
Fənn 3427 - Tətbiqi metrologiya - 1 

1.   Metroloji xidmətin dövlət və idarə orqanlarının fəaliyyətini şərti olaraq ... qrupa bölmək 
olar.Düzgün olanı seçin.   
a) 1 
b) )   2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

2. Metroloji xidmətin dövlət və idarə orqanlarının fəaliyyətinin birinci hissəsi ... yönəldilir.     
a) )  metroloji təminatın səviyyəsinə nəzarətə 
b) ölçmə vasitələrinin işlənib hazırlanmasına  
c) keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə  
d) istehsalın müasir səviyyəsini müəyyənləşdirməyə 
e) ölçmə metodlarının işlənib hazırlanmasına 

 

 

3. Metroloji xidmətin dövlət və idarə orqanlarının fəaliyyətinin ikinci hissəsi aşağıdakı kimi yönəldilir: 
a) ölçmə metodlarının işlənib hazırlanmasına  
b) )    istehsalın müvafiq metroloji təminat səviyyəsinin təmin edilməsi  
c) istehsalın müasir səviyyəsini müəyyənləşdirməyə 
d) keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə 
e) ölçmə vasitələrinin işlənib hazırlanmasına  

 

 

 4ş   Müəssisə və sahələrdə əldə edilən metroloji təminatın istehsalın müasir səviyyəsinə uyğun olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlərdən biri lazımdır.Düzgün olanı seçin.    

a) )   ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılmalıdır 
b) yeni ölçmə vasitələri işlənib hazırlanmalıdır  
c) keyfiyyətli məhsul istehsal edilməlidir  
d) istehsalın müasir səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
e) yeni ölçmə metodları işlənib hazırlanmalıdır 

 

 



5. Müəssisə və sahələrdə əldə edilən metroloji təminatın istehsalın müasir səviyyəsinə uyğun 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlərdən biri lazımdır.Düzgün olanı 
seçin.    

a) istehsalın müasir səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
b) yeni ölçmə vasitələri işlənib hazırlanmalıdır  
c) keyfiyyətli məhsul istehsal edilməlidir  
d) )   alınmış nəticələr əsasında ölçmə metod və vasitələri işlənib  
e) yeni ölçmə metodları işlənib hazırlanmalıdır 

 

 

 6. Müəssisə və sahələrdə əldə edilən metroloji təminatın istehsalın müasir səviyyəsinə uyğun olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlərdən biri lazımdır.Düzgün olanı seçin.     

a) yeni ölçmə metodları işlənib hazırlanmalıdır 
b) yeni ölçmə vasitələri işlənib hazırlanmalıdır 
c) keyfiyyətli məhsul istehsal edilməlidir  
d) istehsalın müasir səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
e) )    ölçmə metod və vasitələrinin sınağı aparılmalıdır 

 

 

7.    Müəssisə və sahələrdə əldə edilən metroloji təminatın istehsalın müasir səviyyəsinə uyğun 
olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlərdən biri lazımdır.Düzgün olanı 
seçin.     

a) yeni ölçmə vasitələri işlənib hazırlanmalıdır 
b) keyfiyyətli məhsul istehsal edilməlidir  
c) istehsalın müasir səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
d) yeni ölçmə metodları işlənib hazırlanmalıdır 
e) )    məhsulun dəqiqlik xarakteristikalarına nəzarət edilməlidir 

 

 

8.   Müəssisə və sahələrdə əldə edilən metroloji təminatın istehsalın müasir səviyyəsinə uyğun olub-
olmamasını müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilənlərdən biri lazımdır.Düzgün olanı seçin.     

a) keyfiyyətli məhsul istehsal edilməlidir  
b) istehsalın müasir səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
c) yeni ölçmə metodları işlənib hazırlanmalıdır 
d) )   buraxılan məhsulun keyfiyyəti yüksəldilməlidir 
e) yeni ölçmə vasitələri işlənib hazırlanmalıdır 

 

 



  9. Ölçmə vəziyyətinin təhlilinin obyekti kimi aşağıda verilənlərdən birini götürmək olar.Düzgün olanı 
seçin.    

a) bütün müəssisələri 
b) bütün sahələri 
c) firmaları 
d) şirkətləri 
e) )   bütün müəssisə və sahələri  

 

 

 10.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili məhsulun hazırlanmasının bu mərhələsində aparılır. Bu hansı 
mərhələdir?     

a) layihələndirmə 
b) istehsal 
c) istismar 
d) yeni məhsulun förmalaşdırılmasının bütün mərhələlərində 
e) )     elmi-tədqiqat işlərindən başlayaraq məhsulun istismarının (istehlakının) axırına qədər olan 

bütün mərhələlərdə 

 

 

 11.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıdakılar müəyyənləşdirilir     

a) )    buraxılan məhsula və onun dəqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tələblərə  
b) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
c) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası  

 

 

12.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) )   ölçmə vəziyyətinin istehsalat göstəricilərinə təsiri  
b) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
c) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası  

 

 

 13.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     



a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
c) )      müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi sisteminin metroloji təminatı  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası  

 

 

 14.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
c) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
d) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası  
e) )    müəssisələrin ölçmə, sınaq və nəzarət vasitələri ilə təchiz olunması 

 

 

 15.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
c) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
d) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası  
e) )   müəssisələrdə dövlət metroloji xidmət orqanlarının metroloji xidmət  

 

 

16.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) )  standartlaşdırma və attestasiyadan keçmiş ölçmə metodikalarının olması  
b) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi 
c) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası 

 

 

 17.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi  
b) )   ölçmə vəhdətinin dövlət təminat sisteminin əsas müddəalarının  
c) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  



e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası 

 

 

   18. Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi  
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
c) )    layihə-konstruktor və texnoloji sənədlərin metroloji ekspertizasının  
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası 

 

 

  19.  Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi  
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
c) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası 
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) )   ölçmə vasitələrinin təmirinin nomenklaturası müddəti və keyfiyyətimüəssisələrin köməkçi 

sınaq avadanlıqları, ehtiyat hissələri və qida mənbələri ilə təchizatı  

 

 

 20.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili aparılarkən aşağıda göstərilənlərdən hansı müəyyənləşdirilir?     

a) təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi  
b) xammal, material və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
c) ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlamasının nomenklaturası 
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması  
e) )    müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları, ehtiyat hissələri və qida mənbələri ilə təchizatı  

 

 

  21.  Ölçmə vəziyyətinin təhlilini məhz bu orqanlar apara bilər.Bu orqanlar hansılardır?    

a) idarə metroloji xidməti 
b) azqosstandart 
c) dövlət metroloji xidməti 
d) Standartlar institutu 
e) )  idarə metroloji xidməti azqosstandartla birlikdə 

 



 

22.    Təhlilin aparılmasında kimlər iştirak edə bilər?    

a) )   metrologiya və standartlaşdırma üzrə baş və baza təşkilatlar 
b) sifarişçinin nümayəndəsi 
c) rəhbərlik 
d) sınaq bölməsi 
e) keyfiyyətə nəzarət şöbəsi  

 

 

23.    Təhlilin aparılmasında kimlər iştirak edə bilər?     

a) sifarişçinin nümayəndəsi 
b) )  idarə metroloji xidmət orqanları 
c) rəhbərlik 
d) sınaq bölməsi 
e) keyfiyyətə nəzarət şöbəsi 

 

 

24.    Təhlilin aparılmasında kimlər iştirak edə bilər?     

a) keyfiyyətə nəzarət şöbəsi 
b) sınaq bölməsi  
c) )   dövlət qəbul komissiyasının nümayəndələri 
d) rəhbərlik 
e) sifarişçinin nümayəndəsi 

 

 

25.    Təhlilin aparılmasında kimlər iştirak edə bilər?     

a) rəhbərlik 
b) sınaq bölməsi 
c) keyfiyyətə nəzarət şöbəsi 
d) )  müəssisənin texniki nəzarət şöbəsi və baş texnoloqu 
e) sifarişçinin nümayəndəsi  

 

 

  26. Təhlilin aparılmasında kimlər iştirak edə bilər?     

a) rəhbərlik 



b) keyfiyyətə nəzarət şöbəsi 
c) sınaq bölməsi 
d) sifarişçinin nümayəndəsi  
e) )   müəssisənin baş texnoloqu 

 

27.    Müəssisədə ölçmə vəziyyətinin təhlili başa çatdıqdan sonra bu sənəd tərtib olunur. Bu sənəd 
hansıdır?     

      a))  arayış 

a) akt 
b) protokol 
c) anket 
d) hesabat 

 

 

 28.   Müəssisədə ölçmə vəziyyətinin təhlili başa çatdıqdan sonra arayış tərtib olunur.Bu arayışda nələr 
qiymətləndirilir?     

a) istifadə olunan ölçmə vasitələri parkının vəziyyəti 
b) ərazi metroloji xidmət fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər 
c) )  metroloji təminatın səviyyəsi 
d) metroloji təminatın konkret hansı məsələlərinin həlli məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 

gətirib çıxarmışdır 
e) metroloji təminatın konkret hansı məsələlərinin həlli əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib 

çıxarmışdır 

 

 

  29.  Müəssisədə ölçmə vəziyyətinin təhlili başa çatdıqdan sonra tərtib olunan arayışı kimlər təsdiq 
edir?     

a) müvafiq nazirlik 
b) azqosstandart 
c) dövləttikintikom 
d) )   müvafiq nazirlik və azqosstandart 
e) metroloji təminatın baş və baza təşkilatları 

 

 

 30.   Təhlilin nəticələri əsasında metroloji təminatın yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər planı 
hazırlanmalıdır.Aşağıda verilənlərdən hansı doğrudur?     



a) sosial-iqtisadi 
b) )   təşkilati-texniki 
c) texniki-iqtisadi 
d) təşkilati 
e) təşkilati-inzibati 

 

 

 31.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili nəticələri əsasında aşağıdakı proqramlar tərtib olunmalıdır.Düzgün olan 
birini seç.     

a) )   sahə metroloji xidmət proqramı 
b) müəssisə metroloji xidmət proqramı 
c) dövlət metroloji xidmət proqramı  
d) idarə metroloji xidmət proqramı 
e) metroloji xidmət proqramı 

 

 

32.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili nəticələri əsasında aşağıdakı proqramlar tərtib olunmalıdır.Düzgün olan 
birini seç.     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji təminat proqramı 
b) )   mühüm xalq təsərrüfatı problemlərinin metroloji təminat proqramı 
c) dövlət metroloji xidmət proqramı 
d) idarə metroloji xidmət proqramı 
e) müəssisə metroloji xidmət proqramı 

 

 

 33.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili nəticələri əsasında aşağıdakı proqramlar tərtib olunmalıdır.Düzgün olan 
birini seç.    

a) metroloji xidmət proqramı 
b) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji təminat proqramı 
c) )  ölçmələrin metroloji təminat proqramları 
d) dövlət metroloji xidmət proqramı 
e) idarə metroloji xidmət proqramı 

 

 

 34.   Ölçmə vəziyyətinin təhlili nəticələri əsasında tərtib olunan proqramı aşağıda göstərilənlərdən biri 
işləyib hazırlayır.Düzgün olanını seçin.   



a) metroloji xidmətin baş təşkilatı 
b) metroloji xidmətin baza təşkilatı 
c) metrologiya institutu 
d) azqosstandart 
e) )  metroloji xidmətin baş və baza təşkilatları, metrologiya institutu 

 

 

35.    Sahə metroloji təminat proqramlarındanələr nəzərə alınmalıdır?    

a) hazır məmulata, xammala, materiallara, komplektləşdirici məmulatlara aid qüvvədə olan 
normativ-texniki sənədlərə yenidən baxılması və ya təzələrinin işlənib hazırlanması 

b) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
c) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) )   ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

  36.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
d) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  
e) )   standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin seriyalı istehsalının təşkil edilməsi və təzəsinin 

yaradılması.Onların metroloji attestasiyası 

 

 

  37.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) )  hazır məhsulun, texnoloji proseslərin, xammal, material və komplektləşdirici məmulatların 

ölçülməsi, sınağı və nəzarəti üçün metodikaların işlənib hazırlanması, standartlaşdırılması və 
attestasiyası  

d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

  38.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?   



a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
d) )   yeni nümunəvi ölçmə vasitələrinin, kompleks yoxlamalaboratoriyalarının və qurğularının, 

maddə və materialların tərkib və xassələrinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması və 
attestasiyası  

e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

  39.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?     

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
d) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  
e) )   ölçmə vasitələrinin yoxlama metodları və vasitələri üzrə normativ-texnikisənədlərin 

hazırlanması  

 

 

 40.   Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    

a) )   texniki sənədlərin metroloji ekspertizasının aparılması üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanması 
b) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
c) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

 41.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?     

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) )   sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin işçi ölçmə vasitələri ilə vəonların yoxlama vasitələri 

ilə təmin edilməsi  
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

 42.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    



a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 

 

b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) )   ölçmə vasitələrinin təmirinin yaxşılaşdırılması  
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

  43. Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) )   dövlət və sahə metroloji xidmət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

 44.  Sahə metroloji təminat proqramlarında nələr nəzərə alınmalıdır?    

a) ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
b) hazır məhsulun standartlaşdırılması və attestasiyası  
c) )  metroloq mütəxəssislərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması 
d) materialların tərkibinin standart nümunələrinin işlənib hazırlanması  
e) ölçmə vasitələrinin yoxlanması  

 

 

45.    Metroloji xidmət proqramları verilən təşkilatlardan hansı ilə razılaşdırılır?     

a) )  onları həyata keçirən təşkilatlarla 
b) sahələr ilə  
c) müəssisələr ilə 
d) azqosstandartla 
e) dövləttikintikomla 

 

 

46.   Metroloji xidmət proqramları verilən təşkilatlardan hansı ilə razılaşdırılır?    

a) ərazi orqanı ilə 
b) sahələr ilə  



c) )   sahənin tabe olduğu nazirliklərlə 
d) müəssisələr ilə 
e) dövləttikintikomla 

 

 

47.   Metroloji xidmət proqramları verilən təşkilatlardan hansı ilə razılaşdırılır?     

a) ərazi orqanı ilə 
b) sahələr ilə  
c) müəssisələr ilə 
d) )   azqosstandartla 
e) dövləttikintikomla 

 

 

48.   Metroloji xidmət proqramları verilən təşkilatlardan hansı ilə razılaşdırılır?    

a) müəssisələr ilə 
b) sahələr ilə  
c) ərazi orqanı ilə 
d) )   onları həyata keçirən təşkilatlarla,sahənin tabe olduğu nazirliklərlə və azqosstandartla  
e) dövləttikintikomla 

 

 

 

49.   Istehsalçi özünün məhsulunu reklam edən zaman ilk növbədə onun bu göstəricisi haqqında 
danışır.Bu hansı göstəricidir?    

a) texniki 
b) iqtisadi 
c) təyinat 
d) kəmiyyət 
e) )    keyfiyyət 

 

 

 50.  Keyfiyyət necə anlayışdır?    

a) sadə 
b) mürəkkəb 
c) )   çox mürəkkəb 
d) çox sadə 



e) sadə və mürəkkəb 

 

 

   51. Keyfiyyəti verilmiş səviyyədə saxlamaq üçün aşağıda verilənlərdən biri tələb olunur.Düzgün cavab 
hansıdır?     

a) elmi işçilərin praktiki təcrübəsini birləşdirmək 
b) yaradıcı potensialın praktiki təcrübəsini birləşdirmək 
c) bir çox mütəxəssislərin praktiki təcrübəsini birləşdirmək 
d) )   elmi işçilərin, yaradıcı potensialın və bir çox mütəxəssislərin praktiki təcrübəsini birləşdirmək  
e) dünya təcrübəsindən istifadə etmək 

 

 

52.  Müəssisə çərçivəsində məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi nəyə uyğun olaraq həyata keçirilir?   
  

a) )   müəssisə standartına 
b) texniki şərtə 
c) sahə standartına 
d) dövlətlərarası standartına 
e) dövlət standartına 

 

 

53.    Keyfiyyətin hər mərhələdə yüksəldilməsi nəyə uyğun olaraq planlaşdirilir?    

a) dövlət standartına 
b) dövlətlərarası standartına 
c) sahə standartına 
d) texniki şərtə 
e) )    müəssisə standartına 

 

 

54.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?     

a) )   elm və texnikanın ən yüksək nəaliyyətlərinə uyğun gələn keyfiyyət göstəricilərinə malik yeni 
məmulatların yaradılması  

b) ən yaxşı ölkə və xarici analoqlara keyfiyyətcə uyğun olan və ya onlarıötüb keçən məmulatların 
istehsalının mənimsənilməsi  

c) məhsulun sertifikatlaşdırmaya hazırlanması 
d) buraxılan məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi 



e) məhsulun istehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 

 

55.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?     

a) elm və texnikanın ən yüksək nəaliyyətlərinə uyğun gələn keyfiyyət göstəricilərinə malik yeni 
məmulatların yaradılması  

b) )    ən yaxşı ölkə və xarici analoqlara keyfiyyətcə uyğun olan və ya onları ötüb keçən 
məmulatların istehsalının mənimsənilməsi 

c) məhsulun sertifikatlaşdırmaya hazırlanması 
d) buraxılan məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi 
e) məhsulun istehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 

 

56.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    

a) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
b) )   məhsulun sertifikatlaşdırmaya hazırlanması 
c) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
d) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
e) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 

 

 

 57.   Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi  
d) )    buraxılan məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi  
e) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 

 

 

 

58.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?  

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
d) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
e) )    məhsulun istehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsi 



 

 

 59.   Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
d) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
e) )  reklamasiyaların sayının azaldılması 

 

 

60.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?     

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) )   istehsalat defektləri (çatışmamazlıqları) üzrə reklamasiyaların alınmaması  
c) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
d) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
e) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 

 

 

61.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) )   istehsalat və nəzarət əməliyyatlarının mexanikləşdirmə dərəcəsinin artırılması  
d) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi  
e) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 

 

 

62.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c)   müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
d) )   əməyin keyfiyyətinin idarə edilməsinin təşkilati formalarının təkmilləşdirilməsi  
e) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 

 

 

63.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?    



a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
d) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 
e) )    elm və texnikanın nəaliyyətlərinə əsasən texnoloji təminat vasitələrinin təkmilləşdirilməsi 

 

 

64.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?     

a) )    texnoloji nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi  
b) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
c) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
d) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
e) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 

 

 

65.    Müəssisədə adətən nələr planlaşdırılır?     

a) müəssisələrdə texnoloji proseslərin avtomatik idarə edilməsi 
b) müəssisələrin ölçmə vasitələri ilə təchiz olunması 
c) müəssisələrin köməkçi sınaq avadanlıqları ilə təchizi 
d) )     işçilərin peşə hazırlığının artırılması metodlarının təkmilləşdirilməsi 
e) əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadə edilməsi 

 

 

  66.  Keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə tədbirlər ... tərəfindən hazırlanmalıdır.    

a) sexlər 
b) )   müəssisənin bütün bölmələri 
c) şöbələr 
d) idarə heyəti 
e) rəhbərlik 

 

 

 

 

  67.  Məmulatların istehlak xassələrinin ekspertizası buraxılan əmtəə məhsullarının ... 
təkmilləşdirilməsi üçün möhtəşəm vasitədir.     



a) )    keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onların çeşidinin  
b) keyfiyyətinin yüksəldilməsi və növünün 
c) keyfiyyətinin yüksəldilməsi və tipinin 
d) keyfiyyətinin yüksəldilməsi və növ müxtəlifliyinin 
e) keyfiyyətinin yüksəldilməsi və markasının 

 

 

 68.   Bu elə bir spesifik fəaliyyət növüdür ki, burada ekspert metodu əsasında və sınaqların nəticələrini 
nəzərə almaqla əmtəə mallarının istehlak keyfiyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi aparılır.Bu nədir?   
  

a) sınaq 
b) təhlil 
c) müşahidə 
d) )   ekspertiza 
e) attestasiya 

 

 

69.    Keyfiyyətin ekspertizası prosesində qiymətləndirilən məmulatlara hansı kriteriya nöqteyi-
nəzərindən baxılır?     

a) istehsal xərcləri 
b) keyfiyyət 
c) )    istehlak dəyəri 
d) qiymət 
e) maya dəyəri 

 

 

70.    Keyfiyyətin ekspertizası prosesində təhlil vasitəsi kimi aşağıdakı metodlardan istifadə 
olunur.Düzgün cavabı tapın.    

a) ekspert metodundan 
b) aləti metoddan 
c) digər metodlardan 
d) )     ekspert, aləti və digər metodlardan 
e) analiz və sintez metodlarından 

 

 

71.    Həlli xüsusi bilik tələb edən hər hansı məsələnin tədqiqi və motivli nəticənin alınması əməliyyatı 
necə adlanır?     



a) )    ekspertiza 
b) müqayisəli təhlil 
c) sınaq 
d) attestasiya 
e) məntiqi təhlil 

 

 

72.    Ekspertizanın aparılması aşağıda adları qeyd edilən şəxslərdən birinə həvalə olunur.Bu şəxsi 
müəyyən edin.     

a) müşahidəçilərə 
b) )   ekspertlərə 
c) lobarantlara 
d) təhqiqatçılara 
e) nəzarətçilərə 

 

 

73.    “Expertus” sözünün mənası deyəndə aşağıdakı fikirlərdən biri başa düşülür.Həmin fikri 
müəyyənləşdirin.    

a) işgüzar 
b) yaradıcı 
c) )  təcrübəli 
d) bacarıqlı 
e) bilikli 

 

 

74.    Keyfiyyət ekspertizası bütöv fəaliyyət sahəsi kimi aşağıda qeyd edilən əməliyyatları özündə 
birləşdirir.Düzgün olanını seçin.     

a) əmtəə mallarının keyfiyyətinin təhlilini 
b) əmtəə mallarının ölçülməsini 
c) əmtəə mallarının qiymətləndirilməsini 
d) )    əmtəə mallarının keyfiyyətinin təhlilini, ölçülməsini və qiymətləndirilməsini 
e) əmtəə mallarının keyfiyyətinin təhlilini və qiymətləndirilməsini 

 

 

  75.  “Ekspertiza” necə anlayışdır?     

a) sadə 



b) çox sadə 
c) mürəkkəb 
d) )    geniş 
e) məhdud 

 

 

76.    İstehlak dəyəri dedikdə nə başa düşülür?     

a) )     əşyanın yararlılığı 
b) əşyanın keyfiyyəti 
c) əşyanın qiyməti 
d) əşyanın etibarlılığı 
e) əşyanın erqonomikliliyi 

 

 

77.    İstehlak dəyəri nə zaman özünü büruzə verir?     

a) layihələndirmə zamanı 
b) bazarın axtarılması zamanı 
c) istehsal 
d) istifadə 
e) )    istifadə və ya istehlak 

 

 

78.    Ekspertizanın strukturu aşağıdakı əsas komponentləri özündə birləşdirir.Bu komponentlər 
hansılardır?     

a) )      subyektləri (ekspert) 
b) parametrləri 
c) səbəbləri 
d) üsulları 
e) sübutları 

 

 

79.    Ekspertizanın strukturu aşağıdakı əsas komponentləri özündə birləşdirir.Bu komponentlər 
hansılardır?     

a) sübutları 
b) )   obyektləri 
c) parametrləri 



d) səbəbləri 
e) üsulları 

 

 

  80.  Ekspertizanın strukturu aşağıdakı əsas komponentləri özündə birləşdirir.Bu komponentlər 
hansılardır?     

a) sübutları 
b) parametrləri 
c) səbəbləri 
d) üsulları 
e) )   kriteriyaları 

 

 

81.    Ekspertizanın strukturu aşağıdakı əsas komponentləri özündə birləşdirir.Bu komponentlər 
hansılardır?     

a) sübutları 
b) parametrləri 
c) səbəbləri 
d) üsulları 
e) )    metodları 

 

 

82.    Ekspertizanın strukturu aşağıdakı əsas komponentləri özündə birləşdirir.Bu komponentlər 
hansılardır?     

a) sübutları 
b) parametrləri 
c) səbəbləri 
d) üsulları 
e) )    nəticə 

 

 

83.    Ekspert fəaliyyətinin subyekti dedikdə nə başa düşülür?    

a) )    mallarının dəyəri üzrə fəaliyyəti həyata keçirən istehlakçılar əmtəə qrupu-ekspertlərə  
b) mal tədqiqatçıları 
c) keyfiyyət nəzarətçiləri 
d) auditorlar 



e) müşahidəçilər qrupu 

 

 

   84. Ekspert komissiyaları məhz bu məqsədlə yaradılır. Bu məqsədi müəyyənləşdirin     

a) ekspertizanı səhih aparmaq üçün 
b) ekspertizanı dəqiq aparmaq üçün 
c) ekspertizanı dürüst aparmaq üçün 
d) )    ekspertizanı keyfiyyətli aparmaq üçün 
e) ekspertizanı səriştəli aparmaq üçün 

 

 

85.    Ekspert komissiyaları adətən aşağıdakı sayda qrupdan ibarət olur.Həmin sayı müəyyən edin.   

a) 1 
b) ) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

86.    Ekspert və işçi qruplarına daxil olan mütəxəssislərin sayı, peşə tərkibi, qrupların strukturu və təşkili 
prinsipi ... asılıdır.    

a) )   ekspertizanın məqsədlərindən 
b) ekspertizanın xüsusiyyətlərindən 
c) ekspertizanın vəzifələrindən 
d) ekspertizanın funksiyalarından 
e) tədqiqat obyektinin xüsusiyyətlərindən 

 

 

87.    Ekspert və işçi qruplarına daxil olan mütəxəssislərin sayı, peşə tərkibi, qrupların strukturu və təşkili 
prinsipi ... asılıdır.     

a) )    aparılma mərhələlərindən 
b) ekspertizanın xüsusiyyətlərindən 
c) ekspertizanın vəzifələrindən 
d) ekspertizanın funksiyalarından 
e) tədqiqat obyektinin xüsusiyyətlərindən 

 



 

 88.   Ekspert və işçi qruplarına daxil olan mütəxəssislərin sayı, peşə tərkibi, qrupların strukturu və təşkili 
prinsipi ... asılıdır.     

a) ekspertizanın xüsusiyyətlərindən 
b) ekspertizanın vəzifələrindən 
c) ekspertizanın funksiyalarından 
d) tədqiqat obyektinin xüsusiyyətlərindən 
e) )    baxılan məmulatların xüsusiyyətindən 

 

 

89.    Ekspert və işçi qruplarına daxil olan mütəxəssislərin sayı, peşə tərkibi, qrupların strukturu və təşkili 
prinsipi ... asılıdır.     

a) ekspertizanın xüsusiyyətlərindən 
b) ekspertizanın vəzifələrindən 
c) ekspertizanın funksiyalarından 
d) tədqiqat obyektinin xüsusiyyətlərindən 
e) )     ekspertizanın aparılma şərtlərindən 

 

 

90.    Ekspert və işçi qruplarına daxil olan mütəxəssislərin sayı, peşə tərkibi, qrupların strukturu və təşkili 
prinsipi bu sənədlərə görə müəyyənləşdirilir.Bu sənəd hansıdır?    

a) normativ aktlara 
b) normativ-hüquqi sənədlərə 
c) texniki şərtlərə 
d) normativ-texniki sənədlərə 
e) )     normativ sənədlərə 

 

 

91.    Ekspert komissiyalarının yaradılması aşağıda verilənlərdən biri ilə izah olunur.Düzgün olanını seçin.   
  

a) )   istehlakçıya məlum olmayan xassələrə malik yeni əmtəə mallarının miqdarının kəskin artması 
b) metodlarının dəqiqliyi ilə  
c) bir sıra faktorlarlarla  
d) üsulların mütərrəqilliyi ilə 
e) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin aliliyi ilə 

 



 

92.    Ekspert komissiyalarının yaradılması aşağıda verilənlərdən biri ilə izah olunur.Düzgün olanını seçin.   
  

a) metodlarının dəqiqliyi ilə  
b) bir sıra faktorlarlarla  
c) üsulların mütərrəqilliyi ilə 
d) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin aliliyi ilə 
e) )     keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının dəqiqliyinə tələblərinyüksəlməsi  

 

 

93.    Ekspert komissiyalarının yaradılması aşağıda verilənlərdən biri ilə izah olunur.Düzgün olanını seçin.   
  

a) metodlarının dəqiqliyi ilə  
b) bir sıra faktorlarlarla  
c) üsulların mütərrəqilliyi ilə 
d) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin aliliyi ilə 
e) )     bir sıra sosial-iqtisadi faktorların uçotunun mürəkkəbliyi 

 

 

94.    Ekspertizanın neçə növü olduğunu məyyənləşdirin.     

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) )   5 
e) 6 

 

 

95.    Aşağıda göstərilənlərdən biri ekspertizanın növünə aiddir.Aid olanını tapın.     

a) )   malların ekoloji ekspertizası 
b) sosial ekspertizası 
c) xammal ekspertizası 
d) texniki ekspertiza 
e) nəzarət ekspertizası 

 

 

96.    Aşağıda göstərilənlərdən biri ekspertizanın növünə aiddir.Aid olanını tapın.     



a) sosial ekspertizası 
b) xammal ekspertizası 
c) texniki ekspertiza 
d) nəzarət ekspertizası 
e) )    iqtisadi ekspertiza 

 

 

97.    Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı aşağıdakı əməliyyatlar nəzərə alınır.Düzgün olanını seçin.   
  

a) daşınma 
b) istehsal 
c) istifadə 
d) satış 
e) )  nəqletmə 

 

 

98.    Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı aşağıdakı əməliyyatlar nəzərə alınır.Düzgün olanını seçin.   
  

a) daşınma 
b) istehsal 
c) istifadə 
d) satış 
e) )    boşaltma 

 

 

99.    Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı aşağıdakı əməliyyatlar nəzərə alınır.Düzgün olanını seçin.   
  

a) daşınma 
b) istehsal 
c) istifadə 
d) satış 
e) )   saxlanma , nəqletmə, boşaltma, yükləmə və s. 

 

 

100.    Ekoloji ekspertiza zamanı istehlakla bağlı aşağıdakı əməliyyatlar nəzərə alınır.Düzgün olanını 
seçin.     



a) daşınma 
b) istehsal 
c) istifadə 
d) satış 
e) )     yükləmə 

 

 

101.    Xüsusi biliyə malik olan ekspert tərəfindən iqtisadiyyat sahəsində aparılan tədqiqat belə adlanır.   
  

a) əmtəə 
b) texnoloji 
c) )    iqtisadi 
d) ekoloji 
e) məhkəmə-hüquqi ekspertiza 

 

 

102.    İqtisadi ekspertizanın hansı məqsədlə aparıldığını müəyyənləşdirin.   

a) )   faktiki vəziyyəti müəyyənləşdirmək 
b) təsərrüfat əməliyyatlarını təhlil etmək 
c) əmtəə mallarının keyfiyyətini təhlil etmək  
d) konfilikt situasiyalaryaradan səbəblərin araşdırılması 
e) ekspertlərə kömək 

 

 

103.    İqtisadi ekspertizadan nə zaman istifadə olunduğunu tapın.    

a) )     əmtəə mallarının növlər üzrə buraxılış planlarının yerinə yetirilməsinin  
b) innovasiyalar  
c) müəssisənin gəlirləri hesabına sosial yönümlü işlər 
d) saxta gəlirlər  
e) müəssisədaxili ziyanın dərəcəsi  

 

 

104.    İqtisadi ekspertizadan nə zaman istifadə olunduğunu tapın.   

a) innovasiyalar  
b) müəssisənin gəlirləri hesabına sosial yönümlü işlər 
c) saxta gəlirlər  



d) müəssisədaxili ziyanın dərəcəsi  
e) )    kəmiyyət üzrə buraxılış planlarının yerinə yetirilməsinin saxtalaşdırılması zamanı 

 

 

105.   İqtisadi ekspertizadan nə zaman istifadə olunduğunu tapın.    

a) innovasiyalar  
b) müəssisənin gəlirləri hesabına sosial yönümlü işlər 
c) saxta gəlirlər  
d) müəssisədaxili ziyanın dərəcəsi  
e) )    keyfiyyət üzrə buraxılış planlarının yerinə yetirilməsinin saxtalaşdırılması zamanı  

 

 

106.   Ekspert rəyinin neçə hissədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirin.  

a) 1 
b) 2 
c) )  3 
d) 4 
e) 5 

 

107.  Aşağıda verilənlərdən birində ekspertiza üçün təyin olunmuş işin nömrəsi və adı 
göstərilir,ekspertizanın aparılma zərurətinin qısa şərhi verilir.Düzgün olanını seçin.    

a) )    giriş 
b) tədqiqat 
c) nəticə 
d) mündəricat 
e) təhlil  

 

 

108.   Girişdə nələr öz əksini tapır.  

a) )     ekspertizanın nömrəsi və adı 
b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 



109.   Girişdə nələr öz əksini tapır.   

a) )   ekspertiza təyin edən orqan haqqında məlumat 
b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

  110. Girişdə nələr öz əksini tapır.   

a) )    ekspertizanın aparılmasının hüquqi əsası  
b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

111.    Girişdə nələr öz əksini tapır.     

a) )   materialın ekspertizaya daxil olma tarixi rəyin imzalanma tarixi  
b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

   112. Girişdə nələr öz əksini tapır.    

a) ekspertizanın işarəsi 
b) ekspertin mükəmməliyi 
c) ekspertin səriştəliliyi 
d) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 
e) )   ekspertlər haqqında məlumat - soyadı, adı atasının adı, təhsili, ixtisası, elmi dərəcəsi və adı, 

vəzifəsi 

 

 

  113. Girişdə nələr öz əksini tapır.  

a) )   ekspertiza üçün daxil olmuş materialın adı 
b) ekspertizanın işarəsi 



c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

   114.Girişdə nələr öz əksini tapır.    

a) )    tədqiq olunan ekspertiza obyektlərinin gətirilmə üsulu, qablaşdırma növü və rekvizitləri, 
həmçinin bir neçə ekspertiza növləri üzrə ilkinməlumatlar:ekspertizanı aparan zaman orada 
iştirak etmiş şəxslər haqqında məlumatlar  

b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

 

 115.   Girişdə nələr öz əksini tapır.    

a) )  ekspert qarşısında qoyulmuş məsələlər  
b) ekspertizanın işarəsi 
c) ekspertin mükəmməliyi 
d) ekspertin səriştəliliyi 
e) ekspertizaya daxil olan mal haqqında məlumat 

 

 

  116.Aparılmış tədqiqat prosesi və onun nəticələrinin şərh olunduğu, müəyyən olunmuş faktların elmi 
izahının verildiyi hissəni göstərin.    

a) giriş 
b) )    tədqiqat 
c) nəticə 
d) sintezləşdirici 
e) təhlil  

 

 

  117. Aparılmış tədqiqatın nəticələrinin ümumi qiymətləndirilməsinin və ekspertin gəldiyi nəticələrin 
əsaslandırılmasının verildiyi hissə necə adlanır?     

a) giriş 



b) təcrübi 
c) analiz 
d) )    sintezləşdirici 
e) təhlil  

 

 

   118.Ekspert qarşısında qoyulmuş suallara verilən cavabların qeyd olunduğu hissə necə adlanır?   

a) giriş 
b) tədqiqat 
c) )   nəticə 
d) analiz 
e) təhlil  

 

 

   119.Nəticələrin necə xarakter daşıdığını müəyyənləşdirin.    

a) qeyri-məlum 
b) məlum 
c) birmənalı 
d) ikimənalı 
e) )    konkret 

 

 

120.   Ekspertin nəticələrinin geniş yayılmış növlərini göstərin.    

a) )    qəti və ehtimal 
b) ümumiləşdirici 
c) müəyyənləşdirici 
d) müşahidəedici 
e) abstrakt 

 

 

121.    Ekspertin nəticələrinin geniş yayılmış növlərini göstərin.     

a) )    birmənalı və alternativ  
b) ümumiləşdirici 
c) müəyyənləşdirici 
d) müşahidəedici 
e) abstrakt 



 

 

  122.  Ekspertin nəticələrinin geniş yayılmış növlərini göstərin.    

a) )    mümkün olan və həqiqi  
b) ümumiləşdirici 
c) müəyyənləşdirici 
d) müşahidəedici 
e) abstrakt 

 

 

  123.  Ekspertin nəticələrinin geniş yayılmış növlərini göstərin.     

a) )   şərti və şərtsiz  
b) ümumiləşdirici 
c) müəyyənləşdirici 
d) müşahidəedici 
e) abstrakt 

 

 

  124.  Ekspertin nəticələrinin geniş yayılmış növlərini göstərin.     

a) ümumiləşdirici 
b) müəyyənləşdirici 
c) müşahidəedici 
d) abstrakt 
e) )   təsdiqedici və inkaredici 

 

125.   Metroloji ekspertizanın kimlər tərəfindən aparıldığını göstərin    

a) metroloq 
b) texnoloq 
c) konstruktor 
d) )     istehsalat bölməsi mütəxəssisləri 
e) ekspertlər 

 

 

126.    Metroloji ekspertizanın kimlər tərəfindən aparıldığını göstərin.     

a) metroloq 



b) texnoloq 
c) konstruktor 
d) ekspertlər 
e) )  metroloji xidmət mütəxəssisləri 

 

 

127.    İstehsalat bölməsi mütəxəssisləri məhz bunu ekspertiza edir.Bu nədir?     

a) )    ölçülən parametrlərin həcmini 
b) ölçülən parametrlərin çəkisini 
c) ölçülən parametrlərin kütləsini 
d) ölçülən parametrlərin sayını  
e) ölçülən parametrlərin qabarit ölçülərini  

 

 

128.    İstehsalat bölməsi mütəxəssisləri məhz bunu ekspertiza edir.Bu nədir?    

a) )    ölçülən parametrlərin nomenklaturasını  
b) ölçülən parametrlərin çəkisini 
c) ölçülən parametrlərin kütləsini 
d) ölçülən parametrlərin sayını  
e) ölçülən parametrlərin qabarit ölçülərini  

 

 

 129.  İstehsalat bölməsi mütəxəssisləri məhz bunu ekspertiza edir.Bu nədir?    

a) )     ölçmə həddlərini  
b) ölçülən parametrlərin çəkisini 
c) ölçülən parametrlərin kütləsini 
d) ölçülən parametrlərin sayını  
e) ölçülən parametrlərin qabarit ölçülərini 

 

 

130.    İstehsalat bölməsi mütəxəssisləri məhz bunu ekspertiza edir.Bu nədir?    

a) )    təsiredici şəraiti  
b) ölçülən parametrlərin çəkisini 
c) ölçülən parametrlərin kütləsini 
d) ölçülən parametrlərin sayını  
e) ölçülən parametrlərin qabarit ölçülərini 



 

 

  131. Metroloji ekspertizanın daha səmərəli olduğu vaxtı göstərin.    

a) )    məhsulun işlənib hazırlanmasının ilk mərhələlərində 
b) məhsulun layihələndirilməsi mərhələsində 
c) istehsalata qoyulması mərhələsində 
d) istismar mərhələsində 
e) satış mərhələsində 

 

 

  132. Metroloji xidmət mütəxəssislərinin ekspertiza obyekti aşağıda verilənlərdən hansı ola bilər?     

a) )    ölçmələrin yerinə yetirilmə metodları 
b) təsiredici şərait 
c) ölçmə həddləri 
d) ölçmələr  
e) ölçülən parametrlərin nomenklaturası 

 

 

   133.Metroloji xidmət mütəxəssislərinin ekspertiza obyekti aşağıda verilənlərdən hansı ola bilər?     

a) ölçmələr 
b) təsiredici şərait 
c) ölçmə həddləri 
d) )   ölçmə vasitələrinin seçilməsi 
e) ölçülən parametrlərin nomenklaturası 

 

 

 134.  Çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamət üzrə aşağıdakı mütəxəssislərdən biri apara bilər.Həmin 
mütəxəssisi müəyyən edin.    

a) )     konstruktor 
b) norma nəzarətçi 
c) keyfiyyət üzrə mütəxəssis 
d) satış mütəxəssisi 
e) marketoloq 

 

 



  135. Çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamət üzrə aşağıdakı mütəxəssislərdən biri apara bilər.Həmin 
mütəxəssisi müəyyən edin.    

a) norma nəzarətçi 
b) keyfiyyət üzrə mütəxəssis 
c) satış mütəxəssisi 
d) marketoloq 
e) )     texnoloq 

 

 

 136.  Çox hallarda ekspertizanı hazırki istiqamət üzrə aşağıdakı mütəxəssislərdən biri apara bilər.Həmin 
mütəxəssisi müəyyən edin.     

a) norma nəzarətçi 
b) keyfiyyət üzrə mütəxəssis 
c) satış mütəxəssisi 
d) marketoloq 
e) )  metroloq 

 

 

   137.Hər iki halda ekspertizanı bir mütəxəssis apardıqda ekspertizanın səmərəliliyi belə dəyişir.Düzgün 
cavabı müəyyən et.    

a) artır 
b) azalır 
c) yüksəlir 
d) yaxşılaşır 
e) )   aşağı düşür 

 

 

  138. Ekspertiza zamanı daha çox səmərənin alındığı halı müəyyənləşdirin.     

a) )     ekspertizanı lazımi ixtisaslara və peşə hazırlığına malik mütəxəssis qrupları apardıqda  
b) ekspertizanı texnoloq apardıqda 
c) ekspertizanı metroloq apardıqda 
d) ekspertizanı istehsalat bölməsi mütəxəssisi apardıqda 
e) ekspertizanı metroloji xidmət mütəxəssisi apardıqda 

 

 

  139. Müəssisələrdə metroloji nəzarətin aşağıda göstərilən formalarından hansı istifadə olunur?    



a) )     müxtəlif 
b) bir sıra 
c) bir neçə 
d) bəzi  
e) istənilən qədər 

 

 

 140.  Metroloji norma nəzarətin təşkil olunduğu yeri müəyyənləşdirin.   

a) )   konstruktor şöbəsində 
b) keyfiyyətə nəzarət şöbəsində 
c) hazırlıq sexində 
d) qablaşdırmada sahədə 
e) nəqletmədə 

 

 

   141. Metroloji norma nəzarətin təşkil olunduğu yeri müəyyənləşdirin.    

a) )    texnoloji şöbədə  
b) keyfiyyətə nəzarət şöbəsində 
c) hazırlıq sexində 
d) qablaşdırmada sahədə 
e) nəqletmədə 

 

 

142.    Metroloji norma nəzarətin təşkil olunduğu yeri müəyyənləşdirin.     

a) )     bütövlükdə müəssisədə 
b) keyfiyyətə nəzarət şöbəsində 
c) hazırlıq sexində 
d) qablaşdırmada sahədə 
e) nəqletmədə 

 

 

 143.   Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.     

a) )     məmulatların işlənib hazırlanmasına sifarişlər  
b) standartlar 
c) müddəalar 



d) aktlar  
e) proqramlar  

 

 

 144.  Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.    

a) )    ölçmə vasitələrinin alınmasına sifarişlər  
b) standartlar 
c) müddəalar 
d) aktlar  
e) proqramlar  

 

 

 145.  Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.    

a) )   texniki şərtlər  
b) standartlar 
c) müddəalar 
d) aktlar  
e) proqramlar  

 

 

 146.  Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.    

a) )     texniki tapşırıqlar  
b) standartlar 
c) müddəalar 
d) aktlar  
e) proqramlar  

 

 

 147.  Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.    

a) standartlar 
b) müddəalar 
c) aktlar  



d) proqramlar  
e) )    texniki layihələr  

 

 

148.   Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.     

a) )   eskizləri 
b) layihələri 
c) çertyojları 
d) ülgüləri 
e) konstruksiyaları 

 

 

 149.  Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.     

a) ) sınaq proqramlarını 
b) layihələri 
c) çertyojları 
d) ülgüləri 
e) konstruksiyaları 

 

 

  150. Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.     

a) )    sınaq metodikalarını 
b) layihələri 
c) çertyojları 
d) ülgüləri 
e) konstruksiyaları 

 

 

151.   Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.     

a) )    parametrlərin ölçülmə (nəzarət) metodikalarını 
b) layihələri 
c) çertyojları 



d) ülgüləri 
e) konstruksiyaları 

 

 

152.   Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini 
tapmış olsun. Aid olunanını seçin.    

a) layihələri 
b) çertyojları 
c) ülgüləri 
d) konstruksiyaları 
e) )     standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin yaradılması üçün texniki  

 

 

 153.  Metroloji ekspertiza zamanı nə müəyyən olunmur?  

a) )  ölçü cihazının sazlığı  
b) ölçülən parametrlərin nomenklaturasının əməyin mühafisəsi, ətraf mühitin qorunması, əməyin 

təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən kifayətolub-olmaması  
c) sənəddə ölçmə vasitələrinin dəqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tələblərin tam və düzgün 

olması 
d) təklif edilmiş ölçmə vasitələrinin oxşar (anoloji) vasitələrlə əvəz olunmasının mümkünlüyü 
e) fiziki kəmiyyətlərin terminlərinin, adlarının və işarələrinin düzgün tətbiq olunması  

 

 

 154.  Metroloji ekspertiza zamanı nə müəyyən olunmur?  

a) məmulatın ölçülən parametrlərinin seçilmiş nomenklaturasının kifayətlilik və iqtisadi 
səmərəlilik nöqteyi-nəzərdən məqsədəuyğunluğu  

b) )    sınaqdan keçirilən məmulatın keyfiyyəti  
c) sənəddə ölçmə vasitələrinin dəqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tələblərin tam və düzgün 

olması 
d) təklif edilmiş ölçmə vasitələrinin oxşar (anoloji) vasitələrlə əvəz olunmasının mümkünlüyü 
e) fiziki kəmiyyətlərin terminlərinin, adlarının və işarələrinin düzgün tətbiq olunması  

 

 

 155.  Metroloji ekspertiza zamanı nə müəyyən olunmur?    

a) məmulatın ölçülən parametrlərinin seçilmiş nomenklaturasınınkifayətlilik və iqtisadi səmərəlilik 
nöqteyi-nəzərdən məqsədəuyğunluğu  



b) ölçülən parametrlərin nomenklaturasının əməyin mühafisəsi, ətraf mühitin qorunması, əməyin 
təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən kifayət olub-olmaması  

c) )   ölçü cihazlarının göstərişləri 
d) təklif edilmiş ölçmə vasitələrinin oxşar (anoloji) vasitələrlə əvəz olunmasının mümkünlüyü 
e) fiziki kəmiyyətlərin terminlərinin, adlarının və işarələrinin düzgün tətbiq olunması  

 

 

156.   Bu texniki sənədlərin ekspertizası texniki tapşırığın razılaşdırılması və dövlət qəbul sınaqlarının 
proqramının təsdiq olunması zamanı aparılır.Bu texniki sənədlər necə adlanır?     

a) ölçmə vasitələrinə aid texniki sənədlər 
b) standartların layihələri 
c) normativ – texniki sənədlər 
d) )   ölçmə vasitələrinə aid texniki sənədlər və standart layihələr 
e) texniki şərtlər 

 

 

 157.  Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspertizanın əsas məqsədlərinə aid deyildir?     

a) )     normaların müəyyən edilməsi 
b) tələb olunan dəqiqliyin təmin edilməsi 
c) ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
d) ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azaldılması  
e) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama 

vasitələrinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması (atesstasiyası) üzrə normativ-texniki sənədlərin 
eyni vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi 

 

 

   158.Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspertizanın əsas məqsədlərinə aid deyildir?    

a) ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi 
b) )    ölçməni aparan şəxsin əhval-ruhiyyəsi 
c) ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
d) ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azaldılması  
e) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama 

vasitələrinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması (atesstasiyası) üzrə normativ-texniki sənədlərin 
eyni vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi 

 

 



  159. Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspertizanın əsas məqsədlərinə aid deyildir?    

a)  ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi 
b) tələb olunan dəqiqliyin təmin edilməsi 
c) )    təchizatın normallığı 
d) ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azaldılması  
e) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama 

vasitələrinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması atesstasiyası) üzrə normativ-texniki sənədlərin 
eyni vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi 

 

 

160.   Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspertizanın əsas məqsədlərinə aid deyildir?     

a) ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi 
b) tələb olunan dəqiqliyin təmin edilməsi 
c) ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
d) )     ölçmə vasitələrinin hazırlanmasına sərf olunan vaxt  
e) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama 

vasitələrinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması (atesstasiyası) üzrə normativ-texniki sənədlərin 
eyni vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi 

 

 

161.   Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspertizanın əsas məqsədlərinə aid deyildir?    

a) ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi 
b) tələb olunan dəqiqliyin təmin edilməsi 
c) ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi 
d) ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azaldılması  
e) )     ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması 

 

 

 162.  Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?   

a) )      müşahidələrin səlisliyi 
b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) texniki tapşırığın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ- texniki sənədlərə uyğun 
olması 



d) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması 
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması 

 

 

   163.Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?   

a) texniki tapşırığın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu 
b) )          ölçmə vasitələrinin dəqiqlik normaları  
c) texniki tapşırığın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ- texniki sənədlərə uyğun 

olması 
d) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması 
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığıvə bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması  

 

 

 164.  Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?    

a) texniki tapşırığın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu 
b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) ölçü avadanlıqlarının attestasiyası 
d) )           yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması  
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması  

 

 

   165.Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?  

a) texniki tapşırığın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu 
b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) texniki tapşırığın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ- texniki sənədlərə uyğun 
olması 

d) )        ölçmə metodları 
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması 



 

 

166.   Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?    

a) texniki tapşırığın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu 
b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) texniki tapşırığın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ-texniki sənədlərə uyğun 
olması 

d) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması 
e) )            ekspertin kvalifikasiyası 

 

 

  167. Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?    

a) )           ölçmənin aparılma şəraiti  
b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) texniki tapşırığın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ- texniki sənədlərə uyğun 
olması 

d) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması 
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması 

 

 

168.   Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?     

a) ölçmə vasitəsinin zavoddan buraxılması zamanı və istismarı prosesində metroloji təminatının 
mümkünlüyü  

b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 
cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) )            texniki tapşırığın razılaşdırılması 
d) yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uyğun olması  
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması 

 



 

169.   Texniki tapşırığın ekspertizasında nələr müəyyən edilmir?     

a) ölçmə vasitəsinin zavoddan buraxılması zamanı və istismarı prosesində metroloji təminatının 
mümkünlüyü  

b) texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 
cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırmavə unifikasiya səviyyəsinə, qabarit 
ölçülərə, istismar şəraitlərinə, etibarlılığına, texnolojululuğuna, estetik və erqonomik 
göstəricilərə, patent təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.  

c) texniki tapşırığda istifadə edilən fiziki kəmiyyət vahidlərinin və terminlərin mövcud standartlara 
uyğun olması 

d) )              ölçmə vasitələrinin qeydiyyatının olması 
e) normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallığı və bu 

xarakteristikaların mövcud standartlara uyğun olması 

 

 

 170.  Dövlət qəbul sınağı və ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı nələr müəyyən 
edilmir?     

a) )             məhsulun inteqral göstəriciləri  
b) etibarlılıq səviyyəsinin kifayət qədər olmasının qiymətləndirilməsi 
c) hazırlayıcı müəssisədə (zavodda) və istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi 
d) yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin elmi-texniki səviyyəsinin ən yaxşı yerli və xarici analoqlar ilə 

müqayisədə qiymətləndirilməsi 
e) istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

 

 

 171. Dövlət qəbul sınağı və ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı nələr müəyyən 
edilmir?    

a) texniki tapşırığın, texniki şərtlərin, texniki səviyyə kartlarının, texniki izahatın, yoxlama üzrə 
normativ-texniki sənədlərin, dövlət sınaq proqramlarının, ilkin sınaq materiallarının və 
etibarlılığa aid materialların metroloji ekspertizası  

b) )                sazlamanın effektliliyi 
c) hazırlayıcı müəssisədə (zavodda) və istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi 
d) yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin elmi-texniki səviyyəsinin ən yaxşı yerli və xarici analoqlar ilə 

müqayisədə qiymətləndirilməsi 
e) istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

 

 



 172.  Dövlət qəbul sınağı və ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı nələr müəyyən 
edilmir?     

a) tapşırığın, texniki şərtlərin, texniki səviyyə kartlarının, texniki izahatın, yoxlama üzrə normativ-
texniki sənədlərin, dövlət sınaq proqramlarının, ilkin sınaq materiallarının və etibarlılığa aid 
materialların metroloji ekspertizası  

b) etibarlılıq səviyyəsinin kifayət qədər olmasının qiymətləndirilməsi 
c) )                  məhsulun təyinat göstəriciləri 
d) yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin elmi-texniki səviyyəsinin ən yaxşı yerli və xarici analoqlar ilə 

müqayisədə qiymətləndirilməsi 
e) istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

 

 

 173.  Dövlət qəbul sınağı və ya metroloji attestasiya proqramının ekspertizası zamanı nələr müəyyən 
edilmir?     

a) texniki tapşırığın, texniki şərtlərin, texniki səviyyə kartlarının, texniki izahatın, yoxlama üzrə 
normativ-texniki sənədlərin, dövlət sınaq proqramlarının, ilkin sınaq materiallarının və 
etibarlılığa aid materialların metroloji ekspertizası  

b) etibarlılıq səviyyəsinin kifayət qədər olmasının qiymətləndirilməsi 
c) hazırlayıcı müəssisədə (zavodda) metroloji təminatın səviyyəsinin müəyyən edilməsi 
d) )             məhsulun estetik göstəriciləri 
e) istehsalatda (istismar prosesində) metroloji təminatın səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

 

 

 

 

 174.  Müəssisədə metroloji ekspertiza aparan mühəndis-metroloq hansı sənədlərin müddəalarını əsas 
götürməlidir?     

a) texniki şərtlərin 
b) dövlət standartlarının 
c) beynəlxalq standartların 
d) dövlətlərarası standartların 
e) )              standartların və digər normativ-texniki sənədlərin 

 

 

   175.Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?     

a) )             məhsula aid olan texniki tələbləri özündə birləşdirən bütün növ standartların layihələri  
b) texniki şərtlər 



c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

  176. Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?     

a) )             ölçmə dəqiqlik normaları  
b) texniki şərtlər 
c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

 177.   Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?    

a) )          ölçmə metodları  
b) texniki şərtlər 
c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

 178.   Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?    

a) )   ölçmə vasitələri  
b) texniki şərtlər 
c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

  179.  Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?    

a) texniki şərtlər 
b) keyfiyyət kartaları  
c) kəmiyyət kartaları  
d) sınaqların proqramları 
e) )       digər metroloji tələbləri və qaydaları təyin edən standartların layihələri 

 



 

  180.  Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?    

a) )             fiziki konstantlar  
b) texniki şərtlər 
c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

 181.   Hansı sənədlər metroloji ekspertiza keçməlidir?    

a) texniki şərtlər  
b) )       maddə və materialların xassələri haqqında məlumatları özündə birləşdirən standartların 

layihələri  
c) keyfiyyət kartaları  
d) kəmiyyət kartaları  
e) sınaqların proqramları 

 

 

 182.  Metroloji ekspertizanın nəticəsinin standart layihəsinə verilən rəydə standartlaşdırma obyektinin 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nə göstərilmir?    

a) )         sazlamanın elementləri 
b) ölçmələrin texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış dəqiqlik normalarının olmasının 

müəyyən edilməsi 
c) nəzarət metodu və vasitələrinə, ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikasınaaid tələblərin tam və 

düzgün olmasının müəyyən edilməsi  
d) standartlaşdırılan obyektin işlənib hazırlanması,istehsalı,sınağı,istismarı və təmiri prosesində 

parametrlərə nəzarət zamanı lazımi dəqiqliklə ölçmələrin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi 
e) ölçmə metodikalarının seçilməsinin, standart və ya attestasiya olunmuş metodikaların tətbiqinin 

düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi  

 

 

  183. Metroloji ekspertizanın nəticəsinin standart layihəsinə verilən rəydə standartlaşdırma obyektinin 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nə göstərilmir?    

a) məhsulun keyfiyyətinə, texnoloji proseslərin rejimlərinə nəzarət zamanı ölçülən parametrlərin 
nomenklaturasının optimallığının təyin edilməsi 

b) )        ölçmə mexanizmi 
c) nəzarət metodu və vasitələrinə,ö lçmələrin yerinə yetirilmə metodikasına aid tələblərin tam və 

düzgün olmasının müəyyən edilməsi  



d) standartlaşdırılan obyektin işlənib hazırlanması,istehsalı,sınağı,istismarı və təmiri prosesində 
parametrlərə nəzarət zamanı lazımi dəqiqliklə ölçmələrin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi 

e) ölçmə metodikalarının seçilməsinin, standart və ya attestasiya olunmuş metodikaların tətbiqinin 
düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi  

 

 

 184.   Metroloji ekspertizanın nəticəsinin standart layihəsinə verilən rəydə standartlaşdırma obyektinin 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nə göstərilmir?    

a) məhsulun keyfiyyətinə, texnoloji proseslərin rejimlərinə nəzarət zamanı ölçülən parametrlərin 
nomenklaturasının optimallığının təyin edilməsi 

b) ölçmələrin texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış dəqiqlik normalarının olmasının 
müəyyən edilməsi 

c) )     ölçmələrin dəqiqliyi  
d) standartlaşdırılan obyektin işlənib hazırlanması,istehsalı,sınağı,istismarı və təmiri prosesində 

parametrlərə nəzarət zamanı lazımi dəqiqliklə ölçmələrin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi 
e) ölçmə metodikalarının seçilməsinin, standart və ya attestasiya olunmuş metodikaların tətbiqinin 

düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi  

 

 

   185. Metroloji ekspertizanın nəticəsinin standart layihəsinə verilən rəydə standartlaşdırma obyektinin 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nə göstərilmir? [Yeni sual  

a) məhsulun keyfiyyətinə, texnoloji proseslərin rejimlərinə nəzarət zamanı ölçülən parametrlərin 
nomenklaturasının optimallığının təyin edilməsi 

b) ölçmələrin texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış dəqiqlik normalarının olmasının 
müəyyən edilməsi 

c) nəzarət metodu və vasitələrinə, ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikasına aid tələblərin tam və 
düzgün olmasının müəyyən edilməsi  

d) )          məhsulun keyfiyyət göstəriciləri 
e) ölçmə metodikalarının seçilməsinin, standart və ya attestasiya olunmuş metodikaların tətbiqinin 

düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi  

 

 

186.    Normativ – texniki sənədlərin metroloji ekspertizasını aparan mütəxəssislərə kim metodiki 
rəhbərlik edir?     

a) )      müəssisənin baş metroloqu 
b) müəssisənin baş mühəndisi 
c) istehsal bölməsinin mütəxəssisi 
d) müəssisə metroloji xidmətinin mütəxəssisi 
e) ərazi metroloji xidmət orqanının nümayəndəsi 



 

 

187.    Ekspertiza kim tərəfindən aparıla bilər?    

a) müəssisənin baş metroloqu 
b) )        mühəndis-metroloq 
c) istehsal bölməsinin mütəxəssisi 
d) müəssisə metroloji xidmətinin mütəxəssisi 
e) ərazi metroloji xidmət orqanının nümayəndəsi 

 

 

188.    Ekspertizanı aparan mühəndis-metroloq nələri bilmiyə bilər?   

a) )       məhsulun sifarişçisinin kimliyini  
b) ölçmələrin dəqiqlik normalarını və aparılma qaydalarını müəyyən edən mövcud standartları, 

əsasnamələri, təlimatları və digər normativ-texniki sənədləri 
c) buraxılan məhsula nəzarətin müasir metodlarını 
d) analoji məhsulların yeni nəzarət metod və vasitələrinin işlənib hazırlanması üzrə yerli və xarici 

ölkə mütəxəssislərinin qabaqcıl iş təcrübəsini 
e) istehsalatın iqtisadiyyatının və təşkilinin əsaslarını 

 

 

189.    Ekspertizanı aparan mühəndis-metroloq nələri bilmiyə bilər?   

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin konstruksiyasını, iş prinsipini və istismar şəraitini  
b) )        ekspertizanın başa çatması müddətini 
c) buraxılan məhsula nəzarətin müasir metodlarını 
d) analoji məhsulların yeni nəzarət metod və vasitələrinin işlənib hazırlanması üzrə yerli və xarici 

ölkə mütəxəssislərinin qabaqcıl iş təcrübəsini 
e) istehsalatın iqtisadiyyatının və təşkilinin əsaslarını 

 

 

190.    Ekspertizanı aparan mühəndis-metroloq nələri bilmiyə bilər?    

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin konstruksiyasını, iş prinsipini və istismar şəraitini  
b) ölçmələrin dəqiqlik normalarını və aparılma qaydalarını müəyyən edən mövcud standartları, 

əsasnamələri, təlimatları və digər normativ-texniki sənədləri 
c) )         ölçüləcək parametrlərin xüsusiyyətlərini 
d) analoji məhsulların yeni nəzarət metod və vasitələrinin işlənib hazırlanması üzrə yerli və xarici 

ölkə mütəxəssislərinin qabaqcıl iş təcrübəsini 
e) istehsalatın iqtisadiyyatının və təşkilinin əsaslarını 



 

 

191.    Ekspertizanı aparan mühəndis-metroloq nələri bilmiyə bilər?   

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin konstruksiyasını, iş prinsipini və istismar şəraitini  
b) ölçmələrin dəqiqlik normalarını və aparılma qaydalarını müəyyən edən mövcud standartları, 

əsasnamələri, təlimatları və digər normativ-texniki sənədləri 
c) buraxılan məhsula nəzarətin müasir metodlarını 
d) )  məhsulun tədavülü haqqında məlumatları 
e) istehsalatın iqtisadiyyatının və təşkilinin əsaslarını 

 

 

192.   Ekspertizanı aparan mühəndis-metroloq nələri bilməlidir?   

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin konstruksiyasını, iş prinsipini və istismar şəraitini  
b) ölçmələrin dəqiqlik normalarını və aparılma qaydalarını müəyyən edən mövcud standartları, 

əsasnamələri, təlimatları və digər normativ-texniki sənədləri 
c) buraxılan məhsula nəzarətin müasir metodlarını 
d) analoji məhsulların yeni nəzarət metod və vasitələrinin işlənib hazırlanması üzrə yerli və xarici 

ölkə mütəxəssislərinin qabaqcıl iş təcrübəsini 
e) )         səmərəlilik dərəcəsini 

 

 

 193.  Mühəndis-metroloq nələri yerinə yetirmiyə bilər?   

a) )     seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin konstruksiyalaşdırılmasını 
b) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradları və ölçmə metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə 

təklifləri müəyyən olunmuş qaydada tərtib etməlidir  
c) xətaların təhlilini, onların xarakterik əlamətlərinə görə sinifləşdirilməsi və gələcəkdə metroloji 

xarakterli xətaların qarşısını almaq üçün iradların və təkliflərin uçotunu aparmalıdır 
d) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi nəticəsində baş vermiş 

zayın aşkar eedilməsində və onun aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak 
etməlidir 

e) istehsalatda tətbiq olunan ölçmə və nəzarət vasitələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə onların 
istismar xassələrini öyrənməlidir 

 

 

  194.  Mühəndis-metroloq nələri yerinə yetirmiyə bilər?    

a) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğunu yoxlamalıdır 
b) )       buraxılan məhsula nəzarət işini  



c) xətaların təhlilini, onların xarakterik əlamətlərinə görə sinifləşdirilməsi və gələcəkdə metroloji 
xarakterli xətaların qarşısını almaq üçün iradların və təkliflərin uçotunu aparmalıdır 

d) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi nəticəsində baş vermiş 
zayın aşkar eedilməsində və onun aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak 
etməlidir 

e) istehsalatda tətbiq olunan ölçmə və nəzarət vasitələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə onların 
istismar xassələrini öyrənməlidir 

 

 

195.    Mühəndis-metroloq nələri yerinə yetirmiyə bilər?    

a) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğunu yoxlamalıdır 
b) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradları və ölçmə metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə 

təklifləri müəyyən olunmuş qaydada tərtib etməlidir  
c) )           istehsalatın iqtisadiyyatını 
d) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi nəticəsində baş vermiş 

zayın aşkar eedilməsində və onun aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak 
etməlidir 

e) istehsalatda tətbiq olunan ölçmə və nəzarət vasitələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə onların 
istismar xassələrini öyrənməlidir 

 

 

 196.   Mühəndis-metroloq nələri yerinə yetirmiyə bilər?    

a) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğunu yoxlamalıdır 
b) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradları və ölçmə metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə 

təklifləri müəyyən olunmuş qaydada tərtib etməlidir  
c) xətaların təhlilini, onların xarakterik əlamətlərinə görə sinifləşdirilməsi və gələcəkdə metroloji 

xarakterli xətaların qarşısını almaq üçün iradların və təkliflərin uçotunu aparmalıdır 
d) )        istehsalın təşkili işini 
e) istehsalatda tətbiq olunan ölçmə və nəzarət vasitələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə onların 

istismar xassələrini öyrənməlidir 

 

 

197.   Mühəndis-metroloq nələri yerinə yetirmiyə bilər?    

a) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğunu yoxlamalıdır 
b) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradları və ölçmə metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə 

təklifləri müəyyən olunmuş qaydada tərtib etməlidir  
c) xətaların təhlilini, onların xarakterik əlamətlərinə görə sinifləşdirilməsi və gələcəkdə metroloji 

xarakterli xətaların qarşısını almaq üçün iradların və təkliflərin uçotunu aparmalıdır 



d) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metod və vasitələrinin tətbiqi nəticəsində baş vermiş 
zayın aşkar eedilməsində və onun aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak 
etməlidir 

e) )         buraxılan məhsulların uçotunu 

 

 

  198. Ekspert metroloji ekspertizanın həyata keçirilməsi zamanı sənədi işləyənlə eyni səviyyədə aşağıda 
göstərilənlər üzrə şəxsi məsuliyyət daşıyır:    

a) )        ölçmə dəqiqliyini təmin edən ölçmə vasitələrinin düzgün seçilməsi üçün  
b) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğu üçün 
c) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradlar üçün  
d) xətaların düzgün təhlili üçün  
e) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metodları üçün  

 

 

199.   Ekspert metroloji ekspertizanın həyata keçirilməsi zamanı sənədi işləyənlə eyni səviyyədə aşağıda 
göstərilənlər üzrə şəxsi məsuliyyət daşıyır:    

a) )      metroloji ekspertiza üzrə edilmiş irad və təkliflərin düzgün və texniki cəhətdən əsaslı olması 
üçün 

b) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğu üçün 
c) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradlar üçün  
d) xətaların düzgün təhlili üçün  
e) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metodları üçün  

 

 

200.   Ekspert metroloji ekspertizanın həyata keçirilməsi zamanı sənədi işləyənlə eyni səviyyədə aşağıda 
göstərilənlər üzrə şəxsi məsuliyyət daşıyır:   

a) işlənən sənədlərin standartların tələblərinə uyğunluğu üçün 
b) yoxlanılmış sənəd üzrə əsaslandırılmış iradlar üçün  
c) xətaların düzgün təhlili üçün  
d) lazımi dəqiqliyi təmin etməyən ölçmə metodları üçün  
e) )        layihələndirmə praktikasında ən mütərəqqi və yüksək dəqiqlikli nəzarət metod və 

vasitələrinin tətbiqi üçün 

 

 

 



 201.  Ölçmələrin ümumi dəqiqliyi nə ilə təyin edilir?    

a) onların yerinə yetirilmə vasitələri ilə 
b) onların yerinə yetirilmə üsulları ilə 
c) ) onların yerinə yetirilmə metodikaları ilə 
d) onların yerinə yetirilmə qaydaları ilə 
e) onları yerinə yetirən mütəxəssisin peşə hazırlığı ilə 

 

 

202.   Ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikası dedikdə nə başa düşülür?    

a) ) metodların məcmuu 
b) yoxlamaların məcmuu 
c) sınaqların məcmuu 
d) müşahidələrin məcmuu 
e) tədqiqat işlərinin məcmuu 

 

 

203.   Ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikası dedikdə nə başa düşülür?   

a) )     ölçmə vasitələrinin məcmuu 
b) yoxlamaların məcmuu 
c) sınaqların məcmuu 
d) müşahidələrin məcmuu 
e) tədqiqat işlərinin məcmuu 

 

 

204.    Ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikası dedikdə nə başa düşülür?    

a) )       ölçmə əməliyyatının məcmuu 
b) yoxlamaların məcmuu  
c) sınaqların məcmuu 
d) müşahidələrin məcmuu 
e) tədqiqat işlərinin məcmuu  

 

 

205.   Ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikası dedikdə nə başa düşülür? 

a) yoxlamaların məcmuu  
b) sınaqların məcmuu 
c) müşahidələrin məcmuu 



d) tədqiqat işlərinin məcmuu  
e) )    ölçmə nəticələrinin işlənmə qaydalarının məcmuu 

 

 

 206.   Xətaların əsas hissəsi hansı səbəbdən yaranır?    

a) ölçmə vasitələrinin mükəmməl olmamasından 
b) ölçmə üsullarının mükəmməl olmamasından 
c) ölçmə vasitələrinin xətalarından 
d) ölçməni yerinə yetirən şəxsin hazırlıqsızlığından 
e) )        ölçmə metodlarının mükəmməl olmamasından 

 

 

207.   Ölçmələrin dəqiqiliyi nədən asılıdır?     

a) )     tətbiq olunan ölçmə vasitəsinin dəqiqliyindən 
b) ölçmənin növündən 
c) ölçmənin xüsusiyyətindən 
d) ölçmə vasitəsinin göstərişindən 
e) ölçülən obyektinin xüsusiyyətindən  

 

 

208.   Ölçmələrin dəqiqiliyi nədən asılıdır?     

a) )        ölçmə metodunun dəqiqliyindən 
b) ölçmənin növündən 
c) ölçmənin xüsusiyyətindən 
d) ölçmə vasitəsinin göstərişindən 
e) ölçülən obyektinin xüsusiyyətindən  

 

 

 209.  Ölçmələrin dəqiqiliyi nədən asılıdır?     

a) )      xarici faktorların təsirindən 
b) ölçmənin növündən 
c) ölçmənin xüsusiyyətindən 
d) ölçmə vasitəsinin göstərişindən 
e) ölçülən obyektin xüsusiyyətindən  

 



 

 210.  Ölçmələrin dəqiqliyinə hansı amillər təsir göstərir?    

a) )     xarici faktorların təsiri 
b) ölçmənin növü 
c) ölçmənin xüsusiyyəti 
d) ölçmə vasitəsinin göstərişi 
e) ölçülən obyektin xüsusiyyəti 

 

 

211.    Ölçmələrin dəqiqliyinə hansı amillər təsir göstərir?   

a) ölçmənin növü 
b) ölçmənin xüsusiyyəti 
c) ölçmə vasitəsinin göstərişi 
d) ölçülən obyektin xüsusiyyəti 
e) )      ölçmə vasitəsinin ölçməyə hazırlanması 

 

 

 

 212.  Ölçmələrin dəqiqliyinə hansı amillər təsir göstərir?   

a) ölçmənin növü 
b) ölçmənin xüsusiyyəti 
c) ölçmə vasitəsinin göstərişi 
d) ölçülən obyektin xüsusiyyəti 
e) )    ölçülən obyektin ölçməyə hazırlanması 

 

 

  213. Müəssisədə ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün hansı qayda qoyulmalıdır? 

a) )       mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq bütün ölçmələr attestasiya olunmuş metodikalar üzrə 
aparılmalıdır  

b) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin miqdarını artırmalı 
c) xüsusi təyinatlı standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrini yaratmalı 
d) xaricdə istehsal olunan ölçmə vasitələrini əldə etməli 
e) ölçmə vasitələrinin etibarlılığını yaxşılaşdırmalı 

 

 



 214.   Müəssisədə ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün hansı qayda qoyulmalıdır?     

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin miqdarını artırmalı 
b) xüsusi təyinatlı standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrini yaratmalı 
c) xaricdə istehsal olunan ölçmə vasitələrini əldə etməli 
d) ölçmə vasitələrinin etibarlılığını yaxşılaşdırmalı  
e) )    mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq bütün ölçmələr standartlaşdırılmış metodikalar üzrə 

aparılmalıdır  

 

 

  215. Müəssisədə ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün hansı qayda qoyulmalıdır?     

a) seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin miqdarını artırmalı 
b) xüsusi təyinatlı standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrini yaratmalı 
c) xaricdə istehsal olunan ölçmə vasitələrini əldə etməli 
d) ölçmə vasitələrinin etibarlılığını yaxşılaşdırmalı  
e) )   ölçmə metodikalarının yaradılması planlaşdırılmalıdır 

 

 

 

216.    Ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı sisteminin əsas müddəaları aşağıdakılardır:    

a) )      yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin etibarlılıq, təmirəyararlılıq, estetik və erqonomik 
göstəricilərinin ekspertizası 

b) ölçmə vasitəsinin öz tipinə uyğunluğunun yoxlanması 
c) texniki sənədlərdəki tələblərə cavab verməsi 
d) onların xalq təsərrüfatının tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
e) müasir texniki səviyyəyə uyğunluğunun müəyyənləşdiril 

 

 

  217.  Ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı sisteminin əsas müddəaları aşağıdakılardır:    ölçmə vasitəsinin  

a) öz tipinə uyğunluğunun yoxlanması 
b) texniki sənədlərdəki tələblərə cavab verməsi 
c) onların xalq təsərrüfatının tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
d) müasir texniki səviyyəyə uyğunluğunun müəyyənləşdiril 
e) )   seriyalı buraxılan ölçmə vasitələrinin istehsal keyfiyyətinə və metroloji təminatına yeni 

vasitələrin istehsala qoyulmasına və mənəvi köhnəlmiş nümunələrin istehsaldan çıxarılmasına 
nəzarət  

 



 

  218.  Aşağıda göstərilən təşkilatlardan hansı dövlət sınağını aparır?    

a) )        Azərdövlətstandartın metrologiya institutu 
b) dövlət standartlaşdırma müəssisələri 
c) idarə metroloji xidmət təşkilatları 
d) elmi-tədqiqat müəssisələri 
e) təcrübi-konstruktor büroları 

 

 

219.   Aşağıda göstərilən təşkilatlardan hansı dövlət sınağını aparır?    

a) dövlət standartlaşdırma müəssisələri 
b) idarə metroloji xidmət təşkilatları 
c) elmi-tədqiqat müəssisələri 
d) təcrübi-konstruktor büroları 
e) )       Azərdövlətstandartın ərazi orqanları 

 

 

220.    Aşağıda göstərilən təşkilatlardan hansı dövlət sınağını aparır?     

a) dövlət standartlaşdırma müəssisələri 
b) idarə metroloji xidmət təşkilatları 
c) elmi-tədqiqat müəssisələri 
d) təcrübi-konstruktor büroları 
e) )    ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı üzrə baş təşkilatlar 

 

 

 221.   Aşağıda göstərilən təşkilatlardan hansı dövlət sınağını aparır?     

a) dövlət standartlaşdırma müəssisələri 
b) idarə metroloji xidmət təşkilatları 
c) elmi-tədqiqat müəssisələri 
d) təcrübi-konstruktor büroları 
e) )     nazirliklərin metroloji xidmət üzrə baş (baza) təşkilatları 

 

 

222.    Bu sınaqların təşkili və aparılması Azərdövlətstandart tərəfindən həyata keçirilir.Bu sınaqlar necə 
adlanır?     



a) vaxtaşırı sınaqlar 
b) ixtisaslılıq sınaqları 
c) sertifikatlaşdırma sınaqları 
d) ) dövlət qəbul sınaqları 
e) dövrü sınaqlar 

 

 

223.    Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?   

a) )     sınağın aparılma qaydalarını təsdiq etməlidir 
b) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 

yoxlamalıdır  
c) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
e) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 

 

 

 224.  Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?    

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )      sınağın aparılma metodlarını təsdiq etməlidir 

 

 

225.    Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )   dövlət qəbul sınaqlarının aparılması üzrə dövlət komissiyalarının tərkibini razılaşdırmalıdır  

 

 



226.    Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )        yoxlama metod və vasitələrini müəyyən edən normativ-texniki sənədləri təsdiq etməlidir 

 

 

  227.Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?   

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )       ölçmə vasitələrinin seriyalı buraxılmasına icazə verməlidir 

 

 

228.   Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) )          ölçmə vasitələrinin dövriyyəyə buraxılmasına icazə verməlidir 
b) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 

yoxlamalıdır  
c) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
e) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 

 

 

   229.Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığının 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )        ölçmə vasitələrinin tətbiqinə icazə verməlidir 



 

 

 230.  Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığını 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )       Dövlət Reyestrini aparmalıdır 

 

 

 231.  Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığını 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )       ölçmə vasitələrinin partiyalarla xaricdən gətirilməsinə razılıq verməlidir  

 

 

232.   Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığını 
yoxlamalıdır  

b) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
c) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 
e) )   ölkədə tətbiq olunmasına razılıq verməlidir  

 

 

233.   Dövlət qəbul sınaqlarını təşkil etmək və aparmaq üçün Azərdövlətstandart hansı işləri yerinə 
yetirməlidir?     

a) )         texniki tələblərə uyğun olmayan ölçmə vasitələrinin dövriyyəyə buraxılmasını qadağan 
etməlidir 



b) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin metroloji cəhətdən istifadəyə yararlılığını 
yoxlamalıdır  

c) metroloji attestasiyanın nəticəsi üzrə texniki sənədləri korrektə etməlidir 
d) nümunəvi ölçmə vasitələrini dəqiqliklərinə görə dərəcələrə bölməlidir 
e) nümunəvi ölçmə vasitələrinin təyinatını müəyyən etməlidir 

 

 

   234.Metrologiya institutu hansı işləri yerinə yetirir?    

a) )        ölçmə vasitələrinin yoxlama metodlarını işləyib hazılayır 
b) texniki tapşırığın tərtibi 
c) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
d) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
e) standart nümunələrin attestasiyasını 

 

 

235.   Metrologiya institutu hansı işləri yerinə yetirir?     

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını 
e) )        ölçmə vasitələrinin yoxlama vasitələrini işləyib hazılayır 

 

 

236.   Metrologiya institutu hansı işləri yerinə yetirir?     

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını 
e) )    dövlət qəbul sınağını aparır 

 

 

 237.  Metrologiya institutu hansı işləri yerinə yetirir?     

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını 



e) )     sınaqdan keçmiş ölçmə vasitələrinin Dövlət reyestrinə salınmasını təmin edir 

 

 

 

   238.Metrologiya institutu hansı işləri yerinə yetirir?     

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını 
e) )     dövlət sınaqlarının aparılması üçün lazım olan nümunəvi ölçmə vasitələrinin metroloji 

attestasiyasını həyata keçirir 

 

 

239.   Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını 
e) )  ölçmə vasitələrinin dövlət sınaqlarının aparılması işlərinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir 

 

 

 240.  Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )      dövlət sınaqlarını aparmaq üçün lazım olan ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyasını 

aparır 

 

 

   241.Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )     dövlət qəbulu sınaqlarını aparır 



 

 

242.   Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )       dövlət nəzarəti sınaqlarını aparır 

 

 

243.   Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?   

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )       istehsalçı müəssisəyə 5 ilə qədər müddətə ölçmə vasitələrinin seriyalı istehsalına hüquq 

verən vəsiqə verir 

 

 

 244.  Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) )         istehsalçı müəssisəyə 5 ilə qədər müddətə ölçmə vasitələrinin seriyalı istehsalına və 
dövriyyəyə buraxılmasına hüquq verən vəsiqə verir 

b) texniki tapşırığın tərtibi 
c) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
d) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
e) standart nümunələrin attestasiyasını  

 

 

  245. Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )       texniki tələblərə cavab verməyən ölçmə vasitələrinin dövriyyəyə buraxılmasını qadağan 

edir 

 



 

  246. Azərdövlətstandartın ərazi orqanları nələri yerinə yetirir?    

a) texniki tapşırığın tərtibi 
b) texniki tapşırığın razılaşdırılması və təsdiqi 
c) elmi-tədqiqat və eksperimental işləri 
d) standart nümunələrin attestasiyasını  
e) )       dövlət sınağından keçməyən ölçmə vasitələrinin dövriyyəyə buraxılmasını qadağan edir  

 

 

  247. Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    

a) )  buraxılan ölçmə vasitələrinin lazımi texniki səviyyəsini təmin edir 
b) sahədə ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
c) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
d) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
e) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  

 

 

248.   Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )    keyfiyyətini təmin edir 

 

 

  249. Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )        onların vaxtında dövlət sınaqlarına verilməsini təmin edir 

 

 

250.   Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 



b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )          Azərdövlətstandarta dövlət qəbul sınaqları planına aid təkliflər verir 

 

 

   251.Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )       sınaq metod və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi üzrə işləri aparır  

 

 

252.   Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?     

a) )    sınağın səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə işləri aparır 
b) sahədə ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
c) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
d) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
e) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  

 

 

  253. Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?     

a) sahədə ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )   dövlət qəbul sınaqlarının tipik proqramlarını işləyib hazırlayır 

 

 

  254.Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?     

sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  



e) )     ölçmə vasitələrinin sınağı zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına nəzarət 
edir 

 

 

   255.Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə  

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )   onlara təhkim olunmuş ölçmə vasitələri qrupunun texniki səviyyəsini təhlil edir  

 

 

256.  Nazirliklərin metroloji xidməti üzrə baş (baza) təşkilatları nələri yerinə yetirir?    sahədə   

a) ölçmələrin vəziyyətini təyin edir 
b) ölçmə vasitələrinin işlənməsini təmin edir 
c) ölçmələrin yerinə yetirilməsini təmin edir 
d) sınaqların və nəzarətin yerinə yetrilməsini təmin edir  
e) )   yeni yaradılan ölçmə vasitələrinin yoxlanması üçün lazım olan metod və vasitələri müəyyən 

edən NTS-in işlənməsinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir 

 

 

257.   Ölçmə vasitələrinin metroloji xassələrini təyin etmək məqsədi ilə metroloji orqan tərəfindən 
yerinə yetirilən tədqiqat və onun nəticələrini göstərməklə müvafiq sənədin verilməsi dedikdə nə başa 
düşülür?     

a) ölçmə vasitələrinin yoxlanması 
b) ölçmə vasitələrinin standartlaşdırılması 
c) ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması 
d) )   metroloji attestasiya 
e) ölçmə vasitələrinin sınağı 

 

 

258.  Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə nə başa düşülür?    

a) )    adətən nümunəvi ölçmə vasitələrinin hərtərəfli tədqiqi 
b) yoxlama 
c) tədqiq olunma 
d) sınaq 



e) eksperiment 

 

 

259.   Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə nə başa düşülür?    

a) yoxlama 
b) tədqiq olunma 
c) sınaq 
d) eksperiment 
e) )     adətən standart nümunələrin tərkibinin hərtərəfli tədqiqi  

 

 

 260.  Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə nə başa düşülür?  

a) yoxlama 
b) tədqiq olunma 
c) sınaq 
d) eksperiment 
e) )         adətən maddələrin xassələrinin hərtərəfli tədqiqi 

 

 

 261.  Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə nə başa düşülür?   

a) yoxlama 
b) tədqiq olunma 
c) sınaq 
d) eksperiment 
e) )       adətən materialların xassələrinin hərtərəfli tədqiqi 

 

 

262.   Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə nə başa düşülür? 

a) yoxlama 
b) tədqiq olunma 
c) sınaq 
d) eksperiment 
e) ) adətən standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin hərtərəfli tədqiqi 

 

 



263.   Nümunəvi ölçmə vasitələri dəqiqliyə görə nələrə bölünürlər?    

a) siniflərə 
b) yarım siniflərə 
c) qruplara 
d) kateqoriyalara 
e) )    dərəcələrə 

 

 

 264.  Bu ölçmə vasitələri təyinatına görə ilkin və tabeli ölçmə vasitələrinə bölünürlər.Bu ölçmə 
vasitələri necə adlanır?   

a) işçi ölçmə vasitələri 
b) )        nümunəvi ölçmə vasitələri 
c) standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələri 
d) ilkin ölçmə vasitələri 
e) tabeli ölçmə vasitələri 

 

 

265.   Təsdiq olunma səviyyəsindən asılı olaraq standart nümunələr neçə qrupa bölünür?   

a) 2 
b) )  3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

 266.  Aşağıda verilənlərdən hansını standart nümunələrinə aid etmək olar?    

a) )      dövlət 
b) idarə  
c) təşkilat 
d) ictimai birlik 
e) mühəndis cəmiyyəti 

 

 

 267.  Aşağıda verilənlərdən hansını standart nümunələrinə aid etmək olar?  

a) idarə  
b) təşkilat 



c) ictimai birlik 
d) mühəndis cəmiyyəti 
e) )     sahə 

 

 

268.   Aşağıda verilənlərdən hansını standart nümunələrinə aid etmək olar?  

a) idarə  
b) təşkilat 
c) ictimai birlik 
d) mühəndis cəmiyyəti 
e) )        müəssisə 

 

 

269.  Standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinə hansılar aiddir?     

a) )   tək-tək və ya kiçik partiyalarla hazırlanan ölçmə vasitələri  
b) tək-tək hazırlanan ölçmə vasitələri  
c) kiçik partiyalarla hazırlanan ölçmə vasitələri 
d) birlikdə hazırlanan ölçmə vasitələri 
e) böyük partiyalarla hazırlanan ölçmə vasitələri 

 

 

270.   Standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinə tələbat nə zaman yaranır?   

a) )         təcrübi-konstruktor işlərində 
b) məhsulun istehsala qoyulması mərhələsində 
c) hazırlanma mərhələsində 
d) məhsulun çıxışında 
e) ölçmə apardıqda ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün 

 

 

  271. Standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinə tələbat nə zaman yaranır?    məhsulun istehsala  

a) qoyulması mərhələsində 
b) hazırlanma mərhələsində 
c) məhsulun çıxışında 
d) ölçmə apardıqda ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün 
e) )        məhsulun keyfiyyətinə nəzarət məsələlərinin həllində 

 



 

  272.Standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinə tələbat nə zaman yaranır?    məhsulun istehsala  

a) qoyulması mərhələsində 
b) hazırlanma mərhələsində 
c) məhsulun çıxışında 
d) ölçmə apardıqda ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün 
e) )     elmi-tədqiqat institutlarında elmi işlərin aparılmasında 

 

 

273.  Standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinə tələbat nə zaman yaranır?    məhsulun istehsala  

a) qoyulması mərhələsində 
b) hazırlanma mərhələsində 
c) məhsulun çıxışında 
d) ölçmə apardıqda ölçmələrin vəhdətini təmin etmək üçün 
e) )      müəssisədə yeni texnikanın mənimsənilməsində 

 

 

 274.  İstismardan əvvəl aparılan metroloji attestasiya zamanı nələr təsdiq edilir?    

a) yoxlama sxeminin tələbləri  
b) normallıq tədqiq edilir 
c) qiymətləndirilir 
d) )     yoxlamalararası interval müəyyən edilir 
e) yoxlama vasitələri müəyyənləşdirilir 

 

 

275.   İstismardan əvvəl aparılan metroloji attestasiya zamanı nələr təsdiq edilir?  

a) yoxlama sxeminin tələbləri  
b) normallıq tədqiq edilir 
c) qiymətləndirilir 
d) yoxlama vasitələri müəyyənləşdirilir 
e) )    yoxlama metodikası təsdiq edilir (əgər yoxlama metodikasına qüvvədə olan NTS yoxdursa) 

 

 

276.   Təmirdən sonra metroloji attestasiya zamanı nələr təyin edilir?    

a) dəqiqliyi tədqiq edilir onun stabilliyi qiymətləndirilir 



b) bu ölçmə vasitəsinin ölçməyə yararlılığı müəyyən edilir 
c) yoxlamalar arasındakı diapozon müəyyən edilir 
d) yoxlama vasitəsi dəqiqləşdirilir 
e) )      ölçmə vasitələrinin dəqiqliyi təsdiq edilir 

 

 

 277.  Nümunəvi ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası hansı sənədlərlə birlikdə təqdim edilir?     

a) )  texniki tapşırıqla  
b) normativ aktla 
c) sertifikatla  
d) standartlarla 
e) texniki şərtlə 

 

 

  278. Nümunəvi ölçmə vasitələri istismar zamanı nə üçün istifadə olunur?    

a) nəzarət 
b) sınaq 
c) ) yoxlama 
d) təhlil 
e) müşahidə 

 

 

  279. Standart nümunələr hansı məqsəd ilə tətbiq olunur?    

a) ölçmə vasitələrinin xaricdən gətirilməsi 
b) ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi 
c) ölçmə vasitələrinin sınağı  
d) ölçmə vasitələrinin standartlaşdırılması 
e) )  ölçmələrin düzgünlüyünə nəzarə 

 

 

 

 280.Dövlət və idarə metroloji xidmət fəaliyyətinin əsas istiqaməti nədir?    

a) standartlaşdırma 
b) sertifikatlaşdırma 
c) nəzarət 
d) )   yoxlama 



e) attestasiya 

 

 

 281.  Yoxlama zamanı metroloji xarakteristikaların nəyə uyğunluğu müəyyənləşdirilir? 

a) standarta 
b) texniki şərtə 
c) )    normalara 
d) qaydalara 
e) attestasiya proqramına 

 

 

 282.  Bunun əsasında ölçmə vasitələrinin istifadəyə yararlılığı təyin edilir.Bu nədir?   

a) attestasiya 
b) sınaq 
c) )  yoxlama 
d) nəzarət 
e) tədqiq olunma 

 

 

 283.  Yoxlamanın zəruriliyi nə ilə əlaqədardır?     

a) )    metroloji xarakteristikaların zamana görə qeyri-stabilliyi 
b) metroloji xarakteristikaların zamana görə stabilliyi 
c) metroloji xarakteristikaların zamana görə qeyri-müəyyənliyindən 
d) metroloji xarakteristikaların ölçmə vasitələrinin hazırlandığı materialların fiziki-kimyəvi 

xassələrindən asılılığı 
e) metroloji xarakteristikaların zamana görə müəyyənliyi 

 

 

 284.  Yoxlamaların dövrülüyü nədən asılıdır?     

a) metroloji xarakteristikaların zamana görə müəyyənliyindən 
b) metroloji xarakteristikaların zamana görə qeyri-müəyyənliyindən  
c) metroloji uzunömürlüyündən 
d) istismar effektivliyindən 
e) )   metroloji xarakteristikaların zamana görə qeyri- stabilliyindən 

 



 

 285.  Aşağıda göstərilənlərdən hansını ölçmələrin vəhdətinin təmin olunmasının əsas komponentləri 
hesab etmək olar?    

a) ölçmə vasitələrinin metroloji yoxlanmasını 
b) ölçmə vasitələrinin sınağını 
c) )     ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası  
d) ölçmə vasitələrinə nəzarəti 
e) ölçmə vəziyyətinin təhlilini 

 

 

286.  Fiziki kəmiyyətlərin təzələnməsi hansı sistemlər üzrə aparıla bilər?     

a) standartlaşdırılmış 
b) sertifikatlaşdırılmış 
c) akkreditasiya olunmuş 
d) )      mərkəzləşdirilmiş 
e) kompleksləşdirilmiş 

 

 

287.   Fiziki kəmiyyətlərin təzələnməsi hansı sistemlər üzrə aparıla bilər?     

a) standartlaşdırılmış 
b) sertifikatlaşdırılmış 
c) akkreditasiya olunmuş 
d) kompleksləşdirilmiş 
e) )   mərkəzləşdirilməmiş 

 

 

288.   Hansı sistemdə fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin təzələnməsi dövlət etalonları ilə aparılır?     

a) standartlaşdırılmış sistemdə 
b) )    mərkəzləşdirilmiş sistemdə 
c) sertifikatlaşdırılmış sistemdə 
d) akkreditasiya olunmuş sistemdə 
e) mərkəzləşdirilməmiş sistemdə 

 

 

 289.  Ölçmə vasitələrinin yoxlanmasının hansı növləri mövcuddur?    



a) birdəfəlik 
b) vaxtaşırı 
c) təkrar 
d) )    müfəttiş 
e) daimi 

 

 

  290. Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir .Düzgun 
olanını seç.     

a) ölçmə sistemlərini 
b) köməkçi ölçmə vasitələrini  
c) ölçmə qurğularını 
d) ölçü cihazlarını 
e) )      darə sistemini  

 

 

291.   Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir .Düzgun 
olanını seç.     

a) köməkçi ölçmə vasitələrini  
b) )     yoxlanan cihaza tapşırıq verən qurğunu 
c) ölçü cihazlarını 
d) ölçmə sistemlərini 
e) ölçmə qurğularını  

 

 

   292.Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir.Düzgun 
olanını seç.     

a) ölçmə qurğularını 
b) köməkçi ölçmə vasitələrini  
c) )        dayaq koordinatını  
d) ölçü cihazlarını 
e) ölçmə sistemlərini 

 

 

293.   Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir.Düzgun 
olanını seç.    



a) ölçü cihazlarını 
b) köməkçi ölçmə vasitələrini  
c) ölçmə qurğularını 
d) )        qeydedici cihazı  
e) ölçmə sistemlərini 

 

 

  294. Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir .Düzgun 
olanını seç.     

a) )    yaddaş blokunu 
b) ölçmə qurğularını 
c) ölçü cihazlarını 
d) ölçmə sistemlərini 
e) köməkçi ölçmə vasitələrini  

 

 

   295.Aşağıda göstərilənlərdən biri avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə aiddir .Düzgun 
olanını seç.     

a) köməkçi ölçmə vasitələrini 
b) )       kifayət qədər universallığa malik hesablama qurğusunu  
c) ölçmə qurğularını 
d) ölçü cihazlarını 
e) ölçmə sistemlərini 

 

 

 296.  Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə uyğun yoxlama vasitələri yaratmaq üçün 
aşağıdakılar işlənib hazırlanmalıdır.Düzgün variant hansıdır?     

a) ölçü cihazlarını 
b) köməkçi ölçmə vasitələrini  
c) ölçmə qurğularını 
d) )   dayaq siqnalları verən qurğunu  
e) ölçmə sistemlərini 

 

 

 297.  Avtomatik yoxlama qurğusunun struktur sxeminə uyğun yoxlama vasitələri yaratmaq üçün 
aşağıdakılar işlənib hazırlanmalıdır.Düzgün variant hansıdır?     



a) köməkçi ölçmə vasitələrini  
b) ) ölçmə qurğusunu 
c) ölçü cihazlarını 
d) ölçmə sistemlərini 
e) ölçmə dəyişdiricilərini  

 

 

  298. Hazırda təcrübədə fasiləsiz yoxlama metodlarının neçə avtomatlaşdırılmış üsulu geniş yayılmışdır?   

a) 1 
b) )     2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

299.   Failəsiz yoxlama üsulu diskret yoxlama üsuluna nisbətən ....     

a) bəsitdir 
b) mürəkkəbdir 
c) )     sadədir 
d) çox mürəkkəbdir 
e) çox sadədir 

 

300.   Bəzən ekspert rəyində dördüncü hissə də olur, bu hissə necə adlanır?    

a) mündəricat 
b) tədqiqat 
c) nəticə 
d) )   sintezləşdirici 
e) təhlil  

 

 

 


