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Sual: “Ekologiya” termini mənşəyinə görə hansı mənalı sözlərdən əmələ gəlmişdir? (Çəki: 1)
ekol – yaşayış, loqos – təlim
oykos – ev, loqos - elm
loqos – elm, oykos – təbiət
loqos – təlim, oykos - mühit
məna daşımır

Sual: “Ekologiya” sözü hansı məşəlidir? (Çəki: 1)
türk
alman
yunan
ingilis
rus

Sual: Yer kürəsinin quru sahəsinin 97% hansı təsirlərə məruz qalmışdır? (Çəki: 1)
texnogen
təbii
kimyəvi
antropogen
fiziki

Sual: Ekologiyanın əsas məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
ekoloji sistemin təbii mühitlə əlaqəsini aşkar etmək
ekoloji təhlükəsizliyin təmini
təbii və antropogen senozların möhkəmliyi
biosferdə hadisələrə nəzarət
nəzarət sisteminin formalaşması

Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)
coğrafi ekologiya
texniki ekologiya
ekologiyanın elmliyi
insan ekologiyası
tarixi ekologiya

Sual: Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi təşəkkül tapması hansı dövrə təsadüf edir? (Çəki: 1)
XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəli
XVI əsrin sonu
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli
XX əsrin sonu
XXI əsrin əvvəlləri

Sual: Canlıların təbiətə vurduqları ziyan haqqında ilk dəfə kimlər məlumat vermişdir? (Çəki: 1)
Aleksandr Humbolt
Pallasin və Lipeyxin
S.Kraşennikov
J.Lamark və T.Maltus
T.Faberinvə Q.Qlogerin

Sual: XIX əsrin əvvəllərində meydana gəlmiş hansı sahə ekoloji təfəkkürün sonrakı inkişafı sayılır? (Çəki:
1)
geomorfologiya
geologiya
kartoqrafiya
zoologiya
biocoğrafiya

Sual: Bu mərhələdə hansı ölkənin alimləri daha çox fəaliyyət göstərmişdir ? (Çəki: 1)
Rusiyanın
Almaniyanın
İngiltərənin
Fransanın
İsveçin

Sual: Ekologiya tarixinin 3-cü mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)
XX əsrin 50-ci illərinə qədər
XIX əsrin əvvəlləri
XIX əsrin 2-ci yarısı
XVIII – XIX əsrlər
XX əsrin 50-ci illərindən bugünə qədər

Sual: Ekoloji faktorlar neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)
iki
beş
altı

dörd
üç

Sual: Yer üzərində abiotik faktorlardan olan günəş şüasının əhəmiyyətinə aiddir: (Çəki: 1)
təbiətin proseslərinə mane olur
fotosintez prosesini yaradır
elmin inkişafını təmin edir
istilik enerjisi mənbəyi deyil
əhəmiyyəti yoxdur

Sual: Ekoloji baxımdan ətraf mühitdə mövcud olan su məhdudlaşdırıcı fiziki faktorlardan biridir? (Çəki: 1)
atmosefrin sirkulyasiyası
atmosfer havasının nəmliyi
küləyin istiqaməti
atmosferin quruluşu
noosferin strukturu

Sual: Sənaye, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və s.-də göstərilən fəaliyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur?
(Çəki: 1)
istehlak fəaliyyəti
texniki, texnoloji fəaliyyət
ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənməsi
insanların yaşma tərzi
istehsalat fəaliyyəti
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Sual: Biosfer nədir? (Çəki: 1)
heyvanat aləminin mövcud olduğu sahədir
bitki örtüyünün mövcud olduğu sahədir
canlı orqanizmlərin özünün və izinin olduğu sahədir
hidrosferdə canlı orqanizmlərin yaşadığı sahədir
torpaq və atmosferdə canlı aləmin mövcud olduğu sahədir

Sual: Biosfer anlayışını elmi ədəbiyyata ilk dəfə kim və neçənci ildə gətirmişdir? (Çəki: 1)
Lamark, 1870-ci ildə
Zyuss, 1875-ct ildə
Vernadski, 1861-ci ildə
Odum, 1860-ci ildə
Dokuçaev, 1898-ci ildə

Sual: Biosfer təliminin yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1)
İzrael
Naumov
Odum
Vernadski

Dokuçaev

Sual: Karbon qazının atmosferə normadan artıq atılmasısəbəb olur? (Çəki: 1)
oksigen miqdarının azalmasına
«parnik» efektinin yaranmasına
dövretmə sisteminin pozulmasına
qlobal soyuqlaşmaya
döğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)
buludun yaranmasına
qirovun yaranmasına
dumanın əmələ gəlməsinə
turş yağışlara
leysan tipli yağıntılara

Sual: Ekosistemdə fosforun əsas mənbəyi hesab olunur? (Çəki: 1)
metomorfik süxurlar
kimyəvi süxurlar
dağ süxurları və digər çoküntülər
dəniz və çay suları
torpağın humus qatı

Sual: Ekologiyanın əsas funksional vahidi adlanır? (Çəki: 1)
ekosistem
ekotop
biosenoz
biosfer
populyasiya

Sual: Ekosistem anlayışını ilk dəfə kim təklif etmişdir? (Çəki: 1)
K.Uatt
C.Xarçinski
A.Tensli
Y.Odum
L.Libix

Sual: Ən böyük və davamlı ekosistem? (Çəki: 1)
geosferdir
atmosferdir
hidrosferdir
biosferdir
coğrafi mühitdir

Sual: Biogeosenoz və ekosistemi bir birindən fərqləndirən amil? (Çəki: 1)
məkan faktorudur
zaman faktorudur
trofik faktordur
dövrü sistem faktorudur
döğru cavab yoxdur

Sual: Radiasiya nədir? (Çəki: 1)
günəşdən gələn şua enerjisi
radioaktiv maddələrdən ayrılan ionlaşdırıcı şualardır
ağır metalldan ayrılan şualardır
makroelentlərdən ayrılan şualardır
döğru cavab yoxdu
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Sual: Neobiosfer adlanır? (Çəki: 1)
canlıların keçmişində mövcud olduğu sahə
hazırda canlı orqanizmlərin mövcud oldubu sahə
bitkilərin mövcud olduğu sahə
heyvanların mövcud olduğu sahə
doğru cavab yoxdur

Sual: Paleobiosfer və ya ağ biosfer adlanır? (Çəki: 1)
Hal-hazırda canlıların mövcud olduğu sahə
fauna və floranın yayıldığı sahə
qədimdə canlı orqanizmlərin yaşadığı sahə
biosferdə canlıların mövcud olduğu sahə.
doğru cavab yoxdur

Sual: Biosferin özünü tənzimləmə xüsusiyyəti adlanır? (Çəki: 1)
homeostazm
biostazm
antrorostazm
neostazm
döğru cavab yoxdur

Sual: Noosfera termini hansı mənada işlənilir? (Çəki: 1)
yaşayış mühiti, məskun sahəsi
ağıl, düşüncə, idrak
həyat tərzi, əxlaq, mədəniyyət
dövranış tərzi, mənəviyyat
doğru savab yoxdur

Sual: Biosferdə maddələrin dövretməsi ayrılır? (Çəki: 1)
qeoloji və bioloji
təbii və antropoqen
biokimyəvi və hidroloji
kimyəvi və qeokimyəvi
doğru cavab yoxdur

Sual: Biosferde maddələrin dövretməsi xarakterizə olunur (Çəki: 1)
dövretmə istiqaməti və ya azimutu ilə

dövretmə surəti və dövr vaxtı ilə
dövr bucağı və məsafəsi ilə
dövretmə elementləri və birləşmələri ilə
döğru cavab yoxdur

Sual: Biosferdə biokimyəvi dövretmə ayrılır? (Çəki: 1)
kimyəvi və fiziki dövretmə
mexaniki və üzvü dövretmə
qazşəkilli maddələrin dövretməsi və çökmə dövrü
geoloji və fiziki dövretmə
döğrucavab yoxdur

Sual: Ekosistemdə oksigenin dövranı əlaqədardır? (Çəki: 1)
kimyəvi birləşmələrin xarakteri ilə
ozon və hidrogenlə
atmosfer və hidrosferlə
fotosintez və tənəfüslə
doğru cavab yoxdur

Sual: (Çəki: 1)

birləşmə
ayrılma
nəfəsalma
nəfəsvermə
tənəffüs

Sual: Ekosistemdə azotun mənbəyi aşağıdakılardır? (Çəki: 1)
atmosfer və üzvi maddələrin çürüməsi
hidrosfer və bakteriyalar
litosfer və dünya okeanı
bitki və heyvanat aləmi
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekoloqiyada elementar vahid nədir? (Çəki: 1)
fərdin populyasiyasıdır
həyat dalğasıdır
biotik birlikdir
biokütlədir
döğru cavab yoxdur

Sual: Populyasiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biridir? (Çəki: 1)
fərdlərin sayının dinamikası və tənzimlənmə mexanizmi
uzunömürlü populyasiya olması
populyasiyanın modifikasiya olması və ya dəyişməsi
populyasiyanın inkişafının iqlim şəraitindən asılılığı
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekoloji sistemlər yaranma səbəblərinə görə bölünür? (Çəki: 1)
süni və mədəni
təbii və antropogen

davamlı və dəyişkən
uzunömürlü və dayanıqlı
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemi təşkil edən bloklar aşağıdakılardır? (Çəki: 1)
produsent və dayanaqlı
redusent və dövrü
biosenoz və biotop
təbii və antropogen
doğru davab yoxdu

Sual: Yüksək dərəcədə formalaşmış ekosistemdə çoxluğu təşkil edən növlər adlandırılır? (Çəki: 1)
kommensalizm və konsument
neytralizm və dayanaqlı
dominant və edifikator
strukturlu və proporsional
döğru cavab yoxdur

Sual: Enerjinin bir trofiki səviyyədən digərinə qəbulu edilən qida enerjisinin 10 % -ni təşkil edir. Bu
ekologiyada necə adlandırılır? (Çəki: 1)
bir faiz qaydası
on faiz qaydası
100 faiz qaydası
iyirmi faiz qaydası
əlli faiz qaydası

Sual: Ekosistemin inkişafına təsir edən dinamika adlanır? (Çəki: 1)
istiqamətlənmiş dinamika
sutkalıq dinamika
dövrü dinamika
deyişekən dinamika
mövsümü dinamika

Sual: Ekosistemin dinamiki növləridir? (Çəki: 1)
sadə və mürəkkəb
təkrar və dəyişkən
sutkalıq və dövrü
istiqamətlənmiş və sadə
döğru cavab yoxdur

Sual: Ətraf mühitdə hər hansı bir zərərli maddə insana və onun nəslinə birbaşa və ya bilavasitə təsir
etdikdə onlarda mənfi dəyişiklər yaratmırsa bu adlanır? (Çəki: 1)
ekoloji təhlükə
ekoloji krizis
buraxılabilən qatılq həddi
forik
döğru cavab yoxdur

Sual: Qlobal ekoloji problemlərə aiddir? 1.ətraf mühitin çirklənməsi, 2.atmosferin tozla çirklənməsi, 3. iqlim
dəyişkənliyi, 4. yeraltı suların çirklənməsi, 5.ozon təbəqəsinin dağılma təhlükəsi. 6. Xəzər dənizinin
problemləri (Çəki: 1)
1,2,3
2,3,4
1,4,6

2.5,6
1,3,5

Sual: İndiki zamanda təbiət və cəmiyyətin birgə fəaliyyəti mərhələsində, ətraf mühitin mühafizəsinin təmini
üzrə, ekoloji tələbatla cəmiyyətin təbii resurslardan istifadəsinə olan maraqları arasında uyğunsuzluqdan,
iqtisadiyyatla ekologiya arasında yaranan ziddiyyət adlanır? (Çəki: 1)
ekoloji tarazlıq
ekoloji böhran
ekoloji maraq
ekoloji hal
ekoloji vəziyyət

Sual: Təbii radiasiya mənbələrinə aiddir?1. günəş şuaları, 2.nüvə silahları, 3. bəzi kimyəvi elementlər.
4.rentgen şuaları. 5, süxurlar və mədən suları, 6. atom elenktrik siansiyaları (Çəki: 1)
1,2,5
2,3,4
1,3,5
3,4,6
1,4,6

Sual: Təbii elektromaqnit şualanma mənbələridir? 1.Elektrik və maqnit sahələri, 2. dalğa örürücülər.
3.günəş və qalaktikadan gələn radioşualanma. 4. müxtəlif qurğuların şuaları. 5.atmosferin elektrikliyi. 6.
lampalı generatorlar (Çəki: 1)
1,2,4
2,3,4
3,4,5
4,5,6
1,3,5

Sual: Antropogen radiasiya mənbələrinə aiddir 1.AES-lər, 2.Radioaktiv kimyəvi elementlər, 3.nüvə
silahları, 4.Günəş şuaları,5.Rentgen şuaları, 6. Təbii süxurlar (Çəki: 1)
1,3,5
1,2,3
2,4,5
3,4,6
4,5,6

Sual: Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir
(Çəki: 1)
1990-ci ildə
1995-ci ildə
1997-ci ildə
2000-ci ildə
2008-ci ildə

Sual: Abşeron yarımadasında gündəlik radiasiya fonu dəyişilir (Çəki: 1)
5-10 mkr/saat
10-12 mkr/saat
3-15 mkr/saat
6-8 mkr/saat
6-18 mkr/saat

Sual: Biosferdə maddələrin kiçik (biogeokimyəvi) dövranı necə tamamlanır? (Çəki: 1)
Yalnız biosfer daxilində tamamlanır

Yalnız atmosfer daxilində tamamlanır
Yalnız hidrosfer daxilində tamamlanır
Yalnız litosfer daxilində tamamlanır
Hidrosfer və atmosfer daxilində tamamlanır

Sual: Təbiətdə maddələrin böyük (geoloji) dövranı necə baş verir? (Çəki: 1)
Günəş enerjisi ilə Yerin dərinlik enerjisinin qarşılıqlı təsirilə baş verir
Günəş enerjisi ilə Yerin səth enerjisinin qarşılıqlı təsirilə baş verir
Günəş enerjisi ilə maqmatik süxurların qarşılıqlı əlaqəsilə baş verir
Günəş enerjisi ilə çökmə süxurların qarşılıqlı əlaqəsilə baş verir
Günəş enerjisi ilə Yerin radioaktv maddələrinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində baş verir
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Sual: Havada qazların, bərk və maye halında olan müxtəlif maddələrin, həmçinin radioaktiv maddələrin
canlı oqanizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir edə billə¬cək miqdarda olmasına nə deyilir? (Çəki: 1)
atmosfer çirklənməsi deyilir
suyun çirklənməsi deyilir
ozon qatının çirklənməsi deyilir
suyun çirklənməsi deyilir
litosfer çirklənməsi deyilir

Sual: Atmosfer çirklndiricilərini neçə qrupa ayrırlar? (Çəki: 1)
turşulu və qələvili çirkləndiricilər
birinci və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər
ilkin və ikinci dərəcəli çirkləndiricilər
tozlu və aerozollu çirkləndiricilər
qumlu və tozlu çirkləndiricilər

Sual: Ümumiyyətlə atmosferi çirkləndirən əsas maddələr hansı mənşəlidirlər? (Çəki: 1)
təbii mənşəlidirlər
turşu mənşəlidirlər
karbon mənşəlidirlər
pirogen mənşəlidirlər
biotik mənşəlidirlər

Sual: Atmosferi çirkləndirən ikinci dərəcəli tullantılar hansı proseslər nəticəsində törənən maddələrdir?
(Çəki: 1)
mexaniki-kimyəvi proseslərdən
fotokimyəvi-mexaniki proseslərdən
kimyəvi-akustik proseslərdən
optik-akustik proseslərdən
fiziki-kimyəvi proseslərdən

Sual: Atmosferi çirkləndirən aerozollar içərisində hansı birləşmə xüsusi yer tutur? (Çəki: 1)
azotlu birləşmə

karbonlu birləşmə
natriumlu birləşmə
qurğuşunlu birləşmə
kükürdlü birləşmə

Sual: Sənayə şəhərlərində yer səthindən 200-300 m hündürlükdə tempratur inver¬siya¬sının yaranması
nəticəsində hansı növ smoq yaranır? (Çəki: 1)
fotokimyəvi smoq
London smoqu
adi smoq
Los-Anceles smoqu
tosgen smoqu

Sual: (Çəki: 1)

adi smoq
tosgen smoqu
turşulu smoq
fotokimyəvi smoq
qələvi smoq

Sual: Avtomobil nəqliyyatı tərəfindən atmosferin çirklənməsinin qarşısını almaq¬la hansı növ smoqun
əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olar? (Çəki: 1)
adi smoq
tosgenli smoq
turşulu smoq
qələvi smoq
fotokimyəvi smoq

Sual: Hansı təbəqə günəşin ultrabənövşəyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer kürəsində canlı
orqanizmləri radiasiyanın məhvedici təsirin¬dən qoruyur? (Çəki: 1)
ozon təbəqəsi
troposfer təbəqəsi
mezosfer təbəqəsi
kosmik təbəqə
bulud təbəqəsi

Sual: Ozonun ən sıx qatı yer səthindən hansı hündürlükdədir? (Çəki: 1)
20 ÷25 km
15 ÷ 18 km
13÷17 km
19 ÷23 km
18 ÷26 km

Sual: Neçənci ildə və harada 56 ölkənin hökümətləri ozon qatını dağıdan xlor-flüor üzvi birləşmələrin və
digər ozan dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsa¬lını 2 dəfə azaltmaq haqqında protokol imzaladılar? (Çəki:
1)
1900-cu ildə, Londonda
1950-ci ildə, Parisdə
1995-ci ildə Moskvada
2000-ci ildə Berlində
1987-ci ildə, Monrealda

Sual: Neçənci ildə harada ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalının dayan¬dırılması haqqında
protokol imzalandı? (Çəki: 1)
1997-ci ildə Monrealda
2000-ci ildə Stokholmda
1999-cu ildə Vyanada
2002-ci ildə Londonda
2005-ci ildə Parisdə

Sual: Neçənci ildə Azərbaycan ozondağıdıcı maddələrin istifadəsindən mərhələlər üzrə çıxrılmasına dair
Vyana konvensiyasını, Monreal protoko¬lunu ratifikasiya etdi. (Çəki: 1)
1993-cü ildə
1996-ci ildə
1995-ci ildə
1998-ci ildə
1999-cu ildə

Sual: Atmosferdə hansı qazın çoxalması qlobal iqlimin dəyişməsinə təsir göstərər? (Çəki: 1)

Sual: Hansı üsul ilə tullantı qazları təmizlədikdə heç bir kimyəvi reaksiy getmir, zəhərli qazlar müxtəlif
yollarla tutulur? (Çəki: 1)
fiziki üsulla təmizləmədə
kimyəvi üsulla təmizləmədə
elektrokimyəvi üsulla təmizləmədə
optik üsulla təmizləmədə
rezonans üsulu ilə təmizləmədə

Sual: Tullantı qazları zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün hansı qurğulardan istifadə edilir. (Çəki: 1)
qaztəmizləyici qurğulardan
toztutucu qurğulardan
elektrik qurğularından
fırlanma qurğularından
elektromaqnit qurğularından

Sual: Tullantı qazların ilkin təmizləmə prosesi hansı toztutucularında aparılır? (Çəki: 1)
absorberlərdə
tozsoran qurğularda
yaş toztutucularında
quru mexaniki toztutucularında
qazyuyucu qurğularda

Sual: Tullantı qazın tərkibində ölçüləri 25-30 mkm olan hissəciklər hansı prinsipli toztutucularda tutulur?
(Çəki: 1)
mərkəzdənqaçma prinsipli toztutuclarda
yaş toztutucularda
mexaniki qazyuyucularında
nimçəli qazyuyuclarında

"ətalət" prinsipli toztutucularda

Sual: Tullantı qazları fiziki üsulla təmizlədikdə ölçüləri 25-30 mkm olan hissəcik¬lərin "ətalət" prinsipli
toztutuclarda çökməsi neçə faiz olur? (Çəki: 1)
65 – 80%
60 – 65%
70 – 75%
75 – 78%
50 – 60%

Sual: Böyük həcmdə olan tullantı qazları toz və yağ dumanlarında təmizləmək üçün hansı toztutuculardan
istifadə olunur? (Çəki: 1)
taxma məsaməli toztutucularından
nimçəli toztutuculardan
yaş tutucularından
elektrik filtrli toztutucularından
mexaniki toztutucularından

Sual: Atmosferi çirkləndirən əsas mənbələr hansılardır? (Çəki: 1)
sənaye müəssiələri, nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatları
məişət, kommunal, heyvandarlıq təsərrüfatları
dəmir yolu, quşçuluq, tikinti təsərrüfatları
əkinçilik, məişət, nəqliyyat təsərrüfatları
neftçıxarma sənayesi, dəmir yolu, quşçuluq
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Sual: Dünyada şirin su ehtiyatlarının ən çox hissəsi hansı qitədə yerləşir? (Çəki: 1)
Afrikada
Asiyada
Avropada
Antraktidada
Avstraliyada

Sual: Sənayedə ən çox su sərfiyyatı hansı ölkənin payına düşür? (Çəki: 1)
Çin-in
Avstraliyanın
ABŞ – in
Rusiyanın
Fransanın

Sual: Təbii suların əsas çirklənmə göstəricilərindən deyil? (Çəki: 1)
Suda həll olmuş oksigen miqdarının çox olması
Oksigen biokimyəvi göstəricisinin çox olması
Suda amonyakın nitratların, nitritlərin, neft və neft məhsullarının, sintetik səthi aktiv maddələrin ağır
metalların olması

Suda mikroorqanizmlərin olması
Suda bağırsaq bakteriyalarının olması

Sual: Təbii suların əsas çirkləndirmə mənbələri hansı istehsal sahələridir? (Çəki: 1)
Qara və əlvan metallurgiya, kimya, neft, qaz, daş kömür, sellüloz, kağız sənayesi müəssisələri, kənd
təsərrüfatı məhsulları emalı və məişət müəssisələri
Energetika sənayesi
Toxuculuq və trikotaj sənayesi
Yeyinti sənayesi müəssisələri
Maşınqayırma sənayesi müəssisələri

Sual: Su anbarlarının çirklənməsinin qarşısının alınması üçün nələri etmək lazımdır? (Çəki: 1)
Sənaye, kommunal-məişət müəssisələri, kənd təsərrüfat məhsullarının emal müəssisələrindən atılan
çirkab suları təmizləyici qurğularda təmizlədikdən sonra su anbarlarına atmaq lazımdır.
Texnoloji proseslərdə su sərfini azaltmaq
təmizləyici qurğuların təkmilləşdirilməsi
Təmizləyici qurğularda işlədilən kimyəvi reagentlərin miqdarını azaltmaq
Təmizləyici qurğulardan keçməyən suların su anbarlarına tökülməsinə görə cərimə etmək

Sual: Göllərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir? (Çəki: 1)
Göllərə axıdılan çirkab sularının təmizləyici qurğulardan keçirilməsi
Göllərə axıdılan çirkab suların miqdarını maksimum azaltmaq
Göllərin qurudulmasını mümkün qədər həyata keçirtmək
Göllərə kəskin iyli maddələrlə çirklənməmiş suların axıdılmasını qanunla qadağan etmək
düz cavab yoxdur

Sual: Cənubi Xəzərdə “Ölü zona” sahil suları hansı şəhərlərin sahillərində yerləşir? (Çəki: 1)
Lənkəran, Salyan, Neftçala sahilləri
Bakı, Türkmənbaşı və Çərəkən sahil suları
Astara, Lənkəran sahil suları
Ələt, Pirallahı sahil suları
İran ərazisindəki Ənzəli, Sari, Qorqan sahil suları

Sual: Çirkab suların minerallaşdırılması nədir? (Çəki: 1)
Təmizlənmiş sulardan duzların çıxarılması
Çirkab sulardakı qarışıq maddələrin təmizlənməsi
Çirkab sulardan duzların qismən çıxarılması
Çirkab sulardan duzların həll olunmasını həyata keçirilən
Çirkab sulardakı mexaniki qarışıqların tam təmizlənməsi

Sual: Çirkab suların flotasiya üsulu ilə təmizlənməsi necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Çirkab suların süzgəclərdən keçirilməsi ilə
Sudakı çirkləndirici maddələrin suyun səthinə qaldırılması ilə
Sudakı çirkləndirici maddələrin kimyəvi reaksiyalara uğradılması ilə
Çirkab sulardakı çirkləndirici maddələrin suyun dibinə çökdürülməsi ilə
Sudakı çirkləndirici maddələrin pıxtalaşdırılması

Sual: Çirkab suların biokimyəvi üsullarla təmizlənməsinin təbii üsullarla təmizlənməyə nisbət üstünlükləri
nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması
Torpağın suvarılması nəticəsində məhsuldarlığın artması
Çirkab suların tərkibində xəstəlik törədən mikrobların qalmasında
Çirkab suların zərərsizləşdirilməsinin həyata keçirilməsi
Biokimyəvi təmizlənmənin göllərdə həyata keçirilməsinin mümkünlüyü.

Sual: BMT – nin 1991- ci ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində Dünya ölkələri hökumət başçılarının
iştirakı ilə keçirdiyi “Ətraf mühit və inkişaf ” adlı konfransında qarşıya qoyulan əsas məsələ nədən ibarət
olmuşdur? (Çəki: 1)
Atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması
Müasir su təmizləyici qurğuların yaradılması
Hər bir dövlətin öz ölkə əhalisini təmizlənmiş içməli su ilə təmin etmə öhdəçiliyinin qəbul edilməsi
Litosferin çirklənməsinin qarşısının alınması
Çirkab sulardan istifadənin qadağan olunması

Sual: İstilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində istifadə olunan suyun yenidən hövzəyə
qaytarılması suyun hansı çirklənməsi adlanır? (Çəki: 1)
üzvi
Kimyəvi
termiki
mexaniki
təbii

Sual: Müasir istilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində işlədilmiş suyun temperaturunu azaltmaq
üçün nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)
İsti suyun məişətdə istifadə edilməsi
İsti suyun kanal və sututarlarda soyudulması
Soyuducu qurğularda suyun soyudulmasın təmini
Suyun qonşu müəssisələrlə istifadəyə verilməsi
Suyun soyudularaq məişətdə istifadə olunması

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən hövzənin temperaturuna təsiri necə olmalıdır? (Çəki: 1)
Hövzə suyunun temperaturu maksimal yay temperaturundan 3ºC – dən çox artmamalıdır
Hövzədəki suyun temperaturu 15ºC-dən çox artmamalıdır.
Hövzədəki suyun temperaturu maksimal yay temperaturundan 10ºC – dən çox artmamalıdır.
Hövzədəki suyun temperaturu artmamalıdır
Hövzədəki temperatur havanın temperaturundan 10ºC- dən çox artmamalıdır

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən suyun turşuluq həddi hansı miqdarda olmalıdır? (Çəki: 1)
pH = 9,5 – 10,5
pH = 13,5 – 14,5
pH = 6,5-8,5
pH =2,0-3,0
pH = 1,5-4,0

Sual: Balıqçılıq təsərrüfatı sularında oksigen olan biokimyəvi tələbat necə olmalıdır? (Çəki: 1)
10 mq/l – dən çox
15 mq/l – dən çox
4 mq/l – dən az
6 mq/ l
9 mq/l

Sual: Çirkab suların sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)
Sorbentin su ilə kimyəvi reaksiyaya girməsi ilə
Çirkabların sorbentin səthinə hopdurulması
çirkabların sorbent təsiri ilə parçalanması ilə
Çirkabların sorbentlə udulması ilə
Çirkabların sorbentdə həll olunaraq təmizlənməsi ilə

Sual: Çirkab suların mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)
suyun çökdürülməsi ilə
Hidrosiklonlarda suyun mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsiri ilə təmizlənməsi
Suyun süzgəclərdə süzülməsi ilə
Suyun horizontal çənlərdə çökdürülməsi ilə
Suyun radial çənlərdə hərəkət etdirilməsi ilə
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Sual: Yer qabığının yuxarıdakı yumşaq və münbit qatına torpaq deyilir. Yer qabığının münbit qatının
qalınlığı neçə metirdir? (Çəki: 1)
5-10 m-dir
2-3 m-dir
4-6 m-dir
1-5 m-dir
1-7 m-dir

Sual: Şoran torpaqlara yarımsəhra və səhra zonalarında rast gəlinir. Azərbaycanda belə torpaqlar neçə
min ha ərazini əhatə edir? (Çəki: 1)
10 min ha ərazini
100 min ha ərazini
156 min ha ərazini
900 min ha yaxın ərazini
166 min ha ərazini

Sual: Torpağın çirklənmə dərəcəsinə görə təsnifatı kimyəvi maddələrin buraxılabilən miqdarına və onların
fonunun çirklənməsinə görə aparılır. Torpaq çirklənmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
iki qrupa
üç qrupa
beş qrupa
altı qrupa
bölünmür

Sual: Aşağıdakı prestisidlərdən hansı zərərli həşəratları məhv etmək üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)
nematosidlər
rodentisidlər
gerbesidlər
funqisidlər
insektisidlər

Sual: Landşaft nədir? (Çəki: 1)
Təbii ərazi kompleksidir
Təbii şəraitdir
Təbii ehtiyatdır
Enerji ehtiyatdır
İqlim ehtiyatdır

Sual: Litosferi ən çox hansı sənaye tullantıları çirkləndirmir? (Çəki: 1)
neft sənayesi tullantıları
yüngül sənaye
dağ mədən və dağ kimya sənayesi tullantıları
İES-nın tullantıları
məişət sənaye tullantıları

Sual: Pozulmuş torpaqları bərpa etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)
yuyulmadan
rekultivasiyadan
gübrələrdən
şumlanmadan
suvarılmadan

Sual: Rekultivasiya işləri hansı ardıcıllıqla aparılır? (Çəki: 1)
meliorasiya, meşəsalma, bioloji
yaşılllaşdırma, texniki, bioloji
texniki, kimyəvi meliorasiya işləri, bioloji mərhələlər
kənd təsərrüfatı bitkilərinin, ağacların əkilməsi
meşəsalma, texniki, bioloji

Sual: Litosfer yerin hansı hissəsidir? (Çəki: 1)
yerin mantiyasıdır
yerin üst bərk qatı
yerin nüvəsi ilə mantiya sərhəddidir
dəniz və okeanların altındakı hissədir
10 km-ə qədər olan qatdır.

Sual: Aşınma qabığı nədən yaranır? (Çəki: 1)
litosferdə müxtəlif süxurların olmasından
litosferin atmosferlə əlaqəsindən
iqlim dəyişmələrindən
litosferin üst qatının digər geosferlə əlaqəsindən
atmosferdə gedən proseslərdən

Sual: Torpaq və aşınma qabığı ilə atmosfer və litosfer arasında hansı proses baş verir? (Çəki: 1)
canlı aləmə təsiri
suyun dövranı
aktiv aşınma prosesi
torpağın eroziyası
aktiv qaz mübadiləsi

Sual: Yerin torpaq əmələgəlmə prosesi gedən qatıdır: (Çəki: 1)
yerin öz daxilində olan münasibəti
litosferlə canlı aləmin münasibəti
yerin mantiya hissəsinin yer qabığına təsir etmək
litosfer, hidrosfer və yerin canlı qabığının bir-birilə əlaqəli zonası
proses fiziki, kimyəvi amillərlə əlaqəlidir

Sual: Torpağın tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
dağ-mədən suxurlarından
bitki çürüntülərindən
mineral, üzvi maddələr, mikroorqanizmlərdən

heyvan qalıqlarından
kimyəvi birləşmələrdən

Sual: Torpağı çirkləndirən mənbələrdən biridir? (Çəki: 1)
suxurların tərkibinin müxtəlifliyi
torpağın mikroorqanizmlərlə zənginliyi
atmosfer yağıntıları
atmosferə atılmış radioaktiv aerozollar
yeraltı sular

Sual: Ana suxur, bitki və canlı orqanizmlər, iqlim və insanın təsərrüfat fəaliyyəti faktorlarının
torpaqəmələgəlmədə rolunu göstərən kimdir? (Çəki: 1)
V.Vilyams
N.Dokuçayev
C.Məmmədquluzadə
Həsənbəy Zərdabi
M.F.Axundzadə

Sual: Hansı mənbələr litosferi çirkləndirir? (Çəki: 1)
kimya müəssisələri, neft emalı müəssisələri
sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı sahələri
metallurgiya və neft-qaz sənayesi
energetika və balıqçılıq
nadir metallar emalı və kimya sənayesi

Sual: Torpağın pozulması nədir? (Çəki: 1)
torpağın quruluşunun dəyişməsidir
torpağın üst qatının təsərrüfat üçün yararsız hala düşməsidir
məhsuldarlığın artırılmasıdır
insan fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasıdır
torpaqda pozulma halları olmur

Sual: Torpağın məhsuldarlığının azalması əsasən hansı hallarda baş verir? Düzgün olmayan cavabı
tapın! (Çəki: 1)
Torpağın eroziyası nəticəsində
Torpağın şoranlaşdırılması nəticəsində
Torpağın intensiv çirklənməsi nəticəsində
Bitkilərin suvarma normasına düzgün riayət edildikdə
Suvarma prossində olan pozuntular nəticəsində
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Sual: Əhalinin sayının dəyişməsinə təsir edən amillərdən hesab olunur: (Çəki: 1)
qadın,kişi nisbəti
şəhər,kənd əhalisinin nisbəti
əmək ehtiyatlarının dəyişməsi

müharibələr,aclıq epidemiyaları və s.
əhalinin istehlakçı olması

Sual: Ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti ilə əhali arasında asılılıq necə baş verir? (Çəki: 1)
əhalinin sayı dəyişir
etnik tərkib dəyişir
əhalinin milli tərkibi pozulur
əhalinin elmi səviyyəsi azalır
şəhərlərdə əhali artır

Sual: Əhali artımının yaratdığı problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)
ərzaq
xammal
təhsil
enerji
ekoloji

Sual: 2000ci ildə Berlində keçirilmiş “Urban-XXI” beynəlxalq konfransda proqnozlaşdırılmışdır: (Çəki: 1)
əhalinin çox hissəsinin aqlomerasiyalarda cəmlənəcəyi
əhalinin çox hissəsinin şəhərlərdə yaşayacağı
əhalinin sayının azalması
əhalinin sağlamlıq problemi
əhalinin təhsil problemi

Sual: Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşması nə adlanır? (Çəki: 1)
aqlomerasiya
miqrasiya
meqapolis
yalançı urbanizasiya
urbanizasiya

Sual: Urbanizasiya prosesi əhali məskunlaşmasına necə təsir edir? (Çəki: 1)
işçi qüvvəsini azaldır
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırır
həyat tərzini formalaşdırır
xəstəliklərin yayılmasına mənfi təsir edir
iqlimə müsbət təsir edir

Sual: Urbanizasiya prosesi ilə demoqrafik artm arasında mütənasiblik necədir? (Çəki: 1)
urbanizasiya sürətlə inkişaf edir
urbanizasiya nisbətən zəifdir
demoqrafik artım yüksəkdir
əhalinin təbii artımı
əhalinin mütləq artımı zəifdir

Sual: Dünya üzrə şəhər əhalisinin ümumi artımının neçə faizi İEOÖ-in payına düşür? (Çəki: 1)
50 %
60 %
80%
20%
30%

Sual: Şəhərlərin inkişafı ilə əlaqədar yaranan problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)

işlə təminat
ərzaqla təminat
sosial səviyyənin pisləşməsi
ətraf mühitə antropogen təsir
təbii mühitin pisləşməsi

Sual: Şəhərlərin özünə məxsus xüsusiyyətinə aid deyil: (Çəki: 1)
biokimyəvi əyalətdir
atmosferin şəffaflığı aşağı olur
su təminatı yüksəkdir
hava normadan artıq qızır
suyun dövranı pozulur

Sual: İri şəhərlərdə ekoloji vəziyyətin gərginliyi nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
əhalinin təbii artımı
əhalinin sıxlığı
əhalinin miqrasiyası
aqlomerasiyası
elmi səviyyənin aşağı olması

Sual: Şəhərlərdə sənaye tullantıları ilə çirklənmənin əsas səbəblərindən biridir: (Çəki: 1)
yaşıllıq zonalarının çox olması
çox sənaye məhsuluistehsal edilməsi
əhalinin tələbatının çox olması
hakim küləklərin istiqaməti və gücünün nəzərə alınmaması
sənayenin xammalla təchizatı

Sual: Bir və ya bir neçə mərkəzi şəhərin ətrafında kiçik qəsəbələrin yerləşməsi nə adlanır? (Çəki: 1)
meqalopolis
urbanizasiya
miqrasiya mərkəzləri
geokimyəvi əyalətlər
aqlomerasiya və ya konurbasiya

Sual: Dünyada şəhərlərin inkişafında hansı proses daha sürətlə inkişaf edir? (Çəki: 1)
meqalopolislər
aqlomerasiyalar
kiçik şəhərlər
iri şəhərlər
nəhəng şəhərlər

Sual: Urbanizasiya səviyyəsi aşağı olan regionlardan şəhər əhalisi 20%-dən az olanları harada yerləşir?
(Çəki: 1)
Asiyada
Afrikada
Latın Amerikasında
Avropada
Cənub-Şərqi Asiyada

Sual: Azərbaycan Respublikasında yürüdülən ekoloji siyasətin əsas məqsədinə daxil deyil: (Çəki: 1)
gələcək nəsillərin ehtiyacının təmin edilməsi
iqtisadi potensialın qorunması
aqrar sənaye kompleksi payının azaldılması
əmək potensialının qorunması

təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə

Sual: Ekoloji siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir: (Çəki: 1)
əhalinin işlə təmin olunması
yeni texnologiyaların mənimsənilməsi
ETT nəaliyyətlərinə yiyələnmək
sağlam ekoloji mühitin yaranması
biri deyil

Sual: Şəhərsalma fəaliyyəti nəyin əsasında təşkil olunur? (Çəki: 1)
əhalinin sayına uyğun
istehsalın həcminə görə
şəhərin yerləşdiyi ərazi əsasında
təbii şəraitə uyğun
mövcud qanunvericilik əsasında

Sual: Şəhər tikintilərinin aparılması zamanı məhdudlaşdırılan sahələrə aid deyil: (Çəki: 1)
əhalinin yaşayış yerləri
mədəni abidələr,şəhərətrafı qoruq zonaları
xüsusi təbii qoruq sahələri
ekoloji təhlükəli zonalar
mürəkkəb təbii iqlim şəraiti sahələri

Sual: Tikinti zonaları növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
yaşayış zonası
ictimai fəaliyyət zonası
istehsalat zonası
əhalinin yerləşmə zonası
xüsusi təyinat zonaları

Sual: İctimai fəaliyyət zonasına daxil deyil: (Çəki: 1)
ticarət
kənd təsərrüfatı
təhsil
elmi-tədqiqat
maliyyə iş mərkəzləri

Sual: Məişət tullantıları obyektləri hansı zonaya aid edilir? (Çəki: 1)
istirahət zonasına
ictimai fəaliyyət zonasına
yaşayış zonalarına
xüsusi təyinat zonasına
istehsalat zonalarına

Sual: İstehsalat zonaları zonasına aid deyil: (Çəki: 1)
kommunal
nəqliyyat
sanitar qoruyucu
mühəndis
təhsil

Sual: Şəhər əhatəsində göstərilən zonaların yerləşdirilməsi hansı təşkilatlar tərəfindən müəyyən edilir?
(Çəki: 1)

respublika icra və yerli idarəetmə orqanları
nazirliklər
dövlət icra komitələri
könüllü əhali qurumları
maliyyə orqanları

Sual: Ümumi çirkləndiricilərin neçə faizi avtomobil nəqliyyatının payına düşür? (Çəki: 1)
10-20%
20-25%
40-50%
30-35%
60-70%

Sual: Smoq hadisəsinin çox yarandığı məkan haradır? (Çəki: 1)
yerin üst hissəsi
şəhər atmosferi
kənd təsərrüfatı regionları
meşə zonası
səhralaşma prosesi

Sual: London smoqu hansı prosesdən yaranır? (Çəki: 1)
atmosferdə müxtəlif maddələrin qarışığından
insan fəaliyyətindən
toz hissəcikləri ilə kimyəvi inqredientlərin qarışığından
elmi-texniki tərəqqinin naaliyyətlərindən
ölkələrin qarşılıqlı inteqrasiyasından

Sual: Alyaska smoqunun yaranma səbəbi nədir? (Çəki: 1)
sənaye müəssisələrinin qəzaya uğramasından
ətraf mühitə antropogen təsirlərdən
təmərküzləşmə prosesinin aktivliyindən
havanın mənfi temperaturu ilə günəş radiasiyasının təsirindən
atmosferdə müxtəlif qazların qarışığından

Sual: Fotokimyəvi smoqun yaranma səbəbi nədir? (Çəki: 1)
bərk maddələrlə kristalların qarşılıqlı təsiri
kimyəvi reaksiya ilə havanın təkrar çirklənməsi
zərərli maddələrin konsentrasiyasından
nəqliyyat vasitələrinin təsirindən
fotokimyəvi smoq əmələ gəlmir

Sual: Fotokimyəvi prosesin getməsi üçün əsas kimyəvi komponent hansıdır? (Çəki: 1)
karbon 4-oksid
sulfat turşusu
nitrat turşusu
azot 2-oksid
dəm qazı

Sual: Smoqların hansı mənfi təsiri vardır? (Çəki: 1)
zəhərli maddələrin atmosferə düşməsinə mane olur
iqlim dəyişmələri yaradır
təbii şərait və sərvətlərin yerləşməsinə təsir edir
kooperativləşmə prosesini ləngidir

ultrabənövşəyi şüaların yer səthinə düşməsinə mane olur

Sual: Şəhərlərdə ekoloji təhlükəsizliyin təminatı və ətraf aləmin mühafizəsinin təşkili üçün respublikanın
regional siyasətinə daxildir: (Çəki: 1)
yeni hövzələrin mənimsənilməsi
qazma işlərinin aparılması
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
ekspertiza işinin təşkili
cərimələrin ödənilməsi

Sual: Ərzaq problemi hansı səbəbdən yaranır? (Çəki: 1)
təminatın lazımi səviyyədə olmaması
əhalinin sayının çox olması
əhali sıxlığının azlığı
dünya torpaqlarının yararsız olması
səhralaşma prosesinin aktivliyi

Sual: Ərzaq probleminin yaranmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)
İEÖ-də torpaq fondunun az olması
kənd təsərrüfatında ekstensivlik
elmin təsərrüfat sahələrində zəif tətbiqi
su resurslarının çatışmamazlığı
İEOÖ-də kənd təsərrüfatının zəif inkişafı

Sual: Əhalinin sağlamlıq problemi hansı mahiyyətə malikdir? (Çəki: 1)
adi problemlər sırasındadır
qlobal xarakterlidir
dövlət siyasətidir
elmi araşdırmadır
ətraf mühitin çirklənməsidir

Sual: Dünyada əhalinin sağlamlıq problemini yaradan səbəblərdən biridir: (Çəki: 1)
iqtisadi inkişafın zəifliyi
çətin müalicə olunan xəstəliklərin artması
həkim personalının olmaması
İEÖ ilə İEOÖ səviyyəsindəki uyğunsuzluq
qidanın çatışmamazlığı

Sual: Ətraf mühit,təbii şərait və sosial mühit,keyfiyyət kriteriyaları nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1)
insan sağlamlığını
mühitin təmizliyini
sosial vəziyyəti
keyfiyyət göstəricilərini
kəmiyyət göstəricilərini

Sual: Əhalinin təbii artımı nədir? (Çəki: 1)
əhalinin mütləq artım
əhalinin yerləşməsi
urbanizasiya prosesi
doğulan əhalinin sayı
doğulanlarla ölənlərin say fərqi
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Sual: Çirklənmədən bitkiçiliyə dəyən zərərə təsir edir: (Çəki: 1)
Məhsulun maya dəyəri;
Torpağın münbitliyi;
Çirkləndirici maddələrin həcmi;
İqlim;
Məhsulun həcmi.

Sual: Meşə təsərrüfatına dəyən zərər asılı deyil: (Çəki: 1)
meşələrdə sanitar kəsmədən;
Meşələrdə ağacların xəstələnməsindən;
Ağacların məhsuldarlığının aşağı düşməsindən;
Meşələrin böyümə sürətindən;
Meşələrin çirklənmə sahəsindən.

Sual: Çirklənmədən bitkiçiliyə dəyən zərər asılıdır: (Çəki: 1)
Məhsulun maya dəyərindən.
Əkin sahələrindən.
Çirklənmə sahəsindən.
Məhsulun daşınma xərcindən.
Torpağın münbitliyindən.

Sual: Heyvandarlığa dəyən zərər asılıdır: (Çəki: 1)
Heyvanlarda məhsulun aşağı düşməsindən.
Otlaq sahələrindən.
Bitkilərin məhsuldarlığından.
Əkin sahələrindən.
Mexanizasiyadan.

Sual: Emprik üsul nədir? (Çəki: 1)
ətraf mühitin mühafizə tədbirləri
təbii resurs potensialıdır
çirklənmədən dəyən zərər hesablanır
ölçü vahididir
iqtisadi göstəricidir

Sual: Meşələrin böyümə sürəti ilə müşə təsərrüfatına dəyən zərər arasında hansı asılılıq var? (Çəki: 1)
meşələrdə sanitar kəsmədən;
Meşələrdə ağacların xəstələnməsindən;
Ağacların məhsuldarlığının aşağı düşməsindən;
asılı olmadığından
Meşələrin çirklənmə sahəsindən

Sual: Çirklənmə ilə bitkiçilik arasında asılılıq nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Məhsulun maya dəyərindən.
Əkin sahələrindən.v
bitkiçiliyə dəyən zərərdən

Məhsulun daşınma xərcindən.
Torpağın münbitliyindən.

Sual: Hansı variantda heyvandarlıq məhsulu aşağı düşür? (Çəki: 1)
zərər dəyəndə
Otlaq sahələrindən.
Bitkilərin məhsuldarlığından.
Əkin sahələrindən.
Mexanizasiyadan.

Sual: Atmosferin çirklənməsindən dəyən zərər asılıdır? (Çəki: 1)
Havanın kimyəvi tərkibindən.
Havanın təzyiqindən.
Havaya atılan zərərli maddələrin həcmindən.
Havanın tərrkibində olan su buxarlarının həcmindən.
Havada olan tozun həmindən.

Sual: Havaya atılan zərərli maddələrin həcmi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
Havanın kimyəvi tərkibindən.
Havanın təzyiqindən.
çirklənməyə dəyən zərərdən
Havanın tərrkibində olan su buxarlarının həcmindən.
Havada olan tozun həmindən.

Sual: MDB ölkələri içərisində uran istehsalı və ixracına görə hansı dövlət fərqlənir? (Çəki: 1)
Ukrayna
Belorus
Azərbaycan
Türkmənistan
RF (Rusiya)
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Sual: İnsanların yaşaması və həyat fəaliyyətinə təsir edən amillərdən biri deyil? (Çəki: 1)
torpaqlardan səmərəli istifadə və onların təkrar istehsal dövriyyəsinə qaytarılması
su itkisini azaltmaq və sulardan səmərəli istifadəyə keçmək
respublikada məhv olmaqda olan bitki və heyvan növlərinin qorunması və artırılması
mövcud olan təbii resursların mənimsənilməsi və təkrar istifadəsi
doğru cavab yoxdur

Sual: Təbii resursların renta metodu necə aparılır? (Çəki: 1)
təbii resursların istifadəsinə çəkilən xərclərə görə aparılır
təbii resursların istifadəsinə görə xərclər və onların istifadəsindən alınan xeyirə görə qiymətləndirilir
ayrıca təbii resurslardan alınan effektə görə qiymətləndirilir
təbii resursların mənimsənilməsinə sərf olunan vəsaitə görə aparılır
təbii reursların istifadə olunma xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilir.

Sual: İqtisadi resurs nəyə deyilir? (Çəki: 1)
ətraf mühitin keyfiyyət normatividir
məhsulun və enerjinin istehsal üsuludur
tullantıların əmələ gəlməsinin texniki azaldılmasıdır
istehsalda bir neçə dəfə şəklini dəyişmiş xammaldır
təbii ehtiyatlardan və enerjidən səmərəli istifadədir.

Sual: Torpağın bərpası üçün təxminən neçə illər lazımdır? (Çəki: 1)
5-10 il
50-80 il
150-500 il
300-1000
2000-4000 il

Sual: Təbii ehtiyatlar anlayışının məzmunu, əhəmiyyəti və təsnifatı haqqında hansı alimlərin xüsusi
tədqiqatları vardır? (Çəki: 1)
Brodskiy A.K., Boqolyubova C.A.
Aslanov N.Q., Bayramov Y.M.
Runov T.Q., Boekova İ.N, Nefedoza T.Q.
Qerasimov İ.P, Sauşkin Y.T., Mints A.M.
Reymers N.F., Zudin E.Q., Serov Q.P.

Sual: Müxtəlif məqsədli istifadə olunan ehtiyatalrda rəqabət xassəli hansı sahələri (sahəni) göstərmək
olar? (Çəki: 1)
kommunal-təsərrüfat sahəsini
əkin sahələrini
geoloji-kəşfiyyat sahələrini
ixtisaslaşdırılmış sahələr
doğru cavab yoxdur

Sual: Okean sularında neçə mlrd. ton biokütlə vardır? (Çəki: 1)
10 mlrd t
20 mlrd t
40 mlrd t
30 mlrd t
50 mlrd t

Sual: Okean suları biokütləsinin neçə mlrd t-u balıqlar və iri dəniz heyvanlarıdır? (Çəki: 1)
3 mlrd t
4 mlrd t
5 mlrd t
2 mlrd t
1,5 mlrd t

Sual: Faydalı qazıntı dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)
ətraf mühitdə baş verən dəyişmələr ( torpaq və bitki deqradasiyası)
təbii-texniki şəraitin, hidroloji rejimin və tektonik rejimin pozulması
tədrici landşaft dəyişiklikləri ( seysmik aktivləşmə və s.)
təbii şəraitdə əmələ gələn mineral və süxurlar (cəmiyyətin müxtəlif tələblərini təmin edən)
otlaq və çəmənliklər, meşə və kolluqlar əkin sahələri.

Sual: Sənaye kondisiyası dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)

sənayenin mineral xammala olan tələbatı
xammal bazasının ölkə üzrə ehtiyatı
kəşfiyyat zamanı faydalı qazıntı yataqlarının sənaye əhəmiyyətli qrupları
mineral xammalın minimal ehtiyatı, faydalı və zərərli komponentlərin istismara xələl gətriməyən
miqdarı
yeni yataqların mənisənilməsi, ümumi geoloji ehtiyatların kəşf olunub istehsal astanasında
dayanması, istehsalın mürəkkəbliyi.

Sual: Mineral reursların istehlakı hər il neçə % artır? (Çəki: 1)
1%
2%
3%
4%
5%

Sual: Dünyanın geoloji kömür ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
10 trln t – 17 trln. t
14,8 trln t – 30 trln. t
17,2 trln t – 22 trln. t
8 trln t -10 trln. t
5,2 trln t – 7 trln. t

Sual: Geoloq alimlərin hesablamalarına görə,neft-qaz yataqları dünyanın neçə mln.kv.km-ni tutur? (Çəki:
1)
40 mln kv.km.
50 mln.kv.km.
62mln.kv.km
77mln.kv.km
83mln.kv.km

Sual: Nəhəng neft hövzələrinin hər birində neft ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)
50 mln. ton
80 mln. ton
100 mln. ton
500 mln. ton
450 mln. ton

Sual: Tullantı suları nəyə deyilir? (Çəki: 1)
yer üzərinə neftin təbii olaraq öz-özünə axması nəticəsində yığılan maye
müxtəlif boru birləşmələrindən,siyirtmə və kipgəclərdən sızan su
yeraltı təbii istilik mənbələri
qaynar sular,buxar və ya buxar-su qarışığı
gil,yağlı maddələr,kimyəvi reagentlər,qazılmış süxurlar ilə çirklənmiş sular.

Sual: Faydalı qazıntıların istismarı və emalı zamanı ətrafa milyonlarla ton bərk tullantı atılmasına
baxmayaraq,onların yalnız neçə %-i istifadə olunur? (Çəki: 1)
4-5%
7-8%
10-12%
14-16%
18-20%

Sual: Uranın potensial ehtiyatı dünya üzrə nə qədərdir? (Çəki: 1)
4 mln.t

6 mln.t
8mln.t
10mln.t
12mln.t

Sual: MDB ölkələri içərisində uran istehsalı və ixracına görə hansı dövlət fərqlənir? (Çəki: 1)
Ukrayna
Belorus
Azərbaycan
Türkmənistan
RF (Rusiya)

Sual: Becərilən torpaq sahələri ümumi torpaq fondunun neçə %-ni təşkil edir? (Çəki: 1)
7%
8%
9%
10%
11%

Sual: Hansı ölkələr daha çox becərilən torpaq sahələrinə malikdir? (Çəki: 1)
Afrika,Braziliya,Yaponiya,Qatar
Avstraliya,Türkmənistan,Anqola
Niderland,Monqolustan,Misir,Əlcəzair
ABŞ,Hindistan,RF,ÇXR,Kanada və s
Fransa,Norveç,Sinqapur,Belçika və s.

Sual: Təbii otlaq və çəmənlik sahələrinə görə hansı ölkə üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)
Avstraliya
Misir
ABŞ
Hindistan
ÇXR

Sual: Yer kürəsinin ümumi su ehtiyatı neçə mln.kub km-dir? (Çəki: 1)
1015 mln.kub km.
1124 mln.kub km.
1271 mln.kub km
1386 mln.kub km
1418 mln kub km

Sual: Ümumi su ehtiyatının neçə %-I Dünya okeanının duzlu sularının payına düşür? (Çəki: 1)
70%
81,2%
96,4%
68%
59,3%

Sual: Şimal meşə qurşağının ən böyük meşə sahələri hansı ölkələrin ərazisindədir? (Çəki: 1)
Afrika.Nepal,Haiti
Əlcazair,Hindistan,Venesuela
RF,Kanada,ABŞ
Fransa,İtaliya,Niderland
ÇXR,Yaponiya,Vyetnam

Sual: Dünya okeanının bioloji resursları bəşəriyyətin heyvan zülalına olan tələbatının neçə %-ni ödəyir?
(Çəki: 1)
8%
10 %
15 %
20 %
25 %

Sual: Dəniz suyunun başlıca resurslarından biri hansı ehtiyatdır? (Çəki: 1)
maqnezium
kükürd
brom
xörək duzu
uran

Sual: Təbii rekreasiya ərazilərinə nələr aid edilir? (Çəki: 1)
yaşıllıq zonaları.qoruqlar,milli parklar
çay sahilləri,çimərliklər, mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
meşə örtüyü,müalicəvi palçıq mənbələri
dəniz,göl sahilləri
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Sual: Azərbaycanın kimya, neft-kimya və neft emalı müəssisələrində xammaldan səmərəli istifadə
edilməməsi və itkilərə yol verilmə əlaqədardır: (Çəki: 1)
texniki təchizatın aşağı səviyyədə olması qurğuların sıradan çıxması
mövcud avadanlıqların bitki və mənəvi cəhətdən amortizasiyaya uğraması
qaz və toztutucu avadanlıqların, qurğuların sıradan çıxması, onların fiziki və mənəvi cəhətdən
amotizasiyaya uğraması
texniki təchizatın aşağı səviyyədə olması, yenidən qurma işləri aparılması üçün lazımi maliyyə
vəsaitinin olmaması, ətraf mühitə normadan artıq zərərli tullantıların atılması
əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməməsi, xammaldan israfçılıqla istifadə olunması, maşın və
avadanlıqların gücündən lazımi səviyyədə istifadə edilməsi

Sual: Sulfat turşusu və bəzi kimyəvi məhsulalr istehsalı zamanı meydana gələn ekoloji problemləri həll
etmək üçün əsas prinsiplər hansılardır? (Çəki: 1)
istehsal sahələrinin genişləndirilməsi, maşın avadanlıqların güclərindən səmərəli istifadə edilməli,
boşdayanma hallarına yol verilməməli
qapalı istehsal texnologiyasından istifadə edilməli qurğu və avadanlıqların gücünü artırılmalı, istehsal
texnologiyasında əsaslı struktur dəyişiklikləri aparılmalı
qurğu və avadanlıqların gücünün artırılması, lazımi maliyyə vəsaitinin ayrılması
istehsal texnologiyasında əsaslı struktur dəyişiklikləri aparmaq, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə
etmək
əmək və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə etmək, istehsal sahələrini genişləndirmək

Sual: Fenol istehsalında tətbiq edilən əsas üsullar hansılardır? (Çəki: 1)

xlorbenzolun oksidləşməsindən, humolin hidrolizindən, benzol turşusunun oksidləşməsindən
xlorbenzolun hidrolizindən, benzol turşusunun oksidləşməsindən, humolun oksidləşməsindən
humolun reduksiyasından, xlorbenzolun hidrolizindən, benzol turşusunun oksidləşməsindən
xlorbenzolun oksidləşməsindən, humolun hidrolizindən, benzol turşusunun hidrolizindən
benzol turşusunun oksidləşməsindən humolun hidrolizindən, xlorbenzolun oksdiləşməsindən

Sual: İES-lərdən atmosferə atılan sulfat anhidridinin ətraf mühitə təsiri aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
bitkilər məhv olur, xəstəliklər artır, tənəffüs çətinləşir
metallar korroziyaya uğrayır nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşir
binaların fasadı dağılır, sənaye müəssisələrinin istehsal gücləri azalır
metallar korroziyaya uğrayır, tikinti qurğuları aşınır, bitkilər məhv olur, xəstəliklər artır
metallar korroziyaya uğrayır, istehsal müəssisələrində əmək məhsuladrlığı artır, biktilər məhv olur.

Sual: Neft hasilatının sabit saxlanılması və artırılması üçün quyularda hansı tədbirlər həyata keçirilir?
(Çəki: 1)
müxtəlif geoloji təşkilatı
müxtəlif geoloji-texniki
müxtəlif geoloji-iqtisadi
müxtəlif iqtisadi-texniki
sanitar-texniki

Sual: Aşağıdakılardan hansı neft məhsulları ilə çirklənmənin xarakterik əlamətləri əks etdirir? (Çəki: 1)
suyun keyfiyyətini pisləşdirməsi, oksigen rejiminə mənfi təsir göstərməsi, suyun üst qatlarının
atmosferlə balanslaşdırılmış əlaqəsini pozması
neftin hasilatı, nəqli, emalı
ətraf mühitin komponentlərini çirkləndirməsi, bütün akvatoriyada səpələnməsi, dib çöküntülərində
toplanması
torpaqda okisgen rejimini pozması, suyun transpirasiayasını çətinləşdirir
sürətli buxarlandırma qabiliyyətinin olması, toksiki maddələrlə zəngin olması, yanacaq kimi istifadə
olunması.

Sual: Energetikanın ekoloji problemlərinin həlli strategiyasının əsas istiqamətləri hansılardır? (Çəki: 1)
tükənən və ekoloji baxımdan daha təmiz enerji mənbələrinin rolunu artırmaq
bərpa olunan ekoloji baxımdan daha təmiz enerji mənbələrinin rolnun artırmaq
az tullantılı və tullantısız texnologiyanı daha da genşiləndirmək
ənənəvi enerji mənbələrindən daha səmərəli istifadə etmək
energetika sənayesinin bütün müəssisələrində modernləşdirmə aparmaq.

Sual: Günəş enerjisindən istifadənin mənfi cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)
maliyyə vəsaiti və işçi qüvvəsi tələb edir
ərazinin relyefi əhəmiyyətli rol oynayır
iqtisadi cəhətdən baha başa gəlir
günəş akkumlyatorları geniş ərazi tutur, fiziki-coğrafi amillərdən asılıdır
maya dəyəri baha başa gəlir, çox əməktutumludur.

Sual: Aşağıdakılardan hansında tikinti materialları müəssisələrində tulılantıların azalan sırası verilmişdir?
(Çəki: 1)
toz və asılı maddələr, kükürd anhidridi, formaldehid
karbon qazı, azot oksidi, toz və asılı maddələr
toz və asılı maddələr, karbon qazı, kükrd anhidridi, azot oksidi, hidorgen sulfid
azot oksidi, karbon qazı, kükürd anhidridi, hidrogen sulfid
hidorgen sulfid, toz və asılı maddələr, karbon qazı kükürd anhidridi

Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı qara metallurgiya şlamlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini əks
etdirir? (Çəki: 1)
yeni yataqlar axtarılır, küllü miqdarda vəsait qoyulur, ətraf mühit çirkləndirilir
yeni yataqlar axtarılmır, maliyyə vəsaiti artmır, ətraf mühit çirkləndirilmir
yeni yataqlar axtarılmır, külli miqdarda maliyyə vəsaitinə qənaət edilir, ətraf mühit çirklənmir
daşınma xərcləri artır, xeyli işçi qüvvəsi tələb olunur
nəqliyyat şəbəkəsi genişləndirilir, əmək ehiyatları ixtisar edilir, məhsulun maya dəyəri aşağı düşür.

Sual: Mineral güübrələrdən istfadənin mənfi cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)
torpağın su rejimini pozur, eroziyanı gücləndirir
mineral maddələrin balansını və hava rejimini pozur
torpağın strukturunu pisləşdirir
torpağın mexaniki tərkibini pozur, qida elementlərinin balansı pozulur
torpağın deqradasiyasına gətirib çıxardır, təbii münbitlik süni münbitliklə əvəz olunur.

Sual: Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühiti normadan artıq çirkləndirilməsinin qarşısını almaq üçün tələb
olunur: (Çəki: 1)
yanacağın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, texniki normativlərə cavab verməyən avtomobillərin
istismarının və ölkəyə idxalının qarşısını almaq
istehsal ilindən asılı olmayaraq bütün avtomobillərin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq
avtomobil yollarının yeniləşdirmək
benzin mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin sayının artırmaq
aşağı gücə malik avtomobil mühərriklərindən istifadə etmək.

Sual: Kənd təsərrüfatında suyun itkisi səbəb olur: (Çəki: 1)
suvarma kanalları boyu torpaqların suvarılmasına
suvarma kanalları boyu yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına
torpaqların şoranlaşmasına və onların sahəsinin daim artmasına
yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına, torpaqların şoranlaşmasına və bataqlıqlaşmasına məhsul
itkisinə
məhsul artımına, bütün torpaqların suvarılmasına, otlaqların genişlənməsinə.

Sual: Hansı qurğular tullantı qazlarını zəhərli qazlardan tamamilə təmizləməyə imkan verir? (Çəki: 1)
bioloji təmizləmə qurğuları
mexaniki təmizləmə qurğuları
katalitik təmizləmə qurğuları
detanator təmizləmə qurğuları
quru təmizləmə qurğuları.

Sual: Atmosferdə rütubətliliyin səviyyəsinin artması ilə nəticələnir? (Çəki: 1)
karbon qazının miqdarının artması
kükürd anhidridinin artması ilə
ağır metalların artması ilə
radioaktiv tozların artması ilə
kükürd turşusunun həcminin artması ilə.

Sual: Aşağıdakılardan hansı neft hasilatı rayonlarında bikti örtüyünə təsir faktorları hesab edilir? (Çəki: 1)
xam neft, minerallaşmış sular, metal qırıntıları
xam neft, minerallaşmış sular, müxtəlif tərkibli qazma məhsulları
minerallaşmış sular, müxtəlif tərkibli qazma məhsulları, tikinti məhsulları
müxtəlif tərkibli qazma məhsulları, metal qırıntıları
xam neft, məişət tullantıları.

Sual: Zərərli tullantıların ətraf mühitə təsirinin norma səviyyəsindən artıq olmaması, xammal və
materialların bir hissəsinin müxtəlif səbəblər üzündən tullantılara çevrilməsi və uzun müddət saxlanılmağa,
yaxud basdırılmağa yönəldilməsi aşağıdakılardan hansının xüsusiyyətlərinə aiddir? (Çəki: 1)
aztullantılı texnologiya
tullantısız texnologiya
geokimyəvi texnologiya
biokimyəvi texnologiya
biotexnologiya

Sual: 4,5 kq toz, 2,7 kq kükürd qazı, 01-0,6 kq marqans aşağıdakı sənaye məhsul¬larından hansının bir
tonunun əldə edilməsi zamanı atmosferə atılır? (Çəki: 1)
1 ton alüminiumun
1 ton misin
1 ton plastik kütlənin
1 ton çuqunun
1 ton mineral gübrənin

Sual: Sudan istifadə qiymətlərinin, onun sosial qiymətindən çox aşağı olması kənd təsərrüfatının hansı
sahəsində sudan qeyri səmərəli istifadəyə gətirib çıxarır? (Çəki: 1)
əkinçilikdə
üzümçülükdə
meyvəçilikdə
heyvandarlıqda
qoyunçuluqda

Sual: Tədrici landşaft dəyişiklikləri eksogen geoloji proseslərin aktivləşməsi hansı sənaye sahəsinin ətraf
mühitdə yaratdığı problemlərdəndir? (Çəki: 1)
maşınqayırma
dağ-mədən
kimya
meşə-kimya
yüngül

Sual: Nəqliyyat vasitələrindən ayrılan tullantı qazların tərkibində hansı birləşmələr olur? (Çəki: 1)
dəmir, kalsium, manqan oksidləri
gümüş oksidləri
dəmir, civə, kalsium oksidləri
üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, su buxarı
karbon, kükürd, azot oksidləri və üzvi birləşmələr

Sual: Neft-qaz quyularının qazılması zamanı yaranan ekoloji problemlər: (Çəki: 1)
dəniz suyunun şəffalığı və torpağın keyfiyyəti dəyişir
dəniz suyunun rəngi, torpağın örtüyü dəyişir
balıqların sayı artır, bitki aləmi genişlənir
gilli məhlul, neftli su dənizi və torpağı çirkləndirir
torpaqda və suda mikroorqanizmlər məhv olurlar

Sual: Dağ-mədən sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər: (Çəki: 1)
su hövzələri, suyun səviyyəsi qalxır
suyun səviyyəsi aşağı düşür, smoq əmələ gəlir
atmosfer və hidrosfer çirklənir, torpaqda sürüşmələr və uçqunlar baş verir
duman yaranır, buludlarən vəziyyəti dəyişir
rütubət çoxalır, görmə qabiliyyəti azalır
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Sual: Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır? (Çəki: 1)
ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxsdir.
ekoloji auditor ekoloji monitorinq həyata keçirən hüquqi şəxsdir.
ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyə əsasən ekoloji auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna malik
olan hüquqi və ya fiziki şəxsdir.
ekoloji auditor ekoloji bazarı tənzimləyən şəxsdir.
ekoloji auditor ekoloji prosesi idarə edən şəxsdir.

Sual: Ekoloji menecment nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyətin idarə olunmasını özündə birləşdirən bir sahədir;
təbii resurslardan istifadədə ekoloji-iqtisadi problemlərin idarə olunmasını öyrənən elm sahəsidir;
təsərrüfatın inkişafını və planlaşdırılmasını təmin edən sahədir;
təbiətdən istfadə tədbirlərinin uçotu və nəzarətini təmin edən elm sahəsidir.
faydalı qazıntıların hasilatı, emalı və istifadəsini təmin edən sahədir.

Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasına aid deyil: (Çəki: 1)
ekoloji menecmentin prinsipi;
texnoloji, sosial ,innovasiya prosesi;
ekoloji menecmentin təşkili;
ekoloji menecmentin funksional həcmi;
elmin metodologiyası və rolu.

Sual: Ekoloji menecmentin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)
qiymətləndirmə, təhlil;
ektrapolyasiya, kartoqrafik;
balans, nəzarət, uçot və audit;
planlaşdırma, proqnozlaşdırma və monitorinq;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Ekoloji menecmentin əsasına aid deyil: (Çəki: 1)
ekoloji balans və nəzarət;
ekoloji uçot və audit;
ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə olunması;
ekoloji planlaşdırma və proqnozlaşdırma;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Ekoloji menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır: 1. Təbiətdən istifadə tədbirlərinin uçotu və nəzarət;
2. Planlaşma və tənzimlənmə; 3. Balanslaşdırma və nizamlama; 4. Təşkilatlanma və motivləşmə; 5.
Səmərəlilik və təhlükəsizlik. (Çəki: 1)
1, 2, 4;
2, 3, 5;
3, 4, 5;
1, 4, 5;
2, 4, 5.

Sual: Ekoloji menecmentin vəzifələri:1. Müəssisənin yaşıl imicinin yaradılması; 2. Təhlükəsiz istehsal
prosesinin təşkili; 3. İstehsalın təkmilləşdirilməsi; 4. Ekoloji öhdəlik və siyasətin təşkili; 5. Ekoloji
planlaşdırma və proqnozlaşdırma. (Çəki: 1)
2, 4, 5;
1, 2, 3;
2, 3, 4;
3, 4, 5;
1, 4, 5.

Sual: Ekoloji menecmentin prinsipləri aşağıdakılardır: 1. Məqsədyönlülük; 2. Təfəkkürə əsaslanma; 3.
İqtisadi təhlil; 4. Səmərəlilik; 5. Ardıcıllıq. (Çəki: 1)
1, 3, 5;
2, 4, 5;
1, 2, 5;
3, 4, 5;
1, 2, 3.

Sual: Ekoloji menecment sisteminin elementləri: 1. Fəaliyyətin auditi və nəzarət; 2. Ekoloji siyasət; 3.
Fəaliyyətin təşkili və reallaşdırması; 4. Təbiətdən istifadənin planlaşdırılması; 5. Ekoloji subsidiyalar. (Çəki:
1)
1, 2, 3;
3, 4, 5;
2, 3, 4;
1, 4, 5;
1, 3, 5.

Sual: Ekoloji menecmentin inkişaf amillərindən deyil: 1. Ekoloji subsidiyalar; 2. Ekoloji şəraitin monitorinqi;
3. Ekoloji təsir və resursların mövcudluğu; 4. Ekoloji ödənişlər; 5. Ekoloji cərimələr. (Çəki: 1)
2, 4, 5;
1, 3, 5;
3, 4, 5;
1, 2, 4;
1, 4, 5.

Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasında mühüm rol oynayan funksiya: (Çəki: 1)
təhlükəsizlikdir;
yerləşdirmədir;
idarəetmədir;
tullantıların utilizasiyasıdır;
səmərəlilikdir.

Sual: Ekoloji menecmentin prinsiplərindən deyil: (Çəki: 1)
təfəkkürə əsaslanma;
uzaqgörənlik;
məqsədyönlülük;
ardıcıllıq;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Ekoloji menecmentdə işçi heyətinin idarə olunması yollarından deyil: (Çəki: 1)
işçilərin attestasiyası;
işçilərin məlumatlandırılması;
işçilərin motivizasiya edilməsi;
işçilərin ekoloji maarifləndirilməsi;
işçilərin fövqəladə vəziyyətdə fəaliyyətə hazırlanması.

Sual: Ekoloji menеcmentin funksiyalarından biri aşağıdakıdır: (Çəki: 1)
balanslaşdırma;
planlaşdırma;
ekoloji öhdəlik;
ekoloji siyasət;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Menecmentdə ekoloji fəaliyyətin təşkilinə aid deyil: (Çəki: 1)
vəzifə öhdəliklərinin və məsuliyyətin bölgüsü;
idarəetmə prosedurlarının hazırlanması;
tələblərin müəyyənləşməsi və daxili sənədləşmənin hazırlanıb tətbiqi;
ekoloji fəaliyyətin planlaşdırılmasına maraqlı tərəf və şəxslərin cəlbi;
xüsusi səlahiyyətli məsul şəxs və bölmələrin müəyyənləşdirilməsi.

Sual: Ekoloji menecmentin inkişaf amillərinə daxildir: (Çəki: 1)
ekoloji ödənişlər;
ekoloji yönümlü subsidiyalar;
ekoloji mühitə kompleks təsir;
ekoloji şəraitin monitorinqi, təsir və resursların mövcudluğu;
ekoloji planlaşdırma və prqnozlaşdırma.

Sual: “Auditor” sözünün latınca mənası nədir? (Çəki: 1)
yoxlayıcı
dinləyici
əks etdirən
izah edən
məruzəçi

Sual: “Auditor xidməti haqqında” AR – nın Qanununda auditor yoxlamasının hansı növləri göstərilir? (Çəki:
1)
adi və mürəkkəb
müxtəlif xidmətlər
uçot və yoxlama
məcburi və könülü
növləri yoxdur

Sual: Ekoloji auditin predmetinə aiddir: (Çəki: 1)
kommersiya işlərinin təşkili
auditor yoxlaması
müqavilələrin hazırlanması
lisenziyaların verilməsi
ekoloji siyasətin hazırlanması

Sual: 1995-ci il iyunun 20-də Azərbaycan Respublikasının hansı qanunu qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)
1994-cü il iyunun 10-da.
1996-cı il sentyabrın 5- də.
auditor xidməti haqqında
1997-ci il fevralın 28-də.
1995-ci il mayın 4-də

Sual: Təbii mühitin fiziki halının qiymətləndirilməsi auditin hansı fəaliyyətinə uyğun deyil: (Çəki: 1)
ekoloji siyasətin hazırlanması.
təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması.

təbiəti mühafizənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi.
ekoloji auditin predmetinə
ekoiqtisadi, ekohüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühitin mühafizə qanunvericiliyinin gözlənilməsi.

Sual: Təbiəti mühafizə tədbir və proqramları üçün maliyyə resurslarını səfərbər hansı auditor vəzifəsi ilə
uyğundur? (Çəki: 1)
auditor vəzifsinə uyğun deyil
auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tələblərinə riayət etmək.
auditor yoxlamasını və məsləhət xidmətlərini keyfiyyətlə həyata keçirmək.
məlumatların məxvi saxlanması.
sənədlərin qorunub saxlanması.

Sual: Eko-iqtisadi,eko-hüquqi sahələrdə təbiəti və ətraf mühiti mühafizə sahəsində qanunvericiliyin
gözlənilməsi auditin hansı funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)
ekoloji audit proqramının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması.
ekoloji auditin predmetinə.
istehsal sahələrinin təşkil olunması.
sifarişçi ilə müqavilə bağlanması.
audit aparan qrurun formalaşması

Sual: Nəzarət obyekti üçün informasiya modelinin seçilməsi ekoloji auditin hansı fəaliyyətinə aiddir? (Çəki:
1)
dəyən zərərin aradan qaldırılması üzrə təkliflərin hazırlanması.
ekoloji auditorun vəzifəsinə uyğun deyil
ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyələrin verilməsi.
audit keçirən müəssisə və regionda istifadə olunan təhlükəli predmetlərdən istifadənin azaldılması.
müəssisədə vəziyyətin təhlili.

Sual: Sifarişçinin lazım olan sənədləri təqdim etmədikdə yoxlamadan imtina etmək auditorun hansı
fəaliyyətinə aiddir? (Çəki: 1)
auditorun vəzifəsinə
ekoloji auditorun hüquqlarına
auditorun səlahiyyətinə
ekoloji auditorun işinə
fəaliyyətə uyğun deyil

Sual: Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir: (Çəki: 1)
yerli hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr.
ekoloji fondlar.
ekoloji banklar.
səhiyyə müəssisələri
kommersiya bankları.

Sual: Sosial müdafiə təşkilatlarının ekoloji auditdə iştirak etmələrinə yardım göstərən təşkilatlar hansıdır?
(Çəki: 1)
dövlət idarələri.
transmilli korporasiyalar
regionlar
bələdiyyələr
ekoloji audit aparılmır

Sual: Audit sahəsində güclü qanunvericilik sistemi olan ölkə hansıdır? (Çəki: 1)
Fransa.
İspaniya

B.Britaniya
Yaponiya
B.Britaniya

Sual: Proqram planlaşdırılması ekoloji auditin əsas mərhələsinə daxil olmasının səbəbi: (Çəki: 1)
zərurət yarandıqda ekoloji audit proqramına əlavə mütəxəsislərin cəlb edilməsi.
ekoloji audit proqramının nəticələri ilə bağlı konkret təklif və tövsiyyələrin hazırlanması.
proqram məlumatların təklifi.
ekoloji auditin əsas mərhələsinə daxil deyil
proqram materiallarının reallaşması ilə bağlı planın tərtib olunması və onun icrasına nəzarət edilməsi.

Sual: Təbii resurslardan istifadədə ekoloji-iqtisadi problemlərin idarə olunmasını öyrənən elm sahədir
(Çəki: 1)
cəmiyyətin idarə olunmasını özündə birləşdirən bir sahədir;
ekoloji menecmentdir;
təsərrüfatın inkişafını və planlaşdırılmasını təmin edən sahədir;
təbiətdən istfadə tədbirlərinin uçotu və nəzarətini təmin edən elm sahəsidir.
faydalı qazıntıların hasilatı, emalı və istifadəsini təmin edən sahədir.

Sual: Balanslaşdırma ekoloji menecmentin hansı funksiyasına uyğundur? (Çəki: 1)
ekoloji marketinq;
planlaşdırma ;
tənzimlənmə;
uçot və nəzarət;
funksiyasına uyğun deyil

Sual: Balans, nəzarət, uçot və audit hansı funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)
qiymətləndirmə, təhlil;
ektrapolyasiya, kartoqrafik;
ekoloji menecmentin əsasıdır;
planlaşdırma, proqnozlaşdırma və monitorinq;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Dövlət ekoloji ekspertizası kim tərəfindən maliyyələşir? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi və sifarişi
Dövlət bankı
sifariş verən müəssisə və bank
əhalinin könüllü vəsaiti
maliyyələşmə aparılmır

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı müəssisənin ekoloji pasportuna aid edilmir? (Çəki: 1)
Müəssisədə istifadə olunan texnologiyalar haqda məlumat.
İstifadə olunan vəasitlərin keyfiyyət və kəmiyyət xarakteri.
İstehsal olunan məhsulun kəmiyyət xarakteri.
Həlli vacib olan ekoloji problemlər haqqında məlumat.
İstehsal tullantılarının kəmiyyət və keyfiyyət xarakteri.

Sual: İctimai ekoloji ekspertiza nədir ? (Çəki: 1)
ictimaiyyətin istəyi ilə yaranmış dövlət strukturudur
ictimaiyyətin istəyi ilə yaranmış qeyri-dövlət strukturudur
əhalinin özfəaliyyətidir
dövlət qanunlarını icra edən orqandır
ekspertizaya daxil deyildir

Sual: Sənaye müəssisələrinin ekoloji pasportu nədir? (Çəki: 1)
ünvanı göstərən sənəddir
normativ – texniki sənəddir
tullantıların xarakterini göstərir
təbii şəraiti göstərən sənəddir
sənəd hesab edilmir

Sual: Ətraf mühitin ekspertizası hansı hallarda keçirilməlidir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatda böhran baş verdikdə.
iqtisadiyyatda böhran baş verdikdə.
milli valyuta dəyərini itirdikdə.
təsərrüfat, layihə və planları reallaşdırmaqdan əvvəl.
ekoloji fəlakət baş verdikdə.

Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji pasportda öz əksini tapmamışdır? (Çəki: 1)
müəssisə haqqında ümumi məlumat və istifadə olunan texnologiya.
ətraf mühitə səmərəli təsir etmək üçün təklif və tövsiyyələr.
istifadə olunan ehtiyatın kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri.
əsas məhsullar istehsalının texnoloji sxemi, havaya atılan tullantıların təmizlənmə sxemləri.
çirkab sularının təmizlənmə mexanizmi, tullantıların keyfiyyət və kəmiyət göstəriciləri.

Sual: Ekoloji ekspertiza dedikdə nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir.
siyasi və iqtisadi xarakterli tədbirlər sistemidir.
hüquqi və mənəvi xarakterli tədbirlər sistemidir.
siyasi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir.
iqtisadi və hüquqi xarakterli tədbirlər sistemidir.

Sual: Ekoloji pasport hansı müddətdə etibarlıdır? (Çəki: 1)
2 il müddətinə.
1 il müddətinə
3 il müddətinə
5 il müddətinə
6 ay müddətinə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ekoloji ekspertizanın mexanizminə daxil deyil? (Çəki: 1)
kompleks elmi-tədqiqat işlərindən ibarət təsərrüfat layihələrinin ekoloji ekspertizası.
meşənin kəsilməsi üçün nəzərdə tutulan sahənin seçilməsi.
dövlət ekoloji tələb və normativlərin yerinə yetirildiyi halda istismarına icazənin verilməsi.
modernləşdirmə məqsədi ilə fəaliyyət göstərən müəssisələrin ekoloji ekspertizası.
istehsal olunan və xaricdən gətirilən yeni texnika texnologiya material və maddələrin ekoloji
ekspertizası.
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Sual: Ekoloji risk anlayışı necə başa düşülür? (Çəki: 1)
təbiətin özü-özünü tarazlaya bilməsi halı
təbiətdə antropogen təsirlərin artması
insanın düşünmədən riskə girməsi
qabaqcadan qarşısı alına bilməyən ekoloji hadisələrin əmələgəlmə halıdır
bilərəkdən ətraf mühitə antropogen təsir etməklə.

Sual: Texnogen (və ya antropogen) amillər nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
müəssisənin normal fəaliyyəti ilə əlaqədardır
torpaq sahələrinin eroziyası ilə əlaqədardır
insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədardır
təbii resurslardan istifadə ilə əlaqədardır
müəssisənin qəza şəraiti ilə əlaqədardır.

Sual: Hərbi amillər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
dövlətin hərbi sənaye kompleksi başa düşülür
hərbi sənayedə baş verən iğtişaşlarla
hərbi avadanlıqların daşınması ilə
hərbi sənaye kompleksinin fəaliyyəti ilə
hərbi silahların istehsalı və istismar ilə

Sual: Rusiyada neçə faiz ərazi seysmik cəhətdən qorxuludur? (Çəki: 1)
5% ərazi qorxuludur
10% ərazi qorxuludur
15% ərazi qorxuludur
20% ərazi qorxuludur
25% ərazi qorxuludur.

Sual: Məqbul risk anlayışına necə baxılır? (Çəki: 1)
ekoloji riskin müəyyənləşdirilməsi kimi
sosial şəraitin qiymətləndirilməsi kimi
təhlükə amilıərin risk səviyyəsi kimi
əhalinin təhlükəsizlik konsepsiyası ilə
təhlükənin risk səviyyəsindən çox olması ilə.

Sual: Riskin 1-ci mərhələsi nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
riskin xaraktersitikası və təhlükənin dərəcəsi ilə
riskin xarakterinin təyini və təhlükənin azaldılması ilə
riskin xarakterinin və təhlükəsinin qiymətləndirilməsi ilə
riskdə dəyən zərərin ödənilməsi ilə
riskin miqyasının təyin edilməsi ilə.

Sual: Riskin 2-ci mərhələsi nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
riskin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə
riskin məqbulluq dərəcəsinin müəyyənləşməsi ilə
bir sıra sosial amilləri ilə
bir sıra iqtisadi amilləri ilə
bir sıra sağlamlıq mailləri liə

Sual: Riskin 3-cü mərhələsi nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
riskin tam mqəbulluğu ilə
riskin qismən məqbulluğu ilə
riskin tamamilə qeyri-məqbulluğu ilə
nizamlayıcı qərarların qəbul edilməsi ilə

nəzarət mütənasibliyinin təyini ilə

Sual: Riskin 4-cü mərhələsi nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
riskdə növlərin seçilməsi ilə
nizamlayıcı qərarın seçilməsi ilə
riskin nəzarət səviyyəsi ilə
riskin nəzarət mütənasibliyi ilə
riskli tərbirlərin aparılması ilə

Sual: Qabaqcadan qarşısı alına bilməyən ekoloji hadisələrin əmələ gəlməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
ekoloji risk
iqtisadi risk
sosial risk
əmək riski
maddi risk

Sual: Müəssisədə istifadə olunan resurslar və onların ətraf mühitə təsiri hansı texniki-normativ sənəddə
göstərilir? (Çəki: 1)
şəhər pasportunda
vətəndaş pasportunda
avadanlıqların pasportunda
ekoloji pasportunda
dəzgahların pasportunda

Sual: Bir qəzada həlak olmuş insanların sayı ilə bu qəzanın ehtimalı arasındakı nisbəti riskin hansı
kateqoriyasıdır? (Çəki: 1)
Fərdi risk
Sosial risk
Məqbul risk
Sıfır və məqbul risk
Ekoloji risk

Sual: Faktiki və mümkün ola bilən sosial və iqtisadi zərər ekoloji riskin hansı göstəricisidir? (Çəki: 1)
İtki göstəricisidir
Sosial zərər göstəricisidir
Sosial – iqtisadi ziyan göstəricisidir
İqtisadi ziyan göstəricisidir
Ekoloji ziyan göstəricisidir

Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı ekoloji riskin əsas kəmiyyət göstəricilərinə aid deyil? (Çəki: 1)
İtki termini
Sosial zərər
Sosial-iqtisadi ziyan
İqtisadi ziyan
Ətraf mühitin qorunması

Sual: Ekoloji riskin göstəricisinə daxil deyil: (Çəki: 1)
itkinin miqdarı
təhlükəli amillərin yaranması ehtimalı
itkinin miqdarının qeyri-müəyyənliyi
itkinin yaranması ehtimalının qeyri-müəyyənliyi
itkinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri
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Sual: Məhdud inkişaf nəzəriyyəsinin irəli sürülməsinin əsas səbəbi: (Çəki: 1)
qlobal çirklənmə
resurslardan istifadənin artması
meşələrin qırılması
torpaqların məhdudluğu
ekoloji tədbirlərə maliyyə resurslarının daha çox artması

Sual: Havanın temperaturunun artmasının əsas səbəbi: (Çəki: 1)
Ozon qatının azalması
havada oksigenin artması
havada karbon qazının artması
havada azot qazının artması
havada təsirsiz qazların artması

Sual: 1995-ci ildə baş verən quraqlıq ən çox hansı regionları əhatə etmişdir ? (Çəki: 1)
Qərbi Avropa,Şimali Amerika və Asiyanı
Şərqi Avropanı və Afrikanı
Şərqi Asiyanı və Avropanı
Cənubi Amerikanı və Avstraliyanı
Cənubi Asiyanı və Şərqi Afrikanı

Sual: Radioaktiv çirklənmənin əsas mənbəyi: (Çəki: 1)
AES-nın tikilməsi
sunami hadisəsi
nüvə sınaqları
İES-də olan qəzalar
kimya sənayesinin inkişafı

Sual: “Yaşıllar” partiyasının əsas siyasi prinsiplərindən biri: (Çəki: 1)
ekoloji etika və mədəniyyətin təbliği
AES-nın tikintisini dayandırmaq
kimya sənayesinin inkişaf sürətini azaltmaq
əhali artımını məhdudlaşdırmaq
BMT-nin fəaliyyətini artırmaq

Sual: Strateji məqsədlər üçün hansı səviyyəli siyasətdən istifadə edilir? (Çəki: 1)
beynəlxalq və regional
regional və lokal
milli və lokal
milli və regional
lokal və regional

Sual: Ekoloji lisenziya,vergi və ekoloji investisiya hansı siyasətə daxildir? (Çəki: 1)
regional
fiksal

lokal
qeyri fiksal
makroregional

Sual: Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin hüquqi təminatı,ekoloji normativlər,ekoloji təhsil hansı siyasətə aiddir?
(Çəki: 1)
milli
lokal
fiksal
regional
qeyri fiksal

Sual: Kosmik tədqiqatlar və müşahidələr əsasən hansı dövlətlərə məxsusdur? (Çəki: 1)
Almaniya,Rusiya,ABŞ
Rusiya,Fransa,Yaponiya,ABŞ
Rusiya,Yaponiya,ABŞ,Hindistan,Çin
Çin,Koreya,Hindistan
Çin,Yaponiya,Braziliya,İngiltərə

Sual: XXI əsrdə əsasən hansı sistem formalaşmaqdadır? (Çəki: 1)
Kosmos-yer
yer-kosmos
cəmiyyət-təbiət-kosmos
bəşəriyyət-yer-kosmos
yer-ekologiya-kosmos

Sual: “Təbiətin qorunmasının Ümumdünya strategiyası” sənədi neçənci ildə və hansı təşkilat tərəfindən
qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)
ATƏT-1975
OPEK-1982
YUNEP-1980
ÜST-1985
YUNEP-1995

Sual: 1989-cu ildə Londonda dünyanın 120 dövləti hansı qazın istehsalının dayandırılması barədə
müqavilə bağlanmışdır? (Çəki: 1)
karbon
dəm qazının
hidrogen
freon
oksigen

Sual: İqlimin istiləşməsinə dair Bonda (Almaniya) konfrans nə vaxt və neçə dövlət iştirak etmişdir? (Çəki:
1)
1961-120
1973-145
2001-178
1990-140
2005-162

Sual: Ekoloji hüququn mənbəyini göstərin: (Çəki: 1)
ekoloji cinayət
hüquqi tənzimləmə
su məcəlləsi

hüquqi metodlar
hüquqi şəxslər

Sual: Yeni sivilizasiya dövründə “Geoekoinformatika”-nın əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
Təbiətdən istifadənin haqqında informasiya
iqlim haqqında informatikanın formalaşması
ekoloji tədqiqatların informasiyasını əhaliyə çatdırılması
biosfer haqqında informatika
təbiətdən istifadəni artırmaq və təbii mühitin vəziyyətinə nəzarət məqsədilə biosfer və ekoloji
tədqiqatların informasiya təminatı

Sual: A.Kommonun sosial iqtisadi qanunlarının ardıcıllığını müəyyən edin: (Çəki: 1)
hər şey hər şeylə bağlıdır
təbiətin ümumi qanunauyğunluğuna tabedir
prinsiplərə əvəzsiz təsir olmur
təbiətdə əvəzsiz təsir olmur
istehsalın xammala istehlaka uyğundur

Sual: “Qlobal fikirləşib,lokal hərəkət etmək lazımdır” funksiyası hansı sahəyə daxildir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
BMT-nin bəyamnaməsi
”Rio-92” konfransı
Sosial ekologiya
ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanun

Sual: Yeni sivilizasiya şəraitində sosial ekologiyanın əsas prinsiplərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
hər şey təbiət üçün
iqtisadiyyat təbiətə əsaslanır
cəmiyyətlə biosintez birləşməlidir
cəmiyyətin istənilən dəyişdirici fəaliyyəti ekoloji proqnoza əsaslanmalıdır
sivilizasiyanın davamlı inkişafı yalnız texnikadan asılıdır

Sual: “Cəmiyyət öz inkişafında biosintez təzahürlərinin imkanlarını nəzərə almalıdır” funksiyası
ekologiyanın hansı sahəsinə aiddir? (Çəki: 1)
insan ekologiyası
kənd təsərrüfatı ekologiyası
tibbi ekologiya
sənaye ekologiyası
sosial ekologiya

BÖLMƏ: 1402
Ad

1402

Suallardan

24

Maksimal faiz

24

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Azərbaycanda ekoloji problemləri yaradan təbii endogen proseslər: (Çəki: 1)
radioaktiv elementlərin parçalanması;
aşınmalar;
sürüşmələr;

palçıq vulkanları və zəlzələlər;
tektonik proseslər və eroziya.

Sual: Azərbaycanda ətraf mühitin başlıca çirklənmə mənbələrindən biridir: (Çəki: 1)
yüngül sənaye;
yeyinti sənayesi;
neft sənayesi
tikiş-trikotaj istehsalı;
su nəqliyyatı.

Sual: Azərbaycanda atmosferin çirklənmə səbəblərindən deyil: (Çəki: 1)
köhnəlmiş texnologiyalar;
köhnə avtomobillər;
təmizləyici qurğuların zəif tətbiqi;
ekoloji normaların nəzərə alınmaması;
qaz-toz tutucu qurğuların geniş tətbiqi

Sual: Azərbaycanın təbii su mənbələrinin çirklənmə amillərindən deyil: (Çəki: 1)
sənayenin inkişafı;
kənd təsərrüfatının inkişafı;
kommunal-məişət çirkabları;
şəhərlərin inkişafı;
təmizləyici qurğuların azlığı;

Sual: Azərbaycan tranzit çaylarının çirklənmə səbəbləri: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatının inkişafı;
qonşu ölkələrin sənaye və məişət çirkabları;
qonşu ölkələrdə sulardan səmərəsiz istifadə;
qonşu ölkələrdə təmizləyici qurbulardan səmərəli istifadə;
doğru cavab yoxdur;

Sual: Araz çayı ən çox çirklənir? (Çəki: 1)
neft məhsulları ilə;
üzvü birləşmələrlə;
mikroelementlərlə;
mis və molibdenlə ;
civə və arsenlə;

Sual: Kür çayı daha çox çirklənir? (Çəki: 1)
səthi aktiv maddələrlə;
kimyəvi aktiv maddələrlə;
neft məhsulları və üzvü birləşmələrlə;
radioaktiv tullantılarla;
suvarmadan qayıdan sularla;

Sual: Oxçuçayın başlıca çirkləndiriciləri hansılardır? (Çəki: 1)
neft məhsulları;
radioaktiv tullantılar;
makroelementlər;
mis və molibden ;
civə və qurğuşun;

Sual: Xəzər daha çox çirklənmişdir? (Çəki: 1)

məişət çikab suları ilə;
metallurgiya sənaye çirkab suları ilə;
karbohidrogenlərlə;
duzlar və turşularla ;
mikroelementlərlə;

Sual: Xəzərin səviyyə tərəddüdünün başlıca səbəbləri: (Çəki: 1)
çirklənmə;
zəlzələlər;
sürüşmələr;
iqlim və tektonik proseslər ;
tektonik proseslər və çirklənmə;

Sual: Xəzərin ən çox çirklənmiş sahələri: (Çəki: 1)
Çilov və Qum adaları;
Bakı buxtası və Neft daşları;
Sumqayıt və Lənkəran sahilləri;
Bakı və Xaçmaz sahilləri;
Neft daşları və Neftçala sahilləri;

Sual: Azərbaycan torpaqlarına intensiv antropogen təsir səbəb olmuşdur: (Çəki: 1)
torpağın məhsuldarlığının artmasına ;
bitkilərin növ tərkibinin dəyişməsinə ;
torpaq örtüyünün zədələnməsi və çirklənməsinə;
torpağın mexaniki tərkibinin dəyişməsinə;
torpağın humus qatının optimallaşmasına;

Sual: Azərbaycanın torpaq fondunun sıradan çıxması səbəblərindən deyil: (Çəki: 1)
eroziya ;
şoranlaşma;
sürüşmə;
çirklənmə;
torpağın terraslaşdırılması.

Sual: Azərbaycanın torpaq fondunun sıradan çıxması səbəbləri: (Çəki: 1)
humus qatının dəyişməsi;
aşınma və mexaniki tərkibinin dəyişməsi;
eroziya və şoranlaşma;
eroziya və humusun artması;
deflyasiya və əlverişli su keçirmə;

Sual: Torpaq ehtiyatlarının mühafizə yollarından deyil: (Çəki: 1)
rekultivasiya;
fitomeliorasiya;
torpaq kadastrı;
torpağın bonitet qiymətləndirilməsi;
intensiv istifadə ;

Sual: Torpaq ehtiyatlarının mühafizə yollarındandır: 1. Meliorasiya; 2. Kimyalaşdırma; 3. İrriqasiya; 4.
Bedləndləşmə; 5. Torpağın keyfiyyət qimlətləndirilməsi. 6.Rekultivasiya. (Çəki: 1)
1, 2, 5;
2, 3, 6;
4, 5, 6;
1, 5, 6 ;

3, 4, 5;

Sual: Azərbaycanın dağ meşələrinin qırılmasının yaratdığı mənfi ekoloji nəticələrdən deyil: (Çəki: 1)
eroziya;
sürüşmə;
uçqun;
yeraltı suların səviyyəsinin aşağı düşməsi ;
meşə bərpa işləri.

Sual: Azərbaycanda dağ meşələrinin qırılmasının mənfi ekoloji nəticələri: (Çəki: 1)
meşə heyvanlarının çoxalması;
eroziya və sürüşmə;
bitki növlərinin artması;
yeraltı suların səviyyəsinin artması;
doğru cavab yoxdur;

Sual: Tuqay meşələrinin kəsilməsinin mənfi ekoloji nəticələrindəndir : (Çəki: 1)
qrunt suların səviyyəsinin qalxması;
torpaqların şoranlaşması;
qrunt sularının səviyyəsinin aşağı düşməsi;
torpaq eroziyası;
torpağın sürüşməsi;

Sual: Azərbaycan meşələrinə müasir antropogen təsir baş verir : (Çəki: 1)
heyvanların normal otarılmasından;
arıçılığın inkişafından;
sanitar kəsilmədən;
turizmin inkişafından;
doğru cavab yoxdur ;

Sual: Türyançay qoruğunda mühafizə olunan ağac növləri: (Çəki: 1)
palıd və vələs ;
qovaq və söyüd;
fısdıq və cökə;
ardıc və saqqız ağacları;
Eldar şamı və Çinar ;

Sual: Hirkan milli parkında qorunur: (Çəki: 1)
IV dövrün bitkiləri ;
III dövrün relikt bitkiləri;
Paleogen dövrünün relikt bitkiləri;
Eldar şamı ;
Qaraçöhrə və Qafqaz xurması;

Sual: Köçəri quşların və suitlərin mühafizə olunduğu qoruq: (Çəki: 1)
Qızılağac ;
Şirvan;
Abşeron ;
Geirgan
Zirə;

Sual: Şirvan Milli Parkında mühafizə olunur: (Çəki: 1)
marallar;

ceyranlar;
cüyürlər;
dağ keçiləri;
quşlar;

BÖLMƏ: 1502
Ad

1502

Suallardan

54

Maksimal faiz

54

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Aktual hesab edilən təhlükəsizlik problemlərindən biri: (Çəki: 1)
demoqrafik
ekoloji
Sənaye
Istilik
Beynəlxalq

Sual: Əhalinin ekoloji problemlərinin həlli üçün əsas kriteriya hansıdır? (Çəki: 1)
problemin ayrılıqda həlli
problemim qarşısının alınması metodları
cəmiyyətin birgə səyi nəticəsində təminat
Iqtisadiyyatın inkişafı
Elmi-texniki tərəqqi

Sual: Ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığın ilk dövrlərində yaranan təşkilat hansıdır? (Çəki: 1)
1960-cı ildə “Ekologiya” təşkilatı
1970-ci ildə Avropa birliyi təşkilatı
1950-ci ildə Rusiya, Ukrayna təşkilatı
1968-ci ildə “Roma Klubu” təşkilatı
təşkilat formalaşmamışdır

Sual: “Roma Klubu” hansı statusla fəaliyyət göstərmişdir? (Çəki: 1)
BMT-nin rəsmi təşkilatı
Yerli tənzimləyici qurumlar
Xalqların koordinasiya edilmiş birlikləri
Ictimai-hüquqi təşkilat
beynəlxalq qeyri-dövlət təşkilatı

Sual: “Roma klubu”nun əsas məqsədi nədən ibarət olmuşdur? (Çəki: 1)
təbiətdə baş verən hadiəsələri öyrənmək
istehsala yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi
insanların həyat tərzini öyrənmək
təbii resursların yerləşməsini öyrənmək
insanla təbiət arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənmək

Sual: 60-cı illərdə qlobal problemlərə aid edilmirdi: (Çəki: 1)
əhali artımı
ozon təbəqəsinin dağılması
sərhədlərin qorunması

su hövzələrinin qorunması
aclıq problemi

Sual: 1962-ci ildə BMT-nin XVII Baş Məclisində hansı qətnamə qəbul edildi? (Çəki: 1)
ekoloji inkişaf və təbiətin mühafizəsi
təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə
dövlətlərin birgə fəaliyyəti
atmosfer havasının qorunması
dünya okeanının qorunması

Sual: Ətraf mühit məsələsi üzrə BMT-nin konfransı nə vaxt və harada keçirildi? (Çəki: 1)
1970-ci il Romada
1975-ci il Moskvada
1978-ci il Berlində
1965-ci il Osloda
1972-ci il Stokolmda

Sual: 5 iyun “Beynəlxalq ətraf mühitin mühafizəsi” günü hansı konfransda elan edilmişdir? (Çəki: 1)
Kiotoda
Stokolmda
Madriddə
Ottavada
Berndə

Sual: Stokolm konfransının əsas məqsədi nədən ibarət idi? (Çəki: 1)
ətraf mühitin mühafizəsi haqqında bəyanat qəbul etdi
çirkləmə mənbələrinə qarşı sanksiyalar müəyyən etdi
təbiəti qorumanın hüquqi məsələlərinə baxıldı
əhalinin ərzaq təminatı müzakirə olundu
qlobal problemləri müəyyən etdi

Sual: Vahid ekoloji məkan hansı zərurətdən yaranmışdır? (Çəki: 1)
ətraf mühit qorunması iqtisadiyyatın bir hissəsidir
mühitə müdaxilə həddən artıq çoxdur
ətraf mühitin qorunması ümumbəşəri xarakterlidir
təbii resurslar daha çox istismar olunur
əhalinin artan tələbatı

Sual: Təbii mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi obyektləri kateqoriyasına aiddir? (Çəki: 1)
dövlətlərin səlahiyyətindən kənar olan
ayrı-ayrı dövlətlərin yurisdiksiyasına daxil olan
dövlətlərin birgə fəaliyyətinə daxil olan
hüquqi şəxslərin səlahiyyətlərinə daxil olan
vahid qlobal əməkdaşlığın göstəriciləri

Sual: Təbii mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi obyektləri kateqoriyasına aiddir: (Çəki: 1)
dövlətin daxili səlahiyyətinə aid olan
dövlətin ümumi mənafeyinə müdafiə edən
əhalinin mənafeyini müdafiə edən
ayrı-ayrı dövlətlərin yurisdiksiyasına daxil olmayan
Dövlətin qüdrətini əks etdirən

Sual: Ayrı-ayrı dövlətlərin yurisdiksiyasına daxil olan kateqoriyaya aid deyil (Çəki: 1)

atmosfer hövzəsi
yaxın kosmos
əhalinin sağlamlıq problemləri
dünya okeanı Antraktida
köçəri heyvan növləri

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində bynəlxalq əməkdaşlıq sənəddə öz əksini tapır? (Çəki: 1)
Kioto protokolunda
Helsinki konfransında
Roma bəyannaməsində
Stokolm bəyannaməsində
Hüquqi sənədlərdə

Sual: BMT-nin Baş Asambleyası tərəfindən təsdiq edolmiş və 28 oktyabr 1988-ci ildə çıxarılmış qətnamə
necə adlanır? (Çəki: 1)
beynəlxalq təşkilatların birliyi
ümumdünya təbiət günü
beynəlxalq ekologiya xartiyası
beynəlxalq ekologiya günü
ümumdnya təbiət xartiyası

Sual: Dövlətlərin qarşısında duran ekoloji hüquqi məsuliyyət hansıdır? (Çəki: 1)
hüquqi və şəxsi
siyasi və maddi
maddi və mənəvi
kəmiyyət və keyfiyyət
ekoloji və texniki

Sual: Qanunpozucu tərəfə qarşı inzibati, məcburedici tədbirlər sistmi nə adlanır? (Çəki: 1)
subsidiyalar
ödənişlər
sanksiyalar
vergilər
nəzarətlər

Sual: Maddi məsuliyyətin formalarına aid deyil (Çəki: 1)
təzminat
subsidiya
substitusiya
restitusiya
restovrasiya

Sual: BMT-nin ətraf mühitin mühafizəsi nizamnaməsinin məqsəd və vəzifələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)
dünya sərvətlərinin mənimsənilməsi
insan hüquqlarının qorunması
əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi
sağlamlığın qorunması
sosial və iqtisadi problemlərin həlli

Sual: 1973-ci ildə BMT tərəfindən ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərə münasibət sahəsində qəbul
edilmiş proqram nə adlanır? (Çəki: 1)
FAO
YUNESKO
YUNEP

VOZ
VMO

Sual: Hazırda poblemlərin həll edilməsi və ölkənin ətraf mühitinin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət
proqramlarını həyata keçirmək üçün nə tələb olunur? (Çəki: 1)
maliyyə dəstəyini gücləndirmək
əhalidə ekoloji mədəniyyəti aşılamaq
idarəetmə qabiliyyətinin gücləndirmək
ekoloji bankları artırmaq
inzibati—amirlik prinsipindən istifadə

Sual: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 20 iyun 2007- ci il tarixli sərəncamı
hansı sahəyə həsr olunub? (Çəki: 1)
torpaqların çirklənmədən qorunmasına
Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunmasına
atmosfer havasının qorunmasına
Abşeron ərazisində sağlam mühitin yaranması
ekoloji cəhətdən dayanıqlı inkişafın təminatı

Sual: Azərbaycan Respublikasında aparılan ekoloji siyasətin əsas məqsədinə aid deyil? (Çəki: 1)
iqtisadi potensialın qorunması
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
davamlı inkişafın təmin edilməsi
ekoloji sistemlərin qorunması
ekoloji vəsaitlərin cəmlənməsi

Sual: “Kioto protokolu”nun imzalanmasında əsas məqsəd nə olmuşdur? (Çəki: 1)
ETT dövründə əhalinin sağlamlığını qorumaq
“Ətraf mühit və biosfer” proqramına nəzarət etmək
AES-nin fəaliyyətinə nəzarət etmək
istilik effekti yaradan qazların atmosferə atılmasını məhdudlaşdırmaq
dövlət idarəetmə sistemini yaratmaq

Sual: Azərbaycan Respublikası neçənci ildə Kioto Protokuna qoşulmuşdur? (Çəki: 1)
2000-ci ildə
1995-ci ildə
1994-cü ildə
2012-ci ildə
1999-cu ildə

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji siyasətin aparılması və maliyyələşdirilməsinin əsasını hansı prnsip
təşkil edir? (Çəki: 1)
ekoloji vəziyyətə nəzarət
ətraf mühit vəziyyətinin normativ keyfiyyəti
ətraf mühitin monitorinqi və ekspertizası
audit normalarının tətbiqi
ekoloji vəziyyətin müəyyənələşdirilməsi

Sual: Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ekoloji proqamların həyata keçirilməsi üçün ölkələr göstərilən
maliyyə yardımları hansı formada aparılır? (Çəki: 1)
yardımlar şəklində
humanitar yardımlar şəklində
təmənnasız yardımlar formasında
borc və kreditlər şəklində

kommersiya bankları tərəfindən

Sual: Hazırda beynəlxalq əməkdaşlığın geniş yayılmış formalarına daxil deyil: (Çəki: 1)
konvensiyalar
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
razılaşmalar, ödənişlər
sanksiyalar, ödənişlər
qətnamələr, proqramlar

Sual: “Avropa üçün ekoloji proqram” nə vaxt və kimlər tərəfindən qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)
1990-cı il, ümumdünya konfransı
1980-cı il, YUNEP-in inkişaf proqramı
1995-ci il, Ümumavropa nazirlər konfransı
1985-ci il, BMT-nin insan və biosfer proqram
1990-cı il, Fransa nazirlər kabineti tərəfindən

Sual: Ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin həllində daha çox əhəmiyyəti olan hansı tədbirlərin
keçirilməsi məsləhətdir? (Çəki: 1)
yerli əhəmiyyətli simpoziumlar
regional xarakterli konfranslar
dünya əhəmiyyətli məsləhətləşmələr
ölkələrin iqtisadi durumunun müəyyənləşdirilməsi
baza xarakterli tədbirlər

Sual: 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda dövlət başçıları və nümayəndəlikləri səviyyəsində BMT konfransı
hansı mövzu keçirilmişdir? (Çəki: 1)
əhali və ətraf mühit
ətraf mühit və istehsal
ətraf mühit və inkişaf
quru sərvətlərinin bərpası
dünya okeanının qorunması

Sual: Ətraf münit monitorinqinin qlobal sistemi fəaliyyət göstərən proqramlarına daxil deyil: (Çəki: 1)
çrikləndirici maddələrin uzaq məsafələrə ötürülməsi
atmosfer vəziyyətinin monitorinqi
insan sağlamlığı proqramı
ekosistem proqramı
dünya okeanı proqramı

Sual: QEF-in fəaliyyətində iştirak edən beynəlxalq struktur hansıdır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq ekoloji fond
BMT-nin inkişaf proqramı
Qlobal ekoloji fond
insan və hidorsfera proqramı
dünya okeanı proqramı

Sual: QEF-nun başlıca vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İEOÖ-də ümumi planetar xarakterli problemlərinin həllinə kömək etmək
İEÖ-də ətraf mühitin çirklənməsinə yardımçılıq
MDB ölkələrinin ekoloji problemlərinə sərmayə yardımçılıq
Avropa ölkələrinin ekoloji problemlərinə sərmayə ayırmaq
QEF təşkilatı fəaliyyət göstərmir

Sual: Qlobal Ekoloji Fond neçənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1980-ci il
1985-ci il
1970-ci il
1995-ci il
1990-cı il

Sual: BDT təşkilatının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
dənizlərdə təbii sərvətlərin tədqiqatı
dəniz gəmiçiliyi və dənizlərin çirklənmədən qorunması
dəniz və okeanların enerji gücündən istifadə
dünya okeanınıdan ümumi istifadə məsələlərinin həlli
beynəlxalq bank sisteminin fəaliyyətinə nəzarət

Sual: 1948-ci ildə yaradılmış BDT təşkilatının açıqlaması nədir? (Çəki: 1)
beynəlxalq hidroloji təşkilat
bütün dünya təşkilatı
bütün dövlət tədiyyəsi
Beynəlxalq Dənizyol təşkilatı
Beynəlxalq Dəniz təşkilatı

Sual: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
ətraf mühitin çirklənməsinə nəzarət edir
ətraf mühitdə baş verən proseslərə nəzarət edir
çirklənmələrin monitorinqini aparır
ətraf mühitin sanitar-gigiyena ekspertizasını aparır
Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyir

Sual: “Qırmızı kitab” hansı təşkilatın təşəbbüsü ilə aparılır? (Çəki: 1)
ÜST
BDT
BTMİ
FAO
ÜMT

Sual: BTMİ-nin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvanların qorunması
vahid ekosistemin yaradılmalı
Təbii ekosistemlərin, bitki və heyvanların qorunması
Qoruqların, təbii landşaftların, şəhərətrafı millik parkların genişləndirilməsi
Ekoloji təhsilin inkişafı

Sual: 1948-ci ildə yaradılmış BTMİ təşkilatının əsas vəzifələrindən biridir: (Çəki: 1)
təbii resursların istehsal və istehlakı
ekoloji etikanın formalaşması
təbii ekosistemin, lora və faunanın qorunması
əhalinin sağlamlığının qorunması
Su hövzələrinin mühafizəsi

Sual: MAQATE-nin əsas vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
AES-in istismarı və tikilməsi qaydalarını işləmək
layihələşdirilən və fəaliyyət göstərən AES-in ekspertizasını aparmaq
atom materiallarının ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək
radiasiya təhlükəsizliyi normalarını müəyyənləşdirmək

nüvə ehtiyatlarının kəşfi və istismarı

Sual: MAQATE proqramında ətraf mühitin hansı vasitələrlə çirklənməsinə nəzarət edilir? (Çəki: 1)
bərk halında tullantılar
maye və qaz halında tullantılar
İES-in tullantıları
radioaktiv çirklənmələr
ozon təbəqəsinin vəziyyəti

Sual: MAQATE nə vaxt və hansı zərurətdən yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1957-ci il nüvə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
1960-cı il atom enerjisinin yaradılması
1954-cü il ilk atpm elektrik stansiyasının tikilməsi
1950-ci il ətraf mühitin qorunması
su və torpaq hövzələrinin mühafizəsi

Sual: FAO-nun əsas fəaliyyət sahəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfat məhsulları istehsalı və emalı
aqrar sənayenin inkişafına yardım göstərmək
aqrar sahəyə yatırımlarına yardım
torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə
kübrə və pestisidlərdən istifadə məsələləri

Sual: 1945-ci ildə yradılmış FAO təşkilatının əsas fəaliyyət sahəsi nədir? (Çəki: 1)
sənaye və təbii resurslar
əhali və demoqrafik anlayış
kənd təsərrüfatı və dünya ərzaq ehtiyatları
kənd təsərrüfatı və su ehtiyatları
sağlamlıq problemləri

Sual: “Tropik və subtropik ekosistemlərinin ekologiyasına insanların əmək fəaliyyətinin təsiri” hansı
proqramın tərkib hissəsidir? (Çəki: 1)
insan və ətraf mühit
demoqrafik partlayış
hidroloji proqram
tədqiqat proqram
insan və biosfer

Sual: MAB adlanan, 100-dən artıq dövlətin iştirak etdiyi müxtəlif istiqamətli proqram nə vaxt yaranıb və
necə adlanır? (Çəki: 1)
1960-cı ildə “Rütubətli tropika”
1965-ci ildə “Hidroloji onillik”
1970-ci ildə “İnsan və biosfer”
1972-ci ildə “Ətraf mühit və sağlamlıq”
1975-ci ildə “Ekoloji təhlükəsizlik”

Sual: YUNESKO hansı proqram həyata keçirir? (Çəki: 1)
əhali və istehsal
insan və biosfer
istehsal və istehlak
atmosferdə baş verən proseslər
beynəlxalq təhsil problemi

Sual: YUNESKO-nun təbiətin qorunması sahəsində fəaliyyət istiqamətidir: (Çəki: 1)
təbii ehtiyatlardan səmərəli və kompleks istifadəsi
təbii ehtiyatların rentabellik məsələsi
təbiət abidələrinin uçotu və mühafizəsinin təşkili
dünyada tullantısız və aztullantılı istehsalları yaratmaq
müvafiq siyasətin həyata keçirilməsi

Sual: 1948-ci ildə yaranmış və qərargahı Parisdə yerləşən təşkilat hansıdır? (Çəki: 1)
FAO
VMO
VOZ
YUNEP
YUNESKO

Sual: YUNEP-in səlahiyyətlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)
ətraf mühitin mühafizəsinə monitorinq
ekoloji zərərin pulla ifadəsi
qlobal informasiya şəbəkəsinə
zəhərləyici kimyəvi maddələrin qeydiyyatı
çay hövzələrinə birgə istifadəyə nəzarət

Sual: YUNEP-in idarəçilik şurasının səlahiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
beynəlxalq əməkdaşlığa yardım
müvafiq siyasətin həyata keçirilməsinə tövsiyyələr vermək
təbiəti mühafizə proqramlarına rəhbərlik
ayrı-ayrı dövlətlərdə idarəçilik orqanlarının təşkili
ətraf mühit haqqında informasiyaların beynəlxalq aləmə çatdırılması
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Sual: Antropogen təsirlər ətraf mühitə hansı təsirlərdən qüvvətlənmişdir? (Çəki: 1)
ETT nəaliyyətlərinin tətbiqindən
əhalinin artmasından
istehlakın çoxalmasından
ərazilərin daha çox mənimsənilməsindən
elmin inkişafından

Sual: Müasir ekologiyanın quruluşuna daxil deyil: (Çəki: 1)
bioekologiya
riyazi ekologiya
insan ekologiyası
sosial ekologiya
tətbiqi ekologiya

Sual: Ekologiyanın predmetinin daxilində hansı proses əsas yer tutur? (Çəki: 1)
materiyanın varlığı

enerji və üzvi maddələrin transformasiyası
təkamüllün növləri
ekoloji hadisələrin varlığı
ətraf mühitin çirklənməsi

Sual: Ekologiyanın inkişaf tarixi neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 1)
5 mərhələyə
2 mərhələyə
3 mərhələyə
6 mərhələyə
tarixi birdir

Sual: İlk dəfə ekologiya elmini biologiyadan müstəqil bir sahə kimi ayıran və ona ekologiya adını verən kim
olmuşdur? (Çəki: 1)
A.Veketov
K.Rulye
Ernest Hekkel
Q.Morozov
Q.Visotski

Sual: Ekologiyanın inkişafının 2-ci mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)
XVII əsrin sonu XIX əsrin əvvəlləri
XIX əsrin 60-cı illərinə qədər
XIX əsrin 60-cı, XX əsrin 50-ci illərinə qədər
XX əsrin əvvəlləri
XXəsrin 50-ci illərindən XX əsrin sonuna qədər

Sual: Müasir mərhələdə ekologiyanın inkişafı, canlı aləmin hansı qanunlarını öyrənməyi tələb edir? (Çəki:
1)
ETT-nin nəaliyyətlərinin tətbiqini
qlobal problemlərin həlli istiqamətlərini
tədqiqatların birgə aparılmasını
canlı aləmin sistemli əlaqəsi və fəaliyyətini
bioekoloji müxtəlifliyi

Sual: Ekoloji faktorlara daxil deyil: (Çəki: 1)
sistemli əlaqə
abiotik
biotik
antropogen
canlı təbiət faktoru

Sual: Birinci dövrü faktorlara daxildir: (Çəki: 1)
su hövzələrinin təsiri
atmosferin vəziyyəti
sirkulyasiya prosesi
texnogen faktorlar
yerin fırlanması, gündəlik işıq dəyişməsi

Sual: Su hövzələrinin abiotik faktoru nəyə təsir edir? (Çəki: 1)
bakteriyaların, planktonların fotosintez prosesinə
bakteriyaların yaranmasına kömək edir
çürümə prosesini sürətləndirir
atmosferin istilik rejimini tənzimləyir

canlıların sahə əlaqələrini formalaşdırır

Sual: İnsanların istehsalat və məişət fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə edilən təsir necə adlanır? (Çəki: 1)
ətraf mühitin biotik faktoru
ətraf mühitin abiotik faktoru
biosferin dəyişilməsibiosferin dəyişilməsi
ətraf mühitin antropogen faktoru
sənaye və məişət tullantıları

Sual: 1840-cı ildə U.Libix tərəfindən hansı qanun irəli sürülmüşdür? (Çəki: 1)
maksimum qanunu
minimum qanunu
planlı inkişaf qanunu
səviyyənin bərabərləşdirilməsi qanunu
proporsionallıq qanunu

Sual: Minimum qanununun əsas mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
bitki və heyvan növlərinin artırılması yolları
bitkilərin inkişafı elementlərin cüzi miqdarı ilə limitləşdirilir
bitkilərin inkiaşfı üçün mineralların tətbiqi
heyvandarlığın intensiv inkişafı
kənd təsərrüfatının ekstensiv inkişafı

Sual: Ekoloji minimum ilə ekoloji maksimum arasındakı diapazon dəyanətlilik həddi hansı qanuna aiddir?
(Çəki: 1)
minimum qanunu
abiotik və biotik faktorlar
antropogen təsir qanunu
tolerant qanunu
bitkilərin varlığı qanunu
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Sual: Biosferin başlıca xüsusiyyətlərindəndir? 1. mərkəzləşdirilmiş sistem; 2. qapalı sistem; 3. açıq sistem;
4.müxtəliflik; 5çoxsahəlilik 6. dövrü sistem. (Çəki: 1)
1,3,6
2,3,5
1,3,4
3,4,5
4,5,6

Sual: Noosfera anlayışını elmə gətirənlərdir? (Çəki: 1)
Vernandski və Naumov
Odum və Rulye
Nesbit və Eburdin
Toyer de Şarden və Lerua

döğru cavab yoxdur

Sual: Həyat üçün istifadə olunan, biosferdə dövr edən kimyəvi elementlərin və qeyri-üzvü birləşmələrin
hərəkəti adlanır? (Çəki: 1)
birləşmələrin dövr etməsi
mikroelementlərin dövr etməsi
biogen elementlərin dövretməsi
geokimyəvi birləşmələrin dövretməsi
döğru cavab yoxdur

Sual: Maddələr və enerji mübadiləsinin qarşılıqlı baş verdiyi, canlı aləmin onların məskunlaşdığı mühit
arasında olan birgə fəaliyyət adlanır? (Çəki: 1)
bioqeosenologiya
ekoloji sistem
coğrafi mühit
təbii mühit
biotik struktur

Sual: Konkret ərazidə bioloji növün sərbəst cütləşib öz sayını tənzim edə bilərək, coğrafi, ekoloji və etoloji
sədlər ilə bir-birindən az-çox ayrılan fərdlər qrupuna deyilir? (Çəki: 1)
biotik faktor
növ
populyasiya
biosenoz
biogesenoz

Sual: Ekosistemdə «trofik» əlaqə adlanır? (Çəki: 1)
yalnız bitktlərin məskunlaşdığı ərazi
müxtəlif məkandan istifadə əlaqəsi
eyni məkandan yaşayış üçün istifadə əlaqəsi
yalnız heyvan növlərinin əlaqəsi
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemdə bitkilər tərəfindən yaradılan trofiki (qida) səviyyə adlanır? (Çəki: 1)
simbioz və ya forik
parazitizm və ya fabrik
rəqabət və ya kommensalizm
avtotrof və ya produsent
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemdə heyvanlar tərəfindən yaradılan trofiki (qida) səviyyə adlanır ? (Çəki: 1)
forik və ya parazitizm
simbioz və ya fabrik
heterotrof və ya konsument
rəqabət və ya forik
döğru cavab yoxdur

Sual: Ekosistemin inkişaf dinamikası, ekosistemin və ya biosenozun dəyişməsi ilə nəticələnir ki, bu proses
adlandırılır? (Çəki: 1)
suksessiya
konsument
produsent
forik
döğru cavab yoxdur

Sual: İnsanın və cəmiyyətin həyatı vactb maraqlarının, ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər
nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorunmasının təmini adlannır ? (Çəki: 1)
ekoloji təhlükə
ekoloji təhlükəsizlik
ekoloji vəziyyət
ekoloji fəlakət
ekoloji krizis

Sual: İnsan və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarına, ətraf miühitə antropogen və təbii təsirlər nəticəsində
təhlükə yaradan vəziyyətə deyilir? (Çəki: 1)
ekoloji təhlükəsizlik
ekoloji təhlükə
ekoloji böhran
ekoloji qəza
ekoloji yük

Sual: Antropogen və təbii təsirlər nəticəsində ətraf mühitin dağılma təhlükəsi il əvə ya mənfi ekoloji
dəyişikliklərdə səhiyyələnən və bu səbəbdən insanın və cəmiyyətin həyatı vacib maraqlarına təhlükə
yaradan vəziyyət adlanır? (Çəki: 1)
təhlükəli böhran vəziyyəti
təhlükəli krizis vəziyyəti
təhlükəli ekoloji vəziyyət
təhlükəli hal
kataklizm

Sual: Təhlükəli ekoloji vəziyyətin yaranması və inkişafın qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan
qaldırılması üzrə tədbirlər sistemi adlanır? (Çəki: 1)
ekoloji təhlükəli vəziyyət
ekoloji təhlükəsizliyin təmini
ekoloji durumun sağlamlaşdırılması
ekoloji yük
döğru cavab yoxdu

Sual: Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifələrinə daxildir? 1. dövlət nəzarəti, 2. dövlət siyasəti,
3.informasiya təminatı və proqnozlaşdırmaq, 4.dövlət standartları və normativlərin tətbiqi, 5. auditin
aparılması, 6. beynəlxalq hüququ təminat (Çəki: 1)
1,2,3
2,3,5
4,5,6
1,2,4
2,5,6

Sual: Təhlükəli ekoloji vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün maliyyə mənbələri
aşağıdakılardır? 1. Təqsirkar təssərrüfat subyektlərinin vəsaiti, 2.Sığorta ödənişli, 3.vətəndaşların ianələri,
4. pensiya fondunun vəsaitləri, 5.dövlət büdcəsi və fondların vəsaitləri, qrandlar (Çəki: 1)
1,3,5
2,3,5
2,4,5
1,2,5
3,4,5

Sual: Qlobal ekoloji problemlərin həlli üçün tələb olunur? 1.Hərbi xərclərin azadılması hesabına
iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi. 2.Qlobal təhlükəsiz texnoloqiyaların tətbiqi nəticəsində iqtisadiyyatın

stabilliyinin təmini, 3.Kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılması, 4. Ekoloji sahə üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, 5. Təbii resursların ekstensiv mənimsənilməsi (Çəki: 1)
1,2,4
2,3,4
3,4,1
2,4,5
1,3,5

Sual: İonlaşdırıcı şua mənbələrindən istifadə etdikdə Azərbaycan Respublikası hüdudlarında əhali üçün
şualanmanın gigiyena normativləri aşağıdakılardır (Çəki: 1)
illik yol verilən doza 0,003, bütün hayatı dövründə 0,10 zivert (ZV)
illik yol verilən doza 0,001 ZV, bütün həyatı dövründə 0,07 ZV
illik yol verilən doza 0,01 ZV, bütün həyatı dövründə 0,05 ZV
illik yol verilən doza, 0,5 ZV, bütün həyatı dövründə 0,08 ZV
doğru cavab yoxdur
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Sual: 1869-cu ildə “Ekologiya”nı elmlər sırasına daxil edən kim olmuşdur? (Çəki: 1)
Ernest Hekkel
A.S.Danilevski
Ç.Darvin
V.İ.Vernadski
A.A.Qriqoryev

Sual: İnsanlar özləri üçün gərəkli olan məhsulları nəyin hesabına əldə edirlər? (Çəki: 1)
cəmiyyətin
atmosferin
istehlakın
istehsalın
təbiətin

Sual: “Ekologiya” elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
canlı orqanizmlərlə resurslar arasındakı əlaqəni
canlı orqanizmlər ilə mühit arasındakı əlaqələri
mühitin çirklənməsini
təbii resursların yerləşməsini
canlı aləmin vəziyyətini

Sual: Rusiya ekoloqu A.S.Danilevski ekologiyaya hansı anlamı verir? (Çəki: 1)
ekoloji qanunauyğunluğu
ekoloji faktormar
ekoloji tənzimləmə
ekoloji dəyərlər
ekoloji sistemdə struktur və funksiya

Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)
flora və fauna
ekoloji sistem
ekoloji marketinq
ekoloji lizinq
atmosfer

Sual: Canlı orqanizmlərlə təbii mühit arasında mövcud əlaqələrin birliyi nəyi təşkil edir? (Çəki: 1)
ekologiyanın amillərini
ekologiyanın məqsədini
ekologiyanın predmetini
ekologiyanın vəzifəsini
ekologiyanın vahidliyini

Sual: Ekologiyanın əsas vəzifəsinə nə daxildir? (Çəki: 1)
ekosistemlərin quruluşu
ərazilərin mənimsənilməsi
mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq
ekologiya sahəsində araşdırmalar aparmaq
enerji və materiyanın qarşılıqlı təsirinin açılması

Sual: Müasir dövrdə ekologiya qarşısında duran vəzifələrdən biridir? (Çəki: 1)
ekoloji amillərin tətbiqi
ekoloji qanunlara tabeçilik
ekoloji anlamın araşdırılması
ekoloji sistemlərin mövcudluğu qanununu işləmək
ekoloji sistemlərin dayanıqlığı nəzəriyyəsini işləmək

Sual: Ekologiya elmi hansı sahələrə bölünür ? (Çəki: 1)
riyazi - metodoloji
nəzəri və tətbiqi
informatika, kibernetika
kimyəvi və fiziki
elmi və təcrübi

Sual: Ekologiyanın bir elm kimi formalaşması, təşəkkül tapması hansı mərhələyə aid edilir? (Çəki: 1)
2-ci mərhələyə
1-ci mərhələyə
3-cü mərhələyə
1 və 2 mərhələyə
2 və 3 mərhələyə

Sual: 1798-ci ildə T.Maltus hansı konsepsiyanı yaratmışdır? (Çəki: 1)
ekosistemin quruluşunu
ətraf mühitə təsir amillərini
canlı aləmin təbii qanunlarını
biocoğrafiyanın meydana gəlməsini
populyasiyanın eksponent tənliyini

Sual: Tolerantlığın ekologiyasının tədqiqatlarının aparılması neçənci ildən başlanmışdır? (Çəki: 1)
1868-ci ildən
1890-cı ildən
1925-ci ildən
1910-cu ildən

2000-ci ildən

Sual: Ekoloji təsirlərin təsnifatında hansı qruplar ayrılır? (Çəki: 1)
abiotik və biotik
fundamental və sadə
populyativ və analoji
dağıdıcı və toplayıcı
sistematik və biotik

Sual: 1840-cı ildə L.Libix ekologiyanın hansı qanununu yaratmışdır ki, hələ də o, öz əhəmiyyətini
itirməmişdir? (Çəki: 1)
Maksimum qanunu
Minimum qanunu
Neytrallaşma qanunu
fiziki təsirlər qanunu
növlərin əmələ gəlməsi qanunu

Sual: Biosferin noosferə çevrilməsi təlimini hansı alim irəli sürmüşdü? (Çəki: 1)
D.P.Marş
V.İ.Vernadski
V.İ.Vernadski
alman alimləri
fransız alimləri

Sual: Ekoloji faktor nəyə deyilir? (Çəki: 1)
canlı orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi
canlı orqanizmlərə təsir edən hər hansı bir mühit
istehsala təsir göstərən amillər
biosferin vəziyyəti
ətraf mühitin çirklənməsi

Sual: İkinci dövrü faktorlara daxildir: (Çəki: 1)
temperatur, nəmlik, atmosfer çöküntüləri
orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi
cəmiyyətlə təbiətin münasibəti
çirklənmə əmsalı
cansız təbiət faktoru

Sual: İonlaşdırıcı şüaların mənbəyi nədir? (Çəki: 1)
günəşdən gələn istilik
üzvi maddələrin dövriyyəsi
ətraf mühitin temperaturu
radioaktiv maddələr və kosmik şüalar
mənbəyi məlum deyil

Sual: Canlı orqanizmlərin neçə faizi sudan ibarətdir? (Çəki: 1)
10-15%
20-30%
50-80%
30-40%
50-55%

Sual: Orqanizmlərin birinin digərinin həyat fəaliyyətinə təsiri hansı faktordur? (Çəki: 1)

mühitin abiotik faktoru
antropogen faktoru
ətraf mühitin biotik faktoru
xarici mühitə alışma faktoru
faktor deyil

Sual: Tolerant qanunu nə vaxt və kim tərəfindən irəli sürülmüşdür? (Çəki: 1)
1840-cı ildə U.Libex
1980-cı ildə A.Monçadski
1958-ci ildə V.Pimental
1967-ci ildə K.Mrakov
1910-cu ildə V.Şelferd

