
Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları 3639 

1. Maşınlar neçə mexanizmlərdən ibarətdir ? 

A) 8 

B))3 

C)4 

D)12 

E) 1 

2. Vahid zaman müddətində maşının emal edə biləcəyi məhsulun miqdarı hansı 

göstəricini ifadə edir ?  

A)) məhsuldarlıq 

B) güc 

C)faydalı iş əmsalı 

D)qabarit ölçülər 

E) sürət 

3. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir?  

Qm=3600·F·ν·ρ 

A) güc 

B) fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı 

C) faydalı iş əmsalı 

D) qabarit ölçüləri 

E)) fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı 

4. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

P=F·ν/1000 

A)) xətti hərəkət edən maşının gücü 

B) fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı 

C) faydalı iş əmsalı 

D) qabarit ölçüləri 

 E) fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı 

5. Ümumi təyinatlı detallar neçə qrupa bölünür ? 

A) 16  



B) 8 

C)) 2 

D) 1 

E) 17 

6. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

 

A) güc 

B)) nəzəri məhsuldarlıq 

C) faydalı iş əmsalı 

D) qabarit ölçülər 

E) sürət 

7. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir? 

 

A) güc 

B) nəzəri məhsuldarlıq 

C)) texniki məhsuldarlıq 

D) qabarit ölçülər 

E) sürət 

8. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

Qm=3600  П/ Тi 

A) güc 

B)) fasiləli təsirə malik maşının məhsuldarlığı 

C) faydalı iş ımsalı 

D) texniki məhsuldarlıq 

E) sürət 

9. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

 

A) dövrü işləyən maşının məhsuldarlığı 

B)) tələb olunan güc 



C) faydalı iş əmsalı 

D) qabarit ölçülər 

E) fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı 

10. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

 

A) güc 

B) dövrü işləyən maşının məhsuldarlığı 

C)) faydalı iş əmsalı 

D) qabarit ölçülər 

E) fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı 

11. Tərəzinin yoxlanması necə aparılır ? 

A)) iki daşla yeddi vəziyyətdə 

B) dörd daşla iki vəziyyətdə 

C) bir daşla üç vəziyyətdə 

D) üç daşla dörd vəziyyətdə 

E) iki daşla altı vəziyyətdə 

12. Sənədi qeydə alan tərəzilər hansı rəqəmlə işarə edilirlər (indeksasiya)?  

A)) 2 (iki) rəqəm ilə 

B) 3 (üç) rəqəm ilə 

C) 4 (dörd) rəqəm ilə 

D) 5 (beş) rəqəm ilə 

E) 6 (altı) rəqəm ilə 

13. Zəncirvari ötürülmə istiqamətinə görə qaldırıcı – nəqliyyat avadanlıqları neçə 

qrupa bölünür ? 

A) 10 

B) 12 

C)) 4 

D) 18 

E) 1 

14. Felferlər hansı arabada quraşdırılır ? 



A) beşrelsli 

B)) monorelsli 

C) ikirelsli 

D) alti resli 

E) yeddi relsli 

15. Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir ?  

N=Mɷ 

A) güc 

B) nəzəri məhsuldarlıq 

C) texniki məhsuldarlıq 

D) istismar məhsuldarlığı 

E)) maşının işçi orqanının fırlanma hərəkəti 

16.Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir? 

 

A) güc 

B) fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı 

C) faydalı iş əmsalı 

D)) intensiv əmsalı 

E) fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı 

17. Aşağıdakılardan hansıları maşının əsas mexanizmləridir ?  

1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-

blakirobka  

A)) 1,4,5 

B) 2,3,7 

C) 3,5,6 

D) 2,4,6 

E) 3,5,7 

18. Aşağıdakılardan hansılardan maşının əsas mexanizmləri deyil ?  

1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-

blakirobka  



A) 1,4,5,7 

B)) 2,3,6,7 

C) 2,4,6,7 

D) 1,3,5,7 

E) 2,5,6,7 

19. Maşının adlanması və təyinatını hansı mexanizm təyin edir ?  

A) ötürücü 

B)) icraedici 

C) hərəkətedici 

D) müdafiə 

E) blokirobka 

20. İcraedici mexanizmin texnoloji prosesinin xarakteri və işçi tsiklin strukturu 

nədən asılıdır ?  

A) növdən 

B) məhsulun fiziki-kimyəvi xassalərindən 

C)) konstruksiyadan 

D) qabarit ölçülərdən 

E) gücdən 

21. Yükləyici və boşaldıcı qurğusu olan işçi kamera hansı mexanizmin tərkibinə 

daxildir ?  

A) ötürücü 

B) hərəkətedici 

C) müdafiə 

D))icraedici 

E) blokirobka 

22.Maşın hansı mexanizmlə köklənir ?  

A)) tənzimləyici 

B) idarəedici 

C) hərəkətedici 

D) blokirobka 



E) müdafiə 

23. Hansı maşınlarda bütün texnoloji və köməkedici əməliyyatları maşın icra edir ?  

A) dövrü təsirə malik maşınlarda 

B) qeyri-avtomatik maşınlarda 

C) yarımavtomatik maşınlarda 

D)) avtomatik maşınlarda 

E) fasiləsiz təsirə malik maşınlarda 

24. Dəyişən cərəyan işləyən rotorlar hansı mexanizmə aiddir ?  

A) ötürücü 

B) müdafiə 

C)) hərəkətedici 

D) icraedici 

E) blokirobka 

25. Gəmi və vaqon-restoranlarda hansı elektrik mühərriklərindən istifadə edilir ?  

A) dəyişən cərəyanlı örtülü 

B) asinxron dəyişən cərəyanlı 

C) 3-fazalı dəyişən cərəyanlı 

D)) örtülü sabit cərəyanlı 

E) birfazalı dəyişən cərəyanlı 

26. Hansı mexanizmlər arasında ötürücü mexanizm rabitəni həyata keçirir ?  

A) tənzimləmə və idarəetmə 

B)idarəetmə və icracı 

C) hərəkətedici və müdafiə 

D) müdafiə və blokirobka 

E)) hərəkətedici və icraedici 

27. Hərəkətedici və ötürücü mexanizmin toplusu necə adlanır ? 

A)) nəqledici 

B) rotor 

C) rele 

D) şestern 



E) şkiv 

28. Maşının işinə nəzarət,işə başlanma və dayandırılma hansı mexanizmlə həyata 

keçirilir?  

A) hərəkətedici mexanizm 

B) icraedici mexanizm 

C) blokirobka mexanizm 

D) müdafiə mexanizm 

E)) idarəedici mexanizm 

29. Hansı mexanizmlər maşını sınmalardan mühafizə edir?  

A) blokirobka 

B)) müdafiə 

C) hərəkətedici 

D) tənzimləyici 

E) idarəedici 

30. Hansı mexanizmlər maşının qəza zamanı söndürülməsini təmin edir?  

A) müdafiə 

B)) tənzimləyici 

C) blokirobad 

D) hərəkətedici 

E) idarəedici 

31. Ötürücü maşın və mexanizmlərin gövdələrinin detalları kütlənin azaldılması 

məqsədilə hansı metalın xəlitələrindən hazırlanır ? 

A) dəmir 

B) mis 

C) qurğuşun 

D)) alüminium 

E) qalay 

32. Dövrü və fasiləli işləyən maşınlar hansı əlamətə görə fərqlənir ?  

A) proseslərin mexanikləşmə dərəcəsi 

B) proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi 



C) funksional əlamətlər 

D)) mühərrikin gücü 

E) işçi tsiklinstrukturuna görə 

33. Avtomatik, yarımavtomatik və qeyri-avtomatik maşınlar hansı əlamətə görə 

fərqlənirlər ?  

A)) proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi 

B) qabarit ölçülərə görə 

C) funksional əlamətə görə 

D) mühərrikin gücünə görə 

E) işçi tsiklin strukturuna görə 

34. Hansı maşınlarda məhsul müəyyən zaman müddətində emal olunur, sonar  işçi 

kameradan kənarlaşdırılır?  

A)) dövrü təsirə malik maşınlarda 

B) qeyri-avtomatik maşınlarda 

C) yarımavtomatik maşınlarda 

D) avtomatik maşənlarda 

E) fasiləsiz təsirə malik maşınlarda 

35. Hansı maşınlarda məhsulun maşına yüklənməsi, emal və boşaldılma eyni 

zamanda və fasiləsiz baş verir?  

A) dövrü təsirə malik maşınlarda 

B) qeyri-avtomatik maşınlarda 

C) yarımavtomatik maşınlarda 

D) avtomatik maşınlarda 

E)) fasiləsiz təsirə malik maşınlarda 

36. Hansı maşınlarda yükləmə  ,boşaldılma,  nəzarət və digər texnoloji 

əməliyyatlar operator tərəfindən yerinə yetirilir ?  

A) dövrü təsirə malik maşınlarda 

B)) qeyri-avtomatik maşınlarda 

C) yarımavtomatik maşınlarda 

D) avtomatik maşınlarda 



E) fasiləsiz təsirə malik maşınlarda 

37. Hansı maşınlarda əsas texnoloji əməliyyatlar maşın tərəfindən,daşınma ,nəzarət 

və bəzi köməkedici əməliyyatla əl ilə icra edilir ?  

A) dövrü təsirə malik maşınlarda 

B) qeyri-avtomatik maşınlarda 

C) yarımavtomatik maşınlarda 

D) avtomatik maşınlarda 

E)) fasiləsiz təsirə malik maşınlarda 

38. Hansı əlamətinə görə ticarət maşınları təyinatına görə 5 qrupa bölünür?  

A) əməliyyatların  mexanikləşmə və avtomatlaşma dərəcəsinə görə 

B) qabarit  ölçülərə görə 

C) mühərrikin  gücünə görə 

D)) funksional əlamətə görə 

E) işçi tsiklin strukturuna görə 

39. Çəkici qurğunun konstruksiyasına görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?  

 A)3 

 B) 4 

 C) 5  

 D)6 

 E))7 

40. Göstərici qurğuya görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?  

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D)) 6 

E) 7 

41. Çəki daşları hansı tərəzilərlə yoxlanılır?  

A)) nümunəvi tərəzilər 

B) laboratoriya tərəziləri 

C ) texniki tərəzilər 



D) hidrostatik 

E) lingli mexaniki 

42.Avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?  

A) 2 

B)) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

43. Tərəzilərin markirovkasında istismar yerində yerləşdirilməni nə xarakterizə 

edir ? 

A) I hərf 

B)) II hərf 

C) hərfdən əvvəlki rəqəm 

D) rəqəmdən sonrakı hərf 

E) növbəti rəqəm 

44. Tərəzilərin markirovkasında hesabatın növünü nə ifadə edir ?  

A) I hərf 

B) II hərf 

C) hərfdən əvvəlki rəqəm 

D) rəqəmdən sonrakı hərf 

E)) növbəti rəqəm 

45. Tərəzilərin markirovkasında göstəricilərin ötürülməsi yerini nə ifadə edir?  

A)) son rəqəm 

B) II hərf 

C) hərfdən əvvəlki rəqəm 

D) rəqəmdən sonrakı hərf 

E) növbəti rəqəm 

46. Hansı tərəzilərin konstruksiyası lingin tarazılığı dayaq nöqtəsinin ətrafında 

xarici qüvvənin erdəyişməsinə əsasən aparılır ?  

A)) linqli-mexaniki 



B) laborator 

C) texniki 

D) hidrostatik 

E) nümunəvi 

47. Ağırlıq mərkəzi və dayaq nöqtəsin vəziyyətindən asılı olaraq lingin tarazlığının 

neçə vəziyyəti olur?  

A) 2 

B)) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

48. Hansı tərəzilər eynibərabər çiyinli və 5 prizmalıdır ?  

A) elektrik 

B)) stolüstü 

C) elektron 

D) hidrostatik 

E) yaylı 

49. Stolüstü daşlı tərəzilərdə hansı hissə sırğaların köməyi ilə tərpənməz qulaqcıqla 

əlaqədardır?  

A)) dayaq prizması 

B) yükgötürən prizma 

C) tərəzinin dayağı 

D) birləşdirici dayağı 

E) eyniçiyinli ling 

50.Çiyinlərin  nisbətinə görə platformalı tərəzilər neçə qrupa bölünür?  

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D)) 5 

E) 6 



51. Siferblatli platformalı tərəzilərdə hansı yük zamanı bir çəki daşı qoyulur ?  

A) 100-200 kq hüdudunda yükün çəkilməsində 

B) 200-300 kq hüdudunda yükün çəkilməsində 

C)) 200-400 kq hüdudunda yükün çəkilməsində 

D) 300-500 kq hüdudunda yükün çəkilməsində 

E) 400-600 kq hüdudunda yükün çəkilməsində 

52. Yarımavtomat tərəzilərdə hansı hissə iki lentli nəqledici ilə məhsulun 

qəbulediciyə ötürülməsini təmin edir?  

A)) mənbə 

B) çiyin 

C) yükləyici 

D) iki ötürücü 

E) çəkici qurğu 

53. Qiymətli daşların çəkilməsində və yüksək dəqiqlikli texniki analizlərdə hansı 

çəki daşlarından istifadə olunur?  

A) I sinif çəki daşları 

B) II sinif çəki daşları 

C)) III sinif çəki daşları 

D) IV sinif çəki daşları 

E) V sinif çəki daşları 

54. Ticarət və ictimai iaşədə hansı tərəzilərdən istifadə edilir?  

A)) texniki tərəzilər 

B) laboratoriya tərəzilər 

C) nümunəvi tərəzilər 

D) hidrostatik 

E) lingli mexaniki 

55. Tərəzilərin markirovkasında təqdim olunan qurğunun növünü nə ifadə edir ?  

A) I hərf 

B) II hərf 

C) hərfdən əvvəlki rəqəm 



D)) rəqəmdən sonrakı hərf 

E) növbəti rəqəm 

56. Lingin tarazlığına nə təsir edir?  

A) çiyinlərin nisbəti 

B) lingin kütləsi 

C)) dayaq nöqtəsinin yeri 

D) yükün kütləsi 

E) ağırlıq mərkəzi 

57. Stolüstü daşlı tərəzilər ling mexanizminin hazırlanmasına görə neçə qrupa 

bölünür?  

A)) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

58. Stolüstü daşlı tərəzilərdə hər bir köməkedici lingin neçə prizması var?  

A) 1 

B) 2 

C)) 3 

D) 4 

E)5 

59. Tərəzinin ən böyük və ən kiçik yükgötürmə həddi,adı və markası,hazırlandığı 

zavod,tərəzinin nömrəsi,istehsal tarixi harada qeyd olunur?  

A) dayaq prizması 

B) eyniçiyinli ling 

C) tərəzinin dayağı 

D) birləşdirici dayağı 

E)) dayaq prizması 

60. Siferblatlı platformalı tərəzilərdə nə zaman çəki daşlarından istifadə olunmur ?  

A)) yükün kütləsi 200kq-dan çox olmazsa 



B) yükün kütləsi 300kq-dan çox olmazsa 

C) yükün kütləsi 400kq-dan çox olmazsa 

D) yükün kütləsi 500kq-dan çox olmazsa 

E) yükün kütləsi 600kq-dan çox olmazsa 

61. Hansı tərəzilər mənbə,yükləyici,iki ötürücü,çəki qurğusu və çərçivədən 

ibarətdir ? 

A) elektrik 

B) stolüstü daşlı 

C) hidrostatik 

D) elektron 

E)) yarım avtomat 

62. Ümumi təyinatlı çəki daşları hansı çəkidə istehsal olunur?  

A) 0,5mq-10kq 

B)) 1mq-20kq 

C) 3mq-23kq 

E) 4mq-25kq 

D) 5mq-25kq 

63. Bütün sinif çəki daşlarının materialı hansı vahid sıxlığa malikdir?  

   

A) 

 

B)     

 

C))  

D)     

E)  

 

64. Şərti çəki daşları hansı tərəzilər üçün nəzərdə tutulub?  

A)) nümunəvi tərəzilər 

B) laboratoriya tərəzilər 



C) texniki tərəzilər 

D) hidrostatik tərəzilər 

E) platformalı tərəzilər 

65. Hansı çəki daşları ilə platformalı tərəzilər yoxlanılır?  

A))10 kq-lıq çəki daşları 

B) 15 kq-lıq çəki daşları 

C) 20 kq-lıq çəki daşları 

D) 25 kq-lıq çəki daşları 

E) 30 kq-lıq çəki daşları 

66. Tərəzinin yük qəbul edən prizmalarına nə söykənir? 

A)) bəndlər 

B) linglər 

C) qollar 

D) daşlar 

E) ciyinlər 

67. Tərəzilərdə bərabərçiyinli linglərin ortasında nə yerləşir ? 

A)) dayaq prizması 

B) oxvari prizma 

C) birləşdirici prizma 

D) qəbuledici prizma 

E) sırğalar 

68. Çəki-ölçü avadanlıqlarında hansı növ linglərdən istifadə olunur ? 

A) I növ 

B) II növ 

C)) ,II növ 

D) kvandrat 

E) IV növ 

69. Elektron tərəzilərə hansılar aiddir ? 

A)) 1261BH-3sT 

B) 1C-10S13 



C) BHO 

D) PH-3P13 

E) PH-10S13M 

70. Qəhvə,şəkər,suxari kimi möhkəm məhsullar hansı maşınlarda xırdalanır?  

A)) üyüdülmə maşınlarda 

B) sürtülmə maşınlard 

C) doğrayıcı maşınlarda 

D) ətçəkən maşınlarda 

E) slayserdə 

71. Hansı mexanizm gövdə,yükləyici bunker,reduktor və işçi valklardan ibarətdir?  

A) suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm 

B) qəhvə üyüdən mexanizm 

C) bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm 

D)) qozu xırdalayan mexanizm 

E) çiy tərəvəz doğrayan mexanizm 

72. Üyüdülmə maşınlarında dəlik hansı ölçüdə olmalıdır ki,iri üyüdüm alınsın?  

A) 0,5mm 

B) 1,0mm 

C)) 1,5mm 

D) 2,0mm 

E0 2,5mm 

73. MPX-200 tipli maşınlar hansılara aiddir ? 

A)) çörəkdoğrayana 

B) ətçəkənə 

C) qiymə qarışdırana 

D) xəmir yoğurana 

E) presləyiciyə 

74. Çörəkdoğrayan maşınlara hansılar aiddir ? 

A) MOK-250 

B) KA-45 



C)) MPX-200 

D) MPT 

E) MNM 

75. Çörəkdoğrayan maşınlara hansılar aiddir ? 

A) MOK-250 

B) KA-45 

C)) MPX-200 

D) MPT 

E) MNM 

76. Freon-502 hansı maşınlarda istifadə edilir?  

A)çörək doğrayan maşınlarda və ticarət avtomatlarında 

B)ətçəkən maşınlarda və ticarət avtomatlarında 

C)) soyuducu maşınlarda və məişət soyuducularında  

D)kolbasa doğrayan maşınlarda və ticarət avtomatlarda 

E)ətçəkən maşınlarda və kolbasa doğrayan maşınlarda 

77. Freonun tərkibində hansı elementlər var?  

A) Cl. Br 

B)) C, Cl, Br, F 

C) Br, F 

D) Cl, Br, F 

E) Cl, F 

78.  Kofe maşınları hansı avadanlıqlara aiddir?  

A)) ticarət 

B) xırdalayıcı 

C) dozalayıcı 

D) qablaşdırıcı 

E) formalayıcı 

79.Ədviyyat ,şəkər, qəhvə suxari kimi möhkəm məhsullar hansı maşınlarda 

xırdalanır?  

A)) üyüdülmə maşınlarda 



B) sürtülmə maşınlarda 

C) doğrayıcı maşınlarda 

D) ətçəkən maşınlarda 

E) slayserdə 

80. Stasionar platformalı tərəzilər necə növdə buraxılır? 

A)6 

B)) 3 

C) 7 

D) 12 

E) 18 

81. Bişirilmiş tərəvəz,kəsmik kimi məhsullar hansı maşınlarda əzilir?  

A) üyüdülmə maşınlarda 

B)) sürtülmə maşınlarda 

C) doğrayıcı maşınlarda 

D) ətçəkən maşınlarda 

E) slayserdə 

82. Hansı mexanizm gövdədə yerləşən rəngləyici disk və barabandan ibarətdir?  

A)) qozu xırdalayan mexanizm 

B) qəhvə üyüdən mexanizm 

C) bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm 

D)suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm 

E) çiy tərəvəz doğrayan mexanizm 

83. Hansı mexanizm gövdə,birləşdirici val,qapaq,iki plastmas rezervkar,dəyirman 

daşı,dəyirman daşları arasındakı dəyili tənzimləyən mexanizmdən ibarətdir?  

A) suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm 

B)) qozu xırdalayan mexanizm 

C) bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm 

D) qəhvə üyüdən mexanizm 

E) çiy tərəvəz doğrayan mexanizm 

84. Qozun iri üyüdümü üçün valkda neçə dəlik olmalıdır?  



A) 9 

B) 11 

C) 13 

D))15 

E) 17 

85. Qozun narın üyüdülməsi üçün valkda neçə dəlik olmalıdır?  

A) 25 

B) 30 

C) 35 

D)) 40 

E) 45 

86. PMM tipli maşınlara hansılar aiddir ? 

A) dozalayıcı 

B) yoğurucu 

C)) kəsici 

D) xırdalayıcı 

E) presləyici 

87. PDM-5 yağdoğrayan maşının hansı hissəsi plata üzərində yerləşdirilib və 

gövdənin qapağı ilə örtülüb?  

A) çiyin örtüyünün gövdəsi 

B) yükləyici slindlər 

C)) porşen 

D) çərçivəli ötürücü 

E) porsiyaları dozalaşdıran mexanizm 

88. Monolit yağdoğrayan PMM maşını hansı sinfə aiddir?  

A)) formalaşdırıcı avadanlıqlar 

B) fasovka avadanlıqlar 

C) soyuducu avadanlıqlar 

D) qablaşdırıcı avadanlıqlar 



E) xırdalayıcı avadanlıqlar 

89. Hansı formalaşdırıcı maşın yağların müxtəlif formada doğraması üçün nəzərdə 

tutulmuşdur?  

A)MPΓ-300A maşını 

B) PDM-5 yağdoğrayıcı 

C) MKW-250 maşını 

D) MKT-150 maşını 

 E)) PMM maşını 

90. PMM maşınının hansı hissəsi gövdəyə bərkidilmişdir və 3 idarəedici 

düymədən ibarətdir?  

A)) kəsici çərçivə 

B) sürüşdürücü 

C) ötürücü 

D) idarəetmə pultu 

E) vintli qurğular 

91. Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi sərt mufta ilə birləşmiş elektrik mühərriki 

və reduktordan ibarətdir?  

A) karkas 

B))ötürücü 

C) tənzimləmə mexanizmi 

D) lentli konveyer 

E) yayıcı 

92. Neçə növ skanerlər vardır?  

A) 5 

B)) 6 

C) 4 

D) 3  

E)2 

93. Dövrlər sayina gorə kompressorlar neçə qrupa bölünür? 

A)) 2 



B) 8 

C) 4 

D) 17 

E) 25 

94. Karno dövranı neçə prosesdən ibarətdir ? 

A)) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

E) 15 

95. MФK-240 maşınının hansı hissəsi dibində kiçik oval dəliyi olan tərpənməz 

slindirdən ibarədir?  

A) alüminium gövdə 

B) formalaşdırıcı slindri olan disk stol 

C) əyri reduktorlu elektrikötürücüsü 

D))kotlet kütləsi üçün bunker 

E) panirovka üçün suxarısı olan bunkeri olan disk stolu 

96. PDM-5 yağdoğrayıcı maşının hansı hissəsinə bilavasitə çərçəvəli təkərin 

fırlanması ilə təsir etmək olar?  

A) çiyin örtüyünün gövdəsinə 

B) yükləyici slindlərə 

C) çərçivəli ötürücü 

D)) porşənə 

E) porsiyaları dozalaşdıran mexanizm 

97. Yağdoğrayıcının hansı hissəsi işçi kamera adlanır və kapron filyer üzərinə 

quraşdırılır? 

A) çiyin örtüyünün gövdəsinə 

B)) porşen 

C) çərçivəli ötürücü 

D) yükləyici slindrlərə 



E) porsiyaları dozalaşdıran mexanizm 

98. Hansı formalaşdırıcı maşın doğrayıcı məftilləri olan çərçivə, sürüşdürücü, 

ötürücü və idarəetmə pultundan ibarətdir?  

A) MPΓ-300A maşını 

B)) PMM maşını 

C) MKW-250 maşını 

D) MKT-150 maşını 

E) PDM-5 yağdoğrayıcı 

99. PMM maşınının hansı hissəsində dəlikli puason və işlək qaykalar quraşdırılıb?  

A) idarəetmə pultu 

B)) kəsici çərçivə 

C) sürüşdürücü 

D) ötürücü 

E) vintli qurğular 

100. Xəmiryayan maşınlar hansı sinfə aiddir?  

A) məhsuldarlıq 

B) güc 

C) faydalı iş əmsalı 

D)) formalaşdırıcı avadanlıqlar 

E) sürət 

101. İstifadə sahəsində kompressorlar neçə qrupa  bölünür ? 

A)) stasionar və nəqledici platformalı 

B) platformalı 

C) yükqaldıran 

D) nəqledici 

E) soyuducu 

102. MFK-2240tipli avadanlıq aşağıdakılardan hansılara aiddir?  

A)) formalaşdırıcıya 

B) kəsiciyə 

C) doğrayıcıya 



D) ticarət avtomatlarına 

E) presləyiciyə 

103. Məhsula müəyyən forma verilməsi və sonrakı emal zamanı formanı saxlaması 

hansı prosesə aiddir?  

A)) formalaşdırma prosesinə 

B) kimyəvi prosesə 

C) fiziki prosesə 

D) istilik prosesinə 

E) ilkin emal prosesinə 

104. Bərk xəmir yoğurmaq üçün hansı tipli maşınlardan istifadə edilir?  

A) UMM 

B) AT-506 

C)) MTN-15 

D) MUM 

E) MOK-250 

105. Xəmirin intensiv yoğrulması üçün hansı maşınlardan istifadə edilir?  

A) MPT 

B) YMM 

D) MUM 

E) MUK-60 

E)) P3-YTU-3 

106. Doğranılma üçün maşınlar neçə qrupa bölünür?  

A) 2 

B) 3 

C)) 4 

D) 5 

E) 6 

107. Xammalın xırdalanması üçün maşınları şərti olaraq neçə qrupa bölünür?  

A)) 2 

B)3 



C) 4 

D) 5 

E) 6 

108. İşçi orqanının hərəkət xarakteri və formasından asılı olaraq tərəvəzdoğrayan 

maşınlar neçə qrupa bölünür?  

A) 2 

B) 3 

C))4 

D) 5 

E) 6 

109. Hansı maşının mexanizmində tərəvəzlərin doğranması porşen vasitəsilə 

tərpənməz bıçaqla həyata keçirilir?  

A) puansonlutərəvəzdoğrayan maşınlar 

B) rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

C)) diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar 

D) kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

E) məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

110. Ətçəkən maşınlar nə ilə fərqlənir?  

A) quruluşuna görə 

B)) qabaritinə görə 

C) hazırlandığı materiala görə 

D) quraşdırılmasına görə 

E) təyinatına görə 

111. Hansı maşının mexanizmi gövdə ,elektrik mühərriki,ötürücü qurğu, araba və 

işçi alətdən ibarətdir?  

A) diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar 

B) rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

C) puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

D)) ətyumşaldıcı 

E) məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 



112. Hansı maşının mexanizmi ötürücü,doğrayıcı mexanizm ötürücü və boşaldıcı 

qurğulardan ibarətdir?  

A) diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar 

B) çörəkdoğrayan maşının mexanizmi 

C)) puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

D) kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

E) məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

113. Çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi barmaqlı eksentrikdən və ötürücü vala 

birləşdirilmiş 2 disqdən ibarətdir?  

A) əksyükləyici 

B)) tənzimləmə mexanizmi 

C) şatun 

D) kronşteyn 

E) bıçaq disq 

114. Çörəkdoğrayan maşında hansı mexanizm qoruyucu qapağı olan hərəkətedici 

qəbuledən tabaqdır?  

A) əksyükləyici 

B) şatun 

C) tənzimləmə mexanizmi 

D)) boçaldıcı mexanizm 

E) bıçaq disq 

115. AXM-300T çörəkdoğrayan maşınının hansı hissəsi zəncirli ötürücü üzərində 

quraşdırılmış barmaqlığa təsir edən itələyicidən ibarətdir?  

A) əksyükləyici 

B) şatun 

C)) verici mexanizm 

D) kronşteyn 

E) bıçaq disq 

116. Neçə çörək doğrandıqdan sonra ovuntu üçün nəzərdə tutulmuş yeşik 

təmizlənir?  



A)) 50 

B) 80 

C) 100 

D) 120 

E) 140 

117. Hansı maşında məhsul bıcağa qalınlığı ötürücü mexanizmlə tənzimlənən 

qurğu ilə verilir?  

A) MPΓ-300A maşınında 

B)) MPΓY-370 maşınında 

C) MKW-250 maşınında 

D) MKΓ-150 maşınında 

E) MKN-11 maşınında 

118. Hansı maşın gövdə,elektrik mühərriki,ötürücü müxanizm,diskli 

bıcaq,məhsulun qalınlığını tənzimləyən qurğu,universal tabaq,bıcaq itiləyən 

qurğudan ibarətdir?  

A) MPΓ-300A maşınında 

B) MPΓY-370 maşınında 

C) MKW-250 maşınında 

D)) MKΓ-150 maşınında 

E) MKN-11 maşınında 

119. MPΓ-300A maşınının hansı hisəsi bölgülənir,dəstək,iki təmizləyici və dayaq 

və iki dayaq masasından ibarətdir?  

A)) ötürücü mexanizm 

B) elektrik mühərrikinni valı 

C) qalınlığın tənzimləyicisi 

D) universal tabaq 

E) düz kəsim tabağa 

120. Hansı maşın məhsulunu yalnız doğranması deyil həm də üst-üstə 

qalaqlanmasını təmin edir?  

A) ötürücü mexanizm 



B)) elektrik mühərrikinni valı 

C) qalınlığın tənzimləyicisi 

D) universal tabaq 

E) düz kısim tabağa 

121. Hansı maşınlar bir-birindən məhsulun bıçağa verilməsi və bir çox konstruktiv 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər?  

A) suxarı və ədviyyatları xırdalayan maşln 

B)) qastronomiya məhsullarını doğrayan maşın 

C) qoz xırdalayan və ədviyyat əzən maşın 

D) bişmiş tərəvəzləri doğrayan maşın 

E) çiy tərəvəzlərı doğrayan maşın 

122. Barabanlı dozalaşdırıcı maşınin məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır  ? 

A) Q=mρφ 

B)) 

   

 

C) Q=mρφ·3600 

D) 

    

E)  

    

123. Formalaşdırma maşınının elektrik mühərrikinin gücü hansı düsturla hesablanır 

? 

    

A) 

    

B)) N=N1 / N2 φ 

 

C) N=mρφ 

D) N=mρcosα 



E) N=mρφcosα 

124. Fasiləli işləyən kartoftəmizləyici maşınların nəzəri məhsuldarlıgı hansı 

düsturla hesablanır ? 

A) Q=Vρφ 

B) Q=mv 

C)) Q=mg 

D) Q=Tg 

E) Q=V 

125 . Fasiləli təsirli bükmə-qablaşdırma avadanıqların məhsuldarlığı hansı düsturla 

hesablanır ? 

A) Q=mρφ 

B)) Q=k/T 

C) Q=k m 

D) Q = m 3600 

E)  Q= kT 

126. Aşağıdakı formul maşının hansı göstəricisini ifadə edir?  

G = 60 π D n l h ρφ, rq/saat 

A) güc 

B) faydalı iş əmsalı 

C) sərf olunmuş güc 

D)) məhsuldarlıq 

E) faydalı güc 

127. Özül, ötürücü val,diyircəklə şnekə birləşdirilmiş pər və döymə 

qurğusu,yükləyici bunker hansı maşının hissələridir?  

A) kolloid dəyirman 

B) ətçəkən maşın 

C) qəhvə üyüdən maşın 

D) kutter 

E)) sürtülmə maşını 

128. Doğrayıcı maşının hansı göstəricisini aşağıdakı formul ifadə edir? 



Q=m/t(y) + t(b) 

A) gücü 

B) faydalı iş əmsalını 

C)) məhsuldarlığı 

D) sərf olunmuş gücü 

E) faydalı gücü 

129. Hansı maşının mexanizmində məhsul barabanın qarşısındakı tərpənməz 

slindirik divara şaqüli bərkidilmiş bıçaqla doğranır?   

A)rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

B)) diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar 

C) puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

D) kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

E) məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

130. Hansı maşınlar yükləyici bunker,diskli bıcaq,reduktor,hərəkətli platforma və 

itiləyicidən ibarətdir?  

A)) diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar 

B) rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

C) puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar 

D) kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

E) məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar 

131. Ətin iri çəkilməsində tor bıçağın dəliyi hansı ölçüdə olur?  

A) 3mm diametrli 

B) 5mm diametrli 

C) 7mm diametrli 

D)) 9mm diametrli 

E) 11mm diametrli 

132. Çörəyin yaxşı doğranması nə ilə şərtlənir?  

A)) doğranmanın düzgün seçilmiş rejimi ilə 

B) çörəyin keyfiyyəti ilə 

C) bucağın materialı ilə 



D) içliyin məsaməliyi 

E) basılmanın deformasiyası ilə 

133. Ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür?  

A)) iki (2) qrupa, üç sinifə (3 qrup deməkdir) 

B) ədədi mallar qrupu 

C) maye mallar qrupu 

D) siqaret mallar qrupu 

E) səpələnən mallar qrupu və s. 

134. Ticarət avtomatları neçə hissədən ibarətdir?  

A)) 8 hissəyə (gövdə, yükləmə qurğusu və s.) 

B) 10 hissəyə 

C) 15 hissəyə 

D) 7 hissəyə 

E) 4 hissəyə və s. 

135. Ədədi mallar satan AT-554 markalı avtomat vasitəsi ilə hansı mallar satılır?  

A)) paketlərdə, bankalarda stəkanlarda (kolbasalar, süd məhsulları, hisə verilmiş ət, 

pendir və s. satılır) 

B) limonat 

C) siqar 

D) kükürd 

E) papiros və s. 

136. “Break Point 56” ticarət avtomatına neçə vahid mal yerləşdirə bilər?  

A) 150 

B)) 152 

C) 180 

D) 175 

E) 163 

137. Tək-tək bükülmüş malların satışı üçün olan avtomatlar neçə növə bölünür?  

A) 2 (kasetli, nəqliyyatlı) 

B)) 4 (kasetli, nəqliyyatlı, rəfli, bunkerli) 



C) 1 (kasetli) 

D) 3 (kasetli, rəfli, bunkerli) 

E) 5 (kasetli, rəfli, bunkerli, nəqliyyatlı, mərtəbəli) 

138. Xırdalayıcı maşınlar neçə qrupa bölünür ? 

A) 2 

B)) 3 

C) 8 

D) 5 

E) 11 

139. Ətçəkən maşınlar məhsuldarlıqdan asılı olaraq neçə qrupa bölünür ? 

A)) 3 

B) 8 

C) 1 

D) 6 

E) 4 

140. Hansı avadanlıqlar ticarətdə məhsulların emalı zamanı yüksək keyfiyyət 

təmin edir,itkinin qarşısını alır,ticarət işçilərinin əməyini yüngülləşdirir?  

A)) qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar 

B) qaldırıcı-yükləyici avadanlıqlar 

C) xırdalayıcı avadanlıqlar 

D) nəzarət-kassa avadanlıqlar 

E) çəki-ölçü avadanlıqlar 

141. Məhsulların yaxşı qalmasını, istehlak keyfiyyətininvə saxlanılması müddətini 

artıran,itkinin qarşısını alan və görünüşünü yaxşılaşdıran proses necə adlanır?  

A) xırdalanma 

B) dondurulma 

C)) əvvəlcədən qablaşdırma 

D) bölünmə 

E) doğranılma 

142. Təyinatına görə qablaşdırıcı avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?  



A) 2 

B) 3 

C)) 4 

D) 5 

E) 6 

143. Tütün məmulatı satan AT-600 Б markalı avtomat nə qədər mal tutur?  

A)) 610-1030 paçka siqaret, 230 kibrit qutusu daraqlara yerləşdirilir 

B) 500 paçka 

C) 400 paçka 

D) 600 paçka 

E) 450 paçka və s. 

144. Tərəvəz doğrayan maşınlar konstruktiv tərtibatına görə hansılara bölünür?  

A)) diskli 

B) rotorlu 

C) diskli, rotorlu 

D) puanson 

E) kombinələşdirilmiş 

145. Tərəvəzdoğrayan maşınların məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır ? 

A) Q=mg 

B)   Q=F0 V0 ρφ 

C) Q= hnZ0    

D) Q= ПnR 

E)) Q=mgcosφ 

146. Məhsulun reklamını və alıcı tərəfindən seçilməsini nə asanlaçdırır?  

A) xırdalanma 

B) dondurulma 

C) doğranılma 

D)) bükülmə 

E) bölünmə 



147. Hansı avadanlığın köməyi ilə məhsuldarlığı artırmaq, əmək və material 

itkisinin qarşısını almaq,mağaza işçilərinin əməyini yüngülləşdirmək və xidmətin 

mədəniyyətini artırmaq olar?  

A) çəki-ölçü avadanlıqları 

B) yükləyici-qaldırıcı avadanlıqlar 

C) xırdalayıcı avadanlıqları 

D) nəzarət-kassa avadanlıqları 

E)) qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar 

148. Hansı aparatlar dozalaşma məhsulun həcmi,çəki və buraxılma müddətinə görə 

təsir göstərir?  

A) çəkici aparatlar 

B)) qablaşdırııcı aparatlar 

C) qaldırıcı,yükləyici aparatlar 

D) xırdalayıcı aparatlar 

E) nəzarət-kassa aparatları 

149. Mağazaların təhcizatı üçün istifadə olunan soyuducu avadanlıqlar neçə qrupa 

bölünür?  

A) 2 

B)) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

150. Soyuducu ticarət avadanlıqları günəş şüaları düşən yerdən,qızdırıcı cihaz və 

digər istilik mənbələrindən nə qədər uzaq məsafədə yerləşdirlməlidir?  

A) 0,5m 

B) qm 

C)) 2m 

D) 2,5m 

D) 3m 

151. Soyuducu vitrinlərdə mallar hansı temperaturda saxlanılır?  



A) -18 dərəcədən -10dərəcəyədək 

B) -10 dərəcədən -5 dərəcəyədək 

C) -5 dərəcədən - 1dərəcəyədək 

D)) -2 dərəcədən +6 dərəcəyədək 

E) 3 dərəcədən +10 dərəcəyədək 

152. Neçə soyudulma üsulu var?  

A) 2 

B) 3 

C)) 4 

D) 5 

E) 6 

153. Soyuducu-agentin buxarlarını sorub onları sıxılmış vəziyyətdə kondensatora 

göndərən qurğu necə adlanır?  

A)) kompressor 

B) termostat 

C) requlyator 

D) stabilizator 

E) buraxlandırıcı 

154. Maye freonun buxarlandırıcıya cerilməsi ilə idarəedici ventillə təzyiqin aşağı 

salınması hesabına aşağı temperaturda qaynamanın təmin edilməsi hansı qurğuda 

həyata keçirilir?  

A) kompressor 

B) kondensator 

C)) idarəedici ventil 

D) stabilizator 

E) buxarlandırıcı 

155. Soyudulma kamerasında hansı məhsulların saxlanılması zamanı rütubət artır 

və buxarlandırıcı qarla örtülür?  

A) soyuq məhsullar 

B) meyvə tərəvəz 



C) maye məhsullar 

D)) qaynar məhsullar 

E) çiy məhsullar 

156. Qənnadı məhsulları,tort ,pirojna və suflelərin satılması üçün nəzərdə tututlan 

soyuducu vitrinlərdə neçə rəf olur?  

A) 1 

B) 2 

C)) 3 

 D)4 

E) 5 

157. Soyuducu kameralar,dolablar ,bağlı piştaxtalar nə üçün istifadə olunur?  

A))malların saxlanılması üçün 

B) malların nümayişi və satılması üçün 

C) malların göstərilməsi üçün 

D) az müddətdə dondurulma 

E) uzun müddətli dondurma 

158. Aşağı temperaturlu avadanlıqlarda məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?  

A) -5 dərəcə və aşağı 

B) -10 dərəcə və aşağı 

C))-18 dərəcə və aşağı 

D) -20 dərəcə və aşağı 

E) -25 dərəcə və aşağı 

159. Dondurulmuş məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?  

A) 10-15 dərəcə 

B) 5-10 dərəcə 

C) 5-6 dərəcə 

D)) 2-3 dərəcə 

E) 0-2 dərəcə 

160. Soyuducu olan sahədə səthinin temperaturu nə qədər olan cisimlərin 

yerləşdirilməsi qadağandır?  



A) 60 dərəcədən çox 

B) 100 dərəcədən çox 

C) 150 dərəcədən çox 

D) 200 dərəcədən çox 

E)) 300dərəcədən çox 

161. Soyuducu agentin ətraf mühitin temperaturun hesabına qaynaması hansı 

qurğuda baş verir?  

A) requlyator 

B)) buraxlandırıcı 

C) kompressor 

D) stabilizator 

E) kondensator 

162. Hansı qurğuda elekrtik mühərriki və kompressor eyni hermetik yerdə vahid 

blok təşkil edirlər?  

A) avtomatik compressor 

B) avtomatik cihazı 

C) soyuducu kamera 

    D)) hermetik soyuducu aqreqat 

    E) ştampla pilətə 

163. Əsası ərimə prosesi olan ən sadə soyudulma üsulu hansıdır?  

A) buz-duz soyudulması 

B) quru buzla soyudulma 

C) soyuducu maşınla soyudulma 

D)) buzla soyudulması 

E) kompressorlu soyuducu maşınla soyudulma 

 

164. Süd məhsulları, kolbasa məmulatlar və digər qida məhsullarının satılması 

üçün nəzərdə tutulan soyuducu-vitrində neçə rəf olur?  

A)) 1 



B)2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

165. Tərəzilərin istismar qaydasına hansılar aiddir ? 

A)) çəki göstəricilərinin əyaniliyi 

 B) çəkinin dəyişməzliyi 

C) həssaslıq 

 D) sabitlik 

E)çəkinin dəqiqliyi 

166. Qeydiyyat,nəzarət,alınanların ilkin emalı,çap olunan sənədlərin 

formalaşması,saxlanılması üçün avadanlıqlar necə adlanır?  

A)  çəkici-ölçülü 

B)  Qablaşdırıcı 

C)  yükləyici-nəqledici 

D) xırdalayıcı 

E)) kassa-nəzarət 

 

167. Hansı qurğu çekin çapa verilməsi, rekvizitlərin kontrol lentə yazılmasını 

təmin edir?  

A)) çek çapan edən qurğu 

 B) çıxış qurğusu 

C) operativ-yaddaş qurğusu 

 D) rejim qıfılı və açar 

E) indiqator qurğusu 

168. Hansı qurğu təsvirləri kağıza köçürür?  

A) çek çap edən qurğu 

B) nəzarət hesablayıcı 



C)) printer 

D) rəqəm düyməsi 

E) lentin nəqli düyməsi 

169. Qeydiyyat,nəzarət,alınanların ilkin emalı,çap olunan sənədlərin 

formalaşması,saxlanılması üçün avadanlıqlar necə adlanır? 

A) çəkici-ölçülü 

B) qablaşdırıcı 

C) yükləyici-nəqledici 

D) xırdalayıcı 

E)) kassa-nəzarət 

170. Hansı qurğu çekin çapa verilməsi,rekvizitlərin kontrol lentə yazılmasını 

təmin edir?  

A) ) çek çapan edən qurğu 

B) çıxış qurğusu 

C) operativ-yaddaş qurğusu 

D) rejim qıfılı və açar 

     E) indiqator qurğusu 

171. Hansı qurğu təsvirləri kağıza köçürür?  

A) çek çap edən qurğu 

B) nəzarət hesablayıcı 

C)) printer 

D) lentin nəqli düyməsi 

E) rəqəm düyməsi 

 

172. Printerin çap etdiyi kağızın eni nə qədərdir?  

A) 8,9,16mm 

 B) 10,19,26mm 

  



C) 18,19,26mm 

 D) 28,39,46mm 

 E)) 58,69,76mm 

173. Printerdən keçən kağızın və ya etikenin və ya ştrik kodun eni nə qədərdir?  

A) 20-56mm 

B) 30-92mm 

C) ) 50-102mm 

D) 60-122mm 

E) 65-140mm 

174. Printerdə çap olunan ştrixkod və etiketlərin uzunluğu nə qədər olur?  

A) 15-218mm 

B) 25-318mm 

C) 30-318mm 

D)) 35-318mm 

     E) 45-418mm 

 

175. Hansı NKM kompüter-kassa sistemində işləyir lakin bu sistemi idarə edə 

bilmir?  

 A)) NKM-nin passiv sistemi 

B) NKM-nin aktiv sistemi 

 C) avtonom NKM 

 D) fiksəedici reqistratorl 

 E) indiqatorlu NKM 

176. Hansı NKM kompüter kassa termenalına aiddir, EHM bazası əsasında təşkil 

edilib?  

A)  NKM-nin passiv sistemi 

B) ) aktiv NKM sistemi 

C)  avtonom NKM 



D) fiksəedici reqistratorlar 

E) indiqatorlu NKM 

177. Hansı  NKM yalnız kompüter-kassa sistemdə rabitə kanalından alınanlar 

hesabına işləyir?  

A) NKM-nin passiv sistemi 

B) aktiv NKM sistemi 

C) avtonom NKM 

D)) fiksəedici reqistratorlar 

      E) indiqatorlu NKM 

 

178. Nəzarət-kassa maşınlarının neçə ötürücüsü var ?  

A)) 2 

B) 3 

C)  4 

D) 5 

E) 6 

179. Nəzaərt-kassa maşınının hansı hissəsi bütün icraedici mexanizmlərə təsir 

edir?  

A) elektrik ötürücü 

B) əl dəstəyi 

C) açıq şestern 

D)) ötürücü 

E) istiqamətləndirici mexanizm 

180. Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş qutusuna birləşdirilmiş 

sıralarla klavişdən ibarətdir?  

A)) mexanizmin klavyaturası 



B) ötürücü 

C) indiqator 

D) qəbuledici 

E) stiqamətləndirici 

181. Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi bilvasitə hesablayıcı və elektrik 

ötürücünün tormozu ilə əlaqədardır?  

A) çap 

B) ötürücü 

C)) istiqamətləndirici mexanizm 

D) qəbuledici 

E) istiqamətləndirici 

182. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi rəqəmli diskli çarxlardan ibarətdir?  

A) çap 

B) ötürücü 

C) indiqator 

D)) indiqator mexanizm 

E) istiqamətləndirici 

183. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi asan açılan qapaqla örtülür və lentin 

dəyişdirilməsini təmin edir?  

A) çap 

B) ötürücü 

C) indiqator 

D)) çap mexanizmi 

E) istiqamətləndirici 

184. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi istiqamətləndirici mexanizmin 

göstəricilərini cəmləyici hesablayıcıya ötürür?  

A)) ötürücü mexanizm 

B) ötürücü 

C) indiqator 

D) qəbuledici 



E) istiqamətləndirici 

185. Hansı maşın bu hissələrdən ibarətdi׃I.çıxış qurğusu; II.indikasiya qurğusu; 

III.operativ yaddaş; IV.çek çap edən qurğu; V.rejimlərin qıfıl və arası  

A)) nəzarət-kassa 

B) qablaşdırma 

C) yükləyici-nəqledici 

D) çəkic 

E) xırdalayıcı 

186. Hansı qurğu hesabın toplnması üçün klaviatura,bölmənin hesablayıcı 

nömrəsi,kassirin parol və nömrəsi,əvvəlki hesabatların ləğvinə ümumi 

cəmlənə,çekin proqramlaşmasını təmin edir?  

A) çek çapan edən qurğu 

B)) çıxış qurğusu 

C) operativ-yaddaş qurğusu 

D) rejim qıfılı və açar 

E) indiqator qurğusu 

187. İndikasiya qurğusu neçə indiqatora malikdir?  

 A)) 2 

 B) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

188. Hansı qurğular əl ilə,portativ və stasionar olmaqla qruplara bölünür?  

 A) çek çap edən qurğu 

 B) nəzarət hesablayıcı 

 C) lenti nəql edən düymə 

 D)) printer 

 E) rəqəm düyməsi 

189. Hansı qurğu termobaşlıq, sıxıcı,plomka yasdıqdan ibarətdir?  

 A) indikator 



 B) operativ 

 C) çıxış qurğusu 

 D) nəzarət hesablayıcı 

 E)) çap qurğusu 

190. Dövlət reyestrinə görə kassa aparatları neçə qrupa təsnifatlaşdırılır?  

 A) 2 

 B)) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

191. Yüksək məhsuldarlıq, işdə etibarlılıq,konstruksiyada rahatlıq,kiçik kütlə hansı 

tələbatlara uyğundur?  

 A)) texniki 

 B) estetik 

 C) ticarət-istismar 

 D) sanitar gigiyenik 

 E) metroloji 

192. Hesabat-kassa əməliyyatlarının mexanikləşməsi və avtomatlaşması ,maşının 

konstruksiyasına ticarət prosesinə uyğunluğu,istismar,texniki qulluq və təmirin 

rahatlığının tələbatlara hansı tələblərə uyğundur?  

 A) texniki 

 B) estetik 

 C)) ticarət-istismar 

 D) metroloji 

 E) sanitar-gigiyenik 

193. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi dəstəkli val və ötürücü 

mexanizmlərdən ibarətdir?  

 A) elektrik ötürücü 

 B)) əl dəstəyi 

 C) açıq şestern 



 D) açıq dişli çarx 

 E) istiqamətləndirici mexanizm 

194. Hansı mexanizm şifrə və cəmlərin tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur ? 

 A) çap 

 B) ötürücü 

 C) indiqator 

 D) qəbuledici 

 E)) istiqamətləndirici 

195. Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş və lingdən ibarətdir?  

 A) çap 

 B) istiqamətləndirici mexanizm 

 C) indiqator 

 D) qəbuledici 

 E)) istiqamətləndirici 

 

196. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi pəncərə formasında olmaqla 1 və 2 

tərəfli ola bilər?  

 A) çap 

 B) ötürücü 

 C)) indiqator 

 D) qəbuledici 

 E) indiqator mexanizmi 

197. Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi iş tşikli bitdikdən sonra cəmlərin 

göstərilməsini həyata keçirir?  

 A) çap 

 B) ötürücü 

 C) indiqator 

 D)) indiqator mexanizmi 

 E) istiqamətləndirici 

 



198. Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi çeklərin hazırlanmasını təmin edir?  

 A) çap 

 B)) çap mexanizmi 

 C) indiqator 

 D) qəbuledici 

 E) istiqamətləndirici 

199. Nəzarət-kassa maçınlarının hansı hissəsi rəngləyici lent,qutu və yastıqlardan 

ibarətdir?  

 A) çap 

 B) ötürücü 

 C) indiqator 

 D) qəbuledici 

 E)) rəngləyici mexanizm 

 

200. Ticarət avtomatının hansı hissində buraxılan maldan asılı olaraq lazımı 

temperatur,nəmlik və ya təzyiq yaradılır?  

 A) məhsulun hazırlıq qurğusu 

 B)) temperatur rejimini tənzimləyən qurğu 

 C) dozalaşdırıcı qurğu 

 D) pul mexanizmi 

 E) köməkedici avadanlıq 

201. Təyinatından asılı olaraq ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür ?  

 A)) 3 

 B) 4 

 C) 5 

 D) 6 

 E) 7 

 



202. Hansı ticarət avadanlıqlarında seksiyanın dibi elektrik mühərriki ilə hərəkətə 

gələn sonsuz lentdən və onun üzərində yerləşən müxtəlif növlü mallardan 

ibarətdir?  

 A) nəqledici 

 B) bunker 

 C) kasetli 

 D)) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

203. Hansı ticarət avtomatları konfet, peçenye,dondurma ,butulka və bankada olan 

içkilərin satılması üçün nəzərdə tutulub?  

 A) nəqledici 

 B)) bunker 

 C) kasetli 

 D) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

204. Hansı ticarət avtomatlarında mallar bunkerdə sərbəst formada yerləşən aradan 

verici mexanizmdə kütlə və ya ədədlə buraxılır?  

 A) nəqledici 

 B)) bunker 

 C) kasetli 

 D) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

 

205. Break Point 56” ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar ? 

 A) 114 

 B) 124 

 C) 136 

 D) 144 

 E)) 152 

 



206.Hansı ticarət avadanlıqlarının təqbiqi ilə ticarətin effektivliyi artır,dövriyyədə 

ləngimələr azalır,texnoloji əməliyyatların mexanikləşmə və avtomatlaşma 

səviyyəsi qalxır ?  

 A) ölçü avadanlıqları 

 B) ticarət avadanlıqları 

 C) yükləyici-nəqledici avadanlıqları 

 D) nəzarət-kassa maşınları 

 E)) ticarət avtomatları 

207.Qəhvəsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada quraşdırmaq 

daha məqsədyönlüdür?  

 A) vağzalda 

 B) biznes mərkəzində 

 C)) təhsil müəssisələrində 

 D) metroda 

 E) əyləncə mərkəzlərində 

208.Bahalı malsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada 

quraşdırmaq daha məqsədyönlüdür?  

 A) vağzalda 

 B)) biznes mərkəzində 

 C) təhsil müəssisələrində 

 D) metroda 

 E) əyləncə mərkəzlərində 

209.Hansı ticarət avtomatlarında mallar üfiqi və ya şaqüli istiqamətlərdə yan-yana 

yaxud üst-üstə yığılır?  

 A) nəqledici 

 B) bunker 

 C)) kasetli 

 D) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

 



210. Hansı ticarət avtomatlarında bir-birindən arakəsmələrlə ayrılmış kassetlərdən 

istifadə olunur?  

 A) nəqledici 

 B) bunker 

 C)) kasetli 

 D) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

211. Hansı ticarət avtomatları buterburod ,pirojna ,çörək bulka məmulatlarının 

satılması üçün istifadə olunur?  

 A) nəqledici 

 B) bunker 

 C) kasetli 

 D)) gözcüklü 

 E) kasetli gözcüklü 

212. Break Point 36” ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar?  

 A) 76 

 B) 85 

 C) 105 

 D)) 114 

 E) 128 

213. İnkişaf etmiş ölkələrdə ticarət avtomatları ilə satılan mallar realizə olunan 

malların neçə faizini təşkil edir?  

 A)) 10-12% 

 B) 14-16% 

 C) 15-18% 

 D) 16-19% 

 E) 18-20% 

214. Ticarət işçilərinin əməyini nə yüngülləşdirir?  

 A)) yaxşı təmin olunmuş zal 

 B) xidmət forması 



 C) iri ticarət şəbəkəsi 

 D) ticarət müəssisəsində təhlükəsizlik 

 E) regional bazarın öyrənilməsi 

215. Ticarət müəssisələrindəki mebel hansı avadanlıqlara aiddir?  

 A) ölçücü avadanlıqlar 

 B)) qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqlar 

 C) nəzarət kassa avadanlıqları 

 D) soyuducu avadanlıqlar 

 E) qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar 

216.Verilmiş müəssisənin hansı avadanlıqları əsas görünüşü təmsil edir?  

 A) nəzarət kassa avadanlıqlar 

 B) soyuducu avadanlıqlar 

 C) qablaşdırıcı və bükücü avadanlıqlar 

 D)) mebel 

 E) ölçücü avadanlıqla 

217. Bir-birindən ayrılmayan hissələrlə birləşən mebel necə adlanır?  

 A)) sökülməyən mebel 

 B) yığılan və sökülüb-yığılan 

 C) birləşən-sökülən 

 D) universal-yığılan 

 E) seksiyalı 

218. Mebel bolt,vint,sancaq,cəftələrlə birləşibsə,necə adlanır?  

 A) sökülməyən mebel 

 B) yığılan və sökülüb-yığılan 

 C)) yığılıb-sökülən 

 D) universal-yığılan 

 E) seksiyalı 

219. Əgər mebel elə hissələrdən təşkil olunubsa,onu funksional təyinatına və 

ölçülərinə görə yığmaq mümkündür, bu mebel necə adlanır?  

 A)) sökülməyən mebel 



 B) yığılan və sökülüb-yığılan 

 C) birləşən-sökülən 

 D) seksiyalı 

 E)) universal-yığılan 

220. Dörd bir tərəfdən açıq olub özünəxidmət mağazalarında istifadə olunan açıq 

vitrinlər necə adlanır?  

 A) rəf 

 B) piştaxta 

 C) vitrin 

 D)) qondola 

 E) tabaq 

221. Çox baha olmayıb mağazaların tərtibatına çox istifadə olunan yaxşı 

keyfiyyətli mebel necə adlanır?  

 A) qondola 

 B)) piştaxtalar 

 C) vitrin 

 D) rəf 

 E) tabaq 

222. Alıcıların malları rahat əldə etməsi,mebellərin personal tərəfindən mallarla 

doldurulması və malalrın rahat görünüşünü nə təmin edir?  

 A) istismar 

 B) iqtisadi 

 C) erqonomik 

 D) estetik 

 E)) antropoloji göstəricilər 

223. Mebelin forma hissələri və rəngi onun funksional təyinatı və ticarət zalının 

interefer görünüşünə uyğunluğu hansı tələblərə cavab verir?  

 A)) estetik 

 B) iqtisadi 

 C) erqonomik 



 D) istismar 

 E) sanitar-gigiyenik 

224. Mağaza və ticarət zallarında malların qəbulu,saxlanılması,satışa hazırlanması 

və anbarlarda saxlanması üçün mebelin əlamətləri hansı xassəyə aiddir?  

 A) quraşdırılma üsulu 

 B)) istifadə məkanı 

 C) əmtəə profili 

 D) komplektlik 

 E) funksional 

225. Metallik,ağac, kombinəedilmiş,şüşə,plastmas və digər materiallardan 

hazırlanma mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?  

 A) quraşdırılma üsulu 

 B) istifadə məkanı 

 C) əmtəə görünüşü 

 D)) hazırlanma materialı 

 E) funksional 

226. Əgər mebel şarnillə birləşdirilirsə və bunların köməyi ilə ölçülərini dəyişmək 

olursa,o necə adlanır?  

 A) sökülməyən mebel 

 B)) yığılan və sökülüb-yığılan 

 C) birləşən-sökülən 

 D) universal-yığılan 

 E) seksiyalı 

227. Əgər mebel ayrı-ayrı hazır hissələrdən ibarətdir və rəflər,yeşiklər konşteynlə 

birləşdirilir və ya sərbəst qoyulursa,necə adlanır?  

 A) sökülməyən mebel 

 B) yığılan və sökülüb-yığılan 

 C) birləşən-sökülən 

 D)) seksiyalı 



 E) universal-yığılan 

228. Eksperinontal, səviyyəli və kütləvi əlamətləri hansı mebellərə aiddir?  

 A) quraşdırılma üsulu 

 B)) istehsal xarakteri 

 C) komplektlik 

 D) istifadə məkanı 

 E) konstruksiya 

229. Hansı mebel az miqdarda ,üstünlüklərinin və çatışmayan cəhətlərinin 

aşkarlanması üçün istehsal edilir?  

 A) seriyalı 

 B) açılıb-yığılan 

 C)) eksperimental 

 D) kütləvi 

        E) sökülməyən 

230. Hansı mebel çox miqdarda uzun müddət konstuksiyası dəyişilmədən istehsal 

edilir?  

 A) seriyalı 

 B) açılıb-yığılan 

 C) eksperimental 

 D)) kütləvi 

 E) sökülməyən 

231. Hansı tələblərə uyğun olaraq mebel elə materialdan hazırlanır ki,asan 

təmizlənsin?  

 A) istismar 

 B) iqtisadi 

 C) erqonomik 

 D)) sanitar-gigiyenik 

 E) estetik 

232. Liftin şaxtasının yuxarı tərəfində nə yerləşir? 

 A)) maşın şöbəsi 



 B) sirkən 

 C) paylayıcı şəbəkə 

 D) idarəetmənin maqnit stansiyası 

 E) sürət tənzimləyicisi 

233. Konveyerin hansı hissəsi oxun meyl bucağını dəyişir və hərəkətsiz seksiyanı 

əsas seksiya istiqamətində yönəldir ?  

 A) əsas seksiya 

 B) hərəkətli seksiya 

 C) araba 

 D) elektrik ötürücüsü 

 E)) elektrohidroötürücü 

234. Konveyerin hansı hissəsi motor-barabandır və konveyer lentinin hərəkətinin 

tarazlığını təmin edir?  

 A) əsas seksiya 

 B) hərəkətli seksiya 

 C) araba 

 D)) elektrik ötürücüsü 

 E) elektrohidroötürücü 

235. Vintli konyerlər üçün nə nəzərdə tutulmuşdur?  

 A) tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün 

 B)) tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün 

 C) narındənəvər və lifli malların nəqli üçün 

 D) xırda detalların nəqli üçün 

 E) torpaq və qumun nəqli üçün 

236. Yırğalanan konveyerlər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?  

 A) tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün 

 B) tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün 

 C) narındənəvər və lifli malların nəqli üçün 

 D) xırda detalların nəqli üçün 



 E)) torpaq və qumun nəqli üçün 

237. Ticarət avtomatlarının təsnifatında dolab tipli ,panel tipli avtomatlar kimi 

əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?  

 A) yerləşdirilmə məkanına görə 

 B)) konstruktiv hazırlanmasına görə 

 C) məhsulun vəziyyətinə görə 

 D) əmtəə qruplarına görə 

 E) əmtəə görünüşünə görə 

238. Ticarət avtomatının hansı hissəsi pulların qəbulu,onların yoxlanılması,siqnala 

əsasən məhsulun satışını təmin edir?  

 A) avtomatın gövdəsi 

 B) ötürücü boru 

 C) avtomatika qurğuları 

 D)) pul mexanizmi 

 E) malı saxlamaq üçün tutum 

239. Liftin maşın şöbəsində nə quraşdırılmışdır?  

 A) maşın şöbəsi 

 B)) sirkən 

 C) paylayıcı şəbəkə 

 D) idarəetmənin maqnit stansiyası 

 E) sürət tənzimləyicisi 

240. Konveyerin hansı hissısi nəqledicinin oxunun uzunluğunu 2,5m-ə qədər 

böyüdə bilir?  

 A) əsas seksiya 

 B)) hərəkətli seksiya 

 C) araba 

 D) elektrik ötürücüsü 

 E) elektrohidroötürücü 

241. Konveyerin hansı hissəsi elektrik mühərriki, silindr, hidropaylayıcı, yağ çəni 

və əks klapanlardan ibarətdir?  



 A) əsas seksiya 

 B) hərəkətli seksiya 

 C) araba 

 D) elektrik ötürücüsü 

 E)) elektrohidroötürücü 

242. Liftin şaxtasının aşağısında nə quraşdırılmışdır?  

 A) maşın şöbəsi 

 B) sirkən 

 C)) amortizator 

 D) idarəetmənin maqnit stansiyası 

 E) sürət tənzimləyicisi 

243. Keçid zamanı kabinəyə dəyən zərbənin yumşaldılması üçün hansı qurğu 

nəzərdə tutulmuşdur ?  

 A) maşın şöbəsi 

 B)) amortizator 

 C) sirkən 

 C) paylayıcı şəbəkə 

 D) idarəetmənin maqnitstansiyası 

 E) sürət tənzimləyicisi 

244. KП-55 plastinkalı konveryer nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?  

 A)) tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün 

 B) tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün 

 C) narındənəvər və lifli malların nəqli üçün 

 D) xırda detalların nəqli üçün 

 E) torpaq və qumun nəqli üçün 

245. Arabalı konveyerlər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?  

 A)) tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün 

 B) tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün 

 C) narındənəvər və lifli malların nəqli üçün 

 D) xırda detalların nəqli üçün 



 E) torpaq və qumun nəqli üçün 

246. ЭПН-1 meylli rəfli yüklərin hansı yüksəkliyə yerdəyişməsi üçün nəzərdə 

tutulub?  

 A) 2600mm 

 B) 3000mm 

 C)) 3600mm 

 D) 4000mm 

 E) 4600mm 

247. Nə zaman mexanikləşmə bu mərhələlərə bölünür:hissə-hissə 

mexanikləşmə,mexanikləşmə,komplers mexanikləşmə və avtomatlaşma?  

 A)) əl əməyinin maşın və aparatlarla əvəz olunması 

 B) pərakəndə ticarətin inkişafı 

 C) mütərəqqi əmtəə texnologiyası 

 D) mexanikləşməyə sərmayə qoyuluşunun 

 E) əmək ehtiyatlarının qənaətı şəraitində 

248. Hansı prinsipə görə avadanlıqlar qabarit ölçülər,kütlə ,ötürücünün gücü və 

yükgötürümünə görə bölünür?  

 A) funksional təyinatına 

 B) təsir prinsipinə 

 C) ötürücünün növünə 

 D) konstruktiv əlamətlərinə 

 E)) texniki parametrlərinə 

249. Qaldırıc-nəqledici avadanlıqlarda hərflər nəyi göstərir?  

 A)) avadanlığın adı və konstruksiya xüsusiyyətləri 

 B) nominal yük götürümü 

 C) modelin nömrəsi 

 D) məhsuldarlıq 

 E) ötrücünün gücü 

250. Yüklərin qaldırılması üçün hansı kanatlardan istifadə olunur?  

 A)) yükqaldırıcı 



 B) dartıcı 

 C) dənizçi 

 D) kəndirli 

 E) kapron 

251. Hal-hazırda yükləmə işlərində hansı kanatdan daha çox istifadə olunur?  

 A) yükqaldırıcı 

 B) dartıcı 

 C) dənizçi 

 D) kəndirli 

 E)) kapron 

252. Tros hazırlanan polad və sink məftillər dartılma zamanı hansı möhkəmliyə 

malikdir?  

 A) 1300-1600MPa 

 B) 1500-1800MPa 

 C)) 1600-2000MPa 

 D) 1800-2200MPa 

 E) 1900-2400MPa 

253. Yüklərin bərkidilməsi və yerləşdirilməsində nədən istifadə olunur?  

 A) tərpənməz blok 

 B) hərəkətli blok 

 C) polispast 

 D)) yüktutucu qurğu 

 E) baraban 

254. Əl ilə işləyən mexanizmlərdə hansı yüktutucu qurğulardan istifadə olunur? 

 A) elektron maqnit qarmağı 

 B)) birbuynuzlu yük 

 C) qreyfer 

 D) qısqaclı tutucu 

 E) yük ilgəyi 

255. Hansı yüktutucu qurğu daha etibarlı və bütövdür?  



 A) elektron maqnit qarmağı 

 B) birbuynuzlu yük 

 C) qreyfer 

 D) qısqaclı tutucu 

 E)) yük ilgəyi 

256. Hansı avadanlıqların təsnifatı funksional təyinatına , təsir prinsipinə 

,ötürücünün növünə,konstruktiv əlamətləri və texniki parametrlərə görə aparılır?  

 A) qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı 

 B) çəki-ölçü avadanlıqları 

 C) soyuducu avadanlıqlar 

 D)) qaldırıcı-nəqledici avdanlıqlar 

 E) nəzarət kassa avadanlıqları 

257. Hansi prinsipə görə qaldırıc-nəqledici avadanlıqlar dövrü və fasiləli təsirə 

malik olurlar?  

 A) funksional təyinatına 

 B)) təsir prinsipinə 

 C) ötürücünün növünə 

 D) konstruktiv əlamətlərinə 

 E) texniki parametrlərinə 

258. Hansı prinsipə görə qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlar mexaniki ötürücülü,əl ilə 

idarə olunan,qravitasiya qurğusu ilə idarə olunan olur?  

 A) funksional təyinatına 

 B)) təsir prinsipinə 

 C) ötürücünün növünə 

 D) konstruktiv əlamətlərinə 

 E) texniki parametrlərinə 

259. Hansı prinsipə görə avadanlıqlar stasionar və harəkətedənlərə bölünür?  

 A) funksional təyinatına 

 B) təsir prinsipinə 

 C) ötürücünün növünə 



 D)) konstruktiv əlamətlərinə 

 E) texniki parametrlərinə 

260. Yükləyicinin qarmağa bağlanması zamanı hansı kanatdan istifadə olunur?  

 A) yükqaldırıcı 

 B) dartıcı 

 C)) dənizçi 

 D) kəndirli 

 E) kapron 

261. Hansı kanatlar daha çox yayılıb?  

 A)) polad 

 B) dartıcı 

 C) dənizçi 

 D) kəndirli 

 E) kapron 

262. Aşağıdakılardan hansı bu çatışmazlıqlara malikdir:çox ağırdır,baha başa 

gəlir,əyilmir,əsaslı yüklərə davam gətirmir?  

 A)) laylı zəncirlər 

 B) sink kanatlar 

       C) qaynaqlı zəncirlər 

 D) polad kanatlar 

 E) kapron kanatlar 

263. Kanatın hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməsində hansı mexanizmdən istifadə 

olunur?  

 A) tərpənməz blok 

 B)) hərəkətli blok 

 C) polispast 

 D) yüktutucu qurğu 

 E)  baraban 

264. Maşınla yükdaşımada hansı yüktutuculardan istifadı olunur?  

 A) elektron maqnit 



 B)) birbuynuzlu yük qarmağı 

 C) qreyfer 

 D) qısqaclı tutucu 

 E) yük ilgəyi 

265. Qaldırıcı nəqledici avadanlıqlarda rəqəmlə nə ifadə olunur?  

A) avadanlığın adı və konstruksiya xüsusiyyətləri 

B)) nominal yük götürümü, modelin nömrəsi, məhsuldarlıq 

C) yük götürümü 

D) kütlə 

E) ötrücünün gücü 

266. Əsas funksional təyinatına görə qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlar neçə sinfə 

bölünür?  

A) 2 

B)) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6  

267 .Hansı maşınların xarakteristikası  yükün növü və tətbiqi şərtlərinə görə 

müxtəlifdir?  

 A)) qalaqlayıcı maşınlar 

 B) yük qaldırıcı maşınlar 

 C) nəqledici maşınlar 

 D) yükləyici-boşaldıcı 

 E) boşaldıcı arabalar 

268. Yükgötürücülük, sürətli qalxma və hərəkət,qaldırılmanın yüksəkliyi,maşının 

həndəsi ölçüləri,ötürücünün növü və kütləsi hansı maşınların əsas parametrlərıdır?  

 A) qalaqlayıcı maşınlar 

 B)) yük qaldırıcı maşınlar 

 C) nəqledici maşınlar 

 D) yükləyici-boşaldıcı 



 E) boşaldıcı arabalar 

269. Hansı maşınlar yüklərin qaldırılması və endirilməsi əməliyyatlarının 

mexanikləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur?  

 A) qalaqlayıcı maşınlar 

 B)  nəqledici maşınlar 

 C)) yük qaldırıcı maşınlar 

 D) yükləyici-boşaldıcı 

 E) boşaldıcı arabalar 

270. Nəqledici maşınlar və qurğular neçə qrupa bölünür:  

 A)) 2 

 B) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

271. Ötürücünün növündən asılı olaraq yükləyici-boşaldıcı və qalaqlayıcı maşınlar 

neçə qrupa bölünür?  

 A) 2 

 B)) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

272. Yüklər neçə kateqoriyaya bölünür?  

 A) 2 

 B) 3 

 C) 4 

 D)) 5 

 E) 6 

273. Yük qaldıran maşınlar neçə qrupa bölünür ? 

 A) 2 

 B) 3 



 C)) 4 

 D) 5 

 E) 6 

274. Aşağıdakılar hansı tələbata cavab verir: xarici yükün təsirindən işçi orqanlar 

və maşının hissələri dağılmamalı və qalıq deformasiyaya uğramamalıdır? 

 A) dağılmaya davamlılq 

 B) uzun ömürlülük 

 C)) davamlılıq 

 D) itkinin olmaması 

 E) texnoloji olmasi 

275. Aşağıdakılar hansı tələbata cavab verir: davamlılıq,sərtlık,işçi orqanların 

dağılmaya davamlılğı yüksək istismar etibarlılığını və avadanlığın 

uzunömürlülüyünü təmin etməlidir?  

 A) dağılmaya davamlılq 

 B)) uzun ömürlülük 

 C) itkinin olmaması 

 D) dağılmaya davamlılq 

 E) texnoloji olması 

276. Aşağıdakılar hansı tələbata cavab verir: maşın və onların hissələri elə sadə 

olmalıdır ki, yığılma və istismarda minimum əmək məsrəfi və aşağı mayadəyərinin 

olması?  

 A) dağılmaya davamlılq 

 B)) uzun ömürlülük 

 C) dağılmaya davamlılq 

 D) itkinin olmaması 

 E)) texnoloji olması 

277. Hansı maşınlar yüklərin yığılması və boşaldılmasında fasiləli təsirə 

malikdirlər?  

 A) qalaqlayıcı maşınlar 

 B) nəqledici maşınlar 



 C) yükləyici-boşaldıcı 

 D)) yük qaldırıcı maşınlar 

 E) boşaldıcı arabalar 

278. Domkrat, tali,relfer,müxtəlif kranlar,yükləyici liftlər,qaldırıcılar hansı 

maşınlara aiddir?  

 A) qalaqlayıcı maşınlar 

  B) nəqledici maşınlar 

  C) yükləyici-boşaldıcı 

 D) boşaldıcı arabalar 

 E)) yük qaldırıcı maşınlar 

279. Hansı maşınlar üfqi və maili istiqamətdə səpilən, plastik və dənəli yüklər üçün 

nəzərdə tutulmuşdur?  

 A) qalaqlayıcı maşınlar 

 B)) nəqledici maşınlar 

 C) yükləyici-boşaldıcı 

 D) boşaldıcı arabalar 

  E) yük qaldırıcı maşınlar 

280. Hansı maşınlar iri kütləli yüklərin bir istiqamətdə hərəkət etdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur?  

 A) fasiləsiz işləyən nəqledici maşınlar 

 B) yükləyici-boşaldıcı maşınlar 

 C) yük qaldıran maşınlar 

 D) dövri işləyən yükqaldırıcı maşınlar 

 E)) fasiləli işləyən nəqledici maşınlar 

281. Qalaqlayıcı kranlar,döşəmə qalaqlayıcıları hansı qrup maşınlara aiddir?  

 A) fasiləsiz işləyən nəqledici maşınlar 

 B)) yükləyici-boşaldıcı və qalaqlayıcı maşınlar 

 C) fasiləli işləyən nəqledici maşınlar 

 D) dövri işləyən yükqaldırıcı maşınlar 

 E) yük qaldıran maşınlar 



 

282. Konstruksiyasına görə reykalı,vintli, hidravlik olub əsasən təmir və montaj 

işlərində işlədilən sadə yükqaldıran mexanizmlər necə adlanır?  

 A)) domkrat 

 B) bucurqad 

 C) qalaqlayıcı kran 

 D) yük qaldıran mexanizm 

 E) yük qaldıran kran 

283. Sexlərarası və sexdaxili yüklərin qalaqlanması ,yerdəyişməsi və daşınması 

üçün işlədilən mexanizmlər necə adlanır?  

 A) yükləyici 

 B) bucurqad 

 C) qalaqlayıcı kran 

 D)) yükqaldıran tali 

 E) yükqaldıran kran 

284. Liftlər neçə qrupa bölunür?  

 A) 2 

 B)) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

285. Yük liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?  

 A) 40-100kq 

 B) 40-150kq 

 C) 40-200kq 

 D)) 40-250kq 

 E) 50-350kq 

286. Səki liftləri nə qədər yük qaldımağa qadirdir? 

 A) 400-530kq 

 B)) 500-630kq 



 C) 500-700kq 

 D) 650-880kq 

 E) 600-900kq 

287. Ağırlıq qaldıran liftləri nə qədər yük qaldımağa qadirdir?  

 A) 200-1300kq 

 B) 350-1400kq 

 C) 400-2000kq 

 D) 450-3000kq 

 E)) 500-3200kq 

288. Nəqledici maşınlar neçə qrupa bölünür?  

 A)) 2 

 B) 3 

 C) 4 

 D) 5 

 E) 6 

289. Nəqledici və dartıcı orqanı olan maşınlar neçə qrupa bölünür?  

  A) 2 

  B)) 3 

  C) 4 

  D) 5 

  E) 6 

290. Topdansatış ticarət müəssisələrində və çoxmərtəbəli anbarlarda mərtəbələr 

arasında yüklərin şaquli vəziyyətdə daşınması üçün işlədilən stasionar tipli 

mexanizmlər necə adlanır ?  

A) ağırlıqqaldıran liftlər 

B) səki liftləri 

C)) yük liftləri 

D) sərnişin liftləri 

E) mini liftlər 

 



291. Nəqledici və dartıcı orqanı olmayan maşınlar neçə qrupa bölünür? 

A) 2 

B) 3 

C)) 4 

D) 5 

E) 6 

292. Hansı konveyerlərdə rezin-kətan,rezin-tros,birli,təbəqəli bükülmüş,polad 

lentlər tətbiq olunur?  

A) yelləncəkli konveyerlər 

B)) lentil konveyerlər 

C) zəncirli konveyerlər 

D) asılqanlı konveyerlər 

E) arabalı konveyerlər 

293.Hansı konveyerlər böyük olmayan məsafəyə səpilən yüklərin 

(torpaq.qum,xırda detallar) daşınması işlərində istifadə oluna bilər? 

A)) yelləncəkli konveyerlər 

B) lentli konveyerlər 

C) zəncirli konveyerlər 

D) asılqanlı konveyerlər 

E) arabalı konveyerlər 

294. Hansı konveyerlərdə materialların nəqli borudan düzəldilmiş fırlanan vintə 

qaynaq olunmuş burğularla hayata keçirilir?  

 A) yelləncəkli konveyerlər 

B)) şnek-vintli konveyerlər 

C) zəncirli konveyerlər 

D) asılqanlı konveyerlər 

E) arabalı konveyerlər 

295. Hansı konveyerlər istənilən-tozlu, qaynar, kələ-kötür,lifli səthə malik yüklərin 

daşınması üçün əlverişlidir?  

A) yelləncəkli konveyerlər 



B) zəncirli konveyerlər 

C)) şnek-vintli konveyerlər 

D) asılqanlı konveyerlər 

E) arabalı konveyerlər 

296. Ötürücü qurğusu aşağıda yerləşib və kabinəsi aşağıdan yuxarıya təsir edən 

qüvvənin təsiri ilə işləyən yükqaldırıcı necə adlanır? 

A)) ağırlıqqaldıran liftlər 

B) səki liftləri 

C) yük liftləri 

D) sərnişin liftləri 

E) mini liftlər 

297. Hansı liftlər mağaza,anbar,ticarət obyektlərinin səkisinin altında zirzəmidə 

quraşdırılır? 

A)  ağırlıqqaldıran liftlər 

B)) səki liftləri 

C) yük liftləri 

D) sərnişin liftləri 

E) mini liftlər 

298. Hansı konveyerlərdə dartıcı orqan zəncirdir və yüklər araba,plastinka və nənni 

ilə daşınır? 

A) yelləncəkli konveyerlər 

 B) lentli konveyerlər 

C)) zəncirli konveyerlər 

D) asılqanlı konveyerlər 

E) arabalı konveyerlər 

299. Hansı konveyerlər meylli quraşdırılmışdır və tək-tək ,həmçinin,kütləvi 

yüklərin nəqli üçün tətbiq edilir?  

A) yelləncəkli konveyerlər 



B) lentli konveyerlər 

C) zəncirli konveyerlər 

 D) asılqanlı konveyerlər 

E)) arabalı konveyerlər 

300. Hansı konveyerlər böyük ölçüsü sayəsində istehsalın bütün mərhələlində və 

bütün anbar işlərində istifadə oluna bilər?  

A) yelləncəkli konveyerlər 

B) lentli konveyerlər 

C) zəncirli konveyerlər 

D)) asılqanlı konveyerlər 

 E)arabalı konveyerlər 

 

 

 

 

 

   

 


