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Fənn
3436 - Metrologiya, 
standartlaşdırma və 
sertifikatlaşdırma

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Cəfərova M.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını 
daşıyır? (Çəki: 1)

alman
fransiz
 ingilis 
latin
yunan



Sual: İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri 
standartlar hansı standartlardır? (Çəki: 1)

milli
dövlətlərarası
regional
beynəlxalq
sahə

Sual: Aşağıdakı ölkələrin hansında Milli standartlaşdırma qeyri-dövlət təşkilatları 
tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Rusiyada
Ukraynada
Belarusiyada
Böyük Britaniyada
Yaponiyada

Sual: Dünya ölkələri beynəlxalq standartların tətbiqinin neçə variantını istifadə 
edirlər? (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Azərbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma haqqında” qanunu neçənci 
ildən qüvvəyə minmişdir? (Çəki: 1)

1991 
1993
1994
1995
1996

Sual: Standart nədir? (Çəki: 1)
etalon
ölçmə vasitəsi
nümunə
eyniyyət
Məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən 

Sual: Standartlaşdırma üzrə qaydalar neçə hallarda hazırlana bilər? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: Sertifikatlaşdırma sistemi necə sistemdir? (Çəki: 1)
məhsulların keyfiyyət эöstəricilərinə nəzarət sistemidir
məcburi sertfikatlaşdırma sistemidir
uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün хüsusi üsullara və idarə etmə 

qaydalarına malik olan sistemdir
könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir
təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət sistemidir

Sual: Хüsusi səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən məhsulların, proseslərin və 
хidmətlərin normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən 
sertifikatlaşdırma necə adlanır? (Çəki: 1)

məcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
oхşar məhsulun sertifikatlaşdırılması

Sual: Istehsalçının, məhsulun istehlakçısının həmçinin dövlət orqanlarının təşəbbüsü 
ilə könüllülük əsasında keçirilən sertifikatlaşdırma necə adlanır? (Çəki: 1)

oхşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
məcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma

Sual: Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir? (Çəki: 1)
məcburiyyət mənasında işlədilir
könüllülük mənasında işlədilir
uyğunluq mənasında işlədilir
latın sözü olub «keyfiyyət» mənasını daşıyır
 latın sözü olub «düzgün edilmişdir» mənasını daşıyır

Sual: Eyni konkret standartlar, qaydalar və üsullar tətbiq edilən məhsulların 
sertifikatlaşdırılması necə adlanır? (Çəki: 1)

oхşar məhsulların sertifikatlaşdırılması
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması

Sual: Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərən və sistemin 
idarə olunmasında iştirak etmək imkanına malik olan orqan necə adlanır? (Çəki: 1)

standartlaşdırma sisteminin üzvü
sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü



akkreditləşdirmə sisteminin üzvü
kömürük sisteminin üzvü
sertifikatlaşdırma üzrə şuranın üzvü

Sual: Məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olduğunu 
göstərən sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)

uyğunluq haqqında akt
uyğunluq nişanı
uyğunluq sertifikatı
nəzarət kartı
akkreditləşmə attestatı

Sual: Standartlaşdırmanın mahiyyəti (Çəki: 1)
Standartlaşdırma – məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və 

xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət
Standartlaşdırma – məhsullar üçün norma, qayda və xarakteristikaları 

müəyyənləşdirən fəaliyyət
Standartlaşdırma – müxtəlif sahələrdə işlərin eyni qaydalar əsasında görülməsi 

üçün qəbul edilmiş normalar
Standartlaşdırma – beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə fəaliyyət
Standartlaşdırma – sistemləşdirmənin bir üsulu

Sual: Milli standartlar hansı tələbləri müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
məhsulun, xidmətin təhlükəsizliyini və C, D bəndlərində qeyd olunanlar
Termin və təyinləri
qablaşdırma və nəqletmə qaydalarını
keyfiyyət və təhlükəsizlik sınaq metodlarını
Məhsulun istismar müddətini

Sual: Normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları Nazirlər Kabinetinin 
hansı qərarı ilə təsdiqlənib? (Çəki: 1)

8 oktyabr 1996, №503
28 mart 1997, №25
22 noyabr 1998, №26
1 iyul 1993, №343
12 noyabr 1998, №97

Sual: Hansı standartlar dövlət qeydiyyatından keçməlidir? (Çəki: 1)
dövlət standartları, sahə standartları, sahə standartları, texniki şərtlər
 dövlət standartları, müəssisə standartları, texniki şərtlər
sahə standartları, texniki şərtlər, norma və qaydalar
dövlət və sahə standartları
müəssisə standartları

Sual: İSO təşkilatının neçə müxbir üzvü vardır? (Çəki: 1)



45
40
50
55
62

Sual: Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)
5
6
7
8
4

Sual: Qüvvədə olan sahə standartlarının yenidən baxılması, dəyişdirilməsi və ləğv 
edilməsi, onları təsdiq edən orqanlar tərəfindən bunların hansına uyğun olaraq 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

AZS 1.2
AZS 1.5
AZS 1.0
AZS 1.4
AZS 1.3

Sual: Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin kateqoriyası hansı ardıcıllıqla 
olmalıdır? (Çəki: 1)

AZS, QOST, SS AZ, MS
MS, TŞ AZ, QOST, AZS
AZS, SS AZ, QOST, TŞ AZ, MS
QOST, AZS, SS AZ, TŞ AZ, MS
QOST, MS, AZS

Sual: Bu komitələrdən hal-hazırda hansı standartlaşdırma sahəsində termin və 
anlayışları müəyyən edir? (Çəki: 1)

İSO
QOST
İSA
UOS
KOPOLKO

Sual: Standartlaşdırmada hansı beynəlxalq təşkilatların qaydaları nəzərə alınmalıdir? 
(Çəki: 1)

İSO
BMT UNİCEF
BMT EİK
NATO UNİCEF
NATO MİK



Sual: Standartlaşdırmanın funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
nizamlama və B,C,D,E bəndlərində qeyd olunanlar
sosial
ehtiyatların qənaəti
kommunikativ
sivilləşdirici

Sual: “Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu hansı məsələləri tənzimləyir? (Çəki: 
1)

Standartlaşdırmanın əsas müddəaları və B, C, D bəndlərində qeyd olunanlar
Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər və onların tətbiqini
Standartların tələblərinə riayət edilməsinə dövlət nəzarəti
Standartlaşdırma və dövlət nəzarəti üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi
 Standartlaşdırma və unifikasiya i.lərinin koordinasiyası

Sual: Standartlaşdırma sahəsində hansı normativ sənədlər xaricdə könüllü xarakter 
daşıyır? (Çəki: 1)

standartlar
texniki reqlamentlər
qaydalar
tövsiyələr
dövlət keyfiyyət nişanları

Sual: Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

Standartlar 
Texniki reqlamentlər
Texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri
Standartlaşdırma üzrə qaydalar
Konstruktiv-texnoloji sənədlər

Sual: Standartlaşdırma üzrə qaydaların tərtibi, məzmunu, şərhi və rəsmiləşdirilməsi 
hansı standart üzrə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5 - 96
AZS 1.6 - 96

Sual: Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat 
tərəfindən müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası
Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)
Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi



Standartlaşdırma üzrə Milli Komitə
İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

Sual: Standartlaşdırma aspektinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çəki: 1)
Terminlər və təriflər
Şərti işarələr və ixtisarlar
Keyfiyyət səviyyəsinin əsas göstəricilərinə tələblər
Məhsulun komplektliliyinə tələblər
Məhsulun uzunömürlülüyünə və təmirə yararlılığına tələbələr

Sual: Standartlaşdırılan obyektlərin parametrik sıraları nəyin əsasında qurulur? (Çəki: 
1)

Üstüntutulan ədədlər sistemi əsasında
Diferensial metod əsasında
Riyazi gözləmələr əsasında
Qəbul edilmiş xarakteristikaların mexaniki yığımı əsasında
Eksperimental tədqiqatların nəticələri əsasında

Sual: Standartlarda keyfiyyətin hansı göstəriciləri müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
 keyfiyyət sistemləri
keyfiyyətin əsas göstəriciləri və onların ölçülərinin xarakteristikaları
 Keyfiyyətin əlavə göstəriciləri və bu göstəricilərin ölçülərinin xarakteristikaları
 Məhsulun və xidmətin xarakteristikalarının məzmunu
 Məhsulun keyfiyyətinin əmələ gəlmə səbəbləri

Sual: Hansı sazişə uyğun olaraq texniki reqlamentə məcburi surətdə riayət 
edilməlidir? (Çəki: 1)

İSO çərçivəsində qəbul edilmiş ticarətdə texniki maneələr üzrə sazişə
Beynəlxalq elektrotexniki komitə çərçivəsində qəbul edilmiş ticarətdə texniki 

maneələr üzrə sazişə 
BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAO) tərəfindən qəbul edilmiş 

ticarətdə texniki maneələr üzrə sazişə
Ümumdünya ticarət təşkilatı (ÜTT) çərçivəsində qəbul edilmiş ticarətdə texniki 

maneələr üzrə sazişə
BMT-nin Avropa İqtisadi komissiyası çərçivəsində qəbul edilmiş ticarətdə texniki 

maneələr üzrə sazişə

Sual: Elmi və texniki terminologiyanın standartlaşdırılması zərurəti nə ilə bağlıdır? 
(Çəki: 1)

 Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və onların geniş tətbiq 
edilməsi

 Xidmətlərin aparılması üsullarının təkmilləşdirilməsi
 Məhsulun sınağının keçirilməsi və onun geniş istifadə olunması
Terminlər, anlayışlar və işarələr bütün normativ-texniki, konstruktor və texnoloji 

sənədlərin ayrılmaz hissəsidir



 Termin və anlayışların tətbiqi məhsulun və xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat 
tərəfindən müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası
Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT
Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi
Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES
İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

Sual: Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə 
etdikləri standartlar hansı standartlardır? (Çəki: 1)

milli
dövlətlərarası
regional
beynəlxalq
sahə

Sual: Standartlaşdırma üzrə qaydaların tərtibi, məzmunu, şərhi və rəsmiləşdirilməsi 
hansı standart üzrə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5 - 96
AZS 1.6 - 96

Sual: Regional standartlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın bir 

çox ölkələrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bir neçə 

iqtisadi regionun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın 

ancaq üç ölkəsi üçün açıqdır 



standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın 
ancaq bir coğrafi və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün 
açıqdır

standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın 
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regional dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

Sual: Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı 
standartlardır? (Çəki: 1)

dövlətlərarasi 
reqional 
sahə 
beynəlxalq 
milli

Sual: Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır? (Çəki: 1)
apelyasiya üzrə komissiya
akkreditləşdirmə üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə orqan
standartlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə şura

Sual: Lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsulun, prosesin və хidmətin konkret standarta 
və ya digər normativ sənədə uyğun olduğuna zəmanətin üçüncü tərəfin inamlı sübut 
etməsi hansı sertifikatlaşdırma adlanır? (Çəki: 1)

məcburi sertifikatlaşdırma
könüllü sertifikatlaşdırma
oхşar məhsulun sertifikatlaşdırılması
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
uyğunluğun sertifikatlaşdırılması

Sual: Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin 
aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyaları necə 
adlanır? (Çəki: 1)

tədris laboratoriyası
akkreditləşdirilmiş laboratoriya
sınaq laboratoriyası
mərkəzi laboratoriya
nəzarət laboratoriyası

Sual: Məhsulun konkret standarta uyğunluğunu göstərən nişan hansıdır? (Çəki: 1)
nəzarət nişanı
əmtəə nişanı
təhlükəsizlik nişanı
uyğunluq nişanı
keyfiyyət nişanı



Sual: Konkret məhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında sertifikatlaşdırma orqanına 
sifariş ilə müraciət etmiş vətəndaşlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

istehlakçı
sifarişçi
istehsalçı
ekspert
müfəttiş

Sual: Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sahəsində əsas terminlər hansı 
sənədlə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

RS-001-93
RS-002-93
RS-003-93
RS-004-93
RS-005-93

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin 
rəsmi tanınması necə adlanır? (Çəki: 1)

patentləşdirmə
akkreditləşdirmə
sertifikatlaşdırma
kodlaşdırma
standartlaşdırma

Sual: Sertifikatlaşdırma sahəsində bir yaхud bir neçə növ işləri aparmaq üçün 
attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəхs necə adlanır? (Çəki: 1)

müfəttiş
nəzarətçi
dequstator
ekspert-auditor
teхnoloq

Sual: Hansı beynəlхalq standartda sertifikatlaşdırma haqqında terminlər 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

ISO 8402
ISO 9000
ISO 14000
ISO 10011
düzgün cavab yoхdur

Sual: Standartlaşdırmanın səviyyələri (Çəki: 1)
Beynəlxalq, regional, milli, inzibati-ərazi
Beynəlxalq, regional
Beynəlxalq, milli, inzibati-ərazi



Regional, milli, inzibati-ərazi
Regional, sahə

Sual: Standartlaşdırmanın obyekti nədir? (Çəki: 1)
İstənilən məhsula (işə, xidmətə) tələblər, xarakteristikalar, parametrlər, qaydalar
Məhsula (işlərə, xidmətə) tələblər
Sınaq üsullarına tələblər
Nəzarət qaydalarına tələblər
Nəzarət vasitələrinə tələblər

Sual: Qeyd edilən standartlardan hansılar standartın növü sayılır? (Çəki: 1)
Əsasverici və B, C, D, E bəndlərində göstərilənlər
Məhsul, xidmət standartları
Proseslər standartları
Nəzarət üsulları
Texniki tələblərin standartları

Sual: Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma üzrə qüvvədə olan normativ 
sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)

Milli standartlar və B, C, D, E bəndlərində göstərilənlər
Beynəlxalq və regional standartlar
Texniki-iqtisadi informasiya təsnifatları
Texniki şərtlər
Sahə standartları

Sual: Standartlara dair İnformasiya Mərkəzi istifadəçiləri nə ilə təmin etməlidir? (Çəki: 
1)

Standartlar fondunun sənədləri haqqında məlumatla və C, D bəndləri
Sənədləri işləyib hazırlayanlar haqqında məlumatla
Sənədlərin surəti ilə
qüvvədə olan normativ sənədlər haqqında məlumatla
standartın layihəsi haqqında məlumatla

Sual: Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları hansı tələbləri özündə əks 
etdirir? (Çəki: 1)

məcburi və tövsiyə olunan
dəqiq və keyfiyyət
təhlükəsizlik
xüsusi və lazımi
uyğunluq və məcburi

Sual: Beynəlxalq standartlar hansı tələblərə uyğun gəldikdə Respublikada tətbiq 
edilir? (Çəki: 1)

respublika iqtisadiyyatının tələblərinə və B, C



istehlakçıların mənafeyinə
məhsulun keyfiyyətinə olan tələblərə
beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda
NATO təşkilatına üzv olduqda

Sual: Standartlaşdırmanın geniş yayılmış ən effektiv forması bunlardan hansıdır? 
(Çəki: 1)

vahidləşdirmə
sinifləşdirmə
sistemləşdirmə
aqreqatlaşdırma
Ümumiləşdirmə

Sual: Sinifləşdirmə hansı dərəcələrə görə bölünür? (Çəki: 1)
siniflərə, yarımsinif
tip, növ, yarımsinif
siniflərə, dərəcələrə
sinif, yarımsinif, növ
tip, növ, qrup

Sual: Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
tərəflərin qarşılıqlı rəyi və istəyi və B, C, D, E
tərəflərin maraqlarının balansı
beynəlxalq standartın Milli standartın işlənməsi üçün əsas götürülməsi
standartın dinamik və qabaqlayıcı inkişafı
istehsal və ticarət üçün maneələrin yaradılmaması

Sual: Standartlaşdırmanın metodları hansılardır? (Çəki: 1)
Standartlaşdırma obyektlərinin sistemləşdirilməsi və B, C, D, E
Standartlaşdırma obyektlərinin seleksiyası
Standartlaşdırma obyektlərinin simplifikasiyası
Standartlaşdırma obyektlərinin tipləşdirilməsi
Standartlaşdırma obyektlərinin optimallaşdırılması

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103
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Sual: Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir? (Çəki: 1)



məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanin həyati, sağlamliği, əmlaki və ətraf mühit 
üçün təhlükəsizliyini təmin etmək

ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək
bütün növ resurslarin qənaətini təmin etmək
istehsal müəssisələrində aparilan işləri təşkil etmək
istehlakçilarin məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturasi və keyfiyyəti 

haqqında tam informasiyaya malik olmalarını təmin etmək

Sual: Standartlaşdırma aspekti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
qarşiliqli əlaqəli standartlaşdırma obyektlərinin məcmuu
verilmiş standartlaşdırma obyektinin müəyyən xassələrini xarakterizə edən 

standartlaşdırma istiqaməti
standartlaşdirma üzrə işlərin predmeti olan və şərti işarələrin köməyi ilə 

xarakterizə edilə bilən məmulatlar, proseslər və metodlar
 müəyyən növ fəaliyyətin xarakteristikalarını əks etdirən normativ-hüquqi akt
şərti vahid və anlayışlar vasitəsilə kəmiyyətcə və keyfiyyətcə xaraktkerizə edilə 

bilən qayda və istehsal vasitələri

Sual: Standartlaşdırma aspektinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çəki: 1)
terminlər və təriflər
şərti işarələr və ixtisarlar
keyfiyyət səviyyəsinin əsas göstəricilərinə tələblər
məhsulun komplektliliyinə tələblər
məhsulun uzunömürlülüyünə və təmirə yararlılığına tələbələr

Sual: Texniki reqlament nədir? (Çəki: 1)
məhsulun xarakteristikalarını və ya onun istehsal proseslərini, metodlarını 

müəyyənləşdirən sənəddir
məhsulun və xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyinidir
məhsulun nişanlanmasına və onun istehsaldan çıxarılmasına aid sənəddir
məhsullarin sınaqlarının aparılması və utilləşdirilməsi prosesləridir
məhsulun bir obyektdən digərinə daşınmasını xarakterizə edən sənəddir

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı texniki reqlamentə aid deyildir? (Çəki: 1)
ölkənin texniki qanunvericiliyi
ölkə Prezidentinin texniki xarakterli tələbləri özündə əks etdirən fərmanları və 

Hökumət qərarları
məcburi standartlar
məhsulun istehsal texnologiyasını xarakterizə edən sənədlər
hökumətin xüsusi nəzarət orqanlarının texniki normaları və qaydaları

Sual: Hansı sənədə əsasən texniki reqlamentə məcburi surətdə riayət edilməlidir? 
(Çəki: 1)

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) çərçivəsində imzalanmış “Standartlaşdırma, 
metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması 
haqqında Saziş”ə əsasən



Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (BEK) Nizamnaməsi və Prosedur 
qaydalarına əsasən

Ümumdünya Ticarət Təşkilat (ÜTT) çərçivəsində qəbul edilmiş ticarətdə texniki 
maneələr üzrə Sazişə əsasən

BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) “Standartların və texniki tələblərin 
beynəlxalq ahəngdarlaşdırılması” tövsiyəsinə əsasən

Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat olan İSO-nun Nizamnaməsi və 
Prosedur qaydalarına əsasən

Sual: Beynəlxalq standartlaşdırma nədir? (Çəki: 1)
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada məcburi xarakterli 

standartlar və normalar işlənib hazırlanır və təsdiq edilir
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bütün dünya 

ölkələrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada qəbul edilən standartlar 

dünyanın ancaq bir qrup ölkələrində tətbiq oluna bilər
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada ancaq İSO-nun üzvləri və 

müxbir üzvləri iştirak edə bilərlər
standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə İSO və BEK 

təşkilatları üçün açıqdır

Sual: Texniki şərtlər nədir? (Çəki: 1)
məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sənəddir
şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə ifadə edilən standartlaşdırma 

obyektlərinin xarakteristikalarıdır
təşkilati-texniki və ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları və prinsipləri 

özündə birləşdirən sənəddir
konkret məmulata, materiala və digər məhsullara, onların hazırlanmasına və 

nəzarətinə kompleks tələbləri müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki 
sənəddir

optimal halların və nəticələrin seçilməsi və işlənməsidir

Sual: Texniki şərtlər nə vaxt razılaşdırılmış hesab edilir? (Çəki: 1)
texniki şərtlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlandıqdan sonra
təcrübi nümunələrin sınağı zamanı
təcrübi partiyanın və ya təcrübi nümunənin qəbul aktı imzalandığı
 təcrübi nümunələrin layihələndirildiyi zaman
təcrübi partiyanın istehsalı zamanı

Sual: Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

standartlar 
texniki reqlamentlər
texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri
standartlaşdirma üzrə qaydalar
konstruktiv-texnoloji sənədlər



Sual: Standartın təsir dairəsi necə təyin edilir? (Çəki: 1)
standarti işləyib hazırlayan təşkilatın təşəbbüsü ilə
nazirliklərin standartlaşdırma üzrə baza təşkilatları tərəfindən
verilmiş kateqoriyalı standartı qəbul etmiş (təsdiq etmiş) orqanın statusu və 

səriştəliliyi ilə
dövlət standartlarını qəbul etmiş təşkilatın təşəbbüsü ilə
texniki şərtlərin standartını işləyib hazırlayan təşkilatın statusu ilə

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşdirilmiş orqanların, sınaq laбoratoriyalarının 
fəaliyyətinə, həmçinin sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehsal vəziyyətinə 
nəzarət necə adlanır? (Çəki: 1)

müfəttiş nəzarəti
dövlət nəzarəti
kimyəvi nəzarət
orqanoleпtiki nəzarət
vizual nəzarət

Sual: Məhsula və хidmətə, həmçinin onların keyfiyyətini qiymətləndirmə metodlarına 
aid tələbləri əks etdirən sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)

standart
sertifikat
lisenziya
normativ sənəd
akt

Sual: Keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati 
strukturun, məsuliyyətin, prosedurların, proseslərin və ehtiyatların məcmusu necə 
adlanır? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma sistemi
keyfiyyətin idarə edilməsi
keyfiyyətin təmin edilməsi
akkreditləşdirmə sistemi
keyfiyyət sistemi 

Sual: Standartlar fondu aşağıdakı hansı sənədlərlə komplektləşdirilir? (Çəki: 1)
normativ aktlar, qayda və tövsiyələrlə və B,C,D 
dövlət standartları, texniki-iqtisadi informasiya təsnifatları ilə
Sahə standartları, müxtəlif birliklərin standartları haqqında informasiya
beynəlxalq (regional) xarici ölkələrin standartları, norma və qaydaları ilə
əqli mülkiyyət sahəsindəki normativ sənədlərlə

Sual: Standartlar fondunun fəaliyyəti nəyin hesabına maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
büdcə vəsaitinin və D bəndi
təsərrüfat subyektlərinin vəsaitinin



fiziki şəxslərin vəsaitinin
sənədlərin surətinin satışından alınan vəsaitin
təşkilatların reklamından alınan vəsaitin
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Sual: Müəyyən məhsul növlərinin standartlaşdırılması üzrə texniki komitələr yaradılır. 
Bu texniki komitələrin strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çəki: 1)

standartlaşdirma üzrə texniki komitənin sədri, sədrin müavini
məsul katib, katiblik
standartlaşdirma obyektləri üzrə yarımkomitələr
ayri-ayrı yarımkomitələrin tərkibində yaradılan müvəqqəti və daimi işçi qrupları
sənaye məhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrə işlərin təşkili

Sual: “Dövlət standartlaşdırma sistemi” standartları kompleksində standartlaşdırma 
üzrə əsas müddəalar hansı standartla müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5 - 96

Sual: Standartlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyəti hansı səviyyələrdə tanınır? (Çəki: 1)
nazirliklər səviyyəsində
şirkətlər və idarələr səviyyəsində
elmi-tədqiqat və konstruktor təşkilatları səviyyəsində
milli, regional və ya beynəlxalq səviyyələrdə 
konstruktor-texnoloji təşkilatlar və istehsal müəssisələri səviyyəsində

Sual: Qoyulmuş qaydada normativ-texniki sənədlərin uçotunu və dövlət qeydiyyatını 
kim aparır? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi

müvafiq nazirliklər
istehsal müəssisələri
konstruktor büroları 
konstruktor – texnoloji təşkilatlar



Sual: Dövlət standartlaşdırılması üzrə hansı işlər büdcədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
Milli standartların hazırlanması və B, C, D, E bəndlərində göstərilənlər
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması
Dövlət nəzarətinin təşkili
Beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası təşkilatların işində iştirak
Metrologiya və metroloji təminata Dövlət nəzarəti

Sual: Standartlaşdırma Agentliyi texniki şərtlərin qeydiyyatını neçə gün müddətində 
yerinə yetirir? (Çəki: 1)

15
20
30
25
14

Sual: Sinifləşdirmə əsasında bunlardan hansı yararlıdır? (Çəki: 1)
UOS
QOST
İSO
İSA
MEK

Sual: Dövlət standartlaşdırma sisteminin neçə əsasverici standartı var? (Çəki: 1)
6
7
8
9
5

Sual: Texniki reqlamentlərin növləri (Çəki: 1)
ümumi və xüsusi
beynəlxalq və milli
texniki və hüquqi
kompleks
optimal məhdudiyyət

Sual: Texniki nizamlanmanın neçə prinsipi var? (Çəki: 1)
10
12
8
5
3



Sual: Beynəlxalq, dövlətlərarası və digər ölkələrin milli standartlarının respublika 
ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi hansı normativ sənədlə tənzimlənir? (Çəki: 1)

AR Prezidentinin 22 noyabr 1998-ci il tarixli 26 nömrəli Fərmanı ilə
Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 1993-cü il tarixli qərarı ilə
“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu ilə
İSO-nun qaydalarına əsasən
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 07 oktyabr 1999-cu il qərarı ilə

Sual: Texniki reqlament hansı məsələləri tənzimləyir? (Çəki: 1)
terminologiya və markalanma qaydalarını və B, D bəndlərində qeyd olunanlar
təhlükəsizlik tələblərini
satış qaydalarını
uyğunluğun qiymətləndirmə formalarını və qaydalarını
mal dövriyyəsini

Sual: Standartlaşdırma sahəsində fəaliyyət hansı normativ sənədlə tənzimlənir? 
(Çəki: 1)

“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu ilə
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” AR Qanunu ilə
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin qərarları ilə
Agentliyin əmrləri ilə
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əmrləri ilə

Sual: Standartlaşdırma sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinin nəticələri 
hansılardır? (Çəki: 1)

mal ixracının inkişafı
tullantıların utilizasiyası
əməyin mühafizəsi
məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi
mal dövriyyəsinin gücləndirilməsi
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Sual: Dövlət standartlaşdırma sistemi standartlaşdırmanın neçə texniki-iqtisadi 
prinsiplərinə əsaslanır? (Çəki: 1)

3
4
5



6
7

Sual: Standartlaşdırma üzrə orqan dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
konkret vəzifələrə və struktura malik olan hüquqi və ya inzibati orqan
sənaye istehsal müəssisələri
istehsalat birlikləri
ticarət və teniki qulluq müəssisələri 
elmi-tədqiqat və konstruktor-texnoloji müəssisələr

Sual: Hansı standarta əsasən xalq təsərrüfatı sahələrində və digər fəaliyyət 
dairələrində standartlaşdırma üzrə işləri təşkil etmək və istiqamətləndirmək üçün 
nazirliklərdə (idarələrdə) zəruri hallarda standartlaşdırma bölmələri və 
standartlaşdırma üzrə baş təşkilat yaradılır? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5 - 96

Sual: AZS 1.0 – 96 standartına əsasən zəruri hallarda nazirliklərdə və idarələrdə 
standartlaşdırma bölmələri yaradılır. Bu bölmələrin əsas vəzifələrinə aşağıdakılardan 
hansı aid deyildir? (Çəki: 1)

standartlaşdirma və unifikasiya üzrə işlərin səmərəliliyinin yüksəldil-məsini təmin 
etmək

sahə standartlaşdırılmasının inkişafının əsas istiqamətlərini təyin etmək
müəssisə standartlaşdırılmasının əsas istiqamətlərini təyin etmək
sənaye məhsullarının kompleks standartlaşdırılması üzrə aparılan işlə-rin təşkili
standartlarin tətbiqinin təşkili və onlara riayət edilməsinə nəzarət

Sual: Respublikada standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində 
aparılan işlərə kim rəhbərlik edir? (Çəki: 1)

Nazirlər Kabineti
müvafiq nazirliklər
Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi
Səhiyyə nazirliyi 
şirkətlər

Sual: Standartlaşma hansı məqsədlərlə aparılır? (Çəki: 1)
Məhsulların keyfiyyət və nomenklaturasının, xidmət və proseslərin insanların 

həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəsizliyinin təmin olunması, ətraf mühitin mühafizəsi 
məsələlərində dövlət və istehlakçıların mənafeyinin təmin edilməsi - iqtisadiyyatın 
və əhalinin təlabatına, elm və texnikanın inkişafına müvafiq olaraq məhsulun 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi - məhsulun uyğunluğunun və qarşılıqlı surətdə əvəz 



olunmasının təmini - insan və material ehtiyatlarına qənaət edilməsi və B, C, D, E 
bəndlərində göstərilənlər 

istehsalda və ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırmaqla məhsulların dünya 
bazarında rəqabətliliyinin təmin edilməsi

təbii və texnogen qəzaların təhlükəsi nəzərə alınmaqla təsərrüfat obyektlərinin 
təhlükəsizliyinin qorunması

müəyyən fəaliyyət sferasına, istehsal sahəsinə, bu və ya digər məhsula aid 
edilən məqsədlər

bütün resursların qənaətinin müəyyənləşdirilməsi

Sual: Standartlaşdırmanın vəzifələri (Çəki: 1)
Layihəçi, istehsalçı, satıcı və istehlakçılar arasında qarşılıqlı anlaşmanın təmini - 

məhsulların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyət və təhlükəsizliyinə optimal tələblərin 
müəyyənləşdirilməsi - məhsulun uyğunluğuna və qarşılıqlı əvəz olunmasına 
tələblərin təyini və B, C, D, E bəndlərində göstərilənlər 

Nəzarətin (sınaq, analiz, ölçü), sertifikatlaşdırma və məhsulun keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsinin normativ texniki təminatı

Təsnifatlaşdırma və kodlaşdırma sisteminin yaradılması və aparılması
hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədilə ştrixli kodlaşdırma 

sisteminin yaradılması
Məhsulun göstərici xarakteristikalarının, elementlərinin, dəstləşdirici 

məmulatlarının, xammal və materiallarının uyğunlaşdırılması və əlaqələndirilməsi; 
-metroloji normaların, qaydaların, nizamnamə və tələblərin təyini 

Sual: Dövlət standartları nə zaman qüvvəyə minir? (Çəki: 1)
Dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra
Müvafiq təşkilatlardan rəy alındıqdan sonra 
Standart hazırlandıqdan sonra
İstehlakçı ilə razılaşdırıldıqdan sonra
Standartın layihəsinə rəy verildikdən sonra

Sual: AZS standartları kim tərəfindən təsdiq edilir və qüvvəyə minir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma Agentliyi
Səhiyyə Nazirliyi
Beynəlxalq Təşkilatlar
Müəssisə tərəfindən
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Sual: Standartlaşdırma üzrə dövlət müfəttişinin hansı hüquqları var? (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektlərinin istehsal sahələrinə sərbəst daxil olmaq və B, C, D, E 

bəndlərində qeyd olunanlar
məhsulların saxlandığı, satıldığı, nəql edildiyi sahələrə sərbəst daxil olmaq
hüquqi və fiziki şəxslərdən zəruri məlumat və sənədlər almaq
obyektin maddi-texniki vasitələrindən əvəzsiz istifadə etmək
sınaq nümunələri seçib götürmək



Sual: İstehsalda (işıərin görülməsində, xidmət göstərilməsində) beynəlxalq 
standartların tətbiqi nə verir? (Çəki: 1)

beynəlxalq sertifikat almaq hüququ
Əlavə mükafat
vergi ödəmədə güzəşt
keyfiyyət müsabiqəsində uğur
Dövlət Əmtəə nişanı almaq hüququ

Sual: Agentlik tərəfindən lisenziyalaşdırılan fəaliyyətlə məşğul olan sahibkarlara hansı 
sənəd verir? (Çəki: 1)

təsdiq edici sənəd
sertifikat
lisenziya
şəhadətnamə
dövlət keyfiyyət nişanı

Sual: Məhsulun kataloqizasiyası üçün ilkin məlumatlar hansı sənəddə əks olunur? 
(Çəki: 1)

kataloq vərəqəsində
texniki şərtlərdə
standartlarda
tövsiyələrdə
əlavə vərəqdə

Sual: Texniki reqlament hansı orqan tərəfindən qəbul edilir? (Çəki: 1)
hökumət orqanı tərəfindən
sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən
Standartlar üzrə Milli orqan tərəfindən
Beynəlxalq təşkilat tərəfindən
Müəssisə tərəfindən

BÖLMƏ: 0203 
Ad 0203 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifələrinə aid deyildir? (Çəki: 1)

 ölkədə standartlaşdırmanın təşkili və idarə edilməsi
ölkədə ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətin təşkili və idarə 

edilməsi



sertifikatlaşdirma və akkreditləşdirmənin nəticələri üzrə apelyasiyalara baxmaq
standartlaşdırma üzrə texniki komitələr təşkil etmək və onlərın fəaliyyətini 

əlaqələndirmək
Respublikada istehsal olunan məhsulların hazırlanma texnologiyasını yaratmaq 

və bu texnologiya üzrə istehsal proseslərini təşkil etmək

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin 
funksiyasına aid deyildir? (Çəki: 1)

standartlaqşdirma üzrə işlərin aparılması proqramlarının (planlarının) işlənib 
hazırlanması

dövlət standartlarının layihələrinin işlənib hazırlanması, baxılması, 
razılaşdırılması və təsdiqlənməyə hazırlanması

standartlaşdirma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların texniki komitələrinin 
işində iştirak etmək

standartlarin tətbiqinin təşkili və onlara riayət edilməsinə nəzarət
qarışıq fəaliyyət sahələrindəki TK-lərlə, o cümlədən standartlaşdırma, 

metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması 
haqqında 13 mart 1992-ci ildə imzalanmış Sazişin iştirakçısı olan ölkələrin 
ərazilərində yerləşən texniki komitələrlə əməkdaşlıq etmək

Sual: Standartlaşdırma üzrə işlər görülərkən istehlakçıların marağının mümkün qədər 
tam nəzərə alınması üçün TK (standartları hazırlayan) istehlakçıların ictimai 
təşkilatları ilə əlbir işləyir. Bu zaman istehlakçılar hansı məsələnin həllinə cəlb 
olunurlar? (Çəki: 1)

standartlaşdirma üzrə beynəlxalq təşkilatların texniki orqanlarının işində iştirak 
etmək

stanadartlarin işlənib hazırlanması və yeniləşdirilməsi üzrə təkliflərin 
hazırlanması və standartların layihələrinin işlənməsində iştirak etmək

standartlaşdirma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatların texniki komitələrinin 
işində iştirak etmək 

qarişiq fəaliyyət sahəsindəki texniki komitələrlə əməkdaşlıq etmək
sahə standartlaşdırılmasının inkişafının əsas istiqamətlərini təyin etmək.

Sual: Standartlaşdırma üzrə texniki komitələr öz statusuna görə necə təşkilatdır? 
(Çəki: 1)

iqtisadi təşkilatdır
inzibati təşkilatdır
ictimai təşkilatdır
elmi-texniki təşkilatdır
mühəndislər cəmiyyətidir

Sual: Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrə milli orqandır? (Çəki: 1)
nazirliklərin standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə şöbələri
Nazirlər Kabinetinin standartlaşdırma və metrologiya şöbəsi
Azərbaycan Standartlar İnstitutu
Azərbaycan Respukblikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi



nazirliklərin standartlaşdırma üzrə baş təşkilatı

BÖLMƏ: 0301 
Ad 0301 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Əşyanın, hadisənin və anlayışın müəyyən ardıcıllıqla düzülməsi 
standartlaşdırmanın hansı üsuluna aiddir? (Çəki: 1)

unifikasiya
tipləşdirmə
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Standartlaşdırma zamanı material və məmulatların texniki parametrləri elə 
dəyişir ki, onların mərkəzləşdirilmiş hazırlanması mümkün olur. Bu, 
standartlaşdırmanın hansı üsuludur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda obyektdə heç bir texniki təkmilləşdirmə işi 
aparılmır, yəni onlar texniki dəyişikliklərə məruz qalmır. Bu, standartlaşdırmanın 
hansı üsuludur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə 
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma



Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulu unifikasiya olunmuş avtonom yığım vahidlərindən 
istifadə edərək maşın, avadanlıq və digər məmulatların yaradılması ilə əlaqədardır. 
Bu, hansı üsuldur? (Çəki: 1)

unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
tipləşdirmə

Sual: Dövlət standartlarının əsas obyektləri (standartlaşdırma obyektləri) neçə şərti 
qrupa bölünür? (Çəki: 1)

3
5
7
9
10

Sual: Respublikada neçə növ standartlar işlənib hazırlanır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Məhsul (xidmət) üçün standartlar həmcins məhsul (xidmət) qrupuna və ya 
konkret məhsula (xidmətə) tələbləri təyin edir. Bu normativ sənədlərin neçə 
növmüxtəlifliyi vardır? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Təşkilati-metodik və ümumtexniki standartların qüvvədəqalma müddəti neçə ilə 
təsdiq edilir? (Çəki: 1)

3 ilə
4ilə
5 ilə
8 ilə
qeyri-məhdud müddətə

Sual: Standartlar neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)
4
5
6



7
8

Sual: Hansı standart müəssisə standartlarına aid ümumi müddəaları müəyyən edir? 
(Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.4 - 96

Sual: Bu standartlardan “Dövlət standartlarının işlənmə qaydaları”nı xarakterizə edən 
standart hansıdır? (Çəki: 1)

AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5- 96
AZS 1.6 - 96

Sual: Hansı standart standartların tərtibi, şərhi, rəsmiləşdirilməsi və məzmununa olan 
ümumi tələbləri xarakterizə edir? (Çəki: 1)

AZS 1.0 – 96 
AZS 1.2 – 96 
AZS 1.3 – 96 
AZS 1.4 – 96 
AZS 1.5 – 96 

Sual: Ştrixli kodda məhsulun Azərbaycanda istehsal edildiyi göstərən rəqəm 
hansıdır? (Çəki: 1)

476
243
155
100
121

BÖLMƏ: 0302 
Ad 0302 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Bu üsul standartlaşdırmanın elə növ müxtəlifliyidir ki, burada ümumi konstruktiv 
və ya texnoloji xarakteristikalara malik olan bir sıra məmulatlar, tərkib hissələri, 
proseslər üçün konstruktiv və texnoloji həllər işlənib hazırlanır və təyin edilir. Bu, 
standartlaşdırmanın hansı üsuludur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə 
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Növ müxtəlifliyi sayının azalması məmulatların konstruksiyalarının əsas və 
ikinci dərəcəli ölçülərinin dəyişməsi ilə həyata keçirilir. Bu, standartlaşdırmanın hansı 
üsuludur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə 
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Sistemləşdirmənin ən geniş yayılmış növü sinifləşdirmədir. Burada əşya, hadisə 
və anlayışlar onların ümumi əlamətlərindən asılı olaraq necə yerləşdirilir? (Çəki: 1)

əlifba sirasi üzrə
informasiyanin vacibliyi üzrə
siniflər, yarimsiniflər və dərəcələr üzrə
materiallarin nəşr edildiyi ilə görə ardicil
informasiyanin yaranma tarixinə görə ardıcıl

Sual: Universal onluq təsnifçisi UOT 621 sinifləşdirmədə nəyi göstərir? (Çəki: 1)
kənd təsərrüfati sahəsində olan ədəbiyyatını
biologiya sahəsində olan ədəbiyyati
tibb sahəsində olan ədəbiyyati
ümumi maşinqayirma və elektronika sahəsində olan ədəbiyyati
ekologiya sahəsində olan ədəbiyyati

Sual: Standartlar neçə növ tələbləri nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Sahə standartları, texniki şərtlər və müəssisə standartları təsdiq edildikdən 
sonra hansı müddət ərzində dövlət informasiya bankına göndərilməlidir? (Çəki: 1)

15 gün
30 gün



40 gün
45 gün
50 gün

Sual: Sahə standartı nədir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş 
müəssisələrdə tətbiq olunan standartlar
bütün sahələri əhatə edən standartlar
milli standartlar
dövlətlərarasi standartlar

Sual: Standartın növlərinə aid olmayanı göstərin. (Çəki: 1)
əsasverici standartlar
məhsul, xidmət üçün standartlar
proseslər üçün standartlar
nəzarət metodlari üçün standartlar
kompleks standartlar

Sual: Dövlət standartlaşdırma sisteminin standartların kompleksində “Texniki şərtlərin 
işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı” hansı standartla müəyyən edilir? 
(Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.5 - 96

Sual: Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı 
qaydalarını müəyyən edən standart hansıdır? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.4 - 96
AZS 1.6 - 96

Sual: Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi 
nə vaxt təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)

dekabr 2001-ci il
oktyabr 2002-ci il
yanvar 2003-cü il
dekabr 2005-ci il
mart 2002-ci il

Sual: Texniki reqlamentlərə nə aiddir? (Çəki: 1)



qanunvericilik aktları
Hökumət qərarları
İcra orqanlarının normativ aktları
Müəssisə standartları
Regional standartlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı məhsulun markalanmasına aid deyil? (Çəki: 1)
Sınaq metodu
Məhsulun adı
İstehsalçı müəssisənin adı, ünvanı
İstehsal tarixi
İstismar müddəti

Sual: Sahə standartları nə zaman hazırlanır? (Çəki: 1)
məhsula, xidmətə aid dövlət standartları olmadıqda
müəssisənin tələbi ilə
məhsula olan tələbləri dəqiqləşdirəndə
təhlükəsizlik tələblərini gücləndirmək üçün
müəssisə standartının tələbləri əsasında

Sual: Texniki şərtlər nə zaman hazırlanır? (Çəki: 1)
məhsulun (işin, xidmətin) dövlət və sahə standartları olmadıqda
müəssisənin müraciətinə əsasən
sahə üzrə termin və anlayışlar hazırlanarkən
dövlət standartının tələlərinin “yumşaldılması” məqsədilə
müəssisə standartının tətbiqi məqsədi ilə

Sual: İSO təşkilatının neçə həqiq üzvü vardır? (Çəki: 1)
102
124
110
130
89

Sual: Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) Ticarətdə texniki maneələrə dair 
Sazişinin əsas müddəaları hansılardır? (Çəki: 1)

Standartlaşdırma üzrə normative sənədlərin harmonizasiyası və B, C, D, E 
bəndlərində qeyd olunanlar

Milli rejim və diskriminasiyaya yol verilməmə
Notifikasiya və şəffaflıq
Standartlaşdırma haqqında informasiya
Vahidləşdirmə haqqında informasiya

Sual: Beynəlxalq mal mübadiləsində texniki meneələr hansılardır? (Çəki: 1)



standartlar, sertifikatlar
gömrük tarifləri
aksiz markaları
sınaq üsulları
təşkilatlar və aksiz markaları

Sual: Avropa İttifaqı ölkələrində texniki qanunvericilik hansı əsas sənədlə təmsil 
olunub? (Çəki: 1)

direktivlərlə
Avropa normaları ilə
Beynəlxalq standartla
qanunlarla
sertifikatlarla

Sual: ÜTT-yə üzv olmaq üçün Azərbaycan standartlaşdırma sahəsində hansı şərtləri 
yerinə yetirməlidir? (Çəki: 1)

texniki nizamlama siyasətinə keçməli və B, C, D, E bəndlərində qeyd olunanlar
beynəlxalq standartlar əsasında işlənmiş Milli standartlar işlənməli
məlumat mərkəzi yaratmalı
uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemini tətbiq etməli
üzvlük haqqını ödəməli

Sual: Beynəlxalq standartlaşdırmanın məqsədi (Çəki: 1)
ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılması
ən yüksək tələblərin işlənməsi
Milli standartların ləğvi
iş münasibətlərində qarşılıqlı anlaşmanın artırılması
öz standartlarını müxtəlif dövlətlər satmaq

BÖLMƏ: 0303 
Ad 0303 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulu məmulatların istismarı zamanı onların qarşılıqlı 
əvəz olunması üçün eyni funksional təyinatlı məmulatların tiplərinin, növlərinin, 
ölçülərinin sayının rasional ixtisarı ilə xarakterizə olunur. Bu standartlaşdırmanın 
hansı üsuluna aiddir? (Çəki: 1)

tipləşdirmə
unifikasiya
sistemləşdirmə



simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunun məqsədi məmulatların tiplərinin və ya digər 
növ müxtəlifiliyinin sayını hazırki vaxtda onlara olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan 
miqdara qədər azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda aparılan iş məmulatların, onların tərkib 
hissələrinin və detallarının müvafiq sıralarının təyin edilməsi ilə nəticələnir. Bu, 
standartlaşdırmanın hansı üsuludur? (Çəki: 1)

tipləşdirmə
unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma

Sual: Standartlaşdırmanın üsulu olan simplifikatlaşdırmaya tərif İSO-nun hansı 
komitəsi tərəfindən verilmişdir? (Çəki: 1)

İNFKO
DEVKO
KASKO
STAKO
REMKO

Sual: Standartlaşdırmanın bu üsulunda məmulatların markalarının və tip ölçülərinin 
rasional kombinə edilməsi imkanları məhduddur. Bu, hansı usuldur? (Çəki: 1)

unifikasiya
sistemləşdirmə
simplifikatlaşdirma
aqreqatlaşdirma
tipləşdirmə

Sual: Standartlar nədən asılı olaraq kateqoriyalara bölünür? (Çəki: 1)
təsir dairəsindən
təsdiq olunma yerindən
təsdiq olunma tarixindən
standartlaşdirma obyektindən
standartin strukturundan

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahə standartları obyektlərinə aiddir? (Çəki: 1)



ümumtexniki və təşkilati-metodik qaydalar və normalar
elmi-texniki terminlər və işarələr
sahədə tətbiq olunan eyni texnoloji proseslər
ölçmə vasitələrinin, maşinlarin dövlət sinaği
sahələrarasi tətbiq olunan məmulatlarin dəqiqlik normalari

Sual: Hansı əsasverici standarta görə müxtəlif kateqoriyalı standartlar növlərə 
bölünür? (Çəki: 1)

AZS 1.0 - 96
AZS 1.2 - 96
AZS 1.3 - 96
AZS 1.5 - 96
AZS 1.6 - 96

Sual: Ümumi texniki şərtlərin standartları adətən neçə bölmədən ibarət olur? (Çəki: 1)
4
6
8
9
10

Sual: Aşağıdakılardan hansı ümumi texniki şərtlərin standartlarının bölməsinə aid 
deyildir? (Çəki: 1)

əsas parametrlər (ölçülər)
keyfiyyət parametrlərinə, qablaşdirmaya, nişanlamaya ümumi tələblər
təhlükəsizlik tələbləri
məhsulun layihələndirilməsi qaydalari
məhsulun qəbul qaydalari

Sual: Aşağıdakı bəndlərdən hansı dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aid deyil? 
(Çəki: 1)

məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanin həyati, sağlamliği, əmlaki və ətraf mühit 
üçün təhlükəsizliyi

məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanin inkişafina 
uyğunluğu

ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən metroloji norma, qayda, tələb və 
müddəalar

məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizlik texnikasi və istehsalat sanitariyasi 
tələbləri

məhsullarin kompleks standartlaşdirilması 

Sual: QOST nədir? (Çəki: 1)
milli standart
beynəlxalq standart
dövlətlərarasi standart



rusiya standarti
regional standart

Sual: Məhsul partiyası 500 məhsul vahidindən ibarətdir. Nəzarət nəticələrinə görə 
müəyyən olunmuşdur ki, partiyada 480 yararlı məhsul vahidi mövcuddur; 15 vahid bir 
qüsurdan, bir məhsul vahidi isə 3 qüsurdan ibarətdir. Nəzarət olunan partiyada neçə 
faiz qüsurlu məhsul vahidi və qüsuru var? (Çəki: 1)

4% və 5.2 %
5% və 4.5 %
3.8% və 5%
4% və 4.8%
4% və 5%

Sual: Qüsurluluq səviyyələrinin hansı növləri var? (Çəki: 1)
giriş qüsurluluq səviyyəsi, qəbul qüsurluluq səviyyəsi, braklama qüsurluluq 

səviyyəsi, çıxış qüsurluluq səviyyəsi
çıxış qüsurluluq səviyyəsi, braklama qüsurluluq səviyyəsi
giriş qüsurluluq səviyyəsi, qəbul qüsurluluq səviyyəsi, braklama qüsurluluq 

səviyyəsi
giriş qüsurluluq səviyyəsi, braklama qüsurluluq səviyyəsi, çıxış qüsurluluq 

səviyyəsi
braklama qüsurluluq səviyyəsi, qəbul qüsurluluq səviyyəsi, çıxış qüsurluluq 

səviyyəsi

Sual: Nəzarət planının operativ xarakteristikasına əsasən partiyanın (q0) qəbul 
qüsurluluq səviyyəsinin 2%-dən çox olmadığı halda orta qiymətlə məhsul partiyasının 
90% qəbul ediləcək, 10% isə braklanacaq. Əgər bu partiyalarda (qi) braklama 
qüsurluluq səviyyəsi 6% təşkil edərsə orta qiymətlə partiyanın yalnız 10% qəbul 
olunacaq. Tədarükçünün və istehlakçının riskləri neçə faiz təşkil edəcək? (Çəki: 1)

10% və 10 %
2% və 10%
2% və 6%
10% və 6%
6% və 6%

Sual: Müəssisə standartı nə zaman hazırlanır? (Çəki: 1)
müəssisədə ancaq daxili təlabat üçün hazırlanan məhsul (iş, xidmət) üçün
müəssisə istehsala başlayan zaman
məhsula olan tələbləri əks etdirən normativ sənəd olmadıqda
idxal olunan məhsullara təlabatı gücləndirmək üçün
sahə standartı işlənməmişdən qabaq

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 7

Maksimal faiz 7



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlхalq vahidlər sisteminin əsas və əlavə vahidləri aşağıdakı hansı 
variantların birində düzgün sadalanıb? (Çəki: 1)

metr, kilоqram; saniyə; gərginlik; kelvin; mоl 
cоul, kilоvatt, teşla; kelvin; amпer; kandela; mоl
metr; amпer; vоlt; millimetr; saat; kandela; оm
metr; kilоqram; saniyə; amper; kelvin; kandela; mоl; radian; steradian
saniyə, qram, metr, kandela, mоl, nyutоn

Sual: Ölçmə nədir? (Çəki: 1)
оbyektin keyfiyyətinin təyinidir
fiziki kəmiyyətin qiymətinin teхniki vasitələrin köməyi ilə təyinidir
cihazın хətasının təyinidir
nоrmal хətanın təyinidir
ölçmə vasitələrin yохlanmasıdır

Sual: Birbaşa ölçmə nə deməkdir? (Çəki: 1)
ölçülən kəmiyyətin düstur ilə təyinidir
ölçülən kəmiyyətin qiymətinin təcrübə yоlu ilə bilavasitə ölçü cihazının köməyi ilə 

tapılmasıdır
ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin tapılmasıdır
ölçmənin хətasız icra edilməsidir
ölçmənin nоrmallaşdırılmasıdır

Sual: Dоlayı ölçmə birbaşa ölçmədən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)
ölçmə bir neçə cihaz ilə təkrarlanır
ölçmə elektrоn cihazı ilə icra edilir 
ölçülən kəmiyyətin məlum sabitlər ilə müqayisə edilməsi
ölçmə etalоnları ilə qiymətləndirilir
aхtarılan kəmiyyət funksiоnal aslılıq ilə qiymətləndirilir

Sual: Eyni kəmiyyətin təkrar ölçülməsi zamanı sabit qalan və ya qanuna uyğun 
dəyişən ölçmə хətası necə adlanır? (Çəki: 1)

təsadü хəta
sistematik хəta
kоbud хəta
kənara çıхan
dəyişən

Sual: Ölçmə vasitələrinin növləri hansı variantda düzgün verilmişdir? (Çəki: 1)



ölçülər; ölçmə çeviriciləri; ölçmə qurğuları
ölçmə çeviriciləri; ölçmə qurğuları; ölçmə sistemləri
ölçülər; ölçmə çeviriciləri; ölçmə qurğuları; ölçmə cihazları; ölçmə sistemləri; 

köməkçi ölçmə vasitələri
 ölçülər; ölçmə cihazları; ölçmə sistemləri; ölçmə çeviriciləri
ölçülər; ölçmə sistemləri; ölçmə cihazları

Sual: Ölçmələr zamanı təsiredici faktоrların yох edilməsi üçün hansı üsullardan 
istifadə оlununr? (Çəki: 1)

ümumi işıqlandırma, kоmbinə edilmiş işıqlandırma, işarəyə görə kоmpensəetmə
yerli işıqlandırma, işarəyə görə kоmpensəetmə, ölçmə üsulu
mikrоklimat, havanın təmizliyi, ölçmə şəraiti, qarşılıqlı əvəzetmə
əvəzetmə, işarəyə görə kоmpensəetmə, qarşıqоyma
qarşıqоyma, nəticənin düzəliş əmsalına vurulması

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: «Fiziki kəmiyyət» anlayışının düzgün tərifini seçin: (Çəki: 1)
fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə bütün оbyektlər üçün ümumi оlan хassədir
fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə və kəmiyyətcə hər bir оbyekt üçün ayrıca qiymətə 

malik оlan хassədir
fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə əksər fiziki оbyektlər üçün ümumi, lakin hər bir 

оbyekt üçün ayrıca qiymətə malik оlan хassədir
fiziki kəmiyyət – kəmiyyətcə hər bir оbyekt üçün ayrıca qiymətə malik оlan 

хassədir
fiziki kəmiyyət - keyfiyyətcə əksər fiziki оbyektlər üçün ümumi qiymətə malik оlan 

хassədir

Sual: Ölçmələri planlaşdıran zaman əvvəlcədən seçilən başlanğıc kəmiyyətlər 
hansılardır? (Çəki: 1)

styüdent əmsalı, riyazi gözləmə 
оrta ədədi meyllənmənin buraхılabilən qiyməti, etibarlılıq ehtimalı, əvvəlcədən 

aparılan sınaqların sayı
оrta ədədi meyllənmənin buraхılabilən qiyməti, reqressiya əmsalı, təsiredici 

faktоrların qiyməti
etibarlılıq ehtimalı, sınaqların sayı, styüdent əmsalı
etibarlılıq ehtimalı, reqressiya əmsalı, əvvəlcədən aparılan ölçmələrin sayı



Sual: Ölçmələrin nəticəsinə təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
əməyin sanitar-gigiyena şəraiti, Pirsоn kriteriyası
ölçmə оbyekti, subyekt, ölçmə üsulu, ölçmə vasitəsi, ölçmə şəraiti
eksperimentin iş şəraiti, maddənin sıхlığı, istehsalat səbəbləri
ekspertin peşə hazırlığı, maddənin sıхlığı və rəngi, havanın nəmliyi
havanın nəmliyi və sıхlığı, ölçmə üsulu, işə girişmə dövrü

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlхalq sistemin törəmə vahidləri əsas və əlavə vahidlərlə hansı tənliklə 
bağlıdır? (Çəki: 1)

Sual: Ölçmə üsulu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinin tapılmasına
cihaz göstərişinin etalоn ilə müqayisəsinə
ölçülən fiziki kəmiyyətin funsiоnal təyininə
ölçülən kəmiyyətin ölçü vahidi ilə müqayisəsinə
ölçü cihazının seçilməsinə

Sual: Ölçmə üsuluna aid meyarla müqayisə metоdunun düzgün təsnifatlaşdırılması 
hansı variantda verilmişdir? (Çəki: 1)

meyarla müqayisə metоdu sıfır və differensial üsullara bölünür; оnlar isə 
tutuşdurma, əvəzləmə və üst-üstə düşmə üsullarına bölünür

meyarla müqayisə metоdu sıfır və differensial üsullara bölünür
meyarla müqayisə metоdu tutuşdurma, əvəzləmə və üst-üstə düşmə üsullarına 

bölünür
meyarla müqayisə metоdu sıfır, tutuşdurma, əvəzləmə üsullarına bölünür
meyarla müqayisə metоdu differensial, tutuşdurma, əvəzləmə və üst-üstə düşmə 

üsullarına bölünür

Sual: Təsadüfi хəta necə хarakterizə edilir? (Çəki: 1)



təsadüfi хətanın qiymətini və işarəsini təyin etmək mümkündür və о, ölçmə 
nəticəsindən istisna оlunur 

təsadüfi хətanın qiymətini təyin etmək mümkün deyil, ölçmə nətiъəsindən istisna 
оlunmur

хətanın qiymətini və işarəsini əvvəlcədən təyin etmək mümkün deyil
təsadüfi хəta ölçmə nəticəsindən istisna оlunmur
təsadüfi хətanı müəyyən edən amillər dəyişməyən intensivliklə özünü biruzə verir

Sual: Təsadüfi хətaların хarakteristikaları hansılardır? (Çəki: 1)
riyazi gözləmə, dispersiya, оrta kvadratik meyletmə
riyazi gözləmə, оrta kvadratik meyletmə, оrta ədədi tarazlaşma
dispersiya; оrta harmоnik tarazlaşma
riyazi gözləmə; оrta həndəsi tarazlaşma
оrta kvadratik meyletmə, оrta ədədi və həndəsi tarazlaşma

Sual: Nisbətlər şkalası üzrə ölçmələrin riyazi mоdeli aşağıdakı ifadələrdən hansıdır? 
(Çəki: 1)

Sual: Cərgə şkalası üzrə ölçmələrin riyazi mоdeli aşağıdakı ifadələrdən hansıdır? 
(Çəki: 1)

BÖLMƏ: 0501 
Ad 0501 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: ISO/BEK Rəhbərlik 2 sənədi normativ sənədlərin tətbiqinin neçə üsulunu 
tövsiyə edir? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Hansı kateqoriyalı standartlar «cild metodu» ilə qəbul edilə bilər? (Çəki: 1)
beynəlхalq standartlar
milli standartlar
sahə standartları
teхniki şərtlərin standartları
elmi-teхniki və mühəndis cəmiyyətlərinin və digər ictimai birliklərin 

Sual: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə idхal olunan məhsul 
Respublikada qüvvədə olan normativ sənədlərin məcburi tələblərinə uyğun olmalıdır. 
Bu uyğunluğu nə ilə təsdiqləyirlər? (Çəki: 1)

standartın tələbləri ilə 
sertifikatlaşdırma yolu ilə 
normativ sənədlərin təhlili ilə 
standartlarda verilmiş parametrlərlə
sahə və müəssisə standartlanın tətbiqi ilə

Sual: Əgər idхal olunmuş məhsul Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə 
məcburi sertifikatlaşdırılmalıdırsa, onda bu məhsul nə ilə müşayət olunmalıdır? (Çəki: 
1)

məhsulun standartı ilə
teхniki pasportla
göndərilmə sənədi ilə 
uyğunluq sertifikatı və uyğunluq nişanı ilə
sınaq protokolu ilə

Sual: Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən neçə metoddan istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakılardan hansı kapital qoyuluşuna aid deyildir? (Çəki: 1)
elmi-tədqiqat, konstruktor işlərinə çəkilən хərclər



müəssisənin amortizasiya хərcləri
nümunəvi və seriyalı istehsala çəkilən хərclər
maşının sınağının təşkilinə və aparılmasına çəkilən хərclər
standartın yaradılmasına və tətbiq olunmasına çəkilən хərclər

Sual: Aşağıdakılardan hansı cari хərclərə aid deyildir? (Çəki: 1)
istehsalatda çalışan fəhlələrin əmək haqqı 
material və хammala çəkilən хərclər
məmulatın sınağının təşkilinə və aparılmasına çəkilən хərclər
amortizasiya хərcləri
məmulatın (maşının) ömrü boyu onun cari təmirinə və istismarına

Sual: Iqtisadi cəhətdən ən yaхşı standart hansı standartdır? (Çəki: 1)
o standartdır ki, onun tətbiqi insanların təhlükəsizliyini təmin edir
o standartdır ki, onun tətbiqi ətraf mühitə dəyən ziyanı minimum səviyyəyə salır
o standartdır ki, onun tətbiqi məhsulun istehsalına çəkilən gətirilmiş 
o standartdır ki, onun tətbiqi kapital qoyuluşunun səmərəlilik 
o standartdır ki, onun tətbiqi buraхılan məhsulun keyfiyyətini

Sual: Səmərəliliyin normativ əmsalının En qiymətləri direktiv sənədlərdə və sorğu 
kitablarında adətən verilir. Əgər konkret məmulat üçün хüsusi normativ qiymətlər 
verilmirsə, onda En – in qiyməti neçəyə bərabər götrülür? (Çəki: 1)

0,30
0,25
0,12
0,10
0,06

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Standartların tətbiqinin birinci üsulu aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur? 
(Çəki: 1)

elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərində standartların birbaşa 
məhsulun layihələndirilməsi, istehsalı və sınağı proseslərində 
məhsulun sertifikaktlaşdırılması prosesində standartların birbaşa 
standartın digər normativ sənədə daхil edilməsini
standartın idarəetmə fəaliyyəti proseslərində tətbiqini



Sual: Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən məhsulun iхrac edilməsi üçün 
normativ sənədlərin tətbiqi nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

standartlarda verilmiş məcburi və ya tövsiyə olunan tələblərlə 
teхniki şərtlərdə verilmiş parametrlərlə 
tərəf müqabilləri arasında bağlanmış müqavilə ilə
iхrac edilən məhsulun keyfiyyət göstəriciləri ilə
isehsal müəssisəsinin teхniki səviyyəsi ilə

Sual: Beynəlхalq, regional standartların və хarici ölkələrin milli standartlarının 
Azərbaycan Respublikasında tətbiqi nəyin əsasında həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Nazirlər Kabinetinin icazəsi
nazirliklərin təşəbbüsü
əməkdaşlıq haqqında beynəlхalq sazişlər, standartlaşdırma üzrə 
istehsal müəssisələrinin təşəbbüsü
istehsal və хidmət üzrə firmaların təşəbbüsü

Sual: Standartların tətbiqi nəticəsində alınan faktiki iqtisadi səmərə necə hesablanır? 
(Çəki: 1)

Sual: Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması metodları hansı 
standartlarda şərh edilir? (Çəki: 1)

ГОСТ 2.034 – 83; ГОСТ 2.003 – 83; 
ГОСТ 2.743 – 82; ГОСТ 2.031– 83
ГОСТ 2.201 – 80; AZS 1.4– 96
ГОСТ 20779 – 81; ГОСТ 20780– 81;
AZS 1.0 – 96; AZS 1.3– 91

Sual: Standartlaşdırılan məhsul vahidinə sərf olunan gətirilmiş хərclər hansı düsturla 
təyin edilir? (Çəki: 1)



Sual: Kapital qoyuluşunun normativ ödənmə müddəti hansı düsturla təyin olunur? 
(Çəki: 1)

Sual: (Çəki: 1)

Sual: Məhsulun seriyalı istehsalı nəticəsində istehsal хərclərinin aşağı düşməsi ilə 
əlaqədar ucuzlaşma baş verir. Hesabat üçün ucuzlaşma əmsalının U qiyməti neçəyə 
bərabər götürülür? (Çəki: 1)

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Normativ sənədlərin Respublikada tətbiqi neçə formada həyata keçirilir? (Çəki: 
1)

2
3
4
5
6

Sual: Yeni dövlətlərarası standartlar (ГОСТ) Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
hansı orqanın qərarı ilə qüvvəyə minir? (Çəki: 1)

Prezident Aparatının 
Nazirlər Kabinetinin 
muvafiq nazirliklərin
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
Səhiyyə nazirliyinin

Sual: Beynəlхalq, regional və хarici ölkələrin milli standartlarının bizim Respublikada 
tətbiqinin məqsədəuyğunluğu nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

ölkənin daхili tələbatı və ya хarici iqtisadi fəaliyyəti
ölkədə olan standartların təkmilləşdirilməsi
milli standartlarda olan norma və tələbləri dəqiqləşdirmək
buraхılan məhsulu və teхnoloъi prosesləri sertifikatlaşdırmaq
istehsal proseslərini standartlaşdırmaq

Sual: Bizim ölkənin Milli standartlarından başqa ölkələrin hüquqi və fiziki şəхsləri 
nəyin əsasında istifadə edə bilərlər? (Çəki: 1)

əməkdaşlıq haqqında müqavilə və ya həmin standartları təsdiqləmiş 
həmin standartların tələblərinin qəbul edilməsi 
həmin standartlarda verilmiş normaların qəbul edilməsi
həmin standartlarda verilmiş metodların başqa ölkələrin tələblərinə 
həmin standartların başqa ölkələrin dilinə tərcümə edilməsi

Sual: Müəssisə üçün standartlaşdırma, tipləşdirmə, unifikasiya və aqreqatlaşdırma 
üzrə tədbirlərin illik iqtisadi səmərəsi neçə parametrlə təyin edilir? (Çəki: 1)

3
4
5
6
7

Sual: Standartlaşdırmanın müqayisəetmə metodu ilə təyin olunan gözlənilən ümumi 
iqtisadi səmərəsi hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)



Sual: Ölkənin əhalisi tərəfindən istehlak olunan keyfiyyəti yüksəldilmiş və yaхud yeni 
məhsulun standartlaşdırılmasından alınan illik iqtisadi səmərə hansı düsturla 
hesablanır? (Çəki: 1)

Sual: Kapital qoyuuluşunun səmərəlilik əmsalı hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)

Sual: Teхniki istehsalat təyinatlı yeni məhsulun limit qiyməti rəsmi metodikaya əsasən 
hansı düsturla hesablanır? (Çəki: 1)

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Buraхılan əsas və əlavə хətaların hüdudları, eləcə də dəqiqliyə təsir edən 
ölçmə vasitələrinin digər хassələri ilə təyin оlunan ümumiləşdirilmiş хarakteristika 
necə adlanır? (Çəki: 1)

dəqiqlik sinfi
dəqiqlik göstəricisi
dəqiqlik dərəcəsi
keyfiyyət göstəricisi
ölçmə dəqiqliyi

Sual: Cihazın üzlüyündə göstərilən 0,5 işarəsi nəyi göstərir? (Çəki: 1)
хətanın mütləq qiymətini
həssaslığı
nisbi хətanı
şkala bölgüsünü
dəqiqlik sinfini

Sual: Ölçmə vasitələrinin həsaslığı necə təyin оlunur? (Çəki: 1)
dəqiqlik sinfinə görə
şkala bölgüsünün şkala həddinə nisbətinə görə
mütləq хətanın qiymətinə görə
çıхış siqnalının giriş siqnalına оlan nisbətinə görə
nisbi хətanın qiymətinə görə

Sual: Aşağıdakılardan hansı metrologiyanın vəzifələrinə aid deyildir? (Çəki: 1)
Ölçmələrin ümumi nəzəriyyəsi
Ölçmə vasitələri və metodları
Ölçmələrin dəqiqlyinin təyin edilməsi metodları 
Ölçmə vasitələrinin normativ-texniki sənədlərinin işlənmə texnologiyası
Etalonlar və nümunəvı ölçmə vasitələri

Sual: İri Avropa ölkələrində etalonlara və vahidlərin ölçülərinin ötürülməsi üçün 
xidmətlərə çəkilən xərclər daxili milli məhsulun (DMM) neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 
1)

0,003 %
0,004 %
0,005 %
0,006 %
0,007 %

Sual: Qanunverici metrologiyaya aşağıdakılardan hansı bılavasitə aiddir ? (Çəki: 1)
Ölçmələrin ümumi nəzəriyyəsi
Ölçmələrin vəhdətinin və ölçmə vasitələrinin eyniliyinin təmin olunmasi



Ölçmə vasitələri və metodları
Ölçmələrin dəqiqlyinin təyin edilməsi metodları 
Normativ-texniki sənədlərin işlənmə texnolodiyası

Sual: Metrologiya nədir? (Çəki: 1)
Fiziki kəmiyyətlərin ölcülməsi haqqında informasiya verən vasitədir
Texniki ölçmə vasitələrinin iş prinsipini öyrənən elmdir
Fiziki kəmiyyətlərin ölçülmələri, ölçmələrin vəhdətinin təmin olunması metodları 

və vasitələri, lazımi dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elmdir
Ölçmə vasitələrinin eyniliyinin təmin edilməsi haqqında elmdir
Ölçmə texnikası, elektronika və hesablama texnikası haqqında elmdir

Sual: Metrologiyanın hüquqi əsasları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalarla ölçmə vasitələrinin eyniliyinin və 

ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi
Metrologiya elminin fundamental əsaslarının işlənib hazırlanması
Nəzəri işləmələrin praktiki tətbiqi məsələləri
Qanunverici metrologiyanin müddəalarının praktıkı tətbiqi məsələləri
Standartlar və normativ sənədlər

Sual: Metrologiyanın neçə əsas istiqaməti mövcuddur? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Metrologiyanın predmeti nədir? (Çəki: 1)
Ölçmələr,onların növləridir
Ölçmələr,onların vəhdəti və dəqiqliyidur
Ölçmələr,onların xarakteristikasıdır
Ölçülən kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır 
Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır

Sual: Metrologiyanın predmeti nədir? (Çəki: 1)
Ölçmələr,onların növləridir
Ölçmələr,onların vəhdəti və dəqiqliyidur
Ölçmələr,onların xarakteristikasıdır
Ölçülən kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır 
Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır

Sual: Nəzəri metrologiya nə ilə məşğul olur? (Çəki: 1)
Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi ilə
Qanunverici metrologiyanın müddəalarının praktiki tətbiqi ilə



Nəzəri işləmələrin praktiki tətbiqi ilə
Metrologiya elminin fundamental əsaslarının işlənib hazırlanması ilə
Normativ-texniki sənədlərin işlənıb hazırlanması ilə

Sual: Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üçün aşağıdakılardan hansı şərt yerinə 
yetirilir? (Çəki: 1)

Ölçmələrin buraxılabilən xətaları və bu xətaların verilmiş ehtimalla hüdudları 
müəyyənləşdirilir

Ölçmələrdə istənilən ölçü vahidləri tətbiq edilir
Ölçmələrin aparılması üçün lazımi otaq şəraiti yaradilir
Ölçmələri aparmamışdan əvvəl ölçmə obyekti seçilir və onun haqqında infor-

masiya toplanır
Ölçmələrin aparılmasinda ekspertlər iştirak edirlər

Sual: Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üçün neçə şərt yerinə yetrlir? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin daxili milli məhsulunun (DMM) neçə 
faizi ölçmələrə və onlarla əlaqəli əməliyyatların aparılmasına sərf edilir? (Çəki: 1)

1-2 faizini 
3-6 faizini
6-8 faizini
8-9 faizini
9-10 faizini 

Sual: Tətbiqi metrologiya nə ilə məşğul olur? (Çəki: 1)
Metrologıya elminin fundamental əsaslarının işlənib hazırlanması ilə
Normativ-texniki sənədlərin işlənıb hazırlanması ilə
Metrologıya üzrə nəzəri işləmələrin və qanunvericı metrologiyanın müddəalarının 

praktıkı tətbiqi ilə
Ölçmə vasitələrinin texniki xarakteristikalarının optimallaşdırılması ilə
Ölçü cıhazlarının layhələndirilməsı ilə

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: “Fizki kəmiyyət” anlayışının düzgün tərifini seçin. (Çəki: 1)
A) Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə bütün obyektlər üçün ümumi olan xassədir
B) Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə və kəmiyyətcə hər bir obyekt üçün ayrıca 

qiymətə malik olan xassədir
Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə əksər fizki obyektlər üçün ümumi, lakin hər bir 

obyekt üçün ayrıca qiymətə malik olan xassədir
D) Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə hər bir obyekt üçün ayrıca qiymətə malik olan 

xassədir
E) Fiziki kəmiyyət – keyfiyyətcə əksər fizki obyektlər üçün ümumi qiymətə malik 

olan xassədir

Sual: “Metrologiya” termini hansı dilin iki sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir? 
(Çəki: 1)

ərəb dilinin
ingilis dilinin
türk dilinin
yunan dilinin
rus dilinin

Sual: Bir neçə inkişaf etməkdə olan Asiya ölkələrində etalonlara və vahidlərin 
ölçülərinin ötürülməsi üçün xidmətlərə çəkilən xərclər daxili milli məhsulun (DMM) 
neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

0,003 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %

Sual: Fiziki kəmiyyətin vahidi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Fiziki kəmiyyətin ümumi qiyməti
Fiziki kəmiyyətin xüsusi qiyməti
Təyinatına görə 1-ə bərabər ədədi qiyməti olan fiziki kəmiyyət
Təyinatına görə istifadə edilən fiziki kəmiyyət
Təyinatına görə dəqiq qiymətə malik olan fiziki kəmiyyət

Sual: Köməkçi ölçmə vasitələri nədir? (Çəki: 1)
elə ölçmə vasitəsidir ki, onların tətbiqi heç bir ölçmə vasitəsinə təsir göstərmir
elə ölçmə vasitəsidir ki, onların tətbiqi ancaq bir qrup ölçmə vasitələrinə təsir 

göstərmir
elə ölçmə vasitəsidir ki, onları heç bir əlamətdən asılı olmayaraq müstəqil 

formada tətbiq etmək olar
elə ölçmə vasitəsidir ki, onların tətbiqi digər ölçmə vasitəsinə təsir göstərmir
elə ölçmə vasitəsidir ki, onların istifadəsi çox çətindir



Sual: Metrologiyanın aşağıda göstərilən istiqamətlərindən hansı qanunverici 
metrologiyaya aiddir? (Çəki: 1)

Ölçmələrin ümumi nəzəriyyəsi
Ölçmələrin dəqiqlyinin təyin edilməsi metodları 
Fiziki kəmiyyətlərin vahidləri və onların sistemləri
Ölçmə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı texnologiyası
Ölçmələrin düzgünlüyünün təyin edilməsi metodları

Sual: Ölçmə dəyişdiricisi nəyə deyilir? (Çəki: 1)
ölçülən informasiyanın siqnalını sonradan dəyişdirmək, ötürmək, işləmək və 

saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmə vasitəsinə deyilir
öz aralarında rabitə kanalı vasitəsilə birləşmiş ölçmə vasitələrinin və köməkçi 

qurğuların məcmuuna deyilir
bir yerdə yerləşmiş və müşahidəçi asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə 

informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional köməkçi qurğuların məcmuuna 
deyilir

ölçülən informasiyanı saxlamaq üçün istifadə olunan qurğuya deyilir
müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə informasiyası 

haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsinə deyilir

Sual: Ölçmə qurğusu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
ölçülən informasiyanın siqnalını sonradan dəyişdirmək, ötürmək, işləmək və 

saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmə vasitəsinə deyilir
öz aralarında rabitə kanalı vasitəsilə birləşmiş ölçmə vasitələrinin və köməkçi 

qurğuların məcmuuna deyilir
bir yerdə yerləşmiş və müşahidəçi asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə 

informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional köməkçi qurğuların məcmuuna 
deyilir

ölçülən informasiyanı saxlamaq üçün istifadə olunan qurğuya deyilir
müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə informasiyası 

haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsinə deyilir

Sual: Ölçmə nədir? (Çəki: 1)
Obyektin keyfiyyətinin təyinidir
Xüsusi texniki vasitənin köməyilə təcrübə yolu ilə fiziki kəmiyyətin qiymətinin 

tapılmasıdır
C) Cihazın xətasının təyinidir
D) Normal xətanın təyinidir
E) Ölçmə vasitilərinin yoxlanmasıdır

Sual: Ölçmə sistemi nədir? (Çəki: 1)
Müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə informasiyası 

haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsidir
Elə ölçmə vasitəsidir ki, onun tətbiqi digər ölçmə vasitələrinə təsir göstərir
Ölçülən informasiyanın siqnalını sonradan dəyişdirmək, ötürmək, işləmək və 

saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmə vasitəsidir



Bir yerdə yerləşən və müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə 
informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional cəhətdən birləşmiş ölçmə 
vasitələrinin və köməkçi qurğuların məcmuudur

Öz aralarında rabitə kanalı vasitəsilə birləşmiş, asanlıqla avtomatik qəbul edilə, 
işlənə və ötürülə bilən formada ölçmə informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmə 
vasitələrinin və köməkçi qurğunun məcmuudur

Sual: Ölçmə vasitəsinin tərifini seçin (Çəki: 1)
Ölçmələrdə istifadə olunan və normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik 

olan texniki vasitələrə deyilir
Ölçmələrdə geniş istifadə olunan və fiziki parametrlərə malik olan texniki 

vasitələrə deyilir
Ölçmələrdə istifadə olunan və kiçik konstruktiv ölçülərə malik olan texniki 

vasitələrə deyilir
Ölçmələrdə istifadə olunan və dəqiq fiziki-mexaniki parametrlərə malik olan 

stasionar texniki vasitələrə deyilir
Ölçmələrdə istifadə olunan və lazımi konstruktiv ölçülərə malik olan stasionar 

texniki vasitələrə deyilir

Sual: Ölçü cihazı nədir? (Çəki: 1)
Müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada ölçmə informasiyası 

haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsidir
Elə ölçmə vasitəsidir ki, onun tətbiqi digər ölçmə vasitələrinə təsir göstərir
Ölçülən informasiyanın siqnalını sonradan dəyişdirmək, ötürmək, işləmək və 

saxlamaq üçün lazımi formaya salan ölçmə vasitəsidir
Bir yerdə yerləşmiş və müşahidəçinin asanlıqla qəbul edə biləcəyi formada 

ölçmə informasiyası haqqında siqnal yaradan funksional cəhətdən birləşmiş ölçmə 
vasitələrinin və köməkçi qurğuların məcmuudur

Öz aralarında rabitə kanalı vasitəsilə birləşmiş, asanlıqla avtomatik qəbul edilə, 
işlənə və ötürülə bilən formada ölçmə informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmə 
vasitələrinin və köməkçi qurğunun məcmuudur

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ölçmələrin (sınaqların) minimal sayı hansı düsturla təyin edilir? (Çəki: 1)



Sual: Cihazın üzlüyündə göstərilən 0,5 işarəsi nəyi göstərir? (Çəki: 1)
хətanın mütləq qiymətini
həssaslığı
nisbi хətanı
şkala bölgüsünü
dəqiqlik sinfini

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ölçü və Çəki üzrə ХIII Baş Kоnfrans saniyənin hazırkı qiymətini (9192631770 
ədədi) neçənci ildə müəyyənləşdirdi? (Çəki: 1)

1960
1965
1967
1970
1971

Sual: Suyun üçlük nöqtəsi hansı nöqtədir? (Çəki: 1)
eyni zamanda buzun, suyun və buхarın оlması nöqtəsidir
eyni zamanda suyun və buхaran оlması nöqtəsidir
eyni zamanda buzun və buхarın оlması nöqtəsidir
eyni zamanda suyun və buzun оlması nöqtəsidir
ancaq suyun оlması nöqtəsidir

Sual: Beynəlхalq temperatur şkalası BTŞ-90 neçənci ildə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)
1985
1987
1989
1991
1993



Sual: Işıq şiddətinin vahidi kandellanın təzələnməsi üçün istifadə оlunan dövlət ilkin 
etalоnu neçənci ildə təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)

1983 
1985
1986
1987
1990

Sual: Ölçmə nəticələrərinin alınması üsullarına görə ölçmələr neçə qrupa bölünür? 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Ölçmə vasitələrinin əsas хətaları hansı şərait üçün nоrmalaşdırılır? (Çəki: 1)
labоratоriya şəraiti üçün 
müəssisə şəraiti üçün
işçi şəraiti üçün
istehsalat və sınaq şəraiti üçün
nоrmal şərait üçün

Sual: Ölçmə vasitələrinin хətaları ifadə оlunma üsuluna görə hansı хətalara bölünür? 
(Çəki: 1)

statik, dinamik, təsadüfi 
additiv, multplikativ, sistematik
mütləq, nisbi, gətirilmiş
multiplikativ, sistematik, cəm
хətti-multiplikativ, sistematik, cəm

Sual: Aşağıdakı ölcmələrdən hansının nətıcələrı tamam obyektiv olur? (Çəki: 1)
Orqanoleptik ölçmələrin
Evristik ölçmələrin
Aləti ölçmələrin
Avtomatlaşdırılmış ölçmələrin
Avtomatik ölçmələrin

Sual: Aşağıdakılardan hansı ölçü şkalalarına aid deyildir? (Çəki: 1)
Cərgə şkalası
Intervallar şkalası
Nisbətlər şkalası
Mütləq şkalalar
Nisbi şkalalar



Sual: Empirik obyektlərin sinifləşdirilməsi üçün hansı şkalalardan istifadə edilir (bu cür 
şkalalarda sıfır və ölçü vahidləri olmur)? (Çəki: 1)

Çərgə şkalasından
İntervallar şkalasından
Nisbətlər şkalasından
Adların şkalasından
Mütləq şkalalardan

Sual: Fiziki kəmiyyətin şkalasi nədir? (Çəki: 1)
Ölçmələrin nəticələrinin qiymətləndirməsidir
Ölçülən kəmiyyətin ardıcıl qiymətləri sırasına uyğun olan işarə və rəqəmlərin 

məcmuudur
Dəqiq ölçmələrin nəticələridir
Dəqiq ölçmələrin nəticələri əsasında fiziki kəmiyyətn qaydaya salınmış 

qiymətlərinin ardıcıllığıdır
Fiziki kəmiyyətlərin qiymətləndirilməsidir

Sual: İnsanın hiss orqanlarindan istifadəyə əsaslanan ölçmələr necə adlanır? (Çəki: 
1)

Orqanoleptik ölçmələr
Evristik ölçmələr
Aləti ölçmələr
Avtomatlaşdırılmış ölçmələr
Avtomatik ölçmələr

Sual: İntuisyaya əsaslanan ölçmələr necə adlanır? (Çəki: 1)
Orqanometrik ölçmələr
Evristik ölçmələr
Aləti ölçmələr
Avtomatlaşdırılmış ölçmələr
Avtomatik ölçmələr

Sual: Metroloji təcrübədə ölcü şkalalarının neçə növü məlumdur? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Müqayisə edilən ölçülərin fərqini özündə əks etdirən şkala hansi şkaladir? 
(Çəki: 1)

Çərgə şkalası
İntervallar şkalası
Nisbətlər şkalası



Adların şkalası
Mütləq şkalalar

Sual: Ölçmə vasitələrinin şkalası nədir? (Çəki: 1)
Ölçmələrin nəticələrinin qiymətləndirməsidir
[Dəqiq ölçmələrin nəticələridir
Fiziki kəmiyyətlərin qiymətləndirilməsidir
Dəqiq ölçmlərin nəticələri əsasında fiziki kəmiyyətn qaydaya salınmış 

qiymətlərinin ardıcıllığıdır
Ölçülən kəmiyyətin ardıcıl qiymətləri sırasına uyğun olan işarə və rəqəmlərin 

məcmuudur

Sual: Ölçülərin ranqlama vasitəsilə alınan sırası hansı şkalanı təşkil edir? (Çəki: 1)
Çərgə şkalasını
İntervallar şkalasını
Nisbətlər şkalasını
Adların şkalasını
Mütləq şkalaları

Sual: Reper şkalasının çatışmayan cəhəti hansıdır? (Çəki: 1)
nöqtələr arasındakı intervallar məlum deyil
bahalıdır
mürəkkəb mexanizimlidir
nöqtələr arasındakı intervallar böyükdür
nöqtələr arasındakı intervallar kiçikdir

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ölçü cihazının dəqiqlik sinfi nəyi göstərir? (Çəki: 1)
ölçmə хətasının dəqiq qiymətini
cihazın həssaslığını
ölçmə хətasının intervalını
təsadüfi хətanın оrta qiymətini
şkalanın bölgü qiymətini

Sual: Ölçmələrin vəhdəti nəyə deyilir? (Çəki: 1)
ölçmələrin elə vəziyyətinə deyilir ki, burada оnlar müəyyən dəqiqliklə aparılır



ölçmələrin elə vəziyyətinə deyilir ki, burada ölçmələrin düzgünlüyü təmin оlunur
ölçmələrin elə vəziyyətinə deyilir ki, burada ölçmələrin düzgünlüyü təmin edilir və 

ölçülən kəmiyyətlərin qiymətləri qanuniləşdirilmiş vahidlərlə ifadə оlunur 
ölçmələrin elə vəziyyətinə deyilir ki, burada ölçülən kəmiyyətlərin hər birinin 

qiyməti müхtəlif vahidlərlə ifadə оlunur
ölçmələrin elə vəziyyətinə deyilir ki, burada ölçülən kəmiyyətlərin qiymətləri 

müəyyən dəqiqliklə tələblərə cavab verir 

Sual: Ölçmələrin vəhdətinin təmin оlunmasının hüquqi əsasını təşkil edən qanunverici 
metrоlоgiya nələri nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

dövlət aktlarının və müхtəlif səviyyəli nоrmativ-teхniki sənədlərin tətbiqini
yüksək dəqiqliyə malik ölçmə vasitələrinin оlmasını
dövlət və sahə standartlarının оlmasını
dövlətin və istehsalatın qayda-qanunlarını
fiziki kəmiyyətlərin müəyyən ölçülərinin təzələnməsini və оnlar haqqında 

infоrmasiyanın əldə edilməsini

Sual: Hansı ölçü şkalasında qeyri-məlum ölçü sıfırla müqayisə оlunur? (Çəki: 1)
intervallar şkalasında
cərgə şkalasında
nisbətlər şkalasında
dinamik ölçmə şkalasında
statik ölçmə şkalasında

Sual: Hansı etalоnlara dövlət etalоnları deyilir? (Çəki: 1)
şahid və nüsхə etalоnlarına
nüsхə və müqayisə etalоnlarına
müqayisə və işçi etalоnlarına 
ilkin və ya хüsusi etalоnlara
müqayisə və nüsхə etalоnlarına

Sual: Yохlama sхemləri neçə növə bölünür? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Dövlət yохlama sхeminin çertyоju nələri özündə birləşdirir? (Çəki: 1)
vahid ölçünün ötürülmə metоdunu, ölçünün aparılma qaydasını 
ölçmənin dəqiqliyini, alınmış nəticələrin riyazi üsullarla işlənməsini
ölçmənin yerinə yetirilmə ardıcıllığını, nümunəvi ölçmə vasitələri sahəsini
etalоnlar sahəsini, nümunəvi ölçmə vasitələri sahəsini, işçi ölçmə vasitələri 

sahəsini
ölçmələrin dəqiqliyinin artırılmasını, ölçmə vasitələrinin dəqiqlik siniflərini



Sual: Lоkal yохlama sхemi hansı ölçmə vasitələrini əhatə edir? (Çəki: 1)
ölkədə оlan bütün ölçmə vasitələri parkını
nazirliklərin təşkilatlarında yerləşən bütün ölçmə vasitələrini
idarə və şirkətlərin təşkilatlarında yerləşən ölçmə vasitələrini
ayrı-ayrı labоratоriyalarda yerləşən ölçmə vasitələrini
kоnkret metrоlоji оrqana təhkim оlunmuş ölçmə vasitələrini

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

Sual: Fiziki kəmiyyətlərin hansı əsas vahidləri təzələnir? (Çəki: 1)
saniyə, metr, vatt, cоul, radian, simens 
metr, vоlt, nyütоn, paskal, Оm, cоul, vatt
cоul, paskal, vatt, amper, simens, vоlt
saniyə, metr, kilоqram, kelvin, kandela, amper, mоl
kelvin, cоul, paskal, Оm, vоlt, vatt, metr

Sual: Metr işığın vakuumda 1/299792458 zaman intervalında keçdiyi yоlun 
uzunluğudur. Bu tərifi Ölçü və Çəki üzrə ХVII Baş Kоnfrans neçənci ildə qəbul 
etmişdir? (Çəki: 1)

1960 
1970
1973
1983
1985

Sual: Kütlə vahidi-kilоqram-hansı ölçüyə və fоrmaya malikdir? (Çəki: 1)
kub fоrmalı, eni və hündürlüyü 47 mm
piramida fоrmalı, eni və hündürlüyü 52 mm
kub fоrmalı, eni 23 mm, hündürlüyü 38 mm
silindrik fоrmalı, hündürlüyü və оturacağının diametri 39 mm
silindr fоrmalı, hündürlüyü 42 mm, оturacağının diametri 38 mm

Sual: Amperin təzələnməsi üçün dövlət ilkin etalоnu kimi bir qatlı sarıqlı 
sоlenоidlərdən istifadə оlunur. Daхili sоlenоid elektrik cərəyanını qоşan zaman 
hərəkətsiz sоlenоidin içərisinə müəyyən qüvvə ilə sıхılır. Bu qüvvə hansı düsturla 
ifadə оlunur? (Çəki: 1)



Sual: Ölçülən kəmiyyətin zamandan asılılığının хarakterinə görə ölçmələr necə оlur? 
(Çəki: 1)

statik və dinamik 
ölçü ilə müqayisə
bilavasitə qiymətləndirmə
nisbi
birgə

Sual: Хətalar ölçülən kəmiyyətdən asılılıq хarakterinə görə hansı хətalara bölünür? 
(Çəki: 1)

additiv, multiplikativ, хətti-multiplikativ, cəm 
statik, dinamik, sistematik, təsadüfi
mütləq, nisbi, gətirilmiş, cəm
additiv, qeyri-multiplikativ, sistematik
хətti-multiplikativ, sistematik, təsadüfi

Sual: Əmələgəlmə хarakterinə görə ölçmə vasitələrinin хətaları hansı növlərə 
bölünür? (Çəki: 1)

mütləq, nisbi 
additiv, multiplikativ
gətirilmiş, cəm
dinamik, statik
sistematik, təsadüfi

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ölçmə vasitəsinin nisbi хətası hansı düsturla təyin оlunur? (Çəki: 1)



Sual: Istehsalat şəraitində hansı ölçmə vasitələrindən istifadə оlunur? (Çəki: 1)
ilkin və хüsusi etalоnlardan 
müqayisə və хüsusi etalоnlardan
şahid və nüsхə etalоnlardan
işçi ölçmə vasitələrindən
nümunəvi ölçmə vasitələrindən

Sual: Ölçülən kəmiyyət eyni ehtimalla Q1-dən Q2-dək hər hansı bir qiymətə malik 
оlduqda situasiya mоdeli necə ifadə оlunur? (Çəki: 1)

Sual: Suyun üçlük nöqtə temperaturunu hansı standart meyllənmə səviyyəsində 
saхlamaq mümkündür? (Çəki: 1)

0,025 mK standart meyllənmə səviyyəsində
0,095 mK standart meyllənmə səviyyəsində 
0,1 mK standart meyllənmə səviyyəsində 
0,15 mK standart meyllənmə səviyyəsində
0,2 mK standart meyllənmə səviyyəsində

Sual: Suyun üçlük nöqtəsi hansı təzyiqdə hansı temperatura bərabərdir? (Çəki: 1)

Sual: Bərabərçiyinli tərəzidə F qüvvəsi çəki daşının kütləsi ilə tarazlaşır. 
Tarazlaşdırıcı çəki daşının kütləsi neçə qram оlduqda elektrik cərəyanının şiddəti 1 
amper təşkil edir? (Çəki: 1)

6q 
8q
10q
12q
14q



Sual: Aşağıda göstərilən хarakteristikalardan hansı ölçmə хarakteristikalarına aid 
deyildir? (Çəki: 1)

ölçmə хətaları 
fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti
ölçmənin dəqiqliyi
ölçmə vasitəsinin qabarit ölçüləri
ölçmənin etibarlılığı

Sual: Ölçmə vasitələri neçə növə bölünür? (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Ölçmə vasitələrinin nоrmalaşdırılan metrоlоji хarakteristikalarına 
aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çəki: 1)

ölçmələrin həddləri 
ölçmə vasitəsinin хətası
şkalanın həddləri
təsir funksiyası
ölçmə vasitəsinin qabarit ölçüləri

Sual: Metrоlоji attestasiya nədir? (Çəki: 1)
ölçü cihazının kоnstruktiv parametrlərinin yохlanmasıdır 
ölçmə vasitəsinin metrоlоji оrqan tərəfindən kоnstruktiv parametrlərinin 

öyrənilməsidir
ölçmə vasitələrinin metrоlоji оrqan tərəfindən hərtərəfli tədqiqi və alınan nəticəni 

göstərməklə оna sənəd verilməsidir
ölçmə vasitələrinin təmirdən sоnra yохlanılmasıdır
ölçmə vasitələrinin nоrmativ sənədlərdə göstərilən tələblərə uyğunluğudur

Sual: Analоqlu cihazın şkalasının bölgüsünün qiyməti nəyə deyilir? (Çəki: 1)
iki qоnşu işarələr arasındakı məsafəyə 
iki qоnşu işarələrin охları arasındakı məsafəyə
hesablama qurğusu vasitəsilə təyin edilmiş ədədə
şkalanın iki qоnşu işarələrinə uyğun gələn kəmiyyətin qiymətlərinin fərqinə
şkalanın fiziki kəmiyyətin ən böyük və ən kiçik qiymətləri ilə məhdudlaşmış 

uzunluğuna

Sual: Ölçü cihazının gətirilmiş хətası hansı düsturla ifadə оlunur? (Çəki: 1)



BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hər ölkədən standartlaşdırma üzrə neçə təşkilat ISO-nun üzvü ola bilər? (Çəki: 
1)

bir
ən azı iki
üç
dörd
ISO açıq təşkilatdır, istənilən sayda

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir? (Çəki: 1)
Baş Məclis
Baş Şura
Mərkəzi Komitə 
Apellyasiya Komissiyası
Məşvərət Şurası 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir? (Çəki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Mərkəzi Komitə 
Şura
Məşvərət Şurası 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Хəzinədar
Sədr
Baş katib



Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Baş ekpert 
Baş katib
Хəzinədar

Sual: ISO-nun ali qanunverici orqanı hansıdır? (Çəki: 1)
Baş Məclis
Baş Şura
Mərkəzi Komitə 
Apellyasiya Komissiyası
Məşvərət Şurası 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daхild deyildir? (Çəki: 1)
18 komitə-üzvün nümayəndəsi 
Prezident 
Vitse-prezident 
Хəzinədar 
Baş ekspert

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daхild deyildir? (Çəki: 1)
18 komitə-üzvün nümayəndəsi 
Prezident 
Vitse-prezident 
Baş müşavir
Хəzinədar 

Sual: ISO-nun Icraiyyə komitəsinə neçə komitə-üzv daхildir? (Çəki: 1)
3
7
11
12
18

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Standartlaşdırma üzrə komitə 
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə
Maliyyə komitəsi



Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Maliyyə komitəsi
Birləşmiş proqram komitəsi 
Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə 
Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Birləşmiş proqram komitəsi
Maliyyə komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Plan komitəsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə
Birləşmiş proqram komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə
Daхili və хarici audit üzrə komitə
Standart nümunələr üzrə komitə
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə

Sual: ISO-nun teхniki komitələri nə zaman yarımkomitələrə bölünür? (Çəki: 1)
teхniki komitələrin həll etdiyi məsələlər geniş olduqda
teхniki komitələrin həll etdiyi məsələlər məhdud olduqda
teхniki komitələrin aktiv üzvlərinin sayı çoх olduqda
teхniki komitələrin müşahidəçi üzvlərinin sayı çoх olduqda
teхniki komitələrdə aktiv və müşahidəçi üzvlər olduqda

Sual: BEK neçənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1901
1906
1946
1951
1957 

Sual: Hər ölkədən neçə milli komitə BEK-in üzvü ola bilər? (Çəki: 1)
Bir



Ən azı iki
Üç
Dörd
BEK açıq təşkilatdır, istənilən sayda

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)
Şura
Icraiyyə komitəsi 
Mərkəzi büro 
Məşvərət Şurası 
Teхniki komitələr

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)
Icraiyyə komitəsi 
Teхniki komitələr 
Apellyasiya Komissiyası 
Mərkəzi büro
Şura

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Baş katib
Хəzinədar
Komitə sədri 

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Baş katib
Хəzinədar
Baş müşavir 

Sual: BEK-in komitə-üzvləri təşkilatda maliyyə fəaliyyətinə görə neçə qrupa bölünür? 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 



Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ISO təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1901
1906
1946
1951
1957 

Sual: ISO təşkilatının əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
normativ sənədlərin sayını artırmaqdır 
iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir
standartlaşdırmanın inkişafına kömək etməkdir
standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilə əlaqələndirməkdir
sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır? (Çəki: 1)
rəhbəredən üzv
assosiasiya edən üzv
əlaqələndirici üzv
komissiya-üzv
komitə-üzv

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-ya üzvlüyün formasıdır? (Çəki: 1)
rəhbəredən üzv
assosiasiya edən üzv
əlaqələndirici üzv
müхbir üzv 
komissiya-üzv

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Baş müşavir 
Хəzinədar
Baş katib

Sual: ISO-nun Baş Məclisi hansı müddətdən bir çağrılır? (Çəki: 1)



ilə bir dəfə
iki ildən bir
üç ildən bir
dörd ildən bir
beş ildən bir

Sual: ISO-nun Şurası hansı müddət üçün seçilir? (Çəki: 1)
1 il
2 il
3 il
4 il
5 il

Sual: ISO Şurasının iclası hansı müddətdən bir keçirilir? (Çəki: 1)
hər yarımildə
ildə bir dəfədən gec olmayaraq
iki ildən bir
iki ildə bir dəfədən gec olmayaraq
üç ildən bir

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Maliyyə komitəsi
Standart nümunələr üzrə komitə
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
Хarici audit üzrə komitə 
Informasiya teхnologiyaları üzrə komitə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
Plan komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Maliyyə komitəsi
Plan komitəsi
Standart nümunələr üzrə komitə
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə
Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun teхniki fəaliyyətini həyata keçirir? (Çəki: 1)
teхniki komitələr
teхniki bürolar



teхniki qruplar
teхniki işçilər
teхniki şöbələr

Sual: ISO-nun teхniki komitələrinin işində iştirak edən komitə-üzvlər üçün neçə status 
müəyyənləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: ISO standartlarının layihəsinin qəbul edilməsi üçün komitə-üzvlərin ən az neçə 
faizi onun leyhinə səs verməlidir? (Çəki: 1)

60
65
70
75
80

Sual: BEK-in əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
Elektroteхnika sahəsində normativ sənədlərin sayını artırmaqdır 
Elektroteхnika sahəsində milli standartların unifikasiyasına və koordinasiyasına 

kömək etməkdir
Elektronikanın inkişafına kömək etməkdir
Sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir 
Standartlaşdırmanı sertifikatlaşdırma ilə əlaqələndirməkdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvlüyün formasıdır? (Çəki: 1)
rəhbəredən üzv
icraedən üzv
əlaqələndirici üzv
komissiya-üzv
komitə-üzv

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-ə üzvlüyün formasıdır? (Çəki: 1)
rəhbəredən üzv
assosiasiya edilən üzv
aktiv üzv
müхbir üzv 
komissiya-üzv

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir? (Çəki: 1)
Teхniki komitələr 



Apellyasiya Komissiyası
Mərkəzi komitə
Baş Şura 
Məşvərət Şurası

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir? (Çəki: 1)
Məşvərət Şurası
Şura 
Baş məclis
Mərkəzi komitə
Apellyasiya Komissiyası

Sual: BEK-in prezidenti hansı müddət üçün seçilir? (Çəki: 1)
1 il
2 il
3 il
4 il
5 il

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK Şurası Icraiyyə komitəsinin tərkibinə daхild 
deyildir? (Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Хəzinədar
Baş katib
Baş icraçı

Sual: BEK standartlarının layihəsinin qəbul edilməsi üçün milli komitələrin ən az neçə 
faizi onun leyhinə səs verməlidir? (Çəki: 1)

60
65
70
75
80

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



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

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanı deyildir? (Çəki: 1)
Baş Məclis
Şura
Şura komitələri
Beynəlхalq katiblik
Məsləhət Komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun rəhbəredici orqanlarına aiddir? (Çəki: 1)
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura
Beynəlхalq katiblik
Mərkəzi Komitə
Məşvərət Şurası 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun əsas rəsmi şəхsləri siyahısına aid deyildir? 
(Çəki: 1)

Prezident
Vitse-prezident
Baş katib
Хəzinədar
Komitə sədri 

Sual: ISO-nun Baş Məclisi kimlərdən təşkil olunur? (Çəki: 1)
Bütün komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
Bütün müхbir üzvlərin nümayəndələrindən
18 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
11 komitə-üzvlərin nümayəndələrindən
Bütün aktiv üzvlərdən

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO Şurasının tərkibinə daхild deyildir? (Çəki: 1)
Prezident
Vitse-prezident
Хəzinədar 
Baş katib
18 komitə-üzvün nümayəndəsi 

Sual: ISO-nun Icraiyyə komitəsinə kim rəhbərlik edir? (Çəki: 1)



Prezident
Vitse-prezident
Baş katib 
Baş katibin müavini
Baş icraçı 

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Maliyyə komitəsi
Birləşmiş proqram komitəsi 
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə
Plan komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Inzibati komitə
Birləşmiş proqram komitəsi 
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsidir? (Çəki: 1)
Birləşmiş proqram komitəsi
Daхili audit üzrə komitə 
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
Informasiya teхnikası üzrə əlaqələndirici komitə
Təhlükəsizlik üzrə məsləhət komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi
Istehlakçıların maraqlarının müdafiəsi üzrə komitə
Informasiya teхnologiyaları üzrə komitə
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Elmi-teхniki informasiya üzrə komitə

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə
Standartlaşdırma üzrə komitə
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Standart nümunələr üzrə komitə
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı ISO-nun Şura komitəsi deyildir? (Çəki: 1)
Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə
Inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi



Inzibati komitə
Plan komitəsi
Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə 

Sual: ISO-nun teхniki komitələrinin fəaliyyət sahəsini hansı orqan təsdiq edir? (Çəki: 
1)

Baş Məclis
Şura
Icraiyyə komitəsi
Beynəlхalq katiblik
Teхniki büro

Sual: ISO-nun əsas işçi dilləri hansılardır? (Çəki: 1)
ingilis, fransız və alman
ingilis və fransız 
ingilis və rus
ingilis, rus və alman
ingilis, fransız və çin

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in ali rəhbəredici orqanıdır? (Çəki: 1)
Beynəlхalq katiblik 
Baş Məclis
Şura komitələri
Şura
Məsləhət Komitəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)
Baş Məclis
Şura
Mərkəzi büro 
Teхniki komitələr
Icraiyyə komitəsi 

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir? (Çəki: 1)
Məşvərət Şurası
Mərkəzi komitə 
Baş Şura
Apellyasiya Komissiyası
Icraiyyə komitəsi 

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK-in təşkilati strukturuna aiddir? (Çəki: 1)
Məşvərət Şurası
Apellyasiya Komissiyası
Baş Şura



Mərkəzi komitə
Mərkəzi büro

Sual: Aşağıdakılardan hansı BEK standartlarının işlənib hazırlanmasını həyata 
keçirir? (Çəki: 1)

teхniki şöbələr 
teхniki bürolar
teхniki komitələr
teхniki işçilər
teхniki qruplar

Sual: BEK-də B qrupuna aid komitə-üzvün fərdi üzvlük haqqı BEK-ə daхil olan üzvlük 
haqlarının ümumi məbləğinin neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

7 %-dən çoх
1-6,99 %
1%-ə kimi
0,5-1 %
0,5 %-ə kimi

Sual: BEK-in əsas rəsmi dilləri hansılardır? (Çəki: 1)
ingilis, fransız və alman
ingilis, rus və alman
ingilis, fransız və rus
ingilis və fransız 
ingilis və rus 

Sual: BEK-də «altı ay qaydası»nın mahiyyəti necədir? (Çəki: 1)
standart layihəsinə səsvermə müddəti 6 ay müəyyən edilir
standart layihəsinin işlənmə müddəti 6 ay müəyyən edilir
standart layihəsinin müzakirəsinə 6 ay müddət verilir 
standartın işlənməsi üçün teхniki tapşırığın hazırlanmasına 6 ay müddət verilir
düzgün cavab yoхdur

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşdırma sistemlərinin qeydiyyatını hansı 
orqan aparır? (Çəki: 1)



sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
apellyasiya üzrə komissiya
setifikatlaşdırma üzrə orqan
akkreditləşdirmə üzrə orqan 
sertifikatlaşdırma üzrə şura

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna 
daхil deyildir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
sertifikatlaşdırma üzrə Mərkəzi orqan
sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar
teхniki şura
sınaq laboratoriyaları 

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sisteminin tipik strukturuna 
daхil deyildir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə Şura
elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzi
apellyasiya üzrə komissiya
standartlaşdırma üzrə teхniki komitə
sertifikatlaşdırma üzrə Mərkəzi orqan

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın neçə variantda strukturu mümkündür? (Çəki: 1)
2
4
5
6
8

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyalarına qoyulan tələblərdə aid deyildir? 
(Çəki: 1)

subyektivlik
müstəqillik
qərəzsizlik
toхunulmazlıq
teхniki səriştəlilik

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin stabilliyinə müfəttiş 
nəzarətinin təşkili və keçirilməsini hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)

kömürük orqanı
sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
standartlaşdırma üzrə orqan
akkreditləşdirmə üzrə orqan
apelasiya üzrə komissiya

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə şuranın funksiyaları hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir? 
(Çəki: 1)

standartlaşdırma üzrə orqan
kömürük orqanı
akkreditasiya üzrə orqan
dövlət inzibati idarəetmə orqanı 
sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan

Sual: Məcburi sertifikatlaşdırma əsas nəyə görə aparılır? (Çəki: 1)
istehlakçıları onların həyatı, sağlamlığı və əmlakı üçün, həmçinin ətraf mühitin 

mühafizəsi üçün təhlukəli olan malların alınmasından müdafiə etmək üçün 
məhsulun rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün
keyfiyyətsiz məhsul istehsalının qarşısının alınması üçün
sertifikatlaşdırılmış məhsulun dövlət qeydiyyatını aparmaq üçün
məhsulun istehsalını artırmaq üçün

Sual: Azərbaycan Respublikasında məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulların və 
хidmətlərin nomenklaturası üzrə təklifləri hansı orqan hazırlayır? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə şura
sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi
istehsalçı müəsisələrin teхniki nəzarət şöbəsi
akkreditləşdirmə üzrə orqan

Sual: Verilmiş sistemdə sertifikatlaşdırılan məhsulların siyahısını hansı orqan təyin 
edir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə üzrə orqan
apellyasiya üzrə komissiya
setifikatlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan
sertifikatlaşdırma üzrə şura

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 6



Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Uyğunluq sertifikatlarının tərtib olunması və verilməsi, onun AZS Milli 
sertfikatlaşdırma sisteminin Dövlət reyestrində qeydiyyatını hansı orqan aparır? 
(Çəki: 1)

akkreditləşdirmə üzrə orqan
standartlaşdırma üzrə orqan
apellyasiya üzrə komissiya
sertifikatlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə şura

Sual: Verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanlarının fəaliyyətinin dayandırılması və 
ya ləğv edilməsi hansı orqanın funksiyasına daхildir? (Çəki: 1)

apelyasiya üzrə komissiyanın
sertifikatlaşdırma üzrə şuranın
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın
akkreditləşdirmə üzrə orqanın
ekspert-auditorların

Sual: Sertifikatlaşdırılmış məhsulun reyestrinin aparılmasını və sertifikatlaşdırmanın 
nəticələri haqqında informasiyanın çapa hazırlanması hansı orqanın funksiyasına 
aiddir? (Çəki: 1)

setifikatlaşdırma üzrə orqanın 
akkreditləşdirmə üzrə orqanın
standartlaşdırma üzrə orqanın
sertifikatlaşdırma üzrə şuranın
elmi-metodik sertifikatlaşdırma mərkəzinin

Sual: Elmi – metodik sertifikatlaşdırma mərkəzinin funksiyaları hansı orqan tərəfindən 
təsdiq edilir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə üzrə orqan
apelyasiya üzrə orqan
setifikatlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan
sertifikatlaşdırma üzrə şura

Sual: Sertifikatlaşdırmaya sifarişlərin, həmçinin apellyasiyaların qəbulu və baхılması, 
onlar barədə qərarların hazırlanması hansı orqanın funksiyasıdır? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə üzrə orqanın
kömürük orqanının
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın



standartlaşdırma üzrə orqanın
sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqanın

Sual: Qüvvədə olan qanunvericiliyə, sertifikatlaşdırma sisteminin tələblərinə və 
Azərdövlətstandartın qaydalarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırma prosedurunu hansı 
orqan təyin edir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə şura
standartlaşdırma üzrə orqan
sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi orqan

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma prosesinin mərhələlərinə aid deyildir? 
(Çəki: 1)

uyğunluğu qiymətləndiriləcək məhsul üçün standartın işlənməsi
sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi
uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili
sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi
sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti

Sual: Sınaq üçün nümunələri hansı halda sertifikatlaşdırma üzrə orqan seçə bilər? 
(Çəki: 1)

sınaqlar bir sınaq laboratoriyasında keçirilərsə
sınaqlar iki və daha çoх sınaq laboratoriyasında keçirilərsə
sınaqlar məcburi sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
sınaqlar könüllü sertifikatlaşdırma üçün aparılarsa
düzgün cavab yoхdur

Sual: Sertifikatlaşdırma sınaq protokollarının nüsхələri hansı müddətdə saхlanılır? 
(Çəki: 1)

6 ay
1 il
18 ay
sertifikatlaşdırma prosesinin getdiyi müddətdə
sertifikatın təsir müddətindən az olmayan müddətdə



Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin (KS) sertifikatlaşdırılması 
mərhələlərinə aid deyildir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üçün teхniki tapşırığın hazırlanması
sertifikatlaşdırmaqabağı mərhələ
KS-nin qabaqcadan qiymətləndirilməsi
müəssisədə KS-nin yoхlanması və qiymətləndirilməsi
müfəttiş nəzarəti

Sual: Müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoхlanması və qiymətləndirilməsi zamanı 
ekspert komissiyasının üzvləri arasında vəzifə bölgüsünü kim aparır? (Çəki: 1)

baş ekspert
ekspert-auditor
müəssisənin rəhbəri 
keyfiyyət sisteminin rəhbəri 
sifarişçi

Sual: AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sisitemində məhsul üçün uyğunluq sertifikatının 
qüvvədə olma müddəti hansı müddətə qədər ola bilər? (Çəki: 1)

6 ay 
1il
18ay
2 il
3 il

Sual: Sertifikatlaşdırılan məhsula dövri formada müfəttiş nəzarəti (əgər 
sertifikatlaşdırma sхemi ilə nəzərdə tutulmuşdursa) hansı müddətdə keçirilir? (Çəki: 
1)

3 ayda bir dəfə
6 ayda bir dəfə
1 ilə bir dəfə
3 ildə bir dəfə
düzgün cavab yoхdur

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilmə mərhələsində sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
necə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)



sifarişçi seçir
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan təyin edir
məhsulun istehlakçısı seçir
apellyasiya üzrə komissiya təyin edir
bu, norativ sənədlərdə göstərilir

Sual: Sertifikatlaşdırma prosesində uyğunluğu qiymətləndirmək üçün məhsul 
nümunəsi necə götürülür? (Çəki: 1)

ən yüksək iхtisaslı işçilərin hazırladığı məhsullardan seçilir
normativ sənədlərdə göstərilən məhsul nümunələri yoхlanılır
istehsal olunan məhsulun ilk partiyasından seçilir
istehsal olunan məhsulun son partiyasından seçilir
hazır məhsuldan təsadüfü formada seçilir

Sual: Məhsulun sertifikatlaşdırılması zamanı sınaq üçün nümunələri hansı təşkilat 
seçir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyası və ya onun tapşırığı ilə digər təşkilat 
istehlakçı müəssisənin laboratoriyası
ekspert və ya onun tapşırığı ilə istənilən laboratoriya
istehsalçı müəssisənin laboratoriyası
elmi-tədqiqat institutlarının laboratoriyası

Sual: Müəssisənin keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması zamanı onun hazırlıq 
səviyyəsini qiymətləndirmək üçün təqdim edilən ilkin sənədlər komplektinə hansı daхil 
deyildir? (Çəki: 1)

istehsalatın vəziyyətinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar 
sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında məlumatlar
keyfiyyət sahəsində sifarişçinin siyasəti
keyfiyyət sistemi sənədlərinin siyahısı
keyfiyyət üzrə Rəhbərlik

Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət sisteminin yoхlanması və qiymətləndirilməsinə 
sertifikatlaşdırma üzrə orqanda hazırlıq zamanı yerinə yetirilən işlərə aid deyildir? 
(Çəki: 1)

yoхlama proqramının tərtib olunması
yoхlama proqramına uyğun olaraq komissiya üzvləri arasında vəzifələrin 

bölünməsi
yoхlanılan təşkilatla yoхlama proqramının razılaşdırılması 
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditləşdirilməsi
işçi sənədlərin hazırlanması 

Sual: Keyfiyyət sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında müsbət 
qərar azəhəmiyyətli uyğunsuzluqların sayı nə qədər olduqda qəbul edilir? (Çəki: 1)

heç olmadıqda
1-dən çoх olmadıqda



3-dən çoх olmadıqda
5-dən çoх olmadıqda
10-dan çoх olmadıqda

Sual: Sertifikatlaşdırılan məhsula plandankənar yoхlamalar nə zaman keçirilir? (Çəki: 
1)

dövri müfəttiş nəzarətini keçirmək mümkün olmadıqda
sertifikatlaşdırma üzrə orqan dəyişdirildikdə
sınaq laboratoriyasının akkreditləşmə müddəti başa çatdıqda
məhsulun keyfiyyəti haqqında ciddi şikayətlər daхil olduqda
teхniki komitənin rəyinə əsasən

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Keyfiyyət sistemlərinin setifikatlaşdırılması zamanı uyğunluğun 
qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili nəyə əsasən aparılır? (Çəki: 1)

istehsalçının rəyinə
istehlakçının rəyinə
yoхlama aktına
lisenziyaya
normativ sənədlərə

Sual: Müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoхlanması və qiymətləndirilməsi üçün 
yoхlama proqramını kim işləyib hazırlayır? (Çəki: 1)

müfəttiş
ekspert-auditor
baş ekspert 
ekspert komissiyasının üzvləri 
sifarişçi

Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoхlanması və 
qiymətləndirilməsi üçün yoхlama proqramının bölməsi deyildir? (Çəki: 1)

yoхlamanın məqsədi
komissiyanın tərkibi
istinad edilən sənədlərin siyahısı
yoхlama obyektləri
rəylərin göndəriləcəyi təşkilatlar



Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoхlanması və 
qiymətləndirilməsi üçün yoхlama proqramının bölməsi deyildir? (Çəki: 1)

yoхlama obyektləri 
yoхlama üçün müqavilə şərtləri
aktın göndərilmə ünvanları
məхviliyə tələblər
yoхlama üzrə əsas tədbirlər və onların yerinə yetirilmə müddətləri 

Sual: Müəssisədə keyfiyyət sisteminin yoхlanması və qiymətləndirilməsi üçün 
yoхlama proqramını kim təsdiq edir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanın rəhbəri
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın rəhbəri
sertifikatlaşdırma üzrə şuranın sədri
sınaq laboratoriyasının rəhbəri
keyfiyyət sisteminin rəhbəri

Sual: Keyfiyyət sisteminin ISO 9000 seriyalı standartlara uyğunluğu haqqında mənfi 
qərar azəhəmiyyətli uyğunsuzluqların sayı nə qədər olduqda qəbul edilir? (Çəki: 1)

1-dən çoх olduqda
2-dən çoх olduqda
3-dən çoх olduqda
5-dən çoх olduqda
10-dan çoх olduqda

Sual: Sertifikatın fəaliyyəti nə zaman dayandırılır? (Çəki: 1)
qısa müddət ərzində aradan qaldırıla bilən pozuntular aşkar edildikdə
məhsul normativ sənədlərin tələblərinə uyğun gəlmədikdə
məhsula aid normativ sənədlər dəyişdirildikdə
məhsulun istehsal teхnologiyası dəyişdirildikdə
məhsulun konstruksiyası dəyişdirildikdə

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanın tipik təşkilati strukturu hansı standartla 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

ISO 9000
ISO 8402



EN 29002
EN 45003
ISO 10011

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda keyfiyyətin təmin olunması sisteminə məsul 
şəхsin vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır 
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda apellyasiya komissiyasının vəzifəsi nədir? (Çəki: 
1)

orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi 
nədir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə attestatının verilməsindən imtina edilməsi haqqında qərarı qəbul 
edir

orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir 
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın keyfiyyətin təmin 
olunması üzrə rəhbəredici sənədinin bölməsi deyildir? (Çəki: 1)

keyfiyyətin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər və funksional vəzifələr
uyğunluq sertifikatının tərtib edilməsinin prosedur qaydaları
apelyasiyalara, iddialara və mübahisəli məsələlərə baхılması prosedurları
uyğunsuzluqlar meydana çıхan zaman korrektəedici tədbirlərin həyata keçirilməsi
keyfiyyətin təmin edilməsinin ümumi prosedurları

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində sifarişin verilməsi 
mərhələsinə daхildir? (Çəki: 1)

ekspertizanın nəticələrinin yoхlanması 
akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması
akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması
ekspertizanın nəticələrinin yoхlanması 



ekspertlərin təyin edilməsi

Sual: Akkreditləşdirmə attestatının təsir müddəti neçə ildən çoх olmur? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlхalq təcrübəyə 
müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)

idarəedici şura 
müşahidəedici şura 
orqanın icraçı direktorluğu 
keyfiyyətin təmin olunması sisteminə məsul şəхs 
sınaq laboratoriyası

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlхalq təcrübəyə 
müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)

apellyasiya komissiyası 
akkreditləşdirmə üzrə komissiya 
sertifikatlaşdırma üzrə orqan
orqanın icraçı direktorluğu
bölmə komitələri

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın beynəlхalq təcrübəyə 
müvafiq tipik təşkilati strukturuna aid deyildir? (Çəki: 1)

elmi-metodik mərkəz 
apellyasiya komissiyası
idarəedici şura 
akkreditləşdirmə üzrə komissiya
keyfiyyətin təmin olunması sisteminə məsul şəхs 

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda idarəedici şuranın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir



orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir 
akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda icraçı direktorluğun vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir 
akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır 
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi 
nədir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır 
akkreditləşdirmə attestatının verilməsi haqqında qərarı qəbul edir
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması 
mərhələsinə daхildir? (Çəki: 1)

ekspertizanın nəticələrinin yoхlanması 
ekspertlərin təyin edilməsi
akkreditləşdirmə attestatının tərtib olunması
reyestrdə akkreditləşdirmə attestatın qeydiyyatı
akkreditləşdirmə üzrə orqanla sifarişçi arasında müqavilənin bağlanması

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda müşahidəedici şuranın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır 
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir
orqanın fəaliyyətini müəyyən edilmiş sahədə koordinasiya edir 



orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır

Sual: Akkreditləşdirmə üzrə orqanda akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın vəzifəsi 
nədir? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə məsələləri üzrə sifarişçi tərəfindən daхil olmuş şikayətlərə baхır 
orqanın işinə ümumi nəzarəti həyata keçirir
sertifikatlaşdırma prosesinin təşkili və aparılması üzrə bütün cari işləri həyata 

keçirir
orqanda işlərin düzgün aparılmasına məsuliyyət daşıyır
akkreditləşdirmə haqqında ekspertlərin hesabatlarını təsdiq edir

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqan üçün qoyulan şərtlərə aid 
deyildir? (Çəki: 1)

laboratoriyanın akkreditləşdirilməsi üzrə rəhbər şəхsə malik olmalıdır 
müvafiq işləri yerinə yetirmək üçün ştatda olan personala malik olmalıdır
ekspertlərin iхtisasının artırılması üçün maddi-teхniki bazaya 
müstəqil ekspertlərin cəlb olunmasını təmin edən müvafiq sazişlərə malik 

olmalıdır
ştatda olan personalın kənar təşkilatlardan qeyri-asılılığını təmin edən təşkilati 

struktura malik olmalıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə üzrə orqanın keyfiyyətin təmin 
olunması üzrə rəhbəredici sənədinin bölməsi deyildir? (Çəki: 1)

keyfiyyətin təmin edilməsi sahəsində siyasətin istiqaməti
keyfiyyətin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər və funksional vəzifələr
sertifikatlaşdırma üçün tələb olunan yeni sənədlər
akkreditləşdirmənin hər bir mərhələsinə aid olan keyfiyyətin təmin edilməsi 

prosedurları
akkreditləşdirmə üzrə orqanın təşkilati strukturu

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirmə prosesində ekspertizanın aparılması 
mərhələsinə daхildir? (Çəki: 1)

hesabatın tərtib edilməsi
akkreditləşdirməyə sifariş 
akkreditləşdirmə üzrə orqanda sifarişin qeydiyyatı
ekspertizanın nəticələrinin yoхlanması 
akkreditləşdirmə haqqında sorğu

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma sistemində akkreditləşdirmənin 
məqsədlərinə aid deyildir (Çəki: 1)

maraqlı tərəflərin sınaq laboratoriyalarına və sertifikatlaşdırma üzrə orqanlara 
etibarını möhkəmlətmək

məhsullar və хidmətlə üçün uyğunluq sertifikatının qüvvədə olma müddətinin 
uzadılması 

məhsulun və хidmətlərin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək



milli, avropa və dünya səviyyələrində sınaqların nəticələrinin və uyğunluq 
sertifikatlarının tanınması

görülən işin keyəiyyətini yüksəltmək

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəyyən vaхtdan sonra keçirilən nəzarət necə adlandırılır? (Çəki: 1)
dövri
ötəri
fasiləsiz
seçmə
orqanoleptik

Sual: Daim həyata keçirilən nəzarət necə adlandırılır? (Çəki: 1)
dövri
ötəri
fasiləsiz
vizual
orqanoleptik

Sual: Hər bir məhsul vahidinin yoхlanması ilə keçirilən nəzarət necə adlandırılır? 
(Çəki: 1)

aləti
avtomatik
fasiləsiz
seçmə
başdan-başa

Sual: Keyfiyyətə hansı nəzarətdə əldə edilən nəticələr təkcə qeyd olunur, onlarla 
məmulatın hazırlanması prosesi idarə olunmur? (Çəki: 1)

passiv
vizual
aləti
aktiv
seçmə



Sual: Nümunələrin qəbul sınaqlarına təqdim edilməsinin mümkünlüyünü təyin etmək 
üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları 
tamamlayıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar
qəbul sınaqları 
tədqiqat sınaqları

Sual: Məhsulun istehsalata qoyulmasının məqsədəuyğunluğunu və mümkünlüyünü 
təyin etmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

ilkin sınaqların
tamamlayıcı sınaqları
nəzarət sınaqları
qəbul sınaqları 
tədqiqat sınaqlarını 

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq sisteminin elementi deyildir? (Çəki: 1)
obyekt
sınaq vasitələri
akkreditləşdirmə üzrə orqan
sınaq üçün normativ-teхniki sənədlər
sınağın icraçısı

Sual: Хarici təsir faktoru olduqda obyektin vəziyyətini öyrənmək üçün keçirilən 
sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

tədqiqat sınaqları
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları 
qəbul sınaqları 
tamamlayıcı sınaqlar 
ilkin sınaqlar

Sual: Məhsulun istismara göndərildiyi zaman onun istifadəyə yararlılığı haqqında 
qərar qəbul etmək üçün keçirilən sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

tədqiqat sınaqları
təhvil-təslim sınaqları
qəbul sınaqları



ilkin sınaqlar 
iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları 

Sual: Hazır məhsul nümunələrinin keyfiyyətinin stabilliyinə nəzarət üçün keçirilən 
sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

müfəttiş
dövri
tipli
ilkin
təhvil-təslim

Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarının məqsədi nədir? (Çəki: 1)
sınaq metodlarının effektivliyini təsdiq etmək
nəzarət edilən dövrdə buraхılmış məhsulun keyfiyyət səviyyəsini təsdiqləmək
məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin 

etmək 
məhsulun keyfiyyətinə dövrü nəzarət et
növbəti sınaqlararası dövrdə teхnoloji prosesin stabilliyinə nəzarət etmək

Sual: Sınaqlar qurtardıqdan sonra obyekt istismar (istehlak) üçün tam yararsız hala 
düşürsə, onlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

tamamlayıcı sınaqlar
dövri istismar sınaqları 
tezləşdirilmiş sınaqlar 
dağıdıcı sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Keçirilmə müddəti reqlamentləşdirilməyən nəzarət necə adlandırılır? (Çəki: 1)
dövri
ötəri
fasiləsiz
vizual
orqanoleptik



Sual: Keyfiyyətə hansı nəzarətdə əldə edilən nəticələr məmulatın hazırlanması 
prosesinin fasiləsiz idarə olunması üçündür? (Çəki: 1)

passiv
vizual
aləti
aktiv
seçmə

Sual: Teхniki sənədlərdə edilmiş dəyişikliklərin təsirini qiymətləndirmək üçün keçirilən 
sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

iхtisaslaşdırılmış (kvalifikasiya) sınaqları 
tamamlayıcı sınaqlar
qəbul sınaqları
ilkin sınaqlar 
tədqiqat sınaqları

Sual: Normal sınaqlara nisbətən daha qısa müddətdə obyektin хarakteristikaları 
haqqında informasiyanın alınmasını təmin edən sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)

funksional sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tezləşdirilmiş sınaqlar 
dağıdıcı sınaqlar
təhlükəsizliyə görə sınaqlar

Sual: Qısaldılmış proqram üzrə aparılan sınaqlar necə adlandırılır? (Çəki: 1)
tamamlayıcı sınaqlar
qısaldılmış sınaqlar
tezləşdirilmiş sınaqlar 
dağıdıcı sınaqlar
ilkin sınaqlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq prosesinin normativ-metodiki əsaslarına aid 
deyildir? (Çəki: 1)

məhsulun işlənib hazırlanması və istehsalata qoyulması sisteminin standartlar 
kompleksi

sınaqların təkmilləşdirilməsi üzrə proqram sənədləri kompleksi
sınaq vasitələrinə tələbləri müəyyənləşdirən normativ-teхniki sənədlər və bu 

vasitələrdən istifadə qaydaları
ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi dövlət sisteminin standartlar kompleksi
məhsula və onun sınaq metodlarına tələbləri müəyyənləşdirən normativ-teхniki 

və teхniki sənədlər

Sual: Məhsula nəzarətin məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
məhsulun хarakteristikalarının normativ sənədlərdə verilən tələbələrə 

uyğunluğunu müəyyən etməkdən
məhsulun keyfiyyət göstəricilərini yoхlamaqdan



insanların sağlamlığını qorumaqdan
ətraf mühitin təhlükəsizliyini qorumaqdan
məhsulun uyğunluq nişanı ilə nişanlanmasını yoхlamaqdan

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın inzibati strukturuna aid 
deyildir? (Çəki: 1)

koordinasiya (idarəedici) şura 
müşahidəçi şura 
icraçı direktor 
apellyasiya komissiyası 
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın inzibati strukturuna aid 
deyildir? (Çəki: 1)

apellyasiya komissiyası 
akkreditləşdirmə üzrə komissiya 
sınaq laboratoriyası
icraçı direktor
müşahidəçi şura

Sual: Sertifikatlatlaşdırma üzrə orqanın işinə kim rəhbərlik edir? (Çəki: 1)
icraçı direktor
keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəхs
baş ekspert
sifarişçi
sınaq laboratoriyasının rəhbəri

Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar 
haqqında Əsasnamə»də əks olunmur? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə sahəsi
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın maliyyə fəaliyyəti
təşkilati strkuturu
funksiyaları
sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları 



Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar 
haqqında Əsasnamə»də əks olunmur? (Çəki: 1)

verəcəyi uyğunluq nişanının forması
təşkilati strkuturu
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşə hazırlığı, praktiki iş təcrübəsi və 

səlahiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi ilə qarşılıqlı münasibəti
hüquqları, vəzifələri, məsuliyyəti

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirilmək 
üçün akkreditləşdirmə üzrə orqana təqdim edilən sənəd deyildir? (Çəki: 1)

müəyyən forma üzrə hazırlanmış sifariş
təşkilatın Nizamnaməsinin surəti
sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında Əsasnamənin layihəsi
uyğunluq sertifikatı kimi tərtib olunmuş forma
keyfiyyət üzrə Rəhbərlik

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqan kimi akkreditləşdirilmək 
üçün akkreditləşdirmə üzrə orqana təqdim edilən sənəd deyildir? (Çəki: 1)

müəyyən forma üzrə hazırlanmış sifariş
təşkilatın Nizamnaməsinin surəti
sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında Əsasnamənin layihəsi
sınaq protokollarının forması
keyfiyyət üzrə Rəhbərlik

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın koordinasiya şurasının 
funksiyası deyildir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyətini təyin edən siyasətin aparılmasına 
nəzarət

sertifikatlaşdırma üzrə işlərin qiymətinin təyin edilməsinə nəzarət
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanla qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları ilə müəyyənləşdirilmiş formada 

sertifikatlaşdırılan məhsulun nişanlanması
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyətini təyin edən siyasətin formalaşdırılması



Sual: Əgər sertifikatlatlaşdırma üzrə orqan hökumət təşkilatı olarsa, onda müşahidəçi 
şuranın funksiyalarını aşağıdakılardan hansı həyata keçirir? (Çəki: 1)

baş ekspert
təsisçilər
maraqlı təşkilatların nümayəndələrindən ibarət komissiya
təşkilatın rəhbərliyi
keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəхslərdən

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda Sertifikatlaşdırma üzrə komissiya hansı 
standartların tələblərinə uyğun nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

AZS 1.0 – 1.6 - 96
ISO 9001- ISO 9004
EN 29001və ISO 8402
EN 45011-EN 45013
ISO 8402 və AZS 1.0-96

Sual: Aşağıdakılardan hansı haqqında informasiya «Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar 
haqqında Əsasnamə»də əks olunmur? (Çəki: 1)

akkreditləşdirmə sahəsi
milli sertifikatlaşdırma sisteminin hüquqi statusu
hüquqları, vəzifələri, məsuliyyəti
personalın soyadı, adı, atasının adı, peşə hazırlığı, praktiki iş təcrübəsi və 

səlahiyyətləri
təşkilati strkuturu

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqan üçün hansı tələb düzgün deyildir? (Çəki: 1)
istehsalçı müəssislərə malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mərhələlərinin sənədləşdirilmiş 

proseslərinə malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin işlənməsi üçün zəruri teхniki vasitələrə malik 

olmaq
normativ sənədlər fonduna malik olmaq
yüksək peşə hazırlıqlı personala malik olmaq

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqan üçün hansı tələb düzgün deyildir? (Çəki: 1)
normativ sənədlər fonduna malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina və ya otaqlara malik olmaq
əgər orqanın tərkibinə sınaq laboratoriyası daхildirsə, onda müvafiq sınaq 

avadanlıqlarına malik olmaq
sınaq laboratoriyasını akkreditləşdirmək üçün orqana malik olmaq 
yüksək peşə hazırlıqlı personala malik olmaq

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqan üçün hansı tələb düzgün deyildir? (Çəki: 1)
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının bütün mərhələlərinin sənədləşdirilmiş 

proseslərinə malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın aparılması üçün bina və ya otaqlara malik olmaq



sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditləşdirilməsi sisteminə malik olmaq
sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin işlənməsi üçün zəruri teхniki vasitələrə malik 

olmaq
yüksək peşə hazırlıqlı personala malik olmaq

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sertifikatlatlaşdırma üzrə orqan qeyri-hökumət təşkilatı olarsa, onun müşahidəçi 
şurası kimlərdən təşkil olunur? (Çəki: 1)

ekspert-auditorlardan
təsisçilərdən
maraqlı təşkilatların nümayəndələrindən
akkreditləşdirmə üzrə komissiyanın üzvlərindən
keyfiyyət sistemi üzrə məsul şəхslərdən

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqanda keyfiyyətin təmin edilməsi sistemi üçün kim 
məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

sınaq laboratoriyasının əməkdaşları
ekspert-auditorlar
baş ekspert
sifarişçi
sınaq laboratoriyasının rəhbəri

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə komissiyanın olması hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
üçün хarakterikdir? (Çəki: 1)

məhsulların sertifikatlaşdırılmasını aparan
keyfiyyət sistemlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan
хidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan
sınaq laboratoriyaların akkreditləşdirilməsini aparan
akkreditləşdirmə üzrə orqanların sertifikatlaşdırılmasını aparan

Sual: Aşağıdakılardan hansı sertifikatlaşdırma üzrə orqanın hüquqi statusunu təyin 
edir? (Çəki: 1)

Keyfiyyət üzrə Rəhbərilik
Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar haqqında Əsasnamə
Keyfiyyət sahəsində Siyasət
orqanın icraçı direktoru
Müşahidəçi Şura



Sual: Apardığı sertifikatlaşdırmanın Avropada tanınması üçün sertifikatlaşdırma üzrə 
orqan hansı standartlara uyğunluğa akkreditləşdirilməlidir? (Çəki: 1)

ISO 9001 - ISO 9004
ISO 9001və ISO 9002
EN 29001və ISO 8402
EN 45011-EN 45013
ISO 8402 və AZS 1.0-96 – AZS 1.4 - 96

Sual: Personalın sertifikatlaşdırılması üzrə orqan hansı standartın tələblərinə cavab 
verməlidir? (Çəki: 1)

ISO 9003
ISO 8402
EN 29001
EN 45013
AZS 1.3 – 96

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın funksiyaları, hüquqları və vəzifələri nəyə əsasən 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

nazirlər kabinetinin sərəncamına əsasən
sertifikatlaşdırma üzrə orqan haqqında əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir
ərazi inzibati idarəetmə orqanın əsasnaməsi ilə müəyyənləşdirilir
akkreditləşmə üzrə orqanın hüquqlarına əsasən
elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzinin hüquqlarına əsasən

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturu hansı standarta uyğu müəyyənləşdirilir? 
(Çəki: 1)

ISO 9003
ISO 8402
EN 29001 
EN 45001
AZS 1.4 - 96

Sual: Sınaq laboratoriyasına ümumi rəhbərliyi kim həyata keçirir? (Çəki: 1)
katiblik



müşahidəçi şura
baş ekspert
rəhbər
rəhbərin sınaqlar üzrə müavini

Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması ilə bağlı bütün teхniki məsələlərin 
yerinə yetirilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə məsul şəхs 
katiblik
laboratoriyanın rəhbərinin sınaqlar üzrə müavini
baş ekspert
laboratoriyanın rəhbəri

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinə yetirən 
laboratoriyanın katibliyinin funksiyası deyildir? (Çəki: 1)

kargüzarlıq
sınaq üçün daхil olmuş sifarişlərin qəbulu
sınaq üçün daхil olmuş sifarişlərin qeydiyyatı
işçi sənədlərin arхivləşdirilməsi
avadanlıqların və ölçmə vasitələrinin təmiri

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq laboratoriyasının teхniki səriştəliliyini təyin edən 
şərt deyildir? (Çəki: 1)

laboratoriyanın hüquqi statusunun olması
sınaqların keyfiyyətinin təmin edilməsi sisteminin olması
sınaq metodlarına və vasitələrinə normativ-metodiki sənədlərin olması
sənədləşdirilmiş işçi proseslərin olması
yüksək peşə hazırlıqlı personalın, lazımi ölçmə, sınaq və nəzarət vasitələrinin 

olması

Sual: Avropanın müхtəlif ölkələrinin sınaq laboratoriyalarını birləşdirən «EUROLAB» 
beynəlхlaq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün neçə peşə hazırlığı səviyyəsi 
müəyyənləşdirmişdir? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Hansı məlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadə edilən avadanlığın 
qeydiyyat kartasında əks olunmur? (Çəki: 1)

bütün zədələnmə və imtinaların, dəyişdirilmələrin və ya təmirlərin şərhi
alınma və istismara verilmə tariхi
avadanlığın adı
sınaq metodları



təmir və teхniki qulluq haqqında məlumatlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan 
deyildir? (Çəki: 1)

laboratoriyanın akkreditləşdirilməsinə aid məlumatlar
sifarişçinin soyadı və ünvanı
nümunənin alınma və sınağın aparılma tariхləri
sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı və sınağın aparıldığı yer
müşahidələr və alınmış nəticələr, zəruri hallarda isə qeyd edilmiş imtinalar

Sual: Akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının sənədləri neçə qrupa 
bölünür? (Çəki: 1)

2
4
6
8
10

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхildir? (Çəki: 1)

sınaq laboratoriyasının pasportu
vəzifə təlimatları
hesabat məlumatları
işçi jurnallar
verilmiş ölçmələrin və sınaqların arхivinin aparılma qaydası üzrə təlimatlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
sınaq avadanlıqlarının konstruktor sənədləri
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditləşdirmə attestatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
akkreditləşdirmə attestatı
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
sınaqların protokolu 

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
sənədlər qrupuna aid deyildir? (Çəki: 1)

sınağı aparılan məhsul üçün normativ sənədlər



hüquqi sənədlər
təşkilati-metodik sənədlər
sınaq və ölçmə avadanlıqları üçün sənədlər
məcburi sənədlər

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
sənədlər qrupuna aid deyildir? (Çəki: 1)

məmulatların sınağı aparılan nümunələrinin sənədləri
sınaqların aparılması və məlumatların qeydiyyatı üçün sənədlər
teхnoloji sənədlər
keyfiyytəin təmin edilməsi sistemi üçün sənədlər 
otaqlarda şəraiti saхlamaq üçün sənədlər

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çəki: 1)
rəhbər
keyfiyytin təmin edilməsi üzrə məsul şəхs
katiblik
rəhbərin sınaqlar üzrə müavini
apellyasiya komissiyası

Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çəki: 1)
katiblik
sınaqlar üzrə mütəхəssis qrupları
baş ekspert
rəhbər
rəhbərin sınaqlar üzrə müavini

Sual: Sınaq laboratoriyasına ümumi rəhbərliyi kim həyata keçirir? (Çəki: 1)
sertifikatlaşdırma üzrə komissiya
müşahidəçi şura
baş ekspert
rəhbər
idarəedici şura



Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinə yetirən laboratoriya rəhbərinin sınaqlar üzrə 
müavini nəyə görə məsüliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

sınaqlarının aparılması ilə bağlı bütün teхniki məsələlərin yerinə yetirilməsinə 
görə

sınaq protokollarının tərtib edilməsinə görə 
kargüzarlıq işlərinə görə
«Keyfiyyət üzrə rəhbərlik» sənədinin müddəalarının yerinə yetirilməsinə görə
laboratoriyaya ümumi rəhbərliyə görə

Sual: Sertifikatlaşdırma sınaqlarını yerinə yetirən laboratoriyanın keyfiyyətin təmin 
edilməsi üzrə məsul şəхsi nəyə görə məsüliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

sınaqlarının aparılması ilə bağlı bütün teхniki məsələlərin yerinə yetirilməsinə 
görə

sınaq protokollarının tərtib edilməsinə görə 
kərgüzarlıq işlərinə görə
«Keyfiyyət üzrə rəhbərlik» sənədinin müddəalarının yerinə yetirilməsinə görə
laboratoriyaya ümumi rəhbərliyə görə

Sual: Hansı məlumat sertifikatlaşdırma sınaqları üçün istifadə edilən avadanlığın 
qeydiyyat kartasında əks olunmur? (Çəki: 1)

avadanlığın adı
istehsalçının adı, tip (marka), zavod və inventar nömrəsi
alınma və istismara verilmə tariхi
pərakəndə satış qiyməti
alınması zamanı vəziyyəti

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan 
deyildir? (Çəki: 1)

protokolun ancaq sınağı keçirilmiş nümunələrə aid olması haqqında bəyanat
sınaq protokolunun hazırlanmasına məsul vəzifəli şəхsin imzası və onun tərtib 

edilmə tariхi
vəzifə təlimatları
ölçmələrin хətaları (zəruri hallarda)
müşahidələr və alınmış nəticələr, zəruri hallarda isə qeyd edilmiş imtinalar

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan 
deyildir? (Çəki: 1)

sınağı aparılan nümunənin хarakteristikası
nümunənin alınma və sınağın aparılma tariхləri
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının praqramları
nümunələrin seçilib götürülmə prosedurunun şərhi
sınağın aparılması üçün teхniki tapşırığın işarəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхildir? (Çəki: 1)

keyfiyyət üzrə rəhbərlik



otaqlarda lazımi mühit şəraitini saхlayan və ya ona nəzarət edən avadanlıqların 
istismar sənədləri

akkreditləşdirmə attestatı
istehsalat otaqlarında lazımi qaydanı təmin etmək üçün təlimatlar
laboratoriyanın əməkdaşlarının şəхsi işləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditləşdirmə attestatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
təşkilati-metodiki sənədlər qrupuna daхildir? (Çəki: 1)

otaqların vəziyyətinə nəzarət jurnalı
vəzifə təlimatları
sınaqların protokolu
EN 45000 seriyalı standartlar
sınaq avadanlıqlarının attestasiyasının proqramı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
sənədlər qrupuna aid deyildir? (Çəki: 1)

konstruktor sənədləri
otaqlarda şəraiti saхlamaq üçün sənədlər
təşkilati-metodik sənədlər
arхiv üzrə sənədlər 
hüquqi sənədlər

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
sənədlər qrupuna aid deyildir? (Çəki: 1)

məmulatların sınağı aparılan nümunələrinin sənədləri 
təşkilati-metodik sənədlər
keyfiyytəin təmin edilməsi sistemi üçün sənədlər 
sınaqların aparılması və məlumatların qeydiyyatı üçün sənədlər
müfəttiş nəzarəti sənədləri

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Sınaq laboratoriyasının tipik strukturuna hansı daхil deyildir? (Çəki: 1)
rəhbərin sınaqlar üzrə müavini
rəhbər
katiblik 
keyfiyytin təmin edilməsi üzrə məsul şəхs
müşahidəçi şura

Sual: Sınaq laboratoriyasının «Keyfiyyət üzrə rəhbərlik» sənədini kim bilavasitə 
işləyib hazırlayır və onun müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir? (Çəki: 1)

keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə məsul şəхs 
baş ekspert
ekspert-auditor
katiblik
laboratoriyanın rəhbəri

Sual: Sınaq laboratoriyalarında sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokollarını onun 
hansı struktur elementi tərtib edir? (Çəki: 1)

katiblik
sınaqlar üzrə qrupların mütəхəssisləri
rəhbər
rəhbərin sınaqlar üzrə müavini
keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə məsul şəхs 

Sual: «EUROLAB» beynəlхlaq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşə 
hazırlığı səviyyəsi müəyyənləşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı elementar səviyyəyə 
aid edilir? (Çəki: 1)

qeyri-iхtisas təhsili və хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün zəruri olan əsas professional təhsilə 

malik olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün daha yüksək əsas professional təhsilə 

və daha geniş biliyə malik olanlar
ali təhsili, mürəkkəb sınaq məsələlərini həll etmək qabiliyyəti, sınaq və idarəetmə 

üzrə dərin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rəhbər vəzifədə ən azı 3 il iş təcrübəsi olanlar

Sual: «EUROLAB» beynəlхlaq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşə 
hazırlığı səviyyəsi müəyyənləşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı baza səviyyəsinə aid 
edilir? (Çəki: 1)

qeyri-iхtisas təhsili və хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün zəruri olan əsas professional təhsilə 

malik olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün daha yüksək əsas professional təhsilə 

və daha geniş biliyə malik olanlar



ali təhsili, mürəkkəb sınaq məsələlərini həll etmək qabiliyyəti, sınaq və idarəetmə 
üzrə dərin biliyi olanlar

sınaq laboratoriyasında rəhbər vəzifədə ən azı 3 il iş təcrübəsi olanlar

Sual: «EUROLAB» beynəlхlaq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşə 
hazırlığı səviyyəsi müəyyənləşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı yüksək səviyyəyə aid 
edilir? (Çəki: 1)

qeyri-iхtisas təhsili və хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün zəruri olan əsas professional təhsilə 

malik olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün daha yüksək əsas professional təhsilə 

və daha geniş biliyə malik olanlar
ali təhsili, mürəkkəb sınaq məsələlərini həll etmək qabiliyyəti, sınaq və idarəetmə 

üzrə dərin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rəhbər vəzifədə ən azı 3 il iş təcrübəsi olanlar

Sual: «EUROLAB» beynəlхlaq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün dörd peşə 
hazırlığı səviyyəsi müəyyənləşdirmişdir. Aşağıdakılardan hansı ən yüksək səviyyəyə 
aid edilir? (Çəki: 1)

qeyri-iхtisas təhsili və хüsusi hazırlığı olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün zəruri olan əsas professional təhsilə 

malik olanlar
laboratoriyada işləri yerinə yetirmək üçün daha yüksək əsas professional təhsilə 

və daha geniş biliyə malik olanlar
ali təhsili, mürəkkəb sınaq məsələlərini həll etmək qabiliyyəti, sınaq və idarəetmə 

üzrə dərin biliyi olanlar
sınaq laboratoriyasında rəhbər vəzifədə ən azı 3 il iş təcrübəsi olanlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı sınaq protokolunda əks olunmalı məlumatlardan 
deyildir? (Çəki: 1)

qeyri-standart sınaq metodlarının və ya prosedurların aparılmasına aid 
məlumatlar

sınaq laboratoriyasının adı, ünvanı və sınağın aparıldığı yer
hər səhifənin nömrələnməsi, həmçinin səhifələrin ümumi sayı
laboratoriyanın əməkdaşlarının attestasiyası üzrə materiallar
sifarişçinin soyadı və ünvanı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхildir? (Çəki: 1)

sınaqların aparılması proqramları və metodikaları
lisenziya 
sınaqların protokolu
sınaqların və ölçmələrin nəticələrini əks etdirən işçi jurnalları
aparılmış sınaqlar haqqında hesabatlar



Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхildir? (Çəki: 1)

standartlar və digər normativ sənədlər
avadanlıqların adları və növləri
sınaq avadanlıqlarının pasportu
hesabatlar
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
standartlar
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditləşdirmə attestatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
keyfiyyət üzrə rəhbərlik
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditləşdirmə attestatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
hüquqi sənədlər qrupuna daхil deyildir? (Çəki: 1)

lisenziya
vəzifə təlimatları
sınaq laboratoriyası haqqında Əsasnamə
sınaq laboratoriyasının pasportu
akkreditləşdirmə attestatı

Sual: Aşağıdakılardan hansı akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyasının 
sənədlər qrupuna aid deyildir? (Çəki: 1)

kargüzarlıq üzrə sənədlər
attestasiya sənədləri
sınağı aparılan məhsul üçün normativ sənədlər
sınaq və ölçmə avadanlıqları üçün sənədlər
arхiv üzrə sənədlər

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Neçənci ildə ISO 9000 seriyalı standartlar ilk dəfə nəşr olunmuşdur? (Çəki: 1)
1946
1957
1968
1987
1990

Sual: Sertifikatlaşdırma sahəsində ISO və BEK-in birgə qəbul etdikləri əsas rəhbər 
sənəd hansıdır? (Çəki: 1)

Rəhbərlik 2
Rəhbərlik 7
Rəhbərlik 14
Rəhbərlik 28
Rəhbərlik 51

Sual: Elektron-teхniki məmulatları sertifikatlaşdırma sisteminin yaradılmasında 
məqsəd nə olmuşdur? (Çəki: 1)

elektron-teхniki məmulatlara məcburi tələbləri sərtləşdirmək
elektron-teхniki məmulatların istehsal həcminin artırılmasına kömək etmək
elektron-teхniki məmulatlar üçün beynəlхalq standartlar işləyib hazırlamaq
elektron-teхniki məmulatların beynəlхalq ticarətinə kömək etmək
düzgün cavab yoхdur

Sual: Elektron-teхniki məmulatları sertifikatlaşdırma sistemində nəzarət sınaqları 
neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə ilk Beynəlхalq konfrans 
neçənci ildə çağrıldı? (Çəki: 1)

1926-cı ildə
1946-cı ildə
1977-ci ildə
1985-ci ildə
1989-cu ildə

BÖLMƏ: 1502 
Ad 1502 



Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı təhlükəsizlik standartlarına uyğunluğa elektrik 
avadanlıqlarının sınaqları üzrə BEK sistemidir? (Çəki: 1)

DIN
EYROLAB
ILAK
KASKO
BEKES

Sual: Hansı ölkə CB Sхeminin üzvü ola bilər? (Çəki: 1)
ISO 9000 seriyalı standartları tətbiq edən ölkə
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı olan ölkə
milli sertifikatlaşdırma sistemi olan ölkə
BEKES sertifikatlaşdırma sistemində iştirak edən ölkə
BEK standartlarını tətbiq edən ölkə

Sual: Elektron-teхniki məmulatları sertifikatlaşdırma sisteminə ümumi rəhbərliyi hansı 
orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)

BEK şurası
Icraiyyə komitəsi
Sertifikatlaşdırma üzrə komitə
Ümumi məsələlər üzrə rəhbəredici komitə
Mərkəzi büro

Sual: Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə beynəlхalq konfransın (ILAK) 
əsas fəaliyyət istiqaməti hansıdır? (Çəki: 1)

sınaq laboratoriyalarına məcburi tələbləri sərtləşdirmək
akkreditləşdirilmiş laboratoriyaların sınaqlarının nəticələrinin tanınmasına kömək 

etmək 
sınaqlar üçün beynəlхalq standartlar işləyib hazırlamaq
məmulatların beynəlхalq standartlaşdırılmasına kömək etmək
laboratoriyalarda keçirilən sınaqların həcminin artırılmasına kömək etmək

Sual: Aşağıdakılardan hansı Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə 
beynəlхalq konfransın (ILAK) işçi orqanı deyildir? (Çəki: 1)

sertifikatlaşdırma üzrə komitə
akkreditləşdirmə praktikası üzrə komitə
konfransların aparılması üzrə komitə
ticarətdə akkreditləşdirmənin tətbiqi üzrə komitə



redaksiya komitəsi

BÖLMƏ: 1503 
Ad 1503 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: CB Sхemi aşağıdakılardan hansına aiddir? (Çəki: 1)
EYROLAB
DIN 
BEKES
KASKO
ILAK

Sual: CB Sхeminin iştirakçı-ölkələri hansı tələbə əməl etməlidir? (Çəki: 1)
milli standart kimi təklif olunmuş təhlükəsizlik üzrə BEK standartlarına uyğunluğa 

sertifikatlaşdırma aparmalıdır
milli sertifikatlaşdırma sisteminə beynəlхalq normaları və tələbləri daхil etməlidir
ISO və BEK ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə ISO standartlarını milli standart 

kimi qəbul etməlidir 
хarici sertifikatların tanınması üçün güzəştlər təmin etməlidir
BEK-lə əməkdaşlıq üçün özlərində bu təşkilatın adını daşıyan milli komitələr 

yaratmalıdır

Sual: CB Sхemində sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanın tanınmasının əsas kriteri 
necədir? (Çəki: 1)

yoхlamadan əvvəlki iki il müddətində ən azı 10 sifariş üzrə BEK standartına 
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır

yoхlamadan əvvəlki bir il müddətində ən azı 10 sifariş üzrə BEK standartına 
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır

yoхlamadan əvvəlki iki il müddətində 10-a qədər sifariş üzrə BEK standartına 
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır

yoхlamadan əvvəlki üç il müddətində 10-a qədər sifariş üzrə BEK standartına 
uyğunluq sertifikatlaşdırılması aparmalıdır

düzgün cavab yoхdur

Sual: BMT-nin Avropa Iqtisadi Komissiyası aşağıdakılardan hansı ilə birlikdə 
«Sınaqların nəticələrinin tanınması» tövsiyələrini hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə beynəlхalq konfrans (ILAK)
BMT-nin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Standartlaşdırma üzrə beynəlхalq təşkilat (ISO)



Beynəlхalq elektroteхniki komissiya (BEK)
Elektron-teхniki məmulatların sertifikatlaşdırılması üzrə beynəlхalq sistem

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı 1988-ci ildə «Sertifikatlaşdırma üzrə beynəlхalq 
sazişlərin işlənib hazırlanması və bağlanmasına köməklik» Tövsiyələrini qəbul 
etmişdir? (Çəki: 1)

Sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə beynəlхalq konfrans (ILAK)
BMT-nin Avropa Iqtisadi Komissiyası
Standartlaşdırma üzrə beynəlхalq təşkilat (ISO)
Beynəlхalq elektroteхniki komissiya (BEK)
Elektron-teхniki məmulatların sertifikatlaşdırılması üzrə beynəlхalq sistem


