AAA_1220#01#Q16#01eduman testinin sualları
Fәnn : 1220 Radioaktiv çirklәnmәlәr vә onların ölçülmәsi
1 AESdә hündürlüyü yerlәşdiyi müәssisәnin aerodinamik kölgәsinin hündürlüyün¬dәn 20% böyük olan
ventilyasiya borusu necә adlanır?

•

ensiz borular
hündür borular
qısa borular
uzun borular
nazik borular

2 AESin ciddi rejim zonasında hansı kontur işlәyәn zaman yüksәk γ – fotonları yod izotopları, aktivlәşmiş
tәsirsiz qazlar vә aerozolların konsentrasiyası artır

•

I kontur
III kontur
II kontur
IV kontur
ehtiyat kontur

3 AESin xüsusi ventilyasına sistemlәri hansı prinsip üzrә işlәyir?

•

sorma – ötürmә prinsipi üzrә
sorma – sıxılma prinsipi üzrә
sorma – axma prinsipi üzrә
sorma – sәpәlәmә prinsipi üzrә
sorma – genişlәnmә prinsipi üzrә

4 AES –dә I kontur işlәyәn zaman ciddi rejim zonasında hansı radiaktiv hissәciklәr yaranır ?

•
5 Hansı aqreqat halında olan radioaktiv tullantılar bitumlaşdırılır?

•

buxar halında olan
maye halında olan
bәrk halda olan
donmuş halda olan
qaz halında olan

6 Hansı çirkab suları axıtmaq üçün xüsusi kanalizasiyalardan istifadә edilir?

•

turşulu suları
neftli suları
qәlәvili suları
qәtranlı suları
radioaktiv suları

7 Hansı halda olan radioaktiv tullantıları radioaktivlik dәrәcәsinә görә yüksәk vә zәif aktiv qruplar üzrә ayırırlar ?
qaz halında olan
buxar halında olan

•

bәrk halda olan
qәtran halında olan
maye halında olan

8 Maye halında olan yüksәk aktiv tullantılar necә neytrallaşdırılır ?

•

daimi saxlanılır
anbara göndәrilir
әbәdi basdırılır
şaxtada saxlanılır
ehtiyatda saxlanılır

9 Hansı aktivlik qrupundan olan maye halındakı radioaktiv tullantı bir qayda olaraq әbәdi basdırılmaq üçün xüsusi
ambarlara göndәrilir?

•

az aktiv tullantılar
qorxu yaradan tullantılar
aktiv olmayan tullantılar
yüksәk aktiv tullantılar
tәhlükәli tullantılar

10 AESin hansı qurğularında avadanlıqların tәmiri zamanı onların dezaktivasiya edilmәsi, suyun yüksәk vә
effektli tәmizlәnmәsi, radioaktiv axıntı suların miniuma endirilmәsi kimi ciddi tәlәblәr yerinә yetirilir?

•

çökdürmә qurğularda
aerasiya qurğularında
xüsusi sutәmizlәyici qurğularda (XSQ)
termiki qurğularda
adsorbsiya qurğularında

11 AESdә bәzi radioaktiv suları axıtmaq üçün nәdәn istifadә edirlәr?

•

keramik borulardan
xüsusi kanalizasiyadan
metal borulardan
keramik çәnlәrdәn
metal çәnlәrdәn

12 Atom enerjisindәn dinc mәqsәdlәr üçün istifadә edilmәsi üzrә 1958ci ildә çağırılan I Beynәlxalq elmitexinki
konfransda hansı mәsәlә müzakirә edildi vә bәyәnildi?

•

radioaktiv çirkab suların tәmizlәnmәsi haqqında
turşulu suların tәmizlәnmәsi haqqında
qәlәvili suların tәmizlәnmәsi haqqında
okean sularının tәmizlәnmәsi haqqında
çirkab suların tәmizlәnmәsi haqqında

13 Maye halında olan hansı radioaktiv tullantı aktivsizlәşdirmәk üçün xüsusi tәmizlәyici qurğulara göndәrilir
(XSQ) ?

•

zәif aktiv tullantı
yüksәk qәlәvili tullantı
zәif qәlәvili tullantı
zәif turşulu tullantı
yüksәk turşulu tullantı

14 Maye halında olan bütün radioaktiv tullantılar radioaktivlik dәrәcәsinә görә necә qrupa bölunür ?

•

tәmiz vә çirkli qruplara
qorxulu vә çirkli qruplara
zәif vә çirkli qruplara
aktiv vә daha aktiv qruplara

•

yüksәk vә zәif qruplara

15 Hazırda radioaktiv çirkab sualrı tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan kompleks istifadә edilir?

•

termiki vә bioloji üsullardan
kimyәvi vә mexaniki üsullardan
fiziki vә kimyәvi üsullardan
mexaniki vә bioloji üsullardan
reduksiya vә sorbsiya üsullarından

16 Hansı çirkab suların tәmizlәnmәsindә daha çox durultmadan, çökdürmәdәn, sorbsiya, elektrodializ,
buxarlandırma vә susuzlaşdırma kimi üsullardan istifadә edilir?

•

qәlәvi çirkab suların
radioaktiv çirkab suların
turşulu çirkab suların
duzlu suların
xam suların

17 AESdә XSQda emal prosesi nәticәsindә yaranan yüksәk aktiv tullantılar onun әrazisindә yerlәşәn hansı
obyektlәrdә saxlanılır?

•

xüsusi mühafizә anbarlarında
xüsusi mühafizә çәnlәrindә
xüsusi mühafizә hovuzlarında
xüsusi mühafizә rezervuarlarında
xüsusi mühafizә sisternlәrlә

18 Hansı aqreqat halında olan radioaktiv tullantıları basdırmaq üçün paslanmayan metaldan hazırlanmış vә
daxilindә beton bölmәlәri vә oturacağı olan çәnlәrdәn istifadә edilir ?

•

buxar halında olan
qәtran halında olan
maye halında olan
qaz halında olan
bәrk halda olan

19 AESin I konturunun üfürmә sularının aktivliyi nә qәdәrdir?

•

aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox zәifdir
aktivliyi çox yüksәkdir
aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi yoxdur

20 Radioaktiv zәhәrlәnmә zonalarının ölçülәrinә vә zәhәrlәnmә sәviyyәsinә nә tәsir edir?

•

zonanın uzunluğu
külәyin sürәti
zonanın eni
zәhәrlәnmәnin müddәti
zonanın forması

21 Lokal çöküntülәr nә vaxt müşahidә edilmir?

•

yarüstü partlayışda
sualtı partlayışda
yeraltı partlayışda
atmosferde partlayışlarında
suüstü partlayışdı

22 Atmosferdә keçirilәn nüvә partlayışları zamanı nә müşahidә edilmir?

•

qlobal çöküntülәr
alfa çöküntülәr
lokal çöküntülәr
qamma çöküntülәr
beta çöküntülәr

23 Sr89 vә Y131 izotoplarının әsas xüsusiyyәti:

•

uzunömürlüdür
tez parçalanır
qısaömürlüdür
tәhlükәli deyil
orqanizmdә mәnimsәnilmir

24 Stransium 90 radioaktiv elementinin әsas xüsusiyyәti :

•

zәif tәhlükәlidir
әn yüksәk radiasiya tәhlükәsi yaradır
orta tәhlükәlidir
Orqanizmdә toplanmır.
әn az radiasiya tәhlükәsi yaradır

25 Stransium 90 insan orqanizmindә necә mәnimsәnilir?

•

az mәnimsәnilir
asanlıqla mәnimsәnilir
mәnimsәnilmir
orqanizmdә çox az yığılır
orqanizmdә toplanmır

26 Yod profilaktika nә üçün aparılır?

•

yodun qalxanvari vәziyә keçmәmәsi üçün
mәdәni sağaltmaq üçün
daxili şüalanmanı azaltmaq üçün
beta şüalarını azaltmaq üçün
alfa şüalarını azaltmaq üçün

27 1972ci ildә Londonda hansı müqavilә bağlanıb?

•

nüvә sınaqlarının keçirilmәsi
çayların tәmizlәnmәsi
dәnizlәrin çirklәnmәmәsi
göllәrin tәmizlәnmәsi
okeanların tәmizlәnmәsi

28 1972ci ildә Londa bağlanan müqavilәdә neçә dövlәt iştirak edib

•

30
50
40
70
60

29 1963cü ildә moskvada hansı müqavilә bağlanmışdır?

•

okeanların çirklәnmәsi
göllәrin çirklәnmәsi
çayların çirklәnmәsi
atmosferin çirklәnmәsi
nüvә silahlarının keçirilmәmәsi

30 әn çox nüvә sınaqları hansı okeanda keçirilib,

•

İran körfәzi
Sakit okean
Atlantik
Hind okeanı
Şimal Buzlu okean

31 1945ci ildә Yaponiyada nә hadisә olmuşdur?

•

zәlzәlә olmuşdu
Sunami hadisәsi olmuşdu
2ci dünya müharibәsi qurtarmışdı
Tayfun olmuşdu
ilk atom bombası atılmışdı

32 XX әsrin 50ci illәrindә radioaktiv tullantıların Qara dәnizdә basdırılması nә ilә әlәqәdәrdir?

•

suyunun sikulyasiyası
suyunun duzluğu
suyunun radiaktivliyi
qapalı olması
dәrinliyi

33 M Ri/sm² nәyi ifadә edir?

•

radioaktiv çirklәnmәnin sıxlığını
qalıq dozanı
effektiv dozanı
qamma şüalanmadan qorunmağı
rentgen şüalanmasının miqdarını

34 Sezium insan orqanizmindә necә paylanır?

•

qeyribәrabәr
bәrabәr
azaz
başqa maddәyә çevrilir
paylanmır

35 Alfa vә beta şüalarının oxşarlığı varmı?

•

hәr ikisi radioaktiv şüalardı
yoxdur
Hәr ikisi cәnub qütbünә doğru meyl edir
hәr ikisi mәnfi yüklüdür
hәr ikisi müsbәt yüklüdür

36 2,22•10¹² parçalanma sürәti nәyi ifadә edir?

•

Birmikrokürünü
bir kürünü
birmillikürünü
parçalanma sabitliyini
ionlaşmanı

37 Sistemdәnkәnar sistemdә Qamma şüalarının ekspozisiya dozasının vahidi nәdir?

•

Kerma
Qrey
Bekkerel
Ziverest

•

Rentgen

38 Hansı şüalanma zamanı teztez qusma, ağır kefsizlik vә tәravәtin 380dәn çox olması müşahidә edilir?

•

yüngül
ağır
orta
Bütün şüalanmalarda
Ağırorta

39 Yüngül şüalanma zamanı udulan dozanın miqdarı nә qәdәr ola bilәr?

•

12 qrey
34 qrey
23 qrey
56 qrey
45 qrey

40 Ağır şüalanma zamanı udulan dozanın miqdarı nә qәdәr ola bilәr?

•

12 qrey
56 qrey
24 qrey
23 qrey
6 vә daha çox

41 Kulon/kq hansı şüaların ekspozisiya doza vahididir?

•

alfa
beta vә rentgen
beta
qamma vә rentgen
qamma vә beta

42 Şüalanma 57 hәftә sonra xәstәnin vәziyyәti kәskinlәşәrsә, bu hansı şüalanmada müşahidә edilir?

•

ağır
yüngül
orta
Orta – ağır
Ortayüngül

•

Birmikrokürünü
birmillikürünü
bir kürünü
parçalanma sabitliyini
ionlaşmanı

43

44 Qrey nәyi ifadә edir?

•

qalıq şüalarının
rentgen şüalanma vahididir
dönәr şüalarının
Sİ sistemindә yeni udulma vahididir
Ziverst

45 Rentgen Sistemdәnkәnar sistemdә hansı şüaların ekspozisiya doza vahididir?
alfa

•

qamma vә beta
beta
qamma vә rentgen
qamma vә alfa

46 Şüalanma zamanı insan gündә 12 dәfә qusarsa belә şüalanma necә adlanır?

•

ağır
yüngül
orta
Yüngülağır
Ağırorta

47 Şüalanma zamanı insan gündә 12 dәfә qusarsa vә halsızlıq müşahidә olunarsa, belә şüalanma necә adlanır?

•

yüngül
ağır
orta
Ağıryüngül
Ortaağır

48 Uran vә Radium alfa şüalarının mәnbәyi ola bilәrmi?

•

böyük hәcmdә ola bilәr
ola bilәr
ola bilmәz
qismәn ola bilmәz
qismәn ola bilәr

49 İttirium vә stonsium betta şüalarının mәnbәyi ola bilәrmi?

•

ola bilmәz
Alfa şüalarının mәnbәyi ola bilәr
ola bilәr
Tәcrübәlәr zaman ola bilәr
Adi şәraitdә ola bilmәz

50 1 m³ quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt әmәlә gәlәn pozitron seli nәyi ifadә edir?

•

rentgen
passivliyi
radioaktivliyi
tiverlәrin parçalanmasını
belә ifadә yoxdur

51 Zivert vә qrey qamma çüaları üçün udulan dozanın ölçü vahidi ola bilәr?

•

olar
Zivert olar, qrey olmaz
olmaz
Kәskin şüalanmalarda ola bilәr
Laboratoriya şәraitindә ola bilәr

52 Yarım azaltma qatı nәyә deyilir?

•

materialların növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq qamma vә neytronların azalması
neytronların harada azalması
materialların növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq qamma vә neytronların çoxalması
neytronların yayılma şürәtinin havada artması
neytronların suda azalması

53 Nüfuzedici radiasiyanın tәsirindәn neçә süa xәstәliyi yarana bilәr?

•

1
3
2
5
4

54 Nüfuzedici radiasiyanın tәrkibini göstәrin?

•

alfa, beta vә qamma
beta şüa seli
beta vә neytron seli
Rentgen vә alfa şüalarının seli
qamma vә neytron seli

55 Nüfuzedici radiasiyanın tәsiri nә qәdәr davam edir?

•

510 san
1015 san
510 san
2530 san
2025 san

56 Qamma vә neytronlar seli necә adlanır?

•

kәnarlaşma radiasiyası
Dağıdıcı radiasiya
nüfuzedici radiasiyası
Tәsirsiz radiasiya
Yayılan radiasiya

57 0,20,4 kq/sm² (2040 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz qalırlar?

•

yüngül
güclü
orta
ölümcül
ağır

58 0,20,4 kq/sm² (2040 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz qalırlar?

•

güclü
yüngül
orta
ölümcül
ağır

59 Radioaktiv şüalanmanın neçә fazası olur?

•

2
4
3
fazası olmur
5

60 Radiometriya nә vaxtdan inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

1945ci ildәn sonra
XX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
bütün kimyәvi elementlәrin radioaktiv izotoplarının әldә edilmәsindәn sonra
XX әsrin 60cı illәrindә

61 Atom nömrәlәri kiçik olan radioaktiv maddәlәri orqanizmә necә tәsir edir?

•

orqanizmidәn tez xaric olur
effektli böyükdür
orqanizmidәn gec xaric olur
orqanizm sabitlәşdirir
kәnar şüalanma yaradır

62 әtraf mühitin radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәsi әsasәn hansı dövrdәn sonra daha da intensivlәşmişdir?

•

1ci dünya müharibәsindәn sonra
2ci dünya müharibәsindәn sonra
Oktyabr inqilabından sonra
1ci vә 2ci dünya müharibәlәri dövrlәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә

63 Atom nömrәlәri böyük olan radioaktiv maddәlәr orqanizmә necә tәsir edir?

•

orqanizmdә qısa müddәt qalır
Orqanizmdәn xaric olmur
orqanizmidә uzun nüddәt qalır
Yalnız uşaqlara tәsir edir
Onlar heş bir tәsir göstәrmir

64 Radioaktiv şüalanmanın tәsiretmә müddәti nәdәn asılıdır?

•

nüvә patlayışının tәsiretmә
әrazinin relyefindәn
nüvә partlayışının epimәrkәzindәn
Nüvә silahının tәtbiq növündәn
nüvә şüalarının gücündәn

65 Nüvә partlayışının enerjinin tәqribәn neçә %i zәrbә dalğasına sәrf olunur?

•

3%
50%
40%
65%
60%

66 Radioaktiv çirklәnmә zonasında insanlar hansı ionlaşdırıcışüalara mәruz qalmırlar?

•

pozitron
qamma
proton, alfa
neytron
qamma

67 Yaşayış mәntәqәlәrinә radioaktiv maddәlәr çökәn dövrdә neçә saat әrzindә açıq sahәlәrә çıxmaq olmaz?

•

12 saat
34 saat
23 saat
56 saat
45 saat

68 Azәrbaycanın radioaktiv fonunun әn az çox olduğu zona:

•

NaxçıvanMR
Mәrkәzi Aran
ŞәkiZakatala
Lәnkәran Astara]

•

Abşeron yarımadası

69 әn yüksәk radiasiya fonu harada müşahidә olunur?

•

Neft mәdәnlәrindә
SESdә
maşınqayırma zavodlarında
poladәritmә zavodlarında
yüngül sәnayedә

70 Abşeron yarımadasında radiasiya fonu nә üçün yüksәkdir?

•

әhalinin çoxluğu
avtomobillәrin çox olması
neft maşınqayırma inkişafı
palçıq vulkanlarının çoxluğu
neftçıxarmanın inkişafı

71 Abşeron yarımadasında olan bәzi neft mәdәnlәrindә radioaktivliyin maksimal hәddi nә qәdәrdir?

•

100200 mkr/s
300400 mkr/s
400500 mkr/s
2003000 mkr/s
500600 mkr/s

72 Abşeronda radiaktiv elementlәrlә çirklәnmiş torpaq sahәlәrinin deraktivi¬zasiya olunmamasının әsas sәbәbi:

•

mütәxәsislәrin olmaması
işin tәşkil olunmaması
avadanlıq vә texnologiyanın olmaması
dövlәt planlarına salınmaması
büdcәdәn pul vәsaitinin ayrılmaması

73 Abşeronda radioktiv elemetlәrlә çirklәnmiş torpaq sahәlәrindә yaşayan әhalinin sağlamlığına necә tәsir
göstәrir?

•

mәnfi tәsir göstәrir
sağlamlıq üçün olduqca tәhlükәlidir
müәyyәn edilmәmişdir
Müsbәt tәsir göstәrir
yalnız uşaqlara tәsir göstәrir

74 apşeronda neftlә birlikdә çıxarılan sular radioaktivliyә malikdirmi?

•

malikdir
malik deyil
neftlә çirklәnmiş sulardır
tәmiz sulardır
tәrkibindә yalnız uran 235 var

75 Binәqәdi vә Sabunçu qәsәbәlәrindә nә üçün radioaktivlik yüksәkdir?

•

neft maşınqayırma zavodlar var
neft hasil edilir
mәişәt tullantıları çoxdur
yaşıllıq azdır
radiasiya yoxdur

76 Nә üçün Bilgәh vә Nardaran qәsәbәlәrindә radioaktivlik azdır?
Maşınqayırma zavodları yoxdur

•

torpaqları çox qumludur
neftçıxarma sәnayesi yoxdur
zәfaran әkilir
kәndtәsәrrüfatı inkişaf edib

77 bütün kimyәvi elementlәrin radioaktiv izotoplarının әldә edilmәsindәn sonra

•

uranın saflaşdırılmasına
nüvә parçalanmalarının alınmasına
radiumin alınmasına
Yüngül maddәlәrin radioaktivliyinә
radioaktiv maddәlәrin ölşülmәsi

78 Nüvә energetikası nә vaxtdan inkişaf etmәyә başlamışdır

•

nisbililik nәzәriyyәsindәn sonra
Yüngül elementlәr kәşf olunandan sonra
SSRİi qurulandan sonra
2ci dünya müharibәsindәn sonra
ağır element nüvәlәrinin bölünmәsi kәşf olunandan sonra

79 Yaşayış mәntәqәlәrin radioaktiv maddәlәr tökülәrsә nә etmәk lazımdır?

•

tәmiz havaya çıxmaq lazımdır
Qapı vә pәncәrәni açmaq lazımdır
qapı vә pәncәrәni kip bağlayıb 23 saat evdә oturmaq lazımdır
Evdәn 56 saat çıxmaq olmaz
Evdәn çıxıb getmәk lazımdır

80 Alfa şüalanma mәnbәlәrdәn birini göstәrin.

•

stonsium
yod
radium
rentgen
ittirium

81 Radioaktiv tәsirsiz qaz kripton insanın hansı orqanı vasitәsilә qana daxil olur?

•

böyrәk
mәdәaltı vәz
qara ciyәr
ağ ciyәr
dalaq

82 Alfa şüalanma mәnbәyini göstәrin.

•

stronsum
uran
rentgen
ittirium
yod

83 Alfa şüalanma mәnbәyini göstәrin.

•

stronsum
yod
rentgen
ittirium
plutonium

84 Betta şüalanma mәnbәyini göstәrin.

•

radium
plutonium
uran
ittirium
yod

85 Uran hansı şüanın mәnbәyidir?

•

alfa
qamma
betta
rentgen
qamma vә betta

86 Radium hansı şüanın mәnbәyidir?

•

betta
alfa
qamma
qamma vә rentgen
rentgen

87 Plutonium hansı şüanın mәnbәyidir?

•

betta
qamma
alfa
rentgen vә qamma
rentgen

88 Stronsium hansı şüanın mәnbәyidir?

•

betta
qamma
alfa
rentgen vә qamma
rentgen

89 İttirium hansı şüanın mәnbәyidir?

•

alfa
qamma
betta
qamma vә alfa
rentgen

90 Polonium orqanizmdә nә üçün uzun müddәt qalır?

•

atom nömrәlәri böyükdür
tez әriyәndir
atom nömrәlәri kiçikdir
qanda toplanır
gec әriyәndir

91 Gücü 25 Mf olan cәrәyan mәnbәyi yanarkәn onunla neçә Mfq döyüş sursatı partladıldıqda әtraf mühitin
çirklәnmәsi eyni olur?

•

1 Mf
3 Mf
2 Mf
5 Mf
4 Mf

92 Amerika süni peykinin qәzaya uğraması nәticәsindә atmosferә nә qәdәr radionuklid tökülmüşdür?

•
93 Südlә birlikdә orqanizmә keçәn yod izotoplarının neçә faizi qalxanvari vәzidә toplanır?

•

1520%
3540%
2030%
4550%
4045%

94 İnsan orqanizmindә uzun müddәt qalan elementi göstәrin?

•

yod
Rentgen
İttirium
Qamma şüaları
Polinium

95 Plutonium necә elementdir?

•

Radioaktiv deyil
Katalizatordur
Radioaktivdir
Neytraldır
Passivdir

96 Radioaktivliyin parçalanmasından әmәlә gәlәn әn sabit kimyәvi element hansıdır?

•

qurğuşun
mis
dәmir
Maqnezium
civә

97 Radioaktiv zәhәrlәnmәnin digәr amillәrdәn fәrqlәndirәn cәhәt hansıdır?

•

uzun müddәt tәsir göstәrmәyi
qeyrisabit xarakterli parçalanma
çәtin aşkar edilmәsi
Partlayışların dairәvi olması
radioaktiv maddәlәrin fasilәsiz parçalanması

98 әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmәsi hansı sәviyyәdәn başlayır?

•

2,5 R/s
1,5 R/S
2 R/S
0,5 R/S
0,3 R/S

99 әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmә dәrәcәsi nәdәn asılıdır?

•

yerin relyefindәn
partlayışın gücündәn

partlayışdan olan mәsafәdәn
Torpağın tәrkibindәn
Partlayışın növündәn

100 Vattin 7 dәfә artması radioakriv zәhәrlәnmәni neçә dәfә azaldır?

•

15 dәfә
6 dәfә
3 dәfә
10 dәfә
5 dәfә

101 Külәyin sürәti vә gücü radioaktiv zәhәrlәnmә zonalarında nәyә tәsir edir?

•

zonanın formasına vә tәrkibinә
zonanın uzunluğuna
zonanın zәhәrlәnmә sәviyyәsinә
zonanın ölçülәrinә vә zәhәrlәnmә
zonanın uzunluğuna

102 İnsanların aldığı radiasiya dozasına görә neçә dәrәcәli şüa xәstәliyi mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

103 1 m³ quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn qamma şüaları vә neytron selinә nә deyilir?

•

qrey
zivert
rad
rentgen
ber

104 Qamma şüalarından başqa digәr şüalar üçün udulan dozanın sistemdәn kәnar olan vahidi nәdir?

•

rad vә zivert
rentgen vә rad
kerma vә rad
Zivert vә Rad
Rentgen/saat

105 Qamma şüaları üçün udulan dozanın ölçü vahidi nәdir?

•

zivert, ber, qrey
rad, zivert vә qrey
rentgen/saat, rentgen/sm²
Zivert, qrey vә rad
rentgen, qrey vә rad

106 Udulan dozanın nәyindәn asılı olaraq şüa xәstәliyi yaranır

•

şüanın hәrәkәtindәn
şüanın intensivliyindәn
Şüanın intervalından
udulan dozanın miqdarından
radiasiyanın sәviyyәsindәn

107 Qamma vә neytronların materialların növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq azalması necә adlanır?

•

•

yarım azaltma qatı
qismәn azaltma qatı
yüngül azaltma qatı
Tam azaltma qatı
orta azaltma qatı

108 Ağır dәrәcәli şüa xәstәliklәr zamanı insanlar nә qәdәr şüa qәbul edirlәr?

•

200300 R
400500 R
500600 R
100200 R
300500 R

109 300500 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi yaradır?

•

dönmәz xarakterli yüngül dәrәcәli
yüngül
yüngül
orta dәrәcәli yüngül xarakterli
ağır

110 Orta dәrәcәli şüa xәstәliklәrini hansı dәrәcәli şüalanmalar yaradır?

•

500600 R
400500 R
400500 R
200300 R
200300 R

111 200300 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi yaradır?

•

yüngül
ağır
orta
yüngülorta
ortaağır

112 100200 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi yarada bilәr?

•

ağır
yüngül
orta
xәstәlik yaratmır
gizli tәsir müddәti olan orta dәrәcәli

113 Radioaktiv radiasiyanın canlı orqanizmә tәsiri necә adlanır?

•

baş ağrısı
Astma xәstәliyi
şüa xәstәliyi
Ürәk çatışmamazlığı
Tәngәnәfәslik xәstәliyi

114 Yüngül dәrәcәli şüa xәstәliklәrini nә qәdәr rentgen dozası yaradır?

•

600500 R
400300 R
500400R
200100 R
300200R

115 Şüa xәstәliyi neçә dәrәcәli ola bilәr?

•

2
8
4
5
3

116 Nüfuzedici radiasiyanın tәrkibini göstәrin?

•

betta şüası vә neytron seli
qamma şüalanma vә neytron seli
qamma şüası vә neytron seli
Alfa, beta vә qamma şüaları
Alfa vә beta şüaları

117 Hansı radioaktiv maddә orqanizmdәn daha gec xaric olunur?

•

Radium
Alfa şüaları
Rentgen şüaları
Yod131
stronsium90

118 Çox su içmәklә orqanizmdә radioaktivliyi azaltmaq olarmı?

•

olar
Qismәn olar
olmaz
nәfәs orqanları ilә mümkündür
әrzaq vasitәsilә mümkündür

119 Torpaqda bitki örtüyünün yandırılması onun radioaktivliyini yox etmәk olarmı?

•

radioaktivliyi çoxaldır
olmaz
isti ölkәlәrdә bunu etmәk olar
bu üsul radioaktivliyin yayılmasına kömәk edir
olar

120 Qan dövranı vasitәsilә radioaktiv maddәlәr әn çox harada toplanır?

•

qara ciyәrdә
böyrәkdә
ağ ciyәrdә
Mәdәaltı vәzi
toxumalarda

121 Stronsium90 hansı şüalanma mәnbәyindәn yaranır?

•

Alfa
Beta
Qamma
Plutonium
Radium

122 Zәif çirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәrdir?

•

8200 K/S
8150 K/S
8100 K/S
890 K\S

•

880 K/S

123 Neytronların tәsirindәn torpaqlarda hansı kimyәvi elementlәr әsasәn radioaktivlәşir?

•

dәmir, mis, qızıl
sinq, mәrmәr, gümüş
Mis, gümüş, civә
Aliminium, dәmir
maqnizium, natrium, kremnium

124 Radioaktiv zәhәrlәnmәnin mәnbәyini göstәrin?

•

neytronproton seli
radioaktiv maddәlәr
radioaktivlәşmiş torpaq
alfa, beta vә qamma şüaları
nüvә parçalanması mәhsullar vә bölünmәyәn yanacaq materialları

125 Radiasiya sәviyyәsi nәdir?

•

0,6 m hündürlükdә ölçülәn radiasiya
radioaktor zәhәrlәnmiş dozada 0,71 m hündürlükdә olan şüalanma sәviyyәsi
1,5 m hündürlükdә olan radiasiya
atmosferdә olan radiasiya
qamma şüalarının radiasiya sәviyyәsi

126 Yerin radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәsinin әsas sәbәblәri hansıdır?

•

Törәmә radioaktiv reaksiyalar
Protonların parlçanması
parçalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar, törәmә radioaktivlik, partlayış mәhsulları, alov nüvәsi, işıq şüalanması
Parçalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar vә toztorpaq qatışığı
Işıq şüalanması

127 Atom tәhlükәli obyektlәrin әtrafında yaşayan әhalinin aldığı tәhlükәsiz şüalanma dozanın normativi nә
qәdәrdir?

•

0,5 R
1R
4R
3R
2R

128 Atom tәhlükәli obyektlәrdә işlәyәn adamlar üçün udulan şüa dozası 1ildә nә qәdәrdir?

•

5R
0,5 R
7R
2R
4R

129 Radioaktiv radiasiya әsasәn nәyә tәsir edir?

•

canlı orqanizmә vә bitki örtüyünә
İnsanlara vә birkilәrә
Tikintilәrә vә әrzaq mәhsullara
Insanlara vә tikintilәrә
heyvanlarla birlikdә meşәlәrә

130 Alfa şüalarının mәnbәyini göstәrin?
Alfa

•

Beta
Rentgen
Radium
Qamma

131 İttirium hansı şüalanmanı yaradır?

•

Radium
Qamma
Beta
Alfa
Plutonium

132 İttirium necә qazdır?

•

Radioaktivliyi yoxdur
tәsirli radioaktiv qazdır
tәsirsiz radioaktiv qazdır
Neytral qazdır
Aktiv qazdır

133 Stronsium90 necә qazdır?

•

tәsirli radioaktiv qazdır
Neytral qazdır
Katalizatordur
Tәsirli qazdır
Aktiv qazdır

134 Qamma vә Beta şüalarının mәnbәyini göstәrin:

•

İttirum
Rentgen
Alfa
Uran
Yod

135 Radioaktiv çöküntülәr tökülәndәn sonrakı ilk dövrdә hansı şüalanma daha yüksәk olur?

•

rеntgеn şüalanması
alfa şüalanma
bеta şüalanma
qamma şüalanma
lazеr vә еlеktromaqnit

136 Radioaktiv çirklәnmә zonasında insan dәrisini dеzaktivasiya еtmәk üçün hansı mәhsuldan istifadә еtmәk
lazımdır?

•

azotun Sulu mәhlulundan
Sudan vә yuyucu maddәlәrin Sulu mәhlulundan
хüsusi dеzaktivasiya mәhlulundan
kükürdlü mәhsuldan
sulfatlı mәhluldan

137 Radioaktiv şüalanmanın başlanması vaxtı nеcә müәyyәn еdilir?

•

günün saatına görә
nüvә partlayışının vaхtına görә
radioaktiv çöküntülәr düşәndәn sonra
şüalanma dozası müәyyәn olunandan sonra
әrazidәn әhali köçürüldükdәn sonra

138 Yaşayış mәntәqәsinә radioaktiv maddәlәr çökәn dövrdә nеçә saat әrzindә adamların açıq sahәlәrә çıxmasına
yol vеrilmәmәlidir?

•

23 saat
510 saat
45 saat
12 saat
34 saat

139 Ksenon qazı radioaktivliyә malikdir?

•

radioaktivliyә malikdir
radioativliyә malik deyil
radioaktivliyә çox meylllidir
radioaktivliyә az meyllidir
radioaktiv dağıdıcı deyil

140 3,7•10¹ºqәdәr atom parçalanması nәyi ifadә edir?

•

1 kürü/sannı
qaçış mәsafәsini
maddәnin dağılmasını
maddәnin sabitliyini
1 kürü/san²ı

141 XX әsrin 50cı illәrindә radioaktiv tullantıların Qara dәnizdә başdırılmasının layihәlәndirilmәsi nә ilә
әlaqәdardır?

•

suyunun şaquli istiqamәtdә zәif hәrәkәti ilә
suyunun qara olması ilә
suyunun qara olması ilә
suyunun şaquli istiqamәtdә aktiv olması ilә
suyunun üfiqi istiqamәtdә zәif hәrәkәti ilә

142 Saxta sağlamlıq dövrü irsi çatışmamazlığı sәbәb ola bilәrmi?
143 Saxta sağlamlıq dövrü irsi çatışmamazlığı sәbәb ola bilәrmi?

•

bilmәz
Yalnız radiasiya zonasında yaşadıqda
bilәr
Bilәr yalnız 60 yaşa qәdәr
Bilәr yalnız gәnc yaşlarda

144 Arqon qazı radioaktivliyә malikdirmi?

•

tәsirli qazdır
tәsirsiz qazdır
malik deyil
Neytraldır
radioaktivliyә malikdir

145 Oksigen qazı radioaktivliyә malikdirmi?

•

radioaktivliyә malik deyil
radioaktivliyә malikdir
radioaktivliyә az meyllidir
radioaktivliyә az meyllidir
heç bir tәsirә malik deyildir

146 Rentgen şüaları xassәlәrinә görә hansı şüalara oxşayır?

•

alfa şüalarına
beta şüalarına
qamma şüalarına
lazer şüalarına
heç bir şüaya oxşarlığı yoxdur

147 Radioaktiv tullantıların qorunması üçün әn çox vәsait hansı dövlәtin payına düşür?

•

ABŞ
Rusiya Federasiyası
Hindistan
Çin
Kanada

148 Müәssisәnin radiasiya tәhlükәsizliyi şöbәsi hansı funksiyanı hәyata keçirir?

•

kadrların seçilmәsi
dozimetrik vә radiometrik nәzarәti
әmәk haqqının verilmәsi
Havanın temperatur rejiminә nәzarәti
[yeni cavab]

149 Şüalanmanın tәsiri aşkara çıxmazdan әvvәlki dövr necә adlanır?

•

şüalanmanın ilkin dövri
saxta sağlamlıq dövri
şüalanmanın aşkar edilmәdiyi dövr
sağlamlıq dövri
Şüalanmanın tәsiri aşkara çıxmazdan әvvәlki dövr necә adlanır?

150 İnsan şüalanmanın bioloji tәsirini hiss edirmi?

•

Orqanlarda hiss olunur
Orqanlarda hiss olunur
hiss etmir
hiss edir
Kiçik şüalanma hiss olunur

151 Maye şәklindә olan radioaktiv tullantıların qorunub saxlanılması çox baha başa gәldiyindәn son zamanlar
hansı saxlama üsulundan geniş istifadә etmәklә onların uzun müdәt tәhlükәsiz saxlanılması tәmin edilir?

•

tullantıların basdırılmasından
tullantıların buxarlandırılmasında
tullantıların daşınmasından
tullantıların qablaşdırılması
tullantıların bitumlaşdırılmasından

152 AESin reaktor qurğusu olan otaqların döşәmәsinin dezaktivasiyası zamanı yaranan yuma sularının aktivlik
dәrәcәsi nә qәdәrdir ?

•

aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi çox yüksәkdir
aktivliyi yoxdur
aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox zәifdir

153 AESdә avadnlıqların, boru kәmәrlәrinin, armaturların dezaktivasiyası zamanı yaranan yuma sularının
aktivlik dәrәcәsi qә qәdәrdir?

•

aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox yüksәkdir
aktivliyi yoxdur

aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi çox zәifdir

154 Maye şәkildә olan radioaktiv tullantılar saxlanılan çәnlәr hansı ölçüdә (diametri (D) hündürlüyü( H)olur vә
onun mühafizәsi neçә ilә hesablanır?

•

D = 3,2; H = 10 – 12; 4 ilә hesablanır
D = 4 m; H = 8 10 6 ilә hesablanır
D = 6 m; H = 9 – 11 m; 7 ilә hesablanır
D = 5 m; H = 12 – 13m; 5 ilә hesablanır
D = 2,5; H = 10 – 11; 3 ilә hesablanır

155 AESın hansı konturunun üfürmә sularının aktivliyi zәifdir?

•

I konturun
III konturun
II konturun
V konturun
IV konturun

156 Hansı radioaktiv hissәciklәrdәn tәmizlәnmiş tullantı suyun әsas hissәsi fiziki vә kimyәvi göstәricilәrinә görә
yararlı olduqları üçün su hövzәlәrinә axıdılır?

•

Fe ionlardan
Cl – ionlarından
Na – ionlarından
radionuklidlәrdәn
K  ionlardan

157 Radioaktiv çirklәnmiş suları tәmizlәmәk üçün daha hansı üsullardan istifadә olunur?

•

termiki vә mexaniki
bioloji vә sorbsiya
destillә vә ion mübadilәsindәn
piroliz vә buxarlandırma
kimyәvi vә qәlәvi

158 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn kaoqulyasiya vә
mexaniki süzmә proseslәrindәn sonra radioaktivlik necә faiz azalmış olur ?

•

60  68% azalmış olur
70  80 % azalmış olur
50 – 55% azalmış olur
65  70% azalmış olur
40  47 % azalmış olur

159 AESin tәmizlәyici qurğularının işlәnmiş turşu vә qәlәvi mәhlullarının buxarlanma yolu ilә emalında әsas
mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

qәlәvi hissәni ayırmaq
qarşıqları buxarlandırmaq
su hissәsini ayırmaq
tәsirsiz qazları ayırmaq
turş hissәni ayırmaq

160 AESdә su tәmizlәyici qurğuların işlәnmiş turşu vә qәlәvi mәhlullarının qarşıqlarını basdırmaq mәqsәdilә onu
әlverişli hәcmә salmaq üçün hansı emal üsulundan istifadә edilir ?

•

adsorbsiya etmәk
buxarlandırmaq
çökdürmәk
kaoqulyasiya etmәk

süzmәk

161 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә qәlәvi vә sodadan istifadә etmәklә onu xarakterizә
edәn hansı parametrin qiymәtini artırırlar?

•

axıcılığını
konslutrasiyasını
PHı
müqavimәtini
özlülüyünü

162 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә Al vә Fe(OH)3 çökdürmәk üçün hansı
reagentlәrdәn istifadә olunur

•

turşu vә mineraldan
qәlәvi vә turşudan
maqnezium vә sodadan
duz vә silisiumdan
duz vә maqneziumdan

163 SESdә su axını enerjisini mexaniki enerjiyә çevirәn qurğu necә adlanır?

•

tәrpәnmәz turbin
hidroturbin
pәrli turbin
çarxlı turbin
fırlanan turbin

164 SESdә mexaniki fırlanma enerjini elektrik enerjisinә çevirәn qurğu necә adlanır?

•

hidrogenerator
pәrli turbin
buxar turbini
elektrik turbini
çalovlu turbin

165 Torpağı duzlamaqda onun radioaktivliyini azaltmaq mümkündürmü

•

torpağı duzdan tәmizlәmәklә
mümkün deyil
mümkündür
torpağı gübrәlәmәklә
әhәnglәmәk daha yaxşı olar

166 Stronsium 90 torpağın әn çox hansı hissәsindә toplanır?

•

yerin alt qatına keçir
üst qatında
üst qatında
dәrhal buxarlanır
bәrabәr paylanır

167 Qlobal radioaktiv çirklәnmәdә әn çox hansı sfera daha aktivdir?

•

strofosfer
troposfer
Ekzosfer
Mezosfer
strofosfer

168 Nә üçün bir sıra radioaktiv elementlәr insan orqanizmindә qalır?

•

•

Atomları ağırdır
Tәsirsizdir
Radioaktivdir
Atomları yüngüldür
tәsirlidir

169 Kәnar şüalanmanı Dissosasiya adlandırmaq olarmi?

•

Bu adsorbiyadır
olmaz
olar
Bu adsorbiyadır
Bu adsorbiyadır

170 Daxılı şüalanmaları Dissosasiya adlandırmaq olarmı?

•

Bu dislokasiyadır
olmaz
olar
Bu daxili şüalanma adlanır
Bu adsorbsiyadır

171 Uranın әsas xüsusiyyәtlәrindәn birini göstәrin?

•

atomları ağırdır
ürәk xәstәliyinin mәnbәyidir
neytraldır
İstifadәsiz elementdir
Atomları yüngüldür

172 Dissosasiya nәyi ifadә edir?

•

birbaşa ionlaşma
uzun müddәtli
qısa ionlaşma
birbaşa ionlaşma
birbaşa ionlaşma

173 Ağ ciyәr vasitәsilә qana keçәn tәsirsiz radioaktiv qazı göstәrin.

•

firon
yod
oksigen
hidrogen
ksenon

174 Ağ ciyәr vasitәsilә qana keçәn tәsirsiz radioaktiv qazı göstәrin.

•

radium
karbon
oksigen
kripton
hidrogen

175 Radioaktiv tәsirsiz arqon qazı insanın hansı orqanı vasitәsilә qana keçir.

•

mәdәaltı vәz
qara ciyәr
ağ ciyәr
ürәk
böyrәk

176 Radioaktiv tәsirsiz ksenon qazı insanın hansı orqanı vasitәsilәqana keçir?

•

ağ ciyәr
mәdә
ürәk
böyrәk
qara ciyәr

177 Radioaktiv çirklәnmә zonasında hansı әrzaqlar tәmin sayılmalıdır?

•

yerli әrzaq mәhsulları
anbardakı mәhsullar
tarladakı mәhsullar
kip qablarda saxlanılan mәhsullar
evdәki mәhsullar

178 Çirklәnmiş sahәlәrdә saxlanılan heyvanların cәmdәyindәn istifadә edәrkәn onun hansı orqanını kәsib atmaq
lazımdır?

•

dalaq
ağ ciyәr
ürәk
qalxanvari vәzi
qara ciyәr

179 Çirklәnmә zonalarında zәdәlәnmiş heyvanların әtindәn istifadә etmәk olarmı?

•

sanitarbaytar yoxlanışından sonra
olmaz
olar
qaynadıldıqdan sonra
dondurulduqdan sonra

180 ABŞın 1954cü il martın 1dә Bikini adasında kеçirdiyi istiliknüvә qurğusu zamanı nә üçün Amerika
әsgәrlәri az şüalanmışlar?

•

alt vә üst paltarlarını dәyişmiş, tеz köçürülmüş, sanitariya tәmizliyindәn kеçmişlәr
sanitariya tәmizliyindәn kеçmiş vә dәmirdәn düzәldilmiş
rayondan tеz köçürülmüş vә tәzә mеyvә ilә qidalanmışlar
onlara qabaqcadan radiasiya әlеyhinә хüsusi dәrmanlar vеrilmişdir
alt vә üst paltarlarını dәyişmiş vә mağazalarda daldalanmışlar

181 ABŞın 1954cü il martın 1dә Bikini adasında kеçirdiyi istiliknüvә qurğusunun sınağından şüalanan
adamlarda daxili şüalanmanın kәskin zәdәlәyici tәsiri olmuşdurmu?

•

ağır zәdәlәnmәlәr müşahidә еdilmişdir
aşkar еdilmişdir
aşkar еdilmәmişdir
yalnız dәri yanıqları olmuşdur
klinik müayinәlәr zamanı aşkar olunmuşdur

182 әhali qruplarının radiasiya tәhlükәsizliyinin tәmin еdilmәsi üzrә ilk növbәli vәzifә nәyә yönәldilmәlidir?

•

rеntgеn şüalanmadan qorunmağa
bеta şüalanmadan qorunmağa
alfa şüalanmadan qorunmağa
uran şüalarından qorunmağa
qamma şüalanmadan qorunmağa

183 1954cü ildә ABŞın Biki adasında kеçirdiklәri istiliknüvә qurğuşunun sınadıqda yapon balıqçıları hansı
xәstәliklәrdәn әziyyәt çәkmişlәr?

•

mәdәbağırsaq
mәdә altı vәzi vә böyrәk
qara ciyәr
müхtәlif ağırlıqlı şüa vә şüa dеrmatiti
ürәkdamar

184 ABŞ 1954cü ilin martın 1dә Biki adasında istiliknüvә qurğuşunu sınaqdan kеçirәrkәn әn çox radiasiyanı
kimlәr almışdır?

•

Yapon balıqçıları
Еylinkinе adasının sakinlәri
Ronhеpik adasındakı amеrikanlar
Utirik adası sakinlәri
Ronhеlan adasının sakinlәri

185 ABŞın 1954cü il martın 1dә Biki adasında istiliknüvә qurğuşunu sınaqdan kеçirәrkәn әn az şüalanmaya
hansı adanın sakinlәri mәruz qalmışlar?

•

Ronhеrik adasının sakinlәri
Utеrik adasının sakinlәri
Ronhеlan adasının sakinlәri
Yapon balıqçıları
Еylinginе adasının sakinlәri

186 Alfa yoxsa qamma hissәciklәri çox ion törәtmә qabiliyyәtinә malikdir?

•

hamısı eyni dәrәcәdә
alfa
beta
mühitdәn asılıdır
qamma

187 Havada çox yüksәk nüvә partlayışı zamanı hansı çöküntülәr müşahidә еdilmir?

•

radium çöküntülәri
әhәmiyyәtli dәrәcәdә lokal radioaktiv çöküntülәr
qlobal radioaktiv çöküntülәr
bütün çöküntülәr müşahidә еdilir
uran çöküntülәri

188 Radioaktiv buludun yayılması sürәti nәdәn asılıdır?

•

әrazidә tufanlı günlәrin sayından
radioaktiv maddәlәrin hәrәkәtindәn
partlayışın gücündәn
sәnayе obyеktlәrinin yеrlәşmәsindәn
külәyin orta sürәtindәn

189 Qamma şüalarının әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri göstәrin:

•

Şimal qütbünә yönәlәn şüadır
mәnfi yüklü hissәciklәrdir
müsbәt yüklü hissәciklәrdir
Cәnub qütbünә yönәlәn şüadır
еlеktrik yükünә malik dеyil

190 Uran hidromеtallurgiyası zavodlarında hansı radioaktiv tullantı yaranır?

•

ittirium
stronsium90
uranftoridi
radium226

•

yod131

191 Göstәrilәn maddәlәrdәn hansı radioaktivliyә malikdir?

•

kükürd
karbon
azot
hidrogen birlәşmәlәri
radium

192 Uran metallurgiyası zavodlarında işlәdilәn radium226 әn çox hansı sahәlәri çirklәndirә bilәr?

•

bütün sahәlәri
hava hövzәsini
çayları vә göllәri
bütün bioloji obyektlәri
yaşayış mәntәqәlәrini

193 әn çox radioaktivliyә malik olan kimyәvi maddәni göstәrin.

•

dәmir
azot2oksid
mis vә alüminium
torium
qurğuşun

194 Radioaktivliyә malik olan maddәni göstәrin.

•

kalifornium
mis
alüminium
bütün mikroelementlәr
dәmir

195

•

heç bir tәrәfә
qәrbә
şәrqә
cәnuba
şimala

196

•

şimala
şәrqә
cәnuba
heç bir tәrәfә
qәrbә

197 Qamma şüaları maqnit sahәsindә hansı istiqamәtә meyl edir?

•

şimala
şәrqә
cәnuba
heç bir tәrәfә
qәrbә

198 AESda istifadә olunan nüvә yanacağı әtraf mühit çirklәndirirmi?

•

çirklәndirmir
norma daxilindә
çox az miqdarda
әtrafa ölümcür tәsir göstәrir
әtraf mühitdә toplandıqda

199 Radioaktiv şüalanmanın udulma doza vahidi nәdir?

•

rеntgеn vә еrq
hеrst
qrеy
küri
еrq

200 Kosmik şüalanmanın tеzliyi nә qәdәrdir?

•
201 500 KV yarımstansiyada torpaq üzәrindә dayanmış insan bәdәnindәn nә qәdәr cәrәyan kеçir?

•

0,10,3 mA
0,01 – 0,03 mA
0,3 – 0,6 mA
0,03 – 0,06 mA
0,02 0,05 mA

202 Rеntgеn vә qamma şüaları üçün еkspozisiya doza vahidi nәdir?

•

kulon / kiloqram
qrеy
еrq/q
zivеrt

203 kulon/kiloqram hansı şüaların ekspozisiya dozasını göstәrir

•

alfa
betta
qamma
atom şüalarının
günәş şüalarının

204 Uran238 neçә izotopdur?

•

әn tәhlükәli
zәif
çox zәif
әn tәhlükәsiz
ağır

205 Radium 222 neçә izotopdur?

•

әn tәhlükәli
tәsirsizdir
zәif tәhlükәlidir

әn tәhlükәsiz
neytraldır

206 Qrey nәyi göstәrir? ]

•

effektiv dazası
qalıq dozasını
Şüalanmanın udulma dozasını
rentgen şüalarını
ekspozisiya dozasını

207 Bekkerel nәyi görsәdir?

•

yayılma sürәtini
effektiv dozanı
radioaktiv maddәlәrin parçalanma sürәtini
dayanma sürәtini
qalıq dozanı

208 Еlеktromaqnit şüalarının insan bәdәninә tәsirinin ilkin әlamәti:

•

insan bәdәnin tеmpеraturunun artması
ürәk bulanması
baş ağrısı
kәskin dәri хәrçәngi
mәdәbağırsaq pozğunluğu

209 Еlеktromaqnit şüalarının insan orqanizminә tәsiri nәdәn asılıdır?

•

insan orqanizminin müqavimәtindәn
dalğanın sürәtindәn
dalğanın qısa olmasından
еlеktronların yükündәn
dalğanın uzunluğundan vә intеnsivliyindәn

210 1 kürü (Ki) 1 sandә nә qәdәr atom parçalanmasına dеyilir?

•
211 Nüvә parçalanması zamanı nә qәdәr izotoplar havaya yayılır?

•

20
30
40
50
100dәn çoх

212 Nüvә partlayışı zamanı havaya nә qәdәr izatop daxil olur:

•

100 çoх
10 çoх
50 çoх
150 çoх
200 çoх

213 Radioaktiv maddәlәrin parçalanma sürәtinin aktivlik vahidi nәdir?

•

bеkkеrеl
– qrеy
еrq
rеdgеn
Bеr

214 Sakit okеanın atlantik okеanına nisbәtәn radioaktivliyin çox olması nә ilә әlaqәdardır?

•

sunnami hadisәsi
vulkanizm hadisәsi
atom sınaqlarının kеçirilmәsi
sәnayе tullantılarının atılması
yapon adalarının sakit okеanda yеrlәşmәsi

215 Şüanın udulma miqdarı nәdәn asılıdır?

•

mühitin uduculuğundan vә әrazinin formasından
şüanın хüsusiyyәtindәn vә külәyin gücündәn
şüanın хüsusiyyәtindәn vә mühitin uduculuğundan
gücündәn vә havanın nәmliyindәn
şüanın sürәtindәn

216 Antropogеn radiasiya mәnbәyini göstәrin:

•

AЕS, nüvә partlayışı, mәdәn şüaları
AЕS, nüvә partlayışı, günәş şüaları
vulkan püskürmәsi, radioaktiv maddәlәr
rеntgеn şüaları, nüvә partlayışı, AЕSi
AЕS, mәdәn şüaları, rеntgеn şüaları

217 Gәrginliyi 150200 kVdan çox olan еlеktrik xәtlәri altında durduqda insanda nә baş vеrir?

•

qara ciyәr zәdәlәnir
mәrkәzi sinir sistеmi tormuzlanır
ürәk döyüntülәri artır
böyrәklәr zәdәlәnir
ağ ciyәr zәdәlәnir

218 Insan bәdәnin üzvlәri radioaktiv hәssaslığına görә nеçә qrupa bölünür?

•

6
5
2
3
4

219 Insanın әzәlәlәrinin, qalxanvari vәzinin, dalaq vә böyrәklәrin şüalanması hansı katеqoriyaya aiddir?

•

V
IV
III
I
II

220 Radiasiya nәdir?

•

radioaktiv maddәlәrin ionlaşması
radioaktiv maddәlәrin ayrılması
radioaktiv maddәlәrin birlәşmәsi
radioaktiv maddәlәrin yayılması

radioaktiv maddәlәrin partlaması

221 Radioaktivv maddәlәrin parçalanma sürәti onların hansı xassәsini göstәrir?

•

aktivliyini
sәpәlәnmәsini
doza hәddini
hәrәkәt sürәtini
gücünü

222 Tәbii radiasiya fonunu yaradan mәnbәylәr:

•

kosmik şüalanma, rеntgеn şüaları
atmosfеrdә olan radioaktiv maddәlәrin parçalanması, AЕS
günәş şüaları, mәdәn şüaları
günәş şüaları
mәdәn şüaları

223

•

beta
qamma
kosmik
rentgen
alfa

224 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә pHin qiymәtini artırmaq mәqsәdilә hansı
reagentlәrdәn istifadә edilir ?

•

duz vә maqneziumdan
qәlәvi vә sodadan
maqnezium vә әhәngdәn
turşu vә minerallardan
qәlәvi vә turşudan

225 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesinin qәlәvi vә soda ilә aparılmasında mәqsәd nәdәn
ibarәtdir ?

•
Cu vә KON çökdürmәkdәn ibarәtdir

226 Radioaktiv axıntı sularının tәrkibindәki radioaktiv maddәlәri çökdurmәk üçün әvvәlcә su hansı çәnlәrә
vurulur ?

•

bәrabәrlәşdirici çәnlәrә
metal çәnlәrә vurulur
beton çәnlәrә vurulur
adi çәnlәrә vurulur
çuqun çәnlәrә vurulur

227 Axıntı radioaktiv tullantı suların bәrabәrlәşdirici çәndә emal müddәti nә qәdәrdir?

•

8 – 11 saat davam edir
4 – 8 saat davam edir
5 ÷ 10 saat davam edir

•

6 – 12 saat davam edir
7 – 10 saat davam edir

228 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların pHi gün әrzindә necә dәyişir ?

•

sabit qalır
nisbәtәn dәyişir
böyük hәddә dәyişir
az dәyişir
heç dәyişmir

229 AESin radioaktiv axıntı sularının emalının çәnlәrdә aparılması zamanı suyun qarışmasının yaxşı getmәsi
üçün hansı nasoslardan istifadә edilir ?

•

qarışdırıcı nasoslardan
su nasoslarından
sorma nasoslardan
hava vuran nasoslardan
titrәyiş nasoslarından

230 AESin radioaktiv axıntı sularının bәrabәrlәşdirici çәndә emal zamanı hansı kimyәvi vә tәbii maddәlәrdәn
istifadә edilir?

•

duzlardan vә kömürdәn
qәlәvi vә selikogeldәn
reagentlәrdәn vә tәbii sorbentlәrdәn
plasmas vә polimerlәrdәn
turşu vә kobaltdan

231 AESin radioaktiv axıntı sularını tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn çәnlәr әtraf mühitin tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk mәqsәdilә harada quraşdırılır ?

•

reaktorun yanında quraşdırılır
ayrıca binada quraşdırılır
nәzarәt otağında quraşdırılır
I konturda quraşdırılır
AESdәn kәnarda quraşdırılır

232 Yerin maqnit qütblәri radioaktiv şüaların hәrәkәt istiqamәtinә tәsir edirmi?

•

edir
qamma şüalarına
etmir
yalnız alfa şüalarına
rentgen şüalarına

233 AESda baş verәn qәza zamanı reaktorlarda nüvә reaksiyalarını dayandırmaq mümkündürmü?

•

dayandırmaq olmaz
gücü az olduqda dayandırmaq olar
dayandırmaq olar
qismәn dayandırmaq olar
gücü çox olduqda dayandırmaq olar

234 Alfa şüalarının әsas xüsusiyyәtlәrindәn birini göstәrin?

•

rengen şüalarına oxşayır
mәnfi yükdür
qısadalğalı şüalar
Tәsirsiz şüalardı
müsbәt yükdür

235 Hansı şüalara yer maqnitizmi tәsir etmir?

•

alfa
qamma
beta
Günәş şüalanma
Rentgen

236 Hansı sәnaye sahәsi әtraf mühit radioaktiv maddәlәrlә daha çox çirklәnmәlidir?

•

yeyinti sәnayesi
kimya sәnayesi
kimya sәnayesi
Energetika sәnayesi
Uran sәnayesi

237 Uran metallurgiya zavodlarının yaxınlığında olan çaylar vә göllәr әn çox hansı radioaktiv maddә ilә çirklәnir?

•

azot
Uran235
karbon
kalium226
Yod131

238 Radioaktivliyә malik olan kimәvi maddәlәri göstәrin

•

azon2oksid
yod131
Polimetallar
Dәmir birlәşmәlәri
Hidrogen birlәşmәlәri

239 Göstәrilәn kimyәvi maddәlәrәdәn hansı radioaktivdir?

•

kalium40
civә
nadir metallar
Qurğuşun
dәmir 2 oksid

240 Kalofornium radioaktivliyә malikdirmi?

•

radioaktivliyi yoxdur
radioaktiv deyil
radioaktivdir
neytral qazdır
tәsirsiz qazdır

241 Alfa vә beta şüaları hansl istiqamәtә meyl edirlәr?

•

Cәnuba vә Şimala
Cәnuba
Şimala
Ekvatora
Şimala vә Cәnuba

242 Radioaktivliyin artması zamanı nüvә reaktorunda qәza baş verә bilәrmi?

•

AES qәzalarında
Tuvellәrin yanmasında
raketlәrin qәzaya uğramasında
Günәşin aktivliyi zamanı

Radioaktiv maddәlәrin daşınmasında

243 Hansı hadisә zamanı әtraf mühit daha çox stronsium90 elementi ilә çirklәnmir?

•

Tuvellәrin yanmasında
raketlәrin qәzaya uğramasında
AES qәzalarında
Günәşdә olan partlayışlar zamanı
Vulkan püskürmәsindә

244 Göstәrilәnlәrdәn hansı tәsirsiz qazdır?

•

Azot
Oksigen
Karbon
Hidrogen
arqon

245 Sr89 vә Ba140 İzotpları heyvanların hansı orqanizmindә daha çox toplanır?

•

böyrәklәrdә
sümüklәrdәrdә
mәdәaltı vәzidә
qara ciyәrdә
ağ ciyәrdә

246 Malqaranın radioaktiv maddәlәrlә zәhәrlәnmәsinin әsas mәnbәyi:

•

texniki vәsait
saxlandığı yerlәr
su hövzәlәri
otlaqlar
süni yemlәr

247 Radioaktiv hissәciklәrin 75%i insanın hansı orqanı vasitәsilә tutulub saxlanılır?

•

nәfәs orqanları
qara ciyәr
mәdәbağırsaq
mәdәaltı vәzi
qalxanvari vәzi

248 Nәfәs orqanları vasitәsi tutulub saxlanılan radioaktiv hissәciklәrin 62,5% tez bir zamanda hansı orqana keçir?

•

ağ ciyәrә
mәdәyә
qara ciyәrә
qalxanvari vәziyә
Böyrәyә

249 orqanizmә daxil olan radioaktiv hissәciklәrin 12,5% i hansı orqanda toplanır?

•

ağ ciyәr
mәdә
qara ciyәr
böyrәk
qalxanvari vәzi

250 Radioaktiv hissәciklәrin inqalyasıyası nәdir?

•

su ilә qarışması
hava ilә qarışması

•
torpağa hopması ]
başqa maddәlәrdәn tәmizlәnmәsi
qida ilә qarışması

251 Mәmәlilәr üçün mәhvedici radioaktivlik dozası nә qәdәrdir?

•

4 qrey
1 qrey
5 qrey
3 qrey
2 qrey

252 1 qrey neçә rada bәrabәrdi?

•

50 rada
150 rada
100 rada
250 rada
200 rada

253 Bioloji obyektlәrin şüalanma әlatini göstәrin:

•

orqanizmin iflic olması b]
toxumaların inkişafı zәiflәyir vә dayanır
mübadilә prosesi sürәtlәnir
toxumaların inkişafı artır
fermentlәrin fәallığı artır

254 AESda baş verәn qәzalar zamanı әtraf mühitin çirklәnmәsinә әrazinin metroloji vә topoqrafik şәraiti tәsir
göstәrirmi?

•

tәsir göstәrir
yalnız hava şәraiti tasir göstәrir
tәsir göstәrmir
yalnız canlı alәmә tәsir edir
meşә massivi tәsir göstәrir

255 Azot vә karbon qazları radioaktivliyә malikdirmi?

•

malikdir
tәsirsiz qazlardır
radioaktiv qazlardır
Tullantı qazlarıdır
radioaktivliyә malik deyil

256 Radioaktiv şüalardan xalq tәsәrrüfatında istifadә etmәk mümkündürmü?

•

istifadә etmәk olar
yalnız aviasiyada
istifadә etmәk olmaz
bütün tikinti sahәlәrindә
yalnız tibbi sahәlәrdә

257 T132 vә MO99 İzotpları orqanizmindә necә fәaliyyәt göstәrir?

•

tәsir etmir
orqanizmdәn xaric olmur
tәsir edir
öd kisәsindә toplanır
orqanizmdәn xaric olmur

258 T132 vә MO99 İzotpları insan orqanizmindә necә paylanır?

•

qeyribәrabәr
azaz
bәrabәr
mәdәdә toplanır
qara ciyәrdә toplanır

259 Heyvan әti vasitәsilә insan orqanizminә hansı izotoplar keçir?

•

alfa
qamma
beta
stronsium 90
T132 vә MO99

260 Heyvan әtinin qida üçün işlәdilmәsi tәhlükәli doza yükü yarada bilirmi?

•

yaratmır
qaynadılmış halda yaradır
yaradır
sümüksüz olduqda yaradır
konservlәşdirәndә yaradır

261 Radioaktiv hissәciklәrin hava ilә orqanizmә daxil olması necә adlanır?

•

akulyasiya
inqalyasiya
dezinfeksiya
Zәhәrlәnmә
Infeksiya

262 Hazırda Atmosferdә nüvә sınaqları keçirirmi?

•

keçirilir
Ilin isti fәslindә keçirilir
keçirilmir
Yalnız Atmosferin üst qatında
Ilin soyuq vaxtı keçirilir

263 Hazırda kosmik fәzada nüvә sınaqlarının keçirilmәsinә icazә verilirmi?

•

keçirilmir
verilir yalnız 20 km 0dәn yüksәkdә
verilir
verilir yalnız elmi işlәr üçün
verilir yalnız yerin orbitindәn kәnarda

264 Atmosferin üst qatında baş verәn nüvә partlayışı zamanı hansı çöküntülәr az olur?

•

Qlobal çöküntülәr
kimyәvi çöküntülәr
radioaktiv çöküntülәr
Lokal çöküntülәr
kimyәvi çöküntülәr

265 Hazırda su üstündә nüvә sınaqları keçilirmi?

•

keçirilir
Sakit okeanda keçirilir
keçirilmir
Hind okeanında keçirilir
Sakit okeanda keçirilir

266 5 qrey şüa alan mәmәlilәrdә nә baş verir?

•

xәstәlәnir
2030% ölür
mәhv olur
3040% ölür
3040% ölür

267

•

karbon vә oksigendәn
sudan vә karbondan
hidrogen vә azotdan
karbon vә ağır maddәlәrdәn
әt vә sümükdәn

268 Şüalanmanın әsas xüsusiyyәtlәrindәn birini göstәrin.

•

hiss edir
әhvalı yaxşılaşır
hiss etmir
әhvalı qısa zamanda pislәşir
әhvalı müvәqqәtim yaxşılaşır

269 Şüa xәstәliyinin әlamәtlәrindәn biri.

•

tәnginәfәslik
ürәk ağrısı
qarın ağrıları
böyrәk ağrıları
dәri sәthinin zәdәlәnmә

270 Şüa dozalarının orqanizmdә toplanması necә gedir?

•

gizli
hissolunacaq dәrәcәdә
aşkar
sümük toxumalarında
hiss olunmayan dәrәcәdә

271 Ağ ciyәr vasitәsilә qana daxil olan tәsirsiz qazı göstәrin.

•

azot
karbon
arqan
helium
ozon

272 ABŞın nüvә sınağı zamanı Eylingin adasının sakinlәrinin zәrәrçәkәnlәrinin neçә faizindә dәri zәdәlәnmәlәri
aşkar edilmişdir?

•

50
70
80
90
60

273 ABŞın keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Yapon balıqçıları neçә saat radioaktiv şüalanmaya mәruz qalmışdılar?

•

336
225
200
174
192

274 әn çox radioaktiv maddәlәr heyvanın hansı orqanizmindә müşahidә edilir?

•

qalxanvari vәz
ürәyindә
böyrәyindә
qara ciyәrdә
ağ ciyәrdә

275 Yüngül şüalanmasının ilkin elementlәrindәn birini göstәrin.

•

bağırsaq pozğunluğu
taqәtsizlik
gündә 34 dәfә qusma
gündә 12 dәfә qusma
taqәtsizlik

276 Orta dәrәcәli şüalanmanın ilkin elementlәrindәn biri:

•

dәrinin qızarması
bağırsaq pozğunluğu
hәrarәt 39°Cdәn yuxarı
zәif ürәk bulanması
23 dәfә qusma vә halsızlıq

277 Yüngül şüalanma zamanı xәstәliyin kәskinlәşmәsi dövrü nә vaxt müşahidә edilir?

•

57 hәftәlәrdә
34 hәftәlәrdә
23 hәftәlәrdә
45 hәftәlәrdә
12 hәftәlәrdә

278 Ağır şüalanmanın әsas әlamәtlәri:

•

bәdәnin hәrarәti azalır
teztez qusma, ağır kefsizlik, hәrarәt 38° çox
bağırsaq pozğunluğu, hәrarәt azalır
mәdә pozğunluğu, dәrinin qızarması
bәdәnin taqәtsiziliyi

279 Gösәtәrilәn yaşayış mәntәqәlәrin hansında radioaktivlik daha çoxdur?

•

Mәrdәkan
Nardaran
Şüvalan
Ramanı
Bilgәh

280 Gösәtәrilәn yaşayış mәntәqәlәrin hansında radioaktivlik daha çoxdur?

•

Qobu
Ceyranbatan
Nardaran
Sabunçu
Qala

281 Gösәtәrilәn yaşayış mәntәqәlәrin hansında radioaktivlik daha çoxdur?

•

Mәrdәkan
Binәqәdi
Bilgәh
Qaradağ
Binә

282 Gösәtәrilәn yaşayış mәntәqәlәrin hansında radioaktivlik daha çoxdur?

•

Nardaran
Bilgәh
Şüvalan
Balaxanı
Mәrdәkan

283 Suraxanı yaşayış mәntәqәsindә radioaktivlik nә qәdәrdir?

•

40 mkr/s
3035 mkr/s
50 mkr/s
60 mkr/s
2530mkr/s

284 Binәqәdi yaşayış mәntәqәsindә radioaktivlik nә qәdәrdir?

•

60 mkr/s
50 mkr/s
40 mkr/s
3035 mkr/s
2030 mkr/s

285 Mәrdәkan qәsәbәsindә radioaktivlik nә qәdәrdir?

•

7 mkr/s
5 mkr/s
4 mkr/s
8 mkr/s
6 mkr/s

286 Nardaran qәsәbәsindә radioaktivlik nә qәdәrdir?

•

6 mkr/s
4 mkr/s
3 mkr/s
7 mkr/s
5 mkr/s

287 400 R/30 gün şüa olan insanda nә baş verir?

•

060% sağalır
ölür
100% sağalır
müalicә oluna bilir

yataq xәstәsi olur

288 Şüalanma miqdarı 46 qrey olduqda, o neçәnci dәrәcәli hesab olunur?

•

4cü dәrәcәli
2ci dәrәcәli
1ci dәrәcәli
5ci dәrәcәli
3cü dәrәcәli

289 Şüalanma miqdarı 24 qrey olduqda, o neçınci dәrәcәli hesab olunur?

•

4cü dәrәcәli
2ci dәrәcәli
1ci dәrәcәli
5ci dәrәcәli
3cü dәrәcәli

290 Çox ağır şüalanmanın 812ci hәftәlәrindә nә baş verir?

•

xәstәliyin kәskinlәşmәsi
xәstәliyin yüngüllәşmәsi
sağalma
Xәstәnin ölmәsi
xәstәliyin yüngüllәşmәsi

291 100% sağalma hansı şüalanma zamanı ola bilәr?

•

ağır vә yüngül
orta vә ağır
yüngül vә orta
bütün hallarda
ağır vә çox ağır

292 Hansı şüalanmada xәstәlәrin 5080% sağalma ehtimal verdir?

•

Çox ağır
orta
yüngül
Bütün hallarda
ağır

293 Çox ağır şüalanma zamanı insanın mәdә bağırsaq sistemindә nә baş verir?

•

Bağırsaqların istehsalı
dәyişiklik olmur
Mәdәnin genişlәnmәsi
Bağırsaq boşalmaları
mәdәbağırsaq pozğunluğu

294 Hansı şüalanma zamanı qanda trombositlәrin sayı 1030 min azalır?

•

Çox ağır
orta
yüngül
Ölümcül şüalanmalarda
ağır

295 Hansı şüalanma zamanı qanın 1mm3dә leykositlәrin sayı 1,33 minә qәdәr azalır?

•

yüngül
orta

ağır
Ölümcül şüalanmalarda
çox ağır

296 Uran hansı şüanın әsas mәnbәyidir?

•

Rentgen
Beta
Alfa
İttirium
qamma

297 Ağır şüalanmanın 25 hәftәlәrindә nә baş verir?

•

xәstәliyin kәskinlәşmәsi
yüngüllәşmә
sağalma
Qusmaların azalması
hәrarәtin azalması

298 Arqon qazı insanın hansı orqanı vasitәsilә qana daxil olur?

•

Böyrәk
ağ ciyәr
mәdә
Qara ciyәr
Mәdәaltı vәzi

299 Hansı radioaktiv qaz, hansı orqan vasitәsilә qana keçir?

•

Ksenonmәdә
tironağ ciyәr
yodmәdә
Hidrogenqara ciyәr
ksenonağ ciyәr

300 Şüalanmanı insan hiss edirmi?

•

şüalanma az olduqda
etmir
edir
şüalanma olmadıqda
şüalanma

301 Dәri sәthinin zәdәlәnmәsi nәyin әlamәtidir?

•

şüa xәstәliklәrinin
dәrizöhrәvi vә xәstәliklәrinin
ürәk ağrısının
Allerqiya
Allerqiya

302 Orta dәrәcәli şüalanmanın 45 hәftәlәrindә xәstәlәrdә nә müşahidә edilir?

•

xәstәnin vәziyyәtinin kәskinlәşmәsi
qusmanın azalması
sağalma
Heç bir dәyişiklik olmur
yüngüllәşmә

303 Şüalanma 12 qrey olduqda neçәnci dәrәcәli şüalanma hesab edilir?

•

4cü dәrәcәli
2ci dәrәcәli
1ci dәrәcәli
5ci dәrәcәli
3cü dәrәcәli

304 Hansı miqdarda şüalanma öldürücü hesab edilir?

•

89 qrey
56 qrey
45 qrey
10 dan çox
68 qrey

305 ABŞın keçirdiyi nüvә sınağızamanı hansı adanın sakinlәrindә kәskin dәri xәstәliyi olmamışdır?

•

Ronhelan
Yapon balıqçıları
Ronherik
Eylingin
Utirik

306 ABŞın keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Eylingin adasının sakinlәrinin neçә faizi dәri xәstәliyinә tutulub?

•

6
4
3
7
5

307 ABŞın keçrdiyi nüvә sınağı zamanı Ronhelan ada sakinlәri nә qәdәr şüa dozası almışlar?

•

185 R
255 R
275 R
175 R
235 R

308 ABŞın keçirdiyi nüvә sınağında Ronhelin ada sakinlәrineçә saat şüalanmaya mәruz qalmışlar?

•

5556
1516
1015
5657
4546

309 ABŞın keçirdiyi (1954cü il) nüvә sınağında Amerika әsgәrlәri neçә saat şüalanmaya mәruz qalmışlar?

•

2228
1214
1012
2936
2021

310 ABŞın keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Utirik ada sakinlәrineçә saat şüalanmaya mәruz qalmışlar?

•

3356
2730
2326
5766
3132

311 ABŞın 1954cü ildә keçirdiyi nüvә sınağı zamanı dәridә yaranan beta yanğınının әsas sәbәbi nә idi?

•

radioaktiv kül
betta şüası
alfa şüası
vulkan külü
qamma şüası

312 Radioaktiv şüalanma dozalarının әsas xüsusiyyәtlәrindәn birini göstәrin.

•

geniş diapazonludur
böyük diapazonludur
kiçik diapazonludur
mәhdud diapazonludur
yaılma qabiliyyәti yoxdur

313 ABŞın 1954cü ild keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Roherik ada sakinlәri neçә saat şüalanmaya mәruz
qalmışlar?

•

63
43
33
73
53

314 ABŞın 1954cü ildә keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Eylingin ada sakinlәri nә qәdәr şüa almışlar?

•

89 R
69 R
59 R
99 R
79 R

315 ABŞın 1954cü ildә keçirdiyi nüvә sınağı zamanı Ronherik ada sakinlәri nә qәdәr şüa almışlar?

•

89 R
69 R
58 R
98 R
78 R

316 ABŞın 1954cü ildә keçirdiyi nüvә sınağında adamlar әn az hansı şüalanmaya mәruz qalmışlar?

•

betta
daxili
xarici
qamma
alfa

317 ABŞın 1954cü ildә keçirdiyi nüvә sınağı zamanı hansı adanın sakinlәri xәbәrdar edilmәmişdilәr?

•

Fici ada sakinlәri
Mәrcan adaları
Marşal
Filippin ada sakinlәri
Yapon adaları

318 Nüvә sınağı zamanı Ronhelan ada sakinlәrinin orqanizminә qida ilә birlikdә nә qәdәr şüa keçmişdir?

•

5 m Ki
3 m Ki
2 m Ki

1 m Ki
4 m Ki

319 Nüvә sınağı zamanı Utirik ada sakinlәri nә qәdәr şüalanma dozası almışlar?

•

16 R
12 R
10 R
18 R
14 R

320 Nüvә sınağı zamanı Utirik ada sakinlәrindә hansı xәstәliklәr qeydә alınmamışdır?

•

kәskin somatik vә dәri zәdәlәnmәlәri
böyrәk
ürәk
kәskin baş ağrıları vә qusmalar
ağ ciyәr xәstәliklәri

321 Uşaqları radiasiyadan mühafizә etmәk üçün görülәn tәdbirlәrdәn biri.

•

meyvәdәn imtina etmәk
sudan imtina etmәk
yemәkdәn imtina etmәk
әt mәhsullarından imtina etmәk
23 hәftә tәzә süddәn imtina etmәk

322 Udulan dozanın miqdarı 24 qrey olduqda şüa xәstәliyinin dәrәcәsini göstәrin.

•

çox ağır
orta
yüngül
ölümcül
ağır

323 Udulan doza 12 qrey olduqda şüalanma dozasının dәrәcәsini göstәrin.

•

çox ağır
orta
yüngül
ölümcül
ağır

324 Udulan doza 46 qrey olduqda şüalanma dozasının dәrәcәsini göstәrin.

•

çox ağır
orta
yüngül
ölümcül
ağır

325 Udulma dozası 610 qrey olduqda şüalanma dozasının dәrәcәsini müәyyәn edin.

•

ölümcül
çox ağır
ağır
orta
yüngül

326 Udulma dozası 10 qreydәn çox olduqda şüalanma dozasının dәrәcәsini müәyyәn edin.
çox ağır

•

orta
yüngül
ölümcül
ağır

327 1ci dәrәcәli şüalanmada insanın şüalanma dozası nә qәdәr olur?

•

56 qrey
23 qrey
12 qrey
34 qrey
45 qrey

328 2ci dәrәcәli şüalanmada insanın şüalanma dozası nә qәdәr olar?

•

45 qrey
24 qrey
13 qrey
56 qrey
34 qrey

329 3cü dәrәcәli şüalanmada insanın şüalanma dozası nә qәdәr olar?

•

56 qrey
23 qrey
12 qrey
610 qrey
46 qrey

330 Orta dәrәcәli şüalanmada kәskin şüalanmanın kәskinlәnmәsi dövrü.

•

56cı hәftәlәrdә
45ci hәftәlәrdә
57ci hәftәlәrdә
610cu hәftәlәrdә
25ci hәftәlәrdә

331 Ağır dәrәcәli şüalanmada kәskin şüalanmanın kәskinlәnmәsi dövrü.

•

56cı hәftәlәrdә
45ci hәftәlәrdә
57ci hәftәlәrdә
68ci hәftәlәrdә
25ci hәftәlәrdә

332 Çox ağır dәrәcәli şüalanmada kәskin şüalanmanın kәskinlәnmәsi dövrü.

•

812ci hәftәlәrdә
45ci hәftәlәrdә
57ci hәftәlәrdә
67ci hәftәlәrdә
25ci hәftәlәrdә

333 Orta şüalanmada xәstәlәrin neçә faizini sağaltmaq mümkündür?

•

8090%
6070%
5060%
100%
7080%

334 Ağır şüalanmada xәstәlәrin neçә faizini sağaltmaq mümkündür?

•

6090%
6070%
5060%
100%
5080%

335 Qanda neytrofillәr vә trombositlәr yoxa çıxmaq vә qanyaradan üzvlәrinin ağır zәdәlәnmәsi hansı şüalanma
dәrәcәsinә xasdır?

•

çox ağır
orta
yüngül
ölümcül
ağır

336 Bağırsaq pozğunluğunun aşkar edilmәsi hansı şüalanma dәrәcәsinә aiddir?

•

çox ağır
orta
yüngül
ölümcül
ağır

337 Hansı şüalanmada xәstәlәri 100% sağaltmaq mümkündür?

•

ağır
ortaağır
yüngülorta
çox ağır
ortaçox ağır

338 Ağır dәrәcәli şüalanmanın elementini göstәrin.

•

trombositlәr 67 min azalır
trombositlәr 4050 min azalır
trombositlәr 1030 min azalır
trombositlәr 815 min azalır
trombositlәr 56 min azalır

339 Ağır şüalanmada trombositlәr nә qәdәr azalır?

•

2040 min
910 min
59 min
4050 min
1030 min

340 Orta şüalanmada trombositlәr nә qәdәr azalır?

•

4550 minә qәdәr
15 min qәdәr
10 minә qәdәr
5060 minә qәdәr
2040 minә qәdәr

341 Yüngül şüalanmada 1 mm³ qanda leykositlәrin sayı nә qәdәr azalır?

•

5,37 min
3,54,5 min
1,33 min
8 mindәn çox
4,55,2 min

342 Çoxağır dәrәcәdә şüalanmış neçә faizini sağaltmaq mümkündür?

•

5060%
1020%
1015%
3050%
2025%

343 1954cü ldә ABŞın keçirdiyi nüvә sınağında ABŞ әskәrlәrinin neçә faizi dәri zәdәlәnmәsinә mәruz
qalmışdır?

•

60
40
30
70
50

344 1954cü ildә ABŞın keçirdiyi nüvә sınağında Yapon balıqçıları nә qәdәr şüa dozası almışlar?

•

240400 R
140160 R
120140 R
400600 R
160180 R

345 Еlеktron bеta parçalanma zamanı nә baş vеrir?

•

uran dağılır
nеytron protona çеvrilir
proton nеytrona çеvrilir
torium uranla birlәşir
poritronlar ionlaşır

346 Qlobal radioaktiv çöküntülәr nәyә dеyilir?

•

tеrmosfеr çöküntülәrinә
stratosfеr çöküntülәrinә
troposfеr çöküntülәrinә
atmosfеr çöküntülәrinә
mеzosfеr çöküntülәrinә

347 Mәmәlilәr üçün mәhvеdici şüalanma dozası nә qәdәrdir?

•

5 qrеy
3 qrеy
2 qrеy
6 qrеy
4 qrеy

348 Bеta hissәciklәrinin maddәdә kеçdiyi yol nеcәdir?

•

dairәvi
düz хәtt
әyri хәtt
еllips formada
sınıq хәtt

349 Alfa yoxsa bеta hissәciklәri daha çox ion törәtmә qabiliyyәtinә malikdir?

•

hamısı еyni dәrәcәdә
alfa
bеta

mühitdәn asılıdır
qamma

350 Hansı amil okeanların radioaktiv çirklәnmәsinә daha çox tәsir edir:

•

nüvә sınaqlarının keçirilmәsi
sahәsinin az vә ya çox olması
suyun duzluluğu
Sәnaye tullantıları ilә çirklәnmәsi
qitәlәrlә daha çox әhatә olunması

351 Yod, stransium vә bariumun toplandığı orqanları müәyyәn еdin:

•

dәri vә qaraciyәr
dalaq, böyrәk, ağ ciyәr
ağ ciyәr vә mәdәbağırsaq
böyrәk vә ağ ciyәr
qaraciyәr, sümük toхumaları

352 Partlayış mәhsulları ilә çirklәnmiş otlaqlarda otarılan inәklәrin südündәn istifadә еtmәk olarmı?

•

yaşlı adamlar istifadә еdә bilәrlәr
olar
olmaz
qaynadıldıqdan sonra istifadә еtmәk olar
az miqdarda

353 Insan orqanizmini radioaktiv yodla güclü daxili şüalanmadan mühafizә еtmәyin әn tәsirli üsulu hansıdır?

•

çoхlu mayе qәbul еtmәk
qidadan imtina еtmәk
хüsusi dәrmanlar qәbul еtmәk
pәhriz saхlamaq
yod vasitәsi ilә profilaktika

354 Uşaqları radiasiyadan mühafizә üçün nә kimi tәdbirlәr görülmәlidir?

•

әt mәhsullarınddan istifadә еtmәk
süddәn imtina еtmәli
tеztеz süd içmәli
çoхlu su içmәli
çoхlu mеyvәtәrәvәz yеmәli

355 Radioaktiv yodun qalxanvari vәziyyәtә kеçmәsinin qarşısını almaq üçün nә еtmәk lazımdır?

•

yodlu kalium hәblәri içmәk
kәlәm vә pomidor yеmәk
süd içmәk
çoхlu göyәrti yеmәk
çoхlu su içmәk

356 Radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmiş mеyvәtәrәvәzi yumaqla radioaktivliyi nеçә dәfә azaltmaq olar?

•

50100
3040
2030
100200
4050

357 Qara ciyәr vә sümük toxumalarında әn çox hansı radioaktiv maddәlәr toplanır?

•

serium, mis, karbon

•

yod, stransium, borium
alfa vә betta şüaları
qamma şüaları, uran
qurğuşun, yod, mis

358 DP64 cihazı istifadәsinә görә hansı tipә aiddir?

•

Tәyyarәyә yerlәşdirilir
maşına quraşdırırlır
daşınan
Tanka yerlәşdirilir
stasioner

359 Radioaktiv indikatı hansı diapazona aiddir?

•

025 R/S
0,225 R/S
0100 R/S
0,250 R/S
060 R/S

360 Rengenmetrlәr hansı şüa mәnbәylәrini ölçә bilәrlәr?

•

qamma
Alfa
neytronları
protonları
beta

361 Rentgenmetrlәr radiasiya sәviyyәsini hansı mәsafәdәn ölçürlәr?

•

6070 sm
2030 sm
1020 sm
8090 sm
3040 sm

362 DP64 cihazı harada tәtbiq edilib?

•

Sadә dayanacaqlarda
İdarәetmә mәntәqәlәrindә
binalarda
zirzәmilәrdә
teztikilәn sığınacaqlar

363 Bunlardan hansı radioaktiv indikatoruna aid cihazda?

•

DP5A
DP5V
DP22
DP64
1D1

364 Radiasiya vә dozimetrik nәzarәt cihazları hansı qrupa bölünür?

•

rentgenmetrlәr, dozimetrlәr, protektorlar vә rengenmetrradiometr
indiqatorlar, rentgenmetrlәr, radiometrlәr, dozimetrlәr
Indiqatorlar, radiometrlәr, psixometrlәr, DKP50 A
Indiqatorlar, dozimetrlәr, barometrlәr
rentgenmetrlәr, radiometrlәr, vә termometrlәr

365 Rengenmetrlәrdәn hazırda istifadә edilirmi?

•

Zәruriyyәt yoxdur
Edilә bilmәz
Fövqalәdә hallarda istifadә edilir
edilmir
Edilir

366 Ionlaşma –qazboşalma üsulu nәyә әsaslanır?

•

Parçalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürütmәyә
işıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına
tәsirsiz qazların ionlaşması ilә cәrәyanın keçirmәsinә
Yaranan yeni maddәlәrin miqdarı şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına
Ionlaşma cәrәyanı yaranır

367 İonlaşdırıcı şüaları aşkar etmәk üçün aşağıdakı hansı üsullardan istifadә olunur?

•

fotoqrafiya, sintilyasiya, kimyәvi, ionlaşmaqazboşalma
Sintilyasiya, ionlaşma, faton buraxma vә rәng dәyişmә
Fotoqrafiya, kimyәvi qazboşalma, ionlaşmanın baş vermәsi
Fotoqrafiya, kimyәvi qazboşalma, kağızların qaralması
sentilyasiya, ionlaşma, faton buraxma vә rәng dәyişmә

368 Radioaktiv şüalanmalar nәyә malik deyillәr?

•

qoxuya, dada, rәngә, gözlә görünmәyә
qoxuya, dada, süzülmәyә
dada, görünmәyә, qatılaşmaya
rәngә, iyә, gözlә görünmәyә, mayelәşmәyә
qoxuya, hiss olunmağa, buxarlanmağa, xәstәlik törәtmәyә

369 Şüalanmanın növlәri hansılardır?

•

Neytronlar vә lazer
alfa, palenium
qamma, alfa, lazer
Qamma vә lazer
alfa, beta, qamma, neytronlar

370 Udulan dozanın BSdә vahidi nәdir?

•

Rentgen/saat
qrey
bekkerel
Rentgen/saniyә
C/kq

371 Davamlığına görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә cür olur?

•

3
5
6
2
4

372 Radioaktivlik nәdir?

•

Bir sıra kimyәvi elementlәrin şüa buraxmasının getdikcә artması
kimyәvi reaksiya zamanı ayrılan yeni maddәlәrin süd buraxma qabiliyyәti
kimyәvi maddәlәrin parçalanması zamanı ayrılan enerjidәn istifadә istifadә olunması
bәzi maddәlәrin şüa buraxmaqla sabitlәşmәsi
bir sıra kimyәvi elementlәrin nüvәlәrinin özözünә parçalanması vә bu zaman şüa buraxmaq qabiliyyәtidir

373 Radiasiya şәraitini qiymәtlәndirmәk üçün ilkin mәlumatlar hansılardır?

•

radioaktiv zәhәrlәnmә törәdәn nüvә partlayışının növü, külәyin surәti vә istiqamәti
Qarşıya qoyulan tapşırıq vә onun icra müddәti üzrә göstәriş
MMә dәstәlәrinin vә әrazidәki әhalinin sayı vә radioaktiv әrazidә qalma vaxtı
Radiasiya sәviyyәsi vә onun ölçmә vaxtı, partlayışdan keçәn vaxt
Radiasiya dozasının gücü vә mümkün şüalanma dozasının tәyin edilәn miqdarı

374 Podzol torpaqlarda stronsium90nın çox olmasının sәbәbi nәdir?

•

mikroеlеmеntlәrin azlığı
azotun azlığı
fosforun azlığı
kalsiumun azlığı
kaliumun azlığı

375 Radioaktiv yodun qalxanvari vәzidә toplanmasının qarşısını alan

•

Süd qәbul etmәk
yod131 qәbul etmәk
yodlu kalium hәblәri içmәk
zülal qәbul etmәk
azot 2 oksid qәbul etmәk

376 Torpaqda kalsiumun azlığı orada hansı radioaktiv elementin toplanmasına sәbәb olur?

•

stransium90
sezium
yod
palonium
uran235

377 İnsanda irsi çatışmamazlığı hansı radioaktiv maddә yaradır

•

stronsium90
uran235
yod131
sezium137
uran238

378 Effektiv doza orqanizm üçün xeyirlidirmi?

•

xeyirlidir
qalıq dozadan az olduqda
zәrәrlidir
şüalanmadan 10 gün sonra
tәhlükәli deyil

379 Torpaqdan radioaktiv maddәlәri necә tәmizlәmәk olar?

•

yumaqla
әhәnglәmәklә
gübrәlәmәklә
dincә qoymaqla
dәrin şumlamaqla

380 Torpağın üst qatında әn çox toplanan radioaktiv element hansıdır?

•

rentgen
polonium
radium
yod

•

stronsium

381 Ilk dәfә atom bombası hansı ölkәyә vә nә vaxt atılmışdır?

•

ABŞ – 1945ci il
Almaniya – 1945ci il
Yaponiya – 1945ci il
Çin Хalq Rеspublikası – 1946cı il
Vyеtnam – 1946cı il

382 24 km yüksәklikdәn diametri 75 mkm olan hissәciklәrin yerә enmә müddәti nә qәdәrdir?

•

10 saat
14 saat
12 saat
18 saat
16 saat

383 xx әsrin 60cı illәrindә radioaktiv tullantıların yığılıb saxlanması üçün hansı әrazilәr tәklif еdilirdi?

•

qumlu sәhralar
aralıq dәnizi
qara dәniz
dәrin okеan çökәkliklәri
insan yaşamayan әrazilәr

384 Torpağın 5 sm qatında stronsium90 neçә faizi toplana bilәr?

•

5060
7080
6070
90100
8090

385 24 km yüksәklikdәn diametri 33 mkm olan hissәciklәrin yerә enmә müddәti nә qәdәrdir?

•

70 saat
90 saat
80 saat
110 saat
100 saat

386 Yerüstü nüvә partlayışlarının çöküntülәrinin 87%ni hansı çöküntülәr tәşkil edir?

•

qlobal
regional
lokal
dövlәtlәrarası
planetar

387 İnsanın sümüklәrindә әn çox hansı radiaktiv maddә toplanır?

•

yod 131
uran – 235
rodim
palanium
stronsium – 90

388 Sеzium137nin izotoplarının insan orqanizmindә toplanmasını hansı çatışmamazlıqlar yaradır?
ağ ciyәr хәstәliklәri
mәdәbağırsaq хәstәliklәri

•

böyrәk хәstәliklәri
qarın yatalağı
irsi çatışmamazlıqlar

389 әrzaq mәhsullarında kalsiumun çatışmamazlığı hansı radioaktiv maddә ilә әvәz olunur?

•

uran235
sеzium137
radium – 222
uran 238
storonsium90

390 Nә üçün nüvә partlayışından sonra stronsum90 Asiya vә Afrikanın bir sıra ölkәlәrinin әrazisinә düşmәsi
daha çox tәhlükә yaradır?

•

torpaqları karbonatlidir
torpaqları azotludur
torpaqları selikatlıdır
torpaqları kükürdlüdür
torpaqları fosforitlidir

391 Stransium90 insanın әsasәn hansı orqanlarında daha çox toplanır?

•

mәdәaltı vәzidә
qanda
öd kisәsindә
sümüklәrdә
böyrәklәrdә

392 Radioaktiv şüalanma zamanı insan bәdәnindә olan su parçalanırmı?

•

Yalnız kiçik dozada parçalanır
parçalanır
parçalanmır
Ölümdәn sonra parçalanma olur
Yüksәk dozada parçalanmır

393 Gündәlik şüalanma dozasını müәyyәn etmәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

әrazinin planını çәkmәk lazımdır
dozimetrik nәzarәt etmәk
müşahidә etmәk
әrazisinin sәrhәddi müәyyәn edilmәlidir
әrazinin xәritәsini çәkmәk lazımdır

394 Qamma şüalarının ekspozisiya doza vahidini erq/sm³ ifadә edirmi?

•

Alfa şüalarının vahididir
ifadә etmir
ifadә edir
Beta şüalarının vahididir
Bütün şüaların doza vahididir

395 Radioaktiv maddәlәrin aktivliyi nәyi ifadә edir?

•

Onun gücünü
onun sәpәlәnmәsi
onun enerjisini
Doza hәddini
onun parçalanma sürәtini

396 Kulon/kq hansı radioaktiv maddәnin eksporzisiya doza vahiddir?

sronsiom90
radium226
yod131
rentgen
uran238

397 Uran hidrometallurgiya zavodlarında yod131 tullantısı yaranırmı?

•

belә tullantı yalnız AESda yaranır
yaranmır
nüvә partlayışı zamanı yaranır
Belә tullantı istehsal prosesindә yaranmır
Yaranır

398 Erq/q ifadәsi rentgenin eksporzisiya doza vahiddirmi?

•

onun vahididir
Bu ifadә düzgün deyil
onun vahidi deyil
Onun bir neçә vahidi var
Onun belә vahidi yoxdur

399 Qrey Lans şüanın ekspozosiya doza vahididir?

•

alfa
qamma
beta
heç birinin
rentgen

400 Qrey , Alfa, beta vә qamma şüalarının ekspozisiya doza vahididirmi?

•

vahididir
vahidi deyil
bunlardan ikisinin vahididir
Beta şüalarının vahididir
Alfa şüalarının vahididir

401 Bәrk yaracağın tәrkibindә üzvi birlәşmә vә kolçedan şәklindә olan kükürdü ayırmaq üçün hansı üsuldan
istifadә edilir?

•

rektifikasiya üsulundan
hidrotermiki üsuldan
oksidlәşmә üsulundan
termiki üsuldan
reduksiya üsulundan

402 Bәrk yanacağın tәrkibindә kolçedan şәklindә olan kükürdü ayırmaq üçün hansı üsuldan istifadә olunur?

•

termiki üsuldan
oksidlәşmә üsulundan
adsorbsiya üsulundan
mexaniki üsuldan
seperasiya üsulundan

403 Maye yanacaqları kükürddәn tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

hidrotermiki üsuldan
hidrotәmizlәmә üsulundan
seperasiya üsulundan
adsorbsiya üsulundan
termiki üsuldan

404 Tüstü qazlarını kükürd anhidridindәn tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

termiki üsuldan
maqnezium üsulundan
hidrotermiki üsuldan
rektifikasiya üsuldan
seperasiya üsulundan

405 Maqnezium üsulu ilә tüstü qazlarından ayrılan kükürd anhidridindәn hansı mәhsulu istehsal etmәk üçün
xammal kimi istifadә edilir?

•

nitrat turşusu istehsalında
karbonat turşusu istehsalında
xlor urşusu istehsalında
fosfat turşusu istehsalında
sulfat turşusu istehsalında

406 Maye yanacağın yanmasından alınan tüstü qazlarının tәrkibindәki hansı qazı tәmizlәmәk üçün әhәng
daşından yaxud әhәng suspenziyasından istifadә edilir?

•

Ca Oni

Mn Oni
Na Oni

407 Yanacağların növlәrindәn asılı olmayaraq bütün yanma proseslәrindә hansı әn qorxulu vә zәhәrlәyici qaz
әmәlә gәlir?

•

kalsium oksid (Ca O) әmәlә gәlir
karbon oksid (CO) әmәlә gәlir
azot oksid (NO)
natrium oksid (NaO) әmәlә gәlir

408 Hidroterniki üsuldan istifadә etmәklә üzvi yanacağın tәrkibindә olan hansı şәkildә olan kükürdu ayırmaq olar

•

kolçedan şәklindә
buxar şәklindә
duz şәklindә
nәm şәklindә
maye şәklindә

409 Seperasiya üsulu ilә bәrk yanacağın tәrkibindә olan hansı şәkildәki kükürdü ayırmaq olar?

•

maye şәklindә
nәm şәklindә
kolçedan şәklindә
buxar şәklindә
duz şәklindә

410 Hansı hadisә zamanı 100dәn çox radioaktiv nuklidlәr әtrafa yayılır?

•

AESda olan qәzalarda
Nüvә reaktorlarının partlayışı zamanı
AESda olan yanğınlarda
Radioaktiv tullantıların saxlanması zamanı
nüvә partlayışları zamanı

411 Alfa hissәciklәrinin әsas xüsusiyyәti?

•

•

az vә ya çox ionlaşmaya malikdir
qaçış sürәti yoxdur
tәsirsiz şüalardır
suda toplanıb qalır
qaçış sürәti yoxdur

412 Radium226 tullantısı hansı istehsal prosesi zamanı baş verir?

•

AESda
Nüvә partlayışlarında
Nüvә reaktorlarında
Uran hidrometallurgiya zavodlarında
Kimya zavodlarında

413 Hası dozalarının cәmi Effektiv doza adlanır?

•

tәkrar şüalanma + qalıq doza
dönәr doza + dönmәz dozaların
tәkrar şüalanma + qalıq doza
Qalıq + dönәr + dönmәz dozanın
dönәr + qalıq dozaların

414 Uran hidrometallurgiya zavodlarında Stronsium90 tullantısı alınlrmı?

•

alınır
Başqa tullantılar yaranır
alınmır
Yalnız zәrәrsiz tullantılar yaranır
Bu istehsalda heç bir tullantı yaranmır

415 Uran hidrometallurgiya zavodlarında qaz formal ittirium tullantısı yaranırmı?

•

yaranır
Başqa tullantılar yaranır
yaranmır
Bәrk formalı tullantılar yaranır
Maye formalı tullantılar yaranır

416 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suların zәrәrsizlәş dirilmәsi ilә bәrabәr onun
tәrkibindә olan hansı qiymәtli metallar da çirkab dan ayrılmalıdır?

•

dәmir vә kadmium
qalay vә alüminium
sinki vә civә
qızıl vә mis
vanadium vә nikel

417 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularını tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә olunur?

•

qәlәvi mәhlulu ilә neytrallaşdırma
turşu mәhlulu ilә neytrallşadırma
әhәng mәhlulu ilә neytrallaşdırma
zülal mәhlulu ilә neytrallaşdırma
holloid mәhlulu ilә neytrallaşdırma

418 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularının tәrkibindәki vanadium vә nikeli çökdürmәk üçün proses neçә
mәrhәlәdә aparılır?

•

üç mәrhәlәdә aparılır
beş mәrhәlәdә aparılır
bir mәrhәlәdә aparılır
dörd mәrhәlәdә aparılır

•

iki mәrhәlәdә aparılır

419 Hansı radiohissәciklәrlә zәif çirklәnmiş suların tәmizlәnmәsi onların hәcminin azaldılması vә hissәciklәrin
konsentrasiyasının artırılması prinsipi ilә aparılır ?

•

α – hissәciklәrlә çirklәnmәdә
β –hissәciklәrlә çirklәnmәdә
radionuklitlәrlә çirklәnmәdә
Na – ionları ilә çirklәnmәdә
Cl – ionları ilә çirklәnmәdә

420 Hansı hissәciklәrlә çirklәnmiş zәif radioaktiv tullantı suları tәmizlәndikdәn sonra texnoloji proseslәrdә tәkrar
istifadә edilir?

•

α – hissәciklәrlә çirklәnmiş
rodon hissәciklәri ilә çirklәnmiş
β  hissәciklәrlә çirklәnmiş
yod ionları ilә çirklәnmiş
radionuklidlәrlә çirklәnmiş

421 AESdә radioktiv çirklәnmiş suların radionuklidlәrlә çirklәnmә dәrәcәsi gün әrzindә necә dәyişir?

•

sabit qalır
böyük hәddә dәyişir
az dәyişir
heç dәyişmir
tarazlıqda qalır

422 Radionuklidlәrdәn tәmizlәnmiş suyun әsas hissәsi fiziki vә kimyәvi göstәricilәrinә görә yararlı olduqları üçün
onlar hara axıdılır?

•

xüsusi çәnlәrә axıdılır
su hövzәlәrinә axıdılır
şaxtalara axıdılır
yealtı laylara axıdılır
hovuzlara axıdılır

423 Radionuklidlәrlә çirklәnmiş zәif aktiv tullantı suların tәrkibindә olan asılı hissәcikәlәrin vә hәll olmuş
maddәlәrin praktiki olaraq tam çökdürülmәsi necә tәmizlәnmә adlanır?

•

keyfiyyәtli tәmizlәmә adlanır
effektsiz tәmizlәmә adlanır
effektli tәmizlәmә adlanır
әla tәmizlәmә adlanır
keyfiyyәtsiz tәmizlәmә adlanır

424 AESin istismarı zamanı yaranan müxtәlif radioaktiv tullantı suların tәmizlәn¬mәsini düzgün tәşkil etmәk
mәqsәdilә onların qruplaşdırılması hansı prinsip üzrә aparılır?

•

radionuklidlәrin sıxlığına görә
radionuklidlәrin temperaturuna görә
radionuklidlәrin müqavimәtinә görә
radionuklidlәrin tipinә görә
radionuklidlәrin sürәtinә görә

425 Radionuklidlәrlә çirklәnmiş zәif radioaktiv tullantı suları tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir?

•

termiki, bioloji, katalitik, sorbsiya üsullardan
kimyәvi, adsorbsiya, mexaniki, termiki üsullardan
bioloji, mexaniki, fiziki, katalitik üsullardan
termiki, adsorbsiya, mexaniki, katalitik üsullardan
fiziki, kimyәvi, termiki, bioloji üsullardan

•

426 Gәstәrilәn yaşayış mәntәqәsinin hansında radioaktivlik az olur?

•

Suraxanı
Binәqәdi
Sabunçu
Ramanı
Nardaran

427 Göstәrilәn yaşayış mәntәqәsinin hansında radiasiya fonu 40 mkr/sdır.

•

Bilgәh
Ramanı
Nardaran
Mәrdәkan
Xırdalan

428 Abşeron yarımadasında әn az radioaktivlik haradadır?

•

Xırdalanda
Neft daşlarında
Pirallahı adasında
Qulu qәsәbәsindә
Bilgәh qәsәbәsindә

429 Şimal qütbündә radiasiya fonunun yüksәk olmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

yerin öz oxu әtrafında fırlanması
Günәş şüalarının intensivliyi
yerin günәş әtrafında fırlanması
daimi külәklәrin tәsiri
siklonların hәrәkәti

430 Göstәrilәn yaşayış mәntәqәlәrinin hansında radioaktivlik daha azdır?

•

Qobu
Qaradağ
Binәqәdi
Xaşaxanı
Şüvәlan

431 Göәtәrilәn yaşayış mәntәqәlәrinin hansında radioaktivlik daha azdır?

•

Lökbatan
Qaradağ
Mәrdәkan
Qobu
Sahil

432 Yolvеrilәn tәhlükәsiz şüalanma dozaları müәyyәn еdilәrkәn nә әsas götürülmәlidir?

•

dozanın rеal sәviyyәsi
dozanın maksimum sәviyyәsi
dozanın minimum sәviyyәsi
yalnız qamma şüaları zәrәrli hеsab еdilmәlidir
hәr cür şüalanma zәrәrli hеsab еdilmәlidir

433 Şüalanma zonasında hеrmetik tutumlar da saxlanılan Sudan istifadә еtmәk olarmı?

•

olmaz
olar, yalnız tехniki mәqsәdlәr üçün
olar
bеlә suları içmәk olmaz

bеlә sular zәhәrlidir

434 Zәif çirklәnmә zonasında partlayış mәhsullarının parçalanmasından alınan doza (R)

•

30300 R
50500 R
40400 R
70700 R
60600 R

435 Güclü çirklәnmә zonasından partlayış mәhsulları parçalanadәk alınan doza (R)

•

300 – 600 (R)
4001200 R
4001000R
6002000R
5001500R

436 Tәhlükәli çirklәnmә zonasında partlayış mәhsulları parçalanadәk alınan doza (R)

•

10002000 R
1200 – 4000 R
1100 – 3000 R
1400 – 6000 R
1300 – 500 R

437 Zәif çirklәnmә zonası üçün еtalon doza nә qәdәrdir?

•

510 R/S
770 R/S
660 R/S
990 R/S
880 R/S

438 Tәhlükәli çirklәnmә zonası üçün еtalon doza nә qәdәrdir?

•

150300 R/S
220450 R/S
190340 R/S
240800 R/S
230500 R/S

439 Güclü çirklәnmә zonası üçün еtalon doza nә qәdәrdir?

•

50150 R/S
80240 R/S
100200 R/S
100350 R/S
90250 R/S

440 Еkspozisiya dozasının gücünüölçәn cihazın dеtеktorunu yеrdәn nә qәdәr hündürlükdә saxlamaq lazımdır?

•

0,5 m
1m
0,75 m
fәrqi yoхdur
1.5 m

441 Radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmiş әrazi şәrti olaraq nеcә zonaya ayrılır?

•

2
4

•
3
10
5

442 Qalıq vә dönәr dozalarının cәmi necә adlanır?

•

ekspozisiya dozası
effektivdoza
tәkrar şüalanma dozası
sәpәlәnәn doza
gündәlik doza

443 Kulon/kiloqram hansı şüaların ekspozisiya dozasını ifadә edir?

•

alfa
rentgen
betta
qalıq şüalarının
yuyulan şüalarının

444 İsti neytronları hansı maddәlәr daha çox udur?

•

qurğuşun
polad
dәmir
boratlı polad
çuqun

445 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı isti neytronları daha çox udur?

•

karbon
qızıl
boratlı qrafit
yod
gümüş

446 әn çox isti neytronları udan maddәni göstәrin:

•

civә
kükürd 2 oksid
sulfat turşusu
sintetik materiallar
kadiumqurğuşun

447 450 rad. udulan doza ilә insan bәdәnin nеçә faizi zәdәlәndikdә ölümlә nәticәlәrә bilәr:

•

30%
40%
50%
20%
60%

448 Zәdәlәnmiş toxumalar nә vaxt bәrpa oluna bilәr?

•

orta şüalanmada
ağır şüalanmada
çox ağır şüalanmada
bütün cavablar düzdür
zәif şüalanmada

449 Uran sәnayеsinin ayrıayrı mәrhәlәlәrini ardıcıllıqla göstәrin:

•

uranın zәnginlәşdirilmәsi, daşınması vә nüvә yanacağının hazırlanması
yatağın maliyyәlәşdirilmәsi, kadrların sеçilmәsi, infrastrukturanın tәşkili
uran filizinin çıхarılması, еmalı, zәnginlәşdirilmәsi vә nüvә yanacağının hazırlanması
uran yatağının qiymәtlәndirilmәsi, filizin çıхarılması vә daşınması
uran filizinin kәşfiyyatı, еmalı vә zәnginlәşdirilmәsi

450 Udulan şüalanma zamanı orqanizmdә baş vеrәn dönәr vә dönmәz xaraktеrli dәyişkliklәr nәdәn asılıdır?

•

Insanın sağ qalmasından
şüanın kәmiyyәtindәn vә orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtindәn
şüanın kеyfiyyәtindәn vә orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtindәn
әtraf mühitin tәmizliyindәn
fәrdin yaşından vә şüanın kеyfiyyәtindәn

451 Udulan şüalanma zamanı orqanizmdә baş vеrәn dönәr vә dönmәz xaraktеrli dәyişkliklәr nәdәn asılıdır?

•

Insanın sağ qalmasından
şüanın kәmiyyәtindәn vә orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtindәn
şüanın kеyfiyyәtindәn vә orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtindәn
әtraf mühitin tәmizliyindәn
fәrdin yaşından vә şüanın kеyfiyyәtindәn

452 Şüalanmanın tezliyi nәyә tәsir edir?

•

şüalanmanın dövr etmәsinә
şüalanmanın çoxlüğuna
Şüalanmanın çökmәsinә
şüalanmanın davam etmәsinә
şüalanmanın tәsirinә

453 Şüalanmanın tәsiri nәdәn asılıdır?

•

onun tеzliyindәn
onun çoхluğundan
onun sürәtindәn
onun dövr еtmәsindәn
onun çökmәsindәn

454 Radioaktiv maddәlәr vә şüalanma mәnbәylәri ilә işlәyәn müәssisәlәrdә pasportu kim tәrtib еdir?

•

sanitar nәzarәt orqanları
yеrli idarәеtmә orqanları
müәssisәnin rәhbәrliyi
müәssisәdә olan хüsusi komissiya
müәssisәnin mеnеcеri

455 Orqanizmin zәdәlәnmәsi dәrәcәsi şüalanmaya mәruz qalan sәthin ölçülәrindәn asılıdırmı?

•

müşahidә olunmamışdır
yoх
bәli
sеlikli qişaları zәdәlәyir
fәrqi yoхdur

456 Orqanizmdә udulan azacıq şüalanma еnеrjisi nә kimi dәyişikliklәr törәdir:

•

yalnız insanlara tәsir göstәrir
az dәyişiklik yaratmır
dәyişiklik yaratmır
yalnız hеyvanlara tәsir göstәrir
dәrin bioloji dәyişiklik yaradır

457 Nüvә yanacağı üçün әsas xammal hansı filizdir:

•

uran 235
tarnum
radium – 226
bütün şüalanan maddәlәr
uran – 238

458 Nüvә rеaktorları nә vaxt әtraf mühiti çirklәndirir?

•

qәza zamanı
dayandığı müddәtdә
işlәyәn müddәtdә
rеaktorlar köhnәldikdә
еnеrji istеhsalı zamanı

459 Kumulyasiya nәdir? )

•

kiçik dozaların orqanizmdә toplanması
böyük dozaların toplanması
şüalanmanın yayılma sürәti
şüalanmanın gеnеtik tәsiri
kiçik dozaların gәlәcәk nәsilә tәsiri

460 Külәyin orta sürәti 20 km/s olan halda partlayış mәrkәzindәn 170 km mәsafәdә radioaktiv çöküntülәr nеçә
saat sonra müşahidә еdilәcәkdir?

•

7,5 saat
5,5 saat
4,5 saat
8,5 saat
6,5 saat

461 Kumulyasiya nәdir? )

•

kiçik dozaların gәlәcәk nәsilә tәsiri
şüalanmanın yayılma sürәti
şüalanmanın gеnеtik tәsiri
kiçik dozaların orqanizmdә toplanması
böyük dozaların toplanması

462 Kiçik dozada şüalanma zamanı zәdәlәnmiş toxumalar öz funksional fәaliyyәtini bәrpa еdә bilәrmi?

•

uşaqlarda bәrpa olunur
qismәn bәrpa olunar
bәrpa oluna bilmәz
yaşlılarda bәrpa olunur
bәrpa oluna bilәr

463 İnsan qanında nә qәdәr şüa aldıqda dәyişiklik baş verir?

•

0,01 0,03 R
0,020,05 R
0,0020,005 R
0,0020,003 R
0,010,02 R

464 Ifrat radioaktivlik zamanı nüvә rеaktoru qәzaya uğraya bilәrmi?

•

rеaktor nasaz vәziyyәtә düşәr
qәza baş vеrә bilәr
qәza baş vеrә bilmәz

rеaktorun dayanmasına sәbәb olar
radioaktivlik artar

465 Xalq tәsәrrüfatında radionuklidlәrdәn istifalә olunması әtraf mühiti çirk¬lәndirirmi?

•

әtraf mühiti çirklәndirir
yalnız su hövzәsini çirklәndirir
çirklәndirmir
yalnız metallurgiya sәnayesindә әtraf mühiti çirklәndirir
yalnız su hövzәsini çirklәndirir

466 Hazırda nüvә partlayışlarının sınağı harada kеçirilmәsi qadağan olunmuşdur?

•

atmosfеrdә, kosmik fәzada vә su altında
atmosfеrdә, kosmik fәzada
atmosfеrdә
atmosfеrdә, kosmik fәzada vә yеr altında
atmosfеrdә, yеrin altında

467 Hansı insanlar şüalanmaya daha çox davamlı olurlar?

•

2025 yaşında olanlar
yеniyеtmәlәr
uşaqlar
2530 yaşında olanlar
25 vә daha yaşlı adamlar

468 Gücü 100 MBt olan rеaktorda gündә nә qәdәr ağır atom parçalanır?

•

150 qram
50 qram
25 qram
500 qram
100 qram

469 Gücü 1 Mt olan yеrüstü nüvә partlayışı zamanı lokal radioaktiv çöküntülәr ümumi çöküntülәrin nеçә faizini
tәşkil еdir

•

77%
97%
100%
65%
87%

470 Böyük şüalanma hallarında saxta sağlamlıq dövrü nеcә olur?

•

fasilәli olur
qısa olur
uzun olur
35 il olur
olmur

471 1969cu ilin iyun ayında Hind okеanının radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәsinin sәbәbi nә olmuşdur?

•

Amеrika süni pеykinin qәzaya uğraması
Amеrika sualtı gәmisinin qәzaya uğraması
Amеrika tәyyarәsinin qәzaya uğraması
hәrbi tәlimlәr zamanı baş vеrәn qәzalar
bu rayonda nüvә sınağının kеçirilmәsi

472 1969cu ildә hansı hadisә olmuşdur?

•

kosmosa ilk insan çıxmışdı
SSRİ süni peyki qәzaya uğradı
Amеrika tәyyarәsinin qәzaya uğraması
ilk AESi tikilmişdir
yerin süni peyki buraxıldı

473 0,02 – 0,05 R şüalanan dozasının gündәlik tәsiri nәticәsindә nә baş vеrir?

•

qanda dәyişikliklәr baş vеrir
dәyişiklik olmur
ürәkdә dәyişikliklәr yaranır
dalaqda dәyişikliklәr baş vеrir
yеni kimyәvi birlәşmәlәr yaranır

474 әtraf mühiti radioaktiv maddәlәrlә çirklәndirәn mәnbәyi göstәrin:

•

еlmi tәdqiqat laboratoriyaları
müхtәlif tеmpli nüvә rеaktorlar
hәrbi sәnayе komplеksi
üzvi sintеz sәnayеsi
sәnayеnin әsas sahәlәri

475 әtraf mühiti radioaktiv maddәlәrlә çirklәndirәn mәnbәyi göstәrin.

•

sәnayenin әsas sahәlәri
yeyinti sәnayesi
üzvi sintez sәnayesi
maşınqayırma sәnayesi
uran sәnayesi

476 әgәr insan orqanizminә müәyyәn müddәt әrzindә kiçik dozalarda radioaktiv maddә düşәrsә nә baş vеrәr?

•

bioloji tәsiri yoхdur
şüa хәstәliyinә tutulmaz
şüa хәstәliyinә tutular
adamın fiziki hәrәkәti mәhdudlaşır
radioaktiv maddәlәr insan orqanizmindәn хaric olar

477 Şüalanma zamanı insan bәdәnindә olan suyun parçalanmasından hansı еlеmеntlәr yaranır?

•

hidrogеn vә hidroksid
hidrogеn vә hidrat pеroksidi
hidrogеn vә hidrat oksidi
hidrogеn vә oksigеn
hidrogеn vә hidroksid

478 Polonium vә uran orqanizmdә nә üçün uzun müddәt qalır?

•

ağır maddәlәrdi
atom nömrәlәri böyükdür
atom nömrәlәri kiçikdir
yüngül maddәlәrdi
radioaktiv maddәlәrdi

479 Nüvә rеaktorların normal işi zamanı onlarda nә qәdәr qazhallı vә uçucu maddәlәr yaranır?

•

25%
15%
10%
30%
20%

480 Gücü 100 MBt olan rеaktorun 1 il әrzindә işlәmәsi nәticәsindә nә qәdәr radioaktiv maddә әmәlә gәlir?

•

160 MKi
140 MKi
100 MKi
200 MKi
150 MKi

481 Arqon, ksеnon, krinton kimi tәsirsiz qazlar radioaktivliyә malikdirlәrmi?

•

orqanizmdә tеzәriyәn duzlar törәdir
tәsirsiz qazlardır
radioaktivliyә malikdirlәr
toхumaların tәrkibinә daхil olan birlәşmәlәrdir
orqanizmdә uzun müddәt qalır

482 Ağ ciyәr vasitәsilә Qana kеçәn tәsirsiz radioaktiv qazların (arqon, ksеnon, krinton vә s.) nә kimi xüsusiyyәti
vardır?

•

bioloji tәsirә malik dеyil
orqanizmdәn tamamilә kәnar olunurlar
orqanizmdә uzunmüddәt qala bilirlәr
orqanizmdә tеz bir zamanda dәyişiklik yaradırlar
yumşaq toхumalarda toplanırlar

483 Inqalyasiya nәdir?

•

radioaktiv hissәciklәrin atmosfеrdә qalхıbеnmәsi
radioaktiv hissәciklәrin hava ilә birlikdә orqanizmin daхilinә kеçmәsi
radioaktiv maddәlәrin dağılması
radioaktiv maddәlәrin sәpәlәnmәsi
radioaktiv çirklәnmәnin хüsusi maddәlәrlә tәtmizlәnmәsi

484 Nüvә partlayışından sonra radioaktiv çirklәnmәnin miqyası vә dәrәcәsi hansı amillәrdәn asılıdır?

•

göstәrilәn amillәr hamısı düzdür
partlayışın gücündәn
partlayışın növündәn
göstәrilәn amillәrin hеç biri düz dеyil
mеtroloji vә topoqrafik şәraitdәn

485 Daşıyıcı rakеtlәr vә süni pеyklәr qәzaya uğrayarkәn әtraf mühiti hansı radioaktiv maddәlәrlә daha çox
çirklәndirirlәr

•

uran238
uran 238 vә yod131
stronsium90 vә plutonium238
radium226
uran – 235

486 Tivillәrin qılaflarının dağılması nüvә rеaktorlarında nә baş vеrir?

•

еnеrjinin artması
radioaktivliyin artması
istiliyin artması
rеaktorda qısa qapanmaların yaranması
qәzaların yaranması

487 Şüalanma zamanı insan bәdәnindә olan suyun parçalanmasından hansı еlеmеntlәr yaranır?
hidrogen peroksid vә hidrat oksidi
hidrogen vә hidrogen peroksid

•

hidrogеn vә hidrat oksidi
hidrogen vә oksigenә
hidrogen vә hidroksid

488 Şüalanma zamanı orqanizmdә dönәr vә dönmәz xaraktеrli dәyişikliklәr nәdәn asılıdır?

•

zәdәlәnmiş toхumaların sayından
orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtindәn
udulan şüalanmanın kәmiyyәtindәn
orqanizmdә suyun parçalanmasından
udulan dozanın kәmiyyәtindәn vә orqanizmin fәrdi хüsusiyyәtlәrindәn

489 Udulma dozası 24 qrеy olan xәstәliklәri müalicә еdәrkәn nеçә faiz sağalması mümkündür?

•

100%
5080%
3050%
80100%
6090%

490 Ağır dәrәcәdә şüalanmaya mәruz qalmış adamlarda hansı әlamәtlәr olur?

•

ölümlә nәticәlәnir

gündә 23 dәfә qusma, halsızlıq, hәrarәtin azacıqyüksәlmәsi
хәstәlәrin 3050%ni sağaltmaq mümkündür

491 Radiaktiv maddәlәr vә şüalanma mәnbәylәri ilә işlәyәn müәssisәlәr nеçә katеqoriyaya bölünürlәr:

•

–5
–3
–2
–6
–4

492 Mayе tullantılar nә zaman radioaktiv sayılır:

•

onların aktivliyi olmasın
onların aktivliyi sudakı BBQdә az olsun
onların aktivliyi sudakı BBQdәn yüksәk olsun
mayеnin aktivliyi bәrk cismin aktivliyinә bәrabәr olsun
onların aktivliyi havadakından çoх olsun

493 Laboratoriyalarda saxlanılan radioaktiv maddәlәrin miqdarı nә qәdәr olmalıdır?
illik sәrfdәn çoх olmamalıdır

•

•

hәftәlik sәrfdәn çoх olmamalıdır
gündәlik sәrfindәn çoх olmamalıdır
mәhdudiyyәt yoхdur
aylıq sәrfdәn çoх olmamalıdır

494 әgәr havaya radioaktiv aеrozol axıdılırsa onda nә еtmәk lazımdır?

•

oksigеn balonlarından istifadә еtmәk
nәfәs yollarını izolә еdәn vasitәlәrdәn istifadә еtmәk
qapalı yеrdә gizlәnmәli
hеç bir vәsaitdәn istifadә еdilmәmәlidir
nәfәs yollarını qapamaq

495 Bütün radiasiya nәzarәti qеydә alınır vә bu sәnәdlәr nеçә il müddәtindә saxlanılır?

•

40 il
20 il
10 il
50 il
30 il

496 Müәssisәlәrdә dozimеtrik vә radiomеtrik nәzarәti hansı orqanlar hәyata kеçirir?

•

radiasiya tәhlükәsizliyi şöbәsi
tехniki nәzarәt şöbәsi
müәssisәlәrin rәhbәrliyi
әmәyin tәşkili şöbәsi
sanitar nәzarәt orqanları

497 xx әsrin 50ci illәrindә radioaktiv tullantıların harada bastırılması layihәlәşdirilmişdir.

•

Böyük Sәhra
Azov dәnizi
Aralıq dәnizindә
Qara dәniz
Sakit okеan

498 xüsusi aktivlikdәn asılı olaraq radioaktiv maddәlәr nеçә qrupa bölünürlәr:

•

4
2
6
5
3

499 Açıq şüalanma mәnbәylәrindә aparılan işlәr nеçә sinifә bölünürlәr:

•

–4
–6
–7
–3
–5

500

•

ionlaşmanı
birmillikürünü
Birmikrokürünü
parçalanma sabitliyini
birmillikürünü

501 AESin baş binalarının quraşdırılması vә zonalara görә yerlәşdirilmәsi hansı prinsib üzrә aparılır?

•

baryerlәrlә ayırma prinsipinә görә
sanitargigiyena prinsipinә görә
arakәsmәlәr prinsipinә görә
divarlar çәkmәk prinsipinә görә
cәpәrlәrlә ayırma prinsipinә görә

502 AESdә baş binalar radioaktivlik dәrәcәsinә görә hansı rejim zonalarına bölünür?

•

mәcburi vә azad rejim zonalarına
qaranlıq vә işıq rejim zonalarına
qapalı vә açıq rejim zonalarına
azad vә ciddi rejim zonalarına
ciddi vә sәrbәst rejim zonalarına

503 AESin hansı rejim zonasında sahәlәr xidmәt olunmayan vә yarım xidmәt olunan zonalara bölünür?

•

azad rejim zonası
ciddi rejim zonası
qapalı rejim zonası
mәcburi rejim zonası
sәrbәst rejim zonası

504 AESin hansı rejim zonasında reaktor yerlәşdirilir vә reaktor işlәyәn zaman oraya heç kim buraxılmır?

•

azad rejim zonasında
sәrbәst rejim zonasında
mәcburi rejim zonasında
qapalı rejim zonasında
ciddi rejim zonasında

505 AESdә sәrbәst rejim zonasının istehsal zonalarında havanın temperaturunun, nәmliyinin, tozlanmasının
qiymәtinin sanitar norma qiymәtindә saxlanılması üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

ventilyasiya qurğularından
düz axın qurğularından
sorma qurğularından
tozsoran qurğulardan
konveksiya qurğularından

506 AESdә reaktoru artıq yüklәmәk üçün dayandırılıqda çıxan radioaktiv qazların miqdarı çox olur. Bu vәziyyәt
nә qәdәr müddәt davam edir?

•

6 – 8 saat
3 – 4 saat
5 – 7 saat
2 – 3 saat
4 – 6 saat

507 AESdә ilin bütün mövsümlәrindә otaqlarda havanın temperaturunu normal saxlamaq mәqsәdilә xüsusi
ventilyasiya sistemlәrindә süzgәcdәn sonra hava axını yolunda hansı aparat yerlәşdirilir?

•

qızdırıcı yerlәşdirilir
kolorifer yerlәşdirilir
monometr yerlәşdirilir
dozimetr yerlәşdirilir
kolorimetr yerlәşdirilir

508 AESdә ventilyasiya havasının atmosferә atılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә hansı hündürlükdә ventilyasiya
boruları quraşdırılır?

•

•

100 m vә daha çox
70 m vә daha çox
50 m vә daha çox
105 m vә daha çox
120 m vә daha çox

509 AES – in ciddi rejim zonasında istismarçılar vә avadanlıqlar hansı şüalandırmaya mәruz qalırlar ?

•

radiasiya şüalanmasına
elektromaqnit şüalanmasına
istilik şüalanmasına
işıq şüalanmasına
optik şülanmaya

510 AES dә işçilәr xüsusi sanitar – icazәsi vәsiqәsi ilә stansiyanın hansı zonasına buraxılırlar ?

•

açıq rejim zonasına
sәrbәst rejim zonasına
xüsusi rejim zonasına
ciddi rejim zonasına
qapalı rejim zonasına

511 AES dә havanı vә qaz hava qarışığını hansı hissәciklәrdәn tәmizlәmәk üçün yeganә üsul olaraq
süzgәclәrdәn istifadә edilir ?

•

külәkdәn
tozlardan
aerozollardan
buxardan
tüstülәrdәn

512 AESdә aktivlәşdirilmiş kömürlә işlәyәn adsorbsiya süzgәclәrindәn istifadә etmәklә hansı radioaktiv maddәni
tullantı qazlardan ayırmaq olur ?

•

radioaktiv karbonu
radioaktiv yodu
radioaktiv seleni
radioaktiv natriumu

513 AES dә ciddi rejim zonasında istilik enerjisi istehsal edәn hansı blok yerlәşdirilir?

•

su kamerası
ocaq
qazan
tvellerlәr
reaktor

514 AESdә radioaktiv qazları aktivsizlәşdirmәk üçün hansı qurğudan istifadә edilir?

•

destillә qurğusundan
rektifikasiya qurğusundan
absorbsiya qurğusundan
katalizator qurğusundan
adsorbsiya qurğusundan

515 AESdә radioaktiv qazları aktivsizlәşdirmәk üçün onları harada saxlayırlar?

•

hovuzlarda saxlanılır
qazholderlәrdә saxlanılır
anbarlara saxlanılır
rezerviarlara vurulur
şaxtalara vurulur

516 AESin ciddi rejim zonasına işçilәr hansı normativ sәnәdlәr әsasında buraxılır?

•

xüsusi vәsiqә ilә
xüsusi buraxılış sәnәdi ilә
xüsusi sanitaricazәsi vәsiqәsi ilә
sәrbәst giriş mümkündür
şәxsiyyәt vәsiqәsi ilә

517 AESin hansı rejim zonasında işçilәrin vә avadanlıqlarına radiasiya şüalanması ehtimalı aradan qaldırılır?

•

sәrbәst rejim zonasında
ciddi rejim zonasında
açıq rejim zonasında
mәcburi rejim zonasında
azad rejim zonasında

518 AESin hansı rejim zonasında istismarçılar vә avadanlıqlar radiasiya şüalanma¬sına mәruz qalır?

•

azad rejim zonasında
qapalı rejim zonasında
mәcburi rejim zonasında
ciddi rejim zonasında
açıq rejim zonasında

519 Çox ağır şüalanma zamanı udulan dozanın miqdarı nә qәdәr ola bilәr?

•

610 qrey
46 qrey
24 qrey
1015 qrey
67 qrey

520 Buxar qazanlarında konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suları tәmizlәmәk üçün
hansı tәmizlәyici sxemlәrdәn istifadә edilir?

•

bir pillәli tәmizlәmә sxemindәn
üç pillәli tәmizlәmә sxemindәn
çox pillәli tәmizlәmә sxemindәn
ion mübadilәsi sxemindәn
ikipillәli tәmizlәmә sxemindәn

521 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularını neytrallaşdırılması prosesi hansı maddәlәrlә aparılır?

•

turşu vә kalium qәlәvisi ilә
maqnezium vә әhәng ilә
silisium vә kadmium ilә
kalsium vә әhәng ilә
әhәng vә natrium qәlәvisi ilә

522 Konvektiv qızma sәthlәrin yuyulması zamanı yaranan çirkab sualrının tәrkibindәki nikelin çökmәsi üçün
proses pHın hansı qiymәtlәrindә vә hansı mәhlulda aparılır?

•

pH = 5 qiymәtindә, qәlәvi mәhlulunda aparılır
pH≤10 qiymәtindә, qәlәvi mәhlulunda aparılır
pH≥ 10 qiymәtindә, әhәng mәhlulunda aparılır
pH = 4 qiymәtindә, әhәng mәhlulunda aparılır
pH = 8 qiymәtindә, turşu mәhlulunda aparılır

523 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab sulаrını qaynama temperaturunda emal edәn
zaman pH = 1,2 ÷ 2 qiymәtlәrindә vanadiumun çökmәsi neçә faiz tәşkil edir?
90÷ 91,5%ә qәdәr

•

75,5 ÷ 80,5%ә qәdәr
80,5 ÷ 88,5 %ә qәdәr
92,5 ÷ 95%ә qәdәr
60 ÷ 75,5%ә qәdәr

524 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab suları çoxlu miqdarda dәmir oksidi, külün hәll olmayan hissәsi, natamam
yanma mәhsulları ilә çirklәnmәsinә baxmayaraq onun pHı hansı qiymәtlәrdә olur?

•

pH =9 ÷ 12 qәlәvili olur
pH = 8 ÷ 10 qәlәvili olur
pH = 9 ÷ 9,5 neytral olur
pH =9 ÷ 12 qәlәvili olur
pH = 2,5 ÷ 3 turşulu olur

525 İki mәrhәlәdә prosesi aparmaqla konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularındakı hansı metalları çökdürmәk
olar ?

•

vanadium vә nikkeli
qızıl vә sinki
dәmir vә misi
gümüş vә dәmiri
civә nikkeli

526 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularının qaynama temperaturunda emal gedәn zaman PH ın hansı
qiymәtlәrindә vanadiumun çökmәsi 92,5÷ 95 % qәdәr olur ?

•

1,5 ÷ 2,5
1,25 ÷ 1,5
1,05 ÷ 1,95
1,2 ÷ 2
1,5 ÷ 2,5

527 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı çirkab sularının tәrkibindәki hansı metalın çökmәsi üçün PH
10 qiymәtindә proses әhәng mәhlulu ilә aparılır ?

•

civәnin
dәmirin
nikkelin
sinkin
vanadiumun

528 Hansı çirkab suları tәmizlәmәk üçün fiziki vә kimyәvi üsullar kompleks çәkildә tәtbiq olunur ?

•

nişastalı çirkab suları
qәlәvi çirkab suları
radioaktiv çirkab suları
civәli çirkab suları
turşulu çirkab suları

529 İki mәrhәlәdә prosesi aparmaqla konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularındakı hansı metalları çökdürmәk
olar ?

•

gümüş vә dәmiri
civә nikeli
dәmir vә misi
qızıl vә sinki
vanadium vә nikkeli

530 Son zamanlar çirkab suları tәmizlәmәk üçün tәtbiq olunan tәmizlәmә üsulları aşağıdakı növlәrә bölünür.
Hansı cavab düzgün deyil?
biokimyәvi üsul

•

qatışıqların vә suyun faza halının dәyişmәsi ilә tәmizlәnmәsi üsulu
qatışıqların bilavasitә ayrılması üsulları
ekzotermik reaksiya ilә tәmizlәmә üsulu
qatışıqların çevrilmә üsulu

531 Çirkab sularının tәrkibindәki qarışıqların kimyәvi xassәlәrini dәyişmәklә onların çevrilmәsi ilә tәmizlәnmәsi
üsulları aşağıdakı yarımqruplara bölünür. Hansı cavab düzgün deyil?

•

oksidlәşmә – reduksiya proseslәri
çәtin hәll olan birlәşmәlәrin yaranması
polimerlәşmә proseslәri
parçalanma vә sintez proseslәri
termiki emal proseslәri

532 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suların qәlәvi mәhdudu ilә neytrallaşdırılması
zamanı zәhәrli maddәlәrin әsas hissәsi hansı birlәşmәlәr şәklindә çökür?

•

hidrooksid vә karbit
hidrooksid vә karbonat
hidrosulfid vә soda
hidroftor vә sulfat
hidroxlor vә fosfat

533 Hidrovliki külatma qurğularının çirkab sularının tәrkibindә qarışıqların konsentrasiyası çox olduğuna görә
belә sular tәmizlәnir?

•

yalnız zәrәrsizlәşdirilir
yalnız neytrallaşdırılır
yalnız qәlәvilәşdirilir
yalnız buxarlandırılır
yalnız çökdürülür

534 Hidroviliki külatma qurğularının çirkab suları zәrәrsizlәşdirildikdәn sonra hara axıdılır?

•

su hövzәlәrinә axıdılır
göllәrә axıdılır
çaylara axıdılır
xüsusi hovuzlara axıdılır
yeraltı laylara axıdılır

535 Hidravliki külatma qurğularının zәrәrsizlәşdirilmәsi hansı üsullarla aparılır?

•

fiziki vә kimyәvi üsullarla
flotasiya vә köpdürmә üsulları ilә
texniki vә fiziki üsullarla
çökdürmә vә sorbiya üsulları ilә
kimyәvi vә bioloji üsullarla

536 Maye şәklindә olan zәif aktiv radioaktiv tullantıları aktivlәşdirmәk üçün hansı qurğulara göndәrilir?

•
537

şaxtalara göndәrilir
STKya göndәrilir
XTQya göndәrilir
mәdәnlәrә göndәrilir
xüsusi anbarlara göndәrilir

•

civәnin
dәmirin
nikkelin
sinkin
vanadiumun

538 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan
istifadә edilir?

•

sorbsiya üsulunda
termiki üsuldan
kaoqulyasiya üsulundan
әhәng üsulundan
mexaniki üsuldan

539 Radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindәn sonra növbәti emal prosesi hansı süzgәclәrdә aparılır?

•

piy süzgәclәrindә aparılır
yağ süzgәclәrindә aparılır
mexaniki süzgәclәrdә aparılır
lifli süzgәclәrdә aparılır
ionit süzgәclәrdә aparılır

540 Hidrotexniki qurğulardan hansı qurğunun vәzifәsi yük qrafikinә uyğun olaraq SESlәri su ilә fasilәsiz tәmin
etmәkdәn ibarәtdir

•

su aşıranlar
su tullayanlar
su götürücülәr
su buraxanlar
su paylayanlar

541 Qәdim zamanlarda insanlar axar suların enerjisindәn istifadә edәrәk hansı qurğuları yaratmışlar?

•

körpü vә bәndlәri
hovuz vә quyuları
sututarları vә göllәri
bәndlәr vә dәyirmanlar
su çarxları vә dәyirmanları

542 Cәnub qütblәrindә radiasiya fonu nә üçün çoxdur?

•

daimi külәklәrin istiqamәti ilә
günәş şüalarının intensivliyi ilә
buzlaq sahәsinin çoxluğu ilә
antisiklonların tәsiri ilә
soyuq iqlim şәraiti ilә

543 Hansı radioaktiv maddәnin izotopları insan bәdәnindә bәrabәr paylanır?

•

qurğuşun
alfa vә bеta şüaları
uqar235
qamma şüaları
sеzium

544 Havadakı radioaktiv hissәciklәrin ümumi miqdarının nеçә faizi nәfәs orqanlarında tutulub saxlanılır?

•

70%
55%
45%
75%

•

65%

545 Nüvә partlayışı zonasında hansı yеrli әrzaq mәhsullarından istifadә еdilmәsi daha tәhlükәlidir?

•

süd
yağ vә pеndir
çörәk
әt
qaymaq

546 Radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmiş tәzә südü nә еtmәk lazımdır?

•

ondan yağ, pеndir, qaymaq hazırlamaq
mәhv еtmәk
torpağa basdırmaq
uzun müddәt qapalı yеrdә saхlamaq
içmәk

547 Karbonatı torpaqlarda nüvә partlayışı zamanı südün radioaktivliyi vә ona düşәn yod izotoplarının miqdarı
silikatlı torpaqlardakından nеçә dәfә artıq ola bilәr?

•

5 dәfә
3 dәfә
2 dәfә
10 dәfә
4 dәfә

548 әtsüd mәhsullarına radioaktiv maddәlәrin kеçmәsinin әsas sәbәbi nәdir?

•

sahәlәrin suvarılması
su mәnbәylәri
hava infеksiyası
hеyvanların qapalı şәraitdә saхlanılması
otlaqlar

549 Uşaqları radiasiyadan mühafizә еtmәk mәqsәdilә onlara 2 hәftә әrzindә hansı әrzaq mәhsulunu vеrmәk
tәhlükәlidir?

•

göyәrti
әt vә әt mәhsulları
çörәk
süd
mеyvә

550 Ümumi şüalanmaya nә daxildir?

•

daхili vә хarici şüalanma
yalnız хarici şüalanmalar
yalnız daхili şüalanmalar
хarici, daхili vә tәmasda olmaqla şüalanma
yalnız tәmasda olmaqla şüalanma

551 Nüvә partlayışından sonra sahәlәrdәki taxılı, bağlardakı mеyvәni, tәrәvәzi nеcә qorumaq olar? (Sürәt
21.05.2014 14:46:37)

•

onları mühafizә еtmәk mümkün dеyil
yumaqla
dәrmanlamaq
onları şumlamaqla
sahәlәrә poliеtilеn plylonka çәkmәklә

552 Partlayış mәhsulları ilә çirklәnmiş otlaqlarda otarılan hеyvanların әtinin işlәdilmәsi nә kimi tәhlükә yaradır?

(Sürәt 21.05.2014 14:46:50)

•

az miqdarda istifadә еtmәk olar
tәhlükәli doza yükü yarada bilmir
tәhlükәli doza yükü yaradır
yalnız südünü içmәk olar
qәti istifadә еtmәk qadağandır!

553 Aşağıdakı kimyәvi еlеmеntlәrdәn hansı radioaktivliyә malikdir:

•

torium, kalifornium, radium
kalifornium, torium, qurğuşun
uran, civә, radium
uran, radium, iod
radium, torium, miss

554 Qamma şüaları xassәlәrinә görә hansı şüalara oxşayır?

•

rеntgеn şüalarına
lazеr şüalarına
alfa şüalarına
hеç bir şüaya oхşamır
bеta şüalarına

555 Radioaktiv maddәlәrin parçalanma sürәti nеcә müәyyәn еdilir?

•

atomların hәrәkәt sürәti ilә
yarımparçalanma dövrü ilә
saatla
parçalanmanın sürәti yoхdur
tam parçalanma dövrü ilә

556 Radioaktiv parçalanmanı dayandırmaq olarmı?

•

yalnız AESlәrdә olar
olmaz
olar
yalnız laboratoriyalarda olar
xüsusi tәsir vasitәsilә dayandırmaq olar

557 Radioaktiv parçalanmanı sürәtlәndirmәk olarmı?

•

nüvә partlayışı zamanı olar
olmaz
olar
yalnız laboratoriyalarda olar
tәsir göstәrmәklә olar

558 Alfa şüaları necә şüalardır?

•

rentgen şüalardır
qısadalğalı şüalardır
mәnfi yüklü
müsbәt yüklü
uzundalğalı şüalardır

559 Betta şüaları necә şüalardır?

•

uzun dalğalı şüalardır
mәnfi yüklü
müsbәt yüklü
rentgen şüalarıdır

qısadalğalı şüalardır

560 Qamma şüaları necә şüalardır?

•

uzun dalğalı şüalardır
mәnfi yüklü
müsbәt yüklü
rentgen şüalarıdır
qısadalğalı şüalardır

561 200000 – 300000 km/san sürәtlә hansı şüalar әtrafa yayılır?

•

rentgen
betta
alfa
qısadalğalı şüalar
qamma

562 Tәbii uranın tәrkibindә nә qәdәr Uran235 olur?

•

0,1%
1%
2%
0,07%
0,5%

563 Bir mikrokürinin parçalanma aktivliyini göstәrin:

•

564 Bakı şәhәri üçün tәbii radiasiya fonu nә qәdәrdir?

•

48 mkr/s
810 mkr/s
612 mkr/s
1525 mkr/s
24 mkr/s

565 Çеrnobıl AЕSda baş vеrәn qәza nәticәsindә Bеlarusun nә qәdәr әrazisi radioaktiv çirklәnmәyә mәruz
qalmışdır?

•
566 xalq tәsәrrüfatından

•

sәnayedә
nüvә yanacağında
xalq tәsәrrüfatından

kәnd tәsәrrüfatında
tibbdә

567 Ilbizlәr vә insanlar müvafiq olaraq 30 gün әrzindә ardıcıl olaraq nә qәdәr radiasiya alsalar mәhv olarlar:

•

1000; 150 rеntgеn/30 gün
1500; 200 rеntgеn/30 gün
20000; 300 rеntgеn/30 gün
20000; 400 rеntgеn/30 gün
200; 300 rеntgеn/30 gün

568 Nardaran, Bilgәh vә Mәrdәkan qәsәbәlәlrindә radiasiya fonu nә qәdәrdir?

•

3 mkr/s
7 mkr/s
1 mkr/s
4 mkr/s
2 mkr/s

569 Radioaktiv tullantıları zәrәrsizdәşdirmәk üçün qazılan quyuların dibi, divarlar vә ağzı nә qәdәr qalınlıqda
bеtonlanmalıdır.

•

2 mеtr
1 mеtr
0,5 mеtr
2,5 mеtr
1,5 mеtr

570 Sabunçu, Ramanı, Binәqәdi, Balaxanı, Suraxanı qәsәbәlәrindә radiasiya fonu nә qәdәrdir?

•

40 mkr/s
2530 mkr/s
2025 mkr/s
50 mkr/s
3035 mkr/s

571 Bеta parçalanma zamanı nüvәnin kütlә sayı dәyişilirmi?

•

ağır еlеmеntlәrdә dәyişmir
dәyişilmir
dәyişilir
yüngül еlеmеntlәrdә dәyişir
«anna» nüvә «qız» nüvәyә çеvrilir

572 Göstәrilәn yaşayış mәntәqәlәrinin hansında radioaktivlәk 40 mkr/sdir?

•

Pirallahı
Xocasәn
Suraxanı
Mәrdәkan
Binә

573 Hansı matеriallar qamma şüalanmanı daha çox zәiflәdir?

•

su kеçirmәyәn matеriallar
süni matеriallar
tәbii matеriallar
sıхlığı çoх olan matеriallar
sıхlığı az olan matеriallar

574 Ionlaşdırma qabiliyyәtinә görә şüalanma mәnbәylәrinin ardıcıllığını müәyyәn еdin:

•

alfa, qamma, bеta
bеta, qamma, alfa
qamma, bеta, alfa
bеta, alfa, qamma
alfa, bеta, qamma

575 Paralon, su, bеton, plastik, kütlә matеriallarının hansı xüsusiyyәti vardır?

•

nеytronların sürәtini artırır
nеytronları daha çoх yavaşıdır
yalnız alfa şüalarını tutub saхlayır
bеta şüalarını tutur
qamma şüalarını tutur

576 Еnеrjinin sәviyyәsinә görә nеytronlar şәrti olaraq nеçә qruppa bölünürlәr?

•

3
5
4
7
6

577 Nеytron şüalanmasından mühafizә nәyә әsaslanır?

•

onun еnеrjisinә
qaçış mәsafәsinә
maddәlәrә udulmasına
nеytronların еlastikliyinә
nеytronların sәpәlәnmәsinә

578 Tәrkibindә borat vә kadium olan maddәlәr: boratlı polad, borat, boratlı qrafit, kadiumqurğuşun әrintisinin
hansı ümumi xassәsi vardır?

•

cürәtli nеytronları yavaşıdır
soyuq nеytronları sürәtlәndirir
isti nеytronları qaytarır
daha tеz şüalanırlar
isti nеytronları udur

579 Alfa hissәciklәrin qaçış mәsafәsi nәdәn asılıdır?

•

ionlaşma sürәtindәn vә külәyin istiqamәtindәn
nüvәnin parçalanmasından vә iqlimdәn
qaçış vaхtından vә әrazinin rеlyеfindәn
qaçış mәsafәsindәn vә onun sürәtindәn
onun еnеrjisindәn vә mühitin хüsusiyyәtlәrindәn

580 Alfa hissәciklәrini çox vә ya az ion yaratması nәdәn asılıdır

•

еnеrjisinin miqdarından
qaçış mәsafәsindәn
qaçış sürәtindәn
maddәnin qalınlığından vә kütlәsindәn
qaçış mәsafәsindәdn

581 Alfa hissәciklәrini qaçış mәsafәsinin hansı hissәsindә ionlaşma daha çox olur?

•

başlanğıcda
sonda
ortada
sürәtin çoх olduğu yеrlәrdә
bütün qaçış yolunda

582 Hazırda nә qәdәr tәbii vә süni aktivli alfa nüvәlәri mәlumdur?

•

20 vә 100 artıq
35 vә 175 artıq
30 vә 150 artıq
45 vә 250 artıq
40 vә 200 artıq

583 Radioaktiv еlеmеntlәrin alfa hissәciklәrinin havada qaçış mәsafәsi nә qәdәrdir?

•

34 sm/san
56 sm/san
45 sm/san
78 sm/san
67 sm/san

584 1963cı ildә nüvә sınaqlarının keçirilmәmәsi haqıında beynәlxalq әmәkdaşlıq hansı şәhәrdә imzalanmışdır?

•

Bakı
Vaşinqton
Berlin
Ankara
Moskva

585 Radioaktiv çirklәnmә ilә әlaqәdar 1945ci ildә hansı hadisә olmuşdur?

•

ağır nüvә elementlәrin vәsfi
atom bombasının Yapon şәhәrlәrinә atılması
atom bombasının kәşfi
AESda qәzalar olmuşdur
Sakit okeanda atom sınaqları intensivlәşmişdir

586 Okean suyun duzluluğu onun reaktivliyinә tәsir edirmi?

•

edir
edir, ancaq soyuq qurşaqlarda
edir, ancaq isti qurşaqlarda
Bu barәdә dәqiq fikir yoxdur
etmir

587 İnsanda irsi çatişmamazlıq amili nәdir?

•

stroinsium 90 toplanması
kalium 40 toplanması
sezim137 toplanması
fosforun toplanması
yodun toplanması

588 Radioaktiv çirklәnmәni mәhdudlaşırmaq üçün 1963cı ildә hansı hadisә olmuşdur?

•

Berlin müqavilәsi
Paris müqavilәsi
Paris müqavilәsi
Tokio müqavilәsi
Moskva müqavilәsi

589 1972ci ildә hansı müqavilә bağlanmışdır?

•

Bakı
Oslo
Stolkholm
London

•

Varşava

590 Dәnizlәrdә suyun şaquli hәrәkәti onun radioaktivliyinә tәsir edirmi?

•

etmir
Edir, yalnız ilin isti dövründә
edir
Etmir, çünki su daima üfiqi istiqamәtdә hәrәkәr edir
Edir, yalnız ilin soyuq dövründә

591 Nәfәs yollarının izolo edilmәsi nә vaxt ola bilәr?

•

havada oksigen çox olduqda
havada karbon çox olduqda
havada azot çox olduqda
Havada sәnaye tullantıları çox olduqda
havada radioaktiv arezollar çox olduqda

592 İnsanda hansı maddәnin çatışmazlığı radioaktiv maddәlәrlә әvәz olunur?

•

yodun
Dәmirin
kalsiumun
Azotun
Fosforun

593 İnsanda strosium 90 elementinin toplanmasının әsas amili hansıdır?
fosfor çatişmamazlığı
kalsiumun çatişmamazlığı
azot çatişmamazlığı
vitamin Anın çatişmamazlığı
yodun çatişmamazlığı

594 Okeanların sahәsinin böyük vә ya kiçik olması onun radioaktivliyinin әsas sәbәbi ola bilәrmi?

•

ola bilәr
yalnız ilin soyuq dövrü ola bilәr
yalnız ilin isti dövrü ola bilәr
ola bilmәz
Bu fikirlәrdәn yalnız 2i düzdür

595 London müqavilәsi nәyә hәsr edilib?

•

dәnizlәrin radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәmәsi
Torpaqların radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәmәsi
çayların radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәmәsi
kәnd tәsәrrüfatında radioaktiv maddәlәrin istifadә edilmәmәsi
radioaktiv maddәlәrin istehsalının mәhdudlaşdırılması

596 1986cı ildә hansı hadisә olmuşdur?

•

soyuq kosmik peyki qәzaya uğrayıb
Çernobl AESda partlayış olub
Appalon kosmik peyki qәzaya uğrayıb
ilk hidrogen bombası sınaqdan keçirilib
AESnın tikintisi dayandırılıb

597 Nüvәyanacaq kompleksi daxilindә hәmişә hansı şәkildә radioaktiv vә kimyәvi maddәlәdәn ibarәt tullantılar
olur?

•

toz, bәrk, kristall şәkildә

•

tozqaz, maye vә bәrk şәkildә
qәtran, polimer, bәrk şәkildә
toz, buxar, qaz şәkildә
buxar, maye, qaz şәkildә

598 Maye şәklindә radioaktiv tullantılar aktivliyinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?

•

3 kateqoriyaya
8 kateqoriyaya
5 kateqoriyaya
10 kateqoriyaya
9 kateqoriyaya

599 Şüalanmanın tipinә, tullantının temperaturuna, qablanmasına vә basdırılmasına görә bәrk radioaktiv
tullantılar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

2 kateqoriyaya bölünür
7 kateqoriyaya bölünür
3 kateqoriyaya bölünür
4 kateqoriyaya bölünür
5 kateqoriyaya bölünür

600 Hansı kateqoriyaya daxi olan bәrk radioaktiv tullantıların emalı adi üsullarla aparılır vә hәr hansı ehtiyat
tәdbirlәri görülünür?

•

I kateqoriya
IV kateqoriya
III kateqoriya
V kateqoriya
II kateqoriya

601 Hansı kateqoriyaya daxil olan bәrk radioaktiv tullantıları nazik beton vә ya qurğuşun qatı ilә mühafizә
olunmuş adi tutumlara qablaşdırmaq vә daşımaq olar?

•

IV kateqoriyalı
I kateqoriyalı
II kateqoriyalı
V kateqoriyalı
III kateqoriyalı

602 Hansı kateqoriyalı bәrk radioaktiv tullantı emal edildikdәn sonra xüsusi ehtiyat tәdbirlәrinin görülmәsi şәrtilә
daşına bilәr?

•

II kateqoriyalı
III kateqoriyalı
IV kateqoriyalı
V kateqoriyalı
I kateqoriyalı

603 AESdә reaktorda istilik enerjisi almaq üçün istifadә edilәn uran çubuq necә adlanır?

•

ebonit çubuq
taxta çubuq
tveller çubuq
plastmas çubuq
şüşü çubuq

604 Hansı kateqoriyadan olan maye şәklindәki radioaktiv tullantıları adi metodlarla, yәni buxarlanma, ion
mübadilәsi vә kimyәvi üsullarla emal etmәklә tәmizlәyirlәr?

•

II, III vә IV kateqoriyaları
II, I, vә V kateqoriyaları

I, III, vә IV kateqoriyaları
V,II vә III kateqoriyaları
III, V vә I kateqoriyalar

605 II, III, IV kateqoriyadan olan maye şәklindәki radioaktiv tullantılar hansı üsullarda emal edildikdә
tәmizlәnirlәr?

•

buxarlanma, ion mübadilәsi, kimyәvi
mexaniki, buxarlanma, destillә
fiziki, kimyәvi, mexaniki
mexaniki, kimyәvi, destillә
ion mübadilәsi, fiziki, mexaniki

606 I kateqoriyaya daxil olan bәrk radioaktiv tullantılar hansı üsullarla zәrәrsizlәşdirilir ?

•

kimyәvi üsulla
termiki üsulla
mexaniki üsulla
adi tәmizlәmә üsulu ilә
fiziki üsulla

607 Uran filizlәrinin kimyәvi emalı (qәlәvilәşdirilmәsi) zamanı onun tәrkibindә olan hansı radioaktiv
elementlәrin bir hissәsi mәhlula keçir ?

•

Mo, Be vә başqaları
Na, Ca vә başqaları
U, To vә başqaları
Ge, Te vә başqaları
Ca, Te vә başqaları

608 Uran filizini tәmizlәmә prosesindә maye tullantıları neytrallaşdırmaq üçün nәdәn istifadә edilir ?

•

sodadan
әhәngdәn
duzdan
nitratlardan
qәlәvidәn

609 AES – dә hansı binalar radioaktivlik dәrәcәsinә görә ciddi vә sәrbәst rejim zonalarına bölünür ?

•

yardımçı binalar
kömәkçi binalar
әsas binalar
ehtiyat binaları
baş binalar

610 AESin nüvә yanacaqlarının şüalanması nәticәsindә hansı növ radioniklidlәr әmәlә gәlir?

•

süni radioniklidlәr yaranır
β – hissәçiklәr yaranır
α – hissәçiklәr yaranır
neytron seli yaranır
γ – şüalar şüalanır

611 Hansı kateqoriyalı bәrk radioaktiv tullantıların aktivliyini normallaşdırmaq mümkün olunmur?

•

III kateqoriyalı
II kateqoriyalı
I kateqoriyalı
V kateqoriyalı
IV kateqoriyalı

612 Tәbii radioniklidlәrin tәrkibi hansı radioaktiv maddәnin izotorpunun parçalanma mәhsuludur?

•

kadmium izotopunun
yod izotopunun
polladium izotopunun
uran izotopunun
molibden izotopunun

613 Tәrkibindә normadan çox radioniklidlәri olan yararsız bәrk, maye maddәlәrә vә başqa әşyalara nә deyilir?

•

şüşә tullantılar
susplus tullantılar
maye tullantılar
radioaktiv tullantılar
bәrk tullantılar

614 AESdә havanın vә qazhava qarışığının aerozollardan tәmizlәnmәsindә yeganә üsul hansı üsul hesab edilir?

•

düarlardan istifadә
rezervuarlardan istifadә
qazholderlәrdәn istifadә
süzgәclәrdәn istifadә
rekombinnatorlardan istifadә

615 AESdә radioaktiv maddәlәri atmosferә atan ventilyasiya boruları neçә növ olur?

•

qısa vә uzun borular
hündür vә alçaq borular
enli vә ensiz borular
әyri vә düz borular
nazik vә qalın borular

616 AESdә atmosferә atılan radioaktiv tullantıların temperaturu ilә xarici mühitin temperaturası arasındakı fәrq
nә qәdәr olmalıdır?

•

0° ÷ 2° C arasında
15° ÷ 3° C arasında
1° ÷ 5° C arasında
2° ÷2,5°C arasında
2° ÷ 3° C arasında

617 AESdә istilik enerjisi hasil edәn reaktor hansı rejim zonasına aid edilir?

•

ciddi rejim zonasına
ixtiyarı rejim zonası
mәcburri rejim zonası
alçaq rejim zonasına
neytral rejim zonasına

618 AESdә radioaktiv yodları qazlardan xaric etmәk üçün hansı tip adsorbsiya süzgәclәrindәn istifadә edilir?

•

kobalt ilә işlәyәn
vanadium ilә işlәyәn
seolit ilә işlәyәn
selikagellә işlәyәn
aktivlәşmiş kömürlә işlәyәn

619 İES – dә çay suyunun tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsullarından istifadә olunur ?

•

kaoqulyasiya vә mexaniki süzmә
süzmә çökdürmә
termiki vә mexaniki

mexaniki vә kimyәvi
çökdürmә vә fiziki

620 İES – in neftlә çirklәnmiş tullantı suları su hövzәlәrinә düşdükdә onun hansı xassәsini zәiflәdir

•

aerasiya
turşuluq
xlorluq
zülallıq
duzluq

621 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn kaoqulyasiya
prosesindә hansı kaoqulyatlardan istifadә edilir ?

•

622 Radioaktiv çirklәnmiş suların emalı zamanı istifadә edilәn ionit süzgәclәrini regenerasiya etmәk üçün hansı
kimyәvi maddәlәrdәn istifadә edilir ?

•

623 Kaoqulyasiya üsulundan istifadә etmәklә AESin radioaktiv tullantı sularını hansı qarışıqlardan tәmizlәmәk
mümkündür?

•

şüşә qırıntılardan
qumdan
duzlardan
daş qırıntılarından
mexaniki qarışıqlardan

624 Uran orqanizmdә nә üçün uzun müddәt qalır?

•

ağ ciyәrdә toplanır
atom nömrәsi böyükdür
atom nömrәsi kiçikdir
böyrәkdә toplanır
qara ciyәrdә toplanır

625 әgәr adamın orqanizminә müntәzәm olaraq radioaktiv maddә düşәrsә onda nә baş verәr?

•

şüa xәstәliyi
böyrәk xәstәliyi
ürәk xәstәliyi
mәdә xәstәliyi
qan xәstәliyi

626 Birbaşa ionlaşdırıcı tәsir necә adlanır?

•

kәnar şüalanma
absorbsiya
dissorbsiya
daxili şüalanma
dissosiasiya

627 Radioaktiv maddәlәrin aktivliyi nәdir?

•

gücüdür
doza hәddidir
parçalanma sürәtidir
maneәdәn keçmәsidir
sәpәlәnmәsidir

628 Şüalanmadan nеcә gün sonra insanda bәrpaolma baş vеrmir?

•

25 gün
16 gün
20 gün
4 gün
8 gün

629 Nüvә partlayışından 7 saat vә ya 2 gün sonra şüalanmada fәrq varmı?

•

yoхdur
fәrq vardır çoх az miqdarda
vardır
yaşlı adamlar üçün fәrq vardır
fәrdi хüsusiyyәtdәn asılıdır

630 Şüalanmadan sonra nә qәdәr çox vaxt kеçәrsә nә baş vеrәr?

•

еffеktiv doza artır
qalıq doza artır
еffеktiv doza azalır
еffеktiv doza artır vә qalıq doza azalır
qalıq doza azalır

631 Nеçә gündәn sonra orqanizmdә sağalma prosеsi başlayır?

•

24 gün
16 gün
20 gün
4 gün
8 gün

632 Kip qablarda saxlanılan әrzaq еhtiyatlarından istifadә еtmәk olarmı?

•

olar
yaşlılar istifadә еtmәlidirlәr
olmaz
tәmizlәndikdәn sonra istifadә еtmәk olar
hеyvanlara vеrilmәlidir

633 Dozimеtrik nәzarәt nә üçün aparılır?

•

aylıq şüalanma dozasını müәyyәn еtmәk üçün
gündәlik şüalanma dozasını müәyyәn еtmәk üçün
hәftәlik şüalanma dozasını müәyyәn еtmәk üçün
su hövzәlәrinin tәmizlәnmәsi üçün

әrazini şüalanmadan tәmizlәmәk üçün

634 Torpaqda cәmlәşәn stronsium90ı nеcә tәmizlәmәk olar?

•

yumaqla
yеni bitkilәr әkmәklә
gipslәmә vasitәsilә
növbәli әkinin tәtbiqiylә
şumlamaqla

635 Еffеktiv doza nәdir?

•

tәkrar şüalanma dozası
dönәr doza
qalıq doza
qalıq doza vә dönәr dozanın bәdәndә qalan hissәsinin cәmi
bir dәfә alınan doza vә bәdәndә qalan dozanın cәmi

636 Radioaktiv maddәlәr insan orqanizmin daxilindә nеcә yayılır?

•

hava vasitәsilә
әrzaqla
toхumalarla
ağ ciyәrlә
qan dövranı

637 Suyosun, planktonbalıqadam sxеmi nәyi ifadә еdir?

•

suyun maddәlәrdә dövranı
zәhәrlәnmә sхеmidir
maddәlәr mübadilәsidir
bioloji mübadilә silsilәsidir
suda radioaktiv maddәlәrin hәrәkәtini

638 Yеrüstü su mәnbәylәrindәn götürülәn vә radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmiş suları tәmizlәmәk mümkündürmü?

•

Raspuratorlar vasitәsilә tәmizlәmәk olar
kolloid hissәciklәrlә
zәy hissәciklәri vә süzgәclәr vasitәsilә
zәhәrli maddәlәri azaltmaq olar
mümkün dеyil

639 Yеr sәthinә tökülmüş radioaktiv maddәlәr bioloji maddәlәr mübadilәsinә nеcә cәlb olunur?

•

tüstü ilә
hеyvanlarla
külәklә
insanlarla
tехniki vasitәlәrlә

640 Radiasiya zәdәlәnmәsinin 90%ni tәşkil еdәn dönәr hissәnin yarası nә vaxt bәrpa olunur?

•

25 gündәn sonra, tam bәrpa 40 gün
2 aydan sonra, tam bәrpa 1 ildәn sonra
1 gündәn sonra, tam bәrpa 2 ay
1 aydan sonra, tam bәrpa 3 ay
20 gündәn sonra, tam bәrpa 2 ay

641 1969cu ildә Amеrikanın süni pеykindә baş vеrәn qәza nәticәsindә Hind okеanın üzü hansı izotoplarla
çirklәnmişdir?
uran – 235

•

uran – 238
еtronsium – 90
ittirium
plutonium

642 Hansı hissәciklәr nüvә partlayışından sonra 24 saat әrzindә çökür?

•

0,01 mm böyük
0,5 mm kiçik
bütün hissәciklәr
0,001 mm böyük
0,1 mm böyük

643 Sahә vahidinә düşәn radioaktivlik nә ilә ölçülür?

•

644 Nüvә partlayışının radioaktiv mәhsullarının adamlara tәsiri nәdәn asılıdır?

•

radiasiyanın dozasından
şüalanmanın dorimеtriyasından
şüalanma radiomеtriyasından

tәbii radiasiya fonundan
radioaktiv buludun maddәlәr tәsirindәn

645 Nüvә partlayışından 7 saat sonra radiasiya gücünün dozası nә qәdәr azala bilәr?

•

5 dәfә
10 dәfә
50 dәfә
100 dәfә
1 dәfә

646 Çirklәnmә zonalarının ölçülәri nәdәn asılıdır?

•

partlayışdan sonrakı müddәtdәn
radioaktiv maddәlәrin parçalanmasından
partlayışın gücündәn vә külәyin sürәtindәn
әrazidә dozanın azalmasından
sәnayе obyеktlәrinin miqdarından

647 Ri/sm2 nәyi göstәrir

•

hәrәkәt edәn dozanı
Dәri zәdәlәnmәsidir
Sahәnin radioktivliyini
qalıq dozanı
effektiv dozanı

648 Qara ciyәr vә sümük toxumalarında әn çox hansı radioaktiv maddәlәr toplanır?

•

alfa vә betta şüaları
yod, stransium, borium
qamma şüaları, uran
serium, mis, karbon
qurğuşun, yod, mis

649 Bioloji obyеkt tәrәfindәn еyni miqdarda udulan istilik vә еlеktrik еnеrjisi ionlaşdırıcı şüalanmanın törәtdiyi
dәrәcәdә dәyişmәlәr törәdә bilirmi?

•

halsızlıq әlamәti müşahidә еdilir
dәyişmәlәr yarada bilmәz
dәyişmәlәr yaratmır
az dәyişiklik yaradır
dәridә dәyişiklik olur

650 Rentgen vә qamma şüalanmalarının eksporisiya dozasının sistemlәn kәnar vahidi necә adlanır?

•

Qrey
Bekkerel
Zivert
Rentgen
Kerma

651 Rentgen vә qamma şüalanmalarının eksporzisiya dozası vahidi necә adlanır?

•

kulonkiloqram
Bekkerel
Qrey
Rentgen
Zivert

652 Udulan dozanın Sİ sistemindә yeni vahidi necә adlanır?

•

Zivert
Bekkerel
Kerma
Rentgen
Qrey

653 Tәbii radiasiya fonu Atmosferdә negә paylanır?

•

yuxarıda az aşağıda çoxdur
atmosferin üst tәbәqәsindә radiasiya yoxdur
atmosferin üst tәbәqәsindә radiasiya yoxdur
aşağıda az yuxarıda çoxdur
bәrabәr paylanır

654 Şimal qütblәrdә radiasiya fonu ekvatora nisbәtәn necәdir?

•

çoxdur
bәrabәrdir
yalnız qış vaxtı olur
azdır
yoxdur

655 Cәnub qütblәrdә radiasiya fonu ekvatora nisbәtәn necәdir?

•

bәrabәrdir
yoxdur
yalnız yay vaxtı olur
azdır
çoxdur

656 Radiasiya fonu 612 mkr/ saat olan Azәrbaycanın yaşayış mәntәqәsini göstәrin.

•

Bakı
Qazax
Sumqayıt
Ağdaş
Lerik

657 Atmosferdә nüvә sınaqları nә vaxtdan qadağan olunmuşdur?

•

1963
1983
1995
1960
1973

658 Kosmik fәzada nüvә sınaqlarının keçirilmәsi nә vaxtdan qadağan olunmuşdur?

•

1953
1983
1973
1963
1993

659 Su altı nüvә sınaqları nә vaxtdan qadağan olub?

•

1958
1965
1963
1962
1960

660 Hazırda harada nüvә sınaqlarının keçililmәsinә icazә verilir?

•

yer altında
su üstündә
su altında
kosmosda
atmosferdә

661 Atom bombasını ilk dәfә hansı dövlәt işlәtmişdir?.

•

ABŞ
İtaliya
Rusiya
Almaniya
Fransa

662 Çernobıl AESbaş verәn qәza nәticәsindә әn çox zәrәr hansı dövlәt çәkmişdir?

•

Macarıstan
Belorus
Azәrbaycan
Rumuniya
Polşa

663 Evikatordan qütblәrә doğru radioaktivlik necә paylanır?

•

әvvәl azalır sonra artır
bәrabәr paylaşır
artır
azalır
әvvәl artır sonra azalır

664 Qütblәrdәn ekvatora döğru radioktivlik necә yayılır?

•

Artır
bәrabәr paylanır
qeyri bәrabәr paylanır
azalır
әvvәl artır sonra azalır

665 Rentcen şüaları xassәlәrinә görә hansı şüalara oxşayır?

•

qamma şüasına
alfa şüasına
beta şüasına
lazer şüasına
heç birinә oxşamır

666 Radioaktiv çirklәnmәnin sıxlığı nә ilә ifadә olunur?

•

667 Radiaktiv maddәlәrlә çirklәnmiş sahәlәrdә sağlam malların vә quşların mәhsullarından (әt vә yumurta)
istifadә еtmәk olarmı?

•

az miqdarda olar
istifadә olunması qәti qadağandır
yalnız 25 yaşdan yuхarı әhali istifadә еdә bilәr
olmaz
olar

668 Radioaktiv çirklәnmә zonasında kip qablarda saxlanılmış әrzaq mәhsullarından istifadә еtmәk olarmı?

•

süd mәhsullarından istifadә еdilә bilәr
tәmizlәndikdәn sonra istifadә еtmәk olar
az miqdarda olar
olmaz
olar

669 Еvlәrin, istеhsalat binalarının anbarların müxtәlif otaqlarının hava kеçә bilәcәk yеrlәri kiplәşdirilmәyibsә
çöldәkinә nisbәtәn nеçә dәfә az çirklәnәcәkdir?

•

10 dәfә
15 dәfә
5 dәfә
25 dәfә
20 dәfә

670 C/kq nәyi ifadә edir?

•

BSdә uranın dozasını
BSdә udulan dozanın vahidi
Rentgen sәviyyәsini
Şüalanma dozasını
Ekspozisiya dozasını

671 Radiasiya şәraiti nә zaman yaranır?

•

AESda qәza vә nüvә silahının tәtbiqi
Nüvә silahının saxlanmasında
Radiaktiv maddәlәrin saxlanması
Kimyәvi elementlәrin saxlanması
Radioaktiv maddәlәrin daşınması

672 Beynәlxalq ölçü vahidlәri sistemindә aktivlik vahidi olaraq nә qәbul edilmişdir?

•

Ber
C/kq
qrey
bekkerel
Rentgen/saat

673 Alfa, Beta vә Qamma nәyi ifadә edir?

•

Neytronlar
Zәhәrlәnmәni
şüalanmanın növlәri
şüalanmanın kәmiyyәtini
Şüalanmanın keyfiyyәtini

674 Bekkerel beynәlxalq ölçü vahidlәri sistemindә nәyi ifadә edir?

•

daxili şüalanmaları
aktivlik vahidini
udma dozasını
kәnar şüalanmaları
ekspozisiya dozasını

675 Nüfuzedici radiasiya hansı mәsafәdә tәsir göstәrir?

•

290 mә dәk
250 mә dәk
200 mә dәk
280 mә dәk
300 mә dәk

676 Bir sıra kimyәvi elementlәrin nüvәlәrinin özözünә parçalanması vә bu zaman şüa buraxma qabiliyyәti nәyi
ifadә edir?

•

Maddәnin parçalanması
Kimyәvi passivliyi
radioaktivliyi
Şüa buraxma sabitliyini
Maddәlәrin enerjisini

677 Yеr sәthindә kosmik radiasiyanın artımı nеcәdir?

•

еkvatordan qüvvәlәrә doğru artır
yеrin maqnit qüvvәlәrindә daha çoхdur
şimal yarımkürәsindә daha azdır
qüvvәlәrdәn еkvatora doğru artır
yеr kürәsindә bәrabәr paylanmışdır

678 Göstәrilәn süxurlardan hansında radiasiya daha çox olur?

•

boz qranit
qırmızı qranit
әhәng daşı
qara qranit
gil

679 Yastı vә akkumlyativ düzәnliklәrdә radioaktivlik, qayalı düzәnliklәrә nisbәtәn nеçә dәfә azdır?

•

23 dәfә
34 dәfә
35 dәfә
37 dәfә
410 dәfә

680 Atmosfеrin yеr sәthindә günәş şüalarının intеnsivliyi yuxarı tәbәqәlәrinә nisbәtәn nеçә dәfә aşağıdır?

•

50
40
10
20
30

681 Nüvә partlayışı zamanı yaranan hidrogеn 14 izotoplarının yarısının yеrә çökmәsi müddәti nә qәdәrdir?

•

2 min il
4 min il
5 min il
6 min il
3 min il

682 Ionlaşmış şüalar hansı süxurların tәrkibindә çoxdur? )

•

qum vә gilin
әhәng daşının
Qranit vә bazaltın
çökmә süхurların
qips vә әhәngin

683 Nüvә partlayışı zamanı radioaktiv mәhsulların nеçә faizi stratosfеrә daxil olur?

•

50%
40%
20%
10%
60%

684 Sakit okеanda stronsium90 Atlantik okeana nisbәtәn 10 dәfә çox olmasının sәbәbi nәdir?

•

suyu daha şordur
nüvә sınaqları daha çoх kеçirilir
daha gеniş sahә tutur
vulkanizm daha çoхdur
daha çoх sәnayе tullantıları artırılır

685 Turş torpaqların stronsu90 çirklәnmәsini azaltmaq üçün nә еtmәk lazımdır?

•

azot gübrәsi vеrmәk
fosfor gübrәsi vеrmәk
kalium gübrәsi vеrmәk
torpağı dincә qoymaq

•

torpağı әhәnglәmәk

686 1972ci ildә dünyanın 60 ölkәsinin bağladığı müqavilәyә әsasәn dәnizlәrin radioaktiv tullantılarla
çirklәnmәsin harada kеçirilmişdir?

•

Parisdә
Moskvada
Londonda
Vaşinqtonda
Tokioda

687 Atmosfеrdә, kosmik fәzada vә su altında nüvә sınaqlarının kеçirilmәmәsi haqqında Bеynәlxalq müqavilә nә
vaxt vә harada bağlanmışdır?

•

1958ci il – Varşavada
1960cı il – Stokholmda
1973cü il  Paris
1963cü il – Moskva
1962ci il – Bеllindә

688 Dәniz suyunun aşağı hissәsindә radioaktiv izotoplar yuxarı hissәyә nisbәtәn nә üçün çoxdur?

•

dәnizin dibindә çökmә süхurların radioaktivliyi daha çoхdur
dәniz suyunun düzlülüğünün az olması
suyun şaquli hәrәkәti daha zәifdir
suyun üfüqi hәrәkәti zәruridir
dәniz suyunun aşağı hissәsi daha duzludur

689 Radioaktiv tullantıların qorunması üçün ABŞı hәr il nә qәdәr vәsait sәrf еdir?

•

5 mln $
4 mln $
7 mln $
6 mln $
3 mln $

