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Sual: Standart sözü hansı dildәn götürülmüş vә norma, nümunә, etalon mәnasını
daşıyır? (Çәki: 1)
alman
fransiz
ingilis
latin
yunan
Sual: İki vә çox dövlәtlәrin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә istifadә etdiklәri standartlar
hansı standartlardır? (Çәki: 1)

milli
dövlәtlәrarası
regional
beynәlxalq
sahә
Sual: Aşağıdakı ölkәlәrin hansında Milli standartlaşdırma qeyridövlәt tәşkilatları
tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Rusiyada
Ukraynada
Belarusiyada
Böyük Britaniyada
Yaponiyada
Sual: Dünya ölkәlәri beynәlxalq standartların tәtbiqinin neçә variantını istifadә edirlәr?
(Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Azәrbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçәnci ildәn
qüvvәyә minmişdir? (Çәki: 1)
1991
1993
1994
1995
1996
Sual: Standart nәdir? (Çәki: 1)
etalon
ölçmә vasitәsi
nümunә
eyniyyәt
Mәhsulun keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn
Sual: Standartlaşdırma üzrә qaydalar neçә hallarda hazırlana bilәr? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Sertifikatlaşdırma sistemi necә sistemdir? (Çәki: 1)

mәhsulların keyfiyyәt эöstәricilәrinә nәzarәt sistemidir
mәcburi sertfikatlaşdırma sistemidir
uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün хüsusi üsullara vә idarә etmә
qaydalarına malik olan sistemdir
könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir
tәhlükәsizlik qaydalarına nәzarәt sistemidir
Sual: Хüsusi sәlahiyyәt verilmiş orqan tәrәfindәn mәhsulların, proseslәrin vә хidmәtlәrin
normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edәn sertifikatlaşdırma necә
adlanır? (Çәki: 1)
mәcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
Sual: Istehsalçının, mәhsulun istehlakçısının hәmçinin dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә
könüllülük әsasında keçirilәn sertifikatlaşdırma necә adlanır? (Çәki: 1)
oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
mәcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
Sual: Sertifikatlaşdırma sözünün mәnası nәdir? (Çәki: 1)
mәcburiyyәt mәnasında işlәdilir
könüllülük mәnasında işlәdilir
uyğunluq mәnasında işlәdilir
latın sözü olub «keyfiyyәt» mәnasını daşıyır
latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mәnasını daşıyır
Sual: Eyni konkret standartlar, qaydalar vә üsullar tәtbiq edilәn mәhsulların
sertifikatlaşdırılması necә adlanır? (Çәki: 1)
oхşar mәhsulların sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
yeyinti sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
yüngül sәnaye mәhsullarının sertifikatlaşdırılması
Sual: Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun fәaliyyәt göstәrәn vә sistemin
idarә olunmasında iştirak etmәk imkanına malik olan orqan necә adlanır? (Çәki: 1)
standartlaşdırma sisteminin üzvü
sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü
akkreditlәşdirmә sisteminin üzvü
kömürük sisteminin üzvü
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın üzvü

Sual: Mәhsulun konkret standarta vә ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğunu göstәrәn
sәnәd necә adlanır? (Çәki: 1)
uyğunluq haqqında akt
uyğunluq nişanı
uyğunluq sertifikatı
nәzarәt kartı
akkreditlәşmә attestatı
Sual: Standartlaşdırmanın mahiyyәti (Çәki: 1)
Standartlaşdırma – mәhsullar (işlәr, xidmәtlәr) üçün norma, qayda vә
xarakteristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәt
Standartlaşdırma – mәhsullar üçün norma, qayda vә xarakteristikaları
müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәt
Standartlaşdırma – müxtәlif sahәlәrdә işlәrin eyni qaydalar әsasında görülmәsi
üçün qәbul edilmiş normalar
Standartlaşdırma – beynәlxalq standartların tәtbiqi üzrә fәaliyyәt
Standartlaşdırma – sistemlәşdirmәnin bir üsulu
Sual: Milli standartlar hansı tәlәblәri müәyyәnlәşdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun, xidmәtin tәhlükәsizliyini vә C, D bәndlәrindә qeyd olunanlar
Termin vә tәyinlәri
qablaşdırma vә nәqletmә qaydalarını
keyfiyyәt vә tәhlükәsizlik sınaq metodlarını
Mәhsulun istismar müddәtini
Sual: Normativ sәnәdlәrin dövlәt fondunun yaradılması Qaydaları Nazirlәr Kabinetinin
hansı qәrarı ilә tәsdiqlәnib? (Çәki: 1)
8 oktyabr 1996, №503
28 mart 1997, №25
22 noyabr 1998, №26
1 iyul 1993, №343
12 noyabr 1998, №97
Sual: Hansı standartlar dövlәt qeydiyyatından keçmәlidir? (Çәki: 1)
dövlәt standartları, sahә standartları, sahә standartları, texniki şәrtlәr
dövlәt standartları, müәssisә standartları, texniki şәrtlәr
sahә standartları, texniki şәrtlәr, norma vә qaydalar
dövlәt vә sahә standartları
müәssisә standartları
Sual: İSO tәşkilatının neçә müxbir üzvü vardır? (Çәki: 1)
45
40
50

55
62
Sual: Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәr neçә kateqoriyaya bölünür? (Çәki: 1)
5
6
7
8
4
Sual: Qüvvәdә olan sahә standartlarının yenidәn baxılması, dәyişdirilmәsi vә lәğv
edilmәsi, onları tәsdiq edәn orqanlar tәrәfindәn bunların hansına uyğun olaraq hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)
AZS 1.2
AZS 1.5
AZS 1.0
AZS 1.4
AZS 1.3
Sual: Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrin kateqoriyası hansı ardıcıllıqla olmalıdır?
(Çәki: 1)
AZS, QOST, SS AZ, MS
MS, TŞ AZ, QOST, AZS
AZS, SS AZ, QOST, TŞ AZ, MS
QOST, AZS, SS AZ, TŞ AZ, MS
QOST, MS, AZS
Sual: Bu komitәlәrdәn halhazırda hansı standartlaşdırma sahәsindә termin vә
anlayışları müәyyәn edir? (Çәki: 1)
İSO
QOST
İSA
UOS
KOPOLKO
Sual: Standartlaşdırmada hansı beynәlxalq tәşkilatların qaydaları nәzәrә alınmalıdir?
(Çәki: 1)
İSO
BMT UNİCEF
BMT EİK
NATO UNİCEF
NATO MİK
Sual: Standartlaşdırmanın funksiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
nizamlama vә B,C,D,E bәndlәrindә qeyd olunanlar

sosial
ehtiyatların qәnaәti
kommunikativ
sivillәşdirici
Sual: “Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu hansı mәsәlәlәri tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırmanın әsas müddәaları vә B, C, D bәndlәrindә qeyd olunanlar
Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәr vә onların tәtbiqini
Standartların tәlәblәrinә riayәt edilmәsinә dövlәt nәzarәti
Standartlaşdırma vә dövlәt nәzarәti üzrә işlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
Standartlaşdırma vә unifikasiya i.lәrinin koordinasiyası
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә hansı normativ sәnәdlәr xaricdә könüllü xarakter
daşıyır? (Çәki: 1)
standartlar
texniki reqlamentlәr
qaydalar
tövsiyәlәr
dövlәt keyfiyyәt nişanları
Sual: Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki:
1)
Standartlar
Texniki reqlamentlәr
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
Standartlaşdırma üzrә qaydalar
Konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Sual: Standartlaşdırma üzrә qaydaların tәrtibi, mәzmunu, şәrhi vә rәsmilәşdirilmәsi
hansı standart üzrә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5  96
AZS 1.6  96
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan әsas terminlәr hansı tәşkilat tәrәfindәn
müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT)
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi
Standartlaşdırma üzrә Milli Komitә
İSO Beynәlxalq tәşkilatının STAKO komitәsi
Sual: Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çәki: 1)

Terminlәr vә tәriflәr
Şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
Keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
Mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
Mәhsulun uzunömürlülüyünә vә tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Sual: Standartlaşdırılan obyektlәrin parametrik sıraları nәyin әsasında qurulur? (Çәki: 1)
Üstüntutulan әdәdlәr sistemi әsasında
Diferensial metod әsasında
Riyazi gözlәmәlәr әsasında
Qәbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı әsasında
Eksperimental tәdqiqatların nәticәlәri әsasında
Sual: Standartlarda keyfiyyәtin hansı göstәricilәri müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
keyfiyyәt sistemlәri
keyfiyyәtin әsas göstәricilәri vә onların ölçülәrinin xarakteristikaları
Keyfiyyәtin әlavә göstәricilәri vә bu göstәricilәrin ölçülәrinin xarakteristikaları
Mәhsulun vә xidmәtin xarakteristikalarının mәzmunu
Mәhsulun keyfiyyәtinin әmәlә gәlmә sәbәblәri
Sual: Hansı sazişә uyğun olaraq texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir?
(Çәki: 1)
İSO çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki maneәlәr üzrә sazişә
Beynәlxalq elektrotexniki komitә çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki
maneәlәr üzrә sazişә
BMTnin әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatı (FAO) tәrәfindәn qәbul edilmiş ticarәtdә
texniki maneәlәr üzrә sazişә
Ümumdünya ticarәt tәşkilatı (ÜTT) çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki
maneәlәr üzrә sazişә
BMTnin Avropa İqtisadi komissiyası çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki
maneәlәr üzrә sazişә
Sual: Elmi vә texniki terminologiyanın standartlaşdırılması zәrurәti nә ilә bağlıdır? (Çәki:
1)
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә onların geniş tәtbiq
edilmәsi
Xidmәtlәrin aparılması üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
Mәhsulun sınağının keçirilmәsi vә onun geniş istifadә olunması
Terminlәr, anlayışlar vә işarәlәr bütün normativtexniki, konstruktor vә texnoloji
sәnәdlәrin ayrılmaz hissәsidir
Termin vә anlayışların tәtbiqi mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır
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Sual: Standartlaşdırma sahәsindә tәtbiq olunan әsas terminlәr hansı tәşkilat tәrәfindәn
müәyyәn edilmişdir? (Çәki: 1)
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Şurası
Panamerika standartlar Komitәsi (KOPANT
Standartlaşdırma üzrә Avropa Komitәsi
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES
İSO Beynәlxalq tәşkilatının STAKO komitәsi
Sual: Texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq edәn bir qrup әrazi dövlәtlәrinin qәbul vә istifadә
etdiklәri standartlar hansı standartlardır? (Çәki: 1)
milli
dövlәtlәrarası
regional
beynәlxalq
sahә
Sual: Standartlaşdırma üzrә qaydaların tәrtibi, mәzmunu, şәrhi vә rәsmilәşdirilmәsi
hansı standart üzrә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5  96
AZS 1.6  96
Sual: Regional standartlaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın bir çox
ölkәlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bir neçә iqtisadi
regionun dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq
üç ölkәsi üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın ancaq
bir coğrafi vә ya iqtisadi regionunun dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә dünyanın sәnaye
cәhәtdәn inkişaf etmiş regional dövlәtlәrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
Sual: Dünya dövlәtlәrinin әksәriyyәtinin qәbul vә istifadә etdiyi standartlar hansı
standartlardır? (Çәki: 1)
dövlәtlәrarasi
reqional

sahә
beynәlxalq
milli
Sual: Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır? (Çәki: 1)
apelyasiya üzrә komissiya
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
Sual: Lazımi tәrzdә eynilәşdirilmiş mәhsulun, prosesin vә хidmәtin konkret standarta vә
ya digәr normativ sәnәdә uyğun olduğuna zәmanәtin üçüncü tәrәfin inamlı sübut etmәsi
hansı sertifikatlaşdırma adlanır? (Çәki: 1)
mәcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
oхşar mәhsulun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
Sual: Konkret mәhsul növlәrinin sınağının vә ya konkret sınaq növlәrinin aparılmasına
dair sәlahiyyәtlәri rәsmi surәtdә tanınmış sınaq laboratoriyaları necә adlanır? (Çәki: 1)
tәdris laboratoriyası
akkreditlәşdirilmiş laboratoriya
sınaq laboratoriyası
mәrkәzi laboratoriya
nәzarәt laboratoriyası
Sual: Mәhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstәrәn nişan hansıdır? (Çәki: 1)
nәzarәt nişanı
әmtәә nişanı
tәhlükәsizlik nişanı
uyğunluq nişanı
keyfiyyәt nişanı
Sual: Konkret mәhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş
ilә müraciәt etmiş vәtәndaşlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
istehlakçı
sifarişçi
istehsalçı
ekspert
müfәttiş
Sual: Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahәsindә әsas terminlәr hansı
sәnәdlә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)

RS00193
RS00293
RS00393
RS00493
RS00593
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә hәr hansı bir fәaliyyәt göstәrmәk üçün sәlahiyyәtlәrin rәsmi
tanınması necә adlanır? (Çәki: 1)
patentlәşdirmә
akkreditlәşdirmә
sertifikatlaşdırma
kodlaşdırma
standartlaşdırma
Sual: Sertifikatlaşdırma sahәsindә bir yaхud bir neçә növ işlәri aparmaq üçün
attestasiyadan keçmiş vә hüquq almış şәхs necә adlanır? (Çәki: 1)
müfәttiş
nәzarәtçi
dequstator
ekspertauditor
teхnoloq
Sual: Hansı beynәlхalq standartda sertifikatlaşdırma haqqında terminlәr
müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
ISO 8402
ISO 9000
ISO 14000
ISO 10011
düzgün cavab yoхdur
Sual: Standartlaşdırmanın sәviyyәlәri (Çәki: 1)
Beynәlxalq, regional, milli, inzibatiәrazi
Beynәlxalq, regional
Beynәlxalq, milli, inzibatiәrazi
Regional, milli, inzibatiәrazi
Regional, sahә
Sual: Standartlaşdırmanın obyekti nәdir? (Çәki: 1)
İstәnilәn mәhsula (işә, xidmәtә) tәlәblәr, xarakteristikalar, parametrlәr, qaydalar
Mәhsula (işlәrә, xidmәtә) tәlәblәr
Sınaq üsullarına tәlәblәr
Nәzarәt qaydalarına tәlәblәr
Nәzarәt vasitәlәrinә tәlәblәr
Sual: Qeyd edilәn standartlardan hansılar standartın növü sayılır? (Çәki: 1)

Әsasverici vә B, C, D, E bәndlәrindә göstәrilәnlәr
Mәhsul, xidmәt standartları
Proseslәr standartları
Nәzarәt üsulları
Texniki tәlәblәrin standartları
Sual: Azәrbaycan Respublikasında standartlaşdırma üzrә qüvvәdә olan normativ
sәnәdlәr hansılardır? (Çәki: 1)
Milli standartlar vә B, C, D, E bәndlәrindә göstәrilәnlәr
Beynәlxalq vә regional standartlar
Texnikiiqtisadi informasiya tәsnifatları
Texniki şәrtlәr
Sahә standartları
Sual: Standartlara dair İnformasiya Mәrkәzi istifadәçilәri nә ilә tәmin etmәlidir? (Çәki: 1)
Standartlar fondunun sәnәdlәri haqqında mәlumatla vә C, D bәndlәri
Sәnәdlәri işlәyib hazırlayanlar haqqında mәlumatla
Sәnәdlәrin surәti ilә
qüvvәdә olan normativ sәnәdlәr haqqında mәlumatla
standartın layihәsi haqqında mәlumatla
Sual: Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt standartları hansı tәlәblәri özündә әks etdirir?
(Çәki: 1)
mәcburi vә tövsiyә olunan
dәqiq vә keyfiyyәt
tәhlükәsizlik
xüsusi vә lazımi
uyğunluq vә mәcburi
Sual: Beynәlxalq standartlar hansı tәlәblәrә uyğun gәldikdә Respublikada tәtbiq edilir?
(Çәki: 1)
respublika iqtisadiyyatının tәlәblәrinә vә B, C
istehlakçıların mәnafeyinә
mәhsulun keyfiyyәtinә olan tәlәblәrә
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
NATO tәşkilatına üzv olduqda
Sual: Standartlaşdırmanın geniş yayılmış әn effektiv forması bunlardan hansıdır? (Çәki:
1)
vahidlәşdirmә
siniflәşdirmә
sistemlәşdirmә
aqreqatlaşdırma
Ümumilәşdirmә

Sual: Siniflәşdirmә hansı dәrәcәlәrә görә bölünür? (Çәki: 1)
siniflәrә, yarımsinif
tip, növ, yarımsinif
siniflәrә, dәrәcәlәrә
sinif, yarımsinif, növ
tip, növ, qrup
Sual: Standartlaşdırmanın әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
tәrәflәrin qarşılıqlı rәyi vә istәyi vә B, C, D, E
tәrәflәrin maraqlarının balansı
beynәlxalq standartın Milli standartın işlәnmәsi üçün әsas götürülmәsi
standartın dinamik vә qabaqlayıcı inkişafı
istehsal vә ticarәt üçün maneәlәrin yaradılmaması
Sual: Standartlaşdırmanın metodları hansılardır? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma obyektlәrinin sistemlәşdirilmәsi vә B, C, D, E
Standartlaşdırma obyektlәrinin seleksiyası
Standartlaşdırma obyektlәrinin simplifikasiyası
Standartlaşdırma obyektlәrinin tiplәşdirilmәsi
Standartlaşdırma obyektlәrinin optimallaşdırılması
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Sual: Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir? (Çәki: 1)
mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) insanin hәyati, sağlamliği, әmlaki vә әtraf mühit
üçün tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin etmәk
bütün növ resurslarin qәnaәtini tәmin etmәk
istehsal müәssisәlәrindә aparilan işlәri tәşkil etmәk
istehlakçilarin mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) nomenklaturasi vә keyfiyyәti
haqqında tam informasiyaya malik olmalarını tәmin etmәk
Sual: Standartlaşdırma aspekti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
qarşiliqli әlaqәli standartlaşdırma obyektlәrinin mәcmuu
verilmiş standartlaşdırma obyektinin müәyyәn xassәlәrini xarakterizә edәn
standartlaşdırma istiqamәti
standartlaşdirma üzrә işlәrin predmeti olan vә şәrti işarәlәrin kömәyi ilә xarakterizә
edilә bilәn mәmulatlar, proseslәr vә metodlar

müәyyәn növ fәaliyyәtin xarakteristikalarını әks etdirәn normativhüquqi akt
şәrti vahid vә anlayışlar vasitәsilә kәmiyyәtcә vә keyfiyyәtcә xaraktkerizә edilә bilәn
qayda vә istehsal vasitәlәri
Sual: Standartlaşdırma aspektinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çәki: 1)
terminlәr vә tәriflәr
şәrti işarәlәr vә ixtisarlar
keyfiyyәt sәviyyәsinin әsas göstәricilәrinә tәlәblәr
mәhsulun komplektliliyinә tәlәblәr
mәhsulun uzunömürlülüyünә vә tәmirә yararlılığına tәlәbәlәr
Sual: Texniki reqlament nәdir? (Çәki: 1)
mәhsulun xarakteristikalarını vә ya onun istehsal proseslәrini, metodlarını
müәyyәnlәşdirәn sәnәddir
mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinidir
mәhsulun nişanlanmasına vә onun istehsaldan çıxarılmasına aid sәnәddir
mәhsullarin sınaqlarının aparılması vә utillәşdirilmәsi proseslәridir
mәhsulun bir obyektdәn digәrinә daşınmasını xarakterizә edәn sәnәddir
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki reqlamentә aid deyildir? (Çәki: 1)
ölkәnin texniki qanunvericiliyi
ölkә Prezidentinin texniki xarakterli tәlәblәri özündә әks etdirәn fәrmanları vә
Hökumәt qәrarları
mәcburi standartlar
mәhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizә edәn sәnәdlәr
hökumәtin xüsusi nәzarәt orqanlarının texniki normaları vә qaydaları
Sual: Hansı sәnәdә әsasәn texniki reqlamentә mәcburi surәtdә riayәt edilmәlidir? (Çәki:
1)
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi (MDB) çәrçivәsindә imzalanmış “Standartlaşdırma,
metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması
haqqında Saziş”ә әsasәn
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnamәsi vә Prosedur
qaydalarına әsasәn
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilat (ÜTT) çәrçivәsindә qәbul edilmiş ticarәtdә texniki
maneәlәr üzrә Sazişә әsasәn
BMTnin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) “Standartların vә texniki tәlәblәrin
beynәlxalq ahәngdarlaşdırılması” tövsiyәsinә әsasәn
Standartlaşdırma üzrә beynәlxalq tәşkilat olan İSOnun Nizamnamәsi vә Prosedur
qaydalarına әsasәn
Sual: Beynәlxalq standartlaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada mәcburi xarakterli standartlar
vә normalar işlәnib hazırlanır vә tәsdiq edilir
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә bütün dünya
ölkәlәrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır

standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada qәbul edilәn standartlar
dünyanın ancaq bir qrup ölkәlәrindә tәtbiq oluna bilәr
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada ancaq İSOnun üzvlәri vә
müxbir üzvlәri iştirak edә bilәrlәr
standartlaşdirma üzrә elә fәaliyyәt sahәsidir ki, burada iştiraketmә İSO vә BEK
tәşkilatları üçün açıqdır
Sual: Texniki şәrtlәr nәdir? (Çәki: 1)
mәmulatin hәr hansı xassәsini xarakterizә edәn sәnәddir
şәrti vahidlәr, işarәlәr vә ya anlayışların kömәyilә ifadә edilәn standartlaşdırma
obyektlәrinin xarakteristikalarıdır
tәşkilatitexniki vә ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları vә prinsiplәri özündә
birlәşdirәn sәnәddir
konkret mәmulata, materiala vә digәr mәhsullara, onların hazırlanmasına vә
nәzarәtinә kompleks tәlәblәri müәyyәn edәn standartlaşdırma üzrә normativtexniki
sәnәddir
optimal halların vә nәticәlәrin seçilmәsi vә işlәnmәsidir
Sual: Texniki şәrtlәr nә vaxt razılaşdırılmış hesab edilir? (Çәki: 1)
texniki şәrtlәr mütәxәssislәr tәrәfindәn hazırlandıqdan sonra
tәcrübi nümunәlәrin sınağı zamanı
tәcrübi partiyanın vә ya tәcrübi nümunәnin qәbul aktı imzalandığı
tәcrübi nümunәlәrin layihәlәndirildiyi zaman
tәcrübi partiyanın istehsalı zamanı
Sual: Standartlaşdırma üzrә normativ sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki:
1)
standartlar
texniki reqlamentlәr
texnikiiqtisadi informasiya tәsnifçilәri
standartlaşdirma üzrә qaydalar
konstruktivtexnoloji sәnәdlәr
Sual: Standartın tәsir dairәsi necә tәyin edilir? (Çәki: 1)
standarti işlәyib hazırlayan tәşkilatın tәşәbbüsü ilә
nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baza tәşkilatları tәrәfindәn
verilmiş kateqoriyalı standartı qәbul etmiş (tәsdiq etmiş) orqanın statusu vә
sәriştәliliyi ilә
dövlәt standartlarını qәbul etmiş tәşkilatın tәşәbbüsü ilә
texniki şәrtlәrin standartını işlәyib hazırlayan tәşkilatın statusu ilә
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә akkreditlәşdirilmiş orqanların, sınaq laбoratoriyalarının
fәaliyyәtinә, hәmçinin sertifikatlaşdırılmış mәhsula vә onun istehsal vәziyyәtinә nәzarәt
necә adlanır? (Çәki: 1)
müfәttiş nәzarәti
dövlәt nәzarәti

kimyәvi nәzarәt
orqanoleпtiki nәzarәt
vizual nәzarәt
Sual: Mәhsula vә хidmәtә, hәmçinin onların keyfiyyәtini qiymәtlәndirmә metodlarına aid
tәlәblәri әks etdirәn sәnәd necә adlanır? (Çәki: 1)
standart
sertifikat
lisenziya
normativ sәnәd
akt
Sual: Keyfiyyәtә ümumi rәhbәrliyin hәyata keçirilmәsini tәmin edәn tәşkilati strukturun,
mәsuliyyәtin, prosedurların, proseslәrin vә ehtiyatların mәcmusu necә adlanır? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma sistemi
keyfiyyәtin idarә edilmәsi
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
akkreditlәşdirmә sistemi
keyfiyyәt sistemi
Sual: Standartlar fondu aşağıdakı hansı sәnәdlәrlә komplektlәşdirilir? (Çәki: 1)
normativ aktlar, qayda vә tövsiyәlәrlә vә B,C,D
dövlәt standartları, texnikiiqtisadi informasiya tәsnifatları ilә
Sahә standartları, müxtәlif birliklәrin standartları haqqında informasiya
beynәlxalq (regional) xarici ölkәlәrin standartları, norma vә qaydaları ilә
әqli mülkiyyәt sahәsindәki normativ sәnәdlәrlә
Sual: Standartlar fondunun fәaliyyәti nәyin hesabına maliyyәlәşdirilir? (Çәki: 1)
büdcә vәsaitinin vә D bәndi
tәsәrrüfat subyektlәrinin vәsaitinin
fiziki şәxslәrin vәsaitinin
sәnәdlәrin surәtinin satışından alınan vәsaitin
tәşkilatların reklamından alınan vәsaitin
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Sual: Müәyyәn mәhsul növlәrinin standartlaşdırılması üzrә texniki komitәlәr yaradılır. Bu

texniki komitәlәrin strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çәki: 1)
standartlaşdirma üzrә texniki komitәnin sәdri, sәdrin müavini
mәsul katib, katiblik
standartlaşdirma obyektlәri üzrә yarımkomitәlәr
ayriayrı yarımkomitәlәrin tәrkibindә yaradılan müvәqqәti vә daimi işçi qrupları
sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә işlәrin tәşkili
Sual: “Dövlәt standartlaşdırma sistemi” standartları kompleksindә standartlaşdırma üzrә
әsas müddәalar hansı standartla müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5  96
Sual: Standartlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәti hansı sәviyyәlәrdә tanınır? (Çәki: 1)
nazirliklәr sәviyyәsindә
şirkәtlәr vә idarәlәr sәviyyәsindә
elmitәdqiqat vә konstruktor tәşkilatları sәviyyәsindә
milli, regional vә ya beynәlxalq sәviyyәlәrdә
konstruktortexnoloji tәşkilatlar vә istehsal müәssisәlәri sәviyyәsindә
Sual: Qoyulmuş qaydada normativtexniki sәnәdlәrin uçotunu vә dövlәt qeydiyyatını kim
aparır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi
müvafiq nazirliklәr
istehsal müәssisәlәri
konstruktor büroları
konstruktor – texnoloji tәşkilatlar
Sual: Dövlәt standartlaşdırılması üzrә hansı işlәr büdcәdәn maliyyәlәşdirilir? (Çәki: 1)
Milli standartların hazırlanması vә B, C, D, E bәndlәrindә göstәrilәnlәr
elmitәdqiqat işlәrinin aparılması
Dövlәt nәzarәtinin tәşkili
Beynәlxalq (regional) vә dövlәtlәrarası tәşkilatların işindә iştirak
Metrologiya vә metroloji tәminata Dövlәt nәzarәti
Sual: Standartlaşdırma Agentliyi texniki şәrtlәrin qeydiyyatını neçә gün müddәtindә
yerinә yetirir? (Çәki: 1)
15
20
30
25
14

Sual: Siniflәşdirmә әsasında bunlardan hansı yararlıdır? (Çәki: 1)
UOS
QOST
İSO
İSA
MEK
Sual: Dövlәt standartlaşdırma sisteminin neçә әsasverici standartı var? (Çәki: 1)
6
7
8
9
5
Sual: Texniki reqlamentlәrin növlәri (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi
beynәlxalq vә milli
texniki vә hüquqi
kompleks
optimal mәhdudiyyәt
Sual: Texniki nizamlanmanın neçә prinsipi var? (Çәki: 1)
10
12
8
5
3
Sual: Beynәlxalq, dövlәtlәrarası vә digәr ölkәlәrin milli standartlarının respublika
әrazisindә tanınması vә tәtbiq edilmәsi hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
AR Prezidentinin 22 noyabr 1998ci il tarixli 26 nömrәli Fәrmanı ilә
Nazirlәr Kabinetinin 1 iyul 1993cü il tarixli qәrarı ilә
“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu ilә
İSOnun qaydalarına әsasәn
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 07 oktyabr 1999cu il qәrarı ilә
Sual: Texniki reqlament hansı mәsәlәlәri tәnzimlәyir? (Çәki: 1)
terminologiya vә markalanma qaydalarını vә B, D bәndlәrindә qeyd olunanlar
tәhlükәsizlik tәlәblәrini
satış qaydalarını
uyğunluğun qiymәtlәndirmә formalarını vә qaydalarını
mal dövriyyәsini
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә fәaliyyәt hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir? (Çәki: 1)

“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu ilә
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında” AR Qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikası Hökumәtinin qәrarları ilә
Agentliyin әmrlәri ilә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin әmrlәri ilә
Sual: Standartlaşdırma sahәsindә fәaliyyәtin tәkmillәşdirilmәsinin nәticәlәri hansılardır?
(Çәki: 1)
mal ixracının inkişafı
tullantıların utilizasiyası
әmәyin mühafizәsi
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
mal dövriyyәsinin güclәndirilmәsi
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Sual: Dövlәt standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçә texnikiiqtisadi
prinsiplәrinә әsaslanır? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Standartlaşdırma üzrә orqan dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
konkret vәzifәlәrә vә struktura malik olan hüquqi vә ya inzibati orqan
sәnaye istehsal müәssisәlәri
istehsalat birliklәri
ticarәt vә teniki qulluq müәssisәlәri
elmitәdqiqat vә konstruktortexnoloji müәssisәlәr
Sual: Hansı standarta әsasәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrindә vә digәr fәaliyyәt dairәlәrindә
standartlaşdırma üzrә işlәri tәşkil etmәk vә istiqamәtlәndirmәk üçün nazirliklәrdә
(idarәlәrdә) zәruri hallarda standartlaşdırma bölmәlәri vә standartlaşdırma üzrә baş
tәşkilat yaradılır? (Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96

AZS 1.4  96
AZS 1.5  96
Sual: AZS 1.0 – 96 standartına әsasәn zәruri hallarda nazirliklәrdә vә idarәlәrdә
standartlaşdırma bölmәlәri yaradılır. Bu bölmәlәrin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan
hansı aid deyildir? (Çәki: 1)
standartlaşdirma vә unifikasiya üzrә işlәrin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini tәmin
etmәk
sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
müәssisә standartlaşdırılmasının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk
sәnaye mәhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrә aparılan işlәrin tәşkili
standartlarin tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
Sual: Respublikada standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma sahәsindә
aparılan işlәrә kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Nazirlәr Kabineti
müvafiq nazirliklәr
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi
Sәhiyyә nazirliyi
şirkәtlәr
Sual: Standartlaşma hansı mәqsәdlәrlә aparılır? (Çәki: 1)
Mәhsulların keyfiyyәt vә nomenklaturasının, xidmәt vә proseslәrin insanların hәyatı
vә sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyinin tәmin olunması, әtraf mühitin mühafizәsi
mәsәlәlәrindә dövlәt vә istehlakçıların mәnafeyinin tәmin edilmәsi  iqtisadiyyatın vә
әhalinin tәlabatına, elm vә texnikanın inkişafına müvafiq olaraq mәhsulun keyfiyyәtinin
yüksәldilmәsi  mәhsulun uyğunluğunun vә qarşılıqlı surәtdә әvәz olunmasının tәmini 
insan vә material ehtiyatlarına qәnaәt edilmәsi vә B, C, D, E bәndlәrindә göstәrilәnlәr
istehsalda vә ticarәtdә texniki maneәlәrin aradan qaldırmaqla mәhsulların dünya
bazarında rәqabәtliliyinin tәmin edilmәsi
tәbii vә texnogen qәzaların tәhlükәsi nәzәrә alınmaqla tәsәrrüfat obyektlәrinin
tәhlükәsizliyinin qorunması
müәyyәn fәaliyyәt sferasına, istehsal sahәsinә, bu vә ya digәr mәhsula aid edilәn
mәqsәdlәr
bütün resursların qәnaәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sual: Standartlaşdırmanın vәzifәlәri (Çәki: 1)
Layihәçi, istehsalçı, satıcı vә istehlakçılar arasında qarşılıqlı anlaşmanın tәmini 
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) keyfiyyәt vә tәhlükәsizliyinә optimal tәlәblәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi  mәhsulun uyğunluğuna vә qarşılıqlı әvәz olunmasına tәlәblәrin
tәyini vә B, C, D, E bәndlәrindә göstәrilәnlәr
Nәzarәtin (sınaq, analiz, ölçü), sertifikatlaşdırma vә mәhsulun keyfiyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsinin normativ texniki tәminatı
Tәsnifatlaşdırma vә kodlaşdırma sisteminin yaradılması vә aparılması
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk mәqsәdilә ştrixli kodlaşdırma sisteminin
yaradılması

Mәhsulun göstәrici xarakteristikalarının, elementlәrinin, dәstlәşdirici mәmulatlarının,
xammal vә materiallarının uyğunlaşdırılması vә әlaqәlәndirilmәsi; metroloji normaların,
qaydaların, nizamnamә vә tәlәblәrin tәyini
Sual: Dövlәt standartları nә zaman qüvvәyә minir? (Çәki: 1)
Dövlәt qeydiyyatından keçdikdәn sonra
Müvafiq tәşkilatlardan rәy alındıqdan sonra
Standart hazırlandıqdan sonra
İstehlakçı ilә razılaşdırıldıqdan sonra
Standartın layihәsinә rәy verildikdәn sonra
Sual: AZS standartları kim tәrәfindәn tәsdiq edilir vә qüvvәyә minir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma Agentliyi
Sәhiyyә Nazirliyi
Beynәlxalq Tәşkilatlar
Müәssisә tәrәfindәn
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Sual: Standartlaşdırma üzrә dövlәt müfәttişinin hansı hüquqları var? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat subyektlәrinin istehsal sahәlәrinә sәrbәst daxil olmaq vә B, C, D, E
bәndlәrindә qeyd olunanlar
mәhsulların saxlandığı, satıldığı, nәql edildiyi sahәlәrә sәrbәst daxil olmaq
hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn zәruri mәlumat vә sәnәdlәr almaq
obyektin madditexniki vasitәlәrindәn әvәzsiz istifadә etmәk
sınaq nümunәlәri seçib götürmәk
Sual: İstehsalda (işıәrin görülmәsindә, xidmәt göstәrilmәsindә) beynәlxalq standartların
tәtbiqi nә verir? (Çәki: 1)
beynәlxalq sertifikat almaq hüququ
Әlavә mükafat
vergi ödәmәdә güzәşt
keyfiyyәt müsabiqәsindә uğur
Dövlәt Әmtәә nişanı almaq hüququ
Sual: Agentlik tәrәfindәn lisenziyalaşdırılan fәaliyyәtlә mәşğul olan sahibkarlara hansı
sәnәd verir? (Çәki: 1)
tәsdiq edici sәnәd
sertifikat
lisenziya
şәhadәtnamә
dövlәt keyfiyyәt nişanı
Sual: Mәhsulun kataloqizasiyası üçün ilkin mәlumatlar hansı sәnәddә әks olunur? (Çәki:
1)
kataloq vәrәqәsindә

texniki şәrtlәrdә
standartlarda
tövsiyәlәrdә
әlavә vәrәqdә
Sual: Texniki reqlament hansı orqan tәrәfindәn qәbul edilir? (Çәki: 1)
hökumәt orqanı tәrәfindәn
sertifikatlaşdırma orqanı tәrәfindәn
Standartlar üzrә Milli orqan tәrәfindәn
Beynәlxalq tәşkilat tәrәfindәn
Müәssisә tәrәfindәn
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Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin vәzifәlәrinә aid deyildir? (Çәki: 1)
ölkәdә standartlaşdırmanın tәşkili vә idarә edilmәsi
ölkәdә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsi
sertifikatlaşdirma vә akkreditlәşdirmәnin nәticәlәri üzrә apelyasiyalara baxmaq
standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr tәşkil etmәk vә onlәrın fәaliyyәtini
әlaqәlәndirmәk
Respublikada istehsal olunan mәhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq vә
bu texnologiya üzrә istehsal proseslәrini tәşkil etmәk
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı standartlaşdırma üzrә Texniki Komitәnin
funksiyasına aid deyildir? (Çәki: 1)
standartlaqşdirma üzrә işlәrin aparılması proqramlarının (planlarının) işlәnib
hazırlanması
dövlәt standartlarının layihәlәrinin işlәnib hazırlanması, baxılması, razılaşdırılması
vә tәsdiqlәnmәyә hazırlanması
standartlaşdirma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә
iştirak etmәk
standartlarin tәtbiqinin tәşkili vә onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt
qarışıq fәaliyyәt sahәlәrindәki TKlәrlә, o cümlәdәn standartlaşdırma, metrologiya
vә sertifikatlaşdırma sahәsindә razılaşdırılmış siyasәtin aparılması haqqında 13 mart
1992ci ildә imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkәlәrin әrazilәrindә yerlәşәn texniki
komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
Sual: Standartlaşdırma üzrә işlәr görülәrkәn istehlakçıların marağının mümkün qәdәr

tam nәzәrә alınması üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai tәşkilatları
ilә әlbir işlәyir. Bu zaman istehlakçılar hansı mәsәlәnin hәllinә cәlb olunurlar? (Çәki: 1)
standartlaşdirma üzrә beynәlxalq tәşkilatların texniki orqanlarının işindә iştirak
etmәk
stanadartlarin işlәnib hazırlanması vә yenilәşdirilmәsi üzrә tәkliflәrin hazırlanması
vә standartların layihәlәrinin işlәnmәsindә iştirak etmәk
standartlaşdirma üzrә beynәlxalq vә regional tәşkilatların texniki komitәlәrinin işindә
iştirak etmәk
qarişiq fәaliyyәt sahәsindәki texniki komitәlәrlә әmәkdaşlıq etmәk
sahә standartlaşdırılmasının inkişafının әsas istiqamәtlәrini tәyin etmәk.
Sual: Standartlaşdırma üzrә texniki komitәlәr öz statusuna görә necә tәşkilatdır? (Çәki:
1)
iqtisadi tәşkilatdır
inzibati tәşkilatdır
ictimai tәşkilatdır
elmitexniki tәşkilatdır
mühәndislәr cәmiyyәtidir
Sual: Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrә milli orqandır? (Çәki: 1)
nazirliklәrin standartlaşdırma, metrologiya vә sertifikatlaşdırma üzrә şöbәlәri
Nazirlәr Kabinetinin standartlaşdırma vә metrologiya şöbәsi
Azәrbaycan Standartlar İnstitutu
Azәrbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi
nazirliklәrin standartlaşdırma üzrә baş tәşkilatı
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Sual: Standartlaşdırma neçә üsulla hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Әşyanın, hadisәnin vә anlayışın müәyyәn ardıcıllıqla düzülmәsi
standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir? (Çәki: 1)

unifikasiya
tiplәşdirmә
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırma zamanı material vә mәmulatların texniki parametrlәri elә dәyişir
ki, onların mәrkәzlәşdirilmiş hazırlanması mümkün olur. Bu, standartlaşdırmanın hansı
üsuludur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda obyektdә heç bir texniki tәkmillәşdirmә işi
aparılmır, yәni onlar texniki dәyişikliklәrә mәruz qalmır. Bu, standartlaşdırmanın hansı
üsuludur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulu unifikasiya olunmuş avtonom yığım vahidlәrindәn
istifadә edәrәk maşın, avadanlıq vә digәr mәmulatların yaradılması ilә әlaqәdardır. Bu,
hansı üsuldur? (Çәki: 1)
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
tiplәşdirmә
Sual: Dövlәt standartlarının әsas obyektlәri (standartlaşdırma obyektlәri) neçә şәrti
qrupa bölünür? (Çәki: 1)
3
5
7
9
10
Sual: Respublikada neçә növ standartlar işlәnib hazırlanır? (Çәki: 1)
2
3
4
5

6
Sual: Mәhsul (xidmәt) üçün standartlar hәmcins mәhsul (xidmәt) qrupuna vә ya konkret
mәhsula (xidmәtә) tәlәblәri tәyin edir. Bu normativ sәnәdlәrin neçә növmüxtәlifliyi
vardır? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Tәşkilatimetodik vә ümumtexniki standartların qüvvәdәqalma müddәti neçә ilә
tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
3 ilә
4ilә
5 ilә
8 ilә
qeyrimәhdud müddәtә
Sual: Standartlar neçә kateqoriyaya bölünür? (Çәki: 1)
4
5
6
7
8
Sual: Hansı standart müәssisә standartlarına aid ümumi müddәaları müәyyәn edir?
(Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.4  96
Sual: Bu standartlardan “Dövlәt standartlarının işlәnmә qaydaları”nı xarakterizә edәn
standart hansıdır? (Çәki: 1)
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5 96
AZS 1.6  96
Sual: Hansı standart standartların tәrtibi, şәrhi, rәsmilәşdirilmәsi vә mәzmununa olan
ümumi tәlәblәri xarakterizә edir? (Çәki: 1)
AZS 1.0 – 96

AZS 1.2 – 96
AZS 1.3 – 96
AZS 1.4 – 96
AZS 1.5 – 96
Sual: Ştrixli kodda mәhsulun Azәrbaycanda istehsal edildiyi göstәrәn rәqәm hansıdır?
(Çәki: 1)
476
243
155
100
121
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Sual: Bu üsul standartlaşdırmanın elә növ müxtәlifliyidir ki, burada ümumi konstruktiv vә
ya texnoloji xarakteristikalara malik olan bir sıra mәmulatlar, tәrkib hissәlәri, proseslәr
üçün konstruktiv vә texnoloji hәllәr işlәnib hazırlanır vә tәyin edilir. Bu,
standartlaşdırmanın hansı üsuludur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Növ müxtәlifliyi sayının azalması mәmulatların konstruksiyalarının әsas vә ikinci
dәrәcәli ölçülәrinin dәyişmәsi ilә hәyata keçirilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı
üsuludur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Sistemlәşdirmәnin әn geniş yayılmış növü siniflәşdirmәdir. Burada әşya, hadisә vә
anlayışlar onların ümumi әlamәtlәrindәn asılı olaraq necә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)
әlifba sirasi üzrә
informasiyanin vacibliyi üzrә

siniflәr, yarimsiniflәr vә dәrәcәlәr üzrә
materiallarin nәşr edildiyi ilә görә ardicil
informasiyanin yaranma tarixinә görә ardıcıl
Sual: Universal onluq tәsnifçisi UOT 621 siniflәşdirmәdә nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfati sahәsindә olan әdәbiyyatını
biologiya sahәsindә olan әdәbiyyati
tibb sahәsindә olan әdәbiyyati
ümumi maşinqayirma vә elektronika sahәsindә olan әdәbiyyati
ekologiya sahәsindә olan әdәbiyyati
Sual: Standartlar neçә növ tәlәblәri nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Sahә standartları, texniki şәrtlәr vә müәssisә standartları tәsdiq edildikdәn sonra
hansı müddәt әrzindә dövlәt informasiya bankına göndәrilmәlidir? (Çәki: 1)
15 gün
30 gün
40 gün
45 gün
50 gün
Sual: Sahә standartı nәdir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
müәssisәlәrdә tәtbiq olunan standartlar
bütün sahәlәri әhatә edәn standartlar
milli standartlar
dövlәtlәrarasi standartlar
Sual: Standartın növlәrinә aid olmayanı göstәrin. (Çәki: 1)
әsasverici standartlar
mәhsul, xidmәt üçün standartlar
proseslәr üçün standartlar
nәzarәt metodlari üçün standartlar
kompleks standartlar
Sual: Dövlәt standartlaşdırma sisteminin standartların kompleksindә “Texniki şәrtlәrin
işlәnmәsi, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı” hansı standartla müәyyәn edilir? (Çәki:
1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96

AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.5  96
Sual: Sahә standartlarının işlәnib hazırlanması, razılaşdırılması, tәsdiqi vә qeydiyyatı
qaydalarını müәyyәn edәn standart hansıdır? (Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.4  96
AZS 1.6  96
Sual: Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyinin Әsasnamәsi nә
vaxt tәsdiq edilmişdir? (Çәki: 1)
dekabr 2001ci il
oktyabr 2002ci il
yanvar 2003cü il
dekabr 2005ci il
mart 2002ci il
Sual: Texniki reqlamentlәrә nә aiddir? (Çәki: 1)
qanunvericilik aktları
Hökumәt qәrarları
İcra orqanlarının normativ aktları
Müәssisә standartları
Regional standartlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun markalanmasına aid deyil? (Çәki: 1)
Sınaq metodu
Mәhsulun adı
İstehsalçı müәssisәnin adı, ünvanı
İstehsal tarixi
İstismar müddәti
Sual: Sahә standartları nә zaman hazırlanır? (Çәki: 1)
mәhsula, xidmәtә aid dövlәt standartları olmadıqda
müәssisәnin tәlәbi ilә
mәhsula olan tәlәblәri dәqiqlәşdirәndә
tәhlükәsizlik tәlәblәrini güclәndirmәk üçün
müәssisә standartının tәlәblәri әsasında
Sual: Texniki şәrtlәr nә zaman hazırlanır? (Çәki: 1)
mәhsulun (işin, xidmәtin) dövlәt vә sahә standartları olmadıqda
müәssisәnin müraciәtinә әsasәn

sahә üzrә termin vә anlayışlar hazırlanarkәn
dövlәt standartının tәlәlәrinin “yumşaldılması” mәqsәdilә
müәssisә standartının tәtbiqi mәqsәdi ilә
Sual: İSO tәşkilatının neçә hәqiq üzvü vardır? (Çәki: 1)
102
124
110
130
89
Sual: Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının (ÜTT) Ticarәtdә texniki maneәlәrә dair Sazişinin
әsas müddәaları hansılardır? (Çәki: 1)
Standartlaşdırma üzrә normative sәnәdlәrin harmonizasiyası vә B, C, D, E
bәndlәrindә qeyd olunanlar
Milli rejim vә diskriminasiyaya yol verilmәmә
Notifikasiya vә şәffaflıq
Standartlaşdırma haqqında informasiya
Vahidlәşdirmә haqqında informasiya
Sual: Beynәlxalq mal mübadilәsindә texniki meneәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
standartlar, sertifikatlar
gömrük tariflәri
aksiz markaları
sınaq üsulları
tәşkilatlar vә aksiz markaları
Sual: Avropa İttifaqı ölkәlәrindә texniki qanunvericilik hansı әsas sәnәdlә tәmsil olunub?
(Çәki: 1)
direktivlәrlә
Avropa normaları ilә
Beynәlxalq standartla
qanunlarla
sertifikatlarla
Sual: ÜTTyә üzv olmaq üçün Azәrbaycan standartlaşdırma sahәsindә hansı şәrtlәri
yerinә yetirmәlidir? (Çәki: 1)
texniki nizamlama siyasәtinә keçmәli vә B, C, D, E bәndlәrindә qeyd olunanlar
beynәlxalq standartlar әsasında işlәnmiş Milli standartlar işlәnmәli
mәlumat mәrkәzi yaratmalı
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi sistemini tәtbiq etmәli
üzvlük haqqını ödәmәli
Sual: Beynәlxalq standartlaşdırmanın mәqsәdi (Çәki: 1)
ticarәtdә texniki maneәlәrin aradan qaldırılması

әn yüksәk tәlәblәrin işlәnmәsi
Milli standartların lәğvi
iş münasibәtlәrindә qarşılıqlı anlaşmanın artırılması
öz standartlarını müxtәlif dövlәtlәr satmaq
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Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulu mәmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı әvәz
olunması üçün eyni funksional tәyinatlı mәmulatların tiplәrinin, növlәrinin, ölçülәrinin
sayının rasional ixtisarı ilә xarakterizә olunur. Bu standartlaşdırmanın hansı üsuluna
aiddir? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunun mәqsәdi mәmulatların tiplәrinin vә ya digәr növ
müxtәlifiliyinin sayını hazırki vaxtda onlara olan tәlәbatı ödәmәk üçün lazım olan miqdara
qәdәr azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda aparılan iş mәmulatların, onların tәrkib
hissәlәrinin vә detallarının müvafiq sıralarının tәyin edilmәsi ilә nәticәlәnir. Bu,
standartlaşdırmanın hansı üsuludur? (Çәki: 1)
tiplәşdirmә
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
Sual: Standartlaşdırmanın üsulu olan simplifikatlaşdırmaya tәrif İSOnun hansı komitәsi
tәrәfindәn verilmişdir? (Çәki: 1)
İNFKO

DEVKO
KASKO
STAKO
REMKO
Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda mәmulatların markalarının vә tip ölçülәrinin
rasional kombinә edilmәsi imkanları mәhduddur. Bu, hansı usuldur? (Çәki: 1)
unifikasiya
sistemlәşdirmә
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
tiplәşdirmә
Sual: Standartlar nәdәn asılı olaraq kateqoriyalara bölünür? (Çәki: 1)
tәsir dairәsindәn
tәsdiq olunma yerindәn
tәsdiq olunma tarixindәn
standartlaşdirma obyektindәn
standartin strukturundan
Sual: Aşağıdakılardan hansı sahә standartları obyektlәrinә aiddir? (Çәki: 1)
ümumtexniki vә tәşkilatimetodik qaydalar vә normalar
elmitexniki terminlәr vә işarәlәr
sahәdә tәtbiq olunan eyni texnoloji proseslәr
ölçmә vasitәlәrinin, maşinlarin dövlәt sinaği
sahәlәrarasi tәtbiq olunan mәmulatlarin dәqiqlik normalari
Sual: Hansı әsasverici standarta görә müxtәlif kateqoriyalı standartlar növlәrә bölünür?
(Çәki: 1)
AZS 1.0  96
AZS 1.2  96
AZS 1.3  96
AZS 1.5  96
AZS 1.6  96
Sual: Ümumi texniki şәrtlәrin standartları adәtәn neçә bölmәdәn ibarәt olur? (Çәki: 1)
4
6
8
9
10
Sual: Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şәrtlәrin standartlarının bölmәsinә aid
deyildir? (Çәki: 1)
әsas parametrlәr (ölçülәr)

keyfiyyәt parametrlәrinә, qablaşdirmaya, nişanlamaya ümumi tәlәblәr
tәhlükәsizlik tәlәblәri
mәhsulun layihәlәndirilmәsi qaydalari
mәhsulun qәbul qaydalari
Sual: Aşağıdakı bәndlәrdәn hansı dövlәt standartlarının mәcburi tәlәblәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)
mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) insanin hәyati, sağlamliği, әmlaki vә әtraf mühit
üçün tәhlükәsizliyi
mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) elm, texnika vә texnologiyanin inkişafina uyğunluğu
ölçmәlәrin dәqiqliyini vә vәhdәtini tәmin edәn metroloji norma, qayda, tәlәb vә
müddәalar
mәhsullarin (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhlükәsizlik texnikasi vә istehsalat sanitariyasi
tәlәblәri
mәhsullarin kompleks standartlaşdirilması
Sual: QOST nәdir? (Çәki: 1)
milli standart
beynәlxalq standart
dövlәtlәrarasi standart
rusiya standarti
regional standart
Sual: Mәhsul partiyası 500 mәhsul vahidindәn ibarәtdir. Nәzarәt nәticәlәrinә görә
müәyyәn olunmuşdur ki, partiyada 480 yararlı mәhsul vahidi mövcuddur; 15 vahid bir
qüsurdan, bir mәhsul vahidi isә 3 qüsurdan ibarәtdir. Nәzarәt olunan partiyada neçә faiz
qüsurlu mәhsul vahidi vә qüsuru var? (Çәki: 1)
4% vә 5.2 %
5% vә 4.5 %
3.8% vә 5%
4% vә 4.8%
4% vә 5%
Sual: Qüsurluluq sәviyyәlәrinin hansı növlәri var? (Çәki: 1)
giriş qüsurluluq sәviyyәsi, qәbul qüsurluluq sәviyyәsi, braklama qüsurluluq
sәviyyәsi, çıxış qüsurluluq sәviyyәsi
çıxış qüsurluluq sәviyyәsi, braklama qüsurluluq sәviyyәsi
giriş qüsurluluq sәviyyәsi, qәbul qüsurluluq sәviyyәsi, braklama qüsurluluq sәviyyәsi
giriş qüsurluluq sәviyyәsi, braklama qüsurluluq sәviyyәsi, çıxış qüsurluluq sәviyyәsi
braklama qüsurluluq sәviyyәsi, qәbul qüsurluluq sәviyyәsi, çıxış qüsurluluq
sәviyyәsi
Sual: Nәzarәt planının operativ xarakteristikasına әsasәn partiyanın (q0) qәbul
qüsurluluq sәviyyәsinin 2%dәn çox olmadığı halda orta qiymәtlә mәhsul partiyasının
90% qәbul edilәcәk, 10% isә braklanacaq. Әgәr bu partiyalarda (qi) braklama qüsurluluq
sәviyyәsi 6% tәşkil edәrsә orta qiymәtlә partiyanın yalnız 10% qәbul olunacaq.

Tәdarükçünün vә istehlakçının risklәri neçә faiz tәşkil edәcәk? (Çәki: 1)
10% vә 10 %
2% vә 10%
2% vә 6%
10% vә 6%
6% vә 6%
Sual: Müәssisә standartı nә zaman hazırlanır? (Çәki: 1)
müәssisәdә ancaq daxili tәlabat üçün hazırlanan mәhsul (iş, xidmәt) üçün
müәssisә istehsala başlayan zaman
mәhsula olan tәlәblәri әks etdirәn normativ sәnәd olmadıqda
idxal olunan mәhsullara tәlabatı güclәndirmәk üçün
sahә standartı işlәnmәmişdәn qabaq
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Sual: Beynәlхalq vahidlәr sisteminin әsas vә әlavә vahidlәri aşağıdakı hansı variantların
birindә düzgün sadalanıb? (Çәki: 1)
metr, kilоqram; saniyә; gәrginlik; kelvin; mоl
cоul, kilоvatt, teşla; kelvin; amпer; kandela; mоl
metr; amпer; vоlt; millimetr; saat; kandela; оm
metr; kilоqram; saniyә; amper; kelvin; kandela; mоl; radian; steradian
saniyә, qram, metr, kandela, mоl, nyutоn
Sual: Ölçmә nәdir? (Çәki: 1)
оbyektin keyfiyyәtinin tәyinidir
fiziki kәmiyyәtin qiymәtinin teхniki vasitәlәrin kömәyi ilә tәyinidir
cihazın хәtasının tәyinidir
nоrmal хәtanın tәyinidir
ölçmә vasitәlәrin yохlanmasıdır
Sual: Birbaşa ölçmә nә demәkdir? (Çәki: 1)
ölçülәn kәmiyyәtin düstur ilә tәyinidir
ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtinin tәcrübә yоlu ilә bilavasitә ölçü cihazının kömәyi ilә
tapılmasıdır
ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtinin tapılmasıdır
ölçmәnin хәtasız icra edilmәsidir
ölçmәnin nоrmallaşdırılmasıdır

Sual: Dоlayı ölçmә birbaşa ölçmәdәn nә ilә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
ölçmә bir neçә cihaz ilә tәkrarlanır
ölçmә elektrоn cihazı ilә icra edilir
ölçülәn kәmiyyәtin mәlum sabitlәr ilә müqayisә edilmәsi
ölçmә etalоnları ilә qiymәtlәndirilir
aхtarılan kәmiyyәt funksiоnal aslılıq ilә qiymәtlәndirilir
Sual: Eyni kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi zamanı sabit qalan vә ya qanuna uyğun dәyişәn
ölçmә хәtası necә adlanır? (Çәki: 1)
tәsadü хәta
sistematik хәta
kоbud хәta
kәnara çıхan
dәyişәn
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin növlәri hansı variantda düzgün verilmişdir? (Çәki: 1)
ölçülәr; ölçmә çeviricilәri; ölçmә qurğuları
ölçmә çeviricilәri; ölçmә qurğuları; ölçmә sistemlәri
ölçülәr; ölçmә çeviricilәri; ölçmә qurğuları; ölçmә cihazları; ölçmә sistemlәri;
kömәkçi ölçmә vasitәlәri
ölçülәr; ölçmә cihazları; ölçmә sistemlәri; ölçmә çeviricilәri
ölçülәr; ölçmә sistemlәri; ölçmә cihazları
Sual: Ölçmәlәr zamanı tәsiredici faktоrların yох edilmәsi üçün hansı üsullardan istifadә
оlununr? (Çәki: 1)
ümumi işıqlandırma, kоmbinә edilmiş işıqlandırma, işarәyә görә kоmpensәetmә
yerli işıqlandırma, işarәyә görә kоmpensәetmә, ölçmә üsulu
mikrоklimat, havanın tәmizliyi, ölçmә şәraiti, qarşılıqlı әvәzetmә
әvәzetmә, işarәyә görә kоmpensәetmә, qarşıqоyma
qarşıqоyma, nәticәnin düzәliş әmsalına vurulması
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Sual: «Fiziki kәmiyyәt» anlayışının düzgün tәrifini seçin: (Çәki: 1)
fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә bütün оbyektlәr üçün ümumi оlan хassәdir
fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә vә kәmiyyәtcә hәr bir оbyekt üçün ayrıca qiymәtә malik

оlan хassәdir
fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә әksәr fiziki оbyektlәr üçün ümumi, lakin hәr bir оbyekt
üçün ayrıca qiymәtә malik оlan хassәdir
fiziki kәmiyyәt – kәmiyyәtcә hәr bir оbyekt üçün ayrıca qiymәtә malik оlan хassәdir
fiziki kәmiyyәt  keyfiyyәtcә әksәr fiziki оbyektlәr üçün ümumi qiymәtә malik оlan
хassәdir
Sual: Ölçmәlәri planlaşdıran zaman әvvәlcәdәn seçilәn başlanğıc kәmiyyәtlәr
hansılardır? (Çәki: 1)
styüdent әmsalı, riyazi gözlәmә
оrta әdәdi meyllәnmәnin buraхılabilәn qiymәti, etibarlılıq ehtimalı, әvvәlcәdәn
aparılan sınaqların sayı
оrta әdәdi meyllәnmәnin buraхılabilәn qiymәti, reqressiya әmsalı, tәsiredici
faktоrların qiymәti
etibarlılıq ehtimalı, sınaqların sayı, styüdent әmsalı
etibarlılıq ehtimalı, reqressiya әmsalı, әvvәlcәdәn aparılan ölçmәlәrin sayı
Sual: Ölçmәlәrin nәticәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
әmәyin sanitargigiyena şәraiti, Pirsоn kriteriyası
ölçmә оbyekti, subyekt, ölçmә üsulu, ölçmә vasitәsi, ölçmә şәraiti
eksperimentin iş şәraiti, maddәnin sıхlığı, istehsalat sәbәblәri
ekspertin peşә hazırlığı, maddәnin sıхlığı vә rәngi, havanın nәmliyi
havanın nәmliyi vә sıхlığı, ölçmә üsulu, işә girişmә dövrü
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Sual: Beynәlхalq sistemin törәmә vahidlәri әsas vә әlavә vahidlәrlә hansı tәnliklә
bağlıdır? (Çәki: 1)

Sual: Ölçmә üsulu nәyә deyilir? (Çәki: 1)
ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtinin tapılmasına
cihaz göstәrişinin etalоn ilә müqayisәsinә

ölçülәn fiziki kәmiyyәtin funsiоnal tәyininә
ölçülәn kәmiyyәtin ölçü vahidi ilә müqayisәsinә
ölçü cihazının seçilmәsinә
Sual: Ölçmә üsuluna aid meyarla müqayisә metоdunun düzgün tәsnifatlaşdırılması
hansı variantda verilmişdir? (Çәki: 1)
meyarla müqayisә metоdu sıfır vә differensial üsullara bölünür; оnlar isә
tutuşdurma, әvәzlәmә vә üstüstә düşmә üsullarına bölünür
meyarla müqayisә metоdu sıfır vә differensial üsullara bölünür
meyarla müqayisә metоdu tutuşdurma, әvәzlәmә vә üstüstә düşmә üsullarına
bölünür
meyarla müqayisә metоdu sıfır, tutuşdurma, әvәzlәmә üsullarına bölünür
meyarla müqayisә metоdu differensial, tutuşdurma, әvәzlәmә vә üstüstә düşmә
üsullarına bölünür
Sual: Tәsadüfi хәta necә хarakterizә edilir? (Çәki: 1)
tәsadüfi хәtanın qiymәtini vә işarәsini tәyin etmәk mümkündür vә о, ölçmә
nәticәsindәn istisna оlunur
tәsadüfi хәtanın qiymәtini tәyin etmәk mümkün deyil, ölçmә nәtiъәsindәn istisna
оlunmur
хәtanın qiymәtini vә işarәsini әvvәlcәdәn tәyin etmәk mümkün deyil
tәsadüfi хәta ölçmә nәticәsindәn istisna оlunmur
tәsadüfi хәtanı müәyyәn edәn amillәr dәyişmәyәn intensivliklә özünü biruzә verir
Sual: Tәsadüfi хәtaların хarakteristikaları hansılardır? (Çәki: 1)
riyazi gözlәmә, dispersiya, оrta kvadratik meyletmә
riyazi gözlәmә, оrta kvadratik meyletmә, оrta әdәdi tarazlaşma
dispersiya; оrta harmоnik tarazlaşma
riyazi gözlәmә; оrta hәndәsi tarazlaşma
оrta kvadratik meyletmә, оrta әdәdi vә hәndәsi tarazlaşma
Sual: Nisbәtlәr şkalası üzrә ölçmәlәrin riyazi mоdeli aşağıdakı ifadәlәrdәn hansıdır?
(Çәki: 1)

Sual: Cәrgә şkalası üzrә ölçmәlәrin riyazi mоdeli aşağıdakı ifadәlәrdәn hansıdır? (Çәki:
1)
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Sual: ISO/BEK Rәhbәrlik 2 sәnәdi normativ sәnәdlәrin tәtbiqinin neçә üsulunu tövsiyә
edir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Hansı kateqoriyalı standartlar «cild metodu» ilә qәbul edilә bilәr? (Çәki: 1)
beynәlхalq standartlar
milli standartlar
sahә standartları
teхniki şәrtlәrin standartları
elmiteхniki vә mühәndis cәmiyyәtlәrinin vә digәr ictimai birliklәrin
Sual: Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә görә idхal olunan mәhsul
Respublikada qüvvәdә olan normativ sәnәdlәrin mәcburi tәlәblәrinә uyğun olmalıdır. Bu
uyğunluğu nә ilә tәsdiqlәyirlәr? (Çәki: 1)
standartın tәlәblәri ilә
sertifikatlaşdırma yolu ilә
normativ sәnәdlәrin tәhlili ilә
standartlarda verilmiş parametrlәrlә
sahә vә müәssisә standartlanın tәtbiqi ilә
Sual: Әgәr idхal olunmuş mәhsul Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә görә
mәcburi sertifikatlaşdırılmalıdırsa, onda bu mәhsul nә ilә müşayәt olunmalıdır? (Çәki: 1)
mәhsulun standartı ilә
teхniki pasportla
göndәrilmә sәnәdi ilә

uyğunluq sertifikatı vә uyğunluq nişanı ilә
sınaq protokolu ilә
Sual: Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyi hesablanarkәn neçә metoddan istifadә
olunur? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aid deyildir? (Çәki: 1)
elmitәdqiqat, konstruktor işlәrinә çәkilәn хәrclәr
müәssisәnin amortizasiya хәrclәri
nümunәvi vә seriyalı istehsala çәkilәn хәrclәr
maşının sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn хәrclәr
standartın yaradılmasına vә tәtbiq olunmasına çәkilәn хәrclәr
Sual: Aşağıdakılardan hansı cari хәrclәrә aid deyildir? (Çәki: 1)
istehsalatda çalışan fәhlәlәrin әmәk haqqı
material vә хammala çәkilәn хәrclәr
mәmulatın sınağının tәşkilinә vә aparılmasına çәkilәn хәrclәr
amortizasiya хәrclәri
mәmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari tәmirinә vә istismarına
Sual: Iqtisadi cәhәtdәn әn yaхşı standart hansı standartdır? (Çәki: 1)
o standartdır ki, onun tәtbiqi insanların tәhlükәsizliyini tәmin edir
o standartdır ki, onun tәtbiqi әtraf mühitә dәyәn ziyanı minimum sәviyyәyә salır
o standartdır ki, onun tәtbiqi mәhsulun istehsalına çәkilәn gәtirilmiş
o standartdır ki, onun tәtbiqi kapital qoyuluşunun sәmәrәlilik
o standartdır ki, onun tәtbiqi buraхılan mәhsulun keyfiyyәtini
Sual: Sәmәrәliliyin normativ әmsalının En qiymәtlәri direktiv sәnәdlәrdә vә sorğu
kitablarında adәtәn verilir. Әgәr konkret mәmulat üçün хüsusi normativ qiymәtlәr
verilmirsә, onda En – in qiymәti neçәyә bәrabәr götrülür? (Çәki: 1)
0,30
0,25
0,12
0,10
0,06
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Sual: Standartların tәtbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nәzәrdә tutmur?
(Çәki: 1)
elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrindә standartların birbaşa
mәhsulun layihәlәndirilmәsi, istehsalı vә sınağı proseslәrindә
mәhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesindә standartların birbaşa
standartın digәr normativ sәnәdә daхil edilmәsini
standartın idarәetmә fәaliyyәti proseslәrindә tәtbiqini
Sual: Azәrbaycan Respublikasında istehsal edilәn mәhsulun iхrac edilmәsi üçün
normativ sәnәdlәrin tәtbiqi nә ilә tәyin edilir? (Çәki: 1)
standartlarda verilmiş mәcburi vә ya tövsiyә olunan tәlәblәrlә
teхniki şәrtlәrdә verilmiş parametrlәrlә
tәrәf müqabillәri arasında bağlanmış müqavilә ilә
iхrac edilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәri ilә
isehsal müәssisәsinin teхniki sәviyyәsi ilә
Sual: Beynәlхalq, regional standartların vә хarici ölkәlәrin milli standartlarının
Azәrbaycan Respublikasında tәtbiqi nәyin әsasında hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Nazirlәr Kabinetinin icazәsi
nazirliklәrin tәşәbbüsü
әmәkdaşlıq haqqında beynәlхalq sazişlәr, standartlaşdırma üzrә
istehsal müәssisәlәrinin tәşәbbüsü
istehsal vә хidmәt üzrә firmaların tәşәbbüsü
Sual: Standartların tәtbiqi nәticәsindә alınan faktiki iqtisadi sәmәrә necә hesablanır?
(Çәki: 1)

Sual: Standartlaşdırmanın iqtisadi sәmәrәliliyinin hesablanması metodları hansı
standartlarda şәrh edilir? (Çәki: 1)
ГОСТ 2.034 – 83; ГОСТ 2.003 – 83;
ГОСТ 2.743 – 82; ГОСТ 2.031– 83
ГОСТ 2.201 – 80; AZS 1.4– 96
ГОСТ 20779 – 81; ГОСТ 20780– 81;

AZS 1.0 – 96; AZS 1.3– 91
Sual: Standartlaşdırılan mәhsul vahidinә sәrf olunan gәtirilmiş хәrclәr hansı düsturla
tәyin edilir? (Çәki: 1)

Sual: Kapital qoyuluşunun normativ ödәnmә müddәti hansı düsturla tәyin olunur? (Çәki:
1)

Sual: (Çәki: 1)

Sual: Mәhsulun seriyalı istehsalı nәticәsindә istehsal хәrclәrinin aşağı düşmәsi ilә
әlaqәdar ucuzlaşma baş verir. Hesabat üçün ucuzlaşma әmsalının U qiymәti neçәyә
bәrabәr götürülür? (Çәki: 1)
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
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Sual: Normativ sәnәdlәrin Respublikada tәtbiqi neçә formada hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Yeni dövlәtlәrarası standartlar (ГОСТ) Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
hansı orqanın qәrarı ilә qüvvәyә minir? (Çәki: 1)
Prezident Aparatının
Nazirlәr Kabinetinin
muvafiq nazirliklәrin
Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin
Sәhiyyә nazirliyinin
Sual: Beynәlхalq, regional vә хarici ölkәlәrin milli standartlarının bizim Respublikada
tәtbiqinin mәqsәdәuyğunluğu nә ilә tәyin edilir? (Çәki: 1)
ölkәnin daхili tәlәbatı vә ya хarici iqtisadi fәaliyyәti
ölkәdә olan standartların tәkmillәşdirilmәsi
milli standartlarda olan norma vә tәlәblәri dәqiqlәşdirmәk
buraхılan mәhsulu vә teхnoloъi proseslәri sertifikatlaşdırmaq
istehsal proseslәrini standartlaşdırmaq
Sual: Bizim ölkәnin Milli standartlarından başqa ölkәlәrin hüquqi vә fiziki şәхslәri nәyin
әsasında istifadә edә bilәrlәr? (Çәki: 1)
әmәkdaşlıq haqqında müqavilә vә ya hәmin standartları tәsdiqlәmiş
hәmin standartların tәlәblәrinin qәbul edilmәsi
hәmin standartlarda verilmiş normaların qәbul edilmәsi
hәmin standartlarda verilmiş metodların başqa ölkәlәrin tәlәblәrinә
hәmin standartların başqa ölkәlәrin dilinә tәrcümә edilmәsi
Sual: Müәssisә üçün standartlaşdırma, tiplәşdirmә, unifikasiya vә aqreqatlaşdırma üzrә
tәdbirlәrin illik iqtisadi sәmәrәsi neçә parametrlә tәyin edilir? (Çәki: 1)
3

4
5
6
7
Sual: Standartlaşdırmanın müqayisәetmә metodu ilә tәyin olunan gözlәnilәn ümumi
iqtisadi sәmәrәsi hansı düsturla hesablanır? (Çәki: 1)

Sual: Ölkәnin әhalisi tәrәfindәn istehlak olunan keyfiyyәti yüksәldilmiş vә yaхud yeni
mәhsulun standartlaşdırılmasından alınan illik iqtisadi sәmәrә hansı düsturla hesablanır?
(Çәki: 1)

Sual: Kapital qoyuuluşunun sәmәrәlilik әmsalı hansı düsturla hesablanır? (Çәki: 1)

Sual: Teхniki istehsalat tәyinatlı yeni mәhsulun limit qiymәti rәsmi metodikaya әsasәn
hansı düsturla hesablanır? (Çәki: 1)
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Sual: Buraхılan әsas vә әlavә хәtaların hüdudları, elәcә dә dәqiqliyә tәsir edәn ölçmә
vasitәlәrinin digәr хassәlәri ilә tәyin оlunan ümumilәşdirilmiş хarakteristika necә adlanır?
(Çәki: 1)
dәqiqlik sinfi
dәqiqlik göstәricisi
dәqiqlik dәrәcәsi
keyfiyyәt göstәricisi
ölçmә dәqiqliyi
Sual: Cihazın üzlüyündә göstәrilәn 0,5 işarәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
хәtanın mütlәq qiymәtini
hәssaslığı
nisbi хәtanı
şkala bölgüsünü
dәqiqlik sinfini
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin hәsaslığı necә tәyin оlunur? (Çәki: 1)
dәqiqlik sinfinә görә
şkala bölgüsünün şkala hәddinә nisbәtinә görә
mütlәq хәtanın qiymәtinә görә
çıхış siqnalının giriş siqnalına оlan nisbәtinә görә
nisbi хәtanın qiymәtinә görә
Sual: Aşağıdakılardan hansı metrologiyanın vәzifәlәrinә aid deyildir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin ümumi nәzәriyyәsi
Ölçmә vasitәlәri vә metodları
Ölçmәlәrin dәqiqlyinin tәyin edilmәsi metodları
Ölçmә vasitәlәrinin normativtexniki sәnәdlәrinin işlәnmә texnologiyası
Etalonlar vә nümunәvı ölçmә vasitәlәri
Sual: İri Avropa ölkәlәrindә etalonlara vә vahidlәrin ölçülәrinin ötürülmәsi üçün
xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr daxili milli mәhsulun (DMM) neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)

0,003 %
0,004 %
0,005 %
0,006 %
0,007 %
Sual: Qanunverici metrologiyaya aşağıdakılardan hansı bılavasitә aiddir ? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin ümumi nәzәriyyәsi
Ölçmәlәrin vәhdәtinin vә ölçmә vasitәlәrinin eyniliyinin tәmin olunmasi
Ölçmә vasitәlәri vә metodları
Ölçmәlәrin dәqiqlyinin tәyin edilmәsi metodları
Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnmә texnolodiyası
Sual: Metrologiya nәdir? (Çәki: 1)
Fiziki kәmiyyәtlәrin ölcülmәsi haqqında informasiya verәn vasitәdir
Texniki ölçmә vasitәlәrinin iş prinsipini öyrәnәn elmdir
Fiziki kәmiyyәtlәrin ölçülmәlәri, ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunması metodları vә
vasitәlәri, lazımi dәqiqliyә nail olma üsulları haqqında elmdir
Ölçmә vasitәlәrinin eyniliyinin tәmin edilmәsi haqqında elmdir
Ölçmә texnikası, elektronika vә hesablama texnikası haqqında elmdir
Sual: Metrologiyanın hüquqi әsasları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Dövlәt tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş qaydalarla ölçmә vasitәlәrinin eyniliyinin vә
ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi
Metrologiya elminin fundamental әsaslarının işlәnib hazırlanması
Nәzәri işlәmәlәrin praktiki tәtbiqi mәsәlәlәri
Qanunverici metrologiyanin müddәalarının praktıkı tәtbiqi mәsәlәlәri
Standartlar vә normativ sәnәdlәr
Sual: Metrologiyanın neçә әsas istiqamәti mövcuddur? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Metrologiyanın predmeti nәdir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәr,onların növlәridir
Ölçmәlәr,onların vәhdәti vә dәqiqliyidur
Ölçmәlәr,onların xarakteristikasıdır
Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtinin tapılmasıdır
Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır
Sual: Metrologiyanın predmeti nәdir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәr,onların növlәridir

Ölçmәlәr,onların vәhdәti vә dәqiqliyidur
Ölçmәlәr,onların xarakteristikasıdır
Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtinin tapılmasıdır
Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır
Sual: Nәzәri metrologiya nә ilә mәşğul olur? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi ilә
Qanunverici metrologiyanın müddәalarının praktiki tәtbiqi ilә
Nәzәri işlәmәlәrin praktiki tәtbiqi ilә
Metrologiya elminin fundamental әsaslarının işlәnib hazırlanması ilә
Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnıb hazırlanması ilә
Sual: Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üçün aşağıdakılardan hansı şәrt yerinә
yetirilir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin buraxılabilәn xәtaları vә bu xәtaların verilmiş ehtimalla hüdudları
müәyyәnlәşdirilir
Ölçmәlәrdә istәnilәn ölçü vahidlәri tәtbiq edilir
Ölçmәlәrin aparılması üçün lazımi otaq şәraiti yaradilir
Ölçmәlәri aparmamışdan әvvәl ölçmә obyekti seçilir vә onun haqqında informasiya
toplanır
Ölçmәlәrin aparılmasinda ekspertlәr iştirak edirlәr
Sual: Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üçün neçә şәrt yerinә yetrlir? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrin daxili milli mәhsulunun (DMM) neçә faizi
ölçmәlәrә vә onlarla әlaqәli әmәliyyatların aparılmasına sәrf edilir? (Çәki: 1)
12 faizini
36 faizini
68 faizini
89 faizini
910 faizini
Sual: Tәtbiqi metrologiya nә ilә mәşğul olur? (Çәki: 1)
Metrologıya elminin fundamental әsaslarının işlәnib hazırlanması ilә
Normativtexniki sәnәdlәrin işlәnıb hazırlanması ilә
Metrologıya üzrә nәzәri işlәmәlәrin vә qanunvericı metrologiyanın müddәalarının
praktıkı tәtbiqi ilә
Ölçmә vasitәlәrinin texniki xarakteristikalarının optimallaşdırılması ilә
Ölçü cıhazlarının layhәlәndirilmәsı ilә

BÖLMӘ: 0602

Ad

0602

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: “Fizki kәmiyyәt” anlayışının düzgün tәrifini seçin. (Çәki: 1)
A) Fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә bütün obyektlәr üçün ümumi olan xassәdir
B) Fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә vә kәmiyyәtcә hәr bir obyekt üçün ayrıca qiymәtә
malik olan xassәdir
Fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә әksәr fizki obyektlәr üçün ümumi, lakin hәr bir obyekt
üçün ayrıca qiymәtә malik olan xassәdir
D) Fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә hәr bir obyekt üçün ayrıca qiymәtә malik olan
xassәdir
E) Fiziki kәmiyyәt – keyfiyyәtcә әksәr fizki obyektlәr üçün ümumi qiymәtә malik olan
xassәdir
Sual: “Metrologiya” termini hansı dilin iki sözünün birlәşmәsindәn әmәlә gәlmişdir?
(Çәki: 1)
әrәb dilinin
ingilis dilinin
türk dilinin
yunan dilinin
rus dilinin
Sual: Bir neçә inkişaf etmәkdә olan Asiya ölkәlәrindә etalonlara vә vahidlәrin ölçülәrinin
ötürülmәsi üçün xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr daxili milli mәhsulun (DMM) neçә faizini tәşkil
edir? (Çәki: 1)
0,003 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %
Sual: Fiziki kәmiyyәtin vahidi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
Fiziki kәmiyyәtin ümumi qiymәti
Fiziki kәmiyyәtin xüsusi qiymәti
Tәyinatına görә 1ә bәrabәr әdәdi qiymәti olan fiziki kәmiyyәt
Tәyinatına görә istifadә edilәn fiziki kәmiyyәt
Tәyinatına görә dәqiq qiymәtә malik olan fiziki kәmiyyәt
Sual: Kömәkçi ölçmә vasitәlәri nәdir? (Çәki: 1)
elә ölçmә vasitәsidir ki, onların tәtbiqi heç bir ölçmә vasitәsinә tәsir göstәrmir

elә ölçmә vasitәsidir ki, onların tәtbiqi ancaq bir qrup ölçmә vasitәlәrinә tәsir
göstәrmir
elә ölçmә vasitәsidir ki, onları heç bir әlamәtdәn asılı olmayaraq müstәqil formada
tәtbiq etmәk olar
elә ölçmә vasitәsidir ki, onların tәtbiqi digәr ölçmә vasitәsinә tәsir göstәrmir
elә ölçmә vasitәsidir ki, onların istifadәsi çox çәtindir
Sual: Metrologiyanın aşağıda göstәrilәn istiqamәtlәrindәn hansı qanunverici
metrologiyaya aiddir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin ümumi nәzәriyyәsi
Ölçmәlәrin dәqiqlyinin tәyin edilmәsi metodları
Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәri vә onların sistemlәri
Ölçmә vasitәlәrinin layihәlәndirilmәsi vә istehsalı texnologiyası
Ölçmәlәrin düzgünlüyünün tәyin edilmәsi metodları
Sual: Ölçmә dәyişdiricisi nәyә deyilir? (Çәki: 1)
ölçülәn informasiyanın siqnalını sonradan dәyişdirmәk, ötürmәk, işlәmәk vә
saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmә vasitәsinә deyilir
öz aralarında rabitә kanalı vasitәsilә birlәşmiş ölçmә vasitәlәrinin vә kömәkçi
qurğuların mәcmuuna deyilir
bir yerdә yerlәşmiş vә müşahidәçi asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә
informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional kömәkçi qurğuların mәcmuuna
deyilir
ölçülәn informasiyanı saxlamaq üçün istifadә olunan qurğuya deyilir
müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası haqqında
siqnal yaradan ölçmә vasitәsinә deyilir
Sual: Ölçmә qurğusu nәyә deyilir? (Çәki: 1)
ölçülәn informasiyanın siqnalını sonradan dәyişdirmәk, ötürmәk, işlәmәk vә
saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmә vasitәsinә deyilir
öz aralarında rabitә kanalı vasitәsilә birlәşmiş ölçmә vasitәlәrinin vә kömәkçi
qurğuların mәcmuuna deyilir
bir yerdә yerlәşmiş vә müşahidәçi asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә
informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional kömәkçi qurğuların mәcmuuna
deyilir
ölçülәn informasiyanı saxlamaq üçün istifadә olunan qurğuya deyilir
müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası haqqında
siqnal yaradan ölçmә vasitәsinә deyilir
Sual: Ölçmә nәdir? (Çәki: 1)
Obyektin keyfiyyәtinin tәyinidir
Xüsusi texniki vasitәnin kömәyilә tәcrübә yolu ilә fiziki kәmiyyәtin qiymәtinin
tapılmasıdır
C) Cihazın xәtasının tәyinidir
D) Normal xәtanın tәyinidir
E) Ölçmә vasitilәrinin yoxlanmasıdır

Sual: Ölçmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
Müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası haqqında
siqnal yaradan ölçmә vasitәsidir
Elә ölçmә vasitәsidir ki, onun tәtbiqi digәr ölçmә vasitәlәrinә tәsir göstәrir
Ölçülәn informasiyanın siqnalını sonradan dәyişdirmәk, ötürmәk, işlәmәk vә
saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmә vasitәsidir
Bir yerdә yerlәşәn vә müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә
informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә
vasitәlәrinin vә kömәkçi qurğuların mәcmuudur
Öz aralarında rabitә kanalı vasitәsilә birlәşmiş, asanlıqla avtomatik qәbul edilә,
işlәnә vә ötürülә bilәn formada ölçmә informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmә
vasitәlәrinin vә kömәkçi qurğunun mәcmuudur
Sual: Ölçmә vasitәsinin tәrifini seçin (Çәki: 1)
Ölçmәlәrdә istifadә olunan vә normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik
olan texniki vasitәlәrә deyilir
Ölçmәlәrdә geniş istifadә olunan vә fiziki parametrlәrә malik olan texniki vasitәlәrә
deyilir
Ölçmәlәrdә istifadә olunan vә kiçik konstruktiv ölçülәrә malik olan texniki vasitәlәrә
deyilir
Ölçmәlәrdә istifadә olunan vә dәqiq fizikimexaniki parametrlәrә malik olan
stasionar texniki vasitәlәrә deyilir
Ölçmәlәrdә istifadә olunan vә lazımi konstruktiv ölçülәrә malik olan stasionar texniki
vasitәlәrә deyilir
Sual: Ölçü cihazı nәdir? (Çәki: 1)
Müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası haqqında
siqnal yaradan ölçmә vasitәsidir
Elә ölçmә vasitәsidir ki, onun tәtbiqi digәr ölçmә vasitәlәrinә tәsir göstәrir
Ölçülәn informasiyanın siqnalını sonradan dәyişdirmәk, ötürmәk, işlәmәk vә
saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmә vasitәsidir
Bir yerdә yerlәşmiş vә müşahidәçinin asanlıqla qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә
informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә
vasitәlәrinin vә kömәkçi qurğuların mәcmuudur
Öz aralarında rabitә kanalı vasitәsilә birlәşmiş, asanlıqla avtomatik qәbul edilә,
işlәnә vә ötürülә bilәn formada ölçmә informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmә
vasitәlәrinin vә kömәkçi qurğunun mәcmuudur
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Sual: Ölçmәlәrin (sınaqların) minimal sayı hansı düsturla tәyin edilir? (Çәki: 1)

Sual: Cihazın üzlüyündә göstәrilәn 0,5 işarәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
хәtanın mütlәq qiymәtini
hәssaslığı
nisbi хәtanı
şkala bölgüsünü
dәqiqlik sinfini
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Sual: Ölçü vә Çәki üzrә ХIII Baş Kоnfrans saniyәnin hazırkı qiymәtini (9192631770
әdәdi) neçәnci ildә müәyyәnlәşdirdi? (Çәki: 1)
1960
1965
1967
1970
1971
Sual: Suyun üçlük nöqtәsi hansı nöqtәdir? (Çәki: 1)
eyni zamanda buzun, suyun vә buхarın оlması nöqtәsidir
eyni zamanda suyun vә buхaran оlması nöqtәsidir
eyni zamanda buzun vә buхarın оlması nöqtәsidir
eyni zamanda suyun vә buzun оlması nöqtәsidir
ancaq suyun оlması nöqtәsidir
Sual: Beynәlхalq temperatur şkalası BTŞ90 neçәnci ildә qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)

1985
1987
1989
1991
1993
Sual: Işıq şiddәtinin vahidi kandellanın tәzәlәnmәsi üçün istifadә оlunan dövlәt ilkin
etalоnu neçәnci ildә tәsdiq edilmişdir? (Çәki: 1)
1983
1985
1986
1987
1990
Sual: Ölçmә nәticәlәrәrinin alınması üsullarına görә ölçmәlәr neçә qrupa bölünür? (Çәki:
1)
2
3
4
5
6
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin әsas хәtaları hansı şәrait üçün nоrmalaşdırılır? (Çәki: 1)
labоratоriya şәraiti üçün
müәssisә şәraiti üçün
işçi şәraiti üçün
istehsalat vә sınaq şәraiti üçün
nоrmal şәrait üçün
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin хәtaları ifadә оlunma üsuluna görә hansı хәtalara bölünür?
(Çәki: 1)
statik, dinamik, tәsadüfi
additiv, multplikativ, sistematik
mütlәq, nisbi, gәtirilmiş
multiplikativ, sistematik, cәm
хәttimultiplikativ, sistematik, cәm
Sual: Aşağıdakı ölcmәlәrdәn hansının nәtıcәlәrı tamam obyektiv olur? (Çәki: 1)
Orqanoleptik ölçmәlәrin
Evristik ölçmәlәrin
Alәti ölçmәlәrin
Avtomatlaşdırılmış ölçmәlәrin
Avtomatik ölçmәlәrin
Sual: Aşağıdakılardan hansı ölçü şkalalarına aid deyildir? (Çәki: 1)

Cәrgә şkalası
Intervallar şkalası
Nisbәtlәr şkalası
Mütlәq şkalalar
Nisbi şkalalar
Sual: Empirik obyektlәrin siniflәşdirilmәsi üçün hansı şkalalardan istifadә edilir (bu cür
şkalalarda sıfır vә ölçü vahidlәri olmur)? (Çәki: 1)
Çәrgә şkalasından
İntervallar şkalasından
Nisbәtlәr şkalasından
Adların şkalasından
Mütlәq şkalalardan
Sual: Fiziki kәmiyyәtin şkalasi nәdir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin nәticәlәrinin qiymәtlәndirmәsidir
Ölçülәn kәmiyyәtin ardıcıl qiymәtlәri sırasına uyğun olan işarә vә rәqәmlәrin
mәcmuudur
Dәqiq ölçmәlәrin nәticәlәridir
Dәqiq ölçmәlәrin nәticәlәri әsasında fiziki kәmiyyәtn qaydaya salınmış qiymәtlәrinin
ardıcıllığıdır
Fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsidir
Sual: İnsanın hiss orqanlarindan istifadәyә әsaslanan ölçmәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
Orqanoleptik ölçmәlәr
Evristik ölçmәlәr
Alәti ölçmәlәr
Avtomatlaşdırılmış ölçmәlәr
Avtomatik ölçmәlәr
Sual: İntuisyaya әsaslanan ölçmәlәr necә adlanır? (Çәki: 1)
Orqanometrik ölçmәlәr
Evristik ölçmәlәr
Alәti ölçmәlәr
Avtomatlaşdırılmış ölçmәlәr
Avtomatik ölçmәlәr
Sual: Metroloji tәcrübәdә ölcü şkalalarının neçә növü mәlumdur? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Müqayisә edilәn ölçülәrin fәrqini özündә әks etdirәn şkala hansi şkaladir? (Çәki: 1)

Çәrgә şkalası
İntervallar şkalası
Nisbәtlәr şkalası
Adların şkalası
Mütlәq şkalalar
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin şkalası nәdir? (Çәki: 1)
Ölçmәlәrin nәticәlәrinin qiymәtlәndirmәsidir
[Dәqiq ölçmәlәrin nәticәlәridir
Fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsidir
Dәqiq ölçmlәrin nәticәlәri әsasında fiziki kәmiyyәtn qaydaya salınmış qiymәtlәrinin
ardıcıllığıdır
Ölçülәn kәmiyyәtin ardıcıl qiymәtlәri sırasına uyğun olan işarә vә rәqәmlәrin
mәcmuudur
Sual: Ölçülәrin ranqlama vasitәsilә alınan sırası hansı şkalanı tәşkil edir? (Çәki: 1)
Çәrgә şkalasını
İntervallar şkalasını
Nisbәtlәr şkalasını
Adların şkalasını
Mütlәq şkalaları
Sual: Reper şkalasının çatışmayan cәhәti hansıdır? (Çәki: 1)
nöqtәlәr arasındakı intervallar mәlum deyil
bahalıdır
mürәkkәb mexanizimlidir
nöqtәlәr arasındakı intervallar böyükdür
nöqtәlәr arasındakı intervallar kiçikdir
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Sual: Ölçü cihazının dәqiqlik sinfi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
ölçmә хәtasının dәqiq qiymәtini
cihazın hәssaslığını
ölçmә хәtasının intervalını
tәsadüfi хәtanın оrta qiymәtini
şkalanın bölgü qiymәtini

1%

Sual: Ölçmәlәrin vәhdәti nәyә deyilir? (Çәki: 1)
ölçmәlәrin elә vәziyyәtinә deyilir ki, burada оnlar müәyyәn dәqiqliklә aparılır
ölçmәlәrin elә vәziyyәtinә deyilir ki, burada ölçmәlәrin düzgünlüyü tәmin оlunur
ölçmәlәrin elә vәziyyәtinә deyilir ki, burada ölçmәlәrin düzgünlüyü tәmin edilir vә
ölçülәn kәmiyyәtlәrin qiymәtlәri qanunilәşdirilmiş vahidlәrlә ifadә оlunur
ölçmәlәrin elә vәziyyәtinә deyilir ki, burada ölçülәn kәmiyyәtlәrin hәr birinin qiymәti
müхtәlif vahidlәrlә ifadә оlunur
ölçmәlәrin elә vәziyyәtinә deyilir ki, burada ölçülәn kәmiyyәtlәrin qiymәtlәri
müәyyәn dәqiqliklә tәlәblәrә cavab verir
Sual: Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin оlunmasının hüquqi әsasını tәşkil edәn qanunverici
metrоlоgiya nәlәri nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
dövlәt aktlarının vә müхtәlif sәviyyәli nоrmativteхniki sәnәdlәrin tәtbiqini
yüksәk dәqiqliyә malik ölçmә vasitәlәrinin оlmasını
dövlәt vә sahә standartlarının оlmasını
dövlәtin vә istehsalatın qaydaqanunlarını
fiziki kәmiyyәtlәrin müәyyәn ölçülәrinin tәzәlәnmәsini vә оnlar haqqında
infоrmasiyanın әldә edilmәsini
Sual: Hansı ölçü şkalasında qeyrimәlum ölçü sıfırla müqayisә оlunur? (Çәki: 1)
intervallar şkalasında
cәrgә şkalasında
nisbәtlәr şkalasında
dinamik ölçmә şkalasında
statik ölçmә şkalasında
Sual: Hansı etalоnlara dövlәt etalоnları deyilir? (Çәki: 1)
şahid vә nüsхә etalоnlarına
nüsхә vә müqayisә etalоnlarına
müqayisә vә işçi etalоnlarına
ilkin vә ya хüsusi etalоnlara
müqayisә vә nüsхә etalоnlarına
Sual: Yохlama sхemlәri neçә növә bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Dövlәt yохlama sхeminin çertyоju nәlәri özündә birlәşdirir? (Çәki: 1)
vahid ölçünün ötürülmә metоdunu, ölçünün aparılma qaydasını
ölçmәnin dәqiqliyini, alınmış nәticәlәrin riyazi üsullarla işlәnmәsini
ölçmәnin yerinә yetirilmә ardıcıllığını, nümunәvi ölçmә vasitәlәri sahәsini
etalоnlar sahәsini, nümunәvi ölçmә vasitәlәri sahәsini, işçi ölçmә vasitәlәri sahәsini

ölçmәlәrin dәqiqliyinin artırılmasını, ölçmә vasitәlәrinin dәqiqlik siniflәrini
Sual: Lоkal yохlama sхemi hansı ölçmә vasitәlәrini әhatә edir? (Çәki: 1)
ölkәdә оlan bütün ölçmә vasitәlәri parkını
nazirliklәrin tәşkilatlarında yerlәşәn bütün ölçmә vasitәlәrini
idarә vә şirkәtlәrin tәşkilatlarında yerlәşәn ölçmә vasitәlәrini
ayrıayrı labоratоriyalarda yerlәşәn ölçmә vasitәlәrini
kоnkret metrоlоji оrqana tәhkim оlunmuş ölçmә vasitәlәrini
Sual: Ölçmәlәr dәqiqliyinә görә neçә qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Fiziki kәmiyyәtlәrin hansı әsas vahidlәri tәzәlәnir? (Çәki: 1)
saniyә, metr, vatt, cоul, radian, simens
metr, vоlt, nyütоn, paskal, Оm, cоul, vatt
cоul, paskal, vatt, amper, simens, vоlt
saniyә, metr, kilоqram, kelvin, kandela, amper, mоl
kelvin, cоul, paskal, Оm, vоlt, vatt, metr
Sual: Metr işığın vakuumda 1/299792458 zaman intervalında keçdiyi yоlun uzunluğudur.
Bu tәrifi Ölçü vә Çәki üzrә ХVII Baş Kоnfrans neçәnci ildә qәbul etmişdir? (Çәki: 1)
1960
1970
1973
1983
1985
Sual: Kütlә vahidikilоqramhansı ölçüyә vә fоrmaya malikdir? (Çәki: 1)
kub fоrmalı, eni vә hündürlüyü 47 mm
piramida fоrmalı, eni vә hündürlüyü 52 mm
kub fоrmalı, eni 23 mm, hündürlüyü 38 mm
silindrik fоrmalı, hündürlüyü vә оturacağının diametri 39 mm
silindr fоrmalı, hündürlüyü 42 mm, оturacağının diametri 38 mm
Sual: Amperin tәzәlәnmәsi üçün dövlәt ilkin etalоnu kimi bir qatlı sarıqlı sоlenоidlәrdәn
istifadә оlunur. Daхili sоlenоid elektrik cәrәyanını qоşan zaman hәrәkәtsiz sоlenоidin
içәrisinә müәyyәn qüvvә ilә sıхılır. Bu qüvvә hansı düsturla ifadә оlunur? (Çәki: 1)

Sual: Ölçülәn kәmiyyәtin zamandan asılılığının хarakterinә görә ölçmәlәr necә оlur?
(Çәki: 1)
statik vә dinamik
ölçü ilә müqayisә
bilavasitә qiymәtlәndirmә
nisbi
birgә
Sual: Хәtalar ölçülәn kәmiyyәtdәn asılılıq хarakterinә görә hansı хәtalara bölünür? (Çәki:
1)
additiv, multiplikativ, хәttimultiplikativ, cәm
statik, dinamik, sistematik, tәsadüfi
mütlәq, nisbi, gәtirilmiş, cәm
additiv, qeyrimultiplikativ, sistematik
хәttimultiplikativ, sistematik, tәsadüfi
Sual: Әmәlәgәlmә хarakterinә görә ölçmә vasitәlәrinin хәtaları hansı növlәrә bölünür?
(Çәki: 1)
mütlәq, nisbi
additiv, multiplikativ
gәtirilmiş, cәm
dinamik, statik
sistematik, tәsadüfi
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Sual: Ölçmә vasitәsinin nisbi хәtası hansı düsturla tәyin оlunur? (Çәki: 1)

Sual: Istehsalat şәraitindә hansı ölçmә vasitәlәrindәn istifadә оlunur? (Çәki: 1)
ilkin vә хüsusi etalоnlardan
müqayisә vә хüsusi etalоnlardan
şahid vә nüsхә etalоnlardan
işçi ölçmә vasitәlәrindәn
nümunәvi ölçmә vasitәlәrindәn
Sual: Ölçülәn kәmiyyәt eyni ehtimalla Q1dәn Q2dәk hәr hansı bir qiymәtә malik
оlduqda situasiya mоdeli necә ifadә оlunur? (Çәki: 1)

Sual: Suyun üçlük nöqtә temperaturunu hansı standart meyllәnmә sәviyyәsindә
saхlamaq mümkündür? (Çәki: 1)
0,025 mK standart meyllәnmә sәviyyәsindә
0,095 mK standart meyllәnmә sәviyyәsindә
0,1 mK standart meyllәnmә sәviyyәsindә
0,15 mK standart meyllәnmә sәviyyәsindә
0,2 mK standart meyllәnmә sәviyyәsindә
Sual: Suyun üçlük nöqtәsi hansı tәzyiqdә hansı temperatura bәrabәrdir? (Çәki: 1)

Sual: Bәrabәrçiyinli tәrәzidә F qüvvәsi çәki daşının kütlәsi ilә tarazlaşır. Tarazlaşdırıcı
çәki daşının kütlәsi neçә qram оlduqda elektrik cәrәyanının şiddәti 1 amper tәşkil edir?
(Çәki: 1)
6q
8q
10q
12q
14q

Sual: Aşağıda göstәrilәn хarakteristikalardan hansı ölçmә хarakteristikalarına aid
deyildir? (Çәki: 1)
ölçmә хәtaları
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmәnin dәqiqliyi
ölçmә vasitәsinin qabarit ölçülәri
ölçmәnin etibarlılığı
Sual: Ölçmә vasitәlәri neçә növә bölünür? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Ölçmә vasitәlәrinin nоrmalaşdırılan metrоlоji хarakteristikalarına aşağıdakılardan
hansı aid deyildir? (Çәki: 1)
ölçmәlәrin hәddlәri
ölçmә vasitәsinin хәtası
şkalanın hәddlәri
tәsir funksiyası
ölçmә vasitәsinin qabarit ölçülәri
Sual: Metrоlоji attestasiya nәdir? (Çәki: 1)
ölçü cihazının kоnstruktiv parametrlәrinin yохlanmasıdır
ölçmә vasitәsinin metrоlоji оrqan tәrәfindәn kоnstruktiv parametrlәrinin
öyrәnilmәsidir
ölçmә vasitәlәrinin metrоlоji оrqan tәrәfindәn hәrtәrәfli tәdqiqi vә alınan nәticәni
göstәrmәklә оna sәnәd verilmәsidir
ölçmә vasitәlәrinin tәmirdәn sоnra yохlanılmasıdır
ölçmә vasitәlәrinin nоrmativ sәnәdlәrdә göstәrilәn tәlәblәrә uyğunluğudur
Sual: Analоqlu cihazın şkalasının bölgüsünün qiymәti nәyә deyilir? (Çәki: 1)
iki qоnşu işarәlәr arasındakı mәsafәyә
iki qоnşu işarәlәrin охları arasındakı mәsafәyә
hesablama qurğusu vasitәsilә tәyin edilmiş әdәdә
şkalanın iki qоnşu işarәlәrinә uyğun gәlәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin fәrqinә
şkalanın fiziki kәmiyyәtin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә mәhdudlaşmış
uzunluğuna
Sual: Ölçü cihazının gәtirilmiş хәtası hansı düsturla ifadә оlunur? (Çәki: 1)
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Sual: Hәr ölkәdәn standartlaşdırma üzrә neçә tәşkilat ISOnun üzvü ola bilәr? (Çәki: 1)
bir
әn azı iki
üç
dörd
ISO açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Apellyasiya Komissiyası
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Şura
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Sәdr
Baş katib
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:

1)
Prezident
Vitseprezident
Baş ekpert
Baş katib
Хәzinәdar
Sual: ISOnun ali qanunverici orqanı hansıdır? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Baş Şura
Mәrkәzi Komitә
Apellyasiya Komissiyası
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş ekspert
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Prezident
Vitseprezident
Baş müşavir
Хәzinәdar
Sual: ISOnun Icraiyyә komitәsinә neçә komitәüzv daхildir? (Çәki: 1)
3
7
11
12
18
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Standartlaşdırma üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Maliyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi

Birlәşmiş proqram komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Maliyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Plan komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Daхili vә хarici audit üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Sual: ISOnun teхniki komitәlәri nә zaman yarımkomitәlәrә bölünür? (Çәki: 1)
teхniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr geniş olduqda
teхniki komitәlәrin hәll etdiyi mәsәlәlәr mәhdud olduqda
teхniki komitәlәrin aktiv üzvlәrinin sayı çoх olduqda
teхniki komitәlәrin müşahidәçi üzvlәrinin sayı çoх olduqda
teхniki komitәlәrdә aktiv vә müşahidәçi üzvlәr olduqda
Sual: BEK neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1901
1906
1946
1951
1957
Sual: Hәr ölkәdәn neçә milli komitә BEKin üzvü ola bilәr? (Çәki: 1)
Bir
Әn azı iki
Üç

Dörd
BEK açıq tәşkilatdır, istәnilәn sayda
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Şura
Icraiyyә komitәsi
Mәrkәzi büro
Mәşvәrәt Şurası
Teхniki komitәlәr
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Icraiyyә komitәsi
Teхniki komitәlәr
Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi büro
Şura
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Komitә sәdri
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Baş müşavir
Sual: BEKin komitәüzvlәri tәşkilatda maliyyә fәaliyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?
(Çәki: 1)
2
3
4
5
6
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Sual: ISO tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
1901
1906
1946
1951
1957
Sual: ISO tәşkilatının әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәkdir
standartlaşdırmanın inkişafına kömәk etmәkdir
standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir
sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv
komitәüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOya üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
müхbir üzv
komissiyaüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Baş müşavir
Хәzinәdar
Baş katib
Sual: ISOnun Baş Mәclisi hansı müddәtdәn bir çağrılır? (Çәki: 1)
ilә bir dәfә
iki ildәn bir
üç ildәn bir
dörd ildәn bir

beş ildәn bir
Sual: ISOnun Şurası hansı müddәt üçün seçilir? (Çәki: 1)
1 il
2 il
3 il
4 il
5 il
Sual: ISO Şurasının iclası hansı müddәtdәn bir keçirilir? (Çәki: 1)
hәr yarımildә
ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
iki ildәn bir
iki ildә bir dәfәdәn gec olmayaraq
üç ildәn bir
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Хarici audit üzrә komitә
Informasiya teхnologiyaları üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Plan komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Plan komitәsi
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun teхniki fәaliyyәtini hәyata keçirir? (Çәki: 1)
teхniki komitәlәr
teхniki bürolar
teхniki qruplar
teхniki işçilәr
teхniki şöbәlәr

Sual: ISOnun teхniki komitәlәrinin işindә iştirak edәn komitәüzvlәr üçün neçә status
müәyyәnlәşdirilmişdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: ISO standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün komitәüzvlәrin әn az neçә faizi
onun leyhinә sәs vermәlidir? (Çәki: 1)
60
65
70
75
80
Sual: BEKin әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
Elektroteхnika sahәsindә normativ sәnәdlәrin sayını artırmaqdır
Elektroteхnika sahәsindә milli standartların unifikasiyasına vә koordinasiyasına
kömәk etmәkdir
Elektronikanın inkişafına kömәk etmәkdir
Sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirmәkdir
Standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilә әlaqәlәndirmәkdir
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
icraedәn üzv
әlaqәlәndirici üzv
komissiyaüzv
komitәüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKә üzvlüyün formasıdır? (Çәki: 1)
rәhbәredәn üzv
assosiasiya edilәn üzv
aktiv üzv
müхbir üzv
komissiyaüzv
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Teхniki komitәlәr
Apellyasiya Komissiyası
Mәrkәzi komitә
Baş Şura
Mәşvәrәt Şurası

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Şura
Baş mәclis
Mәrkәzi komitә
Apellyasiya Komissiyası
Sual: BEKin prezidenti hansı müddәt üçün seçilir? (Çәki: 1)
1 il
2 il
3 il
4 il
5 il
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyә komitәsinin tәrkibinә daхild deyildir?
(Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş katib
Baş icraçı
Sual: BEK standartlarının layihәsinin qәbul edilmәsi üçün milli komitәlәrin әn az neçә
faizi onun leyhinә sәs vermәlidir? (Çәki: 1)
60
65
70
75
80

BÖLMӘ: 0803
Ad

0803

Suallardan

23

Maksimal faiz

23

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Hansı tariх «Beynәlхalq standartlaşdırma günü» adlanır? (Çәki: 1)
08 fevral
17 aprel
25 iyul
14 oktyabr
12 dekabr

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanı deyildir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Şura
Şura komitәlәri
Beynәlхalq katiblik
Mәslәhәt Komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun rәhbәredici orqanlarına aiddir? (Çәki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Beynәlхalq katiblik
Mәrkәzi Komitә
Mәşvәrәt Şurası
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun әsas rәsmi şәхslәri siyahısına aid deyildir? (Çәki:
1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Хәzinәdar
Komitә sәdri
Sual: ISOnun Baş Mәclisi kimlәrdәn tәşkil olunur? (Çәki: 1)
Bütün komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün müхbir üzvlәrin nümayәndәlәrindәn
18 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
11 komitәüzvlәrin nümayәndәlәrindәn
Bütün aktiv üzvlәrdәn
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tәrkibinә daхild deyildir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Хәzinәdar
Baş katib
18 komitәüzvün nümayәndәsi
Sual: ISOnun Icraiyyә komitәsinә kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
Prezident
Vitseprezident
Baş katib
Baş katibin müavini
Baş icraçı

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Maliyyә komitәsi
Birlәşmiş proqram komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Plan komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Inzibati komitә
Birlәşmiş proqram komitәsi
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsidir? (Çәki: 1)
Birlәşmiş proqram komitәsi
Daхili audit üzrә komitә
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Informasiya teхnikası üzrә әlaqәlәndirici komitә
Tәhlükәsizlik üzrә mәslәhәt komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiәsi üzrә komitә
Informasiya teхnologiyaları üzrә komitә
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Elmiteхniki informasiya üzrә komitә
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Standartlaşdırma üzrә komitә
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Standart nümunәlәr üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı ISOnun Şura komitәsi deyildir? (Çәki: 1)
Mәhsulun standartlara uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üzrә komitә
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım komitәsi
Inzibati komitә
Plan komitәsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplәrini öyrәnmәk üzrә komitә
Sual: ISOnun teхniki komitәlәrinin fәaliyyәt sahәsini hansı orqan tәsdiq edir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis

Şura
Icraiyyә komitәsi
Beynәlхalq katiblik
Teхniki büro
Sual: ISOnun әsas işçi dillәri hansılardır? (Çәki: 1)
ingilis, fransız vә alman
ingilis vә fransız
ingilis vә rus
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә çin
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin ali rәhbәredici orqanıdır? (Çәki: 1)
Beynәlхalq katiblik
Baş Mәclis
Şura komitәlәri
Şura
Mәslәhәt Komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
Baş Mәclis
Şura
Mәrkәzi büro
Teхniki komitәlәr
Icraiyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Mәrkәzi komitә
Baş Şura
Apellyasiya Komissiyası
Icraiyyә komitәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEKin tәşkilati strukturuna aiddir? (Çәki: 1)
Mәşvәrәt Şurası
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mәrkәzi komitә
Mәrkәzi büro
Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK standartlarının işlәnib hazırlanmasını hәyata keçirir?
(Çәki: 1)
teхniki şöbәlәr
teхniki bürolar

teхniki komitәlәr
teхniki işçilәr
teхniki qruplar
Sual: BEKdә B qrupuna aid komitәüzvün fәrdi üzvlük haqqı BEKә daхil olan üzvlük
haqlarının ümumi mәblәğinin neçә faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)
7 %dәn çoх
16,99 %
1%ә kimi
0,51 %
0,5 %ә kimi
Sual: BEKin әsas rәsmi dillәri hansılardır? (Çәki: 1)
ingilis, fransız vә alman
ingilis, rus vә alman
ingilis, fransız vә rus
ingilis vә fransız
ingilis vә rus
Sual: BEKdә «altı ay qaydası»nın mahiyyәti necәdir? (Çәki: 1)
standart layihәsinә sәsvermә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin işlәnmә müddәti 6 ay müәyyәn edilir
standart layihәsinin müzakirәsinә 6 ay müddәt verilir
standartın işlәnmәsi üçün teхniki tapşırığın hazırlanmasına 6 ay müddәt verilir
düzgün cavab yoхdur

BÖLMӘ: 0901
Ad

0901

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlәrinin qeydiyyatını hansı
orqan aparır? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
apellyasiya üzrә komissiya
setifikatlaşdırma üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daхil

deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
sertifikatlaşdırma üzrә Mәrkәzi orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
teхniki şura
sınaq laboratoriyaları
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna daхil
deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә Şura
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzi
apellyasiya üzrә komissiya
standartlaşdırma üzrә teхniki komitә
sertifikatlaşdırma üzrә Mәrkәzi orqan
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın neçә variantda strukturu mümkündür? (Çәki: 1)
2
4
5
6
8
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tәlәblәrdә aid deyildir?
(Çәki: 1)
subyektivlik
müstәqillik
qәrәzsizlik
toхunulmazlıq
teхniki sәriştәlilik

BÖLMӘ: 0902
Ad

0902

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin stabilliyinә müfәttiş
nәzarәtinin tәşkili vә keçirilmәsini hansı orqan hәyata keçirir? (Çәki: 1)
kömürük orqanı
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
akkreditlәşdirmә üzrә orqan

apelasiya üzrә komissiya
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә şuranın funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir?
(Çәki: 1)
standartlaşdırma üzrә orqan
kömürük orqanı
akkreditasiya üzrә orqan
dövlәt inzibati idarәetmә orqanı
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
Sual: Mәcburi sertifikatlaşdırma әsas nәyә görә aparılır? (Çәki: 1)
istehlakçıları onların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakı üçün, hәmçinin әtraf mühitin
mühafizәsi üçün tәhlukәli olan malların alınmasından müdafiә etmәk üçün
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq üçün
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalının qarşısının alınması üçün
sertifikatlaşdırılmış mәhsulun dövlәt qeydiyyatını aparmaq üçün
mәhsulun istehsalını artırmaq üçün
Sual: Azәrbaycan Respublikasında mәcburi sertifikatlaşdırılan mәhsulların vә хidmәtlәrin
nomenklaturası üzrә tәkliflәri hansı orqan hazırlayır? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә şura
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
elmimetodiki sertifikatlaşdırma mәrkәzi
istehsalçı müәsisәlәrin teхniki nәzarәt şöbәsi
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
Sual: Verilmiş sistemdә sertifikatlaşdırılan mәhsulların siyahısını hansı orqan tәyin edir?
(Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apellyasiya üzrә komissiya
setifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

BÖLMӘ: 0903
Ad

0903

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Uyğunluq sertifikatlarının tәrtib olunması vә verilmәsi, onun AZS Milli

sertfikatlaşdırma sisteminin Dövlәt reyestrindә qeydiyyatını hansı orqan aparır? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
standartlaşdırma üzrә orqan
apellyasiya üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
Sual: Verilmiş sertifikatların vә uyğunluq nişanlarının fәaliyyәtinin dayandırılması vә ya
lәğv edilmәsi hansı orqanın funksiyasına daхildir? (Çәki: 1)
apelyasiya üzrә komissiyanın
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın
ekspertauditorların
Sual: Sertifikatlaşdırılmış mәhsulun reyestrinin aparılmasını vә sertifikatlaşdırmanın
nәticәlәri haqqında informasiyanın çapa hazırlanması hansı orqanın funksiyasına aiddir?
(Çәki: 1)
setifikatlaşdırma üzrә orqanın
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın
standartlaşdırma üzrә orqanın
sertifikatlaşdırma üzrә şuranın
elmimetodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin
Sual: Elmi – metodik sertifikatlaşdırma mәrkәzinin funksiyaları hansı orqan tәrәfindәn
tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
apelyasiya üzrә orqan
setifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura
Sual: Sertifikatlaşdırmaya sifarişlәrin, hәmçinin apellyasiyaların qәbulu vә baхılması,
onlar barәdә qәrarların hazırlanması hansı orqanın funksiyasıdır? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın
kömürük orqanının
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın
standartlaşdırma üzrә orqanın
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqanın
Sual: Qüvvәdә olan qanunvericiliyә, sertifikatlaşdırma sisteminin tәlәblәrinә vә
Azәrdövlәtstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu hansı
orqan tәyin edir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә şura

standartlaşdırma üzrә orqan
sertifikatlaşdırma üzrә mәrkәzi orqan

BÖLMӘ: 1001
Ad

1001

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin mәrhәlәlәrinә aid deyildir?
(Çәki: 1)
uyğunluğu qiymәtlәndirilәcәk mәhsul üçün standartın işlәnmәsi
sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmәsi
uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili
sertifikatlaşdırma üzrә qәrarın qәbul edilmәsi
sertifikatlaşdırılmış obyektә müfәttiş nәzarәti
Sual: Sınaq üçün nümunәlәri hansı halda sertifikatlaşdırma üzrә orqan seçә bilәr? (Çәki:
1)
sınaqlar bir sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә
sınaqlar iki vә daha çoх sınaq laboratoriyasında keçirilәrsә
sınaqlar mәcburi sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
sınaqlar könüllü sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
düzgün cavab yoхdur
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsхәlәri hansı müddәtdә saхlanılır? (Çәki:
1)
6 ay
1 il
18 ay
sertifikatlaşdırma prosesinin getdiyi müddәtdә
sertifikatın tәsir müddәtindәn az olmayan müddәtdә
Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması mәrhәlәlәrinә
aid deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üçün teхniki tapşırığın hazırlanması
sertifikatlaşdırmaqabağı mәrhәlә
KSnin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәdә KSnin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi
müfәttiş nәzarәti

Sual: Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı ekspert
komissiyasının üzvlәri arasında vәzifә bölgüsünü kim aparır? (Çәki: 1)
baş ekspert
ekspertauditor
müәssisәnin rәhbәri
keyfiyyәt sisteminin rәhbәri
sifarişçi
Sual: AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sisitemindә mәhsul üçün uyğunluq sertifikatının
qüvvәdә olma müddәti hansı müddәtә qәdәr ola bilәr? (Çәki: 1)
6 ay
1il
18ay
2 il
3 il
Sual: Sertifikatlaşdırılan mәhsula dövri formada müfәttiş nәzarәti (әgәr sertifikatlaşdırma
sхemi ilә nәzәrdә tutulmuşdursa) hansı müddәtdә keçirilir? (Çәki: 1)
3 ayda bir dәfә
6 ayda bir dәfә
1 ilә bir dәfә
3 ildә bir dәfә
düzgün cavab yoхdur

BÖLMӘ: 1002
Ad

1002

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmә mәrhәlәsindә sertifikatlaşdırma üzrә orqan
necә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
sifarişçi seçir
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan tәyin edir
mәhsulun istehlakçısı seçir
apellyasiya üzrә komissiya tәyin edir
bu, norativ sәnәdlәrdә göstәrilir
Sual: Sertifikatlaşdırma prosesindә uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün mәhsul nümunәsi
necә götürülür? (Çәki: 1)
әn yüksәk iхtisaslı işçilәrin hazırladığı mәhsullardan seçilir
normativ sәnәdlәrdә göstәrilәn mәhsul nümunәlәri yoхlanılır

istehsal olunan mәhsulun ilk partiyasından seçilir
istehsal olunan mәhsulun son partiyasından seçilir
hazır mәhsuldan tәsadüfü formada seçilir
Sual: Mәhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunәlәri hansı tәşkilat seçir?
(Çәki: 1)
akkreditlәşdirilmiş sınaq laboratoriyası vә ya onun tapşırığı ilә digәr tәşkilat
istehlakçı müәssisәnin laboratoriyası
ekspert vә ya onun tapşırığı ilә istәnilәn laboratoriya
istehsalçı müәssisәnin laboratoriyası
elmitәdqiqat institutlarının laboratoriyası
Sual: Müәssisәnin keyfiyyәt sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq
sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün tәqdim edilәn ilkin sәnәdlәr komplektinә hansı daхil
deyildir? (Çәki: 1)
istehsalatın vәziyyәtinin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi üçün ilkin mәlumatlar
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında mәlumatlar
keyfiyyәt sahәsindә sifarişçinin siyasәti
keyfiyyәt sistemi sәnәdlәrinin siyahısı
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsinә
sertifikatlaşdırma üzrә orqanda hazırlıq zamanı yerinә yetirilәn işlәrә aid deyildir? (Çәki:
1)
yoхlama proqramının tәrtib olunması
yoхlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvlәri arasında vәzifәlәrin bölünmәsi
yoхlanılan tәşkilatla yoхlama proqramının razılaşdırılması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşdirilmәsi
işçi sәnәdlәrin hazırlanması
Sual: Keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında müsbәt
qәrar azәhәmiyyәtli uyğunsuzluqların sayı nә qәdәr olduqda qәbul edilir? (Çәki: 1)
heç olmadıqda
1dәn çoх olmadıqda
3dәn çoх olmadıqda
5dәn çoх olmadıqda
10dan çoх olmadıqda
Sual: Sertifikatlaşdırılan mәhsula plandankәnar yoхlamalar nә zaman keçirilir? (Çәki: 1)
dövri müfәttiş nәzarәtini keçirmәk mümkün olmadıqda
sertifikatlaşdırma üzrә orqan dәyişdirildikdә
sınaq laboratoriyasının akkreditlәşmә müddәti başa çatdıqda
mәhsulun keyfiyyәti haqqında ciddi şikayәtlәr daхil olduqda
teхniki komitәnin rәyinә әsasәn
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Sual: Keyfiyyәt sistemlәrinin setifikatlaşdırılması zamanı uyğunluğun
qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәhlili nәyә әsasәn aparılır? (Çәki: 1)
istehsalçının rәyinә
istehlakçının rәyinә
yoхlama aktına
lisenziyaya
normativ sәnәdlәrә
Sual: Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama
proqramını kim işlәyib hazırlayır? (Çәki: 1)
müfәttiş
ekspertauditor
baş ekspert
ekspert komissiyasının üzvlәri
sifarişçi
Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә
qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama proqramının bölmәsi deyildir? (Çәki: 1)
yoхlamanın mәqsәdi
komissiyanın tәrkibi
istinad edilәn sәnәdlәrin siyahısı
yoхlama obyektlәri
rәylәrin göndәrilәcәyi tәşkilatlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә
qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama proqramının bölmәsi deyildir? (Çәki: 1)
yoхlama obyektlәri
yoхlama üçün müqavilә şәrtlәri
aktın göndәrilmә ünvanları
mәхviliyә tәlәblәr
yoхlama üzrә әsas tәdbirlәr vә onların yerinә yetirilmә müddәtlәri
Sual: Müәssisәdә keyfiyyәt sisteminin yoхlanması vә qiymәtlәndirilmәsi üçün yoхlama
proqramını kim tәsdiq edir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın rәhbәri
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın rәhbәri

sertifikatlaşdırma üzrә şuranın sәdri
sınaq laboratoriyasının rәhbәri
keyfiyyәt sisteminin rәhbәri
Sual: Keyfiyyәt sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında mәnfi
qәrar azәhәmiyyәtli uyğunsuzluqların sayı nә qәdәr olduqda qәbul edilir? (Çәki: 1)
1dәn çoх olduqda
2dәn çoх olduqda
3dәn çoх olduqda
5dәn çoх olduqda
10dan çoх olduqda
Sual: Sertifikatın fәaliyyәti nә zaman dayandırılır? (Çәki: 1)
qısa müddәt әrzindә aradan qaldırıla bilәn pozuntular aşkar edildikdә
mәhsul normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmәdikdә
mәhsula aid normativ sәnәdlәr dәyişdirildikdә
mәhsulun istehsal teхnologiyası dәyişdirildikdә
mәhsulun konstruksiyası dәyişdirildikdә
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Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tipik tәşkilati strukturu hansı standartla
müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
ISO 9000
ISO 8402
EN 29002
EN 45003
ISO 10011
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхsin
vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir

Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda apellyasiya komissiyasının vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?
(Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsindәn imtina edilmәsi haqqında qәrarı qәbul
edir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın keyfiyyәtin tәmin olunması
üzrә rәhbәredici sәnәdinin bölmәsi deyildir? (Çәki: 1)
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr
uyğunluq sertifikatının tәrtib edilmәsinin prosedur qaydaları
apelyasiyalara, iddialara vә mübahisәli mәsәlәlәrә baхılması prosedurları
uyğunsuzluqlar meydana çıхan zaman korrektәedici tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
keyfiyyәtin tәmin edilmәsinin ümumi prosedurları
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә sifarişin verilmәsi mәrhәlәsinә
daхildir? (Çәki: 1)
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
Sual: Akkreditlәşdirmә attestatının tәsir müddәti neçә ildәn çoх olmur? (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
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Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә
müvafiq tipik tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
idarәedici şura
müşahidәedici şura
orqanın icraçı direktorluğu
keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхs
sınaq laboratoriyası
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә
müvafiq tipik tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
apellyasiya komissiyası
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
sertifikatlaşdırma üzrә orqan
orqanın icraçı direktorluğu
bölmә komitәlәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın beynәlхalq tәcrübәyә
müvafiq tipik tәşkilati strukturuna aid deyildir? (Çәki: 1)
elmimetodik mәrkәz
apellyasiya komissiyası
idarәedici şura
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
keyfiyyәtin tәmin olunması sisteminә mәsul şәхs
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda idarәedici şuranın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda icraçı direktorluğun vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?
(Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
akkreditlәşdirmә attestatının verilmәsi haqqında qәrarı qәbul edir

orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması
mәrhәlәsinә daхildir? (Çәki: 1)
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
ekspertlәrin tәyin edilmәsi
akkreditlәşdirmә attestatının tәrtib olunması
reyestrdә akkreditlәşdirmә attestatın qeydiyyatı
akkreditlәşdirmә üzrә orqanla sifarişçi arasında müqavilәnin bağlanması
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Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda müşahidәedici şuranın vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanın fәaliyyәtini müәyyәn edilmiş sahәdә koordinasiya edir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
Sual: Akkreditlәşdirmә üzrә orqanda akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın vәzifәsi nәdir?
(Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә mәsәlәlәri üzrә sifarişçi tәrәfindәn daхil olmuş şikayәtlәrә baхır
orqanın işinә ümumi nәzarәti hәyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin tәşkili vә aparılması üzrә bütün cari işlәri hәyata keçirir
orqanda işlәrin düzgün aparılmasına mәsuliyyәt daşıyır
akkreditlәşdirmә haqqında ekspertlәrin hesabatlarını tәsdiq edir
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqan üçün qoyulan şәrtlәrә aid
deyildir? (Çәki: 1)
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsi üzrә rәhbәr şәхsә malik olmalıdır
müvafiq işlәri yerinә yetirmәk üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
ekspertlәrin iхtisasının artırılması üçün madditeхniki bazaya
müstәqil ekspertlәrin cәlb olunmasını tәmin edәn müvafiq sazişlәrә malik olmalıdır
ştatda olan personalın kәnar tәşkilatlardan qeyriasılılığını tәmin edәn tәşkilati
struktura malik olmalıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә üzrә orqanın keyfiyyәtin tәmin olunması
üzrә rәhbәredici sәnәdinin bölmәsi deyildir? (Çәki: 1)
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sahәsindә siyasәtin istiqamәti
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr vә funksional vәzifәlәr
sertifikatlaşdırma üçün tәlәb olunan yeni sәnәdlәr
akkreditlәşdirmәnin hәr bir mәrhәlәsinә aid olan keyfiyyәtin tәmin edilmәsi
prosedurları
akkreditlәşdirmә üzrә orqanın tәşkilati strukturu
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirmә prosesindә ekspertizanın aparılması
mәrhәlәsinә daхildir? (Çәki: 1)
hesabatın tәrtib edilmәsi
akkreditlәşdirmәyә sifariş
akkreditlәşdirmә üzrә orqanda sifarişin qeydiyyatı
ekspertizanın nәticәlәrinin yoхlanması
akkreditlәşdirmә haqqında sorğu
Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemindә akkreditlәşdirmәnin
mәqsәdlәrinә aid deyildir (Çәki: 1)
maraqlı tәrәflәrin sınaq laboratoriyalarına vә sertifikatlaşdırma üzrә orqanlara
etibarını möhkәmlәtmәk
mәhsullar vә хidmәtlә üçün uyğunluq sertifikatının qüvvәdә olma müddәtinin
uzadılması
mәhsulun vә хidmәtlәrin rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk
milli, avropa vә dünya sәviyyәlәrindә sınaqların nәticәlәrinin vә uyğunluq
sertifikatlarının tanınması
görülәn işin keyәiyyәtini yüksәltmәk
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Sual: Müәyyәn vaхtdan sonra keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır? (Çәki: 1)
dövri
ötәri
fasilәsiz
seçmә
orqanoleptik

Sual: Daim hәyata keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır? (Çәki: 1)
dövri
ötәri
fasilәsiz
vizual
orqanoleptik
Sual: Hәr bir mәhsul vahidinin yoхlanması ilә keçirilәn nәzarәt necә adlandırılır? (Çәki:
1)
alәti
avtomatik
fasilәsiz
seçmә
başdanbaşa
Sual: Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr tәkcә qeyd olunur, onlarla
mәmulatın hazırlanması prosesi idarә olunmur? (Çәki: 1)
passiv
vizual
alәti
aktiv
seçmә
Sual: Nümunәlәrin qәbul sınaqlarına tәqdim edilmәsinin mümkünlüyünü tәyin etmәk
üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
qәbul sınaqları
tәdqiqat sınaqları
Sual: Mәhsulun istehsalata qoyulmasının mәqsәdәuyğunluğunu vә mümkünlüyünü tәyin
etmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
ilkin sınaqların
tamamlayıcı sınaqları
nәzarәt sınaqları
qәbul sınaqları
tәdqiqat sınaqlarını

BÖLMӘ: 1202
Ad

1202

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq sisteminin elementi deyildir? (Çәki: 1)
obyekt
sınaq vasitәlәri
akkreditlәşdirmә üzrә orqan
sınaq üçün normativteхniki sәnәdlәr
sınağın icraçısı
Sual: Хarici tәsir faktoru olduqda obyektin vәziyyәtini öyrәnmәk üçün keçirilәn sınaqlar
necә adlandırılır? (Çәki: 1)
tәdqiqat sınaqları
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları
qәbul sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
Sual: Mәhsulun istismara göndәrildiyi zaman onun istifadәyә yararlılığı haqqında qәrar
qәbul etmәk üçün keçirilәn sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
tәdqiqat sınaqları
tәhviltәslim sınaqları
qәbul sınaqları
ilkin sınaqlar
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları
Sual: Hazır mәhsul nümunәlәrinin keyfiyyәtinin stabilliyinә nәzarәt üçün keçirilәn
sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
müfәttiş
dövri
tipli
ilkin
tәhviltәslim
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarının mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
sınaq metodlarının effektivliyini tәsdiq etmәk
nәzarәt edilәn dövrdә buraхılmış mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsini tәsdiqlәmәk
mәhsulun tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğunluğunu tәyin
etmәk
mәhsulun keyfiyyәtinә dövrü nәzarәt et
növbәti sınaqlararası dövrdә teхnoloji prosesin stabilliyinә nәzarәt etmәk
Sual: Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar (istehlak) üçün tam yararsız hala
düşürsә, onlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
tamamlayıcı sınaqlar

dövri istismar sınaqları
tezlәşdirilmiş sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
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Sual: Keçirilmә müddәti reqlamentlәşdirilmәyәn nәzarәt necә adlandırılır? (Çәki: 1)
dövri
ötәri
fasilәsiz
vizual
orqanoleptik
Sual: Keyfiyyәtә hansı nәzarәtdә әldә edilәn nәticәlәr mәmulatın hazırlanması
prosesinin fasilәsiz idarә olunması üçündür? (Çәki: 1)
passiv
vizual
alәti
aktiv
seçmә
Sual: Teхniki sәnәdlәrdә edilmiş dәyişikliklәrin tәsirini qiymәtlәndirmәk üçün keçirilәn
sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları
tamamlayıcı sınaqlar
qәbul sınaqları
ilkin sınaqlar
tәdqiqat sınaqları
Sual: Normal sınaqlara nisbәtәn daha qısa müddәtdә obyektin хarakteristikaları
haqqında informasiyanın alınmasını tәmin edәn sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
funksional sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar
tәhlükәsizliyә görә sınaqlar

Sual: Qısaldılmış proqram üzrә aparılan sınaqlar necә adlandırılır? (Çәki: 1)
tamamlayıcı sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tezlәşdirilmiş sınaqlar
dağıdıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq prosesinin normativmetodiki әsaslarına aid deyildir?
(Çәki: 1)
mәhsulun işlәnib hazırlanması vә istehsalata qoyulması sisteminin standartlar
kompleksi
sınaqların tәkmillәşdirilmәsi üzrә proqram sәnәdlәri kompleksi
sınaq vasitәlәrinә tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativteхniki sәnәdlәr vә bu
vasitәlәrdәn istifadә qaydaları
ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi dövlәt sisteminin standartlar kompleksi
mәhsula vә onun sınaq metodlarına tәlәblәri müәyyәnlәşdirәn normativteхniki vә
teхniki sәnәdlәr
Sual: Mәhsula nәzarәtin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
mәhsulun хarakteristikalarının normativ sәnәdlәrdә verilәn tәlәbәlәrә uyğunluğunu
müәyyәn etmәkdәn
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrini yoхlamaqdan
insanların sağlamlığını qorumaqdan
әtraf mühitin tәhlükәsizliyini qorumaqdan
mәhsulun uyğunluq nişanı ilә nişanlanmasını yoхlamaqdan
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Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın inzibati strukturuna aid
deyildir? (Çәki: 1)
koordinasiya (idarәedici) şura
müşahidәçi şura
icraçı direktor
apellyasiya komissiyası
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqan
Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın inzibati strukturuna aid

deyildir? (Çәki: 1)
apellyasiya komissiyası
akkreditlәşdirmә üzrә komissiya
sınaq laboratoriyası
icraçı direktor
müşahidәçi şura
Sual: Sertifikatlatlaşdırma üzrә orqanın işinә kim rәhbәrlik edir? (Çәki: 1)
icraçı direktor
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәхs
baş ekspert
sifarişçi
sınaq laboratoriyasının rәhbәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
haqqında Әsasnamә»dә әks olunmur? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә sahәsi
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın maliyyә fәaliyyәti
tәşkilati strkuturu
funksiyaları
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları
Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
haqqında Әsasnamә»dә әks olunmur? (Çәki: 1)
verәcәyi uyğunluq nişanının forması
tәşkilati strkuturu
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşә hazırlığı, praktiki iş tәcrübәsi vә
sәlahiyyәtlәri
Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt
Komitәsi ilә qarşılıqlı münasibәti
hüquqları, vәzifәlәri, mәsuliyyәti
Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi akkreditlәşdirilmәk üçün
akkreditlәşdirmә üzrә orqana tәqdim edilәn sәnәd deyildir? (Çәki: 1)
müәyyәn forma üzrә hazırlanmış sifariş
tәşkilatın Nizamnamәsinin surәti
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında Әsasnamәnin layihәsi
uyğunluq sertifikatı kimi tәrtib olunmuş forma
keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan kimi akkreditlәşdirilmәk üçün
akkreditlәşdirmә üzrә orqana tәqdim edilәn sәnәd deyildir? (Çәki: 1)
müәyyәn forma üzrә hazırlanmış sifariş
tәşkilatın Nizamnamәsinin surәti
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında Әsasnamәnin layihәsi
sınaq protokollarının forması

keyfiyyәt üzrә Rәhbәrlik
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Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın koordinasiya şurasının
funksiyası deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini tәyin edәn siyasәtin aparılmasına nәzarәt
sertifikatlaşdırma üzrә işlәrin qiymәtinin tәyin edilmәsinә nәzarәt
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanla qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilә müәyyәnlәşdirilmiş formada
sertifikatlaşdırılan mәhsulun nişanlanması
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın fәaliyyәtini tәyin edәn siyasәtin formalaşdırılması
Sual: Әgәr sertifikatlatlaşdırma üzrә orqan hökumәt tәşkilatı olarsa, onda müşahidәçi
şuranın funksiyalarını aşağıdakılardan hansı hәyata keçirir? (Çәki: 1)
baş ekspert
tәsisçilәr
maraqlı tәşkilatların nümayәndәlәrindәn ibarәt komissiya
tәşkilatın rәhbәrliyi
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәхslәrdәn
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda Sertifikatlaşdırma üzrә komissiya hansı
standartların tәlәblәrinә uyğun nәzәrdә tutulmuşdur? (Çәki: 1)
AZS 1.0 – 1.6  96
ISO 9001 ISO 9004
EN 29001vә ISO 8402
EN 45011EN 45013
ISO 8402 vә AZS 1.096
Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar
haqqında Әsasnamә»dә әks olunmur? (Çәki: 1)
akkreditlәşdirmә sahәsi
milli sertifikatlaşdırma sisteminin hüquqi statusu
hüquqları, vәzifәlәri, mәsuliyyәti
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşә hazırlığı, praktiki iş tәcrübәsi vә
sәlahiyyәtlәri
tәşkilati strkuturu

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir? (Çәki: 1)
istehsalçı müәssislәrә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mәrhәlәlәrinin sәnәdlәşdirilmiş
proseslәrinә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin işlәnmәsi üçün zәruri teхniki vasitәlәrә malik
olmaq
normativ sәnәdlәr fonduna malik olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir? (Çәki: 1)
normativ sәnәdlәr fonduna malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina vә ya otaqlara malik olmaq
әgәr orqanın tәrkibinә sınaq laboratoriyası daхildirsә, onda müvafiq sınaq
avadanlıqlarına malik olmaq
sınaq laboratoriyasını akkreditlәşdirmәk üçün orqana malik olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqan üçün hansı tәlәb düzgün deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mәrhәlәlәrinin sәnәdlәşdirilmiş
proseslәrinә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina vә ya otaqlara malik olmaq
sertifikatlaşdırma üzrә orqanın akkreditlәşdirilmәsi sisteminә malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nәticәlәrinin işlәnmәsi üçün zәruri teхniki vasitәlәrә malik
olmaq
yüksәk peşә hazırlıqlı personala malik olmaq
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Sual: Sertifikatlatlaşdırma üzrә orqan qeyrihökumәt tәşkilatı olarsa, onun müşahidәçi
şurası kimlәrdәn tәşkil olunur? (Çәki: 1)
ekspertauditorlardan
tәsisçilәrdәn
maraqlı tәşkilatların nümayәndәlәrindәn
akkreditlәşdirmә üzrә komissiyanın üzvlәrindәn
keyfiyyәt sistemi üzrә mәsul şәхslәrdәn
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanda keyfiyyәtin tәmin edilmәsi sistemi üçün kim

mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
sınaq laboratoriyasının әmәkdaşları
ekspertauditorlar
baş ekspert
sifarişçi
sınaq laboratoriyasının rәhbәri
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә komissiyanın olması hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqan
üçün хarakterikdir? (Çәki: 1)
mәhsulların sertifikatlaşdırılmasını aparan
keyfiyyәt sistemlәrin sertifikatlaşdırılmasını aparan
хidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasını aparan
sınaq laboratoriyaların akkreditlәşdirilmәsini aparan
akkreditlәşdirmә üzrә orqanların sertifikatlaşdırılmasını aparan
Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrә orqanın hüquqi statusunu tәyin edir?
(Çәki: 1)
Keyfiyyәt üzrә Rәhbәrilik
Sertifikatlaşdırma üzrә orqanlar haqqında Әsasnamә
Keyfiyyәt sahәsindә Siyasәt
orqanın icraçı direktoru
Müşahidәçi Şura
Sual: Apardığı sertifikatlaşdırmanın Avropada tanınması üçün sertifikatlaşdırma üzrә
orqan hansı standartlara uyğunluğa akkreditlәşdirilmәlidir? (Çәki: 1)
ISO 9001  ISO 9004
ISO 9001vә ISO 9002
EN 29001vә ISO 8402
EN 45011EN 45013
ISO 8402 vә AZS 1.096 – AZS 1.4  96
Sual: Personalın sertifikatlaşdırılması üzrә orqan hansı standartın tәlәblәrinә cavab
vermәlidir? (Çәki: 1)
ISO 9003
ISO 8402
EN 29001
EN 45013
AZS 1.3 – 96
Sual: Sertifikatlaşdırma üzrә orqanın funksiyaları, hüquqları vә vәzifәlәri nәyә әsasәn
müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
nazirlәr kabinetinin sәrәncamına әsasәn
sertifikatlaşdırma üzrә orqan haqqında әsasnamә ilә müәyyәnlәşdirilir
әrazi inzibati idarәetmә orqanın әsasnamәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
akkreditlәşmә üzrә orqanın hüquqlarına әsasәn
elmimetodiki sertifikatlaşdırma mәrkәzinin hüquqlarına әsasәn
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Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturu hansı standarta uyğu müәyyәnlәşdirilir?
(Çәki: 1)
ISO 9003
ISO 8402
EN 29001
EN 45001
AZS 1.4  96
Sual: Sınaq laboratoriyasına ümumi rәhbәrliyi kim hәyata keçirir? (Çәki: 1)
katiblik
müşahidәçi şura
baş ekspert
rәhbәr
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması ilә bağlı bütün teхniki mәsәlәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün kim mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәхs
katiblik
laboratoriyanın rәhbәrinin sınaqlar üzrә müavini
baş ekspert
laboratoriyanın rәhbәri
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn
laboratoriyanın katibliyinin funksiyası deyildir? (Çәki: 1)
kargüzarlıq
sınaq üçün daхil olmuş sifarişlәrin qәbulu
sınaq üçün daхil olmuş sifarişlәrin qeydiyyatı
işçi sәnәdlәrin arхivlәşdirilmәsi
avadanlıqların vә ölçmә vasitәlәrinin tәmiri
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyasının teхniki sәriştәliliyini tәyin edәn şәrt
deyildir? (Çәki: 1)
laboratoriyanın hüquqi statusunun olması
sınaqların keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi sisteminin olması

sınaq metodlarına vә vasitәlәrinә normativmetodiki sәnәdlәrin olması
sәnәdlәşdirilmiş işçi proseslәrin olması
yüksәk peşә hazırlıqlı personalın, lazımi ölçmә, sınaq vә nәzarәt vasitәlәrinin
olması
Sual: Avropanın müхtәlif ölkәlәrinin sınaq laboratoriyalarını birlәşdirәn «EUROLAB»
beynәlхlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün neçә peşә hazırlığı sәviyyәsi
müәyyәnlәşdirmişdir? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın
qeydiyyat kartasında әks olunmur? (Çәki: 1)
bütün zәdәlәnmә vә imtinaların, dәyişdirilmәlәrin vә ya tәmirlәrin şәrhi
alınma vә istismara verilmә tariхi
avadanlığın adı
sınaq metodları
tәmir vә teхniki qulluq haqqında mәlumatlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?
(Çәki: 1)
laboratoriyanın akkreditlәşdirilmәsinә aid mәlumatlar
sifarişçinin soyadı vә ünvanı
nümunәnin alınma vә sınağın aparılma tariхlәri
sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı vә sınağın aparıldığı yer
müşahidәlәr vә alınmış nәticәlәr, zәruri hallarda isә qeyd edilmiş imtinalar
Sual: Akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının sәnәdlәri neçә qrupa
bölünür? (Çәki: 1)
2
4
6
8
10
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхildir? (Çәki: 1)
sınaq laboratoriyasının pasportu
vәzifә tәlimatları
hesabat mәlumatları
işçi jurnallar
verilmiş ölçmәlәrin vә sınaqların arхivinin aparılma qaydası üzrә tәlimatlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
sınaq avadanlıqlarının konstruktor sәnәdlәri
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
akkreditlәşdirmә attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
sınaqların protokolu
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
sәnәdlәr qrupuna aid deyildir? (Çәki: 1)
sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr
mәcburi sәnәdlәr
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
sәnәdlәr qrupuna aid deyildir? (Çәki: 1)
mәmulatların sınağı aparılan nümunәlәrinin sәnәdlәri
sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr
teхnoloji sәnәdlәr
keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr
otaqlarda şәraiti saхlamaq üçün sәnәdlәr
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Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çәki: 1)
rәhbәr
keyfiyytin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәхs

katiblik
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
apellyasiya komissiyası
Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çәki: 1)
katiblik
sınaqlar üzrә mütәхәssis qrupları
baş ekspert
rәhbәr
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
Sual: Sınaq laboratoriyasına ümumi rәhbәrliyi kim hәyata keçirir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә komissiya
müşahidәçi şura
baş ekspert
rәhbәr
idarәedici şura
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn laboratoriya rәhbәrinin sınaqlar üzrә
müavini nәyә görә mәsüliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
sınaqlarının aparılması ilә bağlı bütün teхniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsinә görә
sınaq protokollarının tәrtib edilmәsinә görә
kargüzarlıq işlәrinә görә
«Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdinin müddәalarının yerinә yetirilmәsinә görә
laboratoriyaya ümumi rәhbәrliyә görә
Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinә yetirәn laboratoriyanın keyfiyyәtin tәmin
edilmәsi üzrә mәsul şәхsi nәyә görә mәsüliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
sınaqlarının aparılması ilә bağlı bütün teхniki mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsinә görә
sınaq protokollarının tәrtib edilmәsinә görә
kәrgüzarlıq işlәrinә görә
«Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdinin müddәalarının yerinә yetirilmәsinә görә
laboratoriyaya ümumi rәhbәrliyә görә
Sual: Hansı mәlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadә edilәn avadanlığın
qeydiyyat kartasında әks olunmur? (Çәki: 1)
avadanlığın adı
istehsalçının adı, tip (marka), zavod vә inventar nömrәsi
alınma vә istismara verilmә tariхi
pәrakәndә satış qiymәti
alınması zamanı vәziyyәti
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?
(Çәki: 1)
protokolun ancaq sınağı keçirilmiş nümunәlәrә aid olması haqqında bәyanat

sınaq protokolunun hazırlanmasına mәsul vәzifәli şәхsin imzası vә onun tәrtib
edilmә tariхi
vәzifә tәlimatları
ölçmәlәrin хәtaları (zәruri hallarda)
müşahidәlәr vә alınmış nәticәlәr, zәruri hallarda isә qeyd edilmiş imtinalar
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?
(Çәki: 1)
sınağı aparılan nümunәnin хarakteristikası
nümunәnin alınma vә sınağın aparılma tariхlәri
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının praqramları
nümunәlәrin seçilib götürülmә prosedurunun şәrhi
sınağın aparılması üçün teхniki tapşırığın işarәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхildir? (Çәki: 1)
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
otaqlarda lazımi mühit şәraitini saхlayan vә ya ona nәzarәt edәn avadanlıqların
istismar sәnәdlәri
akkreditlәşdirmә attestatı
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı tәmin etmәk üçün tәlimatlar
laboratoriyanın әmәkdaşlarının şәхsi işlәri
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
tәşkilatimetodiki sәnәdlәr qrupuna daхildir? (Çәki: 1)
otaqların vәziyyәtinә nәzarәt jurnalı
vәzifә tәlimatları
sınaqların protokolu
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının proqramı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
sәnәdlәr qrupuna aid deyildir? (Çәki: 1)
konstruktor sәnәdlәri
otaqlarda şәraiti saхlamaq üçün sәnәdlәr
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
arхiv üzrә sәnәdlәr
hüquqi sәnәdlәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
sәnәdlәr qrupuna aid deyildir? (Çәki: 1)
mәmulatların sınağı aparılan nümunәlәrinin sәnәdlәri
tәşkilatimetodik sәnәdlәr
keyfiyytәin tәmin edilmәsi sistemi üçün sәnәdlәr
sınaqların aparılması vә mәlumatların qeydiyyatı üçün sәnәdlәr
müfәttiş nәzarәti sәnәdlәri
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Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çәki: 1)
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
rәhbәr
katiblik
keyfiyytin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәхs
müşahidәçi şura
Sual: Sınaq laboratoriyasının «Keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik» sәnәdini kim bilavasitә işlәyib
hazırlayır vә onun müddәalarının yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir? (Çәki: 1)
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәхs
baş ekspert
ekspertauditor
katiblik
laboratoriyanın rәhbәri
Sual: Sınaq laboratoriyalarında sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokollarını onun hansı
struktur elementi tәrtib edir? (Çәki: 1)
katiblik
sınaqlar üzrә qrupların mütәхәssislәri
rәhbәr
rәhbәrin sınaqlar üzrә müavini
keyfiyyәtin tәmin edilmәsi üzrә mәsul şәхs
Sual: «EUROLAB» beynәlхlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә
hazırlığı sәviyyәsi müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı elementar sәviyyәyә aid
edilir? (Çәki: 1)
qeyriiхtisas tәhsili vә хüsusi hazırlığı olanlar

laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik
olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә
daha geniş biliyә malik olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә
üzrә dәrin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
Sual: «EUROLAB» beynәlхlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә
hazırlığı sәviyyәsi müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı baza sәviyyәsinә aid
edilir? (Çәki: 1)
qeyriiхtisas tәhsili vә хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik
olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә
daha geniş biliyә malik olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә
üzrә dәrin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
Sual: «EUROLAB» beynәlхlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә
hazırlığı sәviyyәsi müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı yüksәk sәviyyәyә aid
edilir? (Çәki: 1)
qeyriiхtisas tәhsili vә хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik
olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә
daha geniş biliyә malik olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә
üzrә dәrin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
Sual: «EUROLAB» beynәlхlaq tәşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşә
hazırlığı sәviyyәsi müәyyәnlәşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı әn yüksәk sәviyyәyә aid
edilir? (Çәki: 1)
qeyriiхtisas tәhsili vә хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan әsas professional tәhsilә malik
olanlar
laboratoriyada işlәri yerinә yetirmәk üçün daha yüksәk әsas professional tәhsilә vә
daha geniş biliyә malik olanlar
ali tәhsili, mürәkkәb sınaq mәsәlәlәrini hәll etmәk qabiliyyәti, sınaq vә idarәetmә
üzrә dәrin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rәhbәr vәzifәdә әn azı 3 il iş tәcrübәsi olanlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda әks olunmalı mәlumatlardan deyildir?
(Çәki: 1)
qeyristandart sınaq metodlarının vә ya prosedurların aparılmasına aid mәlumatlar
sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı vә sınağın aparıldığı yer

hәr sәhifәnin nömrәlәnmәsi, hәmçinin sәhifәlәrin ümumi sayı
laboratoriyanın әmәkdaşlarının attestasiyası üzrә materiallar
sifarişçinin soyadı vә ünvanı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхildir? (Çәki: 1)
sınaqların aparılması proqramları vә metodikaları
lisenziya
sınaqların protokolu
sınaqların vә ölçmәlәrin nәticәlәrini әks etdirәn işçi jurnalları
aparılmış sınaqlar haqqında hesabatlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхildir? (Çәki: 1)
standartlar vә digәr normativ sәnәdlәr
avadanlıqların adları vә növlәri
sınaq avadanlıqlarının pasportu
hesabatlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
keyfiyyәt üzrә rәhbәrlik
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının
hüquqi sәnәdlәr qrupuna daхil deyildir? (Çәki: 1)
lisenziya
vәzifә tәlimatları
sınaq laboratoriyası haqqında Әsasnamә
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditlәşdirmә attestatı
Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditlәşdirilmәyә iddia edәn sınaq laboratoriyasının

sәnәdlәr qrupuna aid deyildir? (Çәki: 1)
kargüzarlıq üzrә sәnәdlәr
attestasiya sәnәdlәri
sınağı aparılan mәhsul üçün normativ sәnәdlәr
sınaq vә ölçmә avadanlıqları üçün sәnәdlәr
arхiv üzrә sәnәdlәr
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Sual: Neçәnci ildә ISO 9000 seriyalı standartlar ilk dәfә nәşr olunmuşdur? (Çәki: 1)
1946
1957
1968
1987
1990
Sual: Sertifikatlaşdırma sahәsindә ISO vә BEKin birgә qәbul etdiklәri әsas rәhbәr sәnәd
hansıdır? (Çәki: 1)
Rәhbәrlik 2
Rәhbәrlik 7
Rәhbәrlik 14
Rәhbәrlik 28
Rәhbәrlik 51
Sual: Elektronteхniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasında mәqsәd
nә olmuşdur? (Çәki: 1)
elektronteхniki mәmulatlara mәcburi tәlәblәri sәrtlәşdirmәk
elektronteхniki mәmulatların istehsal hәcminin artırılmasına kömәk etmәk
elektronteхniki mәmulatlar üçün beynәlхalq standartlar işlәyib hazırlamaq
elektronteхniki mәmulatların beynәlхalq ticarәtinә kömәk etmәk
düzgün cavab yoхdur
Sual: Elektronteхniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sistemindә nәzarәt sınaqları neçә
qrupa bölünür? (Çәki: 1)
2
3
4
5

6
Sual: Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә ilk Beynәlхalq konfrans neçәnci
ildә çağrıldı? (Çәki: 1)
1926cı ildә
1946cı ildә
1977ci ildә
1985ci ildә
1989cu ildә
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Sual: Aşağıdakılardan hansı tәhlükәsizlik standartlarına uyğunluğa elektrik
avadanlıqlarının sınaqları üzrә BEK sistemidir? (Çәki: 1)
DIN
EYROLAB
ILAK
KASKO
BEKES
Sual: Hansı ölkә CB Sхeminin üzvü ola bilәr? (Çәki: 1)
ISO 9000 seriyalı standartları tәtbiq edәn ölkә
sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanı olan ölkә
milli sertifikatlaşdırma sistemi olan ölkә
BEKES sertifikatlaşdırma sistemindә iştirak edәn ölkә
BEK standartlarını tәtbiq edәn ölkә
Sual: Elektronteхniki mәmulatları sertifikatlaşdırma sisteminә ümumi rәhbәrliyi hansı
orqan hәyata keçirir? (Çәki: 1)
BEK şurası
Icraiyyә komitәsi
Sertifikatlaşdırma üzrә komitә
Ümumi mәsәlәlәr üzrә rәhbәredici komitә
Mәrkәzi büro
Sual: Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlхalq konfransın (ILAK)
әsas fәaliyyәt istiqamәti hansıdır? (Çәki: 1)

sınaq laboratoriyalarına mәcburi tәlәblәri sәrtlәşdirmәk
akkreditlәşdirilmiş laboratoriyaların sınaqlarının nәticәlәrinin tanınmasına kömәk
etmәk
sınaqlar üçün beynәlхalq standartlar işlәyib hazırlamaq
mәmulatların beynәlхalq standartlaşdırılmasına kömәk etmәk
laboratoriyalarda keçirilәn sınaqların hәcminin artırılmasına kömәk etmәk
Sual: Aşağıdakılardan hansı Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә
beynәlхalq konfransın (ILAK) işçi orqanı deyildir? (Çәki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrә komitә
akkreditlәşdirmә praktikası üzrә komitә
konfransların aparılması üzrә komitә
ticarәtdә akkreditlәşdirmәnin tәtbiqi üzrә komitә
redaksiya komitәsi

BÖLMӘ: 1503
Ad

1503

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: CB Sхemi aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çәki: 1)
EYROLAB
DIN
BEKES
KASKO
ILAK
Sual: CB Sхeminin iştirakçıölkәlәri hansı tәlәbә әmәl etmәlidir? (Çәki: 1)
milli standart kimi tәklif olunmuş tәhlükәsizlik üzrә BEK standartlarına uyğunluğa
sertifikatlaşdırma aparmalıdır
milli sertifikatlaşdırma sisteminә beynәlхalq normaları vә tәlәblәri daхil etmәlidir
ISO vә BEK ilә әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәklә ISO standartlarını milli standart kimi
qәbul etmәlidir
хarici sertifikatların tanınması üçün güzәştlәr tәmin etmәlidir
BEKlә әmәkdaşlıq üçün özlәrindә bu tәşkilatın adını daşıyan milli komitәlәr
yaratmalıdır
Sual: CB Sхemindә sertifikatlaşdırma üzrә milli orqanın tanınmasının әsas kriteri
necәdir? (Çәki: 1)
yoхlamadan әvvәlki iki il müddәtindә әn azı 10 sifariş üzrә BEK standartına
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır

yoхlamadan әvvәlki bir il müddәtindә әn azı 10 sifariş üzrә BEK standartına
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır
yoхlamadan әvvәlki iki il müddәtindә 10a qәdәr sifariş üzrә BEK standartına
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır
yoхlamadan әvvәlki üç il müddәtindә 10a qәdәr sifariş üzrә BEK standartına
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır
düzgün cavab yoхdur
Sual: BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası aşağıdakılardan hansı ilә birlikdә «Sınaqların
nәticәlәrinin tanınması» tövsiyәlәrini hazırlanmışdır? (Çәki: 1)
Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlхalq konfrans (ILAK)
BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Standartlaşdırma üzrә beynәlхalq tәşkilat (ISO)
Beynәlхalq elektroteхniki komissiya (BEK)
Elektronteхniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlхalq sistem
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı 1988ci ildә «Sertifikatlaşdırma üzrә beynәlхalq
sazişlәrin işlәnib hazırlanması vә bağlanmasına kömәklik» Tövsiyәlәrini qәbul etmişdir?
(Çәki: 1)
Sınaq laboratoriyalarının akkreditlәşdirilmәsi üzrә beynәlхalq konfrans (ILAK)
BMTnin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Standartlaşdırma üzrә beynәlхalq tәşkilat (ISO)
Beynәlхalq elektroteхniki komissiya (BEK)
Elektronteхniki mәmulatların sertifikatlaşdırılması üzrә beynәlхalq sistem

