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Fənn 2811 - Qeyri-ərzaq mallarının 
ekspertizasının nəzəri əsasları

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 260 (52 %)

Suallardan 500

Bölmələr 24

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ekspertiza sözü fransızca nə deməkdir ? (Çəki: 1)
 səriştəli
bilikli
xüsusi bilikli
təcrübəli
ziyalı

Sual: Əlavə əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ? (Çəki: 1)
ilkin əmtəə ekspertizasına nəzarət məqsədilə



obyektiv qərarın çıxarılması üçün
çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün
iddiaçının tələbinə əsasən
həlledici nəticənin qəbulu üçün

Sual: Kompleks əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ? (Çəki: 1)
malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
malların kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
malın kompleks xassələrinin qiymətləndirilməsi üçün
malın orqanoleptiki xassələrinin qiymətləndirilməsi 
malın laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi üçün

Sual: Məsləhət ekspertizasının mahiyyəti nədir ? (Çəki: 1)
malların daşınması zamanı nöqsanların əmələ gəlmə səbəblərinin təyini
malların saxlanması zamanı nöqsanların əmələ gəlmə səbəblərinin təyini
malların satışa hazırlanması zamanı nöqsanların əmələ gəlmə 
saxlanma müddətinin təyini
malın istehsaldan istehlaka çatana kimi baş verən nösanların əmələ gəlmə 

səbəblərinin təyini

Sual: Fiziki şəxslər hüquqi statusuna görə necə təsnif olunur (Çəki: 1)
daimi ekspertlər
müvəqqəti ekspertlər
ekspertliyə namizəd, ekspert, baş ekspertlər
dequstasiya üzrə ekspertlər
standart üzrə ekspertlər

Sual: Ekspertin səriştəliliyi nə ilə izah olunur ? (Çəki: 1)
malın kimyəvi tərkibinin təyini
müəyyən mal qrupu üzrə ekspertin bilik və iş təcrübəsinin olması 
malın fiziki xassələrinin təyini
malın mexaniki xassələrinin təyini
malın fiziki-kimyəvi xassələrinin təyini

Sual: Seçmə aktında 10-cu göstərici aşağıda verilənlərdən hansına uyğun gəlir? 
(Çəki: 1)

 nümunələrin etiketləri və nömrələri 
 fiziki göstəricilər 
 ekspertin iş stajı 
 nümunələrin tarixi 
aktın tarixi 

Sual: Nümunə seçilməsinin məqsədi seçmə aktında neçənci göstərici ilə təyin 
olunur? (Çəki: 1)



 12-ci 
11-ci
10-cu 
 9-cu 
13-cü 

Sual: Nümunələrin seçmə aktında 12-ci göstərici aşağıdakılardan hansına uyğun 
gəlir? (Çəki: 1)

 nümunə seçilməsinin məqsədi 
akta edilən düzəlişlər 
ekspert qrupu 
 sənədlər toplusu 
 təlimatın adı 

Sual: Nümunələrin seçmə aktında 13-cü göstərici verilən variantların hansı ilə 
xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

sınaqlara aid göstəricilər 
 nümunənin xassəsi 
 nümunənin saxlanma şəraiti 
 ekspert qrupu 
 işçi qrupu 

Sual: QƏM-in ekspertizasının nəzəri əsaslarının predmetini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
 istehlak malları 
 keyfiyyətsiz mallar 
yarımfabrikatlar 
 xammallar 
keyfiyyətli mallar 

Sual: . Nə zaman əlavə ekspertiza aparılır? (Çəki: 1)
 informasiya çatışmazsa 
yanılış informasiya verilərsə 
informasiya bolluğu olarsa 
belə bir ekspertizaya ehtiyac yoxdur 
düzgün cavab qeyd olunmayıb 

Sual: Verilən variantlardan hansı alqı-satqı müqaviləsini xarakterizə edir? (Çəki: 1)
 ən geniş yayılmış müqavilədir 
belə müqavilə növü yoxdur 
 audit müqaviləsidir 
 mühasibat müqaviləsidir 
 kəmiyyət üzrə müqavilədir 

Sual: Saxlama müqaviləsi nə zaman bağlanılır? (Çəki: 1)



 mallar anbarda yerləşdirildikdə 
istehsal olunduqda 
 satışa buraxıldıqda 
 belə müqavilə növü yoxdur 
 ixrac olunduqda 

Sual: Ərizə və qaimə əmtəə ekspertizasının ..... xarakterizə edir. Nöqtələrin yerinə 
verilmiş variantlardan hansı uyğundur? (Çəki: 1)

təyinatını
funksiyasını
 adını 
çəkisini 
 çeşidini

Sual: Təkrar ekspertizada hansı növ ekspertiza aktları tələb olunur? (Çəki: 1)
 ilkin ekspertiza aktları 
yekun ekspertiza aktları 
akt tələb olunmur 
 belə bir ekspertiza növü yoxdur 
 bütün cavablar doğrudur 

Sual: İlkin ekspertiza aktı nə zaman tələb olunur? (Çəki: 1)
 nəzarət ekspertizası zamanı 
ilkin ekspertiza zamanı 
 təkrar ekspertiza zamanı 
 kriminal ekspertiza zamanı 
düzgün cavab yoxdur 

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Fənnin əsas anlayışları hansılardır ? (Çəki: 1)
 ekspertiza
əmtəə ekspertizası
ekspertiza, mal ekspertizası, mal partiyaları
qiymətləndirmə
keyfiyyət



Sual: Müqavilə ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
nümunələrin keyfiyyətinin təyin
mal əyarının tələbə uyğunluğu
müqavilənin şərtlərinin qiymətləndirilməsi
qablaşdırılmanın tələbə uyğunluğu
boşaldılmanın tələbə uyğunluğu

Sual: Sığorta ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
keyfiyyət itkilərinin nəzərə alınması
bkəmiyyət itkilərinin nəzərə alınması]
dəymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymətinin təyini
malın xassələrinin təyini
yanğın zamanı mülkiyyətin oğurlanması

Sual: Bank ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
malın kəmiyyətinin təyini
 malın keyfiyyətinin təyini
malın çeşidinin təyini
girov verilmiş əmlakın (malın) qiymətinin təyini
istismar müddətinin təyini

Sual: Ekspertin müstəqilliyi nə ilə izah olunur ? (Çəki: 1)
xüsusi biliklərə yiyələnmək 
sənədləşdirməni tam bilmək
maraqlı tərəflərdən asılı olmamaq
subyektivlikdən qurtarmaq 
istehsalçıdan asılı olmamaq

Sual: Malların təhlükəsizliyi hansı ekspertizanın əsasını təşkil edir ? (Çəki: 1)
sanitar ekspertizanın
baytarlıq ekspertizasının
ekoloji ekspertizanın
əmtəə ekspertizasının
texnoloji ekspertizanın

Sual: Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır (Çəki: 1)
standart görə
texniki şərtə görə
keyfiyyət və ölçülərə görə
ölçülərə görə
keyfiyyətə görə

Sual: Hüquqi şəxslər necə təsnif olunur (Çəki: 1)
ticarət palatası



Milli sertifikasiya
sistemlər və dequstasiya ittifaqları
ekspert qrupları
ekspert komissiyaları

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Obyektivlik prinsipinin mahiyyəti nədir ? (Çəki: 1)
subyektivliyin aradan qaldırılması
malın fərdi qiymətləndirilməsi
obyektiv qərarların qəbulu
tərəflərdən asılı olmamaq
sensor qabiliyyətinin yoxlanması

Sual: Ekspertizanın obyekti nədir ? (Çəki: 1)
yarımfabrikatlar
 xammal
istehlak malları
saxlanma
daşınma

Sual: Əmtəə ekspertizasının vasitələri təsnifləşdirmə zamanı neçə yerə bölünür ? 
(Çəki: 1)

3
4
5
6
2

Sual: Markalanma hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
xüsusi
ümumi
adi
istehsal və ticarət
mürəkkəb

Sual: Təhlükəli mallarla necə davranırlar? (Çəki: 1)



məhv edirlər 
 yenidən istehsal edirlər 
satışa buraxırlar 
 ixrac edirlər 
 istifadə edirlər 

Sual: Verilmiş mallardan hansı təhlükəli məhsulların məhv edilməsində istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

 termiki, mexaniki 
yalnız termiki 
 yalnız mexaniki 
 yalnız kimyəvi 
optiki 

Sual: İstehlakçıya satılmış və istehlakçının şəxsi məqsədləri üçün istifadə olan mallar 
hansı mallara aiddir? (Çəki: 1)

istehlak mallarına
təhlükəli mallara
keyfiyyətsiz mallar
istehsal mallarına
keyfiyyatli mallar

Sual: Əmtəə ekspertizasının əsas obyekti aşağıda verilənlərdən hansıdır? (Çəki: 1)
 istehlak malları
 təhlükəli mallar
keyfiyyətsiz mallar
 çürük mallar
idxal olunmuş mallar

Sual: İnsanların tələbini ödəyən və istehlak prosesində aşkar olunan, malın yararlığını 
təyin edən jçyektiv xüsusiyyətlər malın hansı xassəsinə aiddir? (Çəki: 1)

 istehlak xassəsi
 istehsal xassəsi
idxal olma xassəsi
 keyfiyyətli olması
 keyfiyyətsiz olması

Sual: . Mal hansı prosesdə insanların müəyyən tələbini ödədikdən sonra fiziki yaxud 
mənəvi möhkəmlənməyə məruz qalır? (Çəki: 1)

 istehlak prosesində
istehsal prosesində
belə bir proses yoxdu
tədiyyə prosesində
 bütün variantlar doğrudur



Sual: Cari tələb nədir? (Çəki: 1)
bilavasitə satışda olan mallar üçün tərtib edilən tələblər
malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri 

birləşdirən tələblər
bərabər dərəcədə ya bir mala, yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilən 

tələblər
bir qrup məmulatlara verilən müxtəlif tələblər
müəyyən mallar üçün verilən tələblər

Sual: Perspektiv tələb nədir? (Çəki: 1)
bərabər dərəcədə ya bir mala, yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilən 

tələblər
bir qrup məmulatlara verilən müxtəlif tələblər
malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri 

birləşdirən tələblər
bilavasitə satışda olan mallar üçün tərtib edilən tələblər
gələcək üçün nəzərdə tutulan mallara verilən tələblər

Sual: Ümumi tələb nədir? (Çəki: 1)
bir qrup məmulatlara verilən müxtəlif tələblər
malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri 

birləşdirən tələblər
malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri 

birləşdirən tələblər
bilavasitə satışda olan mallar üçün tərtib edilən tələblər
müəyyən mallar üçün verilən tələblər

Sual: Spesifik tələb nədir? (Çəki: 1)
malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri 

birləşdirən tələblər
bir qrup məmulatlara verilən müxtəlif tələblər
bilavasitə satışda olan mallar üçün tərtib edilən tələblər
bərabər dərəcədə ya bir mala, yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilən 

tələblər
funksional xassələrə görə verilən tələblər

Sual: Yarımfabrikat nədir? (Çəki: 1)
təkrar istehsala buraxılmış məhsul 
istehsal edilmiş hazır məhsul
zay məhsul
tamamlanmamış fabrikat
nöqsanlı məhsul

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301



Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Maddi – texniki vasitələr hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
ölçü
texniki
baza
norma
maddi-texniki baza, ölçü, aşkar seçmə, texnikanın təşkili

Sual: Sənədlər hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
normativ
texniki
texnoloji
normativ, texniki, texnoloji
bədii

Sual: İnformasiya istehlakçısı kimdir (Çəki: 1)
fiziki şəxs
hüquqi şəxs
ekspert
baş ekspert
informasiyadan istifadə edən şəxs

Sual: Texniki sənədlər hansı sənəd növlərinə bölünür (Çəki: 1)
standartlar
texniki şərtlər
normativ sənədlər
malı müşayiət edən sənədlər
malı müşayiət edən sənədlər və layihə-konstruktor sənədləri

Sual: “Əmtəəşünaslıq – mal haqqında, onların sortu, yerləşməsi və satılması, 
alınması və satış vasitələri: daşınması və saxlanması haqqında dəqiq və tam 
məlumat verən bir elmdir” fikri hansı alimə məxsusdur? (Çəki: 1)

 İ.Vavilov
K.Marks
 D.Rikardo
 A.Smit
 K.Pavlovski



Sual: Əmtəəşünaslığın predmeti haqda ən dəqiq təyini hansı məşhur alim vermişdir? 
(Çəki: 1)

 K.Marks
 D.Rikardo
A.Smit
İ.Vavilov
 K.Pavlovski

Sual: “Təbiətin dialektikasi” əsəri hansı görkəmli alimə məxsusdur? (Çəki: 1)
 F.Engles
 A.Smit
 R.Marks
D.Rikardo
 H.Höte

Sual: Əşyaların istehlak xassələrinin dərk edilməsinə dair ilkin sübutlar və dəlillər öz 
əksini hansı elmin kökündə tapa bilmişdir? (Çəki: 1)

 təbiət elmlərinin
 humanitar elmlərin
 texniki elmlərin
doğru cavab yoxdur
 bütün variantlar doğrudur

Sual: F.Engelsin təbiət inkişafı haqqındakı fikirlərinə əsaslanan mütəxəssislər 
əmtəəşünaslığın inkişaf tarixin neçə mərhələyə ayırırlar? (Çəki: 1)

3
2
6
4
5

Sual: Əmtəəşünaslıq elminin inkişafında rolu olmayan alim verilmiş variantların 
hansında qeyd olunmuşdur? (Çəki: 1)

A.Smit
F.V.Zuyevin
 A.P.Bolotovun
N.Y.Ozeretskovskinin 
 İ.Y.Bindqeynin

Sual: . Əmtəənin ikili xarakterini, yəni dialektik vahidliyini təşkil edir? (Çəki: 1)
 istehlak dəyəri
 istehlak xassəsi
 istehlak çeşidi
 əmək məhsulu
 istehlak malı



Sual: Fikirlərdən hansı yanlışdır. İstehlak dəyəri..... (Çəki: 1)
 çoxsahəli anlayışdır
 abstrakt anlayışdır
 əmtəənin yararlığıdır
 əmək məhsulu ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır
 əmtəənin qiymətidir

Sual: Hansı anlayış əmək məhsulunu özündə maddiləşdirir? (Çəki: 1)
 istehlak dəyəri
 istehlak tədavülü
istehlak xassəsi
 istehlak qiyməti
 istehlak malı

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnformasiya nədir (Çəki: 1)
məlumatdır
şəxslər haqda məlumat
proseslər haqda məlumat
şəxslər, faktlar, vasitələr və proseslər haqda məlumat
sənəd haqda məlumat

Sual: İnformasiya mənbələri nədir ? (Çəki: 1)
banklar
kitabxanalar
fondlar
sənəd toplusudur
ədəbiyyat

Sual: Ekspertizanın metodları təsnifat zamanı hansı növlərə bölünür ? (Çəki: 1)
sosioloji
bioloji
fiziki
obyektiv və evristik
lamisə



Sual: İstehlak dəyərinin maddi əsasını hansı xassələr təşkil edir? (Çəki: 1)
 fiziki, kimyəvi, istehlak
 fiziki, funksional, bioloji
estetik, bioloji, kimyəvi
fiziki, kimyəvi, bioloji
 fiziki, mexaniki, kimyəvi

Sual: İstehsal edilmiş əmək məhsulu hansı dəyərə malikdir? (Çəki: 1)
 potensianal istehlak dəyərinə 
 real istehlak dəyərinə
mütləq istehlak dəyərinə 
 mübadilə istehlak dəyərinə
malların istehlak dəyərinə

Sual: Təsnifləşdirilmənin başlangic pilləsi nədir? (Çəki: 1)
 planlaşdırma
sistemləşdirmə 
 qruplaşdirma
konstruksiyalaşdırma
 sığorta əmtəə ekspertizası

Sual: İlk dəfə sistemləşdirmə, təsnifləşdirmə ilə kimlər məşğul olmuşdur? (Çəki: 1)
 bioloqlar
zooloqlar
arxiloqlar
iqtisadçılar
 konstruktorlar

Sual: Pərakəndə qiymət preskuratında mallar hansı nişanələrinə görə ayrı - ayrı 
qruplarda birləşdirilir: (Çəki: 1)

 mövsümünə görə
 doluluğuna görə 
 boyuna görə
istehsal üsuluna görə
 cinsinə görə

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Orqanoleptik metodlar hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
vizual
audiometod
vizual, lamisə, qoxu, dadbilmə, audiometod
hiss
sensor

Sual: Ekspert metodları hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
riyazi
statistika
sorğu
anket
sorğu, qiymətləndirmə, riyazi-statistik

Sual: Materialların kimyəvi xassələri nədən asılıdır? (Çəki: 1)
maddələrin tərkibindən
işığa, havaya davamlılığından
maddələrin quruluşundan, suya davamlılığından
maddələrin tərkibi və quruluşundan
fikir xassələrindən

Sual: Aşaqğıdakı materiallardan hansını turşuya davamlılıq xassəsinə görə təbiətini 
tanımaq olar? (Çəki: 1)

şüşə, çini
yuyucu maddə
yun, pambıq
keramika, plastik kütlə
plastik kütlə keramika

Sual: Hansı məmulatlar üzvi həlledicilərinə qarşı davamlıdır? (Çəki: 1)
şüşə, keramika
kətan, yun
çini, plastik kütlə
yuyucu maddə
ipək, pambıq

Sual: Ağacın texnoloji xassələrinə aiddir? (Çəki: 1)
 Daşınması
qulluq edilməsi
əyilməsi
davamlılıq
kövrəkliyi



Sual: Texnoloji xassə dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
ilk materialların ayrı-ayrı xassələri və göstəricilərinin hazır məmulatın xarakterizə 

edilməsi
məmulatın istehsal prosesində davranışını xarakterizə edən xassələr
materialların və hazır məmulatların istismarı, daşınması prosesində davranışı
ilk materialların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
məmulatda texnoloji proses nəticəsində yaranmış xassə

Sual: Təsir müddətinə görə yüklər necə bölünür? (Çəki: 1)
dövri və daimi
statik və dinamik
paylanmış və dinamik
faktiki və nominal
faktiki və dinamik

Sual: Hansı materiallar daha möhkəm olur? (Çəki: 1)
hissəcikləri nizamsız yerləşən və az məsaməli olan
hissəcikləri xətti yerləşən və az məsaməli olan
hissəcikləri nizamlı yerləşən və çox məsaməli olan
hissəcikləri xaotik yerləşən və az məsaməli olan
hissəcikləri nizamlı və ən çox məsaməli

Sual: Funksional xassələrin nomenklaturası nədən asılıdır? (Çəki: 1)
malın təyinatından
əhalinin tələbindən 
malın şərtiliyindən
malın nisbiliyindən
mal çeşidindən 

Sual: Etibarlılığın xassələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
müntəzəmlik
davamlılıq
mexaniki təhlükəsizlik
mühafizə edilmə
möhkəmlik

Sual: “İşləmə qabiliyyəti” anlayışı nəyi təyin edir? (Çəki: 1)
məmulatın vəziyyətinin necəliyini
məmulata verilmiş funksiyası
məmulatın normativ texniki sənədlərin
məmulatın hazırlayıcısının verdiyi vaxt üzrə işini tamamlanması
məmulatın istismar müddətində sınaq dövrünü



Sual: Həcm çəkisinin miqdarı aşağıdakı göstəricilərə təsir edir: (Çəki: 1)
məsaməliliyə
rütubət udmaya
möhkəmliyə
bütün cavablar doğrudur
qalınlıq

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Evristik metodlar hansı növlərə bölünür (Çəki: 1)
sosioloji
bioloji
mikrobioloji
ekspert və sosioloji
riyazi

Sual: Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadə olunur (Çəki: 1)
taktil
lamisə
görmə
qoxu
ətir

Sual: Dequstator – ekspertlerə qoyulan xüsusi tələblərə aid deyil.... (Çəki: 1)
ekspert yoxlamalarını təşkil etməyi bacarmaq və onlara rəhbərlik etmək
 sensor hissiyata malik olmaq və ekspertlərdən tələb olunan səviyyəyə cavab 

vermək
 ekspert yoxlamaları aparmaq üçün dərin biliklərə malik olmaq, sensor qabiliyyəti 

yoxlamasından keçmək
 heç biri

Sual: Ekspertin hüquqlarından biri deyil.... (Çəki: 1)
 ekspert, sadə ölçmə metodları ilə, eləcə də digər qiymətləndimə metodları ilə 
 malın keyfiyyət dərəcəsini, əmtəə ekspertikası obyektini təyin etmək; 
 təşkilatın əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsini aparmaq; 
 mal partiyalarını seçmə, tək-tək və birləşdirilmiş nümunənin, orta nümunənin 

seçimini aparmaq;
 əmtəəşünaslıq ekspertizasını aparmaq



Sual: Kütlə göstəricilərindən olan sıxlıq nədir? (Çəki: 1)
cismin vahid həcminə düşən çəkisi
həcm vahidinə düşən çəki
materialın 1m2-nin çəkisi
dağıdan yükün miqdarı
materialların 1m2 kütləsi

Sual: Kütlə göstəricilərindən olan xüsusi çəki nədir? (Çəki: 1)
dağıdan yükün miqdarı
materialın 1m2-nin çəkisi
cismin vahid həcminə düşən çəkisi
həcm vahidinə düşən çəki
materialların 1m2 kütləsi

Sual: Təsir xarakterinə görə yüklər necə bölünür? (Çəki: 1)
dövri və daimi
faktiki və nominal
paylanmış və mərkəzləşmiş
statik və dinamik
paylanmış və dinamik

Sual: Məsaməlilik və həcm kütləsi arasındakı əlaqə? (Çəki: 1)
məsaməlilik artdıqca, həcm kütləsi artır
məsaməlilik artdıqca, həcm kütləsi azalır
məsaməlilik artdıqca, həcm kütləsi azalır
asılı deyil
məsaməlilik artdıqca, həcm kütləsi azalır

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Daltonizm nədir (Çəki: 1)
rəngləri ayrıd etmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
rəngləri ayrıd etmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
sarı rəngin ayrıd etmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
çəhrayı rəngin ayrıd etmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
qara rəngin ayrıd etmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi



Sual: Sensor yaddaşı nədir (Çəki: 1)
ekspertlərin hiss etmə qabiliyəti
audio yaddaş
vizual yaddaş
ekspertlərin sensor təəsüratlarını yadda saxlamaq qabiliyyəti
lamisə yaddaşı

Sual: Texnoloji mallar ..... sənaye emalına məruz qalır. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı 
variantlardan hansı uyğun gəlir? (Çəki: 1)

 təkrar
 fasiləsiz 
 fasiləli 
 davamlı 
davamsız 

Sual: Aşağıda verilən mal qruplarından hansı təkrar sənaye emalına məruz qalır? 
(Çəki: 1)

texnoloji 
xarab mallar 
keyfiyyətli mallar 
 keyfiyyətsiz mallar 
 yayılmış nöqsanlı mallar 

Sual: Verilmiş mal qruplarından hansı təkrar sənaye emalından keçirilir? (Çəki: 1)
 qeyri-standart mallar 
 nöqsanı aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda 
 xarab mallar 
çürümüş mallar 
keyfiyyətsiz mallar 

Sual: Təkrar emaldan keçmiş xammal necə adlanır? (Çəki: 1)
 tullantı 
 yarımfabrikat 
 təhlükəli xammal 
 çürük xammal 
 emalsız xammal 

Sual: Birinci qrup dəstləşdirici elementlərinə nə daxildir? (Çəki: 1)
 malın özünün tərkib hissəsi
 malların qorunması
ehtiyat hissələrinin malın içərisinə qoyulması
 cavabların heç biri düz deyil
 malın daşınması



Sual: Birinci qrup dəstləşdirici elementlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
əlavə bağlar
ayaqqabların dabanlarına əlavə hissələr
 yemək stolunda qayka və vintlərin olması
divan-kreslonun parçasının rəng uygunsuzluğu
 malların furniturası

Sual: İkinci qrupa hansı dəstləşdirici elementlər daxildir? (Çəki: 1)
 ehtiyat düyməsi
 paltarasan şkafda asılqanın olması
 kostyumun cibinin olmaması
yemək stolunda vintin olması
 firniturası

Sual: İkinci qrup dəstləşdirici elementlərə nə daxildir? (Çəki: 1)
 qablaşdırma zamanı qoruma
ehtiyat hissələrinin malın içərisinə qoyulması
 malın özünün tərkib hissəsi
bunların hamısı
malın qablaşdırılması

Sual: Parçaların texnoloji xassələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
iynə ilə deşmə
cırılma davamlılığı
tikiş sahələri
əyilmə qabiliyyəti
parçanın mənşəyi

Sual: Əgər 1m2 materialın kütləsi normadan aşağıdırsa, onda: (Çəki: 1)
təkrar istehsala göndəriləcək
parça keyfiyyətinə görə standarta uyğun gəlməyəcəkdir
bütün cavablar doğrudur
artıq xammal məsrəfinə yol verilmişdir
parçanın sortu dəyişəcək

Sual: Zəmanət müddəti nədir? (Çəki: 1)
hazırlayıcının hansı vaxta qədər zəmanət verməsidir
məmulatın hazırlayıcının verdiyi zəmanət üzrə işin tamamlanmasıdır
məmulatın istismarının əvvəlki dövrünə uyğun vəziyytəlidir
işləmə qabiliyyətinin müəyyən müddət fasiləsiz işləməsidir
məmulatın təmirsiz işləməsidir

Sual: Malların keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas şərtlərindən biri: (Çəki: 1)



onun keyfiyyətinin düzgün idarə olunması
malların xassələrinin kəmiyyətcə xarakterizə edilməsi
müvafiq iqtisadi səmərəliliyi
iqtisadi optimal keyfiyyəti
fəhlələrin maddi marağı

Sual: Malın ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 
1)

nöqsanlılıq əmsalı, növlülük əmsalı, keyfiyyətin aşağı olmasına görə alman 
reklam siyasətinin sayı

keyfiyyətin qiymətləndirilməsində əsas götürülən xassələrin məcmusuna daxil 
olan kompleks göstəriciləri

məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin məcmusunun müvafiq baza göstəriciylə 
müqayisəsi

insanın tələbini ödəmək üçün yerinə yetirilən funksiyasi
malın fiziki-mexaniki xassə göstəriciləri

Sual: Texnoloji emalın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
müxtəlif növ xammalın uyğun tətbiq edilməsi
məmulata lazımı forma, xarici görünüş və digər istehlak xassələrinin verilməsi
məhsulun istehlak xassələrinin formalaşmasına təsir edən əsas proseslərin 

öyrənilməsi
məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi sahəsində etibarlılığının təmin edilməsi
məhsulun keyfiyyətinin qaldırılması

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Eymur iy bilmə nəzəriyyəsinə görə qoxuları neçə yerə bölünür (Çəki: 1)
4
6
2
7 

Sual: Orqanoleptiki sınaqlar keçirilən otağın nisbi rütubəti neçə faiz olmalıdır (Çəki: 1)
50-55%
55-60%
60-65%
65-70 %



75-80%

Sual: Sensor minimumu nədir (Çəki: 1)
minimum hiss etmə qabiliyyəti
sensor bacarığı
sensor qabiliyyəti
sensor yaddaşı
tanınma həddi

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Laboratoriya metodunun çatışmayan cəhətləri hansılardır (Çəki: 1)
yüksək səriştəyə malik işçilərin olması
uzun vaxt tələb olunması
işçi qüvvəsi, bahalı avadanlıq və uzun müddət tələb olunması
sınaq aparılması üçün yüksək xərclərin olması
nümunənin çətin seçilməsi

Sual: Orqanoleptiki metodların üstünlüyü hansılardır (Çəki: 1)
tezliyi
mürəkkəbliyi
sadə və tezliyi, bahalı cihazlardan istifadə olunmaması
audiometoddan istifadə
vizual metoddan istifadə

Sual: Sosioloji metodun mahiyyəti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
sorğuya əsasən
anketə əsasən
dialoqa əsasən
istehlakçıların fikir və rəylərinə əsasən
sərgi yolu ilə

Sual: İstehlak xassələri nəyə deyilir? (Çəki: 1)
malın yararlığına
insan tələbini ödəmək qabiliyyətinə
malın istehsalına
malın dəyərinə



malın fiziki xassəsinə

Sual: İşləmə zəmanəti nədir? (Çəki: 1)
malın istehsalçının verdiyi zəmanət üzrə işləməsi
malın uzun müddət işləməsi
malın faydalılığı
malın parlaqlığı
malın keyfiyyəti

Sual: Gigiyenik xassələrə nələr aid edilir? (Çəki: 1)
insanın normal fəaliyyətini təmin edən xassələr
istilik xassəsi
keçiricilik xassəsi
hava keçirməsi
buxar keçirməsi

Sual: Elektrik təhlükəsizliyi nədir? (Çəki: 1)
elektrik enerjisi ilə işləyən cihazların təhlükəsizliyi
cərəyan keçirməməsi
elektrik müqaviməti
cərəyan itkisi
izolyasiya möhkəmliyi

Sual: Yanğın təhlükəsizliyi nədir? (Çəki: 1)
malın alovlanma temperaturu
cihazların saz işləməsi
nasazlıq
yanma zamanı temperatur
tez alışan məhsullar

Sual: Erqonomik xassələr göstəricisi hansı üsulla təyin edilir? (Çəki: 1)
ekspert üsulu ilə
alət üsulu ilə
sosioloji üsulla
riyazi-statistik üsulla
sensor üsulu ilə

Sual: Estetikliyin lazımi vasitəsi nədir? (Çəki: 1)
malın rəngi
malın tərtibatı
malın forması
malın gözəlliyi
malın kompozisiyası



Sual: Etibarlılıq nədir? (Çəki: 1)
malın istismar şəraitində etibarlı işləməsi
malın davamlılığı
malın bərkliyi
malın deformasiyaya uğraması
malın elastikliyi

Sual: Estetik səviyyənin qiymətləndirilməsi I yarımqrupa nə aid edilir? (Çəki: 1)
 məmulatların istehsal hazırlığının möhkəmliyi
hissələrin və tamın harmonik birliyi
cəmiyyətdə formalaşan estetik təssüratı əks etdirən məmulatlar formasının 

informatik ifadəliliyi
forma və tərkib əlamətləri birliyi
 estetik baxış

Sual: Saxlanma müddətində malların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olunur: 
(Çəki: 1)

mikrobioloji proseslər
 biokimyəvi
ekoliji
 bioloji
 estetik

Sual: Əgər keyfiyyətin aşağı düşməsi az əhəmiyyətli və nəzərə çarpacaq qüsurlar 
hesabına baş verərsə; (Çəki: 1)

mal yararsız hesab olunur
aşağı qiymətlə satışa buraxılır
təkrar istehsala verilir
yararlı hesab olunur və aşağı qiymətlə satışa buraxılır
aşağı sorta salınır

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əmtəəşünaslıq ekspertizasının təsnifatı zamanı onlar hansı növlərə bölünür ? 
(Çəki: 1)

operativ və sənəd ekspertizası
ekoloji ekspertiza



funksional göstəricilərin ekspertizası
kəmiyyət, keyfiyyət, sənəd, çeşid ekspertizası
kömrük ekspertizası

Sual: Funksional xassələr nəyə deyilir? (Çəki: 1)
məmulatın öz təyinatına uyğun olması
malın sıxılması
malın istilik saxlaması
malın məhsuldarlığı
malın ekspertizası

Sual: Etibarlılıq necəxassədir? (Çəki: 1)
mürəkkəb xassədir
sadə xassədir
müntəzəm xassədir
davamlı xassədir
uzunömürlü xassədir

Sual: Malın iqtisadi göstəriciləri nədir? (Çəki: 1)
malın istehsalına çəkilən xərc
malın topdan satış qiyməti
təmirə çəkilən xərc
enerji sərfi
yanacaq xərci

Sual: Estetik xassələr nəyə deyilir? (Çəki: 1)
malın gözəllik, təsirlik xassələri məcmusu
malın qəşəng tərtibatı
malın təyinatı
malın xarici görünüşü
malın estetik səviyyəsi

Sual: Antropometrik göstərici nədir? (Çəki: 1)
malın insan bədəninin tipik ölçüsünə uyğunluğu
malın quruluşu
malın diametri
malın ölçüsü
malın çəkisi

Sual: Erqonomik xassələr nədir? (Çəki: 1)
malın quruluşunun insan orqanizminin xüsusiyyətinə uyğunluğu
malın möhkəmliyi
malın davamlılığı
malın rahatlığı



malın yorulma dərəcəsi

Sual: Mexaniki təhlükəsizlik nədir? (Çəki: 1)
maşın və cihazların işləyən zaman təhlükəsizliyi
avtomobil təhlükəsizliyi
deformasiya təhlükəsizliyi
elastiki təhlükəsizlik
plastik təhlükəsizlik

Sual: Hansı liflər daha gigiyenikdir? (Çəki: 1)
təbii liflər
süni liflər
sintetik liflər
azbest lifi
şüşə lifi

Sual: Zəmanət müddəti nədir? (Çəki: 1)
malın istismarının təqvim müddəti
malın mənəvi köhnəlməsi 
malın fiziki köhnəlməsi
malın düz köhnəlməsi
malın əyri köhnəlməsi

Sual: Ekspertizanın nəticədən əvvəlki mərhələsi: (Çəki: 1)
 yekunlaşdırmadan
 dequstasiyadan
 istehlak şəraitinin müəyyən edilməsi
 hüquqi şəxslər arasında alqı-satqı müqaviləsi
 əsas mərhələ

Sual: Estetik səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin II yarımqrupa nə aid edilir? (Çəki: 1)
forma və tərkibi əlamətlər birliyi
 səthin incəliklə işlənməsi
 dəbə uyğunluq
 hissələrin və tamın harmonik birliyi
 tonun harmonikliyi

Sual: Yun malların yenilik dərəcəsi necə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
qarşılıqlı qiymətləndirmə
statistik qiymətləndirmə
bal qiymətləndirilməsi
test qiymətləndirmə
arqument qiymətləndirmə



BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Brutto kütləsi nədir (Çəki: 1)
malın kütləsi
qabın kütləsi
taranın kütləsi 
mal partiyasının kütləsi
mal və qabın birlikdə kütləsi

Sual: Keyfiyyət ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
malın təhvil-təslimi
malın saxlanması
malın satışa hazırlanması
ekspert tərəfindən malın standart tələblərinə uyğunluğun ekspertizası
nöqsanın aşkar olunması

Sual: Keyfiyyət göstəricilərin seçimi nədir (Çəki: 1)
kəmiyyət və keyfiyyət dərəcəsi olan göstərici
mütləq tələblərə cavab verən göstərici
yenilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi ilg şərtlənən göstərici
ballarla ifadə olunan göstərici
faizlə ifadə olunan göstərici

Sual: Ən çox yayılmış müqavilə növü hansılardır (Çəki: 1)
komissiya müqaviləsi
saxlama müqaviləsi
alqı-satqı müqaviləsi
kəmiyyət itkiləri üzrə
keyfiyyət itkiləri üzrə

Sual: “Rəddetmə” anlayışı nədir? (Çəki: 1)
məmulatın vəziyyətinin pisləşməsi
işləmə qabiliyyətinin pozulması
məmulatın normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uğraması
məmulatın parametlərinin istismar prosesində sıradan çıxması
 istismar prosesində məmulatın etinasızlığı



Sual: “Narazılıq” anlayışı nədir? (Çəki: 1)
məmulatın vəziyyətinin pisləşməsi
məmulatın normativ-texniki sənədlərin tələblərinin birinə uyğunsuzluğu
işləmə qabiliyyətinin pozulması
məmulatın parametlərinin istismar prosesində sıradan çıxması
məmulatın öz funksiyasının yerinə yetirilməməsi

Sual: Təsnifləşdırmədə başlanğıc pilləsi nədir? (Çəki: 1)
planlaşdırma
sistemləşdirmə
qruplaşdırma
 konstruksiyalaşdırma
kodlaşdırma

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Çeşid ekspertizasının mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
malın kəmiyyət xassələri
malın keyfiyyət xassələri
malın çeşidini müəyyən etmək üçün keyfiyyət xarakterinin qiymətləndirilməsi
növün təyini
sortun təyini

Sual: Dequstasiyanın nəticələri nə ilə əks olunur (Çəki: 1)
ballarla
rəqəmlərlə
faizlə
faizlə
ayrı-ayrı göstəricilərlə

Sual: Təyinatından asılı olaraq keyfiyyət ekspertizası neçə növə bölünür (Çəki: 1)
4
5
3
2
6



Sual: Netto kütləsi nədir (Çəki: 1)
taranın xalis kütləsidir
malın satış kütləsi
tara və ya qablaşdırıcının kütləsi
malın xalis kütləsi
boş qabların kütləsi

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Kompleks ekspertiza nəyə deyilir (Çəki: 1)
malın dəyərinin öyrənilməsi
malın istehlak dəyərinin öyrənilməsi
malın sınaq və təhlillərinə əsasən bütün xassələrinin ekspert tərəfindən 

qiymətləndirilməsi
çeşidin təhlili
sənədin təhlili 

Sual: Gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədən ibarətdir (Çəki: 1)
nomenklaturanın təyini
çeşidin optimallaşdırılması
keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
istehlakçının həyatı, sağlamlığı və əmlakın təhlükəsizliyidir
ərzaq mallarınct radiasiya təhlükəsizliyi

Sual: Texnoloji ekspertiza nədir (Çəki: 1)
malın istehsalına nəzarət
malın saxlanmasına nəzarət
malın istehsal, saxlanma, daşınma və satışının tələblərə uyğun qiymətləndirilir
daşınmanın təhlükəsizliyi
satışın təhlükəsizliyi

Sual: Baytar ekspertizasının məqsədi nədir (Çəki: 1)
heyvanat məhsullarının sanitariya cəhətdən qiymətləndirilməsi
quş ətinin ekspertizası
balıq ətinin ekspertizası
mal ətinin ekspertizası
mal ətinin müayinə üsulları



Sual: İstehsal keyfiyyəti nədir? (Çəki: 1)
malın istehsal zamanı keyfiyyəti
malın istismar xassəsi
malın quruluşu
malın dəyəri
malın istehlak xassəsi

Sual: Vahid göstərici nədir? (Çəki: 1)
malın bir xassəsini ifadə edir
malın kimyəvi tərkibini bildirir
malın adını göstərir
malın quruluşudur
malın vahid tərkibidir

Sual: Cari tələblər nəyə deyilir? (Çəki: 1)
satışda olan mallar üçün tərtib edilir
tələblərin səviyyəsidir
texniki səviyyədir
iqtisadi səviyyədir
normativ tələbdir

Sual: Spesifik tələblər hansılardır? (Çəki: 1)
müəyyən mal qurupuna verilən tələblərdir
konkret tələbdir
düzgün tələbdir
vahid tələbdir
cari tələbdir

Sual: Estetik tələb nədir? (Çəki: 1)
malın xarici tərtibatına verilən tələbdir
gözəllik haqda tələbdir
ictimai dəyəri göstərir
faydalılığını göstərir
səmərəliliyini göstərir

Sual: Antropometrik tələb nədir? (Çəki: 1)
malın insan ölçülərinə uyğun olması tələbidir
statistik tələbdir
riyazi tələbdir
ölçü tələbidir
psixofizioloji tələbdir

Sual: Zahiri köhnəlmə nədir? (Çəki: 1)



zahiri köhnəlmədə məmulatın səthi dağılır
malın xassələri dəyişir
fiziki köhnəlmə
mənəvi köhnəlmə
düz köhnəlmə

Sual: Texnoloji emalın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
mala lazımi forma vermək
malın formasını təkmilləşdirmək
malı bəzəmək
malı aşılamaq
malı rəngləmək

Sual: Satandartda ayrı-ayrı mal qruplarının nəyi əks olunur? (Çəki: 1)
 seçmə üsulu 
 ekspertiza şərti 
 yekun qərarı 
 əmtəəşünasın fikri 
 ekspertlərin şərhi 

Sual: İstehlak mallarının keyfiyyətinin miqdarca qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan elmi 
biliklər sahəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

kvalimetriya
tenzometriya
elektromiqrafiya
heç biri doğru deyil
metrologiya

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Sanitar-gigiyenik ekspertizanın hüquqi bazasını nə təşkil edir (Çəki: 1)
fiziki-şəxslərin tələbləri
hüquqi şəxslərin tələbləri
Azərbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi
gigiyenik təhlükəsizlik
sanitar təhlükəsizlik



Sual: Ərzaq mallarına qatılan əlavələr neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
5
4
2
3
6

Sual: Ekoloji xassələr hansılardır (Çəki: 1)
malın istehsal xassələri
malın istismar xassələri
malın ətraf mühitə təsir qabiliyyətidir
malın satış xassələri
malın kimyəvi dağılması

Sual: Keyfiyyətin yüksəldilməsi xidmət müddətinə necə təsir edir? (Çəki: 1)
xidmət müddətini uzadır
xidmət müddətini azaldır
xidmət müddətinə müsbət təsir edir
xidmət müddətini artırır
xidmət müddətinə təsir etmir

Sual: Kompleks göstərici nədir? (Çəki: 1)
malın bir neçə xassəsini ifadə edir
malın istehsalını göstərir
malın saxlanılmasını göstərir
malın daşınmasını ifadə edir
malın markasını bildirir

Sual: Ümumiləşdirilmiş keyfiyyət göstəriciləri nədir? (Çəki: 1)
xassələrin məcmusuna daxil edilən kompleks göstəricilərdir
keyftyyəğ səviyyəsidir
baza göstəricisidir
vahid göstəricidir
inteqral göstəricidir

Sual: Perspektiv tələblər nəyə deyilir? (Çəki: 1)
texniki tərəqqinin inkişafı ilə olan tələblər
geniş səviyyəli tələb
gələcək tələb
proqnoz tələb
analoqlu tələb

Sual: Sosioloji tələblər hansılardır? (Çəki: 1)
malın ictimai tələblərə uyğun olmasıdır



riyazi təhlildir
statistik təhlildir
cari təhlildir
perspektiv təhlildir

Sual: Erqonomik tələb nədir? (Çəki: 1)
malın istismar zamanı istifadə rahatlığıdır
gigiyenik tələbdir
dəyərə uyğun tələbdir
xarici tərtibata verilən tələbdir
konkret tələbdir

Sual: Texnoloji tələb nədir? (Çəki: 1)
malın emalında müasir metodların tətbiqi
istifadə rahatlığı
istismar rahatlığı
istehlak tələbi
istehsal tələbi

Sual: Daxili köhnəlmə nədir? (Çəki: 1)
malın quruluşunun dəyişməsi ilə müşahidə olunur
deformasiya olur
elastik xassə azalır
malın plastik xassəsi artır
mal kövrək olur

Sual: Keyfiyyəti formalaşdıran amillər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
2
4
5
7
8

Sual: Mənşəyinə görə xammallar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
3
2
4
6
5

Sual: Malın konstruksiyası keyfiyyətə necə təsir edir? (Çəki: 1)
keyfiyyətə müsbət təsir edir
texniki tərəqqi yüksəlir
konstruksiya təkmilləşir



keyfiyyətə pis təsir edir
keyfiyyəti yüksəldir

Sual: Kodun əsası dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
işarənin koddakı mövqeyi 
 koddakı işarənin sayı 
kod strukturunda şərti işarələr
 kod əlifbasında işarənin sayı
 kodun uzunluğu

Sual: Kvalimetrik səmərəliliyin qiymətləndirilməsi nədir? (Çəki: 1)
ekspertin hər xassəsinin üzəçıxma intensivliyinin fərqini hiss etmək bacarığının 

qiymətləndirilməsi
müxtəlif vaxtlarda aparılmış eksperti fərdi qiymətləndirmələrin yaxınlıq 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi
ekspertin hadisələrin baş verməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi
keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının nəzəri biliklərinin və onların 

tətbiqetmə bacarığının qiymətləndirilməsi
malların kəmiyyət artımı

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Əmtəə ekspertizasının hazırlıq mərhələsi nələr daxildir (Çəki: 1)
sifarişçilərin ərizəsi
sifarişçilərin qaiməsi
sənədlər
sifarişçinin ərizə və qaiməsi
ekspertizanın məqsəd və vəzifələri

Sual: Əmtəə ekspertizasının yekun mərhələsinə nələr daxildir (Çəki: 1)
nəticələrin təhlili
nəticələrin obyektivliyi
nəticələrin təhlili, qiymətləndirilməsi, sənədin tərtibidir
ekspertiza aktının tərtibi
dequstasiya protokolunun tərtibi

Sual: Latın dilində «falsifika» nə deməkdir (Çəki: 1)



eyniləşdirmək
oxşarlıq
saxtalaşdırmaq
əıvəzedici
imitatorlar

Sual: Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nə deməkdir? (Çəki: 1)
malın bütün xassə göstəricilərinin yoxlanması
göstəricilərin toplanması
göstəricilərin məcmusu
göstəricilərin seçimi
göstəricilərin tərkibi

Sual: Göstəricilərin təyinində 2-ci üsul necə adlanır? (Çəki: 1)
 ekspert
sensor
audiometod
 vizual
dadbilmə

Sual: Göstəricilərin təyinində 5-ci üsul necə adlanır? (Çəki: 1)
hesablama
vizual
audio
sensor
dadbilmə

Sual: Lamisə analizatorunun ən həssas birincisi harada yerləşir? (Çəki: 1)
barmaqların sonluğunda 
başda 
qarında 
ayaqda
qulaqda

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan üçüncüsü harada yerləşir? (Çəki: 1)
dildə 
qulaqda
gözdə 
çənədə
peysərdə 

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan altıncısı harada yerləşir? (Çəki: 1)
dərinin boşluğunda
dərinin üstündə 



dərinin altında 
baş hssədə 
boğaz altında

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan yeddincisi harada yerləşir? (Çəki: 1)
burunun selikli qişasında 
qulaqda
gözdə 
çənədə 
çiyində

Sual: Aşağıdakı metodlardan hansı ətriyyat - kosmetika mallarının keyfiyyətini təyin 
edir? (Çəki: 1)

iyibilmə metodu 
lamisə 
 vizual 
 taktil 
 audi metod 

Sual: Əmtəə ekspertizası zamanı mal nümunəsinin seçmə aktı hansı mərhələdə tərtib 
olunur? (Çəki: 1)

 əsas 
 son 
 yekun 
 1-ci mərhələdə 
 hazırlıq 

Sual: İstehlak mallarının ekspertizasının metodları hansı metodlar yarımqrupuna 
ayrılır? (Çəki: 1)

obyektiv və evristik
 yalnız evristik
 yalnız obyektiv
 doğru cavab yoxdu
 bütün cavablar doğrudur

Sual: Ölçmə yolu ilə malların xarakteristikalarının təyin edilməsi və ya qoyulan 
tələblərə hər hansı uyğunsuzluqları, kənarlaşmanı qeydiyyata alma hansı metodla 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

 obyektiv metod
evristik metod
 alət metodu
 sosioloji metod
 ekspert metodu



Sual: Məntiqi üsulların məcmusuna və son nəticəni əldə etmək üçün nəzəri 
tədqiqatların metodiki qaydalarına əsaslanmış metod hansı yarımqrupuna aiddir? 
(Çəki: 1)

 evristik metod
 obyektiv metod
 alət metodu
 qeydetmə metodu
 viziual metod

Sual: Hissiyat orqanları vasitəsilə keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi hansı 
metodla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

orqanoleptik metodla
 alət metodu
sosioloji metodla
 ekspert metodu
 viziual metod

Sual: Orqanoleptik metod özü-özlülüyündə neçə alt qrupa bölünür? (Çəki: 1)
 5
 4
 6
 7
 8

Sual: . Orqanoleptik metod özü-özlülüyündə hansı alt qruplara bölünür? (Çəki: 1)
 viziual, lamisə, qoxubilmə, dadbilmə, audiometod
 viziual, lamisə, audiometod, alət, ekspert
 sosioloji, alət, dadbilmə, qoxubilmə
 lamisə, qeydetmə, audiometod, ekspert
 audiometod, lamisə, dadbilmə, ekspert

Sual: . Hansı metod görmə vasitəsilə obyektin xarici görünüşünü və rənginin dərk 
edilməsidir? (Çəki: 1)

 viziual metod
lamisə metod
alət metod
sosioloji metodu
 ekspert metodu

Sual: . Verilən rənglərdən hansı axromatik rənglərə aiddir? (Çəki: 1)
 təmiz ağ və təmiz qara
 yalnız təmiz ağ
 yalnız təmiz qara
 göy, yaşıl, təmiz ağ
 təmiz, ağ, qırmızı, sarı



Sual: Aşağıda verilən rənglərdən hansı aralıq rənglərə aiddir? (Çəki: 1)
 göy, yaşıl, qırmızı
göy, qırmızı, qara
 yaşıl, qara, ağ
 qırmızı, yaşıl, qara
 ağ, qara, sarı

Sual: Rəngləri qiymətləndirərkən, mühüm əhəmiyyətə açıq rəng tonu malik nöqtələrin 
yerinə verilən variantlardan hansı rəng qrupası aiddir? (Çəki: 1)

xromatik
 axromatik
aralıq
 bütün variantlar yanlışdır
 bütün cavab variantları doğrudur

Sual: Adətən bütün görmə təsuratları hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)
axromatik və xromatik
 yalnız axromatik
yalnız xromatik
 aralıq rənglər
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Dixromatizm nədir? (Çəki: 1)
rənglərin bir hissənin ayırd etmək qabiliyyətinin itirilməsidir
 rənglərin bütün hissəsinin ayird etmək qabiliyyətinin itirilməsidir
 rənglərin bir hissənin ayırd etmək qabiliyyətinin itirilməsi deyil
 rənglərin bütün hissəsinin ayird etmək qabiliyyətinin itirilməsi deyil
 bütün variantlar doğrudur

Sual: Hansı metod konsistensiyanın və ya faktiki hissiyatların köməyi ilə üst səthin 
vəziyyətinin tədqiqinə əsaslanır? (Çəki: 1)

 lamisə metodu
dadbilmə metodu
 qoxubilmə metodu
audio metod
 viziual metod

Sual: Hansı metod qoxunu iyibilmə reseptorları vasitəsilə qəbuluna əsaslanır? (Çəki: 
1)

 iybilmə metodu
 viziual metodu
 lamisə metodu
audio metod
dadbilmə metodu



Sual: Verilən variantlardan hansında eymurun əsaslandırdığı qoxu nümunəsi yoxdur? 
(Çəki: 1)

meyvəli iyi
 efirli iyi
nanəli iyi
 Aşındırıcı kəskin iy
 çürüntü iyi

Sual: Dadbilmə reseptorları vasitəsilə dadın hiss edilməsi hansı metodla həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)

 dadbilmə metodu
ekspert metodu
 alət metodu
 sosioloji metod
 orqanoleptik metod

Sual: Eşitmə orqanı tərəfindən səslərin qəbul olunub istifadə edilməsi hansı metodla 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

audio metod
 dadbilmə metodu
alət metodu
 alət metodu
 ekspert metodu

Sual: Hissiyat orqanları vasitəsilə xarici implusu mənimsəmə qabiliyyəti hansı 
hissiyatla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

 sensor hissiyat
viziual hissiyat
 dadbilmə
 iybilmə
 eşitmə

Sual: Texniki vasitələrin köməkliyi keyfiyyət göstəricilərinin mütləq qiymətinin təyin 
edilməsi hansı metodla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

alət metodu
sosioloji metod
 ekspert metodu
 qeydetmə metodu
 orqanoleptik metod

Sual: Müəyyən əlamətlərə görə seçilmiş obyektlərin müşahidəsinə və qiymətinin 
hesablanmasına əsaslanan metod hansıdır? (Çəki: 1)

 qeydetmə metodu
 ekspert metodu



sosioloji metod
alət metodu
orqanoleptik metod

Sual: Alət metodlarının çatışmayan cəhətinə aiddir? (Çəki: 1)
 sınaq aparmaq üçün yüksək xərc tələb olunur
nəticələrinin nisbi olması
nəticələrinin müqayisə olunması
 lazımınca geri bərpa edilməməsi
 tədqiqatın çətinliyi

Sual: Yeni növ mallar nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)
funksiyası, xarıcı görkəmi tam dəyişən cihazlarla
 prinsipcə yeni yaranmış funksiyalarla
analoq və əvəzi olmayan texniki fəaliyyətlə
 eyni əlavə funksiyaların yaranması ilə
 konstruksiyasının dəyişməsilə

Sual: Hansı halda əmtəəşünaslıq ekspertizasına şərait yaradır? (Çəki: 1)
 kifayət qədər istismar olunmuş malın keyfiyyətini qiymətləndirən zaman
ziddiyyətlərin həll etmək mümkün olmadıqda
 qüsur texnoloji xarakter daşıyırsa
 keyfiyyətin pisləşməsini yaradan qüsurlar meydana gəlmişsə
 kəmiyyətcə mallar çatışmadıqda

Sual: Çeşid ekspertizası nədir? (Çəki: 1)
 ekspert tərəfindən malın çeşid aidiyyatını müəyyən etmək üçün kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi
 mal müşayət edən texnoloji və digər sənədlərin informasiyaya əsaslanan 

malların ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
 malların sınaqlarına və analizlərinə əsaslanaraq bütün xarakteristikasının 

ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
düzgün cavab yoxdur
 daşınma zamanı mal partiyasının pozulması

Sual: Kompleks ekspertiza nədir? (Çəki: 1)
 mal müşayət edən texnoloji və digər sənədlərin informasiyaya əsaslanan 

malların ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
 düzgün cavab yoxdur
 malların sınaqlarına və analizlərinə əsaslanaraq bütün xarakteristikasının 

ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
 ekspert tərəfindən malın çeşid aidiyyatını müəyyən etmək üçün kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi
 kompleks ekspertiza xarici ticarət fəaliyyətinin idxal-ixrac əməliyyatlarında 

müqavilələrin bağlanmasıdır



Sual: Sənəd ekspertizası nədir? (Çəki: 1)
 malların sınaqlarına və analizlərinə əsaslanaraq bütün xarakteristikasının 

ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
mal müşayət edən texnoloji və digər sənədlərin informasiyaya əsaslanan 

malların ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
düzgün cavab yoxdur
 ekspert tərəfindən malın çeşid aidiyyatını müəyyən etmək üçün kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi
sənədlərin tutuşdurulması

Sual: Orqanoleptik metodların çatışmayan cəhəti: (Çəki: 1)
 qiymətləndirmənin subyektivliyi
 risk şəraitində malların xassə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi
 qiymətləndirmənin obyektivliyi
 bütün cavablar doğrudur
dəqiq nəticənin olmaması

Sual: Qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərindən asılı olan kifayət qədər çox dərəcələrə 
bölünməsi bir-birindən fərqləndirmək bacarığı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

kifayət qədər tez-tez ekspert qiymətləndirilməsi malların keyfiyyət göstəricilərinin 
əhəmiyyətinə görə növbələşmə bacarığı

ekspertin hər xassəsinin üzəçıxma intensivliyinin fərqini hiss etmək bacarığı
ekspertin hadisələrin baş verməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi bacarığı
keyfiyyət göstəricilərinin sıralanmada tutduğu mövqeyində əhəmiyyətinin 

üzəçıxma bacarığı
keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının nəzəri biliklərinin və onların 

tətbiqetmə bacarığı

Sual: Hal-hazırda proqnozlaşdırmada ən çox istifadə olunan metod hansıdır? (Çəki: 
1)

 Pattern
Relfi
müqayisə
analoqsuz
sosioloji

Sual: Satışqabağı çirklənmə nədir? (Çəki: 1)
mal istehsalının müxtəlif etaplarında yaranan ətraf mühitə zərərli təsirlidir
istehlakçılar tərəfindən malların istismarı zamanı ətraf mühitə zərərli təsirlərdir
bir sıra malların istehsalı istismarı, saxlanması zamanı ətraf mühitdə edilən 

zərərli təsirdir
malların saxlanması, nəql edilməsi, satışa hazırlanması və satış zamanı yaranan 

ətraf mühitə zərərli təsirlidir
malların saxlanmasından və satışından yaranan tullantılardır



Sual: Ekspert üçün irəli sürülən şərtlərinə aşağıdakılardan biri daxil olmaya bilər: 
(Çəki: 1)

kommersiya
maliyyə
fəaliyyətin konkret nəticələrinə inzibatı, yaxud digər təsirlər
doğru cavab yoxdur
sövdələşmə

Sual: Ekspert-auditor bilik və vərdişlərin konkret həcmini nəyə əsasən 
müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)

mütəxəsislərin hazırlanması proqramına
ekspertlərin attestasiyadan keçirilməsindən öncə anketdə əksini tapan 

məlumatlara
xidmət və istismar sahələrində ən azı dördlük iş təcrübəsinin olmasına
tam yoxlama prosesinin həyata keçirilməsi təcrübəsinə
bacarığının müasir tələblərə uyğun olması

Sual: Malların kəmiyyət və keyfiyyəti üzrə qəbulu müddətlərin pozulmasına hansı 
səbəblər gətirib çıxara bilər? (Çəki: 1)

ekspertizanın vaxtının düzgün təyin edilməsi
ekspertin gecikməsi
bütün cavablar doğrudur
ekspertizanın vaxtının duzgün seçilməməsi
məhsulliyyətsizlik

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 57

Maksimal faiz 57

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Ekspert qiymətləndirilməsində işçi qrup hansı mərhələdə formalaşır? (Çəki: 1)
hazırlıq
tədqiqat
yekun
qrup qiymətləndirilməsi mərhələsində
fərdi qiymətləndirmə mərhələsində

Sual: Ekspert kəmiyyət ekspertizasında əvvəlcə hansı materiallarla tanış olmalıdır? 
(Çəki: 1)

bütün zəruri sənədlərlə
ancaq normativ sənədlərlə



müqavilələrlə
standartlarla
ərizə ilə

Sual: Netto çəkisi nədir? (Çəki: 1)
malın tarasız xalis çəkisi
malın tara ilə birlikdə çəkisi
taranın çəkisi
mal və taranın çəkisi
xarab malın çəkisi

Sual: Qablaşdırılmış halda olan malların çəkisinin təyini zamanı ekspert nəyə daha 
çox diqqət yetirməlidir? (Çəki: 1)

qablaşdırılmış materialın vəziyyətinə
malın vəziyyətinə
markalanmanın vəziyyətinə
malın çəkisinə
sənədlərə

Sual: Göstərilənlərdən hansıları keyfiyyət ekspertizasının növ müxtəlifliyinə aid edilir? 
(Çəki: 1)

keyfiyyətcə qəbul ekspertizası
miqdarca qəbul ekspertizası
brak malların təyini
nöqsanların təyini
kütlənin təyini

Sual: Müqavilələr üzrə ekspertiza hansı əmtəəşünaslıq ekspertizasında təyini olunur? 
(Çəki: 1)

kəmiyyət ekspertizası
keyfiyyət ekspertizası
sənəd ekspertizası
çeşid ekspertizası
kompleks ekspertizası

Sual: Bunlardan hansıları yeni malların öyrənilməsi metodu sayılır? (Çəki: 1)
müqayisə
sosioloji
orqanoleptiki
hesablama
heç bir metod

Sual: Komissiya müqaviləsi kimlərlə bağlanır? (Çəki: 1)
hüquqi şəxslərlə



ekspertizanın işçi qrupu ilə
ekspertlərlə
əmtəəşünaslarla
komissiya sədrləri ilə

Sual: Toxuculuq malları hansı çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
kimyəvi əirçlknmə
su çirklənməsi
səs çirklənməsi
elektrik çirklənməsi
torpaq çirklənməsi

Sual: Nəqliyyat vasitələri hansı çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
akustik çirklənmə
hidro çirklənmə
torpaq çirklənməsi
su çirklənməsi
şüa çirklənməsi

Sual: Çox əməliyyatlılıq hansı metoda aid edilir? (Çəki: 1)
kombinələşmiş metoda
Delfi metoduna
Pattern metoduna
ekspert metoduna
sosioloji metoda

Sual: Malın tarasız çəkisinə nə deyilir? (Çəki: 1)
netto çəkisi
taranın çəkisi
xarab malın çəkisi
nöqsanlı mal çəkisi
nöqsansız mal çəkisi

Sual: Malın və taranın kütləsinin artmasına nə səbəb olur? (Çəki: 1)
havanın nisbi rütubəti
 temperatur
maye
taranın növü
yağış

Sual: Malın yenilik dərəcəsi hansı ekspertizada təyin olunur? (Çəki: 1)
keyfiyyət ekspertizası
kəmiyyət ekspertizası
sənəd ekspertizası



çeşid ekspertizası
mal ekspertizası

Sual: Şərti yararlı mal hansılardır? (Çəki: 1)
yüngül nöqsanları olan mal
keyfiyyətsiz mal
aşağı sortlu mal
satışdan çıxarılan mal
təhlükəli mal

Sual: İnformasiyanın qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır? (Çəki: 1)
sənəd ekspertizası
sosioloji ekspertiza
sanitar ekspertizası
alət ekspertizası
audit ekspertizası

Sual: Sanitar həkimlər hansı ekspertizanın subyektləridir? (Çəki: 1)
sanitar-gigiyenik ekspertiza
tibbi ekspertiza
audit ekspertizası
mühasib ekspertizası
çeşid ekspertizası

Sual: Malın saxlama müddətini uzadan maddə necə adlanır? (Çəki: 1)
 konservant
biotika konservant 
oksidləşdirici
rəngləyici
komponentlər

Sual: Radioaktiv izotoplarla hansı çirklənmə yaranır? (Çəki: 1)
radiasiya çirklənməsi
səs çirki
fiziki çirklənmə
kimyəvi çirklənmə
bioloji çirk

Sual: İstehsal zamanı əmələ gələn çirklənmə necə adlanır? (Çəki: 1)
texnoloji çirklənmə
səs çirki
radiasiya çirki
termiki çirk
emal çirki



Sual: Vizual metod hansı metoda aiddir? (Çəki: 1)
 orqanoleptik
 alət
səs
qoxu
dad

Sual: Rəngi ayırdetmə qabiliyyətinin itməsi nədir? (Çəki: 1)
dixromatizm
 taktil
lamisə
 ətir
 qoxu

Sual: Minimum hissin yadda saxlanması nədir? (Çəki: 1)
sensor minimumu
tanınma həddi
sensor qabiliyyəti
audio yaddaş

Sual: Yüksək xərc, uzun vaxt hansı metoda aiddir? (Çəki: 1)
laboratoriya
sensor
səs
ekspert
vizual

Sual: Kəmiyyət ekspertizası hansı ekspertizaya aid edilir? (Çəki: 1)
əmtəəşünaslıq
 taktil
 ekspert
 sensor
hiss orqanı

Sual: Texnikanın təşkili hansı vasitələrə aiddir? (Çəki: 1)
maddi-texnik vasitələrə
ölçü
texniki
 baza
norma

Sual: Ekspertiza aktı nə hesab olunur? (Çəki: 1)
 son nəticə



 təsnifat
 çeşid
keyfiyyət
 kəmiyyət

Sual: Yeni malın yenilik dərəcəsi neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
3
2
4
5
6

Sual: Çeşid keyfiyyəti hansı ekspertizada olmalıdır? (Çəki: 1)
çeşid ekspertizası
sort üzrə
növ üzrə
tərkib üzrə
tələb üzrə

Sual: Hansı orqan xüsusi formalı müqavilə ilə xidmət göstərir? (Çəki: 1)
ekspert orqanları 
 təşkilati orqanlar 
dövlət orqanı 
 məxvi orqanlar 
 polis orqanları

Sual: Aşağıda verilənlərdən hansı ekspertizanın məqsəd və vəzifəsini təyin edir? 
(Çəki: 1)

 ekspertizanın keçirilməsinin əsasları 
 akt
arayış 
ekspert diplomu 
 ərizə 

Sual: Müdir və baş mühasib əmtəə ekspertizasının keçirilməsi zamanı hansı sənədi 
imzalayırlar? (Çəki: 1)

 ekspertizanın keçirilməsinə aid ərizəni 
qaiməni 
 ekspertizanın son nəticəsini özündə əks etdirən yekun sənədi 
 müqaviləni 
 texniki sənədi

Sual: Əmtəə ekspertizasının keçirilməsində qaimə hansı sənəd sayılır? (Çəki: 1)
 hüquqi baza 



 rəsmi icazə 
müqavilə 
 texniki sənəd 
 standart sənəd

Sual: Ekspertlər ..... göstəricilərinə görə komossiyanın tərkibinə daxil edilir. Nöqtələrin 
yerinə uyğun variantı tapın. (Çəki: 1)

 təsnifat peşəsi və səriştəliliyi 
 ekspertin stajı 
ekspertin yaşı 
 ekspertin obyektivliyi 
 heç nə nəzərə alınmır

Sual: Ekspertlər qrupunda müəyyən sahədə iş stajı hansı göstərici hesab olunur? 
(Çəki: 1)

 əsas 
əlavə 
yardımçı 
 belə bir göstərici yoxdur 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ekspertlə sifarişçinin münasibəti əmtəə ekspertizasının hansı mərhələsində 
təyin olunur? (Çəki: 1)

 hazırlıq 
 əsas 
 yekun 
 başlanğıc 
doğru cavab yoxdur

Sual: Kəmiyyət ekspertizasının nəticəsinə maraqlı tərəfdən biri etiraz edə bilərmi? 
(Çəki: 1)

 heç bir halda edə bilməz
 bəli
 müəyyən şərtlər daxilində
 xeyr
müqavilədə qeyd olunursa

Sual: Ən çox kəmiyyət dəyişməsi hansı tip taralar üçün xarakterikdir? (Çəki: 1)
metal
polimer
şüşə
taxta
karbon



Sual: Brutoo çəki nədir? (Çəki: 1)
malın xalis kütləsi
 qabın xalis kütləsi
 malın sonrakı kütləsi
mal və qabın kütləsinin çəkisi
 malın kq-la çəkilməsi

Sual: Netto çəki nədir? (Çəki: 1)
 malın sonrakı kütləsi
 malın xalis kütləsi
qabın xalis kütləsi
mal və qabın kütləsinin çəkisi
 qabın sonrakı kütləsi

Sual: Keyfiyyət ekspertizası kəmiyyət ekspertizasından nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
 keyfiyyət ekspertizası müqavilə ekspertizasıdır
 keyfiyyət ekspertizasının geniş normativ bazası var
 kəmiyyət ekspertizasının əsasında standartlar durur
kəmiyyət malın hər hansı bir qüsurunun aşkar zamanı aparılır
keyfiyyət ekspertizası etalona əsasən aparılır

Sual: Estetik səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin IV yarımqrupa nə aid edilir? (Çəki: 1)
 üslub birliyi
 hissələrin və tamın harmonik birliyi
 istehlak prosesində satış görünüşünün saxlanma stabilliyi
 forma və tərkibi əlamətlər birliyi
 dialik markalanmasının düzgünlüyü

Sual: Sənəd ekspertizası nəyə görə daha mürəkkəb hesab olunur? (Çəki: 1)
mal olmadığı halda belə, o texniki sənədlərdəki məmulatın düzgünlüyünə etibar 

etməlidir
təkcə malı bilmək deyil, həmçinin uyğun malın konkret vəziyyətini 

qiymətləndirməyi və analiz etməyi bacarmalıdır
ekspert təqdim olunan onun adına, artikuluna, markalanmasına və sənədlərdə 

göstərilmiş əmtəə markalanma uyğun aidiyyatlığını yoxlamalıdır
malların komissiyaya qəbul edən ekspert bilməlidir ki istehlakçılar qarşısında 

hüquq və vəzifələr konissionerdə yaranır
bu ekspertizada sənədlərin xırdalıqlarına qədər oyrənilməsi və tutuşduruldugu 

üçün 

Sual: Ekspert qiymətləndirilməsinin əsas mərhələləsinin başlanğıcı nədir? (Çəki: 1)
malın qiymətləndirilməsi üçün işçi qrupunun yığılması
alınan nəticələrin analizi ilə qiymətləndirilməsi
müəyyən edilmiş formalı müqavilələrin tərtib edilməsi
sifarişçi tərəfindən tərtib olunan ərizə qaimələrin tərtib edilməsi



ekspertiza akustik tərtib edilməsi

Sual: Əmtəə-mal ekspertizasının mərhələlərindən biri yanlışdır: (Çəki: 1)
 hazırlıq
nəticə
yekun
əsas
hazırlıq-əsas

Sual: Aşağıdakılardan hansı ekspertiza aktına daxil deyil? (Çəki: 1)
ümumi
 təsdiqləyici
yekun
hazırlıq
nəticə

Sual: Təsdiqləyən ekspertiza aktına aid olanı seçin: (Çəki: 1)
qiymətləndirilən malın miqdarı
ekspert qiymətləndirmənin metodları
alınan nəticələrin analizi
qiymətləndirilən malın miqdarı
ekspertizanın obyekti

Sual: Yekun ekspertiza aktına aid olanı seçin: (Çəki: 1)
malın keyfiyyəti: dərəcəsi, qüsurları
ekspertə təqdim olunan mal-qoşma sənədlərinin nömrəsi və tarixi
ekspertin və ya ekspert qrupunun imzası
mal gətirənlərin adı və imzası
mal göndərənin adi

Sual: Ekspertiza nəticəsinə əsasən son rəyə hansı tələblər verilir? (Çəki: 1)
obyektivlik, etibarlılıq, düzgünlük
subyektivlilik, zımanətlilik, qərar
obyektivlik, zəmanətlilik, əsaslandırılmış qərar
obyektivlik, etibarlılıq, əsaslandırılmış qərar
etibarlılıq, zəmanətlilik

Sual: Yekun mərhələdə qərar kim tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)
işçi qrupu
laborantlar
ekspertizanı yekunlaşdıran ekspertlər
istehlakçılar
nəzarətçi



Sual: Ekspertizanın hazırlıq mərhələsinə nə daxildir? (Çəki: 1)
malın qiymətləndirilməsi üçün işçi qrupunun yığılması
ekspertiza aparılması üçün sifarişçi tərəfindən tərtib olunan ərizə və qaimə
müəyyən edilmiş formalı müqavilələrin tərtib edilməsi
alınan nəticələrin analizi və qiymətləndirilməsi
ekspertizanın əsaslandırılması

Sual: Ekspert rəyi tərtib edilərkən nələr qeyd edilməlidir? (Çəki: 1)
sənədlərin adı, təsdiq olunması tarixi və nömrəsi
sənədin adı, tərtib olunması tarixi və nömrəsi
sənədin adı, təsdiq edən şəxsin adı, sənədin nömrəsi
sənədin adı, təsdiq edən şəxsin adı, tərtib olunmuş tarixi
sənədi təsdiq edən şəxslərin imzalarının düzgünlüyü

Sual: Təcrübəsiz ekspertin tipik səhvi: (Çəki: 1)
maraqlı şəkildə təkidilə həlledici hissələrdən dəyişiklik edirlər
son rəyin obyektivliyinə əhəmiyyət vermirlər
qərarı maraqlı tərəflərin iştirakı ilə tərtib edirlər və onlara qərarı imzalamağa 

imkan yaradır
sınaq laboratoriyasında onu maraqlandıran məlumatları əldə eyməsi
düzgün qərar verməkdə məhsuliyytsizlik

Sual: Hansı əsas ekspertin qərarının ləğv edilməsi üçün qəbul edilə bilər? (Çəki: 1)
malların kəmiyyət və keyfiyyətinə görə yekun qəbulunun aparılması
ayrı-ayrı mal partiyalarında texnoloji qüsurların olması
öz səlaliyyətlərinin bir hissəsinin maraqlı tərəfdən birinə verilməsi
aktın ümumi və təsdiqləyici hissələrində məlumatların düzgün tam olmaması
ekspertiza aktın işinin düzgünlüyünə sübhə olduqda

Sual: İdentifikasiya növlərindən biri yanlışdır: (Çəki: 1)
çeşid
kəmiyyət
 keyfiyyət
partiya
növ müxtəlifliyi

Sual: Çeşid üzrə identifikasiya nədir? (Çəki: 1)
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzə çıxarılması metodu
malın adının ona verilən tələblərlə şərtlənən çeşid xarakteristikasına 

uyğunluğunun müəyyən edilməsi
normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş keyfiyyət tələblərinə uyğunluğunun 

müəyyən edilməsi
normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş çeşid tələblərinə uyğunluğunun müəyyən 

edilməsi



çeşid saxtalaşdırılmasının qiymətləndirilməsi

Sual: Keyfiyyət üzrə identifikasiya nədir? (Çəki: 1)
normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş keyfiyyət tələblərinə uyğunluğunun 

müəyyən edilməsi
malın adının ona verilən tələblərlə şərtlənən çeşid xarakteristikasına 

uyğunluğunun müəyyən edilməsi
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzə çıxarılması metodu
malın verilmiş uyğunluğunun üzə çıxarılması metodu
yol verilən və verilməyən qüsurların aşkar etmək

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Kombinələşmiş metod ən çox hansı malların öyrənilməsi zamanı tətbiq olunur? 
(Çəki: 1)

yeni malların
ərzaq mallarının
orqanoleptiki
sosioloji
hesablama

Sual: Məişət texnikası hansı çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
akustik çirklənmə
elektrik çirklənməsi
hava çirklənməsi
istilik çirklənməsi
torpaq çirklənməsi

Sual: Kompüterlər hansı çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
elektromaqnit çirklənməsi
şüa çirklənməsi
akustik çirklənmə
hidro çirklənmə
torpaq çirklənməsi

Sual: Texnoloji mallar hansı emala məruz qalır? (Çəki: 1)
təkrar sənaye emalına



hidro emala
termiki emala
tökmə emala
qaynaq emalı

Sual: Kəmiyyət ekspertizasında nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)
malın təsnifləşməsindən
standartdan
texniki şərtdən
ekspert metodundan
müqavilədən

Sual: Korroziya hansı taraya pis təsir edir? (Çəki: 1)
metal taraya
polimer taraya
ağac taraya
kağız taraya
şüşə taraya

Sual: Malın keyfiyyət göstəricilərinin tələbə uyğunluğunu hansı ekspertiza təyin edir? 
(Çəki: 1)

keyfiyyət ekspertizası
Delfi metodu
Pattern metodu
kombinələşmiş metod
sosioloji metod

Sual: Xarici görünüş və forma hansı xassənin qiymətləndirilməsində rol oynayır? 
(Çəki: 1)

estetik xassə
erqonomik xassə
gigiyenik xassə
reoloji xassə
elastiki xassə

Sual: Keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi nə zaman baş verir? (Çəki: 1)
saxlama zamanı
daşınma zamanı
markalaşma zamanı
satış zamanı
qablaşdırma zamanı

Sual: Malın bütün xassələrinin qiymətləndirilməsi hansı ekspertizada aparılır? (Çəki: 
1)



kompleks ekspertiza
sənəd ekspertizası
çeşid ekspertizası
alət ekspertizası
tibbi ekspertiza

Sual: Yad cismli kimyəvi birləşmə nədir? (Çəki: 1)
ksenobiotika
antibiotik
təbi xammal
rəngləyici
aşılayıcı

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini haensı ekspertiza aparır? (Çəki: 1)
baytar sanitar ekspertiza
audit ekspertiza
mühasib ekspertiza
sığorta ekspertizası
tibbi ekspertiza

Sual: Malların termik üsulu ilə məhvi zamanı hansı çirkləndirici əmələ gəlr? (Çəki: 1)
istilik çrkləndirici
elektrik çirkləndiricisi
səs çirki
akustik çirk
radiasiya çirki

Sual: Layihə sənədləri hansı sənəd növünə aiddir? (Çəki: 1)
texniki sənəd
normativ sənəd
konstruktor sənədi
qaimə
yol sənədi

Sual: Sosioloji metod hansı metod növüdür? (Çəki: 1)
 evristik
obyektiv
subyektiv
sosioloji
 bioloji

Sual: Sorğu metodu hansı metoda aid edilir? (Çəki: 1)
ekspert metodu
riyazi



statistik
anket
sosioloji

Sual: Texniki vasitələrin köməyilə keyfiyyətin təyini hansı metoddur? (Çəki: 1)
alət metodu
sosioloji
vizual
audio
sensor

Sual: Ekspertin risk şəraitində qiymətləndirilməsi hansı metoddur? (Çəki: 1)
 ekspert
sensor
səs
vizual
 audio

Sual: Sənəd hansı daşıyıcıdır? (Çəki: 1)
 informasiya
məlumat
ədəbiyyat
elmi sənəd
markalanma

Sual: «Təcrübəli» fransızca nə deməkdir? (Çəki: 1)
ekspertiza
 inteligent
 ziyalı
bilikli
səriştəli

Sual: İstehlak malları bu fənnin nəyini təşkil edir? (Çəki: 1)
predmetini
obyektini
subyektini
 nəticəsini
ekspertiza aktını

Sual: Bizim eradan əvvəl 344-cü il nədir? (Çəki: 1)
ekspertizanın yaranma tarixi
fənnin inkişafı
keyfiyyət
 kəmiyyət



markalanma

Sual: Alqı-satqı müqaviləsi necə müqavilədir? (Çəki: 1)
ən geniş yayılmış müqavilə
keyfiyyətli
kəmiyyət üzrə
audit
mühasibat

Sual: Eyniləşdirmə necə adlanır? (Çəki: 1)
identifikasiya
oxşar
marka
saxta
zay

Sual: Kəmiyyət ekspertizasının nəticəsinə etiraz edildikdən sonra nə baş verir? (Çəki: 
1)

 ölçü və hesablama vasitəsinin köməyi ilə kəmiyyət göstəricisi hesablanar
 etiraz edə bilməz
təkrar və ya nəzarət ekspertiza təyin edilər
 bütün cavablar doğrudur
sənəd ekspertizası təyin edilər

Sual: Ekspert komissiyasının tərkibinə kimi daxil edilməməlidir? (Çəki: 1)
işçi qrupu
maddi marağı olan şəxslər
ixtisasçılar
nəzarətçilər
məsul şəxslər

Sual: Nəticə nədir? (Çəki: 1)
ekspertizanın ümumiləşdirilmiş rəyi
yekun kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirilməsi
kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirilməsi
yekunlaşdırma
ekspertiza aktı

Sual: Kompleks ekspertiza nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
texnoloji və digər sənədlərin informasiyasına
kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasına
kəmiyyət itkilərinə
malların sınaqlarına və analizlərinə
keyfiyyətin tədqiqinə



Sual: Qrup şəklində qiymətləndirmənin dəqiqliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
ekspertin bilik səviyyəsindən
ekspert qrupu yaradılan təşkilatın imkanından
ekspertizanın iqtisadi səmərəliliyindən
ekspertizanın qrupdakı sayından
ekspertiza vasitələrindən

Sual: Müəyyən qrupa, ada, əmtəə markasına və s. məsələlər üzrə mal göndərənlə 
mal alan arasında ziddiyətlər əmələ gəldikdə alqı-satqı müqavilələrinə uyğunlugunun 
müəyyən edilməsi zamanı hansı növ ekspertiza tətbiq edilir? (Çəki: 1)

kompleks
çeşid
sənəd
keyfiyyət
heç biri

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Malların siyahıya alınmasını kimlər imzalayır? (Çəki: 1)
ekspertlər, rəhbərlik və maddi məsul şəxs
ekspertlər
rəhbərlər
işçilər
maddəi-məsul şəxs

Sual: Sənəd ekspertizası nədir? (Çəki: 1)
sənəd informasiyalarının ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
sənədlərin yoxlanması
malı müşayiət edən sənədlərin yoxlanması
normativ sənədlərin yoxlanması
texniki sənədlərin yoxlanması

Sual: Kompleks ekspertiza nədir? (Çəki: 1)
sənədlərin təhlili əsasında malın bütün xassələrinin ekspert tərəfindən 

qiymətləndirilməsi
sənədlərin təhlili
sınaqların qiymətləndirilməsi



cihazların yoxlanması
ekspertlərin təcrübəsinin yoxlanması

Sual: Sanitar-gigiyenik ekspertizanın subyektləri kimlərdir? (Çəki: 1)
sanitar həkimlər
sanitar mühasiblər
TNŞ rəisləri
tibbi ekspertlər
şikayət kitabı

Sual: Gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
malların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
malların keyfiyyətinin yoxlanması
sənədlərin yoxlanması
göstəricilərin nomenklaturasının təyini
keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanması

Sual: Baytarlıq sanitar ekspertizasının məqsədi nədir? (Çəki: 1)
istehlakçıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
 rəngin yaxşılaşdırılması
iyin yaxşılaşdırılması
strukturun yaxşılaşdırılması
dadın yaxşılaşdırılması

Sual: Baytarlıq sanitar ekspertizasının aparılması üçün əsas nədir? (Çəki: 1)
məhsullarda markalanmanın olmaması
qaimənin olmaması
sənədlərin olmaması
xəstəliyin olmaması
əsasın olmaması

Sual: «Ekologiya» termini nə deməkdir? (Çəki: 1)
ekologiya elm kimi heyvanlar, bitkilər, mikroorqanizmlərin öz aralarında və ətraf 

mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir
ekologiya keyfiyyəti öyrənir
ekologiya kəmiyyəti öyrənir
ekologiya sənədi öyrənir
ekologiya çeşidi öyrənir

Sual: Ətraf mühitin insan üçün təhlükəli olmaması üçün nə zəruridir? (Çəki: 1)
ekoloji ekspertizanın keçirilməsi
iqtisadi ekspertizanın keçirilməsi
əmtəəşünaslıq ekspertizasının keçirilməsi
tibbi ekspertizanın keçirilməsi



müqayisəli ekspertizanın keçirilməsi

Sual: Ekoloji ekspertizanın qərarını kim imzalayır? (Çəki: 1)
rəhbərlik, məsul katib və ekspert komissiyasının bütün üzvləri
yalnız rəhbərlik
yalnız ekspert
yalnız məsul katib
komissiya üzvləri

Sual: Çirklənmələr təbiətcə hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)
kimyəvi, fiziki, mikrobioloji, bioloji
elektromaqnitli, radiasiyalı
akustik, istilik
bioloji
kimyəvi

Sual: Təhlükəli mallarla necə rəftar edilir? (Çəki: 1)
məhv edilir
tullanır
torpağa basdırılır
yandırılır
termiki emaldan keçirilir

Sual: Emal yolu ilə məhv etmə hansı üsuldur? (Çəki: 1)
texnoloji məhv etmə
termiki
mexaniki
fiziki
kimyəvi

Sual: Xüsusi formalı müqavilə ilə xidməti kim göstərir? (Çəki: 1)
ekspert orqanları
sanitar orqanlar
baytarlar
həkimlər
mühəndislər

Sual: Sifarişçi nəyi tərtib edir? (Çəki: 1)
ekspertizanın keçirilməsini
rəyi
məqsədi
təyinatı
 qərarı



Sual: 24 saata hansı malların ekspertizası aparılmalıdır? (Çəki: 1)
tez xarab olan mallar
təhlükəli mallar
şərti təhlükəli mal
nöqsanlı mal
nöqsansız mal

Sual: Ekspertlərin iş yerini hazırlamağı sifarişçi nə vaxt edir? (Çəki: 1)
hazırlıq mərhələsi
nəticə
qərar
yekun mərhələ
əsas mərhələ

Sual: Əsas mərhələdə kimlər toplanır? (Çəki: 1)
işçi qrupu
komissiya qrupu
ekspert qrupu
 rəy
qərar

Sual: Əsas mərhələdə nümunələrə aid hansı sənəd tərtib edilir? (Çəki: 1)
nümunələrin seçmə aktı
ərizə
qaimə
rəy
nəticə

Sual: Zəruri sənədlərin olmaması zamanı ekspertlər nə edir? (Çəki: 1)
ekspertizanı aparmaqdan imtina edir
akt yazmır
rəy yazılmır
qərar yazılmır
nəticə olmur

Sual: Seçmə üsulu ilə nələr keçirilir? (Çəki: 1)
ekspert tədqiqatları
audit yoxlaması
sənəd təhlili
akt təhlili
rəy təhlili

Sual: Komissiya üzvləri hamısı hansı aktı imzalayır? (Çəki: 1)



nümunələrin seçilmə aktını
qərarı
ərizəni
 qaiməni
rəyi

Sual: Alınmış nəticələrin təhlilinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
yekun mərhələsini başa vurmaq
aktı bitirmək
qərarı yazmaq
rəyi yazmaq
baxış keçirmək

Sual: Müxtəlif mal göndərənlərdən mal daxil olduqda akt necə tərtib edilir (Çəki: 1)
hər mal göndərənə akt yazılır
qərar verilir
təhlil verilir
nəticə göstərilir
rəy göstərilir

Sual: Qərar nə vaxt qüvvədən düşür? (Çəki: 1)
qərar şübhə doğurduqda
rəy şübhə doğurduqda
akt qüvvədən düşür
nəticə ləğv edilir
son qərar verilmir

Sual: Ekspertizadan imtina nə vaxt baş verir? (Çəki: 1)
mal olmadıqda
qərar olmadıqda
akt olmadıqda
nəticə olmayanda
protokol olmayanda

Sual: Ekspertin buraxdığı tipik səhv zamanı nə baş verir? (Çəki: 1)
akt düzgün tərtib edilmir
qərar səhv olur
akt nəticə düz gəlmir
təhlil əsassız olur
rəy verilmir

Sual: İstehsal zamanı aşağı növlü xammaldan istifadə edildikdə məhsulda hansı 
dəyişmə baş verir? (Çəki: 1)

 növ dəyişməsi 



kəmiyyət dəyişməsi
 miqdar dəyişməsi 
çeşid dəyişməsi 
 doğru cavab yoxdur

Sual: Əmtəə ekspertizası zamanı bütün komissiya üzvləri tərəfindən imzalanan sənəd 
hansıdır? (Çəki: 1)

 seçilmə aktı 
 protokol 
standart 
 ərizə 
mal qrupasını təsdiq edən sənəd 

Sual: Gigiyenik ekspertizasının aparılma zərurəti nədən irəli gəlir? (Çəki: 1)
qadağan edilmiş əlavələrin, eləcədə müəyyən edilmiş miqdarda asan əlavələrin 

tətbiq edilməsindən
göstəricilərin həqiqi dəyərinin müəyyən edilməməsindən
kimyəvi maddələrin əlavə kimi istifadə edilməsindən
göstəricilərin həqiqi dəyərinin müəyyən olunmuş tələblərə uyğun gəlməməsindən 
göstəricilərin səmərəli nomenklaturasının təyin edilməməsindən

Sual: Texnoloji nümunəyə nəyi göstərmək olar? (Çəki: 1)
müsadirə olunmuş məhsulun istifadəsi
məişət-elektrik mallarının istismarı
sınmış şüşə qruplarının məhvedilməsi
istehlak mallarının utilizasiyasi
mədəni-məişət mallarının satışı

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Saxlama müqəvilələri kimlərlə bağlanır? (Çəki: 1)
 hüquqi və fiziki şəxslərlə
 hüquqi şəxslərlə
fiziki şəxslərlə
anbar müdirləri ilə
 işçilərlə



Sual: Saxlanma zamanı malların keyfiyyətinin aşağı düşməsi prosesi necə adlanır? 
(Çəki: 1)

keyfiyyət dərəcəsinin dəyişməsi
miqdar dəyişməsi
rəng dəyişməsi
dadın dəyişməsi
iyin dəyişməsi

Sual: Sənəd ekspertizasının mürəkkəbliyi nədədir? (Çəki: 1)
 mal olmadıqda ekspert yalnız normativ sənədlərə əsaslanır
cihaza ehtiyac olmur
sənədsiz ekspertiza aparılır
malın mütləq olması
ekspertlərin səriştəliliyi

Sual: Sanitar-gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
malın təhlükəsizliyinin təsdiqi
malın keyfiyyətsizliyinin təyini
məhsulun təzəliyinin yoxlanması
məhsulun qatılığının təyini
alıcıların tələbinin öyrənilməsi

Sual: Mallara gigiyenik tələblər nə ilə təsdiq olunur? (Çəki: 1)
xüsusi standart qayda və normaları ilə
standartla
metodiki göstərişlə
ekspertlərlə
rəhbərliklə

Sual: Ksenobiotika nədir? (Çəki: 1)
yad cinsli kimyəvi birləşmə
təbii zərərli qarışıq
təbii xammal
çirklənmə mənbəyi
antibiotik

Sual: Konservantlar nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)
məhsulun saxlanma müddətini uzadır
iyi yaxşılaşdırır
dadı yaxşılaşdırır
strukturu yaxşılaşdırır
rəngi yaxşılaşdırır

Sual: Məhsulların saxlanma müddətini uzadan nədir? (Çəki: 1)



konservantlar
duzlar
qənd
 sirkə
spirt

Sual: Baytarlıq sanitar ekspertizasının obyekti nədir? (Çəki: 1)
ərzaq, gön, xəz xammalı
sintetik yapışqanlar
unlu mallar
şirniyyat
quru meyvələr

Sual: Baytarlıq sanitar ekspertizanın subyekti kimlərdir? (Çəki: 1)
baytarlıq sanitar xidməti işçiləri
əmtəəşünaslar
baş mühasiblər
tibb işçiləri
ekspertlər

Sual: Ekoloji ekspertizanın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
insan üçün ətraf mühitin təhlükəsizliyi
ətraf mühit
təhlükəli mühit
zərərli təsir
heç bir məqsədi yoxdur

Sual: Malların ekoloji ekspertizası nə deməkdir? (Çəki: 1)
malların ətraf mühitə zərərli təsirinin ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi
mikroorqanizmlərin əlaqəsi
malların sertifikasiyası
malların standartlaşdırılması
keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi

Sual: Ekoloji xassələr nə deməkdir? (Çəki: 1)
malların ətraf mühitə təsiretmə qabiliyyəti
suya təsir
torpağa təsir
havaya təsir
ekoloji xassə yoxdur

Sual: Döyməklə məhv etməyə hansı üsul deyilir? (Çəki: 1)
mexaniki üsul
termiki üsul



kimyəvi üsul
texnoloji üsul
yandırmaq

Sual: Keyfiyyətsiz malla necə rəftar edilir? (Çəki: 1)
satışdan götürülür
ucuzlaşdırılır
anbara verilir
məhv edilir
basdırılır

Sual: Yekun mərhələ ekspertizanın neçənci mərhələsidir? (Çəki: 1)
3-cü
5-ci
 6-cı
7-ci
2-ci

Sual: Ekspertizanın təyinatı haqda sənəd hansı mərhələdə tələb olunur? (Çəki: 1)
 hazırlıq
əsas
yekun
rəy
nəticə

Sual: Müdir və baş mühasib nəyi imzalayır? (Çəki: 1)
ekspertizaya aid ərizəni
 rəyi
qərarı
qətnaməni
məqsədi

Sual: Müəyyən sahədə iş stajı ekspertlər üçün nədir? (Çəki: 1)
 əsasdır
yekundur
 rəydir
qərardır
nəticədir

Sual: Mal partiyas ilə ekspertlər hansı mərhələdə tanış olur? (Çəki: 1)
hazırlıq mərhələsi
əsas mərhələ
yekun mərhələsi
qərar



nəticə

Sual: Ekspertiza nə vaxt dayandırılır? (Çəki: 1)
mal olmadıqda
qərar olmasa
nəticə olmasa
rəy olmasa
akt olmasa

Sual: Normativ sənədə əsasən nələr aparılır? (Çəki: 1)
seçmə üsulu
akt təhlili
audit təhlili
sənəd yoxlaması
rəyə baxış

Sual: Hansı aktda düzəlişə icazə verilmir? (Çəki: 1)
nümunələrin seçilmə aktında
qərarda
rəydə
işçi dəftərində
 protokolda

Sual: Protokol hissəsi harada əks olunur? (Çəki: 1)
ümumi hissədə
əsas mərhələdə
yekunda
qərarda
 nəticədə

Sual: Çoxsaylı ekspertiza aktı nə vaxt tərtib olunur? (Çəki: 1)
texnoloji nöqsan müşahidə edildikdə
 aktda
qərarda
nəticədə
rəydə

Sual: Yarımçıq qalmış rəy nədir? (Çəki: 1)
ekspertin tipik səhvi
qərarın səhvi
rəyin səhvi
aktın səhvi
təhlil səhvi



Sual: Fiziki-kimyəvi göstəricilər lazım olduqda ekspert nə edir? (Çəki: 1)
nümunəni sınaq laboratoriyasına göndərir
aktı yazır
qərar verir
protokol tərtib edir
nəticə verir

Sual: Malın adının çeşidə uyğunluğu nəyi göstərir? (Çəki: 1)
çeşid identifikasiyasını
çeşid müxtəlifliyini
oxşarlığı
 eyniləşdirilməyi
rəyi

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 75

Maksimal faiz 75

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Ekoloji çirklənmə mənbələrini göstərin (Çəki: 1)
kimyəvi, fiziki
kimyəvi
qaza oxşar
maye çirkləndiriciləri
 istilik

Sual: Akustik çirkləndiricilərin yayılma vasitəsi nədir? (Çəki: 1)
səs
temperatur
cihaz
radio cihazları
televizorlar

Sual: Texnoloji çirkləndiricilər nədir? (Çəki: 1)
malların istehsalının müxtəlif mərhələlərində ətraf mühitə yayılan zərərl təsir
saxlanma zamanı əmələ gələn zərərli təsir
malların satışı zamanı olan təsir
malların qəbulu zamanı olan təsir
daşınma zamanı olan təsir



Sual: Qlobal xarakterli texnoloji çirkləndiricilərin yayılma sahəsi necə ola bilər? (Çəki: 
1)

bütöv regionu əhatə edə bilər
bütöv şəhəri əhatə edə bilər
bütöv kəndi
bütöv qəsəbəni
kiçik sahəni

Sual: Satışdan əvvəlki çirklənmələrin növ müxtəlifliyini göstərin. (Çəki: 1)
avadanlığın istismarı zamanı əmələ gələn çirklənmə
satışdan sonrakı çirklənmə
markalanma zamanı çirklənmə
markalanmadan sonrakı çirklənmə
satış zamanı çirklənmə

Sual: Istismar çirklənmələri nədir? (Çəki: 1)
istehlakçılar tərəfindən malın istismarı zamanı ətraf mühitə zərərli təsir
saxlanma zamanı yaranan zərərli təsir
daşınma zamanı
markalama zamanı
qablaşdırma zamanı

Sual: Hansı qrup mallar akustik çirklənmələr yaradır? (Çəki: 1)
məişət texnikası
plastik kütlədən olan mallar
məişət kimyəvi mallar
ayaqqabı malları
kosmetik mallar

Sual: Hansı qrup mallar elektromaqnit çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
kompüterlər
nəqliyyat vasitələri
məişət texnikası
audiotexnika
videotexnika

Sual: Hansı mallara istismar çirklənmələri aid edilmir? (Çəki: 1)
ərzaq malları
toxuculuq malları
tikili mallar
trikotaj malları
xəz malları



Sual: Hansı mallar təkrar sənaye emalına məruz qalır? (Çəki: 1)
texnoloji
xarab mallar
yayılmış nöqsanlı mallar
keyfiyyətsiz mallar
nöqsanın düzəldilməsi mümkün olmayan mallar

Sual: Lamisə analizatorunun ən həssas birincisi necə adlanır? (Çəki: 1)
ayaqda
biləkdə
barmaqların sonluğunda
 boyunda
qarın hissədə

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan yeddincisi necə adlanır? (Çəki: 1)
qulaqda
burunun selikli qişasında
qoltuq altında
 çiyində
dirsəkdə

Sual: Malın ətraf mühitə kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə zərərli təsiri hansı göstərici ilə 
xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

ekoloji göstərici ilə
iqtisadi göstərici ilə
riyazi göstərici ilə 
statistik göstərici ilə
kompleks göstərici ilə

Sual: Çirklənmələr təbiətcə neçə növə bölünür? (Çəki: 1)
Verilənlərdən hansılar çirklənmənin təbiətcə növlərinə aiddir? 
kimyəvi, fiziki, mikrobioloji, bioloji 
yalnız fiziki və kimyəvi 
yalnız bioloji
akustik, istilik
elektromaqnitli, radiasiyalı

Sual: Verilənlərdən hansı fiziki çirklənmənin növlərinə aiddir? (Çəki: 1)
elektromaqnit, radiasiyalı, akustik, istilik 
istilik 
Akustik 
kimyəvi
elektromaqnit



Sual: Verilənlərdən hansı fiziki çirklənmənin növlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
kimyəvi
istilik 
akustik 
radiasiyalı 
elektromaqnit 

Sual: Verilənlərdən hansı ətraf mühitə təsir göstərən çirklənmə dərəcəsinə aiddir? 
(Çəki: 1)

cüzi, əhəmiyətli, kritik 
cüzi 
texnoloji 
əhəmiyyətli 
kritik 

Sual: Ekoloji çirklənmə mənbələri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
2
3
6
5
bölünmür

Sual: Kimyəvi və fiziki çirklənmə çirklənmə mənbələrinin hansı növünə aiddir? (Çəki: 
1)

ekoloji çirklənmə 
bioloji çirklənmə 
kimyəvi çirklənmə 
fizioloji çirklənmə 
fiziki çirklənmə

Sual: Malların istehsalı və istismarı zamanı hansı çirkləndiricilər yaranır? (Çəki: 1)
qazaoxşar
maye 
bərk 
kristalik
həm bərk, həm maye

Sual: Ətraf mühitə zərərli təsir edən çirkləndiricilərə aşağıdakılardan hansı aiddir? 
(Çəki: 1)

elektromaqnit
 bioloji
kimyəvi
mikrobioloji 
akustik



Sual: Səs vasitəsilə hansı çirkləndiricilər yayılır? (Çəki: 1)
akustik
fiziki 
kimyəvi
elektromaqnit 
 bioloji

Sual: Radiasiya çirklənmələrinin yayılmasına səbəb olan maddələri göstərin. (Çəki: 1)
radioaktiv izotoplarla
yüksək gərginliklə 
fiziki 
bioloji 
maqnit sahəsilə 

Sual: Keyfiyyətsiz malların termik üsulu ilə məhvi zamanı hansı çirkləndiricilər əmələ 
gəlir? (Çəki: 1)

intensiv istilik 
akustik 
bioloji 
kimyəvi 
mikrobioloji 

Sual: Verilənlərdən hansı bioloji çirkləndiricilərə aiddir? (Çəki: 1)
gəmiricilərin ətraf mühitə təsiri 
dezinfeksiya 
ağartma
kükürdlə emal
kimyəvi metodlar 

Sual: Saxlanma, daşınma, satışa hazırlıq zamanı ətrafa yayılan zərərli çirklənmə 
hansı çirklənməyə aiddir? (Çəki: 1)

satışdan əvvəl çirklənməyə
satış zamanı çirklənməyə 
satışdan sonrakı çirklənməyə 
satışa hazırlıq zamanı çirklənməyə
hamsı doğrudur 

Sual: Satışdan əvvəl çirklənmələr neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
2
3
6
5
1



Sual: Bütöv regionu əhatə edən texnoloji çirkləndiricilərin yayılma sahəsi necə ola 
bilər? (Çəki: 1)

 qlobal 
regional 
lokal 
lokal və qlobal
regionlararası 

Sual: Aşağıdakılardan hansı satışdan əvvəlki çirklənmələrin növ müxtəlifliyini 
xarakterizə edir? (Çəki: 1)

avadanlığın istismarı zamanı əmələ gələn çirklənmə
satışdan sonrakı çirklənmə 
markalanma zamanı çirklənmə 
satış zamanı çirklənmə 
markalanmadan sonrakı çirklənmə 

Sual: Avadanlığın istismarı zamanı əmələ gələn çirklənmə hansı növ çirklənməyə 
aiddir? (Çəki: 1)

satışdan əvvəlki çirklənməyə 
satış zamanı çirklənməyə 
markalanma zamanı çirklənməyə 
satışdan sonrakı çirklənməyə 
markalanmadan sonrakı çirklənməyə 

Sual: Verilənlərdən hansı avadanlığın istismarı zamanı əmələ gələn çirklənmələrə 
aiddir? (Çəki: 1)

kimyəvi, elektromaqnit, akustik, istilik
yalnız kimyəvi
elektromaqnit
akustik
istilik 

Sual: Verilən mal qruplarından hansı silinir və məhv olunur? (Çəki: 1)
xarab olmuş mallar
ərzaq malları
inşaat malları
köhnəlmiş mallar 
məişət malları

Sual: İstehlakçılar tərəfindən malın istismarı zamanı ətraf mühitə zərərli təsir göstərən 
çirkləndiricilər hansı qrup çirkləndiricilərə aiddir? (Çəki: 1)

istismar
texnoloji 
kimyəvi



fiziki 
bioloji

Sual: Verilənlərdən hansı kimyəvi çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
gön xammalı
audiotexnika 
videotexnika 
soyuducu 
tozsoran

Sual: Gön xammalı hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
 kimyəvi
texnoloji 
istismar 
fiziki 
bioloji

Sual: Məişət elektirik malları hansı çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
elektromaqnt 
istismar
fiziki 
bioloji 
texnoloji 

Sual: Məişət texnikası hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
akustik
kimyəvi 
 bioloji 
istilik 
 elektromaqnit

Sual: Qızdırıcı cihazlar hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
 istilik 
 akustik 
 kimyəvi 
 bioloji 
 texnoloji 

Sual: Toxuculuq malları hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
 kimyəvi 
 texnoloji 
bioloji
 istilik 
 akustik 



Sual: Kompyuterlər hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
elektromaqnit 
 kimyəvi 
 bioloji 
 texnoloji 
 akustik 

Sual: Nəqliyyat vasitələri hansı çirklənmə yaradır? (Çəki: 1)
akustik
 elektromaqnit 
 istilik 
 kimyəvi 
bioloji

Sual: Soyuducular hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)
 istilik 
 texnoloji
 bioloji 
kimyəvi
 akustik

Sual: Aşağıdakılardan hansı istilik çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
soyuducular
gön malları 
ayaqqabılar 
xəzlər
 mebel malları

Sual: Verilənlərdən hansı akustik çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
 nəqliyyat vasitələri 
 videotexnika 
toxuculuq malları 
 xəz malları 
 geyim malları 

Sual: Aşağıdakı mal qruplarından hansı elektromaqnit çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
 kompyuterlər 
videotexnika 
 audiotexnika 
məişət texnikası 
mebel malları

Sual: Verilmiş mal qruplarından hansı kimyəvi çirklənmələr yaradır? (Çəki: 1)



 toxuculuq malları 
videotexnika 
 məişət malları 
xəz malları 
ayaqqabı malları 

Sual: Verilmiş mal qruplarından hansı istilik çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
qızdırıcı cihazlar 
 toxuculuq malları 
xəz malları 
 inşaat malları 
 kompyuterlər 

Sual: Aşağıda göstərilmiş mal qruplarından hansı akustik çirklənmələr yaradır? (Çəki: 
1)

məişət texnikası 
 kosmetik mallar 
ayaqqabı malları 
 xəz malları 
kimyəvi mallar 

Sual: Aşağıda verilən mal qruplarından hansı istismar çirklənmələri yaratmır? (Çəki: 
1)

 ərzaq malları 
toxuculuq malları 
 tikili mallar 
 trikotaj malları 
 xəz malları 

Sual: Malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması hansı çirklənməyə 
aiddir? (Çəki: 1)

Utilizasiya 
elektromaqnit 
kimyəvi 
 bioloji 
texnoloji

Sual: Aşağıda verilmiş çirklənmələrdən hansı utilizasiya çirklənmələrini xarakterizə 
edir? (Çəki: 1)

 malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması 
saxlanma zamanı 
 daşınma zamanı 
 qablaşdırma zamanı 
 markalanma zamanı 



Sual: Yandırma yolu ilə hansı məhvedilmə aparılır? (Çəki: 1)
 termiki 
texnoloji 
 optiki 
kimyəvi 
mexaniki 

Sual: Döyməklə hansı məhvedilmə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
 mexaniki 
 optiki 
 texnoloji 
 kimyəvi 
 termiki 

Sual: Tullantıya kimyəvi birləşmələrin təsiri üsulu ilə hansı məhvedilmə həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)

 kimyəvi 
 mexaniki 
termiki
 optiki 
texnoloji

Sual: Emal yolu ilə hansı məhvedilmə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
 texnoloji
 kimyəvi 
 termiki 
 optiki 
 mexaniki 

Sual: Keyfiyyətsiz malla necə rəftar edirlər? (Çəki: 1)
satışdan götürürlər 
 satışa göndərirlər 
ucuzlaşdırırlar 
anbara qaytarırlar 
 istehsalçıya qaytarırlar

Sual: Nə zaman məhsulun məhv olunması tövsiyyə olunur? (Çəki: 1)
 məhsul keyfiyyətsiz olarsa 
 məhsul standart tələblərə cavab verərsə 
 məhsul çox keyfiyyətli olanda 
 xaricə ixrac edilməsi nəzərdə tutulanda 
satışa buraxılanda 



Sual: Nə zaman ekspertlər Dövlət Sanitar Epidemologiya Nəzarəti orqanına mal 
haqqında məlumat verməlidirlər? (Çəki: 1)

mal təhlükəli olarsa 
malın ixracı gözlənirsə 
mala güclü tələbat varsa 
 malın istehsalı artırsa 
mal keyfiyyətlidirsə 

Sual: Akt nə zaman tərtib olunur? (Çəki: 1)
 mallar məhv edildikdə 
mallar istehsal olunduqda 
 mallar satışa buraxıldıqda 
 mallar satışdan çıxarıldıqda 
 mallar idxal olunduqda 

Sual: Ekspertizanın hazırlıq mərhələsində sifarişçi mal ilə ekspertləri tanış 
etməlidirmi? (Çəki: 1)

 bəli 
 xeyir 
 edə bilməz 
 etməyə hüquqları yoxdu 
 ekspertlər malla tanış ola bilməzlər 

Sual: Ekspertin sifarişçinin yanına gəlməsi əmtəə ekspertizasının hansı mərhələsinin 
başlanğıcı hesab olunur? (Çəki: 1)

 əsas
son 
 yekun 
ilkin 
 başlanğıc 

Sual: Əmtəə ekspertizası zamanı işçi qrupu hansı mərhələdə bir yerə toplanır? (Çəki: 
1)

 əsas mərhələdə 
 əsas mərhələdə 
 yekun mərhələdə 
 son mərhələdə 
 başlanğıc mərhələdə 
hazırlıq mərhələsində

Sual: Ekspertiza zamanı sınaq protokolu hansı mərhələdə tərtib olunur? (Çəki: 1)
 əsas 
yekun 
 hazırlıq 
 2-ci 



 1-ci 

Sual: Nümunələrin seçilmə aktında düzəliş edilməyə icazə verilirmi? (Çəki: 1)
xeyir 
 bəli
ekspertlərə icazə verilir 
 əmtəəşünasa icazə verilir 
qrup rəhbərinə icazə verilir 

Sual: Ekoloji ekspertizanın məqsədi nədir? (Çəki: 1)
ətraf mühitə mənfi təsir nəticəsinə görə istehlsk mallarının qiymətləndirilməsidir
malların istehlakı zamanı ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün 

mühitin təhlükəsizliyini təmin etməkdir
müəyyən edilmiş normalarda ekoloji xassələrin uyğunluğunu təsdiq edilməsidir
ətraf mühit üçün təhlükəli malların nomeklaturasının müəyyən edilməsidir
malların xassələrinin ekoloji qiymətləndirilməsi metodlarının tətbiqi və işlənməsi

Sual: Ekoloji ekspertizanın mənfi qərarı nədir? (Çəki: 1)
ekspertiza obyektinin realizasiyası
hüquqi nəticənin ekspertiza obyektinin realizasiyasının qadağan olunması
ekoloji hüquq pozuntuları tərəfindən sağlamlığa dəyən zərərin ödənilməsi
bütün cavablar doğrudur
dövlət ekoloji ekspertizasının qərarına məhkəmə yolu ilə etiraz etmək

Sual: Malların ekoloji xassələrini xarakterizə edən çirklənmələr hansı xüsusiyyətinə 
görə ayırd edilir? (Çəki: 1)

təbiətinə; daxili quruluşuna; fiziki xassələrinə
xarakterinə; kimyəvi xassələrinə; mikrobioloji quruluşuna
təsir dairəsinə; təbiətinə; fiziki-kimyəvi xassəsinə
təbiətinə; xarakterinə; təsir dairəsinə
təbiətinə, daxili quruluşuna; mikrobioligiyasına

Sual: Ətraf mühitə təsir dərəcəsinə görə çirkləmlər hansılardır? (Çəki: 1)
cüzi, mühüm, qorxulu
aşağı, orta, yuxarı
cüzi, orta, məhvedici
cüzi, mühüm, məhvedici
aşağı, yuxarı, məhvedici

Sual: Təbiətinə görə çirklənmələrini seçin: 1) istilik 2) kimyəvi 3) akustik 4) 
mikrobioloji 5) radiasiya 6) fiziki 7) elektromaqnit (Çəki: 1)

1; 3; 5; 7
1; 2; 4; 5;
2; 4; 6



1; 3; 4; 7
3; 4; 5

Sual: Paltar yuyarkən qeyri-sabit boyalar suya ayrılaraq təbii su və torpağı çirkləndirir. 
Bu hansı növ çirklənmədir? (Çəki: 1)

maye
qazabənzər
kimyəvi
fiziki
radiasiya

Sual: Soyuducular avtonəqliyyat vasitələrinin çirklənməsi hansı çirklənmə növünə 
aiddir? (Çəki: 1)

kimyəvi
istilik
elektromaqnit
akustik
fiziki

Sual: Mallar və onların tullantılarının utilizasiya neçə üsulla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
2
3
4
1
6

Sual: Ən bahalı və ən az ekoloji təmizliyə malik utilizasiya üsullarından biri: (Çəki: 1)
termiki məhvetmə
teznoloji məhvetmə
kimyəvi məhvetmə
mexaniki məhvetmə
təkrar istehsal

Sual: Əgər ekspert kifayət qədər iş təcrübəsinə malik deyilsə, onda? (Çəki: 1)
onu əvvəlcə daha təcrübəli ekspertlər dam qrupa daxil etmək lazımdır
müəyyən müddət onu ekspert qrupundan kənarlaşdırmaq lazımdı
ekspertizanın aparılması üçün ekspert sifarişi ilə əlaqə yaratmalıdır
təcrübə yığana qədər biliklərini artırmalıdır
ixtisaslaşdırırlmış kurslarda öz bilik və bacarıqlarını artırılmalıdır

Sual: Utilizasiya çirklənməsinə aid deyil? (Çəki: 1)
qeyri-standart mallarla çirklənmə
texnoloji vasitələrlə çirklənmə
tullantılarla çirklənmə



təhlükəli məhsulla çirklənmə
radiaktiv çirklənmə

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Fiziki çirklənmələr hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)
elektromaqnit, radiasiyalı, akustik, istilik
elektromaqnit
akustik
kimyəvi
istilik

Sual: Kimyəvi çirkləndiricilər hansılardır? (Çəki: 1)
kimyəvi birləşmələrin zərərli təsiri
fiziki birləşmələrin zərərli təsiri
bioloji birləşmələrinzərərli təsiri
zərərli təsirlər
mikroorqanizmlərin zərərli təsiri

Sual: Elektromaqnit çirkləndiriciləri necə təsir edir? (Çəki: 1)
ətraf mühitə zərərli təsir etməsilə
radiasiya şüalanması ilə
akustik təsirilə
məişət cihazların təsirilə
istilik təsirilə

Sual: Intensiv istilik çirkləndiriciləri nə vaxt əmələ gəlir? (Çəki: 1)
keyfiyyətsiz malların termik üsulu ilə məhvi zamanı
saxlanma zamanı
daşınma zamanı
qablaşdırma zamanı
markalanma zamanı

Sual: Texnoloji çirkləndiricilərin səviyyə və xarakteri nədən asılıdır? (Çəki: 1)
xamalın emal mürəkkəbliyindən
xammalın saxlanma müddətindən
xammalın kimyəvi tərkibindən



xammalın fiziki xassəsindən
emal dərinliyindən

Sual: Satışdan əvvəl çirklənmələr nədir? (Çəki: 1)
saxlanma, daşınma, satışa hazırlıq zamanı ətrafa yayılan zərərli təsir
saxlanma zamanı
daşınma zamanı
satışa hazırlıq zamanı
qablaşdırma zamanı

Sual: Avadanlığın istismarı zamanı əmələ gələn çirklənmələrə hansılar aid edilir? 
(Çəki: 1)

kimyəvi, elektromaqnit, akustik, istilik
kimyəvi
elektromaqnit
akustik
istilik

Sual: Hansı mallar kimyəvi çirklənmələr yaradır? (Çəki: 1)
gön xammalı
audiotexnika
videotexnika
soyuducu
tozsoran

Sual: Hansı qrup mallar istilik çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
qızdırıcı cihazlar
toxuculuq malları
ətriyyat malları
kosmetik mallar
kompüterlər

Sual: Hansı qrup mallar akustik çirklənmələri yaradır? (Çəki: 1)
nəqliyyat vasitələri
videotexnika
toxuculuq malları
geyim malları
xəz malları

Sual: Utilizasiya çirklənmələri nədir? (Çəki: 1)
malları məhv edərkən ətraf mühitə zərərli təsirlərin yayılması
saxlanma zamanı
daşınma zamanı
qablaşdırma zamanı



markalanma zamanı

Sual: İy nədir? (Çəki: 1)
molekulların rəqsi
iyin vibrasiyası
burun reseptorlarına iyin daxil olması
molekulyar strukturun dəyişməsi
iyin titrəyişi

Sual: Tsvadermaker nəzəriyyəsinə görə qoxular neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
10
9
8
7
6

Sual: Ətriyyat-kosmetika mallarının keyfiyyəti hansı sensor metodu ilə təyin olunur? 
(Çəki: 1)

 vizual
 audimetod
iybilmə metodu
lamisə
 taktil

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan beşincisi necə adlanır? (Çəki: 1)
ayaq barmağında
bel hissədə
dərinin üstündə
 dodaqda
çənədə

Sual: Lamisə analizatorunun həssas olan ikincisi necə adlanır? (Çəki: 1)
 burunda
 gözdə
ağız boşluğunda
çənədə
yanaqda

Sual: Lamisə reseptorlarının qəbul etdiyi 10-cu hissiyyat necə adlanır? (Çəki: 1)
gimnastika
ştanq qaldırmaq
bərk sıxmaq
əl əzələsi
bilək əzələsi



Sual: Lamisə reseptorlarının qəbul etdiyi 1-ci hissiyyat necə adlanır? (Çəki: 1)
 taktil
isti
 soyuq
toxunma
oynaq

Sual: Lamisə reseptorlarının qəbul etdiyi 4-cü hissiyyat necə adlanır? (Çəki: 1)
üst səth
yüngül basılma
təsiretmə
idman
gimnastika

Sual: Lamisə reseptorlarının qəbul etdiyi 7-ci hissiyyat necə adlanır? (Çəki: 1)
 əsmə
yellənmə
 vibrasiya
yıxılma
durma

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 43

Maksimal faiz 43

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Hansı mallar təkrar sənaye emalından keçirilir? (Çəki: 1)
qeyri-standart mallar
nöqsanı aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda
xarab mallar
çürümüş mallar
keyfiyyətsiz mallar

Sual: Təhlükəli məhsullar hansı üsulla məhv edilir? (Çəki: 1)
termiki, mexaniki
yalnız termiki
yalnız mexaniki
yalnız kimyəvi
yalnız texnoloji



Sual: Kimyəvi məhvedilmə hansı üsulla aparılır? (Çəki: 1)
tullantıya kimyəvi birləşmələrin təsiri ilə
yandırmaqla
 əzməklə
basdırmaqla
 parçalamaqla

Sual: Əgər məhsul keyfiyyətsizdirsə, onunla necə rəftar olunur? (Çəki: 1)
məhv edilməyə tövsiyə olunur
ucuzlaşmaya göndərilir
anbara verilir
istehsalçıya göndərilir
satışa göndərilir

Sual: Əmtəə ekspertizasının keçirilməsinin 3-cü mərhələsi necə adlanır? (Çəki: 1)
yekun
sonuncu
3-cü
axırıncı
qərar

Sual: Ekspertlər hazırlıq mərhələsində hansı sənədləri əldə edirlər? (Çəki: 1)
əmtəə ekspertizasının təyinatı haqda sənəd
akt
 müqavilə
normativ sənəd
texniki sənəd

Sual: Ekspertlər hansı göstəricilərinə görə komissiyanın tərkibinə daxil edilir? (Çəki: 
1)

təsnifat peşəsi, səriştəliliyi
ekspertin stajı
ekspertin yaşı
ekspertin obyektivliyi
heç nə nəzərə alınmır

Sual: Əmtəə ekspertizası zamanı sifarişçi hazırlıq mərhələsində nələri etməlidir? 
(Çəki: 1)

ekspertlərin iş yerini hazırlamaq
ekspertləri standartla tanış etməli
ekspertləri mal partiyası ilə tanış etməli
eksperti mal göndərənlə tanış etməli
prinsipiallıq



Sual: Işçi qruppu hansı mərhələdə toplanır? (Çəki: 1)
əsas mərhələdə
yekun mərhələdə
hazırlıq mərhələsində
başlanğıc mərhələdə
son mərhələdə

Sual: Nəzarət ekspertizası zamanı hansı sənəd tələb olunur? (Çəki: 1)
ilkin ekspertiza aktı
ərizə
sınaq protokolu
akt
qaimə

Sual: Ölçü vasitələri düzgün işləmədikdə ekspert nə etməlidir? (Çəki: 1)
ekspertizanı saxlamalı
işçi dəftərində qeydlər etməli
 ekspert qrupunun rəhbəri ilə məsləhətləşməli
standart tələb etməli
işçi qruppu ilə əlaqə saxlamalı

Sual: Ekspert seçmə üsulunu hansı sənədə əsasən aparmalıdır? (Çəki: 1)
normativ sənədə
alqı-satqı müqaviləsinə
qəbul aktına
nümunənin seçmə aktına
sifarişçinin tələbinə

Sual: Ekspertizanın yekun mərhələsinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
alınmış nəticələrin təhlili və qiymətləndirilməsi
ekspertin səriştəliliyinin təyini
əmtəəşünasın səriştəliliyi
 ekspertin müstəqilliyi
itkinin təyini

Sual: Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir? (Çəki: 1)
ekspertlər
işçi qrupu
baş mühasib
auditor
rəhbərlik



Sual: Müxtəlif mal partiyasında texnoloji nöqsan müşahidə edildikdə ekspertiza aktları 
necə tərtib olunur? (Çəki: 1)

çoxsaylı ekspertiza aktı
tarasız mallar
markasız mallar
sənədsiz mallar
nöqsansız mallar

Sual: Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilməsi nə ilə nəticələnir? 
(Çəki: 1)

qeyri-obyektiv qərarların qəbul edilməsinə
standartın olmaması
qərarın subyektivliyi
qərarın şübhə doğurması
qərarın mənfi rəylə qarşılanması

Sual: Mal olmadıqda ekspert ekspertizanı apara bilərmi? (Çəki: 1)
ekspertizadan imtina edilir
sənədlərə baxılır
informasiyalar yığılır
sənədlər təhlil edilir
qərarlar çıxarılır

Sual: Ilin soyuq aylarında istiy erlərin yaradılmaması zamanı ekspert nə etməlidir? 
(Çəki: 1)

ekspertiza dayandırılır
sənədlər təhlil olunur
informasiyalar tamamlanır
standart tələb olunur
məsləhət aparılır

Sual: Ekspert göstəricilər nomenklaturasını kimlə razılaşdırmalıdır? (Çəki: 1)
sifarişçi ilə
mühasiblə
baş mühasiblə
işçi qruppu ilə
əmtəəşünasla

Sual: Identifikasiya nə deməkdir? (Çəki: 1)
 eyniləşdirmək
oxşarlıq
yaxınlıq
qohumluq
normativ sənəd



Sual: Identifikasiyanın malın çeşidinə aid funksiyası nə deməkdir? (Çəki: 1)
 çeşidi təsdiqləmə
çeşid oxşarlığı
çeşid qohumluğu
çeşid yaxınlığı
çeşidləmə

Sual: Identifikasiyanın neçə növü vardır? (Çəki: 1)
3
 4
5
6
2

Sual: Mal partiyası ilə identifikasiya nədir? (Çəki: 1)
 nümunənin mal partiyasına aid olması
partiya oxşarlığı
eyniliyi
qohumluğu
düzəliş

Sual: Identifikasiyanın neçə metodu vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İdentifikasiya kriteriyaları necə olmalıdır? (Çəki: 1)
obyektiv
subyektiv
oxşar
bütöv
tam

Sual: Saxtalaşdırma nə deməkdir? (Çəki: 1)
 oxşadılan
 aldatmaq
tərkibi dəyişmiş
qazanc əldə etmək
eyniləşmə

Sual: Çeşid saxtalaşdırılması nədir? (Çəki: 1)



malın başqa adda istehlakçıya təqdimi
 ad dəyişmə
tərkibin dəyişməsi
 xarici görünüşün dəyişməsi
rəngin dəyişməsi

Sual: Keyfiyyət saxtalaşdırılmasının üsulları hansılardır? (Çəki: 1)
su əlavə etmə
kobud saxtalaşdırma
cüzi saxtalaşdırma
tam saxtalaşdırma
 əlavələrdən istifadə, növ dəyişmə

Sual: Birinci növ saxta mallar necə adlanır? (Çəki: 1)
istehlakçının həyatı üçün təhlükəsiz
sənədsiz
ətraf mühitə zərərsiz
faunaya zərərli
floraya təhlükəli

Sual: Təhlükəsiz saxtalaşdırılmada istehlakçıya hansı ziyan vurulur? (Çəki: 1)
maddi və mənəvi
maliyyə ziyanı
ailə büdcəsinə ziyan
əmlaka ziyan
ətraf mühitə ziyan

Sual: Nasaz tərəzilər hansı saxtalaşmaya yol açır? (Çəki: 1)
kəmiyyət saxtalaşması
keyfiyyət saxtalaşması
sənəd
standart
texniki sənəd

Sual: Tərəzinin düzgün qoyulmaması hansı saxtalaşmaya yol açır? (Çəki: 1)
kəmiyyət saxtalaşmasına
keyfiyyətə
çeşidə 
 sənədə
kompleks saxtalaşmaya

Sual: Informasiya saxtalaşdırılması nədir? (Çəki: 1)
mal haqqında təhrif olunmuş məlumat verilməsi
standart informasiyası



sənəd informasiyası
marka informasiyası
reklam informasiyası

Sual: Birinci yarımqrup necə adlanır? (Çəki: 1)
 texnoloji
sənədli
standartlı
standartsız
protokollu

Sual: Satışqabağı saxtalaşma nədir? (Çəki: 1)
malın satışa hazırlıq dövründə saxtalaşma
satışdan sonra saxtalaşma
istehlakçı saxtalaşması
alıcı saxtalaşması
bütöv saxtalaşma

Sual: Ekspertizanın məqsəd və vəzifələrinin təyinindən sonra nə edilir? (Çəki: 1)
vasitə və metodlar seçilir
standartlar seçilir
sənədlər seçilir
aktlar yazılır
protokol tərtib edilir

Sual: Qaimədən başqa hazırlıq mərhələsinin 2-ci zəruri sənədi hansıdır? (Çəki: 1)
 ərizə
 standart
protokol
akt
nümunənin seçilməsi

Sual: Ekspertin iş təcrübəsi az olduqda onu hansı qruppa aid etmək lazımdır? (Çəki: 
1)

daha təcrübəli olan ekspertlər qrupuna daxil etmək lazımdır
tərkibdən çıxarmaq
yeni ekspertlə əvəz etmək
təkmilləşməyə göndərmək
attestasiyadan keçirmək

Sual: Ekspertiza zamanı sifarişçinin öhdəsinə götürdüyü əməliyyatların sayı neçədir? 
(Çəki: 1)

 8
7



6
5
 4

Sual: Ekspertizanın əsas mərləhəsində sifarişçi ekspertə neçə sənəd təqdim 
etməlidir? (Çəki: 1)

 6
5
4
3
 2

Sual: 3-cü sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
sifarişçinin çağırış sənədi
ekspertin çağırış sənədi
standart
texniki şərt
hesabat

Sual: 6-cı sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
texniki və ya normativ sənədlər
 təlimat
mal-qaimə sənədləri
hesabat fakturaları
sertifikatlar

Sual: Nümunələrin seçilmə aktında 9-cu göstərici necə adlanır? (Çəki: 1)
nümunələr yerləşdirilən qab
 mikrobioloji göstərici
mal göndərənin ünvanı
sifarişçinin göstəriciləri
mal alanın ünvanı

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əmtəə ekspertizasının keçirilməsinin 1-ci mərhələsi necə adlanır? (Sürət 
15.05.2014 18:04:20) (Çəki: 1)



 hazırlıq
 1-ci
2-ci
axırıncı
3-cü

Sual: Əsassız ekspertiza aparılması nə ilə nəticələnir? (Sürət 15.05.2014 18:04:23) 
(Çəki: 1)

 şübhə doğuran qərarların qəbuluna
ekspertiza zamanı məsuliyyətsizliyə
subyektivliyə
standartlardan istifadə edilməməsinə
ziddiyyət yaranmasına


