AAA_1247#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 1247 Azәrbaycanın tәbii ehtiyatları vә onlardan sәmәrәli istifadә olunması
1 Bütün respublika üzrә atmosfer hövzәsinә atılan tullantıların 2/3 hissәsindәn çoxu hansı zonanın payına
düşür?

•

Daşkәsәn
Abşeron
Gәncә  Qazax
Şirvan
Qәbәlә

2 İnsanın yaşaması üçün istifadә etdiyi tәbii cisimlәr nә adlanır?

•

tәsәrrüfat strukturları
tәbii ehtiyatlar
tәbii şәrait
sosial elementlәr
әmәk resursları

3 Fәnnin predmeti nәdir?

•

tәbiәtlә cәmiyyәtin qarşılıqlı әlaqәlәrinin nizamlanması
tәbii resurs potensialından sәmәrәli istifadә
tәsәrüfat vә әhalinin sәmәrәli әrazi tәşkili
demoqrafik proseslәr
intensiv istehsala keçid yolları

4 Fәnnin mәqsәdi nәdir?

•

beynәlxalq münasibәtlәrin bir çox problemlәrinin hәlli yolları
tәbiәtdәn düzgün istifadә vә onun mühafizәsi
iqtisadiyyatda bazar modelinin qloballaşdırılması
xidmәt sahәlәrinin ixtisaslaşması vә mübadilәsi proseslәri
tәsәrrüfat sahәlәrinin kompleks şәkildә inkişafı

5 Fәnnin әsas vәzifәlәrini sadalayın.

•

tәbii sәrvәtlәrin hasil edildiyi әrazilәrdә texnogen landşaftların formalaşmasının qarşısının alınması
müxtәlif proseslәrin tәsiri ilә zonallığın pozulmasının qarşısının alınması, landşaft tiplәrinin yerlәşmә
ardıcıllığındakı müәyyәn fәrqlәrin aradan qaldırılması
respublika tәsәrrüfatının yenidәn qurulması vә modernlәşdirilmәsi, tәsәrrüfat sahәlәrinin strukturunun
tәkmillәşdirilmәsi
tәbii vә antropogen amillәrin yaratdığı müxtәlif ekoloji problemlәrin hәlli, bioloji müxtәlifliyin qorunub
saxlanılması
ekstensiv yol, әkin sahәlәrinin genişlәndirilmәsi, heyvanların vә müәssisәlәrin sayının artırılması hesabına mәhsul
istehsalının artırılması.

6 İsveç alimi K.Linney (17071778) tәbii sәrvәtlәri neçә qrupa bölüşdürür vә hansılardır?

•

6 qrupa: mineral resurslar, yanacaq, kimyәvi, tikinti, iqlim, bioloji ehtiyatlara
3 qrupa: mineral, bitki, heyvanat ehtiyatlarına
4 qrupa: meşә, hava, iqlim, rekreasiya ehtiyatlarına
5 qrupa: mineral, torpaq, su, bioloji, geotermal ehtiyatlara
2 qrupa: su vә torpaq ehtiyatlarına

7 Elementar vә kompleks ehtiyatlara hansı sәrvәtlәr aiddir?

•

•

oksigen, azot, günәş enerjisi, atmosfer havası, su
atom enerjisi, kosmosdan istifadә, daş kömür
kömür, neft, filiz, heyvanat ehtiyatları
elektrik, külәk, günәş enerjisi ehtiyatları
qabarmaçәkilmә, temperatur, buxarlanma

8 Tәbii şәrait nәyin әmәlә gәlmәsinә şәrait yaradır?

•

insanların әmәk fәaliyyәtinin gedişinә, tәbii sәrvәtlәrin әmәlә gәlmәsinә
iqlim vә aqroiqlim sәrvәtlәrinә
enerjinin alınmasına
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafına
külәk, dәniz dalğalarının qabarma vә çәkilmәsinә

9 Tәbii sәrvәtlәrin keyfiyyәt göstәricilәrinin müxtәlifliyi nәyә sәbәb olmuşdur?

•

Tәsәrrüfat sahәlәrinin inkişafına
tәsәrrüfat sahәlәrinin rәngarәngliyinә
tәbii ehtiyatların öyrәnilmәsinә
Cәmiyyәtin inkişafının elementidir.
Tәsәrrüfatda stimulyator rolunu oynayır.

10 Tәbii sәrvәtlәr anlamı nәyin cәmi kimi qәbul edilir?

•

tәbiәtdәn istifadә edilәn vә istifadәsi mümkün olan tәbii kontropentlәrin
keyfiyyәt göstәricilәrinin
tәbii ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsinә
ETT –nin inkişaf sәviyyәsinin
iqtisadi, texniki, coğrafi amillәrin

11 Tәbii resurs amili nәdir?

•

kәmiyyәtkeyfiyyәt göstәricilәri, mәhsula sәrf edilәn xәrclәr
nәqliyyat şәraiti, ehtiyatın mәskunlaşma mümkünlüyü
tәbii mühitin fәaliyyәti, ekoloji amili, tәbii sәrvәtlәrin tәrkibi, miqdarı
sahә vahidinә düşәn ehtiyatlar
әrazinin mәnimsәnilmә şәraiti (ehtiyatın)

12 Bәşәr cәmiyyәtin sosial – iqtisadi inkişafı nә ilә bağlıdır?

•

doğru cavab yoxdur
tәsәrrüfatın yararlılıq cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsilә
ehtiyatların keyfiyyәt tәrkib ilә
insanların tәbii sәrvәtlәrdәn istifadә etmәsilә
potensial ehtiyatların düzgün dәqiqlәşdirilmәsi ilә

13 Tәbiәtlә istehsal arasında qarşılıqlı әlaqәlәr nә kimi xarakter daşıyır?

•

informatik
fәlsәfi
tarixi
iqtisadi
sosial

14 İstehsalın xammal vә enerji bazalarını nә tәşkil edir?

•

әrazinin relyef vә iqlim
tәbii sәrvәtlәr
yerin daxili istiliyi

yanacaq – energetika sahәsi
potensial sәrvәtlәr

15 Respublikanın mövcud әrazi istehsal komplekslәri (әİK) nәyә әsaslanaraq formalaşıb inkişaf etmişlәr?

•

yerli tәbii ehtiyatlara
әrazinin mәnimsәnilmә dәrәcәsinә
mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşmәsinә
relyef vә iqlimә
tikinti materiallarına

16 Kapital qoyuluşunun xüsusi çәkisi, әmәk mәhsuldarlılığı, sәmәrәliliyin sәviyyәsi tәbii ehtiyatların hansı
göstәricilәrinә daxildir?

•

hasilata, emala
tәbii resursların xüsusiyyәtlәrinin müxtәlifliyinә
iqtisadi qiymәtlәndirilmәyә
orogen qurşaqlara
daşınmanın dәyәrinә

17 Tәbii sәrvәtlәr yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrdә necә adlanır?

•

tәsәrrüfat strukturları
Әmәk resursları
İntensiv istehsal
tәbii aktiv kapital
әmәk vәrdişlәri

18 İstifadә olunmayan, ehtiyatı tam dәqiqlәşmәyәn sәrvәtlәr hansı ehtiyatlara aiddir?

•

potensial ehtiyatlar
ilkin olaraq tәk – tәk nümunәlәri mәlum olan, sәnaye ehtiyatı az olan ehtiyatlar
tәbiәtdә istifadә edilәn vә istifadәsi mümkün olan resurslar
dәqiqi kәşfiyyat aparılmış, sәrhәdlәri tam dәqiqlәşdirilmiş ehtiyatlar
yayım şәraitinin ümumi әlamәtlәrini tәmin edәn kәşfiyyat dәrәcәsinә malik ehtiyatlar

19 Oksigen, azot, günәş enerjisi, atmosfer havası, su – hansı ehtiyatlara aiddirlәr?

•

Atom enerjisi, kosmosdan istifadәyә
kömür, neft, filiz, ehtiyatlarına
elektrik, külәk, günәş enerjisi ehtiyatına
qabarma  çәkilmә, temperatur, buxarlanmaya
elementar vә kompleks ehtiyatlara

20 Respublikanın tәbii sәrvәtlәri nә kimi proseslәrdә mühüm rol oynayır?

•

lazım olan funksiyaları düzgün yerinә yetirmәsi ilә
geotermal, rekreasiya sәrvәtlәrdәn istifadәsi
tәrkibi, istifadәsi vә s әlamәtlәri ilә
Karbohidrogen mәnşәli xüsusiyyәti ilә
әhalinin tәsәrrüfat fәaliyyәti, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı, düzgün yerlәşdirilmәsindә vә s.

21 Hәr hansı tәbii sәrvәtin qiymәtlәndirmәsini nәylә әlaqәlәndirirlәr?

•

onlara çәkilәn xәrclәrlә
tükәnmәyәn növlәrlә
kapital tәsnifatı ilә
potensial sәrvәtlәrlә
istifadәsi imkanı ilә

22 Tәbii sәrvәtlәri cәmiyyәt necә qiymәtlәndirir?

•

tükәnәn növlәri kimi
cәmiyyәtin inkişafının elementi kimi
aktiv kapital kimi
ehtiyatların başlıca xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk üçün
ehtiyatlı hәlә tam dәqiqlәşdirilmәmiş sәrvәtlәr kimi

23 Tәkrar istehsala cәlb olunmuş tәbii sәrvәtlәri hansı әlamәt birlәşdirir?

•

ekoloji tәmizliyә nail olmaq
insan tәlәbatını ödәmәk imkanı
zәrәrli tәsirlәrini aradan qaldırmaq
ekosistemin vәziyyәtinә vә tәmizliyinә nәzarәt etmәk
kәskin çirklәnmәnin qarşısını almaq

24 Potensial ehtiyatlar hansı sәrvәtlәrә aid edilir?

•

ilkin olaraq tәktәk nümunәlәr mәlum olan vә sәnaye ehtiyatı az olan ehtiyatlar.
yayım şәraitinin ümumi әlamәtlәrini tәmin edәn kәşfiyyat vә öyrәnilmә dәrәcәsinә malik ehtiyatlar
istifade olunmayan, ehtiyatı tam dәqiqlәşmәyәn sәrvәtlәr
tәbiәtdә istifadә edilәn vә istifadәsi mümkün olan resurslar
dәqiq kәşfiyyat aparılmış, sәrhәdlәri tam dәqiqlәşdirilmiş ehtiyatlar

25 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәbii ehtiyatları necә adlandırırlar?

•

әmәk resursları
әmәk vәrdişlәri
intensiv istehsal
tәsәrrüfat strukturları
tәbii aktiv kapital

26 Dünyada neçә növ faydalı qazıntı vә qiymәtli daşlar mövcuddur?

•

150 növ faydalı qazıntı, 100 növ qiymәtli daşlar
100 növ qazıntı, 50 növ qiymәtli daşlar
250 növ faydalı qazıntı, 200 növ qiymәtli daşlar
200 növ faydalı qazıntı, 150 növ qiymәtli daşlar
300 növ faydalı qazıntı, 250 növ qiymәtli daşlar

27 Tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә etmәk üçün hansı imkanlar nәzәrә alınmalıdır?

•

Ehtiyatın kәmiyyәt – keyfiyyәt göstәricilәrinә diqqәt yetirmәk
onların ehtiyat vә bәrpasına düzgün riayәt etmәk
onları tәsәrrüfat baxımından qiymәtlәndirmәk onların istehsala cәlb edilmәsinin mәqsәdәuyğun olub – olmadığını
әsaslandırmaq
Tәrkibinә, istifadәsinә, praktiki növlәrinә baxmaq
İnsanların hәyat vә fәaliyyәti üçün ehtiyatların әlverişli halda saxlanılması

28 Tәbii ehtiyatlarda iqtisadi qiymәtlәndirmәnin әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әhalinin tәlәbatlarını ödәyir
tәsәrrüfat dövriyyәsinә cәlb edir
ayrıayrı tәbii ehtiyatlardan istifadәnin faydalılığını müәyyәn etmәyә imkan verir
insan әmәyinin nәticәlәrini göstәrir
insanın iştirakı olmadan formalaşaraq tәbii mühiti tәşkil edir.

29 Tәbii ehtiyatların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsinә hansı göstәricilәr daxildir?
tәbii ehtiyatların çoxmәqsәdli istifadә xarakteri

•

tәbii resursların xüsusiyyәtlәrinin müxtәlifliyi
kapital qoyuluşunun xüsusi çәkisi, әmәk mәhsuldarlığı, sәmәrәliliyinin sәviyyәsi
hasilatın, emalın, daşınmanın dәyәri
oragen qurşaqlar, kimyәvi xammallar

30 Respublika әrazisi cavan Alp qırışıqlığına aid proseslәr göz qarşısında baş verir?

•

dağ әmәlәgәlmә
meşә yanğınları
çay qurumaları
zәlzәlәlәr
palçıq vulkanları

31 Milli Mәclisin qәrarı ilә necә saylı palçıq vulkanı Tarixi abidә elan edilib?

•

23
15
7
10
20

32 Ölkәdә mövcud olan palçıq vulkanlarının 67 – si hansı әrazidә yerlәşir?

•

Şamaxı – Qobustan rayon
Bakı arxipelaqında
Xәzәr sahili әrazidә
Kür boyu әrazidә
Kür – Qabırrıda

33 Böyük Qafqazın cәnubşәrq yamacı, kiçik Qafqazın Gәncә әtrafı, Zәngәzur dağları neçә ballıq zәlzәlә
zonasına daxildir?

•

56 ballıq
34 balıq
12 ballıq
89 ballıq
78 ballıq

34 әrazimizin neçә faizi 100 mdәn yüksәkdә yerlәşir?

•

15%i
33%i
42%i
27%i
9%i

35 KürAraz ovalığı, Qobustan, Qusar maili çökәkliyi, Talış dağları neçә ballıq zәlzәlә әrazisindә yerlәşir?

•

34 ballıq
89 ballıq
78 ballıq
56 ballıq
12 ballıq

36 Geomorfologiya elmi hansı tәbiәt ünsürünü öyrәnir?

•

atmosferi
relyefi
külәklәri

yerin daxilini
su ehtiyatlarını

37 Naxçıvan MRda, KürAraz ovalığında vә Araz çayı dәrәsindә mütlәq minimum temperatur nә qәdәrdir?

•

– 24ºC;  33ºC
– 19ºC;  27ºC
– 15ºC;  24ºC
– 17ºC;  25ºC
18ºC;  26ºC

38 KürAraz ovalığında orta illik temperatur nә qәdәrdir?

•

+18ºC
+ 13,7º C
+16,2ºC
+ 14,5ºC
+ 12,1ºC

39 Mümkün buxarlanmanın illik miqdarı nә qәdәrdir?

•

8001400 mm
200600 mm
300700 mm
400800 mm
6001200 mm

40 Xәzri vә gilavar külәklәrinin nә kimi әhәmiyyәti var?

•

atmosferin ümumii sirkulyasiyasına tәsir edir
iqlim dәyişikliklәrinә vә tekfonik hadisәlәrә sәbәb olur
torpaq әmәlә gәlmәsindә böyük rol oynayır
hәyat şәraitini pislәşdirir, ekoloji gәrginliyә gәtirib çıxarır
Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrinin çirkli havasının tәmizlәnmәsindә mühüm rol oynayır

41 Xәzәrsahili ovalıq okean sәviyyәsindәn neçә metr aşağıdadır?

•

12 metr
5 metr
28 metr
25 metr
19 metr

42 Vulkan mәnşәli süxurlara hansı әrazilәrdә rast gәlinir?

•

Kiçik Qafqazın şimalqәrb hissәsindә
Zәngәzur silsilәsinin Qapıcıq zirvәsi әtrafında
Dәrәlәyәz zirvәsindә
Naxçıvanın dağlıq hissәsindә, Talış dağlarında
KürAraz ovalığında

43 Vulkan küllәri vә lavaları harada daha çox yayılmışdır?

•

Qarabağ vulkanik yaylasında
Böyük Qafqazın cәnub yamacında
Kiçik Qafqazın yüksәk dağlıq zonalarında
CeyrangölAcınohur alçaq dağlığında
SamurDәvәçi ovalığında

44 Sürüşmәlәr hansı әrazilәrdә daha çox yayılmışdır?

•

Qusar maili düzәnliyindә
KürAraz ovalığında
Böyük Qafqazın gilli süxurların yayıldığı әrazilәrdә
Azәrbaycanın Kiçik Qafqaz hissәsindә
CәnubŞәrqi Şirvanda

45 Respublika әrazisindәki hündürlük fәrqi nә qәdәrdir?

•

500 metr
1200 metrdәn çox
2400 metr
3600 mdәn çox
4500 mә yaxın

46 Respublika әrazisinin orta yüksәkliyi nә qәdәrdir?

•

230 metr
400 metr
552 metr
657 metr
321 metr

47 Süni relyef formaları dedikdә nә başa düşülür?

•

kanallar, kollektorlar, su anbarları, yollar
dağ sisteminin әtәklәri
turizm vә uşaq sağlamlıq komplekslәri
külәk enerjisi
tektonik zonalar

48 Orta vә yüksәk dağlığın soyuq iqlim tipii nә üçün әlverişlidir, yaxud nәyin yaranmasına imkan yaradır?

•

yay otlaqları vә biçәnәklәr üçün
bağçılıq, üzümçülük, taxılçılıq üçün
ildә 2 dәfә mәhsul götürmәyә
turizm, sağlamlıq komplekslәri üçün
dağ vә yeraltı suların miqdarının artmasına

49 Sürüşmәyә nә kimi hadisәlәr sәbәb olur?

•

mürәkkәb quruluşlu uri qalxma zonaları
akkumulyasiya proseslәri üstünlük tәşkil edәn torpaqlar
geoloji strukturlar vә çökmә süxurlarının qalınlığı
endogen qüvvәlәrin üstünlüyә malik olduğu hadisәlәr
güclü yağışlar, qar әrimәsi, seysmik hadisәlәr

50 Yüksәk dağlıq әrazilәrdә yağıntının miqdarı neçә mmә qәdәr artır?

•

600 mm – 1600 mmә qәdәr
200 mmdәn 720 mmә qәdәr
300 mm – 860 mmә qәdәr
400 mm – 960 mmә qәdәr
500 mm – 1400 mmә qәdәr

51 Azәrbaycan әrazisindә әn az yağıntı hara düşür?
Mәrkәzi Aran düzәnliyinә

•

•

Abşeron yarımadasına
Kiçik Qafqaz dağlarının alçaq dağlıq әrazilәrinә
KürAraz ovalığına
Xәzәr sahillәrinә

52 Abşeron yarımadası vә dәniz sahili zonada Xәzri külәyinin әn yüksәk sürәti nә qәdәrdir?

•

3540 m/san
45 50 m/san
5 10 m/san
15 20 m/san
2530 m/san

53 Azәrbaycan әrazisinә daxil olan hava kütlәlәrinin vә atmosfer dövranının hansı tiplәrini tanıyırsınız?

•

bruzlәr
passatlar
antisiklonlar
Cәnub siklonları, tropik hava kütlәlәri
mussonlar

54 Azәrbaycanda günәşli saatların illik miqdarını göstәrin

•

1700 2500 saat
18002900 saat
10001500 saat
6001200 saat
5001000 saat

55 Hansı әrazilәrdә qeyrifiliz faydalı qazıntıları yayılmışdır?

•

tektonik proseslәrin daha güclü tәzahür etdiyi sahәlәrdә
çökmә süxurların yayıldığı düzәnlik әrazilәrdә
KürAraz ovalığında
dağәtәyi düzәnliklәrdә
çox rütubәt qәbul edәn alçaq dağlıq zonalarda

56 Palçıq vulkanları ölkәmizdә hansı әrazilәr üçün sәciyyәvidir?

•

Zәngәzur silsilәsi, KürAraz ovalığında
Acınohur çökәkliyi, Kiçik Qafqaz dağlarının şәrqi maili düzәnliklәridә
Talış dağlarında, Mәrkәzi Aranda
Böyük Qafqazın ŞimalŞәrq yamaclarında, Naxçıvanda
Qobustan, CәnubŞәrqi Şirvan, Abşeron sahillәri

57 Respublikamızın hansı әrazilәrindә sürüşmә hadisәlәri teztez baş verir?

•

Qarabağ vulkan yaylasında
AbşeronQobustan zonasında
Baş Qafqaz, Yan silsilәnin meylli yamaclarında
AlazanӘyriçay vadisindә
Böyük Qafqazın şimalşәrq yamaclarında

58 Ölkәnin hansı tәbii xüsusiyyәti әrazidә hәm filiz, hәm dә qeyri – filiz faydalı qazıntıların yaranmasına
sәbәb olmuşdur?
әrazisi Alp qırışıqlığına aid olduğu üçün
endogen vә ekzogen qüvvәlәrin qarşılıqlı tәsirindәn
iqlimi ilә әlaqәdar

•

relyefi әlaqәdar
geoloji quruluşunun mürәkkәbliyi ilә әlaqәdar

59 Sürüşmәlәr hansı әrazilәrә böyük zәrәrlәr gәtirir?

•

yaşayış mәntәqәlәrinә dәmiryolu vә avtomobil yollarına
meşәlәrә
su anbarlarına
dağlara
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinә

60 Respublikanın gilli şistlәr vә gillәrin yayıldığı sahәlәrdә hansı relyef formaları yaranmışdır?

•

dağ yaylaları
ovalıqlar
hamar relyef formaları
pillәli yamaclar
yaylalar

61 Respublikanın hansı әrazilәri IV dövrün çökmәlәri ilә örtülmüşdür?

•

Tovuz (Zәyәm)
Kür – Araz ovalığı
Lәnkәran ovalığı
Qusar maili düzәnliyi
Naxçıvan MR (Sәdәrәk qalxması)

62 Ölkәnin qәrbindә yerlәşәn Kiçik Qafqaz hansı xüsusiyyәtlәri ilә fәrqlәnir?

•

orografik relyef formaların çoxluğu ilә
az parçalanması vә hündürlüyünün alçaqlığı ilә
troq dәrәlәri ilә
dağ meşәlәri ilә
buzlaqları ilә

63 +14,50C temperaturun respublikanın hansı әrazisinә xoşdur?

•

Abşeron Yarımadasına
Kür – Araz ovalığına
Araz çay dәrәsinә
Naxçıvan MR – na
Mәrkәzi Aran düzәnliyinә

64 250300 ә yaxın palçıq vulkanları dünya üzrә hansı ölkәdә yerlәşir?

•

İrlandiya
Yaponiya
ABŞ
RF
Azәrbaycan

65 Qarabağ vulkanik yaylarında hansı dövr yaşlı vulkanın mәhsulları geniş yayılmışdır?

•

V dövr
III dövr
II dövr
I dövr
IV dövr

66 Baş Qafqaz, Zah silsilәsinin meylli yağmalarında hansı tәbiәt hadisәlәri tez tez baş verir?

•

suayırıcı silsilәnin yaranmasına
güclü külәklәr
tektonik proseslәr
süxurların çökmәsi
sürüşmә hadisәlәri

67 Güclü yağışlar, qar әrimәsi, seysitik hadisәlәr hansı tәbiәt hadisәsinә zәmin yaradır?

•

sel hadisәlәrinә
sürüşmәyә
sunamiyә
zәlzәlәyә
yarğanların әmәlә gәlmәsinә

68 89 ballıq zәlzәlәr hansı zәlzәlә zonasına aiddir?

•

Talış dağları, Qobustan
Kür dağarası çökәkliyi
Qusar maili düzәnliyi
Kür – Araz ovalığı
Böyük Qafqazın cәnub – şәrq, Kiçik Qafqazın Gәncә әtrafı, Zәngәzur dağları

69 Tinov – Rosso zirvәsi hansı dağlardan başlayır?

•

Kiçik Qafqazdan
Murovdağdan
Şahdağdan
Tufandağdan
Böyük Qafqaz

70 әrazinin 27% i hansı yüksәklikdә yerlәşir?

•

1500 metr
800 metr
500 metr
300 metr
1000 metr

71 әrazinin 60%  ni hansı tәbii ünsürlәr tutur?

•

yaylalar
ohogen qurşaqlar
tektonik zonalar
düzәnliklәr
dağlar

72 Yüksәk dağ silsilәlәrindә orta illik temperaturu göstәrin

•

1 – 2ºC
0 – 1ºC
1 2ºC
3 4ºC
0ºCdәn aşağı

73 Respublika әrazisinin orta yüksәkliyi nә qәdәrdir?
360 metr

•

•

657 metr
583 metr
419 metr
214 metr

74 Yanar sistlәr hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

Paraqaçay (Naxçıvan)
Mehmana (Ağdәrә)
Gümüşlü (Naxçıvan)
Qobustanda, İsmayıllıda
Filizçay (Balakәn)

75 Respublikada әn iri palçıq vulkanı hansıdır?

•

Otmanbozdağ
AxtarmaPaşalı
Bozdağ vulkanı
Toraqay vulkanı
Qalmaz, Keyrәki

76 Respublika әrazisindә relyef formalarından hansılar üstünlük tәşkil edir?

•

tirәlәr
dağarası çökәkliklәr
yaylalar, ovalıqlar
buzlaqlar
suayrıcları

77 Az meylli dağ yamacları, geniş düzәnliklәr nәyin inkişafına şәrait yaradır?

•

әkinçiliyin, nәqliyyatın, şәhәrsalmanın inkişafına
bitkiçiliyin inkişafına
yanar şist yataqlarının tapılmasına
suayırıcı silsilәnin yaranmasına
yarımsәhra landşaftının yaranmasına

78 Respublikada coğrafi mövqeyindәn asılı olaraq neçә iqlim tipii ayrılır?

•

11 iqlim tipii
9 iqlim tipii
8 iqlim tipii
7 iqlim tipii
10 iqlim tipii

79 Respublikanın iqliminin mürәkkәb olması nә ilә әlaqәdardır?

•

intruziv süxurların vә allüvial çöküntülәrin әrazi üzrә yayılması ilә
әrazimizdә qәdim süxurların vә çıxıntıların (şistlәrin) yaşının 400450 milyon ilә yaxın olması ilә
sulkan süxurlarının geniş әrazilәri әhatә etmәsi ilә
dağәtәyi düzәnliklәrin vә dağarası çökәkliklәrin çox olması ilә
respublikanın orta enlikdә yerlәşmәsi, günәş radiasiyasının miqdarı ilә

80 әrazimizin neçә faizini dağlar tutur?

•

10%ni
40%ni
60%ni
50%ni

30%ni

81 Dünyada olan palçıq vulkanlarının nә qәdәri Azәrbaycandadır?

•

10u
250dәn çoxu
300ü
100dәn çoxu
50si

82 Respublikanın geomorfoloq alimlәrindәn kimlәri tanıyırsınız?

•

M.Әyyubov, H.Fәtullayev,N.Mәmmәdova
B.Budaqov,M.Musabәyov, N.Şirinov
Ә.Hәsәnov, E.Qurbanov, G.Әliyeva
H.Әliyev, M.Babayeva, F.İmanov
E.Әlizadә, R.Daşdıyev,N.Nәbiyev

83 Relyefin әmәlә gәlmәsi mәsәlәlәri ilә hansı elm mәşğul olur?

•

fiziologiya elmi
sosiologiya elmi
landşaftşünaslıq elmi
geomorfologiya elmi
yerşünaslıq elmi

84 Relyef nәdir?

•

geosinklinal qurşaqlardır
kristallik süxurların üzә çıxması ilә әlaqәdar әyilmә zonalarıdır
okean silsilәlәridir
bütün denudasiya proseslәridir
yer kürәsindәki bütün sәth formalarıdır

85 Yüksәk vә orta dağlığın soyuq iqlim tipi nәyin yaranmasına imkan verir?

•

turizm sağlamlıq komplekslәri üçün
yeraltı suların miqdarının artmasına
yay otlaqları vә bicәklәr üçün
bağçılıq, Üzümçülük, taxılçılıq üçün
ildә 2 dәfә mәhsul götürmәyә

86 Abşeron yarımadasına il әrzindә nә qәdәr yağıntı düşür?

•

200400 metr
200 metr
8001200 metr
1600 – 1800 metr
600  1600 metr

87 Abşeron yarımadasında 3545 m/saniyә әsәn külәk necә adlanır?

•

mülayim dәniz
cәnub siklonu
xәzri
kontinental Arktik
gilavar

88 İqlimin kәnd tәsәrrüfatı üçün әlverişli xüsusiyyәtlәrindәn 1 i (әsası) hansıdır?

•

quru vә subtropik iqlimә malik olması
t – un orta sutkalıq göstәrici cәminin + 100 C – dәn yüksәk olması
yağıntıların bol olması
rütubәt
buxarlanma

89 Naxçıvan MR – nı Şimaldan vә Şimal – Şәrqdәn hansı dağlar (silsilәlәr) haşiyәlәyir?

•

Şahdağ, Murovdağ
Talış dağ sistemi
Peştәsәr, Buzova silsilәlәri
Dәrәlәyәz, Zәngәzur dağ silsilәlәri
Şәrqi Göycә, Qarabağ silsilәlәri

90 Respublikada havanın әn aşağı temperaturu yüksәk dağlıqda nә qәdәr müşahidә edilmişdir?

•

– 20 – 25ºC
– 10 – 15ºC
– 45 – 50ºC
– 40 45ºC
– 30 – 35ºC

91 Respublikamızın әn çox hansı zonalarında külәkdә işlәyәn elektrik stansiyaları yaratmaq mümkündür?

•

KürAraz ovalığında
Abşeron yarımadası, Qobustanda
Kürәtrafı әrazilәrdә
CәnubŞәrqi Şirvan ovalığında
Naxçıvan MRda Azәrbaycan düzәnliyindә

92 Tropik hava kütlәlәri dedikdә, nә başa düşülür?

•

respublikanın әrazisinә cәnubdan daxil olan külәklәr
Avropa üzәrindәn keçәcәk Şimali Qafqaz vә Qara dәnizdәn daxil olan hava kütlәlәri
Qәrbi Sibir, Rusiyanın Avropa hissәsindә yaranıb Azәrbaycan әrazisinә soyuq hava temperaturu gәtirәn kütlәlәr
Aralıq dәnizi, İranın vә Kiçik Asiya üzәrindә yaranan, Azәrbaycana Şimali Qafqazdan daxil olur
Xәzәr dәnizi ilә Azәrbaycan әrazisi arasındakı tәzyiq fәrqlәrindәn yaranan hava kütlәlәri

93 Böyük vә Kiçik Qafqaxda günәşli saatların miqdarı nә qәdәrdir?

•

2100 – 2400 saat il
2200 – 2600 saat il
1700 – 1900 saat il
14001600 saat il
2000 – 2200 saat il

94 Günәşli saatların әn yüksәk miqdarı hansı әrazidә müşahidә edilir? (2900 saat/ il)

•

Böyük Qafqaz dağlarının yüksәk zirvәlәrindә
Naxçıvanın Arazboyu düzәnliklәrinin cәnubunda
AlazanӘyriçay çökәkliyindә
Qusar maili düzәnliyindә
Şollar düzәnliyindә

95 әn qәdim süxurlar nәdәn ibarәtdir?

•

vulkan küllәri, lavalardan
çay daşları, çınqıllardan
qum daşlarından, gildәn, әhәng daşlarından

qum tirәlәrindәn
balıqqulaqlı çöküntülәrdәn

96 Respublikada buxarlanma qabiliyyәtinin illik miqdarı nә qәdәrdir?

•

8001400 mm arasında
500800 mm arasında
600900 mm arasında
7001000 mm arasında
7501200 mm arasında

97 IV dövr yaşlı vulkanizm mәhsulları respublikanın hansı әrazilәrindә geniş yayılmışdır?

•

Böyük Qafqazın yüksәk dağlıq hissәlәrindә
Sәdәrәk qalxmasında
SamurDәvәçi ovalığında
Siyәzәn zonasında
Qarabağ vulkan yaylasında

98 Azәrbaycanda әn qәdim süxurlar hansı әrazilәrdә üzә çıxır?

•

Abşeron sahillәrindә
Naxçıvanda (Dәrәlәyәz), Tovuzda
Acınohur alçaqdağlığında
CәnubŞәrqi Şirvanda
maqmatik süxurların yayıldığı dağlıq әrazilәrdә

99 Sürüşmә hadisәsi neçә baş verir?

•

kontinental hava kütlәlәrinin temperaturu aşağı salması ilә әlaqәdar
sukeçirәn qumlu laylarda qrunt sularının sürüşәrkәn tәbәqә yaratması nәticәsindә
coğrafi tәbәqәnin eynicinsli sahәlәrindә
rütubәtli havada tәdricәn çürüyәn nazik torflu torpaqlarda
qidalanma xüsusiyyәtlәri vә sululuq dәrәcәsinә görә

100 Kaynazoy erasında Böyük vә Kiçik Qafqaz dağları güclü qalxmaya mәruz qaldığından onlar arasında
hansı sәth forması yaranmışdır?

•

Göycә gölü
KürAraz ovalığı
Qusar maili düzәnliyi
Kür dağarası çökәkliyi
Zәngәzur dağları

101 Kiçik Qafqazın әsas oraqrafik vahidlәri hansılardır?

•

Arazboyu düzәnliyi, Göyçә gölü
GәncәQazax, Qarabağ vә Mil düzәnliklәri
Pestәsәr, Burovar silsilәlәri, Lәnkәran ovalığı
Dәrәlәyәz, Zәngәzur silsilәlәri
Şahdağ, Murovdağ, Qarabağ silsilәlәri vә s.

102 Böyük Qafqaz sıra dağları Azәrbaycan әrazisindә hansı zirvәdәn başlayır?

•

Tufandağdan
Bazaryurd zirvәsindәn
Bazardüzü zirvәsindәn
Şahdağdan
TinovRosso zirvәsindәn

103 Maqmatik süxurlar respublikanın hansı әrazilәrindә geniş yayılmışdır?

•

Kiçik Qafqaz, Naxçıvan MR – nın Ordubad rayonda
Tovuzun Әsrikçay vә Zәyәmçay hövzәlәrindә
Samur – Şabran ovalığının
Talış dağ iqlim әrazisindә
Böyük Qafqazın ölkә әrazisi hissәsindә

104 Salıdağ silsilәsi Azәrbaycan – Ermәnistan sәrhәdi boyu uzanmaqla hündürlüyü 3367 m olan hansı zirvә
yaxınlığında haçalanır?

•

Hinaldağ zirvәsi
Kömürgöy zirvәsi
Qamış zirvәsi
Bazardüzü zirvәsi
Böyük Kirs zirvәsi

105 Respublikada dәniz şәraitindә әmәlә gәlmiş çökmә süxurlardan hansılarını tanıyırsınız?

•

әhәngdaşı, gil, qumdaşıları
prirofillit, kaolimit
dәniz, mis, kobalt
gilli vә yanar şistlәr
vulkan vә lavalar

106 Respublikada әhalinin orta sıxlığı hәr kvadrat kilometrә neçә nәfәrdir?

•

80 nәfәr
77 nәfәr
120 nәfәr
100 nәfәr
95 nәfәr

107 әn çox aqlomerasiya hansı ölkәdәdir?

•

ABŞ da
RFda
Yaponiyada
Çindә
Böyük Britaniyada

108 Dünyada neçә aqlomerasiyalar var?

•

80ә yaxın
400 yaxın
330a yaxın
220
150dәn çox

109 Dünya ölkәlәri içәrisindә hansı ölkәlәr әn yüksәk urbanizasiyaya mәruz qalmışdır?

•

Mәrkәzi Asiya ölkәlәri
Yaponiya, Çin
Sinqapur, Belçika
ABŞ, Kanada
Braziliya, Meksiya

110 Hazırda dünya әhalisi ildә neçә nәfәr artır? (%lә göstәrmәk olar)

•

50 mly (1,10%)
40 mly (1,8%)
70 milyon (1,27%)
80 mly (1,33%)
65 mly (1,15%)

111 İri şәhәrlәrdә ekoloji vәziyyәtin gәrgin olması nә ilә әlaqәdardır?

•

antropogen tәsirin yüksәk olması ilә әlaqәdar
nәqliyyatın çoxalması ilә bağlı
kәnd tәsәrrüfatı ilә әlaqәdar
ekoloji tәhlükәsizliyin gözlәnilmәsi ilә әlaqәdar
әrazi problemlәri vә tәbii artımın aşağı olması ilә bağlı

112 Bir neçә әsr bundan әvvәl, ilk şәhәrlәr harada salınmışdır?

•

Baltik dәnizi sahilindә
Dәclә – Fәrat, Nil çayları әtrafında
Cәnubi Afrikada
Çindә
VolqaUral çayları әtrafında

113 Azәrbaycanda әhalinin әn yüksәk artımı necәnci illәrdә olmuşdur?

•

1960cı illәrdә
1950ci illәrdә
1990cı illәrdә
1980i illәrdә
1970ci ilәrdә

114 Hansı ölkәdә әn çox meqolopolislәrә rast gәlinir?

•

Braziliya
Böyük Britaniya
Yaponiya
AFR
ABŞ

115 Urbanizasiya әrazilәri qurunun vә әhalinin neçә %ni özündә birlәşdirir?

•

0,5% (quru); 15% (әhali)
1,5% (quru); 25% (әhali)
1% (quru); 47% (әhali)
3% (quru); 50% (әhali)
2% (quru); 3% (әhali)

116 әn radikal demoqrafik siyasәt hansı ölkәlәrә aiddir?

•

Yaponiya, Çin
RFsı, Pribaltika dövlәtlәri
ABŞ, Böyük Britaniya
AFR, Fransa
İtaliya, İspaniya

117 Neçәnci illәrdә dünya әhalisinin illik artımı әn yüksәk hәddә çatmışdır?

•

196065ci illәrdә
1985 90cı illәrdә
198084cü illәrdә

19921997ci illәrdә
197075ci illәrdә

118 Faydalı qazıntılar nәyә deyilir?

•

yüksәk dağların daha çox rütubәtlәnәn yamaclarına
maqutafik, metamorfik, hәm dә çöküntü mәnşәli süxurlara
mülayim soyuq iqlim şәraitindә yaranan meşә landşaftına
yüksәk tәzyiqli sahәlәrә doğru üfüqi istiqamәtdә havanın yerdәyişmәsinә
cәmiyyәtin müxtәlif tәlәblәrini tәmin etmәyә lazım olan mineral süxurlara

119 Respublikanın duz yataqları harada yerlәşir?

•

Aşağı Kür, Şirvan, Hacıqabul
Gәncә – Qazax, Alunitdağ
Qazax, Daş Salahlı
ŞәkiZakatala, Katexçay
Nehrәm – Naxçıvan

120 Azәrbaycanda nә qәdәr (sayı) orta vә kiçik ölçülü barit yataqları aşkar edilmişdir?

•

5ә yaxın
15ә yaxın
20yә yaxın
10a yaxın
8ә yaxın

121 Respublikanın hansı әrazilәri neft ilә әlaqәdar geniş imkanlara malikdir?

•

respublikanın qәrb rayonları
respublikanın şәrq rayonları
respublikanın bütün әrazilәri
respublikanın şimal rayonları
respublikanın cәnub rayonları

122 Zәngin neft vә qaz yataqları hansı әrazilәrdә kәşf edilmişdir?

•

Qәbәlә, Qax rayonlarında
Böyük Qafqazın cәnub yamacında
Acınohur – Ceyrangöl ovalığında
Şәrur – Ordubad düzündә
Abşeron, Bakı arxipelaqında

123 Abşeron yarımadasındakı neft yataqları artıq neçә illәrdәn artıqdır ki, istismar olunur?

•

50 ildәn artıq
120 ildәn artıq
70 ildәn artıq
80 ildәn artıq
150 ildәn artıq

124 Respublika әrazisinin neçә %i neft vә qaz cәhәtdәn perspektivlidir?

•

70%i
20%i
80%i
50%i
60%i

125 Respublikanın qızıl yataqlarında tәdqiqat işlәrinin neçә illik tarixi var?

•

80 illik
20 illik
70 illik
60 illik
50 illik

126 Dünyanın әsas qızıl yatağı hansı ölkәnin payına düşür?

•

Cәnubi Amerika
ÇAR
Әlcazair
Yaponiya
Yunanıstan

127 Azәrbaycanda volfram filizlәri hansı әrazilәrdә müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

Zod yatağı (Kәlbәcәr)
Ağdәrәdә
Kәlbәcәr çayı yaxınlığında
Veynәli (Tovuz)
Ordubad

128 Alunit yataqlarına görә Azәrbaycan dünyada neçәnci yeri tutur?

•

4cü
2ci
3cü
5ci
1ci

129 Gümüşlü yatağında (Naxçıvan MR) әsas olaraq hansı yataqlar yerlәşir?

•

gümüş
yanar şistlәr
qurğuşun
barıt
әhәngdaşı

130 Davamlılığı, yaxşı döyülmәsi, istiliyi normal keçirmәsi vә s xüsusiyyәtlәrә malik hansı tәbii ehtiyatdır
(faydalı qazıntıdır?)

•

polad
asbest
molibden
qurğuşun
mis

131 Elektrik lampalarının vә maqnitli poladın hazırlanmasında hansı ehtiyatdan istifadә olunur?

•

volfram
xrom
gümüş
qızıl
kvars

132 Qara metallurgiya hansı ehtiyatın әsas istehlakçılarıdır?

•

•

volfram
civә
dәnizin
çuqunun
polad

133 Hansı mәmulatın istehsalında kobaltın әhәmiyyәti böyükdür?

•

civә
kağız
polad
qarquşun istehsalında
qızıl

134 Respublikanın әsas xrom ehtiyatları hansı yataqda yerlәşir?

•

Göydәrә yatağı
Seyfәli yatağı
Mehri  Ordubad yatağı
Filizçay yatağı
Parağaçay yatağı

135 Şәmkir rayonundakı Seyfәli yatağında hansı faydalı qazıntı yerlәşir?

•

mis
volfram
kobalt filizi
xrom
alunit

136 Respublikada hansı mәhsulun istehsalı üçün әsas xammal Zәylik alunit yatağıdır?

•

alüminium
gümüş
qızıl
kvars
kobalt

137 Hansı yataqlara görә Azәrbaycan dünyada 2 – ci yeri tutur?

•

alunit
molibden
kvars
mis ehtiyatına görә
qum

138 Fosforlu filizlәrdәn nә kimi mәqsәdlәrdә istifadә olunur?

•

filizlәrin konsentratlaşdırılmasında iştirak edir
kәnd tәsәrrüfatında gübrә kimi işlәdilir
fitomeliorativ tәdbirlәrdә istifadә olunur
hidrotexniki qurğuların tikilmәsindә
gәmiçilikdә geniş istifadә edilir

139 Baritin nә kimi әhәmiyyәti var?

•

kağız vә karton (yüksәk növ) istehsalında işlәdilir
dәqiq cihazların hazırlanmasında işlәdilir
sintetik örtük materialları sahәsindә işlәnir

dәmirbeton konstruktor istehsalında istifadә olunur
tibb lәvazimatlarında әsasdır

140 Kobalt filizinin hansı materialın istehsalında böyük әhәmiyyәti vardır?

•

civә istehsalında
polad istehsalında
qızıl istehsalında
kağız istehsalında
qurğuşun istehsalında

141 Volframdan sәnayedә hansı mәhsulların hazırlanmasında istifadә olunur?

•

tibb lәvazimatının hazırlanmasında
keyfiyyәtli metalın hazırlanmasında
maqnitli cihazların hazırlanmasında
elektrik lampalarının hazırlanmasında
mәişәt әşyalarının hazırlanmasında

142 Abşeron, Bakı arxipelaqında hansı zәngin yataqlar kәşf edilmişdir?

•

neft vә qaz
qurğuşun
sink
mis
dәniz vә kobalt filizi

143 Respublikanın qәrb rayonları hansı faydalı qazıntı ehtiyatı ilә zәngindir?

•

barıt
kolçedan filizlәri
tikinti materialları
molibden
neft

144 Şәrqi Gürcüstanda, Şәmkirdә (Tәrsdәllәr) son illәr hansı faydalı qazıntı ehtiyatı istismara verilib?

•

molibden
volfram
kobalt
mis
neft

145 Respublikanın keçәn dövr әrzindә 5/2 – dәn çox mәnimsәnilmiş hansı ehtiyatın tanıyırsınız?

•

neft
misporfir
manqan
tәbii qaz
manqan

146 Dәnizdә kәşf edilmiş qaz yataqlarının payına ümumi qaz ehtiyatının necә faizi düşür?

•

80%
50%
90%
40%
70%

147 Zәylik alünit yatağından başqa respublika әrazisindә digәr hansı alünit yataqları var?

•

Paragaçay yatağı (Ordubad)
MeğriOrdubad zonasındakı yataq
Göydәrә yatağı (Kәlbәcәr)
filizçay yatağı (Balakәn)
Seyfәli yatağı (Şәmkir)

148 Boş süxur nәdir?

•

dördüncü dövr süxurları
dağarası çökәkliklәr
aşınma mәhsulları
qat vә damar şәklindә olan süxurlar
qalın vә çöküntülü quruluşlu qırışıqlar

149 150 ildәn artıq istismar olunan hansı yataqlardır (Abşeron yarımadada)

•

qaz
yanar sislәr
torf
daş kömür
neft

150 Külәklә işlәyәn elektrik stansiyalarını respublikanın hansı әrazilәrindә qurmaq lazımdır?

•

Naxçıvan MR – dә Araz boyu düzәnlikdә
Abşeron yarımadası, Qobustanda
Lәnkәran ovalığında
Kür әtrafı әrazilәrdә
Kür – Araz ovalığında

151 Respublikanın әrazisinә cәnubdan daxil olan külәklәr necә adlanır?

•

xәzri]
mülayim dәniz kütlәlәri
arktik hava kütlәlәri
tropik hava kütlәlәr
gilavar

152 Respublikada – 40 – 450C kimi әn aşağı temperatur hansı әrazilәrdә müşahidә edilir?

•

dağәtәyi düzәnliklәrdә
yüksәk dağlıqda
ovalıqlarda
hündür zirvәlәrdә
yamlarda

153 Qobustanda vә İsmayıllıda hansı eyni ehtiyat yerlәşir?

•

kükürd
yanar şistlәr
torf
neft
dәniz filizi

154 Naxçıvanın Arazboyu düzәnliyinin cәnubunda günәşli saatların miqdarı nә qәdәrdir? (illik)

•

2900 saat/il

1800 saat/il
1500 saat/il
1000 saat/il
2500 saat/il

155 Qobustanda hansı әn böyük palçıq vulkanı yerlәşir?

•

XәzәZirә
Böyük Dağ
Keydәki
Bozdağ
Torağay

156 Naxçıvan dağlıq hissәsindә, Talış dağlarında hansı mәnşәlin çuxurlara rast gәlinir?

•

qum tirәlәrinә
әhәngdaşılara
“daş” çuxurlara
әn qәdim çuxurlara
vulkan çuxurlarına

157 Qarabağ vulkanik yaylarında hansı növ çuxurlar yayılmışdır?

•

gillәr
әhangdaşları
çınqıl daşlar
qum tirәlәri]
vulkan küllәri vә lavaları

158 Qumdaşıları, gil, әhәng daşları hansı çuxurlara aiddir?

•

çınqıl çuxurlara
“daş” çuxurlara
әn qәdim çuxurlara
vulkanik çuxurlara
balıqqulaqlı çuxurlara

159 Böyük Qafqazın gilli çuxurların yayıldığı әrazilәrdә hansı tәbiәt hadisәlәri teztez baş verir?

•

sakit külәklәrin teztez әsmәsi
zәlzәlәlәr
sel hadisәlәri
vulkanik hadisәlәr (palçıq)
sürüşmәlәr

160 Yataqların kәşfi vә onların zәnginlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan sәnaye sahәsi nә adlanır?

•

istehsal sahәlәri
material tutumlu sahәlәr
mәdәn sәnayesi
neft mәdәnlәri
avadanlıq sahәlәri

161 Sәnaye üçün әlverişli olan әn kiçik göstәrici neçә adlanır?
istehlak sahәsi
yarım fabrikatlar
material tutumlu sahәlәr
sәnaye sahәlәri

•

•

sәnaye kondisiyası

162 Yer qatlarındakı mineral xammal nә adlanır?

•

tәbiәt komplekslәri
nazik torlu torpaqlar
kaynazay yaşlı çöküntü çuxurları
palçıq vulkanları
faydalı qazıntı ehtiyatı

163 Cәmiyyәtin müxtәlif tәlәblәrini tәmin edәn mineral çuxurlar neçә adlanır?

•

faydalı qazıntılar
maqmatik çöküntü mәnşәlin çuxurlar
meşә landşaftları
rütubәtli yamaclar
hava yer dәyişmәsi

164 Kvars qumu әsas hansı sәnaye sahәsindә işlәdilir?

•

dәmirbeton konstruksiyalar istehsalında
kubikmişar daşı istehsalında
polimertikinti sәnayesindә
şüşә sәnayesindә
sintetik örtük materialları sahәsindә

165 әrazimizdә hansı relyef formaları çoxluq tәşkil edir?

•

buzluqlar
suayırıcılar
tirәlәr
dağarası çökәkliklәr
yaylalar ovalıqlar

166 Yer altında hansı ehtiyatımızın 100 ton olması güman edilir?

•

qızılın
misin
sinlin
gümüşün
qurğuşunun

167 Zәngilan rayonunun meynәli yatağından çıxarılan 1112 qram qızılı neçә ton filizdәn әldә edirlәr?

•

1 ton
7 ton
8 ton
10 ton
5 ton

168 Sәnaye istehsalının rentabelliyi üçün neçә ton filizdәn 34 qram qızıl alınır?

•

5 ton
3 ton
2 ton
1 ton
4 ton

169 Ehtiyatı 150 ton olan qızıl ehtiyatı son illәr hansı әrazidә aşkar edilmişdir? (respublika üzrә)

•

•

Daşkәsәndә
Göygöldә
Şәmkirdә
Naxçıvanda
Qazaxda

170 Cәnubi Afrika ölkәsi (CAR) әsas olaraq hansı ehtiyatı ilә dünya üzrә tanınır?

•

sink ehtiyatları ilә
daş kömür
nefti ilә
poladı ilә
qızıl ilә

171 Qızılın miqdarı köklü yataqlarda 3 qr/ton olarsa, o yataq necә adlanır?

•

potensial xarakterli
kondisiyalı
sәnaye әhәmiyyәtli
qeyri – müәyyәn yataq
mәdәn әhәmiyyәtli

172 Neft vә qaz ehtiyatının nә qәdәr olması tәxmin olunur?

•

12 milyard ton
8 milyard ton
6 milyard ton
5 milyard ton
10 milyard ton

173 Xәzәr dәnizinin Azәrbaycana aid hissәsindә nә qәdәr neft ehtiyatı kәşf edilmişdir?

•

1,5 milyard ton
5,4 – 5,4 milyard ton
4 milyard ton
2 milyard ton
6,3 – 6,4 milyard ton

174 Veynәli yatağında emal edilәn hәr ton filizdәn neçә qram tәmiz qızıl istehsal etmәk mümkündür?

•

5 – 6 qram
11 12 qram
9 – 10 qram
7 – 8 qram
34 qram

175 1 ton filizdәn neçә qram qızıl alınması sәnaye istehsalının rentabelliyi üçün norma hesab edilir?

•

10 qram
34 qram
1 2 qram
0,8 0,9 qram
56 qram

176 Köklü yataqlarda qızılın miqdarı nә qәdәr olmalıdır ki, o yataq kondisiyalı hesab olunsun?

•

5 qrlt
3 qrlt
2 qrlt

1 qrlt
4 qrlt

177 Respublikada qurğuşun yataqları harada yerlәşir?

•

İpәk kәndi (Laçın)
Tәrsdәllәr (Şәmkir)
Gümüşlü yatağı (Naxçıvan)
Covdar (GöyGöl rayonu)
Comәrd kәndi (Kәlbәcәr)

178 Meğri  Ordubad zonasında әsasәn hansı yataqlar yerlәşir?

•

civә yataqları
sink
molibden yataqları
qurğuşun]
kobalt filizi yataqları

179 Tikinti materiallarının çıxarılmasına görә keçmiş SSRİ respublikaları arasında respublikamız neçәnci yei
tuturdu?

•

5ci
3cü
2ci
1ci
4cü

180 Respublikada bor yataqları harada yerlәşir?

•

Culfada
Göyçayda
Ağsuda
İsmayıllıda
Şirvanda

181 Bordan hansı sәnaye sahәlәrindә geniş istifadә ediir?

•

yem bitkilәri sahәsindә
maşınqayırmada – dәzgah vә avadanlıq sahәsindә
istehlak malları istehsalında
şüşә, keramika sahәsindә, qara vә әlvan metallurgiyada
boyayıcı maddә kimi

182 Neft vә qaz ehtiyatı neçә metr dәrinlikdә müәyyәn edilmişdir?

•

3000 metr
1000 metr
800 metr
500 metr
200 metr

183 150 ildәn artıq müddәtdә Azәrbaycanda nә qәdәr neft çıxarılmışdır?

•

1 milyard 400 milyon ton
1 milyard tondan çox
900 mlyn tondan çox
800 mlyn tondan çox
1 milyard 200 milyon ton

184 Neft vә qaz ehtiyatına görә digәr rayonlardan hansı әrazilәr fәrqlәnir?

•

SamurDәvәçi rayonu
Zakatala – Lahıc rayonu
Alazan – Әyriçay rayonu
Şamaxı (Dağlıq Şirvan) rayonu
Abşeron, MuğanSalyan, Xaçmaz әrazilәri

185 Qaz kondensat ehtiyatının neçә %dәn çoxu dәniz yataqlarında cәmlәnmişdir?

•

40%i
80%i
30%i
20%i
90%i

186 Qaz ehtiyatının neçә %i dәnizdә kәşf edilmiş qaz yataqlarının payına düşür?

•

40%i
80%i
70%i
50%i
90%i

187 Hazırda keçәn dövr әrzindәn respublikanın potensial neft ehtiyatının nә qәdәri (çoxu vә ya azı)
mәnimsәnilmişdir?

•

demәk olar ki, hamısı
5/3dәn azı
5/2dәn çoxu
5/1dәn azı
5/4dәn çoxu

188 Son illәr hansı rayonlarda zәngin neft yataqları kәşf edilib istismara verilib?

•

Qusarçayın yaxınlığında (Kuzun kәndi әtrafında)
Şәrqi Gürcüstanda, Şәmkirdә (Tәrsdәllәr)
Böyük Qafqazın şimalşәrq yamacında (Gilgil çay dәrәsindә)
Zәngәzur әrazisindә, QapıcıqSoyuqdağ hissәsindә
Acınohurda alçaq tirәlәrin güney yamaclarında (Türyançay hissәsindә)

189 Mütәxәssislәrin fikrincә respublika әrazisinin yer altında olan qızıl ehtiyatının neçә tondan çox olması
ehtimal olunur?

•

650 ton
460 ton
300 ton
100 ton
540 ton

190 Son zamanlar Daşkәsәndә ümumi ehtiyatı neçә ton olan qızıl ehtiyatı aşkar edilmişdir?

•

150 ton
100 ton
90 ton
80 ton
120 ton

191 Mis hansı sәnaye xüsusiyyәtlrinә malikdir?

•

•

davamlıdır, yaxşı döyülür
tez әyilir
asanlıqla sınır
tez dartılır
davamlı deyil, çәtin döyülür

192 Volframın әsas istehlakçısı nәdir?

•

çuqun
dәmir
polad
qara metallurgiya
civә

193 Kobalt filizi yataqları hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

Qızılbulaq yatağı (Kәlbәcәr)
MeğriOrdubad zonalarındakı yataq
Gümüşlü yatağı (Naxçıvan)
Şorbulaq yatağı (Naxçıvan)
Qoşa yatağı (Tovuz)

194 Göydәrә filiz yatağı hansı ehtiyatın istehsalı üçün әlverişlidir?

•

asbestin
fosforitin
kvarsın
qrafitin
xromun

195 Zәylik alunit yatağı respublikada hansı mәhsulun istehsalı üçün әsas xammaldır?

•

alüminiumun
volfromun
qızılın
misin
kvarsın

196 Daşkәsәn mәdәnindә dәmir istehsal edilәrkәn, hansı qiymәtli ehtiyatın itkisinә yol verilir?

•

mis ehtiyatının
volframın
kobalt filizinin
xromun
alunitin

197 Mәdәn sәnayesi nәyә deyilir?

•

ehtiyat hissәlәri istehsal edәn sәnaye sahәlәri
neft mәdәnlәri üçün avadanlıq istehsal edәn sahәlәr
50 növdәn çox mәhsul istehsal edәn sahәlәr
yataqların kәşfi, onların zәnginlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan sәnaye sahәlәri
hazır mәhsullar istehsal edәn sәnaye sahәlәri

198 Sәnaye kondisiyası nәdir?
sәnaye sahәlәrinin formalaşması
material tutumlu sahәlәr
ilkin emaldan keçәn yarımfabrikatların son mәhsula çevrilmәsi

•

son mәhsul istehsal olunan sahә
sәnaye üçün әlverişli olan әn kiçik göstәrici

199 Faydalı qazıntı yatağını istismar etmәk üçün nәyi müәyyәn etmәk lazımdır?

•

xammal ehtiyatını, zәrәrli komponentlәrin miqdarını
geomorfoloji proseslәri, yüksәklik qurşaqlarını vә iqlim şәraitini
landşaft zonallığını
tәbii әrazi kompleksini
yumşaq süxur kütlәlәrini

200 Faydalı qazıntıların ehtiyatına nә deyilir?

•

kaynazoy yaşlı çöküntü süxurları
palçıq vulkanları
nazik torflu torpaqlar
dövlәt komplekslәri
yer qatlarındakı mineral xammal

201 Naxçıvanda – Danzik, Gümüşlü yataqlarından hansı faydalı qazıntı ehtiyacları çıxarılır?

•

mis
civә
manqan
fosforlu filizlәr
arsen

202 Kәnd tәsәrrüfatında gübrә kimi işlәdilәn hansı faydalı qazıntı ehtiyatıdır?

•

molibden
volfram
kobalt
dәniz filizi
fosforlu filizlәr

203 Zәrgәrlik işlәrindә vә müxtәlif güldanların hazırlanmasında hansı ehtiyatlardan istifadә olunur?

•

sürmә
seolit
mәmulat daşları
qurğuşun
gümüş

204 Şüşә sәnayesindә çox hansı ehtiyatdan istifadә olunur?

•

perlit
almazdan
kvars qumu
üzlük daşı
pemzadan

205 әsgәranda әn çox yayılan hansı faydalı qazıntı ehtiyatıdır?

•

divardaşı
inşaatdamı
әhәngdaşı
mәrmәr yatağı
mergel yatağı

206 Respublikamız SSRİ dövründә tikinti ehtiyatlarına görә neçәnci yeri tuturdu?

•

4cü
2 – ci
3cü
5ci
1 – ci

207 Culfada әn çox hansı ehtiyatın yataqları yerlәşir?

•

barıt yatağı
kükürd kolçedan
gips yatağı
kvars qumu
bor yataqları

208 Keramika sahәsindә; qara vә әlvan metallurgiyada hansı ehtiyatdan geniş istifadә olunur?

•

sink
xrom
bentonit gil
sürmә
bor

209 Kağız vә karton (yüksәk növ) istehsalında hansı faydalı qazıntıdan istifadә olunur?

•

seolit
qurğuşun
mis
barıt
molibden

210 Çox incә vә davamlılıq xüsusiyyәtlәrinә hansı faydalı qazıntı ehtiyatı aiddir?

•

manqan
kobalt
aspid sislәri
torf
asbest

211 Yanmayan elifin texniki adı nәdir?

•

sement
mәmulat daşı
örtük materiallar
şüşә
asbest

212 Almaz, qrafit, asbest – qeyri – filiz qazıntı ehtiyatlarının hansı qrupuna aid olunur?

•

dәniz – beton xammal qrupuna
sintetik mәmulatlar qrupuna
zәrgәrlik mәmulatlarına
texniki xammal qrupuna
dәqiq metallar qrupuna

213 Respublikanın әsas sәrvәtlәri olan neft vә qazın necә mlrd ton olması müәyyәn olunur?
5 mlyrd ton

•

8 mlyrd ton
10 mlyrd ton
12 mlyrd ton
6 mlyrd ton

214 Respublikanın 3000 metr dәrinliyindә hansı ehtiyatları müәyyәn edilmişdir?

•

qurğuşun, sink
seolit
molibden
yanar şistlәr
neft vә qaz

215 1 milyard 400 milyon tondan çox neft Azәrbaycanda neçә il müddәtindә çıxarılmışdır?

•

150 il
100 il
80 il
50 il
120 il

216 Dәniz yataqlarında qaz kondensat ehtiyatının necә %  i toplanmışdır?

•

40%
90%
20%
30%
80%

217 Respublika әrazisindә fosforlu filizlәr hansı әrazilәrdәn çıxarılır?

•

Goranboy, Ağcakәnd
Neftçala, Xilli
Qazax (Daş Salahlı)
Naxçıvanda – Danzik, Gümüşlü yataqları
Balakәn, Zakatala, Filizçay

218 Mәmulat daşlarından hansı sahәlәrdә geniş istifadә ediir?

•

tibb lәvazimatlarında
abidәlәrin bәzәdilmәsi işlәrindә
müxtәlif laborator iş avadanlıqlarının hazırlanmasında
dәqiq dihazların hazırlanmasında
zәrgәrlik mәlumatlarının, müxtәlif güldanların hazırlanmasında

219 Ölkәmizdә asbest yataqları hansı әrazidә yerlәşir?

•

Kәlbәcәrin Comәrd kәndi, Laçın rayonunun İpәk kәndi yaxınlığında
Goranboy rayonu әrazisindә
Daşkәsәn rayonunda
Ağdәrә yaxınlığında
Zәngilan yaxınlığında, GöyGölün Çovdar kәndi yaxınlığında

220 Asbest nә kimi xarakterә malikdir?

•

tez qırılan
parçalanmayan
çox incә vә davamlı
kobud, cilalanmayan

böyük temperatura davam gәtirmәyәn

221 Asbestin başqa adı nәdir?

•

sement xammalı
yanmayan lift
örtük materialı
şüşә xammalı
mәlumat daşı

222 Texniki xammal qrupuna hansı qeyri filiz qazıntı ehtiyatları aiddir?

•

sement xammalı, silikal süxurlar, tәbaşir
kükürd, karbonat süxurları
nafrit, kalinit, maqnezit duzları
apatit, fosfarit
almaz, qrafit, asbest

223 Merqel yataqları harada yerlәşir?

•

Zәrdabda
Әskәranda
Saatlıda
İmişlidә
Kürdәmirdә

224 Heyvandarlığın inkişafı, meşәlәrin qırılması dağlıq әrazilәrdә nә kimi dәyişikliklәrә gәtirir?

•

eroziya proseslәrinin artmasına
sürüşmә hadisәlәrinin çoxalmasına
istehsal vә әhalinin mәhdud әrazidә toplanmasına
hasilat sәnayesinin bölgәlәrә meyl etmәsinә
nәqliyyatın vә әmәk resurslarının artmasına

225 Sular vasitәsilә torpağın münbit qatının hәr il yuyulması nә qәdәr sahәni (ha) әhatә etmişdir?

•

1,5 mly ha artıq
1 mly ha az
900 min ha
480 min ha artıq
1,2 mly ha

226 Respublikanın 34% әkin sahәlәri ilә bağlı nә kimi dәyişiklik baş vermişdir?

•

minerallaşmışdır
münbitliyini itirmişdir
şoranlaşmışdır
sәhralaşmaya mәruz qalmışdır]
eroziyaya uğramışdır

227 24/4% torpaq fondunun әhalinin şәxsi mülkiyyәtinә ayrılması haqqında qanun kimi tәrәfindәn
verilmişdir?

•

Әhalinin Sosial vә Müdafiә Fondu
Xәritәçәkmә vә Torpaq komitәsi
Milli Mәclis
Nazirlәr kabineti
Ekoloji Nazirliyi

228 44,2% torpaq fondu torpaq qanununa görә hara aid edilmişdir?

•

otlaq sahәlәrinә
xüsusi qorunan әrazilәrә
mәnzil – kommunal tәsәrrüfatına
kәnd tәsәrrüfatına
dövlәt mülkiyyәtinә

229 Kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların necә hissәsi istifadә olunur?

•

bütün sahәlәr
1/3 hissәsi
¼ hissәsi
1/5 hissәsi
½ hissәsi

230 Suvarılan әkin torpaqlarının sahәsini göstәrin (respublikada)

•

950 min ha
564 min ha
730,5 min ha
800 min ha
421 min ha

231 2,2 mly ha torpağın hansı sahәlәrinә aiddir?

•

şoranlaşmış torpaqlara
otlaq sahәlәrә
çox illik bitkilәrә
әkin torpaqlarına
biçәnәklәrә

232 4,2 mly ha torpaq fondu hansı tәsәrrüfat sahәsi üçün yararlıdır?

•

әkin sahәlәri üçün
tikinti sahәlәri üçün
nәqliyyat üçün
sәnaye sahәlәri üçün
kәnd tәsәrrüfatı üçün

233 Nәmliyin artması torpağa necә tәsir edir?

•

şoranlaşmaya
intensiv mikroorqanizmlәrin artmasına
torpaqların su altında qalmasına
yeraltı suların çoxalmasına
abidlәşmәyә

234 Abidlәşmә, eroziya proseslәri torpaqda nә kimi dәyişikliklәrә gәtirir?

•

akkumulyasiya proseslәrinә
kәmliyin artmasına
mikroorqanizmlәrin çoxalmasına
mәhsuldarlığının azalmasına
süxurların parçalanmasına

235 6%  dünyanın hansı hissәsinin ehtiyatlarının mәnimsәnilmәsini göstәrir?
rekreasiya

•

meşәlәr
buzlaqlar
su ehtiyatları
torpaq

236 Yeni әrazilәrin mәnimsәnilmәsi hansı ehtiyatla bağlı çalışmamazlıqlara aradan götürәr?

•

yeni rekreasiya imkanlarını inkişaf etdirmәk üçün
tәzә ehtiyatların kәşf etmәk üçün
yeni bioloji müxtәlifliklәri aşkarlamaq üçün
şirin su ehtiyatını әldә etmәk üçün
torpaq resursları ilә bağlı

237 55%  i mәnimsәnilәn dünyanın hansı hissәsidir?

•

Rekreasiya sәrvәtlәri
Dünya okeanı
quru sahәlәr
buzlaq sahәlәri
Meşә sahәlәri

238 Torpaqların eroziyası, çirklәnmәsi, şoranlaşması nә adlanır?

•

sәhralaşma
deqradasiya
sәhralaşma
perspektivlilik
iqtisadi sәmәrә

239 Afrika; MDB; Xarici Asiya; ŞimaliCәnubi Amerika dövlәtlәri hansı resurslarına görә fәrqlәnirlәr?

•

iqlim resurslarına
torpaq resurslarına
su resurslarına
meşә resurslarına
rekreasiya resurslarına

240 Su, torpaq, meşә resursları xarakterinә görә hansı tәbii ehtiyatlara aid edilir?

•

müxtәlif sәnaye istehsalına görә
Çoxmәqsәdli istifadә xarakterinә görә
tikinti sәnayesindә istehsalına görә
kağız vә karton istehsalına görә
tibb lәvazimatlarında istifadәsinә görә

241 Çirklәnmiş, zibillәnmiş torpaqlar hansı regionlarda daha çoxdur?

•

Naxçıvan MR, Daşkәsәn – Qazax, Abşeron
QubaQusar
LәnkәranAstara
SamurDәvәçi, ZakatalaLahıc
İsmayıllı – Qәbәlә

242 әn çox kimyәvi zәhәrlәyici maddәlәrlә hansı әrazilәr dәrmanlanıb?

•

GәncәQazax düzü
KürAraz ovalığı
Acınohur – Ceyrangöl alçaqdağlığı
QarabağMil düzü

Lәnkәran ovalığı, Talış dağlarının alçaq hissәlәri

243 Şoranlaşmış torpaqlar әn çox hansı әrazidә yayılmışdır?

•

LәnkәranAstara zonasında
KürAraz ovalığında
Abşeron yarımadasında
Kiçik Qafqazın şimalşәrq yamacında
Naxçıvan Muxtar Respublikasında

244 Respublikada eroziya prosesinin qarşısını almaq mәqsәdilә hansı tәdbirlәr keçirilmәlidir?

•

dövriyyәliqapalı su tәchizatına keçmәk
süni suvarma işlәri aparılmalıdır
terraslaşdırma işlәri aparalmalıdır
istisevәr bitkilәrә şәrait yaradılmalıdır
meşәmühafizә zolaqları salınmalıdır

245 Respublikada hәr adambaşına nә qәdәr kәnd tәsәrrüfatına yararlı sahә düşür?

•

0,30 ha
0,20 ha
0,70 %
0,60 ha
0,40 ha

246 Azәrbaycan Respublikası torpaq fondu nә qәdәrdir?

•

10,7 mly ha
1,2 milyon ha
3.4 mly ha
6,1 mly ha
8,6 mly ha

247 Aridlәşmә nәdir?

•

torpaq әmәlә gәlmә prosesindә intensiv mikroorqanizmlәrin çoxalması
torpaqda nәmliyin azalması
zibilliklәrin artması
hasilat sәnayesinin inkişafı
yeraltı suların çoxalması

248 Dünyanın quru hissәsinin neçә faizi mәnimsәnilib?

•

6,1%i
20%i
35%i
47%i
55%i

249 Çox mәqsәdli istifadә xarakterinә malik hansı tәbii ehtiyatları tanıyırsınız?

•

tikinti materialları
kosmik resursları
rekreasiya ehtiyatları
bitki vә heyvanat alәmi
su, torpaq, meşә

250 Müxtәlif tәdbirlәr görmәklә Abşeron yaramadasında neçә min hektar torpaq sahәlәrini kәnd tәsәrrüfatı
dövriyyәsinә qaytarmaq olar?

•

60 min ha
20 min ha
30 min ha
50 min ha
40 min hektar

251 Respublikada olan yararlı torpaqların neçә %i kәnd tәsәrrüfatı dövriyyәsindәn çıxmışdır?

•

15%i
10%i
3%i
5%i
8%i

252 LәnkәranAstara rayonunda eroziya prosesinin kәskin artmasına sәbәb nә olmuşdur?

•

tәsәrrüfatın düzgün yerlәşmәmәsi, әrazi tәmәrküzlәşmәsi
dağәtәyi yamaclarda bitki örtüyünün mәhv edilmәsi nәticәsindә
energetika resurslarının istehsalı, yanacaqenerji böhranı
sәnayenin payının artması, hasilat sәnayesinin bölgәlәrә meyl etmәsi
әrazi amili, tәbii resurs amili

253 Dağlıq әrazilәrdә eroziya proseslәrinin artmasının әsas sәbәbin göstәrin:

•

istehsal vә әhalinin mәhdud әrazidә toplanması
mexaniki artımı, miqrasiyanın rolu
heyvandarlığın inkişafı, meşәlәrin qırılması
mebel vә tikinti materialları sәnayesinә görә
nәqliyyatın vә әmәk resurslarının hesabına

254 Hәr il neçә hektar münbit torpaq qatlı sel suları vasitәsilә yuyulub aparılır?

•

550 min ha artıq
1 milyona yaxın
1,2 mlydan az
980 min ha
1,5 mly ha artıq

255 Respublika Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilәn torpaq qanununa görә torpaq fondunun neçә %i
әhalinin şәxsi mülkiyyәtinә ayrılmışdır?

•

32%
8,5%
24,4%
17,3%
11,8%

256 Ümumi torpaq fondunun nә qәdәri bәlәdiyyә mülkiyyәtinә aiddir?

•

1,3 mly ha
2,7 milyon hektar
3.4 mly ha
5.6 mly ha
0,8 mly ha

257 Torpaq qanununa görә ümumi torpaq fondunun neçә %i dövlәt mülkiyyәtinә ayrılmışdır?

•

7,9%
44,2%
38,1%
24.5%
16,7%

258 Hazırda torpaq fondunun nә qәdәr әrazisi texnogen cәhәtdәn pozulmuş torpaqlara aid edilir?

•

0, 43 mly ha
0,73 mly ha
0,61 mly ha
0,50 mly ha
0,86 milyon hektar

259 Respublika torpaq fondunun neçә hissәsi kәnd tәsәrrüfatı üçün yararlı hesab edilir?

•

bütün sahәlәri
½ hissәsi
1/3 hissәsi
¼ hissәsi
1/5 hissәsi

260 Yararlı torpaqların neçә hektarı vә neçә %i әkin torpaqlarıdır?

•

1 mly ha, 115
1,5 mly ha, 33%
380 min ha, 9,1%
1,4 mly ha,29%
1,2 mly ha, 24%

261 Torpaq fondunun neçә hektarı vә ya neçә faizi kәnd tәsәrrüfatına yararlıdır?

•

4,2 mly ha, 49%
5,8 mly ha, 53%
3,5 mly ha, 36,9%
2,7 mly ha, 21,3 %
1,3 mly ha, 17,1 %

262 Tәrkibindә neçә qram qurğuşun olan torpaq ölü torpaq hesab edilir?

•

1,5 – 1,9 qr
2 – 3 qr
4 – 5 qr
0,7 – 0,8 qr
7 – 8 qr

263 Hansı ölkәlәrdә yeni torpaqlardan istifadә etmәk daha münasibdir?

•

doğru cavab yoxdur
Okeaniya, Avropa ölkәlәri
Kanada, Avstraliya, Braziliya
Türkiyә, Mәrkәzi Asiya, RF
Latın Amerikası ölkәlәri
Yaponiya, Koreya, Çin

264 Torpaq çatışmamazlığının aradan götürülmәsinin әn münasib yolu nәdir?
nәqliyyat mövqeyinә meyl etmәsi
tәlәbat rayonlarına meyl etmәk

•

istehsalın istehlakçıya uyğun yerlәşdirilmәsi
rekreasiya imkanlarının çoxşaxәli inkişafını tәmin etmәk
yeni әrazilәrin mәnimsәnilmәsi

265 Bәşәriyyәt deqradasiya prosesi ilә әlaqәdar tәxminәn neçә faiz hektar mәhsuldar torpaq sahәsi
itirmişdir?

•

1 milyon ha
1 mlrd ha (milyard)
2 mlrd ha
3 mlrd ha
5 mlrd ha

266 LәnkәranAstara zonasında hansı sahәnin inkişafı ilә әlaqәdar hәmin әrazilәr hәddәn çox kimyәvi
maddәlәrlә dәrmanlanmışdır?

•

tәrәvәzçiliyin inkişafı ilә
әlvan metallurgiyanın inkişafı ilә
tikinti materialları sahәsinin inkişafı nәticәsindә
neftqaz sәnayesi ilә әlaqәdar
pambıqçılığın inkişafı ilә

267 Kimyәvi zәhәrlәyici maddәlәrlә respublika üzrә neçә min hektar torpaq sahәsi dәrmanlanmışdır?

•

933 min ha
840 min ha
780 min ha
603 min ha
591 min ha

268 Hazırda suvarılan torpaqlardan neçә faizinin meliorasiyaya ehtiyacı var?

•

71%
83%
52%
95%
68%

269 KürAraz düzәnliklәrindә neçә hektar torpaq sahәsi güclü şoranlaşmışdır?

•

100 min ha
120 min hektar
50 min ha
80 min ha
140 min ha

270 Torpaqlarımızda şoranlaşmaya әsas sәbәb nә olmuşdur?

•

su anbarlarının çay dәrәlәrindә yaradılması ilә әlaqәdar
dolu yağan günlәrin illik miqdarının çox olması ilә
suvarma әkinçiliyinin inkişafı, suvarma qaydalarına düzgün riayәt edilmәmәsi ucbatından
dağlıq zonaların kifayәt qәdәr rütubәt qәbul etmәsi vә soyuq iqlim ilә әlaqәdar olaraq
alp çәmәnliklәrindәn düzgün istifadә edilmәsindәn

271 Respublika әrazisindә külәk eroziyası әn çox hansı әrazilәrdә geniş yayılmışdır?
GәncәQazaxda
LәnkәranAstara zonasında
QubaQusar әrazisindә

•

Culfada, Kәngәrlidә
Abşeron yarımadasında, CәnubŞәrqi Şirvanda

272 KürAraz ovalığında neçә min hektar torpaq qatı sel ilә yuyulub aparılmışdır?

•

50 min ha
300 min ha
400 min ha
200 min ha
100 min ha

273 Torpağın mәhsuldarlığının azalması hansı proseslәrә әsasәn baş verir?

•

süxurların parçalanmasından, akkumulyasiya proseslәrindәn
aridlәşmә, eroziya proseslәrindәn
cansız maddәlәrin vәhdәtindәn
mikroorqanizmlәrin çoxalmasından
atmosferin qaz tәrkibinin formalaşmasından

274 Deqradasiya nәdir?

•

plastik kütlә, kauçuk müxtәlif lif istehsalı
iqtisadi sәmәrә, kooperasiya
mineral – xammal hasilatı, mineral gübrә istehsalı
eroziya, çirklәnmә, şoranlaşma
yarımfabrikat istehsalı karbohidrogen xammalı

275 Dünya torpaq fondunun neçә faizi becәrilir?

•

8%i
7%i
11%i
10%i
9%i

276 Torpaq fondunun böyüklüyünә görә fәrqlәnәn hansı ölkәlәri tanıyırsınız?

•

Latviya. Belorusiya
İspaniya, Almaniya
Afrika, MDB, Xarici Asiya, Şimali, Cәnubi Amerika
BӘӘ, Azәrbaycan, Gürcüstan, Küveyt, Koreya
Özbәkistan. İraq, Suriya

277 Dağlıq әrazilәrdә eroziya proseslәrinin artmasının әsas sәbәbi nәdir?

•

torpaq qatının kimyәvi tәrkibinin dәyişmәsi
heyvandarlığın inkişafı, meşәlәrin kütlәvi qırılması
yolların çәkilmәsi ilә әlaqәdar
relyef şәraitinin nәzәrә alınmaması
yağıntıların illik miqdarının çox olması

278 Respublikanın yaşayış mәntәqәlәri әtrafında yığılan mәişәt tullantılarının 50 %  i hansı iqtisadi rayonun
payına düşür?

•

Aran
Abşeron
GәncәQazax
Quba – Xaçmaz
Lәnkәran – Astara

279 Torpaqların kimyәvi çirklәnmәsi prosesi nәdәn baş verir?

•

meşәlәrin uzaqda yerlәşmәsindәn
mineral gübrәlәrin, kimyәvi maddәlәrin norma üzrә verilmәmәlindәn
antrapogen amillәrdәn
düzgün suvarılmamağından
qrunt suların sәviyyәsinin qalxmasından

280 Hazırda torpaq fondunun neçә mly ha – ı texnogen pozulmuş torpaqlara aid edilir?

•

0,60
0,41 mln ha
0,92
0,86
0,73

281 KürAraz ovalığında torpaqların nә qәdәr sahәsi güclü eroziyaya uğramışdır?

•

23 min ha
48 min ha
54 min ha
66 min ha
34 min ha

282 Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının nә qәdә sahәsi müxtәlif dәrәcәdә öz münbitliyini
itirmişdir?

•

156 min ha
281 min ha
303 min ha
402 min ha
197 min ha

283 LәnkәranAstara zonasının neçә faizi orta, zәif vә güclü eroziyaya mәruz qalmışdır?

•

50%, 25%
41%, 16%
33%, 14%
22%, 10%
46%, 18,15

284 Respublika әkin sahәlәrinin, yay otlaqlarının vә biçәnәklәrinin neçә %i müxtәlif dәrәcәli eroziyaya
uğramışdır?

•

9%, 32%, 15
28%, 51%, 9%
31%, 59%, 115
34%, 68%, 15%
19%, 43%, 7%

285 Torpaqlarımızın nә qәdәr әkin sahәsi suvarılır?

•

421 min ha
731,5 min ha
800 min ha
950 min ha
565 min ha

286 Respublika әrazisindә torpaqların neçә hektarı vә faizi otlaq sahәlәrindәn ibarәtdir?

•

4,3 mly ha, 74,15
2.4 mly ha, 55%
2,1 mly ha, 51,4%
2,2 mly ha, 53,2%
3,7 mly ha. 61%

287 Torpaq ehtiyatının neçә hektarı vә neçә %i çoxillik bitkilәrә aiddir?

•

1,4 mly ha, 12,7%
0,5 mly ha, 11,3%
0,4 mly ha, 10,1%
0,3 mly hektar, 9,2%
0,6 mly ha, 12,4%

288 Böyük vәsait tәlәb edәn mәnimsәnilmә sahәlәri neçә faizdir?

•

27%
22%
19%
17%
25%

289 әn çox çirklәnmәyә mәruz qalan torpaqlarımız hansı әrazilәrdәdir?

•

Naxçıvan MR; Daşkәsәn Abşeron
Gәncә  Qazax
Abşeron yarımadası
İsmayıllı
Zaqatala – Lahıc

290 Respublikanın yararlı torpaqlarının 10%  i hansı problemlәrә üzlәşmişdir?

•

dәrman maddәlәri ilә zәhәrlәnmişdir
bitki özlüyü mәhv edilmişdir
şoranlaşmışdır
deqradasiyaya uğramışdır
kәnd tәsәrrüfatı dövriyyәsindәn çıxmışdır

291 120 min ha – lıq güclü şoranlaşmış torpaqlar respublikamızın hansı әrazisindәdir?

•

Abşeron yarımadasında
Kiçik Qafqazın şimalşәrq yamacında
Naxçıvan MR – da
Lәnkәran – Astara zonasında
Kür – Araz düzәnliyindә

292 Kür – Araz ovalığında problemә uğramış hansı torpaqlar yayılmışdır?

•

deqradasiyaya mәruz qalmış
münbitliyini itirmiş
eroziyaya uğramış
tәrkibindә zәhәrli maddәlәr olan torpaqlar
şoranlaşmış

293 Suvarma әkinçiliyinin inkişafı vә suvarma qaydalarına düzgün riayәt edilmәmәsi torpaqlarımızda nәyә
sәbәb olmuşdur?

•

şoranlaşmağa
münbit qatın yuyulub aparılmasına

zibillәmәyә
terraslaşdırmaya
eroziyaya

294 Mәnimsәnilmәsi çox xәrc tәlәb etmәyәn torpaq ehtiyatları dünyanın quru hissәsinin neçә faizini tәşkil
edir?

•

8%
4%
2%
1%
6%

295 Ölkәmizdә hәr adambaşına nә qәdәr әkin sahәsi düşür?

•

0,50 ha
0,5 ha
0.10 ha
0,20 ha
0,30 ha

296 Meşә  mühafizә zolaqlarının salınması hansı tәbii hadisәnin qarşısını ala bilәr?

•

sәhralaşmanın
eroziya prosesinin
palçıq vulkanlarının
sel hadisәlәrinin
zәlzәlәnin

297 Külәk eroziyası ölkәmizin hansı bölgәsindә әn çox yayılmışdır?

•

Lәnkәran – Astarada
Culfada; Kәngәrlidә
Abşeron yarımadası vә cәnub – Şәrqi Şirvanda
Quba – Qusar әrazisindә
a) Gәncә  Qazax zonasında

298 Kür – Araz ovalığının 300 min ha sahәsindә torpaqla bağlı nә kimi problemlәr olmuşdur?

•

heç biri doğru deyil
hәddәn artıq zibillәnmişdir
sәhralaşmışdır
dövriyyәli – qapalı su tәchizatına keçmişdir
qatı sel ilә yuyulub aparılmışdır

299 Naxçıvan MR – da 402 min ha torpaq sahәsi nә kimi dәyişikliyә mәzmun qalmışdır?

•

eroziya prosesi güclәnmişdir
münbitliyini mәruz qalmışdır
sәhralaşmaya mәruz qalmışdır
deqradasiyaya uğramışdır
terraslaşdırma aparılmışdır

300 Lәnkәran – Astara rayonunda dağәtәyi yamaclarda bitki örtüyünün mәhv edilmәsi hansı hadisәlәrin
artmasına sәbәb olmuşdur?
әrazi tәmәrküzlәşmәsinә
tәsәrrüfatın düzgün yerlәşdirilmәmәsinә
yanacaq – enerji böhranına

•

•

eroziya proseslәrinin kәskin artmasına
Әmәk ehtiyatlarının azalmasına

301 Respublikada çikrlәnmiş, dağılmış vә zibillәnmiş torpaqlar neçә min hektar әrazini tutur?

•

250 min ha
200 min hektar
150 min ha
130 min ha
170 min ha

302 Torpaqlarımıza dünyada qәbul edilәn normadan neçә dәfә çox pestisid sәpilmişdir?

•

heç sәpilmәyib
2 3 dәfә
4 – 5 dәfә
6 – 7 dәfә
8 – 9 dәfә

303 Xәzәr gölünün ekoloji tәmizliyinә nail olmaq üçün neçә ölkәnin birgә әmәkdaşlığı tәlәb olunur?

•

4
3
5
6
2

304 Xәzәr dәnizi Orta Asiyadan gәlәn hansı hava kütlәlәrini mülayimlәşdirir?

•

dәniz Arktik hava kütlәsini
mülayim dәniz hava kütlәsini
soyuq hava kütlәsini
quru vә isti hava kütlәsini
cәnub siklonlarını

305 510 % suyun duzluluğu hansı dәnizә aiddir?

•

Yapon dәnizi
Xәzәr dәnizi
Qırmızı dәnizә
Barens dәnizi
Egey dәnizi

306 Xәzәrә axan çaylar hansılardır?

•

Ceyrankeçmәz, Girdmançay, Kişçay
Türyançay, Girdmançay, Kişçay
Volqa, Terek, Elba, Kür, Samur, Safidrid
Qusarçay, Qudyolçay, Araz, Sinçay
Dәmiraparançay, Bәnkәrәnçay, Astaraçay

307 70  yә yaxın adı olan (qәdim zamanlardan müasir dövrәdәn) hansı dәnizdir?

•

Xәzәr dәnizi
Yapon dәnizi
Karib dәnizi
Mәrmәrә dәnizi
Şimalı Çin dәnizi

308 4 mlyrd ABŞ dolları respublikanın hansı ehtiyatına dәyәn zәrәr üçün hesablanmışdır?

•

Qәbәlә RLS – sı üçün
Gәncә Gil – Torpaq Kombinatı tullantıları üçün
Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması ilә әlaqәdar
Bakı buxtasının hәdsiz çirklәnmәsilә
Aran zonasının şoranlaşmış torpaqları üçün

309 1977ci ildәn başlayaraq Xәzәr dәnizindә nә kimi dәyişiklik baş vermişdir?

•

bitki örtüyü 2 dәfә azalıb.
balıq ovu 910 dәfә azalmışdır
dәniz suyu sәviyyәsi azalmağa başlamışdır
suyun sәviyyәsi qalxmağa başlayıb
çirklәnmә sәviyyәsi artmışdır

310 İqlim dәyişikliklәri, tektonik hadisәlәr Xәzәrlә bağlı hansı dәyişikliklәrә gәtirir?

•

sәviyyә tәrәddüdlәrinә
florafauna ehtiyatlarındakı dәyişikliklәrә
neft – qaz ehtiyatları azalır
tullantılarla daha çox çirklәnir
çayların xәzәrә tökülmәsi mәhdudlaşır

311 Xәzәr dәnizi sәviyyәsinin 2 metrәdәk aşağı düşmәsi neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1960
1950
1990
1980
1970

312 1332 növ canlı vә İİİ növ balıq hansı dәnizdәdir?

•

Liqquri dәnizi
Şimal dәnizi
Xәzәr dәnizi
Adriatik dәnizi
Qırmızı dәniz

313 Xәzәr gölü әsasәn hansı çirklәndirici maddәlәrlә çirklәnmişdir?

•

ammonyak, sulfat turşusu, formaldehidlәrlә
fenol, sәthi aktiv maddәlәr, neft mәhsulları ilә
azotoksidi, karbon qazı ilә
karbohidrogenlәr, qurğuşunla
hidrogen sulfid, karbon sulfidlә

314 Xәzәrin hәcmini göstәrin

•

70 min km³
80 min km³
90 min km³
50 min km³
60 min km³

315 Xәzәr neçә dövlәtin dәnizidir?

•

5

6
7
3
4

316 Xәzәr dәnizinin sahil xәtlәrinin uzunluğunu göstәrin.

•

4,8 min km
5,4 min km
3,9 min km
6,5 min km
7,1 min km

317 Xәzәrin canlı alәminin hәyat sәviyyәsinin pislәşmәsi hansı problemlәri aiddir?

•

sosial
ekoloji
bioloji
kimyәvi
fizioloji

318 825 km – Xәzәrin hansı dövlәtә düşәn sahillәrin uzunluğudur?

•

Qazaxıstan
İran
RF
Azәrbaycan
Türkmәnistan

319 Bakı buxtasında çirkabların toplanmasında kimin nәyin xüsusi rolu vardır?

•

gәmilәrin
neftin
insanların
müәssisәlәrin
külәklәrin

320 Xәzәrә axan, 95% çirkli sulara malik olan hansı çaydır?

•

Yenisey çayı
Don çayı
Elba çayı
Kür çayı
Volqa çayı

321 Hansı dәnizә ildә 12 milyard m3 çirkab suları axıdılır?

•

Xәzәr dәnizi
Egey dәnizi
Aralıq dәnizi
Liquri dәnizi
Barants dәnizi

322 Kәskin çirklәnmәsi ilә әlaqәdar hansı dәnizdә qiymәtli balıq növlәri 910 dәfә azalmışdır?

•

Oxot dәnizi
Xәzәr dәnizi
Mәrmәrә dәnizi
Karib dәnizi

Adriatik dәnizi

323 Dünya 85% nәrә balığı vә 90% qara kürü istehsalı hansı dәnizә aiddir?

•

Barens
Mәrmәrә
Xәzәr
Baltik dәnizi
Qara

324 Dünya nәrә balığı ehtiyatının 90%  i hansı dәnizdә cәmlәnmişdir?

•

Xәzәr dәnizi
Yapon dәnizi
Aralıq dәnizi
Egey dәnizi
Oxot dәnizi

325 Yer kürәsi göl ehtiyatının 44%  i hansı gölün (dәnizin) payına düşür?

•

Aral
Baykal
Maral – göl
Göygöl
Xәzәr dәnizi

326 Xәzәr dәnizi şimaldan cәnuba neçә min km mәsafәdә uzanır?

•

1100 km
1600 km
1400 km
1200 km
1000 km

327 Xәzәr neçә kmdәn artıq mәsafәdә Azәrbaycan sahillәrini әhatә edir?

•

550 km
600 km
700 km
800 km
900 km

328 Abşeron sahillәrindә vә açıq dәnizdә dalğaların maksimal uzunluğu neçә metrә çatır?

•

150 mә
100 – 130 mә
90 – 120 mә
80 – 100 mә
60 – 80 mә

329 Xәzәrin bioloji problemlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Xәzәrin canlı alәminin hәyat sәviyyәsinin pislәşmәsi
Xәzәrin sululuq dәrәcәsi
Xәzәrin yağış suyu ilә qidalanması
suların qidalanma xüsusiyyәtlәri
Xәzәrә tökülәn çayların çirklәnmәsi

330 3 min ton neft mәhsulları hәr il hansı dәnizә axıdılır?

•

Oxot dәnizi
Xәzәr dәnizi
Aralıq dәnizi
Mәrmәrә dәnizi
Adriatik dәnizi

331 Yay temperaturu Xәzәr sularında nә qәdәr olur?

•

+1 + 4ºC
+ 10 – 15ºC
20 ºCdәn aşağı
20ºCdәn yuxarı
+5 – 10º C

332 Xәzәr dәnizindә külәyin orta sürәtini göstәrin.

•

5 – 10 metr\saniyә
4 – 7 metr\saniyә
3 – 6 metr\saniyә
2 – 5 metr\saniyә
1 – 3 metr\saniyә

333 Xәzәr dәnizi hansı әrazilәrdәn gәlәn quru vә isti hava kütlәlәini mülayimlәşdirir?

•

duz cavab yoxdu
Gürcüstan
İran İslam Respublikası
Rusiya Federasiyası
Orta Asiya

334 Xәzәr dәnizinә şimaldan, qәrbdәn, cәnubdan hansı çaylar tökülür?

•

Türyançay, Girdmançay, Kişçay
Volqa, Terek, Emba, Kür, Samur, Sәfidrud
Dәmiraparançay, Lәnkәrançay, Ataçay
Qusarçay, Qudyalçay, Araz, Sinçay
Ceyrankeçmәz, İncәçay, Tәrtәrçay

335 Xәzәrin әn dәrin yeri nә qәdәrdir?

•

1128 metr
1020 metr
950 metr
1000 metr
1025 metr

336 Xәzәr dәnizinin tәxminәn neçә adı olub?

•

20dәn çox
70ә yaxın
60dan az
50yә yaxın
100

337 Neçәnci ildәn başlayaraq Xәzәrin sәviyyәsi qalxmağa başlayıb?

•

1987
1977
1970

1965
1985

338 Xәzәrә neçә min ton neft mәhsulları axıdılır?

•

6 min ton
4 min ton
3 min ton
2 min ton
5 min ton

339 Çirkli suların neçә %i Volqa çayının payına düşür?

•

85 %
55 %
65 %
75 %
95 %

340 Xәzәrin 1012 mlik әn şiddәtli dalğaları hansı әrazilәrdә (sahillәrdә) müşahidә olunmuşdur?

•

RF
Qazaxıstan
Türkmәnistan
İran әrazisindә
Abşeronda

341 Hazırda Bakı buxtasında 1990 – cı ildәn dәniz suları altında qalmış necә neft buruğu qalmışdır?

•

250
200
100
150
50

342 Xәzәrin Neft Daşları vә Bakı buxtası akvatoriyası necә adlandırılır?

•

“dәniz zonası”
“qızıl zona”
“neft zonası”
“tәmiz zona”
“ölü zona”

343 Xәzәr gölü yer kürәsi göl ehtiyatının neçә %ni tәşkil edir?

•

12 %
56 %
24 %
34 %
44 %

344 Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması ilә әlaqәdar onun sahәsi neçә min km artmışdır?

•

50 min km
250 min km
300 min km
400 min km
150 min km

345 Bu әrazilәrdәn hansında kurort yerlәri çoxluq tәşkil edir?

•

Şamaxı
Quba –Qusar
Lәnkәran – Astara
Naxçıvan MR
Abşeron

346 Xәzәr dәnizin dalğalarının maksimal uzunluğunu göstәrin

•

90120 metr
80100 metr
100130 metr
6070 metr
150 metr

347 Xәzәr dәnizinin çox çirklәnmәsinә ilә әlaqәdardır? (limanlarda)

•

Sәnaye müәssisәlәrinin çirklәndiricilәri ilә
“ölü” zonaların çoxalması ilә
neft vә neft mәhsulları daşıyan tankerlәr vasitәsi ilә
Antrapagen amilin tәsirlә
Gәmiçiliyin inkişafı ilә

348 Xәzәr dәnizinә arktik, mülayim, tropik, subtropik hava kütlәlәri hansı әrazilәrdәn (istiqamәtdәn) daxil
olur?

•

qәrbdәn
RF – dan
Orta Asiyadan
İrandan
Şimal vә cәnubdan

349 İlin isti dövründә buxarlanmanın yüksәk olması xәzәrin cәnub hissәlәrindә nә kimi dәyişikliklәrә sәbәb
olur?

•

duzluluğun yüksәk olmasına
Suda oksigenin azalmasına
balıq ehtiyatı mәhdudlaşır
suyun sәviyyәsi azalır
Hәmin әrazinin sularında özünü tәmizlәmәnin aşağı düşmәsinә

350 Sәnayedә istifadә edilәn 200 milyon m3 içmәli suya hansı proseslәrlә qәnaәt edә bilәrik?

•

sulardan tәkrar istifadә edәriksә
dәniz suyunun sәrinlәşdirmәklә
yeni su anbarları tikmәklә
çay axıntılarını müәssisәlәrә yaxınlaşdırmaqla
sәnayedә işlәdilәn suyu hava (buxar) ilә әvәz edәriksә

351 Limanlarda Xәzәrin sularının daha çox çirklәnmә sәbәbini göstәrin.

•

«ölü zonalar»ın çoxluğu
nәqliyyatın (su) çox olması
sәnaye müәssisәlәrinin sulara atdıqları çirkli maddәlәrlә bağlı
neft vә neft mәhsulları daşıyan tankerlәrin olması ilә
insan fәaliyyәti ilә

352 Xәzәr dәnizinә şimaldan vә cәnubdan hansı hava kütlәlәri daxil olur?

•

mülayim kontinental hava kütlәlәri
arktik, mülayim, tropik, subtropik
kontinental Arktik hava kütlәlәri
dәniz Arktik hava kütlәlәri, Orta Asiya hava kütlәlәri
cәnub tsiklonları, yerli hava dövranı

353 Xәzәrin şimal hissәsindә qışın temperaturu nә qәdәr olur?

•

4º C
2ºC
3ºC
1º Cdәn aşağı
0º C

354 Sәviyyә (Xәzәrlә bağlı) tәrәddüdlәrinin sәbәbini göstәrin.

•

su anbarlarının tikilmәsi ilә әlaqәdar
çayların Xәzәrә az vә ya çox tökülmәsi
sәnaye müәssisәlәrinin tullantıları ilә çirklәnmә
neftqaz çıxarılması ilә әlaqәdar
iqlim dәyişmәlәri, tektonik hadisәlәrlә bağlı

355 Neçәnci ildәn başlayaraq Xәzәrin sәviyyәsi qalxmağa başlayıb7

•

1978
1977
1976
1975
1979

356 1970ci ildә Xәzәrin sәviyyәsi neçә metr aşağı düşüb?

•

5 metr
2 metr
3 metr
4 metr
1 metr

357 әsrin (20ci) әvvәlindә Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması (maksimum) neçәnci ildә qeydә alınıb?

•

1929 il
1917 il
1903 il
1905 il
1910 il

358 Xәzәrdә ümumilikdә neçә növ canlı vә neçә balıq növü var?

•

1221, 101
1332, 111
984, 78
1005, 89
1104, 98

359 Xәzәrin cәnub hissәsindә maksimal dәrinliyi göstәrin.

•

900 m
1025 m
1000 m

950 m
800 m

360 Xәzәr dәnizinin mәrkәzindә suyun duzluluğu neçә %dir7

•

9 – 18%
5 – 10%
6 – 12%
7 – 14%
8 – 16 %

361 Xәzәrin sahәsi vә orta dәrinliyini göstәrin

•

254 000 km², 151 m
386 000 km², 184 m
457 000 km², 196 m
187 00 km², 100 m
1933 00 km², 120 m

362 Xәzәrin 2ci çirklәnmә mәnbәyi nәdir?

•

yaşayış yerlәri
suyunun tәrkibindәki mikroelementlәr
palçıqlı sellәr
mәdәnlәr, tankerlәr, hidrotexniki qurğular
heyvandarlığın, quşçuluğun, balıqçılığın inkişafı

363 Azәrbaycan әrazisindәn Xәzәrә neçә milyard m3 hәdsiz dәrәcәdә çirklәndirilmiş su tullantıları
atılmışdır?

•

0,3 mlyrd m³
0,2 mlyrd m³
0,5 mlyrd m³
0,1 mlyrd m³
0,4 mlyrd m³

364 Xәzәrә ildә neçә milyard m³ çirkab suları axıdılır?

•

11 milyard m³
12 milyard m³
10 milyard m³
14 milyard m³
13 milyard m³

365 Xәzәrin kәskin çirklәnmәsi ilә әlaqәdar qiymәtli balıq növlәrinin ovlanması neçә dәfә azalmışdır?

•

9 – 10 dәfә
8 – 9 dәfә
2 – 3 dәfә
4 – 5 dәfә
6 – 7 dәfә

366 Dünya nәrә balığı ehtiyatının neçә %i Xәzәrdә cәmlәnmişdir?

•

50%
70 %
80 %
90 %
60 %

367 Xәzәrin çirklәndirәn neftin 10%  i nәyin hesabındadır?

•

neft emalı zavodlarının
Volqa çayının
Neft tankerlәrinin
Neft kәmәrlәrinin
Buruqların

368 Geotermal enerji üçün әsas mәnbә nәdir?

•

qeyzerlәr
ovalıqlar, yaylalar
yeraltı isti sular
şәlalәlәr
gur Sulu çaylar

369 Müalicәvi palçıq yataqları respublikanın hansı zonasında yerlәşir?

•

Arazboyu düzәnlikdә
KürAraz ovalığında
Naxçıvanda
LәnkәranAstara zonasında
Abşeronda

370 Halhazırda respublikanın neçә rayonunda kurort yerlәri ayrılmışdır?

•

10
21
23
25
27

371 Bu ölkәlәrdәn hansı çoxlu sayda rekreasiya ehtiyatlarına malikdir?

•

İspaniya, İtaliya, İsveçrә, Hindistan, Türkiyә
İrlandiya, Portuqaliya, Yeni Zelandiya, İsrail
Argentina, Braziliya, Venesuela, Çin, Azәrbaycan
Banqladeş, Tropik Afrika ölkәlәri, Kanada, ABŞ, Avstraliya
Yaponiya, Niderland, Danimarka, Vyetnam, Fransa

372 Rekreasiya ehtiyatları hansı mәqsәdlәrdә istifadә olunan ehtiyatlardır?

•

qoruqları yaratmaq üçün
balıqçılıqda
ovçuluq mәqsәdlәrindә
istirahәt, müalicә, turizmdә
tikinti işlәrindә vә körpülәrin salınmasında

373 İslandiya, Kamçatka, ABŞ, İtaliya kimi dövlәtlәr әn çox hansı enerji mәnbәyinә malikdirlәr?

•

külәk
energetika
seslәr
geotermal
günәş

374 Yeraltı isti sular hansı enerji üçün mәnbә sayılır?
energetika üçün

•

günәş enerjisi üçün
külәk üçün
Su (yerüstü)
buxar enerjisi

375 Respublika әrazisindә rast gәlinәn termal suların temperaturunu göstәrin (0t)

•

5090 0t
4080 0t
3070 0t
2060 0t
510 0t

376 Müalicә, kәnd tәsәrrüfatı, enerji alınmasında hansı sulardan istifadә edilir.

•

kükürdlü
palçıqlı
şirin sulu bulaqlar
termal sular
qeyzerlәr

377 Azәrbaycandakı termal sular hansı su mәnbәlәrinә aiddir?

•

mineral
radonlu
kükürdlü
palçıq
yeraltı su mәnbәlәrinә

378 Respublikada 3500  ә yaxın sayı olan hansı su ehtiyatıdır?

•

çaylar
yeraltı sular
su anbarları
bulaqlar, çeşmәlәr
göllәr

379 Abşeronda әn çox hansı rekreasiya ehtiyatı yerlәşir?

•

yodlu
bromlu
mineral
palçıq
radonlu

380 Külәk enerjisindәn 2000 il әvvәl hansı ölkәlәrdә istifadә edilib?

•

Danimarka, ABŞ, İngiltәrә
Fransa, İtaliya
İspaniya, İtaliya
Böyük Britaniya, Yunanıstan
Çin, Hindistan, Misir

381 Neçәnci әsrin ortalarına qәdәr yer kürәsi atmosferindә olan oksigen stabil idi?
20ci әsrin ortalarına
16cı әsrin ortalarına
17ci әsrin ortalarına
18ci әsrin ortalarına

•

•

19cu әsrin ortalarına

382 İqlim vә kosmik resurslara nә aiddir?

•

hidroenerji ehtiyatları
dәniz, okeanlar, göllәr
dәniz, okeanlar, göllәr
günәş, külәk enerjisi, rütubәt
daxili yeraltı sular, qeyzerlәr

383 Çimәrlik turizmi hansı ölkәlәrә aiddir?

•

Qәrbi Avropa ölkәlәri
Afrika ölkәlәri
Avstraliya vә Okeaniya
Latın Amerikası ölkәlәri
Skandinaviya ölkәlәri

384 İstirahәt, müalicә, turizm mәqsәdilә istifadә olunan ehtiyatlar nә adlanır?

•

yeraltı termal sular
coğrafi obyektlәr
rekreasiya ehtiyatları
aqroiqlim ehtiyatları
idman komplekslәri

385 Kәnd tәsәrrüfatına әlverişli, rütubәt vә istini özündә birlәşdirәn ehtiyatlar nә adlanır?

•

su ehtiyatlar
rekreasiya ehtiyatlar
aqroiqlim
alternativ ehtiyatlar
kosmik ehtiyatlar

386 Coul, kilovatla hansı enerji ölçülür?

•

alternativ
külәk enerjisi
günәş enerjisi
hidroenerji
elektroenergetika enerjisi

387 Günәş, külәk enerjisi, rütubәt hansı resurslara aid edilir?

•

meşә resurslarına
iqlim resurslarına
Su resurslarına
Torpaq resurslarına
Meşә resurslarına

388 Latın Amerikası ölkәlәrindә hansı rekreasiya növü inkişaf edib?

•

tәbii landşaftlar
çimәrlik turizmi
müalicә
sağlamlıq
idman

389 әn yüksәk nisbi rütubәtlik hansı aylarda baş verir?

•

payız – sentyabr – oktyabr
qışda – yanvar fevral
yazda – mart – aprel
yayda iyulavqust
bütün fәsillәrdә

390 Oduncaq ehtiyatına görә hansı ölkәlәr fәrqlәnir?

•

Pribaltika ölkәlәri, Danimarka
RF, Kanada, Braziliya, ABŞ
Hindistan, Misir, Suriya
Yaponiya, Koreya, Vyetnam
Avstraliya, Okeaniya

391 Meşәlәrin әhәmiyyәtini göstәrin:

•

insanların dincәlmәsi, istirahәti üçün yararlıdır
heyvan vә bitkilәrin yaşamasını tәmin edir
qoruq, yasaqlıq vә ovçuluq tәsәrrüfatları yaradılmışdır
oksigeni bәrpa edir, yeraltı suların vә torpağın mәhsuldarlığını qoruyur
biçәnәk vә otlaq sahәlәri kimi istifadә olunur

392 Cәnub meşә qurşağında enliyarpaqlı meşәlәri neçә % tәşkil edir?

•

97%
83%
77%
68%
51%

393 Şabalıd ağaclarına hansı әrazilәrdә rast gәlinir?

•

Böyük Qafqazın cәnub yamacları
Qaxda
Ceyrangöl
Talış dağları
Qamıx – Әyriçay vadisi

394 Respublika üzrә adambaşına neçә ha meşә sahәsi düşür?

•

0, 16 ha
0, 14ha
0,8 ha
0,10 ha
0, 12 ha

395 Meşәlәrimizin neçә %i dağlarda vә neçә %i düzәnlikdә yerlәşir?

•

80%, 20%
90%, 10%
50%, 50%
60%, 40%
70%, 30%

396 Meşәlәr respublika әrazisinin neçә %ni tutur?

•

11%
7%
8%

9%
10%

397 Eldar şamı hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

QanıxӘyriçay vadisindә
İsmayıllıda
LәnkәranAstara zonasında
Ceyrangöldә
Qәbәlәdә

398 Dünyada bioloji ehtiyatlardan olan bitkinin neçә mindәn artıq növü mәlumdur?

•

200 mindәn
100 mindәn
500 mindәn
400 mindәn
300 mindәn

399 Azәrbaycan meşәlәri tәdarük әhәmiyyәtә malik hansı növ meyvәlәrlә zәngindir?

•

quru meyvәlәrlә
şirәli meyvәlәrlә
mövsümi meyvәlәrlә
sitrus meyvәlәrlә
yabanı vә cır meyvәlәrlә

400 Beynәlxalq tәşkilatlar tropik ölkәlәr meşәlәrin qırılmasının qarşısını almaq üçün hansı tәdbirlәr
görürlәr?

•

münbit torpaqların artırılmasına çalışırlar
süni meşәsalmalar salınır
әkin yerlәrinin çoxalmasına icazә vermirlәr
borclarının bir hissәsini ödәyirlәr
torpaqәmәlәgәlmә prosesi üçün su kanalları çәkilir

401 Meşә cәhәtdәn әn kasıb ölkәlәri göstәrin

•

Fransa, AFR, Kuba
Şimali Amerika, Alyaska
Braziliya, Venesuela, Argentina
Sәudiyyә Әrәbistanı, Şimali Afrika, İran körfәzi әtrafı ölkәlәri
Çin, Kanada, Tailand

402 Cәnub meşә qurşaqlarının sahәsini göstәrin.

•

1 mlrd ha
5 mlrd ha
2 mlrd ha
3 mlrd ha
4 mlrd ha

403 Şimal qurşağında әn böyük meşә sahәlәri hansı ölkәlәrin әrazisindәdir?

•

Çexiya, Macarıstan, Rumıniya
Böyük Britaniya, İrlandiya
Fransa, Almayniya
RF, Kanada, ABŞ
İtaliya, İspaniya

404 Respublikadakı meşәlәrin neçә %  i dağlıq, neçәsi (%) düzәnliklәrdәdir?

•

97% dağlıq 3% düzәnlik
70% dağlıq, 30% düzәnlik
85% dağlıq, 15% düzәnlik
93% dağlıq, 7 % düzәnlik
96% dağlıq, 4; düzәnlik

405 Son 100 ildә yer kürәsindәki meşәlәrin sahәsi neçә % azalıb?

•

50%
25%
30%
60%
40%

406 Dünya üzrә adambaşına neçә ha meşә sahәsi düşür?

•

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

407 Tropik meşәlәrin sahәlәrinin kәskin azalmasının sәbәbi nәdir?

•

temperaturun artması ilә meşә yanğınlarının çoxalması ilә
şәhәr vә nәqliyyatın genişlәndirilmәsi ilә әlaqәdar
torpaqların şoranlaşması ilә әlaqәdar
torpaqların erroziyaya uğraması nәticәsindә
quraqlıq sahәlәrin artması nәticәsindә

408 Şimal meşә sahәlәrinin neçә %i iynәyarpaqlı, neçә %i isә enliyarpaqlıdır?

•

55%, 45%
67%, 33%
28%, 72%
33%, 67%
49%, 51%

409 Şimal meşә qurşağının sahәsi neçә milyard hektardır?

•

5 mlyrd ha
1 mlyrd ha
2 mlyrd ha
3 mlyrd ha
4 mlyrd ha

410 Naxçıvan MR – sı hansı ehtiyatlardan kasıbdır?

•

mineral
su
meşә
iqlim
torpaq

411 Respublika әrazisinin neçә %  ni göllәr tutur?

•

0,5 %

0,6 %
0,3 %
0,2 %
0,4 %

412 Respublikada әn çox su çatışmazlığı hansı iqtisadi rayonda özünü göstәrir?

•

Abşeron
Quba – Xaçmaz
Gәncә  Qazax
Lәnkәran – Astara
Aran

413 Açıq iqlim şәraitindә suvarma tәlәb olunan әrazilәri su ilә tәmin etmәk üçün nә tәdbirlәr görülür?

•

su ötürmәdәn istifadә edilir
qrunt sularından istifadә edilir
iri artezian hövzәlәri yaradılır
su kanalları çәkilir
dәmirbeton örtüklәrdәn istifadә olunur

414 Şirin sulu göllәri göstәrin

•

Binәqәdi, Masazır, Hacı – Hәsәn
Sarısu, Mehman göl, Hacıqabul
Zalxagöl, Qanlı göl, Batabat
Ağ göl, Alagöllәr, Qaragöl, Göygöl vә s.
Acınohur, Böyükşor, Bülbülә

415 Göllәr respublika әrazisinin neçә %ni tutur?

•

0,9 %
0,2 %
0,4 %
0,5 %
0,1 %

416 Bakı şәhәrinә su hansı çay, bölgә vә kanallardan daxil olur?

•

Kür çayı. Quba – Xaçmaz bölgәsi, Şollar su kәmәri
Samur çayı, Dağıstan әrazisi
Qusarçay, Baş Qafqazın şimal – şәrq yamacı
Araz çayı, Naxçıvan MR, Araz su qovşağından
Mayımçay, Böyük Qafqazın cәnub yamacı

417 Araz çayı әn çox hansı çaylar vasitәsilә çirklәnir?

•

Samur, Filizçay
Ağstafaçay, Filizçay
Arpaçay, Oxçuçay
Ağstafaçay, Qoşqarçay
Kür, Gilançay

418 Çaylarımız hansı әrazilәrdә ciddi çirklәnmәyә mәruz qalırlar?

•

Gürcüstan, Ermәnistan, Dağıstan
İran İR, İraq, Suriya
Estoniya, Latviya, Litva
Türkmәnistan, Özbәkistan, Qazaxıstan

Türkiyә, RF

419 Respublikanın su ehtiyatının 70 %ә qәdәri hansı suların payına düşür?

•

tranzit çayların
termal suların
mineral suların
yeraltı suların
dağ çaylarının

420 1 nәfәrә düşәn su ehtiyatının hәcminә görә әn aşağı göstәrici hansı zonadadır?

•

Abşeron yarımadasında
Quba – Xaçmaz
Naxçıvan MR
Lәnkәran – Astara
Muğan – Salyan

421 Respublikanın suya olan tәlәbatını göstәrin:

•

7,0 – 9,0 km³
9,0 – 11,0 km³
10,0 – 12,0 km³
11,0 – 13,0 km³
8,0 – 10,0 km³

422 Suvarmada istifadә olunan suyun milyard kub kilometrlәrlә itkisi nә üçün baş verir?

•

suyun torpaq kanalla aparıldığı üçün
meşәlәrin qırılması sәbәbindәn
torpağın quru olması nәticәsindә
suyun hәddindәn çox verilmәsi ilә
örüş sahәlәrinin artması ilә

423 Respublikadakı suvarma kanallarının ümumi uzunlüğü nә qәdәrdir?

•

15,3 min km
21,5 min km
29,1 min km
38,9 min km
19,8 min km

424 Respublika әrazisindә neçә su anbarı vә su tutarlar yaradılmışdır?

•

25
20yә yaxın
30dan az
40dan çox
20yә yaxın

425 Naxçıvan, Şirvan, Salyan әrazilәrindә yeraltı suların neçә %i toplanıb?

•

125
17 %
19 %
22 %i
15,4 %

426 Yeraltı suların neçә %i MilQarabağ zonasındadır?

•

19,4 %
13,1 %
15,6 %
18,5 %i
11,9 %

427 Yeraltı suların neçә %i Qusar maili düzәnliyindә toplanıb?

•

8,3%
17%
29%
31 %i
12%

428 İnsan 1 il әrzindә tәxminәn nә qәdәr su qәbul edir?

•

5 ton
3 ton
2 ton
1 ton
4 ton

429 Tәrәvәz vә meyvәnin neçә %i sudan tәşkil olunmuşdur?

•

90 – 95;
60 – 70 %
40 – 50 %
20 – 30%
80 – 85%

430 İnsan orqanizminin ümumi kütlәsinin neçә hissәsi vә qanun neçә faizi sudan tәşkil olunmuşdur?

•

1/3 hissәsi; 70%i
3/3 hissәsi, 50%
2/3 hissәsi, 80%
3/5 hissәsi, 60%
1/5 hissәsi, 40%

431 Suyun qeyriadi xassәlәrini göstәrin.

•

coğrafi tәbәqәnin insanların fәaliyyәti ilә bağlı olan hissәsidir
zonal tәbii komplekslәrin ardıcıl yerlәşmәsini pozu rvә azonallıq yaradır
tәbii zonaları ekvatordan qütblәrә doğru dәyişir vә onlara xarici görünüşlәrinә görә ad verilir
yüksәk sutkalıq temperatur amplitiduna malikdir
donarkәn sıxlığı azalır, hәcmi artır, donduqda sıxılmır

432 İnsanların gündәlik su tәlәbatı minimum neçә litrdir?

•

5l
3l
2l
1 litr
4l

433 Qurunun neçә hissәsini arid zonalar tutur?

•

bütün әrazilәri
1\3nü
1\4—ni

1\5ni
1\2 –ni

434 Dәniz suyunun şirinlәşdirilmәsi kimi tәdbirlәrdәn әn çox hansı ölkәlәr istifadә edir?

•

Avropa ölkәlәri, RFsı
Sәudiyyә Әrәbistanı, BӘӘ, Küveyt, Yaponiya
Türkiyә Cümhuriyyәti, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyәti
Latın Amerikası ölkәlәri, Avstraliya
Okeaniya, ABŞ, Kanada

435 Şirin su ehtiyatının çox hissәsi harada yerlәşir?

•

çaylarda
yeraltı sularda
bulaqlarda
su anbarlarında
әlçatmaz buzlaqlarda

436 Dünyada suyun әsas istehlakçısı nәdir?

•

yeyinti sәnayesi
neft sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
elektroenergetika

437 Ümumi su ehtiyatının neçә faizi şirin su ehtiyatıdır?

•

5.65
2,5%
2,1%i
1,8%i
3,4%

438 Donarkәn sıxlığı azalır, hәcmi artır, donduqda sıxılmır bu xüsusiyyәtlәr hansı ehtiyata aiddir?

•

rekreasiya
Bitki
Meşә
torpaq
su

439 96,5%  yer sәthindәki hansı suların miqdarıdır?

•

çayların
yeraltı suların
göllәrin
okean vә dәnizlәrin
su anbarlarının

440 Rütubәtin atmosferlә yer sәthi arasındakı ardıcıl mübadilә prosesinә nә deyilir?

•

duman
buzlaqlar
atmosfer yağıntıları
suyun dövranı
buxarlanma

441 Kür çayına tәrkibindә kimyәvi maddәlәr olan hansı çayın çirkab suları axır? (Ermәnistan әrazisindәn)

•

Ağstafaçay
Araz
Vilәşçay
Ovçuçay
Filizçay

442 Mis, neft mәhsulları, benzol, karbohidrogenlәr vә s. kimi kimyәvi elementlәrin normadan 410 dәfә
yüksәk olması respublikamızın hansı çayındadır?

•

Samur
Kür
Arpaçay
Qanıx
Araz

443 200 min m3 çirkab suları hәr gün respublikanın hansı çayının әrazisinә tökülür?

•

Ağstafaçay
Qoşqar
Samur
Araz çayına
Kür

444 Respublikamızın su hövzәlәrinә axıdılan 3 milyard m3 sәnaye çirkab suları hansı dövlәt tәrәfindәn
atılır?

•

Türkiyә
Ermәnistan
İran
Dağıstan
Gürcüstan

445 Kür çayının 74%  dәn çox su balansı harada formalaşır?

•

xәzәr dәnizindә
Araz çayı ilә qovuşduğu yerdә
öz mәnbәyindә
respublikadan kәnarda
dağlarda

446 Gürcüstan, Ermәnistan, Dağıstan tәrәfindәn respublikamızın hansı ehtiyatları daha çox çirklәnmәyә
mәruz qalır?

•

meşәlәr
xәzәr dәnizi
atmosfer havası
torpaq ehtiyatları
çaylar

447 Tranzit suları respublikanın ümumi su ehtiyatının neçә faizini tutu?

•

80%  ni
60%  ni
50%  ni
40%  ni
70%  ni

448 Ölkәnin yeraltı qatlarından hәr il nә qәdәr içmәli su işlәdilir?

•

1,2 km3
3,1 km3
2,3 km3
1,7 km3
1,9 km3

449 Suyun torpaq kanallarla aparılması nә kimi itkilәrә problemlәrә yol açır?

•

şorlaşma yaranır
torpaqda rütubәt artır
bataqlılaşmaya sәbәb olur
suyun tonlarla itkisi baş verir
yeraltı suların sәviyyәsi artır

450 Ümumi su ehtiyatının 96,4%  i nәyin payına düşәr?

•

dünya okeanın
yeraltı suların
göllәrin
çayların
buzlaqların

451 Respublikada әsas bulaqlar hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

Alazan – Әyriçay çökәkliyindә
Dağıstanda, Azәrbaycanın sәrhәdlәrindә
Baş suayrıcında
Böyük Qafqazda suayrıcı vә Yan silsilәdә; Kiçik Qafqazda – Qapıcıq zirvәsindә
Oxçuçay vә Gilançayda

452 Ümumi su ehtiyatının 96%  i ilә suvarma işini yerinә yetirmәk üçün hansı tәdbirlәr görülür?

•

su quyularından istifadә olunur
çay axımları dәyişdirilir
yeraltı laylardan istifadә olunur
torpaq kanallar qazılır
әkin sahәlәri yaxınlığında sututarlar yaradılır

453 Ölkә әrazisindә yerlәşәn su anbarlarının sayını göstәrin

•

15 dәn az
40dan çox
30a yaxın
25
50

454 1,400 min ha kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri hansı su ehtiyatları ilә suvarılır?

•

su anbarları suyu ilә
göl suları ilә
çay suları ilә
yeraltı sular ilә
şirinlәşdirilmiş dәniz suyu ilә

455 Su anbarları, kiçik sututarları hansı mәqsәdlәr üçün yaradılıb?
yeraltı sulardan istifadәni azaltmaq üçün

•

kәnd tәsәrrüfatında su itkisini azaltmaq üçün
suvarma sistemlәrini tәkmillәşdirmәk üçün
çay axımların nizama salmaq üçün
su ilә zәif tәmin olan әrazilәri tәmin etmәk üçün

456 31%  yeraltı sular respublikanın hansı әrazisindә toplanıb?

•

Kür – Araz ovalığının
Gәncә  Qazax zonasının
Abşeron yarımadasına
Qusar maili düzәnliyindә
Lәnkәran – Astara zonasının

457 Hansı әrazilәrimizdә su resursları azlıq tәşkil edir?

•

Kür – Araz ovalığı, Abşeron, Qobustan, Naxçıvan
Gәncә  Qazax düzü, Naftalan düzü
Talış dağları, Lәnkәran ovalığı
Cәnub – şәrqi Şirvan düzü, Salyan, Muğan düzlәri
Kiçik Qafqazın Şimal şәrq qurtaracağı

458 Respublikamızın hansı әrazilәri su ehtiyatı ilә zәngindir?

•

Böyük Qafqazın Şimal – Şәrq vә cәnub hissәlәri, Lәnkәran zonası
Arındır – Ceyrançöl alçaq dağlığı
Kiçik Qafqazın şәrq vә şimal – şәrq hissәsi
Qarabağ – Mil düzü
Alazan – Әyriçay vadisi

459 70% su balansımız hansı әrazilәrdә formalaşan çay axınları ilә әlaqәdardır?

•

qonşu dövlәtlәrdә
yüksәk dağlıq әrazilәrdә
meşә әrazisindә
dağәtәyi zonalarda
düzәnlik әrazilәrdә

460 610 mly ton neft hәr il hansı әrazilәrә axıdılır?

•

çaylara
göllәrә
şelf әrazilәrә
dәniz vә okeanlara
quru sahәlәrә

461 Hәll olmuş formada olan oksigenin miqdarı normal olarsa suda hansı proseslәrin düzgün getmәsi
mәqsәdә uyğun olardı?

•

sublimasiya mәhsullarının toplanmaması prosesinin
bio – kimyәvi proseslәrin
mikroorqanizmlәrin çoxalmaması prosesinin
şorlaşmanın azalması prosesi
buxarlanmanın

462 Süni meşәsalma tәdbirlәri ilә suların hansı problemini aradan qaldırmaq olar?

•

şorlaşmanı azaltmaq
mineral duzların çoxalmasının qarşısını almaq
bataqlılaşmanın qarşısını almaq

yeraltı suları tәnzimlәmәk
nәmliyi saxlamaq

463 Meşәlәrin qırılması, sahәlәrin şumlanması vә s sularda nә kimi dәyişiklikliyә gәtirir?

•

kondensasiya mәhsullarının toplanmasına şәrait yaradır
buxarlanması azaldır
rütubәtli çoxaldır
mineral duzların miqdarını artırır
sular şorlaşdırır

464 İl әrzindә 1 ton su qәbul edәn canlılar kimdir?

•

hәşәratlar
balıqlar
quşlar
insanlar
fillәr

465 İl әrzindә 300 milyon ton su işlәdәn nәdir?

•

elektrik stansiyaları
dәyirmanları
sәnaye müәssisәsi
mәnzilkommunal tәsәrrüfatları
hәrbi obyektlәr

466 Tәrkibi 9095% sudan tәşkil olunana nәdir?

•

çiçәk
daş
qum
torpaq
tәrәvәz – meyvә

467 İEÖ – dә sutka üzrә suyun istifadәsi nә qәdәrdir? (mәişәt tәlәbatı sayılmaqla)

•

200300 litr
450480 litr
4050 litr
100120 litr
180250 litr

468 Sәudiyyә әrәbistanı, Bәә, Küveyt, Yaponiya vә b. Ölkәlәr su problemini aradan götürmәk üçün nә kimi
tәdbirlәr görürlәr?

•

çay qollarını birlәşdirirlәr
dәniz suyunu şirinlәşdirirlәr
buzlaqlar әridirlәr
çay axınlarını dәyişirlәr
su anbarları tikirlәr

469 Ümumi su ehtiyatının 40%  dәn azı hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

şәlalәlәrdә
buzlaqlarda
dağ mağaralarında
yeraltında
kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye bölgәlәrindә

470 әlçatmaz buzlaqlarda hansı su ehtiyatı yerlәşir?

•

yeraltı sular
şor sular
çirkli sular
şirin sular
kimyәvi sular

471 İnsan qanının neçә faizi sudan ibarәtdir?

•

40%  i
60%  İ
80%  i
50%  i
70%  i

472 Sel hadisәsi necә yaranır?

•

leysan yağışları vә qarın sürәtlә әrimәsi nәticәsindә
qrunt sularının sәviyyәsinin yüksәk olması ilә
mülayim soyuq iqlim şәraiti ilә әlaqәdar
ekoloji tarazlığın pozulması ilә
yeraltı suların bulaqlar şәklindә üzә çıxması ilә

473 Quruyan çayları göstәrin (müvәqqәti axarlı)

•

Arpaçay, Naxçıvançay, Әlincәçay
Sumqayıtçay, İncәçay
Tәrtәr çay, Xaçın çay
Qarqarçay, Hәkәri çay
Ağstafaçay, Gilançay

474 Respublika çayları nә ilә qidalanırlar?

•

artezian quyuları ilә
suvarma kanalları ilә
termal suları ilә
yağış, qar, yeraltı sular ilә
su anbarları, su tutarları ilә

475 Çaylar әn çox harada (hansı әrazidә) formalaşır?

•

arid landşaft kserofit kolluqlarda
yağıntıların çox düşdüyü orta vә yüksәk dağlıqda
KürAraz ovalığındakı yarım sәhralarda
landşaft qurşaqlarının şaquli paylanma zonallığında
Şollar düzündә vә Xәzәr sahili meşәlәrdә

476 Şirin sulu göllәr hansı dağlarda cәmlәnmişdir?

•

Qovdağ
Hinaldağ
Talış dağ
Murovdağ
Böyük vә Kiçik Qafqaz dağı

477 Hansı çay vasitәsilә Ermәnistan әrazisindәn tәrkibindә müxtәlif kimyәvi maddәlәr olan çirkab suları Kür
çayına axıdılır?

•

•

Ağstafaçay
Qanıx
Samur
Araz
Arpaçay

478 Kür suyunda hansı kimyәvi elementlәrin miqdarı normadan 4 – 10 dәfә yüksәkdir?

•

mis, neft mәhsulları
his, hidrogen sulfid
karbon qazı, karbohidrogenlәr
kükürd qazı, azot oksidi
karbon sulfid, sulfat turşusu, formaldehid

479 Ölkәmizdә adambaşına düşәn suyun hәcmi nә qәdәrdir?

•

5,3 m³
3,5 m³
2,4 m³
1,5 m³
4,6 m³

480 Hәr il dәniz vә okeanlara nә qәdәr neft axıdılır?

•

10 – 14 milyon ton
4 – 6 milyon ton
2 – 4 milyon ton
1 – 2 milyon ton
6 – 10 milyon ton

481 Sularda mineral duzların çoxalmasının qarşısını almaq üçün hansı tәdbirdәn istifadә edirlәr?

•

yamaclar bәrkidilir
hidrotexniki qurğular tikmәklә
SESlәr tikilir
süni meşәsalma tәdbirlәri ilә
fitomeliorativ tәdbirlәrlә

482 Sularda mineral duzların miqdarının daima artmasının sәbәbi nәdir?

•

meşәlәrin qırılması, sahәlәrin şumlanması vә s.
düzәnliklәrin dağlıq әraziyә doğru qalxması, mürәkkәb landşaft zonallığının yaranması
yamacların eroziyaya uğraması
alp çәmәnliklәrindәn düzgün istifadә edilmәsi ilә әlaqәdar
rütubәtli iqlim şәraiti ilә әlaqәdar orta illik axının çoxalması ilә әlaqәdar

483 Yer sәthindәki suyun ümumi miqdarının neçә faizi okean vә dәnizlәrә aiddir:

•

99,1%
73,8%
81,4%
96,5%
68.9%

484 Suyun dövranı nәyә deyilir?
çoxlu çay qollarının birlәşmәsi nәticәsindә çayın suyunun artması, suyun sürәti vә nәqledici qüvvәsinin
çoxalmasına
daxili suların hidroloji xüsusiyyәtlәrinә

•

yüksәklik üzrә iqlimin dәyişilmәsinә
rütubәtin atmosferlә yer sәthi arasındakı ardıcıl mübadilә prosesinә
çayların axın xüsusiyyәtlәrinin relyef şәraitindәn asılı olaraq dәyişmәsinә

485 Sәnaye vә mәişәt tәlәbatları daxil olmaqla inkişaf etmiş ölkәlәrdә sutkalıq su istehlakı nә qәdәrdir?

•

400  450 litr
5080 litr
100150 litr
200300 litr
20 – 30 litr

486 Ümumi su ehtiyatın neçә faizi Dünya okeanının payına düşür?

•

99,1%
78,5%i
81,3%i
96,4%i
64,9%

487 Respublikamızın dağmәdәn sәnayesinin inkişaf etdiyi әrazilәrdәn hansı ağır çirklәndiricilәrlә qarışmış
çaylar axır?

•

Arpaçay, Vilәşçay
Qoşqarçay, Filizçay
Gilançay, Ağstafaçay
Kür, Araz
Samur, Qanıx

488 Araz çayının çirklәnmiş suyundan suvarmada istifadә nәticәsindә nә qәdәr әrazi şorlaşmışdır?

•

10 min ha
30 min ha
40 min ha
50 min ha (hektar)
20 min ha

489 Çirkab tullantı sulardan suvarmada istifadә etdikdә nә kimi hadisәlәrә sәbәb olur?

•

kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә heyvanların mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә
ot örtüyü torpaq sәthinin 90%ni örtür
palıd vә başqa ağaclar inkişaf edir
mәhsuldarlıq artır, torpaqlar münbitlәşir
çәmәnliklәr, çәmәn bozqırları, kollu çәmәnlәr çoxalır

490 Araza ildә neçә milyon m3 çirkab tullantı suları axıdılır?

•

163 mlyn m³
115 mlyn m³
130 mlyn m³
150 mlyn m³
100 mlyn m³

491 Xәzәr dәnizinin sahәsinin 400 min km artması hә ilә әlaqәdardır?

•

dәniz suyu sәviyyәsinin qalxması ilә
quraqlıqla әlaqәdar
buxarlanmasının azalması ilә
dәnizdә baş verәn tektonik hadisәlәrlә

Xәzәrә tökülәn çaylarla bağlı

492 Azәrbaycan, İran, RF – si, Qazaxıstan, Türkmәnistanın әhatәsindә yerlәşәn dәniz hansıdır?

•

Berents
Qara
Aralıq
Baltik
Xәzәr

493 2,5%  ümumi su ehtiyatının hansı xassәli su ehtiyatıdır?

•

buzlaq
şirin
şor
çirkli
yeraltı

494 Bu tәdbirlәrin vasitәsilә (suvarma ilә әlaqәdar) neçә min ha әkin sahәsi suvarılır?

•

1,2 min ha
1,5 min ha
1,4 min ha
1,1 min ha
1,3 min ha

495 Yer sәthindә olan suyun ümumi miqdarını göstәrin.

•

1, 70 mlrd km³
3,05 mlrd km³
2, 34 mlyrd km³
1,42 milyard km³
1, 56 mlrd km³

496 Hәr nәfәrә dünyada nә qәdәr su düşür?

•

80 mly m³
150 mly m³
180 mly m³
230 milyon m³
250 mly m³

497 Yer kürәsinin ümumi su ehtiyatları nә qәdәrdir?

•

1153 mly km³
1564 mly km³
1021 mly km³
1386 milyon km³
1278 mly km³

498 Respublikamızda iqlimin hansı prosesi (sәbәbi) ilә әlaqәdar çay әmәlә gәlmә imkanı azdır?

•

düzәnlik sahәlәrdә iqlimin quru olması ilә
düzәnlik landşaftlarının az olması ilә
torpaqlarda dәmir oksidinin miqdarının çox olması ilә
meşәlәrin az olması ilә
landşaft qurşaqlarının ardıcıllığının olmamasından

499 Ölkәmizdәki çayların sayını deyin:

•

4894
6185
7473
8359
5000

500 Respublikada rast gәlinәn bulaq vә çeşmәlәrin sayını göstәrin

•

4000
1400
2000
3500
890

501 Abşeron yarımadasında çirkli göllәrin әmәlәgәlmә sәbәbini göstәrin.

•

ovalıqların çoxluğu ilә әlaqәdar
torpaqlara alüminium mәhsullarının atılması ilә әlaqәdar
torpaqların yüksәk mәhsuldarlığı ilә әlaqәdar
torpağın cimlәşmә, humus qatının qalınlığına görә
neftqaz yataqlarının istismarı ilә әlaqәdar

502 Bakıda ildә neçә milyon m³ su itkisinә yol verilir?

•

20 – 22 mly m³
50 – 52 mly m³
56 – 58 mly m³
68 – 70 milyon m³
72 – 74 mly m³

503 Çuxuryurd mineral bulağı hansı әrazidәdir?

•

İsmayıllı
Qax
Şamaxı
Abşeron
Quba

504 Geotermal sular dünyanın neçә ölkәsindә istifadә olunmaqdadır

•

60 dan çox
40a yaxın
50
100
35

505 Yeraltı şirin vә az minerallaşmış suların ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

1 mln m3
16 mln m3
5 mln m3
10 mln m3
15 mln m3

506 Respublika әrazisindәn hәr gün Kür sayına nә qәdәr çirkab suları tökülür?

•

300 min m³
200 min m³
250 min m³

150 min m³
100 min m³

507 Kür çayının su balansının neçә %i respublikadan kәnarda formalaşır?

•

74 %dәn çoxu
81 %i
43 %dәn çoxu
68 %dәn çoxu
55 %i

508 Tullantı suların neçә %i tam çirklәnmiş sulardır?

•

45 – 50 %
25 – 35 %
60 – 70 %
10 – 15 %
80 – 85%

509 Su obyektlәrinә atılan tullantı suların hәcmi neçә kub km tәşkil edir?

•

4,5 – 5,0 km³
5,4 – 6,3 km³
1,9 – 2,6 km³
3,9 – 4,8 km³
2,7 – 3,5 km³

510 Abşeron yarımadasında su ehtiyatı neçә milyon kub metrdir?

•

8,1 mly m³/il
11,8 mly m³/il
6,7 mly m³/il
7,4 mly m³/il
10,5 mly m³/il

511 Suyun çoxlu miqdarda itkisi nәticәsindә (torpaqda) nә kimi proseslәr yaranır?

•

mineral su ehtiyatları yaranır
yeraltı suların sәviyyәsi artır, tәkrar şorlaşma vә bataqlıqlaşma yaranır
torpaqlarda münbitlik artır, mәhsuldarlıq çoxalır
tullantı suların miqdarı azalır
çayların, bulaqların sululuq hәcmi artır

512 Suvarmada istifadә olunan suyun neçә %i torpaq kanallarla aparılır?

•

96 %i
59 %i
63 %i
78 %i
84 %i

513 Su ehtiyatları ilә zәif tәmin olunmuş әrazilәrin su tәchizatını tәmin etmәk üçün respublika әrazisindә nә
kimi tәdbir görülmüşdür?

•

su anbanları, kiçik su tutarlar tikilir
aysberqlәrdәn istifadә olunur
kәnd tәsәrrüfatında suyun itkisi azaldılır
suvarma sistemlәri tәkmillәşdirilir
axım nizama salınır

514 Respublikanın su ehtiyatının nә qәdәri yeraltı suların payına düşür?

•

6,3 km³
3,7 km³
4,8 km³
7,4 km³
5,1 km³

515 Su ehtiyatları ilә zәif tәmin olunmuş әrazilәri göstәrin.

•

Talış dağları, Lәnkәran ovalığı
Cәnub – şәrqi Şirvan düzü, Sәlyan, Muğan düzlәri
Kür – Araz ovalığı, Abşeron, Qobustan, Naxçıvan
Gәncә – Qazax düzü, Naftalan düzü
Kiçik Qafqazın Şimal – şәrq qurtaracağı

516 Su ehtiyatları ilә yaxşı tәmin olunmuş әrazilәrә hara aid edilir?

•

Qarabağ – Mil düzü
Acınohur – Ceyrangöl alçaqdağlığı
Alazan – Әyriçay vadisi
Kiçik Qafqazın Şәrq vә Şimal – Şәrq hissәsi
Böyük Qafqazın Şimal – Şәrq vә Cәnub hissәlәri, Lәnkәran zonası

517 Ermәnistan әrazisindәn Kür çayına ildә nә qәdәr çirkab suları axıdılır?

•

2 mlyn m³
1 milyon m³
3,4 mlyn m³
1,5 mlyn m³
3 mlyn m³

518 Su ehtiyatlarının neçә %  i respublikanın daxili su axarlarının hesabına formalaşır?

•

40 %  i
5 %i
10%  i
20%i
30 %  i

519 Yaradılmış su anbarları ölkәdә neçә min ha – dan artıq әrazinin suvarılmasına imkan vermişdir?

•

600 min ha
200 min ha
300 min ha
400 min ha
500 min ha

520 Naftalan yatağının sahәsi nәdәn ibarәtdir?

•

dayaz çökәklikdәn
düzәnlikdәn
dağlıq әrazidәn
ovalıqdan
bataqlıqlardan

521 Leysan yağışları vә qarın sürәtlә әrimәsi nәticәsindә hansı hadisә (tәbii) baş verir?
çayların sululuğu artır

•

aysberqlәr yaranır
sel hadisәsi baş verir
ekoloji tarazlıq pozulur
yeraltı suların sәviyyәsi qalxır

522 Aşağıdakı müvәqqәti axarlı çaylardan hansıları yay aylarında quruyur?

•

Qarqarçay, Xaçınçay
Arpaçay, Naxçıvançay, Әlincәçay
Ağstafaçay, Gilançay
Tәrtәrçay, Nәkәriçay
Sumqayıtçay, İncәçay

523 Yağış, qar, yeraltı sular respublika çaylarına nә kimi tәsir göstәrir?

•

sel hadisәlәri çoxalır
termal suların sәviyyәsi artır
su anbarlarına ehtiyac olmur
artezian quyular su ilә dolur
çaylar qidalanır

524 Yağıntıların çox düşdüyü orta vә yüksәk dağlıqda çaylar ilә bağlı nә kimi proseslәr yaranır?

•

sürüşmәlәrә teztez rast gәlinir
sel hadisәlәri çox olur
çaylar formalaşır
dağ çayları kürsülü olur
Buzlaqlar çoxalır

525 Düzәnlik sahәlәrdә iqlimin quru çayları ilә bağlı hansı problemi yaradır?

•

çaylar tez quruyur
dağ buzlaqları tez әriyir
çay әmәlәgәlmә imkanı azalır
landşaft qurşaqlarında ardıcıllıq pozulur
buxarlanma

526 Hansı su ehtiyatı respublika әrazisinin 0,5%  ni tutur?

•

yeraltı sular
buzlaqlar
xәzәr dәnizi
çaylar
göllәr

527 Hovsan – bioloji tәmizlәmә qurğuşundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir?

•

otlaq sahәlәri suvarılır
torpaqların üst qatı yuyulur
onun vasitәsilә çirkab suları xәzәrә atılır
Şәhәrin mәişәt – tәsәrrüfat suları tәmizlәnir
atmosfer qismәn tәmizlәnir

528 Sumqayıt şәhәrinin 33 mly m3 sәnaye çirkab suları tәmizlәnmәmiş halda hara axıdılır?

•

çaylara
şәhәrәtrafı hövzәlәrә
xәzәrә
yeraltı sulara

göllәrә

529 Respublikanın hansı şәhәrindә ildә 6870 mly m3 su itkisinә yol verilir?

•

Naxçıvan
Sumqayıt
Bakı
Qazax
Gәncә

530 Hansı çayın tәrkibindә mis, dәmir vә s. Birlәşmәlәr yol verilәn qatılıqdan 2022 dәfә çoxdur?

•

Kür
Vilәşçay
Qoşqarçay
Ağstafaçay
Arpaçay

531 Kür çayı; Quba – Xaçmaz bölgәsi; Şollar su kәmәrindәn respublikanın hansı şәhәrinә su daxil olur?

•

Xırdalan
Şirvan
Bakı
Lәnkәran
Naxçıvan

532 Respublikanın hansı şәhәrindә istifadә olunan suyun miqdarı ildә 900 mly m3 tәşkil edir?

•

Şirvan
Bakı
Sumqayıt
Gәncә
Mingәçevir

533 Sularına ağır çirklәndiricilәr qazılmış Qoşqarçay, Filizçay respublikanın hansı sәnayesinin inkişaf etdiyi
әrazilәrdәn axır?

•

kimya sәnayesinin
dağ – mәdәn sәnayesinin
neft – qaz sәnayesinin
energetika sәnayesinin
metallurgiya sәnayesinin

534 Naxçıvan әrazisindә çirklәnmiş 4,5 milyon m3 suyun nә qәdәri mexaniki yollarla tәmizlәnir?

•

1,9 mly m³
1,3 mly m³
2,2 mly m³
3,8 mly m³
2,5 mly m³

535 Respublikamızın su hövzәlәrinә Gürcüstandan nә qәdәr sәnaye çirkab suları axıdılır?

•

5 mlyrd m³
1 milyard m³
2 milyard m³
3 milyard m³
4 mlyrd m³

536 Hәr il respublikanın su hövzәlәrindәn vә yeraltı laylardan neçә kub km şirin su götürülür?

•

18 km³, 1,5 km³
14 km³, 1,3 km³
15 km³, 1,1 km³
16 km³, 1,2 km³
17 km³, 1,4 km³

537 Su hövzәlәrindә biokimyәvi proseslәrin düzgün getmәsi üçün әn әsas hansı komponentin olması
vacibdir?

•

yağıntıların paylanması
kondensasiya vә sublimasiya mәhsullarının toplanması
havanın rütubәt tutumu, aşağı temperatur
buxarlanmanın intensivliyi, havanın temperaturu
hәll olmuş formada olan oksigenin miqdarı

538 İçmәli vә dәniz suyunu çirklәndirәn әsas mineral maddәlәr hansılardır?

•

qurğuşun, arsen, civә, miss
hidroqlu sulfid, karbon sulfid
karbohidrogenlәr
kükürd suyu
amimonyak, sulfat turşusu, formaldehid

539 Gücü 300 min kw (kub volt) olan elektrik stansiyası 1 ildә neçә ton (t) su işlәdir?

•

50 mlyn t
100 mlyn t
200 mlyn t
300 milyon ton su
90 mlyn t

540 әhalinin çox mәskunlaşdığı, kәnd tәsәrrüfatı vә sәnaye bölgәlәrindә şirin su ehtiyatının neçә %i
yerlәşir?

•

50%dәn çoxu
35%i
205dәn azı
10%dәn çoxu
40%dәn azı

541 Ermәnistan әrazisindәn hansı çaya ildә 1 mly m3 çirkab suları axıdılır?

•

Qoşqarçay
Kür
Filizçay
Gilançay
Araz

542 1 ton polad istehsal etmәk üçün nә qәdәr su sәrf edilir?

•

120 m³
180 m³
150 m³
100 m³
200 m³

543 Bakı şәhәrindә mәişәttәsәrrüfat sularının tәmizlәnmәsi üçün nәdәn istifadә edilir?

•

suyun tәrkibinә şor suların artırılması ilә
sulardan az istifadә etmәklә
sulara müxtәlif dәrman preparatlarının vurulması
Hövsan bioloji tәmizlәmә qurğusundan
Xәzәr dәnizindәn istifadә etmәklә

544 Sumqayıt şәhәrindә sәnaye çirkab sularının neçә milyon m3i tәmizlәnmәmiş halda Xәzәrin sularına
axıdılır?

•

45 mly m³
19 mly m³
24 mly m³
33 milyon m³
11 mly m³

545 2 milyard m3/il hansı әrazinin su ehtiyatlarıdır?

•

Kiçik Qafqazın dağlandşaftlarının
Şamaxının
Quba –Qusarın
Lәnkәran – Talış zonasının
Böyük Qafqazın fiziki – coğrafi vilayәtlәrinin

546 40 min ha – lıq suvarılan torpaqlar hansı çayın suyundan şoranlaşmaya mәruz qalmışdır?

•

Ağstafaçay
Kür
Astaraçay
Arpaçay
Araz

547 Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin vә heyvanlarının mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә әn çox nә sәbәb olur?

•

yaxşı qulluq edilmәdikdә
gübrәlәr düzgün verilmәdikdә
hava şәraiti qeyrinormal olduqda
çirkab tullantı sulardan suvarmada istifadә etdikdә
torpaqda mikroorqanizmlәrin miqdarı artıqda

548 Araz çayına hansı dövlәt tәrәfindәn ildә 150 mly m3 tullantı suları atılır?

•

İran
Ermәnistan
Gürcüstan
Dağıstan
Türkiyә

549 Bakı şәhәrindә istifadә olunan suyun miqdarı neçә milyon kub metr tәşkil edir?

•

500 mly m³
700 mly m³
850 mly m³
900 mly m³
600 mly m³

550 Böyük Qafqazın fiziki – coğrafi vilayәtlәrinin su ehtiyatlarını göstәrin
4 milyard m³//il
3 milyard m³/il

•

2,5 milyard m³/il
2 milyard m³/il
1 milyard m³/il

551 Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә çәmәn – bataqlıq әrazilәr vә şorlaşmış sahәlәr neçә min ha (hektar) tәşkil
edir?

•

155 min ha, 489,3 min ha
190 min ha, 680 min ha
210 min ha, 700 min ha
155 min ha, 489,3 min ha
187,3 min ha, 571,4 min ha

552 Su anbarlarında toplanan su ilә neçә min hektar kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri suvarılır?

•

2. 123 min ha
1, 132 min ha
1, 253 min ha
1, 400 min ha
1, 064 min ha

553 Bütün su anbarlarında toplanan suyun hәcmi nә qәdәrdir?

•

12, 5 km³
16,1 km³
18,3 km³
20,0 km³
14,7 km³

554 Respublikamızın su balansının neçә %i qonşu dövlәtlәrin әrazisindә formalaşan çay axınları ilә
әlaqәdardır?

•

80%
60%
50%
40 %
70%

555 Nisbi rütubәtlilik yüksәk dağlığa qalxdıqca niyә azalır?

•

temperaturun sutkalıq maksiminum müvafiq olmamasa ilә
qışda kondensasiya sәviyyәsinin troposferin daha aşağı qatlarında olması ilә
buxarlanma temperatur vә rütubәt sıx әlaqәdar olduğu üçün
buxarlanma qabiliyyәtinin artması ilә
atmosfer yağıntılarının azlığı ilә

556 Hazırki dövrümüzdә neçә milyard nәfәr әhaliyә çata bilәcәk qәdәr oksigen işlәdilir?

•

5  8 mlyrd nәfәr
10 – 20 mlyrd nәfәr
20 – 30 mlyrd nәfәr
40 – 50 mlyrd nәfәr
60 – 70 mlyrd nәfәr

557 Halhazırda tәkcә yanacağın yandırılması ildә neçә milyard ton sәrbәst oksigenin işlәdilmәsinә sәbәb
olur?

•

11 mlyrd t
5 mlyrd t

7 mlyrd t
9 mlyrd t
10 mlyrd t

558 Külәk ehtiyatının texniki istifadәyә cәmi neçә %i yararlıdır?

•

5%
1%
1,5%
2%
3%

559 Külәyin enerji potensialı neçә milyard kilovat saat hesablanmışdır?

•

150 mlyrd kv/ saat
100 mlrd kVt/ saat
350 mlyrd kv/saat
300 mlyrd kv/saat
250 mlyrd kv/saat

560 MDB ölkәlәrindә günәş enerjisindәn istifadә etmәk üçün neçә milyon kәnd әhalisi var?

•

60 mlyn
30 mlyn
40 mlyn
50 mlyn
20 mlyn nәfәr

561 Yüksәk enliklәrdә günәş enerjisinin sıxlığı neçә volt kvadrat metrdir?

•

90 – 140 vt/m²
80 – 130 vt/m²
20 – 50 vt/m²
40 – 80 vt/m²
60 – 100 vt/m²

562 Quru vә okean sәthinә neçә milyard kilovat saat radiasiya gәlib çatır?
10¹²
10¹¹

•
10¹³

563 Aqroiqlim resursları dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

temperatur şәraiti, duzluluğu, sıxlığı, dinamikası ilә seçilәn ehtiyatlar
okeandan buxarlanan rütubәtin birbaşa sәthә qayıtması
yağıntısı az, buxarlanmanın çox olduğu әrazilәrin ehtiyatları
kәnd tәsәrrüfatına әlverişli, rütubәt vә istini özündә birlәşdirәn ehtiyatlar
qütb enliklәrindә yerlәşәn ehtiyatlar

564 Yer kürәsindә güclü vә uzun müddәtli әsәn külәklәrin olduğu әrazilәri göstәrin:

•

Qırmızı, Berinq, Yapon, Karib
Azov, Qara, Ağ
Qrenlandiya dәnizi, Aralıq dәnizi
Egey, Mәrmәrә

•

Şimal, Baltik, Adriatik

565 Günәş enerjisi hansı kәmiyyәt göstәricilәri ilә ölçülür?

•

litr, metr
kiloqram, ton
coul, kilovat
desibel, sentner
kilometr, santimetr

566 Respublikanın hansı әrazilәri (zonaları) beynәlxalq turizm mәrkәzlәrinә çevrilә bilәr?

•

Naxçıvan MR
LәnkәranAstara, Lerik
Dağlıq Şirvan, Yuxarı Qarabağ
Şuşa, GәncәQazax, ŞәkiZaqatala, Xәzәr sahillәri
Kәlbәcәr – Laçın, Aran zonası

567 Zәngin tәbii rekreasiya resurslarına malik olan ölkәlәr hansılardır?

•

Yaponiya, Niderland, Danimarka, Vyetnam, Fransa
İspaniya, İtaliya, İsveçrә, Hindistan, Türkiyә
Banqladeş, Tropik Afrika ölkәlәri, Kanada, ABŞ, Avstraliya
İrlandiya, Portuqaliya, Yeni Zelandiya, İsrail
Argentina, Braziliya, Әfqanıstan

568 Antropogen rekreasiya resurslarını göstәrin:

•

tektanik quruluşa malik gözәl mәnşәlәri, dağ göllәri
Misir ehramları, qәdis Çin hәddi, Roma qәdim abidәlәri vә s.
şәlalәlәr, qeyzerlәr
mәnzil kommunal obyektlәri
dağılmış tikililәr

569 Geotermal enerji mәnbәlәrinә malik hansı dövlәtlәri tanıyırsınız?

•

Türkiyә, İran, İraq, Suriya
Braziliya, Meksika, Venesuela
İslandiya, Kamçatka, Macarıstan
Fransa, Yunanıstan, Macarıstan
Böyük Britaniya, AFR

570 Termal sulara respublika әrazisindә neçә dәrәcә temperaturda rast gәlinir?

•

10 – 30° t
20 – 60°t
30 – 80° t
40 – 95° t
50 – 90° t

571 Termal sulardan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

müalicә, kәnd tәsәrrüfatı, enerji alınması üçün
Xәzәr dәnizinә tökülәn çirkli sular kimi
Güclü dağıdıcı qüvvәyә malik sular kimi
azsulu bulaqlara әlavә su ehtiyatı kimi
suyun dövranı ilә әlaqәdar çaylarda

572 Azәrbaycanda rast gәlinәn yeraltı su mәnbәlәrinin yarısı hansı sulara aiddir?

•

•

termal
radonlu
mineral
palçıq
şirin sulu

573 Respublika әrazisindә rast gәlinәn bulaq vә çeşmәlәrin sayını göstәrin:

•

1400
1400
3500
3000
2500

574 әn çox kurort yerlәri hansı rayondadır? (zonadadır)

•

Quba – Qusar
Abşeron
Naxçıvan MR
Şamaxı
İsmayıllı – Qәbәlә

575 Buxarlanmanın bәzi bölgәlәrdә normadan yüksәk olması nәyi tәlәb edir?

•

әhalinin az mәskunlaşmasını
Süni suvarılmanın aparılmasını
su anbarlarının tikilmәsini
su ilә tәchizatını
istilik sevәn bitkilәrin becәrilmәsini

576 Ölkә әrazinin neçә %  i quru vә subtropik iqlimә malikdir?

•

65 %  i
50%  i
20 %  i
40 %  i
70 %  i

577 Kür – Araz ovalığının mәrkәz rayonlarından qәrbә vә şimala doğru getdikcә nә ilә әlaqәdar olaraq
buxarlanma qabiliyyәti azalır?

•

temperaturun soyuması ilә әlaqәdar
yüksәkliyin artması ilә
hava kütlәlәrinin әrazidә hәrәkәt ilә
kondensasiya sәviyyәsinin aşağı olması ilә
dumanlı günlәrin çox olması ilә

578 İlin soyuq dövründә nisbi rütubәtlik hansı әrazilәrdә 7587% arasında dәyişir?

•

düzәnliklәrdә
dağlıq әrazisindә
yamaclarda
sahil zonalarında
ovalıqlarda

579 Hansı fәsildә az miqdarda su buxarı havanın nisbi rütubәtliyini xeyli artırmışdır?

•

baharda
qışda

bütün fәsildә
yayda
payızda

580 2011 – ci ildә ölkә kәnd tәsәrrüfatından neçә manat dәyәrindә mәhsul әldә etmişdir?

•

4273, 1 manat
1213, 2 manat
3877, 7 manat
2006,5 manat
1996, 4 manat

581 әn az duman hansı әrazidә müşahidә olunur?

•

Abşeron yarımadasında
Böyük Qafqazda
Şuşada
Kiçik Qafqazda
Kür – Araz ovalığında

582 Yüksәk temperatur şәraitindә havanın rütubәtlә doyması üçün çoxlu miqdarda nә lazımdır?

•

şeh
buxarlanma
buludluluq
duman
yağış

583 Böyük Qafqazın cәnub yamaclarında hansı ağaclara daha çox rast gәlinir?

•

qoz ağaclarına
dәmirağac ağaclarına
çinar ağaclarına
polad ağaclarına
şabalıd ağaclarına

584 Azәrbaycan özünün coğrafi mövqeyinә görә neçә meqa volt illik külәk enerjisi ehtiyatına malikdir?

•

350 mv
1000 mv
400 mv
600 mv
800 mv

585 İlk qәdim yel dәyirmanları (külәk enerjisi) eramızın VII әsrindә harada quraşdırılmışdır?

•

İranda
Türkiyәdә
Afrikada
Misirdә
İtaliyada

586 Respublikada termal sulardan istifadә ancaq hansı әrazidә başlanılmışdır?

•

Kürdәmir
Quba
Astara
Şәmkir
Gәdәbәy

587 Azәrbaycanda praktiki әhәmiyyәtә malik termal sular hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

Qazax, Tovuz, Ağstafa әrazilәri
Böyük Qafqazın cәnub yamacı sahәlәri
Abşeron, Gәncә, Lәnkәran, Şirvan, Muğan
Zaqatala, Lahıc, Qobustan әrazilәri
Qarabağ, Acınohur, Ceyrangöl alçaqdağlığı

588 Günәş enerjisinin neçә %i bitkilәr tәrәfindәn udulur? (fotosintez)

•

0,5%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%

589 Son illәr hansı dövlәt külәk qurğularının ümumi gücünü 50005500 meqavolta (MW) çatdırmağa
çalışır?

•

İran
ABŞ
Yaponiya
Avstraliya
İtaliya

590 0,2%  günәş enerjisi kim (vә ya nә) tәrәfindәn udulur?

•

yeraltı süxurlar
torpaq
bitkilәr
heyvanlar
insanlar

591 1500 trilyon kilovat saat enerji yer kürәsinә haradan gәlir?

•

kometalardan
kosmosdan
aydan
günәşdәn
maqnit sahәsindәn

592 Çin, Hindistan vә Misirdә 2000 il әvvәl hansı növ enerjidәn istifadә olunub?

•

külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
buxar enerjisindәn
elektrik enerjisindәn
su enerjisindәn

593 Avstraliya hazırda külәk qurğularının ümumi gücünü 201112 illәrdә neçә meqa volta çatdırmağa
hazırlaşır?

•

4000 – 4500 mv
2000 – 2500 mv
1000 – 1500 mv
3000 – 33500 mv
5000 – 5500 mv

594 Günәşdәn yerә il әrzindә neçә trilyon kilovatt saat enerji gәlir?

•

•

1500 trlyn k/v
1000 trlyn k/v
3000 trlyn k/v
2500 trlyn k/v
2000 trlyn k/v

595 Coğrafi mövqeyinә görә hansı dövlәt 800 meqa volt/illik külәk enerjisi ehtiyatına malikdir?

•

Gürcüstan
Rusiya
Türkiyә
İran
Azәrbaycan

596 Ölkәdә rast gәlinәn 5% bitkilәr hansı növ bitki ehtiyatlarıdır?

•

efemer
endemik vә relikt
yağlı bitkilәr
dәrman bitiklәr
yem bitkilәr

597 Mәrkәzi Aran, Qobustan vә Abşeronda hansı növ bitkilәr bitir?

•

dәrman bitkilәri
efemer yovşan vә şoran bitkilәri
nadir bitkilәr (Eldar şamı)
yem bitkilәri
yağlı bitkilәr

598 AFR, İsveçrә, İngiltәrә, Avstraliyada meşәlәrin qırılması nә ilә әlaqәdardır?

•

havanın temperaturunun yuxarı olması ilә
su ehtiyatlarının azlığı ilә
yağıntıların az olması ilә
“turşulu yağışlarla”
antropogen amillәrlә

599 Beynәlxalq tәşkilatlar tropik ölkәlәrin borclarının 1 hissәsini ödәmәklә onların hansı ekoloji problemini
hәll etmәyә çalışırlar?

•

su kanalları çәkilir
münbit torpaqların artırılmasına çalışırlar
flora vә faunanın artırılmasına çalışırlar
meşәlәrin qırılmasının qarşısını alırlar
әkin yerlәrini çoxaldırlar

600 Son neçә ildә yer kürәsi meşәlәrinin hәcmi 40% azalıb?

•

50 ildә
70 ildә
100 ildә
150 ildә
200 ildә

601 Sәudiyyә әrәbistan, Şimali Afrika, İran Körfәzi ölkәlәri hansı ehtiyatlardan kasıbdır?

•

aqroiqlim
meşә

mineral
torpaq
su

602 RF, Kanada, Braziliya, ABŞ hansı ehtiyatlarına görә seçilirlәr?

•

iqlim
olunacaq
torpaq
su
faydalı qazıntı

603 Oksigeni bәrpa edәn, yeraltı suları vә torpağın mәhsuldarlığını qoruyan hansı ehtiyatdır?

•

kosmik ehtiyatları
su ehtiyatları
mineral ehtiyatları
rekreasiya ehtiyatları
meşә ehtiyatları

604 Sәhәr vә nәqliyyatın genişlәndirilmәsi meşәlәrә nә kimi tәsir edir?

•

temperaturun artması müşahidә olunur.
torpaqlar şoranlaşır
tropik meşәlәrin sahәsi kәskin azalır
torpaqlar eroziyaya uğrayır
quraqlıq sahәlәr artır

605 RF, Kanada, ABŞ hansı ehtiyatları ilә dünya üzrә öndәdirlәr?

•

alternativ
torpaq
su
meşә
mineral

606 Axırıncı 100 illikdә yer kürәsi meşәlәrinin sahәsi neçә dәfә azalmışdır?

•

5 dәfә
10 dәfә
2 dәfә
3 dәfә
4 dәfә

607 Meşәlәrin çirklәndirilmәsindәn dәyәn iqtisadi zәrәr neçә milyon manatdır?

•

200 mlyn man
100 mlyn man
500 mlyn man
400 mlyn man
300 mlyn man

608 Respublika meşәlәrindәn hәr il neçә milyon m3 yanacaq mәqsәdi ilә ağac kәsilir?

•

1, 4 mly m³
1, 6 mly m³
1,1 mly m³
1,8 mly m³
1,2 mly m³

609 әsas meşә sahәlәrinin neçә min haı dövlәt meşә fonduna aiddir?

•

500 min ha
934,5 min ha
873,1 min ha
700 min ha
681 min ha

610 Turşulu yağışlarla meşәlәrin qırılması hansı ölkәlәrdә baş verir?

•

Rusiya, Türkiyә
Cәnubi Amerika ölkәlәri
AFR, İsveçrә, İngiltәrә, Avsriya
Yaponiya, Vyetnam, Koreya
Çin, Kanada, Tailand

611 Qafqazda neçә min flora bitir?

•

6000
2000
3000
4000
5000

612 Respublikanın hansı sahәlәrindә meşәlәrin yuxarı sәrhәdi 100150 metr aşağı enmişdir?

•

çay әtrafı vadilәrdә
düzәnliklәrdә
yamaclarda
çöllüklәrdә
dağlıq әrazilәrdә

613 Boz qırqovul, Dağıstan dağ keçisi, qar siçanı, Qafqaz tefrası vә s. Hansı әrazilәr üçün sәciyyәvidir?

•

bataqlıq әrazilәrdә
dağ әtәyi çәmәnkolluqlarda
düzәnlik meşәlәrdә
yüksәk dağ çәmәnlәrindә
yarım sәhra vә quru çöl iqlimә malik düzәnliklәrdә

614 Respublikada sürünәnlәrin vә sudaquruda yaşayanların neçә növü yayılmışdır?

•

31, 12
63, 16
58, 11
70, 20
40, 13

615 Böyük Qafqazın cәnub yamaclarında yox olmaq tәhlükәsi qarşısında olan tәbiәt komplekslәrini qoruyan,
eroziya vә sel axınlarını mәhdudlaşdırmaq mәqsәdilә salınan hansı qoruqdur?

•

Hirkan qoruğu
Şirvan qoruğu
Qaragöl qoruğu
İlisu qoruğu
Pirqulu qoruğu

616 20ci әsrin әvvәlindә ilk dәfә olaraq hansı qoruq yaradılıb?

•

•

Qızılağac qoruğu
Altıağac qoruğu
Ağgöl qoruğu
Bәsitçay qoruğu
Qarayazı qoruğu

617 Hazırda respublikada neçә növ quş vә neçә sürünәn növü mәhv olmaq tәhlükәsi qarşısındadır?

•

50, 17
25, 15
15, 5
45, 20
35, 10

618 Dünyada әn çox karbon qazlı mineral sularla zәngin olan hansı ölkәdir?

•

RF
Hindistan
ABŞ
İslandiya
Koreya

619 Tәrkibindә üzvi maddәlәrin miqdarı neçә meqa litrdәn artıq olan mineral suyu ekoloji baxımdan içmәk
mәslәhәt görülmür?

•

20 mq/l
10 mq/l
40 m/l
50 m/l
30 m/l

620 Respublikada neçә qoruq vә yasaqlıq var?

•

10, 22
16, 26
14, 20
12, 24
8, 18

621 Efemer yovşan vә şoran bitkilәrinin tәsәrrüfat әhәmiyyәtini göstәrin.

•

dәrman bitkilәrinin hazırlanmasında
heyvandarlığın yem bazasında
bal yığılmasında
bitkilәrin tozlanmasında
havanın tәmizlәnmәsindә

622 Eldar şamı vә Xәzәr lәlәyinә harada tәsadüf edilir?

•

Dağıstanda
İranda
Türkiyәdә
Azәrbaycanda
Gürcüstanda

623 Respublikada aşkar edilәn mineral su mәnbәlәrinin cәmi neçә %i istifadә olunmuşdur?
4 %dәn
2%dәn

•

1%dәn
9%dәn
7%dәn

624 Respublikamızda nә qәdәr mineral bulaqlar qeyd olunmuşdur?

•

300ә yaxın
500dәn çox
200ә yaxın
1000dәn çox
700

625 Mineral su dedikdә nә başa düşülür?

•

mineral komponentlәrin çoxluğu ilә seçilәn, insan orqanizmini müalicә edәn fizikikimyәvi xassәlәrә malik tәbii
sular
palçıq vannaları
çimәrliklәr, dәniz suları
insana zәrәrli olan vә kimyәvi maddәlәri özündә daşıyan sular
axarsız, heç bir әhәmiyyәti olmayan çirkli su hövzәlәri

626 Hal – hazırda respublikanın neçә rayonunda nә qәdәr kurort yerlәri ayrılmışdır?

•

40; 150
25; 120
20; 100
30; 130
15 rayon; 80 kurort yeri

627 Rusiya Federalı dünyada әn çox hansı mineral sularla zәngindir?

•

kalium duzları ilә zәngin
karbon qazlı
bromlu
radonlu
yodlu

628 Abşeronda hansı tәrkibli mineral sular üstünlük tәşkil edir?

•

Natrium ilә zәngin sular
Zәif minerallaşmış sular
bromlu
metanlı
Karbon qazlı sular

629 Naxçıvan vә Şamaxıda nә cür tәrkibli mineral sular yerlәşir?

•

kükürdlü
kaliumlu
yodlu
metanlı
zәif minerallaşmış

630 Naxçıvanda hansı qrupdan olan sular üstünlük tәşkil edir?

•

balneoloji
kükürdlü
karbon qazlı
radonlu

kalsiumlu

631 Respublika meşәlәrindә neçә növdәn çox ağac vә kol bitir?

•

198 növ
220 növ
430 növ
380 növ
290 növ

632 Qafqazda olan 6000 floranın neçә mini Azәrbaycanda bitir?

•

3800ü
4300ü
1450i
1221i
1700i

633 Mәlum olan bioloji qrupdan olan sular hansı әrazidә daha çoxdur?

•

Abşeronda
Balakәnddә
Gәncәdә
Şamaxıda
Naxçıvanda

634 1000dәn çox mineral bulaqlara malik hansı ölkәdir?

•

Gürcüstan
RF
Azәrbaycan
Yunanıstan
Türkiyә

635 Mineral komponentlәrin çoxluğu ilә seçilәn, müalicә edәn, fiziki – kimyәvi xassәlәrә malik sular nә
adlanır?

•

yeraltı sular
mineral sular
dәniz suları
tullantı suları
termal sular

636 Kserofit bitkilәr hansı әrazilәrә hakimdir?

•

Mәrkәzi Aranda
Talış dağları, Naxçıvan MR
GәncәQazax rayonunda
İsmayıllının yüksәk dağ zirvәlәrindә
QanıxӘyriçay vadisindә

637 Dağ bozqır bitkilәri respublikanın hansı әrazisindә inkişaf etmişdir?

•

SamurDәvәçi ovalığında
Dağlıq Şirvan, Çeyrangöl, Naxçıvan MR
Talış dağlarında, Şirvanda
Qobustanda, KürAraz ovalığında
Abşeron yarımadasında

638 Son olaraq 90cı illәrdә yaradılan yasaqlardan hansını tanıyırsınız?

•

Arazboyu yasağı, Qәbәlә yasağı
Bәrdә yasağı, Korça yasağı
Ağstafa yasağı, Qarayagı yasağı
Laçın yasağı, Qusar yasağı
Qubadlı yasağı, Ordubad yasağı

639 Eldar şamı hansı qoruq әrazisindәdir?

•

İlisu qoruğu
Zakatala qoruğu
Türyançay qoruğu
Göygöl qoruğu
İsmayıllı qoruğu

640 Respulika әrazisindә rast gәlinәn bitki növlәrinin neçә %i endemik vә relikt bitkilәrdir?

•

5%
35%
11%
9%
7%

641 Efemeryovşan vә şoran bitkilәri hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

İsmayıllıQәbәlә
Quba Xaçmaz
Gәncә, Qazax, Şәmkir zonası
LәnkәranAstara
Mәrkәzi Aran, Qobustan, Abşeron

642 Azәrbaycanda nә qәdәr mineral su mәnbәyi aşkar edilmişdir?

•

50dәn çox
200dәn çox
100ә qәdәr
150yә yaxın
300

643 Respublikanın hansı bölgәsindә kükürdlü sulara tәsadüf olunur?

•

LәnkәranAstara
Abşeron
Naxçıvan, Şamaxı
ŞәkiZaqatala
QubaXaçmaz

644 Metanlı sular respublikanın hansı әrazisindә müşahidә olunur?

•

Şamaxıda
Kiçik Qafqazda
Naxçıvan MR
Kәlbәcәrdә, Şuşada
Abşeronda

645 Hansı mineral sular daha әhәmiyyәtli hesab olunur? (tәrkibcә)
neft ehtiyatları yaxınlığından çıxan mineral sular

•

•

üzvi maddәlәrlә zәngin, zәif minerallaşmış sular
karbon qazlı sular
nafrium, kalium duzları ilә zәngin olan sular
qeyzerlәr vasitәsilә yeraltından çıxan sular

646 Tәbiәti mühafizә vә tәbiәtdәn istifadә haqqında Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1994
1992
1991
1990
1993

647 KürAraz ovalığında şoranlaşmış torpaq sahәlәrinin sahәsini göstәrin.

•

400 min ha
200 min ha
600 min ha
500 min ha
300 min ha

648 Bakı şәhәri üzrә atmosferә atılan zәrәrli maddәlәrin çox miqdarını nә tәşkil edir?

•

azot oksidi
toz, his hissәciklәri
kükürd oksidi
karbon oksidi
avtmobil nәqliyyatı

649 Abşeron yarımadası bәzi neft mәdәnlәrinin yaxınlığında (çirklәnmiş zonalarda) radiasiya fonu nә
qәdәrdir?

•

500600 mkr/saat
100120 mkr/saat
180220 mkr/ saat
300400mkr/saat
400450 mkr/saat

650 Respublikanın atmosfer havasına 2008 – ci ildә atılan tullantıların böyük miqdarı hansı şәhәrin payına
düşüb?

•

Sumqayıt
Bakı
Şirvan
Mingәçevir
Gәncә

651 Müasir dövrdә Kür çayı boyunda әn çox toqay meşәlәri saxlanılan әrazi – hansı dövlәt qoruğudur?

•

Türyançay
İsmayıllı
Qarayazı
Qaragöl
Qızılağac

652 Neftin adambaşına istehsalı Azәrbaycanda tәxminәn neçә ton tәşkil edir?
2,8 t

•

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

653 Dünyada ilk milli park harada yaradılmışdır?

•

RF
Fransa
Yaponiya
İtaliya
ABŞ

654 Dünyanın neçә ölkәsindә xüsusi mühafizә olunan әrazilәr var?

•

56
16
26
36
46

655 Şuşa dağiqlim kurortunda zirvәsi 2725 m olan hansı dağdır?

•

Böyük Kirs dağı
Niyaldağ
Qovdağ
Hinaldağ
Babadağ

656 Respublika üzrә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә il әrzindә orta hesabla su çatışmazlığı neçә kub kmdir?

•

5,3 km3 mәnbә mühaz.mәh
2,8 km3
3,7 km3
4,1 km3
1,5 km3

657 Abşeron yarımadasının normal radioaktiv fonu Xәzәryanı әrazilәrdә neçә mkr/saatdır?

•

5 mkr/saat
4 mkr/satt
1 mkr/saat
2 mkr/saat
3 mkr/ saat

658 Respublikanın dağ yamacları vә yüksәkliklәrdә yerlәşәn torpaq sahәlәrindәn sәthi erroziya nәticәsindә
ildә neçә kub metr/ hektar torpaq yuyulur?

•

120 – 570 m³/ha
105 – 516 m³/ha
130600 m³/ha
110 504 m³/ha
93 494 m³/ha

659 Bakı şәhәr kanalizasiyası vasitәsilә gündә neçә min kub metr tәmizlәnmәmiş sәnaye vә mәişәt suları
Bakı buxtasına axıdılır?
500 min m³
220 min m³

•

350 min m³
400 min m³
470 min m³

660 Sәnaye müәssisәlәrinin havaya atılan zәrәrli tullantıların illik miqdarı neçә ton arasında dәyişir?

•

700 min t – 2,5 mly t
665 min tondan 2,6 milyon ton arasında
500 min ton – 2,1 mly t
450 min t – 2 mlyn t
300 min t – 1,8 mlyn t

661 Respublika üzrә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә il әrzindә orta hesabla su çatışmazlığı neçә kub kmdir?

•

2,8 km³
1,5 km³
5, 3 km³
4,1 km³
3,7 km³

662 Bakı şәhәri üzrә atmosferә atılan zәrәrli maddәlәrin miqdarını göstәrin

•

450 min t
500 min tondan çox
300 min tondan az
600 min tona yaxın
380 min t çox

663 Respublikanın hansı әrazilәrindә eroziya nәticәsindә 105/516 m3/ha torpaq yuyulur?

•

meşәlәrdә
düzәnliklәrdә
ovalıqlarda
dağ yamaclarında
çöllüklәrdә

664 Böyük Qafqazın cәnub yamaclarında hansı ağaclara daha çox rast gәlinir?

•

dәmirağac ağaclarına
şabalıd ağaclarına
qoz ağaclarına
polad ağaclarına
çinar ağaclarına

665 Qızılağac qoruğu nә vaxt yaradılıb?

•

21 ci әsrin ilk әvvәli
20 – ci әsrin axırı
19 – cu әsrin axırı
20ci әsrin әvvәli
20 – ci әsrin ortaları

666 Respublikanın dağ yamacları vә yüksәkliklәrdә yerlәşәn torpaq sahәlәrindәn sәthi eroziya nәticәsindә
ildә neçә kub metr / hektar torpaq yuyulur?

•

130600 m3/ha
105516 m3/ha
120570 m3/ha
93494 m3/ha

110504 m3/ha

667 Bakı şәhәri kanalizasiyası vasitәsilә gündә neçә min kub metr tәmizlәnmәmiş sәnaye vә mәişәt suları
Bakı buxtasına axıdılır?

•

500 min m3
220 min m3
350 min m3
400 min m3
470 min m3

668 Xәzәrin cәnub vә cәnub şәrq hissәsindә duzluluğun yüksәk olması nә ilә bağlıdır?

•

duzlu çayların çox tökülmәsi ilә
çay sularının az tökülmәsi ilә
hәmin sularda özünü tәmizlәmәnin aşağı sәviyyәdә olması ilә
mülayim hava kütlәlәrinin daxil olması ilә
ilin isti dövründә buxarlanmanın yüksәk olması ilә әlaqәdar

669 Sәnayedә su ilә soyuma hava ilә әvәz edilәrsә, sәnayedә istifadә edilәn içmәli suya nә qәdәr qәnaәt
edәrik?

•

300 mlyn m³
200 milyon m³
150 mlyn m³
100 mlyn m³
250 myn m³

670 Xәzәrә tökülәn çaylar üzәrindә su anbarlarının tikilmәsi nә kimi problemlәr yaradır?

•

su nәqliyyatında maneçilik törәdir.
Kürü tökmәk üçün çayların yuxarı axınına üzәn balıqlara bәndlәr mane olur
Xәzәrә tökülәn çayların hәcmini azaldır
Xәzәrin çirklәnmәsi daha da çoxalır
torpaqların (sahil) xeyli hissәsi su altında qalır

671 Xәzәr sularında neçә bitki növünün olduğunu göstәrin.

•

493 növ
574 növ
125 növ
287 növ
371 növ

672 Xәzәrin Azәrbaycan sahillәrinin uzunluğu neçә kmdir?

•

825 km
635 km
500 km
741 km
903 km

673 әn şiddәtli dalğalar Abşeron sahillәrindә neçә metr hündürlük ilә müşahidә olunur?

•

12 – 14 metr
10 – 12 metr
8 – 10 metr
16 – 18 metr
14 – 16 metr

674 Xәzәrin әsas ada vә yarımadalarını göstәrin.

•

Bakı, Abşeron arxipelaqı, Çeçen, Manqistay, Çәlәkәn
Oğurçi, Krasnovodsk
Buzaçı, Şah dili, Kiçik Qızılağac
Çil, Böyük Zirә, Böyük Qızılağac
Sәngimuğan adaları, Dәvәçi

675 Xәzәrin sәviyәsinin qalxması ilә әlaqәdar bu günә qәdәr respublikaya dәyәn zәrәr nә qәdәr mәblәğdә
hesablanmışdır?

•

5 mlyrd ABŞ dolları
1 milyon ABŞ dolları
100 milyon ABŞ dolları
1 mlyrd ABŞ dolları
4 mlyrd ABŞ dolları

676 Dünya nәrә balıq ovunun vә qara kürü istehsalının neçә %i Xәzәrә aiddir?

•

75%, 80%
85%, 90%
55%, 60%
90%, 95%
65%, 70%

677 Artıq neçәnci әsrdәn külәk enerjisindәn geniş istifadә olunmağa başlanmışdır?

•

XIII әsrdәn
X әsrdәn
IX әsrdәn
VIII әsrdәn
XII әsrdәn

678 Turşulu yağışlarla meşәlәrin qırılması hansı ölkәlәrdә baş verir?

•

Cәnubi Amerika ölkәlәri
Yaponiya, Vyetnam, Koreya
Yaponiya, Tailand, Çin
AFR, İsveçrә, İngiltәrә, Avsriya
Çin, Kanada, Tailand

679 Oduncaq ehtiyatına görә hansı ölkәlәr fәrqlәnir?

•

Hindistan, Misir, Suriya
Avstraliya, Okeaniya
Pribaltika ölkәlәri, Danimarka
Yaponiya, Koreya, Vyetnam
RF, Kanada, Braziliya, ABŞ

680 Beynәlxalq tәşkilatlar tropik ölkәlәr meşәlәrin qırılmasının qarşısını almaq üçün hansı tәdbirlәr
görürlәr?

•

әkin yerlәrinin çoxalmasına icazә vermirlәr
torpaqәmәlәgәlmә prosesi üçün su kanalları çәkilir
borclarının bir hissәsini ödәyirlәr
süni meşәsalmalar salınır
münbit torpaqların artırılmasına çalışırlar

681 Meşә cәhәtdәn әn kasıb ölkәlәri göstәrin

•

Braziliya, Venesuela, Argentina
Şimali Amerika, Alyaska
Fransa, AFR, Kuba
Çin, Kanada, Tailand
Sәudiyyә Әrәbistanı, Şimali Afrika, İran körfәzi әtrafı ölkәlәri

682 Meşәlәrin әhәmiyyәtini göstәrin:

•

oksigeni bәrpa edir, yeraltı suların vә torpağın mәhsuldarlığını qoruyur
insanların dincәlmәsi, istirahәti üçün yararlıdır
heyvan vә bitkilәrin yaşamasını tәmin edir
biçәnәk vә otlaq sahәlәri kimi istifadә olunur
qoruq, yasaqlıq vә ovçuluq tәsәrrüfatları yaradılmışdır

683 Cәnub meşә qurşağında enliyarpaqlı meşәlәri neçә % tәşkil edir?

•

51%
83%
77%
68%
97%

684 Cәnub meşә qurşaqlarının sahәsini göstәrin.

•

1 mlrd ha
5 mlrd ha
2 mlrd ha
3 mlrd ha
4 mlrd ha

685 Şimal qurşağında әn böyük meşә sahәlәri hansı ölkәlәrin әrazisindәdir?

•

Fransa, Almayniya
Böyük Britaniya, İrlandiya
İtaliya, İspaniya
Çexiya, Macarıstan, Rumıniya
RF, Kanada, ABŞ

686 500 min ha şoranlaşmış torpaq sahәlәri respublikanın hansı әrazisindәdir?

•

Lәnkәran – Talış zonasında
Abşeron yarımadasında
Kür dağarası çökәklidә
Kür – Araz ovalığında
Qazax çökmәsindә

687 3 mkr/saat radioaktiv fonu respublikanın hansı әrazisindәdir?

•

yüksәk dağlıqlarda
neft kәmәrlәri yaxınlığında
qoruq, yasaqlıqlarda
palçıq vulkanları yaxınlığında
Xәzәryanı әrazilәrdә

