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Fәnn : 1207Y Coğrafi ekologiyanın әsasları
1 Oykologiya öyrәnir:

•

hündürlük qurşaqlarını
insanın yayılmasını
bitkilәrin yayılmasını
heyvanların yayılmasını
tәbii zonaların yayılmasını

2 Coğrafi ekologiya elmi haqqında bitkilәr formalaşmışdır:

•

VIII әsrdә
XX әsrin ortalarında
XVII әsrdә
XIX әsrin axırında
XXI әsrin başlanğıcında

3 Elm sahәlәrinin ekologiyalaşdırılması başlanmışdır:

•

XV әsrdә
XX әsrin axırlarında
XXI әsrdә
VII әsrdә
XIX әsrdә

4 Yerin xәritәsini vә öçülәrini kәşf etmişdir:

•

Herodot
Eratosfen
Ptolomey
Strabon
Aristotel

5 Antik dövrdәki yüksәlişlәr hansı dәnizin әlverişli şәraiti ilә әlaqәdar idi?

•

Egey
Aralıq
Xәzәr
Qara
Aral

6 Adının Helisentrizm nәzәriyyәsinin kәşfi ilә bağlı olan alim:

•

Aristotel
Qaliley
Kopernik
Nyuton
Platon

7 Biosfer haqqında tәlimin yaradıcısı hesab olunur:

•

N.Kopernik
V.T.Vernadski
D.Y.Mendeleyev
İ.Nyuton
Q.Qaliley

8 Elementlәrin dövrü qanununun müәllifi :

•

İ.Nyuton
D.Y.Mendeleyev
Q.Qaliley
C.Layelin
N.Kopernik

9 Coğrafi ekologiyanın әsasını yaratmışlar:

•

C.Darvin vә K.Marks
V.V.Dokuçayev vә A.İ.Voyekov
A.E.Fersman vә V.M.Qalşmidt
N.Kopernik vә Q.Qaliley
K.Marks vә F.Engels

10 Әtraf mühit haqqındakı elmlәrin mexanizmi vә arxitekturası adlanan elm:

•

kimya
coğrafi ekologiya
riyaziyyat
biologiya
torpaqşünaslıq

11 Mәskunlaşan әhalinin mәcmusu haqqında biliklәrdәn bәhs edәn elm hansıdır?

•

Biologiya
Oykologiya
sosiologiya
Urbanizasiya
Ekologiya

12 Coğrafi ekologiya (coekologiya) neçә soyun birlәşmәsindәn әmәlә gәlmişdir?

•

beş
üç
İki
vahid sözdür
Dörd

13 Monosentrizm sözünün mәnası nәdir?

•

ali mәrkәzli
bir mәrkәzli
çox mәrkәzli
Mәrkәzsiz
iki mәrkәzli

14 Polisentrizm sözünün mәnası nәdir?

•

saysız mәrkәz
Çox mәrkәzli
bir mәrkәzli
mәrkәzsiz

saylı mәrkәz

15 Coğrafi ekologiyanın әsas istioqamәtini müәyyәn edir:

•

İqlimtorpaqhava
tәbiәtәhalitәsәrrüfat
әhaliyerlәşmәfәaliyyәt
elmtәcrübә
tәsәrrüfat sahәlәri

16 Әrazi birliklәrinin әsas göstәricilәri hansıdır?

•

әrazibirliktәsәrrüfat
yerliregionalqlobal
әraziistehsal komplekslәri
әrazisahәrayon
regional birliklәr

17 Qәdim Şәrqdә әtraf mühitlә bağlı sağlam hәyat tәrzi üçün zәruri olan amillәrdәn biridir:

•

maddәlәr mübadilәsi
әmәk vә istirahәt rejiminin düzgün tәşkili
Atmosferin qorunması
torpağın düzgün qiymәtlәndirilmәsi
enerjinin itmәmәsi

18 XVIIXVIII әsrlәrdә istehsal sahәlәri üzrә yeni texnologiyalara әsaslanan dövlәtlәr hansılardır?

•

Bolqarıstan,Almaniya,İtaliya
İngiltәrә,Fransa,Almaniya,Niderland
Yaponiya,Çin,Vyetnam,Laos
Argentina,Meksika, ABŞ,Kanada
Rusiya,Polşa,Macarıstan

19 Tәbiәt dәyişikliklәrinin bağlı olduğu hadisәlәri müәyyәn edin:

•

tarixi,әrazi,әmәk vәrdişi
kosmik,planetar,kontinental

•
tәbii,vulkanik,oroqrafik
hidroloji,meteoroloji
ekvatorial,mülayim

20 Tәbiәtşünaslığın yaranması mәrhәlәlәrindәn biri hesab olunur:

•

Sosialist ölkәlәrindә
Antik ölkәlәrdә
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
Kapitalist ölkәlәrindә

21 Tәbiәtşünaslığın yaranmasının ikinci mәrhәlәsi hansıdır?

•

müxtәlif mәrhәlәlәr
dinifәlsәfi tәlimlәr dövrü
riyaziastronomik dövr
Elmi tәnәzzülü dövrü
proqressiv inkişaf dövrü

22 Tәbiәtşünaslığın yaranmasının üçüncü dğvrü necә adlanır?

•

mәişәttәsәrrüfat dövrü
mәrhәlәmexaniki vә metofiziki
geofiziki,kimyәvi
geolojimexaniki
astrologiyakimya

23 Q.Qalileyә görә tәbiәtin dәrk edilmәsinin başlanğıcı nәdir?

•

dinamikamexanika
müşahidә,tәcrübә
sistemli yanaşma
tәhlil,tәsәrrüfat
analitik hesablaşma

24 "Coğrafideterminizm" cәrәyanı nәyio tәdqiq edirdi?

•

canlı vә cansız alәmin sintezini
tәbiәtlә insan arasındakı qarşılıqlı tәsiri
elm ilә tәcrübәnin vәhdәtini
әmәk vәrdişlәri ilә istehsalı
tәbii şәrait ilә tәbii sәrvәtlәri

25 "Tәkamül nәzәriyyәsi" nә vaxt , kim tәrәfindәn yarandı?

•

K.Berqman,1848
F.Lamark, 17441829
Ç.Darvin,18591870
A.Humbolt,18071835
E.Hekkel,1866

26 Yerin әmәlә gәlmәsi haqqında yeni ideyalar hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XVIII әsrә
XIX әsrә
XVI әsrә
XVXVI әsrlәrә
XVII әsrә

27 XX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq ekoloji biliklәrin formalaşması nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

İqlimin dәyişmәsi ilә
Sәnayelәşmә vә urbanizasiyanın yüksәlişi ilә
Aqrar sahәnin genişlәnmәsi ilә
Tәhsil vә mәdәniyyәtin inkişafı ilә
Elmitexniki tәrәqqi ilә

28 Ekologiyanın predmetinin daxilindә hansı proses әsas yer tutur?

•

ekoloji hadisәlәrin varlığı
enerji vә üzvi maddәlәrin transformasiyası
materiyanın varlığı
tәkamüllün növlәri
ekoloji hadisәlәrin varlığı

29 Ekologiyanın әsas vәzifәsinә nә daxildir?

•

ekologiya sahәsindә araşdırmalar aparmaq
enerji vә materiyanın qarşılıqlı tәsirinin açılması
ekosistemlәrin quruluşu
әrazilәrin mәnimsәnilmәsi
mühitin çirklәnmәsinin qarşısını almaq

30 XX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq ekoloji biliklәrin formalaşması nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

İqlimin dәyişmәsi ilә
Sәnayelәşmә vә urbanizasiyanın yüksәlişi ilә
Aqrar sahәnin genişlәnmәsi ilә
Tәhsil vә mәdәniyyәtin inkişafı ilә
Elmitexniki tәrәqqi ilә

31 Ekologiyanın predmetinin daxilindә hansı proses әsas yer tutur?

•

ekoloji hadisәlәrin varlığı
enerji vә üzvi maddәlәrin transformasiyası
materiyanın varlığı
enerji vә üzvi maddәlәrin transformasiyası
tәkamüllün növlәri

32 Ekologiyanın әsas vәzifәsinә nә daxildir?

•

ekologiya sahәsindә araşdırmalar aparmaq
enerji vә materiyanın qarşılıqlı tәsirinin açılması
ekosistemlәrin quruluşu
әrazilәrin mәnimsәnilmәsi
mühitin çirklәnmәsinin qarşısını almaq

33 Müasir dövrdә ekologiya qarşısında duran vәzifәlәrdәn biridir?

•

ekoloji sistemlәrin mövcudluğu qanununu işlәmәk
ekoloji sistemlәrin dayanıqlığı nәzәriyyәsini işlәmәk
ekoloji amillәrin tәtbiqi
ekoloji qanunlara tabeçilik

ekoloji anlamın araşdırılması

34 Ekologiyanın әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

nәzarәt sisteminin formalaşması
ekoloji sistemin tәbii mühitlә әlaqәsini aşkar etmәk
ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini
tәbii vә antropogen senozların möhkәmliyi
biosferdә hadisәlәrә nәzarәt

35 Ekologiya elmi hansı sahәlәrә bölünür ?

•

elmi vә tәcrübi
nәzәri vә tәtbiqi
riyazi  metodoloji
informatika, kibernetika
kimyәvi vә fiziki

36 Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?

•

Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?
Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?
Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?
Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?
Ekologiyanın әsas tәdqiqat obyekti nәdir?

37 Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi tәşәkkül tapması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XXI әsrin әvvәllәri
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәli
XVII әsrin sonu XVIII әsrin әvvәli
XVI әsrin sonu
XX әsrin sonu

38 Ekologiyanın inkişaf tarixi neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

tarixi birdir
3 mәrhәlәyә

•
5 mәrhәlәyә
2 mәrhәlәyә
6 mәrhәlәyә

39 Ekologiyanın bir elm kimi formalaşması, tәşәkkül tapması hansı mәrhәlәyә aid edilir?

•

2 vә 3 mәrhәlәyә
1ci mәrhәlәyә
2ci mәrhәlәyә
3cü mәrhәlәyә
1 vә 2 mәrhәlәyә

40 Canlıların tәbiәtә vurduqları ziyan haqqında ilk dәfә kimlәr mәlumat vermişdir?

•

T.Faberinvә Q.Qlogerin
J.Lamark vә T.Maltus
Aleksandr Humbolt
Pallasin vә Lipeyxin
S.Kraşennikov

41 1798ci ildә T.Maltus hansı konsepsiyanı yaratmışdır?

•

biocoğrafiyanın meydana gәlmәsini
populyasiyanın eksponent tәnliyini
ekosistemin quruluşunu
әtraf mühitә tәsir amillәrini
canlı alәmin tәbii qanunlarını

42 Tolerantlığın ekologiyasının tәdqiqatlarının aparılması neçәnci ildәn başlanmışdır?

•

2000ci ildәn
1910cu ildәn
1868ci ildәn
1890cı ildәn
1925ci ildәn

43 İlk dәfә ekologiya elmini biologiyadan müstәqil bir sahә kimi ayıran vә ona ekologiya adını verәn kim olmuşdur?

•

Q.Visotski
Ernest Hekkel
A.Veketov
K.Rulye
Q.Morozov

44 Ekoloji tәsirlәrin tәsnifatında hansı qruplar ayrılır?

•

sistematik vә biotik
abiotik vә biotik
fundamental vә sadә
populyativ vә analoji
dağıdıcı vә toplayıcı

45 “Oykologiya” tarixi mәnbәlәrdәn mәlum olduğundan nә ilә mәşğul olmuşdur?

•

insanın әmәk vәrdişlәri
insanın yayılması ilә
insanın mәşğuliyyәti ilә
әhalinin milli tәrkibi
әhalinin miqrasiyası

46 “Oykumenizm” nә ilә mәşğul olmuşdur?

•

elmlәrin vәhdәti ilә
mәskunlaşan әhalinin mәcmusu ilә
әhalinin fәaliyyәti ilә
әhalinin milli vә etnik tәrkibi ilә
insanların hәyat tәrzi ilә

47 “Geoekologiya” nın mәnasını izah edin:

•

elmlәrin birliyidir
yerin coğrafi mәkan anlayışı ilә birlәşdirilir
Yerin müxtәlif hissәlәrini göstәrir
Yer sәthinin quruluşudur
geoloji dövrlәrin tәzahürüdür

48 Eramızdan әvvәl insanların ehtiyaclarını ödәyәn әsas tәsәrrüfat sahәlәri hansıdır?

•

mәhsul mübadilәsi
ovçuluq,balıqçılıq,heyvandarlıq
hasilat sәnayesi mәhsulları
toxuculuq mәmulatları istehsalı
müxtәlif sәnaye sahәlәri

49 İnsanların mәskunlaşmasının mühüm şәrtlәrini sәciyyәlәndirin

•

bol su ehtiyatının olması
әlverişli iqlim,mәhsuldar torpaq
meşәsi zәngin olan әrazilәr
irqlәrin seçilmәsi
dini mәnsubiyyәtlәrin vacibliyi

50 Qәdim Şәrq fәlsәfәsindә Zәrdüştdә hansı biliklәrin olduğu göstәrilir?

•

tәbiәtin varlığı
tәbiәtlә insanlar arasında әlaqәlәrin
insanın әmәk fәaliyyәtinin
elmin vacibliyinin
antropoloji vә irqi fәrqlәrin

51 Yunan fәlsәfәsindә Aristotel, Hippokrat, Pliney vә b. Hansı ideyanın nümayәndәlәridirlәr?

•

lokal vә regional gәrginliklәrin
kosmosentrik ideyalarin
yerin quruluşu haqqında ideyanın
mühitin çirklәnmәsi ideyasının
daxili vә xarici tәsirlәrin

52 Antik vә ilkin feodal dövlәtlәrindә әrazi әmәk bölgüsülәrindәn istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar hansı biliklәr yaranmağa başladı?

•

yergöy haqqında
әtraf mühit haqqında
riyazi biliklәr
fәlsәfi biliklәr

elminәzәri biliklәr

53 Antik dövrdәki yüksәlişlәr hansı dәnizin әlverişli tәbii şәraiti vә ehtiyatları ilә әlaqәdar idi?

•

Şimal dәnizi
Aralıq dәnizi
Qara dәniz
Oxot dәnizi
Kara dәnizi

54 Tәbii balansın pozulması nә ilә nәticәlәnir?

•

elmin inkişafına sәbәb olur
ekoloji gәrginliyi sürәtlәndirir
istehsal münasibәtlәrini dәyişir
әhali yerdәyişmәsinә sәbәb olur
tәsәrrüfata müsbәt tәsir edir

55 Feodalizmin inkişafı dövründә ekoloji gәrginliklәrin yaranması hansı әsrә tәsadüf edir?

•

XIX әsrin әvvәllәrinә
XVXVI
XXII
XIIXIII
XVIIXVIII

56 Qәdim Şәrqdә әtraf mühitlә bağlı hәyat tәrzi üçün zәruri olan amillәrә aiddir:

•

insan amili
әtraf mühiti mühafizә
istehsalın artırılması
istehlak şeylәri istehsalı
mühitin dәyәrlәndirilmәsi

57 Tәbii ehtiyatlardan intensiv istifadә vә manufaktura sәnayesinin inkişafı dövrü hansıdır?

•

XIXXX әsr
XVIIXVIII әsr

•
antik dövr
feodalizm dövrü
XV әsr

58 Tәbiәt dәyişmәlәri ilә yaranan hadisәlәr nә adlanır?

•

bioloji hadisәlәr
ekstremal hadisәlәr
lokal hadisәlәr
regional hadisәlәr
tarixi hadisәlәr

59 Ekoloji proseslәrin öyrәnilmәsindә daha çox yer tutan elm hansıdır?

•

tarix
tәbiәtşünaslıq
iqtisadiyyat
coğrafiya
fәlsәfә

60 Tәbiәtşünaslığın yaranmasında birinci mәrhәlәdә antik ölkәlәri göstәrin:

•

Hindistan,ŞriLanka,Çin
Misir,Mesopotomiya, Çin
Fransa,BӘӘ,Yaponiya
B.Britaniya, Yaponiya
Kanada,ABŞ

61 Tәbiәtşünaslığın yaranmasının ikinci dövrü necә adlanır?

•

ekoloji
dinifәlsәfi
coğrafi
tarixi
elminәzәri

62 Tәbiәtşünaslıqda XVII әsrin әvvәllәrindәn başlayan üçüncü dövr necә adlanır?

•

elmitexniki tәrәqqi
mexaniki vә metofiziki
dinifәlsәfi
münasibәtlәr dövrü
elminәzәri

63 Tәbiәtlәinsan arasındakı qarşılıqlı tәsiri tәdqiq edәn fәlsәfi cәrәyanlardan biri belә adlanır:

•

coğrafi yanaşma
coğrafi determinizm
bioloji varlıqlar
elmi materializm
vulqar materializm

64 Ekologiya elminin nәzәri vә metodoloji әsaslarının zәnginlәşmәsinә tәsir edәn nәzәriyyәlәrdәn biridir:

•

elmi araşdırmalar
tәkamül nәzәriyyәsi
riyazi analiz
qeyrisәlist nәzәriyyәsi
mәntiq nәzәriyyәsi

65 Mәrkәzdanqaçma vә cazibә qüvvәsinin yaranmasının sәbәbi sayılır?

•

planetlәrin hәrәkәti
Yerin öz oxu әtrafında fırlanması
Yerin Günәş әtrafında hәrәkәti
Ayın hәrәkәti
Günәşin hәrәkәti

66 Mәrkәzdәnqaçma vә cazibә qüvvәsi nәticәsindә:

•

Ayın hәrәkәti baş verir.
yer qüslәrdәn basıq olur
Yer öz oxu әtrafında fırlanır
Günәş yeri işıqlandırır
yer Günәş әtrafında fırlanır

67 Yerin sutqalıq hәrәkәti nәticәsindә yaranır:

•

hava axınları dәyişmir
gündüz vә gecә növbәlәşir.
yağıntılar bәrabәr paylanır
temperatur dәyişmir
tәzyiq vә rütubәt sabit qalır

68 Yerin öz oxu әtrafında hәrәkәti sәbәb olur:

•

izatermlәrin düzxәtli olmasına
hava vә su kütlәlәrinin meyl etmәsinә
sunaminin baş vermәsinә
zәlzәlәlәrin intensivlәşmәsinә
tәzyiq vә temperaturun sabit qalmasına

69 Şimal vә cәnub yarımkürәlәrindә çay sulların sağ sahillәrinin yumasının sәbәbi hesab olunur:

•

maqnit sahәsi
ekzoren qüvvәlәr
endogen qüvvәlәr
günәşin tәsviri
korialis qüvvәsi

70 Günәş vә yer arasındakı yer bәrabәrdi:

•

136 mln km
150 mln.km.
139 mln.km.
146 mln km.
168 mlnökm

71 Yerin Günәş әtrafındakı hәrәkәti necә adlanır?

•

ekzogen
orbital
endogen
qravtsasiya

vulkanik

72 İlin hansı ayında Yerin şimal qütbü Günәşә meilli olur?

•

3 oktyabrda
21 iyunda
23 sentyabrda
22 dekabrda
26 amqusta

73 Yerin günәş әtrafında hәrәkәt sürәti bәrabәrdir:

•

16 m/san
29,8 m/san
24,6 m/san
30,1 m/san
21 m/san

74 Şimal tropik xәtti necә adlanır?

•

cәnub qüt
şimal dönim dairәsi
cәnub donüm xәtti
ekvator dönüm dairәsi
şimal qütb dairәsi

75 Yaz gecәgündüz bәrabәrliya yaranır:

•

20 mayda
21 martda
22 dekabrda
23 sentyabrda
22 iyunda

76 Payız gecәgündüz bәrabәrliyi әmәlә gәlir:

•

20 avqusta
23 sentyabrda

•
21 martda
22 dekabrda
22 iyunda

77 Dünyada әn böyük seysmoloji qurşaqlar:

•

Qafqaz vә Altay dağları
Aralıq dәnizi vә Sakit okean
And dağları vә Himalay
Qafqaz dağları Ural
Kopdiyer dağları vә TyanŞan

78 Dünya okeanı yer sәthinin neçә faizini tәşkil edir?

•

35.2
70.8
21.8
56.4
44.5

79 Sahәsinә görә әn böyük okean:

•

Atlantik okean
Sakit okean
Hind okean
Şimal Buzlu okean
Cәnub okean

80 Әn kiçik okeanın yerlәşdiyi sıra hansıdır?

•

Hind okean
Şimal Buzlu
Sakit okean
Cәnub
Atlantik

81 Sahәsinә görә ikinci әn böyük oleanı göstәrin?

•

Sakit
Atlantik
cәnub
Hind
Şimal Buzlu

82 Hansı okean daha dәrindir?

•

Hind
Sakit
cәnub
Atlantik
Şimal Buzlu

83 Böyük vә kiçik su dövranında daha yaxından iştirak edir:

•

buzlaqlar
Günәş radiasiyası
cәrәyanlar
relyev
yağıntı

84 Okean suların sәthindә orta temperatur bәrabәrdir:

•

12,80 C
17,50 C
36,20 C
15,20 C
90 C

85 Әn çox duzluluğa malik olan okean:

•

Şimal Buzlu
Atlantik
Sakit
Cәnub
Hind

86 Okean vә dәniz axınlarının yaranması aslıdır:

•

Ayın hәrәkәtindәn
Yerin hәrәkәtindәn
Günәşin fırlanmasından
Relyefdәn
yağıntılardan

87 Dünya okeanının әn isti cәrәyanı:

•

Mozanibik
Qalfsrim
Kyrosio
Labnadır
Bengil

88 İsti cәrәyanların istiqamәtini göstәrin:

•

tropiklәrdәn ekvatora
ekvatordan qütblәrә
qütblәrdәn ekvatora
qütblәrdәn tropiklәrә
tropiklәrdәn qütblәrә

89 Soyuq cәrәyanlar hansı istqamәtdә hәrәkәt edir?

•

ekvatordan tropiklәrә
qütblәrdәn ekavtora
tropiklәrdәn ekvatora
tropiklәrdәn qütblәrә
ekvatordan qütblәrә

90 Külәkli, rütubәtli, dumanlı hava şәraiti yaradan hava axını:

•

kuratio cәrәyanı
siklon
soyuq hava
isti hava

antisiklon

91 Aydın, quru, zәif külәkli hava şәraiti yaradır:

•

isti hava
antisiklon
Qolfsrim cәrәyanı
quru hava
soyuq hava

92 Yay mussonlarının istiqamәtini göstәrin:

•

tropiklәrdәn qütblәrә
okeandan quruya
ekvatordan qütblәrә
tropiklәrdәn ekvatora
qurudan okean

93 XIX әsrin әvvәllәrindә meydana gәlmiş hansı sahә ekoloji tәfәkkürün sonrakı inkişafı sayılır?

•

zoologiya
biocoğrafiya
geomorfologiya
geologiya
kartoqrafiya

94 1840cı ildә L.Libix ekologiyanın hansı qanununu yaratmışdır ki, hәlә dә o, öz әhәmiyyәtini itirmәmişdir?

•

növlәrin әmәlә gәlmәsi qanunu
Minimum qanunu
Maksimum qanunu
Neytrallaşma qanunu
fiziki tәsirlәr qanunu

95 Ekologiyanın inkişafının 2ci mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

XXәsrin 50ci illәrindәn XX әsrin sonuna qәdәr
XIX әsrin 60cı, XX әsrin 50ci illәrinә qәdәr

•
XVII әsrin sonu XIX әsrin әvvәllәri
XIX әsrin 60cı illәrinә qәdәr
XX әsrin әvvәllәri

96 Bu mәrhәlәdә hansı ölkәnin alimlәri daha çox fәaliyyәt göstәrmişdir ?

•

İsveçin
Rusiyanın
Almaniyanın
İngiltәrәnin
Fransanın

97 Ekologiya tarixinin 3cü mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

XVIII – XIX әsrlәr
XX әsrin 50ci illәrindәn bugünә qәdәr
XX әsrin 50ci illәrinә qәdәr
XIX әsrin әvvәllәri
XIX әsrin 2ci yarısı

98 Biosferin noosferә çevrilmәsi tәlimini hansı alim irәli sürmüşdü?

•

fransız alimlәri
V.İ.Vernadski
D.P.Marş
A.P.Vinoqradov
alman alimlәri

99 Müasir mәrhәlәdә ekologiyanın inkişafı, canlı alәmin hansı qanunlarını öyrәnmәyi tәlәb edir?

•

bioekoloji müxtәlifliyi
canlı alәmin sistemli әlaqәsi vә fәaliyyәtini
ETTnin nәaliyyәtlәrinin tәtbiqini
qlobal problemlәrin hәlli istiqamәtlәrini
tәdqiqatların birgә aparılmasını

100 Ekoloji faktor nәyә deyilir?

•

3.0
canlı orqanizmlәrә tәsir edәn hәr hansı bir mühit
canlı orqanizmlәrin qarşılıqlı әlaqәsi
istehsala tәsir göstәrәn amillәr
biosferin vәziyyәti

101 Ekoloji faktorlar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

dörd
üç
iki
beş
altı

102 Ekoloji faktorlara daxil deyil:

•

canlı tәbiәt faktoru
sistemli әlaqә
abiotik
biotik
antropogen

103 Birinci dövrü faktorlara daxildir:

•

texnogen faktorlar
yerin fırlanması, gündәlik işıq dәyişmәsi
su hövzәlәrinin tәsiri
atmosferin vәziyyәti
sirkulyasiya prosesi

104 İkinci dövrü faktorlara daxildir:

•

cansız tәbiәt faktoru
temperatur, nәmlik, atmosfer çöküntülәri
orqanizmlәrin qarşılıqlı әlaqәsi
cәmiyyәtlә tәbiәtin münasibәti
çirklәnmә әmsalı

105 Yer üzәrindә abiotik faktorlardan olan günәş şüasının әhәmiyyәtinә aiddir:

•

әhәmiyyәti yoxdur
fotosintez prosesini yaradır
tәbiәtin proseslәrinә mane olur
elmin inkişafını tәmin edir
istilik enerjisi mәnbәyi deyil

106 İonlaşdırıcı şüaların mәnbәyi nәdir?

•

mәnbәyi mәlum deyil
radioaktiv maddәlәr vә kosmik şüalar
günәşdәn gәlәn istilik
üzvi maddәlәrin dövriyyәsi
әtraf mühitin temperaturu

107 Ekoloji baxımdan әtraf mühitdә mövcud olan su mәhdudlaşdırıcı fiziki faktorlardan biridir?

•

noosferin strukturu
atmosfer havasının nәmliyi
atmosefrin sirkulyasiyası
külәyin istiqamәti
atmosferin quruluşu

108 Canlı orqanizmlәrin neçә faizi sudan ibarәtdir?

•

5055%
5080%
1015%
2030%
3040%

109 Mühitin mәhdudlaşdırıcı faktorlarından biridir:

•

әtraf mühitin strukturu
әtraf mühitin çirklәnmәsi
mühitdә orqanizmlәrin vәziyyәti
әtraf mühitin qarşılıqlı әlaqәsi

әtraf mühitin temperaturu

110 Su hövzәlәrinin abiotik faktoru nәyә tәsir edir?

•

canlıların sahә әlaqәlәrini formalaşdırır
bakteriyaların, planktonların fotosintez prosesinә
bakteriyaların yaranmasına kömәk edir
çürümә prosesini sürәtlәndirir
atmosferin istilik rejimini tәnzimlәyir

111 Orqanizmlәrin birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtinә tәsiri hansı faktordur?

•

faktor deyil
әtraf mühitin biotik faktoru
mühitin abiotik faktoru
antropogen faktoru
xarici mühitә alışma faktoru

112 Tropik enliklәrdәn ekvatora doğru әsәn külәklәr necә adlanır?

•

qәrb külәklәri
passatlar
siklon
antisiklon
musson

113 Qış mussonları hәrәkәt edir:

•

qütblәrdәn tropiklәrә
qurudanokeana
tropiklәrdәnekvatora
okeandan quruya
ekvatordan qütblәrә

114 Ümumdünya cazibә qanunun müәllifi:

•

A.Voyeykov
İ.Nyuton

•
İ.Kepler
B.Sukaçoc
V.Dokuçayev

115 Planetlәrin hәrәkәt qanunlarını kәşf etmişdir:

•

A.Voyeykov
İ.Kopler
İ.Nyuton
B.Sukaçov
V.Dokuçayev

116 Daxili planetlәr qrupuni göstәrin:

•

Yer, Neotun
Yer, Venera
Saturn, Venera
Uran, Neptun
Pluton,Mars

117 Xarici planetlәrin yerlәşdiyi sıra:

•

Venera, Yer
Yupiter, Saturn
Merkuri, Venera
Uran, Yer
Mars, Pluton

118 Yeri әhatә edәn qaz tәbәqәsi:

•

Mantiya
Atmosfer
Litosfer
Hidrosfer
Biosfer

119 Atmosferin yerә yaxın tәbәqәsi adlanır:

•

Termosfer
Troposfer
Stratosfer
Mezosfer
Ekzosfer

120 Atmosfer havasının neçә faizi (%) troposferdә cәmlәşmişdir?

•

58%i
80%i
90%i
34%i
40%i

121 Su buxarının 80%in cәmlәşdiyi atmosfer qatı:

•

stratosfer
troposfer
ekozsfer
termosfer
mezosfer

122 . İstilik hәr bir kilometrdә (km) neçә dәrәcә aşağı düşür:

•

20 ºS
6ºS
10 ºS
12 ºS
5 ºS

123 Azotun atmosferdәki miqdarı bәrabәrdir:

•

0.38
0.78
0.36
0.467
0.21

124 Oksigenin hava olan miqadrını göstәrin:

•

0.93
0.21
0.78
0.54
0.26

125 Ozon qatı hansı fәsildә daha az olur?

•

bütün fәsillәrdә
payızda
yazda
qışda
yayda

126 Ozon qatının yerlәşdiyi atmosfer tәbәqәsi

•

prodosfer
stratosfer
metosfer
termosfer
ekzosfer

127 Ozon qatı yeri hansı zәrәrli sulardan qoruyur?

•

narıncı
ultrabәnövşәyi
qırmızısarı
uzun dalğalı
qısa dalğalı

128 Ozon qatı üçün hansı birlәşmә daha tәhlükәlidir?

•

mis
freon
karbon
oksigen

dәmir

129 İstixana effektinin yaranmasına sәbәb olan birlәşmә.

•

miss
karbon
oksigen
dәmir
qurğuşun

130 Mövsumü külәklәr necә adlanır?

•

siklon
musson
qәrb
passat
briz

131 Daha çox hansı misyonlar yağıntı verir?

•

payızqış
yay
qış
payız
yaz

132 Yer kürәsindә V.R.Alişov neçә iqlim zonası ayırmışdır?

•

9.0
7.0
9.0
6.0
3.0

133 Hansı sırada әsas iqlim zonaları verilmişdir?

•

tropik, subekvatorial
ekvatorial mülayim

•
subtropik, trofik
artika, subtrofik
subekvatorial

134 Keçid iqlim zonasının yerlәşdiyi sıranı tapın?

•

arkitk, antarktiv
subekvatorial, subtrofik
tropik, ekvatorial
aktik, subekvatorial
antarksik, tropik

135 Antropogen tәsirlә yaradılan iqlim şәraiti necә adlanır?

•

dağlıq iqlim
mikroiqlim
makroiqlim
antropogen iqlim
düzәn kimi

136 Qara dәnizlә formalaşan külәk adlanır:

•

dağdәrә
bora
passat
musson
qәrb

137 Şimal Afrikada üstünlük tәşkil edәn külәk necә adlanır?

•

gilavar
sәmum
bora
passat
musson

138 Fransanın dağlıq әrazilәrini üçün sәciyyәli olan külәk növü:

•

passat
mistral
musson
sәmum
surakka

139 Yerin üst, bәrk tәbәqәsi necә adlanır?

•

nüvә
zitosfer
Hidrosfer
atmosfer
mantiya

140 Antropogen tәsirlәrdәn su mühitinә düşmüş biogen maddәlәr şirinsudakı ekosistemlәrә mәnfi tәsir göstәrәrәk hansı hidrocanlıların çoxalması
şәrait yaradır?

•

virusların
fitoplantların
göbәlәklәrin
bakteriyalar
bionların

141 Dәniz ekosistemlәrinin çirklәnmәsi nәticәsindә yaranan ekoloji nәticәlәr aşağıdakı göstәrilәn proseslәrdә özünü göstәrir. Hansı cavab düzgün
deyil?

•

“qırmızı qalxmaların” yaranması
balıqların sürәtlә çoxalması
ekosistemlәrin dayanıqlığının pozulması
bioloji mәhsuldarlıq aşağı düşmәsi
biotopa kimyәvi toksikatların yığılması

142 Faydalı qazıntı yatağı nәyә deyilir?

•

istifadәdә olan torpaqların aqrotexniki üsullarla becәrilmiş sahәlәri
yer tәbәqәsinin müxtәlif hissәlәrindә tәbii halda toplanmış faydalı qazıntılar
filizlәrin zәnginlәşdirilmәsindә istifadәsindә iştirak edәn zәrәrli komponentlәr
antropogen tәsir ilә әlaqәdar olaarq әtraf mühitin çirklәnmiş sahәlәri

rütubәt tutumundan asılı olmayaraq torpağın dәrin şumlanmış hissәlәri

143 Sәnaye kondisiyası dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

yeni yataqların mәnisәnilmәsi, ümumi geoloji ehtiyatların kәşf olunub istehsal astanasında dayanması, istehsalın mürәkkәbliyi.
mineral xammalın minimal ehtiyatı, faydalı vә zәrәrli komponentlәrin istismara xәlәl gәtrimәyәn miqdarı
sәnayenin mineral xammala olan tәlәbatı
xammal bazasının ölkә üzrә ehtiyatı
kәşfiyyat zamanı faydalı qazıntı yataqlarının sәnaye әhәmiyyәtli qrupları

144 Mәdәn sәnayesi nәyә deyilir?

•

coğrafi tәbәqәnin az vә ya çox dәrәcәdә çirklәnmiş sferaları.
faydalı yataqlarının kәşfi, onların çıxarılması vә zәnginlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan sәnaye sahәlәri
geoloji qanunauyğunluğa tabe olan faydalı qazıntılar
geotermik enerjinin zәif konsentrasiyası
yerin tәkindәn çıxarılan mәnbәlәr

145 Mineral reursların istehlakı hәr il neçә % artır?

•

0.04
0.05
0.01
0.02
0.03

146 Yanacaq faydalı qazıntılar әsasәn hansı sahәlәrdә cәmlәnmişlәr?

•

şimal yarımkürәsindә.
qәdim platformalrın kәnar vә daxili әyilmәlәri sahәlәrindә
platformaların qәdim kristallik qalxanlarında
geosinklinalorogen qurşaqlarda
müxtәlif tektonik zonalarda

147 Dünya kömür ehtiyatı vә istifadәsi neçәnci ildәn öyrәnilib?

•

1932.0
1924.0

•
1900.0
1910.0
1914.0

148 Dünyanın geoloji kömür ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

5,2 trln t – 7 trln. t
14,8 trln t – 30 trln. t
10 trln t – 17 trln. t
17,2 trln t – 22 trln. t
8 trln t 10 trln. t

149 Kömür ehtiyatının neçә %dәn çoxu şimal yarımkiürәsindә cәmlәnmişdir?

•

85%dәn çox
90%dәn çox
50%dәn çox
70%dәn çox
35%dәn çox

150 Dünya ölkәlәri arasında daha çox kömür ehtiyatına malikdir ?

•

Avstraliya,Yaponiya,İslandiya
MDB ölkәlәri ,ABŞ,ÇXR
Cәnubi Koliforniya,Meksika vә İran körfәzi ölkәlәri
CAR,/Niger,Braziliya
Kanada,Namibiya

151 Geoloq alimlәrin hesablamalarına görә,neftqaz yataqları dünyanın neçә mln.kv.kmni tutur?

•

83mln.kv.km
77mln.kv.km
40 mln kv.km.
50 mln.kv.km.
62mln.kv.km

152 Nәhәng neft hövzәlәrinin hәr birindә neft ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

450 mln. ton
500 mln. ton
50 mln. ton
80 mln. ton
100 mln. ton

153 Dünyanın nәhәng qaz hövzәlәrindә ümumi ehtiyatın neçә faizi cәmlәnmişdir?

•

0.85
0.7
0.6
0.8
0.9

154 Dәniz vә okeanların dibindәn hәr il neçә mln. ton neft çıxarılır?

•

300mln.ton
700mln.ton
200mln.ton
400mln.ton
150 mln.ton

155 Tullantı suları nәyә deyilir?

•

qaynar sular,buxar vә ya buxarsu qarışığı
gil,yağlı maddәlәr,kimyәvi reagentlәr,qazılmış süxurlar ilә çirklәnmiş sular.
yer üzәrinә neftin tәbii olaraq özözünә axması nәticәsindә yığılan maye
müxtәlif boru birlәşmәlәrindәn,siyirtmә vә kipgәclәrdәn sızan su
yeraltı tәbii istilik mәnbәlәri

156 Faydalı qazıntıların istismarı vә emalı zamanı әtrafa milyonlarla ton bәrk tullantı atılmasına baxmayaraq,onların yalnız neçә %i istifadә olunur?

•

1820%
1012%
45%
78%
1416%

157 Uranın potensial ehtiyatı dünya üzrә nә qәdәrdir?

•

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

158 MDB ölkәlәri içәrisindә uran istehsalı vә ixracına görә hansı dövlәt fәrqlәnir?

•

Türkmәnistan
RF (Rusiya)
Ukrayna
Belorus
Azәrbaycan

159 Birbaşa istifadә oluna bilәn alternativ enerji mәnbәlәri hansılardır?

•

qaz
yeraltı isti su vә ya buxarsu qarışığı
dağ süxurlarının daxili istiliyi
uran
neft

160 Becәrilәn torpaq sahәlәri ümumi torpaq fondunun neçә %ni tәşkil edir?

•

0.1
0.11
0.07
0.08
0.09

161 Otlaq vә çәmәnliklәr ümumi torpaq fondunun neçә %ni tәşkil edir?

•

0.22
0.24
0.1
0.15

0.18

162 Dünya torpaq fondunun ümumi sahәsini göstәrin:

•

15,1mlrd.ha
14,9 mlrd.ha
17,1 mlrd.ha
20 mlrd.ha
12,3mlrd.ha

163 Hansı ölkәlәr daha çox becәrilәn torpaq sahәlәrinә malikdir?

•

Fransa,Norveç,Sinqapur,belçika vә s.
ABŞ,Hindistan,RF,ÇXR,Kanada vә s.
Afrika,Braziliya,Yaponiya,Qatar
Avstraliya,Türkmәnistan,Anqola
Niderland,Monqolustan,Misir,Әlcәzair

164 Tәbii otlaq vә çәmәnlik sahәlәrinә görә hansı ölkә üstünlük tәşkil edir?

•

ÇXR
Avstraliya
Misir
ABŞ
Hindistan

165 Yerin qabığınınlitosferin qalınlığı nә qәdәrdlir?

•

6070 km
3540 km
90100 km
2530 km
3560 km

166 Litosferin üst hissәsi hansı süxurlarla örtülmüşdür?

•

intruziv
çökmә

•
maqmativ
qranit
metomorfik

167 Yer qabığının aşağıücüncü qatı necә adlanır:

•

effuzov
bazalt
maqmativ
çökmә
metamorik

168 Litosferdә çökmә süxurlardvn aşağıda yerlәşәn qat adlanır:

•

maqmativ
qranit
bazalt
çökmә
metamorfik

169 Yer üzәrinә qaldırıla vә çıxarıla bilәn ehtiyatlar necә adlanır?

•

potenmial
geoloji
sәnaye
ehtimal olunan
öyrәnilmiş

170 Yer kürәsindә әn böyük filiz qurşağı hesab olunur:

•

And
Sakit okean
Aralıq dәnizi
Ural
Himalay

171 . Nәcib metallar qrupuna daxildir:

•

qızıl, titan, boksit
gümüş, qurğuşun, platin
platin, qızıl, mis
gümüş, kobalit, boksit
nikel,titan, sink

172 Duzlar, fosforitlәr, apatitlәr hansı qazıntılar qrupuna daxildir?

•

әlvan
kimyәvi
metallurji
nәcib
inşaat

173 Hidrotermal suların enerjisindә daha çox istifadә edәn ölkәlәr:

•

İspaniya, Beliçka, Yaponiya
ABŞ, Yaponiya,İndoneziya
Polşa, Almaniya, Yeni İslandiya
ABŞ, Hindistan, Seylon
Yaponiya, Kanada, Meksika

174 Atmosferi tәdqiq edәn elm sahәlәri:

•

yerşünaslıq, iqlimşünaslıq
meteorologiya, iqlimşünaslıq
hidorlogiya, okeanologiya
torpaqşünalıq, iqlimşünaslıq
topologiya, biocoğrafiya

175 Yer sәthinin formalarını vә inkişafını öyrәnәn elm sahәsi hasnıdır?

•

torpaqşünaslıq
geomorfologiya
hidrologiya
iqlimşünaslıq
biocoğrafiya

176 Torpaqları öyrәnәn elm sahәsi hansıdır:

•

iqlimşünasılıq
torpaqşünaslıq
geomorfologiya
biocoğrafiya
landşaftşünaslıq

177 . Nәqliyyat әlaqәlәrini öyrәnәn sahә:

•

tәsәrrüfat coğrafiya
nәqliyyat coğrafiyası
demoqrafiya
biocoğrafiya
iqlimşünasılıq

178 Getnogenetik proseslәri öyrәnir:

•

torpaqşünasılıq
entik coğrafya
nәqliyyat coğrafiyası
tәsәrrüfatın coğrafiyası
xidmәt sahәlәri

179 Yerdә hәyatın tarazlığını saxlayan xüsusiyyәt:

•

Venera
Yerin maqnetizmi
Mantiya
nüvә
Mars

180 İstilik, rütubәt, tәziq, cazibә qüvvәsi hansı proseslәr hesab olunur?

•

maqmativ
fiziki
kimyәvi
bioloji

mexaniki

181 Torpaqları formalaşdıran amil deyil:

•

heyvanat alәmi
torpağın münbitliyi
relyef
anna süxur
iqlim

182 Yerin üst mәhsuldar tәbәqәsi necә adlanrı?

•

relyef
torpaq
qranit
bazalt
anna süxur

183 Hidrogenlә oksigen birlәşmәsindәn yaranmışdır:

•

qalay
su
dәmir oksid
mis
kükürd

184 Hidrosferin yaranmasında böyük әhәmiyyәtә malikdir:

•

Metamorfik süxurlar
Mantiya
Lava
Maqma
çökmә süxurlar

185 Dünya okeanından buxarlanan suyun miqdarı bәrabәrdir:

•

1600 m
1250 mm

•
450 mm
1400 m
420 mm

186 Qurudan dünya okeanına qayıdan suyun hәcmi:

•

56 min km3
47 min km3
1600 km3
36 min km3
43 min km3

187 Termodinamik parametr hesab olunur:

•

torpaq
temperatur
su
lava
radiasiya

188 Termodinamik parametrә daxildir:

•

su
hәcm
troposfer
biosfer
torpaq

189 Yer kürәsinә düşәn yağıntıların miqdarı nә qәdәrdir?

•

616 min km3
511 min km3
360 min km3
210 min km3
415 min km3

190 Yer kürәsinә düşәn yağıntıların necә faizi qurunun payındadır?

•

0.36
0.21
0.36
0.41
0.26

191 Yer kürәsinә yağan atmosfer çöküntülәrinin neçә faizi okeana düşür?

•

0.25
0.79
0.27
0.34
0.94

192 Yer kürәsindә yağıntıların yarıdan çoxu hansı enliklәr arasında düşür?

•

150 sm. e. vә 300 sm. e.
200 sm. e. vә 200 s. e.
100 sm. e. vә 400 s. e.
150 sm. e. vә 250 sm. e.
300 sm. e. vә 400 s. e.

193 İl әrzindә qurudan buxarlanır:

•

420 mm
410 mm
530 mm
250 mm
600 mm

194 Biosfer haqqında tәlimi yaratmışdır:

•

K.N.Dyakonov
V.İ.Vernadski
V.G.Voyskal
A.Z.Cijevski
N.A.Kosyanov

195 Biosfer terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir?

•

V.L.Voyskal
İ.B.Lamark
E.Zyuss
V.İ.Vernadski
V.V.Daçukaev

196 Kim tәrәfindәn biosferin üzvü hәyatdan ibarәt olduğunu göstәrmişdir?

•

V.L.Koyskie
İ.B. Lamark
V.İ.Vernadski
V.V.Daçukaev
A.Z.Cijevski

197 Biosferin inkişafının әsasını tәşkil edir:

•

sәpәlәnmiş atomlar
maddәlәrin vә enerjinin dövranı
maqmanın temperaturu
lavanın soyuması
radioaktiv maddәlәr

198 Sәhralar dünyanın neçә mln. kv.km. sahәsini tutur?

•

7mln.kv.km
8mln.kv.km
4 mln.kv.km.
5mln.kv.km
6mln.kv.km

199 Su resurslarının cәmi neçә faizi içmәk üçün yararlıdır?

•

tәqribәn 5%i
tәqribәn 3%i
tәqribәn 1%i
tәqribәn 12%i

tәqribәn 4%i

200 Yer kürәsinin ümumi su ehtiyatı neçә mln.kub kmdir?

•

1418 mln kub km
1386 mln.kub km
1015 mln.kub km.
1124 mln.kub km.
1271 mln.kub km

201 Ümumi su ehtiyatının neçә %I Dünya okeanının duzlu sularının payına düşür?

•

0.593
0.964
0.7
0.812
0.68

202 Dünyada suyun әsas istehlakçısı hansı sahәdir?

•

meşә tәsәrrüfatları
kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye sahәlәri
mәişәt tәsәrrüfatı
mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

203 Bioloji ehtiyatlar baxımından dünyada nә qәdәr bitki;agac vә kol növlәri mәlumdur?

•

400 mindәn çox;28 mindәn artıq
500 mindәn çox;30 mindәn artıq
100 mindәn çox;10 mindәn artıq
200 mindәn çox;20 mindәn artıq
300 mindәn çox;25 mindәn artıq

204 Şimal meşә qurşağının әn böyük meşә sahәlәri hansı ölkәlәrin әrazisindәdir?

•

ÇXR,Yaponiya,Vyetnam
RF,Kanada,ABŞ

•
Afrika.Nepal,Haiti
Zair,Hindistan,Venesuela
Fransa,İtaliya,Niderland

205 Dünya okeanının bioloji resursları bәşәriyyәtin heyvan zülalına olan tәlәbatının neçә %ni ödәyir?

•

0.25
0.2
0.08
0.1
0.15

206 Dәniz suyunun başlıca resurslarından biri hansı ehtiyatdır?

•

uran
xörәk duzu
maqnezium
kükürd
brom

207 Günәş sisteminә daxil olanları qeyd edin:

•

kainat,biosfer vә s.
planetlәr,peyklәr,kometalar,meteoritlәr
yer,ay,müxtәlif tozlar,kainat
meteoritlәr,atmosfer,hidrosfer
planetlәrarası peyklәr, süni peyklәr

208 Günәş sisteminә neçә planet daxildir?

•

8.0
9.0
6.0
4.0
10.0

209 Günәşin strukturu kim tәrәfindәn açılmışdır?

•

D.Mendeleyev
N.Kopernik
İ.Nyuton
Q.Qaliley
V.Vernadski

210 Yer kürәsindә bir çox tәbii fәlakәtlәrin yaranmasına tәsir edәn amillәrdәn biridir:

•

okean sәviyyәsinin qalxması
Günәşin yer kürәsinә balanslı tәsiri
Yerin daxili hәrarәti
planetlәrin düzülmәsi
enmәqalxma proseslәri

211 Günәş partlayışları zamanı nә yaranır?

•

ekoloji tarazlıq
güclü enerji
soyuq hava
kimyәvi maddәlәr
әlverişli mühit

212 Günәş partlayışı zamanı rentgen şüalanması nә qәdәr artır?

•

2030 dәfә
10 dәfәdәn çox
artım olmur
23 dәfә
100 dәfә

213 Atmosferin yayılması hansı xüsusiyyәtlәrlә xarakterizә olunur?

•

uzunluq zolağı ilә
şaquli vә üfüqi
qarışıq
trubulent
enlik zolağı ilә

214 Troposfer vә stratosfer hansı sferanın tәrkib hissәsidir?

•

termosferin
atmosferin
litosferin
hidrosferin
ekzosferin

215 Atmosfer havasının 80%i harada cәmlәnmişdir?

•

mezosferdә
troposferdә
litosferdә
stratosferdә
termosferdә

216 Yeri Günәşin ultrabәnövşәyi şüalarından qoruyan tәbәqә hansıdır/?/

•

müxtәlif qazlar
stratosferdә ozon
troposferdә oksigen
hidrosfera
litosfera

217 İonlaşan tәbәqәnin açılmasına (ozonun) tәsir edәn hansı birlәşmәlәrdir?

•

kükürdlü birlәşmәlәr
freon vә digәr birlәşmәlәr
oksigen vә hidrogen
oksigenli birlәşmәlәr
karbonlu birlәşmәlәr

218 Yerin iqlimi harada formalaşır?

•

mezosferdә
atmosferdә
litosferdә
hidrosferdә

kainatda

219 Atmosferdә suyun hәcmi necә dәyişir?

•

1015%
04%
12%
48%
810%

220 Antropogen tәsirlә yaranan iqlim nә adlanır?

•

iqlim vasitәsi
mikroiqlim
iqlim tiplәri
hava axınları
iqlim göstәricilәri

221 Atmosferdә әsasәn hansı smoq hadisәsi müşahidә olunur?

•

mürәkkәb vә sad smoq
adı vә fotokimyәvi smoq
xlorlu vә karbonlu smoq
adı vә mürәkkәb smoq
bxarlı vә karbonlu smoq

222 Sәnayә şәhәrlәrindә yer sәthindәn 200300 m hündürlükdә tempratur inver
siya
sının yaranması nәticәsindә hansı növ smoq yaranır?

•

tosgen smoqu
adi smoq
fotokimyәvi smoq
London smoqu
LosAnceles smoqu

223 Avtomobilin tullantısı olan işlәnmiş qazların tәrkibindәki N2O vә CO qaz
la
rının günәş şüalarının tәsiri ilә fotokimyәvi reakziyaya daxilolması
nәticә
sindә hansı növ smoq hadisәsi yaranır?

•

qәlәvi smoq

•

fotokimyәvi smoq
adi smoq
tosgen smoqu
turşulu smoq

224 Avtomobil nәqliyyatı tәrәfindәn atmosferin çirklәnmәsinin qarşısını almaq
la hansı növ smoqun әmәlә gәlmәsinin qarşısını almaq olar?

•

qәlәvi smoq
fotokimyәvi smoq
adi smoq
tosgenli smoq
turşulu smoq

225 Hansı tәbәqә günәşin ultrabәnövşәyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer kürәsindә canlı orqanizmlәri radiasiyanın mәhvedici tәsirin
dәn
qoruyur?

•

bulud tәbәqәsi
ozon tәbәqәsi
troposfer tәbәqәsi
mezosfer tәbәqәsi
kosmik tәbәqә

226 Ozonun әn sıx qatı yer sәthindәn hansı hündürlükdәdir?

•

18 ¸ 26 km
20 ¸ 25 km
15 ¸ 18 km
13 ¸ 17 km
19 ¸23 km

227 Ozon ilk dәfә kim tәrәfindәn kәşf edilmişdir?

•

Faradey tәrәfindәn
Marum tәrәfindәn
Darvin tәrәfindәn
Lomonosov tәrәfindәn
Landau tәrәfindәn

228 Ozon qatının azalmasına hansı maddәlәr daha çox tәsir göstәrirlәr?

•

ammonyak vә karbon birlәşmәlәri
xlorflüon üzvi birlәşmәlәri vә ODM
Na birlәşmәlәri vә neft mәhsulları
Ca birlәşmәlәri vә ODM
Fe birlәşmәlәri vә üzvi sintez maddәlәri

229 Stratosfer ozonunun azalmasına atmosferdә ildәnilә artan hansı maddәlә
rin oksidlәri tәsir göstәrir?

•

Ga, Se, Ag  oksidlәri
N, S, C  oksidlәri
Al, Fe, Hg  oksidlәri
Ca, Na, K  oksidlәri
Au, Ag,Hg  oksidlәri

230 Neçәnci ildә vә harada 56 ölkәnin hökümәtlәri ozon qatını dağıdan xlorflüor üzvi birlәşmәlәrin vә digәr ozan dağıdıcı maddәlәrin (ODM)
istehsa
lını 2 dәfә azaltmaq haqqında protokol imzaladılar?

•

2000ci ildә Berlindә
1987ci ildә, Monrealda
1900cu ildә, Londonda
1950ci ildә, Parisdә
1995ci ildә Moskvada

231 Neçәnci ildә vә harada 56 ölkәnin hökümәtlәri ozon qatını dağıdan xlorflüor üzvi birlәşmәlәrin vә digәr ozan dağıdıcı maddәlәrin (ODM)
istehsa
lını 2 dәfә azaltmaq haqqında protokol imzaladılar?

•

2000ci ildә Berlindә
1987ci ildә, Monrealda
1900cu ildә, Londonda
1950ci ildә, Parisdә
1995ci ildә Moskvada

232 Neçәnci ildә harada ozon dağıdıcı maddәlәrin (ODM) istehsalının dayan
dırılması haqqında protokol imzalandı?

•

2005ci ildә Parisdә
1997ci ildә Monrealda

•

2000ci ildә Stokholunda
1999cu ildә Vyanada
2002ci ildә Londonda

233 Neçәnci ildә Azәrbaycan ozondağıdıcı maddәlәrin istifadәsindәn mәrhәlәlәr üzrә çıxrılmasına dair Vyana konvensiyasını, Monreal protoko
lunu
ratifikasiya etdi.

•

1999cu ildә
1996ci ildә
1993cü ildә
1995ci ildә
1998ci ildә

234 Atmosferdә hansı qazın çoxalması qlobal iqlimin dәyişmәsinә tәsir göstәrәr?

•

SO2nin
CO2nin
NO2nin
Fe2O3un
CaOnın

235 Atmosferin çirklәnmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә iri sәnayә şәhәrlәrindә bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirilir. Hansı cavab düzgün deyil?

•

sәnaye istehsal tullantılarının yeni texnoloji proseslәrin tәtbiqi
iri sәnaye müәssisәlәrinin tikilmәsi
atmosferә buraxılan sirklәndiricilәrin ümumi miqdarının azaldılması
çirklәndiricilәrin neytrallaşdırılması vә zәrәrsizlәşdirilmәsi
sirklәndirici müәssisәlәrin tәbii şәraiti nәzәrә alaraq şәhәr әtrafında yerlәşdirilmәsi

236 Qaz halda olan sәnaye tullantılarını tәmizlәmәk üçün hansı üsullrdan istifadә olunur?

•

fiziki vә optik üsullardan
fiziki vә kimyәvi üsullardan
mexaniki vә kimyәvi üsullardan
elektrik vә elektromexanik üsullardan
avsorbsiya vә adsorbsiya üsullarından

237 Biosferdә baş verәn proseslәrin çox hissәsi bilavasitә hansı maddә ilә әlaqәdardır ?

•

ammonyakla
su ilә
turşularla
bitkilәrlә
hidrogenlә

238 Hidrosferә daxil olan hövzәlәrindәn hansı әn az faizә malikdir?

•

torpaqdakı su
çaylar
buzlaqlar
göllәr
yeraltı sular

239 Hansı şәhәrlәrdә sәth suları ilә yanaşı yeraltı sular da çirklәnmәyә mәruz qalır?

•

paytaxt şәhәrlәrindә
iri sәnaye şәhәrlәrindә
qәsәbәlәrdә
kәndlәrdә
rayonlarda

240 Tullantı qazların ilkin tәmizlәmә prosesi hansı toztutucularında aparılır?

•

qazyuyucu qurğularda
quru mexaniki toztutucularında
avsorberlәrdә
tozsoran qurğularda
yaş toztutucularında

241 Tullantı qazların fiziki üsulla tәmizlәnmәsindә "filtrdә qazın tutulması" toztutucularından hansı halda olan tozlar tutulur?

•

hәllolmuş şәkildә olan
dispers halda olan
oksidlәşmiş halda olan
buxar halında olan
aerozol halında olan

242 Dәniz ekosistemlәrinin çirklәnmәsi nәticәsindә hansı ekoloji problemlәr yaranır. Hansı cavab düzgün deyil

•

canlılarda kimyәvi toksikatlar yığılır
yeni qiymәtli balıq növlәri yaranır
dәniz mühitindә mutagenlәr әmәlә gәlir
dәniz mühitindә konsegenlәr әmәlә gәlir
bioloji mәhsuldarlıq aşağı düşür

243 İnsanın hansı növ çirklәnmiş sularla kontakt zamanı onun dәrisinә parazitlәrin daxil olması nәticәsindә ağır xәstәliklәr yarana bilәr?

•

fiziki çirklәnmә
baktereloji çirklәnmiş
mexaniki çirklәnmә
termiki çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә

244 Әrazidәki torpağın, suyun vә havanın xüsusi tәrkibi ilә әlaqәdar olan xәstәliklәr necә adlanır ?

•

bioloji
endemik
ekoloji
patogen
etoloji

245 Tullantı qazların tәrkibindә zәrәrli qazların konsentrasiyası az olduqda o hansı metodla tәmizlәnir?

•

piroliz metodu ilә
kimyәvi metodlarla
fiziki metodla
termiki metodla
mexaniki metodla

246 Tullantı qazları tәmizlәmәk üçün hansı kimyәvi üsullardan istifadә edilir?

•

mexaniki, bioloji yandırma tәmizlәmә üsullarından
absorbsiya, adsorbsiya, katalitik tәmizlәmә üsullarından
bioloji, fiziki, mexaniki tәmizlәmә üsullarından
termiki, bioloji çökdürmә tәmizlәmә üsullarından

yandırma, buxarlandırma, bioloji tәmizlәmә üsullarından

247 Tullantı qazların adsorbsiya üsulu ilә tәmizlәmәsindә adsorbent olaraq hansı maddәlәrdәn istifadә edilir?

•

gildәn, seolitdәn, alunitdәn
aktivlәşdirilmiş kömürdәn, seolitdәn, selikageldәn
dәnizdәn, qumdan, gildәn
daş kömürdәn, misdәn,azbestdәn
kәrpicdәn, qumdan, pambıqdan

248 Qaz vә bәrk mәsamәli maddәlәrin qarşılılıqlı tәsiri prinsipinә әsaslanaraq tullantı qazların tәmizlәnmәsi üsulu necә adlanır?

•

absorbsiya üsulu
adsorbsiya üsulu
termiki üsul
әtalәt üsulu
yandırma üsulu

249 İstismar olunaraq pozulmuş torpaqların rekultivasiyası hansı mәrhәlәrdә aparılır?

•

termiki vә fiziki
texniki vә bioloji
hirdro vә fitoloji
texniki vә kimyәvi
kimyәvi vә bioloji

250 Biosferaya daxil olan tullantılardan hansılar daha tәhlükәlidir ?

•

karbon, azot, fosfor, uran
civә, qurğuşun, kadmium, flor
oksigen, kömür, volfram, kvarsit
kalstum, dәmir, polad , hidrogen
arqon, natrium, alüminium

251 Torpağın çirklәnmәsindә müәyyәn rol oynayan civә әtraf mühitә necә düşür ?

•

sement istehsalında
soda vә xlor istehsalında

•
mәdәn tullantıları ilә
mühәrrik yanacaqları ilә
yeraltı sularla

252 Dünyada şirin suyun әn çox işlәndiyi sahә hansıdır?

•

yaşıllaşdırma sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatında suvarma
sәnaye sahәlәri
Kommunal vә mәişәt sahәlәri
Elektrik enerjisi istehsalı sahәlәri

253 Dünyada şirin su ehtiyatlarının әn çox hissәsi hansı qitәdә yerlәşir?

•

Avstraliyada
Antraktidada
Afrikada
Asiyada
Avropada

254 Dünyada suvarmaya işlәdilәn suyun әn çoxu hansı ölkәlәrin payına düşür?

•

Rusiyanın, Özbәkistanın, Fransanın
Çinin, Hindistanın, Pakistanın
Misirin, Argentinanın, İranın
Braziliyanın, ABŞ – ın, Kanadanın
Türkiyәnin, Azәrbaycanın, Türkmәnistanın

255 Dünyada xәstәliklәrin vә ölüm hadisәlәrinin neçә faizi içmәli suyun çatışmamazlığından baş verir?

•

Xәstәliklәrin 5 %  i, ölüm hadisәlәrinin 1/20 hissәsi
Xәstәliklәrin 80%  i, ölüm hadisәlәrinin 1/3 hissәsi
Xәstәliklәrin 50%  i, ölüm hadisәlәrinin yarısı
Xәstәliklәrin 90%  i, ölüm hadisәlәrinin 3/5 hissәsi
Xәstәliklәrin 10%  i, ölüm hadisәlәrinin 1/10 hissәsi

256 Sәnayedә әn çox su sәrfiyyatı hansı ölkәnin payına düşür?

•

Fransanın
ABŞ – in
Çinin
Avstraliyanın
Rusiyanın

257 İl әrzindә Yer sәthinә nә qәdәr günәş enerjisi daxil olur?

•

1,48 x 8 ¹⁵ kvt.saat
1.56 x 10¹⁸ kvt.saat
1,12 x 3 ¹º kvt.saat
1,24 x 4 ¹¹ kvt.saat
1,37 x 5 ¹² kvt.saat

258 Külәyin enerji potensialının neçә faizi texniki istifadәyә tam yararlıdır?

•

0.03
0.015
0.008
0.011
0.023

259 Tәbii rekreasiya әrazilәrinә nәlәr aid edilir?

•

dәniz,göl sahillәri
yaşıllıq zonaları.qoruqlar,milli parklar
çay sahillәri,çimәrliklәr, mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
meşә örtüyü,müalicәvi palçıq mәnbәlәri

260 Mәlumatlara görә,neolit inqilabi dövründә yer kürәsindә meşәlәrin ümumi sahәsi nә qәdәr olmuşdur?

•

48 mlrd ha
75 mlrd.ha
50 mlrd.ha
63 mlrd.ha
80 mlrd ha

261 Son 10 illiklәrdә әtraf mühitә çirklәndiricilәrin atılması nәticәsindә ozon müdafiә qatı neçә faiz naziklәşmişdir?

•

0.04
0.05
0.01
0.02
0.03

262 Coğrafi tәbәqәnin әsasını tәşkil edir:

•

tәbii şәrait amili
tәbii sferaların mәcmuusu
litosferin quruluşu
planetlәrin düzülüşü
atmosferin tәrkibi

263 Coğrafi tәbәqәnin xüsusiyyәtlәrini daha da mürәkkәblәşdirәn hansı sferadır?

•

litosfer
noosfer
troposfer
smpatosfer
hidrosfer

264 Coğrafi tәbәqәnin sferalarının birbiri ilә әlaqәlәri hansı qüvvәlәrin tәsiri altında baş verir?

•

dağәmәlәgәlmә prosesi
günәş enerjisi, Yerin daxili enerjisi, dünya okeanı
qilim dәyişikliklәri, hakim külәklәr
relyef forması vә tәrәddüdlәr
vulkan vә zәlzәlәr

265 Coğrafi ekologiyanın tamlığı nә ilә sәciyyәlәnir?

•

tamlıq mәcazi mәvhumdur
tәbii landşaft vә insan birliklәri ilә
bәşәriyyәtin siyasi vәziyyәti ilә
ölkәlәrin iqtisadi inkişafı ilә

sferaların birbirini әvәz etmәsi ilә

266 Coğrafi ekosistemlәr mürәkkәbliyi insanlara necә tәsir edir?

•

tәbii mühitә tәsir edir
hәyat mühiti yaradır
sağlamlığa tәsir edir
inkişafa stimullaşdırır
elmi baza yaradır

267 Әtraf mühitә daxil olan hәyat mühitinә daxil olmayan hansıdır?

•

regional vә lokal
xaotik
kosmik
planetar
zonal

268 Ekosistemlәr hansı sәviyyәdә qarşılıqlı tәsirdә olur?

•

tәsirlәri yoxdur
makro,mezo
mürәkkәb,sadә
tәsirli,tәsirsiz
bәsit,mürәkkәb

269 Coğrafi tәbәqәnin qalınlığı tәqribәn nә qәdәrdir?

•

510 km
25 km
1015 km
1520 km
40 km

270 Coğrafi tәbәqәnin kürә şәkjlindә formalaşması hansı qanunun әsasını tәşkil edir?

•

ardıcıllıq
tәbii zonallıq

•
tәbii resurslar
tәbii şәrait
yeknәsәklik

271 Yerdә hәyatın tarazlığını saxlayan xüsusiyyәtlәrdәn biridir:

•

layların yatımı
yer maqnetizmi
yerin forması
yerin quruluşu
süxurların tәrkibi

272 Coğrafi tәbәqәdә proseslәrin mürәkkәbliyi nә ilә әlaqәdardır?

•

cәrәyanların hәrәkәti ilә
maddәlәr vә enerji mübadilәsi ilә
planetlәrin quruluşu ilә
yerin forması ilә
Dünya okeanının sәviyyәsi ilә

273 Maddәlәr vә enerji mübadilәsinin kimyәvi halı nә ilә sәciyyәlәnir?

•

elmi tәdqiqatlarda
transdormasiya prosesi ilә
mübadilә ilә
sabitlik vә dәyişkәnlik ilә
tarixi proseslәrdә

274 İstilik, rütubәt,tәzyiq,cazibә qüvvәsi vә s. hansı proseslәrә aid edilir?

•

genetik proseslәrә
fiziki proseslәrә
kimyәvi proseslәrә
ekoloji proseslәrә
tarixi proseslәrә

275 Yerin hәrәkәti, kosmik,planetar,geoloji proseslәrin xüsusiyyәtidir:

•

dözümlü vә ardıcıl
ritmik vә fasilәsiz
davamlı vә sabit
sükunәtli
fasilәli

276 Tәbii şәraitin dәyişmәsi nәyә әsaslanır?

•

insan fәaliyyәtinә
tәbii qanunauyğunluqlara
yerin hәrәkәtinә
tәbii ehtiyatların varlığına
araşdırmalara

277 Tәbii vә antropogen dәyişikliklәri yaradan sәbәblәrdәn biridir:

•

istehsal sahәlәrinin mәhdudluğu
sәnaye obyektlәrinin yaranması
insanların mәskunlaşma xüsusiyyәtlәri
tarixicoğrafi amillәr
әhalinin yaş,cins tәrkibi

278 İctimai formasiyalar dövründә mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı әtraf mühitә әks tәsir etmәklә hansı mühiti gәrginlәşdirmişdir?

•

tarixi mәskunlaşmanı
coğrafi mühiti
hәyat şәraitinin
daxili mühiti
xarici mühiti

279 Şoran torpaqlarda humusun miqdarı neçә faiz olur?

•

9%ә qәdәr
1%ә qәdәr
2%ә qәdәr
5%ә qәdәr
7%ә qәdәr

280 Şoran torpaqlara yarımsәhra vә sәhra zonalarında rast gәlinir. Azәrbaycanda belә torpaqlar neçә min ha әrazini әhatә edir?

•

166 min ha әrazini
186 min ha әrazini
10 min ha әrazini
100 min ha әrazini
156 min ha әrazini

281 23 sm qalınlığında torpağın әmәlә gәlmәsi üçün neçә il vaxt tәlәb olunur?

•

2040 il
2001000
50100 il
100200 il
200 500 il

282 Qurunun sahәsi buzlaqlarla birlikdә neçә mln. km² tәşkil edir?

•

139 mln. km² dir
149 mln. km² dir
109 mln. km² dir
151 mln. km² dir
169 mln. km² dir

283 Hazırda dünyada әkin sahәlәri neçә mln. km² tәşkil edir?

•

25 mln. km²
15 mln. km²
5 mln. km²
10 mln. km²
20 mln. km²

284 Azәrbaycanda olan torpaq fondu 8641.5 min hektardır. Onun neçә faizindәn istifadә edilir?

•

57%dәn
77%dәn
20%dәn
37%dәn

47%dәn

285 Azәrbaycan Respublikasında әkin sahәlәri neçә min ha sahә tutur?

•

1254 ha sahә tutur
1454 ha sahә tutur
1754 ha sahә tutur
1654 ha sahә tutur
1354 ha sahә tutur

286 Respublikanın Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul olunmuş yeni Torpaq qanuna görә (1991ci il) ümumi torpaq fondunun (8,6 min hadir) neçә faizi
dövlәt mülkiyyәtinә aiddir?

•

54,2%i
44,2%i
14,2%i
24,2%i
34,2%i

287 ARnin MMi tәrәfindәn qәbul olunmuş yeni torpaq qanununa görә (1991ci il) ümumi torpaq fondunun (8,6 min hadır) neçә faizi bәlәdiyyә
mülkiyyәtinә aiddir?

•

9,4%ni
31,4%ni
11,4%ni
21,4%ni
41,4%ni

288 ARnin MMnin qәbul olunmuş yeni torpaq qanununa görә (1991ci il) ümumi torpaq fondunun (8,6 min hadır) necә faizi әhalinin şәxsi
mülkiyyәtinә verilmişdir?

•

34,4%i
24,4% i
4%i
14%i
14,4i

289 Ali bitkilәrin torpaqәmәlәgәlmәdә rolu kim tәrәfindәn aşkara çıxarılmışdır?

•

H.Zәrdahi tәrәfindәn
V.R.Vilyams tәrәfindәn
Y.İ.Vernadski tәrәfindәn
E.Hekkel tәrәfindәn
Y.N.Mişuistin tәrәfindәn

290 Torpaqşünaslıq elminin banisi kimdir ?

•

E.Hekkel
N.N.Dokuçayev
Hәsәnbәy Zәrdabi
V.R.Vilyams
C.Darvin

291 Torpaqşünaslıq elminin banisi N.N.Dokuçayevin tәliminә әsasәn torpaq bitki vә heyvan orqanizmilәrinin, iqlimin, relyetin vә әrazinin geoloji
yaşının qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranmışdır. N.N.Dokuçayevә görә torpaq nәdir?

•

torpaq iqlimin tәsirindәn yaranmış tәbii törәmәdir
torpaq әrazinin geoloji yaşının qarşılıqlı tәsirindәn yaranmış tәbii törәmәdir
torpaq yerin humusla zәngin qatıdır
torpaq bitkilәrin qida mәnbәyidir
torpaq yer sәthinin üst qatıdır

292 Aşağıdakı elmi yeniliklәrdәn hansı Hәsәnbәy Zәrdabiyә mәxsusdur?

•

Onun fikrincә torpaq tәbii törәmәdir
18751876cı illәrdә ilk dәfә olaraq öz әsәrlәrindә әsas 4 foktorun torpaqәmәlәgәlmә prosesindә rolunu göstәrmişdir: ona süxur, bitki vә canlı orqanizmilәr,iqlim
vә insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti
1884cü ildә ilk dәfә olaraq әsas 5 faktorun torpaqәmәlәgәlmә prosesindә rolunu göstәrmişdir: torpaqәmәlә gәtirәn suxurlar, bitki vә heyvan orqanizmilәri, iqlim,
relyet әrazinin geoloji yaşı.
O torpaq әmәlәgәtirәn amillәrә insan fәaliyyәtini dә daxil etmişdir
Onun fikrincә torpaq beş amilin tәsirindәn yaranmışdır:torpaqәmәlәgәtirәn süxurlar,bitki vә heyvan orqanizmlәri,iqlim,relyef vә zaman

293 Y.N.Mişüstinә görә kasıb torpağın 1 kqda neçә milyard mikrob vardır?

•

0.707 milyard
0.306 milyard
0.102 milyard

0.203 milyard
0.304 milyard

294 Yuvarlaqlaşdırılmış mәlumatlara görә qurunun neçә faizini yararsız torpaqlar tәşkil edir?

•

20%ni
40%ni
10%ni
15%ni
30%ni

295 Hazırda Azәrbaycanda adambaşına neçә ha. torpaq fondu düşür?

•

2,0 ha. torpaq fondu düşür
0,5 ha. torpaq fondu düşür
1.0 ha.torpaq fondu düşür
1,08 ha torpaq fondu düşür
1,5 ha.torpaq fondu düşür

296 Hazırda Azәrbaycanda adambaşına neçә ha. әkin sahәsi düşür?

•

3,5 ha әkin sahәsi düşür
0,2 ha әkin sahәsi düşür
0,5ha әkin sahәsi düşür
2,0 ha әkin sahәsi düşür
0,1 ha әkin sahәsi düşür

297 Hazırda Azәrbaycanda adambaşına neçә ha yararlı torpaq sahәsi düşür?

•

0,5 ha yararlı torpaq sahәsi
0,6 ha yararlı torpaq sahәsi
0,1 ha yararlı torpaq sahәsi
0,2 ha yararlı torpaq sahәsi
0,3 ha yararlı torpaq sahәsi

298 Azәrbaycan Respublikasının torpaq fondunun taxminәn neçә faizi kәnd tәsrrüfatı üçün yararlıdır?

•

39%i k/t üçün yararlıdır

•

49%i k/t üçün yararlıdır
10 %i k/t üçün yararlıdır
20%i k/t üçün yararlıdır
30%i k/t üçün yararlıdır

299 Litosferi әn çox hansı sәnaye tullantıları çirklәndirir?

•

mәişәt sәnaye tullantıları
kimya sәnayesi xammalı
neft sәnayesi tullantıları
avtomobil sәnayesi tullantıları
İESnın tullantıları

300 Gücü 1 mln kVt olan müasir elektrostansiyada bir sutka әrzindә neçә ton kömür işlәdilir?

•

950ton
750 ton
550 ton
650 ton
850 ton

301 Gücü 1 mln kVt olan müasir elektrostansiyada bir sutka әrzindә neçә ton neft

•

500ton
400ton
100ton
200ton
300ton

302 Gücü 1 mln kVt olan müasir elektrostansiyada bir sutka әrzindә neçә qram uran işlәdilir?

•

300qram uran
250qram uran
100 qram uran
150 qram uran
200 qram uran

303 Hazırda atom reaktorlarının neçә әsas tipi mövcuddur?

•

10 әsas tipi
3 әsas tipi
2 әsas tipi
4 әsas tipi
5 әsas tipi

304 Torpağın çirklәnmә dәrәcәsinә görә tәsnifatı kimyәvi maddәlәrin buraxılabilәn miqdarına vә onların tonunun çirklәnmәsinә görә aparılır. Torpaq
çirklәnmә dәrәcәsinә görә neçә qrupa bölünür?

•

bölünmür
üç qrupa
iki qrupa
beş qrupa
altı qrupa

305 DDTnin suda yarım parçalanma müddәti neçә ildir?

•

on beş ildir
on ildir
üç ildir
beş ildir
yeddi ildir

306 Biosferin birinci xüsusiyyәtini göstәrin:

•

ekzogen proseslәr
mәrkәzlәşdirilmiş sistemdir
canlı orqanizmlәr mövcuddur
torpaq әsas komponentdir
endogen proseslәrin rolu

307 Qәdim zamanlarda canlı orqanizmlәrin yaşadığı sahәlәr necә adlanırdı?

•

Mantiya
Paleobiosfer
Liotsfer
Hidrosfer
Atmosfer

308 Biosferin hazırda canlı orqanizmlәrin mövcud olan sahәsi:

•

Litosfer
neobiosfer
ağ biosfer
atmosfer
hidrosfer

309 Bisoferin ikinci xüsusiyyәti:

•

özünü tәnzimlәmәsi
açıq sistem olması
insanın aparıcı rolu
müxtәlifliliyi
qapalı sistemdir

310 Bisoferin üçüncü xüsusiyyәti hansı sırada düzgün verilmişdir?

•

dәyişәn sistemdir
özünü tәnzimlәmә sistemdir
qapalı sisetmdir
açıq sistemdir
mәrkәzlәşdirilmiş ssitemdir

311 Biosferin dördüncü xüsusiyyәti:

•

mәrkәzlәşdirilmiş sistem olmalıdır
müxtәlif olmasıdlr
açıq sistemdir
qapalı sistemdir
dәyişәn amildir

312 Biosferin inkişafında iştirak edәn maddәlәrdәn biri.

•

maqnii
biogen maddәlәr
dәmir oksidi
sulfat turşusu

kükürd oksidi

313 Biosferin inkişafında iştirak edәn maddә hansıdır:

•

kükürd oksidi
kosmik mәşәli maddәlәr
çökmә süxurlar
maqmatik süxurlar
metamorfik maddәlәr

314 Geologiya biologiya, coğrafiya elmlәrinin qovşağında formalaşan elm sahәsi:

•

geokimya
paleocoğrafiya
neocoğrafiya
geocoğrafiya
biocoğrafiya

315 Yer kürәsindә olan bütün canlılar onların mühiti ilә birlikdә necә adlandırırlar?

•

vilayәt
ekosistem
Landşaf
tәbii zona
komponent

316 Günәş fәaallığında daha aktiv olduğu vilayәtlәrdәn qamma şüalanmaları axını güclü olduqdu nә baş verir?

•

şaquli qurşaqlıq dәyişir
maqnit sahәsi yaranır
çaylar daşır
buzlaqlar hәrәkәt edir
tәbii zonallıq pozulur

317 Biosferdә maddәlәrin dövr etmәsini neçә yerә ayırmaq olar?

•

22.0
2.0

•
6.0
1.0
9.0

318 İri hәcmli dövr itmә baş verir:

•

çaylagöl arasında
quru arasında
iki dәniz arasında
quru hissәlәri arasında
dağladәrә arasında

319 Kommunal – mәişәt vә sәnaye sularının, neft quyularının çirkab sularının, çirkab suların yığıldığı anbarlardakı çirkab suların sızmaları
nәticәsindә hansı su hövzәlәri çirklәnir?

•

dәniz suları
yeraltı sular
sәth suları
yağış suları
çay suları

320 «Parnik» effektinin yaranması vә onun iqlim, dәyişmәsinә tәsiri hansı qazın atmosferdә toplanması ilә bağlıdır?

•

kükürd
karbon
oksigen
azot
fosfor

321 Atmosfer havasının tәrkibindә azotun miqdarı:

•

0.58
78.0
0.36
0.46
0.21

322 Oksigenin havada olan miqdarı nә qәdәrdir?

•

0.48
0.21
0.78
0.36
0.26

323 Azotun әsas mәnbәyi sayılır:

•

mantiya
atmosfer
litosfer
hidrosfer
biosfer

324 Әtraf mühiti çirklәndirәn aqressiv maddә hansıdır?

•

kalsium
kükürd
azot
oksigen
karbon

325 Landşaf termiki elmi әdәbiyyat hansı ölkәdәn gәtirilmişdir?

•

Çindәn
Almaniyadan
Fransadan
Meksikadan
Belskadan

326 Xәtti landşafı qrupuna daxildir.

•

körpülәr, göllәr, torpaq
neft, qaz kәmәrlәri, dәniz yolları
torpaq, mehә, yol landşafı
su anbarları, göllәr, neft kәmәrlәri
sanatoriya, istirahәt vә yaşayış yerlәri

327 İqlim amillәrin tәsiri ilә formalaşan zonalar:

•

konusvari tәpәlik
tәbii zonaların
dağlıq әrazi
düzәn,
palçıq tullantıları

328 Eol çöküntülәrindәn ibarәt olan landşaflar:

•

nival
barkan
konusvarı tәpәcik
dağarası çökәklik
qum tәpәsi

329 Landşafın formalaşmasında әn mühüm amillәrdәn biri:

•

biogekimyәvi
geokimiyәvi
gefiziki
geocoğrafi
geoloji

330 Landşafın geokimyasına dair tәlimin yaradıcısı:

•

A.İ.Perelman
V.V.Popov
V.V.Dobrovski
L.T.Lukaşova
V.İ.Vernadski

331 Landşafların gekimyәvi tәsnifatında әn kiçik taksrnomik vahid hasilidir?

•

dağmeşә
növ
cins
sinif

tip

332 Yer kürәsindә kәnd tәsәrrüfatına yararlı olan torpaqların sahәsi neçә mld.hektardır:

•

2.6
4.8
6.0
8.2
3.9

333 Adambaşına daha az torpaq düşәn ölkәlәr:

•

Meksika, Argentina
Çin, Yaponiya
Rusiya, Almaniya
Avstraliya, Ukrayna
Kanada, Braziliya

334 Adambaşına daha çox torpaq sahәsi düşәn ölkәlәr:

•

Norveç, Meksika
Kanada, Avstraliya
Çin, Rusiya
Yaponiya, Braziliya
Hindistan, Almaniya

335 Dünya ölkәlәrindә әhali artımının tәnzimlәnmәsi necә adlanır?

•

meqonolis
demoqrafik siyasәt
ekoloji siyasәt
geosiyasәt
urbantzasiya

336 Antropoeko sistemin mәrkәzindә duran әsas amil:

•

tәbii komponent
insan

•
tәbii zona
tәbii kompleks
tәbii şәrait

337 Bütün canlı alәm vә ondan cәmiyyәtindәki dәyişikliklәr neçә qrupa bölünür?

•

3.0
4.0
8.0
12.0
15.0

338 Abiotik amillәrin yerlәşdiyi düzgün sıranı müәyyәn edir?

•

nüvә, işıq, vulkan konusu
temperatur, işıq, rütubәt
tәbii zona növ, işıq
rütubәt, duzluluq, dağ dәrәsi işıq, tәbii komponent mantiya
işıq, tәbii komponent mantiya

339 İnsanların tәşkili ilә yaranan kompleklәr necә adlanır?

•

abisik
antropogen
iqlim qurşağı
tәbii zona
komponent

340 Canlıların mövcud mühitdә yaratdıqları cәmiyyәt necә adlanır?

•

hava sevәn
biosenoz
avtotorf
heteretrof
işıqsevәn

341 Yerin insan ağlı yaranan vә idarә olunan qatı hansıdır?

•

troposfera
noosfera
atmosfera
hidrosfera
lesosfera

342 Noosfera idarәsini ilk dәfә neçәnci ildә işlәmişdir?

•

1948.0
1927.0
1961.0
1936.0
1974.0

343 Sakit okeanda mövcud qәdim qitә necә adlanmışdır?

•

Atlantida
Mu
Asiya
Antarkidda
Afrika

344 Atlantik okeanda mövcud olmuş qәdim qitә:

•

Avstraliya
Mu
Atlantida
Afrika
Asiya

345 Ağılın mәhsulu olan sistemlәr:

•

sosial
abstrakt
geoloji
fiziki
kimyәvi

346 Daha dәyişkәn olan sistemlәri seçin:

•

abiotik
dinamik
abstrakt
sosial
tәbii

347 Dağlar, sahil zonaları, çaylar hansı sistemin tәrkibinә daxildir?

•

abstrakt
tәbii
sosial
fiziki
kimyәvi

348 Özünü bәrpa edәn sistemlәr necә adlanrı?

•

abstrakt
tәbii
kimyәvi
radial
fiziki

349 Dünya okeanda orta duzluluq neçә promilliyә bәrabәrdir?

•

0.14
0.35
0.26
0.42
0.18

350 Antropogen formalaşmağa daxil olan sahә:

•

yerin teksonik şәraiti
sәnaye obyektlәrin yaranması
axınların dәyişmәsi
planetin iqlimә tәsiri

relyefin formalaşması

351 Biosferin başlıca xüsusiyyәtlәrindәndir?1. mәrkәzlәşdirilmiş sistem; 2. qapalı sistem; 3. açıq sistem; 4.müxtәliflik; 5çoxsahәlilik 6. dövrü sistem.

•

4,5,6
1,3,4
1,3,6
2,3,5
3,4,5

352 Biosferin özünü tәnzimlәmә xüsusiyyәti adlanır?

•

döğru cavab yoxdur
homeostazm
biostazm
antrorostazm
neostazm

353 Noosfera anlayışını elmә gәtirәnlәrdir?

•

döğru cavab yoxdur
Toyer de Şarden vә Lerua
Vernandski vә Naumov
Odum vә Rulye
Nesbit vә Eburdin

354 Noosfera termini hansı mәnada işlәnilir?

•

doğru savab yoxdur
ağıl, düşüncә, idrak
yaşayış mühiti, mәskun sahәsi
hәyat tәrzi, әxlaq, mәdәniyyәt
dövranış tәrzi, mәnәviyyat

355 Biosferdә maddәlәrin dövretmәsi ayrılır?

•

doğru cavab yoxdur
qeoloji vә bioloji

•
tәbii vә antropoqen
biokimyәvi vә hidroloji
kimyәvi vә qeokimyәvi

356 Hәyat üçün istifadә olunan, biosferdә dövr edәn kimyәvi elementlәrin vә qeyriüzvü birlәşmәlәrin hәrәkәti adlanır?

•

döğru cavab yoxdur
biogen elementlәrin dövretmәsi
birlәşmәlәrin dövr etmәsi
mikroelementlәrin dövr etmәsi
geokimyәvi birlәşmәlәrin dövretmәsi

357 Biosferde maddәlәrin dövretmәsi xarakterizә olunur?

•

döğru cavab yoxdur
dövretmә surәti vә dövr vaxtı ilә
dövretmә istiqamәti vә ya azimutu ilә
dövr bucağı vә mәsafәsi ilә
dövretmә elementlәri vә birlәşmәlәri ilә

358 Biosferdә biokimyәvi dövretmә ayrılır?

•

döğrucavab yoxdur
qazşәkilli maddәlәrin dövretmәsi vә çökmә dövrü
kimyәvi vә fiziki dövretmә
mexaniki vә üzvü dövretmә
geoloji vә fiziki dövretmә

359 Ekosistemdә oksigenin dövranı әlaqәdardır?

•

doğru cavab yoxdur
fotosintez vә tәnәfüslә
kimyәvi birlәşmәlәrin xarakteri ilә
ozon vә hidrogenlә
atmosfer vә hidrosferlә

360 Hәyat üçün lazım olan enerjini almaq üçün orqanizmin üzvü maddәlәri oksidlәşәcәk CO2 vә H2O yaradır. Bu proses necә adlanır ?

•

tәnәffüs
nәfәsalma
birlәşmә
ayrılma
nәfәsvermә

361 Karbon qazının atmosferә normadan artıq atılmasısәbәb olur?

•

döğru cavab yoxdur
«parnik» efektinin yaranmasına
oksigen miqdarının azalmasına
dövretmә sisteminin pozulmasına
qlobal soyuqlaşmaya

362 Ekosistemdә azotun mәnbәyi aşağıdakılardır?

•

döğru cavab yoxdur
atmosfer vә üzvi maddәlәrin çürümәsi
hidrosfer vә bakteriyalar
litosfer vә dünya okeanı
bitki vә heyvanat alәmi

363 Biosferdә kükürd qazının (SO2) çoxluğu sәbәb olur?

•

leysan tipli yağıntılara
turş yağışlara
buludun yaranmasına
qirovun yaranmasına
dumanın әmәlә gәlmәsinә

364 Ekosistemdә fosforun әsas mәnbәyi hesab olunur?

•

torpağın humus qatı
dağ süxurları vә digәr çoküntülәr
metomorfik süxurlar
kimyәvi süxurlar
dәniz vә çay suları

365 Ekologiyanın әsas funksional vahidi adlanır?

•

populyasiya
ekosistem
ekotop
biosenoz
biosfer

366 Ekosistem anlayışını ilk dәfә kim tәklif etmişdir?

•

L.Libix
A.Tensli
K.Uatt
C.Xarçinski
Y.Odum

367 Maddәlәr vә enerji mübadilәsinin qarşılıqlı baş verdiyi, canlı alәme onların mәskunlaşdığı iühit arasında olan birgә fәaliyyәt adlanır?

•

biotik struktur
ekoloji sistem
bioqeosenologiya
coğrafi mühit
tәbii mühit

368 Ekoloqiyada elementar vahid nәdir?

•

döğru cavab yoxdur
fәrdin populyasiyasıdır
hәyat dalğasıdır
biotik birlikdir
biokütlәdir

369 Konkret әrazidә bioloji növün sәrbәst cütlәşib öz sayını tәnzim edә bilәrәk, coğrafi, ekoloji vә etoloji sәdlәr ilә birbirindәn azçox ayrılan fәrdlәr
qrupuna deyilir?

•

biogesenoz
populyasiya
biotik faktor

növ
biosenoz

370 Populyasiyanın әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir?

•

döğru cavab yoxdur
fәrdlәrin sayının dinamikası vә tәnzimlәnmә mexanizmi
uzunömürlü populyasiya olması
populyasiyanın modifikasiya olması vә ya dәyişmәsi
populyasiyanın inkişafının iqlim şәraitindәn asılılığı

371 Ekoloji sistemlәr yaranma sәbәblәrinә görә bölünür?

•

döğru cavab yoxdur
tәbii vә antropogen
süni vә mәdәni
davamlı vә dәyişkәn
uzunömürlü vә dayanıqlı

372 Әn böyük vә davamlı ekosistem?

•

coğrafi mühitdir
biosferdir
geosferdir
atmosferdir
hidrosferdir

373 Ekosistemi tәşkil edәn bloklar aşağıdakılardır?

•

doğru davab yoxdu
biosenoz vә biotop
produsent vә dayanaqlı
redusent vә dövrü
tәbii vә antropogen

374 Biogeosenoz vә ekosistemi bir birindәn fәrqlәndirәn amil?

•

döğru cavab yoxdur

•

zaman faktorudur
mәkan faktorudur
trofik faktordur
dövrü sistem faktorudur

375 Yüksәk dәrәcәdә formalaşmış ekosistemdә çoxluğu tәşkil edәn növlәr adlandırılır?

•

döğru cavab yoxdur
dominant vә edifikator
kommensalizm vә konsument
neytralizm vә dayanaqlı
strukturlu vә proporsional

376 Ekosistemdә «trofik» әlaqә adlanır?

•

döğru cavab yoxdur
eyni mәkandan yaşayış üçün istifadә әlaqәsi
yalnız bitktlәrin mәskunlaşdığı әrazi
müxtәlif mәkandan istifadә әlaqәsi
yalnız heyvan növlәrinin әlaqәsi

377 Ekosistemdә bitkilәr tәrәfindәn yaradılan trofiki (qida) sәviyyә adlanır?

•

döğru cavab yoxdur
avtotrof vә ya produsent
simbioz vә ya forik
parazitizm vә ya fabrik
rәqabәt vә ya kommensalizm

378 Ekosistemdә heyvanlar tәrәfindәn yaradılan trofiki (qida) sәviyyә adlanır ?

•

döğru cavab yoxdur
heterotrof vә ya konsument
forik vә ya parazitizm
simbioz vә ya fabrik
rәqabәt vә ya forik

379 Enerjinin bir trofiki sәviyyәdәn digәrinә qәbulu edilәn qida enerjisinin 10 % ni tәşkil edir. Bu ekologiyada necә adlandırılır?

•

әlli faiz qaydası
on faiz qaydası
bir faiz qaydası
100 faiz qaydası
iyirmi faiz qaydası

380 Ekosistemin inkişafına tәsir edәn dinamika adlanır?

•

mövsümü dinamika
istiqamәtlәnmiş dinamika
sutkalıq dinamika
dövrü dinamika
deyişekәn dinamika

381 Ekosistemin dinamiki növlәridir?

•

döğru cavab yoxdur
sutkalıq vә dövrü
sadә vә mürәkkәb
tәkrar vә dәyişkәn
istiqamәtlәnmiş vә sadә

382 Ekosistemin inkişaf dinamikası, ekosistemin vә ya biosenozun dәyişmәsi ilә nәticәlәnir ki, bu proses adlandırılır?

•

döğru cavab yoxdur
suksessiya
konsument
produsent
forik

383 Әtraf mühitdә hәr hansı bir zәrәrli maddә insana vә onun nәslinә birbaşa vә ya bilavasitә tәsir etdikdә onlarda mәnfi dәyişiklәr yaratmırsa bu
adlanır?

•

davamlı inkişaf
buraxılabilәn qatılq hәddi
ekoloji tәhlükә
ekoloji krizis
ekoloji tarazlıq

384 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr bu üsulla hesablanır:

•

Tәcrübә.
Birbaşa;
Dolayı;
Genetik;
Laboratoriya;

385 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanır:

•

Tәcrübi.
Emprik;
Dolayı;
Tropik;
İqlim;

386 Bu üsulla çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanmır:

•

Birbaşa emprik vә analitik.
Dolayı;
emprik;
birbaşa;
Analitik;

387 Tәsәrrüfata dәyәn zәrәr neçә hesablanır:

•

Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi;
Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi.
Snayeyә dәyәn zәrәr kimi;
Kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr kimi;
Nәqliyyata dәyәn zәrәr kimi;

388 Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Mәhsulun hәcmi.
Çirklәndirici maddәlәrin hәcmi;
Mәhsulun maya dәyәri;
Torpağın münbitliyi;

İqlim;

389 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn.
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Heyvandarlıq sahәsinin inkişaf sәviyyәsindәn;
Yem bazasının azalmasından;

390 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Heyvandarlıq mәhsullarının hәcmindәn.
Bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn;
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Heyvandarlıq tәsәrrüfatlarının sayından;
Mәhsulun satış qiymәtindәn;

391 Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Meşәlәrin çirklәnmә sahәsindәn.
Meşәlәrin böyümә sürәtindәn;
meşәlәrdә sanitar kәsmәdәn;
Meşәlәrdә ağacların xәstәlәnmәsindәn;
Ağacların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsindәn;

392 Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Meşәlәrdә ağacların diametrindәn.
Meşәlәrin çirklәnmә sahәsindәn;
Meşәәlәrin tәrkibindәn;
Meşәlәrin rütubәt göstәricilәrindәn;
Ağacların boyundan;

393 Torpağın dövriyyәdәn çıxmasından dәyәn zәrәr asılı deyil:

•

Mәhsulların satış qiymәtindәn.
Torpağın münbitliyindәn;

•
Hәr hektardan gәlәn gәlirdәn;
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;

394 Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Torpağın münbitliyindәn.
Çirklәnmә sahәsindәn.
Mәhsulun maya dәyәrindәn.
Әkin sahәlәrindәn.
Mәhsulun daşınma xәrcindәn.

395 Torpağın dövriyyәdәn çıxmasından dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Heyvanların mәhsuldarlığından
Hәr hektardan gәlәn gәlirdәn.
Torpağın münbitliyindәn.
Bitkilәrin növündәn.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.

396 Heyvandarlığa dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Mexanizasiyadan.
Heyvanlarda mәhsulun aşağı düşmәsindәn.
Otlaq sahәlәrindәn.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.
Әkin sahәlәrindәn.

397 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәr asılıdır:

•

Suyun kimyәvi tәrkibindәn.
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalından.
Su sәrfindәn;
Su modulundan;
Yağıntılardan;

398 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Suyun kimyәvi tәrkibi.
Çirkab suların hәjmi.
Su sәrfi.
Yağıntıların miqdarı.
Yağıntıların tәrkibi.

399 Atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәr asılıdır?

•

Havada olan tozun hәmindәn.
Havaya atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmindәn.
Havanın kimyәvi tәrkibindәn.
Havanın tәzyiqindәn.
Havanın tәrrkibindә olan su buxarlarının hәcmindәn.

400 Atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә tәsir edir:

•

Havanın tәzyiqi.
Zәrәrli maddәlәrin nisbi tәhlükә әmsalı.
Havanın kimyәvi tәrkibi.
Havada olan su buxarının hәcmi.
Havada olan tozun hәcmi.

401 Birbaşa üsulla nә hesablanır?

•

sosial ödәnişlәr
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr
iqtisadi qiymәtlәndirmә
sosial problemlәr
vergi ödәnişlәr

402 Emprik üsul nәdir?

•

iqtisadi göstәricidir
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hesablanır
әtraf mühitin mühafizә tәdbirlәri
tәbii resurs potensialıdır
ölçü vahididir

403 Çirklәnmәdәn dәyәn zәrәr hansı üsulla hesablanır?

•

tarixi,coğrafi,әnәnәvi
birbaşa,emprik,analitik
genetik,lokal,iqtisadi
statistik,riyazi
müxtәlif metodlar

404 Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrin cәmi nә demәkdir?

•

Sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi;
Tәsәrrüfat sahәlәrinә dәyәn zәrәrlәrin cәmi kimi
Snayeyә dәyәn zәrәr kimi;
Kәnd tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr kimi;
tәsәrrüfata dәyәn zәrәr

405 Çirklәndirici maddәlәrin hәcmi nәyә tәsir edir?

•

Mәhsulun hәcmi.
Çirklәnmәdәn bitkiçiliyә dәyәn zәrәrә
Mәhsulun maya dәyәri;
Torpağın münbitliyi;
İqlim;

406 Heyvandarlıqda mәhsuldarlığın aşağı düşmәsi nәdәn asılıdır?

•

Bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn.
Heyvandarlığa dәyәn zәrәrdәn
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Heyvandarlıq sahәsinin inkişaf sәviyyәsindәn;
Yem bazasının azalmasından;

407 Bitkiçiliyә dәyәn zәrәr nәdәn asılıdır?

•

Heyvandarlıq mәhsullarının hәcmindәn
mәhsuldarlığın aşaği düşmәsindәn
Heyvandarlıq sahәsindә mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;
Heyvandarlıq tәsәrrüfatlarının sayından;

Mәhsulun satış qiymәtindәn;

408 Meşәlәrin böyümә sürәti ilә müşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәr arasında hansı asılılıq var?

•

Meşәlәrin çirklәnmә sahәsindәn
asılı olmadığından
meşәlәrdә sanitar kәsmәdәn;
Meşәlәrdә ağacların xәstәlәnmәsindәn;
Ağacların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsindәn;

409 Meşәlәrin çirklәnmә sahәsi nә ilә uzlaşır?

•

Meşәlәrdә ağacların diametrindәn.
Meşә tәsәrrüfatına dәyәn zәrәrlә
Meşәәlәrin tәrkibindәn;
Meşәlәrin rütubәt göstәricilәrindәn;
Ağacların boyundan;

410 Torpağın münbitliyinin dövriyyәdәn çıxması nәdәn asılıdır?

•

Mәhsulların satış qiymәtindәn
dәyәn zәrәrdәn
Hәr hektardan gәlәn gәlirdәn;
Çirklәnәn torpağın sahәsindәn;
Mәhsuldarlığın aşağı düşmәsindәn;

411 Çirklәnmә ilә bitkiçilik arasında asılılıq nәdәn ibarәtdir?

•

Torpağın münbitliyindәn.
bitkiçiliyә dәyәn zәrәrdәn
Mәhsulun maya dәyәrindәn.
Әkin sahәlәrindәn.
Mәhsulun daşınma xәrcindәn.

412 Her hektardan gәlәn gәlirlә torpağın dövriyyәdәn çıxması arasında asılılıq nәdәn ibarәtdir?

•

Heyvanların mәhsuldarlığından
dәyәn zәrәrdәn

•
Torpağın münbitliyindәn.
Bitkilәrin növündәn.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.

413 Hansı variantda heyvandarlıq mәhsulu aşağı düşür?

•

Mexanizasiyadan.
zәrәr dәyәndә
Otlaq sahәlәrindәn.
Bitkilәrin mәhsuldarlığından.
Әkin sahәlәrindәn.

414 Su hövzәlәrindә zәhәrli maddәlәrin nisbi tәhlükәlilik әmsalı nәdәn asılıdır?

•

Suyun kimyәvi tәrkibindәn
çirklәnmәdәn dәyәn zәrәrdәn
Su sәrfindәn;
Su modulundan;
Yağıntılardan;

415 Su hövzәlәrinin çirklәnmәsindәn çirkab suların hәcmi nәdәn asılıdır?

•

Suyun kimyәvi tәrkibi.
su hövzәlәrinә dәyәn zәrәrdәn
Su sәrfi.
Yağıntıların miqdarı.
Yağıntıların tәrkibi.

416 Havaya atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi nәdәn asılıdır?

•

Havada olan tozun hәmindәn.
çirklәnmәyә dәyәn zәrәrdәn
Havanın kimyәvi tәrkibindәn.
Havanın tәzyiqindәn.
Havanın tәrrkibindә olan su buxarlarının hәcmindәn.

417 Zәrәrli maddәlәrin nisbi nisbi tәhlükә әmsalı nәyә tәsir edir?

•

Havanın tәzyiqi.
atmosferin çirklәnmәsindәn dәyәn zәrәrә
Havanın kimyәvi tәrkibi.
Havada olan su buxarının hәcmi.
Havada olan tozun hәcmi.

418 Fәal çirklәnmә zolaqları hansı ölçü ilә xarakterizә olunur?

•

20 h
50 h
10 h
2h
8h

419 Tәbii resurslar nәyә deyilir?

•

cәmiyyәtlә tәbiәti әlaqәlәndirәn amillәrdir
cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün istifadә olunan tәbii elementlәrdir
әtraf mühitin xassәlәrinin mәcmusudur
qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә zәruri olan komponentlәrdir
insanın hәyat fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir

420 Tәbii şәrait dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

tәbii resurslar bolluğu, әhalinin әmәk vәrdişi, dәnir dalğalarının enerjisi vә s.
coğrafi mövqe, iqlim, daxili sular, relyef vәs.
xammal vә enerji bazası, tәbii komponentlәr
günәş, geotermal, külәk vә s. enerjisi
aqroiqlim, rekreasiya, istifadә olunan potensial resurslar

421 İnsanların yaşaması vә hәyat fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdәn biri deyil?

•

mövcud olan tәbii resursların mәnimsәnilmәsi vә tәkrar
yer kürәsinin fırlanması
torpaqlardan sәmәrәli istifadә vә onların tәkrar istehsal dövriyyәsinә qaytarılması
su itkisini azaltmaq vә sulardan sәmәrәli istifadәyә keçmәk
respublikada mәhv olmaqda olan bitki vә heyvan növlәrinin qorunması vә artırılması

422 Müsir dövrdә tәbii şәraitin sürәtlә dәyişmәsinin qarşısını almaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

tәbii resursların istifadәsinә görә xәrclәr vә onların istifadәsindәn alınan effektә görә qiymәtlәndirilmә aparılmalıdır.
tәbii şәrait imkanlarını elmi cәhәtcә әsaslandırmaq vә tәbii müvazinәti gözlәmәk lazımdır
tәbii ehtiyatları tәsәrrüfata yararlıq cәhәtdәn qiymәtlәndirmәk lazımdır
tәbii ehtiyatların cәmlәnmәsi, keyfiyyәt tәrkibi, mәhsul hasilatına çәkilәn xәrclәr vә s. hesablanmalıdır
nәqliyyat şәraiti, әtraf mühitin mühafizәsi imkanları, xeyirli istehlak xüsusiyyәtlәri vә s. nәzәrә alınmalıdır

423 Tәbii resursların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsindә xidmәt edәn tәbii elementlәrdir
tәbii resursların qiymәtli vә xeyirli istehlak xüsusiyyәtlәrinin pulla ifadәsidir
bәşәriyyәtin sosialiqtisadi inkişafıdır
tәbii resursların müxtәlif növlәrinә olan tәlәbatdır
tәbii resursların mәnimsәnilmәsinә sәrf olunan vaxt

424 Tәbii resursların renta metodu necә aparılır?

•

tәbii reursların istifadә olunma xüsusiyyәtlәrinә görә qiymәtlәndirilir.
ayrıca tәbii resurslardan alınan effektә görә qiymәtlәndirilir
tәbii resursların istifadәsinә çәkilәn xәrclәrә görә aparılır
tәbii resursların istifadәsinә görә xәrclәr vә onların istifadәsindәn alınan xeyirә görә qiymәtlәndirilir
tәbii resursların mәnimsәnilmәsinә sәrf olunan vәsaitә görә aparılır

425 İqtisadi resurs nәyә deyilir?

•

tәbii ehtiyatlardan vә enerjidәn sәmәrәli istifadәdir.
istehsalda bir neçә dәfә şәklini dәyişmiş xammaldır
әtraf mühitin keyfiyyәt normatividir
mәhsulun vә enerjinin istehsal üsuludur
tullantıların әmәlә gәlmәsinin texniki azaldılmasıdır

426 Potensial sәrvәtlәr dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

tәkrar emaldan keçәn resurslardır
hazırda istifadә olunmayan yaxud cüzi miqdarda istifadә olunan sәrvәtlәrdir.
tәrkibi mürәkkәb olmayan, eyni tәrkibli sәrvәtlәrdir
çoxmәqsәdli istifadә xarakterinә malik ehtiyatlardır

cәmiyyәtin müәyyәn inkişaf mәrhәlәsindә insanı әmәk vә istehsal prosesinә cәlb edәn sәrvәtlәrdir

427 Torpağın bәrpası üçün tәxminәn neçә illәr lazımdır?

•

20004000 il
3001000
510 il
5080 il
150500 il

428 Tәbii ehtiyatlar anlayışının mәzmunu, әhәmiyyәti vә tәsnifatı haqqında hansı alimlәrin xüsusi tәdqiqatları vardır?

•

Reymers N.F., Zudin E.Q., Serov Q.P.
Qerasimov İ.P, Sauşkin Y.T., Mints A.M.
Brodskiy A.K., Boqolyubova C.A.
Aslanov N.Q., Bayramov Y.M.
Runov T.Q., Boekova İ.N, Nefedoza T.Q.

429 Tәbii ehtiyatların maddi tәrkibi nәdәn asılıdır?

•

tәbii komplekslәrin daxili vә әrazi әlaqәlәrindәn
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsindәn vә cәmiyyәtin tәbiәt haqqında elmi biliyindәn
tәbii varlığın istifadәsinin texniki imkanından
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin iqtisadi sәmәrәsindәn
tәbii ehtiyatların xassәlәrinin öyrәnilmә sәviyyәsindәn

430 Mintsә görә maddi istehsal ehtiyatlarına nәlәr aiddir?

•

atom enerjisi vә planetar enerji mәnbәlәri.
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan ehtiyatlar
әhalinin hәyat vasitәlәri kimi istifadә etdiyi ehtiyatlar
idman, istirahәt, müalicә vә s. istifadә olunan ehtiyatlar
bitki vә fauna ehtiyatları

431 Tәbii ehtiyatlar istifadә formasına görә neçә qrupa ayrılır?

•

6.0
2.0

•
3.0
4.0
5.0

432 Müxtәlif mәqsәdli istifadә olunan ehtiyatalrda rәqabәt xassәli hansı sahәlәri (sahәni) göstәrmәk olar?

•

ixtisaslaşdırılmış sahәlәr
әkin sahәlәrini
doğru cavab yoxdur
kommunaltәsәrrüfat sahәsini
geolojikәşfiyyat sahәlәrini

433 Torpaq әmәlәgәlmә prosesi nәdir?

•

Geoloji quruluşun vә relyef formalarının tәsiri nәticәsindә formalaşan üzvimineral kompleksdir
Zaman daxilindә süxurların, relyefin, bitki vә heyvanat alәminin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranan tәbiitarixi cisimdir
Dağ süxurlarının vә mineralların aşınmasıdır
İqlim elementlәrinin, yәni istiliyin vә rütubәtin paylanması nәticәsindә әmәlә qәlәn maddәdir
Bitki vә heyvanat alәmi qalıqlarının çürümәsindәn әmәlә gәlәn üzvimineral birlәşmәdir

434 Fiziki asınma nәdir?

•

Tәzyiq proseslәri nәticәsindә substrat әmәlә gәtirmәsidir
Süxur kütlәsinin qeyribәrabәr qızması vә soyuması nәticәsindә öz bütövlüyünü itirәn xırdalanma prosesidir
Yer qabığını tәşkil edәn süxurların әmәlә gәlmә şәraitidir
Süxurların ilkin yarandığı mühitdә termodinamik bir prosesdir
Yüksәk tәzyiq nәticәsindә әmәlә gәlmiş süxurları tәşkil edәn mineral birlәşmәlәr kompleksidir

435 Kimyәvi aşınma nәyә deyilir?

•

Hidrogen ionlarının tәsirindәn yaranan qalıqların birlәşmәsidir
Әsasәn su, karbon qazı vә oksigenin tәsiri nәticәsindә mineralların kimyәvi tәrkibinin dәyişmәsidir
Kimyәvi aşınma süxurların vә mineralların yeni birlәşmәlәr әmәlә gәtirmәsidir
Yeni mineralların temperatur rejiminә tәsir göstәrәn amildir
Suya karbon qazının daxil olduğu halda yaranan turş mühitdir

436 Ana süxurun torpağa çevrilmәsi üçün әsas şәrt nәdәn ibarәtdir ?

•

Ali bitkilәrin vә bәzi fotosintezә sәbәb olan bakteriyaların tәsirindәn
Torpaq sәthinә tökülmüş vә anatomik quruluşunu itirmiş bitki qalıqlarından
Süxurların bioloji aşınmasından
Meşә döşәyinin aşınmasından
Parçalanmaya mәruz qalmış üzvimineral birlәşmәlәrdәn

437 Humus nәdir?

•

Әsasәn azot vә hidrogen ionlarından ibarәt birlәşmәdir
Üzvi maddәlәrin mürәkkәb kompleksidir
İlkin üzvi qalıqların kütlәsidir
İlkin üzvi qalıqların çevrilmәsinin aralıq mәhsullarıdır
Qәlәvi mәhlullu suda tez hәll olan maddәdir

438 Torpağın kimyәvi tәrkibin hansı alimlәr öyrәnmişlәr ?

•

Dokuçayev, Sibirsev
Fersman, Vinoqradov
Dokuçayev, Tyurin
Aleksandrova, Kononova
N.Әliyev, Q.Mәmmәdov

439 Torpaqda karbonun vә azotun toplanması hansı amillә bağlıdır?

•

Oksidlәşmәkorbonlaşma prosesi ilә
Bitki vә mikroorqanizimlәrin fәaliyyәti ilә
Süxurların aşınması ilә
İqlim amili ilә
Torpağın mütlәq yaşı ilә

440 Torpaq әmәlәgәtirәn süxurlar tәrkibindәki qәlәvi metalların vә әsasların miqdarına görә hansı süxurlara bölünür?

•

çökmә vә qәlәvi
maqmatik vә çökmә
metqomrfik vә çökmә
maqmatik vә metomorfik
karbonaflı vә qәlәvi

441 Torpağın bәrk fazasını hansı minerallar tәşkil edir?

•

ilkin vә törәmә
maqmatik vә çökmә
maqmatik
metomorfik
törәmә

442 Torpağın maye fazasının bitki üçün әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

kation tәrkibinin dәyişmәsindәn
mikroorqanizmlәrin minerallaşmasından
üzvi birlәşmәlәrlә qidalanmasından
mineral maddalәrdә qidalanmasından
anion tәrkibinin dәyişmәsindәn

443 Torpaq әmәlәqәlmә prosesindә iştirak edәn elyüvial çöküntülәr hansı çöküntülәrdir?

•

Qum vә xırda hissәciklәrә çevrilәn vә nәql edilәn hissәciklәr
әmәlә gәldiklәri yerdә qalan çöküntülәrdir
nisbәtәn kiçik hissәciklәrdir, dağların yamaclarında toplanırlar
sel suları ilә aparılan daşlıçay, çınqıllımineral şәklindә olan çöküntülәr
su axarı ilә nәql edilәn vә çayların, kanalların hövzәlirindә toplanan

444 Torpaq nәdir?

•

torpaq mineral maddәdir
torpaq, torpaq әmәlәgәtirәn amillәrin birgә vә qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә yaranan cisimdir
bitki yetişәn yerin üst sәthidir
bitki vә heyvanat alәmi, insanlar vә bütün canlıların yaşayış mәskәnidir
hәyat üçün vacib amildir

445 Bioloji aşınmanın yaranmasına sәbәb olan amillәr hansılardır?

•

Fulvoturşulara bәnzәr turşu ifraz edәn ilkin minerallar
Mikroorqanizmlәrin fәaliyyәti ilә bağlı nitifikasiya prosesi
Tәbiәtdә qәlәn abiotik proseslәr
Biotik proseslәr

Antropogen amillәr

446 Azәrbaycanın quru subtropik iqlimә malik olan rayonlarında aşınmanın hansı tipi inkişaf etmişdir

•

laterit aşınma tipi
siallit aşınma tipi
allit aşınma tipi
ferralit aşınma tipi
boreal aşınma tipi

447 Torpağın udma qabiliyyәti hansı proseslәrlә bağlıdır?

•

torpaq mәhlulu ilә
dispersliyi vә kalloid halı ilә
torpağın sülb hissәsi ilә
torpağın maye fazası ilә
torpağın qaz tәrkibi ilә

448 Torpaq kalloidlәrinin tәrkibi nәdәn ibarәtdir?

•

Sudan
Dispers sistemlәrdәn
Minerallardan
Üzvi maddәlәrdәn

449 Şoran torpaqlar hansı torpaqlara deyilir?

•

Duzların maksimum 2 metrdәn dәrindә yerlәşmәsinә
Duzların maksimum miqdarının üstdәki qatında toplanmasına
Duzların maksimum torpaq profilinin orta hissәsindә toplanmasına
Duzların torpağın aerasiya zonasında toplanmasına
Duzların torpağın 1 metrdәn dәrinlikdә yerlәşdiyi halına

450 Әsas genetik torpaq tipii olaraq Abşeronda әn çox hansı torpaqlar yayılmışdır?

•

bozçәmәn torpaqlar
boz torpaqlar
qonur torpaqlar

çәmәn torpaqlar
çәmәnboz torpaqlar

451 Bozqonur torpaqların әmәlә gәlmәsindә әsas hansı süxurlar iştirak edir?

•

dәniz mәnşәli süxurlar
duzlu süxurlar
maqmatik süxurlr
metomorfik süxurlar
çokmә süxurlar

452 Әsasәn qәdim vә müasir allüvial çöküntülәr üzәrindә hansı torpaqlar әmәlә gәlir?

•

çәmәn torpaqlar
boz torpaqlar
bozqonur torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
sarı torpaqlar

453 Bozqonur torpaqların әn geniş yayılmış әrazisini qeyd et

•

Qaraqum sәhrası
Xәzәrsahili düzәnlik
Turan ovalığı
Qızılqum sәhrası
KürAraz ovalığı

454 Bozqonur sәhra torpaqlarının sәrbәst genetik tip kimi kim tәrәfindәn ayrılmışdır?

•

Sibirtsev
Rozanov
Gerasimov
Salayev
Volobuyev

455 «Takir» nәdir?

•

sәth sularının yerindә әmәlә gәlәn relyef formasıdır

•

sәhrada, digәr torpaqlarda kompleks şәkildә yayılan hamar vә bәrk sәthdir
süxurdur
xüsusi torpaq әmәlә gәtirәn elementdir
kiçik hissәlәrdәn ibarәt parçalardır

456 Takırlar әsasәn hansı әyalәtlәrdә yayılmışdır?

•

buzlaq göl formalarda
sәhrada axan çayların vadilәrindә
dağlıq әrazilәrdә
dağ әtәklәrindә
delüvialprolüvial sәth axınlarında

457 Azәrbaycanda takır torpaqlar varmı, әgәr varsa hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

Kiçik Qafqazın әtәklәrindә
Cәnub –şәrqi Şirvanda
BöyükQafqazın әtәklәrindә
KürAraz ovalığında
Naxçıvanın Araz boyu düzәnliyindә

458 Boz torpaqın mәnşәyini vә morfoloji әlamәtlәrinin öyrәnilmәsi hansı alimә mәxsusdur?

•

Volobuyevә
Gerasimova
Nenstruyevә
Salayevә
Rozanova

459 Palıdvәlәs qarşıqlı kserofit meşәlәrin altında әsasәn hansı torpaq tipii әmәlә gәlir?

•

podzol torpaqlar
qәhvәyi torpaqlar
bozqәhvәyi torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
sarı torpaqlar

460 Meşә torpaqların bozqırlaşmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

avtomorf torpaq әmәlәgәlmә şәraiti
rütubәt çatışmamazlığı
karbonatların ynynlınası
meşәlәrin seyrәklәşmәsi
üzvi maddәnin azlığı

461 Qırmızı torpaqların genezisi haqqında ilk tәdqiqatlar hansı alimin adı ilә bağlıdır?

•

Kovalyovun
Sabaşvili
V.V.Dokuçayev
Daraseliyanın
Vilyamski

462 Sarı torpaqlarda genetik qatların daha aydın müşahidә olunmasına tәsir edәn proses nәdir ?

•

üzvi aşınma
podzollaşma
karbonlaşma
hidroliz
kaolinlәşmә

463 Azrbaycanda sarı torpaqlar әsasәn hansı vilayәtdә yayılmışdır ?

•

KürAraz ovalığı
Lәnkәran ovalığı
Naxçıvan MR
Böyük Qafqazın şimalşәrqi
Kiçik Qafqazın cәnubu

464 Yay otlaqları kimi istifadә edilәn vә әn çox eroziya prosesinin intensiv inkişafı müşahidә edilәn rayonlar hansılardır?

•

Gәncә, Qazax, Ağstafa, Goranboy
Quba,Gәdәbәy, Daşkәsәn, Şәki
Yevlax, Ağdaş, Göyçay, kürdamir
Massallı, Lәnkәran, Yardımlı, Lerik

465 Әsasәn orta vә qismәn şiddәtli yuyulmuş torpaqlarda eroziya prosesinin qarşısını almaq mәqsәdilә hansı mübarizә tәdbirlәri görülür?

•

mineral gübrәlәr verilmәlidir
növbәli әkinlәrdә dәnli bitkilәrә üstünlük verilir
torpaqqoruyucu alçaq boylu ağaclar әkilmәlidir
yalnız biçәnәklәr kimi istifadә olunmalıdır
ümumiyyәtlә әkin işlәri aparılmamalıdır

466 Respublikamızda әsasәn sәthi axınların nizamlanması yolu ilә eroziyanın qarşısının alınması vә mәhsuldarlığın artırılması üçün hansı әkinçilik
sistemi tәtbiq edilir?

•

aqrotexniki tәdbirlәr sistemi
konturmeliorativ әkinçilik sistemi
mühәndisbioloji sistem
suötürücü vә susaxlayıcı sistem
hidrotexniki qurğular sistemi

467 Materiklәrin birinci torpaq xәritәsi kim tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

V.Q.Kozanov
V.V.Dokuçayev
L.İ.Praslov
İ.P.Ğerasimov
Ç.E.Kelloq

468 Arktika әrazisinin torpaqlarından hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olun bilәr?

•

balıqçelığın inkişafı mәqsәdilә
ovçuluq vә qoruq mәqsәdilә
әkinçilik üçün
heyvandarlığın inkişafı üçün
sәnaye müәsisәlәrinin inkişafı üçün

469 Azәrbaycan torpaqlarının çirklәnmәsindә neft mәhsullrı ilә yanaşı hansı ağır metallar vasitәsilә çirklәnmә yüksәk dәrәcәdәdir ?

•

çuqun, düralüminium, qurğuşun
qurğuşun, kadmiy, sink, mis
dәmir,manqan, volfram, civә
qızıl, alüminium, miss, qalay
fenol, azot,sink, gümüş

470 Әn çox aşınma eroziyasına mәruz qalmış torpaq sahәlәri Azәrbaycanın hansı әrazilәrindә müşahidә olunur?

•

Qarabağ maili düzәnliyinin suvarılan әrazilәrindә
Naxçıvanın otlaq vә yüksәk dağlıq sahәlәrindә
Lәnkәranın düzәnlik vә dәnizsahili әrazilәrindә
Әsasәn dağlıq әrazilәrin dәmyә әkinçiliyi sahәlәrindә
KürAraz ovalığının irriqasiya tәsәrrufatı sahәlәrindә

471 Azәrbaycanın dağlıq әrazilәrinin tәsәrrüfat sәhәtdәn әn çox mәnimsәnilәn torpaqları haradadır?

•

Böyük Qafqazın cәnubu vә yüksәk dağlığı
Böyük Qafqazın şimalşәrqi, dağәtәyi vә alçaq dağlığı
Talış dağlarının orta dağlığı vә dağәtәyi әrazilәri
Kürboyu düzәnliklәr vә Lәngәbiz tirәsi
Kiçik Qafqazın orta vә yüksәk dağlığı

472 Abşeron yarımadasında hansı әrazilәrin radiasiya fonu çoxdur vә radiasiyasının normadan yüksәk olmasına әsas sәbәb nәdir?

•

Hövsan, Türkan, Nardaran, Zirәkәnd tәsәrrüfatı
Sabunçu,Ramana, Balaxanı, Qalaneft mәdәnlәri
Suraxanı, Mәrdәkan, Binәqәditikinti materialları
Bibiheybәt, Bilgәh,Sәnqaçalyollubromlu sular
Qarabağ, Qobustan, SahilQaradağ sement zavodu

473 Şirvan şәhәrindә әtraf әrazilәrin çirklәnmәsini sürәtlәndirәn vә kәnd tәsәrrüfatına ciddi ziyan vuran әsas sәnaye sahәsi hansıdır ?

•

qara vә әlvan metallurgiya
«Şirvanneft» neftqazçıxarma idarәsi
Kükürdlü mazut yanacağından istifadә edilәn DRES
inşaat materialları kombinatı
mineral gübrәlәr istehsalı

474 Dağlıq ekosistemlәrdә antropogen tәsirlәrin yaratdıqları әsas ekoloji problemlәr hansılardır ?

•

Sәnaye әhәmiyyәtli olan heyvanların, xüsusilә mәmәlilәrin sayının artırılması
tәbii ekosistemlәrin şumlanmış sahәlәri, otlaqlar, tәkrar meşәliklәr vә antropogenlәşmәsi
Kәnd әhalisinin işsizlik problemi ilә әlaqәdar olaraq şәhәrlәrә axın etmәsi
Qış otlaqlarının lәğv edilmәsi vә fermer tәsәrrüfatlarının azaldılması

SESnın inşası onların tam gücü ilә istifadә edilmәsi

475 Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә әn çox sinirәsәb, qandamar, әqli çatmamazlıqlar kimi xәstәliklәrin yaranmasına şәrait yaradan
kimyәvi maddәlәr hansılardır?

•

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun
maqnezium, hidrogensubfid, karbon qazı
helium qazı, dәmir oksidlәri vә natriumxlor
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar

476 Azәrbaycan әrazisindә әn çox kimyәvi gübrәlәrdәn, pestisidlәrdәn vә defoliantlardan hansı әrazilәrdә istifadә edilir?

•

Qarabağ maili düzәnliyindә
KürAraz ovalığında
SamurDәvәçi ovalığında
Naxçıvan MKda
Lәnkәran düzәnliyindә

477 Dağlıq әrazilәrdә ot bitkilәrinin qruplaşması, torpağın qalınlığı vә biotik komponentlәrin mәhsuldarlığı hansı amillәrdәn asılıdır?

•

yamacları tәşkil edәn süxurların litoloji tәrkibindәn
әrazinin relyef vә mikroiqlim xüsusiyyәtlәrindәn
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin düzgün yerlәşdirilmәsindәn
qar örtüyünün qalın olması vә buzlaqlaşmasından
buzlaq ekzarasiyası vә akkumlyasiyasının intensivliyindәn

478 Әn nazik nә zәif strukturlu torpaq qatı hansı lanşaft qurşağını әhatә edir?

•

meşәçöl
dağçәmәn
dağmeşә
yarımsәhra
çölçәmәn

479 Dağmeşә zonasının sәrhәdlәrinin arasındakı mәsafәnin qısalmasına vә bu әrazilәrdә torpaq eroziyasının yaranmasına sәbәb nәdir ?

•

süxurların fiziki aşınması

•

antropogen tәsirlәr
tәbii amillәr
texnogen amillәr
denidasiya proseslәri

480 Yüksәk dağmeşә zonasında әsas meşә әmәlә gәtirәn ağac növlәri hansılardır?

•

saqqızağacı vә şam
vәlәs vә şәrq palıdı
ardıc vә fısdıq
dәmirağac vә küknar
qızılağac vә qovaq

481 Halhazırda hәr il sahәsi genişlәnәrәk yararlı torpaqları mәhv edәn sәhralar hansılardır?

•

Viktoriә, Atakama, Qızılqum
Atakama, Tar, Böyük Sәhra
Qızılqum, Qobi, Viktoriya
Namibiya, Qaraqum, TәklәMәkan
Hibson, RubәçlXali, Kaklaxari

482 Neftlә çirklәnmiş torpaqlarda mikroelementlәrin miqdarının aşağı düşmәsinә sәbәb nәdir ?

•

lay sularının sәviyyәsinin qalxması
ağır metalların miqdarının artması
dәrin quyuların şazılması
torpaqların dәrin qatlarında kimyәvi elementlәrin yığılması
neftli sahәlәrdә radioaktiv elementlәrin çoxluğu

483 Meşә örtüyünün vә digәr bitki formasiyalarının formalaşdığdığı bitki örtüyünün sıradan çıxmasına nәticәdә növün arealında parçalanmaların
yaran6asına sәbәb nәdir?

•

kütlәvi otarılmanın olması
sel hadisәsi, dağ uçqunu, sürüşmә
yeraltı tәkanların baş vermәsi
fәlakәtli meşә yanğınları
yüksәk temperatur vә quraqlığın baş vermәsi

484 Sel, daşqın vә sürüşmә hadisәlәrinin әn çox tәsi göstәrdiyi dağlıq torpaq sahәlәri hansı regionun payına düşür ?

•

Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Dәrәlәyәz silsilәsi
Talış dağları
Zәngәzur silsilәsi

485 Bataqlıqlaqun torpaq sahәlәri әn çox respublikanın hansı әrazilәrindә yayılmışdır ?

•

CәnubŞәrqi Qafqazın şәrqindә
KürAraz ovalığının Xәzәrsahili hissәlәrindә
Böyük Qafqazın cәnubşәrqi
Naxçıvanın orta dağlığında
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә

486 Әn әlverişli dәmyә әkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir?

•

yarımsәhralara
meşә sahәlәrinә
sәhralara
buzlaqlara
quru çöllәrә

487 Әhalinin artım sәviyyәsini nәzәrә alaraq, әkin sahәlәrinin genişlәndiilmәsi hansı ekoloji problemlәrә gәtirib çıxarır?

•

okeanların süni şәkildә qurudulmasına
tropik meşәlәrin sürәtlә qırılmasına
irriqasiya landşaftlarının genişlәnmәsinә
eroziya vә denudasiya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hallarının intensivlәşmәsinә

488 Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә şәhәrlәrin әrazisi hansı torpaqların hesabına genişlәndirilir ?

•

qurudulmuş bataqlıqlar
şumlanmış torpaq sahәlәri
faydalı qazıntı çıxarılan әrazilәr
qurudulmuş göl çalaları

dağlıq әrazilәrin torpaqları

489 Üzümçülük vә pambıqçılıüq rayonlarında әkin sahәlәri әn çox hansı maddәlәrlә çirklәnir?

•

azot oksilәri ilә
pestisid vә defoliantla
tәbii gübrәlәrlә
intensiv suvarma ilә
karbon dörd oksidlә

490 Ağac, kol vә ot bitkilәrinin istifadә etmәklә torpaqların vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ metod vasitәsi ilә aparılır?

•

texniki meliorasiya
fitomeliorasiya
kimyәvi meliorasiya
hidrotexniki
bioloji meliorasiya

491 Sәhra vә yarımsәhralarda torpaqların şorlaşmasının vә bataqlıqlaşmasının sәbәblәri nәdir?

•

biçәnәklәrin olması
suvarma әkinçiliyi
dәmyә әkinçiliyi
otarılma sahәlәri
dağmәdәn sәnayesi

492 Kimyәvi meliorasiya zamanı hansı tәdbirlәr görülür?

•

torpaqların yenidәn bәrpa olunması
әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi
ot bitkilәrindәn istifadә etmәklә
mühәndis işlәri aparmaqla
rekreasiya tәdbirlәrinin görülmәsi

493 Torpaq sahәlәrinin neftlә çirklәnmәsi vә ekoloji tarazlığının pozulması prosesi necә adlanır?

•

radioaktiv çirklәnmә
texnogen çirklәnmә

•
kimyәvi çirklәnmә
antropogen çirklәnmә
biogen çirklәnmә

494 Abşeron yarımadasında әn az radioaktivlik müşahidә olunan әrazilәr hansılardır?

•

Qala, Sabunçu
Nardaran, Mәrdәkan
Ramana, Balaxanı
Suraxanı, Bilgәh
Binәqәdi, Bibiheybәt

495 Abşeron yarımadasının6 әn çox çirklәnmiş hissәsi haradır?

•

bütün sahil zolağı
cәnub hissәsi
şimal hissәsi
şimalqәrb hissәsi
şimalşәrq hissәsi

496 Orta dağmeşә qurşağında meşәsizlәşdirilmiş әrazilәrdә intensiv әkin çiliyin inkişaf etdirilmәsi hansı prosesi güclәndirir?

•

korroziya
eroziya
defilyasiya
abraziya
akkumlyasiya

497 Neft vә neft tullantıları ilә çirklәnmiş torpaqların rekultivasiyası hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

aqrotexniki
texniki vә bioloji
kimyәvi vә bioloji
meliorativ vә texniki
irriqasiya

498 Neft istismarı qurtardıqdan sonra әrazidәn buruqların, beton әsasların tәmizlәnmәsi hansı rekultivasiya üsulu ilә yerinә yetirilir?

•

aqrotexniki
texniki
meliorativ
kimyәvi
biolojt

499 Bioloji rekultivasiyada ilkin mәrhәlә olaraq hansı tәdbirlәr görülür?

•

tullantı qalıqlarından tәmizlәnmәlidir
mineral vә yerli gübrәlәr verilmәlidir
sahәlәr suvarılmalıdır
dәnli bitkilәr әkinmәlidir
morfoloji diaqnostika edilmәlidir

500 Azәrbaycanda torpaq örtüyündәn mәhrum olan әrazilәr hansılardır ?

•

alp, subnival vә nival buzlaqlar
yarımsәhralar vә quru çollәr
bataqlıq, antropogen göllәr vә neft çalaları
sürüşmә,ufantı, palçıq vulkanı brekçilәri
orta dağlıq vә örüş sahәlәri

501 Yüksәkliyә qalxdıqcak torpaqların dәyismәsinә sәbәb nәdir?

•

günәş radiasiyasının azalması
istiliyi vә rütubәtin dәyişmәsi
bitki örtüyünün seyrәklәşmәsi
heyvandarlığın inkişafı
palıq meşәlәrinin sahәsinin azalması

502 Azәrbaycan torpaqlarının birinci tәsnifatını verә nalim kim olmuşdur?

•

A.N.Rozanov
S.A.Zaxarov
M.Ә.Salayev
V.R.Volobuyev
B.Ә.Budaqov

503 Yuyulmuş dağ qara torpaqlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

Abşeron yarımadasının cәnubunda
Şamaxı yaylasında, Qudyalçay vә Qusarçayın orta axırlarında, Kiçik Qafqazda
Kür çayının ota axınlarında, GәncәQazaxda
Qarabağ düzündә, Abşeron yarımadasının cәnubunda
Böyük Qafqazın şimal rayonlarında, Lәnkәran düzәnliyindә

504 Qәhvәyi dağmeşә torpaqlarında eroziy vә denudasiya proseslәrinin yaranmasına әsas sәbәb nәdir?

•

biçәnәk kimi istifadә olunması
meşәlәrin qırılması
torpaqların şumlanması
yalnız taxıl әkilmәsi
heyvandarlığın inkişafı

505 Qәhvәyi dağmeşә torpaqları Azәrbaycanın әsasәn hansı yüksәklik sahәlәrindә yayılmışdır?

•

lp çәmәnliklәrindә
alçaq vә ortadağlıqda
dağәtәyi düzәnliklәrdә
subalp çәmәnliklәrdә
yüksәk dağlıqda

506 Qәhvәyi torpaqlardan әn çox hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istifadә olunun?

•

quşçulıq tәsәrrüfatında
dәmyә әkinçiliyindә
heyvandarlıqda
biçәnәklәr kimi
suvarma әkinçiliyindә

507 Dik dağ yamaclarında eroziya vә sürüşmә hadicәlәrinin qarşısının alınması üçün hansı tәdbirlәr görülür?

•

rekultivasiya
terrislaşdırma
irriqasiya
meliorasiya

betonlaşdırma

508 Qonur meşә torpaqlarından nә üçün kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilinir?

•

şoranlaşmış sahәlәr olduğuna görә
sıxmeşә örtüyü altında olduğına görә
eroziyaya mәruz qaldığınak görә
dik yamaclarda yayıldığına görә
humus miqdarının azlığına görә

509 Dağәtәyi bozqәhvәyi torpaqlardan әsasәn hansı әkinçilik sahәsi inkişaf etdirilir?

•

tәrәvәzçilik
üzümçülük
taxılçılıq
pambıqçılıq
çayçılıq

510 Azәrbaycanın dağmeşә qonur torpaqlarında әsasәn hansı meşә ağacları yayılmışdır?

•

yabanı alma vә palıd
fısdaq vә vәlәs
palıd vә qarağac
tozağacı vә fısdıq
şam vә ardıc

511 Azәrbaycanda qurşaq tәşkil etmәyib, ayrıayrıü massivlәr şәklindә yayılan torpaq tipii hansıdır?

•

bozqonur torpaqları
dağqara torpaqları
şoran torpaqlar
şabalıdı torpaqlar
dağqlnur torpaqları

512 Dağqara torpaqlar әn çox Böyük vә Kiçik Qafqaz torpaq vilayәtlәrinin hansı zonalarında yayılmışdır?

•

bataqlıqlaşmış
bozqır vә meşәbozqır

•
podzol vә yarımsәhra
sәhra vә şorlaşmış
bozqır vә dağәtәyi

513 Meşә altından çıxmış, bәrkimiş dağqara torpaqlar necә adlanır?

•

sıhralaşmış
bozqırlaşmış
podzollaşmış
bataqlıqlaşmış
soranlaşmış

514 Dağqara torpaqlarda yetişdirilәn әsas kәndtәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır?

•

qarğıdal, limon, çay
taxıl, üzüm, kartof
kәtan, qazangülü, pambıq
çay, zәfәran, çәltik
tәrәvәz, bostan bitkilәri

515 Dәmyә әkinçiliyindә istifadә olunan qara torpaqların eroziyaya uğramasının әsas sәbәbi nәdir?

•

düyüçülüyün inkişafı
intensiv şumlama prosesi
fasilәsiz taxılçılığın inkişafı
kartofçuluğun inkişafı
intensiv suvarılmanın aparılması

516 Azәrbaycanda qara torpaqların hansı yarımtiplәri mövcuddur?

•

dağmeşәqonur, podzolqleyli
yuyulmuş, adi, karbonatlı, kiplәşmiş
çimlikarbonatlı, çәmәnbataqlıq
sodalı, tipik, açıq, bozumtul
çәmәnboz, ibtidai, podzollu

517 Azәrbaycanda dağ qara torpaqların yayıldığı әrazilәrin relyefi necәdir?

•

karbonatlı suxurlar üzә çıxan yamakclardır
az maili qәdim düzәlmә sәthlәridir
mailliyi çox olan dağ yamaclarıdır
yarımsәhra iqlimә malik düzәnliklәrdir
vulkanik yaylalardan ibarәtdir

518 Sarı torpaqların әsas yayıldığı әrazilәr hansılardır?

•

Naxçıvanın ortadağlığı vә Arazboyu düzәnliklәr
Lәnkәran ovalığı vә Talış dağlarının әtәklәri
Böyük Qafqazın şimalşәrqi vә SamurDәvәçi ovalığı
Kür çayının su bazarı vә Şirvan düzü
Kiçik Qafqazın şimalşәrqi vә Qarabağ yaylası

519 Qәhvәyi dağmeşә torpaqlarında eroziy vә denudasiya proseslәrinin yaranmasına әsas sәbәb nәdir?

•

biçәnәk kimi istifadә olunması
meşәlәrin qırılması
torpaqların şumlanması
yalnız taxıl әkilmәsi
heyvandarlığın inkişafı

520 Qәhvәyi dağmeşә torpaqları Azәrbaycanın әsasәn hansı yüksәklik sahәlәrindә yayılmışdır?

•

lp çәmәnliklәrindә
alçaq vә ortadağlıqda
dağәtәyi düzәnliklәrdә
subalp çәmәnliklәrdә
yüksәk dağlıqda

521 Qәhvәyi torpaqlardan әn çox hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istifadә olunun?

•

quşçulıq tәsәrrüfatında
dәmyә әkinçiliyindә
heyvandarlıqda
biçәnәklәr kimi
suvarma әkinçiliyindә

522 Dik dağ yamaclarında eroziya vә sürüşmә hadicәlәrinin qarşısının alınması üçün hansı tәdbirlәr görülür?

•

rekultivasiya
terrislaşdırma
irriqasiya
meliorasiya
betonlaşdırma

523 Qonur meşә torpaqlarından nә üçün kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilinir?

•

şoranlaşmış sahәlәr olduğuna görә
sıxmeşә örtüyü altında olduğına görә
eroziyaya mәruz qaldığınak görә
dik yamaclarda yayıldığına görә
humus miqdarının azlığına görә

524 Dağәtәyi bozqәhvәyi torpaqlardan әsasәn hansı әkinçilik sahәsi inkişaf etdirilir?

•

tәrәvәzçilik
üzümçülük
taxılçılıq
pambıqçılıq
çayçılıq

525 Azәrbaycanın dağmeşә qonur torpaqlarında әsasәn hansı meşә ağacları yayılmışdır?

•

yabanı alma vә palıd
fısdaq vә vәlәs
palıd vә qarağac
tozağacı vә fısdıq
şam vә ardıc

526 Azәrbaycanda qurşaq tәşkil etmәyib, ayrıayrıü massivlәr şәklindә yayılan torpaq tipii hansıdır?

•

bozqonur torpaqları
dağqara torpaqları
şoran torpaqlar
şabalıdı torpaqlar

dağqlnur torpaqları

527 Dağqara torpaqlar әn çox Böyük vә Kiçik Qafqaz torpaq vilayәtlәrinin hansı zonalarında yayılmışdır?

•

bataqlıqlaşmış
bozqır vә meşәbozqır
podzol vә yarımsәhra
sәhra vә şorlaşmış
bozqır vә dağәtәyi

528 Meşә altından çıxmış, bәrkimiş dağqara torpaqlar necә adlanır?

•

sıhralaşmış
bozqırlaşmış
podzollaşmış
bataqlıqlaşmış
soranlaşmış

529 Dağqara torpaqlarda yetişdirilәn әsas kәndtәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır?

•

qarğıdal, limon, çay
taxıl, üzüm, kartof
kәtan, qazangülü, pambıq
çay, zәfәran, çәltik
tәrәvәz, bostan bitkilәri

530 Dәmyә әkinçiliyindә istifadә olunan qara torpaqların eroziyaya uğramasının әsas sәbәbi nәdir?

•

şoran torpaqlar
intensiv şumlama prosesi
fasilәsiz taxılçılığın inkişafı
kartofçuluğun inkişafı
intensiv suvarılmanın aparılması

531 Azәrbaycanda qara torpaqların hansı yarımtiplәri mövcuddur?

•

dağmeşәqonur, podzolqleyli
yuyulmuş, adi, karbonatlı, kiplәşmiş

•
çimlikarbonatlı, çәmәnbataqlıq
sodalı, tipik, açıq, bozumtul
çәmәnboz, ibtidai, podzollu

532 Azәrbaycanda dağ qara torpaqların yayıldığı әrazilәrin relyefi necәdir?

•

karbonatlı suxurlar üzә çıxan yamakclardır
az maili qәdim düzәlmә sәthlәridir
mailliyi çox olan dağ yamaclarıdır
yarımsәhra iqlimә malik düzәnliklәrdir
vulkanik yaylalardan ibarәtdir

533 Sarı torpaqların әsas yayıldığı әrazilәr hansılardır?

•

Naxçıvanın ortadağlığı vә Arazboyu düzәnliklәr
Lәnkәran ovalığı vә Talış dağlarının әtәklәri
Böyük Qafqazın şimalşәrqi vә SamurDәvәçi ovalığı
Kür çayının su bazarı vә Şirvan düzü
Kiçik Qafqazın şimalşәrqi vә Qarabağ yaylası

534 Halhazırda neft mәhsulları ilә çirklәnmiş torpaqlarında rekultivasiya aparılmış әrazilәr hansılardır?

•

Naftalan, Zәyәm, Mexmana
Bülbülә, Ramana, Qaradağ
Siyәzәn, Şabran, Xızı
Mәrdәkan, Zirә, Pirәküşkül
İmişli, Muradxanlı, Carlı

535 Çirklәnmiş torpaqlarda rekultivasiya işlәri aparılan zamani lk görülәn tәdbirlәr hansılardır?

•

neftlә çirklәnmiş sahәlәrә başqa әrazilәrdәn gәtirilmiş torpağın tökülmәsi
әrazinin metal qurğu vә tullantılardan tәmizlәnmәsi
әraziyә ağac vә kol bitkilәrinin әkilmәsi
әraziyә kimyәvi vә mineral gübrәlәrin verilmәsi
torpağın üst qatının tәzyiqli su vasitәsi ilә yuyulması

536 Abşeron torpaqların çirklәnmәsindә neft mәhsulları ilә yanaşı hansı tullantılar iştirak edir?

•

mәişәt vә bәrk tullantılar vasitәsi ilә
metallurgiya, elektrotexnika vә başqa sәnaye tullantıları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tullantıları
fermer ( heyvandarlıq) tәsәrrüfatının tullantıları
kimyәvi vә mineral gübrәlәrin vasitәsi ilә

537 Azәrbaycan әrazisindә ağır metallarla çirklәnәn torpaqlar әsasәn hansı regiondadır?

•

ŞәkiZaqatala
Abşeron
GәncәQazax
LәnkәranAstara
Naxçıvan MK

538 Dağmәdәn sәnayesinin bir çox sahәlәrindә baş verәn әsas hansı problemlәr әtraf mühiti korlayır vә torpaq fondunu azaldır?

•

yataqlarda kәşfiyyat işlәrinin aparılması
çox qiymәtli xammal itkisinin baş vermәsi
qazma işlәrinin fasilәsiz aparılması
yükdaşıma zamanı ağır texnikanın hәrәkәti
istehsal zamanı istifadә edilәn texniki suların әtraf әrazilәrә axıdılması

539 Sәnaye şәhәrlәrindә bәrk tullantıları xәzәrsizlәşdirmәk mәqsәdilә hansı tәdbirlәr görülmәlidir?

•

torpaqlar yalnız sanitarmüdafiә zonalarına ayrılmalıdır
utilizasiya zavodları tikilmәlidir
rekultivasiya prosesi güclәndirilmәlidi
yalnız meliorativ tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir
quyulara yığılaraq başdırılmalıdır

540 Atmosfer havasına vә torpaq sahәlәrinә atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә fәrqlәnәn şәhәrlәr hansılardır?

•

Mingәçevir, Yevlax, Zaqatala, şabran
Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Gәncә , Mingәçevir
Lәnkәran, İmişli, Gәdәbәy, Sumqayıt
Gәncә, Şәki, Qusar, Xaçmaz, Ağdaş
Bakı, Naxçıvan, Daşkәsәn, Ağcabәdi

541 Respublikanın sәnaye şәhәrlәrindә müәsisәlәrin atdıqları tullantıların qarşısını almaq üçün hansı tәdbirlәr görulür?

•

müәsisәlәr istәdiklәri qәdәr tullantı atmağa qadirdirlәr
xüsusi dövlәt müәsisәlәri tәrәfindәn monitorinqlәr aparılır
müәsisәlәrin daxilindә xüsusi ölçmә cihazları yerlәşdirilir
şәhәrdәn kәnar әrazilәrә yığılaraq yandırılır
Xәzәr dәnizinin dәrinliklәrinә atılır

542 Landşaft sözü hansı xarici dildәn tәrcümәdә ölkә vә torpaq haqqında elm demkdir?

•

rus
alman
ingilis
fransız
latın

543 Landşaft haqqında tәlimin yaradıcıları kimlәr olmuşdur?

•

S.P.Krasennikov, İ.B.Lamark, N.A.Severov vә b.
V.V.Dokuçayev, Q,N.Visotskiy, L.S.Berq vә b.
E.Zyüs, E.Hekkel, F.İ.Rupxert vә b.
C.Xarper, M.Biqon, C.M.Anderson vә b.
Ç.Adams, İ.P.Gerasimov, T.Miller vә b.

544 Yer kürәsindә zonal әlamәtlәrә malik vә ekvatordan doğru dәyişәn tәbii komponentlәr hansılardır?

•

meşәlәr, düzәnliklәr, göllәr
torpaq, bitki örtüyü,canlı orqanizmlәr
dağlıq әrazilәr,çaylar, göllәr
dәnizlәr vә sәhralar, çöllәr
bitki örtüyü,yarğanlar, qobular

545 Hәr hansı әrazinin özünәmәxsus eynicinsli sahәsi olub, eyni ekoloji rejimlә sәciyyәlәnәn kompleks hansıdır?

•

geosistem
fasiya
mәrz
coğrafi mühit

coğrafi sfera

546 Mikrokomplekslәrin vә mürәkkәb mezokomplekslәrin birlәşmәsindәn yaranan sahәlәr necә adlanır?

•

bataqlıq
mәrz
dağlıq sistemlәri
fasiya
şoranlıqlar

547 Yerin coğrafi tәbәqәsinin inkişafında hansı enerji mәnbәlәri iştirak edir?

•

qabarma vә çәkilmә
daxili vә xarici enerji
Günәşin şüa enerjisi
radioaktiv elementlәrinin enerjisi
nüvә enerjisi

548 Coğrafi tәbәqәnin dörd sferadan tәşkil olunduğunu göstәrәn ilk alim kim olmuşdur?

•

R.İ.Abolin
P.İ.Brounov
V.V.Dokuçayev
A.A.Qriqoryev
İ.M.Zabelin

549 Coğrafi tәbәqәnin yuxarı sәrhәddi atmosferin hansı tәbәqәsindәn götürülür?

•

mezosferdәn
trosferin aşağı hissәsindә
termosferdәn
tropopauzadan
stratosferdәn

550 Canlı vә cansız maddәlәrin qarşılıqlı tәsiri zamanı yaranan sistemlәr hansılardır?

•

mürәkkәb sistemlәr
sadә coğrafi sistemlәr

•
geosistemlәr
akval sistemlәr
struktur sistemlәr

551 Landşaft sferası nәdir?

•

biosferdә müşahidә edilәn kompleks
quruda vә okeanda müşahidә olunan komplekslәr
atmosferdә müşahidә edilәn komplekslәr
litosfer vә atmosferdә olan komplekslәr
yalnız okeanlarda olan kompleks

552 Sualtı landşaft sferasının diqәr sferalardan fәrqi nәdir?

•

temperatur vә duzluluğun teztez dәyişmәsi
bioloji kütlәnin azlığı, yüksәk duzluluq,işığın olmaması
üfiqi differensiasiyanın güclü olması
canlı arqanizlәrin sıxlığı
su axınlarının sürәtli hәrәkәti

553 Tәbii kompenentlәr sistemi arasında yaranan әlaqә neçә adlanır?

•

coğrafi mühit
geosistem
erigeosfera
tәbii әrazi kompleksi
landşaft sperası

554 Әtraf mühitlә azad surәtdә maddә vә enerji mübadilәsi aparan açıq tipli bütov tәbii varlıq hansıdır ?

•

coğrafi mühit
tәbii әrazi komplekslәri
üfiqi struktur
şaquli struktur
tәbii әrazi komplekslәri

555 Әtraf mühitlә azad surәtdә maddә vә enerji mübadilәsi aparan açıq tipli bütov tәbii varlıq hansıdır ?

•

coğrafi mühit
tәbii әrazi komplekslәri
üfiqi struktur
şaquli struktur
tәbii әrazi komplekslәri

556 Landşaftın dәyişmәsindә müşahidә edilәn hadisәlәri sәciyyәlәndirәn anlayış necә adlanır ?

•

landşaftın şaquli strukturu
landaşaftın dinamikası
landaşaftın tәkamülü
landşaft proqonozu
landşaftın üfiqi strukturu

557 Coqrafi sistemdә nisbәtәn sabit varlıq olub, tәbii rejimlәrin birliyini yaradanhәrәkәt forması hansıdır?

•

tәnzimlәyici
sabitlәşdirici
dәyişdirici
tәkamül
intensiv

558 Kompleks hadisәlәrin zaman etibarı ilә tәkrar
lanması necә adlanır ?

•

proqnoz
ritmika
tәkamül
dinamika
tsikl

559 Eyni vaxtda baş verәn ritmlәr neçә adlanır?

•

dinamik
dövrü
tsiklik
tәkrar
kompleks

560 Orta rәqәmlәrlә sәciyyәlәnәn ritm müddәtlәri hansıdır ?

•

tәkrarlanan
tsikl
dövrü
dinamik
dәyişkәn

561 Qobu vә yarğan yamaclarında inkişaf edәn çöl komplekslәri hansı landşaft vahidinә aid edilir ?

•

mikrelyef
mәzr
fasiya
tәk
mezorelyef

562 Relyefin qabarıq formalarına aid edilәn fasiya tipi hansıdır?

•

azonal
elyuvial
superakval
subakval
zonal

563 Yeraltı suların sәviyyәsinin sәthә yaxın olan fasiya tipi necә adlanır ?

•

zonal
superakval
subakval
elyuvial
azonal

564 Fasiyaların su ilә dolmuş mәnfi relyef formalarındа әmәlә qәlәn tipii hansıdır?

•

zonal
subakval
Iatrazo nal
delynvial

elynvial

565 Landşaftın meydana qәlmәsinә vә müasir dinamik vәziyyәtinin yaranmasına sәbәb olan proseslәrin cәmi necә adlanır?

•

landşaftın ritmikası
landşaftın qenezisi
landşaftın dinamikası
tәkamülü
landşaftın proqnozu

566 İnkişafı qabaqcadan aydinlaşdırma tәmayülü nәdir ?

•

genezis
proqnozlaşdırma
dinamika
tәkamül
ritmika

567 İqlimlә ayrılmaz surәtdә baglı olan landşaft zonallığı hansıdır ?

•

intrazonal
enlik
üfüqi
şaquli
hündürlük

568 Ayrıayrı landşaft zonası daxilindә inkişaf edәn vә hәmin zonanın iqlimekoloji şәraiti ilә o qәdәr dә әlaqәdar olmayan TӘK hansıdır?

•

kserofit
intrazonal
azonal
zonal
hidromorf

569 L.S.Berq landşaftları hansı hissәlәrә bölürdü?

•

tәkrarlanan vә ritmik
tәbii vә mәdәni

•
sadә vә mürrәkәb
zonal vә azonal
introzonal vә üfüqi

570 İlk landşaft xәritәsini yaradan alimlәr:

•

P.Semyonov, A.Humbolt
B.Ploınov, R.Abolin
V.Dokuçayev, L.S.Berq
S.Kalensnik, L.Ramnski
A.İsaçenko, Q.Visoskiy

571 Kür çayının geniş subasarında su altında qalmış münbit torpaqların tәsәrrüfat dövriyyәsidәn çıxarılmasına sәbәb nәdir?

•

batqlıqlar
su anbarları
su kanallrı
kollektorlar
su kәmәrlәri

572 Landşaft tiplәrinin formalaşmasında әsas rol oynayan amillәr hansılardır?

•

torpaq
relyef vә iqlim
iqlim
dağlıq әrazilәr
düzәnlik әrazilәr

573 İrriqasiya landşaftları hansılardır?

•

әkinçiliyә yararlı
suvarılan
duzlardan tәmizlәnәn
bәrpa olunan
meşә sahәsi salınan

574 Halhazırda Azәrbaycanın ümumi meşә ehtiyyatının 49%i hansı reqioonun payına düşür?

•

Zәnqәzur
CәnubŞәrqi Qafqaz
kiçik Qafkaz
böyük Qafqazın cәnubu
Talış dağları

575 İntrazonal landşaftlar hansılardır?

•

Suayırıcı silsilә, Pirqulu meşәlәri.
Kürboyu meşәlәr, Yalama meşәlәri
Talış dağları, Lәnkәran ovalığı
Qobustan çöllәri, Qarabağ düzü
Şollar düzü, Naxçıvanın orta dağları

576 İntrazonal landşaftların yaranma sәbәblәri hansılardır?

•

Yarımsәhra iqlimi, çay suları
Çay suları.Yeraltı suların sәthә yaxınlığı.
Quraq iqlim, dağlıq relyef
Bol yağıntı, yüksәk rütübәt.
Çöl iqlimi,yeraltı sular.

577 Subnivalnival landşaft kompleksi Azәrbaycanın hansı әrazilәrindә mövcuddur?

•

Zәnqәzur, Böyük Qafqaz, Gömürgöy
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Zәnqәzur
Böyük Qafqaz, kiçik Qafqaz, Talış dağları
Kiçik Qafqaz, Murovdağ, Dәrәlәyәz
Talış dağları, Şahdağ, Lәnqәbiz

578 Dәmyә әkinçiliyinin әn çox yayıldığı qurşaqlar hansılardır?

•

Yalnız mülayim qurşaq
subtropik vә mülayim qurşaqların sәrhәddi boyu
tropik sәhralar boyunca
subarktik vә mülayim qurlaqların sәrhәddi boyu
subekvatorial qurşağın bütün sahәlәrindә

579 Düzәnlikdәn fәrqli olaraq, dağlıq әrazilәrdә Әn çox әkilәn kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri hansılardır?

•

bostan bitkilәri
arpa vә kartof
pambıq vә taxıl
qarğıdalı vә çәltik
çәltik vә günәbaxan

580 Şumlanma zamanı landşaftın әsas hansı indikatorları dәyişikliyә uğrayır?

•

hidroqrafik şәbәkә
bitki örtüyu vә heyvanat alәmi
torpaq vә onun tiplәri
landşaft növ vә yarımnövlәri
iqlim ünsürlәri

581 Әn әlverişli dәmyә әkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı әrazilәrә uyğun gәlir?

•

yarımsәhralara
meşә sahәlәrinә
sәhralara
buzlaqlara
quru çöllәrә

582 Dünyada әhalinin artım sәviyyәsini nәzәrә alaraq, әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi hansı ekoloji problemlәrә gәtirib çıxarır?

•

okeanların süni şәkildә qurudulmasına
tropik meşәlәrin sürәtlә qurulmasına
mrriqasiya landşaftlarının genişlәnmәsinә
eroziya vә denidasiya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hallarının intensivlәşmәsinә

583 Kәnd tәsәrrüfatına kәskin ziyan vuran gәmiricilәrin artmasına sәbәb nәdir ?

•

suvarma әkinçiliyinin inkişafı
geniş sahәlәrin şumlanması
meşәlәrin qırılması
yamac eroziyalarının çoxalması

yeraltı suların sәviyyәsinin qalxması

584 Hansı qurşaq daxilindә suvarılan rayonlarda mәhsuldarlıq dәmyә әkinçilik rayonlarına nisbәtәn çox yüksәkdir?

•

ekvatorial
mülayim
tropik
subekvatorial
subtropik

585 Antropogenterras komplekslәrinin formalaşdığı zonalar hansılardır?

•

alçaq dağlıq
yüksәk vә orta dağlıq
arid düzәnliklәr
yarımsәhra vә quru çöl
düzәn meşәlәri

586 Hidromorf landşaftlar necә yaranır?

•

otlaqçöl landşaftları sahәsindә
yeraltı suların tәsiri ilә ifrat rütubәtlәnmә nәticәsindә
hündür dağlıq әrazilәrin dik yamaclarında
şoranlıqların geniş yayıldığı әrazilәrdә
dagmeşә landşaftlarının yayıldığı sahәlәrdә

587 Ayrıayrı landşaft zonası daxilindә inkişaf edәn hidromorf landşaftlar, nә üçün hәmin zonanın iqlimekoloji şәraitindәn asılı deyil ?

•

düzәn әrazilәrin üstünlüyünә görә
әsasәn yeraltı, göl vә çay sularının sәthә yaxınlığına görә
dağlıq әrazilәrin üstünlüyünә görә
yamaclarda baş verәn eroziyadenudasyon proseslәrә görә
ariddenudasyon proseslәrin intensivliyinә görә

588 Morfogenetik xüsusiyyәtlәrinә görә hidromorf landşaftlar hansı komplekslәr kimi xarakterizә edilir?

•

superakval
intrazonal

•
kserofit
elyuvial
subakval

589 Bataqlılaqun tәbii komplekslәri әn çox respblikanın hansı әrazilәrindә yayılmışdır?

•

CәnubŞәrqi Qafqazın şәrqindә
KürAraz ovalığının Xәzәrsahili hissәlәrindә
Böyük Qafqazın cәnubşәrqi
Naxçıvanın orta dağlığında
Kiçik Qafqazın şimalşәrqindә

590 Pestisidlәrin miqdarına görә әn kritik ekoloji vәziyyәt hansı rayonlarda müşahidә olunur?

•

Kiçik Qafqaz
KürAraz ovalığı
Böyük Qafqaz
Talış dağları
Naxçıvan MR

591 Hәr bir ritmik dәyişkәnlikdәn sonra әvvәlki vәziyyәtinә qayıdarkәn müşahidә edilәn “әyintilәr” yığılaraq landşaftda hansı xüsusiyyәtlәri
dәyişdirir ?

•

landşaftın sferlәr arası mәsafәsini
landşaftın strukturunu vә inkişafını
landşaftın tiplәrini vә yarımtiplәrini
landşaftın növ vә siniflәrini
landşaftın genezisini

592 Landşaftlar üçün tipik olan vәziyyәti, rejimi vә komponentlәr arasındakı әlaqәni saxlama fәaliyyәti necә adlanır?

•

davamlılıq
özözünü tәnzimlәmә
tәkrarlanma
sabitlәşdirmә
dәyişdirmә

593 Fәsli vә ya illik tsiklların әmәlә gәlmәsinin әsas sәbәblәri hansı tәbiәt hadisәlәridir?

•

seysmik qurşaqlarda yaranan fәallıq
Yerin Günәşә görә vәziyyәti vә yer oxunun mailliyi
Yerdәki illik yağıntıların miqdarının dәyişmәsi
sәhraların әsasәn tropiklәrdә geniş yayılması
yerdәki vulkanların vaxtaşırı püskürmәsi

594 Rütubәtin paylanması, bitki örtüyü vә heyvanat alәminin O2 vә C2 qazını udması vә xaric etmәsi proseslәri ritmikanın hansı tsiklına aiddir?

•

bir illik
sutkalıq
fәsli
çoxillik
dövrü

595 Sutkalıq vә fәsli fazaların davamlılığı vә dәyişkәnliyi hansı tәbiәt hadisәsindәn asılıdır?

•

planetlәrin cazibә qüvvәsi
günәş fәallığının inkişafından
vulkanların püskürmәsi
tavaların hәrәkәti
sel vә daşqınlar

596 Tәrkibinә daxil olan daha aşağı sәviyyәli taksonomik vahidlәrin vә landşaft elementlәrinin birlәşmәsi hansı quruluşu yaradır ?

•

introzonal yarımtiplәri
landşaftın üfiqi strukturunu
landşaftın azonal quruluşunu
landşaftın şaquli strukturunu
mәrz vahidlәrini

597 Mütәrәqqi dәyişkәnliklәrlә müşayәt olunan vә landşaftın strukturlarının ardıcıl olaraq biri digәrini әvәz etmәsi prosesi necә adlanır ?

•

landşaft sperası
landşaftın tәkamülu
landşaftın genezisi
landşaftın dinamikası
coğrafi mühit

598 Hansı landşaftlar bu vә ya digәr dәrәcәdәn olan geosistemlәrin dәyişmәsi zamanı özünün әvvәlki vәziyyәtin sabit saxlayan әlamәtlәrin cәminә
aiddir?

•

üfüqi landşaftlar
invariant landşaftlar
dinamiki landşaftlar
zonal landşaftlar
dәyişәn landşaftlar

599 İnvariant komplekslәrin әvәz olunması hansı proseslәr nәticәsindә baş verir?

•

Ozon qatının naziklәnmәsi
tәbii vә antropogen tәsirlәr
kosmik şüaların tәsiri
günәşlә baş verәn partlayışların tәsiri
yeraltı tәkanların tәsiri

600 Landşaftın tәnәzzülü nә zaman baş verir?

•

yüksәk dәrәcәli tәbii әrazi komplekslәrin tәkamülü nәticәsindә
fәlakәtli tәbii vә texnogen proseslәr nәticәsindә
innariant geosistemlәrin inkişafı nәticәsindә
landşaftların dinamiki dәyişikliyi nәticәsindә
xarici vә daxili amillәrin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә

601 Uzun müddәtli proqnozlar hansı prinsiplәrә әsaslanmalıdır?

•

texnoloji amillәrә
tarixi inkişafa
strukturdinamik şәrvә
funksional modelә
fәsillәrin dәyişmәsinә

602 Landşaftın dinamikasının tәhlilinә әsaslanan proqnozlaşma müddәti hansıdır ?

•

Әn yüksәk müddәtli
qısa müddәtli
uzun müddәtli

orta müddәtli
yüksәk müddәtli

603 Aşağıdakılardan hansı A.Q.İsaçenkonun verdiyi proqnozlaşma metodudur?

•

hidrotexniki metod
ekstrapolyasiya metodu
texnoloji metod
litoloji metod
induksiya metodu

604 Xәzәr dәnizi sahilinin yarımsәhra landşaftından başlayaraq yüksәk dağlığın subnival qurşağına kimi yayılan landşaft strukturu hansı region
daxilindәdir?

•

Orta Araz
Böyük Qafqaz
Talış dağları
KürAraz ovalığı
Kiçik Qafqaz

605 Yüksәklik qurşaqlarının eninin üfiqi zonallıqdan az olmasının әsas sәbәbi nәdir ?

•

düzәnlikdә rütubәtlә yağıntının miqdarının mütәnasibliyi gec dәyişir
dağlarda istiklә rütubәtin miqdarının mütanasibliyi tez dәyişir
dağlarda yüksәkliyә qalxdıqca temperatur artır
düzәnlikdә yağıntıların miqdarı çoxdur
dağlarda düzәnliyә nisbәtәn meşә landşaftları üstünlük tәşkil edir

606 Dağlıq әrazilәrdә sәthin qızması vә nәmlәnmә dәrәcәsinә görә bitki formasiyasının dәyişmәsinә sәbәb nәdir?

•

Qara torpaqların geniş yayılması
yamacların ekspozisiyası
dağların hündur olması
sıldırım qayalıqların olması
bitkilәrin növlәri

607 Meşә örtüyünün vә digәr bitki formasiyalarının formalaşdırdığı bitki örtüyünün sıradan çıxmasına, nәticәdә növün arealında parçalanmaların
yaranmasına sәbәb nәdir?

•

kütlәvi darılmanın olması
sel hadisәsi, dağ uçqunu, sürüşmә
yeraltı tәkanların baş vermәsi
fәlakәtli meşә yanğınları
yüksәk temperatur vә quraqlığın baş vermәsi

608 Sel, daşqın vә süruşmә hadisәlәrinin Әn çox tәsir göstәrdiyi dağlıq lanşaftları hansı regionun payına düşür?

•

Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Dәrәlәyәz silsilәsi
Talış dağları
Zәngәzur silsilәsi

609 Xrom elementinin çatışmaması insan orqanizmindә hansı xәstәliklәrin yaranmasına sәbәb olur ?

•

yoluxucu xәstәliklәrә
qan vә ürәkdamar xәstәliklәrinә
sümük vә diş xәstәliklәrinә
qalxanvari vәzin xәstәliklәrinә
qan azlığı vә böyrәk çatmamazlığı

610 Ümumilikdә tәnәffüz orqanlarının, әsәbsinir sisteminin vә mәdәbağırsaq xәstәliklәrinin artmasında hansı elementlәrin çatışmaması böyük rol
oynayır?

•

radioaktiv elementlәr
mikroelementlәr
kimyәvi elementlәr
tәsirsiz qazlar
sanitargigiyenik göstәricilәr

611 Neftlә çirklәnmiş torpaqlarda mikroelementlәrin miqdarının aşağı düşmәsinә sәbәb nәdir?

•

lay sularının6 sәviyyәsinin qalxması
ağır metalların miqdarının artması
dәrin quyuların qazılması
torpaqların dәrin qatlarında kimyәvi elementlәrin yığılması
neftli sahәlәrdә radioaktiv elementlәrin çoxluğu

612 Neftlә çox çirklәnmiş yerlәrdә Әn çox hansı xәstәliklәr müşahidә edilir?

•

ürәk çatmamazlığı, hәzm orqanları xәstәliklәri
endokrin, qan dövranı, allergik xәstәliklәr
qan azlığı, şiş xәstәliklәri
әqli çatmamazlıq, genetik xәstәliklәr
burunbogaz vә dammar xәstәliklәri

613 Azәrbaycan әrazisindә sәhralaşma vә çöllәşmә proseslәrin sürәtlәnmәsindә hansı antropogen (texnogen) amillәrin rolu çoxdur?

•

DDT vә digәr pestisidlәrdәn istifadә edilmәsi
sәmәrәsiz tәsәrrüfat fәaliyyәti
yeni qәsәbәlәrin salınması, yolların çәkilmәsi
süni yağışların yağdırılması
pambıq tarlalarının sahәsinin azaldılması

614 Azәrbaycan әrazisindә Böyük Qafqazın orta vә yüksәk dağlıq hissәsindә әsasәn hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri nkişaf etmişdir?

•

intensiv suvarma әkinçiliyi
heyvandarlıq vә dәmyә әkinçiliyi
bostançılıq tәsәrrüfatı
bağçılıq vә suvarma әkinçiliyi
köçürmә otlaq maldarlığı

615 Dövrlәr әrzindә bir sıra landşaft tiplәrinin, yarımtiplәrinin vә onun külli miqdarda morfoloji hissәlәrinin tamamilә mәhv olmasına sәbәb nә
olmuşdur ?

•

heç biri
buz örtüyünün altında qalması vә dәniz transqressiyaları
kütlәvi quraqlığın yayılması vә sәhralaşma
yer qabığının qalxması, tektonik proseslәr
daxili qüvvәlәrin fәallığı, vulkanizm prosesi

616 Landşaftın müasir strukturunu tәyin edәn, relikt vә endemik elementlәri özündә birlәşdirәn landşaft elementlәri necә adlanır?

•

torpaq elementlәri
konservativ elementlәr
biosenoz elementlәr

buzlaq elementlәr
hidroqrafik elementlәr

617 Mütәrәqqi elementlәr hansı landşaft proseslәrindә iştirak edir?

•

hidroqrafik şәbәkәnin yaranmasında
landşaftın dinamikliyindә
landşaftın inkişafında
biosenozların yayılmasında
torpaq tiplәrinin formalaşmasında

618 Landşaft proqnozlaşmasının әn vacib sahәlәrindәn hansı, bu proses zamanı mütlәq nәzәrә alınmalıdır?

•

tәbii әrazi komplekslәrinin yerlәşmәsi
әrazi kompleklәrinin qonşuluq әlaqәsi
landşaftların hündürlük strukturu
landşaftların dinamiki dәyişiklәri
landşaftların üfüqi zonallığı

619 İnsan fәaliyyәtinin tәsiri altında meşәdә gedәn dәyişiklielәrin fәrqli cәhәtlәrindәn biri vә әsası hansı dәyişikliyi yaradır?

•

meşәdәki maddәlәr vә enerji mübadilәsinin normallaşması
biogeosenozun kәskin vә kütlәvi dәyişmәsi
geoloji özülün vә suxurların dәyişmәsi
meşәdә yayda yüksәk, qışda isә mәnfi temperaturun hakim olması
meşәlәrin iqtisadi cәhәtdәn qiymәtinin yuxarı qalxması

620 Qәdim tәkrar meşәlәr vә insanlar tәrәfindәn toxunulmamış ilkin meşәlәr harada qorunub saxlanılmışdır?

•

Afrika vә Asiyanın ekvatorial meşәlәri
tropik meşәlәr vә Amazon çay hövzәsi
Tayqa vә Volqa çayı boyunca
Avropanın әsas dağlıq hissәlәri
Cәnubi Amerikanın orta dağlıq әrazilәri

621 Meşә tәssәrrüfatında quru iqlim şәraitindә inkişaf edәn arid meşәlәr әsasәn hansı әrazilәri әhatә edir?

•

Eyr gölü әtrafı vә LaPlata ovalığında

•

Aralıq dәnizi tipli vә tropik әrazilәrdә
Orta Asiyada vә Hind –Qanq çayları hövzәlәrindә
mülayim enliyi subtropiklә sәrhәddindә
Appalaç dağlarının әtәyindә vә Böyük düzәnlikdә

622 Dağ mәdәn işlәri sahәsindә yeni yaranmış formalar hansılardır?

•

süruşmә vә uçqun sahәlәri, çay yatağının istiqamәtinin dәyişdirilmәsi
karyerlәr, şaxtalar, çökәkliklәr, tikinti ilә әlaqәdar olaraq sәthdә planlaşma işlәri.
karyerlәrdәn çıxarılan materialların yayılması, müxtәlif tipli fasiyalar
әkin sahәlәri, böyük fermer tәsәrrüfatları
süni göl çuxurları, otarılma sahәlәri vә yeni salınmış yollar.

623 Dağmәdәn işlәri zamanı yaranan ovuntu, sәrinti materialları, şaxtalardan çıxarılan materialların sәthdә yayılması bu prosesin hansı qrupuna
aiddir?

•

rekultivasiya olunan formalar
akkumlyatıv formalar
karyer formaları
yeni yaranmış formalar
antropogen formalar

624 Yeni yaranmış vә akkumlyativ dağmәdәn formalarının yayıldığı rayonlarda hansı tәbii proseslәr yaranır?

•

müxtәlif bitki formasiyalarının yaranması
denudasiya, yuyulma vә eroziya
sürüşmә, sel vә daşqınlar
yeni tektonik proseslәrin aktivlәşmәsi
deflyasiya, abraziya vә aşınta

625 Rekultivasiya üçün tәcrübәdәn keçirilmiş vә sınanmış etibarlı metodlardan әn әlverişlisi hansıdır ?

•

coğrafi indikasiya metodu
landşaftekoloji metod
fenoloj aknalogiya metodu
biolojitexnologen metod
texniki metod

626 Xüsusilә böyük şәhәrlәr tәbii landşaft kompekslәrinә vә onun morfoloji vahidlәrinә necә tәsir göstәrir?

•

atmosferdә hava kütlәlәrinin hәrәkәti vә sirkulyasiyası tamamilә pozulur
mikroiqlimi, yeraltı vә yerüstü süların fiziki xüsusiyyәtini vә kimyәvi tәrkibini dәyişir
mehә sahәlәri genişlәnir, çay vә gölsularından daha sәmәrәli formada istifadә edilir
hündür mәrtәbәli binalar yalnız şәhәr әtrafında tikilir vә kiçik fasiyalar toxunulmaz qalır
torpaqların dәrinlik strukturu dәyişmәk qalır vә humus qatı qalınlaşır

627 Bütün dünyada xüsusilә dә inkişaf etmiş ölkәlәrdә rekreasiya torpaqları әhatә etdiyi әraziyә görә hansı sahәlәrdәn sonra gәlir?

•

sәnaye müәsisәlәri, neft quyularından sonra
kәnd tәsәrrüfatı vә meşә torpaqlarından sonra üçüncu yeri tutur
sәhra, yarımsәhra vә dağ meşәlәrindәn sonra
şәrq yarımkürәsindә yerlәşәn ölkәlәrdә birinci sıradadır
oflaq sahәlәri,seliteb landşaftlar vә sәhralardan sonra

628 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә aşağıda göstәrilmiş sahәlәrin hansından daha çox gәlir әldә edilir ?

•

dәniçilik nәqliyyatından
rekreasiyaturizm sahәsindә
kәnd tәsәrrüfatından
meşә әrazilәrindәn
metallurgiya sәnayesindәn

629 Atmosfer havası ilә bәrabәr, bitki yarpaqlarını zәdәlәyәrәk, әvvәlcә gümüşü vә ya mis rәnginә salıb, sonra isә tәmamilә mәhv edәn proses necә
adlanır?

•

Dinamiki proseslәr
Fotokimyәvi duman
Radiaktiv şüalanma
Biogeokimyәvi proses
Ekocoğrafi dәyişiklik

630 Әtraf mühitә kәskin tәsir edәn vә nәqliyyatda istifadә edilәn benzin yanacağının tәrkibindәki hansı maddә çox tәhlükәlidir ?

•

hidrogen flüorid
etil mayesi
azot oksidlәri

ammonium
kadmium

631 İqtisadi sәhәtdәn sәmәrәli olan vә daha keyfiyyәtli benzin almaq üçün, tәrkibindә hansı element yüksәk faizli olmalıdır ?

•

matil spirti
oktan әdәdli
ammonium
etil mayesi
benzpiren

632 Hazırda Bakı buxtasında әn çox müşahidә olunan zәrәrli maddәlәr hansılardır ?

•

xlor üzvlü pestisidlәr
neft mәhsulları, fenol
dәmir birlәşmәlәri, benzol
toliol, manqan oksidi
qurğuşun, fenol

633 Tәbii landşaft tipi olan fasiyanın mәrzdәn fәrqi nәdәdir ?

•

mәrz daha kiçik landşaft tipi olub, yalnız azonal strukturlarda özünü biruzә verir
faziya daha kiçik landşaft tipi olub, mәrzin tәrkibinә daxildir
faziya tәbii әrazi komplekslәrin, mәrx isә tәbii komponentlәrә aiddir
mәrz yalnız dağlıq landşaftlarda, faziya isә yalnız düzәnlik landşaftlarında formalaşır
hәr ikisi biofil elementlәrә aiddir

634 Azәrbaycan әrazisindә bataqlıq landşaftları әsasәn hansı sahәlәrdә formalaşmışdır?

•

QanıxӘyriçay vadisi, Qonaqkәnd әrazisi
Kürboyu düzәnliklәr vә Xәzәrin cәnub sahilindә
Lәnkәran, ovalığı AcınohurCeyrançöl
Qarabağ maili düzәnliyi, Zaqatala qoruğu
Şahdağ milli parki, KürAraz ovalığı

635 Hansı coğrafi sfera bütünlüklә coğrafı tәbәqәyә daxil olur?

•

ekzosfer

•

hidrosfer
atmosfer
litosfer
mezosper

636 GәncәQazax iqtisadi rayonunun hәm atmosfer, hәm dә landşaftәrazi komplekslirinin çirklәnmәsindә әsas rol oynayan sәnaye müәsisәsi hansıdır
?

•

Energetika sәnayesi
Alüminiumoksidi istehsalat birliyi
Maşınqayırma zavodu
Dәmir emalı kombinatı
Yağpiy kombinatı

637 Şirvan şәhәrindә әtraf әrazilәrin cirklәnmәsini sürәtlәndirәn vә kәnd tәsәrrüfatına ciddi ziyan vuran әsas sәnaye sahәsi hansıdır?

•

qara vә әlvan metallurgiya
Şirvanneft” neftqarçıxarma idarәsi
küküpdli mazut yanacağından istifadә edilәn DRES
inşaat materialları kombinatı
mineral dübrәlәr istehsalı

638 Abşeron yarımadasının hansı sahәlәrindә radiasiya fonu çoxdur vә radiasiyanın normadan yüksәk olmasına әsas sәbәb nәdir?

•

Çiçәk, Albalı, Nardaran, Zirәkәnd tәsәrrüfatı
Sabunçu, Ramana, Balaxanı, Qalaneft mәdәnlәri
Suraxanı, Mәrdәkan, Binәqәditikinti materialları
Bibiheybәt, Bilgәh, Sәnqaçalyodlubromlu sular
Qarabağ, Qobustan, SahilQarabağ sement zavodu

639 Radioaktiv tullantıları zәrәrsizlәşdirmәk üçun istifadә edilәn quyular hansı maddәlәrdәn hazırlanır ?

•

dәmir vә alüminiumun qarışığından
1,5 metr qalınlıqda betondan
sintetik kaiçukdan
xüsüsi mişar daşından
bentonit gillәrdәn

640 Azәrbaycanın dağlıq әrazilәrinin tәsәrrüfat cәhәtdәn әn çox mәnimsәnilәn hissәsi haradadır?

•

Böyük Qafqazın cәnubu vә yüksәk dağlığı
Böyük Qafqazın şimalşәrqi, dağәtәyi vә alçaq dağlığı
Talış dağlarının orta dağlığı vә dağәtәyi әrazilәri
Kürboyu düzәnliklәr vә Lәngәbiz tirәsi
Kiçik Qafqazın orta vә yüksәk dağlığı

641 Abşeron yarımadası әrazisindә massivlәrin bәzilәri çox tәhlükәli tәbii obyektlәr yaxınlığında salınır.Bu obyektlәr hansılardır?

•

Quraqarid zonalardaQobustan kәndi
Palçıq vulkanlarının әtәklәrindәKeyrәki vә Zigilpiri
Dәniz sahilindәMәrdәkan vә Nardaran
Sәnaye müәsisәsi yaxınlığındaSanqaçal vә Qaradağ
Sürüsmә zonalarındaZiğ vә sahil qәsәbәlәrindә

642 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindә başlandığı vә Gürcüstan Respublikası sәrhәddindә bitdiyi mәntәqәlә hansılardır
?

•

Bakı limanıBalakәn rayonu
Sәngәçal terminalıAğstafa rayonu
Әlәt qәsәbәsiQazax rayonu
Qarabağ rayonuQax rayonu
Bayıl qәsәbәsiZagatala rayonu

643 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Azәrbaycan әrazisindә keçdiyi rayonların iqlimekoloji xüsusiyyәtlәri, o cümlәdәn landşaftları necә
dәyişir?

•

boru kәmәrinin keçdiyi bütün әrazilәr dağmeşә vә dağçәmәn landşaftlarıdır
әsasәn әhatә etdiyi әrazinin 90 %i duruçöl vә yarımsәhra landşaftlarıdır
әsasәn dağәtәyi vә meşәçәmәn landşaftlarıdır
başlanğıc mәntәqәdә yarımsәhra, son mәntәqәdә isә meşәçöl landşaftları yayılvb
başlanğıc mәntәqәdә quruçöl, son mәntәqәdә isә rütubәtli meşәçәmәn landşaft tipi

644 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Abşeron rayonundan keçәn hissәsinin landşaftları әsasәn hansı tiplәrә aiddir ?

•

xüsusilә şoranlaşmış quru subtropik landşaft yarımtipi
bozqonur torpaqların üstünlük tәşkil etdiyi quru çöl vә yarımsәhra landşaft tipi

•

әsasәn bozqonur torpaqlar formalaşan sәhra tipi
orta dәrәcәli parçalanmış ön dağlaq landşaft tipi
çox hissәdә xәzәr sahili rütubәtli iqlim tipi

645 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin keçdiyi әsas böyük tәbii әrazi elementlәri hansılardır?

•

Qobustan alçaqdağlığı, Şirvan düzü, QanıxӘyriçay vadisi
Abşeron yarımadası, KürAraz ovalığı,GәncәQazax maili düzәnliyi
Xәzәrsahili düzәnlik, Muğan düzü, Qarabağ maili düzәnliyi
Abşeron yarımadası, Şirvan düzü, Qarasu çökәkliyi
Әlәt tirәsi, KürAraz ovalığı, AsınohurCeyrançöl alçaqdağlığı

646 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin Abşeron yarımadası әrazisindәn keçdiyi sahәlәr ekoloji cәhәtdәn necә qiymәtlәndirilir?

•

Tәmamilә bütün torpaqlarının rekulltivasiya olunduğu әrazi kimi
torpaqmeliorativ sәhәtdәn mürәkkәb vә çәtin obyekt kimi
kәnd tәsәrrüfatına yararlı әrazilәn kimi
90 % әrazininin neft tullantıları ilә çirklәnmәsi
Heyvandarlıq tәsәrrüfatının inkişaf etdirildiyi әrazi kimi

647 BakıTbilisiCeyhan neft boru kәmәrinin keçdiyi әrazilәrin әsas landşaft tipi, burada formalaşan bitki örtüyü vә iqlim şәraiti necә sәciyyәlәnir?

•

yarımsәhra landşaft tipi, relikt vә endemik bitki örtüyü, mürәkkәb relyef formaları, şorlaşmış әrazilәr vә abraziya
yarımsәhra landşaft tipi, seyrәk bitki örtüyü, mürәkkәb relyef formaları, daimi külәklәr, deflyasiya vә suvarma eroziyası
quruçöl landşaft tipi, intrazonal meşәlәr, sadә relyef formalarıü, quru hava, irriqasiya әkinçiliyinin üstünlüyü
rütubәtli subtropik landşaflar, qarışıq bitki örtüyü, düzәn relyef formaları, rütubәtli hava,dәmyә әkinçiliyi vә deqradasiya
sәhra landşaft tipi, geniş çәmәnliklәr, sadә relyef formaları, quraq hava, deqradasiya vә kimyәvi aşınmanın üstün olması

648 SamurDәvәçi, Lәnkәran vә KürAraz ovalıqlarında qrunt vә yeraltı suların sәthә çıxdığı alçaq sahәlәrdә hansı landşaft tiplәri inkişaf etmişdir ?

•

terraslaşmış alçaqdağlıq landşaftları
çәmәn, çәmәnbataqlıq landşaftları
yarımsәhra vә quruçöl
meşәçәmәn vә meşә kolluqlar
abrazionakkumlyativ tipi lanşaftlar

649 Abşeron yarımadasında yarımsәhra landşaft tipinin çox geniş sahәni әhatә etmәsinin әsas sәbәblәri nәdir ?

•

әsas sahәlәrin şoranlıq olması vә quru iqlimin üstünlüyü
quru iqlimin vә qumlugilli çöküntülәrin olması
külәkli günlәrin çox olması vә dәniz sahilindә yerlәşmәsi
orta illik yağıntının çox olması vә akkumlyativ süxurların çoxluq tәşkil etmәsi
deflyasiya prosesinin güclü olması vә relefin mürәkkәbliyi

650 Azәrbaycan Respublikasında yeganә iqtisadi rayon hansıdır ki, burada yerüstü içmәli su mәnbәyi yoxdur ?

•

Aran rayonu
Abşeron rayonu
GәncәQazax
ŞәkiZaqatala
QubaXaçmaz

651 Karbon vә azotun torpaqla toplanması hansı amillәrin fәaliyyәti ilә bağlıdır ?

•

insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti
bitki vә heyvan qalıqları
dağ süxurları vә mineralları
iqlim elementlәri
maqmatik süxurlar

652 Dünya әhalisinin sürәtlә artması vә düzgün olmayan tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә hәr il nә qәdәr mәhsuldar torpaqlar itirilir ?

•

4 mln.ha
67 mln.ha
23 mln.ha
3, 5 mln.ha
5,5 mln.ha

653 Dünyada mәhsuldar sahәlәrin ümumi sahәsi tәxminәn nә qәdәrdir?

•

4200 mln.ha
8500 mln.ha
5700 mln.ha
6000 mln.ha
7300 mln.ha

654 Ümumiyyәtlә becәrilәn sahәlәr ümumi torpaq fondunun neçә faizini tәşkil edir ?

•

9,5 %ni
11,2 %ni
5 %ni
8 %ni
6,7 %ni

655 Dünyada әn çox açıq üsulla çıxarılan dağmәdәn sәnayesi mәhsulları hansı ölkә әrazisindәdir ?

•

Hindistan, Almaniya, Danimarka
ABŞ, İngiltәrә, Polşa
Rusiya, ABŞ, İndoneziya
Çin, Yaponiya, Avstraliya
Azәrbaycan, Türkiyә,Brazilya

656 Fosfor vә azotun mütәhәrrik birlәşmәlәri su hövzәlәrinә daxil olduqda hansı canlıların güclü inkişafı baş verir ?

•

sarmaşıq vә liyanalar
yosun vә mikroorqanizmlәr
alçaq boylu kollar
mamır vә şibyәlәr
hidromorf bitkilәr

657 Oksigeni sürәtlә mәnimsәyәn yosunların çoxluq tәşkil etdiyi sututarlarda nә kimi ekoloji pozulma baş verir ?

•

su bakteriyalarının miqdarı artır vә suyun sәviyyәsi aşağı düşür
oksigen azalır vә balıqlar mәhv olur
suyun dövranı zәiflәyir vә buxarlanma azalır
fosforlu birlәşmәlәrin mütәhәrrikliyi azalır
sututarlarda torfun qalınlığı artır vә bataqlıq yaranır

658 Torpağa qurğuşun tullantıları hansı vasitәlәrlә atılır

•

yeyinti sәnayesi
avtomobillәr
neft sәnayesi
qara metallurgiya

әlvan metallurgiya

659 Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә an çox sinirәsәb, qandamar, әqli çatmamazlıqlar kimi xәstәliklәrin yaranmasına şәrait yaradan
kimyәvi maddәlәr hansılardır ?

•

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun
maqnezium, hidrogensulfid, karbon qazı
helium qazı, dәmir oksidlәri, natriumxlor
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar

660 Torpaq örtüyünü biosferin bir elementi kimi öyrәnәn alim kim olmuşdur ?

•

V.R.Volobuyev
İ.P.Gerasimov
D.L.Armand
A.P.Vinoqradov
K.K.Markov

661 Y.Odum vә C.M.Andersonun tәdqiqatları ekologiya elminin hansı inkişaf mәrhәlәsinә tәsadüf edir ?

•

coğrafiya elminin yarandığı dövrlәrә
XX әsrin 50ci illәrinә
orta әsrlәrә
XIX әsrin 60ci illәrinә
xıx әsrin 50ci illәrinә qәdәr

662 Biosenozun növ struturunda әsas limitlәşdirici faktorlar hansılardır ?

•

mezoekosistemlәrin antropogen tәsirlәrә mәruz qalması
emperatur, rütubәtlik vә qida maddәlәrinin çatışmazlığı
temperatur vә tiәzyiqin miqdarının çox olması
ekosistemdә maddәlәrin bioloji dövranının pozulması
kimyәvi birlәşmәlәrin digәr elementlәrlә reaksiyaya girmәsi

663 Bozqır vә torf yanğınları atmosferdә hansı maddәlәrin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur?

•

karbon dördoksidin

•

mineral tozların
kosmik şüaların
radioaktiv elementlәrin
ionlaşmış molekulların

664 Ürәkdamar vә nәfәs yolları xroniki xәstәliklәrin hәssaslaşmasına sәbәb olan qaz birlәşmәlәri hansıdır?

•

ammonyak
azot oksidlәri
karbon oksidlәri
hidrogen sulfid
natrium xlorid

665 Son 100 ildә eroziya prosesi nәticәsindә itirilәn mәhsuldar torpaqların miqdarı nә qәdәrdir ?

•

800 milyon ha
2 milyard ha
500 milyon ha
350 milyon ha
1,5 milyard ha

666 Pedosfer tәbәqәsi hansı sahәni әhatә edir ?

•

hündür dağ zirvәlәrini
torpaqla örtülü hissәsini
su ilә örtülü hissәni
qazlarla әhatәlәnәn hissәsini
mantiyanın üst hissәsini

667 Nival vә arid zonalarda torpağın aşınma qabığı necә formalaşmışdır ?

•

yüksәk minerallaşşmış
nazik vә sadә quruluşlu
qalın vә struturlu
humusun çox olması
daha rütubәtli vә qleyli

668 Bitki vә mikroorqanizmlәrin torpaqdakı fәaliyyәti hansı elementlәrin toplanmasına sәbәb olur ?

•

alüminium vә kükürdün
karbonun vә azotun
fosfor vә kalsiumun
dәmir vә maqneziumun
oksigen vә radiumun

669 Bonitirovka nәdir ?

•

torpaqların deqradasiyası
torpaqların mәhsuldarlığı
torpaqların şorlaşması
torpaqların aşınması
torpaqların eroziyası

670 Soda vә xlor istehsalında torpağı çirklәndirәn hansı element әtraf mühitә tullanır ?

•

sulfat
civә
qurğuşun
dәmir
ammonyak

671 Torpağın әsas tәrkib hissәsi hansı maddәlәrdәn ibarәtdir ?

•

kimyәvi maddәlәr
atil maddәlәr
biokoz maddәlәr
biogen maccәlәr
üzvi maddәlәr

672 Canlıların fәaliyyәtinin Yer qabığının dәyişmәsindә әsas amil olduğunu sübut edәn V.İ. Vernadski hansı tәlimi yaratmışdır ?

•

kimyәvi vә fizikikimyәvi hadisәlәr tәlimi
canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimi
tәbii faktorların
Günәş enerjisinin bәrabәr paylanması tәlimi
sansız faktorların tәsiri tәlimi

673 Geoloji proseslәrin yaranması, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyyәti nә ilә әlaqәlәndirilir?

•

mürәkkәb kimyәvi reaksiyalarla
günәş aktivliyi ilә
kataklizm prosesilә
dağәmәlәgәlmә prosesilә
kosmik sistemlәrin tәsirilә

674 Dünya regionları arasında torpaq ehtiyatlarından әkinçilik mәqşәdilә әn çox istifadә edәn region hansıdır ?

•

Cәnubi Amerika
Qәrbi Avropa
Şәrqi Avropa
Şimali Qazaxstan
Şimali Afrika

675 Torpağın mәhsuldarlığının azalmasına sәbәb olan aridlәşmә hansı kompleks tәsirlәrin nәticәsidir?

•

tntensiv suvarılma
nәmliyin azalması
ifrat rütubәtlәnmә
tullantılarla çirklәnmә
gübrәlәrin istifadә edilmәsi

676 Külәk, su, texniki tәsir nәticәsindә torpağın dağılması necә adlanır ?

•

abrakziya
eroziya
şorlaşma
aridlәşmә
defilyasiya

677 Biosferdә baş verәn proseslәrin çox hissәsi bilavasitә hansı maddә ilә әlaqәdardır ?

•

ammonyakla
su ilә
turşularla
bitkilәrlә

hidrogenlә

678 Hidrosferә daxil olan hövzәlәrindәn hansı әn az faizә malikdir?

•

torpaqdakı su
çaylar
buzlaqlar
göllәr
yeraltı sular

679 Hansı şәhәrlәrdә sәth suları ilә yanaşı yeraltı sular da çirklәnmәyә mәruz qalır?

•

paytaxt şәhәrlәrindә
iri sәnaye şәhәrlәrindә
qәsәbәlәrdә
kәndlәrdә
rayonlarda

680 Kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәn kimyәvi elementlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

•

Elektromaqnit vә optik xassәlәrini
fiziki vә mexaniki xassәlәrini
kimyәvi vә optik xassәlәrini
Elektrik vә maqnit xassәlәrini
Radioaktiv vә maqnit xassәlәrini

681 Mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr torpağın hansı xassәlәrini müәyyәn edir?

•

maqnit xassәlәrini
kimyәvi xassәlәrini
fiziki xassәlәrini
optik xassәlәrini
elektromaqnit xassәlәrini

682 Torpağın yaranmasını tәmin edәn sәbәblәrә nә deyilir?

•

torpaqdağıtma amili deyilir
torpaqәmәlәgәlmә amili deyilir

•
torpaq bәrpa etmә amili deyilir
torpaqyığma amili deyilir
torpaqyaratma amili deyilir

683 Torpağın nәmli qatını suyun hansı fazası yaradır ?

•

çirkli su
kapilyar su
cazibә suyu
axar su
durğun su

684 Su torpaqda neçә fazada olur?

•

dәfetmә, mikroskopik, makroskopik
cazibә, kapilyar, hiqroskopik
dәfetmә, axıcı, makroskopik
makroskopik, cazibә, axıcı
axıcı, kapilyar, makroskopik

685 Torpağın bәrk hissәciklәri vә onlar asındakı fazaların ölçülәri onun hansı xüsusiyyәtini müәyyәn edir?

•

mәhsuldarlığını
strukturunu
fәza qәfәsini
müqavimәtini
istilik keçirmәsini

686 Torpağın kimyәvi xassәlәrini hansı elementlәr vә maddәlәr müәyyәn edir?

•

duzlar vә üzvi maddәlәr
mineral elementlәr vә üzvi maddәlәr
qәlәvi elementlәr vә üzvi polimerlәr
metallar vә qeyriüzvi maddәlәr
duzlar vә polimer maddәlәr

687 Torpaq neçә fazadan ibarәtdir?

•

maye, axıcı, plazma
bәrk, maye, qaz
plazma, ion, qaz
qaz, su, buxar
qaz, su, buxar

688 Qrunt suları üzdә olduqda torpaqda hansı xoşagәlmәz xüsusiyyәtlәr yaranır?

•

rütubәt çox yüksәlir vә oksigen çoxalması yaranır
izafi rütubәt vә oksigen çatışmamazlığı yaranır
rütubәt azalır vә oksigen çoxalması yaranır
rütubәt yox olur vә oksigenin azalması yaranır
rütubәt çox azalır vә oksigen azalması yaranır

689 Hansı suların tәsirindәn xüsusi torpaq tiplәri yaranır?

•

dәniz sularının
qrunt sularının
yerüstü suların
çay sularının
okean sularının

690 Torpağın istilik, enerji vә su ilә tәmin olunmasında hansı torpaqәmәlәgәlmә amili mühümdür?

•

bitki amili
iqlim amili
zaman amili
suxur amili
relyef amili

691 Torpaqәmәlәgәlmә prosesindә aşağıdakı bitki vә heyvanlar mühüm rol oynayır. Hansı cavab düzgün deyil?

•

vәhşi heyvanlar
otlar, ağaclar, kollar, ibtidai bitkilәr
bakteriyalar, qurdlar
onurğasız canlılar, molyuskalar
dali bitkilәr

692 Torpaqların fiziki vә mexaniki xassәlәrini hansı kimyәvi elementlәr müәyyәn edir?

•

kimyәvi reaksiyaları donduranlar
kimyәvi reaksiyalarda iştirak etmәyәnlәr
kimyәvi reaksiyaları sürәtlәndirәnlәr
kimyәvi reaksiyaları zәiflәdәnlәr
kimyәvi reaksiyaları neytrallaşdıranlar

693 Torpağın mineral hissәsini tәşkil edәn kimyәvi elementlәr birlәşmә şәkilindә torpağa necә tәsir edir?

•

torpağı şoranlaşdırır
torpağı zәnginlәşdirir
torpağı duzlandırır
torpağı münbitlәşdirir
torpağı susuzlaşdırır

694 Torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların tәrkib hissәsi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

çürüntü vә daş kömür hissәlәrdәn
mineral vә üzvi hissәlәrdәn
suxurlardan vә palcıq hissәlәrdәn
daş hissәsindәn vә kimyәvi hissәlәrdәn
әhәng vә qum hissәlәrdәn

695 Torpaq sahәlәrinin neftlә çirklәnmәsi vә ekoloji tarazlığının pozulması prosesi necә adlanır?

•

radioaktiv çirklәnmә
texnogen çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
antropogen çirklәnmә
biogen çirklәnmә

696 Azәrbaycanın düzәnlik torpaqlarının şorlaşmasına әsas sәbәb nәdir?

•

әkinçilikdә әsasәn taxıl bitkisinin becәrilmәsi
torpaq әmәlәgәtirәn süxur vә çoküntülәrin tәrkibindәki duzların çoxluğu, yeraltı suların sәthә yaxınlığı
intensiv otarılma, yağıntıların orta illik miqdarının aşağı olması
әrazidәki torpaqların allüvialprolüvial, gәtirmәlәrdәn tәşkil olunması

Kür çayı vә onun qollarının fәsildәn asılı olaraq daşması

697 Torpaqlara әhәngin vә gübrәlәrin verilmәsi prosesi necә adlanır ?

•

fitomeliorasiya
meliorasiya
rekultivasiya
aqroirriqasiyә
hidrotexnika

698 Suvarılan landşaftlar necә adlandırılır ?

•

intrazonal
tәbii
mәdәni
meliorativ
irriqasiya

