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«Технолоъи машынлар вя sahə аваданлыгларı» кафедрасы 

«Сащянин цмуми технолоэийасы» фянниндян тест суаллары 

1. Тохужулуг лифляри щансы нювляря аиддир? 
А) аьыр вя йцнэцл; 
Б) галын вя назик; 
Ж)) тябии вя кимйяви; 
 Д) узун; 
 Е) зядялянмиш 

2. Орта тип памбыг лифинин узунлуьу гядярдир? 
      А) 3-13 мм; 
      Б) 10-12 мм; 
      Ж) 46-60 мм; 
      Д)) 26-35 мм; 
      Е) 20-24 мм 
3. Зяриф сорт лифин узунлуьу ня гядярдир? 
      А)) 35-45 мм; 
      Б) 27-32 мм; 
      Ж) 18-22 мм; 
      Д) 10-20 мм; 
      Е) 20-35 мм 
4. Лифин галынлыьы щансы юлчц ващиди иля юлчцлцр? 
      А) миллиметрля; 
      Б) метрля; 
      Ж) сантиметрля; 
      Д) гармла; 
      Е)) текс 
5. Текс нядир? 
     А) лифин узунлуьу; 
     Б) лифин чякиси; 
     Ж)) лифин галынлыьы; 
     Д) лифин  
    Е) лифин щяжми 
6. Лифин нисби мющкямлийи ня иля юлчцлцр? 
     А) метрля; 
     Б) сантиметрля (нйутон См/Н) 
     Ж) килограмла; 
     Д)) См/ текс; 
     Е) текс 
7. Сапын ипляринин нисби узунлуьу ня иля юлчцлцр? 
    А) метрля; 
    Б) сантиметрля; 
    Ж)) фаизля; 
    Д) см2; 
    Е) Н/См 
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8. Кимйяви лифляр нежя алыныр? 
    А) механики цсулла; 
    Б) физики цсулла; 
    Ж) памбыг лифинин бурулмасы иля; 
    Д)) кимйяви цсулла; 
     Е) сцни лифлярдян. 
9. Тябии лиф щансыдыр? 
    А) асетат; 
    Б) нейрон; 
    Ж) капрон; 
    Д)) памбыг, ипяк, йун; 
    Е) вискоз. 
10. Тябии ипяк сапынын узунлуьу ня гядярдир? 
     А) 40-70 мм; 
     Б)) 500-800 мм; 
     Ж) 100-120 мм; 
      Д) 120-200 мм; 
     Е) 300-400 мм 
11. Лифин хятти сыхлыьыны щансы формула иля тяйин едирляр? 

     А) 
l
1

       л- узунлуг 

                          Г-чякиси 
      Б) Т=г.л 
      Ж) Т=л/а 

       Д)) 
l
аТ   

      Е) Т=г/а 
12. Тохужулуг лифинин нисби мющкямлийи βλ нежя тяйин едилир? 

      А) βλ =1/ТБ;                     ТБ-хятти сыхлыьы; 
       Б) βλ =ТБ.Пт;                    ПБ-лифин мющкямлийи С.Н. 

       Ж) βλ =1/П1; 

       Д)) ЛБ=
В

В

Т
Р

 ; 

       Е) ЛБ=2Т1Пв 

13. Тохужулуг лифляринин мющкямлийи щансы юлчц ващиди иля юлчцлцр? 
      А)) С.Н; 
       Б) С.М; 
       Ж) Кг; 
       Д) текс; 
      Е) кг.м 
 14. Иплийин бурулмасы ня адланыр? 
        А) бир нечя лифин жямлянмяси; 
        Б) лифлярин сыхлашдырылмасы; 
        Ж) 3 км узунлугдакы буругларын сайы 



 

 3

       Д)) 1 метрдяки буругларын сайы 
       Е) 100 км-дяк буругларын сайы 
15. Нечя нюв яйрилмя системляриндян истифадя едилир ? 
      А) 2; 
    Б)) 3; 
   Ж) 1; 
    Д) 5; 
    Е) 4. 
16. Яйирижилийин кард системиндя щансы орта сыхлыгда иплик истещсал етмяк    
олар ? 
     А)) 100-12 текс; 
     Б) 16-14 текс; 
     Ж) 220-140 текс; 
     Д) 13-6 текс; 
     Е) 80-40 текс. 
17. Яйрижилийин дараг системиля щансы орта сыхлыгда иплик истещсал етмяк олар ? 
     А) 40-10 текс; 
     Б) 4-2 текс; 
     Ж) 100-80 текс; 
     Д)) 12-4 текс; 
     Е) 20-16 текс. 
18. Яйирижилийин дараглы системиндя щансы тип вя сорт памбыг гарышыьындан 
истифадя едилир ? 
     А) Ы сорт-В тип; 
     Б) В вя ВЫ сорт    ЫВ тип; 
     Ж)) зяриф лифля ЫЫ вя ЫЫЫ тип; 
     Д) ЫВ сорт В тип; 
     Е) памбыг вя лифлярин типляри вя сортлары 
19. Яйрижилийин кард системиля щансы тип вя сорт памбыг лифи гарышыьындан  
истифадя едилир? 
     А) Ы тип Ы,ЫЫ, ЫЫЫ сорт; 
     Б) ВВ тип В сорт; 
     Ж) ВВ тип В-ВЫ сорт; 
     Д)) ЫВ, В, ВЫ тип бцтцн сортлар; 
     Е) ЫЫ тип В вя ЫВ сорт 
20. Яйирижилик технолоъи просесиндя щансы машындан сонра холост алыныр ? 
    А) кяляф машынындан сонра 
   Б) кард дарайыжы апаратдан 
   Ж) лента гарышдырыжы машынындан 
   Д)) пардаглайы чырпыжы агрегатдан 
    Е) лента 
21. Яйирижилик системиля щансы машында лента алыныр ? 
    А)) кард дарайыжы машындан 
    Б) цзцклц яйирижи машындан 
    Ж) кяляф машынындан 
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     Д) дараглы дарайыжы машындан 
     Е) чырпыжы машындан 
22. Яйирижилик системинин щансы машынындан сонра кяляф алыныр ? 
   А) лента 
    Б) кард дарайыжы машындан; 
    Ж)цзцклц яйирижи машындан; 
    Д)) кяляф машынындан; 
    Е) чырпыжы машынындан. 
23. Яйирижилийин  щансы системиндя сипал-гарышдырыжы машыны тятбиг едилир ? 
    А) дараглы системиля; 
    Б) дараглы вя апарат системиндя; 
    Ж) кард системиля; 
    Д) меланъ системиндя; 
    Е)) аппарат системиндя 
24. Чырпыжы машынында щансы технолоъи просесляр йериня йетирилир ? 
   А)) лифлярин пардагланмасы вя тямизлянмяси; 
   Б) лент алынмасы; 
    Ж) лифлярин пардагланмасы  
    Д) иплик алынмасы 
    Е) кяляф алынмасы 
25. Мцасир пардаглайыжы-чырпыжы агрегатда нечя фаиз тямизлямя габилиййяти 
ялдя едилир ? 
  А) 25% гядяр; 
   Б) 10% гядяр; 
   Ж) 30 % гядяр; 
   Д)) 70% гядяр; 
   Е) 5% гядяр 
26. Дарайыжы машина дахил олан  олан памбыг лифляриндя нечя фаиз зибил 
гарышыьы вя гцсурлар галыр ? 
    А)) 25%-гядяр; 
    Б) 4%-гядяр; 
    Ж) 40%-гядяр; 
    Д) 70%-гядяр; 
    Е) 75%-гядяр 
27. Щансы мягсядля ОЩ-6-3, ОЩ-6-4, БД-1 маили тямизляйижиляр тятбиг   
едилир  ? 
   А) лифляри преслямяк 
   Б)  лифляри нягл етдирмяк 
    Ж)) лифляри пардагламаг вя тямизлямяк 
    Д) анжаг пардагламаг 
    Е) дарамайа вермяк 
28. Чырпыжы машында ийняли чырпыжынын фырланма тезлийи щансы щяддя дяйишир ? 
   А) 10-100дяг-1; 
   Б) 200-250дяг-1; 
   Ж) 40-200 дяг-1; 
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   Д) 400-600дяг-1; 
   Е)) 700-920 дяг-1 
29. Дарайыжы машында технолоъи просес щансы ардыжыллыгла йериня йетирилир ? 
    А) лиф гатынын назилмяси, лиф гатынын пардагланмасы, зибил гарышыьынын 
чыхарылмасы 
    Б) зибил гарышыьынын чыхарылмасы, лента ямяля эялмяси вя онун тозунун 
йыьылмасы 
    Ж)) щиссяжиклярин парчаланмасы, зибил гарышыьынын чыхарылмасы, гатын 
назилдилмяси, лентин формалашдырылмасы вя онун тозунун йыьылмасы 
     Д) лентин формалашмасы. зибил гарышыьындан тямизлянмяси, лифин 
назилдилмяси 
     Е) зибил гарышыьындан тямизлянмяси, лентин тозунун йыьылмасы, лиф гатынын 
галынлыьынын назилдилмяси 
30. Дарайыжы машынын гидаландырыжы силиндри ня гядяр йцкцн тясириня мяруз    
галыр ? 
     А) 10 Нйутон 
     Б) 790 Нйутон; 
     Ж) 2000 Нйутон; 
     Д) 5 Нйутон; 
     Е)) 4000 Нйутон 
31. Йцксяк кейфиййятли  дарынмыш лент алмагдан ютрц фабрикин 
лабораторийасында щансы кейфиййят эюстярижиляриня нязарят едилир ? 
     А) лифин хятти сыхлыьы вя лентин чякиси 
     Б)) лентин хятти сыхлыьы вя гейри-бярибярлийи; 
     Ж) лентдя лифин рянэи вя узунлуьу 
      Д) анжаг лентдя угарларын тяркиби 
      Е) анжаг лентин бярабярсизлийи вя галынлыьы 
32. Лента машынларында дартыжы жищазлар щансы функсийаны йериня йетирир ? 
     А) лентин галынлыьыны азалтмаг 
      Б) лифин пралелляшдирмяк 
      Ж)) лифляри дцзляндирмяк вя паралелляшдирмяк 
       Д) лифляри бирляшдирмяк вя щярякят етдирмяк 
       Е) лентин галынлыьыны дузляндирмяк 

33. Лента машынларында бирляшдирилян лентин сайындан асылы олараг вя гейри-
бярабярлийи нязяря алмагла лентин галынлыьыны тяйин едян формуланын щансы 
доьрудур ? 

     А)) Ж=Ж mо /  

      Б) Ж= oCm /  
      Ж) Ж= м . Ж0  
       Д) Ж=Ж m

o:  
       Е) Ж=м/Ж0 

34. Кяляф машынларында щансы просесляр щяйата кечирилир  ? 
     А) дартылмыш лентин бурулмасы 
      Б) дартылмыш вя гаргарайа сарымаг 
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      Ж) назилтмя вя гаргарайа сарынма 
      Д)         мющкямляндирмяк вя гаргарайа сарымаг 
      Е)) дартылма, бурулма вя кяляфин гаргарайа сарынмасы  

35. Яйилмя просесинини мащиййяти нядян ибарятдир  ? 
     А)) дартылмыш ленти бурмагла мющкямлийини артырмаг вя йахуд шпула 
сарымаг 
      Б) йарымфабрикаты назилтмяк  
      Ж) ленти патрона сарымаг 
      Д) ленти бурмаг вя шпула сарымаг 
       Е) лифляри дартмаг вя назикляшдирмяк 

36. Дарайыжы машынларда холост щансы шяраитдя гябул едижи барабандан баш 
барабана кечир  ? 

     А) щяр ики барабанын бюйцк сцрятляриндя 
      Б) барабанлар бир-бирини яксиня фырландыгда 
      Ж) ики барабан арасында холост артдыгда 
       Д)) баш барабанын чевряви сцряти гябуледижи барабанын сцрятиндян 15 – 
20 фаиз чох олдугда  
       Е) щяр ики барабанын чевряви сцрятляри ейни олдугда 

37. Лента машынларында дартылма няйя бярабярдир ? 
     А) дартыжы дийиржяклярин сцрятиня 
      Б)) бирляшдирилян лентлярин сайына  
      Ж) лентин галынлыьына  
       Д) дартыжы дийиржяклярин сцрятляр фяргиня 

       Е) дартыжы силиндрлярин сцрятиня 

38. Хятти сыхлыг Т вя бурулма ямсалы Т  мялум олдугда щансы формула иля 
мящсулун бурулмасыны тяйин етмяк олар ? 

     А)) К=100 ТТ /  

      Б) К= ТТ /  

      Ж) К=100- ТТ /  

       Д) К=100. ТТ /  

       Е) К= ТТ /  

39. Яйирижи машынларында щансы йарымфабрикат алыныр? 
     А) холост 
      Б) анжаг лента 
      Ж) анжаг кяляф 
      Д)) лента вя кяляф  
      Е) дартылмыш лента 

40. Яйирижи машынлар нечя нювя айрылыр ? 
     А) 1 
      Б) 2 
      Ж) 3 
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      Д)) 4 
       Е) 5 

41. БД яйрижи машынларынын мящсулдарлыьы цзцклц яйирижи машынларынын 
мящсулдарлыьындан ня гядяр чохдур  ? 

     А) 10 дяфя 
      Б) 5-6 дяфя 
      Ж)) 2-3 дяфя 
       Д) 10-15 дяфя 
       Е) 8-10 дяфя 

42. Тохужу тохумаларында яриш вя арэаж саплары нежя йерляшир  ? 
     А) шагули  
      Б) паралел 
      Ж) цфцги 
       Д)) перпендикулйар 
       Е) бужаг алтында 

43. Аръаж сапы тохужулугда щазырландыгда щансы технолоъи ямялиййатлардан 
кечирилир ? 

     А)) тякрар сарынма вя нямляндирмя 
      Б) шлихтлянмя 
      Ж) йыьылма вя дцйцнлямя 
       Д) йенидян сарынма  
       Е) тякрар вя йенидян 

44. Яриш саплары тохужулуьа щазырландыгда щансы технолоъи ямялиййатлардан 
кечир ? 

     А) шлихтлянмя, йенидян сарынма, йуйулма 
      Б) йуйулма, шлихтлянмя, тякрар сарынма 
      Ж) йенидян сарынма вя шлихтлянмя 
      Д) шлихтлянмя, йенидян сарынма, тякрар сарынма 
      Е)) тякрар сарынма, йенидян сарынма, шлихтлянмя вя йуйулма 

45. Тохужулуьа щазырладыгда яриш саплары щансы мягсядля йенидян сарыныр ? 
     А) пухлардан тямизлянмя 
      Б) зибиллярдян тямизлямяк 
      Ж) шлихтдян азад олмаг 
       Д)) навойда бюйцк узунлугда сап алмаг цчцн 
       Е) ипликдян гцсурлары чыхармаг 

46. Араьаж иплийи щансы мягсядля нямлянмяйя вя емулсийаланмайа мяруз   
галыр ? 

     А)) гырылманы азалтмаг 
      Б) иплийин нисби деформасийасыны артырмаг 
      Ж) ениня тязйиги артырмаг 
       Д) ипликдяки гцсурлары азалтмаг 
       Е) аз чякили  йумаг алмаг 

47. Йумаьа сарынан сапын узунлуьу нядян асылыдыр ? 
     А)) кцтлясиндян вя хятти сыхлыьындан 
      Б) сарынма сцрятиндян 
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      Ж) сарынманын нювцндян 
       Д) сарынманын формасындан 
       Е) онун юлчцляриндян 

48. Сапы йумаьа сарымаг цчцн сарынманын щансы формасы мювжуддур ? 
     А) паралел 
      Б) хачвари 
      Ж)) паралел вя хачвари 
       Д) Сырави 
       Е) щяр гарт сарынма 

49. Щансы машынларда бурулмуш памбыг иплийи насадкаларда коник йумаглара 
сарыныр ? 

     А) кяляф 
      Б) икинжи шлифт 
      Ж)) тякрар сарыйан 
       Д) буружу  
       Е) яйрижи 

50. Тякрар сарыйыжы машынлара нисбятян тякрар сарыйыжы автоматларда фящля 
гырылманы арадан галдырмаг цчцн ня гядяр аз вахт сярф едир ? 

     А) 6-10 дяфя 
     Б)) 2-2,5 дяфя 
      Ж) 10-15 дяфя 
      Д) 20-30 дяфя 
       Е) 6-7 дяфя 

51. Истещсалат шяраитиндя йенидян сарынманын нечя цсулу тяртиб едилир  ? 
     А) 1 
      Б) 6 
      Ж) 2 
      Д) 4 
      Е)) 3 

52. яриш сапларынын йенидян сарынмасында мягсяд нядир  ? 
     А) бир нечя йумаг алмаг  
      Б) сапын узунлуьуну артырмаг 
      Ж)) мцяййян мигдарда сап олан бир наколка алмаг 
       Д) сярфяли наколка алмаг 
       Е) сапын сяртлийини артырмаг 

53. Партийалы, лентли вя сексийалы цсуллар щансы технолоъи просеся аиддир ? 
     А)) йенидян сарынмайа 
      Б) яйрилмяйя 
      Ж) тякрар сарынмайа 
       Д) шлихтлянмяйя  
       Е) бойаг ишлямяси 

54. Шлихтлянмя машынлары щансы функсийаны йериня йетирир ? 
     А) бирли сап алмаг 
      Б) паралел сарынма 
      Ж) сапларынын сяртлийини артырмаг 
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       Д) хачвари сармаг 
       Е)) сап цзяриня шлихт вермяк цчцн 

55. ПК  - 100 машыны щансы истещсалда тятбиг едилир ? 
     А)) яйирижи 
      Б) тохужу  
      Ж) дарайыжы 
       Д) бойаг-бязяк 
       Е) щазырлыг 

56. ЧНМ-450-М3, ЧНМ- 450-4, ЧНМ-14 вя саир машынлар щансы технолоъи 
просеслярдя истифадя едилир  ? 

     А) иплийин яйрилмяси 
      Б) иплийин бурулмасында 
      Ж) йуксяк сярт сап алмагда 
      Д) кяляф алмаг цчцн 
      Е)) лифляри дарамаг цчцн 

57. Шлйапалы дарайыжы машынын баш барабаны ня иля юртцлмцшдцр ? 
     А) бармаглыгла 
      Б)) там металлик мишарлы лент 
      Ж) ийняли лент 
       Д) бычагла 
       Е) мишарлы лент 

58. БД-200- М69 машыны щансы технолоъи просепсдя истифадя едилир ? 
     А)) пневмомеханики яйрилмядя 
      Б) цзцклц яйрилмядя 
      Ж) тохужулугда 
       Д) бойаг-бязякдя 
       Е) щазырлыгда 

59. СП-140, СПМ-180, СЛ-250 Ш машынлары щансы технолоъи ямялиййатларда 
истифадя едилир  ? 

     А)) йенидян сарымаг 
      Б) бурулмада 
      Ж) шлихтлямядя 
       Д) тро 
       Е) тохужулугда 

60. Стасионар вя щярякят едян УП-125 2М, УП-175 2М машынлары ня цчцн 
тятбиг едилир  ? 

     А)) йени яриш сапларыны кющняляри иля бирляшдирмяк цчцн 
      Б) яриш сапларыны шлихтлямяк цчцн 
      Ж) яриш сапларыны бурмаг цчцн 
       Д) парча алмаг цчцн 
       Е) саплары аьартмаг цчцн 

61. УА-300-4, УА-300-3М, УА-300-6Б типли машынлар щансы мягсядля тятбиг 
едилир ? 

     А) тохужу машынларында гырылманы вя  
      Б) арьаж сапыны бурмаг 
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      Ж) яриш сапларыны шлихтлямяк 
      Д)) арьаж сапыны тякрар сарымаг 
       Е) арьаж сапларыны рянэлямяк цчцн 

62. АТ-100, АТ-100-5М, АТ-100-2М машынлары щансы истещсалатда тятбиг едилир ? 
     А) яйрижилик 
      Б) щазырлыг 
      Ж)) тохужулуг 
       Д) бойаг-бязяк 
       Е) тямизляйижи 

63. СТБ-180, СТБ-250, СТБ-330 типли машынлар щансы истещсалатда истифадя едилир? 
     А) яйрижилик 
      Б)) тохужулуг 
      Ж) бойаг-бязяк 
       Д) буружу  
       Е) трикотаъ 

64. Сыхылмыш щава иля арьаж сапыны яснякдян кечирян тохужу машынын маркасыны 
эюстярин 

     А)) П-105 
      Б) АТПР 
      Ж) СТБ 
       Д) АТ 
       Е) АТ-100М 

65. Рапирля арьаж сапыны яснякдян кечирян тохужу машынын маркасыны эюстярин   
     А) П-105 
      Б)) АТПР-120 
      Ж) СТБ-2-330 
       Д) АТ-100 
       Е) АТ-100М 

66. Тохужу машынында щазыр мящсулу сарыйан механизмин адыны эюстярин    
     А) яриш эюзляйижиси 
      Б) батан механизми 
      Ж)) мал йыьыжы 
       Д) яриш тянзимляйижи 
       Е) вуружу механизми 

67. Тохужу машынында яриш сапларынын эярэинлийини тянзимляйян механизмин 
адыны эюстярин    

     А)) яриш тянзимляйижиси 
      Б) ремиз галдырыжы механизм 
      Ж) мал тянзимляйижиси 
       Д) батан механизми 
       Е) вуружу механизми 

68. Тохужу машынынын батан механизми щансы функсийаны йериня йетирир ? 
     А) эярэинлийи тянзимлямяк 
      Б)) арьаж парчанын ишчи башланьыжына вурмаг 
      Ж) арьаж сапынын гырылмасына нязарят едир 
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       Д) яриш сапынын гырылмасына нязарят едир 
       Е) щазыр парчаны охлара сарыйыр 

69. Тохужулуг машынларында яриш вя арьаж саплары нежя йерляшир 
     А)) бир-бириня перпендикулйар 
      Б) бир-бириня паралел 
      Ж) мцяййян бужаг алтында 
      Д) истигамятини дяйишир 
       Е) ики мцстявидя йерляшир 

70. Щансы шюбядя щазыр парча чякилир, тямизлянир, маркаланыр вя габлашдырылыр ?    
     А) дараглы даранма сехиндя 
      Б) яйрижи сехиндя 
      Ж) меланъ истещсалында 
      Д) дарайыжы сехиндя  
      Е)) нязарят гейдиййат шюбясиндя 

71. Бойаг-бязяк истещсалына щансы шюбяляр дахидлир    
     А)) рянэлямя, мющцрлямя вя сон бязяк ишляри 
      Б) тохужулуг вя учот нязаряти 
      Ж) дараглы дарайыжы вя мющцрлямя 
       Д) шлихтлямя, тямизлямя 
       Е) даранма, лентабирляшдирян 

72. Чыхдаш юлчцлц машынлар щансы мягсядля истифадя едилир  ? 
     А) яриши шлихтлямяк 
      Б) кяляф алмаг 
      Ж) арьаж сапыны бурмаг 
      Д) парчаны рулона сарымаг 
      Е)) парчанын кейфиййятиня нязарят  

73. ММ-200 материал йуйан машыны щансы хяттин машынларынын тяркибиня       
дахилдир ? 

     А) тохужу машынларынын технолоъи  
      Б)) ЛМО-2 хяттинин  
      Ж) йенидян сарыйан машынлар 
       Д) лентин щазырланмасы технолоъи хяттинин 
       Е) тякрар сарыйыжы машынларынын технолоъи хяттинин 

74. ЛОД-120, ЛОР-140 хятти щансы технолоъи функсийаны йериня йетирир ? 
     А) холост щазырлайыр 
      Б)) парчанын тязйиг алтында аьардылмасы 
      Ж) лифлярин зибил гарышыгларындан тямизлянмяси 
       Д) яриш сапларынын шлихтлянмяси 
       Е) хам парча алмаг 

75. МС-5, МСН-2. МС-6 машынларында щансы формада трикотаъ истещсал едилир ? 
     А) йасты тохунма 
      Б) парча тохунмасы 
      Ж) чулки мямулатлары 
       Д)) борушякилли тохунма 
       Е) икигат трикотаъ тохунмасы 
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76. Трикотаъ вя тохужулуг цсулу иля алынмыш парчалар ня иля фярглянир    
     А) парчадакы сапларын рянэляринин мцхтялифлийи иля 
      Б) сапларын галынлыьынын мцхтялифлийи иля 
      Ж)) тохунманын алынмасы цсулуна эюря 
       Д) парчанын галынлыьы иля 
       Е) парчаларын сыхлыьы иля 

77. Даиряви щюрян машынларда илмя ямяляэялмя просеситндя нечя ямялиййат 
йериня йетирилир ? 

     А) 15- я гядяр 
      Б)) 10-а гядяр 
      Ж) 4-я гядяр 
       Д) 20-йя гядяр  
       Е) 3-я гядяр 

78. Кокетт                       бурахдыьы технолоъи машынлар щарада истифадя едилир ? 
     А)) трикотаъ истещсалында 
      Б) меланъ истещсалында 
      Ж) яйрижилик истещсалында 
       Д) тохужулуг истещсалында 
       Е) памбыг тямизлямя истещсалында 

79. Тохунмайан тохужулуг материалларынын щансында механики просеслярдян 
истифадя едилир ?     

     А)) щюрцжц тикиш 
      Б)     щопдурмагла 
      Ж) гайнаг-перслямякля 
       Д)  
       Е) тохужулуг цсулунда 

80. Тохунмайадяк тохужулуг материалларынын йапышдырма групу щансы цсулла 
алыныр ?    

     А) ийняли дешмя 
      Б) щюрмякля тикмя 
      Ж) валйано-войлок 
       Д)) щопдурма вя йа гайнаг преслямя 
       Е) илмя иля тикмя 

81. Щансы цсулла тохунмайан тохужулуг материалыны истещсал етдикдя 
«Молимо», «Молипал», «ВП-180» машынлары тятбиг едилир ? 

     А) валйан-войлок 
      Б)) щюрцлмя-тикиш 
      Ж) гайнаг-преслямя 
       Д) буманс 
       Е) ийня иля дешмя 

82. Щансы парчаларын алынмасында «Молимо», «Молипал» машынлар тятбиг  
едилир ? 

     А) ипяк 
      Б) тохужу  
      Ж)) тохунмайан тохужулуг материаллары 
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       Д) трикотаъ парчасы  
       Е) кюйняклик парчалар 

83.  Тохунмайан тохужулуг материаллары истещсалында ийнякечирижи машынын ясас 
ишчи цзвц нядир ? 

     А) даиряви дирсяк 
      Б)) ийня 
      Ж) дишли вал 
       Д) барабан 
       Е) бармаглы диск 

84. Щансы машынларда дцйцнлямя вя диэяр фурнитураларын тикилмяси автоматик 
щяйата кечирир ? 

     А) тохужу машынында  
      Б) трикотаъ машынында 
      Ж)) йарымавтомат тикиш машынларында 
       Д) йенидян сарыйан машында 
       Е) дарайыжы машында 

85. Тохужулуг материалларында дцз вя зигзагшякилли технолоъи ямялиййат щансы 
машынларда йериня  йетирилир ? 

     А) яйрижилик 
      Б) дарайыжы 
      Ж) трикотаъ 
       Д)) тикиш 
       Е) кяляф 

86. Бирмякикли вя чохмякикли тикиш машынлары щансы хц3сусиййятляриня эюря 
фярглянирляр  ? 

     А) мцщярриклярин сайына 
      Б)) мякик гурьуларынын сайына 
      Ж) сапларын рянэинин сайына 
       Д) гыса тикишлярин сайына 
       Е) тикишляринин сайына 
 

87. Щансы сянайедя мякик ийня ишчи цзвляри тятбиг едилир  ? 
     А)) тикиш 
      Б) яйирижи 
      Ж) тохужу 
       Д) бойаг-бязяк 
       Е) трикотаъ 
 

88. Икисаплы мякикли тикиш алдыгда нечя сап  тятбиг едилир ? 
     А) 1 
      Б) 3 
      Ж)) 2 
       Д) 6 
       Е) 4 
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89. Щансы истещсалатда цтцляйижи просесляр тятбиг едилир ? 
     А) яйирижи 
      Б) тохужу 
      Ж) дарайыжы 
       Д) кяляф  
       Е)) тикиш 

90. Тикиш машынларынын ийняси нечя рягямля ифадя едилир  ? 
     А) 8 
      Б) 1 
      Ж)) 4  
       Д) 3 
       Е) 10 

91. Тикиш машынларынын нормал иши нядян асылыдыр ? 
     А) тикиш сапынын галынлыьындан 
      Б)) сапын вя ийнянин дцзэцн сапланмасындан 
      Ж) ийнянин галынлыьындан 
       Д) илмямяляэялмя сцрятиндян 
       Е) тикилян материалын галынлыьындан 

93. Асбест материалларындан ня алмаг олар ? 
     А) тикинти сементи 
      Б) кимйяви маддяляр 
      Ж)) пардагланмыш мющкям лифляр 
       Д) ипяк саплар 
       Е) вискоз саплар 

94. Памбыг заводларындан памбыг фабрикя щансы формада дахил олур ? 
     А)) киплярдя 
      Б)  кисялярдя 
      Ж) йешиклярдя 
       Д) сяпялянмиш шякилдя 
       Е) силиндрик габлашмада 

94. Тохужулуг машынларынын мящсулдарлыьы ня иля  юлчцлцр ? 
     А) сярф олунмуш яриш сапынын мигдары иля 
      Б) сярф олунан арьаж сапынын мигдары иля 
      Ж) алынан парчанын чякиси 
       Д) парчада арьаж цзря сыхдыгда 
       Е)) 1 саатда истещсал олунан парча иля 

95. Трикотаъ тохунмасы щансы ващидля юлчцлцр ? 
     А) метрля 
      Б)) килограм. метр2 
      Ж) щоризантал дцйунлярин сайы  
       Д) вертикал дцйцнлярин сайы 
       Е) килограмла 

96. Истещсал угарлары нядир  ? 
     А) йцксяк кейфиййятли мящсул 
      Б)) технолоъи истещсалдан алынан туллантылар 
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      Ж) кейфиййят             парча 
       Д) истещсалын мящсулу 
       Е) хам парча 

97. Арьаж чянэяли щансы машынларда тятбиг едилир  ? 
     А)) тохужу 
      Б) яйрижи 
      Ж) трикотаъ 
       Д) бойаг-бязяк 
       Е) тикиш 

98. Мющцрлямя щансы технолоъи просесляри юзцндя бирляшдирир  ? 
     А) кард яйрижилик системи 
      Б) дараглы яйрижилик системи 
      Ж)) рянэлямя вя отделка 
       Д) тохужулуг 
       Е) щазырлыг шюбяси 

99. Парчанын сонунжу емалы дедикдя ня баша дцшцлцр вя щансы ямялиййаты 
юзцндя бирляшдирир ? 

     А) рянэлямя 
      Б)) аьардылма, рянэлям вя мющцрлямя 
      Ж) аьардылма 
       Д) мющцрлямя 
       Е) аьардылма вя рянэлямя 

100. Щансы машынларда яриш вя арьаж саплары истифадя едилир  ? 
     А) яйирижи 
      Б) кяляф 
      Ж)) тохужу 
       Д) дарайыжы 
       Е) йенидян сарынма 
 

 
101.Batan mexanizmi hansı əməliyyatı yerinə yetirir? 
A))arğac sapını parçanın başlanğıcına vurur  
B) arğac sapını salır 
C) arğac sapını burur 
D) əriş sapını parçanın başlanğıcına vurur 
E) əriş və arğac sapını sarıyır 
 
102.Toxunmuş parça hara sarınır? 
A) baş vala 
B))mal valına 
C) lamelə 
D) vurucu mexanizmə  
E) batana 
 
103.Toxunmuş parçanı hansı mexanizm çəkir? 
A) baş val 
B) lamel 
C) vurucu mexanizmə 
D))mal valı 
E) batan 
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104.Parçanın hər  100 metr toxunmasını qeyd edən hissəyə siqnalı nə ötürür? 
A))sayğac 
B) baş val 
C) lamel 
D) vurucu mexanizm 
E) məkik 
 
 
105.Məkiyin dəzgahın bir tərəfindən o biri tərəfinə keçməsinə nə kömək edir? 
A) lamel 
B) sayğac 
C))vurucu mexanizm 
D) mal valı 
E) rapira 
 
106.Qarışıq düşməməsi üçün əriş sapları hansı mexanizmin gözlüyündən keçirilir? 
A) sayğacın 
B) mal valının 
C) rapiranın 
D))batanın 
E) məkikın 

 
107.Əsnəyin əmələ gəlməsinə kömək etməsi üçün əriş sapları hansı mexanizmin gözlüyündən keçirilir? 
A) mal valının 
B) batanın 
C) məkikın 
D) sayğacın 
E)) remizanın 
 
108.Parçanın bir elementinin tamamlanması baş valın neçə dərəcə bucaq altında çevrilməsindən alınır? 
A) 900 
B) 1800   
C))3600  
D) 7200 
E) 14400 
 
109.Parçanın bir elementi dəzgahın hansı orqanının tam bir dövründə baş verir? 
A) batanın 
B)) baş valının 
C) məkiyın 
D) sayğacın 
E) remizanın 
 
110.Remizaların yerinin dəyişməsi nəticəsində nə əmələ gəlir? 
A))əsnək əmələ gəıir 
B) parka formalaşır 
C) arğac sapı salınır 
D) əriş sapı sarınır 
E) arğac sapı sarınır 
 
111.Əriş sapı hansı sistem saplar qrupuna aiddir? 
A))paralel 
B)  perpendikulyar 
C) kəsişən 
D) çarpaz 
E) maili 
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112.Arğac sapı əriş sapına nisbətən hansı vəziyyətdə olur? 
A))perpendikulyar 
B) paralel 
C) kəsişən 
D) çarpaz 
E) maili 
 
 
113.Məkik parçanın toxunması üçün hansı sapı salır? 
A))arğac sapını 
B) əriş sapını 
C) kələfi 
D) lenti 
E) xolstu 
 
114.Parça istehsalı toxuculuq istehsalının hansı mərhələsidir? 
A) ilk 
B) orta 
C))yekun 
D) başlanğıc 
E) keçid 
 
115.Toxuculuq üçün hansı ipliklər hazırlanmalıdır? 
A) kələf  
B) lent 
C) xolst 
D))əriş və arğac  
E) arğac 
 
116.Əriş sapları təyin olunmuş sayda nəyə sarınır? 
A))toxucu navoyuna sarınır  
B) kəçilir 
C) rənglənir 
D) daranır 
E) yuxarıda göstərilən bütün proseslər aparılır 
 
117.Sapların toxuculuğa hazırlanması prosesində əriş ipliyi hansı texnoloji prosesi keçir? 
A) ərişləmə  
B) şlixtləmə 
C) arğac ipliyi 
D) nəmləşdirmə 
E))təkrar sarınma  
 
118.Texnoloji ardıcıllıqla əriş ipliyi təkrar sarınmadan sonra hansı texnoloji prosesdən keçirilir? 
A) şlixtləmə  
B))ərişləmə  
C) təkrar sarınma 
D) nəmləndirmə 
E) emulsiyalama 
 
119.Sapların toxuculuğa hazırlanması prosesində ərişləmədən sonra hansı mərhələ yerinə yetirilir? 
A))şlixtləmə  
B) təkrar sarınma 
C) nəmləndirmə 
D) emulsiyalama 
E) birləşdirmə  
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120.Sapların hazırlanmasında texnoloji ardıcıllıqla şlixtləmə prosesindən sonra hansı mərhələ gəlir? 
A))birləşdirmə yaxud ucdüyünləmə 
B) ərişləmə 
C) təkrar sarınma 
D) nəmləndirmə 
E) emulsiyalama 
 
 
121.Birləşdirmə yaxud ucdüyünləmə prosesindən sonra hansı əməliyyat keçirilir? 
A) şlixtləmə 
B))sapların toxucu dəzgahına verilməsi  
C) nəmləşdirmə 
D) emulsiyalama 
E) təkrar sarınma 
 
122.Əyirici fabrikində istehsal olunmuş ipliklərin toxuculuq fabrikində hansı məqsədlər üçün istifadə 
olunur? 
A))əriş və arğac ipliy  
B) toxucu dəzgahına verilmək üçün 
C) nəmləşdirməyə  verilməsi üçün 
D) təkrar sarınması üçün 
E) şlixtlənməsı üçün 
 
123.Arğac ipliyinin bağlamasının strukturu dəzgah üçün yararlı olmadıqda o hansı əməliyyatdan keçirilir? 
A) ərişləmə 
B) nəmləşdirmə 
C))təkrar sarınma 
D) şlixtləmə 
E) birləşdirmə 
 
124.Arğac ipliyi təkrar sarınma prosesindən sonra hansı əməliyyata məruz edilir? 
A) ucdüyünləmə 
B) növləşdirmə 
C) birləşdirmə 
D) şlixtləmə 
E)) nəmləşdirmə yaxud emulsiyalama 
 
125.Arğac ipliyi nəmləşdirildikdən yaxud emulsiyalamaşdırıldıqdan sonra hansı prosesı keçir ? 
A))toxucu dəzgahına yüklənir  
B) növləşdirməyə 
C) birləşdirməyə 
D) şlixtləməyə 
E) təkrar sarınmaya 
 
126.Parça toxucu dəzgahında toxunduqdan sonra hansı prosesdən keçir? 
A) boyaq-bəzək 
B) şlixtin yuyulması 
C))növləşdirilir 
D) şlixtin vurulması 
E) anbarda saxlanmaya 
 
127.Parça dəzgahda toxunub qurtardıqdan sonra necə adlandırılır? 
A))xam parça  
B) alt-üst geyimliyi 
C) paltoluq 
D) donluq parça 
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E) heç biri doğru deyil  
 
128.Əriş saplarının təkrar sarınmasının məqsədi nədir? 
A)) sapların rənglənməsi 
B) daha uzun və tək sapdan yeni bağlama yaratmaq  
C) paralel sarınma aparmaq 
D) çarpaz sarınma aparmaq 
E) sapların partiyalara ayrılması 
 
129.Təkrar sarınma prosesində təmizləyici-nəzarətçi qurğu hansı işi görür? 
A) tiftiklər və kənar qüsurlar təmizlənilir  
B))ipliklər düyünlənir 
C) ipliklər toxunur 
D) ipliklər nəmləndirilir 
E) ipliklər rənglənir 
 
130.Sarınma bucağının həddindən asılı olaraq formalaşan sarınması üsulu necə adlanır? 
A) perpendikulyar  
B) eninə 
C) düz 
D))paralel yaxud çarpaz  
E) üst-üstə 
 
131.Sarınma bucağı sapın diametrinə bərabər olduqda sarğı necə adlanır? 
A) çarpaz 
B))paralel 
C) qatışıq 
D) düz 
E) perpendikulyar 
 
132.İp gəzdirən xətti sürəti ilə bağlamanın bucaq sürəti bərabərləşərsə, onda hansı növ sarınma alınır? 
A)) jqut 
B) lenta-sota 
C) lent 
D) sota 
E) lenta-jqut 
 
133.Çarpaz sarınma zamanı sarğılar hansı bucağ altında sarınır? 
A) 1-50 
B))5-100 
C) 10-150 
D) 20-300 
E) 30-400 
 
134.Çarpaz sarınma üsulu ilə formalaşan bağlamalar hansı formada olur? 
A))silindr və konus 
B) kub 
C) kvadrat 
D) dairəvi 
E) dyzgyn cavab yoxdur 
 
135.Əriş ipliklərinin təkrar sarınması zamanı bağlama hansı formada olur? 
A) silindr 
B))konus 
C) dairəvi 
D) kvadrat 
E) kub 
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136.İpliklərin rənglənməsi üçün ipliklər hansı formalı bağlamalara sarınır? 
A) konus 
B) kub 
C) dairəvi 
D)) silindrik 
E) kvadrat 
 
 
137.İpliklərin ərişlənməsi prosesi  hansı məqsədlə aparılır? 
A))bərabər və böyük uzunluqda paralel saplar sistemi yaratmaq 
B) təmizlik yaratmaq 
C) rəngləmək 
D) toxunma aparmaq 
E) düzləndirmək 
 
138.İpliklərin ərişlənməsi neçə üsulla aparılır? 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D))3 
E) 8 
 
139.İpliklərin ərişlənməsi hansı üsulla aparılır? 
A))partiyalarla, lentlərlə, seksiyalı  
B) temperaturun artırılması ilə 
C) nəmləndirməklə 
D) qurutmaqla 
E) əlavə burulma aparmaqla 
 
140.Toxucu dəzgahında deformasiyalara, yeyilmələrə və sürtünmələrə qarşı möhkəmlik vermək üçün əriş 
iplikləri hansı prosesə məruz edilir? 
A) rənglənir 
B))şlixtlənir 
C) dartılır 
D) paralelləşdirilir 
E) emulsiyalanır 
 
141.Şlixtləmə maşını hansı texnoloji prosesi yerinə yetirir? 
A))şlixtin çəkilməsi    
B) ipliyi rəngləyir 
C) ipliyin üzərindəki kənar qarışıqları təmizləyir 
D) ipliyi təkrar sarıyır 
E) ipliyi ərişləyir 
 
142.Şlixtləmə maşınları neçə qrupa bölünür? 
A) 5 
B) 8 
C) 6 
D))3 
E) 2 
 
143.Pambıqdan hazırlanmış ipliklər üçün hansı şlixtləmə maşını istifadə olunur? 
A))barabanlı  
B) kameralı 
C) kombinəli qurudusu olan 
D) rəngləyən 
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E) heç biri doğru deyil 
 
144.Yun ərişlər hansı şlixtləmə maşınında şlixtlənir? 
A) barabanlı 
B))kameralı 
C) rəngləyən 
D) kombinəli 
E) heç biri doğru deyil 
 
145.Süni ipək sapların şlixtlənib hazırlanması üçün hansı şlixtləyici maşından istifadə edilir? 
A) kameralı 
B) barabanlı 
C))kombinəli qurudusu olan 
D) rəngləyən 
E) toxuyan 
 
146.Arğac saplarının bağlaması uyğun strukturda olmadıqda onu hansı əməliyyatdan keçirilir? 
A))təkrar sarınma 
B) ərişləmə 
C) ucdüyünləmə 
D) şlixləmə 
E) emulsiyalaşdırma 
 
147.Arğac sapının hansı hallarda təkrar sarınma prosesinə məruz edilır? 
A))bağlamanın quruluşu düz gəlmədikdə 
B) bağlamanın ölçüsü düz gəlmədikdə 
C) bağlamanın çəkisi düz gəlmədikdə 
D) bağlamada sapın uzunluğu bəs etmədikdə 
E) bağlamada sapın qırılması olduqda 
 
148.Arğac sapının nəmləşdirilməsi və emulsiyalaşdırılmasının məqsədi nədir? 
A) sapların uzunluğunu artırmaq üçün 
B) sapların qırılmalarını çoxaltmaq üçün 
C))sapların qırılmalarını azaltmaq üçün 
D) sapların qalınlığını artırmaq üçün 
E) sapların çəkisini azaltmaq üçün 
 
149.Arğac sapı sarınan bağlamanın quruluşu düz gəlmədikdə onu hansı əməliyyatdan keçirirlər? 
A))təkrar sarınma 
B) nəmləşdirilmə 
C) emulsiyalaşdırılma 
D) ərişləmə 
E) ucdüyünləmə 
 
150.Arğac sapının qırılmalarını azaldılması üçün hansı prosesdən keçirilir? 
A))nəmləşdirilmə və emulsiyalaşdırılma 
B) təkrar sarınma 
C) ərişləmə 
D) ucdüyünləmə 
E) emulsiyalaşdırılma 
 
151.Arğac sapının təkrar sarınması üçün hansı avtomatdan istifadə olunur? 
A))УА-300-3 
B)ППМ-120 
C) ПK-100 
D) TK-100 
E) П-182 
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152.Bağlamanın təkrar sarınması zamanı bağlamanın fırlanma tezliyi neçə min dov/dəq- dir? 
A) 3-9           
B) 4-11 
C))5-12  
D) 6-13 
E) 7-14 
 
 
153.Sapların təkrar sarınması zamanı onun xətti sürəti neçə m/dəq- dir? 
A) 200-400  
B))300-500  
C) 400-600 
D) 500-700 
E) 700-900 
 
154.Əriş sarıyan avtomat neçə seksiyadan ibarətdir? 
A) 1  
B))2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
155.Əriş sarıyan avtomatın hər seksiyasında neçə sarıyışı başlığı vardır? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E))6 
 
156.Şlixtlənmə prosesinin məqsədi nədir? 
A))sapı yapışqanla bərkitməklə dəzgahda qırılmaların sayını azaltmaq 
B) sapın liflərini burmaq 
C) sapın liflərini qırmaq 
D) sapın liflərini bərkitmək 
E) sapın liflərini bir-birindən ayırmaq 
 
157.Şlixtlənmə prosesi sapların xassələrinə necə təsir edir? 
A))fiziki-mexaniki xassələrini dəyişir 
B) fiziki-mexaniki xassələrini dəyişmir 
C) sapların kimyəvi xassələri dəyişmir 
D) sapların uzunluğunu dəyişir 
E)  sapların ağırlığını uzunluğunu dəyişir 
 
158.Şlixtlənmiş pambıq parça ipliyinin qirilma yükü neçə % artır? 
A) 15-23 
B))17-25  
C) 19-27 
D) 21-29 
E)  23-31 
 
159.Şlixtlənmiş yun ipliyinin qırılma yükü neçə % artır? 
A) 10-15 
B))20-25 
C) 30-35 
D) 40-45 
E) 50-55 
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160.Şlixtlənmiş kətan ipliyinin qırılma yükü neçə % artır? 
A))12-25  
B) 15-28 
C) 18-31 
D) 31-34 
E) 24-37 
 
 
161.Şlixtlənmiş süni ipəyin qırılma yükü neçə % artır? 
A) 10-20  
B) 20-30 
C))30-40  
D) 40-50 
E) 50-60 
 
162.Saplar üçün hazırlanmış şlixt hansı xassələrə malik olmalıdır? 
A))ipliyin səthini bərabər örtməli, yuyulması asan olmalı 
B) ipliyin səthinə yapışmalı, yuyulması çətin olmalı 
C) ipliyin səthindən qopmamalı 
D) ipliyin daxilinə girməli 
E) iplikdən yuyulmamalı 
 
163.Şlixtin əsas komponenti nə materialıdır? 
A))yapışqan 
B) nektin 
C) zülal 
D) keratin 
E) fibroin 
 
164.Bitki mənşəli şlixt materialının tərkibi nədir? 
A))kraxmal 
B) sellüloza 
C) zülal 
D) keratin 
E) fibrion 
 
165.Heyvan mənşəli şlixt materialının tərkibi nədir? 
A))jelatin, kozein, sümük 
B) sellüloza 
C) zülal 
D) keratin 
E) fibrion 
 
166.Kimyəvi polimerlərdən hazırlanan şlixtin materialı hansıdır? 
A))polivinil spirti, poliakrilamid 
B) poliakrilamid 
C) kaprolaktam 
D) tereftal 
E) akrilonitril 
 
167.Kimyəvi tərkibli şlixtlərdən istifadə olunması zamanı əriş saplarının qırılmalarının sayı neçə dəfə 
azalır? 
A))2-3 
B) 3-4 
C) 4-5 
D) 5-6 
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E) 6-7 
 
168.Quruducu hissənin quruluşundan asılı olaraq şlixtləyici maşınlar neçə qrupa bölünür? 
A))1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
169.Şlixtləmə zamanı hansı qüsurlar formalaşır? 
A))az yapışqanlı, həddindən artıq yapışqanlı və tam qurudulmamış ərişlər 
B) yaxşı şlixtlənmiş ərişlər  
C) sona qədər  
D) dolaşıq düşmüş ərişlər 
E) yaxşı sarınmayan ərişlər 
 
170.Şlixtin zəif konsentrasiyalı olması səbəbindən və işçi orqanların ərişin həddindən artıq sıxılmasına 
görə hansı qüsur əmələ gəlir? 
A))az yapışqanlanan əriş 
B) çox yapışqanlanan əriş 
C) dolaşmış  ərişlər 
D) yapışqansız ərişlər 
E) düzgün cavab yoxdur 
 
171.Yüksək konsentrasiyalı şlixtlə şlixtlənməsi və onun zəif sıxılması zamanı hansı qüsur əmələ gəlir? 
A))həddindən artıq şlixtlənən ərişlər 
B) həddindən az şlixtlənən ərişlər 
C) dolaşmış  ərişlər 
D) yapışqansız ərişlər 
E) yaxşı sarınmayan ərişlər 
 
172.Quruducu orqanların aşağı tempretura malik olması səbəbindən hansı qüsur əmələ gəlir? 
A))tam qurudulmamış ərişlər 
B) tam qurudulmuış ərişlər 
C) dolaşıq düşmüş  ərişlər 
D) yapışqansız ərişlər 
E) yaxşı sarınmayan ərişlər 
 
173.Quruducu orqanların həddindən artıq tempretura malik olması səbəbindən hansı qüsur əmələ gəlir? 
A))ərişin həddindən artıq qurudulması 
B) ərişin həddindən artıq nəm qalması 
C) yapışqansız ərişlər 
D) dolaşıq düşmüş  ərişlər 
E) yaxşı sarınmayan ərişlər 
 
174.Sapkeçirmə əməliyyatı hansı üsullarla həyata keçirilir? 
A))mexaniki və yarımmexaniki 
B) mexaniki 
C) yarımmexaniki 
D) avtomatik 
E) yarımavtomatik 
 
175.Toxuculuq sapının liflərini bir-birlərinə yapışdırmaqla onun möhkımliyini artırmaq məqsədi ilə hansı 
prosesə məruz edilir? 
A))şlixtləməyə 
B) ucdüyünləməyə 
C) sapkeçirməyə 
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D) ərişləməyə 
E) sarınmaya 
 
176.Şlixtləmə prosesinin sapların fiziki-mexaniki xassələrinə təsiri varmı? 
A))təsiri vardır 
B) təsiri yoxdur 
C) uzunluğunu dəyişir 
D) ağırlığını dəyişir 
E) buruqlarının sayını dəyişir 
177.Kraxmal tərkibli şlixt necə adlanır? 
A))bitki mənşəli 
B) heyvan mənşəli 
C) kimyəvi 
D) polimerlərdən alınan 
E) zülallardan alınan 
 
178.Polivinil spirti və polivinilamiddən hazırlanmış şlixt necə adlanır? 
A))kimyəvi 
B) bitki mənşəli 
C) heyvan mənşəli 
D) selyuloza tərkibli 
E) zülal tərkibli 
 
179.Şlixtləmə zamanı ərişin az yapışqanlı olması nə səbəbdən olur? 
A))şlixtin konsentrasiyasının az olması 
B) şlixtin tərkibinin güclü olması 
C) şlixtin düzgün sıxılmaması 
D) şlixtin yaxşı qurudulmaması 
E) şlixtin düzgün tərkibdə olmaması 
 
180.Şlixtləmə zamanı sapların həddindən artıq şlixtlənməsi hansı səbəbdən olur? 
A))şlixtin yüksək konsentrasiyalı olması 
B) şlixtin tərkibinin zəif olması 
C) şlixtin yaxşı qarışdırılmaması 
D) şlixtin yaxşı qurudulmaması 
E) şlixtin düzgün sıxılmaması 
 
181.Şlixtləmə zamanı sapların tam qurudulmaması hansı səbəbdən əmələ gəlir? 
A))quruducu qurğuların aşağı tempreturda olması 
B) quruducu qurğuların yüksək tempraturda olması 
C) quruducu qurğuların aramla işləməsi 
D) quruducu qurğuların köhnə konsentrasiyadan olması 
E) quruducu qurğuların tam komplektdə olmaması 
 
182.Şlixtləmə zamanı əriş saplarının həddindən artıq qurudulmuş olması hansı səbəbdən yaranır? 
A))quruducu qurğuların yüksək tempraturda işləməsi 
B) quruducu qurğuların aşağı tempraturda işləməsi 
C) quruducu qurğuların aramla işləməsi 
D) quruducu qurğuların tam komplektdə olmaması 
E) quruducu qurğuların köhnə konsentrasiyadan olması 
 
183.Toxuculuq dəzgahının tətbiqinin məqsədi nədir? 
A))əriş və arğac saplarını toxumaqla parça almaq 
B) əriş və arğac saplarını sarımaq 
C) əriş və arğac saplarını uzatmaq 
D) əriş və arğac saplarını toplamaq 
E) əriş və arğac saplarını dartmaq 
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184.Əriş və arğac saplarını toxumaqla parça almaq məqsədilə hansı dəzgah tətbiq olunur? 
A) əriş sapını təkrar sarayan 
B) arğac sapını təkrar sarayan 
C))toxucu dəzgahı 
D) əyirici maşın 
E) burucu maşın 
 
 
185.Toxucu dəzgahının neçə mexanizmi var? 
A) 3 
B) 5 
C))7 
D) 9 
E) 11 
 
 
186.Toxucu dəzgahı əsasən necə təsnifləşdirilir? 
A))xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qruplara bölünür 
B) mexanizmlərin sayına görə 
C) işlətdiyi sapın sayına görə  
D) işlətdiyi enerjinin sayına görə 
E) toxuduğu parçanın uzunluğuna görə 
 
187.Toxucu dəzgahı təyinatına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))pambıq, yun, kətan, ipək, xüsusi təyinatlı və başqa parçalar üçün 
B) kimyəvi liflərdən parça toxuyanlara 
C) təbii liflərdən parça toxuyanlara 
D) mineral liflərdən parça toxuyanlara 
E) metal və şüşə liflərdən parça toxuyanlara 
 
188.Əsnəyə arğac sapının qoyulması üsuluna görə necə təsnifləşdirilir? 
A) vurucu mexanizmli olmasına görə 
B))məkikli və məkiksiz  olmasına görə 
C) batan mexanizmli olmasına görə 
D)lamelli olmasına görə 
E) daraqlı olmasına görə 
 
189.Arğac sapının dəyişdirilməsinə görə necə təsnifləşdirilir? 
A) arğac sapının uzunluğuna görə 
B))əriş bağlamasının avtomatik yaxud mexaniki üsulla dəyişdirilməsinə görə 
C) arğac sapının xətti sıxlığına görə 
D) əriş sapının qalınlığına görə 
E) əriş sapının düzülüşünə görə 
 
190.Dəzgahın eninə görə necə təsnifləşdirilir? 
A) toxuduğu parçanın uzunluğuna görə 
B))işçi eninin 100, 120, 175sm olmasına görə 
C) toxunan parçanın qalınlığına görə 
D) işçi eninin azlığına görə 
E) işçi eninin çoxluğuna görə 
 
191.Əsnək əmələ gətirici mexanizmin növünə görə necə təsnifləşdirilir? 
A))jakkard, ekssentrikli və karetkalı olmasına görə  
B) mexanizmlərin avtomatik işləməsinə görə 
C) mexanizmlərin avtomatik işləməməsinə görə 
D) mexanizmlərin fasiləsizişləməsinə görə 
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E) mexanizmlərin formasına görə 
 
192.Vurucu mexanizmin durduğu vəziyyətinə görə necə təsnifləşdirilir? 
A))orta, aşağı və yuxarı vurmalar 
B) aşağı vurma 
C) yuxarı vurma 
D) orta vurma 
E) qarışıq vurma 
 
193.Toxucu dəzgahında məkiyin sayına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))bir məkikli və iki məkikli olması 
B) bir məkikli olması 
C) iki məkikli olması 
D) çox məkikli olması 
E) məkiksiz olması 
 
194.Qoruyucu mexanizmin sisteminə görə necə təsnifləşdirilir? 
A))açarlı və açarsız dəzgahlar 
B) avtomatik bağlanan dəzgahlar 
C) avtomatik bağlanmayandəzgahlar 
D) açarsız dəzgahlar 
E) açarlı dəzgahlar 
 
195.Pambıq, yun, kətan, ipək, xüsusi təyinatlı və başqa parçalar üçün olan toxucu dəzgahları nəyə görə 
təsnifləşdirilir? 
A))təyinatına görə 
B) növünə görə 
C) formasına görə 
D) işləmə prinsipinə görə 
E) qabarit ölçülərinə görə 
 
196.Toxucu dəzgahları məkikli və məkiksiz variantlarda olmasına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))arğac sapının qoyulma üsuluna görə  
B) arğac sapının qırılmasına  görə 
C) arğac sapının açılmasına görə 
D) arğac sapının sarınmasına görə  
E) arğac sapının daranmasına görə 
 
197.Toxucu dəzgahları arğac bağlamasının avtomatik yaxud mexaniki üsulla dəyişdirilməsinə görə necə 
təsnifləşdirilir? 
A))arğac bağlamasının dəyişdirilməsinə görə 
B) arğac bağlamasının sarınmasına görə 
C) arğac bağlamasının açılmasına görə 
D) arğac bağlamasının burulmasına görə 
E) arğac bağlamasının təkrar sarınmasına görə 
 
198.Toxucu dəzgahının işçi eninin ölçülərinə görə necə təsnifləşdirilir? 
A))toxunan parçanın eninə görə 
B) toxunan parçanın uzununa görə 
C) toxunan parçanın rənginə görə 
D) toxunan parçanın qalınlığına görə 
E) toxunan parçanın sarındığına görə 
 
199.Toxucu dəzgahının jakkard, ekssentrikli və karetkalı olmasına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))əsnək əmələ gətirici mexanizmin növünə görə 
B) əsnək əmələ gətirici mexanizmin quruluşuna görə 
C) əsnək əmələ gətirici mexanizmin iş prinsipinə görə 
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D) əsnək əmələ gətirici mexanizmin olmamasına görə 
E) əsnək əmələ gətirici mexanizminə görə 
 
200.Toxucu dəzgahının orta, aşağı və yuxarı vurmalarla olmalarına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))vurucu mexanizmin durduğu vəziyyətinə görə 
B) vurucu mexanizmin quruluşuna görə 
C) vurucu mexanizmin növünə görə 
D) vurucu mexanizmin prinsipinə görə 
E) vurucu mexanizmin olmamasına görə 
201.Toxucu dəzgahı bir məkikli və iki məkikli olmasına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))məkiyin sayına görə 
B) məkiyin sürətinə görə 
C) məkiyin ölçüsünə görə 
D) məkikli və məkiksiz olmamasına görə 
E) məkiyin olmamasına görə 
 
202.Toxucu dəzgahı açarlı və açarsız olmasına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))qoruyucu mexanizmin sisteminə görə 
B) qoruyucu mexanizmin iş prinsipinə görə 
C) qoruyucu mexanizmin növünə görə 
D) qoruyucu mexanizmin quruluşuna görə 
E) qoruyucu mexanizmin olmamasına görə 
 
203.Toxucu dəzgahı hərəkətverici orqanının yerləşməsinə görə necə təsnifləşdirilir? 
A))dəzgahın sol və sağ ələ nizamlanması 
B) dəzgahın sol ələ nizamlanması 
C) dəzgahın sağ ələ nizamlanması 
D) dəzgahın növünə görə 
E) dəzgahın quruluşuna görə 
 
204.Toxucu dəzgahın sol və sağ ələ nizamlanmasına görə necə təsnifləşdirilir? 
A))hərəkətverici orqanın yerləşməsinə görə 
B) hərəkətverici orqanın növünə görə 
C) hərəkətverici orqanın quruluşuna görə 
D) hərəkətverici orqanın iş prinsipinə görə 
E) hərəkətverici orqanın olmamasına görə 
 
205.Toxucu dəzgahının mühərriki bilavasıtə hansı mexanizmı işə salır? 
A))baş valı 
B) vurucu mexanizmi 
C) batan mexanizmi 
D) sayğacı 
E) lamelləri 
 
206.Toxucu dəzgahının baş valı hərəkəti hansı orqana verir? 
A))orta vala 
B) remizlərə 
C) batan mexanizminə 
D) mal valına 
E) lamellərə 
 
207.Orta valın fırlanma tezliyi baş valın fırlanma tezliyindən neçə dəfə azdır? 
A) 1 
B))2  
C) 3 
D) 4 
E) 5 
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208.Toxucu dəzgahının mexanizmlərinə hərəkət hansı orqandan verilir? 
A) baş valdan 
B))orta valdan 
C) lamelldən 
D) batandan 
E) remizdən 
 
 
209.Toxucu dəzgahının baş valı hərəkəti hansı orqandan alır? 
A))mühərrikdən  
B) vurucu mexanizmdən 
C) batan mexanizmdən 
D) sayğacdan 
E) lamellərdən 
 
210.Toxucu dəzgahının orta valı hərəkəti hansı orqandan alır? 
A) mühərrikdən 
B))baş valdan 
C) remizdən 
D) batandan 
E) sayğacdan 
 
211.Toxucu dəzgahının orta valı fırlanma tezliyi hansı orqandan 2 dəfə azdır? 
A) remizadan 
B))baş valdan 
C) batandan 
D) vurucu mexanizmdən 
E) mühərrikdən 
 
212.Toxucu dəzgahının orta valı aşağıdakı hansı mexanizmə hərəkəti ötürmür? 
A))lamelə 
B) vurucu mexanizmə 
C) batana 
D) remizaya 
E) qoruyucu mexanizmə 
 
213.Toxucu dəzgahında parça toxunan saplar necə adlanır? 

A) xolst  
B) sap 
C)) əriş və arğac 
D) lent 
E) kələf 

 
214.Toxucu dəzgahında müxtəlif mexanizmlərin uyğun hərəkətində nə əmələ gəlir? 

A) iplik 
B))parça 
C) sap 
D) kələf 
E) trikotaj 
 

215.Aşağıdakılardan hansı toxucu dəzgahının əsas hissələrindəndir? 
A) dartıcı mexanizm 
B) sarıma mexanizm 
C) sıxıcı mexanizm 
D)) əsnək əmələ gətirən mexanizm 
E)   ventilətor 
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216.Aşağıdakılardan hansı toxucu dəzgahının əsas mexanizmlərindən deyil? 

A)) dartıcı cehaz 
B) batan mexanizmi 
C) vurucu mexanizm 
D) əsmək əmələ gətirici mexanizmi 
E) hazır mal calı 

 
 
217.Arğac sapı üzrə sıxlığahansı mexanizm nəzərət edir? 

A))batan mexanizmi 
B) vurucu mexanizm 
C) lamerlər qotuyucular 
D) quruyucular 
E) sayğac 

 
218.Toxunmuş parçalar toxucu dəzgahının hansı orqanına sarılır? 

A) sayğaca 
B) lamellərə 
C) batan mexanizminə 
D) vurucu mexanizminə 
E)) mal valına  

 
219.Parça toxunan zaman parçanın uzununa gedən saplar hansı orqandan açılır? 

A) Qovucu mexanizmlərdən 
B) lamellərdən 
C) vurucu mexanizmdən 
D))ərşi navoydan 
E) batan mexanizmdən 

 
220.Əriş saplarının qırılmasına hansı işçi orqan nəzarət edir 

A) batan mexanizm 
B) vurucu mexanizm 
C))lamellər 
D) goruyucu mexanizm  
E) sayğac 

 
221.Toxucu dəzgahında orta valın fırlanma tezliyi baş valın fırlanma tezliyindən neçə dəfə az olur? 

A) 5 
B) 3 
C) 6 
D)) 2 
E)   7 

 
222.Toxucu dəzgahında batana hərəkət necə verilir? 

A))ötürücülərlə 
B)ventilyatorla 
C) buxarla 
D) istiliklə 
E) elektriklə 

 
223.Mal tənzimləyicisinə və ağac dəyişdirən mexanizmə hərəkət hansı işçi orqan vasitəsilə verilir? 

A) ötürücülərlə 
B))batandan 
C)ventelyatorla 
D) qoruyucudan 
E) tənzimləyicidən 
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224.Əriş sapları iki hissəyə bölünərək, bir remizin yuxarı qalxması və digərinin aşağıda qalması nə əmələ 
gətirir? 

A)) əsnək 
B) batan 
C) parçanın hərəkəti 
D) əyirmə 
E) burma 

 
225.Aşağıdakılardan hansı əsnəkə əmələ gətirən mexanizmin əsas hissəsidir. 

A) vurucu mexanizm 
B) batan 
C)) remiz qaldırıcı qollar və ekssentriklər 
D) navoy və batan 
E) qoruyucular 

 
226.Dəzgahın orta valına birləşdirilmiş ekssentriklər bir-birinə nisbətən neçə yerləşib 

A))1800 cevrilmiş formada 
B)300 cevrilmiş formada 
C) paralel 
D) 900 cevrilmiş formada 
E) 450 cevrilmiş formada 

 
227.Remezaların hərəkətini nə əlagələndirir 

A) batan mexanizm 
B) vurucu mexanizm 
C) ulduz 
D))diyircək 
E)  dişli çarx 

 
228.Əsnək orta valın neçə dövründə formalaşır? 

A) )2 
B) 3 
C) 0.5 
D) 3.5 
E) 1.5 

 
229.Remezanın üst hissəsi qayışla iki müxtəlif radiusla nəyə bərkidilir 

A) vala 
B) batana 
C))diyircəyə 
D) vurucu mexanizminə 
E) darağa 

 
230.Məkiyin əsnəkdən keçməsi üçün istiqamətləndirici rolunu oynayan mexanizm neçə adlanır? 

A) vurucu mexanizm 
B) hazır mal valı 
C) lamellər 
D))batan mexanizmi 
E) sayğac 

 
231.Batan mexanizmi rəqsi hərəkətini hansı işçi orqandan alır. 

A)) baş valdan 
B) orta valdan 
C) qoruyucudan 
D) lameldən 
E) sayğacdan 
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232.Məkiyin əsnəkdən keçməsinə lazımı sürəti hansı mexanizm verir? 

A) sayğac 
B) orta val 
C) vurucu mexanizm 
D) əsnək 
E) baş val 

 
 
233.Vurucu mexanizm dəzgahın hansı hissəsində yerləşdirilir? 

A) önöndə 
B) arxasında 
C) baş valın altında 
D) )sağ  və sol tərəflərində 
E) orta valın üstündə 

 
234.Vurucu mexanizmlər hansı ardıcılıqla hərəkət edirlər? 

A) )növbəli 
B) eyni vaxta 
C) vaxtaşırı 
D) ellepsvari 
E) dairəvi 

 
235.Vurucu mexanizmlər necə dövrdən bir vururlar? 

A) )0.5 
B) 1.0 
C) 1.5 
D) 2.0 
E) 2.5 

 
236.Orta valın fırlanma tezliyi dirsəkli valın fırlanma tezliyindən neçə dəfə az olur? 

A) 1 
B) )2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

 
237.Əriş sapının tarimliğinın çox olması nəyə səbəb olur? 

A) )qırılmaların sayı artır 
B) parça kip olur 
C) arğac sapı əyilir 
D) parça keyfiyyətli olur 
E) parça uzanır 

 
238.Toxucu dəzgahında hazır parçanın mal valına sarınması nəyin köməyi ilə aparılır ? 

A) batanın 
B) sayğacın 
C) )mal tənzimləyicinin  
D) qayışların 
E) qoruyucunun 

 
239.Toxucu dəzgahın nəzəri məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır? 

A))     
100
60

a

b
Т R

nП   

B)       
100
200

a

b
Т R

nП   
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C)       
60

100

a

b
Т R

nП   

D)         
180
60

b

b
Т R

nП   

E)         
100

60
ТП  

240.Toxucu dəzgahında faktik məhsuldarlıq hansı düsturla təyin edilir? 
     

         A)    nф PSRП   

         B)    60 вnф nPП  

         C)   100 фвф КnП  

          D))  fvэ
u

b
Т K

P
nП

100
60

  

         E)  100 вnТ nPП  
 
241.Toxucu dəzgahının məhsuldarlığı m2-lə necə hesablanır? 

A)) 
100

60

u

b
Т P

VnП   

B) fvэ
u

b
Т K

P
nП

100
60

  

C)  100 фвф КnП  

D) nф PSRП   

E) 100 вnТ nPП  
 
242.Dəzgahda iki sistem sapdan qarşılıqlı toxunan məmulatlar necə adlandırılır? 
A))parça 
B) trikotaj 
C) əriş 
D) arğac 
E) kələf 
 
243.Parçanın uzunluğu boyu işlənən saplar necə adlandırılır? 
A) arğac 
B))əriş 
C) sətin 
D) iplik 
E) atlas 
 
244.Parçanın eninə işlənən saplar necə adlandırılır? 
A) iplik 
B) əriş 
C))arğac 
D) lent 
E) atlas 
 
245Parçanın toxunması prosesi necə gedir? 
A) əriş saplarının bir-birinə hörülməsi 
B) arğac saplarının bir-birinə hörülməsi 
C)) əriş və arğac saplarının qarşılıqlı bir-birinə hörülməsi 
D) əriş və arğac saplarının paralel sıxılması 
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E) arğac saplarının paralel sıxılması 
 
246.Toxunma raportu nəyə deyilir? 
A) Parçanın toxunmasına 
B) Parçanın rənglənməsinə 
C))tam bir naxışı düzəldən sapların cəminə  
D) Splara burulmasına 
E) Parçaya naxiş vurulmasına 
 
247.Neçə toxunma üsulu vardır? 
A) 1  
B) 2 
C) 3 
D))4  
E) 5 
 
248.Polotno, sətin, atlas qaydasında toxunmalar necə toxunmalar adlandırılır? 
A) mürəkkəb 
B))sadə 
C) böyüknaxışlı 
D) mürəkkəb 
E) xırda naxışlı 
 
249.Sadə toxunmalar necə formalaşır? 
A))əriş sapı arğac sapının üstündə bir dəfə keçir   
B) əriş sapı arğac sapına parallel yerləşdirilir 
C) arğac sapı əriş sapının üstündə keçir 
D) əriş sapı arğac sapının üstündə bir neçə dəfə keçir   
E) arğac sapı ərişin üstündə iki dəfə keçir 
 
250.Əriş və arğac saplarının sıra ilə bir-birinin üzərindən keçərək toxunan parçanın üz və astar naxışı 
necə olur? 
A) fərqli 
B))eyni  
C) mürəkkəb 
D) düz 
E) hamısı doğrudur 
 
251.Pambıq parçalardan mitkal, bez, çit və batist hansı üsulla toxunur? 
A) mürəkkəb üsulla 
B))sadə üsulla 
C) böyüknaxışlı 
D) xırda naxışlı 
E) düzgün cavab yoxdur 
 
252.Yun ipliklərdən donluq parça hansı üsulla toxunur? 
A) böyüknaxışlı 
B) mürəkkəb üsulla 
C))sadə üsulla 
D) xırda naxışlı 
E) hamısı doğrudur 
 
253.Sarja toxumasında əriş və arğac raporunda neçə sap olmalıdır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D))4  
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E) 5 
 
254.Sarja toxumasında arğac sapı sağa tərəf yerinin necə dəyişir? 
A) 4 sap 
B) 5 sap 
C) 2 sap 
D))1 sap 
E) 3 sap 
255.Sarja toxumasında raport sapları necə yazılır? 
A) rəqəmlə 
B) naturl ədədlə  
C) tam ədədlə 
D) onluq kəsrlə 
E))kəsrlə 
 
256.Sarja toxumasında raport saplarını göstərən kəsrin sürəti nəyi göstərir? 
A) toxunma sıxlığını 
B) arğac sapların paralelliyini 
C))arğac sapın üstündən keçən əriş saplarının sayını 
D) arğac sapın altından keçən əriş saplarının sayını 
E) parçada olan arğac saplarının sayını 
 
257.Sarja toxumasında raport saplarını göstərən kəsrin məxrəci nəyi göstərir? 
A) toxunma sıxlığını 
B) arğac sapların paralelliyini 
C) arğac sapın üstündən keçən əriş saplarının sayını 
D))arğac sapın altından keçən əriş saplarının sayını 
E) parçada olan arğac saplarının sayını 
 
258.Sarja toxumasında sapların yerini dəyişməsi necə adlanır? 
A))pillə 
B) mərtəbə 
C) hörmə 
D) toxuma 
E) əvəzləmə 
 
259.Sarja toxumasında əriş və arğac saplarının sıxlığı eynidirsə dioqonal yuxarıya tərəf neçə dərəcəli 
bucaq üzrə istiqamətlənir? 
A) 300 
B) 900 
C) 1200 
D))450 
E) 750 
 
260.Sətin toxunmasında əriş və arğac sapları bir-birinə necə hörülür? 
A) paralel  
B) perpendikulyar 
C) 450 bucaq altında 
D))seyrək 
E) sıx 
 
261.Arğac sapına əsasən sətin parçaları necə seçilir? 
A) əriş sapları üzdədirsə 
B))arğac sapları üzdədirsə 
C) parça hamar deyilsə 
D) parçanın arxa tərəfi hamardırsa 
E) əriş və arğac sapları görünürsə 
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262.Parçanın üzərində əriş saplarıdırsa bu parçalar necə adlanır? 
A) sətin 
B) sarja 
C))atlas 
D) batist 
E) bez 
 
263.Sətin toxunmasında əriş raporunda neçə sap olmalıdır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E))5 və daha çox  
 
264.Xırda naxışlı toxunmalar necə alınır? 
A))əriş və arğac saplarının yerini dəyişməklə  
B) arğac saplarının yerini dəyişməklə 
C) əriş saplarının yerini dəyişməklə 
D) toxunma sıxlığını artırmaqla  
E) toxunma sıxlığını azaltmaqla 
 
265.Xırda naxışlı toxunmalar neçə qrupa bölünür? 
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D))2 
E) 1 
 
266.Xırda naxışlı toxunmada sadələrdən alınan törəmə hörmələr neçə qrupa bölünür? 
A))3  
B) 4 
C) 2 
D) 5 
E) 8 
 
267.Mürəkkəb toxunmalar quruluşuna görə necə xassələrə malikdir? 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D))3 
E) 2 
 
268.İkiüzlü və ya ikitərəfli toxunmalar neçə sapdan toxunur? 
A) 2  
B))3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 
 
269.İkiüzlü və ya ikitərəfli toxunmada alınan parçalar necə olurlar? 
A))qalın, sıx və ağır  
B) nazik və davamsız 
C) orta qalınlıqda 
D) yüngül 
E) möhkəm 
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270.İkiqat toxunmalar neçə sistem saplardan toxunur? 
A) 1 və 2 
B) 2 və 3 
C))4 və 5 
D) 7 və 8 
E) 10 və 12 
 
271.Böyük naxışlı toxunmalar hansı maşınlarda alınır? 
A) əyirici 
B) darayıcı 
C) çırpıcı 
D))jakkord 
E) qarışdırıcı 
 
272.Jakkord toxunmalar neçə qrupa bölünürlər? 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 
E))2 
 
273.Sadə Jakkord toxunmaları hansı ardıcıllıqla formalaşır? 
A))bir əriş və bir arğac sapı ilə  
B) bir əriş və iki arğac sapı ilə 
C) iki əriş və iki arğac sapı ilə 
D) iki əriş və bir  arğac sapı ilə 
E) bir əriş və dörd  arğac sapı ilə 
 
274.Mürəkkəb jakkard toxumaları hansı ardıcıllıqla formalaşır? 
A))3 və daha çox sistem sapla 
B) 2 sistem sapla 
C) 1 arğac sapı ilə 
D) 1 əriş və 1 arğac sapı ilə 
E) arğac sapı ilə 
 
275.Mebel parçaları və çarpayı örtükləri hansı toxunma üsulu ilə alınır? 
A) sadə jakkard toxunması 
B))mürəkkəb jakkard toxunması 
C) xırda naxışlı toxunması 
D) sətin toxunması 
E) sarja toxunması 
 
276.Toxunma növündən asılı olaraq parçalar neçə qrupa bölünür? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D))4 
E)5 

 
277.Parçanın səthi hamar və saya olduqda bu parça hansı növə aid edilir? 

A) )əsas (sadə) roxunmalı parçalar 
B) xırda naxışlı parçalar 
C) atlas toxunmalı parçalar 
D) sətin toxunmalı parçalar 
E) iki qat toxunuş parçalar 
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278.Toxunma zamanı parçanın səthində xirda naxışlar yaradılırsa, onda bu növ parça neçə adlandırılır? 

A)  sətin toxunmalı parçalar 
B)) xırda naxışlı parçalar 
C) atlas toxunmalı parçalar 
D) iki qat toxunuş parçalar 
E) sadə roxunmalı parçalar 

 
279.Əgər parça bir neçə  sistem əriş və arğac saplarindan toxunursa onda bu növ parça neçə adlandırılır? 

A) atlas toxunmalı parçalar 
B) sətin toxunmalı parçalar 
C) ikiqat toxunmalı parçalar 
D) sadə roxunmalı parçalar 
E))mürəkkəb toxunmalı parçalar 

 
280.Bütün növ toxunmalı parçaların müxtəlif variantlarda birləşməsi nəticəsində alınan parçalar hansı 
növ parçalara aid edilir? 

A)) iki naxışlı paçalar 
B) ikiqat toxunmalı parçalar 
C) təkqat toxunmalı parçalar 
D) sarja toxunmalı parçalar 
E) atlas toxunmalı parçalar 

 
281.Sadə toxunmalar necə toxunmalara deyir? 

A) əks sistemli tək sapı iki dəfə örtür 
B)) əks sistemli tək sapı bir dəfə örtür 
C) əks sistemli tək saplar qarşılaşmır 
D) əks sistemli tək saplar hörülür  
E) əks sistemli tək saplar bir dəfə hörülür 

 
282.Sadə toxunmaların rapportu necə yazılır? 

A)   Ra=
2
1

 Rə 

B)   Rə= Ra+RəRa 
C))  Rə=RA=R 

D)   R=
R
Ra  

E)   Rə= R
Ra  

 
283.Əsas toxunmaların hər bir növü neçə parameterlə müəyyən olunur? 

A) 1 
B))2 
C)3 
D)4 
E)5 

 
284.Əsas toxunmalar hansı parametrlərlə müəyyən olunur? 

A)) Rapport R və sürüşmə S 
B) Rapportla R 
C) sürüşməilə S 
D) toxunma ilə 
E) hörülmə ilə 
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285.Əsas (sadə) toxunmaların neçə növü vardır? 

A) 1 
B) 2 
C))3 
D) 4  
E) 5 

 
286.Sadə toxunmaların hansı növləri vardır? 

A)) polotno, sarj və atlas yoxunması 
B) polotno toxunması 
C) sarja toxunmasi 
D) Atlas toxunması 
E) ikiqat toxunma 

 
287.Sarja toxunması üçün rapport və sürüşmə neçə yazılır? 

A) R 3 ; Sə=Sa= 2  
B)) R 3 ;Sə=Sa= 1  
C) R>3; Sa=Sə+1 

D) R=3; Sa= S
SS a

 

E) R 3 ; Sə=
aS
S

 

 
288.Sürüşmənin qarşısındakı işarə nəyi göstərir? 

A) Sarjada naxışları göstərir 
B) sarjada sapların istiqamətini göstərir 
C)) sarjada diaqonalın istiqamətini göstərir 
D) sarjada sapların kəsişməsini göstərir 
E) sarjada sapların toxunmasını göstərir 

 
289.Sürüşmənin qarşısındaki işarə müsbətdissə, onda necə olur? 

A)) sarjanın diaqanalı sağa yönəlir 
B) sarjanın diaqanalı sola yönəlir 
C) sarjanın diaqanalı perpendikulyar olur 
D) sarjanın diaqanalı paralel olur 
E) sarjanın diaqanalı olur 

 
290.Sürüşmənin garşısındaki işarə mənfidirsə, onda necə olur? 

 A) sarjanın diaqanalı sağa yönəlir 
B)) sarjanın diaqanalı sola yönəlir 
C) sarjanın diaqanalı perpendikulyar olur 
D) sarjanın diaqanalı paralel olur 
E) sarjanın diaqanalı olur 

 
291.Sapların xətti sıxlığı Tə=Ta və Pə=Pa oldugda sarja toxunmasında diagonalın maillik  bucağ   necə 
dərəcə olur? 

A)  250 

B)  350 
C)) 450 
D) 550 
E) 650 
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292.Məişət parçaları təsnifləşdirildikdə neçə amil nəzərə alınır? 
A) 1 
B) 2 
C) ) 3 
D) 4 
E) 5 
 
293.Məişət parçaları  təsnifləşdirildikdə hansı amillər nəzərə alınır? 
A) )lifli  tərkib, təyinatı və tamamlama prosesinin xarakteri 
B) lifli tərkibi 
C) təyinatı 
D) tamamlama prosesinin xarakteri 
E) istehsal texnologiyası 
 
294.Lifli tərkibinə görə parçalar hansı növlərə bölünür? 
A) )pambıq, yun, kətan, ipək və qarışıq liflər 
B) təbii və kimyəvi liflər 
C) süni və sintetik liflər 
D) sellyuloza tərkibli liflər 
E) zulal tərkibli liflər 
 
295.Tamamlama prosesinin xarakterindən və istehsal üsullarından asılı olaraq parçalar hansı qruplara 
bölünürlər? 
A) toxunmuş parçalar 
B) )xam və emal olunmuş parçalar 
C) hörülmüş parçalar 
D) şlixtlənmiş parçalar 
E) boyanmış parçalar 
 
296 Məişət parçaları təyinatından asılı olaraq necə bölünürlər? 
A) )siniflərə, sinifaltı və qruplara 
B) təsnifləşdirilir 
C) qruplaşdırılır 
D) əsaslandırılır 
E) düzgün cavab yoxdur 
 
297.Geyim və ev əşyaları sahəsində istifadə olunan parçalar hansıdır? 
A) ) məişət təyinatlı parçalar 
B) texniki təyinatlı parçalar 
C) xüsusi təyinatlı parçalar 
D) istehsalatda istifadə olunan 
E) istehsalatda istifadə olunan 

 
298.Müxtəlif sənaye sahəsində istifadə olunan parçalar hansılardır? 
A) məişət təyinatlı parçalar 
B) xüsusi təyinatlı parçalar 
C) ) texniki təyinatlı parçalar 
D) istehsalatda istifadə olunan 
E) istehsalatda istifadə olunan 
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299.İlmə əmələ gəlmə prosesindən asılı olaraq ilmə əmələnin formalaşması üsula bölünür? 
A) 1  
B))2  
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 

 
300.İstehsal olunan trikotaj neçə növə bölünür? 
A) 1  
B))2  
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 


