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Testlәr/2804A#01#Y15#01/Baxış

TEST: 2804A#01#Y15#01
Test 2804A#01#Y15#01

Fәnn 2804  Malların eynilәşdirilmәsi vә
saxtalaşdırılması

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 45

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İdentifikasiya nә demәkdir? (Çәki: 1)
latın sözü olub, әvәzetmә
latın sözü olub, eynilәşdirmә
rus sözü olub, oxşarlıq
alman sözü olub, tәkrarlamaq
yunan sözü olub, saxtalaşdırmaq

Sual: İdentifikasiya ekspertizasına nail olmaq üçün qarşıya qoyulan mәsәlәlәrin sayını
göstәrin. (Çәki: 1)

3
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4
5
6
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Sual: İdentifikasiyanın subyektlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
dövlәt müәssisәlәri, xidmәtlәr
ticarәt müәssisәlәri, istehsalçılar
istehsalçılar, dövlәt müәssisәlәri
ticarәt müәssisәlәri, xidmәtlәr
işçi qüvvәlәri, mәlumatlar

Sual: Sort identifikasiyasının mәqsәdini göstәrin. (Çәki: 1)
keyfiyyәt saxtalaşdırmasından sonra hәr hansı sort malın qidalılıq dәyәrini müәyyәn

etmәk
istehlak identifikasiyasından sonra hәr hansı sort malın enerjivermә qabiliyyәtini

müәyyәn etmәk
xüsusi identifikasiyasından sonra hәr hansı sort malın kәmiyyәt vә keyfiyyәt

göstәricilәrini müәyyәn etmәk
mal partiyası identifikasiyasından sonra hәr hansı sort malın enerji vә qidalılıq

dәyәrini müәyyәn etmәk
çeşid identifikasiyasından sonra hәr hansı sort malın keyfiyyәt göstәricilәrinin

mövcud normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn etmәk

Sual: Aşağıdakı hansı sırada orqanoleptiki üsulla qiymәtlәndirilmә zamanı subyektivliyi
aradan qaldırmaq üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yüksәksәviyyәli ekspertlәrdәn, normativ sәnәdlәrdәn, identifikasiya
ekspertizasından alınan nәticәdәn istifadә etmәk, orqanoleptiki göstәricilәri dәqiq tәyin
etmәk üçün yeni meyarlar işlәyib hazırlamaq vә alınan nәticәlәri eksperimentdәn
keçirmәk

ekspertlәrin sayını artırmaq, yüksәksәviyyәli ekspertlәrdәn istifadә etmәk,
orqanoleptiki göstәricilәri dәqiq tәyin etmәk üçün yeni meyarlar işlәyib hazırlamaq vә
alınan nәticәlәri riyazistatistik üsulla hesablamaq

orqanoleptiki göstәricilәri dәqiq tәyin etmәk üçün yeni meyarlar işlәyib hazırlamaq,
yüksәksәviyyәli әmtәәşünas ekspertlәrdәn, yeni normativ sәnәdlәrdәn istifadә etmәk
vә alınan nәticәlәri fizikikimyәvi metodla hesablamaq

mövcud, yeni normativ sәnәdlәrdәn, yüksәksәviyyәli әmtәәşünas ekspertlәrdәn
istifadә etmәk, ekspertlәrin sayını artırmaq vә alınan nәticәlәri biokimyәvi metodla
hesablamaq

ekspertlәrin sayını artırmaq, malın tәhlükәsizlik göstәricilәrinin analizindәn alınan
nәticәlәrdәn, yeni normativ sәnәdlәrdәn istifadә etmәk vә alınan nәticәlәri kimyәvi
metodla hesablamaq

Sual: Bunlardan hansı çeşid identifikasına aiddir? (Çәki: 1)
İstehsal olunmuş malın bu vә ya başqa mal qrupuna aid olmasının identifikasıyası;
Hazır mәhsulun müәyyәn çeşidә uyğunluğunun identifikasiyası;
Malı müşayәt edәn sәnәdlәrin identifikasiyası;



Fiziki – kimyәvi göstәricilәrinin identifikasiyası;
 Orqanoleptiki göstәricilәrin identifikasiyası.

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici sort identifikasiyasında tәyin edilir? (Çәki: 1)
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun fiziki – kimyәvi xassәlәri
mәhsulun çeşidi
mәhsulun kimyәvi tәrkibi
mәhsulun miqdarı

Sual: Hazırda gömrük laboratoriyasında istifadә olunan ekspertizanın yeni növünü
göstәrin. (Çәki: 1)

baytarlıq
tibbi
ekoloji
sanitargigiyenik
identifikasiya

Sual: Malın keyfiyyәt göstәricilәri identifikasiyanın hansı növü vasitәsilә tәyin edilir?
(Çәki: 1)

sort
çeşid
xüsusi
istehlak
mal partiyası

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İdentifikasiya termini әşyanın hansı xüsusiyyәtinin müәyyәnlәşmәsini izah edir?
(Çәki: 1)

hәr hansı bir әşyanın başqası ilә әvәz olunmasını vә müxtәlif olmasını
hәr hansı bir әşyanın başqası ilә oxşar olunmasını vә eynicinsli olmasını
hәr hansı bir әşyanın başqası ilә üstüstә düşmәsini vә eyni olmasını
hәr hansı bir әşyanın başqası ilә tәrkibcә oxşar olmasını vә müxtәlifcinsli olmasını
hәr hansı bir әşyanın başqası ilә qarşılıqlı әlaqәsini vә tәrkibcә oxşarlığını

Sual: İdentifikasiyanın funksiyalarını göstәrin. (Çәki: 1)



idarәedici, yoxlama, analiz etmә
mәlumatlandırıcı, tәsdiqlәmә, idarәedici, istiqamәtlәndirici
tәsdiqlәmә, rәy vermәk, qaimә vermәk, idarәedici
istiqamәtlәndirici, yoxlama, rәy vermәk, tәsdiqlәmә
idarәedici, tәyinedici, yoxlama, mәlumatlandırma

Sual: Aşağıdakı hansı sırada identifikasiyanın növlәri düzgün olaraq göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

xüsusi, ümumi, idarәedici, istehlak, keyfiyyәt
istehlak, istiqamәtlәndirici, yoxlama, xüsusi, çeşid, sort
çeşid, istehlak, mal partiyası, keyfiyyәt, sort, xüsusi
mal partiyası, tәsdiqlәmә, tәyinedici, keyfiyyәt, sort, xüsusi
sort, yoxlama, mәlumatlandırıcı, xüsusi, çeşid, keyfiyyәt

Sual: Xüsusi identifikasiyanın mәqsәdini göstәrin. (Çәki: 1)
satışına mәhdudyyәt qoyulmayan hәr hansı malın satışdan qabaq keyfiyyәt

göstәricilәrini müәyyәn etmәk
satışına mәhdudyyәt qoyulmuş hәr hansı malın satışdan qabaq aşkara çıxarılması
istehlak identifikasiyasından sonra hәr hansı malın satışa verilmәzdәn әvvәl

keyfiyyәt göstәricilәrini müәyyәn etmәk
çeşid identifikasiyasından sonra hәr hansı malın satışdan sonra keyfiyyәt

göstәricilәrini müәyyәn etmәk
keyfiyyәt identifikasiyasından sonra hәr hansı malın satışdan qabaq keyfiyyәt

göstәricilәrinin aşkara çıxarılması

Sual: İdentifikasiya ekspertizasının әsas mәqsәdini göstәrin. (Çәki: 1)
malların fәrdi әlamәtlәrinin mövcud standartların tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn

etmәk
malların qidalılıq dәyәrinin mövcud standartların tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn

etmәk
malların enerji dәyәrinin mövcud standartların tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn

etmәk
malların sort vә çeşidinin mövcud standartların tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn

etmәk
malların sanitargigiyenik әlamәtlәrinin mövcud standartların tәlәblәrinә

uyğunluğunu müәyyәn etmәk

Sual: Xüsusi identifikasiya ekspertizasının aparılması üçün әsasәn hansı mәnbәlәrdәn
istifadә edilmәlidir? (Çәki: 1)

qoşma sәnәdlәrdәn
hesabat mәnbәlәrindәn
normativ sәnәdlәrdәn
texniki sәnәdlәrdәn
informasiya mәnbәlәrindәn

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici mәhsulun xarici görünüşünü xarakterizә edir? (Çәki: 1)



forması
dadı
turşuluğu
mәsamәliyi
iyi

Sual: Verilmiş göstәricilәrdәn hansı malın xarici görünüşünü xarakterizә edir? (Çәki: 1)
rәngi
dadı
turşuluğu
mәsamәliyi
iyi

Sual: Bunlardan hansı malın xarici görünüşünü xarakterizә edәn göstәrici hesab olunur?
(Çәki: 1)

sәthin vәziyyәti
dadı
turşuluğu
mәsamәliyi
iyi

Sual: İdentifikasiyanın obyektini göstәrin. (Çәki: 1)
istehsalçı
ticarәt müәssisәsi
satıcı
istehlakçı
mәhsul

Sual: Qeyd olunanlardan hansı identifikasiyanın subyektlәri hesab edilir? (Çәki: 1)
dövlәt müәssisәlәri, xidmәtlәr
istehsalçılar, dövlәt müәssisәlәri
ticarәt müәssisәlәri, istehsalçılar
ticarәt müәssisәlәri, xidmәtlәr
işçi qüvvәlәri, mәlumatlar

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: İdentifikasiyanın mәnbәlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
qoşma sәnәdlәri, fakturalar, sertifikatlar, markalanma
reqlamentlәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri, keyfiyyәt vәsiqәlәri, qiymәtli kağızlar,

fakturalar
normativ sәnәdlәr, reqlamentlәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri, qoşma sәnәdlәri,

markalanma
markalanma, qiymәtli kağızlar, normativ sәnәdlәr, keyfiyyәt vәsiqәlәri
qiymәtli kağızlar, markalanma, qoşma sәnәdlәri, fakturalar

Sual: İstehlak identifikasiyasının aparılmasının әsas mәqsәdini göstәrin. (Çәki: 1)
әrzaq mәhsullarının uzun müddәt saxlanılma qabiliyyәtini müәyyәn etmәk
әrzaq mәhsullarının identifikasiya göstәricilәrini müәyyәn etmәk
әrzaq mәhsullarının texnoloji göstәricilәrini müәyyәn etmәk
әrzaq mәhsullarının insan qidası üçün yararlılığını müәyyәn etmәk
әrzaq mәhsullarının yararsız dәyәrliliyini müәyyәn etmәk

Sual: Aşağıdakı hansı sırada identifikasiyanın obyektlәri düzgün olaraq göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

mәlumatlar, xidmәtlәr, qiymәtli kağızlar, işçi qüvvәlәri, kommersiya fәaliyyәtlәri
işçi qüvvәlәri, ticarәt müәssisәlәri, istehsalçılar, alıcılar, qiymәtli kağızlar,

mәlumatlar
kommersiya fәaliyyәtlәri, sәnaye müәssisәlәri, istehsalçılar, alıcılar, xidmәtlәr,

dövlәt müәssisәlәri
qiymәtli kağızlar, ticarәt müәssisәlәri, dövlәt müәssisәlәri, xidmәtlәr, işçi qüvvәlәri,

mәlumatlar
xidmәtlәr, dövlәt müәssisәlәri, alıcılar, satıcılar, istehsalçılar

Sual: Malların identifikasiyası zamanı malın orijinallığını müәyyәn etmәk üçün hansı
әsas göstәricilәr götürülür? (Çәki: 1)

yalnız malın keyfiyyәtini xarakterizә edәn orqanoleptiki vә fizikikimyәvi göstәricilәri
 malın istehsalı zamanı istifadә olunan xammalın keyfiyyәt vә ya tәhlükәsizlik

göstәricilәri
malın uyğunluq sertifikatında qeyd edilәn әsas vә ya orqanoleptiki göstәricilәr
markalanmada, qoşma vә normativ sәnәdlәrdә olan mövcüd vә ya texnoloji

göstәricilәr
yalnız markalanmada qeyd edilәn әsas vә ya fizikikimyәvi göstәricilәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı eynilәşdirmәnin obyektlәridir? (Çәki: 1)
satıcılar
alıcılar
istehsalçılar
ticarәt müәssisәlәri
qiymәtli kağızlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı eynilәşdirmәnin subyekti rolunda çıxış edә bilәr? (Çәki: 1)
ticarәt müәssisәlәri



qiymәtli kağızlar
xidmәtlәr
mәlumatlar
mәhsullar

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İdentifikasiyanın üsullarının sayını göstәrin. (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Malın hansı orqanoleptiki göstәricilәri vardır? (Çәki: 1)
forma vә rәng
dad vә iy
ümumi vә xüsusi
ümumi vә xarici
xüsusi vә daxili

Sual: İdentifikasiya ekspertizası zamanı istifadә olunan metodların sayını göstәrin. (Çәki:
1)

2
3
4
5
6

Sual: Hiss orqanlarından istifadә olunmasından asılı olaraq orqanoleptiki metod neçә
yarımqrupa bölünür? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6



Sual: Texniki olçü üsullarından istifadә olunmasından asılı olaraq ölçü metodu neçә
yarımqrupa bölünür? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Mәhsulun identifikasiyasının aparmaq mәqsәdilә әsas hansı göstәricilәr öyrәnilir?
(Çәki: 1)

mikrobioloji , fiziki – kimyәvi, orqanoleptiki;
tәhlükәsizlik, bioloji, kimyәvi;
bioloji, kimyәvi, fiziki;
kimyәvi, orqanoleptiki, tәhlükәsizlik
kimyәvi, orqanoleptiki, bioloji.

Sual: Aşağıda göstәricilәrdәn hansı saxtalaşdırmanın növü deyil? (Çәki: 1)
çeşid saxtalaşdırması;
kәmiyyәt saxtalaşdırması;
keyfiyyәt saxtalaşdırması;
informasiya saxtalaşdırması;
fiziki – kimyәvi göstәricilәrin saxtalaşdırması;

Sual: Malın xarici görünüşünü xarakterizә edәn әsas göstәricilәr hansılardır? (Çәki: 1)
rәngi, dadı, turşuluğu
forma, rәng, sәthin vәziyyәti
dadı, hәzm olunması, iyi
iyi, dadı, hәcmi
mәsamәliyi, iyi, forması

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada identifikasiya ekspertizası zamanı istifadә olunan metodlar
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

test, әmtәәşünastexnoloji vә biokimyәvi
orqanoleptiki, fizikikimyәvi vә fiziki
test, ölçü vә әmtәәşünastexnoloji
test, ölçü vә mikrobioloji



orqanoleptiki, ölçü vә test

Sual: Test metodundan hansı mәqsәd üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
malların kimyәvi vә oksidlәşdirici reaksiyalara qarşı hәssaslığının vә yararlılıq

dәrәcәsinin tәyini üçün
malların istilik vә fiziki kimyәvi reaksiyalara qarşı hәssaslığının vә enerji

dәyәrliliyinin tәyini üçün
malların kimyәvi, biokimyәvi reaksiyalara qarşı hәssaslığının vә tәhlükәsizlik

dәrәcәsinin tәyini üçün
malların fizikikimyәvi vә oksidlәşdirici reaksiyalara qarşı hәssaslığının vә yararlılıq

dәrәcәsinin tәyini üçün
malların biokimyәvi vә termokimyәvi reaksiyalara qarşı hәssaslığının vә qidalılıq

dәrәcәsinin tәyini üçün

Sual: Ölçü üsulundan istifadә olunmasından asılı olaraq ölçü metodu neçә yarımqrupa
bölünür? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakı hansı sırada ölçü metodlarının yarımqruplarının adları düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

test, histoloji, mikrobioloji, orqanoleptiki
kimyәvi, fiziki, ölçü, әmtәәşünastexnoloji vә test
әmtәәşünastexnoloji, orqanoleptiki, test, mikrobioloji vә biokimyәvi
mikrobioloji, test, әmtәәşünastexnoloji, histoloji vә ölçü
fiziki, mikrobioloji, әmtәәşünastexnoloji, kimyәvi vә biokimyәvi

Sual: Fizikikimyәvi üsulla әrzaq mallarının hansı xassә vә göstәricilәri tәyin olunur?
(Çәki: 1)

fizikikimyәvi, tәhlükәsizlik vә әrimә xassәlәri
fizikikimyәvi, fiziki vә kimyәvi xassәlәri
biokimyәvi, mikrobioloji vә fiziki xassәlәri
mikrobioloji, tәhlükәsizlik vә biokimyәvi xassәlәri
tәhlükәsizlik, kimyәvi vә bioloji xassәlәri

Sual: Malın xarici görünüşünә hansı göstәricilәr daxildir? (Çәki: 1)
rәng, sıxlıq vә әrimә temperaturu
sәthinin vәziyyәti, konsistensiyası vә donma temperaturu
dad, iy vә enerjivermә qabiliyyәti
forma, rәng vә sәthinin vәziyyәti
dad, iy vә qidalılıq dәyәri



Sual: Aşağıdakı hansı sırada identifikasiyanın üsullarının adları düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

kimyәvi, laboratoriya vә tәhlükәsizlik
tәhlükәsizlik, mikrobioloji vә histoloji
fizikikimyәvi, tәhlükәsizlik vә biokimyәvi
orqanoleptiki, biokimyәvi vә histoloji
mikrobioloji, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi

Sual: Aşağıdakı sıralardan hansında orqanoleptiki metodun üstünlüklәri göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

obyektivlik, tәkrar olunması, ölçü dәqiqliyi;
sadә, tez, çox baha olmayan;
subyektivlik,tәkrar olunması, dәqiqlik;
çox vaxt aparması, mürәkkәb olması, dәqiq olmaması.
az vaxt aparması, sadә vә dәqiq olmaması

Sual: Aşağıdakı sıralardan hansı ekoloji ekspertizaya aiddir? (Çәki: 1)
hazır mәhsulların xassәlәrinin әtraf mühitә tәsiri;
mәhsulun kimyәvi göstәrici ekspertizası;
mәhsulun baytarlıq tәhlukәsizliyinin ekspertizası;
mәhsulun sanitar – gigiyenik ekspertizası;
mәhsulun orqaleptiki göstәricilәrinin ekspertizası.

Sual: İnformasiya saxtalaşdırması zamanı hansı göstәricilәr dәyişdirilә bilmәz ? (Çәki: 1)
mәhsulun adı;
istehsal edildiyi ölkә;
mәhsulu istehsal edәn firma;
mәhsulun daşındığı nәqliyyat növü;
mәhsulun miqdarı.

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Orqanoleptiki metodun üstün cәhәtlәri: (Çәki: 1)
obyektivdir, tәkrarlanandır, sadәdir vә nәticәlәr tәkrarlanandır
sadәdir, әlverişlidir, tez başa çatandır vә ucuz başa gәlәndir
әlverişlidir, obyektivdir, tәkrarlanandır vә alınan nәticәlәr müqayisә edilәndir
tez başa çatandır, obyektivdir, alınan nәticәlәr müqayisә edilәndir vә tәkrarlanandır
әlverişlidir, sadәdir, tәkrarlanandır, gec başa çatandır vә başa gәlәndir



Sual: Ölçü metodunun üstün cәhәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
tez başa çatandır, ucuzdur, sadәdir, alınan nәticәlәr müqayisә edilәndir vә

tәkrarlanandır
ucuzdur, sadәdir, әlverişlidir vә alınan nәticәlәr yenidәn analiz olunmalıdır
obyektivdir, tәkrarlanandır, alınan nәticәlәr müqayisә edilәndir vә tәkrarlanandır
әlverişlidir, tez başa çatandır, sadәdir vә alınan nәticәlәr müqayisә edilmir
tәkrarlanandır, әlverişlidir, sadәdir, tez başa çatandır vә tәkrar edilmir

Sual: Test metodunun üstün cәhәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
tәkrarlanandır, tez başa çatandır, sadәdir vә alınan nәticәlәr müqayisә edilәndir
obyektivdir, tәkrarlanandır, alınan nәticәlәr tәkrarlanan vә müqayisә edilәndir
әlverişlidir, sadәdir, obyektivdir, tez başa çatandır vә tәkrar edilәndir
tez başa çatandır, әlverişlidir, tәkrarlanandır, alınan nәticәlәr tәkrarlanan vә

müqayisә edilәndir
sadәdir, әlverişlidir, tәkrarlanandır, obyektivdir vә alınan nәticәlәr müqayisә

edilәndir

Sual: Әmtәәşünastexnoloji metoddan hansı mәqsәd üçün istifadә olunur? (Çәki: 1)
texnoloji proseslәrdә istifadә olunan avadanlıqların keyfiyyәtini yoxlamaq
texnoloji proseslәrdә istifadә olunan xammalların yararlılıq dәrәcәsini tәyin etmәk
texnoloji proseslәrdә istifadә olunan xammalların mikrobioloji göstәricilәrini tәyin

etmәk
texnoloji proseslәrdә istifadә olunan xammalların fizikikimyәvi göstәricilәrini tәyin

etmәk
texnoloji proseslәrdә istifadә olunan xammalların orqanoleptiki vә tәhlükәsizlik

göstәricilәrini tәyin etmәk

Sual: Orqanoleptiki üsulla qiymәtlәndirilmә zamanı subyektivliyi aradan qaldırmaq üçün
hәyata keçirilәn tәdbirlәrin sayını göstәrin? (Çәki: 1)

2
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Sual: Fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri üzrә aparılan identifikasiya ekspertizası zamanı
seçilmiş göstәrilәr hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir? (Çәki: 1)

konkret növ üçün, eynicinsli qrup malların adının tipikliyi, alınmış nәticәlәrin
obyektivliyi, digәr metodla yoxlanması vә laboratoriyada tәkrarәn yoxlanılması

alınmış nәticәlәrin obyektivliyi, xarici vә daxili quruluşunun vәziyyәti, tәhlükәsizlik
göstәricilәrinin obyektivliyi

alınmış nәticәlәrin digәr metodlarla yoxlanılması, mikrobioloji göstәricilәrinin
obyektivliyi, eyni qrupa aid olan malların tipikliyi

alınmış nәticәlәrin laboratoriyada tәkrarәn yoxlanılması, orqanoleptiki
göstәricilәrinin dәqiqliyi, nәticәlәrin obyektivliyi

eynicinsli qruplara daxil olan malların tipikliyi, tәhlükәsizlik vә mikrobioloji



göstәricilәrinin dәqiqliyi, alınan nәticәlәrin obyektivliyi

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Saxtalaşdırmanın mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
malın saxlanma zamanı istehlak xassәlәrinin yüksәlmәsinә yönәlmiş fәaliyyәtdir
malın istehlakçıya daha keyfiyyәtli çatdırılmasına istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
qazanc mәqsәdilә istehlakçını aldatmağa istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
daha keyfiyyәtli mal istehsal edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәtdir
malın kәmiyyәtinin artırılmasına istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir

Sual: Saxtalaşdırmanın növlәrinin sayını göstәrin. (Çәki: 1)
4
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Sual: Kәmiyyәt saxtalaşdırılması nәdir? (Çәki: 1)
әsl (orijinal) malın müxtәlif növ yeyinti vә qeyriyeyinti әlavәlәrinin kömәyi ilә malın

orqanoleptiki göstәricilәrinin vә digәr xassәlәrnin dәyişmәsi ilә aparılan
saxtalaşdırmadır

әn qәdim saxtalaşdırma növü olub, dәqiq olmayan vә ya saxta ölçü vasitәlәri ilә
istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

istehlak xassәlәrinә vә bir neçә keyfiyyәt göstәricilәrinә görә satışda xeyli miqdarda
başqa qrup malların olmasından vә mәlum qrup imitatorun realizasiyasından

yalnız xarici әlamәtlәrinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә
qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

bir neçә әlamәtlәrinin saxlanılması ilә müxtәlif növdә vә adda әvәzedici ilә tam әvәz
edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

Sual: Qiymәt saxtalaşdırılması nәdir? (Çәki: 1)
әsl malın müxtәlif növ yeyinti vә qeyriyeyinti әlavәlәrinin kömәyi ilә resepturasını

pozaraq fizikikimyәvi göstәricilәrinin dәyişmәsi ilә aparılan saxtalaşdırmadır
bir vә ya bir neçә әlamәtlәrinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә

tam vә qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır
aşağı keyfiyyәtli malların yüksәk keyfiyyәtli mal qiymәti ilә vә ya kiçik ölçü

xarakteristikalı malların böyük ölçülü mal qiymәtinә satılması yolu ilә istehlakçıların
aldadılmasıdır



dәqiq olmayan vә ya saxta ölçü vasitәlәri ilә istehlakçıların aldadılması yolu ilә
hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

yalnız xarici әlamәtlәrinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә
qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

Sual: Mәlumat saxtalaşdırılması nәdir? (Çәki: 1)
istehlak xassәlәrinә vә bir neçә keyfiyyәt göstәricilәrinә görә hәyata keçirilәn

saxtalaşdırmadır
istehlak dәyәrinә vә yalnız orqanoleptiki göstәricilәrinә görә hәyata keçirilәn

saxtalaşdırmadır
bir vә ya bir neçә әlamәtlәrinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә

tam vә qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır
mal haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vasitәsilә istehlakçının

aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır
yalnız xarici әlamәtlәrinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә

qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

Sual: Kompleks saxtalaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
özündә iki vә daha çox saxta malların daxil olmasını xarakterizә edәn

saxtalaşdırmadır
özündә yalnız bir saxta malın daxil olmasını xarakterizә edәn saxtalaşdırmadır
özündә yalnız xarici әlamәtlәrinin saxlanılması vә qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata

keçirilәn saxtalaşdırmadır
aşağı keyfiyyәtli malların yüksәk keyfiyyәtli mal qiymәti ilә satılması yolu ilә hәyata

keçirilәn saxtalaşdırmadır
bir neçә әlamәtlәrinin saxlanılması ilә bir adda әvәzedici ilә qismәn әvәz edilmәsi

ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

Sual: Formalaşma yerindәn asılı olaraq kompleks saxtalaşdırma neçә yarımqrupa
bölünür? (Çәki: 1)
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Sual: Aşağıdakı hansı sırada formalaşma yerindәn asılı olaraq kompleks
saxtalaşdırmanın yarımqrupları düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

istehsal vә satışdan sonra
kimyәvi tәrkibi vә xassәsi
texnoloji vә satışqabağı
xammal vә istehsal
konsistensiya vә daxili quruşu

Sual: Mәhsulun qәbulu zamanı keyfiyyәt sertifikatının dәyişdirilmәsi aşkar olunmuşdur.
Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)



çeşid saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması
kәmiyyәt saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı informasiya saxtalaşdırmasına aid deyil? (Çәki: 1)
mәhsulun adı:
taxılın tәyinatı, sertifikatın dәyişdirilmәsi;
taxılın miqdarı, taxılın tәyinatı, taxılın keyfiyyәtinin tәdqiqinin laboratoriya nәticәlәri;
mәhsulun adı, taxılın miqdarı, taxılın ziyanvericilәrlә zәdәlmәsi, sertifikatın

dәyişdirilmәsi;
taxılın tәdqiqatını aparan laboratoriya nәticilәri, ştrix kodun dәyişdirilmәsi, gömrük

sәnәdlәrin dәyişdirilmәsi.

Sual: Mәnşәyinә görә әvәzedicilәr neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
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Sual: Orqanoleptiki göstәricilәr üzrә aparılan çeşid saxtalaşdırılması hansı göstәricilәrә
görә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

xarici görünüşü, rәngi, dadı, iyi, konsistensiyası vә daxili quruluşuna görә
daxili quruluşu, hәzm olunması, turşuluğuna vә yağlılığına görә
rәngi, dadı, iyi, özlülüyü, mәsamәliliyinә vә hәzm olunmasına görә
rәngi, iyi, enerjiliyi, dadına vә daxili quruluşuna görә
xarici görünüşü, enerji vә dadvermә qabiliyyәtinә görә

Sual: Malın istehsal olunduğu ölkә vә firma haqqında istehsalçıya yalan mәlumat
vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
informasiya
keyfiyyәt
kәmiyyәt
qiymәt

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Aşağıdakı hansı sırada keyfiyyәt saxtalaşdırması düzgün olaraq göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

bir vә ya bir neçә әlamәtinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә tam
vә ya qismәn әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

әsl malın (orijinal) müxtәlif yeyinti vә qeyriyeyinti әlavәlәrinin kömәyi ilә
resepturasını pozaraq fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyişmәsi ilә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırmadır

әsl malın (orijinal) müxtәlif növ yeyinti vә qeyriyeyinti әlavәlәrinin kömәyi ilә
resepturasını pozaraq orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrinin vә digәr xassәlәrnin
dәyişmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

yalnız xarici әlamәtinin saxlanılması ilә başqa növdә vә adda әvәzedici ilә qismәn
әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

bir neçә әlamәtinin saxlanılması ilә müxtәlif növdә vә adda әvәzedici ilә tam әvәz
edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

Sual: Sort dәyişmә nәdir? (Çәki: 1)
tәbii mәhsulları imitatorla әvәz etmәk yolu ilә alıcıları vә istehlakçıların

aldadılmasına istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
әla sortlu malları aşağı sortla әvәz etmәk yolu ilә alıcıları vә istehlakçıların

aldadılmasına istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
yüksәkkeyfiyyәtli malları aşağıkeyfiyyәtli әvәzedicilәrlә әvәz etmәk yolu ilә

istehlakçıların aldadılmasına istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
aşağıkeyfiyyәtli malları әla sorta qarışdırmaqla alıcıların aldadılmasına

istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir
aşağıkeyfiyyәtli malları aşağı sortlu malla qarışdırmaqla alıcıların aldadılmasına

istiqamәtlәndirilmiş fәaliyyәtdir

Sual: Mәnşәyinә görә әvәzedicilәr neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakı hansı sırada saxtalaşdırmanın növlәrinin adları düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

kompleks, informasiya, kәmiyyәt, markalanma, növ, qeydiyyat
kәmiyyәt, qiymәt, kompleks, partiya, qeydiyyat, növ
partiya, markalanma, kompleks, dad, iy, növ
keyfiyyәt, kәmiyyәt, sәnәd, rәng, partiya, markalanma
çeşid, keyfiyyәt, qiymәt, kompleks, informasiya, kәmiyyәt

Sual: Saxtalaşdırmanın obyektlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
xidmәtlәr, mallar, yol nişanları, markalanma, fizikihüquqi şәxslәr, milli sertifikatlar,

baş ekspertlәr



pul nişanәlәri, mallar, azad ekspertlәr, milli sertifikatlar, madditexniki sәnәdlәr,
madditexniki vәsait

xidmәtlәr, mallar, pul nişanәlәri, sәnәdlәr, tarixi faktlar, maliyә vә mühasibat
hesabları

sәnәdlәr, yol nişanları, pul nişanәlәri, milli sertifikatlar, hüquqi şәxslәr
yol nişanları, faktlar, texniki vә texnoloji sәnәdlәr, mәlumat sistemlәri, fiziki  hüquqi

şәxslәr

Sual: Mәlumat saxtalaşdırılması zamanı mal haqqında hansı göstәricilәr tәhrif olunmuş
halda verilir? (Çәki: 1)

malın adı, istehsal olunduğu ölkәnin adı, istehsal edәn şirkәt, malın orqanoleptiki vә
fizikikimyәvi göstәricilәri haqqında

malın poçt ünvanı, istehsal tarixi, istehsal edәn müәssisәnin ünvanı, malın
mikrobioloji vә tәhlükәsizlik göstәricilәri haqqında

malın saxlanma müddәti, saxlanma şәraiti, malın adı, malın fizikikimyәvi
göstәricilәri haqqında

malın orqanoleptiki vә fizikikimyәvi xassәlәri, malın istehsal tarixi, istehsal edәn
müәssisә haqqında

malın adı, istehsal olunduğu ölkәnin adı, istehsal edәn firma vә onun poçt ünvanı,
malın miqdarı, tәrkib hissәsi, malın saxlanma şәraiti vә müddәti haqqında

Sual: Çeşid saxtalaşdırılması zamanı istifadә edilәn әvәzedicilәr neçә növә ayrılır?
(Çәki: 1)

3
2
5
6
4

Sual: Әvәzedicilәrin növlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
mәnşәyinә, әlamәtlәrinin oxşarlığına vә sorta görә
dadına, iyinә, rәnginә vә әlamәtlәrin oxşarlığına görә
rәnginә, bәrkliyinә, mәnşәyinә vә әlamәtlәrin oxşarlığına görә
qablaşdırılmasına, formasına, iyinә vә orqanleptiki göstәricilәrinә görә
xarici görünüşünә, çeşidinә, formasına vә konsistensiyasına görә

Sual: Keyfiyyәt saxtalaşdırmasının әsas obyektini tәşkil edәn mәhsulları göstәrin. (Çәki:
1)

Vitaminlәrlә zәngin olan vә tәrkibindә karbohidrat az olan qida mәhsulları
Resepturası pozulmuş vә müxtәlif әlavәlәr edilmiş yeyinti mәhsulları
Yağlar, zülallarla zәngin olan vә tәrkibindә mineral maddәlәr azlıq tәşkil edәn qida

mәhsulları
Zülallar, mineral maddәlәrlә zәngin olan vә tәrkibindә vitaminlәr azlıq tәşkil edәn

yeyinti mәhsulları
Züllallar, yağlar vә mineral maddәlәrlә zәngin olan qida mәhsulları



Sual: Suyun әlavә edilmәsilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ saxtalaşdırmaya
aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
keyfiyyәt
informasiya
kәmiyyәt
kompleks

Sual: Dәyәrli komponentlәrin әvәzinә daha ucuz komponentlәrin әvәz edilmәsilә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

informasiya
çeşid
kәmiyyәt
qiymәt
keyfiyyәt

Sual: Tәbii mәhsulların bir hissәsinin imitatorlarla әvәz etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırmanın növünü göstәrin. (Çәki: 1)

kompleks
qiymәt
keyfiyyәt
çeşid
informasiya

Sual: Mәhsulun tamamilә vә qismәn yabançı (yad) әlavәlәrlә әvәz etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırmanın növünü göstәrin. (Çәki: 1)

kompleks
kәmiyyәt
keyfiyyәt
qiymәt
çeşid

Sual: Müxtәlif yeyinti әlavәlәrinin daxili edilmәsilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı
növ saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
qiymәt
keyfiyyәt
informasiya
kәmiyyәt

Sual: Malın brutto kütlәsinin çәkilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ
saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

kәmiyyәt
keyfiyyәt
qiymәt
informasiya



çeşid

Sual: Malın miqdarı vә tәrkib hissәsi haqqında istehlakçıya tәhrif olunmuş mәlumat
vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
informasiya
kәmiyyәt
keyfiyyәt
qiymәt

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çeşid saxtalaşdırılması düzgün olaraq göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

bir vә ya bir neçә әlamәtinin saxlanması ilә başqa növdә vә adda әvәzedicisi ilә tam
vә qismәn әvәz olunması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmada

yalnız bir әlamәtinin saxlanması ilә bir növdә vә adda әvәzedicisi ilә tam әvәz
olunması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmada

müxtәlif әlamәtlәrinin saxlanması ilә eyni növdә vә adda әvәzedicisi ilә qismәn әvәz
olunması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmada

bir neçә әlamәtlәrinin saxlanması ilә müxtәlif növdә vә adda әvәzedicisi ilә tam
әvәz olunması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmada

yalnız xarici әlamәtinin saxlanması ilә başqa növdә vә adda әvәzedicisi ilә qismәn
әvәz olunması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmada

Sual: Malların saxtalaşdırılması hansı şәraitin vacibliyinin olmasından irәli gәlir? (Çәki: 1)
istehlak dәyәrinә vә yalnız orqanoleptiki göstәricilәrinә görә satışda xeyli miqdarda

eyni qrup malların olmasından, malların keyfiyyәtcә növlәrә bölünmәsindәn mәlum
qrup әvәzedicilәrin realizәsi vә istehsal olunmasından

istehlak xassәlәrinә vә bir neçә keyiyyәt göstәricilәrinә görә satışda xeyli miqdarda
başqa mal qrupunun olmasından, malların keyfiyyәtcә sorta bölünmәsindәn vә mәlum
qrup imitatorun realizәsi vә istehsal olunmasından

istehlak xassәlәrinә vә fizikikimyәvi keyiyyәt göstәricilәrinә görә satışda oxşar mal
qrupunun olmasından, malların keyfiyyәtcә çeşidlәrә bölünmәsindәn vә mәlum qrup
әvәzedicilәrin realizәsi vә istehsal olunmasından

istehlak xassәlәrinә vә kimyәvibiokimyәvi keyiyyәt göstәricilәrinә görә satışda
oxşar mal qrupunun olmasından, malların keyfiyyәtcә qruplara bölünmәsindәn vә
mәlum qrup әvәzedicilәrin realizәsi vә istehsal olunmasından

xarici әlamәtlәrinә vә fizikikimyәvi keyiyyәt göstәricilәrinә görә satışda fәrqli mal
qrupunun olmasından, malların keyfiyyәtcә növlәrә bölünmәsindәn vә mәlum qrup



imitatorun realizәsi vә istehsal olunmasından

Sual: Malların keyfiyyәt saxtalaşdırılması hansı şәraitin vacibliyinin olmasından irәli
gәlir? (Çәki: 1)

istehlak dәyәrinә vә yalnız orqanoleptiki göstәricilәrinә görә satışda xeyli miqdarda
eyni qrup malların olmasından, malların keyfiyyәtcә növlәrә bölünmәsindәn vә mәlum
qrup әvәzedicilәrin realizә olunmasından

istehlak xassәlәrinә vә bir neçә keyfiyyәt göstәricilәrinә görә satışda xeyli miqdarda
başqa qrup malların olmasından, malların keyfiyyәtcә sorta bölünmәsindәn vә mәlum
qrup imitatorun realizә olunmasından

istehlak xassәlәrinә vә fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә satışda oxşar mal qrupunun
olmasından, malların keyfiyyәtcә çeşidlәrә bölünmәsindәn vә mәlum qrup
әvәzedicilәrin realizәsi vә istehsal olunmasından

satışda müxtәlif yeyinti boyalarının, konservantların, antioksitellәrin, müxtәlif yeyinti
boyaları üzrә qәbul olunmuş normativ qanunların fәliyyәt göstәrmәsi, әhaliyә malların
xassә vә keyfiyyәti haqqında yalan mәlumatın yayılmasının qarşısını alan qanunların
fәaliyyәt göstәrmәmәsi

xarici әlamәtlәrinә, fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә satışda fәrqli mal qrupunun
olmasından, malların keyfiyyәtcә növlәrә bölünmәsindәn vә mәlum qrup imitatorların
realizә olunmasından

Sual: Qiymәt saxtalaşdırılmasının hansı növ müxtәlifliyi fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
 saxtalaşdırılmış malların tәbii analoqları olan qiymәtlәrdәn yüksәk qiymәtlә satışı,

vaxt vә çәkidә aldatma zamanı
ölçü cihazlarının göstәricilәr şkalasının kifayәt qәdәr işıqlanmaması, malın ölçü

cihazlarının düzgün qoyulmaması zamanı
qabın kütlәsinin çәkilmәsi vә ondan markalanma göstәrilmiş brutto kütlәsini

çıxmaqla netto kütlәsinin verilmәsi zamanı
saxtalaşdırılmış malların üstünlük tәşkil edәn tәbii mallar üçün analoji olan qiymәtlәr

üzrә satışı, saxtalaşdırılmış malların tәbii analoqları olan qiymәtdәn aşağı qiymәtlә
satışı zamanı

aşağı keyfiyyәtli malların yüksәk keyfiyyәtli mal qiymәti ilә vә ya kiçik ölçülü malların
böyük ölçülü mal qiymәtinә satışı zamanı

Sual: Malın әlamәtlәrinә görә saxtalaşdırılması hansı göstәricilәr üzrә hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

qablaşdırma vә orqanoleptiki göstәricilәr üzrә
tara vә fizikikimyәvi göstәricilәr üzrә
xarici görünüşü vә dadvermә qabiliyyәtinә görә
 hәzm olunma vә enerjivermә qabiliyyәtinә görә
enerji vә dadvermә qabiliyyәtinә görә

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Taxıl dәnlәri birbirindәn hansı xarakterik әlamәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr? (Çәki: 1)
histoloji, botaniki vә bioloji xüsusiyyәtlәrinә görә
rәnginә, dadına vә kimyәvi tәrkibinә görә
zülalların, yağların vә karbohidratların miqdarına görә
 xarici görünüşünә, rәnginә vә ölçüsünә görә
dadına, iyinә vә konsistensiyasına görә

Sual: Taxıl dәnlәri üçün spesifik xüsusiyyәti göstәrin. (Çәki: 1)
dәnin orqanoleptiki vә fizikikimyәvi göstәricilәri
1000 әdәd dәnin kütlәsi
dәnin orqanoleptiki göstәricilәri
dәnin fizikikimyәvi göstәricilәri
dәnin saxlanma şәraiti

Sual: Yumşaq buğda dәni sinif identifikasiya göstәricisinә görә neçә sinfә bölünür?
(Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Bәrk buğda dәni sinif identifikasiya göstәricisinә görә neçә sinfә bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Taxıl dәnlәrinin saxtalaşdırılması hansı saxtalaşdırma yolu ilә hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

keyfiyyәt, çeşid, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi göstәricilәrini saxtalaşdırmaqla
mәlumat, çeşid vә fizikikimyәvi göstәricilәrini saxtalaşdırmaqla
keyfiyyәt, çeşid, iy vә orqanoleptiki göstәricilәrini saxtalaşdırmaqla
 kәmiyyәt, keyfiyyәt, dad vә xarici görünüşünü saxtalaşdırmaqla
çeşid, kәmiyyәt, mәlumat vә keyfiyyәtini saxtalaşdırmaqla

Sual: Çeşid yolu ilә saxtalaşdırılmış düyünü hansı göstәricilәrinә görә ayırd etmәk olar?
(Çәki: 1)

şüşәvariliyinә, dәnin natura kütlәsinin miqdarına vә dәnin tәrkibindә olan zülalların
miqdarına görә



dәnin zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmәsinә, 1000 әdәd dәnin kütlәsinә vә suvaşqanlığın
miqdarına görә

dәnin qәhvәyi rәngli olmasına, dәnin tәrkibindә olan zülalların vә karbohidratların
miqdarına görә

dәnin natura kütlәsinә, dәnin qәhvәyi rәngli olmasına vә zibil qarışığının miqdarına
görә

1000 әdәd dәnin kütlәsinә, dәnin açıq sarı rәngli olmasına vә kәnar qarışıqların
miqdarına görә

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Saxtalaşdırılmış taxıl dәnlәrini aşkar etmәk üçün istifadә edilәn metodlar
hansılardır? (Çәki: 1)

tәhlükәsizlik, kimyәvi vә biokimyәvi
mikrobioloji, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
texniki, mikrobioloji vә sensor
orqanoleptiki, texniki vә fizikikimyәvi
fizikikimyәvi, ekspert vә biokimyәvi

Sual: Aşağıdakı hansı sırada taxıl dәnlәrinin keyfiyyәt saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

bәrk buğda dәni ilә yumşaq buğda dәninin fuzarioz xәstәliyi ilә yoluxmuş vә
zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmiş dәnlәr әlavә etmәklә aparılan saxtalaşdırma

malın standart mövcud parametrlәrindәn fәrqli vә hәmçinin aşağı keyfiyyәtli dәnlәrlә
әvәz etmәklә aparılan saxtalaşdırma

taxıl dәnlәrinә bir sıra qarışıqların, yad maddәlәrin, fuzarioz xәstәliyi ilә yoluxmuş vә
zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmiş dәnlәr әlavә etmәklә aparılan saxtalaşdırma

taxıl dәnlәrinә bir sıra qarışıqların, yad maddәlәrin, әla sort yumşaq buğda vә
zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmiş dәnlәr әlavә etmәklә aparılan saxtalaşdırma

yumşaq buğda dәni ilә bәrk buğda dәninin birbiri ilә qarışdırmaqla, hәmçinin
xәstәliyә yoluxmuş buğda dәnlәri әlavә etmәklә aparılan saxtalaşdırma

Sual: Çeşid yolu ilә saxtalaşdırılmış buğda dәnini hansı göstәricilәrinә görә ayırd etmәk
olar? (Çәki: 1)

1000 әdәd dәnin kütlәsinә, şüşәvariliyinә, hәzm olunmasına vә natura kütlәsinin
miqdarına görә

dәnin zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmәsinә, natura kütlәsinin miqdarına vә dәnin
tәrkibindә olan karbohidratların miqdarına görә

şüşәvariliyinә, dәnin natura kütlәsinin miqdarına, suvaşqanlığın miqdarına vә
keyfiyyәtinә görә



dәnin natura kütlәsinә, şüşәvariliyinә, zülalların vә endospermin miqdarına görә
 suvaşqanlığına, dәnin natura kütlәsinә, karbohidrat vә mineral maddәlәrin

miqdarına görә

Sual: Aşağıdakı hansı sırada taxıl dәnlәrinin çeşid saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

bәrk buğda dәni ilә yumşaq buğda dәninin qida üçün istifadә olunan buğda dәnlәri
ilә eyni zamanda zәrәrvericilәrlә zәdәlәnmiş dәnlәr әlavә etmәklә aparılan
saxtalaşdırma

bәrk buğda dәni ilә yumşaq buğda dәninin yem üçün istifadә olunan buğda dәnlәri
ilә eyni zamanda aşağı keyfiyyәtli dәnlәrlә әvәz etmәklә aparılan saxtalaşdırma

yumşaq buğda dәni ilә bәrk buğda dәninin birbiri ilә qarışdırmaqla, hәmçinin
xәstәliyә yoluxmuş buğda dәnlәri әlavә etmәklә aparılan saxtalaşdırma

malın standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli vә hәmçinin aşağı keyfiyyәtli dәnlәrlә
әvәz etmәklә aparılan saxtalaşdırma

malın keyfiyyәti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vә eyni zamanda malı müşahidә
edәn sәnәdlәr haqqında yalan mәlumat vermәklә aparılan saxtalaşdırma

Sual: Aşağıdakı hansı sırada bәrk buğda dәninә xas olan әsas identifikasiya göstәricilәri
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

sünbülü yaxşı inkişaf etmiş, qılçıqları uzun, dәnlәri yumurtavari, uzunsov formalı
olub, somatik hüceyrәlәrindә 46 xromosom vardır

sünbülsüz, qılçıqları әyilmiş, dәnlәri uzunsov, sünbülün saqqalcığı inkişaf etmiş vә
somatik hüceyrәlәrindә 42 xromosom vardır

sünbülü boş, qılçıqları qısa, dәni yumru olub, saqqalcığı yaxşı inkişaf etmiş vә
somatik hüceyrәlәrindә 42 xromosom vardır

sünbülü dolu, qılçıqları uzun, dәnlәri uzunsov, sünbülün saqqalcığı zәif inkişaf
etmişdir vә somatik hüceyrәlәrindә 28 xromosom vardır

sünbülü uzun, dәnlәri uzunsov, dairәvi olub, dәnin uc hissәsindә saqqalcıq aydın
görünür vә somatik hüceyrәlәrindә 48 xromosom vardır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada yumşaq buğda dәninә xas olan әsas identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

sünbülü uzun, dәnlәri uzunsov, dairәvi olub, dәnin uc hissәsindә saqqalcıq aydın
görünür vә somatik hüceyrәlәrindә 48 xromosom vardır

sünbülü boş, qılçıqları qısa, dәnlәri oval, uzunsov, çәllәyәbәnzәr olub, dәnin uc
hissәsindә gözcük vә saqqalcıq aydın görünür vә somatik hüceyrәlәrindә 42
xromosom vardır

sünbülü dolu, qılçıqları uzun, dәnlәri uzunsov, sarı olub, saqqalcıq zәif inkişaf
etmişdir vә somatik hüceyrәlәrindә 28 xromosom vardır

sünbülsüz, qılçıqları әyilmiş, dәnlәri uzunsov, yumru formada olub, saqqalcıq inkişaf
etmiş vә somatik hüceyrәlәrindә 46 xromosom vardır

sünbülü yaxşı inkişaf etmiş, qılçıqları uzun, dәnlәri yumurtavari, uzunsov olub,
somatik hüceyrәlәrindә 23 cüt xromosom vardır

Sual: Buğda dәni digәr taxıl dәnlәrindәn hansı xüsusiyyәtinә görә tip vә yarımtiplәrә
bölünür? (Çәki: 1)

fizioloji vә morfoloji



texnoloji vә morfoloji
sitoloji vә botaniki
botaniki vә bioloji
bioloji vә histoloji

Sual: Aşağıdakı hansı sırada qarabaşaq vә darı dәnlәri üçün spesifik identifikasiya
göstәricisi olan 1000 әdәd dәnin kütlәsi düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

25 – 30 vә 45 – 50q
20 – 25 vә 35 – 45q
18 – 20 vә 4 – 7q
8 – 18 vә 20 – 30q
20 – 35 vә 30 – 40q

Sual: Taxıl dәnlәrinin orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertiza zamanı
hansı mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

taxıl növlәrinin, taxılın sinif vә tiplәrinin quruluşunun vә saxtalaşdırılmış taxıl
dәnlәrinin orqanoleptiki göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

taxıl növlәrinin, sinif vә tiplәrinin kimyәvi tәrkibinin vә saxtalaşdırılmış taxıl dәnlәrinin
fizikikimyәvi göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

taxıl növlәrinin, sinif vә tiplәrinin saxlanma şәraitinin vә saxlanma zamanı tәrkibindә
baş verәn dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi

taxıl növlәrinin, sinif vә tiplәrinin anatomik quruluşunun vә saxtalaşdırılmış taxıl
dәnlәrinin tәhlükәsizlik göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

 taxıl növlәrinin, sinif vә tiplәrinin eynilәşdirilmәsinin tәyin edilmәsinin vә
saxtalaşdırılmış taxıl dәnlәrinin tәyin edilmәsinin üsul vә metodlarının öyrәnilmәsi

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı taxılın çeşid saxtalaşdırılmasını tәyin etmir? (Çәki:
1)

kleykovinin miqdarı, süsәvsrilik, natura çәkisi, cücәrmiş dәnlәrin miqdarı;
natura çәkisi, çәhrayı dәnlәrin vә zibil qarışıqlarının olması;
natura çәkisi, dәn qarışığının, cücәrmiş vә xırda dәnlәrin olması;
taxılın tipi, xarab olmuş zәdәlmiş, cücәrmiş dәnlәrin miqdarı;
dәn qarışığının, zәdәlәnmiş dәnlәrin, taxıl böcәklәrinin olması vә natura çәkisi.

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada buğda vә arpa dәnlәri üçün spesifik identifikasiya
göstәricisi olan 1000 әdәd dәnin kütlәsi düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)



45 – 50 vә 55 – 60q
30 – 40 vә 35 – 45q
20 – 25 vә 30 – 40q
20 – 30 vә 18 – 20q
35 – 45 vә 15 – 25q

Sual: Aşağıdakı hansı sırada düyü vә yulaf dәnlәri üçün spesifik identifikasiya göstәricisi
olan 1000 әdәd dәnin kütlәsi düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

15 – 30 vә 25 – 35q
4 – 7 vә 8 – 18q
 20 – 25 vә 20 – 30q
18 – 20 vә 20 – 25q
30 – 40 vә 35 – 45q

Sual: Aşağıdakı hansı sırada taxıl dәnlәrinin kәmiyyәt saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

malın normadan fәrqli olaraq orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәri haqqında tәhrif
olunmuş mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

malın son hәddindәn kәnar çıxma vә malın fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri
haqqında yalan mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

malın orqanoleptiki vә fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri haqqında tәhrif olunmuş
mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

malın çәkisini, hәcmini vә erqonomik xassәlәrini dәyişdirmәklә, istehlakçının
aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

malın normadan vә son hәddәn yol verilәn parametrlәrdәn kәnara çıxma hesabına,
istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Aşağıdakı hansı sırada taxıl dәnlәrinin mәlumat saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

malın kimyәvi tәrkibi vә orqanoleptiki göstәricilәri haqqında yalan vә tәhrif olunmuş
mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması
yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

malın çәkisi, hәcmi vә orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәri haqqında tәhrif olunmuş
mәlumat vermәklә, hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

 malın normadan fәrqli olaraq fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri haqqında yalan vә
tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә, istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

malın çәkisini, hәcmini vә erqonomik xassәlәrini dәyişdirmәklә, istehlakçının
aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Aşağıdakı hansı sırada buğda ununun fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

yuyulan kleykovinin olmaması
suda hәll olan hemisellülozanın miqdarının çoxluğu



kleykovinin dartınma qabiliyyәtinin olmaması
unun bozumtulağ vә ya bozumtulkrem rәngindә olması
suda hәll olan hemiselülozanın miqdarının azlığı vә yaxşı yuyulan kleykovinin

olması

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Forma vә quruluşundan asılı olaraq arpa yarması neçә növdә istehsal olunur?
(Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Perlova yarması ölçülәrinә görә neçә nömrәdә buraxılır? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Arpa yarması ölçülәrinә görә neçә nömrәdә buraxılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Mannı yarması dәnin hansı hissәsindәn ibarәtdir vә neçә markada buraxılır? (Çәki:
1)

dәnin rüşeym hissәsindәn vә 3 markada
dәnin endosperm hissәsindәn vә 3 markada
dәnin qabıq hissәsindәn vә 5 markada
dәnin aleyron hissәsindәn vә 4 markada
dәnin qılaf hissәsindәn vә 2 markada



Sual: Aşağıdakı hansı sırada M markalı mannı yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yarımşüşәvari, ağ rәngli, parıltılı olan, toxum tәbәqәsi ilә örtülü, gec bişәndir vә bәrk
konsistensiyalıdır

yumru ağ rәngdә, parıltılı olmayan, un tәbәqәsi ilә örtülü, tez bişәndir vә bircinsli
konsistensiyalıdır

şüşәvari, boz rәngdә, parıltılı, un tәbәqәsi ilә örtülü, gec bişәndir vә yumşaq
konsistensiyalıdır

şar formalı, sarı rәngdә parlaq, sellüloza tәbәqәsi ilә örtülü, tez bişәndir vә bәrk
konsistensiyalıdır

dairәvi formalı, qәhvәyi rәngdә, parıltılı, nişasta tәbәqәsi ilә örtülü, tez bişәndir vә
bircinsli konsistensiyalıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada T markalı mannı yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

 yarımşüşәvari, küt künclü, ağ rәngli vә parıltılıdır
dairәvi formalı, iti künclü, boz rәngli vә tez bişәndir
şüşәvari, iti künclü, sarı rәngli vә yarımparıltılıdır
şar formalı, ağ rәngli, parıltılı, tez bişәn vә bәrk konsistensiyalıdır
 şüşәvari, dörd künclü, ağ rәngli, gec bişәn vә yumşaq konsistensiyalıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada MT markalı mannı yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

şüşәvari, ağrәngli, parıltılı, tez bişәn vә müxtәlif quruluşa malikdir
şar formalı, boz rәngli, iti künclü vә tez bişәndir
yarımşüşәvari, sarı rәngli, dörd künclü, gec bişәndir vә yumşaq konsistensiyaya

malikdir
ağ, sarıyaçalan rәngdә vә müxtәlif quruluşa malikdir
 boz, sarıyaçalan rәngdә vә bircinsli quruluşa malikdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada yastılaşdırılmış vәlәmir yarmasının әla vә 1ci sortunun
fәrqlәndirici identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

doğranmış halda buxara verilmәklә cilalanır vә ayırıcı separatordan keçirilәrәk
yastılaşmış halda buraxılır

doğranmamış halda buxara verilmәklә cilalanır vә dişli vallı aparatdan keçirilәrәk
yastılaşmış halda buraxılır

doğranmamış vәlәmir yarmasının buxara verib, nazik valdan keçirilәrәk yastılaşmış
halda buraxılır vә ağ rәngdә sarıya çalandır

buxara verilib qurudulmuş çiçәk qişasından, toxum vә aleyron tәbәqәsindәn azad
olunmuş bütöv vә oval formada buraxılır

rüşeymdәn tamamilә, meyvә vә toxum qılafından azad edilmiş, cilalanmış, açıq sarı
vә oval formada buraxılır

Sual: İdentifikasiya göstәricilәri üzrә aparılan ekspertiza zamanı әsasәn yarmalarda
hansı göstәricilәr tәyin edilir? (Çәki: 1)

nüvәnin miqdarı
kәnar qarışıqların miqdarı



rütubәtliyi
 sortu
rәngi

Sual: Yarmaların sortu әsasәn hansı maddәlәrin miqdarına görә müәyyәn olunur? (Çәki:
1)

keyfiyyәtli yarma sortlarının növünә görә
kәnar qarışıqların miqdarına görә
tam dәyәrli zülalların miqdarına görә
keyfiyyәtli dәnin miqdarına görә
keyfiyyәtli nüvәnin miqdarına görә

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çeşid saxtalaşdırılması düzgün olaraq göstәrilmişdir?
(Çәki: 1)

yumşaq buğdadan alınmış yarma ilә bәrk buğdadan alınmış yarmanı birbirinә
qarışdırmaqla vә hәmçinin xәstәliyә yoluxmuş yarma dәnlәri әlavә etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma

müxtәlif kәnar, mineral qarışıqların, hәmçinin alaq bitkilәrinin toxumundan ibarәt
zibil qarışıqlarının yüksәk sortlu yarma sortuna әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

yarmanın müxtәlif çeşid vә növlәrinin birbiri ilә, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli yarma
sortlarının aşağı keyfiyyәtli yarma sortları ilә әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

yarmanın müxtәlif çeşidlәrinә mineral üzvi qarışıqların, hәmçinin xarab olmuş yarma
dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

yarmanın müxtәlif çeşidlәrinә nüvәlәri zәdәlәnmiş yarma dәnlәri vә cilalanmış
dәnlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Aşağıdakı hansı sırada yarmanın keyfiyyәt saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yarmanın müxtәlif çeşid vә növlәrinin birbiri ilә, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli yarma
sortlarının aşağı keyfiyyәtli yarma sortları ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan
saxtalaşdırmadır

yarma mәhsullarına müxtәlif kәnar, mineral, üzvi qarışıqların, hәmçinin xarab olmuş
yarma dәnlәri, nüvәlәri zәdәlәnmiş yarma dәnlәri vә cilalanmış dәnlәr әlavә etmәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

yarmanın müxtәlif növlәrinә nüvәlәri zәdәlәnmiş yarma dәnlәri vә cilalanmış dәnlәr
әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır

yarmanın müxtәlif növlәrinin birbiri ilә, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli yarma sortlarının
aşağı keyfiyyәtli yarma sortları ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan saxtalaşdırmadır

cilalanmış yüksәk keyfiyyәtli yarma növlәrinin digәr cilalanmamış vә xırdalanmamış
yarma növlәrinin birbiri ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan saxtalaşdırmadır

Sual: Keyfiyyәt saxtalaşdırılması yolu ilә saxtalaşdırılmış yarmanı hansı metodla
müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)

biokimyәvi vә fizikikimyәvi
test vә ölçü
ölçü vә әmtәәşünastexnoloji



fizikikimyәv vә test
orqanoleptiki vә fizikikimyәv

Sual: Aşağıdakı hansı sırada yarmanın kәmiyyәt saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

malın standart ölçü parametrlәrindәn fәrqli olaraq aparılan saxtalaşdırmadır
malın keyfiyyәti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşdırmadır
yarmanın müxtәlif çeşidlәrinә kәnar, mineral, üzvi qarışıqların, hәmçinin xarab

olmuş yarma dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmadır
yarmanın müxtәlif növlәrinin birbiri ilә, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli yarma sortlarının

aşağı keyfiyyәtli yarma sortları ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan saxtalaşdırmadır
yarma mәhsullarına müxtәlif kәnar, mineral, üzvi qarışıqların, hәmçinin nüvәlәri

zәdәlәnmiş yarma dәnlәri vә cilalanmış dәnlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırmadır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada yarmanın mәlumat saxtalaşdırılması düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yarmanın müxtәlif növlәrinin, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli yarma sortlarının aşağı
keyfiyyәtli yarma sortları ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan saxtalaşdırmadır

yarma mәhsullarına müxtәlif kәnar, mineral, üzvi qarışıqların, hәmçinin nüvәlәri
zәdәlәnmiş yarma dәnlәri vә cilalanmış dәnlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırmadır

malın keyfiyyәti haqqında yalan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırmadır

malın keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırmadır

malın standart ölçü parametrlәrindәn fәrqli olaraq, yalan mәlumat vermәklә aparılan
saxtalaşdırmadır

Sual: Yarmanın keyfiyyәt saxtalaşdırılmasını hansı metoddan istifadә etmәklә müәyyәn
etmәk olar? (Çәki: 1)

biokimyәvi vә fizikikimyәvi
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
fizikikimyәvi vә kimyәvi
tәhlükәsizlik vә mikrobioloji
bioloji vә orqanoleptiki

Sual: Orqanoleptiki metoddan istifadә etmәklә yarmada hansı göstәricilәr tәyin edilir?
(Çәki: 1)

әmtәә sortu, dadı, iyi, nüvәlәrin zәdәlәnmәsi vә külün miqdarı
iyi, dadı, xarici görünüşü, mineral qarışıqların vә külün miqdarı
әmtәә sortu, iyi, dadı, turşuluğu vә keyfiyyәtli nüvәnin miqdarı
dadı, iyi, sәthinin vәziyyәti, çeşidi vә turşuluğu
xarici görünüşü, dadı, iyi, әmtәә sortu vә keyfiyyәtilә nüvәnin miqdarı

Sual: Yarmanın kәmiyyәt saxtalaşdırılmasını hansı üsuldan istifadә etmәklә tәyin etmәk



olar? (Çәki: 1)
orqanoleptiki göstәricilәri tәyin etmәklә
fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinә görә
informasiya mәnbәlәrindәn istifadә etmәklә
keyfiyyәtli nüvәnin miqdarını tәyin etmәklә
xüsusi çәki tәrәzilәrindәn istifadә etmәklә

Sual: Yarmanın emalı vә miqdarı haqqında istehlakçıya tәhrif olunmuş mәlumat
vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
qiymәt
keyfiyyәt
kәmiyyәt
informasiya

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Poltava yarması ölçülәrinә görә neçә nömrәdә buraxılır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Qarabaşaq yarması neçә çeşiddә istehsal olunur? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 1, 2 vә 3 №li arpa yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

meyvәtoxum qılafından tamamilә azad edilmiş, dairәvi formalı, әn xırda hissәlәrә
bölünmüş nüvәdәn ibarәt vә qismәn cilalanmış olur

rüşüym vә aleyron tәbәqәsindәn tәmizlәnmiş nüvәdәn ibarәt, oval formalı, bәrabәr
forma vә hәcmdә xırdalanmış arpa yarmasında vә yaxşı cilalanmış olur

çiçәk vә toxum qılafından tәmizlәnmiş nüvәdәn ibarәt, oval vә dairәvi formalı, orta



böyüklükdә kiçik doğranmış arpa yarmasıdır vә cilalanmır
toxum qişasından qismәn, çiçәk vә meyvә qılafından tamamilә azad edilmiş, eyni

forma vә hәcmdә xırdalanmış buğda yarmasıdır vә cilalanır
çiçәk qişasından tamamilә, meyvә toxumundan qismәn azad edilmiş, müxtәlif forma

vә hәcmdә xırdalanmış arpadan ibarәt vә perlovadan fәrqli olaraq cilalanmır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada cilalanmış vәlәmir yarmasının әla sortunun fәrqlәndirici
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

buxara verilib qurudulmuş çiçәk qişasından, üzәrindә olan tüklü hissәciklәrdәn azad
olunmuş dәndәn ibarәt, üzü ağ rәngdә, sarıya vә boza çalandır, nüvәnin konsistensiysı
yumşaqdır

doğranmamış halda buxara verilib qurudulmuş toxum qişasından vә aleyron
tәbәqәsindәn azad olunmuş dәndәn ibarәt, üzü boz rәngdә, sarıya vә boza çalandır,
nüvәnin konsistensiysı bәrkdir

çiçәk qişasından tamamilә, meyvә vә toxum qılafından qismәn azad edilmiş, oval vә
dairәvi formalı, orta böyüklükdә kiçik doğranmış vәlәmir yarmasıdır vә qismәn
cilalanmış olur

buxara verilib qurudulmuş çiçәk qişasından, aleyron tәbәqәsindәn azad olunmuş
dәndәn ibarәt, ağ rәngdә, oval vә dairәvi formalı, bәrabәr forma vә hәcmdә
xırdalanmış vәlәmir yarmasıdır vә cilalanmış olur

doğranmış halda buxara verilib qurudulmuş meyvә qişasından, çiçәk vә toxum
qılafından azad olunmuş dәndәn ibarәt olub, oval formalı müxtәlif hәcmdә xırdalanmış
vәlәmir yarmasıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada vәlәmir lopasının (Herkules) fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

doğranmamış halda buxara verilmәklә cilalanır vә dişli vallı aparatdan keçirilәrәk
yastılaşmış halda buraxılır

doğranmamış vәlәmir yarmasının buxara verib, nazik valdan keçirilәrәk, sonra
qurudulmasından alınır vә ağ rәngdә sarıya çalandır

doğranmış vәlәmir yarmasının buxara verib, qalın valdan keçirilәrәk sonra
qurudulmasından alınır vә boz rәngli, konsistensiyası yumşaqdır

 xırda cilalanmış әla sort vәlәmir kәnar qarışıqlardan tәmizlәnir, tәzyiq altında
buxara verilmәklә emal edilir vә ağ rәngli, konsistensiyası bәrkdir

buxara verilib qurudulmuş çiçәk qişasından, toxum vә aleyron tәbәqәsindәn azad
olunmuş dәndәn ibarәt olub, ağ rәngli, konsistensiyası yumşaqdır

Sual: Mәlumat saxtalaşdırılması yolu ilә saxtalaşdırılmış yarmanı hansı üsulla tәyin
etmәk olar? (Çәki: 1)

xüsusi orqanoleptiki metodlardan istifadә etmәklә
xüsusi çәki tәrәzilәrindәn istifadә etmәklә
xüsusi metodlardan istifadә etmәklә
xüsusi fizikikimyәvi metodlardan istifadә etmәklә
xüsusi test vә ölçü metodlarından istifadә etmәklә

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış yarma mәhsullarında hansı göstәricilәr haqqında
tәhrif olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın tәrkibi, sortu, növü vә keyfiyyәti



malın sertifikasiyası, çeşidi, növü vә sortu
malın miqdarı, çәkisi, ölçüsü vә tәrkibi
malın adları, emalı, miqdarı vә sertifikasiyası
malın emalı, növü, çәkisi vә ölçüsü

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 3 vә 4№ li Poltava yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rüşeymdәn tamamilә, toxum, meyvә qılafından qismәn azad edilmiş, cilalanmış,
yumru şar formalı vә müxtәlif hәcmdә xırdalanmış buğda yarmasıdır

çiçәk qişasından qismәn, toxum, meyvә qılafından tam azad edilmiş, oval formalı,
müxtәlif hәcmdә xırdalanmış vәlәmir yarmasıdır

toxum qılafından tamamilә, çiçәk qişasından qismәn azad edilmiş, pardaxlanmış,
ovalşәkilli, müxtәlif hәcmdә xırdalanmış arpa yarmasıdır

meyvә qılafından qismәn, toxum qılafından tam azad edilmiş, dairәvi formalı, eyni
hәcmdә xırdalanmış buğda yarmasıdır

rüşeymdәn tamamilә, toxum vә maya qılafından isә qismәn azad edilmiş,
cilalanmış, şar formada

Sual: Aşağıda göstәrilәn üsullardan hansı makaron keyfiyyәtinin saxtalaşdırılmasına aid
deyil ? (Çәki: 1)

tәrkibindә suyun miqdarının artırılması;
başqa sort ununun әlavә edilmәsi:
boya maddәlәrinin әlavә olunması;
çәkisinin azalması;
yeyinti әlavәlәrinin una qarışdırılması.

Sual: Aşağıdakı göstәrilәn üsullardan hansı çörәk vә çörәkbulka mәmulatının çeşid
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çörәkbulka mәmulatın bir növünün başqa növlә dәyişdirilmәsi;
unun sortunun dәyişdirilmәsi;
konservantların әlavә edimәsi;
resepturada göstәrilәn әlavәlәrin miqdarının azalması;
çәkinin azalması.

Sual: Fizikikimyәvi metoddan istifadә etmәklә saxtalaşdırılmış yarmada hansı
göstәricilәr tәyin edilir? (Çәki: 1)

mineral qarışıqların vә külün miqdarı
dadı vә kәnar qarışıqların miqdarı
iyi, dadı vә mineral qarışıqların miqdarı
turşuluğu, әmtәә sortu vә keyfiyyәtli nüvәnin miqdarı
dadı, turşuluğu vә keyfiyyәtli nüvәnin miqdarı

Sual: Malın sertifikasiyasını әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma hansı növ
saxtalaşdırmaya aiddir? (Çәki: 1)

kәmiyyәt
informasiya



keyfiyyәt
qiymәt
kompleks

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada saxtalaşdırılmış vә eynilәşdirilmiş yarmaların orijinallığını
müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertizanın әsas mәqsәdlәri düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yarma növlәrinin tәrkib xüsusiyyәtinin, yarma sortlarının vә markalarının
identifikasiya göstәricilәrinin öyrәnilmәsi vә mәlumat saxtalaşmasını müәyyәn etmәk

yarma növlәrinin identifikasiya göstәricilәrini, yarma sortlarının vә markalarının
xassәlәrini öyrәnmәk vә kәmiyyәt saxtalaşmasını müәyyәn etmәk

yarma növlәrinin identifikasiya göstәricilәrini, yarma sortlarının vә markalarının
identifikasiyası, yarmaların saxtalaşdırılmasının üsulları vә tәyini metodları

yarma növlәrinin tәrkibinin identifikasiyası, yarma sortlarının vә markalarının
identifikasiyası, yarmaların çeşid saxtalaşmasını müәyyәn etmәk

yarma növlәrinin bioloji xüsusiyyәtlәrini, yarma sortlarının tәrkibini vә keyfiyyәt
saxtalaşmasını müәyyәn etmәk

Sual: Aşağıdakı hansı sırada müxtәlif yarma növlәrinin birbirindәn tam fәrqli cәhәtlәri
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

yalnız qidalılq dәyәrinә, nişasta dәnәlәrinin formasına, rәnginә vә identifikasiya
göstәricilәrinә görә

yalnız xarici әlamәtlәrinә, nişasta dәnәlәrinin formasına, ölçüsünә vә identifikasiya
göstәricilәrinә görә

yalnız morfoloji әlamәtlәrinә, xlorofil dәnәlәrinin formasına, ölçüsünә vә
identifikasiya göstәricilәrinә görә

yalnız xarici әlamәtlәrinә, xlorofil dәnәlәrinin formasına, ölçüsünә vә orqanoleptiki
göstәricilәrinә görә

xarci vә daxili әlamәtlәrinә, nişasta dәnәlәrinin formasına, ölçüsünә vә fizikikimyәvi
göstәricilәrinә görә

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 1№ li Poltava yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rüşeymdәn tamamilә vә meyvә vә toxum qılafından qismәn azad edilmiş, dairәvi
formalı, xırda hissәlәrә bölünmüş nüvәdәn ibarәtdir vә qismәn cilalanmış olur

toxum meyvә qılafından qismәn vә rüşeymdәn tamamilә azad edilmiş, cilalanmış,
açıq sarı, oval formalıdır

buğda dәninin emalı nәticәsindә toxum meyvә qılafından qismәn vә rüşeymdәn



azad edilmiş, bütöv, xırdalanmış, cilalanmış vә oval formalıdır
toxum meyvә qılafından qismәn vә rüşeymdәn tamamilә azad edilmiş, düzbucaqlı

formalı vә iri hissәlәrә bölünmüş nüvәdәn ibarәtdir
dәninin forması yumru, ağ rәngli, parıltılı olmayan, un tәbәqәsi ilә örtülü, tez bişәn

vә bircinsli konsistensiyalıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 2№ li Poltava yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

çiçәk qılafından tamamilә, meyvә vә toxum qılafından qismәn azad edilmiş,
cilalanmış, yumru şar formalı vә müxtәlif hәcmli buğda yarmasıdır

toxum qılafından tamamilә, meyvә vә çiçәk qılafından qismәn azad edilmiş, dairәvi
formalı, irixırda hissәlәrә bölünmüş nüvәdәn ibarәtdir

çiçәk qılafından qismәn, meyvә vә toxum qılafından tam azad edilmiş, oval formalı,
müxtәlif hәcmdә xırdalanmış buğda yarmasıdır

toxum, meyvә qılafından qismәn, rüşeymdәn tamamilә azad edilmiş, cilalanmış,
açıq sarı, oval formalı, xırdalanmış buğda dәninin hissәciklәrindәn ibarәtdir

rüşeymdәn tamamilә, toxum, meyvә qılafından qismәn azad edilmiş, dairәvi formalı,
xırda hissәlәrә bölünmüş nüvәdәn ibarәtdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada cilalanmış buğda yarmasının fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

meyvә vә toxum qılafından, rüşeymdәn tamamilә azad edilmiş vә bütöv cilalanmış
buğda yarmasıdır

rüşeymdәn tamamilә, çiçәk vә toxum qılafından azad edilmiş, dairәvi formada vә әn
xırda hissәlәrә bölünmüş nüvәdәn ibarәtdir

meyvәtoxum qılafından qismәn, rüşeymdәn tamamilә azad edilmiş, oval formalı vә
xırdalanmış buğda dәninin hissәciklәrindәn ibarәtdir

çiçәk qişasından tamamilә, meyvә vә toxum qılafından, rüşeymdәn qismәn azad
edilmiş nüvәdәn ibarәtdir

rüşeymdәn tamamilә, meyvә vә toxum qılafından qismәn azad edilmiş, vә müxtәlif
hәcmdә xırdalanmış buğda yarmasıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada vәlәmir lopasının (Tolokno) fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

doğranmamış halda buxara verilmәklә cilalanır vә dişli vallı aparatdan keçirilәrәk
yastılaşmış halda buraxılır

doğranmamış vәlәmir yarmasının buxara verib, nazik valdan keçirilәrәk emal edilir,
ağ rәngli, konsistensiyası bәrkdir

iri cilalanmış әla sort sort vәlәmir kәnar qarışıqlardan tәmizlәnir, isladılır, tәzyiq
altında buxara verilmәklә emal edilir

xırda cilalanmış әla sort vәlәmir kәnar qarışıqlardan tәmizlәnir, tәzyiq altında buxara
verilmәklә, yastılaşmış halda buraxılır

rüşeymdәn vә aleyron tәbәqәsindәn azad olunmuş nüvәdәn ibarәt, oval formalı,
bәrabәr forma vә hәcmdә xırdalanmış halda buraxılır

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 9



Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İstehsal olunan unun bütün növlәri birbirindәn hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr?
(Çәki: 1)

texnoloji
sertifikasiya
bioloji
morfoloji
identifikasiya

Sual: Buğda dәninin bir neçә dәfә tәkrar üyüdülmәsi nәticәsindә neçә sort un istehsal
edilir? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Çovdar ununun sortları birbirindәn hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr? (Çәki: 1)
tәrkib vә xassәlәrinә görә
suda hәll olan monosellülozanın vә mineral maddәlәrin miqdarına görә
yapışqanlı maddәnin vә vitaminlәrin miqdarına görә
orqanoleptiki göstәricilәrinә görә
fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә

Sual: Unun saxtalaşdırılması hansı yollarla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
identifikasiya, tәrkib, keyfiyyәt, sertifikasiya
mәlumat, orqanoleptiki, sertifikasiya, növ
kәmiyyәt, keyfiyyәt, identifikasiya, sertifikasiya
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt, mәlumat
keyfiyyәt, sertifikasiya, identifikasiya, növ

Sual: Hansı saxtalaşdırma unun çeşid saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
malın standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli olaraq aparılan saxlaşmadı
malın keyfiyyәti haqqında düzgün olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
unun müxtәlif növlәrinә nüvәlәri zәdәlәnmiş buğda dәnlәri ilә cilalanmış dәnlәr

әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
unun bir sortunun digәr sortu ilә, hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli buğda unu ilә aşağı

keyfiyyәtli buğda unu ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
unun müxtәlif çeşidlәrinә mineral, üzvü qarışıqların, hәmçinin xarab olmuş buğda



dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı

Sual: Hansı saxtalaşdırma unun keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlnaır? (Çәki: 1)
unun müxtәlif növlәri ilә çovdarın yüksәk keyfiyyәtli sortları ilә qarışdırılıb

saxtalaşdıraraq hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
un mәhsullarına müxtәlif kәnar, mineral qarışıqların vә hәmçinin nüvәlәri

zәdәlәnmiş buğda dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
unun növlәrinin birbirilә vә hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli un sortlarının aşağı

keyfiyyәtli un sortları ilә әvәz etmәklә aparılan saxtalaşmadı
unun müxtәlif çeşidlәrinә mineral, üzvü qarışıqların vә hәmçinin xarab olmuş buğda

dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
una müxtәlif növ unların, qidalılıq dәyәri olmayan yad maddәlәrin vә unu

yaxşılaşdıran xüsusi yeyinti әlavәlәrin daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı

Sual: Hansı saxtalaşdırma unun kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
mәhsulun istehlakçıya onun mövcud standart parametrlәrindәn fәrqli olaraq

vermәklә aparılan saxtalaşmadı
un mәhsullarına müxtәlif kәnar, mineral qarışıqların vә hәmçinin nüvәlәri

zәdәlәnmiş buğda dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
malın keyfiyyәti haqqında yalan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşmadı
unun müxtәlif növlәrinin birbirilә vә hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli un sortlarının aşağı

keyfiyyәtli un sortları ilә әvәz etmәklә aparılan saxtalaşmadı
una müxtәlif növ unların, enerji dәyәrliyi olmayan yad maddәlәrin vә una

yaxşılaşdıran xüsusi yeyinti әlavәlәrin daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı

Sual: Sınaq laboratoriyası tәrәfindәn verilәn sertifikatı dәyişmәklә aparılan saxtalaşdırma
unun saxtalaşdırılmasının hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
qiymәt
keyfiyyәt
kәmiyyәt
informasiya

Sual: Hazırlanmış çörәkbulka mәmulatında unun sortu vә mәmulatın tәrkibi haqqında
yalan mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun hansı saxtalaşdırma
növünә aiddir? (Çәki: 1)

informasiya
keyfiyyәt
kәmiyyәt
qiymәt
çeşid

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 22



Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Buğda ununu xarakterizә edәn әsas identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
yapışqanlı maddәnin yuyulmaması vә suda hәll olan hemisellülozanın çox olması
yapışqanlı maddәnin yaxşı yuyulması, dartılma qabiliyyәtinә malik olması vә suda

hәll olan hemisellülozanın az miqdarda olması
yapışqanlı maddәnin pis yuyulması, dartılma qabiliyyәtinin zәif olması vә suda hәll

olan sellülozanın çox olması
yapışqanlı maddәnin yaxşı yuyulmaması, dartılma qabiliyyәtinin zәif vә suda hәll

olan hemisellülozanın çox olması
tәrkibindә yapışqanlı maddәnin çox olması vә suda hәll olan monosellülozanın az

olması

Sual: Buğda ununun bütün sortları birbirindәn hansı әlamәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr?
(Çәki: 1)

tәrkibindә zolaqların vә fermentlәrin daha çox olmasına görә
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә
suda hәll olan hemisellülozanın vә vitaminlәrin çox olması
yapışqanlı maddәnin vә külün çox olmasına görә
tәrkib vә xassәlәrinә görә

Sual: Çovdar dәninin sortlu üyüdülmәsi nәticәsindә neçә sort un istehsal edilir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 1ci sort buğda ununun fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı1,25% turşuluq 230 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 32%dir

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,6% turşuluq 450 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 24%dir

rәngi ağ, bәzәn sarıya çalır, külün miqdarı0,50% turşuluq 3,84,20 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 26%dir

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,75% turşuluq 33,50 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 30%dir

rәngi boz vә qәhvәyi, külün miqdarı0,80% turşuluq 3,54,00 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 28%dir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada 2ci sort buğda ununun fәrqlәndirici identifikasiya



göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
rәngi ağ, bәzәn boza çalır, külün miqdarı – 1,20%, turşuluq 4,550 vә yapışqanlı

maddәnin miqdarı – 30%dir
rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı – 1,3%, turşuluq 5,56,00 vә yapışqanlı

maddәnin miqdarı – 2,3%dir.
rәngi ağ, bәzәn qәhvәyiyә çalır, külün miqdarı 2,0%, turşuluq 5,86,00 vә yapışqanlı

maddәnin miqdarı – 30%dir.
rәngi ağ vә ya sarıya çalır, külün miqdarı 1,28%, turşuluq 44,50 vә yapışqanlı

maddәnin miqdarı 2,2%dir
rәngi ağsarıya çalan, boz vә ya qәhvәyi, külün miqdarı – 1,25%, turşuluq – 44,50

vә yapışqanlı maddәnin miqdarı – 25%dir.

Sual: Aşağıdakı hansı sırada kәpәkli buğda ununun fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rәngi ağ – sarıya çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı – 2,0%, turşuluq 4,550 vә
yapışqanlı maddәnin miqdarı – 20%dir.

rәngisarıya çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı 2,5%, turşuluq 3,540 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı – 22%dir.

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı 2,8%, turşuluq 44,50 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı – 25%dir

rәngi boz vә qәhvәyiyә çalan, külün miqdarı – 3,5%, turşuluq 5,56,0 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı – 30%dir

D) rәngi ağa çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı 3,0%, turşuluq 4,550 vә
yapışqanlı maddәnin miqdarı – 28%dir

Sual: Çeşid saxtalaşdırılması yolu ilә saxtalaşdırılmış unu hansı әsas göstәricilәrә görә
müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)

xarici görünüşünә, dadına vә rәnginә
rәnginә, fizikikimyәvi vә identifikasiya
dadına, xarici görünüşünә vә konsistensiyası
orqanoleptiki, fizikikimyәvi vә kimyәvi tәrkibinә
kimyәvi tәrkibinә, sortuna vә orqanoleptiki

Sual: Keyfiyyәt saxtalaşdırılması yolu ilә saxtalaşdırılmış unu hansı üsulla müәyyәn
etmәk olar? (Çәki: 1)

ölçü vә әmtәәşünastexnoloji
yapışqanlı maddәnin miqdarına vә zәif turşu reaksiyası vasitәsilә
yapışqanlı maddәnin yuyulmasına vә zәif qәlәvi reaksiyası vasitәsilә
biokimyәvi vә fizikikimyәvi
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi

Sual: Hansı saxtalaşdırma unun mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
malın standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli olaraq yalan mәlumat vermәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma
malın keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
un mәhsullarına müxtәlif mineral vә üzvü qarışıqların, hәmçinin nüvәlәri zәcәlәnmiş



buğda dәnlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda mәlumat vermәklә aparılan

saxtalaşma
unun müxtәlif növlәrini vә hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli un sortlarının aşağı keyfiyyәtli

un sortları ilә әvәz edilmәsi ilә aparılan saxtalaşma

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış unda hansı göstәricilәr haqqında tәhrif olunmuş
mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malı nemalı, növü, çәkisi vә ölçüsü
malın miqdarı, çәkisi, ölçüsü vә tәrkibi
malın tәrkibi, sortu, növü vә keyfiyyәti
malın keyfiyyәti, sortu, çәkisi vә adı
malın adı, unun sortu, unun miqdarı vә sertifikatı

Sual: Aşağıdakı göstәrilәn üsullardan hansı çörәk vә çörәkbulka mәmulatının keyfiyyәt
saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)

unun tәrkibindәki suyun miqdarının artırılması;
mayanın kimyәvi yumşaldıcılarla әvәz olunmas
bahalı komponentlәrin daha ucuzlarıiә әvәz olunması;
keyfiyyәt sertifikatının dәyişdirilmәsi;
çörәk istehsalının texnoloji parametrlәrini riayәt edilmәsi.

Sual: Unun çeşid saxtalaşdırılmasının fizikikimyәvi metodla tәyini hansı göstәricilәrin
tәyininә әsaslanır? (Çәki: 1)

zülalın, yağın, fosforun vә dәninin miqdarına
pentozanların, dәninin, karbohidrat vә yağın miqdarına
nişastanın, dәninin vә azotlu maddәlәrin miqdarına
fosforun, zülalın vә mineral maddәlәrin miqdarına
sellülozanın, pentozanların, fosforun vә dәninin miqdarına

Sual: Una qidalılıq dәyәri olmayan yad maddәlәri daxil etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma unun saxtalaşdırılmasının hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

kәmiyyәt
keyfiyyәt
qiymәt
kompleks
çeşid

Sual: Suyun miqdarının artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun
saxtalaşdırılmasına hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
informasiya
qiymәt



Sual: Müxtәlif un sortları әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun
saxtalaşdırmasının hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
keyfiyyәt
kәmiyyәt
informasiya
qiymәt

Sual: Yeyinti әlavәlәrini daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun
saxtalaşdırılmasının hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
informasiya
keyfiyyәt
qiymәt
çeşid

Sual: Mayanın kimyәvi yumşaldıcısı ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
unun saxtalaşdırılmasının hansı növünә aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
informasiya
qiymәt
keyfiyyәt
kompleks

Sual: Yeyinti boya maddәlәri daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun hansı
saxtalaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
kompleks
qiymәt
informasiya
keyfiyyәt

Sual: Reseptә uyğun yararlı komponentlәrin әlavә etmәmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma unun hansı saxtalaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)

qiymәt
informasiya
keyfiyyәt
növ
çeşid

Sual: Bahalı yararlı komponentlәrin daha ucuz komponentlәrlә әvәz etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma unun hansı saxtalaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt
çeşid
növ



kompleks
qiymәt

Sual: Çörәyin emalı zamanı texnoloji parametrlәrә әmәl etmәmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma unun hansı saxtalaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
qiymәt
çeşid
keyfiyyәt
kәmiyyәt

Sual: Antibiotiklәr vә konservantlar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma unun
hansı saxtalaşdırma növünә aiddir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
qiymәt
kompleks

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çovdar ununun üzlük sortunun fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rәngi ağsarıya, bәzәn isә qәzvәyiyә çalan, külün miqdarı 1,92,0 mq%, kalsiumun
miqdarı 85mq%, pentozonların miqdarı – 6,56,8mq%dir

rәngi ağa çalan, külün miqdarı 75mq%, pentozonların miqdarı – 6,87,5mq%dir
rәngi boz vә qәhvәyi, külün miqdarı 1,81,9mq%, kalsiusun miqdarı 6,26,8mq%dir
rәngi ağ vә ya ağsarıya çalan, külün miqdarı70mq%, pentozonların miqdarı – 6,5

7,0mq%
rәngi ağ, bәzәn isә göyә çalır, külün miqdarı 65mq%, pentozonların miqdarı 7,5

8,0mq%dir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çovdar ununun kәpәksiz sortunun fәrqlәndirici
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

 ağ rәngli, bәzәn isә göyә çalan, külün miqdarı 60mq%, pentozonların miqdarı 6,5
7,0mq%dir

rәngi ağa çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı – 1,31,45%, kalsiumun miqdarı –
60mq% vә pentozonların miqdarı 5,55,6mq%dir



rәngi ağa çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı – 0,70,75%, kalsiumun miqdarı –
40mq% vә pentozonların miqdarı 4,04,5mq%dir

rәngi boz vә qәhvәyi çalan, külün miqdarı – 1,71,8mq%,pentozonların miqdarı –
6,36,5 mq%dir

rәngi ağa çalan vә qәhvәyi, külün miqdarı1,41,5%, kalsiumun miqdarı 50%,
pentozonların miqdarı 5,56,0 mq%dir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çovdar ununun narın sortunun fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı 0,50,6%%, kalsiumun miqdarı 45mq%
vә rentozonların miqdarı – 3,54,5mq%dir

ağ rәngli, bәzәn isә göyә çalır, külün miqdarı – 0,650,75%, kalsiumun miqdarı –
40mq% vә rentozonların miqdarı – 4,04,5mq%dir

ağ rәngli vә ya ağsarıya çalan, külün miqdarı 1,31,45%, kalssiumun miqdarı –
60mq% vә pentozonların miqdarı – 5,55,6mq%dir

rәngi ağa çalan vә ya qәhvәyi, külün miqdarı – 1,45 – 1,55%, kalsiumun
miqdarı70mq% vә pentozonların miqdarı 5,66,5%dir

rәngi boz vә qәhvәyi, külün miqdarı 1,81,9% vә pentozonların miqdarı 6,26,8
mq%dir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada әla sort buğda ununun fәrqlәndirici identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,7% turşuluq 350 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 32%dir

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,55% turşuluq 230 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 28%dir

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,65% turşuluq 340 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 30%dir

әngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,75% turşuluq 1,25% vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 26%dir

rәngi ağ vә ya sarıya çalan, külün miqdarı0,65% turşuluq 3,540 vә yapışqanlı
maddәnin miqdarı 24%dir

Sual: Qeyd olunan hansı identifikasiya әlamәtlәri çovdar ununu xarakterizә edir? (Çәki:
1)

tәrkibindә yapışqanlı maddәnin daha çox olması vә suda hәll olan vitaminlәrin az
olması

yapışqanlı maddәnin suda yaxşı hәll olması vә suda hәll olan sellülozanın az olması
yapışqanlı maddәnin yuyulmaması vә suda hәll olan hemisellülozanın çox olması
yarışqanlı maddәnin yuyulmaması vә suda hәll olan hemisellülozanın az olması
yapışqanlı maddәnin çox olması vә suda hәll olan hemisellülozanın az olması

Sual: Una yad maddәlәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırmanı hansı üsulla
tәyin etmәk olar? (Çәki: 1)

zәif qәlәvi reaksiyası vasitәsilә
soyuq su әlavә etmәklә
tәrkibindә olan zülalı tәyin etmәklә
tәrkibindә olan amilozanı tәyin etmәklә



tәrkibindә olan proteazanı tәyin etmәklә

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hәr bir sort makaron mәmulatı neçә tipә bölünür? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Boruşәkilli makaron mәmulatı neçә yarımtipә bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Makaron mәmulatı neçә növdә istehsal olunur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Balıqqulağı makaron mәmulatı neçә növdә istehsal olunur? (Çәki: 1)
2
6
5
4
3

Sual: Lәlәk makaron mәmulatı neçә növdә istehsal olunur? (Çәki: 1)
2
3
4



5
6

Sual: Sapşәkilli makaron mәmulatı diametrindәn asılı olaraq neçә növdә istehsal olunur?
(Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Hansı saxtalaşdırma makaron mәmulatının mәlumat saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)

makaron mәmulatında istifadә olunan müxtәlif növ un, suyun miqdarını artırmaqla
vә müxtәlif yeyinti әlavәlәri daxil etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

әla sort undan hazırlanmış yüksәk keyfiyyәtli makaron mәmulatının, aşağı
keyfiyyәtli makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

müxtәlif sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının, 2ci sort undan hazırlanmış
makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

istehlakçıya mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda mәlumat vermәklә hәyata
keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatında istifadә olunan unun digәr un sortları ilә әvәz etmәklә hәyata
keçrilәn saxtalaşdırma

Sual: Hansı saxtalaşdırma makaron mәmulatının kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)

әla sort undan hazırlanmış yüksәk keyfiyyәtli makaron mәmulatının, aşağı
keyfiyyәtli makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatının tәrkibindә suyun miqdarını artırmaqla vә kimyәvi
yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

әla sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının, 2ci sort undan hazırlanmış
makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatına müxtәlif yeyinti boyaları vә yeyinti әlavәlәri daxil etmәklә
hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

mәmulatın istehlakçıya onun mövcud standart parametrlәrindәn fәrqli olaraq
vermәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

Sual: Hansı saxtalaşdırma makaron mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)

makaron emalında istifadә olunan unun digәr un sortları ilә әvәz etmәklә hәyata
keçrilәn saxtalaşdırma

müxtәlif sort undan hazırlanmış yüksәk keyfiyyәtli makaron mәmulatının aşağı
keyfiyyәtli makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

әla sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının, 2ci sort undan hazırlanmış
makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatında istifadә olunan müxtәlif növ un, suyun miqdarını artırmaqla
әlavәlәrin vә yeyinti boyaları әlavә etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatında istifadә olunan müxtәlif növ un, suyun miqdarını azaltmaqla



vә müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

Sual: Hansı saxtalaşdırma makaron mәmulatının çeşid saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki:
1)

bir sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının tәrkibinә yeyinti vә boya maddәlәri
әlavә etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

müxtәlif sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının aşağı keyfiyyәtli makaron
mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron emalında istifadә olunan unun digәr un sortları ilә әvәz etmәklә hәyata
keçrilәn saxtalaşdırma

әla sort undan hazırlanmış makaron mәmulatının, 2ci sort undan hazırlanmış
makaron mәmulatı ilә әvәz etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

makaron mәmulatına müxtәlif növ un, suyun miqdarını artırmaqla vә kimyәvi
yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçrilәn saxtalaşdırma

Sual: Makaron mәmulatının saxtalaşdırılması hansı yollarla hәyata keçrilir? (Çәki: 1)
keyfiyyәt, identifikasiya, orqanoleptiki, sort
kәmiyyәt, sort, növ, identifikasiya
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt, mәlumat
mәlumat, sertifikasiya, identifikasiya, növ
sort, növ, kәmiyyәt,identifikasiya

Sual: Çörәk mәmulatına çәkisi neçә qramdan çox olan çörәklәr aiddir? (Çәki: 1)
 100 qdan çox
500 qdan çox
300 qdan çox
500 qdan az
200 qdan az

Sual: Çörәkbulka mәmulatına çәkisi neçә qramdan az olan çörәklәr aiddir? (Çәki: 1)
400 qramdan az
200 qramdan az
500 qramdan az
300 qramdan az
500 qramdan çox

Sual: Buğda çörәyi әsasәn hansı göstәriciyә malik buğda unundan hazırlanır? (Çәki: 1)
mineral maddәlәrlә vә zülalla zәngin olan
az turşu dada vә zәif iyә malik olan
orta vә yüksәk mәsamәliyә malik olan
orta vә yaxşı yaıpşqanlığa malik olan
xoşa gәlәn dada vә iyә malik olan

Sual: Buğda çörәyinin keyfiyyәti әsasәn hansı göstәricilәr üzrә qiymәtlәndirilir? (Çәki: 1)
bioloji vә texnoloji



morfoloji vә identifikasiya
orqanoleptiki vә bioloji
fizikikimyәvi vә texnoloji
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi

Sual: Buğda sörәyini orqanoleptiki göstәricilәr üzrә qiymәtlәndirmә zamanı hansı
göstәricilәr müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

dadı, mәsamәliyi, xarici görünüşü vә iyi
xarici görünüşü, içinin vәziyyәti, iyi vә dadı
içinin vәziyyәti, mәsamәliyi, konsistensiyası vә iyi
iyi, nәmliyi, turşuluğu, konsistensiyası vә dadı
konsistensiyası, nәmliyi, xarici görünüşü vә iyi

Sual: Buğda çörәyinin fizikikimyәvi göstәricilәri üzrә qiymәtlәndirmә zamanı hansı
göstәricilәr müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

içinin vәziyyәti, nәmliyin miqdarı vә mәsamәliyi
turşuluğun, külün miqdarı vә konsistensiyası
nәmliyi, turşuluğun miqdarı vә mәsamәliyi
turşuluğun, zülalın miqdarı vә mәsamәliyi
külün, turşuluğun miqdarı vә konsistensiyası

Sual: Hansı saxtalaşdırma çörәyin çeşid saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
qarışıq un sortundan hazırlanmış vә bir neçә növdә olan çörәk mәmulatnının digәr

çörәk mәmulatı ilә әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma
müxtәlif növ undan bişirilmiş buğda çörәyinin, aşağı keyfiyyәtli undan bişirilmiş

buğda çörәyi ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
bir sort undan bişirilmiş çörәyin tәrkibinә yeyinti vә boya maddәlәri әlavә etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
әla sort undan bişirilmiş çörәyin, 2ci sort undan hazırlanmış çörәklә әvәz etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
bir sort undan hazırlanmış vә bir növ çörәk mәmulatının digәr çörәk mәmulatı ilә

әvәz edilmәsi hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Çörәkbulka mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşması hansı yollarla hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

suyun miqdarını azaltmaqla qeyri әlverişli yerd saxlamaqla, yeyinti boyaları vә
konservantlar әlavә etmәklә

suyun miqdarını artırmaqla, müxtәlif un sortlarını, yeyintiboya maddәlәri
antibiotiklәr vә konservantlar әlavә etmәklә

mayanın miqdarını artırmaqla, duzun miqdarını azaltmaqla, mayanı kimyәvi
yumşaldıcı ilә әvәz etmәklә

yardımçı xammaların miqdarını artırqmaqla, suyun miqdarını azaltmaqla, bahalı
yararlı komponentlәri usuz komponentlәrlә әvәz etmәklә

әsas xammalların miqdarını artırmaqla, yeyinti boyaları, dad vә әtirverici maddәlәri
әlavә etmәklә



Sual: Hansı saxtalaşdırma çörәyin mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
mәmulatın keyfiyyәti haqqında düzgün olmayan vә bәzәn isә tәhrif olunmuş halda

mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
mәmulatın standart parametrlәrdәn fәrqli olaraq aparılan saxtalaşma
bir sort undan hazırlanmış vә bir növ çörәk mәmulatın digәr çörәk mәmulatı ilә әvәz

edilmәsi hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşma
әla sort undan bişirilmiş çörәyin 2ci sort undan bişirilmiş çörәklә әvәz etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
mәmulatın keyfiyyәti haqqında düzgün olaraq vә bәzәn isә malın markalanması

haqqında әtraflı mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Unun sortundan vә keyfiyyәtindәn asılı olaraq makaron mәmulatı neçә qrupa
bölünür? (Çәki: 1)

5 vә 4
3 vә 6
4 vә 3
3 vә 2
5 vә 3

Sual: Makaron mәmulatının çeşid saxtalaşdırılmasını mәmulatın hansı göstәricilәrinә
görә ayırmaq olar? (Çәki: 1)

mәmulatın kimyәvi tәrkibi vә qidalılıq dәyәrinә görә
mәmulatın rәnginә vә fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә
mәmulatın dadın, iyinә vә orqanoleptiki göstәricilәrinә görә
mәmulatın enerji vә qidalılıq dәyәrinә görә
 tәrkibindә suyun vә zülalın miqdarına görә

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada boruşәkilli makaron mәmulatını xarakterizә edәn әsas
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması әyilmiş boruşәkilli, kәnarları çıxıntılı, dişvari vә xarici diametri növlәrindәn
asılı olaraq 710,0 mmә qәdәrdir

forması bütöv boruşәkilli, kәnarları düz, dalğavari kәsikli vә xarici diametri
növlәrindәn asılı olaraq 47,0 mmdәn çoxdur

forması düz boruşәkilli, kәnarlarının bir tәrәfi uzun, digәr tәrәfi isә düz kәsiklidir vә
xarici diametri növlәrindәn asılı olaraq 1015,0 mmә qәdәrdir

forması şapşәkilli, kәnarları dişdiş mişarşәkilli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 812,0 mmә qәdәrdir



forması şapşәkilli, kәnarları düz, fiqurlu kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 1,55,0 mmә qәdәrdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada fiqurlu makaron mәmulatını xarakterizә edәn әsas
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması düz boruşәkilli, kәnarları düz fiqurlu vә xarakterik ölçüsü 3,56,0 mmdәn
çox

forması müxtәlif forma vә ölçülü, xarakterik ölçüsü 1,56,0 mmdәn çox
forması bütöv boruşәkilli, kәnarları iti kәsikli vә xarakterik ölçüsü 3,04,0 mmdәn az
forması boruşәkilli, kәnarları küt kәsikli xarakterik ölçüsü vә 4,05,0 mmdәn az
forması yarımboruşәkilli, kәnarları hamar xarakterik ölçüsü vә 2,55,0 mmdәn az

Sual: Çeşid saxtalaşdırılması ilә saxtalaşdırılmış makaron mәmulatlarını birbirindәn
hansı göstәricilәrinә görә ayırmaq olar? (Çәki: 1)

suyun miqdarına vә orqanoleptiki göstәricilәrinә görә
dadına vә konsistensiyaına görә
rәnginә vә fizikikimyәvi göstәricilәrinә görә
kimyәvi tәrkibinә vә xarici görünüşünә görә
zülalların miqdarına vә dadına görә

Sual: Makaron mәmulatında suyun miqdarını artırmaqla hәyata keçrilәn keyfiyyәt
saxtalaşdırmasını hansı yolla müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)

günәş altında saxlamaqla
soyuducuda saxlamaqla
qapaqlı qabda saxlamaqla
qaranlıq yerdә saxlamaqla
xüsusi paketlәrdә saxlamaqla

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış makaron mәmulatında hansı göstәricilәr
haqqında tәhrif olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

makaron mәmulatı emalında istifadә olunan unun sortu, mәmulatın miqdarı, malın
orqanoleptiki vә identifikasiya göstәricilәri

mәmulatın miqdarı, tәrkibi, uyğunluq sertifikatı, fizikikimyәvi vә identifikasiya
göstәricilәri

uyğunluq sertifikatı, mәmulatın miqdarı, tәrkibi, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
göstәricilәri

mәmulatın tәrkibi, uyğunluq sertifikatı, malı müşahidә edәn sәnәdlәr, xarici
görünüşü vә dadı

malın adı, emalında istifadә olunan unun sortu, mәmulatın miqdarı, tәrkibi, uyğunluq
sertifikatı

Sual: Makaron mәmulatının orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertizasının
әsas mәqsәdini göstәrir? (Çәki: 1)

makaron mәmulatının qidalılıq dәyәrini, makaron mәmulatının saxlanma vә texnoloji
proseslәrdә әmәlә gәlәn qüsurları vә orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrini müәyyәn
etmәk



makaron növlәrinin eynilәşdirilmәsini, istehsalında istifadә olunan unun sortunun
eynilәşdirilmәsini vә makaron mәmulatının saxtalaşması üsulları vә onun tәyini
metodlarını müәyyәn etmәk

makaron sortlarının xammalın tәrkibinin, makaronun makaron növlәrinә görә
eynilәşmәsinin vә makaron mәmulatının orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrinin
öyrәnilmәsi

makaron növlәrinin saxlanma şәraitinin makaronun unun sortuna görә
tәsniflәşmәsinin vә makaron mәmulatının identifikasiya göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

makaron mәmulatının eynilәşdirilmәsini makaron mәmulatının müxtәlif növlәrinin
identifikasiya göstәricilәrini vә makaron mәmulatının fizikikimyәvi göstәricilәrini
müәyyәn etmәk

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış çörәkbulka mәmulatında hansı göstәricilәr
haqqında tәhrif olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

bişirilmiş çörәkdә unun sortu, malın emalı, çәkisi, ölçüsü, tәrkibi vә malı müşahidә
edәn sәnәdlәr

mәmulatın adları, bişirilmiş çörәkdә unun sortu, mәmulatın tәrkibi, uyğunluq
sertifikatı vә malı müşahidә edәn sәnәdlәr

 mәmulatın tәrkibi, unun sortu, unun miqdarı, çәkisi, ölçüsü vә malın uyğunluq
sertifikatı

malı nemalı, uyğunluq sertifikatı, unun növü, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
göstәricilәri

malı nemalı, uyğunluq sertifikatı, unun növü, orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
göstәricilәri

Sual: Hansı saxtalaşdırma çörәyin kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
mәmulatın standart parametrlәrdәn fәrqli olmayaraq aparılan saxtalaşmadı
qarışıq sort undan hazırlanmış vә bir çox növ çörәk mәmulatının digәr çörәk

mәmulatı ilә әvәz edilmәsi ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma
bir sort undan bişirilmiş çörәyin tәrkibinә yeyinti vә boya maddәlәri әlavә etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
müxtәlif növ undan bişirilmiş buğda çörәyinin, aşağı keyfiyyәtli undan bişirilmiş

buğda çörәyi ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn buğda çörәyi ilә әvәz etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın standart parametrlәrdәn fәrqli olaraq aparılan saxtalaşmadı

Sual: Çörәkbulka mәmulatının saxlanma müddәtini uzatmaq üçün onun tәrkibinә hansı
maddәlәr әlavә edilir? (Çәki: 1)

xüsusi yeyinti boyaları
müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar
 müxtәlif yeyinti әlavәlәri
müxtәlif vitamin preparatları
xüsusi antibiotiklәr vә konservantlar

Sual: Çörәkbulka mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşması zamanı onların tәrkibinә hansı
maddәlәr әlavә edildikdә bu zaman özünә xas olan aromatik iy vә dada malik olmur?
(Çәki: 1)

müxtәlif un sortları әlavә etmәklә



müxtәlif yeyinti boyaları әlavә etmәklә
müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә
reseptә uyğun yararlı komponentlәr әlavә etmәklә
antibiotiklәr vә konservantlar әlavә etmәklә

Sual: Nә üçün çörәkbulka mәmulatının tәrkibindә suyun miqdarını artırqmaqla hәyata
keçirilәn saxtalaşma adәtәn qış fәslindә rast gәlinir? (Çәki: 1)

çünki qış fәslindә çörәkbulka mәmulatının tәrkibindә olan biogen elementlәr
aktivlәşir

çünki qış fәslindә çörәkbulka mәmulatında kartof vә göbәlәk xәstәliklәrinin
inkişafına sәbәb olur

çünki qış fәslindә çörәkbulka mәmulatında kartof vә göbәlәk xәstәliklәrinin inkişafı
üçün әlverişli şәrait olmur

çünki qış fәslindә çörәkbulka mәmulatının tәrkibindә olan fermentlәrin fәaliyyәti
zәiflәyir

çünki qış fәslindә çörәkbulka mәmulatının saxlanması üçün әlverişli şәrait olmur

Sual: Çörәyin tipi onun hansı göstәricisinә görә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
saxlanma şәraiti ilә
kimyәvi tәrkibi ilә
bişirilmә üsulu ilә
unun әmtәә sortu ilә
unun növü ilә

Sual: Çörәkbulka mәmulatının çeşidi hansı üsullardan asılıdır? (Çәki: 1)
unun tәrkibindәn, istehsal üsulundan, rәngindәn, unun növündәn vә bişirilmә
 әlavәlәrdәn, unun bişirilmә vә formalaşmasından, unun tәrkibindәn vә istehsal

üsulundan
istehsalında istifadә olunan unun sortundan, növündәn, әlavәlәrdәn, bişirilmә vә

formalaşması
unun rәngindәn, dadından, sortundan, növündәn vә saxlanması
unun sortundan, dadından, növündәn, istehsalın xarakterindәn vә әlavәlәrdәn

Sual: Bulka mәmulatı çörәk mәmulatı istehsalının neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
2,02,5%
1,52,0%
3,03,5%
4,05,0%
3,05,5%

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn buğdaçovdar çörәyindә zülalın miqdarı neçә
faizә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

6,57,5%
3,03,5%
4,06,0%
6,08,5%



 7,58,0%

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn buğdaçovdar çörәyindә turşuluq neçә
dәrәcәdәn çox olmamalıdır? (Çәki: 1)

35 dәrәcәdәn
46 dәrәcәdәn
68 dәrәcәdәn
1011 dәrәcәdәn
810 dәrәcәdәn

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn çovdar çörәyindә mәsamәlilik neçә faizdәn çox
olmamalıdır? (Çәki: 1)

4548%dәn
4850%dәn
5055%dәn
40 45%dәn
4550%dәn

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn çovdar çörәyindә turşuluq neçә dәrәcәdәn çox
olmamalıdır? (Çәki: 1)

25 dәrәcәdәn
15 dәrәcәdәn
20 dәrәcәdәn
18 dәrәcәdәn
12 dәrәcәdәn

Sual: Buğda çörәyindәn fәrqli olaraq çovdar çörәyi hansı undan hazırlanır? (Çәki: 1)
tәrkibindә nәmliyi az olan
yapışqanlığı olmayan
tәrkibindә turşuduğu az olan
mәsamәliyi çox olan
tәrkibindә zülalı çox olan

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn әla vә 1ci sort buğda unundan bişirilmiş
çörәklәrdә mәsamәlik neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

7580%
7075%
6568%
6570%
7072%

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn әla vә 1ci sort buğda unundan hazırlanmış
çörәkdә turşuluq neçә dәrәcәdәn çox olmalıdır? (Çәki: 1)

2 dәrәcәdәn



4 dәrәcәdәn
3 dәrәcәdәn
5 dәrәcәdәn
6 dәrәcәdәn

Sual: Qüvvәdә olan dövlәt standartlarına әsasәn formalı vә formasız bişirilmiş buğda
çörәklәrindә nәmlik neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

4345%
4248%
4045%
3035%
4049%

Sual: İdentifikasiya zamanı aşağıdaki göstәricilәrdәn hansı qarğıdalı nişastasının sort
göstәricisi sayılır ? (Çәki: 1)

nişastada 1 kvadrat dm sahәsindә gözlә görünәn qaracaların sayı
ümumi külün miqdarı
turşuluğun miqdarı
proteinin miqdarı
qәlәvinin miqdarı

Sual: Makaron mәmulatına müxtәlif növ un әlavә etmәklә, aparılan saxtalaşdırma
makaronun hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
keyfiyyәt
kәmiyyәt
informasiya
qiymәt

Sual: Suyun miqdarını artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşdırma makaronun hansı növ
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

informasiya
çeşid
keyfiyyәt
kәmiyyәt
qiymәt

Sual: Yeyinti әlavәlәri daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma makaronun hansı növ
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kәmiyyәt
informasiya
qiymәt
çeşid
keyfiyyәt



Sual: Yeyinti boyaları әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma makaronun hansı
növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
informasiya
qiymәt

Sual: Uyğunluq sertifikatının dәyişdirilmәsi yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
makaronun hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
informasiya
keyfiyyәt
kәmiyyәt
kompleks

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada balıqqulağı makaron mәmulatını xarakterizә edәn әsas
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması lentşәkilli, kәnarları düz, fiqurlu kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 8,010,0 mmә qәdәrdir

forması şapşәkilli, kәnarları dişvari küt kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 1,53,5 mmә qәdәrdir

forması әyilmiş boruşәkilli, kәnarlarının bir tәrәfi uzun, digәr tәrәfi isә düz kәsiklidir
vә xarici diametri növlәrindәn asılı olaraq 47,0 mmdәn çox

forması bütöv boruşәkilli, kәnarları düz, dalğavari kәsikli vә xarici diametri
növlәrindәn asılı olaraq 1215,0 mmә qdәrdir

forması düz boruşәkilli, kәnarları dişdiş mişarşәkilli vә xarici diametri növlәrindәn
asılı olaraq 3,55,8 mmә qәdәrdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada lәlәkşәkilli makaron mәmulatını xarakterizә edәn әsas
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması düz boruşәkilli, kәnarlarının bir tәrәfi uzun, digәr tәrәfi isә düz kәsiklidir vә
xarici diametri növlәrindәn asılı olaraq 911,0 mmә qәdәrdir

forması düz şapşәkilli, kәnarları dişvari küt kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 812,0 mmә qәdәrdir

forması boruşәkilli, kәnarları düz, dalğavari kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn
asılı olaraq 4,17,0 mmә qdәrdir

forması bütöv boruşәkilli, kәnarları küt kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı



olaraq 4,17,0 mmdәn çox

forması lentşәkilli, kәnarları çıxıntılı düz kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 7,010,0 mmә qәdәrdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada sapşәkilli makaron mәmulatını (vermişel) xarakterizә edәn
әsas identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması düz boruşәkilli, kәnarları әyri kәsiklidir vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 1,56,5 mmә qәdәrdir

forması bütöv boruşәkilli, kәnarları küt kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 4,07,0 mmә qәdәrdir

forması uzun boruşәkilli, kәnarlarının düz vә fiqurlu kәsiklidir vә xarici diametri
növlәrindәn asılı olaraq 8,010,0 mmә qәdәrdir

forması lentşәkilli, kәnarları düz dalğavari vә xarici diametri növlәrindәn asılı olaraq
3,05,0 mmә qәdәrdir

forması yarımboruşәkilli, kәnarları düz kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 0,83,0 mmә qәdәrdir

Sual: Aşağıdakı hansı sırada lentşәkilli makaron mәmulatını xarakterizә edәn әsas
identifikasiya göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması lentşәkilli, kәnarları düz fiqurlu kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 220 mmdәn az

forması boruşәkilli, kәnarları düz fiqurlu kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 525 mmdәn çox

forması yarımboruşәkilli, kәnarları hamar vә xarici diametri növlәrindәn asılı olaraq
824 mmdәn çox qәdәrdir

forması düz boruşәkilli, kәnarları düz dalğavari vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 1235 mmdәn çox

forması bütöv boruşәkilli, kәnarları küt kәsikli vә xarici diametri növlәrindәn asılı
olaraq 1826 mmdәn çox

Sual: Çörәkbulka mәmulatının etalona uyğunluğunu müәyyәn etmәk üçün aparılan
ekspertiza zamanı hansı әsas mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

çörәk növlәrinin vә çörәkbulka mәmulatının eynilәşdirilmәsi, çörәyin un sortlarına
görә eynilәşdirilmәsi vә çörәkbulka mәmulatlarının saxtalaşdırma üsulları vә onun
tәyini metodları

çörәk növlәrinin vә çörәkbulka mәmulatının kimyәvi tәrkibinin, çörәyin un sortlarına
görә eynilәşdirilmәsi vә çörәkbulka mәmulatının orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrinin
öyrәnilmәsi

çörәk sortlarının vә çörәkbulka mәmulatının eynilәşdirilmәsi, çörәyin buğda
sortlarına görә eynilәşdirilmәsi vә çörәkbulka mәmulatının fizikikimyәvi keyfiyyәt
göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

çörәknövlәrinin vә çörәkbulka mәmulatının saxlanma şәraitinin, çörәyin unun
sortuna görә tәsniflәşmәsinin vә çörәkbulka mәmulatının identifikasiya göstәricilәrinin
öyrәnilmәsi

çörәk sortlarının vә çörәkbulka mәmulatının xammalın tәrkibinin, çörәyin un
növlәrinә görә eynilәşmәsi vә çörәkbulka mәmulatının mikrobioloji göstәricilәrinin
öyrәnilmәsi



Sual: Standarta әsasәn kәpәkli buğda unundan olan çörәkdә nәmlik neçә faizdәn çox
olmamalıdır? (Çәki: 1)

46%dәn
48%dәn
45%dәn
49%dәn
40%dәn

Sual: Qüvvәdә olan standarlara әsasәn 2ci sort buğda unundan hazırlanmış çörәkdә
turşuluq neçә dәrәcәdәn çox olmamalıdır? (Çәki: 1)

5 dәrәcәdәn
6 dәrәcәdәn
3 dәrәcәdәn
4 dәrәcәdәn
2 dәrәcәdәn

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn әla vә 1ci sort buğda unundan bişirilmiş
çörәklәrdә zülalın miqdarı neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)

8%
12%
14%
16%
18%

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çovdar çörәyinin keyfiyyәtini xarakterizә edәn identifikasiya
gösğәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

tünd qabığı, çox mәsamәli, sәthin çeynәnilәn, az elastiki, xoş iyli vә tәrkibindә
nәmlik, turşuluq azdır

sortu qabıqlı, mәsamәsiz, asan çeynәnilәn, elastiksiz, xoş iyli vә tәrkibindә zülalar,
mineral maddәlәr azdır

tünd qabığı, az mәsamәli, çәtinliklә çeynәnilir, elatiki, xoş iyli vә tәrkibindә nәmlik,
turşuluq çoxdur

sarı qabığı, çox mәsamәli, asan çeynәnilәn, elastiki, xoş iyli vә tәrkibindә nәmlik,
turşuluq azdır

qәhvәyi rәngli qabığı olub, az mәsamәli, asan çeynәnilәn, elastiki vә tәrkibindә
zülal, sellüloza azdır

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn çovdar çörәyindә nәmlik neçә faizdәn çox
olmamalıdır? (Çәki: 1)

40%dәn
45%dәn
48%dәn
51%dәn
55%dәn

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn çovdar çörәyindә zülalın miqdarı neçә faizә



qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)
35,0%
66,5%
46,0%
24,5%
36,0%

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn buğdaçovdar çörәyindә nәmlik neçә faizdәn
çox olmamalıdır? (Çәki: 1)

48%dәn
45%dәn
4 9%dәn
55%dәn
40%dәn

Sual: Qüvvәdә olan standartlara әsasәn buğdaçovdar çörәyindә mәsamәlilik neçә
faizdәn az olmamalıdır? (Çәki: 1)

3540%dәn
4050%dәn
4549%dәn
40 45%dәn
5455%dәn

Sual: Çörәkbulka mәmulatı hansı xüsusiyyәtlәrinә görә qruplara bölünür? (Çәki: 1)
unun tәrkibinә, istehsal üsuluna, formasına, rnәginә, xammalın növünә
unun növünә, bişirilmә üsuluna, formasına, resuptinә, çәki vә әdәdlә
bişirilmә üsuluna, xammalın növünә, istehsal üsuluna, rәnginә, dadına
xammalın növünә, bişirilmә üsuluna, istehsal üsuluna, rәnginә, unun növünә
istehsal üsuluna, xammalın növünә, formasına, rәnginә, bişirilmә üsuluna

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hansı saxtalaşdırma şәkәrin mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
şәkәrin tәrkibinә bir sıra kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
şәkәrin tәrkibinә bir sıra yabançı maddәlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәr haqqında, malqoşma sәnәdlәrindә, markalanmada vә



reklamada tәhrif olunmuş formada mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

әla sort şәkәr tozunun tәrkibinә 1ci sort buğda unu әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşma

şәkәr tozunun tәrkibinә tәbaşir vә şәkәr kirşanı әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma şәkәrin kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
şәkәrin tәrkibinә, bir sıra yabançı maddәlәr daxil etmәklә vә rütubәti artırmaqla

hәyata keçirilәn saxtalaşma
müxtәlif parametrlәrdә (çәki vә hәcmdә) yol verilәn әyintilәr hesabına hәyata

keçirilәn saxtalaşma
şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin keyfiyyәt göstәricilәri haqqında istehlakçılara dәqiq

olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şәkәr tozunun tәrkibinә gips, tәbaşir vә şәkәr kirşanı әlavә etmәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
rafinad şәkәrin tәrkibinә әla sort buğda unu әlavә etmәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma şәkәrin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)
şәkәrin tәrkibinә bir sıra kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә vә reduksiyaedici

maddәlәri artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşma
şәkәrin tәrkibinә bir sıra yabançı maddәlәr daxil etmәklә vә rütubәti azaltmaqla

hәyata keçirilәn saxtalaşma
şәkәrin tәrkibinә bir sıra yabançı maddәlәr daxil etmәklә vә rütubәti artırmaqla

hәyata keçirilәn saxtalaşma
rafinad şәkәrin şәkәr tozu ilә әvәz etmәklә vә şәkәrin tәrkibinә şәkәr kirşanı, gips,

tәbaşir әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şәkәr tozunun tәrkibinә әla sort buğda unu, mannı yarması әlavә etmәklә vә

rütubәtin miqdarını artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Çeşid yolla saxtalaşdırılmış şәkәri hansı üsulla müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)
kimyәvi vә fizikikimyәvi
tәhlükәsizlik vә mikrobioloji
tezt vә orqanoleptiki
fizikikimyәvi vә tezt
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Nişasta vә nişasta mәhsullarının orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan
ekspertiza zamanı qarşıya qoyulan mәsәlәlәri qeyd edin. (Çәki: 1)

nişasta növlәrinin vә nişasta mәhsullarının kimyәvi tәrkibinin öyrәnilmәsi, nişasta
sortlarının enerji dәyәrliliyinin vә onların tәrkib xüsusiyyәtinin öyrәnilmәsi

nişasta növlәrinin, nişasta mәhsullarının vә nişasta sortlarının identifikasiyasının
öyrәnilmәsi

nişasta növlәrinin vә nişasta sortlarının rәnginin, ölçüsünün, formasının, nişasta
növlәrinin vә nişasta sortlarının orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

nişasta növlәrinin vә nişasta sortlarının fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәrinin vә
nişastanın saxtalaşması üsullarının öyrәnilmәsi

nişasta növlәrinin vә nişasta sortlarının istehsalında istifadә olunan xammalların
tәrkibinin vә saxtalaşdırılmış nişasta mәhsullarının tәyini metodlarının öyrәnilmәsi

Sual: Aşağıdakı hansı sırada kartof nişastasına xarakterik olan identifikasiya göstәricilәri
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması oval vә yumurtavari olub, sәthi qırışıqsız, ölçüsü 15100 mkm vә tәrkibindә
rütubәtin kütlә payı 1720% olmalıdır

forması oval vә yumurtavari olub, sәthi qırışıqlı, ölçüsü 15105 mkm vә tәrkibindә
rütubәtin kütlә payı 1822% olmalıdır

forması çoxbucaqlı olub, sәthi hamar, ölçüsü 1575 mkm vә tәrkibindә rütubәtin
kütlә payı 2025% olmalıdır

forması dairәvi olub, sәthi qırışıqlı, ölçüsü 1035 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1825% olmalıdır

forması oval vә dairәvi olub, sәthi qırışıqsız, ölçüsü 2585 mkm vә tәrkibindә
rütubәtin kütlә payı 1015% olmalıdır

Sual: Şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertiza
zamanı hansı mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin adının, istehsal olunduğu ölkәnin vә malın miqdarının
öyrәnilmәsi

şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin kimyәvi tәrkibinin, ştrix kodlaşma vә kömrük
sәnәdlәrinin hәr tәrәfli öyrәnilmәsi

şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin enerji dәyәrliyinin, saxlanma şәraitinin vә müddәtinin
öyrәnilmәsi

şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin qidalılıq dәyәrinin, saxlanma şәraitinin vә fizikikimyәvi
keyfiyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

şәkәr vә şәkәrәvәzedicilәrin növ identifikasiyasının, saxtalşma üsulları vә onun
tәyini metodlarının öyrәnilmәsi

Sual: Şәkәr çuğundurundan hazırlanmış şәkәrlәr hansı göstәrici üzrә digәr şәkәrlәrdәn
fәrqlәnir? (Çәki: 1)



Sual: Şәkәr qamışından hazırlanmış şәkәrlәr hansı göstәrici üzrә digәr şәkәrlәrdәn
fәrqlәnir? (Çәki: 1)

Sual: Rafinadlaşdırılmış şәkәr tozunun әsas fәrqlәndirici identifikasiya әlamәtlәrini
göstәrin. (Çәki: 1)

daha ağ rәngdә olması, reduksiyaedici maddәlәrin miqdarının yüksәk vә
saxarozanın kütlә payının az olması ilә

daha ağ vә şәffaf olması, mineral maddәlәrin miqdarının çox olması vә nişastanın
kütlә payının çox olması ilә

daha ağ rәngdә, bәzәn isә mavi çalarlı olması, reduksiyaedici maddәlәrin
miqdarının aşağı vә saxarozanın kütlә payının çox olması ilә

daha parlaq ağ rәngdә olması, reduksiyaedici maddәlәrin miqdarının aşağı vә
karbohidratların kütlә payının az olması ilә

daha ağ vә şәffaf olması, tәrkibindә kәmiyyәtin az olması vә karbohidratların daha
çox olması ilә

Sual: Şәkәrin çeşid saxtalaşması hansı üsulla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
şәkәr tozunun tәrkibinә ekstra sort nişasta, әla buğda unu әlavә etmәklә vә

reduksiyaedici maddәlәri artırmaqla
şәkәri tozunun tәrkibinә tәbaşir, gips, şәkәr kirşanı әlavә etmәklә vә rütubәti

azaltmaqla
rafinad şәkәrin tәrkibinә әla sort buğda unu vә mannı yarması әlavә etmәklә
rafinad şәkәrin şәkәr tozu vә rafinad kirşanın şәkәr kirşanı ilә әvәz etmәklә
rafinad şәkәrin tәrkibinә bir sıra yabançı maddәlәrin vә rütubәtin artırmaqla

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış şәkәrdә hansı göstәricilәr haqqında tәhrif
olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın istehsal edәn firmanın adı, keyfiyyәt sertifikatı, malı nemalı, çәkisi
orqanoleptiki göstәricilәri

malın markalanması, qablaşdırılması, sertifikat, ölçüsü, rәngi vә xarici görünüşü
malın adı, malın istehsal olunduğu ölkә, malı istehsal edәn firmanın adı vә malın

miqdarı
malın qablaşması, markalanması, ştrix kldu, rәngi, ölçüsü vә identifikasiya

göstәricilәri
malın adı, sertifikatı, ştrix kodu, malın miqdarı vә fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri

Sual: Rafinad şәkәri şәkәr tozu ilә әvәz olunub. Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki:
1)

kәmiyyәt saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması



kompleks saxtalaşdırılma
çeşid saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması

Sual: I vә ya II sort qurudulmuş kartof әla sort adı ilә satışa verilir. Bu hansı
saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)

kompleks saxtalaşdırılma
kәmiyyәt saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması
çeşid saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması

Sual: Süni saqonun identifikasiyası zamanı hansı fәrqlәndirici xüsusiyyәt әsas götürülür?
(Çәki: 1)

qabıq sәthinin parçalanması zamanı qaracaların görünmәsi
mikroskop altında dәnәlәrin çox iri vә oval formada olması
mikroskop altında dәnәlәrin piramida şәklindә görünmәsi
nәmliyin 1113% olması
külün miqdarı

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdaki göstәricilәrdәn hansı meyvәlәrin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasına aid deyil?
(Çәki: 1)

keyfiyyәtsiz mәhsulun realizә olunması ;
tam yetişmiş meyvәnin satışı;
konservsnt vә antibiotiklәrdәn istifadә olunması
yetişmәni tezlәşdirmәk mәqsәdilә nitrat vә etilenin әlavә olunması
qida üçün olan sortların texnikisortlarla әvәz olunması.

Sual: Almada çeşid saxtalaşdırılmasının aşkar edilmәsi zamanı nişasta hansı yolla tәyin
edilir? (Çәki: 1)

en kesiyinә yod damcılatmaqla ;
en kesiyinә sirkә turşysu damcılatmaqla ;
en kesiyinә qәlәvi damcılatmaqla ;
limon turşusunu damcılatmaqla;
alma turşusu damcılatmaqla.



Sual: Bala nişasta patkasının әlavә edilib saxtalaşdırılması hansi reaksiya ilә aşkar
olunur? (Çәki: 1)

oksimetilfurfurol reaksiyası ;
spirtә reaksiyası ;
sirkә turşusuna reaksiya ;
sulfat turşusuna reaksiya ;
jelatinә reaksiyası.

Sual: Bala nişasta vә un әlavә edilib saxtalaşdırılması hansı reaksiya ilә aşkar olunur?
(Çәki: 1)

lüqol mәhluluna reaksiya ;
spirtә reaksiya ;
jelatinә reaksiya ;
kükürd turşusuna reaksiya ;
sirkә turşusuna reaksiya.

Sual: Aşağıdakı sıraların hansında günәbaxan balının fәrqlәndirici göstәricilәri
verilmişdir? (Çәki: 1)

maltoza 0,8 – 2,9 %, fruktoza 37,6 – 44,1 %, qlükoza 52,0 – 56, 5 %, saxaroza 0,3 –
0,8 % ;

 üzvi turşular 12 – 16 %, qlükoza 40 – 45 %, qlükoza 1,0 % ;
qlükoza 60 – 65 %, fruktoza 20 – 25 %, saxaroza 0,5 – 0,9 %;
fruktoza 39,0 – 44, 0 %, maltoza 2,5 – 7,2 %, üzvi alfa qlükoza 2,0 %;
saxaroza 0,5 – 0,8 %, qlükoza 45,0 – 58,0 %, maltoza 5,0 – 8,0%.

Sual: Balda keyfiyyәt saxtalaşdırılması hansı üsulla aparılır? (Çәki: 1)
tәrkibinә nişastanın әlavә olunması ;
tәrkibinә sönmüş әhәngin әlavә olubması ;
tәrkibinә suyun müxtәlif şәkәrlәrin, yad maddәlәrin qarışdırılması;
çiçәk balına şirә balının qarışdırılması ;
tәrkibinә boya maddәlәrinin әlavә olunması.

Sual: Aşağıdakı hansı sırada şirә balının çiçәk balında fәrqlәndirici göstәricilәri duzgun
verilmәmişdir? (Çәki: 1)

tәrkibindә kül elementlәrin 1,5 %ә qәdәr olması ;
әhәng suyuna müsbәt reaksiya vermәsi ;
tәrkibindә yalnız külәklә tozlanan bitkilәrin tozcuqların olması ;
açıq sarı rәngli olması ;
konsistensiyasının qatı yapışqanlı dartınan olması.

Sual: Aşağıdakı hansı sırada rafinә edilmiş toz şәkәrin adi toz şәkәrdәn fәrqlәndirici
göstәricilәri verilmişdir? (Çәki: 1)

reduksiyaedici maddәlәrin miqdarının çox olması ;
saxarozanın miqdarının az olması;
rәnginin ağ vә ağmavi çalarlı olması ;



iynәvari kristalların olması;
rәnginin bozumtulağ olması.

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Qağıdalı nişastasının sort identifikasiyası mәqsәdi üçün hansı göstәricilәrә әsasәn
müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

1sm2 –dә qaracaların miqdarı, turşuluğun miqdarı, proteinin miqdarı, ümumi külün
kütlә payına görә

1dm2 –dә qaracaların miqdarı, turşuluğun miqdarına, proteinin miqdarı, ümumi
külün kütlә payına görә

1dm3 –dә nişasta dәnәciklәrinin miqdarı, turşuluğun miqdarı, zülalların ümumi kütlә
payına görә

1dm2 –dә proteinin miqdarı, turşuluğun miqdarı vә mineral maddәlәrin miqdarına
görә

1sm3 –dә qaracaların miqdarı, turşuluğun miqdarı vә karbohidratların ümumi kütlә
payına görә

Sual: Kartof nişastasının 1ci sortunda turşuluq neçә dәrәcәdir? (Çәki: 1)
6 dәrәcә
8 dәrәcә
10 dәrәcә
12 dәrәcә
14 dәrәcә

Sual: Kartof nişastasının ekstra sortunda turşuluq nece dәrәcә olmalıdır? (Çәki: 1)
15 dәrәcә
12 dәrәcә
10 dәrәcә
8 dәrәcә
6 dәrәcә

Sual: Kartof nişastasının әla sortunda 1 kv.dm –dә qaracaların miqdar sayını göstәrin.
(Çәki: 1)

250
500
700
180



280

Sual: Kartof nişastasının 1ci sortunda 1 kv.dm –dә qaracaların miqdar sayını göstәrin.
(Çәki: 1)

700
800
280
60
200

Sual: Kartof nişastasının ekstra sortunda 1 kv.dm –dә qaracaların miqdar sayını
göstәrin. (Çәki: 1)

50
60
70
100
40

Sual: Nişasta növlәri birbirindәn hansı әlamәtlәrә görә fәrqlәnirlәr? (Çәki: 1)
nişasta dәnәlәrinin tәrkibinә vә böyüklüyünә görә
nişasta dәnәlәrinin rәnginә vә formasına görә
nişasta dәnәlәrinin ölçüsünә vә suda yaxşı hәll olmasına görә
nişasta dәnәlәrinin rәnginә vә böyüklüyünә görә
nişasta dәnәlәrinin ölçüsünә vә formasına görә

Sual: Hansı saxtalaşdırma nişastanın çeşid saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
malın keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşmadı
nişastanın bir sortunun digәr sortla әvәz etmәklә vә ya bir növdәn alınmış nişasta

dәnәlәrini digәr nişasta dәnәlәri ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşmadı
istehlakçıya mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda mәlumat hәyata keçirilәn

saxtalaşmadı
nişastanın müxtәlif sortlarını vә hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli nişasta sortlarını aşağı

keyfiyyәtli nişasta sortları ilә әvәz edilmәsi aparılan saxtalaşmadı
malın standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli olaraq yalan mәlumat vermәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşmadı

Sual: Çeşid yolu saxtalaşdırılmış nişastanı tәbii nişastadan hansı üsulla ayırd etmәk
olar? (Çәki: 1)

nişastanın üzәrinә qәlәvi әlavә etmәklә vә mikroskopla baxmaqla nişasta
dәnәciklәrinin ölçüsünә görә

nişastanın tәrkibinә xüsusi yeyinti әlavәlәrin daxil etmәklә vә nişasta dәnәlәrinin
formasına görә

nişastanın üzәrinә soyuq su tökmәklә vә mikroskopla baxmaqla qaraçaların miqdar
sayına görә

nişastanın üzәrinә turşu әlavә etmәklә vә mikroskopla baxmaqla proteinlәrin



miqdarına görә
nişastanın tәrkibinә kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә vә nişastanın tәrkibinә olan

qaraçaların miqdar sayına görә

Sual: Hansı saxtalaşdırma nişastanın keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
nişastanın tәrkibinә xüsusi yeyinti әlavәlәri vә hәmçinin gips, soda, qәlәvi әlavә

etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın tәrkibinә rәnglәyici maddәlәr vә hәmçinin tәbaşir, buğda unu, turşular

әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın üzәrinә soyuq su tökmәklә vә hәmçinin ekstra buğda unu, rәngli

maddәlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın tәrkibinә bir sıra yabançı әlavәlәr vә hәmçinin әla sort buğda unu,

tәbaşir, soda, gips әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın tәrkibinә bir sıra kimyәvi yumşaldıcılar vә hәmçinin әla sort çovdar unu

әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma nişastanın kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
nişastanın keyfiyyәti haqqında әtraflı mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın müxtәlif sortlarını vә hәmçinin yüksәk keyfiyyәtli nişasta növlәrini aşağı

keyfiyyәtli nişasta növlәri ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda mәlumat verәmklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma
malın standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli olmayan mәlumat vermәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma
müxtәlif parametrlәrdә yol verilәn әyintilәr hesabına istehlakçının aldadılması

hesabına aparılan saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma nişastanın mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
nişastanın bir sortunun digәr bir sortla әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
malın keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
nişasta vә nişasta mәhsulları haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat

vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
nişastanın tәrkibinә yeyinti әlavәlәri vә rәnglәyici maddәlәr әlavә etmәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma
әla sort nişasta ilә 2ci sort nişastanı qarışdırılıb istehlakçının aldadılması yolu ilә

hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Aşağıda verilәnlәrdәn hansıları balın çeşid saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)
 bir monofloralı balın digәr monofloralı balla әvәz olunması
suyun әlavә olunması
yad maddәlәrin daxil edilmәsi
balın tәrkibinin dәyişdirilmәsi
bala nişastanın әlavә olunması

Sual: Şәkәrin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasında hansı yad komponentlәrdәn istifadә
edilmir? (Çәki: 1)



mannı yarması
tәbaşir
 gips
duz
ksilit vә sorbit

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı sırada qağıdalı nişastasına xarakterik olan identifikasiya
göstәricilәri düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması oval vә yumurtavari olub, ölçüsü 5100 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1720% olmalıdır

forması çoxbucaqlı olub, unlu hissәsi dairәvi olub, ölçüsü 525 mkm vә tәrkibindә
rütubәtin kütlә payı 1113% olmalıdır

forması dördbucaqlı olub, unlu hissәsi ovalvari olub, ölçüsü 1530 mkm vә
tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 1315% olmalıdır

forması altıbucaqlı olub, unlu hissәsi yumurtavari olub, ölçüsü 1216 mkm vә
tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 1520% olmalıdır

forması çoxbucaqlı olub, unlu hissәsi dairәvi olub, ölçüsü 38 mkm vә tәrkibindә
rütubәtin kütlә payı 38% olmalıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada düyü nişastasına xarakterik olan identifikasiya göstәricilәri
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması altıbucaqlı olub, ölçüsü 613 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 1317%
olmalıdır

forması yumurtavari olub, ölçüsü 518 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 13
18% olmalıdır

forması çoxbucaqlı olub, ölçüsü 38 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 1113%
olmalıdır

forması ellipsvari olub, ölçüsü 510 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 1215%
olmalıdır

forması dördbucaqlı olub, ölçüsü 612 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 59%
olmalıdır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada buğda nişastasına xarakterik olan identifikasiya göstәricilәri
düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

forması çoxbucaqlı vә dairәvi olub, ölçüsü 1520 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1720% olmalıdır

forması dördbucaqlı olub, ölçüsü 3035 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә payı 18
22% olmalıdır



forması altıbucaqlı vә ovalvari olub, ölçüsü 38 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1518% olmalıdır

forması ellipsvari vә dairәvi olub, ölçüsü 2035 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1113% olmalıdır

forması oval vә yumurtavari olub, ölçüsü 2540 mkm vә tәrkibindә rütubәtin kütlә
payı 1315% olmalıdır

Sual: Hansı әlamәtlәr süni saqonun tәbii saqodan fәrqlәndirir? (Çәki: 1)
hüceyrәvi quruluşa malik olmasına, hüceyrә qılafının parçalanması zamanı

qaracaların az olması vә mikroskop altında kartof vә qarğıdalı nişasta dәnәlәrinin
aydın görünmәsi

hüceyrәvi quruluşa malik olmamasına, hüceyrә qılafının parçalanması zamanı
qaracaların daha çox olması vә mikroskop altında kartof vә qarğıdalı nişasta
dәnәlәrinin görünmәsi

hüceyrәvi quruluşa malik olmasına, hüceyrә qılafının daha möhkәm olmasına vә
hüceyrә qılafında qaracaların az olmasına

tәk hüceyrәli quruluşa malik olmasına, hüceyrә qılafının çoxqatlı olmasına vә
hüceyrә qılafında qaracaların miqdarının daha çox olmasına

çoxhüceyrәli quruluşa malik olmasına, hüceyrә qılafının mәsamәli olmasına vә
hüceyrә qılafında nişasta dәnәlәrinin gözlә görünmәsinә görә

Sual: Kartof nişastasının ekstra sortunda ümumi külün kütlә payını göstәrin. (Çәki: 1)
0,45 %
0,30 %
0,25 %
0,50 %
0,60 %

Sual: Kartof nişastasının әla sortunda ümumi külün kütlә payını göstәrin. (Çәki: 1)
0,65 %
0,40 %
0,35 %
0,55 %
0,50 %

Sual: Kartof nişastasının 1ci sortunda ümumi külün kütlә payını göstәrin. (Çәki: 1)
0,60 %
0,30 %
0,35 %
0,50 %
0,75 %

Sual: Kartof nişastasının әla sortunda turşuluğun miqdarını göstәrin (dәrәcә ilә). (Çәki:
1)

10 dәrәcә
12 dәrәcә



14 dәrәcә
 20 dәrәcә
15 dәrәcә

Sual: Qarğıdalı nişastasının әla sortunda 1 kv.dm –dә qaracaların miqdar sayını
göstәrin. (Çәki: 1)

600
400
300
500
700

Sual: Qarğıdalı nişastasının 1ci sortunda 1 kv.dm –dә qaracaların miqdar sayını
göstәrin. (Çәki: 1)

700
 500
400
300
250

Sual: Qarğıdalı nişastasının әla sortunda ümumi külün kütlә payını qeyd edin. (Çәki: 1)
0,50 %
0,30 %
0,20 %
0,35 %
0,40 %

Sual: Hansı variantda qarğıdalı nişastasının 1ci sortunda ümumi külün kütlә payı
düzgün olaraq verilmişdir? (Çәki: 1)

0,60 %
0,20 %
0,50 %
0,30 %
 0,40 %

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış nişastada hansı göstәricilәri haqqında tәhrif
olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın istehsal olunduğu ölkә, ştrix kodu, sertifikatı, malın keyfiyyәti, çәkisi, ölçüsü vә
orqanoleptiki göstәricilәri

malı istehsal edәn firmanın adı, malı nemalı, çәkisi, ölçüsü vә fizikikimyәvi
göstәricilәri

şrtix kodu, sertifikatı, qablaşdırılması, markalanması, rәngi vә identifikasiya
göstәricilәri

malın adı, malın istehsal olundugu ölkә, malı istehsal edәn firmanın adı vә malın
miqdarı, sertifikatı

malın markalanması, qablaşdırılması, sertifikatı, ölçüsü, rәngi vә tәhlükәsizlik



göstәricilәri

Sual: Nişastanın tәrkibinә tәbaşir, soda vә gips әlavә etmәklә hәyata keçirilәn keyfiyyәt
saxtalaşmanı hansı üsulla tәyin etmәk olar? (Çәki: 1)

qaynanmış su vә müxtәlif üzvü turşular әlavә etmәklә
soyuq su vә müxtәlif turşular әlavә etmәklә
isti su vә müxtәlif qәlәvilәr әlavә etmәklә
distillә edilmiş su vә müxtәlif oksidlәr әlavә etmәklә
tibbi spirt vә müxtәlif oksidlәr әlavә etmәklә

Sual: Bir monofloralı balın digәr monofloralı balla әvәz olunmasını hansı fizikikimyәvi
göstәriciyә görә müәyyәn etmәk olmaz? (Çәki: 1)

çiçәk tozcuqlarının tәrkibinә görә
şәkәrin tәrkibinә görә
amin turşularının tәrkibinә görә
rәnginә görә
әtirli maddәlәrin tәrkibinә görә

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Qarğıdalı nişastasının 1ci sortunda turşuluğun miqdarını göstәrin (dәrәcә ilә).
(Çәki: 1)

25 dәrәcә
20 dәrәcә
 35 dәrәcә
10 dәrәcә
15 dәrәcә

Sual: Qarğıdalı nişastasının әla sortunda turşuluq neçә dәrәcә olur? (Çәki: 1)
14 dәrәcә
10 dәrәcә
30 dәrәcә
25 dәrәcә
20 dәrәcә

Sual: Kartof nişastasının sort identifikasiyası mәqsәdi üçün aparılan orijinallıq
ekspertizası hansı göstәricilәri müәyyәn etmәklә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)



1dm3 –dә nişasta dәnәciklәrinin miqdarı, turşuluğun miqdarı vә ümumi kütlә payını
müәyyәn etmәklә

2 dm2 –dә xlorofil dәnәciklәrinin miqdarı, qәlәviliyin miqdarı vә ümumi külün kütlә
payını müәyyәn etmәklә

1dm2 –dә qaracaların miqdarı, turşuluğun miqdarı vә ümumi külün kütlә payını
müәyyәn etmәklә

1sm2 –dә qaracaların miqdarı, turşuluğun miqdarı vә ümumi külün kütlә payını
müәyyәn etmәklә

1dm2 –dә proteinin miqdarı, turşuluğun miqdarı vә ümumi zülalların kütlә payını
müәyyәn etmәklә

Sual: Qarğıdalı nişastasının әla sortunda proteinlәrin miqdarını göstәrin (% lә). (Çәki: 1)
1,5%
0,8%
0,9%
1,0%
1,2%

Sual: Qarğıdalı nişastasının 1ci sortunda protenilәrin miqdarını göstәrin (% lә). (Çәki:
1)

1,3%
1,5%
1,0%
0,8%
1,2%

Sual: Nişasta vә nişasta mәhsullarının saxtalaşdırılması hansı növ saxtalaşma vasitәsilә
hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt, kәmiyyәt, texnoloji vә növ
kәmiyyәt, mәlumat, identifikasiya vә sort
mәlumat, sertifikasiya, sort vә identifikasiya
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt vә mәlumat
identifikasiya, sertifikasiya, çeşid vә sort

Sual: Hansı metoddan istifadә etmәklә balın әsil olması tәyin edilir? (Çәki: 1)
 ekspress
 standart
arbitraj
biokimyәvi
ekspert

Sual: Nişastaya tәbaşir, soda vә gips qarışdırılmışdır. Bu saxtalaşdırmanı hansı metodla
aşkara çıxarmaq olar? (Çәki: 1)

nişastaya soyuq su vә turşu әlavә etmәklә
nişastaya yod әlavә etmәklә
nişastaya isti su әlavә etmәklә



nişastanın netto çәkisini tәyin etmәklә
nişastanın turşuluğunu yoxlamaqla

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıda qeyd olunan variantların hansında meyvәlәrin tәzәliyini müәyyәn etmәk
üçün aparılan ekspertiza zamanı qarşıya qoyulan әsas mәsәlәlәr göstәrilir? (Çәki: 1)

meyvә növlәrinin vә sortlarının kimyәvi tәrkibinin, nişasta sortlarının enerji
dәyәrliyini vә onların tәrkib xüsusiyyәtinin öyrәnilmәsi

meyvә növlәrinin vә sortlarının homoloji tipliyinin, ölçünün vә formasının öyrәnilmәsi
vә meyvә növlәrinin orqanoleptiki keyfyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

meyvә növlәrinin vә sortlarının qidalılıq vә enerji dәyәrliyinin öyrәnilmәsi vә meyvә
növlәrinin fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

meyvә növlәrinin idenitfikasiyası, meyvә sortlarının identifikasiya, meyvәlәrin
saxtalaşma üsulları vә onun tәyini metodlarının öyrәnilmәsi

meyvә növlәrinin vә sortlarının identifikasiya göstәricilәrinin öyrәnilmәsi vә meyvә
sortlarının saxlanması zamanı keyfiyyәtindә baş verәn dәyişiklәrin öyrәnilmәsi

Sual: Toxumlu meyvәlәrә xas olan әsas identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
meyvәsi yumru, şirәli olub, meyvәlәrin daxilindә xırda çәyirdәklәr yerlәşir vә üzәri

qalın meyvә qilafı ilә әhatә olunmuşdur
meyvәlәri şirәli, әtli hissәdәn vә içәrisindә toxum yerәlәşәn toxum kamerasından vә

belә toxum kamerasında toxumların sayı 5ә qәdәr olur
meyvәlәri ümumi özәk üzәrindә yerlәşir vә hәr birinin üzәrindә kiçik toxumlar

yerәlşir vә bu toxumların sayı 28ә qәdәr olur
meyvәsi xaricdәn qalın qabıqla әhatә olunmuş әtli hissәdәn vә meyvәnin daxilindә

isә toxum kamerası yerlәşir, belә kamearların sayı 5ә qәdәr olur
meyvәlәri әtlişirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәnin daxilindә çәyirdәklәr yerlәşir

Sual: Çәyirdәkli meyvәlәrә xas olan әsas identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
meyvәlәri uzunsov formada olub, xaricdәn qalın qabıqla örtülü, daxilindә çoxlu

miqdarda toxum kamerası vardır
meyvәlәri әtlişirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәsinin daxilindә 17 әdәd toxum

yerlәşir vә belә toxumlar xaricdәn qalın meyvә qilafı ilә әhatә olunmuşdur
meyvәlәri әtli şirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәsinin daxilindә bir әdәd iri çәyirdәk

yerәlşir
meyvәlәri әtli hissәdәn ibarәt olub, içәrisindә toxum yerlәşәn toxum kamerasından

vә belә toxum kamerasında toxumların sayı 15ә qәdәr olur
meyvәlәri ümumi özәk üzәrindә yerlәşir vә xaricdәn dәrivari qabıqla örtülü olub,

meyvәsinin daxilindә 15 әdәd toxum yerlәşir.



Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansı qәrzәkli meyvәlәrә xas olan әsas identifikasiya
әlamәtlәridir? (Çәki: 1)

meyvәli әtlişirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәsinin daxilindә bir әdәd iri çәyirdәk
yerlәşir vә xaricdәn qalın qabıqla әhatә olmuşdur

meyvәlәri ümumi özәk uzәrindә yerlәşir vә xaricdәn dәrivari qabıqla örtülü olub,
meyvәsinin daxilindә 25 әdәd toxum yerlәşir

meyvәlәri uzunsov formada olub, xaricdәn qalın qabıqla örtülü, daxilindә isә 17
әdәd toxum yerlәşir

meyvәlәri bir toxumlu, üzәri oduncaqlı vә dәrivari qabıqla örtülü olmasıdır
meyvәsi xaricdәn qalın qabıqla әhatә olunmuş әtli hissәdәn vә meyvәnin daxilindә

isә toxum kamerası yerlәşir, belә kameraların sayı 13ә qәdәr olur

Sual: Mürәkkәb gilәmeyvәlәrә xas olan әsas identifikasiya әlamәtlәri göstәrin. (Çәki: 1)
meyvәlәri ümumi özәyi üzәrindә yerlәşib vә hәr birinin içәrisindә kiçik toxumu olan

bir neçә xırda vә xırda gilәlәrdәn ibarәtdir
meyvәsi qabıqdan, sulu әtli hissәdәn vә daxilindә yerlәşәn 18 әdәd toxumdan

ibarәtdir
meyvәlәri nәlbәki formasında olub, xaricdәn nazik qabıqla örtülü vә daxilindә bir

neçә xırda toxumlar vardır
meyvәlәri әtlişirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәsinin daxilindә çәyirdәkilәr yerlәşir

vә belә çәyirdәklәrin sayı 68ә qәdәr olur
meyvәsi xaricdәn qalın qabıqla әhatә olunmuş әtli hissәdәn vә meyvәnin daxilindә

isә toxum yerlәşir, belә toxumların sayı 13ә qәdәr olur

Sual: Yetişmәmiş almaların saxta olmasını hansı yolla tәyin etmәk olar? (Çәki: 1)
kәsilmiş hissәsinә antibiotiklәr vurmaqla
kәsilmiş hissәsinә konservantlar vurmaqla
kәsilmiş hissәsinә yod vurmaqla
kәsilmiş hissәsinә spirt vurmaqla
kәsilmiş hissәsinә etilen vurmaqla

Sual: Hansı saxtalaşdırma meyvәlәrin keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
istehlakçıya meyvәlәrin sortu vә növü haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda

mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
meyvәlәrin sortu vә növünün kimyәvi tәrkibi, qidalılıq dәyәri vә saxlanma müddәti

haqqında dәqiq olmayan mәlumatlar vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
meyvәlәrin bir sortunun, növünün digәr bir meyvәnin sort vә növü il әvә hәmçinin

yeyinti sortlarının texniki sortu ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalşma
yüksәk keyfiyyәtli meyvәlәrin aşağı keyfiyyәtli meyvәlәrlә ilә әvәz etmәklә, su,

konservantlar, antibiotiklәr nitratlar, etilen әlavә etmәklә vә yetişmәmiş formada
satmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşma

meyvәlәrin sortu vә növünün keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma meyvәlәrin kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
meyvәlәrin bir sortunun vә növünün digәr bir meyvәnin sort vә növü ilә, hәmçinin



yeyinti sortlarının texniki sortu iәl әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
meyvәlәrin sortu vә növünün keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
mәhsulun parametrlәrdәn xeyli miqdarda fәrqlәnmәsi hesabına istehlakçının

aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya meyvәlәrin növü vә sortu haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda

mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
yüksәk keyfiyyәtli meyvә sortlarının aşağı keyfiyyәtli meyvә sortları ilә vә hәmçinin

xәstәliyә tutulmuş meyvәlәrin sağlam meyvәlәrlә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşma meyvәlәrin mәlumat saxtalaşması adlanır? (Çәki: 1)
yüksәk keyfiyyәtli meyvә sortlarının aşağı keyfiyyәtli meyvә sortları il әvә hәmçinin

xәstәliyә tutulmuş meyvәlәrin sağlam meyvәlәrlә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşma

meyvәlәrin sortu vә növünün kimyәvi tәrkibi, qidalılıq dәyәri vә saxlanma müddәti
haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәhsulun parametrlәrdәn xeyli miqdarda fәrqlәnmәsi hesabına istehlakçının
aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma

meyvәlәrin sort vә növlәrinin qidalılıq vә enerji dәyәrliyi vә hәmçinin fizikikimyәvi
göstәricilәri haqqında yalan mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

istehlakçıya mәhsul haqqında, hәmçinin keyfiyyәt sertifikatı, gömrük sәnәdlәrindә
vә ştrix kodlarının tәhrif olunmuş formada mәlumat vermәklә hәyata keçıirilәn
saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma meyvәlәrin çeşid saxtalaşdırmasıdır? (Çәki: 1)
meyvәlәrin bir sortunun növünün digәr bir meyvәnin sort vә növü ilә, istehlak vә

yetişmә dövründә, hәmçinin yeyinti sortlarının texniki sortu ilә әvәz etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşma

meyvәlәrin sortu vә növünün keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

istehlakçıya mal haqqında yalan vә tәhrif olunmuş halda mәlumat vermәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşma

meyvәlәrin müxtәlif sortlarının vә hәmçinin xәstәliyә tutulmuş meyvә sortlarının
aşağı keyfiyyәtli meyvә sortları ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәhsulun standart mövcud parametrlәrdәn fәrqli olaraq yalan mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәrәvәzlәrin çeşid saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)
bir sort tәrәvәzin başqa sortla әvәz olunması
istehlak mәrhәlәsindә olan tәrәvәzlәrin yığım mәrhәlәsindә olan tәrәvәzlәrlә әvәz

olunması
bir növ tәrәvәzin başqa növlә әvәz olunması
keyfiyyәtsiz tәrәvәzin satışı
yeyinti sortlarının texniki sortla әvәz olunması

Sual: Emal edilmiş meyvәtәrәvәzin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasına aid olmayan variantı
qeyd edin. (Çәki: 1)



suyun әlavә olunması
konservantların vә antibiotiklәrin qatılması
keyfiyyәtsiz xammaldan istifadә
resepturanın pozulması
bir növ emal edilmiş meyvәtәrәvәzin digәri ilә әvәz edilmәsi

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hәqiqi gilәmeyәvlәrә xas olan әsas identifikasiya әlamәtlәr hansılardır? (Çәki: 1)
meyvәsi nәlbәki formasında olub, xaricdәn nazik qabıqla әhatә olub, daxilindә 16ә

qәdәr toxum vardır
meyvәsi әtli şirәli hissәdәn ibarәt olub, meyvәsinin daxilindә bir neçә iri çәyirdәk

yerlәşir vә xaricdәn qalın qabıqla әhatә olunmuşdur
meyvәsi şirәli әtli hissәdәn ibarәt olub, içәrisindә 57 әdәd toxum yerәlәşәn toxum

kamerasından ibarәtdir
meyvәlәri ümumi özәk üzәrindә yerlәşir vә xaricdәn dәrivari qabıqla örtülü olub,

meyvәsinin daxilindә 14 әdәd toxum yerlәşir
meyvәsi qabıqdan, sulu әtli hissәdәn vә daxilindә 17 әdәd toxumdan ibarәtdir

Sual: Ananasın yetişmәsini әsas hansı göstәricilәr ilә müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)
yuxarı yarpaq dәstәsinin yaşılgöy rәngdә olmalı, meyvәsinin rәngi yaşımtılsarı

rәngdә olmalı vә meyvәsinin sәthi isә tünd sarı rәngdә olması ilә
yuxarı yarpaq dәstәsinin sarı rәngdә olmalı, meyvәsinin rәngi yuxarı yarpaq

dәstәsinә qәdәr sarı saman rәngdә olmalı vә meyvәsinin sәthini örtәn seqmentlәrinin
qurtaracağı tünd qәhvәyi rәngdә örtәn olması ilә

yuxarı yarpaq dәstәsinin tünd yaşıl rәngdә olmalı, meyvәsinin rәngi yaşımtıl tünd
qәhvәyi olmalı vә meyvәsinin sәthini örtәn seqmentlәr isә açıq qәhvәyi rәngdә

yuxarı yarpaq dәstәsinin tünd yaşıl rәngdә olmalı, meyvәsinin rәngi açıq çәhrayı
rәngdә olmalı vә meyvәsinin sәthini örtәn seqmentlәr isә tünd qırmızı rәngdә olması
ilә

yuxarı yarpaq dәstәsi tünd qırmızı rәngdә olmalı, meyvәsinin rәngi açıq qırmızı
rәngdә olmalı vә meyvәsinin sәthini örtәn seqmentlәrin qurtaracağı tünd qәhvәyi
rәngdә olması ilә

Sual: Meyvәlәrin növündәn vә ölçüsündәn asılı olaraq kütәlsini artırmaq üçün hansı
saxtalaşma üsulundan istifadә olunur vә nәticәdә meyvәlәrin kütlәsinin neçә faiz
artmasına sәbәb olur? (Çәki: 1)

dondurulmuş suda vә nitritlәr әlavә edib saxlamaqla, 818%
buzlu suda vә yeyinti әlavәlәri daxil edib saxlamaqla, 1012%
isti suda vә konservantlar әlavә edib saxlamaqla, 510%



duzlu suda vә yeyinti turşuları әlavә edib saxlamaqla, 1520%
soyuq suda vә antibiotiklәr әlavә edib saxlamaqla, 1015%

Sual: Meyvәlәri daha tez satmaq vә istehlak rәngini daha tez formalaşdırmaq üçün hansı
maddәlәr vurmaqla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

nitrit vә nitratlar
etilen vә propilen
ammonyak vә süd turşuları
etilen vә yeyinti boyaları
nitrit vә antibiotiklәr

Sual: Nitrit vә nitratlar vurmaqla vaxtından әvvәl istehlak rәngini almaqla saxtalaşdırılmış
meyvәlәri hansı göstәricilәrә görә müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)

şirin dada malın olması, çәyirdәyin yetişmiş olması vә meyvәnin saplaqdan çәtin
yarılmasına görә

şirin dada malın olmaması, çәyirdәyin yetişmәmiş olması vә meyvәnin saplaqdan
çәtin ayrılmasına görә

turş dada malik olması, çәyirdәyin acı olması vә meyvәnin saplaqdan asan
ayrılmasına görә

şirin dada malik olması, çәyirdәyin yetişmiş olması vә meyvәnin saplaqdan gec
yarılmasına görә

turşaşirin dada malik olması, çәyirdәyin şirin olması vә meyvәlәrin saplaqdan
yarılmamasına görә

Sual: Meyvәlәrin kәmiyyәt saxtalaşdırılmasını aşkar etmәk üçün hansı üsuldan istifadә
etmәk mәqsәdә uyğundur? (Çәki: 1)

meyvәlәrin kütәlsini kәsib yod vurmaqla
meyvәlәrin kütәlsinә antibiotik vurub soyuq suda yumaqla
meyvәlәrin kütәlsinә nitritlәr vurub duzlu suda yumaqla
meyvәlәrin kütәlsini ölçü tәrәzisindә çәkmәklә
meyvәlәrin kütәlsinә nitratlar vurub isti suda yumaqla

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış meyvәlәrdә hansı göstәricilәr haqqında tәhrif
olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın istehsal olunduğu ölkә, ştrix kodu, sertifikatı, malın keyfiyyәti, çәkisi,ölçüsü vә
orqanoleptiki göstәricilәri

malın adı, malı istehsal edәn firmanın adı, müәssiәsnin yerlәşdiyi yer, malın miqdarı
vә meyvәlәrin emalı üsulları

malın ştrix kodu, sertifikatı, qablaşdırılması, markalanması, rәngi vә identifikasiya
göstәricilәri

malın markalanması, qablaşdırılması, markalanması, rәngi vә identifikasiya
göstәricilәri

malı istehsal edәn firmanın adı, malı nemalı, çәkisi, ölçüsü vә fizikikimyәvi
göstәricilәri

Sual: Bunlardan hansı tәrәvәzlәrin çeşid saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)



istehlak yetişkәnliyi mәrhәlәsindә olan tәrәvәzin yığım yetişkәnliyi mәrhәlәsindә
olan tәrәvәzlә dәyişdirilmәsi

bir sort vә ya sinif tәrәvәzin digәri ilә әvәz olunması
bir növün digәri ilә әvәz olunması
qablaşdırıcı taranın dәyişdirilmәsi
qida üçün olan sortların texniki sortlarla әvәz olunması

Sual: Göstәrilәnlәrdәn hansı meyvәtәrәvәzin çeşid saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki:
1)

I sort qurudulmuş kartof II sortla әvәz olunur
әla sort dondurulmuş çiyәlәk I sortla әvәz olunur
dondurulmuş bağ çiyәlәyi meşә çiyәlәyi ilә әvәz olunur
süni yolla meyvәtәrәvәzin tәrkibindәki suyun artırılması
qurudulmuş şaftalı әvәzinә qurudulmuş әriyin verilmәsi

Sual: Cemin sortunun identifikasiyası zamanı hansı orqanoleptiki göstәricilәrdәn istifadә
edilir? (Çәki: 1)

I sortda yüngül karamellәşmiş şәkәr dadının olması
çәyirdәkli meyvәlәrin miqdarı
hәll bişmiş gilәmeyvәlәrin miqdarı
qabığı çatlamış meyvәlәrin miqdarı
jeleyәbәnzәr konsistensiyanın olması

Sual: Aşağıdakılardan hansı meyvәlәrin informasiya saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki:
1)

meyvәlәrin emalı üsulu
mәhsulun adı
mәhsulun miqdarı
mәhsulun becәrildiyi ölkә
tam yetişmәmiş meyvәlәrin satışı

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici nitratlı tәrәvәzlәrin tәyinindә istifadә olunmur? (Çәki: 1)
tәrәvәzlәrdә şirin dadın olmaması
qarpız vә yemişdә yetişmәmiş toxumların olması
yaxşı hiss edilmәyәn dad vә әtrin olması
tәrәvәzlәrin mәrkәz hissәsindә damarlı toxumların aydın görünmәsi



tәrәvәzlәrin qabıq hissәsinin yumşaq olması

Sual: Aşağıdakı hansı variant emal edilmiş meyvәtәrәvәzin informasiya
saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)

çәkidә әskiklik
malın adı
malın miqdarı
malın yetişdiyi ölkә
gömrük sәnәdlәrinin saxtalaşdırılması

Sual: Quru meyvәlәrin identifikasiyası zamanı hansı variant әsas götürülür? (Çәki: 1)
nәmlik 2 – 10 %
nәmlik 3 – 14 %
nәmlik 4 – 10 %
nәmlik 6 – 15 %
nәmlik 5 – 12 %

Sual: Aşağıdakı hansı sıradakı parametrlәr desert şokoladın fәrqlәndirici göstәricisi
deyil? (Çәki: 1)

külün miqdarı 9%  dәn az olmayaraq ;
şәkәrin miqdarı 50%dәn az olmayaraq ;
yağın miqdarı 35% dәn az olmayaraq ;
zülalın miqdarı 6%dәn az olmayaraq ;
sellülozanın miqdarı 5%  dәn az olmayaraq ;

Sual: Desert şokoladın identifikasiyası zamanı aşağıdakı hansı göstәrici әsas
götürülmür? (Çәki: 1)

tәrkibindә kakao kütlәsi yoxdur
tәrkibindә sellüloza yoxdur ;
tәrkibindә teobromin yoxdur
tәrkibindә zülali maddәlәr yoxdur ;
tәrkibindә kakao yağı yoxdur

Sual: Aşağıdakı hansı sırada adi şokolada xas olmayan göstәrici verilmişdir? (Çәki: 1)
tәrkibindә şәkәrin miqdarı 55% dәn çox olması
tәrkibindә yağın miqdarı 33% ә qәdәr olması
tәrkibindә 55% zülali maddәlәrin olması
tәrkibindә 4%ә qәdәr sellülozanın olması
pHnın 7yә bәrabәr olması

Sual: Meyvәgilәmeyvә qәnnadı mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşdırılmasını aşkar
edilmәsi zamanı hansı göstәricilәr tәyin edilir? (Çәki: 1)

saxarozanın miqdarı
meyvә  gilәmeyvәnin suyun miqdarı
azotlu maddәlәrin miqdarı



şokolad örtüyünün kütlәsinin miqdarı
turşuluğun miqdarı

Sual: Gilas vә çiyәlәyin keyfiyyәt saxtalaşdırmasının aşkar edilmәsi zamanı aşağıdakı
hansı göstәrici әsas götürülmür? (Çәki: 1)

şirin dadın olmaması
gilas cәyirdәyinin yumşaq, şiyәlәk toxumlarının üzdә olması
meyvәnin saplaqdan çәtin ayrılması
meyvәnin ölçülәrinin standarta uyğun gәlmәmәsi
tәrkibindә nitratın vә nitritlәrin olmaması

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: İstifadә zamanı xammaldan vә istehsal texnologiyasından asılı olaraq qәnnadı
mәmulatları neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Şәkәrli qәnnadı mәmulatına aid olan mәmulatları göstәrin. (Çәki: 1)
şokalad vә kakao tozu, marmelad, zefir, karamel, tort
meyvәgilәmeyvәli qәnnadı mәmulatı, şokolad vә kakao tozu, karamel mәmulatı,

konfet mәmulatı vә halva
ccem, mürәbbә, sukat, karamel, konfet vә vafli mәmulatı
pavidlo, jele, pestila, karamel, konfet vә şәkәrli şәrq şirniyyatı
sukat, mürәbbә, karamel, konfet, şәrq şirniyyatı vә şәkәrli şәrq şirniyyatı

Sual: Kütlәsinin emalından asılı olaraq şokalad mәmulatı neçә növә bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Hansı saxtalaşdırma şokoladın keyfiyyәt saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)



şokoladın çeşid vә növünün keyfiyyәti haqqında әtraflı vә dәqiq mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

şokoladın istehsalı zamanı reseptin pozulması ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın istehsalı zamanı reseptin pozulması, yad maddәlәrin, konservantların,

antioksidlәşdiricilәrin vә rәngverici maddәlәr әlavә etmәklә vә hәmçinin suyun
miqdarını artırmaqla hәyata keçiriliәn saxtalaşma

şokoladın tәrikbinә kimyәvi yumşaldıcılar vә toksin maddәlәr әlavә etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşma

şokoladın tәrkibinә xüsusi zülali maddәlәr, rәnglәndirici maddәlәr vә hәmçinin
suyun miqdarını azaltmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma şokoladın çeşid saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)
şokoladın çeşid vә növünün keyfiyyәti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın tәrkibinә xüsusi antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn

saxtalaşma
şokoladın istehsalı zamanı reseptinin pozulması zamanı hәyata keçirilәn

saxtalaşma
şokoladın bir növünün digәr bir növü ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın tәrkibinә xüsusi konservantlar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Şokoladın reseptinin pozulması yolu ilә aparılan saxtalaşma hansı yolla hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)

şokoladın tәrkibindәyi yüksәk keyfiyyәtli karbohidratların aşağı keyfiyyәtli
karbohidratlarla әvәz etmәklә

şokoladın tәrkibindәki yüksәk keyfiyyәtli zülali maddәlәrin aşağı keyfiyyәtli zülali
maddәlәrlә әvәz etmәklә

şokoladın yüksәk keyfiyyәtli növü ilә aşağı keyfiyyәtli növü ilә әvәz etmәklә
şokoladın tәrikbindәki aşağı keyfiyyәtli antioksidlәşdiricilәrin yüksәk keyfiyyәtli

antioksidlәşdiricilәrlә әvәz etmәklә
şokoladın tәrkibindәki dәyәrli komponentlәri daha aşağı keyfiyyәtli komponentlәrlә

әvәz etmәklә

Sual: Hansı saxtalaşdırma şokoladın mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
şokoladın tәrkibinә kimyәvi yumşaldıcılar, yad maddәlәr vә hәmçinin su әlavә

etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokolad mәmulatının müxtәlif çeşid vә növünün qidalılıq dәyәri vә saxlanma

müddәti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya şokolad mәmulatı haqqında dәqiq olmayan vәtәhrif olunmuş formada

mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
yüksәk keyfiyyәtli şokolad növyünün aşağı keyfiyyәtli şokolad növü ilә әvәz etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın tәrkibinә xüsusi zülali maddәlәr, rәngverici maddәlәr vә

antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Qeyd olunan hansı saxtalaşdırma şokoladın kәmiyyәt saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki:
1)

şokoladın tәrkibinә kimyәvi yumşaldıcılar vә toksiki maddәlәr әlavә etmәklә hәyata



keçirilәn saxtalaşma
malın (kütlәsini) parametrlәrdәn müәyyәn miqdarda fәrqlәnmәsi hesabına

istehlakçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın tәrkibinә xüsusi zülali maddәlәrin, karbohidratlar vә hәmçinin su әlavә

etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın istehsalı zamanı reseptin pozulması, yad maddәlәrin vә rәngverici

maddәlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
şokoladın yüksәk keyfiyyәtli növünün aşağı keyfiyyәtli növü ilә әvәz etmәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma

Sual: Şokoladın saxlanma müddәtini uzatmaq mәqsәdilә ona hansı yad maddәlәr
qatılır? (Çәki: 1)

konservantlar
qәlәvilәr
yağabәnzәr maddәlәr
hidro yağlar
turşular

Sual: Meyvәgilәmeyvә qәnnadı mәmulatında kәmiyyәt saxtalaşdırılması nәyin hesabına
aparılır? (Çәki: 1)

mәhsulun әsl çәkisinin parametrlәrindәn kәnarlaşmaq hesabına
yüksәk keyfiyyәtli mәhsulun aşağı keyfiyyәtli mәhsulla әvәz olunması hesabına
әsas xammalın әlavә xammal hesabına azaldılması
әla sortun I sortla әvәz olunması hesabına
istehsal texnologiyasının pozulması hesabına

Sual: Şәkәrliqәnnadı mәmulatının hazırlanmasında şәkәr tozu, patka, qoz, meyvә
gilәmeyvә püresi, müxtәlif içliklәr normadan az istifadә edilir. Bu hansı saxtalaşdırma
növüdür? (Çәki: 1)

kәmiyyәt saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması
çeşid saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma

Sual: Aşağıdakılardan hansı şokoladın keyfiyyәt saxtalaşdırılması hesab edilmir? (Çәki:
1)

resepturanın pozulması
yad komponentlәrin әlavә olunması
boya maddәlәrinin vә konservantların әlavә olunması
tәrkibinin dәyişdirilmәsi
nәmliyin miqdarının çox olması

Sual: Şokoladın bir növünün digәr bir növü ilә әvәz etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma şokoladın hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

keyfiyyәt



çeşid
kompleks
qiymәt
kәmiyyәt

Sual: Malın malqoşma vә markalanması haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşdırma şokoladın hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

qiymәt
keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
informasiya

Sual: Malın gömrük sәnәdlәrindә tәhrif olunmuş mәlumatlar verilmәsi şokoladın hansı
növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kәmiyyәt
çeşid
kompleks
qiymәt
informasiya

Sual: Malın ştrix kodu haqqında tәhrif olunmuş mәlumat şokoladın hansı növ
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
mәlumat
kәmiyyәt
keyfiyyәt
kompleks

Sual: Preparat halına salınmamış kakaotozu әsasәn hansı göstәricilәrlә xarakterizә
olunur? (Çәki: 1)

tәrkibindә yağın kütlә payının 17%, su ekstraktının pH=6,4, külün kütlә payının6%
vә kül әmsalının 0,5 dәn yuxarı olması ilә

tәrkibindә şәkәrin miqdarının50%, su ekstraktının pH=6,8, külün kütlә payının8%,
yağın kütlә payının18%, kül әmsalının0,2 olması ilә

tәrkibindә yağın kütlә payının 18%dәn çox, su ekstraktının pH=3,5, külün kütlә
payının7%dәn çox vә kül әmsalının0,3 dәn az olması ilә

tәrkibindә yağın kütlә payının 20% dәn çox, su ekstraktının pH=6,8, külün kütlә
payının4% vә kül әmsalının 0,4dәn çox olması ilә

tәrkibindә yağın kütlә payının 15%dәn az, su ekstraktının pH=3,5, külün kütlә
payının 2% vә kül әmsalının – 0,1 dәn az olması ilә

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış şokolada hansı göstәricilәr haqqında tәhrif
olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın markalanması, qablaşdırılması, sertifikatı, ölçüsü, rәngi vә orqanoleptiki
göstәricilәri

malı istehsal edәn firmanın adı, keyfiyyәt sertifikatı, ölçüsü, rәngi vә xarici görünüşü
mәmulatın adı, mәmulatın hazırlandığı firma, malın hansı ölkәdә istehsalı, malın

miqdarı vә kimyәvi tәrkibi
malın qablaşması, markalanması, ştrix kodu, rәngi, ölçüsü vә identifikasiya

göstәricilәri
malın adı, sertifikatı, ştrix kodu, malın çeşidi vә fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәri

Sual: Şokolad mәmulatının saxlanma müddәtini artırmaq üçün onun tәrkibinә hansı
maddәlәr әlavә edilir? (Çәki: 1)

yağ vә lipidlәr
konservantlar vә antioksidlәşdiricilәr
desifin vә fosfatidlәr
konservantlar vә kimyәvi yumşaldıcılar
antioksidlәşdiricilәr vә şәkәr

Sual: Şokoladın keyfiyyәt saxtalaşdırılması zamanı onun kütlәdәn artırmaq üçün hansı
maddәlәr әlavә edilir? (Çәki: 1)

şәkәr vә su
duz vә mәhlul
yağ vә süd
zülal vә karbohidrat
yağ vә karbohidrat

Sual: Şokolad mәmulatının saxtalaşdırılması üsulları hansı sırada düzgün olaraq
göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

çeşid, mәlumat, identifiksiya, ştrix kodlaşma
kәmiyyәt, keyfiyyәt, növ, uyğunluq sertifikatı
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt, mәlumat
mәlumat, çeşid, ştrix kodlaşma, markalanma
keyfiyyәt, mәlumat, markalanma, ştrix kodlaşma

Sual: Aşağıda verilmiş hansı göstәrici şәkәrli – qәnnadı mәmulatının keyfiyyәt
saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)

resepturada göstәrilәn komponentlәrin miqdarının azalması
bahalı komponentlәrin ucuzları ilә әvәz olunması
mәhsulun adının dәyişdirilmәsi
konservantların әlavә olunması



antioksidantların әlavә olunması

Sual: Reseptin pozulması ilә aparılan saxtalaşdırma şokoladın hansı növ
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
kәmiyyәt
keyfiyyәt
kompleks
qiymәt

Sual: Şokoladın kütlәsini artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşdırma şokoladın hansı növ
saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
keyfiyyәt
qiymәt
çeşid
keyfiyyәt

Sual: Şokoladın saxlanma müddәtini artırmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşdırma şokoladın
hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
qiymәt
çeşid
keyfiyyәt
informasiya

Sual: Plitka vә baton şokoladlarının netto kütlәsinin standartdan aşağı olması şokoladın
hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
keyfiyyәt
kәmiyyәt
qiymәt
çeşid

Sual: Preparat halına salınmış kakao tozu әsasәn hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir?
(Çәki: 1)

tәrkibindә kakao yağının çox, su ekstraktının pH=9 vә külün kütlә payının 9%
olması ilә

tәrkibindә kakao yağının 15%, su ekstraktının pH=7,0 vә külün kütlә payının 9%ә
qәdәr olması ilә

tәrkibindә yağın kütlә payı 20%dәn az, su ekstraktınınpH=6,8, külün kütlә payının
8% olması ilә

tәrkibindә kakao yağının 20%dәn çox, su ekstraktının pH=5,5 vә külün kütlә
payının 10% olması ilә

tәrkibindә kakao yağının 10%dәn az, su ekstraktının pH=3,0 vә külün kütlә payının
7% olması ilә



BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Adi şokolad hansı identifikasiya әlamәtlәri ilә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
tәrkibindә şәkәrin miqdarı 50%dәn az olması, yağın miqdarı – 30%dәn çox, zülallı

maddәlәrin miqdarı 5% çox vә sellülozanın miqdarı isә 6%çox olması ilә
tәrkibindә şәkәrin miqdarı 30%dәn az olması, yağın miqdarı25%dәn çox, zülallı

maddәlәrin miqdarı2%çox, sellülozanın miqdarı isә1%dәn çox olması ilә
tәrkibindә şәkәrin miqdarı40%dәn az olması, yağın miqdarı15%dәn çox, zülallı

maddәlәrin miqdarı3%dәn az vә sellülozanın miqdarı isә 10%dәn çox olması ilә
tәrkibindә şәkәrin miqdarı55%dәn yuxarı, yağın miqdarı33%, zülalı maddәlәrin

miqdarı5% vә sellülozanın miqdarı isә 4%dәn az olması ilә
tәrkibindә şәkәrin miqdarı65%dәn yuxarı, yağın miqdarı35%, zülalı maddәlәrin

miqdarı10% vә sellülozanın miqdarı isә 4%çox olması ilә

Sual: Desert şokolad mәmulatının fәrqlәndirci identifiksiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki:
1)

tәrkibindә şәkәrin miqdarı30%dәn az, yağın miqdarı12%çox, zülalı miqdarın
15%dәn az vә sellülozanın miqdarı isә 8%dәn az olması

tәrkibindә şәkәrin miqdarı50%dәn az, yağın miqdarı35%dәn çox, zülalın
miqdarı6%dәn çox vә sellülozanın miqdarının5%dәn çox olması

tәrkibindә şәkәrin miqdarı50%dәn çox, yağın miqdarı38%dәn az, zülalın
miqdarı7%dәn çox vә sellülozanın miqdarının 3%dәn az olması

tәrkibindә şәkәrin miqdarı35%dәn az, yağın miqdarı25%dәn az, zülalınq miqdarı
4%dәn çox vә sellülozanın miqdarı isә 3%çox olması

tәrkibindә şәkәrin miqdarı40%az, yağın miqdarı20%dәn az, zülalın miqdarı5%
dәn çox vә sellülozanın miqdarının isә 12%dәn az olması

Sual: Meyvәgilәmeyvәli qәnnadı mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşdırılması hansı
göstәriciyә görә tәyin edilә bilmәz? (Çәki: 1)

saxarozanın miqdarına görә
meyvәgilәmeyvәnin kütlә miqdarına görә
suyun miqdarına görә
azotlu maddәlәrin miqdarına görә
konsentratların miqdarına görә

Sual: Müşayiәt edici sәnәdlәrdә meyvәgilәmeyvәli qәnnadı mәmulatının tәrkib
göstәricilәri dәyişdirilmişdir. Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)

informasiya saxtalaşdırılması
kәmiyyәt saxtalaşdırılması



keyfiyyәt saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma
çeşid saxtalaşdırılması

Sual: Şәkәrliqәnnadı mәmulatının informasiya saxtalaşdırılması hansı yolla hәyata
keçirilir ? (Çәki: 1)

istehsalçının adının dәyişdirilmәsi
qablaşdırıcının çәkisinin artırılması
bir növ mәhsulun digәri ilә әvәz olunması ;
bir sortun başqası ilә әvәz olunması
bir sortun başqası ilә әvәz olunması

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatlarının saxtalaşdırılması hansı üsullarla hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

növ, fizikikimyәvi, çeşid, mәlumat
mәlumat, tәhlükәsizlik, çeşid, keyfiyyәt
keyfiyyәt, mikrobioloji, çeşid, kәmiyyәt
çeşid, orqanoleptiki, kәmiyyәt, mәlumat
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt, mәlumat

Sual: Hansı saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının çeşid saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)

mәmulatın bir növünün digәr bir növü ilә, yüksәk keyfiyyәtli çeşidinin aşağı qiymәtli
çeşidi vә hәmçinin emalında istifadә olunan әla sort unun aşağı sortlu unla әvәz
etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

reseptin pozulması, tәrkibinә müxtәlif komponentlәr, konservantlar vә
antioksidlәşdiricilәr daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın tәrkibinә müxtәlif yeyinti boyaları, yad maddәlәr vә hәmçinin reseptә
uyğun yararlı komponentlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

istehlakçıya unlu qәnnadı mәmulatı haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş
mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın tәrkibinә xüsusi yeyinti yağları, rәngvericilәr vә hәmçinin müxtәlif kimyәvi
yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)



mәmulatın tәrkibinә müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar, yad maddәlәr vә hәmçinin
şәkәrin miqdarını azaltmaqla hәyata keçirilәn saxtalaşma

reseptin pozulması, komponentlәrin әlavә edilmәsi vә hәmçinin tәrkibinә müxtәlif
konvervantlar vә antioksidlәşdiricilәr daxil etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

yüksәk keyfiyyәtli unlu mәmulatın aşağı keyfiyyәtli mәmulatla әvәz etmәklә vә
hәmçinin tәrkibinә müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn
saxtalaşma

istehlakçıya mәmulat haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

unlu qәnnadı mәmulatının müxtәlif çeşid vә növünün qidalılıq dәyәri vә saxtalaşma
müddәti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat verәmklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının kәmiyyәt saxtalaşdırılması
adlanır? (Çәki: 1)

mәmulatın (kütlәsi) parametrlәrdәn müәyyәn miqdarda fәrqlәnmәsi hesabına
istehsalçının aldadılması yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın qidalılıq dәyәri, qablaşdırılması vә saxlanması haqqında tәhrif olunmuş
mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın tәrkibinә müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar vә yad maddәlәr әlavә etmәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

reseptin pozulması, müxtәlif komponentlәr vә konservantlar әlavә etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşma

istehlakçıya mәmulat haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının mәlumat saxtalaşdırılması adlanır?
(Çәki: 1)

mәmulatın qidalılıq dәyәri, qablaşdırılması vә saxtalaşdırılması haqqında tәhrif
olunmuş mәlumat verәmklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

mәmulatın parmetrlәrdәn müәyyәn miqdarda fәrqlәnmәsi hesabına istehlakçının
aldadılması hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşma

istehlakçıya unlu qәnnadı mәmulatları haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş
mәlumta vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

unlu qәnnadı mәmulatlarının qidalılıq dәyәri, kәmiyyәt tәrkibi vә saxtalaşma
müddәti haqqında tәhrif olunmuş halda mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

reseptin pozulması vә müxtәlif komponentlәr, antioksidlәşdiricilәr daxil etmәklә
hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış unlu qәnnadı mәmulatlarında hansı göstәricilәr
haqqında tәhrif olmuş mәlumat verilir? (Çәki: 1)

mәmulatın hazırlanmasında istifadә olunan un sortu, malı nemalı, malın adı, kimyәvi
tәrkibi

mәmulatın tәrkibi, unun sortu, mәmulatın çәkisi, ölçüsü vә malın uyğunluq sertifikatı
mәmulatın adı, malın hansı ölkәdә istehsalı, mәmulatın miqdarı, tәrkibi vә saxlanma

müddәti
mәmulatı müşahidә edәn sәnәdlәr, malın adı, malın miqdarı, orqanoleptiki

göstәricilәri
malın hansı ölkәdә istehsalı, malın tәrkibi, malın miqdarı vә fizikikimyәvi

göstәricilәri



Sual: Unluqәnnadı mәmulatında unun sortunun identifikasiyasını hansı göstәrici tәyin
etmir? (Çәki: 1)

külün miqdarı
kalsiumun miqdarı
fosforun miqdarı
maqneziumun miqdarı
pentozanların miqdarı

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının bir növünün digәr bir növü ilә әvәz etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir?
(Çәki: 1)

çeşid
kәmiyyәt
keyfiyyәt
qiymәt
kompleks

Sual: Yağlışәkәrli peçenyelәr hansı növ identifikasiyası әlamәtlәrilә xarakterizә olunur?
(Çәki: 1)

xüsusi dada, tama malik olması, tәrkibindә şәkәrin, istehsalında kәrә yağından
istifadә olunması ilә

tәrkibindә şәkәrin az, nәmliyin çox vә әsasәn yağsız hazırlanması ilә
tәrkibindә qәrzәkli lәpәlәrin çox, iki tәbәqәli vә әsasәn şәkәrli hazırlanması ilә
yumşaq, nәmliyi çox vә әsasәn meyvәgilәmeyvә püresindәn hazırlanması ilә
xüsusi dada vә tama malik olması, tәrkibindәn şәkәrin az vә istehsalında marqarin

yağında istifadә olunması ilә

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertiza
zamanı hansı mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

mәmulatın çeşid vә növünün kimyәvi tәrkibinin, xassәlәrini vә enerji dәyәrliyinin
öyrәnilmәsi

mәmulatın növ vә çeşidlәrinin fizikikimyәvi xassәlәrinin, mәmulatın çeşid
identifikasiya vә orqanoleptiki göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

mәmulatın növ vә çeşidinin kimyәvi tәrkibinin, saxlanma şәraitinin vә saxlanma
zamanı tәrkibindә baş verәn dәyişiklәrin öyrәnlimәsi

mәmulatın növ identifikasiyası, mәmulatın hazırlandığı un mәmulatının növ



identifikasiyası, saxtalaşdırmanın üsulları vә onların aşkarlanma metodlarının
öyrәnilmәsi

mәmulatın növ identifikasiyası, mәmulatın hazırlandığı unun sort göstәricilәrini vә
saxlanma şәraitinin öyrәnilmәsi

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının növ identifikasiyası әsasәn hansı göstәrici üzrә aparılır?
(Çәki: 1)

mikrobioloji
hissoloji
 tәhlükәsizlik
fizikikimyәvi
orqanoleptiki

Sual: Quru peçenyelәr üçün xarakterik olan növ identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin.
(Çәki: 1)

tәrkibindә yağın, şәkәrin az olması, nazik tәbәqәli vә xırçıltılı olması
tәrkibindә meyvәgilәmeyvә püresinin çox olması, qalın tәbәqәli vә yağlı olması
tәrkibindә yağın çox olması, nazik tәbәqәli vә xırçıltılı olması
tәrkibindә şәkәrin çox olması, iki tәbәqәli vә duzlu olması
tәrkibindә qәrzәkli meyvәlәrin lәpәsinin olması, qalın tәbәqәli vә şirin dada malik

olması

Sual: Qaletlәr üçün xarakterik olan növ identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
yumşaq, nәmliyi çox vә әsasәn şәkәrli, yağlı hazırlanması
tәrkibindә şәkәrin çox, nәmliyin az vә әsasәn şәkәrli hazırlanması
tәrkibindә qәrzәkli lәpәlәrinin çox, iki tәbәqәli vә yağlı olması
quru, nәmliyin az vә әsasәn şәkәrsiz, yağsız hazırlanması
quru, nәmliyin çox vә әsasәn meyvәgilәmeyvә püresindәn hazırlanması

Sual: Reseptin pozulması ilә hәyata keçirәn saxtalaşdırma unlu qәnnadı mәmulatının
hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
keyfiyyәt
kәmiyyәt
kompleks
qiymәt

Sual: Müxtәlif komponentlәrin әlavә edilmәsi ilә aparılan saxtalaşdırma unlu qәnnadı
mәmulatının hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

kompleks
qiymәt
çeşid
kәmiyyәt
keyfiyyәt



Sual: Suyun miqdarının artırmaqla hәyata keçirәn saxtalaşdırma unlu qәnnadı
mәmulatının hansı növ saxtalaşdırılmasına aiddir? (Çәki: 1)

çeşid
keyfiyyәt
kәmiyyәt
kompleks
qiymәt

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının keyfiyyәt saxtalaşdırılması hansı üsulla hәyata
keçirilmir? (Çәki: 1)

resepturada göstәrilәn komponentlәrin miqdarının azaldılması
bahalı komponentlәrin ucuzları ilә әvәz olunması
әlavә edilmiş suyun miqdarının artırılması
konservantların әlavә edilmәsi
bir qablaşdırıcı taranın başqası ilә әvәz edilmәsi

Sual: Elastiki peçenyelәr üçün xarakterik növ identifikasiyasını göstәrin. (Çәki: 1)
tәrkibindә şәkәr vә yağın bir qәdәr çox olması, nәmliyi30%, nisbәtәn yumşaq, açıq

rәngli vә sәthindә dairәvi deşiklәrin olması
tәrkibindә şәkәr vә yağın bir qәdәr az olması, nәmliyi25, nisbәtәn bәrk, açıq rәngli

vә sәthindә nöqtәşәkilli deşiklәrin olması
tәrkibindә şәkәr vә karbohidratların çox olması, nәmliyi18%, nisbәtәn yumşaq, açıq

rәngli vә sәthindә ulduzşәkilli deşiklәrin olması
istehsalında yapışqanlığı yüksәk olan әla sort buğda unundan istifadә olunması,

xәmirin tәrkibindә şәkәr vә yağın çox olması
tәrkibindә şәkәr vә yağın çox olması, nәmliyi15% vә әla sort çovdar unundan

hazırlanması, sәthindә isә nöqtәşәkilli deşiklәrin olması

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının hazırlanmasında istifadә edilәn 1ci sort unun xarakterik
növ identifikasiyasını göstәrin. (Çәki: 1)

külün miqdarı 0,40,55%, kalsiumun miqdarı60mq%, fosforun miqdarı250mq%,
pentozanların miqdarı isә 1,72,5%

külün miqdarı 11,25%, kalsiumun miqdarı45mq%, fosforun miqdarı280mq%,
pentozanların miqdarı isә1,41,7%

külün miqdarı 0,550,75%, kalsiumun miqdarı30mq%, fosforun miqdarı200mq%,
pentozanların miqdarı 1,72,2%

külün miqdarı 1,01,30%, kalsiumun miqdarı50mq%, fosforun miqdarı220mq%,
pentozanların miqdarı1,82,5%



külün miqdarı 11,25%, kalsiumun miqdarı60mq%, fosforun miqdarı 450%,
pentozanların miqdarı 3,03,5%

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatının hazırlanmasında istifadә olunan 2ci sort unun
xarakterik növ identifikasiyanı göstәrin. (Çәki: 1)

külün miqdarı 0,550,75%, kalsiumun miqdarı30mq%, fosforun miqdarı450mq%,
pentozanların miqdarı3,54,0%

külün miqdarı 0,60,75%, kalsiumun miqdarı35mq%, fosforun miqdarı350mq%,
pentozanların miqdarı isә 2,53,0%

külün miqdarı 0,50,55%, kalsiumun miqdarı10mq%, fosforun miqdarı70mq%,
pentozanların miqdarı 1,41,7%

külün miqdarı 1,01,25%, kalsiumun miqdarı60mq%, fosforun miqdarı440mq%,
pentozanların miqdarı 3,03,5%

külün miqdarı 0,78,5%, kalsiumun miqdarı 65mq%, fosforun miqdarı445mq%,
pentozanların miqdarı3,53,8%

Sual: Unlu qәnnadı mәmulatlarının hazırlanmasında istifadә olunan әla sort unun
xarakterik növ identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)

külün miqdarı 0,550,75, kalsiumun miqdarı30mq%, fosforun miqdarı200mq%,
pentozanların miqdarı isә 1,41,7%

külün miqdarı 0,40,55%, kalsiumun miqdarı10mq%; fosforun miqdarı70mq%,
pentozanların miqdarı1,41,7%

külün miqdarı0,40,55%, kalsiumun miqdarı60mq%, fosforun miqdarı440mq%,
pentozanların miqdarı isә 1,72,2%

külün miqdarı 0,751,25%, kalsiusun miqdarı30mq%, fosforun miqdarı220mq%,
pentozanların miqdarı isә 1,72,0%

külün miqdarı0,550,70%, kalsiumun miqdarı45mq%, fosforun miqdarı150mq%,
pentozanların miqdarı isә 2,53,0%

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tamlı mallar insan orqanizminin fәaliyyәtinә tәsir etmә xarakterinә görә neçә
qrupa bölünür? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6



Sual: Aşağıdakı variantların hansında orqanizmin fizioloji proseslәrinә birbaşa tәsir edәn
tamlı mallar göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

spirtli içkilәr, çay, qәhvә vә tütün mәmulatlar
әdviyyәlәr, tamlı qatmalar, çay vә qәhvә
spirtsiz içkilәr, sirkә, duz vә çay
sirkә, duz, çay, qәhvә vә spirtsiz içkilәr
çay, qәhvә, әdviyyәlәr vә tamlı qatmalar

Sual: Tamlı qatmaları qeyd edin. (Çәki: 1)
yeyinti turşuları, xörәk duzu, meyvәgilәmeyvә içkilәri
souslar, yeyinti boyaları, spirtli vә spirtiz içkilәr
xörәk duzu, yeyinti turşuları vә souslar
tәbii vә mineral sular, yeyinti turşuları vә qәhvә içkilәri
Yeyinti turşuları, souslar, qazlı vә qazsız içkilәr

Sual: Hansı sırada spirtsiz içkilәr qeyd edilmişdir? (Çәki: 1)
tәbii sular, mineral sular, xörәk duzu vә çay
souslar, şirәlәr, tütün vә tamlı qatmalar
yeyinti turşuları, şirәlәr, xörәk duzu vә qәhvә içkilәri
tәbii vә süni mineral sular, şirәlәr, qazlı vә qazsız meyvәgilәmeyvә içkilәri
şirәlәr, xörәk duzu, yeyinti turşuları, qazlı vә qazsız myevәgilәmeyvә içkilәri

Sual: Hansı sırada zәif spirtli içkilәr düzgün şәkildә göstәrilmişdir? (Çәki: 1)
ballı içkilәr, şәrablar, konyak, pivә, buza
buza, üzüm şәrabları, konyak, pivә, ballı içkilәr
braqa, araq, konyak, pivә, buza vә üzüm şәrabları
kvas, konyak, pivә, çaxır vә üzüm şәrabları
pivә, kvas, braqa, buza vә ballı içkilәr

Sual: Spirtli içkilәri göstәrin. (Çәki: 1)
spirt, araq, liköraraq, konyak vә üzüm şәrabları
araq, spirt, pivә, kvas, kony ak vә üzüm şәrabları
liköraraq, konyak, buza, kvas vә ballı içkilәr
konyak, liköraraq, braqa, piv әvә üzüm şәrabları
üzüm şәrabları, pivә, kvas, konyak vә ballı içkilәr

Sual: Çayın orijinallığını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertiza zamanı hansı
mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

çayın növ identifikasiyası, çay becerilәn yerin identifikasiyası, çay sortunun
identifikasiyasının öyrәnilmәsi

çayın çeşid vә növlәrinin kimyәvi tәrkibinin, xassәlәrini vә enerji dәyәrliyinin
öyrәnilmәsi

çayın növ identifikasiyası, çay becәrilәn yerin identifikasiyası, çayın orqanoleptiki
göstәricilәrinin öyrәnlimәsi

çayın növ vә çeşidinin kimyәvi tәrkibinin, saxlanma şәraitinin vә saxlanma zamanı
tәrkibindә baş verәn dәyişikliklәrin öyrәnilmәsi



çayın növ vә çeşid identifikasiyasının, çayın orqanoleptiki vә fizikikimyәvi
göstәricilәrinin öyrәnlmәsi

Sual: Hansı saxtalaşdırma çayın çeşid saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)
reseptin pozulması il әvә hәmçinin tәrkibinә konservantlar, antioksidlәşdiricilәr әlavә

etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya çay haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
suyun miqdarını artırmaqla, müxtәlif çay sortlarına yeyinti boyaları vә konservantlar

әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
yüksәk keyfiyyәtli çay sortunun aşağı keyfiyyәtli çay sortu ilә әvәz etmәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşma
mәmulatın standart parametrlәrdәn fәrqli olmayaraq aparılan saxtalaşma

Sual: Çayın çeşid saxtalaşdırılmasını hansı üsullarla tәyin edilir? (Çәki: 1)
orqanoleptiki vә identifikasiya
fizikikimyәvi vә kimyәvi
orqanoleptiki vә mikrobioloji
kimyәvi vә tәhlükәsizlik
orqanoleptiki vә fizikikimyәvi

Sual: Çayın keyfiyyәt saxtalaşdırılmasını neçә üsulla tәyin etmәk olar? (Çәki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Hansı saxtalaşdırma çayın keyfiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
çaya müxtәlif rәngverici maddәlәr әlavә etmәklә
çaya müxtәlif antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif bitki әvәzedicilәri әlavә etmәklә
çaya müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә
çaya müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә

Sual: Hansı saxtalaşdırma çayın kәmiyyәt saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
çaya müxtәlif rәngvericilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif bitkiәvәzedicilәri әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
mәmulatın parametrlәrdәn müәyyәn miqdarda yolu ilә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma çayın mәlumat saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)
istehlakçıya çay haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat etmәklә
çaya müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma



çaya müxtәlif rәngverici maddәlәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
çaya müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Çayın kәmiyyәt saxtalaşdırılmasını hansı üsulla aşkar etmәk olar? (Çәki: 1)
orqanoleptiki
fizikikimyәvi
biokimyәvi
dequstasiya etmәklә
sadәcә ölçü tәrәzisindә çәkmәklә

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış çayda hansı göstәricilәr haqqında tәhrif olunmuş
mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın qidalılıq vә kimyәvi tәrkibi haqqında
malın adı, miqdarı vә hansı ölkәdә istehsalı haqqında
malın çeşid vә növlәrinin enerji dәyәrliliyi haqqında
malın xammalı vә istehsal texnologiyası haqqında
malın saxlanması vә daşınması haqqında

Sual: Aşağıdakı hansı sırada “Arabika” qәhvәsini “Robusta” qәhvәsindәn fәrqlәndirәn
göstәrici düzgün olaraq göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

qәhvә paxlasının növü (uzunluğu)
qәhvә paxlasının ölçülәri
tәrkibindә zülali maddәlәrin miqdarının az olması
tәrkibindә kofeinin miqdarının az olması
qәhvә paxlasının sortu

Sual: Sirkә turşusuna su әlavә edilmәklә saxtalaşdırılma hansı üsulla aşkarlana bilәr?
(Çәki: 1)

mәhlulda sirkә turşusunun miqdarı ilә
mәhlulda kәhraba turşusunun miqdarı ilә
mәhlulda etil spirtinin miqdarı ilә
mәhlulda qәlәvinin miqdarı ilә
mәhlulda limon turşusunun miqdarı ilә

Sual: Spirtsiz içkilәrin çeşid saxtalaşdırılması hansı üsulla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
bir sort spirtsiz içkinin başqa sort içki ilә әvәz olunması
bir növ spirtsiz içkinin digәr növ içki ilә әvәz olunması
spirtsiz içkinin su ilә qarışdırılması
yad maddәlәrin әlavә olunması
resepturada nәzәrә alınmayan komponentlәrin әlavә olunması

Sual: Pivәyә sabitlәşdirici vә su qatışdırılıb. Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)
çeşid saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması



kәmiyyәt saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma

Sual: Mәhsulun miqdarı düzgün göstәrilmәyib. Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki:
1)

keyfiyyәt saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma
kәmiyyәt saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması
çeşid saxtalaşdırılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı zәif spirtsiz içki növü deyil? (Çәki: 1)
pivә
kvas
konyak
braqa
buza

Sual: İdentifikasya zamanı keyfiyyәtli preslәnmiş çayın hansı fәrqlәndirici xüsusiyyәti
әsas götürülür? (Çәki: 1)

briket formasında qara mәxmәri çayın olması
plitka formasında preslәnmiş burulmamış çay yarpaqlarının olması
yaşıl plitka çayında yarpaqlarla birlikdә kobud zoğların olması
çayın tәrkibindә kobud zoğların olmaması
tabletka çayı düz sәthin üzәrinә tökdükdә tәpәcik әmәlә gәtirmasi

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Mәxmәri çay üçün xarakterik olan әsas identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki:
1)

yarpaqları uzunsov olub, birbirindәn ayrılmır, tәrkibindә qobud çay zoğları vardır,
dәmlәmә zamanı çay yarpaqları açılmır

yarpaqları girdә formada olub, birbirindәn asanlıqla ayrılır, dәmlә zamanı çay
yarpaqları açılır vә yarpağın ümumi sәthi artır

 yarpaqları dairәvi formada olub, birbirindәn asanlıqla ayrılır, dәmlәnmә zamanı çay
yarpaqlı dağılmır, tәrkibindә çayın cavan zoğları olur

yarpaqları zәrif zoğlardan ibarәt olub, tәrkibindә ekstraklı maddәlәr olur, dәmlәnmә



zamanı yarpaqlar asanlıqla açılır
yarpaqlıra qara rәngli olub, tәrkibindә qobud çay zoğları yoxdur, dәmlәnmә zamanı

yarpaqlar açılmır vә yrpağın ümumi sәthi artmır

Sual: Preslәnmiş çaylar üçün xarakterik olan әsas identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin.
(Çәki: 1)

yarpaqları girdә formada olub, birbirindәn asanlıqla ayrılır vә dәmlәnmә zamanı
yarpaqlar açılır

yarpaqları dairәvi formada olub, tәrkibindә qobud çay zoğları yoxdur, dәmlәnmә
zamanı yarpaqları açılmır

köhnә vә qobud çay yarpaqlarından ibarәt olub, kolların budalanması zamanı әldә
edilәn çay yarpaqlarından vә zәrif zoğlardan hazırlanır

yarpaqları girdә formada olub, birbirindәn asanlıqla ayrılır, tәrkibindә çayın cavan
zoğları olur

yarpaqları qara rәngdә olub, tәrkibindә qobud çay zoğları yoxdur, dәmlәnmә
zamanı çay yarpaqları açılmır

Sual: Çayın becәrdiyi yerin identifikasiyası hansı göstәricilәr üzrә hәyata keçirilir? (Çәki:
1)

yarpaqlarının böyüklüyünә, tәrkibindә әtrili, maddәlәrin vә katexinin miqdarına görә
yarpaqlarının sәthinin hamarlığına, tәrkibindә fakın vә katexinin miqdarına görә
yarpaqlarının xırda olmasına, tәrkibindә katexin vә şәkәrin miqdarına görә
 yarpaqlarının rәnginә, tәrkibindә olan katexin vә takinin miqdarına görә
yarpağının alt sәthindә yerlәşәn ağızcıqların miqdarına görә, katexinin vә şәkәrin

miqdarına görә

Sual: Çay sortlarının identifikasiyasını müәyyәn etmәk üçün aparılan ekspertiza zamanı
hansı göstәricilәri tәyin edilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

şәkәrin , yağın vә tanını miqdarı
efir yağlarının, teofillinin vә teofillinin vә teobrominin miqdarı
ekstraktiv maddәlәrin miqdarı, zoğun qobud
vitaminlәrin, qlukozidlәrin vә piqmentlәrin miqdarı
yağların, zülalların vә amin turşuların miqdarı

Sual: Yaşıl mәxmәri çayda taninin vә kofeinin miqdarını göstәrin. (Çәki: 1)
1217,0%dәn az olmamalıdır
1520,0%dәn çox olmalıdır
1015ә qәdәr olmalıdır
38%ә qәdәr olmalıdır
24%ә qәdәr olmalıdır

Sual: Yaşıl mәxmәri çayda ekstraktlı maddәlәrin miqdarını qeyd edin. (Çәki: 1)
38%ә qәdәr olmalıdır
510%dәn az olmalıdır
1012%dәn az olmalıdır
2025%dәn çox olmamalıdır



3035%dәn az olmamalıdır

Sual: Qara mәxmәri çayda taninin miqdarını göstәrin. (Çәki: 1)
10,02,10%dәn çox olmamalıdır
35%dәn az olmalıdır
8,011,0%dәn az olmamalıdır
12,015,0%dәn çox olmalıdır
1012%dәn çox olmalıdır

Sual: Qara mәxmәri çayda kofeinin miqdarını qeyd edin. (Çәki: 1)
2,83,0%dәn çox olmamalıdır
1,82,8%dәn az olmamalıdır
3,04,0%dәn çox olmalıdır
5,06,5%dәn çox olmamalıdır
3,05,0%dәn az olmamalıdır

Sual: Fiziki kimyәvi üsulla çayın tәrkibindә olan hansı maddәlәrin miqdarı tәyin edilir?
(Çәki: 1)

nәmliyin, kofenin vә ekstraktlı maddәlәrin miqdarı
tanın, zülal vә şәkәrin miqdarı
kofenin, tanının vә kәnar qarışıqların miqdarı
ekstraktlı maddәlәrin, yağların vә katexinin miqdarı
şәkәrin, karbohidratların vә zülalların miqdarı

Sual: Hansı tamlı mallar orqanizmdә fizioloji proseslәrә dolayı yolla tәsir göstәrir? (Çәki:
1)

 tamlı qatmalar, duz, sirkә, tütün vә әdviyyәlәr
sirkә, duz, әdviyyәlәr, tamlı qatmalar vә spirtsiz içkilәr
әdviyyәlәr, sirkә, duz, qәhvә, çay vә tamlı qatmalar
 tütün, çay, duz, sirkә, әdviyyәlәr vә spirtli içkilәr
spirtsiz içkilәr, spirtli içkilәr, sirkә, duz vә tamlı qatmalar

Sual: Qәhvәnin әsilliyinin ekspertizası zamanı aşağıdakı qarşıya qoyulan mәqsәdlәrdәn
hansı düzgün deyil? (Çәki: 1)

qәhvәnin növünün identifikasiyası
qәhvәnin yetişdirildiyi yerin identifikasiyası
qәhvәnin rәnginin identifikasiyası
qәhvәnin sortunun identifikasiyası
qәhvәnin saxtalaşdırılması üsulları vә onların aşkar edilmәsi metodları

Sual: Aşağıdakı sıralardan hansı qәhvәnin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki:
1)

resepturada nәzәrdә tutulmayan komponentlәrin әlavә edilmәsi
içilmiş qәhvә qalığının әlavә edilmәsi



yad maddәlәrin vә komponentlәrin әlavә edilmәsi
qәhvәnin bir sortunun digәr sortla әvәz olunması
süni qәhvә paxlalarının hazırlanması

Sual: Duzun sortunun tәyini vә aparılan identifikasiya ekspertizası zamanı hansı kriteriya
әsas götürülür? (Çәki: 1)

suda hәll olmayan maddәlәrin miqdarı ilә
tәrkibindәki qәlәvinin miqdarı ilә
tәrkibindәki turşuların miqdarı ilә
tәrkibindәki yodun miqdarı ilә
suda hәll olan maddәlәrin miqdarı ilә

Sual: İçmәli suyun identifikasiyası praktiki olaraq hansı yolla müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
hәll olmayan duzların miqdarı ilә
hәll olan duzların miqdarı ilә
tәrkibindәki xlorun miqdarı ilә
tәrkibindәki qәlәvinin miqdarı ilә
tәrkibindәki mineral duzların miqdarı ilә

Sual: Meyvә nektarlarının identifikasiyası hansı göstәrici ilә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
saxarozanın vә limon turşusunun miqdarının çox olması ilә
fruktoza vә saxarozanın miqdarının çox olması ilә
qlükoza vә limon turşusunun miqdarının çox olması ilә
qlükoza vә üzüm turşusunun miqdarının çox olması ilә
limon turşusunun vә üzüm turşusunun miqdarının çox olması ilә

Sual: Spirtli içkilәrin әsilliyinin ekspertizası zamanı hansı mәqsәd qarşıya qoyulur? (Çәki:
1)

spirtli içkinin növünün identifikasiyası
spirtli içkinin sortunun identifikasiyası
spirtli içkinin tәrkibinin identifikasiyası
spirtli içkinin rәnginin identifikasiyası
spirtli içkinin ştrix kodunun identifikasiyası

Sual: Çay kisәlәrinin hәcmi kisә hazırlanan materialın qalınlığı hesabına azaldılıb. Bu
hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)

keyfiyyәt saxtalaşdırılması
kәmiyyәt saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma
çeşid saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı içkilәrin informasiya saxtalaşdırılmasına aid deyil?
(Çәki: 1)

möhürlü sәnәdlәrin dәyişdirilmәsi



sәnәdlәrdә düzәlişlәrin aparılması
mәhsula saxta ştrix kodunun vurulması
markalanmada vә müşayiәtedici sәnәdlәrdә düzәlişlәrin edilmәsi
istehlakçının mәhsulun çәkisindә aldadılması

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Çin çayının növmüxtәlifliyinin yarpaqlarında olan ağızcıqların sayını qeyd edin.
(Çәki: 1)

222
136
83
58
75

Sual: Hind çayının növmüxtәlifliyinin yarpaqlarında olan ağızcıqların sayını göstәrin.
(Çәki: 1)

123
83
222
136
140

Sual: Yapon çayının növmüxtәlifliyinin yarpaqlarında olan ağızcıqların sayını göstәrin.
(Çәki: 1)

222
83
136
156
106

Sual: Qara mәxmәri çayda nәmlik neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)
10%dәn çox olmalıdır
8%dәn çox olmamalıdır
12%dәn az olmamalıdır
5%dәn çox olmamalıdır
3%dәn az olmamalıdır



Sual: Qara mәxmәri çayın sortundan asılı olaraq ekstraktlı maddәlәrin miqdarını
göstәrin. (Çәki: 1)

3540%dәn çox olmalıdır
4045%dәn çox olmalıdır
2835%dәn az olmamalıdır
1015%dәn az olmalıdır
58%dәn çox olmamalıdır

Sual: Yaşıl mәxmәri çayda nәmlik neçә faiz olmalıdır? (Çәki: 1)
3,0%dәn çox olmamalıdır
5,0%dәn az olmalıdır
6,0%dәn çox olmalıdır
8,5%dәn çox olmamalıdır
10,5%dәn çox olmalıdır

Sual: Qovrulubüyüdülmüş qәhvәnin sortunun identifikasiyası aşağıda göstәrilәn hansı
kriteriya ilә tәyin edilә bilmәz? (Çәki: 1)

spektrometrik metodla tәyin edilәn xlorogen turşusunun miqdarı ilә
tәrkibindә inulinin olması ilә
spektrometrik metodla tәyin edilәn kofeinin miqdarı ilә
tәrkibindәki külün miqdarı ilә
refraktometr metodu ilә tәyin edilәn şәkәrin miqdarı ilә

Sual: Çeşid saxtalaşdırılması zamanı tәbii qәhvә hansı komponentlә әvәz oluna bilmәz?
(Çәki: 1)

zülalla zәngin olan maddәlәrlә
müxtәlif tipli bitki köklәri ilә
şәkәrlә zәngin olan maddәlәrlә
nişasta ilә zәngin olan maddәlәrlә
paxlalı bitkilәrin toxumları ilә

Sual: Qәhvәnin informasiya saxtalaşdırılması zamanı aşağıdakı hansı göstәrici
dәyişdirilmir? (Çәki: 1)

 mәhsulun daşındığı nәqliyyat növü
mәhsulun adı
mәhsulun becәrildiyi ölkәnin adı
mәhsulun firma istehsalçısı
mәhsulun miqdarı

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı qrup marka konyaklarına aid deyil? (Çәki: 1)
altı ildәn az olmayaraq saxlanılmış konyak
üç ildәn az olmayaraq saxlanılmış “üç ulduzlu” konyak
sәkkiz ildәn az olmayaraq saxlanılmış әla sort konyak
on ildәn az olmayaraq saxlanılmış köhnә konyak
on ildәn az olmayaraq saxlanılmış çox köhnә konyak



Sual: İçkinin hazırlanmasında müxtәlif bitkilәrin ekstraktlarından istifadә edilib.
İdentifikasiya zamanı bu hansı içki kimi qiymәtlәndirilir? (Çәki: 1)

qazlaşdırılmış çaxırlar
tәbii çaxırlar
aromatlaşdırılmış çaxırlar
kolleksion çaxırlar
viski

Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtli preslәnmiş çayın fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

briket şәklindә preslәnmiş qara mәxmәri çay
müәyyәn kütlәdә plitka şәklindә preslәnmiş burulmamış yaşıl çay yarpaqları
yaşıl plitka çayında yarpaqlarla birlikdә kobud zoğların olması
tabletka çayı müstәvi üzәrinә töküldükdә düzgün sәthli tәpәcik әmәlә gәtirir
karton taraya qablaşdırılır

Sual: Aşağıdakı hansı sırada çayın sort identifikasiyasının tәyini metoduna aid deyil?
(Çәki: 1)

tәrkibindәki ekstraktlı maddәlәrin refraktometrlә tәyini metodu
tәrkibindә “qızıl tipsanın” olmasının tәyini metodu
tәrkibindә kobudlaşmış çay yarpaqlarının olmasının tәyini metodu
tәrkibindәki kofeinin spektrofotometrik tәyini metodu
çayda nәmliyin quruducu şkafda tәyini metodu

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Bitki yağlarının orijinallığını müәyyәn etmәk üçün hansı mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi
qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

bitki yağlarının növünün identifikasiyası bitki yağlarının qidalılıq dәyәrliyinin
öyrәnilmәsi

bitki yağlarının sortunun identifikasiyası, bitki yağlarının kimyәvi tәrkibinin
öyrәnilmәsi

bitki yağlarının növünün identifikasiyası, sortunun identifikasiyası, saxtalaşmanın
üsulları vә onların aşkarlanma metodlarının öyrәnilmәsi

bitki yağlarının saxtalaşma üsullarının bitki yağlarının fizikikimyәvi göstәricilәrinin
öyrәnilmәsi

bitki yağlarının saxlanma müddәtinin, bitki yağlarının orqanoleptiki vә fizikikimyәvi



göstәricilәrinin öyrәnilmәsi

Sual: Göstәrilәn hansı identifikasiya әlamәtlәri günәbaxan yağı üçün xarakterikdir?
(Çәki: 1)

günәbaxan bitkisinin kökündәn preslәmә üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә
dәrәcәsindәn asılı olaraq 3 növdә istehsal olunur

günәbaxan bitkisinin toxumlarında ekstraksiya vә preslәmә üsulu ilә alınır vә
tәmizlәnmә dәrәcәsindәn asılı olaraq saflaşdırılmış, saflaşdırılmamış vә hidrafasiya
edilmiş istehsal edilir

günәbaxan bitkisinin toxumlarında yalnız soyuq preslәmә üsulu ilә alınır vә
tәmizlәnmә dәrәcәsindәn asılı olaraq ancaq saflaşdırılmış formada istehsal edilir

günәbaxan bitkisinin yarpaqlarından qurutma üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә
dәrәcәsindәn yalnız dezodarasiya edilmiş istehsal edilir

günәbaxan bitkisinin qabığından ekstraksiya üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә
dәrәcәsindәn asılı olaraq iki növdә istehsal olunur

Sual: Hansı saxtalaşdırma bitki yağlarının çeşid saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
bir yağ növünün digәr bir növlә dәyişdirilmәsi hesabına hәyata keçirilәn

saxtalaşdırma
 tәrkibinә müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehlakçıya bitki yağı haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşma
tәrkibinә müxtәlif antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşma
istehsal texnologiyasının pozulması hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşma

Sual: Hansı saxtalaşdırma bitki yağlarının keyfiyyәt saxtalaşdırılmasıdır? (Çәki: 1)
istehsal texnologiyasının vә tәrkibinә müxtәlif antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
istehsal texnologiyasının, hazırlanma qaydasının vә saflaşdırıma texnologiyasının

pozulması hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
hazırlanma qaydasının vә tәrkibinә müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşdırma
saflaşdırma texnologiyasının vә tәrkibinә müxtәlif kimyәvi yumşaldıcılar әlavә

etmәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
markalanma vә saxlanma qaydasının pozulması hesabına hәyata keçirilәn

saxtalaşdırma

Sual: Göstәrilәn hansı saxtalaşdırma bitki yağının kәmiyyәt saxtalaşdırılması hesab
edilir? (Çәki: 1)

istehsal texnologiyasının vә tәrkibinә müxtәlif konservantlar әlavә etmәklә hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma

markalanma vә saxlanma qaydasının pozulması hesabına hәyata keçirilәn
saxtalaşdırma

malın parametrlәrinin icazә verilmiş normadan artıq kәnarlaşması nәticәsindә
alıcıların aldadılması hesabına hәyata keçirilәn saxtalaşma

malın kimyәvi tәrkibi vә qidalılıq dәyәrliyi haqqında tәhrif olunmuş mәlumat
vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma



hazırlanma qaydasının vә saflaşdırma texnologiyasının pozulması hesabına hәyata
keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Hansı saxtalaşdırılma bitki yağının mәlumat saxtalaşdırılması adlanır? (Çәki: 1)
hazırlanma qaydasının vә istehsal texnologiyasının pozulması hesabına hәyata

keçirilәn saxtalaşdırma
saflaşdırma vә hazırlanma texnologiyası haqqında düzgün olmayan mәlumat

vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
malın markalanması vә saxlanma şәraiti haqqında tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә

hәyata keçirilәn saxtalaşdırma
alıcının mәhsul haqqında qeyri dәqiq vә tәhrif olunmuş mәlumat vermәklә hәyata

keçirilәn saxtalaşdırma
malın kimyәvi tәrkibi vә qidalılıq dәyәri haqqında dәqiq olmayan vә tәhrif olunmuş

mәlumat vermәklә hәyata keçirilәn saxtalaşdırma

Sual: Mәlumat yolu ilә saxtalaşdırılmış bitki yağında hansı göstәricilәr haqqında tәhrif
olunmuş mәlumatlar verilir? (Çәki: 1)

malın ştrix kodu, kimyәvi tәrkibi, sertifikatı vә orqanoleptiki göstәricilәri haqqında
 malın sertifikatı, ştrix kodu, qablaşdırılması vә saxlanma müddәti haqqında
malın qablaşdırılması, markalanması vә fizikikimyәvi göstәricilәri haqqında
malın çәkisi, ölçüsü, sertifikatı vә orqanoleptiki, fizikikimyәvi göstәricilәri haqqında
mәhsulun adı, mәhsulun istehsalçı şirkәtin adı, malın miqdarı vә daxil edilmiş qida

әlavәlәri haqqında

Sual: Aparılan ekspertiza zamanı kәrә yağının orijinallığını müәyyәn etmәk üçün hansı
mәsәlәlәrin öyrәnilmәsi qarşıya qoyulur? (Çәki: 1)

kәrә yağının identifikasiyasının yağın saxtalaşdırmanın üsulları vә onların
aşkarlanma metodlarının öyrәnilmәsi

kәrә yağının kimyәvi tәrkibinin vә hansı üsulla saxtalaşdırılmasının öyrәnilmәsi
kәrә yağının qablaşdırılmasının vә markalanmasının standarta uyğunluğunu

müәyyәn edilmәsi
kәrә yağının qidalılıq dәyәrliyini vә saxlanma zamanı tәrkibindә baş verәn

dәyişiklәrin öyrәnilmәsi
kәrә yağının çeşid identifikasiyasının vә kәrә yağının istehsalı zamanı yaranan

qüsurların öyrәnilmәsi

Sual: Aşağıdakı hansı komponentdәn xamanın saxtalaşdırılmasında istifadә edilmir?
(Çәki: 1)

su vә nişasta
bitki yağı
 kefir
su vә pәhriz kәsmiyi
su vә süd

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı süd vә süd mәhsullarının keyfiyyәt
saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki: 1)

suyun әlavә edilmәsi



yad komponentlәrin әlavә edilmәsi
turşumuş südün turşuluğunun azaldılması
tәrkibindәki yağın miqdarının azaldılması
boya maddәlәrinin әlavә edilmәsi

Sual: Qaymağın keyfiyyәt saxtalaşdırılması zamanı hansı maddәlәrdәn istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

su ilә qarışdırmaq
yağlılıq faizini aşağı salmaq
turş südün turşudulması
reseptur tәrkibinin pozulması
әlavә şәkәrin qatılması

Sual: Mәnşә etibarilә yağların növ sayını göstәrin. (Çәki: 1)
2
5
4
3
6

Sual: İdentifikasiya ekspetizası zamanı yağların hansı göstәricisi refraktometr vasitәsilә
tәyin edilir? (Çәki: 1)

şüasındırma әmsalı
yod әdәdi
sabunlaşma әdәdi
turşuluq әdәdi
efir әdәdi

Sual: Yağların sıxlığı tәyin edәn cihazın adını qeyd edin. (Çәki: 1)
piknometr
refraktometr
laktodensimetr
kalorimetr
spirtometr

Sual: Çeşid identifikasıyası zamanı südün sıxlığı hansı cihaz vasitәsilә tәyin edilir? (Çәki:
1)

laktodensimetr
spirtometr
refraktometr
kalorimetr
fotometr

Sual: İdentifikasiya ekspertizası zamanı yağların dadı vә iyi hansı temperaturda
müәyyәn edilir? (Çәki: 1)



1520 dәr.Selsi
3038 dәr.Selsi
1012dәr.Selsi
810 dәr.Selsi
2729 dәr.Selsi

Sual: İdentifikasiya ekspertizası zamanı yağların hansı göstәricisi piknometr cihazının
komәkliyi ilә tәyin edilir? (Çәki: 1)

sıxlığı
turşuluğu
yod әdәdi
şüasındırma әmsalı
yağlığı

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Qarğıdalı yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
qarğıdalı dәninin rüşeymindәn yalnız ekstraksiya üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq ancaq saflaşdırılmış növdә istehsal edilir
qarğıdalı dәninin endospermindәn yalnız preslәmә üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq ancaq saflaşdırılmış növdә istehsal olunur
qarğıdalı kütlәsindәn preslәmә vә ekstraksiya üsulu ilә alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq saflaşdırılmış, saflaşdırılmamış vә dezodorasiya edilmiş
növlәrdә istehsal edilir

qarğıdalı dәninin qabığından ekstraksiya vә preslәmә yolu alınır vә tәmizlәnmә
dәrәcәsindәn asılı olaraq yalnız dezodorasiya edilmiş növdә istehsal edilir

qarğıdalı dәninin toxum qılafından yalnız preslәmә yolu ilә alınır vә tәmizlәnmә
dәrәcәsindәn asılı olaraq saflaşdırılmış növdә istehsal edilir

Sual: Zeytun yağının (provans) xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
zeytun ağacının qabığından ekstraksiya vә preslәmә yolu ilә alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq yalnız dezodorasiya edilmiş növdә istehsal edilir
zeytun ağacının kökündәn yalnız ekstraksiya yolu ilә alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq hidratasiya edilmiş növdә istehsal edilir
zeytun ağacının toxumundan isti preslәmә yolu ilә alınır vә hidratasiya edilmiş

növdә istehsal edilir
zeytun meyvәsi lәtinindәn yalnız soyuq preslәmә yolu alınır vә tәmizlәnmә

dәrәcәsindәn asılı olaraq saflaşdırılmamış növdә istehsal edilir
zeytun ağacının meyvә lәtinindәn yalnız ekstraksiya yolu ilә alınır vә tәmizlәnmә



dәrәcәsindәn asılı olaraq ancaq dezodorasiya edilmiş növdә istehsal edilir

Sual: Müxtәlif bitki yağlarının identifikasiya göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
dadı, iy, qәlәvilik, şәffaflıq vә karbohidrat tәrkibli birlәşmәlәr
rәng, turşuluq, nәmlik, çöküntü vә fosfor tәrkibli maddәlәr
qәlәvilik, turşuluq, nәmlik, şәffaflıq vә azot tәrkibli maddәlәr
şәffaflıq, rәng, dad, iy, nәmlik vә karbon tәrkibli maddәlәr
çöküntü, turşuluq, qәlәvilik, nәmlik vә zülul tәbiәtli maddәlәr

Sual: Şirin kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
qaymağı yüksәk temperaturda realizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı 7172,5%, nәmliyi isә 20%dәn çox olmamalıdır
süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı 81,5% vә ya 82,5%dir,

nәmliyi isә 16%dәn çox olmamalıdır
süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı 72,581,5%, nәmliyi isә

25%dәn çox olmamalıdır
tәzә pasterizә edilmiş qaymaqdan hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı 81,5%

dәn az, nәmliyi isә 20%dәn çox olmamalıdır
qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, xalis yağın miqdarı – 7877%,

nәmliyi isә 25%dәn az olmamalıdır

Sual: Südü saxtalaşdırmaq mәqsәdilә ona hansı yad maddәlәr әlavә olunmur? (Çәki: 1)
nişasta vә soda
әhәng vә gips
sabun vә tәbaşir
bor vә salisil turşusu
limon turşusu vә qәlәvi

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı süd vә süd mәhsullarının saxtalaşdırılmasına aid
deyil? (Çәki: 1)

südün bir növünün digәri ilә әvәz edilmәsi
tәbii südün yağsız südlә әvәz edilmәsi
südün normallaşdırılması
bir növ südlü dondurmanın digәri ilә әvәz edilmәsi
bir növ qatılaşdırılmış südün digәri ilә әvәz edilmәsi

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici kәrә yağının keyfiyyәt saxtalaşdırılmasına aid deyil?
(Çәki: 1)

yağın miqdarının azaldılması
kimyәvi boyaların әlavә edilmәsi
resepturada nәzәrә alınmayan әlavәlәrin daxil edilmәsi
aromatizatorların әlavә olunması
yeyinti әlavәlәrinin daxil edilmәsi

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici pendirlәrin keyfiyyәt saxtalaşdırılmasına aid deyil? (Çәki:



1)
tәrkibindәki yağın azaldılması
süd zülalının soya zülalı ilә әvәz olunması
yetişmәnin texnoloji rejiminin pozulması
tәrkibindәki suyun çox olması
saxlanma rejiminin pozulması

Sual: Bitki yağları ilә saxtalaşdırılmış kәrә yağını hansı üsulla tәyin etmәk olar? (Çәki: 1)
üzәrinә natrium hidrooksid qәlәvi әlavә etmәklә
üzәrinә tünd azot turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә duru nitrat turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә laurin turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә antioksidlәşdiricilәr әlavә etmәklә

Sual: Voloqda kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
tәzә pasterizә edilmiş qaymaqdan hazırlanır, xalis yağın miqdarı72,5%dәn az,

nәmliyi isә 20%dәn çox olmamalıdır
qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, xalis yağın miqdarı81,5%çox,

nәmliyi isә 16%dәn az olmamalıdır
qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, xalis yağın

miqdarı82,5%dәn az, nәmliyi isә 16%dәn çox olmamalıdır
süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı72,5%az, nәmliyi isә

20%dәn çox olmamalıdır
pasterizә edilmiş süddәn hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı71,5%az, nәmliyi

isә 25%dәn çox olmamalıdır

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici identifikasiyası zamanı kәrә yağına marqarinin
qarışdırılmasını tәyin etmir? (Çәki: 1)

antioksidlәşdiricilәrin olması
yağ turşusunun miqdarının az olması
laurin turşusunun miqdarının çox olması
tәrkibindә hidrogenlәşdirilmiş yağın çox olması
boya maddәlәrinin çox olması

Sual: Yağ mayalanmış vә mayalanmamış südlü qaymaqdan istehsal edilir. Tәrkibindә
61,5%dәn az olmayaraq süd yağı, 35%dәn az olmayaraq su vardır. İdentifikasiya



mәqsәdilә aparılan ekspertiza zamanı bu göstәricilәr hansı yağa aid edilir? (Çәki: 1)
Hәvәskar yağı
Kәndli yağı
Voloqda yağı
Pәhriz yağı
Buterbrod yağı

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı xamanın identifikasiyası zamanı әsas әlamәt kimi
götürülmür? (Çәki: 1)

xama yalnız qaymaqdan hazırlanıb
qaymaq xüsusi bakteriyalarla mayalanıb
hazır mәhsulda bakteriyaların miqdarı çox olmalıdır
xamaya nişasta, kokos yağı әlavә edilmir
qaymaq kefir ilә mayalanıb

Sual: İdentifikasiya mәqsәdilә aparılan ekspertiza zamanı kefirin başqa turşudulmuş süd
mәhsulu ilә әvәz edilmәsini hansı qazın iştirakı tәsdiq edir? (Çәki: 1)

Sual: Südün tәrkibindәki su tamamilә kәnar edilmişdir. İdentifikasiya zamanı bu hansı
növ süd mәhsuluna aid edilir? (Çәki: 1)

sterilizә edilmiş qatılaşdırılmış süd
quru süd
dondurma
qatılaşdırılmış şәkәrli süd
sterilizә edilmiş qatılaşdırılmış qaymaq

Sual: Meçnikov qatığının identifikasiyasi üçün aşağıdakı verilәn rәqәmlәrdәn hansı
düzdür? (Çәki: 1)

südün 4045 dәrәcә Cdә turşudulması
südün 3035 dәrәcә Cdә turşudulması
südün 2025 dәrәcә Cdә turşudulması
südün 3040 dәrәcә Cdә turşudulması
südün 3038 dәrәcә Cdә turşudulması

Sual: Pendir vә süd mәhsulları ilә saxtalaşdırılmış kәrә yağını hansı üsulla tәyin etmәk
olar? (Çәki: 1)

üzәrinә duru nitrat turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә xlorid turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә tünd azot turşusu әlavә etmәklә
üzәrinә qatılaşdırılmış sulfat turşusu әlavә etmәklә



üzәrinә qatı sulfat turşusu әlavә etmәklә

Sual: İdentifikasiya ekspertizası zamanı südün tәrkibindә miqdarca daha çox şәkәr
müәyyәn edilmişdir. Bu hansı süddür? (Çәki: 1)

at südü
inәk südü
camış südü
keçi südü
dәvә südü

Sual: Ekspertlәr tәrәfindәn müxtәlif çeşid kәsmik mәmulatlarının identifikasiyası hәyata
keçirilmişdir. Bu çeşidlәrdәn hansının yüksәk yağlılığa malik kәsmik mәmulatı olmasını
necә müәyyәn etmәk olar? (Çәki: 1)

tәrkibindә 2026% yağın olması ilә
tәrkibindә 1520% yağın olması ilә
tәrkibindә 1222% yağın olması ilә
tәrkibindә 1418% yağın olması ilә
tәrkibindә 1721% yağın olması ilә

Sual: Turş kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı7172,5%, nәmliyi20%dәn çox olmalı
tәzә pasterizә edilmiş qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, xalis yağın

miqdarı81,582,5%%, nәmliyi 16,0%dәn çox olmamalı
tәzә süd qaymağından hazırlanır, xalis yağın miqdarı7778,0%, nәmliyi isә16%

dәn çox olmamalı
turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, xalis yağın miqdarı6162,5%, nәmliyi

25%dәn çox olmalı
turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, xalis yağın miqdarı72,5%, az olmamalı

Sual: Şokoladlı kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
turşudulmamuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı62%az,

nәmliyin miqdarı isә 16%dәn çox, şәkәrin miqdarı18%dәn az vә kakao tozu2,5%
az olmamalı

turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı78%az,
nәmliyin miqdarı isә 20%dәn çox, kakao tozu15% az olmamalı

tәzә qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın
miqdarı78%az, nәmliyi25%dәn çox, kakao tozu isә 2,0%dәn çox olmalı

tәzә süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı81,5%dәn az,
nәmliyin 16%dәn çox, şәkәrin miqdarı18% az, kakao tozu isә3,8%çox olmalı

qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın
miqdarı75% az, nәmliyi20%dәn çox vә kakao tozunun isә 2,0%dәn çox olmalı

Sual: Pәhriz kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
tәzә süd qaymağından hazırlanır, xalis yağın miqdarı6162,5%dәn az, nәmliyi

20%dәn çox olmamalıdır



qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın
miqdarı52,5%az, nәmliyi isә 20%dәn çox olmamalıdır

turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağ, o cümlәdәn 25%bitki
yağı, nәmliyi isә 25%dәn çox olmamalıdır

turşudulmamış süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı7778%,
nәmliyi isә 20%dәn az olmamalıdır

tәzә pasterizә edilmiş qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, xalis yağın
miqdarı81,582,5%%, nәmliyi isә 16%dәn az olmamalıdır

Sual: Kәndli kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı8182,5%

az, nәmliyin miqdarı isә 20%dәn çox olmalı
tәzә süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı7075%dәn çox,

nәmliyin miqdarı isә 16%dәn çox olmamalı
qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı78%dәn az, nәmliyi isә 20%dәn çox olmalı
qaymağa bakterial maya әlavә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı81,5%dәn az, nәmliyi isә 20%dәn az olmalı
turşudulmuş vә turşudulmamış süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı7172,5%dәn az, nәmliyin miqdarı isә 25%dәn çox olmalı

Sual: Hәvәskar kәrә yağının xarakterik identifikasiya әlamәtlәrini qeyd edin. (Çәki: 1)
tәzә süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı72,5%az, nәmliyin

miqdarı isә 25%dәn çox olmamalıdır
qaymağı yüksәk temperaturda pasterizә etmәklә hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı75%çox, nәmliyi isә 25%dәn çox olmalıdır
turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı81,5%az,

nәmliyin miqdarı isә 16%dәn çox olmalıdır
turşudulmuş vә turşudulmamış süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın

miqdarı78%az, nәmliyin miqdarı isә 20%dәn çox olmamalıdır
turşudulmuş süd qaymağından hazırlanır, tәrkibindә xalis yağın miqdarı82,5%az,

nәmliyin miqdarı isә 26%dәn az olmalıdır

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Hansı kolbasa növünü daha asan saxtalaşdırmaq olur? (Çәki: 1)
bişmiş kolbasalar
bişirilib hisә verilmiş kolbasalar
yarım hisә verilmiş kolbasalar
ovçü kolbasaları



servelat kolbasaları

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı bitki yağlarının identifikasiya göstәricisi deyil?
(Çәki: 1)

turşuluq әdәdi
peroksid әdәdi
suyun miqdarı
fosfor tәrkibli vә sabunlaşmayan maddәlәr
yod әdәdi

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı I sort marqarinin identifikasiya göstәricisi deyil?
(Çәki: 1)

iyi vә dadı
dad vә konsistensiyası
dad vә rәng
konsistensiya vә rәng
tәrkibindәki süd fazası

Sual: Әt vә әt mәhsullarının yüksәk qidalılıq dәyәrliyin malik olması anbarın tәrkibindә
hansı maddәlәrin miqdarından asılıdır? (Çәki: 1)

tam dәyәrli zülalların, yağların vә mineral maddәlәrin miqdarından
әtin saxlanması vә daşınması zamanı keyfiyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrin

öyrәnilmәsi
әtin kimyәvi tәrkibinin vә qidalılıq dәyәrliyini öyrәnilmәsi
әtin orqanoeptiki vә fizikikimyәvi keyfiyyәt göstәricilәrinin öyrәnilmәsi
zülalların, karbohidratların vә vitaminlәr

Sual: Fizikikimyәvi metodla saxtalaşdırılmış әtdә hansı göstәricilәr tәyin edilir? (Çәki: 1)
nester reaktiv ilә ammonyak reaksiyası, әtin rәngi, bulyonun şәffaflığı vә yağın kütlә

payı
yağın kütlә payı, turşuluğu, uçucu yağ turşularının vә aminammonyak miqdarı
aminammonyak azotunun miqdarı, bulyonun şәffaflığı, әtin konsistensiyası vә

turşuluğun miqdarı
uçucu yağ turşularının miqdarı, aminammonyak azotunun miqdarı vә Nesler

reaktivi ilә ammonyaka reaksiyası
yağın kütlә payı, turşuluğu, uçucu yağ turşularının vә turşuluq әdәddinin miqdarı

BÖLMӘ: 1502
Ad 1502

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әtin identifikasiyası zamanı әsas әlamәt kimi
götürülmür? (Çәki: 1)

heyvanın növü
heyvanın cinsi
heyvanın köklüyü
heyvanın yaşı
heyvanın ölçülәri

Sual: Orqanoleptiki metodla saxtalaşdırılmış әtdә hansı göstәricilәr tәyin edilir? (Çәki: 1)
iyi, dadı, şәffaflığı, suda hәll olan yağ turşularının miqdarı vә xarici görünüşü
әtin rәngi, bulyonun şәffaflığı, yağın kütlә payı vә әtin xarici görünüşü
әtin xarici görünüşü, rәngi, konsistensiyası. İyi, yağının vәziyyәti, bulyonun şәffaflığı

vә iyi
әtin rәngi, iyi, dadı, yağın vәziyyәti vә yağ turşularının miqdarı
konsistensiyası, xarici görünüşü, yağın kütlә payı vә әtin rәngi

Sual: Әtin tәrkibindә neçә amin turşusu olur? (Çәki: 1)
4
5
6
8
10

Sual: Әt vә әt mәhsullarının yüksәk qidalılıq dәyәrliyin malik olması onların tәrkibindә
hansı maddәlәrin miqdarından asılıdır? (Çәki: 1)

tam dәyәrli zülalların, yağların vә mineral maddәlәrin miqdarından
zülalların, karbohidrogenlәrin vә vitaminlәrin miqdarından
karbohidratların, yağların vә ekstraktiv maddәlәrin miqdarından
üzvü turşuların, yağların vә mineral maddәlәrin miqdarından
tam dәyәrli zülalların, doymuş vә doymamış yağ turşuların miqdarından

Sual: Әtin saxtalaşdırılması zamanı hansı keyfiyyәt göstәricilәri hiss üzvlәrinin kömәkliyi
ilә tәyin edilmir? (Çәki: 1)

әtin xarici görünüşü
әtin rәngi, iyi
әtin konsistensiyası
 bulyonun şәffaflığı vә iyi
әtin tәrkibindәki yağın kütlә payı

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 9

Maksimal faiz 9



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Kolbasanın identifikasiya mәqsәdilә aparılan ekspertizası zamanı hansı
orqanoleptiki keyfiyyәt göstәricilәrinә diqqәt yetirilmir? (Çәki: 1)

konsistensiyası
en kәsiyinin görünüşü
xarici görünüşü
iyi vә dadı
kimyәvi tәrkibi

Sual: İdentifikasiya mәqsәdilә aparılan ekspertizası zamanı tәzә әtin hansı fizikikimyәvi
göstәricilәri әsas götürülmür? (Çәki: 1)

әtdә uçucu yağ turşularının miqdarının tәyini
Nesler reaktivi ilә ammonyaka reaksiyası
bulyonda mis 2sulfat reaksiyası
әtin mikrobioloji tәdqiqat әsasında tәzәliyinin tәyini
әtdә turşuluğun tәyini

Sual: Әt yarımfabrikatlarının istehsalında әt cәmdәyinin aşağı qiymәtli hissәlәrindәn
istifadә olunub. Resepturanın tәrkibi pozulub. Konservant vә antibiotiklәr әlavә olunub.
Bu hansı saxtalaşdırma növüdür? (Çәki: 1)

kәmiyyәt saxtalaşdırılması
keyfiyyәt saxtalaşdırılması
informasiya saxtalaşdırılması
kompleks saxtalaşdırılma
çeşid saxtalaşdırılması

Sual: Bunlardan hansı identifikasiya zamanı nәrә balığının fәrqlәndirici әlamәti kimi
qiymәtlәndirilmir? (Çәki: 1)

bәdәni uzunsovdur
başı uzunsov, böyük vә qalxanabәnzәr sümüklә örtülüdür
bel üzgәci bir dәnәdir vә quyruq hissәsindә yerlәşir
döş üzgәclәri baş tәrәfdә, qarın üzgәclәri anal dәliyinin yanında
başı balacadır

Sual: İdentifikasiya zamanı diri balığın orqanoleptiki göstәricilәrindәn hansı әsas
götürülmür? (Çәki: 1)

konsistensiyası
iyi vә dadı
xarici görünüşü
xәstәliklәri
ölçülәri



Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı aşxana toyuq yumurtasının identifikasiya
göstәricisi deyil? (Çәki: 1)

yumurtanın qabığında markalanma yoxdur vә ya yumurtlama tarixi göy rәngdә
göstәrilib

yumurta sarısı mәrkәzdә yerlәşib, sarının pәrdәsi zәifdir vә tez partlayır
yumurta qabığının vә ümumi sәthinin 8/1i qәdәr lәkәlәrin, nöqtәlәrin vә ya

zolaqların olmasına yol verilir
yumurtanın ağı sıxdır, ayrıayrı hissәlәrdәn ibarәt ola bilәr
yumurtanın qabığında tәktәk nöqtәlәrin vә ya çirkli zolaqların olmasına yol verilir

Sual: Aşağıdakı hansı göstәrici yumurtanın informasiya saxtalaşdırılmasına aid deyil?
(Çәki: 1)

yumurtanın kateqoriyası
mәhsulun firma istehsalçısı
mәhsulun miqdarı
daxil edilmiş yeyinti әlavәlәri (antibiotiklәr)
 saxlanma şәraitinin pozulması

Sual: İnәk vә öküz әtinin identifikasiya әlamәtlәri әtin hansı göstәricilәrinә görә
xarakterizә olunur? (Çәki: 1)

әtin yüksәk qidalılıq enerji dәyәrliyinә malik olmasına görә
әtin rәngi vә yağlılığı ilә
әtin iyi, dadı vә zülallarda zәngin olması ilә
әtin zәrif, elastik vә orqanizm tәrәfindәn daha yaxşı hәzm olmasına görә
әtin yumşaq, dadlı, mineral vә vitaminlәrlә zәngin olmasına görә

Sual: Әtin identifikasiyası heyvanlarda hansı göstәricilәr üzrә aparılır? (Çәki: 1)
heyvanın növü, cinsi, yaşı, köklük dәrәcәsi vә termik vәziyyәti
heyvanın yaşı, növü, köklük dәrәcәsi, çox yemәsi vә çox süd vermәsi
heyvanın köklük dәrәcәsi, növü, yaşı, әtin rәngi vә yağlı olması
әtin növü, yaşı, әtinin rәngi vә yağlı olması
heyvanın cinsi, yaşı, südlü olması, әtinin rәngi vә әtinin kök olması
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