüsü 
bütün sənayenin buraxdığı ümumi məhsulda iri müəssisələrin məhsullarının payı 
bir müəssisənin istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri, sahə müəssisələrinin istehsal 

gücü
bir müəssisənin orta enerji gücü, sənayedə çalışan işçilərin ümumi sayında iri 

müəssisələrin payı 
məhsul istehsalının həcmi, sənaye-istehsal heyətinin orta illik sayı, istehsal əsas 

fondlarının orta illik dəyəri, və s.

Sual: İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər: (Çəki: 1)
bir müəssisənin orta ölçüsü
sahənin və müəssisənin ümumi məhsul buraxılışında əsas (profil) məhsulun xüsusi çəkisi
ümumi məhsul buraxılışında kiçik müəssisələrin məhsullarının payı 
müəssisənin orta enerji gücü
müəyyən məhsul növünün hazırlanması ilə məşğul olan müəssisə və sexlərin sayı

Sual: İxtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstəricilər: 
(Çəki: 1)

vahid məhsulun maya dəyəri
məhsul istehsalına cari məsrəflərə və onun istehlakçılara çatdırılmasına çəkilən nəqliyyat 

xərclərinə qənaət, əsaslı vəsait qoyuluşuna qənaət və onların ödəmə müddəti və s.
məhsul vahidinə sərf edilən nəqliyyat xərcləri
məhsulun istehsalı vədaşınmasına çəkilən xərclər
məhsul buraxılışının həcmi 

Sual: Yüngül sənayenin istehsal əsas fondları: (Çəki: 1)
istehsal proseslərində dəfələrlə təkrar iştirak edərək, həmin proseslərdə öz dəyərini 

hazırlanan məhsul üzərinə hissə-hissə köçürən və natural formasını dəyişməyən pul 
formasında ifadə olunan istehsal vasitələridir

istehsal prosesində iştirak edərək istehsalın hər mərhələsində öz dəyərini bütövlükdə hazır 
məhsul üzərinə köçürən istehsal vasitələrdir

dəyəri 100 AZN-dən aşağı, istismar müdəti bir ildən az olan istehsal-texniki təıyinatlı alətlər 
və tərtibatların məcmusundan ibarətdir.

müəssisələrin anbarlarında olan hazır məhsullar, yola salınmış lakin haqqı ödənilməmiş 
əmtəələr, özünün istehsalı olan yarımfabrikatların məcmusundan ibarətdir.

müəssisənin anbarında olan xammal və kənardan alınan yarımfabrikatların məcmusundan 
ibarətdir.



Sual: Əsas fondların ləğvolunma dəyəri: (Çəki: 1)
onların istehsalı, əldə edilməsi, daşınması, quraşdırılması ilə əlaqədar xərclərin məcmusu
istehsal prosesi zamanı hələ məhsul üzərinə keçirilmədiyi dəyərin həcmi
köhnəlmiş və istismardan çıxarılmış istehsal əsas fondalrının əsaslı təmiri ilə əlaqədar 

xərclər
yeni istehsal şəraitində əsas fondların təkrar istehsal dəyəri
köhnəlmiş və istismardan çıxarılmış istehsal əsas fondalrın reailizə dəyərini nəzərdə tutur.

Sual: Fondveriminin artırılması amillərinə aid deyil: (Çəki: 1)
avadanlığın işinin növbəlilik əmsalının artırılmsı
vaxt və istehsal gücündən istifadənin yaxşıladırılmsı
yeni tətbiq edilmiş güclərin mənimsənilməsinin sürətləndirilməsi
müəssisədə fondsilahlılığının səviyyəsinin artırılması
əl əməyinin maşınlı əməklə əvəz edilməsi 

Sual: Yeni istifadəyə verilmiş əsas fondların dəyərinin ilin axırına olan əsas fondların dəyərinə 
nisbətini əks etdirən əmsal necə adlanır? (Çəki: 1)

təzələnmə 
artma
illik
növbəlilik
sıradan çıxma 

Sual: Sənaye iqtisadiyyatında hansı əsas qiymət növlərindən istifadə olunur: (Çəki: 1)
hərrac, sərbəst, topdansatış, transfert, idxal
ixrac, mövsümi, tədarük, istehlak qiyməti
müqavilə, pərakəndə, idaxal və ixrac, sabit və bazar qiymətləri, birdəfəlik, sən ayenin 

topdan satış qiymətləri
müəssisənin topdansatış qiyməti, sənayenin topdansatış qiyməti, məhsulun pərakəndə 

satış qiymətləri
mövsümi, tədarük, istehlak qiymətləri, hərrac, sərbəst sənayenin topdan və pərakəndə 

satış qiymətləri

Sual: Sahə müəssisələrində əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
 ehtiyat fondundan
 təmir fondundan
 nizamnamə fondundan
 amortizasiya fondundan 
 istehsalın inkişafı fondundan

Sual: Sahə müəssisələrində avadanlıqların təmiri nə vaxt həyata keçirir? (Çəki: 1)
 avadanlıq fiziki köhnələndə 
 avadanlıq yeni alınanda
 avadanlıq satıldıqda 
 avadanlıqların yerini dəyişdikdə 
 avadanlıqların yerləşdirilməsində

Sual: Qeyd edilən amillərdən hansı müəssisənin əsas fondlarının strukturuna təsir göstərmir? 
(Çəki: 1)



 kadrların idarə edilməsinin təkmiləşdirilməsi 
 istehsal edilən məhsulun mürək¬kəblik dərəcəsi
 elmi-texniki tərəqqi
 istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsi
 istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi

Sual: Əsas fondların ləğvolunma dəyəri: (Çəki: 1)
 onların istehsalı, əldə edilməsi, daşınması, quraşdırılması ilə əlaqədar xərclərin məcmusu
 istehsal prosesi zamanı hələ məhsul üzərinə keçirilmədiyi dəyərin həcmi
 köhnəlmiş və istismardan çıxarılmış istehsal əsas fondalrının əsaslı təmiri ilə əlaqədar 

xərclər
 yeni istehsal şəraitində əsas fondların təkrar istehsal dəyəri
 köhnəlmiş və istismardan çıxarılmış istehsal əsas fondalrın reailizə dəyərini nəzərdə tutur

Sual: Fondveriminin artırılması amillərinə aid deyil: (Çəki: 1)
 avadanlığın işinin növbəlilik əmsalının artırılmsı
 vaxt və istehsal gücündən istifadənin yaxşıladırılmsı
 yeni tətbiq edilmiş güclərin mənimsənilməsinin sürətləndirilməsi
 müəssisədə fondsilahlılığının səviyyəsinin artırılması
 əl əməyinin maşınlı əməklə əvəz edilməsi

Sual: Yeni istifadəyə verilmiş əsas fondların dəyərinin ilin axırına olan əsas fondların dəyərinə 
nisbətini əks etdirən əmsal necə adlanır? (Çəki: 1)

 təzələnmə 
 artma
 illik
 növbəlilik
 sıradan çıxma

Sual: Sənaye iqtisadiyyatında hansı əsas qiymət növlərindən istifadə olunur: (Çəki: 1)
 hərrac, sərbəst, topdansatış, transfert, idxal
 ixrac, mövsümi, tədarük, istehlak qiyməti
 müqavilə, pərakəndə, idaxal və ixrac, sabit və bazar qiymətləri, birdəfəlik, sən ayenin 

topdan satış qiymətləri
 müəssisənin topdansatış qiyməti, sənayenin topdansatış qiyməti, məhsulun pərakəndə 

satış qiymətləri
 mövsümi, tədarük, istehlak qiymətləri, hərrac, sərbəst sənayenin topdan və pərakəndə 

satış qiymətləri

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı: (Çəki: 1)
 müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi dəyərinin dövriyyə 

vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi
 dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış 

məhsulun ümumi dəyərinə nisbəti kimi
 faktiki realizə edilmiş məhsulun həcminin plnlaşdırılmış dövrdə kalendar günlərin sayına 

nisbəti kimi
 dövriyyə vəsaitlərinin orta illik həcminin, dəyər ifadəsilə əsas fondların orta illik dəyərinə 

nisbəti kimi
 istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik 

həcminə nisbəti kimi hesablanır



Sual: ”Müəssisənin dövriyyə fondları” dedikdə: (Çəki: 1)
 əsas və köməkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, 

komplektləşdirici məmulatlar
 əmək prosesinə daxil olmaqla hər bir istehsal tsiklində tamamilə istehlak olunaraq, həmin 

tsikldə öz dəyərini bütünlüklə yaradılan məhsulun üzərinə köçürən və natural formasını 
dəyişən istehsal vasitələrinın bir hissəsi

 istehsal prosesində dəfələrlə iştirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun 
üzərinə keçirən istehsal vasitələri

 tsiklində dəfələrlə iştirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə 
keçirən əmək alətləri

 məhsul istehsalı üçün lazım olan əmək predmetləri və istehsal vasitələrinin məcmusu 
başa düşülür

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 58

Maksimal faiz 58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kooperativləşdirmənin formalarına aid deyildir: (Çəki: 1)
aqreqat üzrə kooperativləşdrmə
texnoloji mərhələlər üzrə kooperativləşdirmə
sahədaxili kooperativləşdirmə
hissələr üzrə kooperativləşdrmə
dəzgah üzrə kooperativləşdirmə

Sual: Kooperasiyalaşmanın səviyyəsi xarakterizə edir: (Çəki: 1)
sahənin müəssisələrinin məhsullarının çeşidində qrupların sayı, növü, markası və texnoloji 

eynicinsliyi 
məhsulun əməktutumluluğu
ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənardan alınan yarımfabrikatların və 

dəstləşdirici məmulatların xüsusi çəkisi
ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənara göndərilən yarımfabrikatların və 

dəstləşdirici məmulatların xüsusi çəkisi
baş müəssisə ilə kooperasiya edilmiş müəssisələrin sayı

Sual: Kombinələşmə hansı sahələrdə daha geniş inkişaf etdirilmişdir? (Çəki: 1)
hərbi sənayendə
maşınqayırmada
elektroenergetikada
yüngül sənaye, metallurgiya, kimya, ağac emalı
neftemalı sənayesidə

Sual: Sənaye qeyri neft sahələrində müəssisənin optimal ölçüsü: (Çəki: 1)
istehsalın daha az məcmu məsrəflərlə əldə edilməsini təmin edən ölçü 
istehsalın ziyansız həyuata keçirilməsini təmin edən ölçü
daha çöx məcmu məsrəflərələ müşayət olunan ölçü



müəssisənin daha az məcmu məsrəflərini və zəif gəlirliliyini təmin edən ölçü
fondsilahlılığı və fondveriminin daha aşağı səviyyəsi əldə olunan ölçü.

Sual: İri müəssisələrin xüsusi çəkisi necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
iri müəssisələrin istehsal həcminin istehsalın ümumi həcminə nisbəti kimi
istehsalın ümumi həcminin iri müəssisələrin istehsal həcminə nisbəti kimi
ixtisaslaşmış müəssisələrin xüsusi çəkisinin iri müəssisələrin istehsal həcminə nisbəti kimi
ixtisaslaşmış müəssisələrin xüsusi çəkisinin yüngül sənayedə istehsal olunan məhsul 

növlərinin sayına nisbəti kimi
koperasiyalaşmış təchizatın həcminin ixtisaslaşdırılmış avadanlığın xüsusi çəkisinə nisbəti 

kimi müəyyən edilir.

Sual: Yüngül sənayedə əsas fondların quruluşu: (Çəki: 1)
ayrı-ayrı elementlərin faizlə ifadədə əsas fondların ümumi dəyərinə nisbəti 
əsas fondların tərkibində aktiv əsas fondlıarın xüsusi çəkisi
əsas fondların tərkibində passiv əsas fondlıarın xüsusi çəkisi
dəyəri 100 AZN-dən yuxarı, istismar müdəti bir ildən çox olan istehsal-texniki təıyinatlı 

alətlər və tərtibatların məcmusu
əsas istehsal vəsaitlərinin dəyəri

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı: (Çəki: 1)
müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi dəyərinin dövriyyə 

vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış 

məhsulun ümumi dəyərinə nisbəti kimi
faktiki realizə edilmiş məhsulun həcminin plnlaşdırılmış dövrdə kalendar günlərin sayına 

nisbəti kimi
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik həcminin, dəyər ifadəsilə əsas fondların orta illik dəyərinə 

nisbəti kimi
istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik 

həcminə nisbəti kimi hesablanır.

Sual: ”Müəssisənin dövriyyə fondları” dedikdə: (Çəki: 1)
əsas və köməkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, 

komplektləşdirici məmulatlar
əmək prosesinə daxil olmaqla hər bir istehsal tsiklində tamamilə istehlak olunaraq, həmin 

tsikldə öz dəyərini bütünlüklə yaradılan məhsulun üzərinə köçürən və natural formasını 
dəyişən istehsal vasitələrinın bir hissəsi

istehsal prosesində dəfələrlə iştirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun 
üzərinə keçirən istehsal vasitələri

tsiklində dəfələrlə iştirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə 
keçirən əmək alətləri

məhsul istehsalı üçün lazım olan əmək predmetləri və istehsal vasitələrinin məcmusu başa 
düşülür. 

Sual: Məhsulun materialtutumu: (Çəki: 1)
istehsalın texniki səviyyəsi
maşın və aqreqatların xalis çəkisi
məmulatın hazırlanması üçün sərf edilən materialların ümumi çəkisi
məhsul istehsalına sərf olunan material norması
məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir. 



Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisi: (Çəki: 1)
məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir.
realizə edilmiş məhsulun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığına nisbəti kimi 
vahid avadanlığın istehsal gücünün il ərzində istehsal olunmuş ümumi məhsulun dəyərinə 

nisbəti kimi 
istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik 

həcminə nisbəti kimi
dövrdəki günlərin sayının dövretmə əmsalına nisbəti kimi hesablanır

Sual: Dövriyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
materialtutumu, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti, istehsalın rentabelliyi
istehsalın rentabelliyi, dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyi, materiallardan istifadə əmsalı, 

materialverimi
dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti, dövriyyə 

vəsaitlərinin dövriyyə uzunluğu
dövretmələrin sayı, materialtutumu, 
dövretmə əmsalı, dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı, bir dövriyyənin uzunluğu.

Sual: Sənaye sahələrinin xammal bazasının genişlənməsi sıx əlaqəlidir: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatının, hasilat, yüngül, kimya və sənayenin digər sahələrinin inkişafı ilə 
yüngül sənayenin fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi ilə
yüngül sənayenin istehsal infrastrukturunun inkişafı ilə
əhalinin tələbatının artamsı ilə
dövlətin apardığı sərt siyasət ilə.

Sual: Sahəvi ixtisaslaşmanı xarekterizə edən göstəricilərdən biri: (Çəki: 1)
 sahə ixtisaslaşma əmsalı 
 sahə müəssisəslərinin istehsal etdikləri mhsulların çeşedi
 istifadə olunan xammalın növü və sayı
 istehsal olunan məhsul vahidininə kapital qoyuluşunun azaldılması
 optimallıq əmsalı

Sual: Təmərküzləşmənin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək üçün istifadə edilən göstəricilər: 
(Çəki: 1)

 müəssisənin buraxılan məhsulun illik həcmi ilə müəyyən olunan optimal ölçüsü 
 bütün sənayenin buraxdığı ümumi məhsulda iri müəssisələrin məhsullarının payı 
 bir müəssisənin istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri, sahə müəssisələrinin istehsal 

gücü
 bir müəssisənin orta enerji gücü, sənayedə çalışan işçilərin ümumi sayında iri 

müəssisələrin payı 
 məhsul istehsalının həcmi, sənaye-istehsal heyətinin orta illik sayı, istehsal əsas 

fondlarının orta illik dəyəri, və s.

Sual: İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər: (Çəki: 1)
 bir müəssisənin orta ölçüsü
 sahənin və müəssisənin ümumi məhsul buraxılışında əsas (profil) məhsulun xüsusi çəkisi
 ümumi məhsul buraxılışında kiçik müəssisələrin məhsullarının payı 
 müəssisənin orta enerji gücü
 müəyyən məhsul növünün hazırlanması ilə məşğul olan müəssisə və sexlərin sayı



Sual: İxtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstəricilər: 
(Çəki: 1)

 vahid məhsulun maya dəyəri
 məhsul istehsalına cari məsrəflərə və onun istehlakçılara çatdırılmasına çəkilən nəqliyyat 

xərclərinə qənaət, əsaslı vəsait qoyuluşuna qənaət və onların ödəmə müddəti və s.
 məhsul vahidinə sərf edilən nəqliyyat xərcləri
 məhsulun istehsalı vədaşınmasına çəkilən xərclər
 məhsul buraxılışının həcmi

Sual: Sənaye qeyri neft sahələrində müəssisənin optimal ölçüsü: (Çəki: 1)
 istehsalın daha az məcmu məsrəflərlə əldə edilməsini təmin edən ölçü 
 istehsalın ziyansız həyuata keçirilməsini təmin edən ölçü
 daha çöx məcmu məsrəflərələ müşayət olunan ölçü
 müəssisənin daha az məcmu məsrəflərini və zəif gəlirliliyini təmin edən ölçü
 fondsilahlılığı və fondveriminin daha aşağı səviyyəsi əldə olunan ölçü.

Sual: İri müəssisələrin xüsusi çəkisi necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
 iri müəssisələrin istehsal həcminin istehsalın ümumi həcminə nisbəti kimi
 istehsalın ümumi həcminin iri müəssisələrin istehsal həcminə nisbəti kimi
 ixtisaslaşmış müəssisələrin xüsusi çəkisinin iri müəssisələrin istehsal həcminə nisbəti kimi
 ixtisaslaşmış müəssisələrin xüsusi çəkisinin yüngül sənayedə istehsal olunan məhsul 

növlərinin sayına nisbəti kimi
 koperasiyalaşmış təchizatın həcminin ixtisaslaşdırılmış avadanlığın xüsusi çəkisinə nisbəti 

kimi müəyyən edilir.

Sual: Yüngül sənayedə əsas fondların quruluşu: (Çəki: 1)
 ayrı-ayrı elementlərin faizlə ifadədə əsas fondların ümumi dəyərinə nisbəti 
 əsas fondların tərkibində aktiv əsas fondlıarın xüsusi çəkisi
 əsas fondların tərkibində passiv əsas fondlıarın xüsusi çəkisi
 dəyəri 100 AZN-dən yuxarı, istismar müdəti bir ildən çox olan istehsal-texniki təıyinatlı 

alətlər və tərtibatların məcmusu
 əsas istehsal vəsaitlərinin dəyəri

Sual: Yüngül sənayenin istehsal fondları: (Çəki: 1)
 əsas və dövriyyə fondlarının cəmindən
 dövriyyə və tədavül fondlarının cəmindən
 tədavül və əsas fondların cəmindən
 əmək predmetləri və əmək resurslarının cəmindən
 əsas istehsal və qeyri əsas istehsal fondlatrının cəmindən ibarətdir

Sual: Yüngül sənayenin istehsal əsas fondları: (Çəki: 1)
 istehsal proseslərində dəfələrlə təkrar iştirak edərək, həmin proseslərdə öz dəyərini 

hazırlanan məhsul üzərinə hissə-hissə köçürən və natural formasını dəyişməyən pul 
formasında ifadə olunan istehsal vasitələridir

 istehsal prosesində iştirak edərək istehsalın hər mərhələsində öz dəyərini bütövlükdə 
hazır məhsul üzərinə köçürən istehsal vasitələrdir

 dəyəri 100 AZN-dən aşağı, istismar müdəti bir ildən az olan istehsal-texniki təıyinatlı 
alətlər və tərtibatların məcmusundan ibarətdir

 müəssisələrin anbarlarında olan hazır məhsullar, yola salınmış lakin haqqı ödənilməmiş 
əmtəələr, özünün istehsalı olan yarımfabrikatların məcmusundan ibarətdir



 müəssisənin anbarında olan xammal və kənardan alınan yarımfabrikatların məcmusundan 
ibarətdir

Sual: Yüngül sənaye istehsal əsas fondlarının quruluşu: (Çəki: 1)
 aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti
 əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi
 binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti
 texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti 
ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xüsusi çəkisi kimi hesablanır 

Sual: Məhsulun materialtutumu: (Çəki: 1)
 istehsalın texniki səviyyəsi
 maşın və aqreqatların xalis çəkisi
 məmulatın hazırlanması üçün sərf edilən materialların ümumi çəkisi
məhsul istehsalına sərf olunan material norması 
məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisi: (Çəki: 1)
 məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir
 realizə edilmiş məhsulun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığına nisbəti kimi 
 vahid avadanlığın istehsal gücünün il ərzində istehsal olunmuş ümumi məhsulun dəyərinə 

nisbəti kimi 
 istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik 

həcminə nisbəti kimi
 dövrdəki günlərin sayının dövretmə əmsalına nisbəti kimi hesablanır

Sual: Dövriyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1)
 materialtutumu, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti, istehsalın rentabelliyi
 istehsalın rentabelliyi, dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyi, materiallardan istifadə əmsalı, 

materialverimi
 dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti, dövriyyə 

vəsaitlərinin dövriyyə uzunluğu
 dövretmələrin sayı, materialtutumu
 dövretmə əmsalı, dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı, bir dövriyyənin uzunluğu

Sual: Sənaye sahələrinin xammal bazasının genişlənməsi sıx əlaqəlidir: (Çəki: 1)
 kənd təsərrüfatının, hasilat, yüngül, kimya və sənayenin digər sahələrinin inkişafı ilə 
 yüngül sənayenin fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi ilə
 yüngül sənayenin istehsal infrastrukturunun inkişafı ilə
 əhalinin tələbatının artamsı ilə
 dövlətin apardığı sərt siyasət ilə

Sual: Müəssisədə istehsal ehtiyatlarının tam tərkibi: (Çəki: 1)
 cari, nəqliyyat və hazırlıq
 cari, sığorta, nəqliyyat və hazırlıq
 sığorta, mövsümi, nəqliyyat və hazırlıq
 düzgün cavab yoxdur
 cari, hazırlıq, sığorta, mövsümi



Sual: Normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinə hansı aiddir: (Çəki: 1)
 bütün istehsal ehtiyatları
 bütün istehsal dövriyyə fondları
 müəssisənin bütün dövriyyə vəsaitləri
 hesablaşmalardakı vəsaitlər, pul vəsaitləri, yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş 

məhsullar
 istehsal dövriyyə fondları və anbardakı hazır məhsul

Sual: Ölkəmizdə mövcud olan və müxtəlif sənaye məhsullarının hazırlanmasında bilavasitə 
istifadə olunan əmək predmetlərinin məcmusu: (Çəki: 1)

 yanacaq-enerji
 viskoz
 yun
 xammal
 pambıq

Sual: Hasilat sənayesinin xammalına əsasən aid edirlər: (Çəki: 1)
 sement
 əlvan metal
neft 
 pambıq və ipək
 iplik

Sual: Hasilat sənayesinin xammalına aid edilmir: (Çəki: 1)
 filiz
 kömür
 iplik
 neft
 çınqıl

Sual: Emal sənayesinin məhsuluna aid edilən material: (Çəki: 1)
 sement
 un
 iplik
 bütün cavablar düzgündür
 neft

Sual: Hazır məhsulun tərkibinə natural formada daxil olaraq onun maddi əsasını təşkil edən 
material: (Çəki: 1)

 köməkçi material
 xammal
 əsas material
 köməkçi material və xammal
 əsas və köməkçi material, xammal

Sual: Hazır məhsulun tərkibinə daxil olmayan, lakin onun formalaşmasına köməklik göstərən 
materiallar hansılardır? (Çəki: 1)

 əsas
 xammal və əsas materiallar
 əsas və köməkçi materiallar



 xammal
 köməkçi materiallar

Sual: Yüngül sənayedə istifadə olunan enerji resurslarının məcmusu: (Çəki: 1)
 real yanacaq-enerji resursları
 nominal yanacaq-enerji resursları
 mazut və digər istilik enerji resursları
 neft-qaz enerji resursları
 potensial yanacaq-enerji resursları

Sual: Yüngül sənayedə xammaldan səmərəli istifadənin əsas istiqamətlərinə aid edilmir: (Çəki: 
1)

 dövriyyə fondlarının düzgün idarə olunması
 dövriyyə fondlarının düzgün idarə olunması və xammaldan kompleks istifadənın təmin 

edilməsi
 istehsal gücündən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi
 xammaldan kompleks istifadə
 istehsal tullantılarından təkrar istiffadə

Sual: Ehtiyat norması-bu: (Çəki: 1)
 sənaye müəssisəsinin fasiləsiz, ahəngdar işinin təmin edilməsi üçün zəruri olan minimum 

ehtiyat həcmidir, günlə
 iki maddi təchizat arasındakı intervalda istehsalın gündəlik tələıbatını ödəyən həcmdir, 

gündəlik satışı təmin edən istehsal normasıdır
 növbəti təchizat arasındakı intervaldır
 məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusu
 məhsulun maya dəyərini təşkil edən element və maddalərin nisbətidir

Sual: Azərbaycan Respublikasında yüngül sənaye üçün lazım olan xammal növləri: (Çəki: 1)
 pambıq, yun, barama, gön-dəri, xəz-dəri və kimyəvi liflər 
 tut ağacları, barama, gön-dəri, kimyəvi liflər və ötürücü qurğular
 xəz-dəri, iri və kiçik buynuzlu mal-qara, maşın və avadanlıqlar
 barama, gön-dəri və kimyəvi liflər
 maşın və avadanlıqlar, dəzgahlar

Sual: Yüngül sənaye müəssisələri kəlağayı istehsal edir ki, o: (Çəki: 1)
 mebel sənayesində istifadə olunurlar
 aviasiyada istifadə olunurlar
 avtomobilqayırmada istifadə olunurlar
 yeyinti sənayesində istifadə olunurlar
 baş örtüyü kimi istifadə olunurlar

Sual: Yüngül sənaye müəssisələri istehsal-texniki və xüsusi təyinatlı məhsullar istehsal edir ki, 
onlar: (Çəki: 1)

 kimya sənayesində istifadə olunmur
 yeyinti sənayesində istifadə olunmur
 maddi istehsalın bütün sahələrində istifadə olunur 
 elektrotexnika sahəsində istifadə olunmur
 aqrar sənaye kompleksində istifadə olunmur



Sual: Sahə müəssisələrinin istehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı 
kateqoriyalara bölü¬nür? (Çəki: 1)

 fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, mühafizə 
işçiləri

 sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, şagirdlər, 
qulluqçular

 menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrəüfat işçiləri, payçılar
 baş mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqçular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, klub 

işçiləri
 mühəndis-texniki işçilər, fəhlələr, şagirdlər, mühafizə işçiləri, vergi orqanlarının 

əməkdaşları

Sual: Sahə müəssisələrində kadrların strukturu necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
 heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə 
 köməkçi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə
 heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə
 mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi çəkisinə 

görə
 əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə 

Sual: Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri: (Çəki: 1)
 maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təşkilati
 maddi-texniki, ekstensiv, dəyişən, qarışıq
 analitik, sosial, eksperimental, qarışıq
 fondtutumunun artırılması və materialtutumunu azaldılması
 istehsal heyətinin iş vaxtının uzadılması və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması

Sual: Əmək haqqı dedikdə: (Çəki: 1)
 işçiyə onun sərf etdiyi əməyin kəmiyyəti və keyfiyyətinə müqabilində ictimai məhsuldan 

ayrılan və pul ifadəsində veilən hissədir
 işçinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait
 müəssisədə işçilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar
 işəgötürənin işçi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun işdən çıxdığı halda ödədiyi vəsait
 müəssisəyə işçi kimi qəbul edildiyi gündən işin nəticəsindən asılı olmayaraq ona ayrılan 

maddi köməkdir

Sual: Əmək haqqının səviyyəsinə təsir göstərən amillər: (Çəki: 1)
 işçinin ailəsinin ümumi gəlirləri
 əmək bazarının konyukturası
 dövlətin az təminatlı ailələr üçün ayırdığı social yardımlar
 müəssisənin yaşayış yerinə yaxınlığı
 əlavə dəyər vergisinin yüksək olması, gəlir vergisinin isə aşağı olması

Sual: Yüngül sənayedə əməyin vaxtamuzd ödənişi formasında əmək: (Çəki: 1)
 faktiki iş vaxtına görə 
 təqvim vaxtına görə
 materialtutumuna görə 
 hazırlanmış məmulatın sayına görə
 göstərilən xidmətin həcminə görə ödənilir



Sual: Yüngül sənayedə əməyin ödənilməsinin işəmuzd formasıhansı hallarda tətbiq edilir? 
(Çəki: 1)

 işin nəticələri işçidən asılı olduğu və işin normalaşdırılması mümkün oldoğu hallarda
 texnoloji qaydaların pozulması
 avadanlıqlara xidmətin təşkilinin birqada üsulunun tətbiqi
 materiallardan israfçılıqla istifadə olunması
 əməliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi

Sual: Yüngül sənayedə əməyin ödənilməsinin işəmuzd forması tətbiq edilir: (Çəki: 1)
 istehsal olunan məhsula fəhlənin fəal təsir edə bilmə imkanı və əməyin 

normalaşdırılmasınınm mümkün olduğu
 texnoloji qaydaların pozulması, texnoloji əməliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi
 avadanlıqlara xidmətin təşkilinin birqada üsulunun tətbiqi
 materiallardan israfçılıqla istifadə olunması, əməliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi
 əməliyyatların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi və əmək məhsuldarlığının yüksək olduğu 

hallarda

Sual: Yüngül sənayedə əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir: (Çəki: 1)
 tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı
 tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi
 iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin əmək 

haqqı
 əməyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər, əmək haqqının minmum 

səviyyəsi
 işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi

Sual: Müəssisədə kadrların idarə edilməsi: (Çəki: 1)
 işə qəbul, fəhlələrə hamilik, ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və kadrların yenidən 

hazırlanması, heyətin davranışına nəzarətin təşkili 
 işə qəbul, fəhlələrə işlə təmin eilməsi, kadrların yenidən hazırlanması, inzibati cəza, 

heyətin davranışına nəzarətin təşkili 
 sahə müəssisələrində müqavilə əsasında çalışan işçilərin öhdəliklərinin icrasına nəzarətin 

təşkili
 bütün vəzifələr üzrə namizədlərin hazırlanması və onlar üçün konkret əmək haqqı ödənişi 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi
 əməyin düzgün təşkili və kadr axıcılığının qarşısının inzibati yolla qarşısının alınması və s. 

bu kimi məsələləri özündə birləşdirir

Sual: Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil: (Çəki: 1)
 birbaşa işəmuzd və dolayı işəmuzd
 dolayı işəmuzd və mükafatlı işəmuzd
 mütərəqqi işəmuzd
 intensiv işəmuzd
 mükafatlı və dolayı işəmuzd

Sual: Sənaye-istehsal heyəti: (Çəki: 1)
 ixtisaslı, azixtisaslı, ixtisaslı və yüksək ixtisaslı fəhlələrdən 
 sənaye müəssisələrini idarə edən mütəxəssislərdən
 bilavasitə hazır xammalın emalı prosesində iştirak edən fəhlələrdən



 istehsal prosesinin normal gedişatını təmin edən işçilərədən və mühəndis-texniki 
işçilərədn

 sənayedə çalışan kadrların məcmusundan ibarətdir

Sual: “Müəssisənin əmək resursları” anlayışı: (Çəki: 1)
 onun potensial işçi qüvvəsini
 sənaye istehsal heyəti və müəssisənin balansında olan istmədəni-məişət, səhiyyə və s. 

sahələrdə çalışan işçilər kateqoriyasını
 müəssisədən əmək haqqı alan bütün işçi qüvvəsini
 sənaye istehsl və qeyri-sənye istehsal heyətini
 hesabat ilinin əvvəlinə mövcud olan və il ərzində müəssisəyə gələn işçilərin ümumi sayını 

xarakterizə edir

Sual: Sənyedə əmək predmetləri kimi istifadə olunan maddi resursların hamısı şərti olaraq 
bölünür: (Çəki: 1)

 ikincidərəcəli
 köməkçi
 ikincidərəcəli və köməkçi
 əsas və ikinci dərəcəli
 xammal və yanacaq-enerji resurslarlına

Sual: Müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilər: (Çəki: 1)

 növbəlilik əmsalı, xalis cari dəyər
 xalis cari dəyər
 daxili rentabellik norması
 rentabellik indeksi, xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması, ödənmə müddəti
 ödənmə müddəti, mənfəət, xalis cari dəyər

Sual: İstehsala investisiya qoyuluşu nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
 məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına çəkilən cari xərclərini 
 xammal və materialların alınması xərclərini, əsas fondların cari təmiri xərclərini 
 xammal və materialların alınması, işləyənlərin əmək haqqını 
 avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini 
 əsas fondların cari təmiri xərclərini nəzərdə tutur

Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbəyi 
rolunda çıxış edə bilməz? (Çəki: 1)

 müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət
 müəssisənin təsisçilərinin verdiyi vəsait
 müəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti
 müəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti
 müəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri

Sual: Yüngül sənayedə az məsrəflə müəssisəni lazım olan yüksək keyfiyyətli material resursları 
ilə vaxtlı-vaxtında və dəst halında təmin edilməsi işi üzrə maddi-texniki təminat xidmətinin əsas 
funksiyaları: (Çəki: 1)

 istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara tələbatın-
sifarişlərin müəyyən eilməsi, material resurslarına sifarişləri yoxlamaq üçün ümumiləşdirici 
hesablamaların aparılması və yekun sifarişlərin tərtibi və s.



 sexləridə və əsas iş yerlərində istehsalın gedişatına nəzarət
 köməkçi və yardımçı sahələrdə işin təşkil edilməsi, əsas istehsal sahələri üçün alət və 

tərtibatların hazırlanması üçün şəraitin yaradılması
 istehsal amillərinə nəzarətin təşkili, hazır məhsulların ambarlaşdırılması və satışının təşkili
 nəqliyyata və yanacaq-enerjiyə çəkilən xərclərin minimuma endirilməsi üçün istehsalın 

mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yeyinti sənayesi əmək bölgüsünün hansı mərhələsində formalaşmışdır? (Çəki: 1)
 Ümumi
Şəxsi
Fərdi
Ictimai
Ümumi və şəxsi

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi həm hasilata, həm də emala aiddir? (Çəki: 1)
Ət
 Duz
Süd
Tütün
Qənd-rafinad

Sual: Yeyinti sənayesi bilavasitə hansı amildən asılıdır? (Çəki: 1)
Elmi – texniki tərəqqi amilindən
Coğrafi amildən
Iqtisadi amildən
Sosial amildən
Siyasi amildən

Sual: Yeyinti sənayesi iqtisadiyyatın hansı sahəsi ilə daha sıx əlaqədardır? (Çəki: 1)
Kənd təsərrüfatı
Ticarət 
Tikinti
Nəqliyyat
Rabitə

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsində Nestle, Kraft – Foods, Mars kimi beynəlxalq 
transmilli korporasiyalar fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)

Qənd-rafinad
Unüyütmə
Qənnadı



Biskvit
Şokolad

Sual: Kənd təsərrüfatı istehsalının ən başlıca amilini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
torpaq
Işçi qüvvəsi
Investisiya
Istehsalın yerləşdirilməsi
Istehsal vasitələri

Sual: Yeyinti sənayesi aiddir? (Çəki: 1)
ağır metallurgiya sənayesinə
neft-qaz sənayesinə
yüngül sənaye üçün məhsullar istehsal edən sənaye kompleksinə
kimya sənayesinə
 kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal istehlakı edən sahələrə

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi kənd təsərrüfatı ilə daha sıx əlaqədardır? (Çəki: 1)
çörəkbişirmə
makaron
Ət və süd
Qənnadı
Qənd – rafinad

Sual: Əhalini əsas ərzaq məhsulları ilə təmin edən sahələr: (Çəki: 1)
tamlı yeyinti
balıq
unüyütmə - yarma
çörəkbişirmə
spirt

Sual: Yeyinyi sənayesinin hansı məhsulu sonrakı emal üçün xalq təsərrüfatının başqa 
sahəsinin müəssisələrinə göndərilir? (Çəki: 1)

spirt
şəkər
yağ
ət
süd

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi biokimyəvi, mikrobioloji və kimyəvi proseslər üstünlük 
təşkil edən sahələrə aiddir? (Çəki: 1)

Qənd – rafinad 
Piy istehsalı
Qənnadı
Unüyütmə
Makaron

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi əmək alətlərinin hazırlanmasının mexaniki əsasını təşkil 
edilməsində üstünlük təşkil edən sahələrə aiddir? (Çəki: 1)



spirt
Piy istehsalı
Şəkər çuğunduru
Qənd – rafinad
Duz

Sual: Yeyinti sənayesinin ən iri və yetkin sahələrindən biri: (Çəki: 1)
Piy istehsalı
Qənnadı
Spirt
Unüyütmə-yarma
Duz istehsalı

Sual: Ələklər, xəmir üçün şkaflar, süzmə xətləri, təzyiq-süzgəclər əsas fondların hansı qrupuna 
aid edilir? (Çəki: 1)

 güc maşın və avadanlıqları
 iş maşın və avadanlıqları
 ölçmə və tənzimləyici cihaz və avadanlıqlar
 alətlər
 istehsal ləvazimatları

Sual: Hansı sənayenin xammal bazası özündə taxıl, unüyütmə və yarma sənayesinin 
tullantılarını, ət və balıq sənayesini, yağlı bitkilər emalını, spirt, pivəbişirmə, şəkər sənayesini 
birləşdirir? (Çəki: 1)

 konserv istehsalı
 makaron istehsalı
 unüyütmə
 kombinələşdirilmiş yem
 likor - araq

Sual: Yeyinti sənaye sahələrinin xammal bazasının inkişafının və formalaşmasının ən mühüm 
amilləri bunlardır: (Çəki: 1)

 texnoloji və xammal
 xammal və sosial
 təbii – iqlim və sosial - iqtisadi 
təbii – iqlim və əmək 
 sosial – iqtisadi və texnoloji

Sual: Sənaye xammalının hansı növləri məlumdur? (Çəki: 1)
 bitki və heyvan mənşəli
 təbii və süni
 ilkin və ikinci
 mineral, süni, ilkin
 mineral, süni və ikinci

Sual: Hansı sahədə xammalın il ərzində fasilələrlə daxil olması mövsümlülüklə əlaqədar deyil? 
(Çəki: 1)

 pivə - alkoqolsuz içkilər
 konserv istehsalı
 kraxmal-pateka



 şəkər istehsalı
 spirt istehsalı

Sual: Kənd təsərrüfatı xammalının əsas xüsusiyyətini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
 onun daşınaqlı olmaması
 istehsalın mövsümi xüsusiyyəti
 aşağı dəyərə malik olması
 bərpa oluna bilməməsi
 bir komponentli olması

Sual: Yeyinti sənaye müəssisələrinin fəaliyyətində hansı iqtisadi amillərdən biri mühümdür? 
(Çəki: 1)

 xammal resursları
 elmi – texniki tərəqqi
 əmək ehtiyatları
 mülkiyyət forması
 əməyin təşkili və idarəetmə

Sual: Yeyinti sənayesində hazır məhsulun dəyərində xammalın və materialların xüsusi çəkisi 
necədir? (Çəki: 1)

 30%-dən aşağı
 40%- ə qədər
 60%-ə qədər
 70%-dən yuxarı
 90%-dən yuxarı

Sual: Nişasta – patoka sənayesinin xammal bazasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
 taxıl məhsulları
 günəbaxan
 şəkər çuğunduru
 meyvə və giləmeyvə
 kartof

Sual: Yeyinti sənaye xammalı əsasən: (Çəki: 1)
 kənd təsərrüfatı
 sənaye
 mineral
 süni
 ikinci emal

Sual: Kənd təsərrüfatı xammalının hansı növləri məlumdur? (Çəki: 1)
 bitki və heyvan mənşəli
 təbii və süni
 ilkin və ikinci emal
 mineral, süni və ilkin
 mineral, süni və ikinci emal

Sual: Hansı sahədə məhsula olan tələbin əksər hallarda dəyişilməsi mövsümlülük yaradır? 
(Çəki: 1)



 pivə - alkoqolsuz içkilərə
 Konservlərə
 Nişasta – pateka
 Şəkərə
 Spirtə

Sual: Yeyinti sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin iqtisadi əsaslandırılması hansı 
ardıcıllıqla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

 müəssisənin yerləşdirilməsinin makro rayonunun müəyyən edilməsi; əlavə istehsal 
güclərinə olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi

 xammalın emalı üçün lazım olan əlavə istehsal güclərinə olan tələbatın müəyyən edilməsi; 
əlavə istehsal güclərinin yerləşdirilməsi mikrorayonunun müəyyən edilməsi; müəssisənin 
yerləşdirilməsinin mikrorayonunun müəyyən edilməsi

 xammalın emalı üçün lazım olan əlavə istehsal güclərinə olan tələbatın müəyyən edilməsi; 
əlavə istehsal güclərinin yerləşdirilməsinin müəyyən edilməsi; əlavə istehsal güclərinə olan 
tələbatın müəyyən edilməsi

 Istehsalın yerləşdirilməsinin mikrorayonunun müəyyən edilməsi; yerləşdirmənin 
makrorayonunun müəyyən edilməsi; əlavə istehsal güclərinə olan tələbatın müəyyən edilməsi

 Müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün makrorayonun müəyyən edilməsi; xammal emalına 
lazım olan əlavə istehsal güclərinə olan tələbatın müəyyən edilməsi; əlavə istehsal güclərinin 
yerləşdirilməsi üçün mikrorayonunun müəyyən edilməsi

Sual: Kənd təsərrüfatı istehsalının ən başlıca amilini nə təşkil edir? (Sürət 11.03.2015 13:31:22) 
(Çəki: 1)

Torpaq
İşçi qüvvəsi
İnvestisiya
İstehsalın yerləşdirilməsi
İstehsal vasitələri

Sual: Yeyinti sənayesi aiddir? (Sürət 11.03.2015 13:31:42) (Çəki: 1)
Sənayeyə
ASK – ya
Kənd təsərrüfatına
Sənayeyə və ASK – ya eyni zamanda
Sənaye, kənd təsərrüfatı və ASK – ya eyni zamanda

Sual: Yeyinti sənayesinin müxtəlif sahələrində, ətriyyat və əczaçılıq sənayesində hansı sahənin 
məhsulları istifadə olunur? (Sürət 11.03.2015 13:31:51) (Çəki: 1)

Təmli – yeyinti
Ət və süd
Balıq
Unüyütmə - yarma
Çörəkbişirmə

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi kənd təsərrüfatı ilə daha sıx əlaqədardır? (Sürət 
11.03.2015 13:31:58) (Çəki: 1)

çörəkbişirmə
makaron
Ət və süd
Qənnadı



Qənd – rafinad

Sual: Yeyinti sənayesinin mövsümi sahələrinə aiddir? (Sürət 11.03.2015 13:32:44) (Çəki: 1)
Piy
 Spirt
Ət və süd
Makaron
Şəkər çuğunduru 

Sual: Yeyinti sənayesi, bu: (Sürət 11.03.2015 13:33:20) (Çəki: 1)
əməktutumlu sahədir
materialtutumlu sahədir
enerjitutumlu sahədir
fondtutumlu sahədir
kapitaltutumlu sahədir

Sual: Hansı sahə xammal mənbələrinə yaxın yerləşdirilməlidir? (Sürət 11.03.2015 13:33:41) 
(Çəki: 1)

çörəkbişirmə
unüyütmə
ilkin şərabçılıq 
likör-araq
pivəbişirmə

Sual: Xammal mənbələrinə meylli olmayan sahələr: (Sürət 11.03.2015 13:35:33) (Çəki: 1)
dağ-mədən 
neft hasilatı 
şəkər çuğunduru 
çörəkbişirmə 
konserv 

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aqrar – sənaye kompleksini istehsal vasitələrilə hansı sahə təmin edir? (Çəki: 1)
Yeyinti və ərzaq maşınqayırması
Yeyinti sənayesi
Cihazqayırma
Hesablama texnikası istehsalı
Yeyinti metallurgiyası

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı sənayenin kompleks sahəsinə aiddir? (Çəki: 1)



Yeyinti
Təmli yeyinti
Neft maşınqayırma
Mebel
Toxuculuq

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına düşən hansı məhsul müntəzəm olaraq azalır? (Çəki: 
1)

Şəkər
Bitki yağı
Balıq
Meyvə
Tərəvəz

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına düşən hansı məhsul müntəzəm olaraq artır? (Çəki: 1)
 Şəkər
Yumurta
Kərə yağı
 Balıq
Ət konservləri

Sual: Hansı sahənin müəssisələri 600 addan çox məhsul istehsal edir? (Çəki: 1)
 Çörəkbişirmə
Unüyütmə - yarma
Ət və süd
Balıq
Təmli yeyinti

Sual: Hansı sahənin məhsulu elmi - əsaslandırılmış normalarla müəyyən edilən mütləq 
gündəlik tələbat məhsullarına aiddir? (Çəki: 1)

Qənd – rafinad
Unüyütmə - yarma
Ət və süd
Balıq
Təmli yeyinti

Sual: Yeyinti sənayesinin müxtəlif sahələrində, ətriyyat və əczaçılıq sənayesində hansı sahənin 
məhsulları istifadə olunur? (Çəki: 1)

Təmli – yeyinti
Ət və süd
Balıq
Unüyütmə - yarma
Çörəkbişirmə

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsi özünün yüksək rentabelliliyi ilə fərqlənir və 
büdcəyaradandır? (Çəki: 1)

Çörəkbişirmə
Makaron
Qənnadı
Unüyütmə - yarma



Konservlər

Sual: Parfümeriya-kosmetika sahəsi yeyinti sənayesinin hansı sahələri qrupuna daxildir? (Çəki: 
1)

tamlı yeyinti
ət və süd
unüyütmə-yarma
balıq
kombinələşdirilmiş yem 

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı məhsulu sonrakı sənaye emalı üçün yeyinti sənayesinin öz 
müəssisəsinə göndərilir? (Çəki: 1)

Spirt
Şəkər
Duz
Nişasta
Kombinələşdirilmiş yem

Sual: Yeyinti sənayesində ilkin baza istehsalına nə aiddir? (Çəki: 1)
Ət istehsalı
Çörəkbişirmə
Şərabın doldurulması
Konservlərin hazırlanması
Heyvanların kəsilməsi

Sual: Yeyinti sənaye sahələri nə istehsal edir? (Çəki: 1)
İstehsal vasitələri
Əmək alətləri
İstehlak alətləri
Həm istehsal vasitələri, həm də istehlak alətləri
Həm əmək vasitələri, həm də əmək alətləri 

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahələrində əmək mıhsuldarlığının natural göstəricisi qəbul 
edilməzdir? (Çəki: 1)

şərabçılıq 
 çörəkbişirmə 
 şəkər - rafinad
 konservlər
 balıq

Sual: Yeyinti sənayesində nə qədər sənət və ixtisaslar vardır? (Çəki: 1)
 200
 450
 650
 850
 1000

Sual: Yeyinti sənayesinin hansı sahəsində əmək haqqı daha yüksək taarif dərəcələri ilə həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)



 ət və süd sahəsində
 efir yağları sahəsi
 konserv sahəsində
 alkoqolsuz içkilər sahəsində
 çörəkbişirmə sahəsində

Sual: Yeyinti sənaye sahələrinin əmək resursları bütöv sənayenin əmək resruslarının təxminən 
neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

 5%
 7%
 10 %
 13%
 20%

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin material ehtiyatlarının formalaşmasında hansı sahə əhəmiyyətli rol oynayır? 
(Çəki: 1)

Çörəkbişirmə
Unüyütmə - yarma
Ət və süd
Makaron
Qənd – rafinad

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsullarını tədarük, emal, saxlanma və istehlakçılara çatdırılmasını 
təmin edən sahə hansıdır? (Çəki: 1)

Yeyinti və ərzaq maşənqayırması
Bitkilərin mühafizəsi üçün kimyəvi vasitələr istehsal edən sahə
Yeyinti sənaye sahələri
Kənd təsərrüfatı maşınqayırması
Istehsal infrastrukturu sahələri

Sual: Yeyinti sənayesi nədir? (Çəki: 1)
İctimai əmək bölgüsü nəticəsində bir – birilə əlaqədar olan və kənd təsərrüfatı 

xammalından alınan yeyinti məhsulları və istehsal vasitələri ilə təmin edən iqtisadiyyatın 
sahələrinin məcmusudur

Kənd təsərrüfatı xammalını emal edən, yeyinti və ləziz məhsullar istehsal edən sənaye 
sahələrinin məcmusudur

Kənd təsərrüfatı xammalını emal edən, yeyinti və ləziz məhsullar istehsal edən sənayenin 
kompleks sahəsidir

Təbii resursları hasil edən və əsasən kənd təsərrüfatı xammalından yeyinti məhsulları 
istehsalını yerinə yetirən sənaye sahəsidir



Kənd təsərrüfatı xammalını emal edən, yeyinti və ləziz məhsullar istehsal edən sənayenin 
yarım sahəsidir 

Sual: Hansı sahənin müəssisələri müxtəlif yeyinti, maşınqayırma və yanacaq – energetika 
məhsullarının ən iri istehlakçısıdır? (Çəki: 1)

Tütün
Unüyütmə - yarma
Ət və süd
Balıq
Tamli – yeyinti

Sual: Aqrar-sənaye kompleksinin (ASK) hansı sferası 50-ə qədər son məhsul istehsal edir və 
orada istehsala fondlarının 60%-dən, işçilərin isə 50%-dən çoxu cəmlənmişdir? (Çəki: 1)

ASK-nı istehsal vasitələri ilə təmin edən sahələr
Bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlar
Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, emalı, saxlanılması və onları istehlakçılara 

çatdırılmasını təmin edən sahələr
Maliyyə, istehsal, sosial, servis, elmi, informasiya infrastrukturu sahələri
Yeyinti sənaye sahələri

Sual: Istehsal amili kimi torpağın xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)
Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra o aşınır və ona amortizasiya hesablanır
O, əsasını əmək məsrəfləri təşkil edən dəyərə malik deyil və aşınmır
O, əmək dəyərinə malikdir və maya dəyərinin formalaşmasında iştirak edir
O, ərazi üzrə yenidən bərpa edilə və artırıla bilər
O, gəlirlilik və istifadə səmərəliliyinə görə differensiallaşdırılmır

Sual: Yeyinti sənayesinin mövsümi sahələrinə aiddir? (Çəki: 1)
Piy
Spirt
Ət və süd
Makaron
Şəkər çuğunduru 

Sual: Yeyinti sənayesinə neçə ixtisaslaşdırılmış sahələr daxildir? (Çəki: 1)
20 – ə yaxın
30 – a yaxın
40 – a yaxın
50 – ə yaxın
60 – a yaxın

Sual: Yeyinti sənayesində əsas ərzaq istehsalına nə aiddir? (Çəki: 1)
Un məmulatlarının hazırlanması
Heyvanların kəsilməsi
Balıq ovu
Məhsul yığımı
Duz hasilatı



Sual: Yeyinti sənayenin əmtəəlik məhsulunda “A” qrupu ilə “B” qrupu arasındakı nisbət 
necədir? (Çəki: 1)

1/2 və 1/2
1/4 və 3/4
2/3 və 1/3
1/3 və 2/3
1/5 və 4/5 

Sual: Xammalın emal növlərinə görə yeyinti sənaye sahələri hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)
Bitki və heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı xammalını emal edən
Bitki və heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı xammalını hasil və emal edən
Həm bitki və heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı xammalı kimi, həm də kənd təsərrüfatına aid 

olmayan xammalı emal edən
Bitki və heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı xammalı emal edən; kənd təsərrüfatına aid 

olmayan xammalın hasilatı və emalı
Bitki və heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı xammalını hasil və emal edən; kənd təsərrüfatına 

aid olmayan xammalı hasil və emal edən 

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Tikinti sənayesinin fəaliyyəti: (Çəki: 1)
sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi və sosial sektorlar üçün istehsal və qeyri-istehsal 

təyinatlı əsas fondlar yaratmaqdan, daşınmaz əmlakın bərpasını, əsaslı və cari təmirini 
həyata keçirməkdən ibarətdir

sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi və sosial sektorlar üçün istehsal və qeyri-istehsal 
təyinatlı əsas fondların satışını təşkil etməkdən ibarətdir

sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi və sosial sektorlar üçün istehsal və qeyri-istehsal 
təyinatlı əsas fondların bərpası və satışını təşkil etməkdən ibarətdir

sənaye, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi və sosial sektorlar üçün dövriyyə fondları istehsal 
etməkdən ibarətdir

sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələri üçün konsaltinq xidməti göstərməkdən ibarətdir 

Sual: Tikinti materialları müəssisələrinın Abşeron, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilə 
Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində cəmləşməsinin əsas səbəbi: (Çəki: 1)

xammal bazasına yaxınlıq
enerji resurslarının olması
bu iqtisadi zonalarda tikinti materiallarına tələbat daha çox olması
ucuz əmək resurslarının olması
nəqliyyat amili 

Sual: Azərbaycanda tikinti materialları istehsalına görə 2-ci yerdə: (Çəki: 1)
dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı durur.
təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı tutur



sement istehsalı və təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı durur
sement istehsalı və dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Tikinti materialları istehsalı hansı sahələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)
əlvan və qara metallların hasili, hörgü materiallarının və beton və dəmir-beton 

konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarətdir
mineral-tikinti xammalının çıxarılması, hörgü materiallarının və beton və dəmir-beton 

konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarətdir
əlvan və qara metallların hasil edilməsi, saflaşdırlması, həmçinin hörgü materiallarının və 

beton və dəmir-beton konstruksiyalarının hazırlanmasından ibarətdir
əlvan və qara metallların hasil edilməsi, saflaşdırlması və onlardan yarımfabrikat və hazır 

mçəhsulların alınması mərhələlərindən ibarətdir
yeyinti və yüngül sənaye üçün xammal və materialların hazırlanmasından ibarəetdir

Sual: Tikinti malları sənayesinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Sement sənayesi
Asbest sement məmulatlar sənayesi
Tikinti keramikası sənayesi
İlkin emaldan keçirilmiş pambıq kütləsinindən kiplərin hazırlanma istehsalı
Taxtapuş və hidrotəcridedici materiallar sənayesi 

Sual: Ölkədə inşaat, memarlıq və şəhərsalmaya aid dövlət siyasətini həyata keçlirməsinə 
nəzarət işi hansı tdövlət qurumlarına həvalə edilmişdir? (Çəki: 1)

respublikanın Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 
həvalə edilmişdir.

respublikanın Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinə, Dövlət Gömrük Komitəsinə 
həvalə edilmişdir

respublikanın Dövlət Gömrük Komitəsinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə edilmişdir
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, SES-lərə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə edilmişdir
respublikanın Dövlət Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, 

SES-lərə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə həvalə edilmişdir.

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Tikinti materialları müəssisələri-daha çox: (Çəki: 1)
Masallı, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Şirvan 

şəhərlərində cəmləşmişdir
Abşeron, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Gəncə 

şəhərlərində cəmləşmişdir
Masallı, Gəncə-Quba iqtisadi rayonlarında, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Şirvan şəhərlərində 

cəmləşmişdir
Masallı, Şamaxı-Quba iqtisadi rayonlarında, xüsusilə Bakı, Sumqayıt və Şirvan 

şəhərlərində cəmləşmişdir
Masallı, Lənkəran iqtisadi rayonlarında, xüsusilə Bakı, Gəncə və Şirvan şəhərlərində 

cəmləşmişdir. 

Sual: Azərbaycanda tikinti materialları istehsalına görə 1-ci yerdə: (Çəki: 1)
dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı durur.
təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı tutur
sement istehsalı və təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı durur
sement istehsalı və dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.

Sual: Azərbaycanda tikinti materialları istehsalına görə 2-ci yerdə: (Çəki: 1)
dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.
sement istehsalı durur.
təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı tutur
sement istehsalı və təbii divar daşı və müxtəlif xammal hasilatı durur
sement istehsalı və dəmir-beton konstruksiyaları istehsalı durur.

Sual: Tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinin neçə %-ini tikinti materialları və 
konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir? (Çəki: 1)

Tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinin neçə %-ini tikinti materialları və 
konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir?

55-65%-ini tikinti materialları və konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir
15-25%-ini tikinti materialları və konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir
85-90%-ini tikinti materialları və konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir
21-28%-ini tikinti materialları və konstruksiyalarına çəkilən xərclər təşkil edir. 

Sual: Tikintinin material resurslarına olan tələbatının təqribən neçə %-ini sənayenin tikinti 
materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri təmin edir (Çəki: 1)

80%-ini sənayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri 
təmin edir

30%-ini sənayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri 
təmin edir

10%-ini sənayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri 
təmin edir

12%-ini sənayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri 
təmin edir

08%-ini sənayenin tikinti materialları, metallurgiya, ağac emalı və sellüloz-kağız sahələri 
təmin edir



Sual: Tikinti sənayesi məhsullarına: (Çəki: 1)
su və maye konsentratlar
qaz-neft məhsulları
turizm sənaye məhsulları
sement, dəmir-beton konstruksiyalar və panellər, kubik-mişar daşı, kərpic, şüşə, şifer, 

asbest-sement boru, istilik-izolyasiya, polimer-tikinti materialları, linoleum, santexnika, kimyəvi 
qapı-pəncərə məmulatları daxildir

sement, dəmir-beton konstruksiyalar və panellər, daş-kömür, kərpic, şüşə, şifer, asbest-
sement boru, qonur kömür, polimer-tikinti materialları, linoleum, santexnika, kimyəvi qapı-
pəncərə məmulatları daxildir


