
TEST  

01#01 

1.Müəssisədə istehsalın təşkili nə ilə müəyyən olunur? 

a))istehsal amillərinin inkişaf səviyyəsi və əmək cisimlərinin xassələri ilə 

b)istehsalın təşkilinin ictimai və teniki tərəflərini fərqləndirməklə 

c)müəyyən istehsal təşkili şəraitində həyata keçirilir 

d)sosial münasibətlərin təşkili ilə 

e)əməyin ödənilməsinin təşkili ilə 

01#01 

2.Hansı sistemlərin mənafelərinin uyğun olması təşkiletmə münasibətləri üçün 
prinsipial əhəmiyyətə malikdir? 

a)istehsalçı və istehlakçılarıni 

b))idarəedən və idarəolunan sistemləri 

c)nsexlərin biri biri ilə əlaqəsi 

d)əməkdaşların 

e)idarəedən sistemin 

01#01 

3.“Sahə müəssisələrində istehsalin təşkili” və “texniki” fənlər arasında qarşılıqlı 
əlaqə hansı münasibətlərlə şərtlənir? 

a))məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri ilə 

b)məhsul istehsalı ilə 

c)axın xətlərinin müxtəlifliyi ilə 

d)istehsalın texniki hazırlığının planlaşdırılması ilə 

 e)yeni məhsulun işlənib hazırlanması ilə 

01#01 

4.İstehsalın təşkli sahəsində istifadə edilən metodlar neçə qrupa bölünür? 



a)3 

b)4 

c))2 

d)5 

e)6 

01#01 

5.İstehsalın təşkil başqa hansı təşkil forması ilə sıx bağlıdır 

a)istehsal mərhələlərinin təşkil ilə 

b)istehsalçıların təşkili 

c))əməyin təşkili ilə 

d)məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin təşkili ilə 

e)alət təsərrüfanının təşkil ilə 

01#01 

6. İstehsal münasibətlərinin təhlili və araşdırılması nəyə əsaslanır? 

a) statistik metodlara 

b)) müəyyən qayda və metodlara 

c) təcrübi üsullara 

d) fizika qanunlarına əsaslanaraq 

e) riyazi araşdırmalara əsasən 

01#02 

7. İstehsalın təşkli sahəsində istifadə edilən metodlar hansılardır? 

a) xüsusi metodlar 

b) ümumi metodlar 

c) statistik metodlar 

d)) xüsusi və ümumi metodlar 



e) xüsusi və statistik metodlar 

01#02 

8. Tamlı məhsullar yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var ? 

a) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı 

b) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı 

c)) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı 

d) tək çay istehsalı  

e) tək spirt istehsalı 

01#02 

9. Ət və süd yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var ? 

a)) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı 

b) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı 

c) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı 

d) tək ət istehsalı 

e) tək süd istehsalı 

01#02 

10.Metodologiya nə kimi bir vasitədir? 

a))intellektual bir vasitədir 

b)təcrübi bir vasitədir 

c)statistik bir vasitədir 

d)riyazi bir vasitədir 

e)istehsal vasitəsidir 

01#03 

11.Hasiledici qruplara hansı sahələr daxildir? 

a)ət, süd, ət konservlərinin istehsalı 



b)balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı 

c)şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı 

d))balıqtutma və dəniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların çıxarılması 

e)kürü istehsalı 

01#03 

12.Emal sənaye sahələrinə hansı qida sənayesi sahələri aiddir? 

a)ət, süd, ət konservlərinin istehsalı 

b)balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı 

c)şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı 

d)balıqtutma və dəniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların 

e))Kənd təsərrüfatı və qeyri kənd təsərrüfatı xammalını yenidən emal edən sahələr 

01#03 

13.Hazır məhsulun xarakterinə görə qida sənayesinin sahəsi neçə qrupa bölünür? 

a))3 

b)2 

c)4 

d)5 

e)bölünmür 

01#03 

14.Ərzaq artımının əsas mənbəyi nədir 

a))kənd təsərrüfatı, həmçinin balıq və dəniz məhsullarının hasilatı 

b)çörək sənayesinin inkişafı 

c)taxıl istehsalı 

d)ət və ət məhsulları istehsal 

e)süd məhsulları istehsalı01#03 



02#01 

15.Aşağıda göstərilən vəzifəlrdən hansı müasir şəraitdə qida sənayesinin qarşısına 
qoyulmuşdur? 

a)az məsrəf xərc etməklə məhsul əldə etməkə  

b)məhsul nəqlinin asanlaşdırılması  

c))məhsul istehsalı strukturunun xeyli yaxşılaşdırılması 

d)məhsul istehsalının sadələşdirilməsi 

e)məhsul satışının genişlənməsi 
 

 

16.Qida sənayesnin inkişafı və istehsal olunan məhsulun assortimentinin dəyişməsi 
nədən asılıdır? Ət və balıq məhsullarında hansı komponentlər əksəriyyət təşkil edir 

a)əhalinin sayından 

b))əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatından 

c)əhalinin coğrafi yerləşməsindən 

d)məhsul satışından 

e)məhsulun keyfiyyətindən 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Ət və balıq məhsullarında hansı komponentlər əksəriyyət təşkil edir? 

a)Zülallar 



 

b))zülallar və piylər 

c)zülallar və karbohidrogenlər 

d)vitaminlər və fermentlər 

e)vitaminlər və yağlar 
 

18.yarmalarda və qənnadı məmulatlarının çoxunda hansı komponent əksəriyyət 
təşkil edir 

a)yağlar 

b)zülallar 

c))karbohidrogenlər 

d)fermentlər 

e)vitaminlər 
 

 

 

 

19.Qida məhsullarının səmərəli normaları necə fərqləndirilmişdir? 

a)çəkisindən asılı olarq 

b)qidalanma müddətinə görə 

c))yaşına görə 

d)piylənmə dərəcəsinə görə 

e)gözünün rənginə görə 

 

20.Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçə faizini zülallar təşkil edir? 

a))14% 

b)15% 



c)20% 

d)10% 

e)12% 

 

21.Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçə faizini təqribən piy təşkil edir? 

a)14% 

b))30% 

c)20% 

d)10% 

e)12% 

 

22.Qida məhsullarının payına düşən hansı mənşəli zülallar xüsusi dəyərlidir? 

a) bitki mənşəli 

b)) mal qara mənşəli 

c) balıq mənşəli 

d) süd mənşəli 

e) yumurta mənşəli 

 

23.Qida məhsullarının payına düşən hansı mənşəli zülallar az əhəmiyyətlidir? 

         a))bitki mənşəli 

b) mal qara mənşəli 

c) balıq mənşəli 

d) süd mənşəli 

e) yumurta mənşəli 

24.Mənşəyindən asılı olaraq yeyinti piylər hansılara bölünürlər? 



a)) heyvan və bitki 

b) ət və balıq 

c) balıq və bitki 

d) bitki və ət 

e) ət və süd 

02#02 

25.Bitki mənşəli zülalların mənbəyi hansılardır? 

a)çörək, un, yumurta 

b)ət, balıq, yumurta, pendir 

c))paxlalılar, yarma, makaron 

d)balıq, süd 

e)makaron, ət, balıq 

02#02 

26.Mineral duzların əsas mənbəyi nədir? 

a)süd və ət 

b))meyvə və tərəvəzlər 

c)balıq və ət 

d)balıq və yosunlar 

e)yumurta və ət 

02#02 

27.Bioloji katalizatorlar hansılardır? 

a))heyvan və bitki orqanizimində olan fermentlər 

b)heyvan orqanizimində olan fermentlər 

c)bitki orqanizimində olan fermentlər 

d)tərəvəz məhsullarında olan fermentlər 



e)mikroorqanizimlər 

02#02 

28.Şəhər əhalisinin əsas istehlak etdiyi ərzaqlar hansılardır? 

a)süd, yumurta ,balıqət 

b))ət, balıq, pendir, şəkər 

c)şor, yumurta, süd 

d)çörək, kartof, yumurta 

e)yumurta, süd, bitki yağı 

02#02 

29.Kənd əhalisinin əsas istehlak etdiyi ərzaqlar hansılardır? 

a)süd, yumurta ,balıqət 

b)ət, balıq, pendir, şəkər 

c))şor, yumurta, süd 

d)çörək, kartof, yumurta 

e)yumurta, süd, bitki yağı 

02#03 

30. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə 
olaraq nə qədər çörəkbişirmə mayası alınır 

a)20kq 

b))50 kq 

c)16 kq 

d)100 kq 

e)60 kq  

02#03 

31. Tərəvəz məhsullarında qidalılıq dəyərini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadə 
edilir? 



a)konvektiv qurutma üsulundan 

b) isti ilə emal üsulundan 

c)buxarla qurutma üsulundan 

d)) sublimasiyalı üsulundan 

e)bişirmə üsulundan 

02#03 

32. Meyvə məhsullarında qidalılıq dəyərini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadə 
edilir? 

a)konvektiv qurutma üsulundan 

b) isti ilə emal üsulundan 

c)buxarla qurutma üsulundan 

d)) sublimasiyalı üsulundan 

e)bişirmə üsulundan 

03#03 

33.Müəssisənin nizamnaməsində nə qeyd olunur? 

a) nəqliyyat təsərüffatının təşkili  

b)) fəlaiyyət predmeti, məqsədi, əmlakın yaranma mənbələri və s. 

c)texnoloji göstəricilər, eyniləşmə göstıriciləri və s. 

d)patent-hüquq göstəricilər, erqonometrik göstrəicilər və s. 

e)təyinat göstəriciləri, uzunömürlülük göstəriciləri, iqtisadi göstəricilər və s. 

03#03 

34. Müəssisənin pasportunda  hansı məlumat  göstərilmişdir? 

a)maddi-enerji ehtiyatları haqqında 

b)maşın və avadanlıqlar haqqında 

c)) yanacaq-enerji ehtiyatları ilə təmin olunma qaydası 

d)müəssisənin fəaliyyət predmeti 



e)poçt nömrəsi 

03#03 

35. Müəssisələr hansı sənədlər əsasında fəliyyət göstərir? 

a)) müəssisənin nizamnaməsi və pasportu əsasında 

b) müəssisənin nizamnamə əsasında 

c) müəssisənin hüquqi əsasında 

d)nizamnamə fondu və müəssisənin pasort əsasında 

e)istehsal-texniki vəhdətlik əsasında 

03#03 

 

36.Müəssisə öz istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini necə həyat keçirir 

a))müvafiq sifarişlər əsasında tam təsərrüfat hesabı, rəqabət vmüəssisənin 
nizamnaməsinə əsasənə özünüidarəetmə prinsiplərini nəzərə almaqla 

b)müəssisənin nizamnaməsinə əsasən 

c)aksiya fondu nəzərə alınmaqla 

d)müəssisə haqqında ümumi məlumatlar əsasında 

e)müəssisənin və onun ayrı-ayrı istehsal bölmələrinin ahəngdar işinin təşkil 
olunması ilə 

03#03 

37.Müəssisə öz maddi nemətlərini necə yaradır?  

a))müqavilələr bağlayır, maşın və avadanlıqlar əldə edirlə 

b)istehsal-texniki vəhdətlik əldə edir 

c)işçi qüvvəsinin yerini dəyişməklə 

d)nəqliyyat təsərrüfatını genişləndirməklə 

e)alət təsərrüfatını genişləndirməklə 

03#03 



38.Nizamnamə fondu əvəzinə yaradılan fondlardan biri hansıdır? 

a))Pay fondu”“ 

b)“Kömək fondu” 

c)Qırmızı fond”   

d)“Yeni fond” 

e)“Gənc fond” 

03#02 

39. Əsas sexlərin  istehsal tullantılarını təkarar istehsal edən hansı sexdir? 

a) köməkçi sex 

b)) yardımçı sex 

c)əsas sex 

d)xidmətedici sex 

e)kombinəedilmiş sex 

03#02 

40. Həm əsas və həm də köməkçi  sexlərin fəaliyyət göstərməsi üçün şərait 
yaradan hansı sexdir? 

a) köməkçi sex 

b) yardımçı sex 

c)universal sex 

d))xidmətedici sex 

e)kombinəedilmiş sex 

03#02 

41. Əsas sexlərin fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradan hansı sxedir? 

 a)) köməkçi sex 

b) qarışıq  sex 

c)əsas sex 



d)xidmətedici sex 

e)kombinəedilmiş sex 

03#02 

42. Müəssisədə maddi nemətlər istehsalı ilə məşğul olan  hansı sexdir? 

a) köməkçi sex 

b) qarışıq  sex 

c))əsas sex 

d)xidmətedici sex 

e)kombinəedilmiş sex 

03#02 

43. Müəssisələrdə yardımçı  sexlərin  funksiyası nədən ibarətdir? 

a) məhsulun müxtəlif hissələrini hazırlayan yerlər məcmuası 

 b)maddi nemətlər istehsalı ilə məşğul olur 

c)həm əsas və həm də köməkçi  sexlərin fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradırlar 

d))əsas sexlərin  istehsal tullantılarını təkarar istehsal edən yerlər məcmuası 

e) əsas sexlərin fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaradırlar 

04#01 

44.  Məhsulun istehsalında istifadə edilən avadanlıqların  ayrı-ayrılıqda   gücünün 
artırılması hansı forma təmərküləşmədir? 

a)ərazi təmərküzləşdirmə 

b))aqreqat  təmərküzləşdirilmə 

c)müəssisə təmərküzləşdirilməsi 

 d)təşkilati-təsərrüfat  təmərküzləşdirmə 

e)texnoloji təmərküzləşdirmə 

04#01 



45.  Texnoloji cəhətdən həmcins məhsullar istehsalının bir müsəssisə çərçivəsində 
cəmlənməsi hansı forma təmərküləşmədir? 

a)mexaniki  təmərküzləşdirmə 

b)aqreqat  təmərküzləşdirilmə 

c)müəssisə təmərküzləşdirilməsi 

 d)təşkilati-təsərrüfat  təmərküzləşdirmə 

e))texnoloji təmərküzləşdirmə 

04#01 

46. Aşağıda verilənlərdən hansı müəssisələrdə istehsalın təmərküzləşdrimə 
səviyyəsini müəyyən edən göstəricidir? 

a)mexaniki  proseslər 

b)məhsulun çeşidi 

c)müəssisədə avadanlıqların sayı 

 d))əsas  fondların dəyəri 

e)texnoloji axın tətti 

04#01 

47. Hazırda  müəssisləri  təsnifləşdirdikdə hansı göstəricidən istifadə edilir? 

a))işçilərin sayı 

b)əsas istehsal fondalrın dəyəri 

c)əsas kapital dəyəri 

d)investisiya qoyulşunun həcmi  

e)enerji qurğularının gücü 

04#02 

48. Texnoloji  ixtisaslaşma necə aparılır? 

a))istehsal prosesinin ayrı-ayrı mərhələləri  müstəqil istehsal kimi həyata keçirilir 

b)ayrıca bir müəssisədə tamamlanmış yekcins məhsul istehsal edilir 



c)hər hansı bir mürəkkəb məmulatın ayrı-ayrı hissələrinin  hazırlanması müstəqil 
istehsala çevrilir 

d) müəssisənin tərkibində olan istehsal bölmələrinin sayının və tərkibin artırılması 

e) bir neçə kiçik müəssislərin inzibati cəhətdən birləşməsi 

04#02 

49.İstehsal prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərinin  müstəqil istehsal kimi həyata 
keçirilən ixtisaslaşdrıma forması hansıdır? 

a)əşya üzrə ixtisaslaşdırma 

b)hissə üzrə ixtisaslaşdırma 

c))texnoloji ixtisaslaşdırma 

d)aqreqat ixtisaslaşdıma 

e)fərdi ixtisaslaşdırma 

04#02 

50. Hər hansı bir mürəkkəb məmulatın ayrı-ayrı hissələrinin  hazırlanmasını 
müstəqil istehsala çevrən  ixtisaslaşdrıma forması hansıdır? 

a)əşya üzrə ixtisaslaşdırma 

b))hissə üzrə ixtisaslaşdırma 

c)seriyalı ixtisaslaşdırma 

d)aqreqat ixtisaslaşdıma 

e)fərdi ixtisaslaşdırma 

04#02 

51. Ayrıca bir müəssisədə tamamlanmış yekcins məhsul istehsalı prosesi gedən 
ixtisaslaşdrıma forması hansıdır? 

a))əşya üzrə ixtisaslaşdırma 

b)hissə üzrə ixtisaslaşdırma 

c)seriyalı ixtisaslaşdırma 

d)aqreqat ixtisaslaşdıma 



e)fərdi ixtisaslaşdırma 

04#02 

52.İstehsalın kooperativləşdirilməsi aşağıda veriənlərdən hansında düz  ifadə 
olunmuşdur? 

a)konstruksiya və texnoloji cəhətdən sabit və daima təkrarlanan az və ya məhdud 
iqtisadi təyinatlı eynicinsli məhsul istehsalının müstəqil müəssisə miqyasında 
təmərküzləşdirilməsi prosesi 

b))müəyyən məhsulu birgə hazırlayan və özünün istehsal-təsərrüfat müstəqilliyini 
qoruyub saxlayan müsəssisələr  arasındakı uzun müddətli istehsal əlaqələri sistemi 

c)müxtəlif texnoloji proseslərin bir müəssisədə birləşdirilməsidir 

d)əlaqədar müəssisələr və baş müəssisə arasında hazır məhsulun tam 
komplektləçşdirilməsi üçün istehsal əlaqələridir 

e)hər hansı bir mürəkkəb məmulatın ayrı-ayrı hissələrinin hazırlanması prosesi 

04#03 

53. Müəyyən məhsulu birgə hazırlayan və özünün istehsal-təsərrüfat müstəqilliyini 
qoruyub saxlayan müsəssisələr  arasındakı uzun müddətli istehsal əlaqələri hansı 
sisteme aiddir? 

a)kombinələşdirmə 

b))kooperativləşdirmə 

c)ixtisaslaşdırılma 

d)təmərküzləşdirmə 

e)sahə üzrə təməküzləşmə 

04#03 

54.Konstruksiya və texnoloji cəhətdən sabit və daima təkrarlanan az və ya məhdud 
iqtisadi təyinatlı eynicinsli məhsul istehsalının müstəqil müəssisə miqyasında 
təmərküzləşdirilməsi prosesi necə adlanır? 

a)istehsalın kombinələşdirilməsı 

b)istehsalın kooperativləşdirməsı 

c)) istehsalın ixtisaslaşdırılması 



d) istehsalın təmərküzləşdirməsı 

e)sahə üzrə təməküzləşmə 

04#03 

55.İstehsalın kombinələşdirilməsi səviyyəsi hansı göstəricilər ilə xarakterizə 
olunur? 

a)xüsusi və ümumi 

b)dialektik və ümumi 

c))natural və dəyər 

d)işçilərin sayı ilə 

e)məhsul istehsalı ilə 

04#03 

56. Eyni səanye sahəsinə mənsub olan müəssisələr arasındakı istehsal əlaqələri  
necə adlanır? 

a)şəhərdaxili  kooperativləşdrimə 

b) rayondaxili kooperativləşdirmə 

c)) sahədaxili kooperativləşdirmə 

d) bazararası koopertivləşdirmə 

e)kənddaxili koopertivləşdirmə 

04#03 

57. Aşağıda verilənlərdən hansı sahələrarası koopertivləşdirməyə aiddir? 

a) eyni səanye sahəsinə mənsub olan müəssisələr arasındakı istehsal əlaqələri   

b)) müxtəlif sənaye sahələrinə mənsub olan müəssislər arasındakı istehsal əlaqələri 

c)bir-neçə sənaye sahələrinə mənsub olan müəssislər arasındakı istehsal əlaqələri 

d) eyni ərazidə olan sənaye müəssisləri arasındakı istehsal əlaqələri 

e) müxtəlif  ərazidə olan sənaye müəssisləri arasındakı istehsal əlaqələri 

04#03 



58. Aşağıda verilənlərdən hansı  sahədaxili koopertivləşdirməyə aiddir? 

a)) eyni səanye sahəsinə mənsub olan müəssisələr arasındakı istehsal əlaqələri   

b) müxtəlif sənaye sahələrinə mənsub olan müəssislər arasındakı istehsal əlaqələri 

c)bir-neçə sənaye sahələrinə mənsub olan müəssislər arasındakı istehsal əlaqələri 

d) eyni ərazidə olan sənaye müəssisləri arasındakı istehsal əlaqələri 

e) müxtəlif  ərazidə olan sənaye müəssisləri arasındakı istehsal əlaqələri 

05#01 

59. Kompleks mexanikləşdirilmiş axın xətlərində əməliyyatlar necə yerinə 
yetirilir? 

a))əksər hissə maşın və mexanizimlərin köməyi ilə 

b)əl əməyindən daha çox istifadə olunur 

c)bütün əməliyyatlar maşın və mexanizimlər  köməyi ilə  

d)ayrı-ayrı əməliyyatlar vaxt etibari ilə uyğun gəlmir 

e) ayrı-ayrı əməliyyatlar vaxt etibari bir-birinə uyğun olur 

05#01 

60. Avtomatik  axın xətlərində əməliyyatlar necə yerinə yetirilir? 

a)əksər hissə maşın və mexanizimlərin köməyi ilə 

b)əl əməyindən daha çox istifadə olunur 

c))bütün əməliyyatlar maşın və mexanizimlər köməyi ilə  

d)ayrı-ayrı əməliyyatlar vaxt etibari ilə uyğun gəlmir 

e) ayrı-ayrı əməliyyatlar vaxt etibari bir-birinə uyğun olur 

05#01 

61. Bütün əməliyyatları maşın və mexanizimlərin köməyi  ilə həyata keçirilən axın 
xətti hansıdır? 

a))avtomatik axın xətti 

b) kompleks mexanikləşdirilmiş axın xətti 



c) qismən mexanikləşdirilmiş axın xətti 

d)fasiləli axın xətti 

e)fasiləsiz axın xətti 

05#01 

62. Əksər hissə maşın və mexanizimlərin köməyi ilə  həyata keçirilən axın xətti 
hansıdır? 

a)avtomatik axın xətti 

b)) kompleks mexanikləşdirilmiş axın xətti 

c) qismən mexanikləşdirilmiş axın xətti 

d)fasiləli axın xətti 

e)fasiləsiz axın xətti 

05#01 

63. Əl əməyindən daha çox istifadə  edilməklə  həyata keçirilən axın xətti hansıdır? 

a)avtomatik axın xətti 

b) kompleks mexanikləşdirilmiş axın xətti 

c)) qismən mexanikləşdirilmiş axın xətti 

d)fasiləli axın xətti 

e)fasiləsiz axın xətti 

05#02 

64. Dövriyyə pəstahı hansı funksiyanı yerinə yetirir? 

a)yığılmaqda olan hissədir 

b)tam hissəni peçdə çıxarır 

c)fasilələri aradan qaldırı 

d))axın xəttinin fasiləsizliyini təmin edir 

e)peçdə olan məhsuldur 

05#02 



65. Axın xəttinin fasiləsizliyini təmin edən hansı pəstahdır? 

a)texnoloji pəstah 

b)nəqliyyat pəstahı 

c))dövriyyə pəstahı 

d)sığorta pəstahı 

e)əməliyyatlararası pəstah 

05#02 

66.Sığorta pəstahı nə məqsədlə yaradılır? 

a)fasilələri aradan qaldırı 

b)axın xəttinin fasiləsizliyini təmin edir 

c))boşdayanmaları aradan qaldırır 

d)yığılmaqda olan hissə 

e)dəstədəki hissələrin səmərəli ölçüsünü təyin edir 

05#02 

67. Boşdayanmaları aradan qaldırmaq üçün yaradaılan pəstah hansıdır? 

a)texnoloji pəstah 

b)nəqliyyat pəstahı 

c)dövriyyə pəstahı 

d))sığorta pəstahı 

e)əməliyyatlararası pəstah 

05#03 

68.Seriyalıq əmsalı iriseriyalı istehsal şəraitində neçə qəbul edilmişdir? 

a)2-8 

b))1-10 

c)3-7 



d)2-9 

e)9-11 

05#03 

69.Seriyalıq əmsalı orta seriyalı istehsal şəraitində neçə qəbul edilmişdir? 

a)2-8 

b)1-10 

c))11-20 

d)2-9 

e)9-11 

05#03 

70.Seriyalıq əmsalı kiçik seriyalı istehsal şəraitində neçə qəbul edilmişdir? 

a)2-8 

b)1-10 

c)11-20 

d))21-40 

05#03 

71. Hansı istehsal şəraitində istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması 
səviyyəsi aşağıdır ? 

a)kütləvi istehsalda 

b)seriyalı istehsalda 

c))fərdi istehsalda 

d)dəstəli istehsalda 

e)ixtisaslaşdırılmış istehsalda 

06#01 

72. Qida sənayesi müəssislərində istehsalın texniki hazırlığı neçə formada həyata 
keçir? 



a)8 

b))3 

c)7 

d)4 

e)2     

  06#01 

73. Qida sənayesi müəssislərində istehsalın texniki hazırlığın formaları hansıdır? 

a)dəstəli, fərdiseriyalı forma 

b)iriseriyalı, orta seriyalı, kiçik seriyalı forma 

c)qrup seriyalı, kollektiv seriyalı forma 

d)qarışıq seriyalı, ixtisaslaşdırılmış seriyalı forma 

e))mərkəzləşdirilmiş forma , qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma , qarışıq forma 

06#01 

74. Daima təkrarlanan işlərdə əmək və maddi –enerji ehtiyatları üzrə norma və 
normativləri müəyyən etdikdə planlaşdırmanın hansı üsulundan istifadə edilir? 

a) konstruksiya  üsulundan 

b))birbaşa  üsuldan 

c) anoloji üsuldan 

d)tədqiqat üsulundan 

e) texnoloji hazırlıq üsulundan 

06#01 

75. İstehsalın texniki hazırlığnı planlaşdırdıqda ən mühüm məsləlrdən biri 
hansıdır? 

a))yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan 
vaxt düzgün müəyyənləşdirlsin 

b) yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan 
vaxt bir saat olsun 



c) yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan 
vaxt müxtəlif olsun 

d) ətraf mühitin tullantılardan mühafizə olunması məsələləri 

e)istehsaldaxili ehtiyatlar və onlardan istifadənin planlaşdırılması 

06#01 

76.İstehsalın konstruktor hazırlığı nədir? 

a)yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan 
vaxt düzgün müəyyənləşdirlməsi üçün konstruktor sənədlərinin hazırlanması 

b) yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan 
vaxt bir saat olsun 

c) yeni məhsul növlərinin ayrı-ayrı mərhələlərinin yerinə yetirilməsi üçün 
konstruktor sənədlərinin hazırlanması 

d)) yeni məhsul növlərinin layihələşdirilməsi və hazırlanaması üçün konstruktor 
sənədlərinin hazırlanması 

e)istehsaldaxili ehtiyatlar və onlardan istifadənin planlaşdırılması üçün konstruktor 
sənədlərinin hazırlanması 

06#02 

77. Məhsulun təmirə yararlığı xüsusiyyəti hansı xassə  ilə xarakterizə olunur? 

a)öhdəsinə düşən funksiyaları yerinə yetirə bilməsi qabiliyyəti 

b)yeni məhsulun yaradılmasında mühüm mərhələ 

c)uzun müddət iş qabiliyyətinui saxlamq ilə 

d)yeni məhsulların yaradılması üçün ideya axtarışı 

e))nasazlıqları bərpa etməyə uyğunlaşma  

06#02 

78. Nasazlıqları bərpa etməyə uyğunlaşma xassəsi məhsulun hansı xüsusiyyətinə 
uyğundur? 

a) uzunömürlük 

b)) təmirə yararlığı 



c) texniki etibarlığı 

d) texnoloji maya dəyəri 

e)ideyanın yaradılması  

06#02 

79. Uzun müddət iş qabiliyyətini saxlamq xassəsi məhsulun hansı xüsusiyyətinə 
uyğundur? 

a)) uzunömürlük 

b) təmirə yararlığı 

c) marketinq strategiyası 

d) texnoloji maya dəyəri 

e)ideyanın yaradılması  

06#02 

80. Öhdəsinə düşən funksiyaları yerinə yetirə bilməsi qabiliyyəti məhsulun hansı 
xüsusiyyətinə uyğundur? 

a) uzunömürlük 

b) təmirə yararlığı 

c)) texniki etibarlığı 

d) texnoloji maya dəyəri 

e)ideyanın yaradılması  

06#02 

81.İstehsalın  texnoloji hazırlığının neçə forması var? 

a)5 

b)4 

c)6 

d))3 

e)2 



06#03 

82. Məhsulun ideyası anlayışı nədir? 

a))müəssisənin bazara təklif edə biləcəyi mümkün məhsul haqqında ümumi təsəvvür 

b) ideyanın istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan məfhumlarla ifadə olunmuş variantı 

c) real mövcud olan  məhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış təssürat 

d)məqsədli bazarın kəmiyyəti 

e) uzunmüddətli strateji yanaşma 

06#03 

83. Məhsulun mənası anlayışı nədir? 

a)müəssisəninbazra təklif edə biləcəyi mümkün məhsul haqqında ümumi təsəvvür 

b) uzunmüddətli strateji yanaşma 

c) real mövcud olan  məhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış təssürat 

d)məqsədli bazarın kəmiyyəti 

e)) ideyanın istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan məfhumlarla ifadə olunmuş variantı 

06#03 

84. Məhsulun surəti anlayışı nədir? 

a)müəssisəninbazra təklif edə biləcəyi mümkün məhsul haqqında ümumi təsəvvür 

b)texniki-iqtisadi norma 

c)) real mövcud olan  məhsul haqqında istehlakçılarda yaranmış təssürat 

d)məqsədli bazarın kəmiyyəti 

e) ideyanın istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan məfhumlarla ifadə olunmuş variantı 

06#03 

85. Yeni məhsulun bazara çıxarılmasının neçə mərhələsi var? 

a)3 

b))4 



c)5 

d)2 

e)7 

06#03 

86. Yeni məhsulun bazara çıxarılmasının  mərhələləri hansılardır? 

a)yeni məhsulun layihəsinin işlınib haırlanması, sınaqların keçirilməsi 

b)kommersiya istehsalının təşkili, ideyaların yaradılması 

c))bazara çıxma mərhəlsi, yeniməhsulun bazar tərəfindən qbul edilməsi, yetkinlik 
mərhələsi, tənəzzül mərhələsi 

d)marketinq strategiyası, ideyaların yaradılması, sınaqların keçirilməsi 

e) ideyaların yaradılması, ideyanın seçilməsi, istehsal və satış imkanlarının təhlili 
mərhələsi 

07#01 

87. Əmək göstəricilərinin neçə növü var? 

a)5 

b)6 

c))3 

d)2 

e)4 

07#01 

88. Əmək göstəricilərinin  növü hansılardır? 

a))faktiki əmək tutumu, normativ əmək tutumu, plan əmək tutumu 

b)natural və dəyər əmək tutumu 

c)əmtəəlikvə realizə əmək tutumu  

d)ümumi və əmtəəlik  əmək tutumu 

e)xalis, şərti-xalisvə normativ xalis  əmək tutumu 



07#01 

89.Faktiki əmək tutumu nəyi  xarakterizə edir? 

a) müəyyən dövr ərzində fəaliyyət göstəricisini 

b)) məhsul vahidinin hazırlanmsında texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində  
fəhlələrin faktiki sərf etdikləri iş vaxtının məcmusunu 

c) məhsulun əmək tutumunu hesablamq üçün     

d)məhsul vahidi iatehsalına zəruri canlı əmək sərfini əks etdirən, müqayisəli 
normativlərlə müəyyən olunan məhsulun həcmini  

e)məhsulların kəmiyyətini onlara xas ola natural formada səciyyələndirir 

07#01 

90.Plan əmək tutumu nəyi  xarakterizə edir? 

a))məhsul vahidinin hazırlanmsına fəhlələrin nəzərdə tutlmuş iş vaxtı məsrəfi 

b) əsas fəhlələrin faktiki sərf etdikləri iş vaxtının məcmusunu 

c)mövcud vaxt normaları üzrə məhsul vahidinin hazırlanmasında fəhlələrin  sərf 
etdikləri iş vaxtının məcmusu 

d)məhsul vahidi iatehsalına zəruri canlı əmək sərfini əks etdirən, müqayisəli 
normativlərlə müəyyən olunan məhsulun həcmini  

e)məhsulların kəmiyyətini onlara xas ola natural formada səciyyələndirir 

07#01 

91.Məhsul vahidinin hazırlanmsına fəhlələrin nəzərdə tutlmuş iş vaxtı məsrəfini 
səciyyələndirən kəmiyyət hansıdır? 

a))plan əmək tutumu 

b) faktiki əmək tutumu 

c)əmtəəlik  əmək tutumu  

d)ümumi   əmək tutumu 

e)normativ əmək tutumu 

07#01 



92. Mövcud vaxt normaları üzrə məhsul vahidinin hazırlanmasında fəhlələrin  sərf 
etdikləri iş vaxtının məcmusu hansı kəmiyyətlə xarakterizə olunur? 

a)plan əmək tutumu 

b) faktiki əmək tutumu 

c)əmtəəlik  əmək tutumu  

d)realizə  əmək tutumu 

e))normativ əmək tutumu 

07#01 

93. Məhsul vahidinin hazırlanmsında texnoloji əməliyyatların yerinə 
yetirilməsində  fəhlələrin faktiki sərf etdikləri iş vaxtının məcmusunu hansı 
kəmiyyətlə xarakterizə olunur? 

a)) faktiki əmək tutumu 

b)plan əmək tutumu 

c)dəyər  əmək tutumu  

d)realizə  əmək tutumu 

e)normativ əmək tutumu 

07#01 

94. Əsas və köməkçi sexlərdə natural göstəricilərindən istifadə olnmasına səbəb 
nədir? 

a))məhdud nomenklaturada və daima təkrarlanan eyni cinsli məhsullar istehsalı 

b)təkrarlanmayan məhsullar  istehsalı 

c)çoxlu sayda eyni cinsli məhsullar istehsal edilir 

d)bütöv bir məmulatın bir hissəsi istehsal edilir 

e)istehsalın ixtisaslaşdırılması üçün geniş imkanlar yaradılır 

07#01 

95.Sex və istehsal sahələrində istehsaldan buraxılan məmulatların sayını hesablamaq 
üçün hansı ifadədən istifadə edilir? 



a))Nbur=Nver+(Znor-Zfak) 

b) Nbur=Nver:(Znor-Zfak) 

c) Nbur=Nver(Znor-Zfak) 

d) Nbur=Nver-(Znor-Zfak) 

e) Nbur=Nver+Znor-Zfak 

07#02 

96.Planlaşdırmanın neçə növü var? 

a)3 

b)4 

c))2 

d)5 

e)6 

07#02 

97. Planlaşdırmanın növləri hansılardır? 

a))texiki-iqtisadi və operativ planlaşdırma 

b)strateji planlaşdırma və biznes plan 

c)operativ –istehsal planlaşdırma və istehsalın dispetçerləşdirlməsi  

d)təşkilati-texniki tədbirlər plan və birbaşa planlaşdrıma 

e)birbaşa, anoloji və tədqiqat planalşdırlması 

07#02 

98. Texiki-iqtisadi  planlaşdırmanın neçə növü var? 

a))2 

b)3 

c)4 

d)5 



e)8 

07#02 

99. Texiki-iqtisadi  planlaşdırmanın növləri hansılardır? 

a) təşkilati-texniki tədbirlər plan və birbaşa planlaşdrıma 

b) birbaşa, anoloji və tədqiqat planalşdırlması 

c)operativ –istehsal planlaşdırma və istehsalın dispetçerləşdirlməsi  

d)mərkəzləşdirlmiş və qeyri-mərkəzləşdirlmiş forma 

e)) strateji planlaşdırma və biznes plan 

07#02 

100. Operativ planlaşdırmanın neçə növü var? 

a)5 

b)4 

c)3 

d))2 

e)6 

07#02 

101. Operativ planlaşdırmanın növləri hansılardır? 

a) təşkilati-texniki tədbirlər plan və birbaşa planlaşdrıma 

b) birbaşa, anoloji və tədqiqat planalşdırlması 

c))operativ –istehsal planlaşdırma və istehsalın dispetçerləşdirlməsi  

d)mərkəzləşdirlmiş və qeyri-mərkəzləşdirlmiş forma 

e) strateji planlaşdırma və biznes plan 

07#02 

102.Istehsalın ahəngdarlığının təmin olunmasında hansı planlaşdırma növü mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir? 

a)texiki-iqtisadi  



b)strateji planlaşdırma  

c))operativ –istehsal planlaşdırma  

d)təşkilati-texniki tədbirlər planı 

e) tədqiqat planalşdırlması 

07#02 

103.Strateji planlaşdırma və biznes plan planlaşdırmanın hansı növünə aiddir?  

a))texiki-iqtisadi planlaşdırma 

b)strateji planlaşdırma  

c)operativ –istehsal planlaşdırma  

d)təşkilati-texniki tədbirlər planı 

e) tədqiqat planalşdırlması 

07#02 

104. Operativ –istehsal planlaşdırma və istehsalın dispetçerləşdirlməsi 
planlaşdırmanın hansı növünə aiddir?  

a)texiki-iqtisadi planlaşdırma 

b)strateji planlaşdırma  

c))operativ  planlaşdırma  

d)təşkilati-texniki tədbirlər planı 

e) tədqiqat planalşdırlması 

07#02 

105.Müəssisələrdə planlaşdırma işlərini həyata keçirərkən neçə üsuldan istifadə 
edilir? 

a))6 

b)4 

c)3 

d)2 



e)5 

07#02 

106. Normativ metodlar müəssisədə hansı işləri  planlaşdrmağa imkan veiri? 

a))norma və normativlərin köməyi ilə istehsal və qeyri-istehsal bölmələrinin 
fəaliyyətini 

b)istehsalın təşkilinin təkmilləşdirməyə yönəldilən təşkilati-texniki tədbirləri işlənib 
hazırlanır 

c)idarəetmə obyektinin birbaşa planlaşdırılması 

d)iqtisadi-riyazi üsldan isitifadə edilir 

e)müəssislərdə planlaşdırlma işləri daima təkmilləşdirlir 

07#02 

107. Müəssisələrdə maddi resursların maddi məzmunu nədir? 

a)əmək alətləri 

b))əmək cisimləri 

c)xammallar 

d)materiallar 

e)yarımfabrikatlar 

07#03 

108. Qida sənayesi müəssislərində maşın və avadanlqıların  məhsul buraxma 
qabiliyyəti hansı göstəriciyə əsasən təyin olunur? 

a)material xərcləri 

b))texniki-iqtisadi norma və normativlərə 

c)dəyər göstərcisi və natural göstərici 

d)istehsal gücü balansı və tamamlanmami məhsul qalığı 

e)həcm göstəricisi və normativ metodlar 

07#03 



109. Qida sənayesi müəssislərində istehlakçıların sifarişlərinin işlənib hazırlanmsı 
hansı kəmiyyətə əsasən müəyyən edilir? 

a)istehlakçıların tələbinə  

b) həcm göstəricisi və normativ metodlar 

c)dəyər göstərcisi və natural göstərici 

d)istehsal gücü balansı və tamamlanmami məhsul qalığı 

e)) texniki-iqtisadi norma və normativlərə 

07#03 

110.Qida sənayesi müəssislərində təsərrüfat müqavilələrinin bağlanması hansı 
kəmiyyətə əsasən müəyyən edilir? 

a)) texniki-iqtisadi norma və normativlərə 

b) erqonometrik göstəricilərə 

c)dəyər göstərcisi və natural göstərici 

d)istehsal gücü balansı və tamamlanmami məhsul qalığı 

e) patent-hüquq göstəricilərinə 

07#03 

111.Qida sənayesi müəssislərində işçilərin sayının hesablanmsı hansı kəmiyyətə 
əsasən müəyyən edilir? 

a)) texniki-iqtisadi norma və normativlərə 

b) erqonometrik göstəricilərə 

c)dəyər göstərcisi və natural göstərici 

d)istehsal gücü balansı və tamamlanmami məhsul qalığı 

e) patent-hüquq göstəricilərinə 

07#03 

112. İstehsalın effektivlik dərəcəsindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a) texniki-iqtisadi norma   

b) texniki-iqtisadi  normativ 



c) vaxta görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

07#03 

113.Aparatların texniki vəziyyətindən dərəcəsindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a) texniki-iqtisadi norma   

b) texniki-iqtisadi  normativ 

c) vaxta görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

 07#03 

114.Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma dərəcəsindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a) texniki-iqtisadi norma   

b)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

c) vaxta görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)avadanlığın gücündən istifadə əmsalı 

07#03 

115. Tətbiq edilən texnoloji proseslərin mütərəqqiliyindən asılı olan göstərici 
hansıdır? 

a) texniki-iqtisadi norma   

b)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

c) vaxta görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)avadanlığın gücündən istifadə əmsalı 

07#03  



116. Kadrların ixtisas səviyyəsindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a) texniki-iqtisadi norma   

b)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

c) vaxta görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)avadanlığın gücündən istifadə əmsalı 

07#03  

117.İstehsalın təşkilindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

b) texniki-iqtisadi norma   

c) iş həcminə görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)avadanlığın gücündən istifadə əmsalı 

07#03  

118.Əməyin təşkilindən asılı olan göstərici hansıdır? 

a)) istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi 

b) texniki-iqtisadi norma   

c) iş həcminə görə avadanlıqladn istifadə əmsalı 

d)əmək alətlərindən istifadə üzrə norma və normativlər  

e)avadanlığın gücündən istifadə əmsalı 

08#01  

119. Qida sənayesi müəssislərində köməkçi sexlərin əsas vəzifəsi aşağıdakılardan 
hansıdır? 

a))istehsal prosesinin gedişatında baş verəcək boşdayanmaları aradan qaldırmaq 

b) tətbiq edilən texnoloji proseslərin mütərəqqiliyindən 

c)istehsalda ciddi əmək intizamı bərqərar etməkdən 



d) istehsalda ciddi texnoloji  intizamı bərqərar etməkdən 

e)əmək məhsuldarlığını müntəzəm surətdə artırmaqdan 

08#01  

120. Qida sənayesi müəssislərində  xidmətedici sexin əsas vəzifəsi aşağıdakılardan 
hansıdır? 

a) tətbiq edilən texnoloji proseslərin mütərəqqiliyindən 

b))maşın və avadanlıqların vaxtı-vaxtında təmir etmək 

c)istehsalda ciddi əmək intizamı bərqərar etməkdən 

d) istehsalda ciddi texnoloji  intizamı bərqərar etməkdən 

e)əmək məhsuldarlığını müntəzəm surətdə artırmaqdan 

08#01 

121. Seriyalı istehsal şəraitində istehsala texniki xidmət sisteminin təşkili hansı 
formafa baş veiri? 

a)cədvəl-qarfik əsasında 

b))operativ-istehsal tapşırıqları əsasında  

c)növbə-günlük tapşırıqları əsasında  

d)aylıq tapşırıqlar 

e)illik tapşırıqlar 

08#01 

122.Fərdi istehsal şəraitində istehsala texniki xidmət sisteminin təşkili hansı formafa 
baş veiri? 

a)cədvəl-qarfik əsasında 

b)operativ-istehsal tapşırıqları əsasında  

c) illik tapşırıqlar 

d)aylıq tapşırıqlar 

e)) növbə-günlük tapşırıqları əsasında 

08#01 



123.İstehsala texniki xidmətin təşkilinin neçə əsas tələbləri var? 

a)4 

b)3 

c))5 

d)6 

e)8 

08#01 

124. Aşağıda göstərilənlərdən hansı istehsala texniki xidmətin təşkilinə edilən tələbə 
aiddir? 

a)satnadart texniki xidmət 

b)planlı-xəbərdaredici texniki xidmət 

c))istehsala texniki xidmət məqsəduyğun xarakter daşımalıdır 

d)çağrışcı texniki xidmət 

e)təcrübi texniki xidmət 

08#01 

125.İstehsala texniki xidmət məqsəduyğun xarakter daşımalıdır tələbi hansı təşkil 
tipinin tələbinə aiddir? 

a)dispetçer xidmətinin təşkili 

b)anbar təsərrüfatının təşkili 

c)) istehsala texniki xidmətin təşkili 

d)energetika təsərrüfatının təşkili 

e)təmir təsərrüfatının təşkili 

08#01 

126. İstehsala texniki xidmət xəbərdaredici rol oynamalıdır tələbi hansı təşkil tipinin 
tələbinə aiddir? 

a)dispetçer xidmətinin təşkili 

b)anbar təsərrüfatının təşkili 



c)) istehsala texniki xidmətin təşkili 

d)energetika təsərrüfatının təşkili 

e)təmir təsərrüfatının təşkili 

08#01 

127. İstehsala texniki xidmət norma və normativlərə əsaslanmalıdır tələbi hansı 
təşkil tipinin tələbinə aiddir? 

a)) istehsala texniki xidmətin təşkili 

b)anbar təsərrüfatının təşkili 

c)alət təsərrüfatının  təşkili 

d)energetika təsərrüfatının təşkili 

e)təmir təsərrüfatının təşkili 

08#01 

128. İstehsala texniki xidmət kompleks xarakter daşımalıdır tələbi hansı təşkil 
tipinin tələbinə aiddir? 

a)) istehsala texniki xidmətin təşkili 

b)əməyin  təşkili 

c)alət təsərrüfatının  təşkili 

d)energetika təsərrüfatının təşkili 

e)təmir təsərrüfatının təşkili 

08#01 

129. İstehsala texniki xidmət işləri imkan dairəsində ixtisaslaşmalıdır tələbi hansı 
təşkil tipinin tələbinə aiddir? 

a )təmir təsərrüfatının təşkili 

b)anbar təsərrüfatının təşkili 

c)alət təsərrüfatının  təşkili 

d)emaddi-texniki təchizatın  təşkili 

e)) istehsala texniki xidmətin təşkili 



08#01 

130. Texniki xidmət həyata keçiriləcək işlərin xarakterindən, mürəkkəblik 
dərəcəsindən və əhəmiyyətindən asılı ollaraq neçə növə ayrılır? 

a)4 

b))3 

c)2 

d)5 

e)6 

08#01 

131.Texniki xidmətin növləri hansılardır? 

a)funksional, məkan, zaman 

b))standart,planlı-xəbərdarledici, çağırışçı 

c)ahəngdarlıq, parallelik, düzxətlilik 

d)əmək, əmək cisimləri, əmək alətləri 

e)texnoloji, əşya,qarışıq 

08#01 

132.Standart texniki xidmət hansı istehsal şəraitində tətbiq edilir? 

a)orta seriyalı istehsal şəraiti 

b)kiçik və fərdi istehsal şəraiti 

c))kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraiti 

d)dəstəli və axınlı istehsal şəraiti 

e)kütləvi,seriyalı və fərdi istehsal şəraiti 

08#01 

133.Planlı-xəbərdaredici  texniki xidmət hansı istehsal şəraitində tətbiq edilir? 

a))orta seriyalı istehsal şəraiti 

b)kiçik və fərdi istehsal şəraiti 



c)kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraiti 

d)dəstəli və axınlı istehsal şəraiti 

e)kütləvi,seriyalı və fərdi istehsal şəraiti 

08#01 

134. Standart texniki xidmət hansı tapşırıqlar əsasında həyata keşirilir? 

a))plan-qarfik əsasında 

b)operativ-istehsal tapşırıqları əsasında  

c) illik tapşırıqlar 

d)aylıq tapşırıqlar 

e) növbə-günlük tapşırıqları əsasında 

08#01 

135. Kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraitində hansı növ texniki xidmətdən istifadə 
edilir? 

a)funksional texniki xidmət 

b))standart texniki xidmət 

c)planlı-xəbərdarlıq texniki xidmət 

 d)çağırışçı texniki xidmət 

e)texnoloji texniki xidmət 

08#01 

136. Planlı-xəbərdaredici texniki xidmət hansı tapşırıqlar əsasında həyata keşirilir? 

a)plan-qarfik əsasında 

b)operativ-istehsal tapşırıqları əsasında  

c) illik tapşırıqlar 

d))təqvim-plan qrafik 

e) növbə-günlük tapşırıqları əsasında 

08#02 



137.Orta seriyalı istehsal şəraitində hansı növ texniki xidmətdən istifadə edilir? 

a)funksional texniki xidmət 

b)standart texniki xidmət 

c))planlı-xəbərdaredici texniki xidmət 

 d)çağırışçı texniki xidmət 

e)texnoloji texniki xidmət 

08#02 

138. Çağrışçı texniki xidmət hansı tapşırıqlar əsasında həyata keşirilir? 

a)plan-qarfik əsasında 

b)operativ-istehsal tapşırıqları əsasında  

c) illik tapşırıqlar 

d)aylıq tapşırıqlar 

e))növbə-günlük tapşırıqları əsasında 

08#02 

139. Çağrışçı texniki xidmət hansı  istehsal şəraitində tətbiq edilir? 

a)orta seriyalı istehsal şəraiti 

b))kiçik və fərdi istehsal şəraiti 

c)kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraiti 

d)dəstəli və axınlı istehsal şəraiti 

e)kütləvi,seriyalı və fərdi istehsal şəraiti 

08#02 

140.Kiçik və fərdi istehsal  şəraitində hansı növ texniki xidmətdən istifadə edilir? 

a)funksional texniki xidmət 

b)standart texniki xidmət 

c)planlı-xəbərdarlıq texniki xidmət 



 d))çağırışçı texniki xidmət 

e)texnoloji texniki xidmət 

08#02 

141. Köməkedici və xidmətedici sex və təsərrüfatlarda çalışan bütün işçilərin sayı 
müəssisədə çalışan ümmumi işçiləin təqribən neçə faizini təşkil edir? 

a)30-40% 

b)30-50% 

c))50-52% 

d)42-45% 

e)40-42% 

08#03 

142. Köməkçi və xidmətedici işlərin ümumi həcminin neçə faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı iə əlaqədar işlər təşkil edir? 

a)30-40% 

b))30-35% 

c)50-52% 

d)42-45% 

e)40-42% 

08#03 

143. Köməkçi və xidmətedici işlərin ümumi həcminin neçə faizi fondaların təmiri 
ilə əlaqədar işlər təşkil edir? 

a)30-40% 

b)30-35% 

c)50-52% 

d))27-30% 

e)40-42% 

08#03 



144. Köməkçi və xidmətedici işlərin ümumi həcminin neçə faizi alət və tərtibatların 
hazırlanmsı iə əlaqədar işlər təşkil edir? 

a))17% 

b)30% 

c)50% 

d)42% 

e)40% 

08#03 

145. Köməkçi və xidmətedici işlərin ümumi həcminin neçə faizi enerji xidməti ilə 
əlaqədar işlər təşkil edir? 

a)30-40% 

b))7-8% 

c)5-6% 

d)4-5% 

e)3-2% 

09#01 

146. Təmir təsərrüfatının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? 

a))əsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq 

b)  müəssisənin quruluşunu öyrənmək 

c)  müəssisənin ayrı –ayrı  sexlərini öyrənmək 

d) istehsalin təşkli və idarə edilməsi ilə əlaqədr olan bütütn məsələlər qabaqcıl 
müəssisə və təsərrüfatların təcrübəsinin öyrənmək 

e) müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədinə və buraxılalacaq 
məhsulların xarakterinə uyğun olan iş şəraitini, maşın və avadanlıqlar sistemini 
əhatə etmək 

09#01 

147. Təmir və modernləşmə işlərinin həyata keçirilməsi hansı təsərrüfatın əsas 
vəzifəsidir? 



a)anbar təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c))təmir təsərrüfatı 

d)dispetçer təsərrüfatı 

e)köməkçi sexlərin 

09#01 

148. Texnoloji avadnlıqlar öz xidməti dövründə neçə dəfə əsaslı təmirdən keçirilir? 

a)) 4 dəfə 

b)3 dəfə 

c)5 dəfə 

d)8 dəfə 

e)1 dəfə  

09#01 

149. Qida sənayesi müəssislərində təmir işləri neçə formada həyata keçirilir? 

a)6 

b)4 

c))3 

d)2 

e)5 

09#01 

150. Qida sənayesi müəssislərində təmir işlərinin  formaları hansılardır?   

a))mərkəzləşdirilmiş,qeyri-mərkəzləşdirilmiş,qarışıq formada 

b)standart,planlı-xəbərdarledici, çağırışçı formada 

c)ahəngdarlıq, parallelik, düzxətlilik formada 

d)əmək, əmək cisimləri, əmək alətləri 



e)texnoloji, əşya,qarışıq formada 

09#01 

151.Təmir işlərinin mərkəzləşdirilmiş forması  hansı işlərin aparılması üçün tətəbiq 
edilir? 

a)nisbətən kiçik həcimli təmir işlərinin 

b)yalnız anbar təsərrüfatında olan təmir işlərinin 

c)yalnız nəqliyyat təsərrüfatında olan işlərin 

d))iri həcimli təmir işlərinin 

e)avadanlıqlarda olan təmir işlərinin  

09#01 

152. Iri həcmli təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün təmir işlərinin hansı 
formasından istifadə olunur? 

 a))mərkəzləşdirilmiş forma 

b)qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma 

c)qarışıq  forma 

d)standart forma 

e)texnoloji forma 

 09#01 

153. Iri həcmli təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün hansı bölmələr yaradılmışdır? 

a)təmir anbarları, təmir otaqları və s. 

b))təmir-mexaniki, elktro-təmir və s. 

c)fiziki-təmir, avadanlıq-təmiri və s. 

d)alət-təmiri, tavan-təmiri və s. 

e)təmir-isitmə, təmir-qaynağ və s. 

09#01 

154. Təmir işlərinin qeyri -mərkəzləşdirilmiş forması  hansı işlərin aparılması üçün 
tətəbiq edilir? 



a) avadanlıqlarda olan təmir işlərinin 

b)yalnız anbar təsərrüfatında olan təmir işlərinin 

c)yalnız nəqliyyat təsərrüfatında olan işlərin 

d)iri həcimli təmir işlərinin 

e)) nisbətən kiçik həcimli təmir işlərinin 

09#01 

155. Nisbətən kiçik həcimli təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün təmir işlərinin 
hansı formasından istifadə olunur? 

 a)mərkəzləşdirilmiş forma 

b) standart forma 

c)qarışıq  forma 

d)) qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma 

e)texnoloji forma  

09#01 

156. Nisbətən kiçik həcimli təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün hansı bölmələr 
yaradılmışdır? 

a)təmir anbarları, təmir otaqları və s. 

b)təmir-mexaniki, elktro-təmir və s. 

c)fiziki-təmir, avadanlıq-təmiri və s. 

d))təmirçi bürolar və təmirçi qruplar 

e)təmir-isitmə, təmir-qaynağ və s. 

09#01 

157.Fərdi və kiçik seriyalı istehsal şəratində hansı təmirin hansı  formasından tətbiq 
edilir? 

a)mərkəzləşdirilmiş forma 

b) standart forma 

c))qarışıq  forma 



d) qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma 

e)texnoloji forma  

09#01 

158. Təmir işlərinin qarışıq forması  hansı istehsal şəratində tətbiq edilir? 

a)orta seriyalı istehsal şəraiti 

b))kiçik və fərdi istehsal şəraiti 

c)kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraiti 

d)dəstəli və axınlı istehsal şəraiti 

e)kütləvi,seriyalı və fərdi istehsal şəraiti 

09#01 

159. Qarışıq formada təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün hansı bölmələr 
yaradılmışdır? 

a)təmir anbarları, təmir otaqları və s. 

b)təmir-mexaniki, elktro-təmir və s. 

c)fiziki-təmir, avadanlıq-təmiri və s. 

d))təmirçi bürolar və təmirçi qruplar 

e)təmir-isitmə, təmir-qaynağ və s. 

09#01 

160. Təmir işlərinin həyata keçirilməsi hansı formada daha əlverişlidir? 

a))mərkəzləşdirilmiş forma 

b) standart forma 

c)qarışıq  forma 

d) qeyri-mərkəzləşdirilmiş forma 

e)texnoloji forma  

09#01 

161.” Köhnəlmə” anlayışı  necə ifadə olunur? 



a) pul vəsaiti xərcləmək 

b))əsas fondların dəyərinin bir hissəsinin itirilməsi prosesi 

c)sexlərə yeni avadanlıqların gətirilməsi 

d)sexlərdə olan avadanlıqların dəyişdirilməsi 

e) təmir işlərinin apaprılması 

09#01 

162. Əsas fondların dəyərinin bir hissəsinin itirilməsi prosesi necə adlanır? 

a))köhnəlmə 

b)xarab olma 

c)sıradan çıxma 

d)qırılma 

e) məhv olma 

09#01 

163. “Amortizasiya” anlayışı  necə ifadə olunur? 

a) pul vəsaiti xərcləmək 

b)əsas fondların dəyərinin bir hissəsinin itirilməsi prosesi 

c))yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsidir 

d)sexlərdə olan avadanlıqların dəyişdirilməsi 

e) təmir işlərinin apaprılması 

09#01 

164. Əsas fondların neçə forması var? 

a)4 

b)7 

c))3 

d)2 



e)5 

09#01 

165. Əsas fondların aşınma(köhnəlmə)formaları hansılardır? 

a))fiziki,mənəvi, sosial 

b)kimyəvi, qarışıq, mərkəzləşdirilmiş 

c)fiziki, qarışıq,mexankiki 

d)mexaniki, kimyəvi, fiziki 

e)mexaniki, mənəvi 

09#01  

166. “Fiziki köhnəlmə” anlayışı necə iafdə olunur? 

a)avadanlqıların ahzırlanıdığı sahədə əmək məhsuldarlığının artırılması və eyni növ 
əmək vasitələrinin ucuzlaşdıırlması 

b))əsas fondların tamamilə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün 
yararsız olması 

c) yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsidir 

d)avadanlıqların texniki-iqtisadi parametirləri müasir dövrün tələblərinə cavab 
vermir 

e)avadanlıqların  yeni əmək vasitələrinin texniki-iqtisadi göstəriciləri səviyyəsinə 
qədər yüksəldilməsi 

09#01  

167.Avadanlıqların köhnəlmə dərəcəsi hansı göstəricilərlə təyin olunur? 

a))faktiki və normativ xidmət müddətindən 

b)saxlanma müddətindən 

c)işlətmə müddətindən 

d)daşınma müddətindən 

e)maya dəyərindən, əmtəəlik göstəricisindən 

09#02 



168. Əsas fondların mənəvi köhnəlməsi necə baş veirir? 

a)avadanlqıların ahzırlanıdığı sahədə əmək məhsuldarlığının artırılması və eyni növ 
əmək vasitələrinin ucuzlaşdıırlması 

b)əsas fondların tamamilə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün 
yararsız olması 

c) yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsidir 

d))avadanlıqların texniki-iqtisadi parametirləri müasir dövrün tələblərinə cavab 
vermir 

e)avadanlıqların  yeni əmək vasitələrinin texniki-iqtisadi göstəriciləri səviyyəsinə 
qədər yüksəldilməsi 

09#02 

169.Avadanlıqların texniki-iqtisadi parametirləri müasir dövrün tələblərinə cavab 
verməməsi əsas fondalrın  hansı aşınma formasına uyğun gəlir?  

a)fiziki 

b))mənəvi 

 c)sosial 

d)kimyəvi 

e)mexaniki 

09#02 

170.Əsas fondların tamamilə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün 
yararsız olması əsas fondalrın  hansı aşınma formasına uyğun gəlir?  

a))fiziki 

b)mənəvi 

 c)sosial 

d)kimyəvi 

e)mexaniki 

09#02 

171. Avadanlığın mənəvi aşınmasının neçə növü var? 



a)5 

b)3 

c))2 

d)4 

e)6 

09#02 

172. Avadanlığın mənəvi aşınmasının  növləri hansılardır? 

a)fiziki və mexaniki aşınma 

b)mənəvi və kimyəvi aşınma 

 c)sosial və kimyəvi aşınma  

d))birinci nov mənəvi aşınma və ikinci növ mənəvi aşınma 

e)mexaniki və məhsuldar aşınma 

09#02 

173. Yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsi hansı 
anlayışdır? 

a)köhnəlmə 

b)xarab olma 

c)sıradan çıxma 

d))amortizasiya 

e) məhv olma 

09#02 

174. Əsas fondların tam bərpası üçün nəzərdə tutulan xüsusi pul fondu necə adlanır? 

a))amortizasiya fondu 

b)aksiya fondu 

c)pay fondu 

d)vəsait fondu 



e)nizamnamə fondu 

09#02 

175. Təmir işlərinin və avadanlığın modernləşdirilməsinin maliyyələşdirilməsini 
hansı fond tərəfindən həyata keçirilir? 

a))amortizasiya fondu 

b)aksiya fondu 

c)pay fondu 

d)vəsait fondu 

e)nizamnamə fondu 

09#02 

176. Amortizasiya fondu hansı əməliyyatların maliyyələşdirilməsində iştirak edir? 

a)anbar təsərrüfatının yaradılmasında 

b)təmir təsərrüfatının maliyyələşdirilməsində 

c)) təmir işlərinin və avadanlığın modernləşdirilməsində 

d)kommersiya səylərinin gücləndirilməsində 

e)yanacaq fondunun maliyyələşdirilməsində 

09#02 

177. İllik amortizasiya ayrılmalarının məbləği hansı göstəricilərdən asılıdır? 

a)əsas fondların tamamilə aşınmasından 

b))əsasfondların ümumi dəyərindən və onların xidmət dövrünün uzunluğundan 

c)faktiki xidmət müddətindən 

d)normativ xidmət növündən 

e)avadanlıqların mənəvi aşınmasından 

09#02 

178.İllik amortizasiya ayırmaları  hansı kəmiyyət ilə müəyyən edilir? 

 a)amortizasiya fondu 



b)aksiya norması 

c))amortizasiya norması 

d)vəsait fondu 

e)nizamnamə norması 

09#02 

179. Amortizasiya norması necə ifadə olunur? 

a) əsas fondların ümumi dəyəri 

b) əsas fondların ümumi dəyərinə nisbətinin ifadəsi 

c))amortizasiya ayırmalarının əsas fondların orta illik dəyərinə nisbətinin ifadəsidir 

d)modernləşdirməyə sərf olunan xərclər 

e)əsas fondların qalıq dəyəri 

09#02 

180.Amortizasiya normasının müəyyən olunmasında hansı amillərdən  istifadə eilir? 

a))əsas fondların normativ xidmət müddəti və s. 

b)modernləşdirməyə çəkilən xərclərin məbləği və s. 

c)fondların xidmət müddəti və s. 

d)ümumi amortizasiya ayırmaları və s. 

e)təmir təsərrüfatını təşkil və s. 

09#02 

181.Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün yeni metod hansıdır? 

a))sürətləndirilmiş metod 

b)intensiv metod 

c) modernləşdirmə metodu 

d)xərclərin hesablanma metodu 

e)dəyərin hesablanma metodu 



09#02 

182. Amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün sürətləndirilmiş metodun neçə 
növü var? 

a)4 

b)3 

c))2 

d)5 

e)6 

09#02 

183.Aşağıdakılardan hansı amortizasiya ayırmalarını hesablamaq üçün 
sürətləndirilmiş metodun növləridir? 

a)birinci növ mənəvi aşınma və ikinci növ mənəvi aşınma 

b)fiziki köhnəlmə və faktiki köhnəlmə 

c)faktiki və normativ xidmət 

d))kumulyativ və qalığı azaldan 

e)mərkəzləşdirilmiş və qarışıq forma 

09#02 

184. Təmir təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlilinin neçə üsulu var? 

a)5 

b)3 

c)4 

d))2 

e)6 

09#02 

185. Təmir təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlilinin üsulları hansıdır? 

a)birinci növ mənəvi aşınma və ikinci növ mənəvi aşınma üsulu 



b)fiziki köhnəlmə və faktiki köhnəlmə üsulu 

c))müqayisə və kompleks üsuludur 

d)kumulyativ və qalığı azaldan üsulu 

e)mərkəzləşdirilmiş və qarışıq üsulu 

09#02 

186. Təmir təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlilinin müqayisəli üsulu necə həyata 
keçirilir? 

a))cari ildə təmirin təşkili və onun həyata keçirilməsinədə əldə edilmiş nəticələri, 
keçmiş dövrün nəticələri ilə və s. müqayisə  

b)təmir ediləcək avadanlıqların sayı 

c)təmir işlərinin əmək tutumu 

d)plan ilində aparılacaq təmirlərin sayı 

e)təmirin vaxt norması və mürəkkəblik dərəcəsi 

09#02 

187. Cari ildə təmirin təşkili və onun həyata keçirilməsində əldə edilmiş nəticələri, 
keçmiş dövrün nəticələri ilə  müqayisə təmir təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlilinin 
hansı üuluna aiddir? 

a)birinci növ mənəvi aşınma  üsulu 

b)faktiki köhnəlmə üsulu 

c))müqayisə  üsulu 

d)kompleks üsul 

e)kumulyativ  üsulu 

09#02 

188. Təmir təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlilinin kompleks üsulu necə həyata 
keçirilir? 

a)cari ildə təmirin təşkili və onun həyata keçirilməsinədə əldə edilmiş nəticələri, 
keçmiş dövrün nəticələri ilə və s. müqayisə  

b)təmir ediləcək avadanlıqların sayı 



c)təmir işlərinin əmək tutumu 

d))təmir təsərrütının  fəaliyytinin nəticələrini xarakterizə edən kompleks halında bir-
biri ilə qarşılıqlı  əlaqədə təhlil edilir 

e)təmirin vaxt norması və mürəkkəblik dərəcəsi 

09#02 

189.Təmir təsərrütının  fəaliyytinin nəticələrini xarakterizə edən kompleks halında 
bir-biri ilə qarşılıqlı  əlaqədə təhlil  hansı üsula aiddir? 

a)birinci növ mənəvi aşınma  üsulu 

b)faktiki köhnəlmə üsulu 

c))müqayisə  üsulu 

d)kompleks üsul 

e)kumulyativ  üsulu 

09#02 

190. Aşağıda verilən  kəmiyyətlərədən hansını təhlil edərkən  şərti-təmir vahidinin 
maya dəyəri göstəricisi istifadə edilir? 

a)anbar təsərrüfatını 

b))təmir təsərrüfatını 

c)nəqliyyat təsərrüfatını 

d)alət təsərrüfatını 

e)energetika təsərrüfatını 

09#02 

191. Aşağıda verilən  kəmiyyətlərədən hansını təhlil edərkən müəssisənin avadanlıq 
parkında təmirə  ehtiyacı olan avadanlıqların xüsusi çəki  göstəricisindən istifadə 
edilir? 

a)anbar təsərrüfatını 

b))təmir təsərrüfatını 

c)nəqliyyat təsərrüfatını 



d)alət təsərrüfatını 

e)energetika təsərrüfatını 

09#02 

192. Aşağıda verilən  kəmiyyətlərədən hansını təhlil edərkən  təmir işlərinə  çəkilən 
xərclərin payı göstəricisi istifadə edilir? 

a)) təmir təsərrüfatını 

b) anbar təsərrüfatını 

c)nəqliyyat təsərrüfatını 

d) energetika təsərrüfatını 

e) alət təsərrüfatını 

09#02 

193 Aşağıda verilən  kəmiyyətlərədən hansını təhlil edərkən  təmirçi fəhlələrin əmək 
məhsuldarlığı göstəricisindən istifadə edilir? 

a)anbar təsərrüfatının fəaliyyətini 

b))təmir təsərrüfatının fəaliyyətini 

c)nəqliyyat təsərrüfatının fəaliyyətini 

d)alət təsərrüfatının fəaliyyətini 

e)energetika təsərrüfatının fəaliyyətini 

09#02 

194. Aşağıda verilən  kəmiyyətlərədən hansını təhlil edərkən  modernləşdirilmiş 
avadanlıqların xüsusi cəki göstəricisindən istifadə edilir? 

a)anbar təsərrüfatının fəaliyyətini 

b))təmir təsərrüfatının fəaliyyətini 

c)nəqliyyat təsərrüfatının fəaliyyətini 

d)alət təsərrüfatının fəaliyyətini 

e)energetika təsərrüfatının fəaliyyətini 

09#03 



195. Kütləvi istehsal şəraitində  avadanlıqların alınmasına çəklinən xərclərin neçə 
faizi  alətlərin alınmasında  istifadə olunur? 

a)10-15% 

b))25-30% 

c)20-25% 

d)15-20% 

e)8-10% 

09#03 

196. Seriyalı istehsal şəraitində  avadanlıqların alınmasına çəklinən xərclərin neçə 
faizi  alətlərin alınmasında  istifadə olunur? 

a)10-15% 

b)25-30% 

c)20-25% 

d)15-20% 

e))8-10% 

09#03 

197. Fərdi istehsal şəraitində avadanlıqların alınmasına çəklinən xərclərin neçə faizi  
alətlərin alınmasında  istifadə olunur? 

a))5-7% 

b)25-30% 

c)20-25% 

d)15-20% 

e)8-10% 

09#03 

198. Alət təsərrüfatının yaradılmasında məqsəd nədir? 

a))istehsal prosesini mütamadi olaraq alət və tərtibatla təchiz etmək 

b)fəhlələrə alətlərlə işləmə təlimi keçmək 



c)əsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq 

d)  müəssisənin quruluşunu öyrənmək 

e)  müəssisənin ayrı –ayrı  sexlərini öyrənmək 

09#03 

199. Sex və istehsal sahələrini texnoloji alət və tərtibatlarla təchiz edən hansı 
təsərrüfatıdır? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c))alət təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e)köməkçi sexlər 

  09#03 

200. Alət təsərrüfatının tərkibində neçə bölmə var? 

a))4 

b)2 

c)3 

d)5 

e)9 

09#03 

201. Alət təsərrüfatının tərkibində olan alət-sexinin fəaliyyəti nədir? 

a)alətlərin təmiri ilə məşğul olur 

b)alətlərin kənardan alınması ilə məşğul olur 

c))xüsusi alətlərin hazırlnaması və işlənmiş alətlərin bərpası ilə məşğul olur 

d)metaldan modellər hazırlanır 

e)ağacdan modellər hazırlanır 

09#03 



202. Alət təsərrüfatının tərkibində olan model sexinin fəaliyyəti nədir? 

a)alətlərin təmiri ilə məşğul olur 

b)alətlərin kənardan alınması ilə məşğul olur 

c)xüsusi alətlərin hazırlnaması və işlənmiş alətlərin bərpası ilə məşğul olur 

d))metaldan və ya ağacdan modellər, presformalar  hazırlanır 

e)ağacdan modellər hazırlanır 

10#01 

203.Energetika təsərrüfatının vəzifəsi hansıdır? 

a)istehsal prosesini mütamadi olaraq alət və tərtibatla təchiz etmək 

b))maye və bərk yanacaq növlərinin lazımi şəraitdə və keyfiyyətdə saxlanılmasını 
təmin etmək 

c)əsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq 

d)  müəssisənin ayrı –ayrı  sexlərini öyrənmək 

e) müəssisənin quruluşunu öyrənmək 

10#01 

204. Enerji avadanlıqlarından düzgün istifadə edilməsinə nəzarət etməklə onlara 
zəruri texniki xidmət göstərməklə  hansı təsərrüfat sahəsi məşğuldur? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)alət təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e))energetika təsərrüfatı 

10#01 

205. Energetika təsərrüfatının neçə bölməsi var? 

a)7 

b)4 



c)3 

d))6 

e)5 

10#01 

206. İstilik-güc təsərrüfatı bölməsi hansı təsərrüfatın bölmələrinə aiddir? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)alət təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e))energetika təsərrüfatı 

10#01 

207. Enerji-təmir sexi hansı təsərrüfatın bölmələrinə aiddir? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)alət təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e))energetika təsərrüfatı 

10#01 

208. Qaz təsərrüfatı bölməsi hansı təsərrüfatın bölmələrinə aiddir? 

a)) energetika təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)qaz  təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e)təmir təsərrüfatı 

10#01 



209. Enerji-güc təsərrüfat bölməsi hansı təsərrüfatın bölməsinə  aiddir? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)alət təsərrüfatı 

d)) energetika təsərrüfatı 

e) anbar təsərrüfatı 

10#01 

210. Soba təsərrüfatı bölməsi  hansı təsərrüfatın bölməsinə aiddir? 

a)qaz  təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c))energetika təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e) alət təsərrüfatı 

10#01 

211. Rabitə təsərrüfatı bölməsi hansı təsərrüfatın bölmələrinə aiddir? 

a)təmir təsərrüfatı 

b)nəqliyyat təsərrüfatı 

c)alət təsərrüfatı 

d)anbar təsərrüfatı 

e))energetika təsərrüfatı 

10#02 

212. Sənaye müəssislərində enerji ehtiyatlarından hansı məqsədlər üçün istifadə 
olunur? 

a))avadanlıqların mühərrikini işlətmək üçün 

b)köməkçi işləri yerinə yetirmək üçün 

c)əsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün 



d)  müəssisənin quruluşunu öyrənmək üçün 

e)  müəssisənin ayrı –ayrı  sexlərinin enerji tuutmunu  öyrənmək üçün 

10#02 

213. Müəssislərdə enerji ehtiyatlarının neçə faizi texnoloji məqsədləri həyata 
keçirmək üçün işlədilir? 

a)30-40% 

b))47-50% 

c)25-30% 

d)42-45% 

e)67-71% 

10#02 

214. Qida sənayesi müəssislərində enerjinin məsrəf normasını işləyib hazırlamaq 
üçün neçə üsuldan istifadə edilir? 

a))2 

b)6 

c)3 

d)4 

e)5 

10#02 

215. Qida sənayesi müəssislərində enerjinin məsrəf normasını işləyib hazırlamaq 
üçün  üsullar hansılardır? 

a)mürəkkəb və qarışıq üsul 

b)norma və normativlər 

c)adi və iriləşdiirlmiş üsul 

d))differensiallaşdırılmış və iriləşdirilmiş üsul 

e)kumulyativ və qalığı azaldan metod 

10#02 



216. Enerjinin məsrəf normasını işləyib hazırlamaq üçün  istifadə olunan 
differensiallaşdırıılmış  üsuldan harada tətbiq edilir? 

a))əsas və köməkçi işlərin yerinə yetirilməsi üçün enerji ehtiyatlarının məsrəf 
normalarını müəyyən etdikdə 

b)cari ildə təmirin təşkili və onun həyata keçirilməsinədə əldə edilmiş nəticələri, 
keçmiş dövrün nəticələri ilə və s. müqayisə  

c)təmir ediləcək avadanlıqların sayı 

d)təmir işlərinin əmək tutumu 

e)plan ilində aparılacaq təmirlərin sayı 

10#02 

217. Enerjinin məsrəf normasını işləyib hazırlamaq üçün  istifadə olunan  
üsullardan hansı daha səmərəlidir? 

a)balans  üsul 

b)norma və normativlər  

c)differensiallaşdırılmış üsul  

d)) iriləşdirilmiş üsul 

e)kumulyativ metod 

10#03 

218. İstifadə edilən enerjinin növlərinə görə yanacaq-enerji balansı neçə qrupa 
ayrılır? 

a))3 

b)6 

c)5 

d)7 

e)8 

10#03 

219. İstifadə edilən enerjinin növlərinə görə yanacaq-enerji balansının  qrupları 
hansılardır? 



a)ümummüəssisə, sex istehsal sahələri balansı 

b)ilkin enerji balansı 

c)neft,qaz, kömür balannsı 

d))elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru və bərk yanacaq balansı 

e)perspektiv və cari enerji balansı 

10#03 

220. Fəalityyət göstərmə müddətlərinə görə enerji resursları balansı neçə qrupa 
bölünür? 

a))2 

b)5 

c)4 

d)3 

e)7 

10#03 

221. Fəaliyyət göstərmə müddətlərinə görə enerji resursları balansının  qrupları 
hansılardır ? 

a)ümummüəssisə, sex, istehsal sahələri balansı 

b)ilkin enerji balansı 

c)neft,qaz, kömür balannsı 

d)elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru və bərk yanacaq balansı 

e))perspektiv və cari enerji balansı 

10#03 

222. İstehsalı əhatə etmələrinə  görə enerji resursları balansının  qrupları 
hansılardır ? 

a))ümummüəssisə, sex, istehsal sahələri və ayrı-ayrı iş yerləri  balansı 

b)ilkin enerji balansı 

c)neft,qaz, kömür balannsı 



d)elektrik enerji balansı, istilik enerji balansı, duru və bərk yanacaq balansı 

e)perspektiv və cari enerji balansı 

11#01 

223. Sənaye müəssisələrində istifadə edilən nəqliyyat vasitələri təyinatına görə 
neçə qrupa bölünür? 

a)4 

b))2 

c)3 

d)8 

e)6 

11#01 

224. Sənaye müəssisələrində istifadə edilən nəqliyyat vasitələri təyinatına görə  
qrupları hansılardır? 

a))müəssisə daxili və müəssisəxarici nəqliyyat vasitələri 

b)dəniz və boru kəməri nəqliyyatı 

c)aviasiya və mexaniki nəqliyyat 

d)dəmiryol və avtomobil nəqliyyatı 

e)körpü kranları, dəmir resləri 

11#01 

225. Müəssisədaxili nəqliyyat vasitələri ilə hansı işlər təmin olunur? 

a)maye məhsulları uzaq məsafələrə ötürən mexanizim 

b)müəssisədaxilində yüklərin daşınmasında iştirak edir? 

c))müəssiə ilə dəniz limanları və s. arasında yük daşınmanı təmin edir 

d)qazaoxşar məhsulları qurğularla uzaq məsafələrə ötürür 

e)su məhsullarını boru kəməri ilə uzaq məsafəyə ötürür 

11#01 



226. Nəqliyyat vasitələrinin iş rejiminə görə qrupu hansıdır? 

a) müəssisə daxili və müəssisəxarici nəqliyyat vasitələri 

b)dəniz və boru kəməri nəqliyyatı 

c)aviasiya və mexaniki nəqliyyat 

d)avtomatlaşdırılmış və mexaniki nəqliyyat vasitələri  

e))fasiləli və fasiləsiz nəqliyyat vasitələri 

11#02 

227. Sənaye müəssislərində fəaliyyət göstərmə müddətinə görə nəqliyyat vasitələri 
hansı qrupa bölünür? 

a) müəssisə daxili və müəssisəxarici nəqliyyat vasitələri 

b))daimi və mövsümi fəaliyyət göstərən  nəqliyyat 

c)aviasiya və mexaniki nəqliyyat 

d)avtomatlaşdırılmış və mexaniki nəqliyyat vasitələri  

e)fasiləli və fasiləsiz nəqliyyat vasitələri 

11#02 

228. Sənaye müəssislərində hərəkət istiqamətlərinə  görə nəqliyyat vasitələri hansı 
qrupa bölünür? 

a) müəssisə daxili və müəssisəxarici nəqliyyat vasitələri 

b)daimi və mövsümi fəaliyyət göstərən  nəqliyyat 

c))üfüqi, şaquli və maili istiqamətlərdə daşıyan  nəqliyyat vasitələri 

d)avtomatlaşdırılmış və mexaniki nəqliyyat vasitələri  

e)fasiləli və fasiləsiz nəqliyyat vasitələri 

11#02 

229. Yük dövriyyəsi necə ifadə olunur? 

a) müəssisə daxili və müəssisəxarici nəqliyyat vasitələrinin ümumi cəmi 

b))müəyyən dövr ərzində müəssisə üzrə bütün növlərdən olan yükdaşınmanın 
ümumi həcmi 



əsas fondların tamamilə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün yararsız 
olması 

c) yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsidir 

d)avadanlıqların texniki-iqtisadi parametirləri müasir dövrün tələblərinə cavab 
vermir 

e)avadanlıqların  yeni əmək vasitələrinin texniki-iqtisadi göstəriciləri səviyyəsinə 
qədər yüksəldilməsi 

11#02 

230.Yük dövriyyəsi göstəricisi hansı kəmiyyət ilə ölçülür? 

a)kq 

b)metr 

c)saat-kq 

d))ton-kilometr 

e)ton-saat 

11#03 

231.Fasiləli nəqliyyat vasitələrinə  aşağıda göstərilənlərdən hansı daxildir? 

a)boru kəmərləri 

b)jelob sistemi 

c))teplovozlar 

d)axın xətləri 

e)konveyerlər 

11#03 

232.Fasiləsiz nəqliyyat vasitələrinə  aşağıda göstərilənlərdən hansı daxildir? 

a)avtomobillər 

b)paravozlar 

c)teplovozlar 

d))axın xətləri 



e)lokomotivlər 

11#03 

233.Aşağıda göstərilən nəqliyyat vasitələrindən hansı ilə daşınma daha ucuz başa 
gəlir? 

a))dənzi nəqliyyatı 

b)avtomobil nəqliyyatı 

c)boru kəməri nəqliyyatı 

d)aviasiya nəqliyyatı 

e)mexaniki nəqliyyat 

11#03 

234.Mexaniki nəqliyyat vasitələrinə hansılar aiddir? 

a))körpü kranları 

b)magistral boru kəməri 

c)tankerlər 

d)gəmilər 

e)avto-elektrokarlar 

12#01 

235.Maddi texniki təchizat nədir? 

a) avadanlıqların texniki-iqtisadi parametirləri müasir dövrün tələblərinə cavab 
vermir 

b))istehsal vasitələrini istehsalçı müəssisədən istehlakçı müəssislərə çatdırılmasının 
təşkil prosesi 

c)əsas fondların tamamilə aşınması nəticəsində onların gələcək istifadəsi üçün 
yararsız olması 

d) yeni yaradılan məhsulun maya dəyərinə keçirilən hissəsinin pulla ifadəsidir 

e)avadanlıqların  yeni əmək vasitələrinin texniki-iqtisadi göstəriciləri səviyyəsinə 
qədər yüksəldilməsi 



12#01 

236. Təchizat prosesi hanı müəssislərlə əlaqədardır? 

a))istehsal vasitələrini istehlak edən müəssislərlə 

b) istehsal vasitələrini istehsal edən müəssisələrlə 

c)nəqliyyat müəssisələri ilə  

d)hasiledici müəssisələrlə 

e)emaledici müəssisələrlə 

12#01 

237. Sartış  prosesi hanı müəssislərlə əlaqədardır? 

a)istehsal vasitələrini istehlak edən müəssislərlə 

b)) istehsal vasitələrini istehsal edən müəssisələrlə 

c)nəqliyyat müəssisələri ilə  

d)hasiledici müəssisələrlə 

e)emaledici müəssisələrlə 

12#01 

238.Hansı  tədavül xərclər  hesab edilir? 

a)izafi məhsulun müəyyən hissəsi 

b)istehsala əlavə əmək və maddi texkini resurslar cəlb etmək 

c))əmtəə tədavülü prosesi ilə əlaqədar xərclər 

d)əmtəənin reallaşdırılması prosesində əmtəə dəyərinin pula çevrilməsi 

e)istehsal prosesnin təsavül sahəsində davam etməsi 

12#02 

239. Hansı xalis  tədavül xərclər  hesab edilir? 

a)izafi məhsulun müəyyən hissəsi 

b)istehsala əlavə əmək və maddi texkini resurslar cəlb etmək 



c)əmtəə tədavülü prosesi ilə əlaqədar xərclər 

d))əmtəənin reallaşdırılması prosesində əmtəə dəyərinin pula çevrilməsi 

e)istehsal prosesnin təsavül sahəsində davam etməsi 

12#02 

240.Hansı əlavə  tədavül xərclər  hesab edilir? 

a)izafi məhsulun müəyyən hissəsi 

b)istehsala əlavə əmək və maddi texkini resurslar cəlb etmək 

c))əmtəə tədavülü prosesi ilə əlaqədar xərclər 

d)əmtəənin reallaşdırılması prosesində əmtəə dəyərinin pula çevrilməsi 

e)istehsal prosesnin təsavül sahəsində davam etməsi 

12#02 

241. Geniş təkrar istehsal neçə yolla həyata keçirilir? 

a))2 

b)3 

c)5 

d)4 

e)1 

12#02 

242. Geniş təkrar istehsal hansı yollarla  həyata keçirilir? 

a)mürəkkəb və qarışıq üsul 

b)norma və normativlər 

c))ekstentiv və intensiv  üsul 

d)differensiallaşdırılmış və iriləşdirilmiş üsul 

e)kumulyativ və qalığı azaldan metod 

12#03 



243.Ekstensiv təkrar istehsal necə həyata  keçirilir? 

a)izafi məhsulun müəyyən hissəsi 

b))istehsala əlavə əmək və maddi texkini resurslar cəlb etməklə 

c)əmtəə tədavülü prosesi ilə əlaqədar xərclər 

d)əmtəənin reallaşdırılması prosesində əmtəə dəyərinin pula çevrilməsi 

e)istehsal prosesnin təsavül sahəsində davam etməsi 

12#03 

244.İntensiv təkrar istehsal necə həyata  keçirilir? 

a)izafi məhsulun müəyyən hissəsi 

b)istehsala əlavə əmək və maddi texkini resurslar cəlb etməklə 

c)əmtəə tədavülü prosesi ilə əlaqədar xərclər 

d)əmtəənin reallaşdırılması prosesində əmtəə dəyərinin pula çevrilməsi 

e))mövcud maddi-texniki resurslardan maksimum istifadə etməklə 

12#03 

245.Müəssislərin təchizatxidməti hansı təşkili işləri həyata keçirir? 

a)avadanlıqların mühərrikini işlətmək üçün 

b)köməkçi işləri yerinə yetirmək üçün 

c)əsas fondaların tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün 

d)) sex və istehsal sahələrinin xammal, material, yanacaq və s. ilə təchizatını  

e)  müəssisənin ayrı –ayrı  sexlərinin enerji tuutmunu  öyrənmək üçün 

12#03 

246. Müəssisənin maddi-texniki təchizat planını işləyib hazırladıqda hansı 
göstəricilərdən istifadə edilir? 

a))dəyər və natural göstəriciləri 

b) erqonometrik göstəricələri 

c) texniki-iqtisadi  normativi 



d)istehsal gücü balansı  

e) patent-hüquq göstəriciləri  

13#01 

247. Materilların sexlərə, istehsal sahələrinə çatdırılmasının neçə üsulu var? 

a)3 

b)6 

c))2 

d)4 

e)7 

13#01 

248. Materilların sexlərə, istehsal sahələrinə çatdırılması üsulları hansılardır? 

a)mürəkkəb və qarışıq üsul 

b))passiv və fəal üsul 

c)ekstentiv və intensiv  üsul 

d)differensiallaşdırılmış və iriləşdirilmiş üsul 

e)kumulyativ və qalığı azaldan metod 

13#01 

249. Materilların sexlərə, istehsal sahələrinə çatdırılmasının fəal üsulundan hansı 
istehsal şəraitində tətbiq edilir? 

a))kütləvi və iri seriyalı istehsal şəraiti 

b)dəstəli və axınlı istehsal şəraiti 

c)fərdi istehsal şəraiti 

d)kiçik seriyalı və orta seriyalı istehsal şəraiti 

e) seriyalı və fərdi istehsal şəraiti 

13#01 



250. Kütləvi istehsal şəraitində materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan 
istifadə edilir? 

a)mürəkkəb üsul 

b)passiv  üsul 

c)ekstentiv üsul 

d)differensiallaşdırılmış üsul fəal üsul  

e))fəal üsul 

13#02 

251. Iri seriyalı istehsal şəraitində materillarin çatdırılmasının hansı üsulundan 
istifadə edilir? 

a)) fəal üsul 

b)passiv  üsul 

c)ekstentiv üsul 

d)differensiallaşdırılmış üsul fəal üsul  

e) mürəkkəb üsul 

13#02 

252.İş yerinin təchizatının konkret miqdar və keyfiyyət xarakteristikasına təsir 
edən amillər hansılardır? 

a)məhsulun çeşidi və keyfiyyəti 

b)məhsulun nomenklaturası və natural ifadəsi 

c))istehsal-texniki və biolojivə psixo-fizioloji amillər 

d)istehsal gucu balansı və istehsal proqramı 

e)natural və dəyər göstəriciləri 

13#02 

253. İş yerinin təchizatının konkret miqdar və keyfiyyət xarakteristikasına təsir 
edən istehsal-texniki amillərinə  hansı göstəricilər aiddir? 

a))ixtisaslaşma dərəcəsi 



b)koopetaivləşmə dərəcəsi 

c)təmərküzləşmə dərəcəsi 

d)estetik amillər 

e)işin texniki təhlükəsizliyi məsələləri 

13#02 

254. İş yerinin təchizatının konkret miqdar və keyfiyyət xarakteristikasına təsir 
edən biolojivə psixo-fizioloji amillərə  hansı göstəricilər aiddir? 

a)ixtisaslaşma dərəcəsi 

b)koopetaivləşmə dərəcəsi 

c)təmərküzləşmə dərəcəsi 

d)i ş yerinin texnoloji təyinatı 

e))işin texniki təhlükəsizliyi məsələləri 

13#03 

255.Təchizat əşyalarının fəaliyyət göstərməsinə görə qrupları hansılardır? 

a)mürəkkəb və qarışıq üsul 

b)passiv və fəal üsul 

c)ekstentiv və intensiv  üsul 

d)differensiallaşdırılmış və iriləºdirilmiº üsul 

e))müvəqqəti və daimi təchizat əşyaları 

13#03 

256.Qida sənayesi müəssislərində konstruksiyasina görə anbarlar neçə qrupa 
bölünür? 

a))4 

b)3 

c)7 

d)2 



e)6 

13#03 

257. Qida sənayesi müəssislərində konstruksiyasina görə anbarlarının qrupları  
hasılardır? 

a)iri, kiçik, orta anbarlar 

b))bağlı , açıq , yarım açıq , xüsusi anbarlar 

c)fərdi, qaranlıq anbarlar 

d)qapalı, növbəli anbarlar 

e)fərdi, dəstəli, yarım açıq, ümumi anbarlar 

13#03 

258.Bağlı anbarlarda hansı məhsullar saxlanılır? 

a)hava şəraitindən qorxmayan  məhsullar 

b))tez korlanan məhsullar 

c)yağışdan korlanmayan məhsullar 

d)qiymətli materillar 

e)həyat üçün təhlükə törədə bilən materiallar  

14#01 

259.Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət olunması üçün sənaye müəssislərində hansı şöbə 
yaradılır? 

a)yardımçı şöbə 

b)istehsal şöbəsi 

c)dispetçer şöbəsi 

d))texniki nəzarət şöbəsi 

e)anbara nəzarət şöbəsi 

14#01 

260. Texniki nəzarət şöbəsi hansı məqsədə görə yaradılır? 



a)məhsulları növlərə ayrımaq üçün 

b)müəssisənin qarşısına qoyulan plana nəzarət etmək üçün 

c)) məhsulun keyfiyyətinə nəzarət olunması üçün 

d)avadanlıqlara nəzarət üçün 

e)köhnəlmiş avadanlılqraın dəyişdirilməsinə nəzarət üçün 

     14#01 

261.Aşağıda göstərilənlərdən hansı texniki nəzarət şöbəsinin funksiyasına aiddir? 

  a))hazır məhsulların qabuluna nəzarət 

b)müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin inkişaf perspektivlərini öyrənmək 

c)fəaliyyət proqramının konkret və real olmasını təmin etmək 

d)istehsal proqramını işləmək 

e)müəssisəyə daxil olan avadanlıq və maşınlara nəzarət etmək      

  14#01 

262.Məhsulların anbarlarda saxlanılmasına və istehlakçılara göndərilməsinə 
nəzarət hansı şöbənin funksiyasına daxilidr? 

 a)anbar şöbəsinin 

b)dispetçer şöbəsinin 

c))texniki nəzarət şöbəsinin 

d) təmir təsərrüfatı çöbəsinin 

e)alət təsərrüfatı şöbəsini 

14#02 

263. Məhsulların nəzarətlə əhatə olunması əlamətinə görə texniki nəzarət neçə 
qrupa bölünür? 

a))2 

b)6 

c)3 



d)4 

e)8 

14#02 

264. Məhsulların nəzarətlə əhatə olunması əlamətinə görə texniki nəzarət növləri 
hansılardır? 

a)səyyar və stasionar texniki nəzarət işləri 

b))başğdan başa və seçmə nəzarət 

c)ilkin və son nəzarət 

d)aralıq və son nəzarət 

e)həndəsi və keyfiyyət nəzarəti 

14#02 

265. Başğdan başa və seçmə nəzarət texniki nəzarət işlərinin hansı əlamət qrupuna  
aiddir? 

a)istehsal mərhələsini əhatə etməsinə görə 

b)nəzarət əməliyyatlarının aparılmasına yerinə görə  

c))məhsulların nəzarətlə əhatə olunması əlamətinə görə 

d)nəzarət işlərinin xatrakterinə görə 

e)nəzarət işlərinin aparılma qaydasına görə 

14#02 

266. Başğdan başa texniki nəzarət hansı məqsəd  üçün tətbiq edilir? 

a)böyük qabaritli, çəkisi çox olan məhsullarını keyfiyyətini yoxlamaq 

b)yüngül və kiçik qabaritli məhsullarını keyfiyyətini yoxlamaq  

c))müəssisədə istehsal edilən bütün məhsullar texniki nəzarətdən keçirilir 

d)kənardan alınan xamma və materiallara nəzarət 

e)məhsulun ayrı –ayrı hissələrin hazırlanmasına nəzarət 

14#03 



267. Baxış texniki nəzarət necə həyata keçirilir? 

a)böyük qabaritli, çəkisi çox olan məhsullarını keyfiyyətini yoxlamaq 

b) müəssisədə istehsal edilən  məhsulların müəyyən hissəsi nəzarətdən keçirilir 

c)istehsal edilmiş məhsul normativlərə uyğun dərəcədə yoxlanılır 

d))məhsula adi gözlə baxmaqla keyfiyyəti yoxlanılır 

e)müəyyən bir məhsulun ayrı –ayrı hissələrin hazırlanmasına nəzarət 

14#03 

268. Həndəsi nəzarət neçə həyata keçirilir? 

a))məhsulun ölçüləri xüsusi texniki vasitələr tətbiq etməklə yoxlanılır 

b) müəssisədə istehsal edilən  məhsulların müəyyən hissəsi nəzarətdən keçirilir 

c)istehsal edilmiş məhsul normativlərə uyğun dərəcədə yoxlanılır 

d)məhsula adi gözlə baxmaqla keyfiyyəti yoxlanılır 

e)müəyyən bir məhsulun ayrı –ayrı hissələrin hazırlanmasına nəzarət 

14#03 

269. Keyfiyyət nəzarəti necə həyata keçirilir? 

a)məhsulun ölçüləri xüsusi texniki vasitələr tətbiq etməklə yoxlanılır 

b) müəssisədə istehsal edilən  məhsulların müəyyən hissəsi nəzarətdən keçirilir 

c)istehsal edilmiş məhsul normativlərə uyğun dərəcədə yoxlanılır 

d)məhsula adi gözlə baxmaqla keyfiyyəti yoxlanılır 

e))məhsul laboratoriya cihazların köməyi ilə yoxlanılır 

14#03 

270. Məhsul laboratoriya cihazların köməyi ilə yoxlanılması necə nəzarət adlanır? 

a)baxış nəzarəti  

 b)həndsi nəzarət 

c))keyfiyyət  nəzarəti  



b)başğdan başa nəzarət 

e) seçmə nəzarət 

15#01 

271. İstehsal şəraitindən asılı olaraq istehsalın məzmunun  şərtləri hansılardır? 

a)baxış, həndsi,keyfiyyət  nəzarəti  

b))əmək, əmək cisimləri, əmək alətləri 

c)maddi nemetlər, maddi resurslar 

d)ümumi əmək bölgüsü, xüsusi əmək bölgüsü, fərdi əmək bölgüsü 

e)həndəsi və keyfiyyət nəzarəti 

15#01 

272. Əmək cisimlərinə hansı məhsullar aid edilir? 

a)xüsusi texniki vasitələr tətbiq etməklə ölçüləri dəyişiliklərə məruz qalan 
məhsullar 

b) müəssisədə istehsal edilən  məhsulların müəyyən hissəsi  

c)istehsal edilmiş məhsul normativlərə uyğun olan məhsullar 

d)mexaniki əmək vasitəsi 

e))əmək prosesində dəyişiliklərə məruz qalan və istehlak dəyərinə çevrilən təbiət 
məhsulları 

15#01 

273. Əmək alətlərinə hansı məhsullar aid edilir? 

a)xüsusi texniki vasitələr tətbiq etməklə ölçüləri dəyişiliklərə məruz qalan 
məhsullar 

b) müəssisədə istehsal edilən  məhsulların müəyyən hissəsi  

c)istehsal edilmiş məhsul normativlərə uyğun olan məhsullar 

d))mexaniki əmək vasitəsi 

e)əmək prosesində dəyişiliklərə məruz qalan və istehlak dəyərinə çevrilən təbiət 
məhsulları 



15#01 

274. Istehsalın neçə növü var? 

a)4 

b))2 

c)3 

d)5 

e)8 

15#02 

275. Əməyin xarakterindən və istehsal prosesnin həyata keçirilməsində işçilərin 
iştirakından asılı olarq əmək prosesləri neçə qrupa bölünür? 

a)6 

b))3 

c)4 

d)5 

e)2 

15#02 

276. Əl əməyinin tətbiqinə əsaslanan proseslər necə həyata keçirilir? 

a))əllə, heç bir enerji növündən istifadə olunmadan  

b) mexanikləşdirilmiş əmək vasitələrinin köməyi ilə işçinin bilavasitə yerinə 
yetirdiyi 

c) maşınların həyata keçirdikləri proseslərin işçilər tətəfindən istiqamətləndirilməsi 

d)işçinin idarə etdiyi maşının köməyi ilə 

e)mexanizimlər, cihazlar vasitəsi ilə 

 15#02 

277. Əl –mexanikləşdirilmiş  proseslər necə həyata keçirilir? 

a)əllə, heç bir enerji növündən istifadə olunmaqla  



b)) mexanikləşdirilmiş əmək vasitələrinin köməyi ilə işçinin bilavasitə yerinə 
yetirdiyi 

c) maşınların həyata keçirdikləri proseslərin işçilər tətəfindən istiqamətləndirilməsi 

d)işçinin idarə etdiyi maşının köməyi ilə 

e)mexanizimlər, cihazlar vasitəsi ilə 

  15#02 

278. Maşın-əl prosesləri necə həyata keçirilir? 

a)əllə, heç bir enerji növündən istifadə olunmaqla  

b) mexanikləşdirilmiş əmək vasitələrinin köməyi ilə işçinin bilavasitə yerinə 
yetirdiyi 

c)) maşınların həyata keçirdikləri proseslərin işçilər tətəfindən istiqamətləndirilməsi 

d)işçinin idarə etdiyi maşının köməyi ilə 

e)mexanizimlər, cihazlar vasitəsi ilə 

15#02 

279. Mexanikləşdirilmiş əmək vasitələrinin köməyi ilə işçinin bilavasitə yerinə 
yetirdiyi  proseslər hansılardır? 

a)aparatlaşdırılmış  proseslər 

b)avtomatlaşdırılmış  proseslər 

c)maşınlı  proseslər 

d)maşın-əl prosesləri 

e)) əl –mexanikləşdirilmiş proseslər   

15#03 

280. Mürəkkəblik dərəcəsinə  görə  istehsal prosesləri   hansılardır? 

a)aparatlaşdırılmış , avtomatlaşdırılmış  istehsal proseslər 

b) əsas, köməkçi, xidmətedici istehsal prosesləri 

c))sintetik, analitik, birbaşa istehsal prosesləri 

d)fasiləsizlik , mütənasiblik istehsal prosesləri  



e) maddi , qeyri maddi  istehsal prosesləri 

15#03 

281. Sintetik istehsal prosesində məmulat hazırlanması necə aparılır? 

a))bir neçə növ xammal və materialdan bir növ məmulat hazırlanır 

b)bir növ xammal və materialdan bir neçə növ məhsul hazırlanır 

c)bir növ xammal və materialdan yalnız bir növ məhsul hazırlanır 

d)sintetik xammaldan bir   məmulat hazırlanır 

e)kimyəvi məhsullardan sintez yolu ilə məhsullar hazırlanır 

15#03 

282. Bir neçə növ xammal və materialdan bir növ məmulat hazırlanması istehsal 
prosesinin mürəkkəblik dərəcəsinin hansı prosesinə uyğundur? 

a))sintetik  istehsal prosesi 

b) analitik istehsal prosesi 

c)birbaşa istehsal prosesi 

d)fasiləsizlik  istehsal prosesi 

 e)mütənasiblik istehsal prosesi  

15#03 

283. Analitik istehsal prosesində məmulat hazırlanması necə aparılır? 

a)bir neçə növ xammal və materialdan bir növ məmulat hazırlanır 

b))bir növ xammal və materialdan bir neçə növ məhsul hazırlanır 

c)bir növ xammal və materialdan yalnız bir növ məhsul hazırlanır 

d)sintetik xammaldan bir   məmulat hazırlanır 

e)kimyəvi məhsullardan sintez yolu ilə məhsullar hazırlanır 

05#02 

284. Axın xəttindəki  iş yerlərinin sayının hesablanması   aşağıda verilən hansı 
ifadə də göstərilmişdir? (silindi) 



a))Ni.y.=tem : Rtak Knor) 

b)Rtak=təm+(Lqon:Ya.x.) 

c)N i.y.=(NilNnövtnöv 100) 

d)Axət=Rtak Nhis 

e)Nav.=tem:Rtak 

15#03 

285. Bir növ xammal və materialdan bir neçə növ məhsul hazırlanması istehsal 
prosesinin mürəkkəblik dərəcəsinin hansı prosesinə uyğundur? 

a)sintetik  istehsal prosesi 

b)) analitik istehsal prosesi 

c)birbaşa istehsal prosesi 

d)fasiləsizlik  istehsal prosesi 

 e)mütənasiblik istehsal prosesi  

  

05#03 

286. Çevik avtomatlaşdırılmış istehsal nədən ibarətdir? 

a))rəqəmli-proqramla idarə edilən avtomatik sistemlərdən ibarətdir 

b)mexaniki proseslərdən ibarətdir 

c)texnoloji idarə etmə sistemindən ibarətdir 

d)mexanizimlər sistemindən ibarətdir 

e)alət və avadanlqılar ssitemindən ibarətdir 

 

 

287.Müəssisələr bir-birindən nə ilə fərqlənirlər 

a)) iqtisadi təyinatından asılı olaraq 

b) ictimai xarakterinə görə 



c) iqtisadi xarakterinə görə 

d) ən az xərclə yüksək nəticə əldə etməklə 

e) yeni növ məhsulun işlənib hazırlanması və mənimsənilməsini təmin etmək ilə 

 

288.Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə sənaye müəssisələri hansılardır? 

a) hasiledici sənaye müəssisləri 

b) emaledici sənaye müəssisələri 

c) metallurgiya kombinatları və balıq emalı zavodları 

d) neft və qaz hasil edən müəssislər 

e)) istehsal vasitələri və istehlak malları istehsal edən müəssislər 

 

289.İl ərzində işləmə müddətinə görə müəssislər neçə qrupa bölünür? 

a) 4 

b))  3 

c) 2 

d) 5 

e)8 

290.İl ərzində işləmə müddətinə görə müəssislər hansılardır? 

a) işçiləri fasilə ilə işləyən sənaye müəssisləri 

b)) bütün il boyu fasiləsiz işləyən sənaye müəssisləri 

c) işçiləri fasiləsiz işləyən səanye müəssisələri 

d) iri sənaye müəssisələri 

e) orta sənaye müəssisələri 

 

291Bütün il boyu fasiləsiz işləyən sənaye müəssisələrinə aşağıda göstərilənlərdən 
hansı aiddir? 



a)) toxuculuq fabrikləri 

b) maşınqayırma zavodları 

c) şəkər zavodları 

d) konserv müəssisləri 

e) pambıqtəmizləmə müəssisələri 

292Miqyasına görə sənaye müəssisləri neçə cür olur? 

a))3 

b)6 

c)4 

d)5 

e)8 

 

293İxtisaslaşdırılması dərəcəsinə görə müəssislər neçə qrupa bölünür? 

a))3 

b)6 

c)4 

d)2 

e)7 

294İxtisaslaşdırılması dərəcəsinə görə müəssislər hansılardır? 

a) ixtisaslaşdırılmış, iri və orta müəssislər 

b) orta və kiçik müəssisələr 

c)) ixtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq müəssisələr 

d) ixtisaslaşdırılmış, fasiləsiz işləyən müəssisələr 

e) fasiləli işləyən müəssislər 

 



295Sənaye müəssisləri istehsal mərhələsinin əhatə etməsinə görə neçə qrupa 
təsnifləşdirilmişdir? 

a)5 

b)6 

c)4 

d))3 

e)7 

296Sənaye müəssisələri istehsalın təşkili tipinə görə neçə qrpa bölünürlər? 

a)5 

b)6 

c)4 

d))3 

e)7 

 

297İstehsalın təşkili tipinə görə sənaye müəssisələri aşağıda göstərilənlərdən 
hansıdır? 

a) iri və orta müəssislər 

b)) kütləvi, seriyalı və fərdi istehsal tipli müəssisələr 

c)) universal və qarışıq müəssisələr 

d) fasiləsiz işləyən müəssisələr 

e) fasiləli işləyən müəssislər 

 

298Kütləvi isthsal tipli müəssisələrdə məhsul istehsal necə təşkil olunmuşdur? 

a)) miqdarca yekcins daima təkrarlanan məhsullar istehsalı 

b) müəyyən dövürdən bir təkrarlanan məhsullar istehsalı 

c) təkrarlanmayan məhsullar istehsalı 



d) qarışıq məhsullar istehsalı 

e) universal məhsullar istehsalı 

299.Seriyalı istehsal tipli sənaye müəssisələri neçə qrupa bölünür? 

a)4 

b)8 

c))3 

d)6 

e)5 

300.İstehsalın təşkili üsuluna görə müəssisələr neçə qrupa bölünür? 

a)4 

b)2 

c)7 

d))3 

e)9 

 

 


