Test: AAA_2533#01#Q16#01 (eduman)
Fenn: 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, tәşkili vә idarә edilmәsi
Sual sayi: 700
1) Sual:Müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması üçün ilkin informasiyaya aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) istehsal prosesinin optimal keyfiyyәt asıllıqları;
B) istehsal prosesinin optimal kәmiyyәt asıllıqları;
C) istehsala texniki xidmәtin strukturu;
D) mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının parametrlәri;
E) mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının göstәricilәri.
2) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkili fәnninin mәzmununa aid deyil?
A) sex vә istehsal sahәlәrinin optimal planlaşdırılması;
B) idarәetmәnin tәşkili;
C) istehsala texniki xidmәtin tәşkili;
D) istehsala hazırlığını tәşkili;
E) müәssisәdә keyfiyyәtә nәzarәtin tәşkili.
3) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkili fәnninin mәzmununa aiddir?
A) iqtisadi artımın stimullaşdırılması;
B) müәssisәdә madditexniki tәminatın planlaşdırılması;
C) mәhsul satışının tәşkili;
D) idarәetmәnin tәşkili;
E) müәssisәnin rasional istehsal strukturunun formalaşdırılması.
4) Sual: İstehsalın tәşkili fәnninin aşağıdakı fәnlәrlәrdәn hansı ilә әlaqәsi yoxdur?
A) müәssisәnin iqtisadiyyatı;
B) tәtbiqi riyaziyyat;
C) maşınqayırmanın texnologiyası;
D) sahә iqtisadiyyatı;
E) dünya iqtisadiyyatı

5) Sual: İstehsalın tәşkili kursuna nә öyrәnilir?
A) istehsal vә qeyriis¬teh¬sal amillәri, mәhsul istehsalı vә xidmәtlәr göstәrilmәsinin iqti¬sa¬diy¬yatı vә idarә edilmәsi mәsәlәlәrini öyrәnir;
B) mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, alternativ va¬¬¬¬riantların müәyyәn olunması, qәbul edilmiş qәrarların qiymәt¬lәn¬di¬rilmәsi sistemini öyrәnir;
C) informasiyanın emalı, tәhlili vә ve¬rilmәsi mәsәlәlrini öyrәnir;
D) konkret müәssisәdә istehsal prosesinin әmәk vә maddi ünsürlәrinin optimal әlaqәlәndirilmәsini vә onun fasilәsiz vә ritmik baş vermәsi yollarını
müәyyәn edәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt asıllıqlarını öyrәnir;
E) maddi nemәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalı sahsindә qanunauyğunluqları öyrәnir.
6) Sual:İstehsal baxımından tәşkiletmә dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?
A) mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, alternativ variantların müәyyәn olunması, qәbul edilmiş qәrarların qiymәt¬lәn¬di¬rilmәsi sistemi;
B) informasiyanın emalı, tәhlili vә ve¬rilmәsi;
C) idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin, forma vә metod¬larının mәcmusu;
D) canlı әmәyin istehsalın maddi ünsürlәri ilә sәmәrәli әoaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr sistemi.
E) plan göstәricilәri ilә faktiki göstәricilәr arasındakı kәnarlaşmaların müәyyәn edilmәsi;
7) Sual: İstehsalın tәşkili fәnninin obyektinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) ölkә iqtisadiyyatı;
B) müәssisәnin idarәedilmәsi metodları;
C) müәssisәnin qeyriistehsal bölmәlәri;
D) müәssisә vә onun istehsalla әlaqәdar bölmәlәri;
E) müәssisәnin satışla әlaqәdar bölmәlәri
8) Sual: İstehsalın tәşkili fәnni aşağıdakı mәsәllәrdәn hansını nәzәrә almır?
A) iş vaxtı itkilәrini minimuma endirilmәsini;
B) istehsalın tәşkilini tәkmillәşdirilmәsini;
C) mühasibat uçotunun tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini;
D) mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәni tәmin edilmәsini;
E) istehsalın texniki hazırlığını hәyata keçirilmәsini.
9) Sual: İstehsalın tәşkili fәnninin predmetinә aşağadakılardan hansı aiddir deyil?

A) istehsalın tәşkil prinsiplәri;
B) istehsalın tәşkili formaları;
C) әsas kapitalın yığımının formaları;
D) әmәyin tәşkili vә normalaşdırılması;
E) material ehtiyatlarının normalaşdırılması;
10) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsalın tәşkili formalarıdır?
A) axınlı, predmet vә düzxәtli forması;
B) tәmәrküzlәşmә, düzxәtli vә fәrdi forması;
C) ixtisaslaşdırma texnoloji, fәrdi vә qarışıq forması;
D) texnoloji, predmet, düzxәtli, fәrdi vә qarışıq forması;
E) kooperativlәşmә, fәrdi vә qarışıq forması.
11) Sual:İstehsalın tәşkili nәdir?
A) istehsal prosesinin maddi resurlsrla tәmin edilmәsi prosesindәn ibarәtdir;
B) canlı әmәyin istehsalın maddi ünsürlәri ilә sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәri әhatә edir;
C) müәssisәnin istehsal vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
D) müәssisәndә istehsalın әmәk resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
E) istehsalı әrazi üzrә sәmәrәli yelәşdirilmәsi prosesini әhatә edir;
12) Sual:İstehsalın tәşkilinin funksiyasına nә aiddir?
A) texnoloji prosesin parametrlәrininin müәyyәn edilmәsi;
B) xammal vә materialları lazımi xassәlәrә malik mәhsula çevirmәk üçün onlarla nә etmәk lazım olduğu vә bunun hansı maşın vә avadanlıqların
kömәyi ilә edilmәsi haqqında biliklәrin mәcmusu;
C) müәssisәnin pul vәsaitlәrinin idarә olunması;
D) hәyata keçirilәn әmәliyyatların mәzmununun müәyyәn edilmәsi;
E) texnoloji avadanlığın, ixtisaslı fәhlәlәrin mövcudluğu şәraitindә, istehsalın sәmәrәliliyinin iqtisadi meyarları әsasında optimal istehsal
proqramının müәyyәn edilmәsi.
13) Sual: Texnologiya nәdir?
A) mümkün variantların tәhlili әsasında vә istehsalın mәqsәd vә şәrtlәrinә uyğun olaraq әn sәmәrәli variantın seçilmәsidir;

B) xammal vә materialları lazımi xassәlәrә malik mәhsula çevirmәk üçün onlarla nә etmәk lazım olduğu vә bunun hansı maşın vә avadanlıqların
kömәyi ilә edilmәsi haqqında biliklәrin mәcmusudur;
C) konkret müәssisәdә istehsal prosesinin әmәk vә maddi ünsürlәrinin optimal әlaqәlәndirilmәsini vә onun fasilәsiz vә ritmik baş vermәsi yollarını
müәyyәn edәn kәmiyyәt vә keyfiyyәt asıllıqlarını öyrәnir;
D) resursların istifadәsi üzrә mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla optimallığın müәyyәn meyarı üzrә avadanlıqların yüklәnmәsinin hesablanmasıdır;
E) texnoloji avadanlığın, ixtisaslı fәhlәlәrin mövcudluğu şәraitindә, istehsalın sәmәrәliliyinin iqtisadi meyarları әsasında optimal istehsal proqramının
müәyyәn edilmәsidir.
14) Sual:İstehsalın tәşkili aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәdardır?
A) idarәetmә;
B) sosiologiya;
C) mühasibat uçotu;
D) marketinq
E) maliyyә.;
15) Sual: İstehsalın tәşkili fәnni aşağıdakı mәsәllәrdәn hansını nәzәrә alır?
A) kadrların seçilmәsini;
B) rәhbәr kadrların hazırlanması, xidmәti vәzifә üzrә hәrәkәtin idarә olunmasını;
C) mühasibat uçotunun tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini;
D) müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsini;
E) istehsalın texniki hazırlığını hәyata keçirilmәsini.
16) Sual: İstehsalın tәşkili fәnni aşağıdakı mәsәlәlәrdәn hansını öyrәnir?
A) müәssisәnin quruluşu vә onun daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrini;
B) mili iqtisadiyyatın quruluşu vә onun daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrini;
C) müәssisәdә satışını sәmәrәli tәşkili formalarını;
D) müәssisәdә idarәetmә aparatının optimallaşdırılmasını;
E) әmәk haqqının forma vә sistemlәrinin optimallaşdırılmasını.
17) Sual: İstehsalın tәşkili fәnni hansı elm sahәsinә aiddir?
A) sırf iqtisadi fәnlәrә aiddir;

B) sırf texniki fәrqlәrә aiddir;
C) yalnız maşınqayırmanın texnologiyasını öyrәnәn elmdir;
D) iqtisadi vә siyasi fәnlәr arasında ortalıq mövqedә durur;
E) iqtisadi vә texniki fәnlәr arasında ortalıq mövqedә durur.
18) Sual:Müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması üçün ilkin informasiyaya aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) alınan xammal vә materialların keyfiyyәt vә kәmiyyәt parameir vә göstәricilәri;
B) işçilәrә olan tәlәbatın hәcmi;
C) istehsala texniki xidmәtin strukturu;
D) mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının parametr vә göstәricilәri;
E) idarәetmә işçilәrinin sayı vә strukturu.
19) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkilinin funksiyasına aid deyildir?
A) istehsalda «dar» yerlәrin müәyyәn edilmәsi;
B) avadanlıqların yüklәnmәsinin optimallaşdırılması;
C) mәkan baxımından istehsal prosesinin rasionallaşdırılması;
D) istehsal prosesinә sәrf olununan vaxtın minimallaşdırılması;
E) istehsal ehtiyatlarının optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi.
20) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkilinin deyil, texnologiyanın funksiyasına aiddir?
A) texnoloji prosesin parametrlәrininin müәyyәn edilmәsi;
B) avadanlıqların yüklәnmәsinin optimallaşdırılması;
C) mәkan baxımından istehsal prosesinin rasionallaşdırılması;
D) istehsal prosesinә sәrf olununan vaxtın minimallaşdırılması;
E) texnoloji avadanlığın, ixtisaslı fәhlәlәrin mövcudluğu şәraitindә, istehsalın sәmәrәliliyinin iqtisadi meyarları әsasında optimal istehsal proqramının
müәyyәn edilmәsi.
21) Sual:Müәssisәdә daşınan yüklәrin hәrәkәt istiqamәtlәrini sәmәrәli tәşkil etmәk üçün istehsal vә anbar binaları hansı ardıcıllıqla
yerlәşdirilmәlidir?
A) xammal vә material anbarı  hazırlıq emaletmә sexlәri  hazır mәhsul anbarı;
B) xammal vә material anbarı  hazır mәhsul anbarı  hazırlıq emaletmә sexlәri;

C) hazırlıq  xammal vә material anbarı  emaletmә sexlәri  hazır mәhsul anbarı;
D) hazırlıq  emaletmә sexlәri  xammal vә material anbarı  hazır mәhsul anbarı;
E) emaletmә sexlәri  xammal vә material anbarı  hazırlıq  hazır mәhsul anbarı.
22) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Baş Planına qoyulan tәlәblәrә aiddir?
A) müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulların nomenklaturasının azaldılması;
B) nәqliyyat vasitәlәrinin marşurutunun rәqqas sxeminin tәtbiqi;
C) istehsal avadanlıqlarının yerlәşdirilmәsindә düzxәtlilik prinsipinin tәmin edilmәsi;
D) istehsalat, idarәetmә vә anbar binalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
E) müәssisәnin idarәetmә strukturunun mütәrәqqiliyinin tәmin olunması.
23) Sual:Müәssisәnin ümumi әrazisinin sahәsi 1000 kv. m, tikinti aparılmış әrazinin sahәsi 500 kv.m., yollar, qurğular vә digәr istehsaltexniki
istifadәdә olan әrazi 300 kv. mә bәrabәrlirsә, onda әrazidәn istifadә әmsalı neçәyә bәrabәrdir?
A) 0,3;
B) 0,5;
C) 0,8;
D) 300000;
E) 500000.
24) Sual:Müәssisәnin ümumi әrazisinin sahәsi 1000 kv. m., tikilmiş binaların tutduğu әrazinin sahәsi 400 kv.mdirsә, onda binaların sıxlığı әmsalı
neçәyә bәrabәrdir?
A) 0,4;
B) 0,5;
C) 2,5;
D) 400000;
E) 250.
25) Sual:Müәssisәnin ümumi әrazisinin sahәsi 1000 kv. m., tikinti aparılmış әrazisinin sahәsi isә 500 kv.mdirsә, onda tikinti әmsalı neçәyә
bәrabәrdir?
A) 2
B) 0,5;

C) 500000;
D) 4
E) 0
26) Sual:Binaların sıxlığı әmsalı necә hesablanır?
A) müәssisәnin әrazisinin ümumi sahәsinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәyә olan nisbәti kimi;
B) müәssisәnin әrazisinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
C) müәssisәnin әrazisinin tikinti mәqsәdi üçün istifadә edilmiş sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
D) müәssisәnin sәrәncamında olan әrazinin sahәsi istifadә edilәn әrazinin sahәsinә olan nisbәti kimi;
E) müәssisәnin әrazisindәn istifadә edilәn sahәninin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi.
27) Sual:Tikinti әmsalı necә hesablanır?
A) müәssisәnin әrazisinin ümumi sahәsinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәyә olan nisbәti kimi;
B) müәssisәnin әrazisinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
C) müәssisәnin әrazisinin tikinti mәqsәdi üçün istifadә edilmiş sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
D) müәssisәnin sәrәncamında olan әrazinin sahәsi istifadә edilәn әrazinin sahәsinә olan nisbәti kimi;
E) müәssisәnin әrazisindәn istifadә edilәn sahәninin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi.
28) Sual:әrazidәn istifadә әmsalı necә hesablanır?
A) müәssisәnin әrazisinin ümumi sahәsinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәyә olan nisbәti kimi;
B) müәssisәnin әrazisinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
C) müәssisәnin әrazisinin tikinti mәqsәdi üçün istifadә edilmiş sahәsinin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi;
D) müәssisәnin sәrәncamında olan әrazinin sahәsi istifadә edilәn әrazinin sahәsinә olan nisbәti kimi;
E) müәssisәnin әrazisindәn istifadә edilәn sahәninin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi.
29) Sual:Aşağıdakılardan hansı әşya prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin üstünlüklәrinә aid deyildir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılmasının daha da dәrinlәşdirilmәsi üçün geniş imkanlar yaranır;
B) istehsal tsikli azalır;
C) ixtisaslaşdırılmış istehsalların yaradılmasına imkan verir;
D) istehsalın mexaniklәdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün şәrait yaranır;

E) sexin işçilәrinin konkret mәmulat növünün hazırlanmasında mәsuliyyәti artır.
30) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloji prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin üstünlüklәrinә aiddir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılmasının daha da dәrinlәşdirilmәsi üçün geniş imkanlar yaranır;
B) istehsal tsikli azalır;
C) ixtisaslaşdırılmış istehsalların yaradılmasına imkan verir;
D) istehsalın mexaniklәdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün şәrait yaranır;
E) sexin işçilәrinin konkret mәmulat növünün hazırlanmasında mәsuliyyәti artır.
31) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloji prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin üstünlüklәrinә aid deyildir? A) istehsalın ixtisaslaşdırılmasının
A) istehsalın ixtisaslaşdırılmasının daha da dәrinlәşdirilmәsi üçün geniş imkanlar yaranır;
B) istehsala rәhbәrlik vә texnoloji proseslәrin gedişatına operativ nәzarәt asanlaşır
C) mövcud maşın vә avadanlıqlardan, texnoloji alәt vә tәrtibatlardan, maddi enerji vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunur;
D) texnoloji istehsal tullantılarının hәcmi minimuma endirilir;
E) sexin işçilәrinin konkret mәmulat növünün hazırlanmasında mәsuliyyәti
32) Sual:Aşağıdakılardan hansı әşya prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin üstünlüklәrinә aiddir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılmasının daha da dәrinlәşdirilmәsi üçün geniş imkanlar yaranır;
B) istehsala rәhbәrlik vә texnoloji proseslәrin gedişatına operativ nәzarәt asanlaşır;
C) mövcud maşın vә avadanlıqlardan, texnoloji alәt vә tәrtibatlardan, maddi enerji vә әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә olunur;
D) texnoloji istehsal tullantılarının hәcmi minimuma endirilir;
E) sexin işçilәrinin konkret mәmulat növünün hazırlanmasında mәsuliyyәti artır.
33) Sual:Aşağıdakılardan hansı әşya prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin çatışmazlığına aiddir?
A) maşın vә avadanlıqları teztez yenidәn sazlamaq lazım gәlir ki, bu da vaxt itkisinә sәbәb olur;
B) sexdaxili yükdaşımaların hәcmi çoxalır;
C) sexin idaәredilmәsi mürәkkәblәşir;
D) istehsal tsiklinin uzunluğunu artırır;
E) hazırlanmış mәhsulların keyfiyyәti üçün sex işçilәrinin mәhsuliyyәti azalır.
34) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloci prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin çatışmazlığına aid deyildir?

A) maşın vә avadanlıqları teztez yenidәn sazlamaq lazım gәlir ki, bu da vaxt itkisinә sәbәb olur;
B) sexdaxili yükdaşımaların hәcmi çoxalır;
C) sexin idaәredilmәsi mürәkkәblәşir;
D) istehsal tsiklinin uzunluğunu artırır;
E) hazırlanmış mәhsulların keyfiyyәti üçün sex işçilәrinin mәhsuliyyәti azalır.
35) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloci prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin çatışmazlığına aiddir?
A) maşın vә avadanlıqları teztez yenidәn sazlamaq lazım gәlir ki, bu da vaxt itkisinә sәbәb olur;
B) sexin struktur mürәkkәblәşir;
C) sexin idaәredilmәsi mürәkkәblәşir;
D) zәruri növlәrinin yaradılmasına ehtiyac yaranır;
E) bir sıra avdanlıqları tam yüklәmәk mümkün olmur.
36) Sual:Aşağıdakılardan hansı әşya prinsipi üzrә yaradılan sexlәrin çatışmazlığına aid deyil?
A) maşın vә avadanlıqları teztez yenidәn sazlamaq lazım gәlir ki, bu da vaxt itkisinә sәbәb olur;
B) sexin struktur mürәkkәblәşir;
C) sexin idaәredilmәsi mürәkkәblәşir;
D) zәruri növlәrinin yaradılmasına ehtiyac yaranır;
E) bir sıra avdanlıqları tam yüklәmәk mümkün olmur.
37) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal quruluşuna tәsir göstәrmir?
A) istehsalın hәcmi;
B) idarәetmә orqanlarının tәrkibi;
C) müәssisәnin ixtisaslaşma dәrәcәsi;
D) mәhsulun nomenklaturası;
E) mәhsulun hazırlanması texnologiyası.
38) Sual:Müәssisәnin dinamik istehsal sistemi kimi idarә oluna bilmә xassәsi nәyi әks etdirir?
A) istehlakçı üçün lazım olan mәhsulun yaradılmasını;
B) müәssisәnin sabit fәaliyyәt göstәrmәsini;
C) müәssisәnin xarici mühitin dәyişiliklәrinә uyğunlaşmaq qabiliyyәtini;

D) istehsal sisteminin nisbәtәn uzun müddәt әrzindә nәticәliliyini qoruyub saxlaması qabiliyyәtini;
E) istehsal sisteminin müәyyәn zaman әrzindә arzuolunuan istiqamәtdә fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi mümkünlüyünü.
39) Sual:Müәssisәnin dinamik istehsal sistemi kimi uzunömürlülük xassәsi nәyi әks etdirir?
A) istehlakçı üçün lazım olan mәhsulun yaradılmasını;
B) müәssisәnin sabit fәaliyyәt göstәrmәsini;
C) müәssisәnin xarici mühitin dәyişiliklәrinә uyğunlaşmaq qabiliyyәtini;
D) istehsal sisteminin nisbәtәn uzun müddәt әrzindә nәticәliliyini qoruyub saxlaması qabiliyyәtini;
E) istehsal sisteminin müәyyәn zaman әrzindә arzuolunuan istiqamәtdә fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi mümkünlüyünü.
40) Sual:Müәssisәnin dinamik istehsal sistemi kimi çeviklik xassәsi nәyi әks etdirir?
A) istehlakçı üçün lazım olan mәhsulun yaradılmasını;
B) müәssisәnin sabit fәaliyyәt göstәrmәsini;
C) müәssisәnin xarici mühitin dәyişiliklәrinә uyğunlaşmaq qabiliyyәtini;
D) istehsal sisteminin nisbәtәn uzun müddәt әrzindә nәticәliliyini qoruyub saxlaması qabiliyyәtini;
E) istehsal sisteminin müәyyәn zaman әrzindә arzuolunuan istiqamәtdә fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi mümkünlüyünü.
41) Sual:Müәssisәnin dinamik istehsal sistemi kimi etibarlılıq xassәsi nәyi әks etdirir?
A) istehlakçı üçün lazım olan mәhsulun yaradılmasını;
B) müәssisәnin sabit fәaliyyәt göstәrmәsini;
C) müәssisәnin xarici mühitin dәyişiliklәrinә uyğunlaşmaq qabiliyyәtini;
D) istehsal sisteminin nisbәtәn uzun müddәt әrzindә nәticәliliyini qoruyub saxlaması qabiliyyәtini;
E) istehsal sisteminin müәyyәn zaman әrzindә arzuolunuan istiqamәtdә fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi mümkünlüyünü.
42) Sual:Müәssisәnin dinamik istehsal sistemi kimi nәticәlilik xassәsi nәyi әks etdirir?
A) istehlakçı üçün lazım olan mәhsulun yaradılmasını;
B) müәssisәnin sabit fәaliyyәt göstәrmәsini;
C) müәssisәnin xarici mühitin dәyişiliklәrinә uyğunlaşmaq qabiliyyәtini;
D) istehsal sisteminin nisbәtәn uzun müddәt әrzindә nәticәliliyini qoruyub saxlaması qabiliyyәtini;
E) istehsal sisteminin müәyyәn zaman әrzindә arzuolunuan istiqamәtdә fәaliyyәtinin dәyişdirilmәsi mümkünlüyünü.

43) Sual:Müәssisә dinamik istehsal sistemi kimi hansı xasslәrә malikdir?
A) nәticәlilik, etibarlılıq, çeviklik, uzunömürlülük, idarә oluna bilmә;
B) mütәnasiblik, parallelik, düzxәtlilik, ahәngdarlıq, fasilәsizlik;
C) uzunömürlülük, etibarlıq, estetiklik, erqonomiklik, tenxnolojilik;
D) intensivlik, ekstensivlik, yenilik, sәmәrәlilik, qәnaәtçillik;
E) tәbiilik vә sәmәrәlilik.
44) Sual:İstehsal sisteminin açıqlığı aşağıdakılardan hansı ilә bağlı deyil?
A) müәssisәnin digәr müәssisәlәrlә kooperasiya әlaqәsinә girmәsi;
B) müәssisәdә eyni zamanda birbirinә keçәn altsistemlәrin olması;
C) vergilәrin ödәnilmәsi;
D) mәhsul satışı;
E) xammal vә materialların alınması.
45) Sual:İstehsal sisteminin açıqlığı dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?
A) mәhsul yaratmaq qabiliyyәti;
B) xidmәt yaratmaq qabiliyyәti
C) müxtәlif alt sistemlәrin olması vә xarici mühitin tәsirinin mövcudluğu;
D) müәssisәnin xarici mühitlә qarşılıqlı tәsirdә olması.
E) müәssisәdә eyni zamanda birbirinә keçәn altsistemlәrin olması;
46) Sual:İstehsal sisteminin mürәkkәbliyi dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?
A) mәhsul yaratmaq qabiliyyәti;
B) müәssisәdә eyni zamanda birbirinә keçәn altsistemlәrin olması;
C) müәssisәnin maddi әşyalarla mübadilәsinin olması;
D) müxtәlif alt sistemlәrin olması vә xarici mühitin tәsirinin mövcudluğu;
E) müәssisәnin xarici mühitlә qarşılıqlı tәsirdә olması.
47) Sual:İstehsal sisteminin çoxstrukturluluğ dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?
A) mәhsul yaratmaq qabiliyyәti;
B) müәssisәdә eyni zamanda birbirinә keçәn altsistemlәrin olması;

C) müәssisәnin maddi әşyalarla mübadilәsinin olması;
D) müxtәlif alt sistemlәrin olması vә xarici mühitin tәsirinin mövcudluğu;
E) müәssisәnin xarici mühitlә qarşılıqlı tәsirdә olması.
48) Sual:İstehsal sisteminin mәqsәdәuyğunluğu dedikdә, nә nәzәrdә tutulur?
A) mәhsul yaratmaq qabiliyyәti;
B) müәssisәdә eyni zamanda birbirinә keçәn altsistemlәrin olması;
C) müәssisәnin maddi әşyalarla mübadilәsinin olması;
D) müxtәlif alt sistemlәrin olması vә xarici mühitin tәsirinin mövcudluğu;
E) müәssisәnin xarici mühitlә qarşılıqlı tәsirdә olması.
49) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal sistemi kimi fәaliyyәtinin xarakterik әlamәtinә aid deyildir?
A) çox strukturluluq;
B) mәqsәdәuyğunluq;
C) mürәkkәblik;
D) açıqlıq;
E) mәhdudluq.
50) Sual:Müәssisәnin istehsal sistemi kimi fәaliyyәtinin xarakterik әlamәti hansıdır?
A) çox strukturluluq;
B) müstәqillik;
C) birbaşa tabeçilik ;
D) intensivlik;
E) mәhdudluq.
51) Sual:İstehlak olunan xammal vә materialların növü müәssisәnin qurluşunun mürәkkәblәşmәsi necә tәsir göstәrir?
A) anbarların sayı vә hәcminin dәyişmәsi vasitәsilә;
B) enerci tәsәrrüfatının işçilәrinin sayının artması vasitәsilә;
C) idarәetmә işçilәrinin sayının artması vasitәsilә ;
D) istehsal avadanlıqlarının azalması vasitәsilә;
E) müәssisәnin qaz vә su kәmәrlәrinin artması vasitәsilә

52) Sual:Müәssisәnin qurluşuna tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәdaxili amillәrә aid deyil?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi;
B) istehsalın hәcmi;
C) istehsala texniki xidmәtin tәşkili sәviyyәsi;
D) istehlak olunan xammal vә materialların növü;
E) müәssisәnin qaz vә su kәmәrlәrilә tәmin olunma sәviyyәsi.
53) Sual:Müәssisәnin qurluşuna tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәrdәn hansı sahә amillәrinә aiddir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi;
B) istehsalın hәcmi;
C) elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәrinin yerinә yetirilmәsi imkanları;
D) ölkә itisadiyyatındakı sahәlәrin tәrkibi;
E) müәssisәnin qaz vә su kәmәrlәrilә tәmin olunma sәviyyәsi.
54) Sual:Müәssisәnin qurluşuna tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәrdәn hansı regional amillәrә aiddir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi;
B) istehsalın hәcmi;
C) sahәdә tәchizat vә satışın tәşkili xüsusiyyәtlәri;
D) ölkә itisadiyyatındakı sahәlәrin tәrkibi;
E) müәssisәnin qaz vә su kәmәrlәrilә tәmin olunma sәviyyәsi.
55) Sual:Müәssisәnin qurluşuna tәsir göstәrәn aşağıdakı amillәrdәn hansı makroiqtisadi amillәrә aiddir?
A) istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi;
B) istehsalın hәcmi;
C) sahәdә tәchizat vә satışın tәşkili xüsusiyyәtlәri;
D) ölkә itisadiyyatındakı sahәlәrin tәrkibi;
E) müәssisәnin qaz vә su kәmәrlәrilә tәmin olunma sәviyyәsi.
56) Sual:Müәssisәdә seçim imkanları nәyi әks etdirir?
A) qәrarların qәbul edilmәsi ilә әldә olunması arzu edilәn son nәticәlәri;

B) müәssisәnin kadrları, istehsal vasitәlәri, informasiya vә maliyyә vәsaitlәrinin mәcmusunu;
C) buraxılan mәhsulların iqtisadi tәyinatının ümumiliyini;
D) qәrar qәbul edәn şәxsin sәrbәst şәkildә seçә bildiyi, birbirindәn asılı olmayan tәdbirlәr variantlarını (problemin hәlli variantlarını);
E) müәssisәnin qarşısında duran iqtisadi vә sosial vәzifәlәrin ümumiliyini.
57) Sual:Müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin qarşısında duran mәqsәdlәr nәyi әks etdirir?
A) qәrarların qәbul edilmәsi ilә әldә olunması arzu edilәn son nәticәlәri;
B) müәssisәnin kadrları, istehsal vasitәlәri, informasiya vә maliyyә vәsaitlәrinin mәcmusunu;
C) buraxılan mәhsulların iqtisadi tәyinatının ümumiliyini;
D) qәrar qәbul edәn şәxsin sәrbәst şәkildә seçә bildiyi, birbirindәn asılı olmayan tәdbirlәr variantlarını (problemin hәlli variantlarını);
E) müәssisәnin qarşısında duran iqtisadi vә sosial vәzifәlәrin ümumiliyini.
58) Sual:Operativ informasiya hansı mәlumatları әks etdirir?
A) mәhsulun reallaşdırılmasına aid mәlumatları;
B) mәhsulun istehsalı texnologiyası haqqında mәlumatları;
C) mәhsulun xarakteristikasına aid mәlumatları;
D) istehsal xәrclәrinә aid mәlumatları;
E) istehsal prosesinin gedişatına nәzarәt prosesindә gündәlik әldә edilәn mәlumatlar.
59) Sual:Kommersiya informasiyası hansı mәlumatları әks etdirir?
A) mәhsulun reallaşdırılmasına aid mәlumatları;
B) mәhsulun istehsalı texnologiyası haqqında mәlumatları
C) mәhsulun xarakteristikasına aid mәlumatları;
D) istehsalın operativ idarәedilmәsi ilә bağlı;
E) istehsal prosesinin gedişatına nәzarәt prosesindә gündәlik әldә edilәn mәlumatlar.
60) Sual:Texniki informasiya hansı mәlumatları әks etdirir?
A) mәhsulun reallaşdırılmasına aid mәlumatları;
B) istehsal xәrclәrinә aid mәlumatları;
C) mәhsulun xarakteristikasına aid mәlumatları;
D) istehsalın operativ idarәedilmәsi ilә bağlı;

E) istehsal prosesinin gedişatına nәzarәt prosesindә gündәlik әldә edilәn mәlumatlar.
61) Sual:Müәssisәdә informasiya öz tәrkibinә görә hansı növlәrә bölünür?
A) texniki vә operativ;
B) intensiv vә ekstensiv;
C) kommersiya vә ödәnişsiz;
D) dәyişәn vә sabit;
E) qısamüddәtli vә uzunmüddütli.
62) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәlәrinә aid deyildir?
A) tәsisçilәrin pul vә maddi payları;
B) mәhsul satışından, görülәn işlәrdәn, göstәrilәn xid¬mәtlәrdәn vә habelә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin digәr növlәrindәn alınan gәlirlәr;
C) qiymәtli kağızların satışından әldә edilәn gә¬lir¬lәr;
D) ödәnilmiş vergilәr;
E) bank kreditlәri vә digәr kreditlәr.
63) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin isteh¬saltexniki vәh¬dәt¬¬¬liyi demәk deyildir?
A) maşın¬lar (aqreqatlar) dәsti vә materialener¬¬ji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrki¬bin¬dә nis¬¬¬bә¬tәn sabit mәkan
bağlılığının olması;
B) buraxılan mәhsulların iqtisadi tәyinatının ümumiliyi;
C) buraxılan mәhsulların konstruktiv quruluşları vә hazırlanması tex¬¬no¬logiyalarının oxşarlığı
D) müәs¬sisә¬nin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinә xidmәt göstәrmәk ba¬xı¬mın¬¬dan ümumi olan kö¬mәk¬çi vә xidmәtedici bölmәlәrin
möv¬cud¬¬luğu;
E) müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin ümu¬miliyi.
64) Sual:Müәssisәnin iqtisadi vәhdәtә malik olması nә demәkdir?
A) maşın¬lar (aqreqatlar) dәsti vә materialener¬¬ji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrki¬bin¬dә nis¬¬¬bә¬tәn sabit mәkan
bağlılığının olması;
B) idarәetmәnin, perspektiv, cari vә operativ plan¬ların, uçot vә hesabatın vahid sisteminin;
C) müәs¬sisә¬nin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinә xidmәt göstәrmәk ba¬xı¬mın¬¬dan ümumi olan kö¬mәk¬çi vә xidmәtedici bölmәlәrin
möv¬cud¬¬luğu;

D) vahid nizam¬na¬mә¬nin mövcudluğu;
E) müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin ümu¬miliyi.
65) Sual:Müәssisәnin tәşkilati vәhdәtә malik olması nә demәkdir?
A) maşın¬lar (aqreqatlar) dәsti vә materialener¬¬ji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrki¬bin¬dә nis¬¬¬bә¬tәn sabit mәkan
bağlılığının olması;
B) idarәetmәnin, perspektiv, cari vә operativ plan¬ların, uçot vә hesabatın vahid sisteminin;
C) müәs¬sisә¬nin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinә xidmәt göstәrmәk ba¬xı¬mın¬¬dan ümumi olan kö¬mәk¬çi vә xidmәtedici bölmәlәrin
möv¬cud¬¬luğu;
D) müәssisәnin qarşısında duran iq¬tisadi vә sosial vәzifәlәrin ümu¬miliyi;
E) müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin ümu¬miliyi.
66) Sual:Müәssisәnin istehsaltexniki vәhdәtә malik olması nә demәkdir?
A) maşın¬lar (aqreqatlar) dәsti vә materialener¬¬ji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrki¬bin¬dә nis¬¬¬bә¬tәn sabit mәkan
bağlılığının olması;
B) idarәetmәnin, perspektiv, cari vә operativ plan¬ların, uçot vә hesabatın vahid sisteminin;
C) vahid nizam¬na¬mә¬nin mövcudluğu
D) müәssisәnin qarşısında duran iq¬tisadi vә sosial vәzifәlәrin ümu¬miliyi;
E) müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin ümu¬miliyi.
67) Sual:Asılı müәssisә nәdir?
A) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında üstün iştira¬kına vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә görә onun qәbul et¬di¬yi qәrarları
müәyyәnlәşdirmәk imkanına malik olursa, onda ikin¬ci müәssisә birincinin asılı müәssisәsi hesab edilir;
B) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalının 100 faizinә malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin asılımüәssisәsi hesab edilir;
C) bir müәssisә digәrinin istehsal etdiyi mәhsulların hamısını alırsa, onda birinci müәssisә ikincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir;
D) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 10 faizә malikdirsә, onda ikin¬ci müәssisә birincinin asılı müәssisәsi hesab edilir;
E) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 20 faizdәn çox paya malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin asılı müәssisәsi hesab edilir.
68) Sual:Törәmә müәssisә nәdir?
A) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında üstün iştira¬kına vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә görә onun qәbul et¬di¬yi qәrarları
müәyyәnlәşdirmәk imkanına malik olursa, onda ikin¬ci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir;
B) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalının 49 faizinә malikdirsә vә ya onlar arasında bağlanmış müqavilәyә görә onun istehsal etdiyi mәhsulun

75 faizini alırsa, onda ikinci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir;
C) bir müәssisә digәrinin istehsal etdiyi mәhsulların hamısını alırsa vә bağlanmış müqavilәyә görә onun istehsal etdiyi mәhsulun hamısını yaxın iki
ildә almalıdırısa, onda birinci müәssisә ikincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir;
D) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 10 faizә malikdirsә vә bu iştirak payı müәssisәnin ümumi yığıncağını istәnilәn vaxi çağırmağa
imkan verirsә, onda ikin¬ci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir;
E) bir müәssisә digәrinin nizamnamә kapitalında 25 faizә malikdirsә, onda ikinci müәssisә birincinin törәmә müәssisәsi hesab edilir.
69) Sual:Müәssisәnin hüquqi şәxs kimi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil,
A) müәssisә, iştirakçılarının tәrki¬bin¬dәn asılı ol¬ma¬yaraq, prinsipjә, müddәtsiz mövjud olur
B) müәssisә, müs¬tә¬qil iradәyә malik olur;
C) müәssisә, işti¬rakçılarının mülkiyyәtin¬dәn fәr¬q¬li olan, xüsusilәşmiş mülkiy¬yәtә malik olur;
D) müәssisәnin bağladığı әqdlәrә görә yaranan öhdәlikdә onun rәhbәrinin şәxsi öhdәliklәrinә çevrilir;
E) müәssisә öz öhdәliklәrinә görә müstәqil mәsuliyyәt daşıyır.
70) Sual:Müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әlaqәdar qәrarların qәbul edilmәsindә nәzәrә alınmayan amillәr:
A) müәssisәnin qarşısına qoyulan mәqsәdlәr;
B) müәssisәnin istehsal potensialı;
C) müәssisәnin istehsal gücü;
D) müәssisәnin fәaliyyәt göstәrәmәdiyi sahәdә әsas fondların qurluşu;
E) potensial vә mövcud alıcıların zövqlәrinin dәyişmәsi.
71) Sual:Müәssisәnin xarici mühitini formalaşdıran subyektlәrә aid deyil,
A) dövlәt orqanları;
B) oun mәhsulunun potensial vә mövcud istehlakçıları;
C) onun kadrları;
D) onun tәhcizatçıları;
E) borc verәn qurumlar.
72) Sual:Müәssisәnin istehsal potensialı nәdir?
A) müәssisәyә dövlәtin icazә verdiyi maksimum istehsal imkanı vә istehsal gücü;
B) müәssisә mәhsullarının satıla bilәcәk maksimum hәcmi vә ;

C) müәssisәnin kadrları, istehsal vasitәlәri, informasiya vә maliyyә vәsaitlәrinin mәcmusudur;
D) müәssisәnin illik istehsal hәcmi;
E) bazarın yerli mәhsul tutumu;
73) Sual:Müәssisәnin istehsal quruluşuna aid deyil:
A) istehsal bölmәlәrinin işçilәrinin onların ümumi syaında payları
B) istehsal bölmәlәrinin әsas fondlarının onların ümumi hәcmindә payları
C) istehsal bölmәlәrinin istehsalın ümumi hәcmindә payları
D) müәssisәnin istehsal bölmәlәrindә işlәyәnlәrin sayında ayrıayrı kateqoriyalı işçilәrin payları
E) müәssisәnin mәhsul buraxılışında ayrıayrı istehsal bölmәlәrinin paylarını
74) Sual:әmәyin tәtbiq zonasına nә deyilir?
A) әsas sex;
B) kömәkçi sex;
C) istehsal sahәsi;
D) iş yeri;
E) xidmәtedici sex.
75) Sual:Müәssisәnin Baş Planı dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) müәssisәnin әrazisindә onun bölmәlәrinin yerlәşdirilmәsi planı;
B) müәssisәnin iqtisadi vә sosial inkişafının kompleks planı;
C) müәssisәnin idarәetmә strukuturunun layihәsi;
D) müәssisәnin perspektiv inkişaf planı;
E) müәssisәnin tәşkilat strukturunun tәkimillәşdirilmәsi planı.
76) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal strukturuna daxildir?
A) xidmәtedici tәsәrrüfat, әsas, kömәkçi vә әlalçı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana;
B) әsas, kömәkçi, vә әlaltı sexlәr, xidmәtedici tәsәrrüfat;
C) әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları;
D) xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana;
E) xidmәtedici tәssәrrüfat, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana.

77) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin Baş Planına qoyulan tәlәblәrә aid deyil?
A) istehsal vә anbar binaları mәhsulun hazırlanmasının texnoloji ardıcıllığı üzrә yerlәşdirilmәsi;
B) yükdaşıma mәntәqәlәri arasındakı mәsafә mümkün qәdәr qısa olması;
C) istehsalat, idarәetmә vә anbar binalarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
D) müәssisәnin idarәetmә strukturunun mütәrәqqiliyinin tәmin olunması.
E) istehsalın genişlәndirilmәsinә, yenidәnqurulmasına vә texnika ilә silahlanma sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә şәrait yaratması;
78) Sual:Aşağıdakı sexlәrdәn hansı texnoloji prinsip üzrә qurulmamışdır?
A) dәmirçi sexi;
B) tökmә sexi;
C) mühәrrik sexi;
D) rәnglәmә sexi;
E) mexaniki emal sexi.
79) Sual:Aşağıdakı sexlәrdәn hansı әşya prinsip üzrә qurulmamışdır?
A) ayaqqabı sexi;
B) alәt sexi;
C) mühәrrik sexi;
D) tara sexi;
E) mexaniki emal sexi.
80) Sual:Aşağıdakı sexlәrdәn hansı texnoloji prinsip üzrә qurulmuşdur?
A) mühәrrik sexi;
B) mexaniki emal sexi;
C) ayaqqabı sexi;
D) tara sexi;
E) alәt sexi.
81) Sual:Aşağıdakılardan hansı bәnd müәssisәnin ümumi strukturunu tam şәkildә әhatә edir?
A) xidmәtedici tәsәrrüfat, әsas, kömәkçi vә әlalçı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi

B) әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları;
C) xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana
D) xidmәtedici tәssәrrüfat, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi
E) әsas, kömәkçi, vә әlaltı sexlәr, xidmәtedici tәsәrrüfat;
82) Sual:Müәssisәnin nizamnamәsi nәdir?
A) tәsisçilәrin hüquq vә vәzifәlәrinitәnzimlәyәn hüquqi sәnәddir;
B) müәssisә haqqında ümumi mәlumatın әks olunduğu hüquqi sәnәddir;
C) müәssisәnin fәaliyyәtni vә bu fәaliyyәtin tәşkilini nizamlayan qaydaların mәcmusudur;
D) müәssisәnin fәaliyyәtinin әsas göstәricilәri üzәr mәlumatları әks etdirәn hüquqi sәnәddir;
E) müәssisәnin satış bazarları haqqında mәlumatları әks etdirәn hüquqi sәnәddir.
83) Sual:Müәssisәnin әrazisi hansı zonalara ayrılır?
A) idarәetmә zonası, istirahәt zonası vә tәhcizat zonası;
B) inzibati zona, nәqliyyat şәbәkәlәri zonası vә anbar zonası;
C) madditexniki tәhcizat zonası, istehsalat zonası vә satış zonası;
D) idarәetmә zonası, istehsalat zonası vә istirahәt zonası;
E) idarәetmә zonası, istehsalat zonası vә anbar zonası.
84) Sual:Aşağıdakılardan hansı xidmәtedici tәsәrrüfata aid deyildir?
A) nәqliyyat tәsәrrüfatı;
B) anbar tәsәrrüfatı;
C) alәt tәsәrrüfatı;
D) enerci tәsәrrüfatı;
E) istilikgüc tәsәrrüfatı.
85) Sual:Aşağıdakılardan hansı xidmәtedici tәsәrrüfata aiddir?
A) mexanikiemal sexi;
B) Tәmir tәsәrrüfatı;
C) alәt tәsәrrüfatı;
D) enerji tәsәrrüfatı;

E) tullantıların emalı sexi.
86) Sual:Hansı sex әsas sex deyildir?
A) naxış vurma sexi;
B) hazırlıq sexi;
C) alәt sexi;
D) mexanikiemal sexi;
E) yığma sexi.
87) Sual:Hansı sex әsas sexlәrә aiddir?
A) elektrik tәmir sexi;
B) tәmirmexaniki sex;
C) alәt sexi;
D) mexanikiemal sexi;
E) model sexi
88) Sual:Hansı sex kömәkçi sex deyildir?
A) elektrik tәmir sexi;
B) tәmirmexaniki sex;
C) alәt sexi;
D) mexanikiemal sexi;
E) model sexi.
89) Sual:әşya prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?
A) müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
B) müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
C) sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
D) müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
E) müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların) istehsalına cәmlәşirlәr.
90) Sual:Texnoloji prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?

A) müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
B) müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
C) sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
D) müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
E) müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların) istehsalına cәmlәşirlәr.
91) Sual:Qarışıq prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır?
A) müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
B) müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
C) müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır, bәzilәri mәmulatların (detalların) istehsalına cәmlәşirlәr;
D) müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
E) әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayına әsaslanır.
92) Sual:İstehsalın hәcminin artması müәssisәnin qurluşuna necә tәsir göstәrir?
A) müәssisәnin bölmәlәrin sayı, tәrkibi, ölçüsu vә onlarda çalışan işçilәrin sayı artır;
B) müәssisәdә istehsal edilәn mәhsulun nomenklaturası genişlәnir;
C) istehlak olunan xammal vә materialın növü, çeşidi artır;
D) müәssisәnin istehsal qurluşu sadәlәşir;
E) müәssisәdә idarәetmәnin strukturunda funksional bölmәlәrin ixtisarına şәrait yaranı.
93) Sual:Müәssisәnin quruluşu dedikdә, nә nәzәrdә tutlur?
A) müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәrin tabeçiliyi
B) müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәr arasında kәmiyyәt nisbәti
C) müәssisәnin tәrkibinә daxil olan bölmәlәrin inkişaf sәviyyәsi
D) müәssisәnin tәrkibinә daxil olan tәhcizat bölmәlәrinin sayı
E) müәssisәnin tәrkibinә daxil olan istehsal bölmәlәrindә avadanlıqların sayı
94) Sual:Müәssisәnin vәsailәlәrinә (struktur bölmәlәrinә) aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) sex
B) istehsal sahәsi
C) briqada

D) iş yeri
E) istehsal meydançası
95) Sual:İstehsal etdiklәri xammal vә materialların xarakterinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) orta vә iri müәssisәlәrә
B) istehsal vә xidmәt müәssisәlәrinә
C) axınlı vә fәrdi müәssisәlәrә
D) kütlәvi vә seri¬yalı müәssisәlәrә
E) hasiledici vә emaledici müәssisәlәrә
96) Sual:İstehsalın tәşkili üsuluna görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
B) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
C) әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
D) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
E) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
97) Sual:Mәssisәnin nizamnamәsindә aşağıdakılardan hansı әks olunmur?
A) müәssisәnin fәaliyyәt istiqamәtlәri;
B) müәssisәnin fәaliyyәtinin yenidәn tәşkili mәsәlәlәri;
C) müәssisәnin lәğv edilmәsi mәsәlәlәri
D) müәssisәnin sex vә istehsal sahәlәrinin tәşkili mәsәlәlәri;
E) müәssisәnin ida¬rә¬etmә vә nәzarәt orqanları.
98) Sual:Müәssisәlәrin qarşısında duran әsas vәzifәlәrә aid deyil:
A) әn az xәrjlә daha yüksәk iqtisadi nәtijәlәr әldә etmәk;
B) buraxılajaq mәhsulların keyfiyyәtini yax¬şı¬¬laş¬dırmaq;
C) әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin ar¬tı¬rılmasına nail olmaq;
D) müәssisәnin maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә etmәk;
E) dövlәt büdcәsinә ödәnilәn vergilәrin hәcmini artırmaq.

99) Sual:Müәssisәnin istehsal quruluşu:
A) onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmidir;
B) onun idarәetmә strukturudur;
C) onun kapitalının strukturunu әks etdirir;
D) onun dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu әks etdirir.
E) onun daxili bölmәlәrinin tәrkibi vә nisbәtlәrini әks etdirir;
100) Sual:Hansı sex әlaltı sexdir?
A) naxış vurma sexi;
B) tullantıların emalı sexi;
C) alәt sexi;
D) mexanikiemal sexi;
E) yığma sexi.
101) Sual:Müәssisәnin quruluşunun hansı növü var?
A) ümumi vә xüsusi
B) istehsaldaxili vә istehsaldankәnar
C) ümumi vә istehsal
D) texniki vә texnoloji
E) cari vә hazırlıq
102) Sual:Mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
B) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
C) әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
D) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
E) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
103) Sual:Miqyasına görә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
B) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә

C) әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
D) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
E) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
104) Sual:İl әrzindә işlәmә müddәtlәrinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) fasilәsiz, fasilәli vә mövsümi işlәyәn sәnaye müәssisәlәri
B) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
C) әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
D) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә
E) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә
105) Sual:Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә müәssisәlәr bölünürlәr:
A) kiçik vә orta müәssisәlәrә
B) istehsal vә kommersiya müәssisәlәrinә
C) әl әmәyinә әsaslanan vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
D) istehlak şeylәri vә istehsal vasitәlәri istehsal edәn müәssisәlәrә
E) ixtisaslaşdırılmış vә universal müәssisәlәrә
106) Sual:Müәssisәnin fәaliyyәtindә onun qarşısında duran vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) әn az xәrclә daha yüksәk nәticәlәr әldә etmәk;
B) buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini müntәzәm surәtdә yaxşılaşdırmaq;
C) elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış norma vә normativlәri işlәyib hazırlamaq;
D) istehsalın texnika ilә silahlanma sәviyyәsinin yüksәltmәk;
E) istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanun vә qaydaları tәkmillәşdirmәk.
107) Sual:Müәssisәdә sexlәr hansı prinsiplәr üzrә qurulurlar?
A) texnoloji prinsipi vә әşya prinsipi;
B) fasilәsizlik prinsipi vә mütanasiblik prinsipi;
C) bәrabәrlik prinsipi vә ahәngdarlıq prinsipi;
D) ahәngdarlıq prinsipi vә paralellik prinsipi;
E) düzxәtlilik prinsipi vә bәrabәrlik prinsipi.

108) Sual:İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr bölünürlәr:
A) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә;
B) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә;
C) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәr;
D) kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә;
E) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә.
109) Sual:İstehsalın tәşkili tipinә görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr:
A) kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә;
B) istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә;
C) әl әmәyinә әsaslanan, mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә;
D) kütlәvi, seri¬yalı vә fәrdi müәssisәlәrә;
E) axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә.
110) Sual:Müәssisәnin istehsal quruluşuna aid deyil.
A) istehsal bölmәlәri arasındakı nisbәt
B) istehsal bölmәlәrinin әsas fondlarının dәyәrinin nisbәti
C) istehsal bölmәlәri arasındakı tabeçilik
D) istehsal sahәlәri arasındakı әmәk bölgüsü
E) bölmәlәrin heyyәtlәrinin say nisbәti
111) Sual:Mәhsulun istehsalında iştirak etmәyәn bölmә hansıdır?
A) әsas sex
B) yardımçı sex
C) sosialmәişәt bölmәsi
D) kömәkçi sex
E) xidmәtedici sex
112) Sual:Müәssisәnin quruluşunun formalaşmasına aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?
A) istehsalın hәcmi

B) istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi sәviy¬yә¬si
C) mәhsulun nomenklaturası
D) müәssisәnin nizamnamә fondu
E) mәhsulun konstruktiv quruluşu vә onun hazırlanması tex¬no¬lo¬gi¬yası
113) Sual:Müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili hansı aspektlәrdә hәyata keçirilir?
A) mәkan, zaman vә beynәlxalq aspektlәrdә;
B) mәkan, qarışıq vә funksional aspektlәrdә;
C) universal, zaman vә funksional aspektlәrdә;
D) universal, qarşıq vә funksiona aspektlәrdә;
E) mәkan, zaman vә funksional aspektlәrdә.
114) Sual:Müәssisәnin әlaltı sexlәri nә ilә mәşğul olurlar?
A) әsas sexlәrin istehsal tullantılarından tәkrarәn istifadә edilmәsi mәqsәdilә yaradılır vә onlar müәssisәdә hazırlanan mәhsulların maya dәyәrinin
aşağı salınmasında mühüm rol aynayırlar;
B) bilavasitә mәhsulun hazırlanması ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar hәm әsas vә hәm dә kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün şәrait yaradırlar;
C) bilavasitә mәhsulun hazırlanması ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar, hәm әsas vә hәmdә kömәkçi sexlәrin normal işlәmәlәri üçün bütün zәruri
şәraiti yaradırlar;
D) bilavasitә mәhsul istehsalı ilә mәşğul olmurlar, lakin onlar әsas sexlәrin normal fәaliyyәt göstәricilәri üçün bütün zәruri şәrait yaradırlar;
E) bilavasitә maddi nemәtlәr istehsalı ilә mәşğul olurlar.
115) Sual:Müәssisәnin hansı struktur bölmәsi onun ilk әsas inzibatiistehsal vahididir?
A) istehsal sahәsi
B) iş yeri
C) sex
D) briqada
E) idarәetmә aparatı
116) Sual:Mәhsulun hazırlanmasında maşınqayırmanın aşağıdakı sexlәrindәn hansı әsas sex hesab edilir?
A) tәmir sexi
B) yığma sexi

C) enerji sexi
D) tara sexi
E) alәt sexi
117) Sual:Aşağıdakı amillәrdәn hansı müәssisәnin ahәngdar işlәmәsindә әsas rol oynayır?
A) әmәk haqqının tәşkili;
B) müәssisәnin dispetçer xidmәti
C) maşın vә avadanlıqların modernlәşdirilmәsi;
D) müәssisәnin satış şöbәsi;
E) müәssısәnin social xidmәt bölmәsi.
118) Sual:Qarışıq prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal istehsal şәraitindә geniş tәtbtq edilir?
A) kütlәvi vә iri seriyalı
B) kütlәvi vә orta seriyalı
C) orta vә iri seriyalı
D) fәrdi vә kiçik seriyalı
E) fәrdi vә iri seriyalı
119) Sual:Texnoloji prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal şәraitindә geniş tәtbtq edilir?
A) kütlәvi vә iri seriyalı
B) kütlәvi vә orta seriyalı
C) orta vә iri seriyalı
D) fәrdi vә kiçik seriyalı
E) fәrdi vә iri seriyalı
120) Sual:Dәstәdә detallarnı sayı 10 әdәd, bütün әmәliyyatlarda bir detalın emalına sәrf olunan vaxt 10 dәqiqәdirsә, onda әmәk predmetlәrinin
texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu nәyә bәrabәrdir ?
A) 4 saat;
B) 1 dәqiqә;
C) 10 dәqiqә;
D) 0 dәqiәq;

E) 1 saat 40 dәqiqә.
121) Sual:İstehsal prosesinin sex strukturu:
A) maşınlar (aqreqatlar) dәsti vә materialenerji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrkibindә nisbәtәn sabit mәkan bağlılığının olması
ilә xarakterizә olunur;
B) avadanlıqlar (iş yerlәri) texnoloji proses üzrә yerlәşdirilir vә detallar partiyası istehsal sahәsindә bir iş yerindәn digәrinә ardıcıl verilәrәk emal
olunması ilә xarakterizә olunur;
C) avadanlıqların (iş yerlәrinin) materialların axınına paralel yerlәşdirlmәsinә әsaslanan istehsal sahәlәrinin yaradılması ilә xarakterizә olunur;
D) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi ilә xarakterizә
olunur;
E) aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarakterizә olunur.
122) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu azaldıqda nә baş verir?
A) mәhsul istehsalının hәcmi artır;
B) istehsal әsas fondlarının dәyәri azalır;
C) tәdәvül xәrclәri aşağı düşür;
D) mәhsulun maya dәyәri artır;
E) müәssisәnin öhdәliklәri artır.
123) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğuna hansı iqtisadi amil tәsir göstәrir?
A) texnoloji proseslәrin mürәkkәbliyi;
B) әmәyin texniki silahlanma sәviyyәsi;
C) mәhsul vahidinә sәmәrәli vaxt normalarının hesablanması;
D) xidmәtedici proseslәrin yerinә yetirilmәsi sәviyyәsi;
E) mәhsul satışının sәmәrәli tәşkili.
124) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğuna hansı tәşkilatii amil tәsir göstәrir?
A) texnoloji proseslәrin mürәkkәbliyi;
B) әmәyin texniki silahlanma sәviyyәsi;
C) mәhsul vahidinә sәmәrәli vaxt normalarının hesablanması;
D) xidmәtedici proseslәrin yerinә yetirilmәsi sәviyyәsi;

E) mәhsul satışının sәmәrәli tәşkili.
125) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğuna hansı texnoloji amil tәsir göstәrir?
A) istehsalın gedişatında yaranan fasilәlәrin müddәti;
B) әmәyin texniki silahlanma sәviyyәsi;
C) iş yerlәrinin tәşkili;
D) xidmәtedici proseslәrin yerinә yetirilmәsi sәviyyәsi;
E) mәhsul satışının sәmәrәli tәşkili.
126) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğuna aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?
A) texnoloji proseslәrin mürәkkәbliyi;
B) әmәyin texniki silahlanma sәviyyәsi;
C) iş yerlәrinin tәşkili;
D) istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirmә vә texniki cәhәtdәn silahlanması sәviyyәsini;
E) mәhsul satışının sәmәrәli tәşkili.
127) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn hansı mәqsәdlә istifadә edilmir?
A) müәssisәnin istehsal proqramını müәyyәn edәrkәn;
B) sexin istehsal tapşırıqlarını müәyyәn edәrkәn;
C) bitmәmiş istehsalın hәcmini hesablayarkәn;
D) dövriyyә fondlarının kәmiyyәti planlaşdırılarkәn;
E) müәssisәnin balansı tәrtib edilәrkәn.
128) Sual:Ayrıayrı müәssisәlәrdә istehsal tsiklinin ölçüsü hansı amilin tәsiri nәticәsindә fәrqlәnir?
A) müәssisәnin mәhsulunun qiymәti;
B) müәssisәnin mәhsulunun xarakterindәn;
C) müәssisәnin idaәetmә aparatından;
D) müәssisәnin yerlәşәm yerindәn;
E) müәssisәnin tәşkilatihüquqi formasından.
129) Sual:Universal istehsal proseslәri hansı istehsal tiplәrindә tәtbiq edilir?

A) fәrdi vә kütlәvi;
B) fәrdi vә kiçik seriyalı;
C) fәrdi vә iri seriyalı;
D) kütlәvi vә kiçik seriyalı;
E) kütlәvi vә iri seriyalı.
130) Sual:İxtisaslaşmış istehsal proseslәri hansı istehsal tiplәrindә tәtbiq edilir?
A) fәrdi vә kütlәvi;
B) fәrdi vә kiçik seriyalı;
C) fәrdi vә iri seriyalı;
D) kütlәvi vә kiçik seriyalı;
E) kütlәvi vә iri seriyalı.
131) Sual:İxtisaslaşmış avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir?
A) fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
B) fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
C) fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
D) kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
E) kütlәvi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.
132) Sual:Universal avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir?
A) fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
B) fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
C) fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
D) kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
E) kiçik vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.
133) Sual:İstehsalın tәşkilinin fәrdi üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә edir?
A) әmәk predmetlәrinin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsi üçün әmәliyyatlararası xüsusi nәqliyyatın mövcud olması;
B) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
C) emal olunacaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;

D) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi;
E) ixtisaslaşmış aqreqat vә avadanlıqla yanaşı universal avadanlıqdan da geniş istifadә olunması.
134) Sual:İstehsalın tәşkilinin fәrdi üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә etmir?
A) istehsalı tәkrar olunmayan geniş nomenklatura;
B) yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
C) emal olunacaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
D) irilәşdirilmiş texnologiyaların hazırlanması;
E) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi.
135) Sual:İstehsalın tәşkilinin dәstәli üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә etmir?
A) әmәk predmetlәrinin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsi üçün әmәliyyatlararası xüsusi nәqliyyatın mövcud olması;
B) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
C) emal olunacaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
D) bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi;
E) ixtisaslaşmış aqreqat vә avadanlıqla yanaşı universal avadanlıqdan da geniş istifadә olunması.
136) Sual:İstehsalın tәşkilinin dәstәli üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә edir?
A) istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi;
B) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
C) avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi;
D) istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәcә yüksәk olması;
E) ixtisaslaşmış aqreqat vә avadanlıqla yanaşı universal avadanlıqdan da geniş istifadә olunması.
137) Sual:İstehsalın tәşkilinin axınlı üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә edir?
A) yüksәk ixtisaslı vә nisbәtәn geniş ixtisas profilli kadrlardan istifadә edilmәsi
B) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
C) emal olunacaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
D) bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi;
E) ixtisaslaşmış aqreqat vә avadanlıqla yanaşı universal avadanlıqdan da geniş istifadә olunması.

138) Sual:İstehsalın tәşkilinin axınlı üsulunu aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı xarakterizә etmir?
A) istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi;
B) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
C) avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi;
D) istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәcә yüksәk olması;
E) ixtisaslaşmış aqreqat vә avadanlıqla yanaşı universal avadanlıqdan da geniş istifadә olunması.
139) Sual:İstehsalın tipinin xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) mәhsulun nomenklaturasının genişliyi;
B) buraxılışın müntәzәmliyi;
C) buraxılışın stabilliyi ;
D) buraxılışın hәcmi;
E) mәhsulun keyfiyyәti.
140) Sual:Kimiyәvi vә fiziki istehsal proseslәri zamanı:
A) bir neçә növ xammal vә materialdan bir növ mәhsul istehsalı edilir;
B) bir növ xammal vә materialdan bir neçә növ mәhsul hazırlanır;
C) әmәk predmetinin forma vә ölçüsünün dәyişmәsi mexaniki güc vasitәsilә baş verir;
D) bir növ xammal vә materialdan bir növ mәhsul istehsal edilir;
E) әmәk predmetinin forma vә qurluşundakı dәyişiliklәr istiliyin vә elektrik enercisinin tәsirlәri altında baş verir.
141) Sual:Mexaniki istehsal proseslәri zamanı:
A) bir neçә növ xammal vә materialdan bir növ mәhsul istehsalı edilir;
B) bir növ xammal vә materialdan bir neçә növ mәhsul hazırlanır;
C) әmәk predmetinin forma vә ölçüsünün dәyişmәsi mexaniki güc vasitәsilә baş verir;
D) әmәk predmetinin forma vә qurluşundakı dәyişiliklә kimyәvi reaksiyaların tәsirlәri altında baş verir;
E) әmәk predmetinin forma vә qurluşundakı dәyişiliklәr istiliyin vә elektrik enercisinin tәsirlәri altında baş verir.
142) Sual:Aşağıdakılardan hansı fasilәsiz istehsal proseslәrinә aiddir?
A) dәzgah istehsalı;
B) mebel istehsalı;

C) neft emalı;
D) parça istehsalı;
E) köynәk istehsalı.
143) Sual:Aşağıdakılardan hansı fasilәli istehsal proseslәrinә aiddir?
A) dәzgah istehsalı;
B) çuqun istehsalı;
C) neft emalı;
D) şüşә istehsalı;
E) [yeni cavab]
144) Sual:İstehsalın tipinә görә istehsal proseslәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
B) mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
C) әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
D) fasilәlәi vә fasilәsiz istehsal proseslәri;
E) fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.
145) Sual:Vaxtaşırı tәkrarlanmaq baxımından istehsal proseslәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
B) mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
C) әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
D) fasilәlәi vә fasilәsiz istehsal proseslәri;
E) fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.
146) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmәk predmetlәrinә edilәn tәsirә görә istehsal proseslәrinin növlәrinә aiddir?
A) sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
B) mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
C) әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
D) fasilәlәi vә fasilәsiz istehsal proseslәri;
E) fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.

147) Sual:Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb istehsal proseslәrinin növlәrinә aiddir?
A) sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
B) mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
C) әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
D) fasilәlәi vә fasilәsiz istehsal proseslәri;
E) fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.
148) Sual:Aşağıdakılardan hansı analizә әsaslanan istehsal proseslәrinә aiddir?
A) kәrpic istehsalı;
B) un istehsalı;
C) neft emalı;
D) şüşә istehsalı;
E) gil qablar istehsalı.
149) Sual:Aşağıdakılardan hansı sintezә әsaslanan istehsal proseslәrinә aiddir?
A) kәrpic istehsalı;
B) un istehsalı;
C) neft emalı;
D) şüşә istehsalı;
E) gil qablar istehsalı.
150) Sual:Aşağıdakılardan hansı sadә istehsal proseslәrinә aid deyildir?
A) kәrpic istehsalı;
B) un istehsalı;
C) stәkan istehsalı;
D) şüşә istehsalı;
E) gil qablar istehsalı.
151) Sual:Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb istehsal proseslәrinә aiddir?
A) kәrpic istehsalı;

B) un istehsalı;
C) stәkan istehsalı;
D) şüşә istehsalı;
E) gil qablar istehsalı.
152) Sual:Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb istehsal proseslәrinә aid deyil?
A) kәrpic istehsalı;
B) neft emalı;
C) çuqun istehsalı;
D) şüşә istehsalı;
E) neftkimya mәhsulları istehsalı.
153) Sual:Aşağıdakılardan hansı sadә istehsal proseslәrinә aiddir?
A) kәrpic istehsalı;
B) neft emalı;
C) çuqun istehsalı;
D) şüşә istehsalı;
E) neftkimya mәhsulları istehsalı.
154) Sual:İstehsal tsikli necә müәyyәn olunur?
A) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan (vә ya әmәliyyatdan çıxan) detalların sayı ilә;
B) materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtıın ölçüsü ilә;
C) nәzarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә;
D) xammal vә materialların istehsal prosesinin ilk әmәliyyatına daxil olduğu andan hazır mәhsulun alınmasına qәdәr sәrf olunan tәqvim vaxtının
ölçüsü ilә;
E) bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә.
155) Sual:әmәliyyatların taktı necә müәyyәn olunur?
A) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan (vә ya әmәliyyatdan çıxan) detalların sayı ilә;
B) materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtıın ölçüsü ilә;
C) nәzarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә;

D) tәbii әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә;
E) bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә.
156) Sual:әmәliyyatların tempi necә müәyyәn olunur?
A) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan (vә ya әmәliyyatdan çıxan) detalların sayı ilә;
B) materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtıın ölçüsü ilә;
C) nәzarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtla;
D) tәbii әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtla;
E) bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtla.
157) Sual: әmәl:
A) istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material,
yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
B) müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
C) fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun
yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
D) işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;
E) istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal
komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
158) Sual:Keçid:
A) istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material,
yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
B) müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
C) fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun
yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
D) işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;
E) istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal
komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
159) Sual:Fәnd:
A) istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material,

yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
B) müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
C) fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun
yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
D) işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;
E) istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal
komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
160) Sual:әmәliyyat:
A) istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material,
yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
B) müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin, tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
C) fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun
yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
D) işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;
E) istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal
komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
161) Sual:İstehsal prosesinin tәrkib elementlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) әsas әmәk proseslәr;
B) kömәkçi әmәk proseslәr;
C) xidmәtedici әmәk proseslәr;
D) tәbii proseslәr;
E) idarәetmә proseslәri.
162) Sual:Dövriyyә zadeli nә vaxt yaradılır?
A) bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına nisbәtәn fәrqlәndiyi halda yaradılır;
B) ayrıayrı iş yerlәrindә, istehsal sahәlәri¬ndә istehsalın hәcminin artırılması üçün yaradılır;
C) bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına bәrabәr olduğu halda yaradılır;
D) iş yerlәrinin әvvәlcәdәn nәzәrdә tutul¬ma¬mış boşdayanmalar yarandığı vә zay mәhsulların buraxıldığı tәqdirdә sığortalanmaq üçün yaradılır
E) zadellәrә olan günlük minmum tәlәbatı ödәmәk üçün yaradılır.

163) Sual:Dәstәli istehsalda zadelin hәcmi:
A) zadellәrә günlük maksimum tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
B) zadellәrә günlük maksimum tәlabatla minimum tәlәabat arasındakı fәrqin istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
C) zadellәrә orta günlük tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
D) zadellәrә günlük minmum tәlәbatın istehsal tsiklinin uzunluğuna hasili kimi müәyyәn olunur;
E) zadellәrә günlük minmum tәlәbatın sexlәrin sayına hasili kimi müәyyәn olunur.
164) Sual:Aşağıdakılardan әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) müәyyәn iş yerinә texnoloji proseslәrin tәhkim olunması mәqsәdәuyğunluğunun müәyyәn edilmәsi;
B) texnoloji avadanlığın, alәt vә qurğuların işinin sәmәrәliliyini vә qәnaәtçilliyini tәmin edәn tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması.;
C) istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;
D) müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin tәtbiqi;
E) müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatının yaxşılaşdırılması .
165) Sual:Ahәngdarlıq prinsipi:
A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) müәyyәn miqdar mәhsulun hazır¬lan¬ma¬¬sı üzrә istehsal prosesi vә onu tәşkil edәn ayrıayrı tәrkib his¬sә¬lәrinin eyni vaxtdan bir tәkrar
olunmasına әsaslanır.
166) Sual:Fasilәsizlik prinsipi:
A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
167) Sual:Düzxәtlilik prinsipi:

A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
168) Sual:Mütәnasiblik prinsipi:
A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
169) Sual:Xәtti struktura malik sexlәr:
A) maşınlar (aqreqatlar) dәsti vә materialenerji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir müәssisә tәrkibindә nisbәtәn sabit mәkan bağlılığının olması
ilә xarakterizә olunurlar;
B) avadanlıqlar (iş yerlәri) texnoloji proses üzrә yerlәşdirilir vә detallar partiyası istehsal sahәsindә bir iş yerindәn digәrinә ardıcıl verilәrәk emal
olunması ilә xarakterizә olunurlar;
C) avadanlıqların (iş yerlәrinin) materialların axınına paralel yerlәşdirlmәsinә әsaslanan istehsal sahәlәrinin yaradılması ilә xarakterizә olunurlar;
D) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi ilә xarakterizә
olunurlar;
E) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarakterizә olunurlar.
170) Sual:Texnoloji avadanlıqların (iş yerlәrinin) miqdarından asılı olaraq istehsal sistemilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) xüsusilәşmiş iş yerinә malik birhәlqәli istehsal sistemi;
B) sex strukturlu istehsal sistemi;
C) xәtti strukturlu istehsal sistemi;
D) qarışıq strukturlu istehsal sistemi;
E) zaman strukturlu istehsal sistemi.
171) Sual:İstehsalın tәşkilinin mәkan strukturu:

A) istehsal meydançasında yerlәşdirilmiş texnoloji avadanlıqların miqdarı (iş yerlәrinin sayı) vә onların әhatә olunduqları sahәdә әmәk
predmetlәrinin hәrәkәti istiqamәti üçün nәzәrdә tutulmuş yerlәrlә müәyyәn olunur;
B) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi ilә müәyyәn
olunur;
C) istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material,
yarımfabrikat) üzәrindә ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;
D) fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun
yerinin dәyişdirilmәsi ilә bağlı görülәn işdir;
E) istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal
komponentlәrinin vә avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.
172) Sual:Dәstәdә detallarnı sayı 10 әdәd, bütün әmәliyyatlarda bir detalın emalına sәrf olunan vaxt 10 dәqiqәdirsә, onda әmәk predmetlәrinin
texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu nәyә bәrabәrdir ?
A) 4 saat;
B) 1 dәqiqә;
C) 10 dәqiqә;
D) 0 dәqiәq;
E) 1 saat 40 dәqiqә.
173) Sual:Ayrıayrı müәssisәlәrdә istehsal tsiklinin ölçüsünün fәrqlәnmәsinә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) müәssisәnin mәhsulunun qiymәti;
B) müәssisәnin mәhsulunun xarakteri;
C) texnologiyanın xüsusiyyәti;
D) istehsalın tipi;
E) istehsalın texniki vә tәşkilati sәviyyәsi.
174) Sual: İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir?
A) әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri;
B) sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri;
C) mexaniki vә fizikikimyәvi istehsal proseslәri;
D) dәstәli, fәrdi vә әsas istehsal proseslәri;
E) әsas, kömәkçi vә fәrdi istehsal proseslәri;

175) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsal tsiklinin azaldılmasının әsas istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi;
B) nәqliyyat vә nәzarәt әmәliyyatlarının texnoloci әmәliyyatlarla sәmәrәli şәkildә әlaqәlәndirilmәsi;
C) tәbii proseslәrin süni üsulların kömәyi ilә sürәtlәndirilmәsi;
D) növbәlәrarası fasilәlәrin azaldılması mәqsәdilә müәssisәnin iş reciminin tәkmillәşdirilmәsi;
E) mәhsulun material tutumluğunun azaldılması;
176) Sual:әmәk predmetlәrinin texnoloji prosesә ardıcıl verilmәsi zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu necә hesablanır?
A) dәstәdәki detalların sayının bütün әmәliyyatlarda bir detalın emalına faktiki vaxt sәrfinә hasili kimi;
B) dәstәdәki detalların emalı zamanı tәbii proseslәrә sәrf olunan vaxtın cәmi kimi;
C) dәstәdәki detalların daşınması üçün sәrf onunan vaxtın ölçülmәsi kimi;
D) dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexlәrarası daşınmasına faktiki vaxt sәrfinә hasili kimi;
E) dәstәdәki detalların sayının bir detalın sexdә qalma vaxtına hasili kimi.
177) Sual:әmәk cisminin hansı hәrәkәt formasında istehsal tsikli daha qısa olur?
A) paralel
B) ardıcıl
C) qarışıq
D) paralelqarışıq
E) ardıcılqarışıq
178) Sual:İstehsal tsikli nәdir?
A) xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır mәhsula çevrilmәsinә qәdәr olan vaxt intervalıdır;
B) xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qәdәr olan vaxt intervalıdır;
C) xammalın әsas sexdә olma vaxtıdır;
D) xammalın әsas vә kömәkçi sexdә olma vaxtıdır;
E) xammalın әsas kömәkçi vә xidmәtedici sexlәrdәdә olma vaxtıdır;
179) Sual:İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır?
A) fәrdi, seryalı, kütlәvi;

B) fәrdi, dәstәli, axınlı;
C) fәrdi, dәstәli, kütlәvi;
D) fәrdi, kütlәvi, axınlı;
E) dәstәli, kütlәvi, seryalı.
180) Sual:İstehsal proseslәri tәşkili üsuluna görә necә qruplaşdırılır?
A) dәstәli, seryalı, axınlı;
B) fәrdi, dәstәli, axınlı;
C) dәstәli, fәrdi, kütlәvi;
D) kütlәvi, fәrdi, axınlı;
E) kütlәvi, fәrdi, seryalı;
181) Sual:әmәliyyatın tempi:
A) vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detallara sәrf olunan әmәhin kәmiyyәtini әks etdirir;
B) vaxt vahidi әrzindә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir;
C) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir;
D) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir;
E) ma¬te¬ria¬lın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir.
182) Sual:әmәliyyatın taktı:
A) vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan detalların sayını әks etdirir;
B) ma¬te¬ria¬lın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtı özündә әks etdirir;
C) әmәliyyata daxil olan ma¬te¬ria¬lların sayını özündә әks etdirir;
D) әmәliyyatda iştirak edәn işçilәrin sayını әks etdirir;
E) müәssisәdә bir gündә istehsal edilmiş detalların sayını әks etdirir.
183) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipindә dövrlәr üzrә bәrabәr, yaxud artan ölçüdә mәhsul buraxılışını nәzәrdә tutur?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Ahәngdarlıq prinsipi;

E) Fasilәsizlik prinsipi;
184) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipindә müәssisәnin sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri üzrә mәhsul buraxılışının uyğunlaşmasını nәzәrdә
tutur?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Ahәngdarlıq prinsipi;
E) Fasilәsizlik prinsipi;
185) Sual:Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil?
A) fasilәsizlik prinsipi;
B) mütanasiblik prinsipi;
C) bәrabәrlik prinsipi;
D) ahәngdarlıq prinsipi;
E) paralellik prinsipi;
186) Sual:İstehsalat sahәlәri vә iş yerlәri hansı prinsiplәr әsasında yaradılır?
A) mütәnasiblik vә düzxәtlilik prinsiplәri üzrә;
B) әşya vә düzxәtlilik prinsiplәri üzrә;
C) mütәnasiblik vә texnoloji prinsiplәr üzrә;
D) mütәnasiblik vә qarışıq prinsiplәr üzrә;
E) әşya vә texnoloji prinsiplәr üzrә.
187) Sual:Paralellik prinsipi:
A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.

188) Sual:İxtisaslaşma prinsipi:
A) müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
B) müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
C) müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
D) xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
E) әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.
189) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn hansı halda istifadә edilmir?
A) mәhsulun vә onun hissәlәrinin istehsal müddәti hesablanmasında;
B) operativistehsal planlarının tәrtibindә;
C) bitmәmiş istehsalın hәcminin hesablanmasında;
D) dövriyyә fondlarının kә¬miy¬yәtinin planlaşdırılmasında;
E) idarәetmә aparatının strukturunu planlaşdırarkәn.
190) Sual:İstehsal tsiklinә aşağıdakılardan hansı amil tәsir göstәrmir?
A) istehsalın vә әmәyin tәşkili;
B) istehsalın ixtisaslaşdırılması;
C) istehsalın mexniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması;
D) satış şöbәsinin tәşkili;
E) müәssisәnin iş rejimi.
191) Sual:İstehsal tsiklinin qısaldılması tәsir göstәrmir?
A) müәssisәnin mәhsul buraxılışı imkanlarının artmasına;
B) fondveriminin vә әmәk mәhsullarının yüksәldilmәsinә;
C) әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә;
D) müәssisәnin investisiya qoyuluşlarının hәcminin artmasına;
E) dövriyyә vasitәlәrinә olan tәlәbatın azalmasına.
192) Sual:Müәssisәdә iş yerlәrinә bu vә ya digәr istehsal әmәliyyatlarının, texnoloji proseslәrin tәhkim olunması mәqsәdәuyğunluğunun müәyyәn
edilmәsi tәdbirlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) iş yerinin ixtisaslaşdırılması dәrәcәsinin artırılması;

B) istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;;
C) sәmәrәli soyutma qızdırma vә yığma rejiminin tәtbiqi;
D) emal edilәn hissәlәri avtomatik yüklәyәn vә boşaldan qurğuların tәtbiqi;
E) müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin tәtbiqi.
193) Sual:Aparatlaşdırılmış proseslәr:
A) mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
B) icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
C) mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
D) fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә
әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
E) xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә
yerinә yetirilәn proseslәrdir.
194) Sual:Maşınlı proseslәr:
A) mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
B) icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
C) mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
D) fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә
әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
E) xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә
yerinә yetirilәn proseslәrdir.
195) Sual:Maşınәl proseslәri
A) mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
B) icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
C) mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir
D) fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә
әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
E) xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә
yerinә yetirilәn proseslәrdir.

196) Sual:Avtomatlaşdırılmış proseslәr:
A) mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
B) icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
C) mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
D) fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә
әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
E) xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә
yerinә yetirilәn proseslәrdir.
197) Sual:әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr:
A) mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
B) icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
C) mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
D) fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә
әmәliyyatların tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
E) xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә
yerinә yetirilәn proseslәrdir
198) Sual: Vaxta görә әmәliyyatlarınyerinә yetirilmәsinin tәşkili formaları hansılardır? (Sürәt 07.10.2015 11:14:50)
A) ardıcıl, birqәrarlı vә qarşıq formaları
B) ahәngdar, paralel vә qarşıq formaları
C) ardıcıl, paralel vә fasilәsiz formaları
D) ardıcıl, fәrdi vә qarşıq formaları
E) ardıcıl, paralel vә qarşıq formaları
199) Sual:Mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal prosesi: (Sürәt 07.10.2015 11:14:20)
A) fәrdi, dәstәli vә axınlı istehsal proseslәrinә ayrılır
B) fәrdi, kütlәvi vә seriyalı istehsal proseslәrinә ayrılır
C) әsas, kömәkçi vә xidmәtediji istehsal proseslәrinә ayrılır
D) әmәk, tәbii vә fәrdi istehsal proseslәrinә ayrılır
E) normal, cari vә perspektiv istehsal proseslәrinә ayrılır

200) Sual: İstehsal tsikli nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:14:07)
A) xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır mәhsula çevrilmәsinә qәdәr olan vaxt intervalıdır
B) xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qәdәr olan vaxt intervalıdır
C) xammalın әsas sexdә olma vaxtıdır
D) xammalın әsas vә kömәkçi sexdә olma vaxtıdır
E) xammalın әsas kömәkçi vә xidmәtedici sexlәrdәdә olma vaxtıdır
201) Sual:İstehsal tsiklinin uzunluğu göstәricisindәn: (Sürәt 07.10.2015 11:15:36)
A) müәssisәnin istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtini qiymtәlәndirәrkәn istifadә olunur
B) bitmәmiş istehsalın hәcmini hesablayarkәn istifadә olunur
C) mәhsulun maliyyә vәziyyәtini qiymtlәndirәrkәn istifadә olunur
D) kollektivin sosial inkişafını planlaşdırarkәn istifadә edilir
E) satış kanallarını müәyyәn etmәk üçün istifadә edilir
202) Sual: Müәssisә miqyasında istehsalın tәşkili hansı aspektlәrdә hәyata keçirilir? (Sürәt 07.10.2015 11:15:18)
A) mәkan, zaman vә beynәlxalq aspektlәrdә
B) mәkan, qarışıq vә funksional aspektlәrdә
C) universal, zaman vә funksional aspektlәrdә
D) universal, qarşıq vә funksional aspektlәrdә
E) mәkan, zaman vә funksional aspektlәrdә
203) Sual: Müәssisәdә istehsalın tәşkili әhatә edir? (Sürәt 07.10.2015 11:14:45)
A) iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin artırılmasına yönәldilmiş texnikitәşkilati tәdbirlәr kompleksini әhatә edir
B) iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin zaman vә mәkan baxımından düzgün әlaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş texnikitәşkilati
tәdbirlәr kompleksini әhatә edir
C) iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrini ilә müәssisәnin sәmәrәli tәminatına yönәldilmiş tәşkilati tәdbirlәr kompleksini әhatә edir
D) iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin zaman baxımından keyfiyyәtlәrinin artırılmasına yönәldilmiş texnikitәşkilati tәdbirlәr
kompleksini әhatә edir
E) iş qüv¬vәsi, әmәk predmetlәri vә әmәk vasitәlәrinin әrazi baxımından düzgün yerlәşdirilmәsinә yönәldilmiş texnikitәşkilati tәdbirlәr kompleksini
әhatә edir

204) Sual: İstehsalın tipi müәyyәn olunur: (Sürәt 07.10.2015 11:14:38)
A) mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın texniki, tәşkilati vә iqtisadi
xüsusiyyәtlәri ilә
B) mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji vә iqtisadi
xüsusiyyәtlәri ilә
C) mәhsulun nomenklaturasının genişliyi, buraxılışın müntәzәmliyi, stabilliyi vә hәcmi ilә şәrtlәnәn istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki
vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә
D) istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki, kimyәvi vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә
E) istehsalın texniki, tәşkilati, texnoloji, mexaniki, fiziki vә iqtisadi xüsusiyyәtlәri ilә;
205) Sual: İstehsal proseslәri tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır? (Sürәt 07.10.2015 11:14:25)
A) fәrdi, seryalı, kütlәvi
B) fәrdi, dәstәli, axınlı
C) fәrdi, dәstәli, kütlәvi
D) fәrdi, kütlәvi, axınlı
E) dәstәli, kütlәvi, seryalı
206) Sual:İstehsal prosesinә nә daxil deyil? (Sürәt 07.10.2015 11:14:14)
A) әsas әmәk prosesi
B) kömәkçi әmәk prosesi
C) xidmәtedici әmәk prosesi
D) tәdavül prosesi
E) tә¬bii proseslәr
207) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana qәdәr onların әn qısa
yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Fasilәsizlik prinsipi;

E) İxtisaslaşma prinsipi.
208) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin eyni zaman
kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Fasilәsizlik prinsipi;
E) İxtisaslaşma prinsipi.
209) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Fasilәsizlik prinsipi;
E) İxtisaslaşma prinsipi.
210) Sual:İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin ayrıayırı bölmәlәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә
onların kooperasiyasını nәzәrdә tutur?
A) Düzxәttilik prinsipi;
B) Mütanasiblik prinsipi;
C) Paralellik prinsipi;
D) Ahәngdarlıq prinsipi;
E) İxtisaslaşma prinsipi.
211) Sual:İstehsal prosesi ibarәtdir:
A) әmәk vә tәbii proseslәrdәn;
B) nәqliyyat vә madditәminat proseslәrindәn;
C) әmәk vә idarәetmә proseslәrindәn;
D) tәnzimlәmә vә koordinasiya proseslәrindәn;
E) istehsal vә satış proseslәrindәn;

212) Sual:İstehsal tsiklinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
A) texnoloji әmәliyyatlarının ye¬ri¬nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
B) tә¬bii әmәliyyatlarının ye¬ri¬nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtdır;
C) nәzarәt әmәliyyatlarının ye¬ri¬nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
D) nәqletmә әmәliyyatlarının ye¬ri¬nә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
E) satış әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt.
213) Sual:Bunlardan hansı müәssisәdә әmәk proseslәrinә aid olunmur?
A) әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
B) tәbii proseslәr;
C) әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr;
D) maşınәl proseslәri;
E) maşınlı proseslәr;
214) Sual:Müәssisәdә aşağıdakılardan hansı әmәk proseslәrinә aid deyil?
A) әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
B) әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr;
C) maşınәl proseslәri;
D) maşınlı proseslәr;
E) rәnglәnmiş maşınların boyasının quruması prosesi.
215) Sual:Tәhkimetmә әmsalı necә hesablanır?
A) iş yerlәrinin texnoloji әmәliyyatların sayına nisbәti kimi;
B) ahәngdarlıq göstәricisinin birqәrarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;
C) birqәrarlıq göstәricisinin ahәngdarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;
D) qurulmuş avadanlıqların işçilәrin sayına nisbәti kimi;
E) vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan texnoloci әmәliyyatların iş yerlәrinin sayına nisbәti kimi.
216) Sual:Tәhkimetmә әmsalı nәdir?
A) İsteh¬sa¬lın tipini xarakterizә edәn göstәrijidir;

B) İsteh¬sa¬lın tәşkili üsulunu xarakterizә edәn göstәrijidir;
C) İsteh¬sa¬lın ahәngdarlığını xarakterizә edәn göstәrijidir;
D) İsteh¬sa¬lın birqәrarlığını xarakterizә edәn göstәrijidir;
E) İsteh¬sa¬lın operativliyini xarakterizә edәn göstәrijidir;
217) Sual:Kiçik seriyalı istehsallar üçün tәhkimetmә әmsalı neçәyә bәrabәrdir?
A) 1015;
B) 16 20;
C) 1 – 10;
D) 21 – 40;
E) 11 – 20;
218) Sual:Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?
A) hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidi üzrә material mәsrәfi normasına vurulur;
B) hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә vurulur;
C) hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sına
nisbәti kimi;
D) hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә nisbәti kimi;
E) hissәnin (detalın) hәr vahidi üzrә material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sı hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminә nisbәti kimi.
219) Sual:Mәmulat üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?
A) mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sına nisbәti kimi;
B) mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sının hәmin mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminә nisbәti kimi;
C) mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu göstәricisinә vurulur;
D) mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin mәmulat vahidinin material tutumluğu göstәricisinә nisbәti kimi;
E) mәmulatın istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin mәmulat vahidi üzrә material mәs¬rәfi nor¬ma¬¬sına vurulur¬.
220) Sual:Müәssisәdә materiala tәlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadә edilmir?
A) mәmulat üzrә hesablama metodu;
B) materialtutumluğa görә hesablama metodu;
C) nümunәvi tәmsilçiyә (tipik nümayәndәyә) görә hesablama metodu;

D) hissә (detal) üzrә hesablama metodu;
E) oxşarlığa görә hesablama metodu (analoci metod);
221) Sual:Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı texniki vaxt normasına aid deyil?
A) әsas vaxt;
B) iş yerinә xidmәt vaxtı;
C) mәnzuniyyәt vaxtı;
D) kömәkçi vaxt;
E) hazırlıqtamamlama vaxtı.
222) Sual:Aşağıdakılardan hansı vaxt normasına aid deyil?
A) әsas vaxt
B) istirahәt vaxtı
C) növbәlәrarası vaxt
D) kömәkçi vaxt
E) hazırlıq –tamamlama vaxtı
223) Sual:Vaxt norması nәdir?
A) vaxt vahidindә müvafiq ixtisaslı bir fәhlәnin (icraçının), yaxud bir neçә icraçının müәyyәn şәraitdә istehsal etmәli olduğu mәhsulun (işin)
miqdarıdır;
B) mәhsul (iş) vahidi istehsalın sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış, nizama salınmış hәcmi;
C) növbә әrzindә bir aqretata xidmәt etmәk üçün laızm olan fәhlәlәrin maksimum sayı vә yaxud müәyyәn tәşkilatitexniki şәraitdә bir işçinin xidmәt
etdiyi mexanizmlәri, cihazların vә digәr avadanlıqların miqdarıdır.;
D) verilәn işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün işә çıxan fәhlәlәrin zәruri miqdarının müәyyәn edilmәsidir;
E) әsas işin yerinә yetirilmәsindә fәhlәnin kömәkçi xarakter daşıyan işlәrә sәrf etdiyi vaxta deyilir;
224) Sual:Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili zamanı hansı norma növündәn istifadә edilmir?
A) vaxt norması;
B) hasilat norması;
C) xidmәt norması;
D) mәhsuldarlıq norması;

E) say normaları;
225) Sual:İş yerinә xidmәt vaxtı norması nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:07:08)
A) müәyyәn müddәt әrzindә bri¬qa¬da tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan zәruri çeşid vә hәjmdә iş¬lәrin plan ölçüsüdür
B) rәhbәrә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
C) mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәjm¬dә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının plan ölçüsüdür
D) fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür
E) müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan ölçüsüdür
226) Sual:İki mәh¬sulgöndәrmә arasın¬dakı vaxt intervalında müәssisәnin normal işi¬ni tә¬min etmәk üçün hansı növ ehtiyat yaradılır?
A) sığorta ehtiyatı
B) cari ehtiyat
C) hazırlıq ehtiyatı
D) mövsümü ehtiyat
E) müәssisәdaxili ehtiyat
227) Sual:Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?
A) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminin materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün
hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi;
B) materialdan orta günlük mәsrәf norması istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә vurulur¬;
C) materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬ dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına
vurulur;
D) materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn
vaxt¬a nisbәti kimi;
E) materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn
vaxt¬a vurulur¬;
228) Sual:Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?
A) orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına nisbәti kimi;
B) orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına vurulur¬;
C) iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;

D) orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramına vurulur¬;
E) iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı istehsal proqramına vurulur¬;
229) Sual:Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır?
A) müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vax¬taşırlığında kәnarlaş¬ma¬lar baş verәn zaman istehsalın
fasi¬lә¬siz¬liyini tәmin etmәk mәqsәdilә;
B) gәlәcәkdә ¬ xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә;
C) istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar;
D) xammal vә materialın isteh¬sa¬lı vә ya tә¬darükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar;
E) iki mәh¬sul¬gön¬dәr¬mә (alma) ara¬sındakı vaxt inter¬valında müәssisәnin ahәngdar iş¬lәmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә.
230) Sual:İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanma¬sında hansı göstәricilәrdәn daha çox istifadә olunur?
A) әmәk mәhsuldarlığı vә qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfelindәn;
B) fondverimi vә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtindәn;
C) işçilәrin sayı vә vaxt fondundan;
D) dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı vә materialın mәsrәf normasından;
E) qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfeli vә materialın mәsrәf normasından.
231) Sual:Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir?
A) dәstlәşdirici mәmulatlar, texnoloji tullantılar vә itkilәr, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr
B) xammal vә yanacaq, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar, xalis (faydalı) mәsrәf
C) xammal, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf
D) tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf, texnoloji tullantılar vә itkilәr
E) xalis (faydalı) mәsrәf, xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar
232) Sual:Tranzit norması nәdir?
A) istehsalçı müәssisәdәn bir sifarişlә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir;
B) istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә gön¬dәr¬mәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin maksimum miq¬da¬rıdır;
C) istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun minimum hәcmidir;
D) istehsalçı müәssisәdәn bir il әrzindә bir isteh¬lak¬çıya göndәrilәcәk mәhsulun maksimum hәcmidir;
E) istehlakçının istehsalçıya bir dәfәyә gön¬dәr¬mәk üçün öhdәsinә götürdüyü material hәcminin minimum miq¬da¬rıdır.

233) Sual:Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir?
A) texnoloji tullantılar
B) texnoloji itkilәr
C) xalis mәsrәf
D) tәchizat itkilәri
E) texnikitәşkilati itkilәr
234) Sual:Nümunәvi tәmsilçiyә görә hesablama me¬to¬du ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?
A) qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi normasına nisbәti
kimi;
B) qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcmi yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrni
nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsala vurulur;
C) mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini oxşar mәmulatın (hissәnin)
material mәs¬rәfi nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәndirici cәhәtlәrini nәzәrә almaq üçün istifadә edilәn düzәldici әmsalının
hasilinә vurulur;
D) nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi ¬norması qrupa daxil olan mәhsullar üzrә isteh¬sal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsalın hәcminә
vurulur;
E) nümunәvi tәmsilçinin material mәsrfi ¬norması yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici sә¬hәt¬lә¬¬ri¬¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә
edi¬lәn düzәldici әm¬sala vurulur.
235) Sual:Oxşarlığa görә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır?
A) mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun oxşar mәhsuldan
fәrqlәn¬dirici cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici әm¬sala vurulur;
B) oxşar mәmulatın (hissәnin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi onun material mәs¬rәfi nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar
mәhsuldan fәrqlәn¬dirici cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici әm¬salın hasilinә vurulur;
C) mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin)
material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;
D) mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş istehsal hәcmini oxşar mәmulatın (hissәnin)
material mәs¬rәfi nor¬ma¬sı ilә yeni mәhsulun oxşar mәhsuldan fәrqlәn¬dirici cә¬hәt¬¬lә¬¬ri¬¬ni nәzәrә almaq üçün isti¬fa¬dә edi¬lәn düzәldici
әm¬salının hasilinә vurulur¬;
E) mәsrәf norması hәlәlik olmayan mәmulatın (his¬sә¬nin) hәcmi oxşar mәmulatın (hissәnin) material mәsrәfi normasına vurulur.

236) Sual:Kadr axıcılığının motiv¬lәrinә aid deyil: (Sürәt 07.10.2015 11:05:47)
A) әmәk şәraitinin әlverişsiz vә әmәk haqqının sәviyyәsinin aşağı olması
B) ixtisasın artırılması im¬kanlarının yoxluğu
C) xidmәti vәzifә üzrә inkişaf im¬kanlarının yoxluğu
D) istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәldilmәsi
E) işin möv¬süm¬lü olması
237) Sual:әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Sürәt 07.10.2015 11:05:33)
A) elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
B) istehsalın idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi
C) işçilәr üçün әlve¬riş¬li maliyyә vә di¬gәr iqtisadi stimulların yaradılması
D) istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisas¬laş¬ma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
E) ye¬ni texnoloci proses¬lә¬rin iş¬lәn¬mәsi vә tәtbiqi
238) Sual:әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır? (Sürәt 07.10.2015 11:05:29)
A) fәrdi әmәk müqavilәsinin şәrtlәri
B) әmәk bazarının konyukturası
C) dövlәtin sosial siyasәti
D) müәssisәnin yaşayış yerinә yaxınlığı
E) işin xarakteri
239) Sual:әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyәn amil hansıdır?
A) fәrdi әmәk müqavilәsinin şәrtlәri;
B) әmәk bazarının konyunkturası;
C) dövlәtin sosial siyasәti;
D) müәssisәnin yaşayış yerinә yaxınlığı;
E) işin xarakteri;
240) Sual:Müәssisә miqyasında әmәk kollektivinin sosial inkişafının planlaşdırılması obyektlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) rәhbәr kadrların xidmәti vәzifә üzrә hәrәkәtin idarә olunması;
B) әmәk kollektivinin iş şәraiti

C) müәssisәnin qurluşunun tәkmillәşdirilmәsi;
D) istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk;
E) iş maşınlarından intensiv istifadә.
241) Sual:Müәssisәdә әmәk şәraitinin tәmin edilmәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) işçilәrin icra etdiklәri işin mәzmunu vә xarakteri baxımından razı olmalarının tәmin olunması;
B) iş yerindә әmәk şәraitinin sanitar normalarına müvafiq olması;
C) işçilәrin tәşkilatitexniki tәminatının yüksәk olması;
D) kollektivdә әlverişli sosialpsixolji mühitin yaradılması;
E) kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanmasını tәmin etmәk.
242) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı әmәk kollektivlәrinin sosial problemlәrin hәllindә rolu baxımından düzgün deyil?
A) hәr bir müәssisәdә әmәk münasibәtlәri sosial proseslәrin başlanğıcını, әsasını tәşkil edir;
B) әmәk koolektivlәri cәmiyyәtin tәşkilindә xüsusi yerә malikdirlәr;
C) әmәk kollektivi hәr bir işçinin yaradıcı potensialını hәyata keçirdiyi bir yerdir;
D) әmәk kollektivlәri müәssisәnin tәsis edilmәsindә әsas rol oynayır;
E) әmәk kollektivlәrindә işçinini hәyat tәrzi formalaşır.
243) Sual:әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir: (Sürәt 05.10.2015 14:22:41)
A) әmәyin ödәnilmәsi qaydası vә әmәk şәratinә qoyulan tәlәblәr
B) tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi
C) iş yerlәrinin tәşkilinә qoyulan tәlәblәr, işçilәrin ixtisasına qoyulan tәlәblәr, işçinin әmәk haqqı
D) tarif cәdvәli, tarif dәrәcәsi, tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı
E) işçilәrin mükafatlandırması sistemi, әmәk haqqının minmum sәviyyәsi
244) Sual:әmәk haqqı nәdir? (Sürәt 05.10.2015 14:22:36)
A) iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir
B) vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait
C) işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait
D) işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait
E) müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar

245) Sual:Müәssisәdә kollektivin sosial inkişafının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) әmәk kol¬lek¬tivi arasında iş bölgüsünü optimallaşdırmaq;
B) kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanmasını tәmin etmәk;
C) istehsala daha mәhsuldar avadanlıqları tәtbiq etmәk;
D) istehsal şәraitini yaxşılaş¬dır¬maq¬;
E) istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk.
246) Sual:Müәssisәdә kollektivin sosial inkişafının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) әmәk kol¬lek¬tivinin hәyat şәraitini yüksәltmәk;
B) tәhlükәsiz iş şәraitini yaratmaq;
C) sosial әdalәt prinsipini hәyata keçirmәk;
D) istehsal şәraitini yaxşılaş¬dır¬maq¬;
E) istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk.
247) Sual:Müәssisәnin әmәk kollektivinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
A) istehsal sahәsinin әmәk kollektivi;
B) sexin әmәk kollektivi;
C) müәssisәnin tәsisçilәri;
D) mühәndistexniki işçilәr;
E) fәhlәlәr.
248) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә işçilәrin iş qabiliyyәtinin artmasına müәsbәt tәsir göstәrir?
A) növbәdaxili reqlamentlәşdirilmiş istirahәtin tәtbiqi;
B) bazarda tәlәbin artması;
C) istehsal edilәn mәhsulların qiymәtinin artması;
D) müәssisәnini qurluşunun dәyişdirilmәsi;
E) növbәdaxili boşdayanmaların artması.
249) Sual:Müәssisәdә iş şәraitini yaxşıdaşdırmaq üçün hansı amil nәzәrә alınmır?
A) düzgün işıqlandırma;

B) normal temperatur;
C) istehsalat mühi¬tinin or¬qa¬nizmә tәsiri;
D) işçilәrin ixtisas sәviyyәsi;
E) sәsin sәviyyәsi.
250) Sual:Müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması әmәk şәraitini formalaşdıran hansı qrup amillәrә aiddir?
A) estetik;
B) sanitar;
C) gigenik;
D) psixoloji;
E) fizioloji.
251) Sual:Müәssisәdә әmәyin estetik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) binaların rәng tәtrtibatı;
B) sәsküyün sәviyyәsi;
C) iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı;
D) müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması;
E) xüsusi paltar dәsti ilә tәminat.
252) Sual:Müәssisәdә әmәyin psixofizioloji şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) havanın tozlu olması;
B) sәsküyün sәviyyәsi;
C) ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi;
D) işıqlandırma sәviyyәsi;
E) әsәbiemosional gәrginlik.
253) Sual:Müәssisәdә әmәyin sanitargigenik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı;
B) analizator funksiyalarının gәrginliyi;
C) işçinin fiziki yüklәnmә sәviyyәsi;
D) işıqlandırma sәviyyәsi;

E) әsәbiemosional gәrginlik.
254) Sual:Müәssisәdә әmәyin estetik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) havanın tozlu olması;
B) sәsküyün sәviyyәsi;
C) ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi;
D) müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması;
E) әsәbiemosional gәrginlik.
255) Sual:Müәssisәdә әmәyin psixofizioloji şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı;
B) analizator funksiyalarının gәrginliyi;
C) işçinin fiziki yüklәnmә sәviyyәsi;
D) iş tempi;
E) әsәbiemosional gәrginlik
256) Sual:әmәk kollektivinin sosial inkişafını idarә edәrkәn hansı amil nәzәrә alınır?
A) fondverimi;
B) psixoloji;
C) avadanlıqların amortizasiyası;
D) tgmirәyararlılıq;
E) unifikasiya.
257) Sual:Müәssisә miqyasında әmәk kollektivinin sosial inkişafının planlaşdırılması obyektlәri aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) әmәk kollektivinin sosial vә peşә qurluşu;
B) işçilәrin mәdәnitexniki inkişaf sәviyyәsi;
C) әmәk kollektivinin iş şәraiti;
D) işçilәrin maddi tәminatı;
E) iş maşınlarından intensiv istifadә.
258) Sual:Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

A) buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini mütәmadi olaraq yax¬şı¬¬laş¬dırmaq;
B) әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin ar¬tı¬rılmasına nail olmaq;
C) istehlakçıların sifarişlәrinin vaxtında vә tәlәb olunan key¬fiy¬yәtdә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk;
D) elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normativ vә normaları işlәyib ha¬¬zırlamaq;
E) әmәk kollektivinin iş şәraitini yaxşılaşdırmaq üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq.
259) Sual:Müәssisәdә әmәyin sanitargigenik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) havanın tozlu olması;
B) sәsküyün sәviyyәsi;
C) ultrabәnәvşәyi şüalanmanın sәviyyәsi;
D) işıqlandırma sәviyyәsi;
E) әsәbiemosional gәrginlik.
260) Sual:әmәk haqqı nәdir?
A) iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir;
B) vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait;
C) işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
D) işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait;
E) müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar;
261) Sual:әmәk kollektivinin sosial inkişafını idarә edәrkәn hansı amil nәzәrә alınmır?
A) psixoloji;
B) estetik;
C) sanitariyagigenik;
D) sosioloji;
E) unifikasiya.
262) Sual:Aşağıdakı hansı müәssisәdә sosial xidmәtin qarşısında vәzifәlәrә aid deyil?
A) Aşağıdakı hansı müәssisәdә sosial xidmәtin qarşısında vәzifәlәrә aid deyil?
B) müәssisәdә әmәyin fondla silahlılıjının yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi;
C) sosial şәraitin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

D) ) yönümlü tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә әmәk kollektivlәrinin geniş iştirak etmәsini tәmin etmәk
E) sosial yönümlü tәdbirlәrin yüksәk sәmәrә verilmәsinә nail olunmasını tәmin etmәk.
263) Sual:Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) sosial yönümlü mәlumatların toplanmasında iştirak edәn işçilәrәtәdqiqatçılara metodik rәhbәrlik vә kömәk etmәk;
B) müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablamaq;
C) әmәk kollektivinin sosial inkişafı üzrә planın işlәnib hazırlanmasında iştirak edәn bütün qrup vә büroların fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәk;
D) sosial mәsәlәrlә әlaqәdar işlәrә operativ nәzarәt etmәk;
E) kollektivinin sosial inkişafı üzrә planı işlәyib hazırlamaq.
264) Sual:Aşağıdakılardan hansı konstruktor mәrhәlәsinә aid deyildir?
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
E) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
265) Sual:Aşağıdakılardan hansı konstruktor hazırlığının nәticәsinә aid deyildir?
A) çertyojlar
B) kim¬yәvi mәh¬sul¬ların resepti
C) hazır mәhsulların nümunәlәri
D) mәhsulların nomenklaturası
E) materialların spe¬si¬fi¬ka¬si¬yası
266) Sual:Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunmur?
A) mәhsulun adı
B) mәhsulun tәyinatı
C) mәhsulun tәt¬biq sahәsi
D) mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi gös¬¬¬tә¬ri¬cilәri

E) mәhsulun satış bazarları
267) Sual:Mәhsulun hazırlanmasının sәmәrәli variantını seçәrkәn hansı iqtisadi göstәrici әsas hesab edilir?
A) sex maya dәyәri
B) texnoloji maya dәyәri
C) әmәk mәhsuldarlığı
D) әmәk tutumu
E) istehsal maya dәyәri
268) Sual:İstehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn aşağıdakı mәlumatların hansından istifadә edilmir?
A) yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsi üzrә dövlәt tәşkilatlarının vә ya ayrıayrı istehlakçılarının sifarişlәri;
B) plan ilindә istehsalın texniki hazırlığı ilә әlaqәdar olan işlәrin әmәktutumlğu vә hәcmi;
C) elmitәdqiqat tәşkilatlarının inkişaf perspektivlәri;
D) istehsalın texniki cәhәtdәn inkişaf perspektivlәri;
E) elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor tәşkilatlarının, yaxud müәssisәlәrin özlәrinin konstruktor bürolarının, texniki vә texnoloji şöbәlәrinin işlәyib
hazırladıqları tövsiyyәlәr;
269) Sual:Marşrut texnologiyası:
A) istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini, on¬la¬rın yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazır¬lan¬ması şәraitinә
uyğunlaşdırılmasını müәyyәn edir;
B) yeni mәhsul növlәrinin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanmasının ayrıayrı mәrhәlәlәrinin başlanma vә son müddәtlәrini müәyyәn edir;
C) avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬masının layihәlәndirilmәsi;
D) müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәri yerlәşmәsini müәyyәn edir;
E) müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә hәr bir sexdә bu әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә
yetirilmәsini müәy¬yәn edir.
270) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihә¬lәn¬di¬rilmәsinә aiddir?
A) avadanlıqların orta tәmirinin hәyata keçirilmәsinin layi¬hә¬¬lәndirilmәsi;
B) texniki layihәnin hazırlanması;
C) avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬masının layihәlәndirilmәsi;
D) texniki şәrtlәrin hazırlanması;

E) eskiz layihәsinin hazırlanması.
271) Sual:Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?
A) yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunması;
B) marşrut texnologiyasının hazırlan¬ma¬sı;
C) texniki layihәnin hazırlanması;
D) texniki tәklifin hazırlanması;
E) eskiz layihәsinin hazırlanması.
272) Sual:Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?
A) layihә (texniki) tapşırığının hazırlanması;
B) texniki layihәnin hazırlanması;
C) marşrut texnologiyasının hazırlan¬ma¬sı;
D) eskiz layihәsinin hazırlanması;
E) texniki tәklifin hazırlanması.
273) Sual:İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:
A) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
B) yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
C) tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;
D) yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir;
E) istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, on¬la¬rın yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazır¬lan¬ması şәraitinә
uyğunlaşdırılması.
274) Sual:İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:
A) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
B) yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
C) tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;
D) yeni mәhsulun istehsalının madditexniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir;
E) әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması hәyata keçirilir.

275) Sual:İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:
A) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
B) yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
C) tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;
D) әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzәr tәkliflәr hazırlanır;
E) әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdı¬rıl¬ması hәyata keçirilir;
276) Sual:İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:
A) yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
B) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir;
C) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlanır;
D) әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır;
E) әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması hәyata keçirilir;
277) Sual:İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.
A) texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi;
B) elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;
C) texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;
D) elmitәdqiqat mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi;
E) elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi.
278) Sual:Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?
A) texnoloji hazırlıq;
B) mәhsulun bilavasitә istehsalı;
C) elmitәdqiqat işlәrinin aparılması
D) mәhsulların reallaşdırılması
E) texnikanın istismarı
279) Sual:İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:
A) konstruktor hazırlığı vә tәşkilati hazırlıq;
B) xammalın istehsala verilmәsinin hazırlığı vә texnoloji hazırlıq;

C) madditexniki vә texnoloji hazırlıq;
D) konsruktor vә texnoloji hazırlıq;
E) tәşkilati vә madditexniki hazırlıq;
280) Sual:Aşağıdakılardan hansı marşrut texnologiyasında әks olunmur?
A) alәtlәrin seçimi
B) vaxt normalarının hesablanması
C) işin kateqoriyasının müәyyәn olunması
D) uyğun ixtisas sәviyyәli işçilәrin peşәsi
E) mәhsula, onun hazırlanmasına, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan tәlәblәr
281) Sual:Texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin hazırlanması
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinşt hazırlanması
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) xüsusi texnoloji lәvazimatların müәyyәnlәşdirilmәsi vә layi¬hә¬¬lәndirilmәsi
282) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığı planının bölmәsinә aid deyildir?
A) yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsin üzrә elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәri bölmәsi
B) yeni mәhsul növlәrinin tәtbiqi vә köhnәlәrin istehsaldan çıxarılması bölmәsi
C) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi bölmәsi
D) yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılması bölmәsi
E) standartlar, texniki şәrtlәr vә fabrikzavod normativlәri bölmәsi
283) Sual:Yeni mәhsulların bazara çıxarılması mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) bazara çıxma mәrhәlәsi
B) yeni mәhsulun bazar tәrfәindәn sürәtlә qәbul edilmәsi vә mәnfәәtin yüksәk artması mәrhәlәsi
C) yetkintik mәrhәlәsi

D) yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәsi
E) tәnәzzül mәrәhәlәsi
284) Sual:Yeni mәhsulların bazara çıxarılması mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi
B) yeni mәhsulun bazar tәrfәindәn sürәtlә qәbul edilmәsi vә mәnfәәtin yüksәk artması mәrhәlәsi
C) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi mәrhәlәsi
E) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılması
285) Sual:Texniki tәklif:
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
E) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
286) Sual:Eskiz layihәsi:
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
E) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
287) Sual:Texniki layihә:
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
E) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
288) Sual:Texniki şәrtlәr:
A) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
C) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların
әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.
D) mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
E) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur
289) Sual:Marşrut texnologiyasında aşağıdakılardan hansı әks olunmur?
A) müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
B) әsas әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
C) alәtlәrin seçimi
D) vaxt normalarının hesab¬lan¬ması
E) istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr
290) Sual:Texnoloji xәritәlәrdә aşağıdakılardan hansı әks olunur?
A) müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
B) әsas әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
C) әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr
D) vaxt normalarının hesab¬lan¬ması
E) istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr
291) Sual:әmәliyyat texnologiyasında aşağıdakılardan hansı әks olunur?
A) müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı

B) әsas әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
C) vaxt normalarının hesab¬lan¬ması
D) әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr
E) istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәr
292) Sual:Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn birbaşa üsul:
A) daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә
edilir
B) statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәr hazırlandıqda
istifadә edilir
C) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir
D) yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir
E) yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb edir
293) Sual:Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn analoji üsul:
A) daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә
edilir
B) statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәr hazırlandıqda
istifadә edilir
C) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir
D) yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir
E) yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb edir
294) Sual:Müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığını planlaşdırarkәn istifadә edilәn tәdqiqat üsulu:
A) daima tәkrarlanan işlәrdә (әmәliyyatlarda, proseslәrdә) әmәk vә maddienerji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәri müәyyәn etdikdә istifadә
edilir
B) statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә yeni yaradılacaq mәhsulun әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәr hazırlandıqda
istifadә edilir
C) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsindә istifadә edilir
D) yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılmasında isitifadә edilir
E) yeni mәhsul növlәrinin bir vә ya bir neçә parametrlәri üzrә korrelyasiya asılılıqlarının işlәnib hazırlanmasını tәlәb edir

295) Sual:Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunur?
A) mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu sәnәdlәr
B) hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tәsәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazırlanması üçün әsas mәlumatların әks
olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
C) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olunduğu ilkin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
D) mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәri
E) layihәnin işlәnmәsi mәqsәdәuyğunluğunun texniki vә texnikiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konstruktor sәnәdәlәrinin mәcmusu.
296) Sual:Layihәnin işlәnmәsi mәqsәdәuyğunluğunun texniki vә texnikiiqtisadi әsaslandırılmasını әks etdirәn konstruktor sәnәdәlәrinin mәcmusu
nә adlanır?
A) texniki tapşırıq
B) texniki tәklif
C) texniki layihә
D) eskiz layihәsi
E) texniki şәrtlәr
297) Sual:Mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olunduğu
ilkin konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә adlanır?
A) texniki tapşırıq
B) texniki tәklif
C) texniki layihә
D) eskiz layihәsi
E) texniki şәrtlәr
298) Sual:Hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tәsәvvür verәn son texniki işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazırlanması üçün әsas
mәlumatların әks olunduğu konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu necә adlanır?
A) texniki tapşırıq
B) texniki tәklif
C) texniki layihә
D) eskiz layihәsi

E) texniki şәrtlәr
299) Sual:Mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nәzarәtinә, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin
mәcmusu necә adlanır?
A) texniki tapşırıq
B) texniki tәklif
C) texniki layihә
D) eskiz layihәsi
E) texniki şәrtlәr
300) Sual:Yeni yaradılacaq mәhsulların vә istehsal olunanların modernlәşdirilmәsinin layihәlәşdirilmәsi aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) istehsalın konstruktor hazırlığına
B) istehsalın texnoloji hazırlığına
C) istehsalın madditexniki hazırlığına
D) istehsalın tәşşkilati hazırlığına
E) istehsal meydançasının hazırlığına
301) Sual:әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılmaşı aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) istehsalın konstruktor hazırlığına
B) istehsalın texnoloji hazırlığına
C) istehsalın madditexniki hazırlığına
D) istehsalın tәşşkilati hazırlığına
E) istehsal meydançasının hazırlığına
302) Sual:Yeni avadanlığın alınmasını, montaj edilmәsini vә sazlanmasını aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) istehsalın konstruktor hazırlığına
B) istehsalın texnoloji hazırlığına
C) istehsalın madditexniki hazırlığına
D) istehsalın tәşşkilati hazırlığına
E) istehsal meydançasının hazırlığına

303) Sual:İdarәetmә aparatının strukturunda, әmәyin xәtti vә funksional bölgüsündә düzәlişlәr edilmәsi aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) istehsalın konstruktor hazırlığına
B) istehsalın texnoloji hazırlığına
C) istehsalın madditexniki hazırlığına
D) istehsalın tәşşkilati hazırlığına
E) istehsal meydançasının hazırlığına
304) Sual:Aşağıdakılardan hansı nümunәvi texnoloji proseslәrin hazırlanması mәrhәlәsinә aiddir?
A) yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olunduğu ilkin
konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
C) mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәrinin hazırlanması
D) texniki layihә
E) mәmulat üçün onun ayrıayrı elementlәrinin emalı üsullarının müәyyәn olunması
305) Sual:Texnoloji proses dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) ilkin xammal, material vә yarımfabrikatların vәziyyәt, әlamәt, forma vә qabaritlәrinin dәyişdirilmәsi yolu ilә mәhsulların hazırlanması
әmәliyyatlarının mәcmusu
B) mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olunduğu ilkin
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusu
C) mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәrinin hazırlanması
D) texniki layihә
E) mәmulat üçün onun ayrıayrı elementlәrinin emalı üsullarının müәyyәn olunması
306) Sual:Aşağıdakılardan hansı konstruktor hazırlığının son mәrhәlәsinә aiddir?
A) texniki tәklifin hazırlanması
B) eskiz layihәsinin hazırlanması
C) texniki şәrtlәrin hazırlanması
D) texniki layihәnin hazırlanması
E) layihә tapşırığının hazırlanması

307) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmәliyyat texnologiyasında әks olunur?
A) alәtlәrin seçimi
B) vaxt normalarının hesablanması
C) hәr bir istehsal әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr
D) uyğun ixtisas sәviyyәli işçilәrin peşәsi
E) mәhsula, onun hazırlanmasına, qәbuluna vә göndәrilmәsinә olan tәlәblәr
308) Sual:Mәmulatın etibarlılığı: (Sürәt 07.10.2015 11:18:57)
A) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir
B) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar xәrjlәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir
C) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir
D) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir
E) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları icra edә bilmәk
xassәsidir
309) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil? (Sürәt 07.10.2015 11:18:35)
A) texnolojilik göstәrijilәri
B) mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
C) mәhsulun maya dәyәri
D) mәhsulun estetik göstәricilәri
E) standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri
310) Sual:Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?
A) mәhsulun layi¬hә¬lәn¬¬dirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması;
B) istehsalçı vә istehlakçıların dav¬ra¬nışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edil¬mә¬si;
C) tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sı¬naqların aparıl¬ma¬sı;
D) hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması;
E) işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi.
311) Sual:Mәhsulun fizikikimyәvi vә mexaniki xassәlәrinin xüsusi laboratoriya cihazlarının kömәyilә dәqiq yoxlanılması hansı texniki nәzarәt
növünә aiddir?

A) ilkin;
B) hәndәsi;
C) seçmә;
D) son;
E) keyfiyyәt.
312) Sual:Mәhsulun ölçülәrinin xüsusi texniki vasitәlәr tәtbiq etmәklә yoxlanılması hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?
A) ilkin;
B) hәndәsi;
C) seçmә;
D) son;
E) baxış.
313) Sual:İstehsal edilmiş mәhsulun standartlara, texniki şәrtlәrә, fabrikzavod normativlәrinә uyğunluq dәrәcәsinin yoxlanılması hansı texniki
nәzarәt növünә aiddir?
A) ilkin;
B) ucdantutma;
C) seçmә;
D) son;
E) baxış.
314) Sual:Müәyyәn bir mәhsulun hazırlanması prosesindә onun ayrıayrı hissәlәrinin hazırlanmasına nәzarәt hansı texniki nәzarәt növünә aiddir?
A) ilkin;
B) ucdantutma;
C) seçmә;
D) aralıq;
E) baxış.
315) Sual:Kәnardan alınan xammal vә materialların keyfiyyәtinin onların istehsala buraxılmamışdan әvvәl yoxlanılması hansı texniki nәzarәt
növünә aiddir?
A) ilkin;

B) ucdantutma;
C) seçmә;
D) aralıq;
E) baxış.
316) Sual:Texniki şәrtlәr:
A) mәhsulun keyfiyyәtinә, hazırlanması üsuluna, ona nәzarәt edilmәsi, qәbuluna, saxlanmasına vә istismarlarına, tәtbiqinә olan әsas tәlәblәri özündә
әks etdirir.
B) mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir
C) texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks etdirir;
D) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları icra edә bilmәk
xassәsәlәrini özündә birlәşdirir;
E) mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir.
317) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi:
A) tәklifin azlması demәkdir
B) mәhsulların istehsalının faktiki hәcminin artması demәkdir
C) işçilәrin sayının ixtisar edilmәsi demәkdir
D) mәhsulların sayının kәmiyyәtcә nisbi mәnada azalması demәkdir
E) mәhsulların sayının kәmiyyәtcә nisbi mәnada artı¬rıl¬ması demәkdir
318) Sual:Texniki nәzarәt işlәrini hәyata keçirmәk üçün aşağıdakı üsullardan hansı tәtbiq edilmir?
A) statistik tәhlil üsulu;
B) xәbәrdarlıq texniki nәzarәt üsulu;
C) qәbul texniki nәzarәt üsulu;
D) özözünә texniki nәzarәt üsulu;
E) analitik tәhlil üsulu
319) Sual:Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә nәzarәtlә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?
A) nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә di¬gәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri;
B) materialın analizi vә sınaq¬dan keçirilmәsi xәrjlәri;

C) nәzarәt avadanlıq vә cihazlarının alınması xәrjlәri;
D) mәhsulun yenidәn emalı xәrclәri;
E) nәza¬rәtçimüfәttişlәrin әmәk haqqı xәrclәri;
320) Sual:Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tә¬min edilmәsi ilә bağlı olan xәrclәrә aid
deyil?
A) key¬fiyyәtin planlaşdırlıması vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar xәrjlәr;
B) yoxlama vә sınaq¬la¬rın ke¬çirilmәsi ilә әlaqәdar xәrjlәr;
C) mәhsulun realizasiyası imkanlarının tәhlili ilә әlaqәdar xәrjlәr;
D) zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrjlәr;
E) avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrjlәr;
321) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aiddir?
A) texnikanın keyfiyyәtinә nәzarәt;
B) kәnardan daxil olan xammal vә materialların keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk;
C) istifadә edilәn avadanlıqların keyfiyyәtli tәmirinә nәzarәt etmәk;
D) işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә nәzarәt etmәk;
E) müәssisәdә idarәetmәnin keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk.
322) Sual:Aşağıdakıladan hansı düzdür?
A) mәmulatın etibarlılığı  mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsidir
B) Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası  mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr
sistemidir.
C) standartlaşdırma  texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks etdirir;
D) sertifikasiya  mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları icra edә
bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir;
E) mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir.
323) Sual:Aşağıdakıladan hansı sәhvdir?
A) mәmulatın etibarlılığı  mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsidir
B) Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası  mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr

sistemidir
C) sertifikasiya  mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk¬si¬ni tapmış tәlәblәrә cavab vermәsinin sınaqdan keçirilmәsidir
D) standartlaşdırma  normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliy¬yәtdir
E) mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt  mәhsulun müәyyәn edilmiş standartlara, fabrikzavod normativlәrinә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar
olan әmәliyyatları özündә әks etdirir
324) Sual:Mәmulatın etibarlılığı:
A) mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsidir
B) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları ijra edә bilmәk
xassәsidir
C) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar xәrjlәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir
D) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir
E) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir
325) Sual:Tex¬nolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?
A) maşının yığılmasının mürәk¬kәb¬liyi, materialәmәk, fondtutumluğu göstәricilәri aid edilir;
B) maşının ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir;
C) maşının istismarnın mürәk¬kәb¬liyi, sürәti vә mәhsuldarlığı göstәricilәri aid edilir;
D) maşının qabariti, işlәmә prinsiplәri, qiymәti әmәktutumluğu göstәricilәri aid edilir;
E) maşının yığılmasının maya dәyәri, ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir.
326) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası:
A) mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini müәyyәn edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
B) mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti tәmin edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
C) mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
D) mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәraitdә uzunmüddәtli dövrdә qala bilmәk qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsidir;
E) mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti üsullarının işlәnib hazırlanmasıdır.
327) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә texniki nәzarәt işlәrinә aiddir?
A) texniki nәzarәt baxış;
B) stasionar texniki nәzarәt

C) ucdantutma nәzarәt;
D) aralıq nәzarәt;
E) son nәzarәt.
328) Sual:Aşağıdakılardan hansı aparılması yerinә görә texniki nәzarәt işlәrinә aiddir?
A) texniki nәzarәt baxış;
B) sәyyar texniki nәzarәt;
C) seçmә nәzarәt;
D) ilkin nәzarәt;
E) son nәzarәt.
329) Sual:Aşağıdakılardan hansı nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt işlәrinә aiddir?
A) texniki nәzarәt baxış;
B) stasionar texniki nәzarәt;
C) seçmә nәzarәt;
D) ilkin nәzarәt;
E) son nәzarәt.
330) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәtin növlәrinә aid deyildir?
A) fәali texniki nәzarәt;
B) planlı texniki nәzarәt;
C) ötәri texniki nәzarәt;
D) qәbul nәzarәti
E) perspektiv texniki nәzarәt.
331) Sual:Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) müәçssisәdә işçilәrin mәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk;
B) iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında koordinasiyasının hәyata keçirimәk;
C) müәssisәdә iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün istehsal prosesinә operativ nәzarәti hәyata keçirilmәk
D) müәssisәni vaxtlıvaxtında xammal vә materiallarla tәmin etmәk;

E) mәhsulun hazırlanması prosesindә fabrikzavod normativlәrdәn kәnarlaşma halları müşahidә edәrsә, onun istehsalını dayandırmaq.
332) Sual:Mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt:
A) istifadә edilәn avadanlıqların vaxtlıvaxtında tәmir olunmasına nәzarәti özündә әks etdirir.
B) mәhsulun müәyyәn edilmiş standartlara, fabrikzavod normativlәrinә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks
etdirir.
C) texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks etdirir;
D) mәhsul istehsalının vaxt normalarına uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan әmәliyyatları özündә әks etdirir;
E) mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir
333) Sual:Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?
A) mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrc¬lәr
B) mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrc¬lәr
C) istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
D) umumzavod xәrclәri
E) yoxlama vә sınaq¬la¬rın ke¬çirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrc¬lәr
334) Sual:Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi insanmaşınmühit sistemini xarakterizә edir?
A) texnolojilik göstәrijilәri;
B) erqonomik göstәrijilәr;
C) mәmulatın estetik göstәrijilәri;
D) patenthüquq göstәrijilәri;
E) ekoloci göstәrijilәr.
335) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?
A) texnolojilik göstәrijilәri
B) mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
C) mәhsulun maya dәyәri
D) mәhsulun estetik göstәricilәri
E) standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

336) Sual:Standartlaşdırma:
A) mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
B) mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk¬si¬ni tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
C) mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
D) normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliy¬yәtdir
E) mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
337) Sual:Sertifikasiya:
A) mәhsullar üçün norma, qayda vә xa¬rak¬teristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir
B) mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әk¬si¬ni tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
C) mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
D) mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
E) mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
338) Sual:Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?
A) keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә di¬gәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri
B) mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrc¬lәr
C) zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrc¬lәr
D) reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi
E) yoxlama vә sınaq¬la¬rın ke¬çirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrc¬lәr
339) Sual:Mәmulatın estetik göstәricilәri
A) mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
B) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları ijra edә bilmәk
xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
C) mәmulatın oricinallığı, tam¬lı¬ğı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for¬ma sәlistliyi, görünüş kimi xassәlәri özündә birlәşdirir
D) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
E) mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir
340) Sual:Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi onun istifadәsi vә ya istismarı prosesindә әtraf mühitә ziyanlı tәsirini xa¬rakterizә edir?
A) mәmulatın estetik göstәricilәri;

B) mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti;
C) erqonomik göstәricilәr;
D) ekoloji göstәricilәr;
E) etibarlılıq göstәricilәri.
341) Sual:Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi mәmulatın orijinallığı, tam¬lı¬ğı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, for¬ma sәlistliyi,
görünüş vә göz¬¬ox¬şamağı kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?
A) etibarlılıq göstәricilәri;
B) mәhsulun tәyinatı göstәricilәri
C) mәmulatın estetik göstәricilәri
D) standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri;
E) mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti.
342) Sual:Düzәldilmә mümkünlyünә görә qüsurlu mәhsullar hansı qruplara bölünür?
A) müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә qәti qüsurlu mәhsullar;
B) iş yerindә düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar;
C) müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar;
D) müәssisә miqyasında düzәldilmәsi mümkün olan qüsurlu mәhsullar vә texnoloji cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar;
E) texniki cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar vә texnoloji cәhәtdәn qüsurlu mәhsullar.
343) Sual:Yaranma mәnbәlәrinә görә qüsurlu mәhsullar hansı qruplara bölünür?
A) birölçülü vә çoxölçülü;
B) texniki vә texnoloji;
C) sәyyar vә stasionar;
D) ucdantutma vә seçmә;
E) zavoddaxili vә zavodxarici.
344) Sual:Mәhsulun keyfiyyәti:
A) mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәxsi vә istehsal tәlәbatını dәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn xassәlәrin mәcmusudur;
B) mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn sabit şәraitdә işlәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn xassәlәrin mәcmusudur;
C) mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn dәyişәn şәraitdә işlәmәk qabiliyyәtini şәrtlәndirәn xassәlәrin mәcmusudur;

D) mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәraitdә uzunmüddәtli dövrdә qala bilmәk qabiliyyәtidir;
E) mәhsulun dәyişәn şәraitdә ucuz istehsal edilә bilmәsidir.
345) Sual:Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) müәçssisәdә işçilәrin mәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk;
B) tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn dәstlәşdirici mәmulatların istehsalda istifadәsini qadağan etmәk;
C) tәlәblәrә uyğun gәlmәyәn materialların istehsalda istifadәsini qadağan etmәk;
D) texnoloji intizama әmәl etmәyәn işçilәri cәzalandırmaq;
E) mәhsulun hazırlanması prosesindә fabrikzavod normativlәrdәn kәnarlaşma halları müşahidә edәrsә, onun istehsalını dayandırmaq.
346) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aid deyil?
A) texnikanın keyfiyyәtinә nәzarәt;
B) kәnardan daxil olan xammal vә materialların, yarımfabrikatların, komplekslәşdirici mәmulatların keyfiyyәtinә nәzarәt etmәk;
C) texnoloji proseslәrin gedişatına nәzarәt etmәk;
D) hazır mәhsulların qәbuluna nәzarәt;
E) mәhsulların anbarlarda saxlanılmasına vә istehlakçılara göndәrilmәsinә nәzarәt.
347) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki nәzarәtin növlәrinә daxil deyil?
A) fәal texniki nәzarәt;
B) planlı texniki nәzarәt;
C) ötәri texniki nәzarәt;
D) qәbul nәzarәti;
E) normalaşdırılan texniki nәzarәt.
348) Sual:Texniki nәzarәt işlәrini hәyata keçirmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir?
A) hәndәsi nәzarәt, özözünә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından;
B) stasionar nәzarәt vә özözünә nәzarәt üsullarından;
C) sәyyar vә son nәzarәt üsullarından;
D) statistik texniki nәzarәt, özözünә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından;
E) seçmә nәzarәt vә qarşılıqlı nәzarәt üsullarından.

349) Sual:Nәzarәt әmәliyyatlarının aparılması yerinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?
A) texniki nәzarәt baxış, hәndәsi vә keyfiyyәti nәzarәt;
B) sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt;
C) ucdantutma vә seçmә nәzarәt;
D) ilkin, aralıq vә son nәzarәt;
E) sәyyar vә son nәzarәt.
350) Sual:Nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә texniki nәzarәt işlәri necә qruplaşdırılır?
A) texniki nәzarәt baxış, hәndәsi vә keyfiyyәti nәzarәt;
B) sәyyar vә stasionar texniki nәzarәt;
C) ucdantutma vә seçmә nәzarәt;
D) ilkin, aralıq vә son nәzarәt;
E) hәndәsi vә son nәzarәt.
351) Sual:Texniki nәzarәt işlәri hansı әlamәtә görә qruplaşdırılmırır?
A) nәzarәt әmәliyyatlarının aparılması yerinә görә;
B) mәhsulların nәzarәtlә әhatә olunması әlamәtinә görә;
C) istehsal mәrhәlәsini әhatә etmәsinә görә;
D) nәzarәt işlәrinin xarakterinә görә;
E) nәzarәtedicilәrin sayına görә;
352) Sual:әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcjәsi¬nә görә standartlar hansı növlәrә bölünür? (Sürәt 07.10.2015 11:18:42)
A) mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt standartlarına
B) beynәlxalq, regional, dövlәtlәrarası, milli stan¬dartlara
C) müәssisәdaxili, müәsisәlәrarası, sahә, milli stan¬dartlara
D) material, hazır mәhsul, xidmәt stan¬dartlarına
E) analitik, ekperimental, statistik stan¬dartlara
353) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil? (Sürәt 07.10.2015 11:18:39)
A) beynәlxalq stan¬dartlar
B) regional standartlar

C) dövlәtlәrarası stan¬dartlar
D) mühasibat standartları
E) milli stan¬dartlar
354) Sual:Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatının quruluşuna aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrir?
A) istehsalın tәşkili tipi;
B) tәmir işçilәrinin yaşı;
C) istehsal sahәlәrinin xammal vә materiallar tәmin olunma sәviyyәsi;
D) tәmir edilәcәk avadanlıqların dәyәri;
E) istehsal edilәn mәhsulların kefiyyәtinә texniki nәzarәtin tәşkili.
355) Sual:Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatının quruluşuna aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrmir?
A) istehsalın tәşkili tipi;
B) tәmir edilәcәk avadanlıqların yaşı;
C) tәmir edilәcәk avadanlıqların mürәkkәblik dәrәcәsi;
D) tәmir edilәcәk avadanlıqların dәyәri;
E) tәmir işlәrinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi.
356) Sual:әsaslı tәmir modernlәşdirmә aparılmaqla hәyata keçirildikdә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilir?
A) avdanlıqda onun mәhsuldarlığını artıran yeni detallar quraşdırılır;
B) avadanlığın boşdayınma hallarının aradan qaldırılması üçün tәdbirlәr hәyata keçirilir;
C) avadanlıq sökülür vә köhnәlmiş detallar yalnız yenilәri ilә әvәz edilir;
D) avadanlıqlar yalnız yağlanır vә müayinәdәn keçirilir;
E) avadanlıqlar qismәn sökülür vә bәzi detallar yenilәri ilә әvәz edilir.
357) Sual:әsaslı tәmirdә:
A) avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
B) avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
C) avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri müәyyәnlәşdirilir;
D) avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;
E) avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi, korlanmış hissәlәrin bәrpa olunması nәzәrdә tutulur.

358) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı üçün xarakterik olan işlәrә aiddir?
A) avadanlıqların pasportlaşdırılması vә atestasiyası;
B) avadanlıqların bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
C) avadanlıqlara ölan tәlәbatın tәmin edilmәsi;
D) avadanlığa tәlabatın hesablanması;
E) avadanlıqların amortizasiyasının hesablanması.
359) Sual:әsas fondların köhnәlmәsi növlәri hansılardır?
A) fiziki vә mәnәvi
B) texniki vә mәnәvi
C) texniki vә texnoloji
D) kütlәvi mәnәvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi
E) texnoloji vә sosial
360) Sual:Tәmir tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) avadanlıqların vaxtından tez köhnәlmәsinin qarşısının alınması;
B) avadanlıqların sayının artırılması;
C) avadanlıqların sayının azaldılması;
D) tәmir üçün zәruri kadrların hazırlanması;
E) yeni vә daha mәhsuldar avadanlıqların tәtbiqini tәmin etdilmәsi.
361) Sual:Tәmir tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
A) avadanlıqların vaxtından tez köhnәlmәsinin qarşısını almaq;
B) tәmir şlәrini hәyat keçirmәk;
C) avadanlıqları daima işә hazır vәziyyәtdә saxlamaq;
D) tәmir üçün lazım olan hissәlәri hazırlamaq;
E) yeni vә daha mәhsuldar avadanlıqların tәtbiqini tәmin etmәk.
362) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrü¬fa¬tının tәrkibinә daxildir?
A) әsas sexlәr;

B) xidmәtedici sexlәr;
C) tikintiquraşdırma tәşkilatı;
D) dispeçer xidmәti;
E) tәmirtikinti sexi.
363) Sual:Tәmir işlәrinin planlaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilir?
A) tәmir işlәrinin әmәktutumu tәyin edilir;
B) alınmış avadanlığın әmәktutumu tәyin edilir;
C) istifadә edilәn avadanlığın mәhsuldarlığı qiymәtlәndirilir;
D) tәmirçi fәhlәlәrin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;
E) tәmir işlәrinin yerinә yetirilmәsinә müәssisә rәhbәrliyinin sәrf edәcәyi vaft müәyyәn edilir
364) Sual:Tәmir işlәrinin planlaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı hәyata keçirilmir?
A) tәmir işlәrinin әmәktutumu tәyin edilir;
B) tәmir tskilinin uzunluğu (davamiyyәti) hesablanılır;
C) tәmirçi fәhlәlәrin sayı müәyyәn edilr;
D) tәmir işlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf edilәcәk ümumi vaxt müәyyәn edilir;
E) tәmirçi fәhlәlәrin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir.
365) Sual:Tәmir işlәrinin aparılması sisteminә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) planhazırlıq tәmir sisremi;
B) planehtiyat tәmir sistemi;
C) maddtexniki hazırlıq tәmir sistemi;
D) maddtexniki tәminat tәmir sistemi
E) texniki qulluq vә texniki tәminat sistemi.
366) Sual:Tәmir işlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) konstruktor hazırlığı;
B) texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi;
C) texniki hazırlıq;
D) maddtexniki tәminat;

E) texniki qulluq;
367) Sual:Tәmir işlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) tәmirlәrarası xidmәt;
B) kiçik tәmir;
C) texniki hazırlıq;
D) müayinәlәr;
E) texniki qulluq;
368) Sual:Müasir dövrdә әsas fondların tәmiri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?
A) amortizasiya fondundan
B) vahid tәmir fondundan
C) nizamnamә fondundan
D) aksiya fondundan
E) istehsalın inkişaf fondundan
369) Sual:Tәmirin hansı növündә texnoloji maşın vә avadanlıqlar tamamilә sökülür?
A) kiçik tәmirdә
B) orta tәmirdә
C) әsaslı tәmirdә
D) bәrpa tәmirdә
E) cari tәmirdә
370) Sual:Avadanlıqlarda tәmir işi nә vaxt hәyata keçirir?
A) avadanlıq satıldıqda;
B) avadanlıq yeni alınanda;
C) avadanlıq fiziki köhnәlәndә;
D) avadanlıqların yerini dәyişdikdә;
E) avadanlıqların yerlәşdirilmәsindә.
371) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı üçün xarakterik olan işlәrә aid deyil?

A) avadanlıqların pasportlaşdırılması vә atestasiyası;
B) tәmirin texnoloji proseslәrinin hazırlanması vә onların tәminatı;
C) avadanlıqlara texniki xidmәt vә onların tәmiri üçün işlәrin planlaşdırılması vә yerinә yetirilmәsi;
D) avadanlığa tәlabatın hesablanması;
E) avadanlıqların modernizasiyası.
372) Sual:Orta tәmirdә:
A) avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
B) avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
C) avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri müәyyәnlәşdirilir;
D) avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;
E) avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
373) Sual:Dövrü tәmirdә:
A) avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
B) avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
C) avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri müәyyәnlәşdirilir;
D) avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;
E) avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
374) Sual:Tәmirlәr arası xidmәtdә:
A) avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilir, gündәlik xidmәti, yağlamanı, kiçik qüsurların aradan qaldırılır;
B) avadanlıqların dövrü olaraq sökülür vә mövcud detallar yenilәri ilә dәyişdirilir;
C) avadanlıqlar yuyulur, yağları dәyişdirilir, dәqiqliyi vә mәhsuldarlıtı yoxlanılır, yanacaq vә yağ işlәtmәlәri müәyyәnlәşdirilir;
D) avadanlıqlar qismәn sökülür, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilir;
E) avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi nәzәrdә tutulur
375) Sual:Avadanlıqların tam sökülmәsi, yeyilmiş hissә vә qovşaqların dәyişdirilmәsi, korlanmış hissәlәrin bәrpa olunması necә adlanır?
A) modernlәşdirmә;
B) tәmirlәr arası xidmәt;
C) orta tәmir;

D) әsaslı tәmir;
E) cari tәmir.
376) Sual:Avadanlıqlar qismәn sökülmәsi, işlәnib korlanmış hissә vә qovşaqlar yenisi ilә әvәz edilmәsi necә adlanır?
A) modernlәşdirmә;
B) tәmirlәr arası xidmәt;
C) orta tәmir;
D) әsaslı tәmir;
E) әsaslı tәmir;
377) Sual:Avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilmәsi, onların yağlamasının hәyata keçirilmәsi, kiçik qüsurların aradan qaldırılması necә adlanır?
A) modernlәşdirmә;
B) tәmirlәr arası xidmәt;
C) orta tәmir;
D) әsaslı tәmir
E) cari tәmir.
378) Sual:Müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı adәtәn kimә tabe olur?
A) baş energetika;
B) baş iqtisadçıya;
C) istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
D) әsas sexin rәisinә;
E) baş mühәndisә.
379) Sual:Müәssisәdә elektrotәmir sexi adәtәtәn kimә tabe olur?
A) baş energetika;
B) baş iqtisadçıya;
C) istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
D) kommerziya mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
E) әsas sexin rәisinә.

380) Sual:Müәssisәdә tәmirmexaniki sex adәtәtәn kimә tabe olur?
A) baş energetika;
B) baş iqtisadçıya;
C) istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
D) baş mexanikә;
E) әsas sexin rәisinә.
381) Sual:Planlıehtiyat tәmir sistemi nәyin әsasәn aparılır?
A) istehsal proqramı әsasında;
B) sifarişlәr әsasında;
C) çağrışlar әsasında;
D) әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında;
E) planqrafiklәr әsasında.
382) Sual:Avadanlıqların mәnәvi köhnәlmәsi
A) avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis¬tis¬mar xassәlәrini itirmәsi hesabına yaranır
B) avadanlıqların boş dayanmalarının artması hesabına yaranır
C) yeni daha mәhsuldar avadanlıqların yaranması hesabına yaranır
D) avadanlıq parkının sturukturunun pislәşmәsi hesabına yaranır
E) avadanlıqlardan istifadәnin yaxşılaşdırılması hesabına yaranır
383) Sual:Avadanlıqların fiziki köhnәlmәsi nәdir?
A) avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis¬tis¬mar xassәlәrini itirmәsidir
B) avadanlıqların tәkrar istehsalının ucuz başa gәlmәsidir
C) yeni daha mәhsuldar avadanlıqların yaradılmasıdır
D) avadanlıqların zaman keçdikcә texnikiis¬tis¬mar xassәlәrinin yaxşılaşdırılmasıdır
E) avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsinin artırılmasıdır
384) Sual:Avadanlıqların amortizasiyası nәdir?
A) әsas fondların dәyәrindәki artım
B) mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri

C) әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
D) aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn dәyәrdir
E) әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir
385) Sual:Avadanlıqların köhnәlmәsi növlәri hansılardır?
A) fiziki vә mәnәvi
B) fiziki vә texniki
C) texniki vә texnoloji
D) mәnәvi vә pisxoloji
E) texniki vә sosial
386) Sual:Tәmirtikinti sex hansı tәmir işlәrini hәyata keçirir?
A) energetika avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir;
B) alәtlәrin tәmirini hәyata keçirir;
C) texnoloji avadanlıqların tәmirini hәyata keçirir;
D) binaların tәmirini hәyata keçirir;
E) iş maşın vә avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir.
387) Sual:Tәmirmexaniki sex hansı tәmir işlәrini hәyata keçirir?
A) energetika avadanlıqlarının tәmirini hәyata keçirir;
B) alәtlәrin tәmirini hәyata keçirir;
C) texnoloji avadanlıqların tәmirini hәyata keçirir;
D) binaların tәmirini hәyata keçirir;
E) tikililәrin tәmirini hәyata keçirir.
388) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrü¬fa¬tının tәrkibinә daxil deyildir?
A) tәmirmexaniki sex;
B) tәmirtikinti sexi;
C) elektrotәmir sexi;
D) dispeçer xidmәti;
E) avadanlıq vә ehtiyat hissәlәri anbarları.

389) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә yaradılan kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların sayına vә tәrkibinә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) istehsalın tәşkili forması
B) istehsalın tәşkili tipi
C) istehsala hazırlığın formalarından
D) istehsalın tәşkili üsulu
E) istehsalın miqiyası
390) Sual:Müәssisә miqyasında hәyata keçirilәn texniki xidmәtin formaları hansılardır?
A) standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
B) qeyristandart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
C) qeyristandart vә çağrışcı texniki xidmәt;
D) planlı, texniki xidmәt;
E) әsaslı, planlıxәbәrdarlıq vә normalaşdırılan texniki xidmәt;
391) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin tәşkilinә qoyulan tәlәblәrә aiddir?
A) müәssisәnini satış bazarlarının genişlәndirilmәsini tәmin etmәlidir;
B) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir mәkanda tәmәrküzlәşdirilmәsini tәmin etmәçlidir;
C) istehsala texniki xidmәt mütәrәqqi norma vә normativlәrә әsas¬lanmalıdır;
D) istehsala texniki xidmәt mәhsuldar qüvvәlәrin optimal yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir;
E) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir ölkәdә yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir.
392) Sual:Müәssisәdә kütlәvi vә iriseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә edilir?
A) standart texniki xidmәt;
B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
393) Sual:Müәssisәdә ortaseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә edilir?
A) standart texniki xidmәt;

B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
394) Sual:Müәssisәdә kiçikseriyalı vә fәrdi istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt növündәn istifadә edilir?
A) standart texniki xidmәt;
B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
395) Sual:Standart texniki xidmәt:
A) әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;
B) tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;
C) növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;
D) ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;
E) uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
396) Sual:Planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt:
A) әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;
B) tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;
C) növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;
D) ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;
E) uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
397) Sual:Çağırışcı texniki xidmәt
A) әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir;
B) tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır;
C) növbәgünlük tapşırıqlar üzrә yerinә yetirilir;
D) ortamüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir;

E) uzunmüddәtli inkişaf planlarına әsasәn yerinә yetirilir.
398) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növündә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr tәtbiq edilir?
A) standart texniki xidmәt;
B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
399) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növü tәqvimplan qrafiklәri әsasında yerinә yetirilir?
A) standart texniki xidmәt;
B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
400) Sual:Aşağıdakılardan hansı texniki xidmәt növü növbәgünlük tapşırıqlar әsasında yerinә yetirilir?
A) standart texniki xidmәt;
B) planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
C) çağırışcı texniki xidmәt;
D) orta müddәtli texniki xidmәt;
E) dispeçer xidmәti.
401) Sual:Standart texniki xidmәt:
A) kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir
B) orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır
C) növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir
D) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasıdır
E) әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır
402) Sual:Planlıxәbәrdarlıq texniki xidmәt:

A) kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir
B) orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır
C) növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir
D) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasıdır
E) әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır
403) Sual:Çağrışcı texniki xidmәt
A) kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir
B) orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә әsaslanır
C) növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi istehsal şәraitindә tәtbiq edilir
D) layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi әsaslandırılmasıdır
E) әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır
404) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi yollarına aiddir?
A) kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;
B) müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması;
C) hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;
D) müәssisәdә әsas sexlәrin sayının artırılması;
E) müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılması;
405) Sual:Müәssisdә istehsala texniki xidmәtin vәzifәlәrinә aid deyil?
A) standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
B) maşın vә avadanlıqları vaxtlıvaxtında tәmir etmәk;
C) әsas istehsalları maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz etmәk;
D) istehsal prosesinin gedişatında baş verә bilәcәk boşdayanmaları aradan qaldırmaq;
E) peşәkәar vә stabil әmәk kollektivi formalaşdırmaq
406) Sual:Müәssisdә seriyalı istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt nәyin әsasında tәşkil edilir?
A) operativistehsal tapşırıqları;
B) sex vә istehsal sahәlәrinin növbәgünlük tapşırıqları;
C) perspektiv planlar;

D) orta müddәtli planlar;
E) әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında.
407) Sual:Müәssisdә fәrdi istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt nәyin әsasında tәşkil edilir?
A) operativistehsal tapşırıqları;
B) sex vә istehsal sahәlәrinin növbәgünlük tapşırıqları;
C) perspektiv planlar;
D) orta müddәtli planlar;
E) әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında.
408) Sual:Müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir?
A) istehsalın tәşkili forması;
B) istehsalın tәşkili tipi;
C) istehsalın miqyası;
D) istehsalın texnologiyası;
E) idarәetmә işçilәrinin sayından.
409) Sual:Müәssisәdә aşağıdakılardan hansına istehsala texniki xidmәtin tәşkili tәsir göstәrmir?
A) mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә;
B) mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasına;
C) әsas sex vә istehsal sahәlәrinin alәtlәrlә sәmәrәli şәkildә tәmin olunmasına;
D) avadanlıqların saz vәziyyәtdә saxlanmasına;
E) satış bazarlarının düzgәn proqnozlaşdırılmasına.
410) Sual:Müәssisәdә istehsala texniki xidmәti hansı bölmәlәr hәyata keçirir?
A) әsas sexlәr vә kömәkçi sexlәr;
B) әsas sexlәr vә xidmәtedici sexlәr;
C) alәt tәsәrrüfatı vә tәmir tәsәrrüfatı;
D) marketinq şöbәsi vә maddi texeniki tәzcizat şöbәsi;
E) әmәk haqqı şöbәsi vә enerji tәsәrrüfatı.

411) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin tәşkilinә qoyulan tәlәblәrә aid deyil?
A) istehsala texniki xidmәt mәqsәdәuyğun xarakter daşımalıdır;
B) istehsala texniki xidmәt xәbәrdaredici rol oynamalıdır;
C) istehsala texniki xidmәt mütәrәqqi norma vә normativlәrә әsas¬lanmalıdır;
D) istehsala texniki xidmәt mәhsuldar qüvvәlәrin optimal yerlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir;
E) istehsala texniki xidmәt kompleks xarakter daşımalıdır.
412) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi yollarına aid deyil?
A) kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;
B) eyni xarakterli texniki xidmәt işlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsi;
C) hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;
D) xidmәt işlәrinin ixtisaslaşdırılması;
E) ixtisaslaşdırılmış anbarların yaradılması vә texniki nәzarәt işlәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
413) Sual:İstehsala texniki xidmәtin formalaşdırılmasına tәsir edәn amil
A) işçilәrin sayı
B) tәsәrrüfat mexanizmi
C) müәssisәnin qurluşu
D) istehsalın tәşkili tipi
E) istehsalın tәşkili normativlәri
414) Sual:Müәssisә miqyasında hәyata keçirilәn texniki xidmәtin formaları hansılardır?
A) standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
B) qeyri standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;
C) qeyri standart vә çağrışcı texniki xidmәt;
D) planlı, çağrışcı vә texniki xidmәt;
E) әsaslı, planlıxәbәrdarlıq vә normalaşdırılan texniki xidmәt;
415) Sual:İstehsala texniki xidmәtin tәkmillәşdirilmәsinin әsas amili nәdir?
A) istehsal xüsusiyyәti
B) tәmәrküzlәşmә

C) ixtisaslaşdırma
D) kompleks texnologiya
E) kooperativlәşmә
416) Sual:әmәk normalarının sosial baxımdan әsaslandırılmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) avadanlıqların iş rejimlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi;
B) işin yerinә yetirilmәsinә vaxt sәrfinin optimallaşdırılmasını tәmin edәn istehsal prosesinin tәşkilinin әn sәmәrәli formasının seçilmәsi;
C) işçi qüvvәsinin vә onun әsәb enerjisinin sәrfinin optimal sәviyyәsinin nәzәrә alınması;
D) әmәyin monotnluğunun azaldılması;
E) avadanlıqların iş rejimlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi.
417) Sual:әmәk normalarının fizioloji baxımdan әsaslandırılmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) avadanlıqların iş rejimlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi;
B) işin yerinә yetirilmәsinә vaxt sәrfinin optimallaşdırılmasını tәmin edәn istehsal prosesinin tәşkilinin әn sәmәrәli formasının seçilmәsi;
C) işçi qüvvәsinin vә onun әsәb enerjisinin sәrfinin optimal sәviyyәsinin nәzәrә alınması;
D) әmәyin monotnluğunun azaldılması;
E) әmәyin mәzmunluğunun arıtırlması.
418) Sual:әmәk normalarının iqtisadi baxımdan әsaslandırılmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) avadanlıqların iş rejimlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi;
B) işin yerinә yetirilmәsinә vaxt sәrfinin optimallaşdırılmasını tәmin edәn istehsal prosesinin tәşkilinin әn sәmәrәli formasının seçilmәsi;
C) işçi qüvvәsinin vә onun әsәb enerjisinin sәrfinin optimal sәviyyәsinin nәzәrә alınması;
D) әmәyin monotnluğunun azaldılması;
E) әmәyin mәzmnluğunun arıtırlması.
419) Sual:әmәk normalarının texniki baxımdan әsaslandırılmasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) avadanlıqların iş rejimlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi;
B) işin yerinә yetirilmәsinә vaxt sәrfinin optimallaşdırılmasını tәmin edәn istehsal prosesinin tәşkilinin әn sәmәrәli formasının seçilmәsi;
C) işçi qüvvәsinin vә onun әsәb enerjisinin sәrfinin optimal sәviyyәsinin nәzәrә alınması;
D) әmәyin monotnluğunun azaldılması;
E) әmәyin mәzmnluğunun arıtırlması.

420) Sual:әmәk normaları müәyyәn edilәrkәn hansı amil nәzәrә alınmır?
A) texniki;
B) satışla bağlı;
C) sosial;
D) psixofizioloji;
E) iqtisadi.
421) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmyin normalaşdırılmasına prosesinә aid deyildir?
A) istehsal prosesinin tәhlili vә onun hissәlәrә bölünmәsi;
B) texnologiya vә әmәyin tәşkilinin optimal variantının layihәlәndirilmәsi;
C) әmәk vә istirahәtin rasional recimlәrinin layihәlәndirilmәsi;
D) avadanlıqların işi rejimlәrinin rasional variantının layihәlәndirilmәsi;
E) sosial yönümlü tәdbirlәrin planlaşdırılması.
422) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmyin normalaşdırılmasına qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir?
A) sosial yönümlü tәdbirlәrin yüksәk sәmәrә verilmәsinә nail olunmasını tәmin etmәk;
B) daha geniş işçi kateqoriyasının әmәyinin normalaşdırılmasını әhatә etmәk;
C) sosial әdalәt prinsipini hәyata keçirmәk;
D) sosial yönümlü tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә әmәk kollektivlәrinin geniş iştirak etmәsini tәmin etmәk;
E) istehsalın texniki sәviyyәsini yüksәltmәk.
423) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn texniki tәlәblәrә aid deyildir?
A) iş yerlәrinin qaldırıcınәqliyyat vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi
B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) iş yerlәrinin alәtlәrlә tәmin edilmәsi
E) iş yerlәrinin nәzarәtölçü cihazları ilә tәmin edilmәsi
424) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn erqonomik tәlәblәrә aiddir?
A) iş yerlәrinin zәruri texnoloji vә tәşkilati lәvazimatlarla tәmin olunması

B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) işçilәrin optimal mәşğulluğunu tәmin edilmәsi
E) iş yerindә işçinin rahat duruşunun, onun rahat hәrәkәtinin tәmin edilmәsi
425) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn iqtisadi tәlәblәrә aiddir?
A) iş yerlәrinin zәruri texnoloji vә tәşkilati lәvazimatlarla tәmin olunması
B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) işçilәrin optimal mәşğulluğunu tәmin edilmәsi
E) iş yerindә işçinin rahat duruşunun, onun rahat hәrәkәtinin tәmin edilmәsi
426) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn tәşkilati tәlәblәrә aiddir?
A) iş yerlәrinin zәruri texnoloji vә tәşkilati lәvazimatlarla tәmin olunması
B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) işçilәrin optimal mәşğulluğunu tәmin edilmәsi
E) iş yerindә işçinin rahat duruşunun, onun rahat hәrәkәtinin tәmin edilmәsi
427) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn texniki tәlәblәrә aiddir?
A) iş yerinin xammal vә materiallarla vaxtlıvaxtında tәmin olunması
B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) işçilәrin optimal mәşğulluğunu tәmin edilmәsi
E) iş yerindә işçinin rahat duruşunun, onun rahat hәrәkәtinin tәmin edilmәsi
428) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir?
A) texnoloji
B) tәşkilati
C) siyasi
D) sosialmәdәni

E) mәnәvi
429) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn tәlәblәrә aid deyildir?
A) texniki
B) tәşkilati
C) mәnәvi
D) iqtisadi
E) erqonomik
430) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinin tәşkili mәqsәdlәrinә aid deyildir?
A) yeni vә daha mәhsuldar avadanlıqların yaradılması
B) iş vaxtından tam istifadә
C) rahat әmәk şәraitinin yaradılması
D) avadanlıqlardan tam istifadә
E) rasional әmәk üsul vә metodlarıın tәtbiqi
431) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrini müәyyәn edәn amillәrә aid deyildir?
A) istehsalın tipi
B) әmәyin bolgüsü vә kooperasiyası sәviyyәsi
C) işin yerinә yetirilmәsi yeri
D) müәssisәnin tәş kilatihüquqi forması
E) iş yerindә avadanlıqların sayı
432) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn tәlәblәrә aid deyil?
A) texniki
B) tәşkilati
C) iqtisadi
D) erqonomik
E) siyasi
433) Sual:Aşağıdakılardan hansı vaxt normasının tәrkibinә aiddir?

A) işçinin xәstәliklә әlaqәdar işdә olmadığı vaxt
B) iş vaxtının sәmәrәsiz sәrfi
C) iş vaxtının itkilәri
D) iş vaxtının faydalı sәrfi
E) mәzuniyyәtlәr
434) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmәyin tәşkilinә aiddir?
A) әtraf mühitin qorunması
B) işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
C) istehsala hazırlığın sәmәrәli tәşkili
D) istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
E) alәt tәsәrrüfatının inkişaf etdirilmәsi
435) Sual:Maşınqayırma zavodlarında emal olunan mәmulatın dәzgahın üzәrinә qoyulmasına, bәrkidilmәsinә vә emaldan sonra götürülmәsinә,
nәzarәt ölçmәlәrinә sәrf olununa vaxt texniki vaxt normasının hansı ünsürünә aiddir?
A) hazırlıqtamamlama vaxtına;
B) әsas vaxta;
C) kömәkçi vaxta;
D) iş yerinә xidmәt vaxtına;
E) tәnәfüs vaxtına.
436) Sual:Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan hazırlıqtamamlama vaxtına nә daxil deyildir?
A) tapşırıq vә çertyojla tanış olmağa
B) alәt vә tәrtibatları qurmağa vә çıxarıb götürmәyә;
C) avadanlığı sazlamağa sәrf olunun vaxt;
D) hazır mәhsulu rәsmilәşdirib tәhvil vermәyә sәrf olunan vaxt;
E) iş yerinә xidmәt vaxtı.
437) Sual:Aşağıdakı hallardan hansında xidmәt normasından istifadә edilmir?
A) elektrik montyorlarınına tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә;
B) nәzarәtçilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә

C) süpürgәsilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
D) yağlayıcı fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә;
E) müәyyn detalların emalı ilә mәşğul olan әsas fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә.
438) Sual:Müәssisәdә mәhsul vahidinin hazırlanması üçün vaxt norması 15 dәqiqә müәyyәn edilmişdirsә, onda saatlıq hasilat norması nәyә
bәrabәrdir?
A) 4
B) 32
C) 600
D) 15
E) 6
439) Sual:Müәssisәdә mәhsul vahidinin hazırlanması üçün vaxt norması 15 dәqiqә müәyyәn edilmişdirsә, onda 8 saatlıq iş günündә növbәlik hasilat
norması nәyә bәrabәrdir?
A) 120
B) 32
C) 5
D) 3
E) 6
440) Sual:İş yerinә xidmәt vaxtı norması nәdir?
A) müәyyәn müddәt әrzindә bri¬qa¬da tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan zәruri çeşid vә hәcmdә iş¬lәrin plan ölçüsüdür;
B) rәhbәrә bilavasitә tabe olan işçilәrin sayının plan ölçüsüdür;
C) mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәjm¬dә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının plan ölçüsüdür;
D) fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür;
E) müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan ölçüsüdür.
441) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş gününün fotoqrafiyası üsullarına aid deyil?
A) fәrdi
B) kütlәvi;
C) briqada;

D) marşrut;
E) aralıq.
442) Sual:Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan operativ vaxta nәlәr daxildir?
A) әsas vә hazırlıqtamamlama vaxtları;
B) әsas vә kömәkçi vaxtlar;
C) kömәkçi vә hazırlıqtamamlama vaxtları;
D) iş yerinә xidmәt vә tәnәfüs vaxtları;
E) әsas vә tәnәfüs vaxtları.
443) Sual:Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan әsas vaxtın kәmiyyәtinә hansı amil tәsir göstәrir?
A) müәssisәnin istehsal qurluşu;
B) normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmi;
C) texnoloji prosesin xarakteri vә mürәkkәblik dәrәcәsi;
D) hazırlanan mәhsulun dәyәri vә keyfiyyәti;
E) müәssisәnin istehsal gücü vә avadanlıqlarının sayı.
444) Sual:Texniki vaxt normasının tәrkib hissәsi olan hazırlıqtamamlama vaxtının kәmiyyәtinә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) istehsalın tәşkili tipi;
B) normalaşdırılan әmәliyyatın texnolojiyası;
C) әmәyin tәşkili sәviyyәsi;
D) hazırlanan mәhsulun dәyәri;
E) avadanlığın konstruksiyası vә xarakteri.
445) Sual:Müәyyәn işin hәcmini yerinә yetirmәk üçün tәlәb olunan fәhlәlәrin sayı hansı normanı әks etdirir?
A) vaxt norması;
B) mәsrәf norması;
C) say norması;
D) hasilat norması;
E) xidmәt norması.

446) Sual:Növbә әrzindә bir aqretata xidmәt etmәk üçün lazım olan fәhlәlәrin maksimum sayı vә yaxud bir işçinin xidmәt etmәli olduğu
mexanizmlәri, cihazların vә digәr avadanlıqların miqdarı hansı normanı әks etdirir?
A) vaxt norması;
B) mәsrәf norması;
C) say norması;
D) hasilat norması;
E) xidmәt norması.
447) Sual:Vaxt vahidindә bir fәhlәnin (icraçının), yaxud bir neçә icraçının müәyyәn şәraitdә istehsal etmәli olduğu mәhsulun (işin) miqdarı hansı
normanı әks etdirir?
A) vaxt norması;
B) mәsrәf norması;
C) say norması;
D) hasilat norması;
E) xidmәt norması.
448) Sual:Mәhsul (iş) vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış hәcmi hansı normanı әks etdirir?
A) vaxt norması;
B) mәsrәf norması;
C) say norması;
D) hasilat norması;
E) xidmәt norması
449) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxildir?
A) işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi;
B) müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
C) istehsalın әrazi üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
D) әsas fondların strukturun tәkmillәşdirilmәsi;
E) müәssisәdә istehsala hazırlığın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi.
450) Sual:әmәyin normalaşdırılmasında hansı norma növündәn istifadә edilmir?

A) vaxt norması;
B) mәsrәf norması;
C) say norması;
D) hasilat norması;
E) xidmәt norması.
451) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmyin normalaşdırılmasına qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aid deyildir?
A) daha geniş işçi kateqoriyasının әmәyinin normalaşdırılmasını әhatә etmәk
B) tәşkilatitexniki, iqtisadi, psixofizioloji vә sosial amillәri nәzәrә almaq yolu ilә әmәk normalarının hazırlanmasına kompleks yanaşmanı tәtbiq
etmәk;
C) normaların yüksәk keyfiyyәtinә nail olmaq
D) sosial yönümlü tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasında vә hәyata keçirilmәsindә әmәk kollektivlәrinin geniş iştirak etmәsini tәmin etmәk
E) işçilәrin normal әmәk intensivliyini tәmin etmәk
452) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki texniki sәnәdlәşmәyә aiddir?
A) müәssisәnin baş planı
B) emal edilәn mәmulatın çertyoju
C) emal edilәn mәmulatın eskiz layihәsi
D) әsas texnoloji avadanlığın eskiz layihәsi
E) әsas texnoloji avadanlığın texniki layihәsi
453) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki texniki sәnәdlәşmәyә aid deyildir?
A) avadanlığın pasport mәlumatları
B) avadanlıqların tәmiri üzrә tәlimatlar
C) avadanlıqların istismarı üzrә tәlimatlar
D) әmәyin tәşkili xәritәsi
E) avadanlığın eskiz layihәsi
454) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki tәşkilati lәvazimatlara aiddir?
A) modellәr
B) әsas texnoloji avadanlıqlar

C) nәzarәt cihazları
D) iş mebellәri
E) ştamplar
455) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki texnoloji lәvazimatlara aiddir?
A) qaldırıcınәqliyyat qurğuları
B) әsas texnoloji avadanlıqlar
C) sınaq stendlәri
D) iş mebellәri
E) ştamplar
456) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki kömәkçi avadanlıqlara aiddir?
A) iş mebellәri
B) nәzarәt cihazları
C) modellәr
D) әsas texnoloji avadanlıqlar
E) ştamplar
457) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki kömәkçi avadanlıqlara aid deyildir?
A) qaldırıcınәqliyyat qurğularına
B) nәzarәt cihazları
C) sınaq stendlәri
D) konveyerlәr
E) ştamplar
458) Sual:Aşağıdakılardan hansı işçilәrin әmәk prosesinә aid deyildir?
A) iş zonasında işçilәrin yerlәşdirilmәsi
B) işçinin duruşu
C) әmәk prosesini tәşkil edәn әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı
D) işçinin sosial inkişaf sәviyyәsi
E) işçinin yorğunluğunun yaranması, artması vә azalması

459) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerinin tәhciz olunmasını әks etdirmir?
A) әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqlar
B) texnoloji vә tәşkilati lәvazimatlar
C) rabitә aә siqnalizasiya vasitәlәri
D) texniki sәnәdlәşdirmә
E) marşurut texnologiyası
460) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerinin sabit tәhcizat kompleksinә daxil deyildir?
A) әsas texnoloji avadanlıqlar
B) texnoloji lәvazimatlar
C) tәşkilati lәvazimatlar
D) iş yerinә gәtirilәn xammal vә materiallar
E) iş yerindә tәhlükәsizliyi tәmin edәn predmetlәr
461) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerindәki әsas texnoloji avadanlıqlara irәli sürülәn tәlәblәrә aid deyildir?
A) işçinin maksimum dәrәcәdә ağın fiziki әmәkdәn azad edilmәsi
B) işçi duruşunun rahatlığı
C) avadanlığın idarә edilmәsinin rahatlığı vә asanlığı
D) işin tәhlükәsizliyi
E) istehsal sahәsindәn rasional istifadәyә kömәk etmәli
462) Sual:Xronometraj:
A) istehsal prosesinin özündә iş vaxtı sәrfinin müşahidә edilmәsinә vә ölçülmәsinә әsaslanır;
B) bütün iş günü (növbә) әrzindә iş vaxtı sәrfini öyrәnmәklә iş vaxtı itikisinin sәbәbәlәrinin vә kәmiyyәtini müәyyәn edilmәsinә әsaslanır;
C) istehsal edilәn mәhsulların standartlardan kәnarlaşmalarının müәyyәn edilmәsinә әsaslanır;
D) müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinә saslanır;
E) müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunmasına әsaslanır.
463) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin tәşkilinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) әlverişli iş şәraitini yaradılması;

B) istehsalatda texnoloji vә әmәk intizamana әmәl olunmasını tәmin edilmәsi;
C) әmәk kollektivinin yaradıcılıq tәşәbbüsünün stimullaşdırılması;
D) istehsalatda yeni texniki vә texnologiyanının tәtbiq edilmәsi;
E) iş vaxtının dәqiq uçota alınmasının sәmәrәli üsullarının vә qaydalarının tәtbiq olunması.
464) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerinin tәhcizat kompleksinin daimi istifadә predmetlәrinә aid deyildir?
A) әsas texnoloji avadanlıqlar
B) müәyyәn mәhsulun saxlanması vә verilmәsi taraları
C) qardırıcınәqliyyat qurğuları
D) avadanlıqlara qulluq edilmәsi üzrә kömәkçi material vә alәtlәr
E) daimi istifadә olunan cihaz vә alәtlәr
465) Sual:Aşağıdakılardan hansı iş yerlәrinә irәli sürülәn tәşkilati tәlәblәrә aid deyildir?
A) iş yerlәrinin xammal vә materiallarla vaxtlıvaxtında tәmin olunması
B) iş yerindә mövcud avadanlıqların iş zonasında rasional yerlәşmәsi
C) iş yerlәrinin mütәrәqqi avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
D) avadanlıqların tәmiri
E) tәhlükәsiz vә zәrәrsiz әmәk şәraiti
466) Sual:Müәssisәdә әmәyin normalaşdırılması nәyi tәmin etmir?
A) peşә vә ixtisas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı;
B) әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığını әsaslan¬dır¬ma¬¬¬ğı;
C) istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәk¬tu¬tu¬mu¬¬nu müәyyәn etmәyi;
D) әmәyin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi
E) istehsal olunan mәhsulların satış imkanlarını müәyyәn etmәyi.
467) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxil deyil?
A) işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi;
B) müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
C) әmәk üsulları vә şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi;
D) hәr bir işçinin vә kollektivinin yüksәk son nәticәlәrә görә maddi vә mәnәvi stimullaşdırılmasının daha sәmәrәli metod vә formalarının işlәnib

hazırlanması;
E) yaradıcılıq fәalığını stimullaşdıran şәrait yaradılması.
468) Sual:әmәyin elmi tәşkili nәdir?
A) müasir texnika әsasında әmәyi tәşkil etmәkdir;
B) müasir texnologiya әsasında әmәyi tәşkil etmәkdir;
C) müәssisәdәidarә etmә aparatının işinin tәkmillәşdirilmәsidir;
D) müasir elmin naliyyәtlәri әsasında istehsalın tәşkilidir;
E) elmin vә qabaqcıl istehsalat tәcrübәsinin nailiyyәtlәri әsasında әmәyi tәşkil etmәk demәkdir;
469) Sual:İş vaxtının ölçülmәsindә әn geniş yayılmış üsul hansıdır?
A) xronometraj
B) fotoqrafiya
C) özözünü fotoqrafiya
D) marşrut fotoqrafiyası
E) müşahidә üsulu
470) Sual:әmәyin normalaşdırılmasında hansı üsul әsas hesab edilir?
A) tәcrübәvi üsul
B) statistik üsul
C) analitik üsul
D) texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış üsul
E) tәcrübәvistatistik üsul
471) Sual:әmәyin tәşkilinә aid olmayan nәdir?
A) işçilәrin işә qәbul olunması
B) işçilәrin arasında iş bölgüsünün aparılması
C) kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması
D) istehsalın texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
E) әmәyin stimullaşdırılması

472) Sual:İş gününün fotoqrafiyası:
A) istehsal prosesinin özündә iş vaxtı sәrfinin müşahidә edilmәsinә vә ölçülmәsinә әsaslanır;
B) bütün iş günü (növbә) әrzindә iş vaxtı sәrfini öyrәnmәklә iş vaxtı itikisinin sәbәbәlәrinin vә kәmiyyәtini müәyyәn edilmәsinә әsaslanır;
C) istehsal edilәn mәhsulların standartlardan kәnarlaşmalarının müәyyәn edilmәsinә әsaslanır;
D) müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinә saslanır;
E) müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunmasına әsaslanır.
473) Sual:Axın xәttinin uzunluğu nәdir?
A) nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin vә ya hissәlәrin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsinin intensivliyini xarakterizә edir;
B) sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayını xarakterizә edir;
C) birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını hissәlәrin emal olunmasın sәrf edilәn vaxt intervalını
sәciyyәlәndirir;
D) onda yerlәşdirilmiş iki qonşu iş yerlәri arasındakı mәsafәni sәciyyәlәndirir;
E) onun tempi ilә xarakterizә olunur; tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;
474) Sual:İxtisaslaşdırılması dәrәcәsinә görә axın xәtlәri hansı qruplara bölünür?
A) birәşyalı vә çoxәşyalı axın xәtlәrinә;
B) ixtisaslaşmış universal axın xәtlәrinә;
C) fasilәli vә fasilәsiz axın xәtlәrinә;
D) ümumizavod, sex vә sahә axın xәtlәrinә;
E) qismәn mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılmış axın xәtlәrinә;
475) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aid deyil?
A) yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
B) yüksәk ixtisaslı vә nisbәtәn geniş ixtisas profilli kadrlardan is¬tifadә edilmәsi;
C) yüksәk ixtisaslı vә hәm dә geniş ixtisas profilli fәhlәlәrdәn istifadә;
D) bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәjminin yüksәk ol¬ması ilә әlaqәdar madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi;
E) istehsal vә mәhsulun satışı xәrjlәrinin yüksәk, dövriyyә fondlarının dövretmә sürәtinin vә avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsinin aşağı olması;
476) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin fәrdi üsuluna aiddir?
A) istehsalı tәkrar olunmayan geniş nomenklatura;

B) istehsal prosesinin böyük sayda әmәliyyatlara bölünmәsi;
C) әmәk predmetlәrinin bir iş yerindәn digәrinә verilmәsi üçün әmәliyyatlararası xüsusi nәqliyyatın mövjud olması;
D) bir neçә növ materialın eyni zamanda emalı;
E) yüksәk ixtisaslı vә nisbәtәn geniş ixtisas profilli kadrlardan is¬tifadә edilmәsi;
477) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin dәstәli üsuluna aiddir?
A) ayrıayırı әmәliyyatların icrası üçün iş yerlәrinin dәqiq ixtisaslaşması;
B) bir iş yerinә bir neçә әmәliyyatın tәhkim edilmәsi;
C) istehsal prosesinin fasilәsizliyinin sәviyyәjә yüksәk olması;
D) irilәşdirilmiş texnologiyaların hazırlanması;
E) icra olunan işin, әsasәn, әl әmәyi ilә yerinә yetirilmәsi;
478) Sual:Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı istehsalın tәşkilinin axınlı üsuluna aiddir?
A) eyni tip avadanlıqlarıın әsasәn qrup halında yerlәşdirlmәsi
B) emal olunajaq materialın istehsala partiyalarla buraxılması;
C) yalnız universal avadanlıqlardan istifadә;
D) eyni tipli avadanlıqların qrup şәklindә yerlәşdirilmәsi;
E) avadanlıqların texnoloji xәritәyә müvafiq olaraq yerlәşdirilmәsi;
479) Sual:Kombinәlәşmәnin әsas şәrti nәdir?
A) kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәr arasında bazarın bölüşdürülmәsidir
B) kombinata daxil olan müxtәlif müәssisәlәrdә eyni texnoloji avadanlıqlardan istifadә edilmәsidir
C) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir mәkanda tәmәrküzlәşdirilmәsidir
D) müxtәlif profilli istehsalların eyni bir ölkәdә yerlәşdirilmәsidir
E) eyni bir әrazidә analoji müәssisәlәrin cәmlәş¬di¬rilmәsidir
480) Sual:әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir?
A) istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bir neçә müәssisә arasında bölünmәsidir;
B) müәs¬sisәnin әmәk predmetinin emalı mәrhәlәlәrindәn birinin yerinә yetirilmәsinә cәlb edilmәsidir;
C) sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının bu vә ya digәr bir
müәssisәdә tәmәrküzlәşdirilmәsidir;

D) bilavasitә istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bu vә ya digәr bir müәssisәdә cәm¬lәş¬di¬rilmәsidir;
E) sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr
arasında bölünmәsidir.
481) Sual:Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir?
A) müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;
B) ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir;
C) özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir
D) istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh¬sul¬darlıqlı texnika ilә tәmin olunmasıdır;
E) özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, istehsalı uzun dövr üçün tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının
bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir.
482) Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
A) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında birbaşa әlaqә yoxdur
B) İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi, ixtisaslaşması, kooperativlәş¬mә¬si vә kombinәlәşmәsi arasında sıx qarşılıqlı әlaqәlәr vardır
C) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyinin yük¬sәl¬dil¬mәsinin amilidir
D) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin nәticәsidir
E) İs¬teh¬salın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәş¬kili for¬maları arasında daha mürәkkәbidir
483) Sual:İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:12:59)
A) bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi
B) istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi
C) yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması
D) sәnaye sahәsindә kiçik müәssisәlәrin tamamilә iflası
E) sahәdә mәhsul istehsalı üzrә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artması
484) Sual:Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir?
A) ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün bir sahәdә cәmlәşmәsidir;
B) özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn, tәt¬biq sahәsi mәhdud olan, istehsalı uzun dövr üçün
tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının bir müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsidir;
C) müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;

D) eyni adlı mәhsulların bazarda satışının yalnız bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir;
E) özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir
485) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü şәrtlәndirәn amil hesab edilmir:
A) İri müәssisәlәrdә daha güclü vә mәhsuldarlığı yüksәk olan ava¬danlıqlar tәtbiq etmәk mümkündür;
B) İri istehsallarda istehsalın vә әmәyin mütәrәqqi tәşkili for¬ma¬larına keçmәk daha asan olur;
C) İri isteh¬sal¬da hazırlanan mәhsulun maya dәyәri kiçik istehsallara nisbәtәn aşağı sәviyyәdә olur
D) İri istehsallarda elmitәdqiqat vә sınaq laboratoriyaları, güclü konstruktor büroları yaratmaq mümkün olur;
E) İstehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi daxili bazarda rәqabәt iştirakçılarının sayının artmasına gәtirib çıxarır.
486) Sual:Tәmәrküzlәşdirmәnin istehsaltexniki forması:
A) qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za¬man¬da baş vermәsi ilә xarakterizә olunur
B) qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
C) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarak¬te¬ri¬zә
olunur
D) sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı ilә xarak¬te¬ri¬zә olunur
E) sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
487) Sual:Texnoloji tәmәrküzlәşdirmә
A) qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za¬man¬da baş vermәsi ilә xarakterizә olunur
B) qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
C) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarak¬te¬ri¬zә
olunur
D) sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı ilә xarak¬te¬ri¬zә olunur
E) sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
488) Sual:Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi
A) qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması onlardan hәr birinin gücünün artırılması ilә eyni za¬man¬da baş vermәsi ilә xarakterizә olunur
B) qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
C) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarak¬te¬ri¬zә
olunur

D) sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı ilә xarak¬te¬ri¬zә olunur
E) sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur
489) Sual:Tәmәrküzlәşdirmәnin yollarına hansı aiddir?
A) ekstensiv vә intensiv;
B) dәstәli vә axınlı;
C) ekstensiv vә kütlәvi;
D) kütlәvi vә inteknsiv;
E) kütlәvi vә seryalı
490) Sual:Aşağıdakılardan hansı kombinәlәşdirmәnin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edir?
A) xammal vә materialların daşınma xәrclәrinә ciddi qәnaәt olunur
B) idarәetmәnin çevikliyi artır
C) mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yükәlir
D) mәhsulların satış sürәti artır
E) avadanlıqların boşdayanma halları azalır
491) Sual:Texnoloji mәrhәlә üzrә kooperativlәşdirmә nәdir?
A) son hazır mәhsulun istehsalı üzrә ixtisaslaşmış baş müәssisә әla¬qәdar müәssisәlәrdәn hissә vә qovşaqlar almaqla mәh¬sulun istehsalı işi¬ni
tamamlayır
B) baş müәssisә koope¬ra¬si¬ya¬ya daxil olan zavodlardan elektrik mühәrriklәri, ge¬neratorlar, nasoslar, kompressorlar vә s. kimi mә¬mulatlar
almaqla hazır mәhsulun istehsalını tamamlayır
C) bir müәssisә digәrinә müәyyәn yarım¬fab¬ri¬katlar göndәrir vә ya onun üçün mәhsul istehsalı texnologiyasının müәyyәn bir mәrhәlәsinin
icrasını hәyata keçirir
D) baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili bazarda satışını hәyata keçirir
E) baş müәssisә әmәkdaşlıq etdiyi müәssisәlәrin mәhsullarının daxili vә xarici bazarda satışını hәyata keçirir
492) Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә istehsalın ictimai tәşkilinin hansı forması daha çox perspektivli sayılır? (Sürәt 07.10.2015 11:09:27)
A) istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
B) istehsalın kooperativlәşmәsi
C) istehsalın ixtisaslaşması

D) istehsalın kombinәlәşmәsi
E) istehsalın universallaşması
493) Sual:Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi necә baş verir? (Sürәt 07.10.2015 11:09:24)
A) müәssisәdә qurulmuş aqre¬qat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
B) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması yolu ilә
C) qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması yolu ilә
D) müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә
E) kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә
494) Sual:Aşağıdakılar hansı müәssisәnin ölçüsünә tәsir göstәrәn istehsaldaxili amillәrdәndir: (Sürәt 07.10.2015 11:09:21)
A) әrazinin relyefi, әmәk ehtiyatlarının möv¬cud¬lu¬ğu, su tәchizatı, enerji tәminatı, kadrların ixtisas sәviyyәsi, istehlakçıların gәlirlәri vә s.
B) texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi, tәtbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun orijinallığı, istehsalın tәşkili vәziyyәti, fәhlәlәrin mәdәnitexniki
sәviyyәsi vә s.
C) xammal vә nәqliy¬yat amil¬lәri, demoqrafik vәziyyәt, iqtisadicoğrafi amillәri, regionun mә¬nim¬sәnil¬mә vәziyyәti, sosial infrastrukturun
inkişaf sәviyyәsi, eko¬loji vә¬ziyyәt, vaxt amili vә s.
D) elmitexnili tәrәqqi, istehsalın ictimai tәşkili formaları, istehsalın ahәngdar tәşkili, istehsalın tәşkili tipi, istehsal üsulu vә s.
E) makroiqtisadi sabitlik, inflyasiya sәviyyәsi, mәhsulun qiymәti, müәssisәnin bazar mövqeyi, bazar rәqabәti vә s.
495) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü şәrtlәndirәn amil hesab edilmir: (Sürәt 07.10.2015 11:09:14)
A) İri müәssisәlәrdә daha güclü vә mәhsuldarlığı yüksәk olan ava¬danlıqlar tәtbiq etmәk mümkündür
B) İri istehsallarda istehsalın vә әmәyin mütәrәqqi tәşkili for¬ma¬larına keçmәk daha asan olur
C) İri isteh¬sal¬da hazırlanan mәhsulun maya dәyәri kiçik istehsallara nisbәtәn aşağı sәviyyәdә olur
D) İri istehsallarda elmitәdqiqat vә sınaq laboratoriyaları, güclü konstruktor büroları yaratmaq mümkün olur
E) İstehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi daxili bazarda rәqabәt iştirakçılarının sayının artmasına gәtirib çıxarır
496) Sual:İstehsaltexniki tәmәrküzlәşmә necә baş verir? (Sürәt 07.10.2015 11:09:10)
A) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә
B) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
C) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların sayının azaldılması yolu ilә
D) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә

E) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu ilә
497) Sual:Sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin hansı forması daha sәmәrәli hesab edilir? (Sürәt 07.10.2015 11:09:07)
A) ixtisaslaşmış istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
B) kombinәlәşmiş istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
C) univerisal müәssisәlәrin ölçülәrinin artırılması
D) avadanlıqların güc vahidlәrinin artırılması yolu ilә tәmәrküzlәşmә
E) müәssisәlәrdә eyni tip avadanlıqların sayının artırılması
498) Sual:Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat forması daha çox iqtisadi üstün¬lük¬lәrә malikdir. Ona görә ki: (Sürәt 07.10.2015 11:09:05)
A) bu, istehsalın ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür
B) bu, istehsalın intensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsi olduğundan qәnaәt imkanı böyükdür
C) bu zaman istehsal meydançalarının genişlәnmәsi baş verdiyindәn әlavә xәrclәr artır
D) bu zaman yeni istehsal bölmәlәrinin enerji tәminatı әlavә xәrclәr tәlәb edir
E) bu, istehsalın hәm intensiv, hәm dә ekstensiv yolla tәmәrküzlәşdirilmәsidir
499) Sual:Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır? (Sürәt 07.10.2015 11:08:11)
A) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi
B) istehsal, satış, idxal vә ixrac
C) aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji
D) konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat
E) aqreqat, mexaniki, texniki
500) Sual:Tәmәrküzlәşmәnin aqreqat formasının öyrәnilmәsi zamanı hansı göstәricilәrin tәtbiqi daha mәqsәdәuyğundur? (Sürәt 07.10.2015
11:08:08)
A) dәyәr göstәricilәri
B) nisbi göstәricilәr
C) ümumilәşdirilmiş göstәricilәr
D) natural göstәricilәr
E) inteqral göstәricilәr

501) Sual: Nisbi tәmәrküzlәşdirmә nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:07:57)
A) sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artmasıdır
B) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
C) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır
D) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artmasıdır
E) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin azalmasıdır
502) Sual: Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır? (Sürәt 07.10.2015 11:09:33)
A) sәnayeistehsal heyәtinin orta illik sayı
B) isteh¬sal әsas fondlarının orta illik dәyәri
C) istehsal edilәn mәhsulun hәcmi
D) tex¬noloji prosesә sәrf edilәn enerji gücünün kәmiyyәti
E) isteh¬sal dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri
503) Sual:Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:09:02)
A) sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin azalmasıdır
B) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır
C) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır
D) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sıdır
E) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin orta ölçüsünün artmasıdır
504) Sual:Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir? (Sürәt 07.10.2015 11:08:58)
A) qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması yolu ilә
B) müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә
C) aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması yolu ilә
D) qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün artırılması yolu ilә
E) qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu ilә
505) Sual:Tәmәrküzlәşmәninin vәziyyәtini vә dinamikasını öyrәnmәk hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur? (Sürәt 07.10.2015 11:08:13)
A) mәhsul istehsalının hәcmi, heyәtin orta illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri
B) ölçülәrinә görә әn kiçik ölçülü müәssisәlәr qrupunun istehsal hәcmi

C) milli iqtisadiyyatın әsas fondları dәyәrinә görә strukturu
D) sәnayenin tәrkibindә olan müstәqil sahәlәrin sayı, hәr sahәdә müәssisәlәrin sayı vә orta ölçüsü
E) müәssisәnin istehsal sәviyyәsinin yalnız fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә deyil, ümumiyyәtlә sәnayedәki xüsusi çәkisi vә әsas fondların orta illik dәyәri
506) Sual:Müәssisәnin ölçüsü nәdir? (Sürәt 07.10.2015 11:08:05)
A) Bu, istehsalın ölçüsüdür
B) İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin әldә etdiyi mәnfәәtin hәcmini әks etdirir
C) istehsal prosesinin tәşkili for¬ma¬la¬rının kәmiy¬yәt xarakteristikasıdır vә müәssisәdә toplanmış mad¬¬¬di vә әmәk resurs¬la¬rının mәcmusu
ilә, hәmçinin istehsalın öl¬çüsü ilә müәyyәn olunur
D) istehsal prosesinin nәticәsini ifadә edir vә natural, әmәk vә ya dәyәr göstәricilәrindә mәhsulun kәmiyyәti ilә müәy¬yәn olunur
E) İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin istehsal xәrclәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur
507) Sual:İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır? (Sürәt 07.10.2015 11:08:02)
A) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal
B) istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, koopera¬tiv¬lәşdirilmәsi vә kom¬binә¬lәş¬dirilmәsi
C) istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması
D) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks avtomatlaşdırılması
E) istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
508) Sual:Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır? (Sürәt 07.10.2015 11:08:00)
A) mәhsul istehsalının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi
B) mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi
C) mәhsul bazarının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi
D) eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin sayının artması
E) eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin hamısının bir mәrkәzdәn idarә edilmәsi
509) Sual: İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur? (Sürәt 07.10.2015 11:07:54)
A) müәssisәlәrin irilәşmәsi
B) müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması
C) müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi
D) tex¬noloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırılması

E) әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi
510) Sual:Tәmәrküzlәşdirmәnin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindә aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә edilir?
A) әsas fondların dәyәri vә fondverimi;
B) işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı;
C) istehsalın hәcmi vә işçilәrin sayı;
D) istehsalın hәcmi vә istehsalın sәmәrәliliyi;
E) әmәk mәhsuldarlığı vә fondverimi
511) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldan xaric amillәrә aiddir?
A) texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi
B) tәtbiq olunan texnologiyanın sәviyyәsi
C) istehsalın tәşkili vәziyyәti
D) fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi
E) iqtisadicoğrafi amillәri
512) Sual:İstehsalın ictimai tәşkili formaları hansılardır?
A) fәrdi, seriyalı vә kütlәvi istehsal;
B) istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, koopera¬tiv¬lәşdirilmәsi vә kom¬binә¬lәş¬dirilmәsi;
C) istehsalın elektriklәşdirilmәsi, mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kimyalaşdırılması;
D) istehsalın mexaniklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi, avtomatlaşdırılması vә kompleks avtomatlaşdırılması
E) istehsalın tәmәr¬küzlәşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması.
513) Sual:İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur?
A) müәs¬si¬sә¬lәrin irilәşmәsi;
B) müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması;
C) müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi;
D) tex¬noloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırıl¬ması;
E) әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi.
514) Sual:Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır?

A) mәhsul istehsalının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
B) mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi;
C) mәhsul bazarının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
D) eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin sayının artması;
E) eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin hamısının bir mәrkәzdәn idarә edilmәsi.
515) Sual:Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir:
A) yeyinti sәnayesi; yüngül sәnaye, göndәri vә ayaq¬qa¬bı sәnayesi, metal emalı sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;
B) bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәt¬lә¬ri¬nin hazırlanması, oyun¬caq istehsalı, kimyәvi tәmizlәmә vә bo¬yama, dәftәrxana lәva¬zi¬ma¬tı
istehsalı;
C) ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti ma¬te¬rialları, toxuculuq, balıq, kon¬serv sәnaye sahәlәri;
D) elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan me¬tallurgiya, kimya vә neftkimya sәnayesi, sement isteh¬salı, ma¬¬şın¬¬qayırma, şüşә vә çini
saxsı sәnayesi;
E) istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi, emal sәnayesi.
516) Sual:Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?
A) istehsaltexniki formada
B) hissә formasında
C) әşya formasında
D) texnoloji mәrhәlә üzrә
E) avadanlıq formasında
517) Sual:Mәrkәzlәşdirilmiş tökmә müәssisәsinin ixtisaslaşma formasını göstәrin.
A) istehsaltexniki formada
B) hissә formasında
C) әşya formasında
D) texnoloji mәrhәlә üzrә
E) avadanlıq formasında
518) Sual:Bir il әrzindә müәssisә tәrәfindәn 1 milyon 800 min manatlıq ümumi mәhsul buraxılışı hәyata keçirilmişdir. Bunun 1 milyon 260 min
manatını әsas (profil) mәhsul tәşkil etmişdir. Bu mәlumatlar әsasında müәssisәnin ixtisaslaşdırılması әmsalını hesablayın.

A) 60 faiz
B) 45 faiz
C) 80 faiz
D) 65 faiz
E) 70 faiz
519) Sual: İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?
A) әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә
B) әşya vә bazar üzrә
C) sahә vә texnologiya üzrә
D) istehsal vә istehlak malları üzrә
E) daxili, xarici bazar vә әşya üzrә
520) Sual:İxtisaslaşdırma sәviyyәsini sәciyyәlnәdirәn göstәricilәr?
A) әşya, hissә, texnoloji mәrhәlәnin miqdarı vә sayı
B) hissә vә mәhsulun sahә üzrә mәblәği, sahәnin ümumi sәnaye mәhsulunda xüsusi çәkisi
C) sәnayedә müstәqil sahәlәrin sayı; ixtisaslaşmış sahә mәhsulunun ümumi istehsaldakı payı, müәssisәnin istehsal etdiyi әsas mәhsulun ümumi
istehsalda xüsusi çәkisi, növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәr vә sexlәrin ümumi istehsaldakı payı
D) sәnaye sahәsinin ümumi hәcmi, sahәdәki müәssisәlәrin sayı, sahәdә işlәyәnlәrin orta illik sayı, sahәdә әmәk haqqı fondu, sahәyә illik vәsait
qoyuluşu E) ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı
E) ixtisaslı fәhlәlәrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müәssisәlәrin ümumi sayı
521) Sual:İstehsalın kooperativlәşdirilmәsi nәdir?
A) müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün qısamüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәridir.
B) müәssisәlәrin hәr hansı mәhsulun birgә istehsalı üçün uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәridir.
C) bazar seqmentini әlә keçirmәk üçün müәssisәlәrin gizli razılığıdır
D) ölkәdә hәr hansı mәhsul istehsal etmәk mәqsәdilә xarici investorların cәlb edilmәsidir.
E) birbirinin fәaliyyәt nәticәlәrinә ehtiyacı olan müәssisәlәrin öz aralarında әmtәә vә xidmәtlәrlә hesablaşmaları prosesidir.
522) Sual:Kooperativlәşdirmәnin hansı formaları vardır?
A) ölkәdaxili, ölkәlәrarası

B) sahәdaxili, ölkәdaxili
C) sahәlәr arası, sahәdaxili, rayondaxili
D) rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası
E) rayondaxili, rayonlararası, ölkә daxili, ölkәlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası
523) Sual:Kooperativlәşmә sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn gösәtricilәr hansılardır?
A) mәhsul istehsalında iştirak etmiş müәssisәlәrin sayı vә maya dәyәrindә әn böyük payın xüsusi çәkisi
B) ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
C) bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı, әmәliyyatların tәhkimolunma әmsalı, bir müәssisә ilә kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin
sayı, istehsaldakı texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı
D) bir müәssisә ilә kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı, mәhsulun maya dәyәrindә «satın alınmış yarımfabrikat vә mәmulatlar» adlı
xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi, bir müәssisә vә sahә üzrә rayondaxili vә rayonlararası kooperativlәşdirmәnin nisbәti.
E) aqreqatların müştәrәk istifadәsi, hissәlәrin sayı, texnoloji proseslәrdә iştirak edәn müәssisәlәrin sayı
524) Sual:Sәnaye kombinatlarına hansı sәciyyәvi xüsusiyyәtlәr aiddirlәr?
A) istehsal prosesinin yalnız bir müәssisәdә baş vermәsi, istehsal olunmuş mәhsulların istehlakçıya çatdırılmasında heç bir vasitәçidәn istifadә
edilmәmәsi
B) istehsal prosesinin mәrhәlәlәri arasındakı ahәngdarlı, müәssisәlәrin mülkiyyәtçisinin eyni şәxs olması, vahid mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә sistemi
C) müxtәlifmüәssisәlәrin istehsalı olan hissәlәrin bir müәssisәdә yığılması.
D) istehsalın yalnız sifarişlәr әsasında olması, sifariş edilmiş mәhsulların bir neçә müәssisә tәrәfindәn istehsalı
E) müxtәlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müәssisәlәrin texniki iqtisadi vәhdәti vahid enerji sistemi vә nәqliyyat bazası
525) Sual:Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür?
A) sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәrlә, әrazi üzrә göstәricilәrlә
B) texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun ümumi istehsalda xüsusi çәkisi; kombinatların işçi heyәtilә
ümumi istehsal işçi heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının dәyәri vә ümumi istehsal әsas fondlarında xüsusi çәkisi.
C) әl ilә idarә olunan universal dәzgahlar, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahlar, universal yarımavtomat vә avtomat dәzgahlar, aqreqat dәzgahların
dәyәri vә bunların dәzgah parkının ümumi dәyәrlәridә xüsusi çәkisi
D) әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayı
E) kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin silahlanma sәviyyәsi.
526) Sual:Nisbi tәmәrküzlәşmә nәdir?

A) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
B) sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artması
C) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin gәlirlәrinin artması
D) sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
E) sahәnin müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artması
527) Sual:Mütlәq tәmәrküzlәşmә nәdir?
A) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
B) sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artması
C) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin gәlirlәrinin artması
D) sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
E) sahәnin müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artması
528) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldaxili amillәrә aid deyildir?
A) texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi
B) tәtbiq olunan texnologiyanın sәviyyәsi
C) istehsalın tәşkili vәziyyәti
D) fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi
E) iqtisadicoğrafi amillәri
529) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldan xaric amillәrә aid deyildir?
A) nәqliy¬yat amil¬lәri
B) texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi
C) demoqrafik vәziyyәti
D) regionun mә¬nim¬sәnil¬mә vәziyyәti
E) iqtisadicoğrafi amillәri
530) Sual:Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilir?
A) kombinatda bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
B) kombinatla kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı
C) kombinatın müәyyәn dövrdә әldә etdiyi mәnfәәt

D) kombinatın müәssisәlәrindә olan avadanlıqların orta güçü
E) kombinatlarda birlәşdirilәn texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı
531) Sual:İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının iqtisadi sәmәrәliliyinin әsas göstәricilәri hansılardır?
A) mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh¬lak¬çı¬lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, istehsalın
ixtisas¬laş¬dırılmasından әldә edilәn illik iqtisadi sәmәrә
B) әsaslı vәsait qoyuluşunun ödәnmә müddәti, müәssisәlәr arasında kooperasiya әlaqәlәrinin müddәti
C) ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi, bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
D) ayrıayrı detalların, qovşaqların, aqreqatların vә pәstahların buraxılışı üzrә ixtisaslaşdırılmış vә ya mәrkәzlәşdirilmiş istehsal¬ların müәssisә vә
sexlәri tәrәfindәn buraxılan mәhsulların isteh¬sa¬lın ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi, ixtisaslaşdırılmış sex vә sahәlәrin xüsusi çәkisi
E) mәhsul istehsalına cari mәsrәflәrә vә onun isteh¬lak¬çı¬lara çatdırılmasına çәkilәn nәqliyyat xәrclәrinә qәnaәt, ) ixtisaslaşdırılmış sex vә
sahәlәrin mәnfәәtinin hәcmi
532) Sual:Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә edilir?
A) mәhsul bahidinin materialtutumu
B) mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
C) müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi
D) ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
E) mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarım¬fab¬ri¬kat vә mәmulatlar'' adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi
533) Sual:Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi tәsir göstәrir?
A) müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi
B) buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının genişlәnmәsi
C) elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
D) müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op¬ti¬mal ölçüyәdәk artması
E) buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdә¬uy¬ğun konstruktiv sabitliyinin yaradılması
534) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır:
A) müәssisә miqyasında istifadә olunan in¬san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı¬ra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz
tәrkib hissәlәrinә parçalan¬ması texniki әmәk bölgüsünü әks etdirir;
B) bilavasitә müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib ayırması fәrdi әmәk bölgüsünü әks etdirir;

C) müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi
müәssisәdaxili ixtisaslaşdırmanı әks etdirir;
D) sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı nisbi tәmәrküzlәşmәdir;
E) müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsi
müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırmanı әks etdirir.
535) Sual:İstehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsinin iqtisadi sәmәrәliliyi nәdә ifadә olunur?
A) müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә yeni iş yerlәrinin yaradılmasında;
B) müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә bazarlara daha çox mәhsul çıxarılmasında;
C) müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә istehsalın texnikiiqtisadi gös¬tәricilәrinin yaxşılaşmasında;
D) eyniadlı mәhsul istehsalçılarının sayının azalması nәticәsindә sahәnin idarә edilmәsinin asanlaşmasında;
E) müәs¬si¬sә¬nin ölçülәrinin artması nәticәsindә xammal vә materialların emalı imkanlarının genişlәnmәsindә.
536) Sual:Aşağıdakı istehsal sahәlәrindәn hansında hәm kiçik, hәm orta, hәm dә iri müәssisәlәr tәqribәn eyni dәrәcәdә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә
bilәrlәr?
A) ağac emalı vә mebel istehsalı;
B) musiqi alәt¬lә¬ri¬nin hazırlanması;
C) polimer materialların istehsalı;
D) kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;
E) әlvan metallurgiya.
537) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
A) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında birbaşa әlaqә yoxdur;
B) İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi, ixtisaslaşması, kooperativlәş¬mә¬si vә kombinәlәşmәsi arasında sıx qarşılıqlı әlaqәlәr vardır;
C) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyinin yük¬sәl¬dil¬mәsinin amilidir;
D) İstehsalın ic¬timai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin nәticәsidir;
E) İs¬teh¬salın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәş¬kili for¬maları arasında daha mürәkkәbidir.
538) Sual:Müәssisәlәr ölçülәrinә görә qruplaşdırılarkәn hansı göstәricidәn istifadә edilmir?
A) әsas fondların dәyәri;
B) işçilәrin sayı;

C) istehsalın hәcmi;
D) istehsalın rentabelliyi;
E) enerji qurğularının gücü.
539) Sual:Maşın¬qa¬yır¬ma zavodu kooperasiyaya daxil ol¬duğu müәs¬sisәlәrdәn porşen, radiator, diyircәkli yastıq, şin vә başqa hissә vә
qovşaqlar alır. Bu, kooperativlәşdirmәnin hansı formasını әks etdirir?
A) aqreqat üzrә kooperativlәşdirmә
B) әşya üzrә kooperativlәşdirmә
C) istehsaltexniki üzrә kooperativlәşdirmә
D) hissә üzrә kooperativlәşdirmә
E) texnoloji mәrhәlә üzrә üzrә kooperativlәşdirmә
540) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin optimal ölçüsünә tәsir edәn istehsaldaxili amillәrә aiddir?
A) nәqliy¬yat amil¬lәri
B) texnikanın in¬ki¬şaf sәviyyәsi
C) demoqrafik vәziyyәti
D) regionun mә¬nim¬sәnil¬mә vәziyyәti
E) iqtisadicoğrafi amillәri
541) Sual:Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir?
A) istehsal imkanlarının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müxtәlif sәnaye sahәlәri müәssisәlәrinin fәaliyyәtlәrinin vahid istehsal kompleksindә
birlәşdirmәsidir.
B) istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir.
C) birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin sayının artması prosesidir.
D) müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir.
E) sәnaye istehsalının ölkәnin әrazisi üzrә bir qәrarda yerlәşdirilmәsidir.
542) Sual:İxtisaslaşdırma nәdir?
A) konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud sayda müәssisәlәrdә
tәmәrküzlәşmәsidir.
B) müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir.

C) müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır.
D) müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir.
E) müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.
543) Sual:Müәssisәnin optimal ölçüsü nәdir?
A) az xәrclә daha az mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
B) çox xәrclә daha çox mәnfәәt әldә edilә bilәn ölçüsüdür
C) mәnfәәtlә xәrcin mütәnasiblik tәşkil etdiyi ölçüsüdür
D) minimum xәrclә risqsiz fәaliyyәt göstәrә bilәn ölçüsüdür
E) az xәrclә daha yüksәk tәsәrrüfat nәticәlәrinә nail olmaqdır.
544) Sual:Tәmәrküzlәşmәni sәciyyәlәndirәn göstәricilәri hansılardır?
A) sahә müәssisәlәrin orta ölçüsü, ümumi mәhsulun müxtәlif ölçülü müәssisә qrupları üzrә bölünmә payı, mәhsul istehsalının hәcmi, heyәtin orta
illik sayı, istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri.
B) ölçülәrinә görә әn kiçik ölçülü müәssisәlәr qrupunun ümumi mәhsul istehsalındakı payı
C) әn iri müәssisәlәrin sahәnin әsas fondları vә әmәk resurslarının neçә faizinә sahib olması.
D) sәnayenin tәrkibindә olan müstәqil sahәlәrin sayı, hәr sahәdә müәssisәlәrin sayı vә orta ölçüsü
E) müәssisәnin istehsal sәviyyәsinin yalnız fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә deyil, ümumiyyәtlә sәnayedәki xüsusi çәkisi vә әsas fondların orta illik dәyәri
545) Sual:Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır?
A) istehsal vә satış
B) istehsal, satış, idxal vә ixrac
C) aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji
D) konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat
E) aşağı, orta vә yuxarı sәviyyәli
546) Sual:İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir?
A) bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi
B) istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi
C) yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması
D) sәnaye sahәsindә kiçik müәssisәlәrin tamamilә iflası

E) sahәdә mәhsul istehsalı üzrә iri müәssisәlәrin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artması
547) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә material re¬surs¬¬larının ehtiyatları üzrә maksimumminimum nәzarәt üsulunun tәtbiqindә ma¬terial
eh¬ti¬yat¬larının maksimum qaliğı necә hesablanır?
A) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә mak¬simum cari ehtiyat toplanır;
B) sığorta ehti¬yatı vә mak¬simum cari ehtiyat toplanır;
C) mak¬simum cari ehtiyatdan sığorta ehti¬yatı çıxılır;
D) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә minimum cari ehtiyat toplanır;
E) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi kimi;
548) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә avtomobilә olan tәlәbatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) plan ilindә daşınacaq yüklәrin miqdarı;
B) bir avtomobilin yükqaldırma qabiliyyәti;
C) bir avtomobilin yanacaq sәrfi;
D) avtomobili iş növbәsinin uzunluğu;
E) avtomobilin yükqaldırma qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı.
549) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә nәqliyyat vasitәlәri seçilәrkәn aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı nәzәrә alınmır?
A) istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinin texniki parametrlәrindәn maksimum istifadә olunmalıdır;
B) seçilmiş nәqliyyat növünün xüsusiyyәti vә texniki parametrlәrihәmin nәqliyat növünün xidmәt etdiyi istehsal prosesinin texniki vә tәşkilati
xüsusiyyәtlәrinә müvafiq gәlmәlidir;
C) seçilmiş nәqliyyat nәqliyyat әmәliyyatlarına çәkilәn xәrclәri azaltmağa imkan vermәlidir;
D) seçilmiş nәqliyyat vasitәsi yaxşı manevrililik xüsusiyyәtinә malik olmalıdır;
E) seçilmiş nәqliyyat vasitәsinin estetik parametrlәri yüksәk olmalıdır.
550) Sual:Müәssisәdә nәqliyyat tsiklinә aşağıdakı amillәrin hansından asılı deyildir?
A) yüklәrin yüklәndiyi vә boşaldıldığı iki mәntәqә arasındakı mәsәafә;
B) nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәti;
C) nәqliyyat vasitәsinin yüklә hәrәkәt sürәtidir;
D) nәqliyyat vasitәsinin yüksüz hәrәkәt sürәtidir;
E) bir yüklәnmәyә vә bir boşaltmaya sәrf olunan vaxt.

551) Sual:Müәssisәdә nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığı aşağıdakı amillәrin hansından asılı deyildir?
A) nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı;
B) nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәti;
C) nәqliyyatın sutkalıq vaxt fondu;
D) nәqliyyat tsikli;
E) sutkalıq daşınmalı yükün hәcmi.
552) Sual:Bir avtomobilin texniki xarakteristikasına görә yükgötürmә qabiliyyәti 10 tona bәrabәrdirsә, faktiki olaraq 9,5 ton yükgötürmә
qabiliyyәtinә malikdirsә, onda avtomobilin avtomobilin yükgötürmә qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) 0,6;
B) 10,05;
C) 0,9;
D) 2;
E) 1,1.
553) Sual:Plan ilindә maşınqayırma zavodunun mexanikiemal sexindә növbә әrzindә 800 ton yük daşınmalıdır. Bir avtomobilin texniki
xarakteristikasına görә yükgötürmә qabiliyyәti 10 ton, faktiki olaraq 9,5 ton, iş növbәsinin uzunluğu 420 dәqiqә, avtomobilin bir reysinә sәrf olunan
vaxt plan üzrә 21 dәqiqә vә faktiki olaraq isә 22 dәqiqә olarsa, onda avtomobilә olan tәlәbatın hәcmi nәyә bәrabәrdir?
A) 5
B) 6
C) 4,5;
D) 3
E) 8
554) Sual:Yük axınlarının göstәricilәrinә aşağıdakılırdan hansı aid deyil?
A) yüklәrin hәrәkәt mәsafәsi;
B) yüklәrin hәrәkәt yolu;
C) yüklәrin fizikitexniki xüsusiyyәtlәri;
D) yüklәrin qabarit ölçülәri;
E) yüklәrin saxlanma yeri.

555) Sual:Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata keçirilir?
A) eyni zonada yerlәşәn bir neçә is¬teh¬lakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә tәchiz edilir;
B) nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sә¬fәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә olur;
C) anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onları ayrıayrılıqda xammal vә materiallarla tәchiz edilir;
D) müxtәlif zonalarda yerlәşәn is¬teh¬lakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı reyslәrlә tәchiz edilir;
E) anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onlar xammal vә materiallarla müxtәlif reyslәrlә tәchiz edilir.
556) Sual:Anbarların texniki cәhәtdәn tәhciz olunması hansı amildәn asılı deyildir?
A) saxlanılan materialların növündәn;
B) saxlanılan materialların forma vә miqdarından;
C) materialların nәqli sistemindәn;
D) anbarların yerlәşmәsindәn
E) müәssisәnin tәşkilati strukturundan.
557) Sual:Aşağıdakılardan hansı materialların sexlәrә, istehsal sahәlәrinә vә iş yerlәrinә çatdırılması üsullarına aiddir?
A) passiv vә fәal üsullar;
B) perspektiv vә cari üsullar;
C) texniki vә texnoloji üsullar;
D) adәi vә irilәşdirilmiş üsullar;
E) analitik vә eksperimental üsullar;
558) Sual:Aşağıdakılardan hansı tәyinatına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?
A) bağlı anbarlar;
B) tәchizat anbarları;
C) sex anbarları;
D) universal anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış.
559) Sual:Tәyinatına görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?
A) bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;

B) tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
C) ümumizavod vә sex anbarları;
D) avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal tullantıları saxlanılması üçün
yaradılan anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
560) Sual:Aşağıdakılardan hansı funksiyalarına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?
A) bağlı anbarlar;
B) tәchizat anbarları;
C) sex anbarları;
D) universal anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış.
561) Sual:Aşağıdakılardan hansı funksiyalarına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aid deyildir?
A) tәchizat anbarları
B) istehsal anbarları;
C) sex anbarları;
D) satış anbardarı;
E) istehsal vә satış anbarları;
562) Sual:Aşağıdakılardan hansı konstruksiyasına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aiddir?
A) açıq anbarlar;
B) tәchizat anbarları;
C) sex anbarları;
D) ixtisaslaşdırılmış anbarlar;
E) universal anbarlar.
563) Sual:Aşağıdakılardan hansı konstruksiyasına görә müәssisә anbarlarının növlәrinә aid deyildir?
A) bağlı anbarlar;
B) yarımaçıq anbarlar;
C) açıq anbarlar;

D) xüsusi anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış.
564) Sual:Konstruksiyasına görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?
A) bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
B) tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
C) ümumizavod vә sex anbarları;
D) avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal tullantıları saxlanılması üçün
yaradılan anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
565) Sual:Maşınqayırma zavodunda iş növbәsinin uzunluğu 420 dәqiqәyә, avtomobilin bir reysinә sәrf olunan vaxt 21 dәqiqәyә bәrabәrdirsә,
avtomobilin reyslәrinin sayı nәyә bәrabәrdir?
A) 21
B) 42
C) 4,5;
D) 20
E) 8
566) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә yükdaşıma sistemlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) fasilәsiz vә fasilәli;
B) standartqrafik vә sifarişlәr üzrә;
C) daimi vә mövsümü;
D) cari vә opreativ;
E) cari vә perspektiv.
567) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә bölünür:
A) fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;
B) daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;
C) üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;
D) qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;

E) mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.
568) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri iş rejimlәrinә görә bölünür:
A) fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;
B) müәssisәdaxili vә müәssisәdәnxaric fәaliyyәt göstәrәnlәr;
C) çağırışçı vә çağırışsız rejimlә fәaliyyәt göstәrәnlәr;
D) qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;
E) fasilәsiz vә çağırışçı rejimlә fәaliyyәt göstәrәnlәr.
569) Sual:Aşağıdakılarından hansı sәnaye müәssisәlәindә nәqliyyat tәsәrrüfatının işçilәri peşә tәrkibinә daxil deyil?
A) sürücülәr;
B) krançılar;
C) nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri ilә mәşğul olan çilingәrlәr;
D) yüklәyici fәhlәlәr
E) әsas fәhlәlәr.
570) Sual:İri vә orta seriyalı s istehsallarda nәqliyyat xidmәtinin hansı növlәrindәn istifadә edilir?
A) çağırışçı vә әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr üzrә;
B) çağırışçı vә çağırışsız
C) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә;
D) çağırışçı vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә;
E) çağırışsız vә günlük operativ plan tapşırıqları üzrә.
571) Sual:Fәrdi vә kiçik seriyalı istehsallarda nәqliyyat xidmәtinin hansı növlәrindәn istifadә edilir?
A) çağırışçı vә әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr üzrә;
B) çağırışçı vә çağırışsız;
C) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş qrafiklәr vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә;
D) çağırışçı vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә;
E) çağırışsız vә günlük operativ plan tapşırıqları (sifarişlәri) üzrә.
572) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının tәrkibi vә quruluşuna aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrir?

A) daşınacaq xammal vә materialların növlәri;
B) istehsalın sәmәrәliliyi
C) daşınacaq mәhsulların qiymәtlәri;
D) daşınacaq xammal vә materialların qiymәtlәri;
E) istifadә edilәn avadanlıqların yaşları.
573) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının tәrkibi vә quruluşuna aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?
A) istehsalın tәşkili forması;
B) istehsalın tәşkili tipi;
C) daşınacaq mәhsulların növlәri
D) daşınacaq xammal vә materialların növlәri;
E) istifadә edilәn avadanlıqların yaşları.
574) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) nәqliyyat vasitәlәrinin satışının tәşlini tәmin etmәkdәn;
B) nәqliyyat vasitәlәrinә texniki xidmәt göstәrmәkdәn;
C) nәqliyyat sahәsi üzrә mütәxәssis hazırlamaqdan;
D) nәqliyyat vasitәlәrinin amortizasiyasının hesablamaqdan;
E) yeni vә mәhsuldar nәqliyyat vasitәlәri yaratmaqdan.
575) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) istehsal prosesini müntәzәm surәtdә bütün zәruri maddienerji vә әmәk ehtiyatları ilә tәmin etmәkdәn;
B) nәqliyyat vasitәlәrinә texniki xidmәt göstәrmәkdәn;
C) nәqliyyat tәsәrrüfatının saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri minimuma endirmәkdәn;
D) yüksәk sәviyyәdә nәqliyyat xidmәti göstәrmәkdәn;
E) yeni vә mәhsuldar nәqliyyat vasitәlәri yaratmaqdan.
576) Sual:Anbarların texniki cәhәtdәn tәhciz olunması hansı amildәn asılıdır?
A) saxlanılan materialların növü, forma vә miqdarından;
B) әsas fondların dәyәrindәn;
C) müәssisәdә әmәyin tәşkili sәviyyәsindәn

D) müәssisәdә kadrların ixtisas sәviyyәsindәn;
E) müәssisәnin tәşkilati strukturundan.
577) Sual:İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisә anbarları hansı qruplara bölünür?
A) bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
B) tәchizat, istehsal vә satış anbarları;
C) ümumizavod vә sex anbarları
D) avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal tullantıları saxlanılması üçün
yaradılan anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
578) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә bölünür:
A) fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr;
B) daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;
C) üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;
D) qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;
E) mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.
579) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri hәrәkәt etmә istiqamәtlәrinә görә bölünür:
A) fasilәsiz vә fasilәli fәaliyyәt göstәrәnlәr
B) daimi vә mövsümi fәaliyyәt göstәrәnlәr;
C) üfiqi, şaquli vә maili istiqamәtlәrdә daşıyan nәqliyyat vasitәlәri;
D) qrafiklәr vә operativ planlar әsasında fәaliyyәt göstәrәnlәr;
E) mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşıdılmış nәqliyyat vasitәlәri.
580) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin etmir?
A) müәssisә xammal vә material anbarı ilә iş yerlәrini;
B) müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
C) müәssisә sexlәri arasında;
D) müәssisәnin sexlәri ilә hazır mәhsul anbarları;
E) müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.

581) Sual:Zavodxarici nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin edir?
A) müәssisә xammal vә material anbarı ilә iş yerlәrini;
B) müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
C) müәssisә sexlәri arasında;
D) müәssisәnin sexlәri ilә hazır mәhsul anbarları;
E) müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.
582) Sual:Zavoddaxili nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin edir?
A) müәssisә ilә dәniz limanları;
B) müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
C) müәssisә ilә aeroport;
D) müәssisә ilә tәchizat bazaları;
E) müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.
583) Sual:Zavodxarici nәqliyyat vasitәlәri aşağıdakılar arasındakı hansı әlaqәni tәmin etmir?
A) müәssisә ilә dәniz limanları;
B) müәssisә ilә dәmiryolu stansiyaları;
C) müәssisә ilә aeroport;
D) müәssisә ilә tәchizat bazaları;
E) müәssisәnin xammal vә material anbarı ilә sex.
584) Sual:Müәssisәdә nәqliyyat vasitәlәrinin növlәrinin seçilmәsindә hansı amil nәzәrә alınmır?
A) nәqliyyat vasitәlәrinin tәyinatı;
B) nәqliyyat vasitәlәrinin iş rejimlәri;
C) nәqliyyat vasitәlәrinin fәaliyyәt göstәrmә müddәti;
D) nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtetmә istiqamәtlәri;
E) nәqliyyat vasitәlәrini idәarәedәnlәrin yaşı.
585) Sual:Madditexniki tәminatın hansı forması seçilәrkәn tranzit vә sifariş normaları әsas götürülür?
A) Kontrakt sistemi

B) «Dәqiq vaxtında» sistemi;
C) Tranzit forma;
D) Anbar forma
E) Әnәnәvi forma;
586) Sual:Müәssisәdә sexlәrin materiallarla mәrkәzlәşdirilmiş üsulla tәchiz edilmәsindә hansı sxemdәn istifadә edilmir?
A) rәqqas;
B) şüa;
C) dairәvi;
D) zona;
E) zonadairәvi;
587) Sual:İl әrzindә müәssisә daxilindә 130 min ton yükün daşınması gözlәnilir. Bir avtomobilin yükgötürmә qabiliyyәti 10 ton, onun yükgötürmә
qabiliyyәtindәn istifadә әmsalı 0,9 vә il әrzindәki reyslәrinin sayı 700 olarsa, müәssisәnin il әrzindә belә avtomobilә olan tәlәbatı nә qәdәrdir?
A) 25
B) 21
C) 24
D) 20
E) 19
588) Sual:Müәssisәdә fasilәsiz işlәyәn nәqliyyat vasitәlәrinin vә ya konveyerlәrin sayı necә müәyyәn olunur?
A) bir saatlıy yükdaşımanın hәcmi vә nәqliyyat vasitәsinin saatlıq mәhsuldarlığına bölmәklә;
B) nәqliyyat vasitәsinin saatlıq mәhsuldarlığının saatlıq daşınmalı yükün hәcminә bölmәklә;
C) nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtinin nәqliyyat vasitәlәrinin sayına vurmaqla;
D) sutkalıq yükdaşımanın hәcmi aydakı günlәrin sayına vurmaqla;
E) yük daşımanın qeyriahәngdarlığını nәzәrә alan әmsalın daşınan yüklәrin hәcminә vurmaqla.
589) Sual:Müәssisәdә sexlәrarası daşımalar üçün fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinin sayı necә müәyyәn olunur?
A) sutkalıq daşınmalı yükün hәcmini nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığına bölmәklә;
B) nәqliyyat vasitәsinin sutkalıq mәhsuldarlığının sutkalıq daşınmalı yükün hәcminә bölmәklә;
C) nәqliyyat vasitәsinin yükgötürmә qabiliyyәtinin nәqliyyat vasitәlәrinin sayına vurmaqla;

D) sutkalıq yükdaşımanın hәcmi aydakı günlәrin sayına vurmaqla;
E) yük daşımanın qeyriahәngdarlığını nәzәrә alan әmsalın daşınan yüklәrin hәcminә vurmaqla.
590) Sual:Müәssisәdә nәqliyyat vasitәlәrini seçәrkәn hansı şәrtlәri nәzәrә almaq zәruridir?
A) yük axınlarının göstәricilәri
B) nәqliyyat vasitәlәri xidmәt etdiklәri istehsal proseslәrinin texniki vә tәşkilati xüsusiyyәtlәri;
C) nәqliyyat vasitәlәri iqtisadi göstәricilәrinә görә mövcud variantlar arasında әn sәmәrәli olması;
D) nәqliyyat vasitәlәrinin xidmәt göstәrdiklәri sahәdә әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәsi imkanı;
E) yeni nәqliyat vasitәlәri növlәrinin yaradılması üzrә elmitәdqiqat vә tәcrübә işlәrinin dәyәri.
591) Sual:Aşağıdakılardan hansı anbar tәsәrrüfatının funksiyalarına aid deyildir?
A) xammal vә materialların qәbulu vә saxlanması;
B) xammal vә materialların istehsala buraxılışı;
C) hazır mәhsulun alıcıyı yollanması üçün hazırlanması;
D) material ehtiyatlarının hәrәkәtinin uçotunun aparılması;
E) müәssisәyә daxil olan xammal vә materialların keyfiyyәtinә nәzarәt.
592) Sual:Anbarların faydalı sahәsi necә müәyyәn olunur?
A) döşәmәnin 1 kv. metrinә yüklәn¬mәnin müәyyәn olunması әsasında;
B) әsas fondların yüklәnmәsi әsasında;
C) istehsal meydançalarının 1 kv.mnә düşәn mәhsulun hәcmi ilә;
D) iş maşın vә avadanlıqlarının tutduğu sahә әsasında;
E) stasionar qaldırıcınәqliyyat avadanlıqlarının tutduğu sahә әsasında.
593) Sual:Anbarın ümumi sahәsi hesablanarkәn aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?
A) faydalı sahә;
B) qәbul etmә vә buraxılış meydançalarının tutduğu sahә;
C) xidmәti sahә;
D) iş maşın vә avadanlıqlarının tutduğu sahә;
E) stasionar qaldırıcınәqliyyat avadanlıqlarının tutduğu sahә.

594) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә material re¬surs¬¬larının ehtiyatları üzrә maksimumminimum nәzarәt üsulunun tәtbiqindә ma¬terial
eh¬ti¬yat¬larının minimum qaliğı necә hesablanır?
A) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә mak¬simum cari ehtiyat toplanır;
B) sığorta ehti¬yatı vә mak¬simum cari ehtiyat toplanır;
C) mak¬simum cari ehtiyatdan sığorta ehti¬yatı çıxılır;
D) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi vә minimum cari ehtiyat toplanır;
E) sığorta ehti¬yatı ilә hazırlıq ehtiyatnın cәmi kimi.
595) Sual:Yükdaşımada istifadә edilәn keyfiyyәt göstәricisi hansıdır?
A) yükün daşınma mәsafәsi
B) kub metr
C) kvadrat metr
D) orta daşınma mәsafәsi
E) ton kilometr
596) Sual:Yük dövrüyyәsi nәcә göstәricidir?
A) kәmiyyәt
B) keyfiyyәt
C) tәlәbat
D) istehsal
E) istehlak
597) Sual:Yükdaşıma prosesi hansı sistemlә hәyata keçirilir?
A) standartqrafik sistemi;
B) planxәbәrdarlıq sistemi;
C) akkord sitemi;
D) briqada sistemi;
E) tarif sistemi.
598) Sual:Fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aiddir?
A) boru kәmәrlәri;

B) jalob sistemini;
C) konveyerlәr;
D) lokomotivlәr;
E) axın xәtlәri.
599) Sual: Fasilәsiz fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aiddir?
A) körpü kranları;
B) axın xәtlәri;
C) elektrokarlar;
D) avtokarlar;
E) avtomobillәr.
600) Sual:Fasilәli fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aid deyil?
A) Lokomotivlәr;
B) avtomobillәr;
C) elektrokarlar;
D) avtokarlar;
E) axın xәtlәri.
601) Sual:Fasilәsiz fәaliyyәt göstәrәn nәqliyyat vasitәlәrinә hansı aid deyil?
A) boru kәmәrlәri;
B) jalob sistemini;
C) konveyerlәr;
D) avtokarlar;
E) axın xәtlәri.
602) Sual:Nәqliyyat vasitәlәri seçilәrkәn hansı tәlәbә әmәl ounmur?
A) istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәrinin texniki parametrlәrindәn maksimum istifadә olunmalıdır;
B) ) seçilmiş nәqliyyat növünün texniki parametrlәri hәmin nәqliyat növünün xidmәt etdiyi istehsal prosesinin texniki vә tәşkilati xüsusiyyәtlәrinә
müvafiq gәlmәlidir;
C) müәyyәn edilmiş nәqliyyat vasitәlәri müasir dövrün tәlәblәrinә cavab vermәlidir;

D) seçilmiş nәqliyyat vasitәsi yaxşı manevrililik xüsusiyyәtinә malik olmalıdır;
E) nәqliyyat vasitәlәrinin istehsalçılarının әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olmalıdır.
603) Sual:Yük dövrüyyәsinin hәcm göstәricilәri hansıdır?
A) kvadrat metr
B) kub metr
C) ton
D) ton kilometr
E) orta daşınma mәsafәsi
604) Sual:Hazırlıq ehtiyatının hәcmi necә hesablanır?
A) istehsal proqraması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxta nisbәti kimi;
B) materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬ istehsal proqramasına vurulur¬;
C) materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn vaxt¬ materialdan orta günlük mәsrәf
normasına nisbәti kimi;
D) materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn
vaxt¬a nisbәti kimi;
E) materialdan orta günlük mәsrәf norması materialın kәmiyyәt vә keyfiyyәtjә qәbuluna vә is¬¬teh¬sal istehlakı üçün hazırlanmasına sәrf edilәn
vaxt¬a vurulur¬;
605) Sual:Cari ehtiyatın maksimum hәcmi necә hesablanır?
A) orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına nisbәti kimi;
B) orta günlük material mәsrәfi norması iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lına vurulur¬;
C) iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı orta günlük material mәsrәfi normasına nisbәti kimi;
D) orta günlük material mәsrәfi norması istehsal proqramasın vurulur¬;
E) iki mәhsul göndәrilmәsi arasındakı vaxt interva¬lı istehsal proqramasına vurulur¬;
606) Sual:Anbarın ümumi sahәsinә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) saxlanan materialların tutuduğu sahә;
B) istehsal meydançasının sahәsi;
C) qәbul etmә vә buraxılış meydançalarının tutduğu sahә;

D) xidmәti sahә, yәni kantor vә digәr xidmәti tikililәrin tutduğu sahә;
E) stasionar qaldırıcınәqliyyat vә digәr avadanlıqların tutduğu sahә
607) Sual:İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsulların növlәrinә anbarlar hansı qruplara bölünür?
A) bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
B) tәchizat, istehsal vә satış anbardarı;
C) ümumizavod vә sex anbarları;
D) avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal tullantıları saxlanılması üçün
yaradılan anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar.
608) Sual:Funksiyalarına görә anbarlar hansı qruplara bölünür?
A) bağlı anbarlar, açıq anbarlar, yarımaçıq anbarlar vә xüsusi anbarlar;
B) tәchizat, istehsal vә satış anbardarı;
C) ümumizavod vә sex anbarları;
D) avadanlıq, alәtlәr, materiallar, ehtiyat hissәlәri, yarımfabrikatlar, hazır mәhsullar, tәsәrrüfat inventarları vә istehsal tullantıları saxlanılması üçün
yaradılan anbarlar;
E) ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq anbarlar;
609) Sual:Müәssisә nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә dәrәcәsi xarakterizә edәn göstәriciyә aid deyil?
A) nәqliyyat vasitәsinin yük götürmә qabiliyyәtindәn istiafdә әmsalı
B) nәqliyyat vastәsinin iş vaxtından istifadә әmsalı
C) nәqliyyat vasitәsinin materialtutumluğu әmsalı
D) nәqliyyat vasitәsinin ümumi yürüşdәn istifadә әmsalı
E) nәqliyyat vasitәnin reyslәrindәn istifadә әmsalı
610) Sual:Müәssisә ay әrzindә 4650 әdәd mәmulat hazırlamışdır. Bunun 1500 әdәdi 1ci ongünlükdә, 1550 әdәdi 2ci ongünlükdә, 1600 әdәd isә 3
cü ongünlükdә hazırlanmışdır. Bu mәlumatlar әsasında demәk olar:
A) müәssisә birqәrarlı işlәmişdir;
B) müәssisә ahәngdar işlәmişdir;
C) müәssisә sәmәrәli işlәmişdir;

D) müәssisә zәrәrlә işlәmişdir;
E) müәssisә istehsal gücündәn tam istifadә etmişdir.
611) Sual:İstehsalın ahәngdarlığı dedikdә,
A) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni miqdarda mәhsul buraxılışı
nәzәrdә tutulur;
B) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni sayda işçilәrin işlәmәsi nәzәrdә
tutulur;
C) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni sayda avadanlıqların işlәmәsi
nәzәrdә tutulur;
D) dövrlәr (ay, ongünlük, gün, saat) üzrә bәrabәr, yaxud artan ölçüdә (әgәr bu planda nәzәrdә tutulmuşdursa) mәhsul buraxılışı nәzәrdә tutulur;
E) eyni müddәt әrzindә fәrqli sayda fәhlәlәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur.
612) Sual:Müәssisәnin (sexin, istehsal sahәsinin) birqәrarda işlәmәsi dedikdә,
A) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni miqdarda mәhsul buraxılışı
nәzәrdә tutulur;
B) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni sayda işçilәrin işlәmәsi nәzәrdә
tutulur;
C) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni sayda avadanlıqların işlәmәsi
nәzәrdә tutulur
D) әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş planqrafik әsasında eyni vaxt müddәti әrzindә (mәsәlәn, ongünlükdә, ayda vә s.) eyni sayda әsas fәhlәlәrin işlәmәsi
nәzәrdә tutulur;
E) eyni müddәt әrzindә fәrqli sayda fәhlәlәrin işlәmәsi nәzәrdә tutulur.
613) Sual:Birqәrarlıq әmsalının hansı әdәdә yaxın olması müsbәt hal hesab edilir?
A) 1
B) 0
C) 0,5;
D) 10
E) 1.
614) Sual: Müәssisәdә dispeçer xidmәtinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

A) plandispetçer bürosu, sahәnin dispetçeri vә әsas sexlәr;
B) istehsaldispetçer şöbәsi, әmәk haqqı şöbәsi vә operativ istehsal bölmәsi;
C) istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә sahәnin dispetçeri;
D) istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә normallaşdırılma bürosu;
E) istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә loqistika xidmәti.
615) Sual:Dispetçerlәşdirmә:
A) istehsal proqramının tәrtibinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini әhatә edir;
B) müәssisәdә istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
C) iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında, yaxud bir neçә müәssisә arasında birgә işin
tәmin olunması mәqsәdilә istehsal proseslәrinin idarә olunmasının koordinasiyası vә onlara operativ nәzarәtin mәrkәzlәşdirilmәsidir;
D) müәssisәdә investisiya qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
E) müәssisәdә idarәetmә sisteminin formalaşdırılması vә heyәtin idarәedilmәsi üzrә tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.
616) Sual:İstehsal prosesindә operativ tәnzimlәnmәnin әsas şәrti nәdәn ibarәtdir?
A) texnoloji intizama riayәt etmәk
B) avadanlıqları yerlәşdirmәk
C) işçilәri yerlәşdirmәk
D) işin lahiyәlәşdirlmәsi
E) maddi stimullaşdırma
617) Sual:Müәssisәdә operativistehsal planlaşdırılması:
A) istehsal proqramının tәrtibinә yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
B) müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönlәdilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
C) müәssisәdә peşә vә ixtisaslar üzrә işçilәrә tәlәbatın hesabdanmasıdır ;
D) müәssisәdә maliyyә vәsaitlәrinә tәlәbatın hesablanması vә maliyyә vәsaitlәrdәn sәmәrәli istifadә mәsәlәlәrini әks etdirir;
E) müәssisәdә idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәri әks etdirir.
618) Sual:Müәssisәdә operativistehsal planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәrinә aid deyil:
A) istehsal proqramının vә müәssisәnin inkişaf planın digәr göstәricilәrinin vaxta görә yerinә yetirilmәsinin dәqiqlәşdirilmәsi;
B) yerinә yetirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәklә tapşırıqların konkretlәşdirilmәsi vә sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinә göndәrilmәsi;

C) müәssisәdә peşә vә ixtisaslar üzrә işçilәrә tәlәbatın hesabdanması;
D) zaman vә mәkan baxımından material resurslarının hәrәkәt qrafiklәrinin tәrtibi vә onun icraçılara tәqdim edilmәsi;
E) mütәrәqi tәqvimplan normativlәrinin hazırlanması.
619) Sual:İstehsal prosesinin operativ tәnzimlәnmәsinin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) müәssisәnin istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi üçün zәruri işçi heyәtinin formalaşdırılması;
B) müәssisәdә әmәk kollektivinin sosial inkişafı üçün tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
C) müәssisәdә yeni vә mütәrәqqi norma vә normativlәrinin işlәnib hazırlanması;
D) müәssisәdә istehsal gücündәn istifadәnin yaxşılışdırılması üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
E) texnoloji proseslәrin müәyyәn edilmiş normativlәrdәn vә üsullardan kәnarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün zәruri texnikitәşkilati
tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması.
620) Sual:Maşınqayınma zavodunun mexaniki–emal sexi plan üzrә on gün әrzindә 3000 әdәd (hәr gün 300 әdәd) mәlumat hazırlamalı olduğu halda,
faktiki olaraq 2970 әdәd (iki gün planda nәzәrdә tutulduğundan az) mәlumat istehsal etmişdir. Birqәrarlıq әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) 1,01;
B) 1,1;
C) 0,99;
D) 0,97;
E) 0,93.
621) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә operativistehsal planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aiddir?
A) istehsalın bütün mәrhәlәlәrini (әmәliyyatlarını) uzlaşdırmaq vә qarşılıqlı әlaqәlәndirmәk, istehsalın ahәngdar gedişatının tәmin olunması üçün
lazımi tәşkilatitexniki tәdbirlәri işlәyib hazırlamaq;
B) müәssisәnin uzunmüddәtli inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk;
C) müәssisәdә peşә vә ixtisaslar üzrә işçilәrә tәlәbatın hesabdanması;
D) yeni mәhsulların hazırlanması vә mәnimsәnilmәsini tәmin etmәk;
E) müәssisәnin madditexniki tәminatını әhatә etmәk.
622) Sual:Müәssisәdә istehsal prosesinin operativ tәnzimlәnmәsinin әsas prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) operativ tәnzimlәmә planlı, kompleks xarakter daşımalı vә qәnaәtçil olmalıdır;
B) operativ tәnzimlәmә mütәnәasib, proporsianal vә düzxәtli olmalıdır;

C) operativ tәnzimlәmә davamlı, sabit vә fasilәsiz olmalıdır;
D) operativ tәnzimlәmә faydalı, sәmәrәli vә planlı olmalıdır;
E) operativ tәnzimlәmә kompleks xarakter daşımalı vә uzunmüddәtli olmalıdır.
623) Sual:Müәssisәdә istehsalın ahәngdar gedişatının tәmin olunmasının mühüm şәrti hansıdır?
A) tәchizatda ahәngdarliq
B) istehsal ehtiyyatlarinin yaradilmasi
C) istehsal heyyәtinә tәlabatin duzgun müәyyәn edilmәsi
D) anbar tәsәrrüfatinin sәmәrәli tәşkili
E) mәhsulgondәrmә haqqinda müqavilәlәrin bağlanmasi
624) Sual:Maşınqayırma zavodlarında operativistehsal planlaşdırılmasının hansı sistemi tәtbiq edilmir?
A) maşınkomplekt;
B) komplektqovşaq;
C) hissәlәr üzrә;
D) standartplan;
E) maşınmühitinsan
625) Sual:İstehsal prosesinә operativ nәzarәt üçün aşağıdakılardan hansından istifadә edilir?
A) layihә tapşırıqlarından;
B) eskiz layihәsindәn;
C) işçilәrin әmәk kitabçalarından;
D) növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan;
E) müәssisәnin baş planından.
626) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar işlәmәsinin әsas tәşkilatitexniki şәrtlәrinә aid deyil?
A) istehsalın vә әmәyin düzgün tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi;
B) mәhsul buraxılışı üzrә tapşırıqların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması;
C) mәhsulun keyfiyyәti üzәrindә operativ nәzarәtin sәmәrәli tәşkili;
D) istehsalın vaxtlıvaxtında maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz olunması;
E) istehsal avadanlıqlarının amortizasiya normalarının artırılması.

627) Sual:Dispetçer mәrkәzinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) dispetçerin iş yeri;
B) dispetçer pultu;
C) dispetçer lövhәsi;
D) kömәkçi avadanlıq vә aparatlar olan otaq;
E) dispetçer avadanlıqlarının istehsalı sexi.
628) Sual:Dispetçerlәşdirmәyә aşağıdakılardan nәyi әhatә etmir?
A) texnoloji proseslәrin idarә edilmәsi;
B) material ehtiyatlarının operativ bölgüsünü;
C) nәqliyyat vasitәlәrinin operativ bölgüsünü;
D) texnoloji maşın vә mexanizmlәrin işinin uçotunu;
E) texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsini.
629) Sual:Müәssisәnin qeyriahәngdar işlәmәsi aşağıdakılardan hansına tәsir göstәrmir?
A) mövcud istehsal güclәrindәn istifadәni pislәşdirir
B) әmәk ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir;
C) mәhsulun keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir;
D) maddienerji ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir;
E) işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin azaldır.
630) Sual:İstehsal prosesinә operativ nәzarәt üçün aşağıdakılardan hansından istifadә edilmir?
A) hazır mәhsulların qәbul olunması haqqındakı aktlardan;
B) marşurut xәritәlәrindәn;
C) iş vәrәqәlәrindәn;
D) növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan;
E) müәssisәnin baş planından.
631) Sual:Texnoloji intizam dedikdә:
A) istehsal prosesindә mәhsul hazırlanması texnologiyasının tәlәblәrinә әmәl olunması başa dü¬şülür;

B) müәssisәdә hesablanan vergilәrin vaxtlıvaxtında ödәnilmәsi başa düşülür;
C) müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunması başa düşülür;
D) müәssisәdә yeni texnologiyaların yaradılmasını nәzәrdә tutulur;
E) istehsal prosesindә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi başa düşülür.
632) Sual:Müәssisәnin fәaliyyәtinin aşağıdakılardan hansını tәmin edә bilmәz?
A) maddienerji ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsini;
B) maliyyәәmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsini;
C) işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsini;
D) maşın vә texnoloji avadanlıqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsini;
E) boşdayanma hallarını aradan qaldırılmasını.
633) Sual:Müәssisәdә birqәrarlılıq әmsalı necә hesablanır?
A) müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk işçilәrin sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin sayına bölmәklә
B) müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәnin istehsal edәcәyi mәhsulun hәcmini hәmin dövrdә faktiki istehsal edilmiş mәhsulun hәminә
bölmәklә;
C) müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk avadanlıqların sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin sayına bölmәklә;
D) müәyyәn dövr әrzindә plan üzrә müәssisәdә işlәyәcәk әsas fәhlәlәrin sayını hәmin dövrdә faktiki işlәyәnlәrin sayına bölmәklә;
E) müәssisәdә әmәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinin müәyyәn olunması әsasında.
634) Sual:Müәssisәdә istehsala operativ nәzarәt zamanı aşağıdakılardan hansından istifadә edilmir?
A) marşrut xәritәlәrindәn
B) hazır mәhsulların qәbul olunması haqqındakı aktlardan;
C) iş vәrәqәlәrindәn;
D) növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan;
E) işçilәrin әmәk kitabçalarından.
635) Sual:Müәssisәnin qeyriahәngdar işlәmәsi onun fәaliyyәtinә necә tәsir göstәrir?
A) istehsal güclәrindәn sәmәrәli istifadә olunur;
B) istehsal heyәtindәn sәmәrәli istifadә olunmur;
C) müәssisәnin sәmәrәliliyi artır;

D) mәhsulun keyfiyyәti yüksәlir;
E) xammal vә materiallardan daha sәmәrәli istifadә olunur.
636) Sual:Alәt itkilәrinә nә daxil deyil?
A) alәtlәrin istehsalı zamanı yaranan itkilәr
B) mәmulatın emal edilmәsi prosesindәyarananitkilәr;
C) texnoloji proseslәrlә bağlı itkilәr;
D) alәtlәrin saxlanılması zamanı yaranan itkilәr;
E) alәtlәrin istifadәsi zamanı yaranan itkilәr.
637) Sual:Alәtlәrin alәtlәrin faydalı sәrfi:
A) bilavasitә mәhsulun hazırlanmasında istifadә olunan miqdarıdır;
B) istehsal texnologiyasından irәli gәlәn tullantılar da nәzәrә almaqla mәhsulun hazırlanmasında istifadә olunan miqdarıdır;
C) aәtlәrin istehsalına sәrf edilmiş metalın çәkisidir;
D) alәtlәrin әmәtәlik mәhsulun maya dәyәrindә payıdır;
E) istehsal edilmiş mәhsulun alәtlәrin cәmi dәyәrinә nisbәtidir.
638) Sual:Alәtlәrin mәsrәf normasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) alәtlәr ehtiyatlarının faydalı sәrfi;
B) istehsal texnologiyasından irәli gәlәn tullantılar;
C) istehsal texnologiyasından itkilәr;
D) tәsadüfi sәbәblәr üzündәn әmәlә gәlәn birdәfәlik itkilәr;
E) istehsal edilәnmәhsulunәmәktutumundan.
639) Sual:Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma zavodlarında istifadә olunan alәt növlәrinә aid deyil?
A) kәsici alәtlәrә;
B) ölçü alәtlәri;
C) dәmir alәtlәr;
D) emaledici alәtlәr;
E) kömәkçi alәtlәr.

640) Sual:Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirilmiş alәtlәrә aiddir?
A) çәkic;
B) deşicilәr;
C) frezerbaşlıqları;
D) pnevmatikalәtlәr;
E) yonucular.
641) Sual:Aşağıdakılardan hansı alәt ehtıyatlarının növlәrinә aid deyil?
A) minimum ehtiyat;
B) maksimum ehtiyat;
C) «sifariş nöqtәsi» ehtiyatı;
D) çağırış ehtiyatı;
E) sığorta ehtiyatı.
642) Sual:Aşağıdakılardan hansı dәzgah alәtlәrinә aid deyil?
A) çәkic;
B) deşicilәr;
C) frezerbaşlıqları;
D) burğular;
E) yonucular.
643) Sual:Aşağıdakılardan hansı әl alәtlәrinә aiddir?
A) çәkic;
B) manometrlәr;
C) frezerbaşlıqları;
D) indikatorlar;
E) saxlayıcılar.
644) Sual:Aşağıdakılardan hansı alәt növlәrinә aid deyil?
A) әl alәtlәri;
B) dәzgah alәtlәri;

C) dәmir alәtlәri;
D) mexniklәşdirilmiş alәtlәr;
E) sığorta alәtlәri.
645) Sual:Alәtlәr hansı növlәrә bölünür?
A) texniki vә texnoloji;
B) fәrdi vә kütlәvi;
C) universal vә xüsusi;
D) fәrdi vә qrup;
E) cari vә sığorta.
646) Sual:Alәtlәrin mәsrәf normasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
A) alәt ehtiyatlarının faydalı sәrfı;
B) istehsal texnologiyasından vә şәraitindәn irәli gәlәn tullantıları;
C) istehsal texnologiyasından vә şәraitindәn irәli gәlәn itkilәr;
D) istehsal texnologiyasının tәtbiqindәn әldә edilәn gәlir;
E) tәsadüfi sәbәblәr üzündәn әmәlә gәlәn birdәfәlik itkilәri.
647) Sual:Aşağıdakılardan hansı kömәkçi alәtlәrә aiddir?
A) frezerlәr;
B) manometrlәr;
C) tәsәrrüfat inventarı;
D) çәkic;
E) saxlayıcılar.
648) Sual:Aşağıdakılardan hansı dәmir alәtlәrinә aiddir?
A) manometrlәr;
B) tәsәrrüfat inventarı;
C) çәkic;
D) saxlayıcılar.
E) frezerlәr;

649) Sual:Aşağıdakılardan hansı kәsici alәtlәrә aiddir?
A) frezerlәr;
B) manometrlәr;
C) tәsәrrüfat inventarı;
D) çәkic;
E) saxlayıcılar.
650) Sual:Alәtlәrә ehtiyatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrir?
A) eyni vaxtda istifadә edilәn alәtlәrin sayı;
B) alәtlәrin qabariti;
C) alәtlәrin tәsniflәşdirilmәsi;
D) alәt tәsәrrüfatında işlәyәnlәrin ixtisas sәviyyәsi;
E) alәtlәrin indekslәşdirilmәsi.
651) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölçü alәtlәrinә aiddir?
A) frezerlәr;
B) manometrlәr;
C) tәsәrrüfat inventarı;
D) çәkic;
E) saxlayıcılar.
652) Sual:Alәtlәrә ehtiyatın hәcminә hansı amil tәsir göstәmir?
A) eyni vaxtda istifadә edilәn alәtlәrin sayı
B) iş yerlәrinin sayı
C) alәtin iş yerlәrinә gәtirilmәsi dövrülüyü
D) alәtdәn istifadәnin ehtiyat әmsalı
E) alәtlәrin indekslәşdirilmәsi
653) Sual:Alәtlәrin mәsrәf norması işlәnib hazırlanarkәn әsasәn hansı üsullardan istifadә edilir?
A) әsas vә kömәkçi üsullar;

B) texniki vә tәşkilati üsullar;
C) adi vә kömәkçi üsullar;
D) adi vә irilәşdirilmiş üsullar;
E) irilәşdirilmiş vә әsas üsullar;
654) Sual:Alәtә tәlәbatı müәyyәnlәşdirәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilir?
A) saydan
B) gücdәn
C) normalaşdırmadan
D) alәtin görkәmindәn
E) alәtlәrin tәsnifatından
655) Sual:Alәtlәrin indekslәşdirilmәsi nә mәqsәdlә aparılır?
A) alәtlәri qablaşdırarkәn
B) alәtlәri tәsniflәşdirәrkәn
C) alәtlәri tәmir edәrkәn
D) alәtlәrin bәrpa edәrkәn
E) alәt mәsrәfini normalaşdırarkәn
656) Sual:Aşağıdakılardan hansı alәt tәsәrrüfatına aiddir?
A) әsas sexlәr, kömәkçi sexlәr vә xidmәtedici sexlәr;
B) әmәk haqqı şöbәsi, maliyyә şöbәsi vә tәmir şöbәsi;
C) istehsaldispetçer şöbәsi, plandispetçer bürosu vә sahәnin dispetçeri;
D) alәt sexi, model sexi, alәttәmir emalatxanası;
E) alәt sexi, model sexi, madditexniki tәzcizat şöbәsi.
657) Sual:Aşağıdakı bölmәlәrdәn hansı müәssisәnin alәt tәsәrrüfatının tәrkibinә aid deyil?
A) alәt sexi;
B) model sexi;
C) alәttәmir emalatxanaları;
D) alәt saxlayan vә paylayan anbarlar;

E) tәmirmexaniki sex.
658) Sual:Aşağıdakılardan hansı alәt tәsәrrüfatının әsas vәzifәlәrinә aid deyil?
A) müәssisәnin isthesal bölmәlәrini lazımi miqdarla vә çeşiddә texnoloji alәtlәrlә tәmin etmәk;
B) alәt istehsalı üzrә ixtisaslaşmış kadırların hazırlanması;
C) müәssisә vә onun bölmәlәrindә alәt fondu ehtiyatlarını yaratmaq;
D) universal alәtlәrin kәnardan alınmasını tәşkil etmәk;
E) xüsusi alәtlәrin müәssisәdә hazırlanmasını tәşkil etmәk.
659) Sual:Cari ildә mexanikiemal sexindә 891 әdәd hissәnin emal olunması nәzәrdә tutulmuşdur. Bir hissәnin emal olunmasına sәrf olunan vaxt 2
saat vә alәtin köhnәlmә vaxtı 66 saat olarsa, sexin kәsici alәtlәrә olan ümumi tәlәbatı nә qәdәr olacaqdır?
A) 29403 әdәd;
B) 8 әdәd;
C) 27 әdәdә;
D) 117612 әdәd;
E) 125 әdәd.
660) Sual:Cari ildә mexanikiemal sexindә 462 min әdәd hissәnin emal olunması nәzәrdә tutulmuşdur. Kәsici alәtin maşınla işlәmә vaxtı 10 saat vә
alәtin köhnәlmә vaxtı 66 saat olarsa, sexin kәsici alәtlәrә olan ümumi tәlәbatı nә qәdәr olacaqdır?
A) 70 min әdәd;
B) 3049 min әdәd;
C) 1341 әdәdә;
D) 117612 әdәd;
E) 125 min әdәd.
661) Sual:İşıqlandırma üçün elektrik enerjisinin sәrfi hәcmi:
A) işıqlandırılan sahәyә, işıq¬landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir
B) işçilәrin sayına, işıq¬landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir
C) avadanlıqların sayına, işıq¬landırma normasına vә işıqlanlırma saatlarının plan miqdarına görә müәyyәn edilir
D) binaların hәcminә, onların sahәsinә vә işıq¬landırma normasına görә müәyyәn edilir qızdırmaq üçün
E) işıqlandırılan sahәyә vә işıq¬landırma normasına görә müәyyәn edilir

662) Sual:Texnoloji mәqsәdlәr üçün enercidәn istifadә edilir:
A) binaların qızdırılması üçün
B) yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
C) otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
D) binaların işıqlandırılması üçün
E) tozun sorulması üçün
663) Sual:Tәsәrrüfat vә mәişәt işlәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә enercidәn istifadә edilmir:
A) binaların qızdırılması üçün
B) yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
C) otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
D) binaların işıqlandırılması üçün
E) tozun sorulması üçün
664) Sual:Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı qruplara bölünür?
A) perspektiv vә cari balansları;
B) istilik vә elektrik enerji balansları;
C) xarici vә daxili yanacaq balansları;
D) ümumzavod vә sex enerji balansları;
E) ümumzavod vә iş yerlәri üzrә olan enerji balansları.
665) Sual:Yanacaqenerji balansları fәaliyyәt göstәrmә müddәtlәrinә görә hansı qruplara bölünür?
A) perspektiv vә cari balansları;
B) istilik vә elektrik enerji balansları;
C) duru vә bәrk yanacaq balansları;
D) ümumzavod vә sex enerji balansları;
E) ümumzavod vә iş yerlәri üzrә olan enerji balansları.
666) Sual:Sexlәr üzrә enerjiyә tәlәbatın planlaşdırılmasının әsasında nә dayanır?
A) mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerci xәrclәrinin payı vә istehsalın hәcmi

B) mәhsul vahidinә texnoloji vә mühәrrik enerjisinin sәrfinin sex norması vә natural ifadәdә istehsalın hәcmi
C) mәhsul vahidinә enerci vә mühәrrik enercisinә sәrf olunan xәrclәrin hәcmi
D) әmәtәәlik mәhsulun maya dәyәrindә enerciyә çәkilәn xәrclәrin payı
E) müәssisәnin isteşsal hәcmi vә enercinin maya dәyәri
667) Sual:Tәsәrrüfat vә mәişәt işlәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә enercidәn istifadә edilir:
A) avadanlıqların mühәrriklәrini işlәtmәk üçün
B) yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
C) kimyәvi proseslәri hәyata keçirmәk üçün
D) binaların işıqlandırılması üçün
E) nәqliyyat vasitәlәrini hәrәkәtә gәtirmәk üçün
668) Sual:Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının tәşkili qarşısında hansı tәlәb qoyulmur?
A) mövcud enerji avadanlıqlarından düzgün istifadә edilmәsi;
B) mövcud enerji avadanlıqlarının keyfiyyәtlә tәmir olunması;
C) enerji tәsәrrüfatı üçün ixtisaslı işçilәrin hazırlanması;
D) enerji növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi;
E) yanacaq növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi.
669) Sual:Müәssisә mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә kәnardan 56 min kVtsaat enerji alır vә cari ildә 70 min kVtsaat enerji istehlak etmişdir. Bu şәrtlәr
daxilindә mәrkәzlәşdirilmiş enerji tәchizatı әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) 0,8
B) 1,25
C) 14 min
D) 126 min
E) 0,2
670) Sual:Müәssisәdә pardan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilmir:
A) texnoloji mәqsәdlәr üçün
B) mühәrrik enerjisi kimi
C) otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün

D) binaları qızdırmaq üçün
E) mәişәt ehtiyacları üçün
671) Sual:Cari ildә müәssisәdә 7000 әdәd mәlumat hazır¬lan¬mış vә onların istehsal edilmәsi üçün 3500 kVtsaat elektrik enerjisi sәrf edil¬mişdir.
Bu şәrtlәr daxilindә mәhsulun elektrik enerji tutumu nәyә bәrabәrdir?
A) 2
B) 0,5
C) 3500
D) 10500
E) 0,2
672) Sual:Cari ildә 9 min fәhlә mәhsulun hazırlanmasında iştirak etmiş vә il әrzindә mәhsul istehsalı üçün 18 min kVtsaat elektrik enerjisi sәrf
edilmişdir. әmәyin enerji ilә tәchiz olunma әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) 2
B) 0,5
C) 27000
D) 9000
E) 0,2
673) Sual:Müәssisәdә soba tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?
A) qazanxanalar
B) qaz (buxar) şәbәkәlәri
C) enerjitәmir sexi
D) transfarmator tәsәrrüfatı
E) bәrk vә maye yanacaqla işlәdilәn peçlәr
674) Sual:Müәssisәdә qaz tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?
A) qazanxanalar
B) qaz (buxar) şәbәkәlәri
C) enerjitәmir sexi
D) transfarmator tәsәrrüfatı

E) elektrik şәbәkәlәri
675) Sual:Müәssisәdә qaz tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?
A) qazanxanalar
B) qaz (buxar) şәbәkәlәri
C) enerjitәmir sexi
D) oksigen vә asitilen stansiyaları
E) elektrik şәbәkәlәri
676) Sual:Müәssisәdә istilikgüc tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilir?
A) qazanxanalar
B) qaz (buxar) şәbәkәlәri
C) enerjitәmir sexi
D) oksigen vә asitilen stansiyaları
E) elektrik şәbәkәlәri
677) Sual:Müәssisәdә istilikgüc tәsәrrüfatının tәrkibinә aşağıdakılardan hansı bölmә daxil edilmir?
A) qazanxanalar
B) kompressor stansiyaları
C) nasos stansiyaları
D) oksigen vә asitilen stansiyaları
E) hava vә buxar şәbәkәlәri
678) Sual:Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aiddir?
A) bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
B) enerji tәsәrrüfatı üçün ixtisaslı işçilәrin hazırlanması;
C) alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları arasında bölüşdürmәk;
D) daha mәhsuldar energetika avadanlıqlarının istehsalını tәşkil etmәk;
E) enerciyә qәnaәt edәn texnologiyalar yaratmaq;
679) Sual:Yanacaqenerji balansları istehsalı әhatә etmәlәrinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?

A) elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
B) perspektiv vә cari enerji balansları
C) ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
D) xammal, mәhsul vә enerji balansları
E) sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
680) Sual:Yanacaqenerji balansları fәaliyyәt müddәtinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?
A) elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
B) perspektiv vә cari enerji balansları
C) ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
D) xammal, mәhsul vә enerji balansları
E) sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
681) Sual:Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı növlәrә bölünürlәr?
A) elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
B) perspektiv vә cari enerji balansları
C) ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
D) xammal, mәhsul vә enerji balansları
E) sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar
682) Sual:Binanın qızdırılması üçün par sәrfinin hesablanması zamanı hansı amil nәzәrә alınmır?
A) işıq¬landırma norması
B) ventilyasiya qurğularının gücü
C) mәhsul vahidinә mühәrrik enerjisinin sex norması
D) qızdırma möv¬sü¬mü¬nün müddәti
E) binada avadanlıqların sayı
683) Sual:Binanın qızdırılması üçün par sәrfinin hesablanması zamanı hansı amid nәzәrә alınmır?
A) binanın daxilindә mövsüm üçün müәyyәn olunan optimal temperatur
B) xa¬ric¬dә havanın orta temperatur
C) binanın hәcmi

D) qızdırma möv¬sü¬mü¬nün müddәti
E) binada avadanlıqların sayı
684) Sual:Müәssisәnin enerjidәn necә istifadә edildiyinin tәhlili üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә edilir?
A) istehsal edilәn mkәhsulun әmәktutumu;
B) istehsal edilәn mәhsulun fondtutumu;
C) müәssisnin idarә edilmәsi xәrclәrinin hәcmi;
D) enerji tәsәrrüfatı işçilәrinin әmәk haqqı;
E) enerji qurğularının gücü.
685) Sual:Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aid deyil?
A) bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
B) kәnardan alınan enerjini istehlak edilmәsi mümkün olan parametrlәrә çevirmәk;
C) alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları arasında bölüşdürmәk;
D) maye vә bәrk yanacaq növlәrini lazımı şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin etmәk;
E) enerji ehtiyatlarına qәanәt edilmәsinә nail olmaq vә energetika tәsәrrüfatının saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri minimuma endirmәk üçün tәdbirlәr
işlәyib hazırlamaq vә hәyata keçirmәk;
686) Sual:Enerjinin mәsrәf norması işlәnib hazırlanarkәn әsasәn hansı üsullardan istifadә edilir?
A) diferensiallaşdırılmış vә texniki üsullar;
B) diferensiallaşdırılmış vә kömәkçi üsullar;
C) diferensiallaşdırılmış vә irilәşdirilmiş üsullar;
D) diferensiallaşdırılmış vә adi üsullar;
E) diferensiallaşdırılmış vә әsas üsullar.
687) Sual:Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının tәrkibinә hansı bölmәlәr daxil edilir:
A) istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; alәt tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
B) istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; anbar tәsәrrüfatı; alәt tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
C) kompressor sexi; istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; yardımçı tәsәrrüfatlar; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
D) әsas vә kömәkçi sexlәr; tәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı
E) istilikgüc tәsәrrüfatı; enerjitәmir sexi; qaz tәsәrrüfatı; enerjigüc tәsәrrüfatı; soba tәsәrrüfatı

688) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin enerji xidmәtinin funksiyalarına daxil deyil:
A) enerji tәsәrrüfatına dair normativlәrin hazırlanması;
B) bütün növ enerjilәrә vә enerji daşıyıcıları üzrә tәlabatların hesablanması, müәssisәnin enerji balansının tәrtibi vә müәssisәnin enerjinin zәruri
növlәri ilә tәmin olunmasının tәşkili;
C) elektrik avadanlıqlarının tәmirinin planlaşdırılması;
D) bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
E) elektrik avadanlıqlarına, şәbәkәlәrinә, rabitә xәtlәrinә xidmәtin tәşkili;
689) Sual:Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının iqtisadi göstәricilәrinә aşağıdakılar daxildir:
A) 1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; mәhsul vahidinin maya dәyәri; 1 kub m suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri; әmәk
mәhsuldarlığı; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.
B) 1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 kub m suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri; 1 ton
kömürün maya dәyәri; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.
C) elektrik enerjisinin istehsal xәrclәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 ton suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri; mәhsulun sex maya
dәyәri; 100 kub m sıxılmış havanın maya dәyәri.
D) 1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri; 1 mqkal istiliyin maya dәyәri; 1 ton suyun maya dәyәri; 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri; fondverimi;
dövriyyә vәsaitinin dövr sürәti.
E) elektrik enerjisinin istehsal xәrclәri; 1 mqkal istiliyin mәhsuldarlığı; 1 ton suyun istifadә sәviyyәsi; 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri.
690) Sual:Müәs¬sisәnin energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlili hansı istiqamәtdә hәyata keçirilmir?
A) enerji növlәrinin texnikiiqtisadi göstәricilәrinin nә sәviyyәdә olması müәyyәn edilir;
B) müәssisәnin vә onun ayrıayrı bölmәlәrinin enerji resurslarının müxtәlif növlәri ilә tәchiz olunma sәviyyәsinin tәhlili;
C) enerji resurslarından istifadәnin tәhlili;
D) energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;
E) mövcud enerji növlәrindәn necә istifadә olunmasını müәyyәnlәşdirilir.
691) Sual:Müәssisәnin binasının qızdırılması üçün para olan tәlәbatın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir?
A) qızdırma mövsümünün müddәti;
B) binanın daxilindә havanın orta temperaturu;
C) binanın xaricindә olan havanın orta temperaturu;
D) binada istehsal edilәn mәhsulun hәcmi;

E) qızdırılan binanın xarici hәcmi.
692) Sual:Aşağıdakılardan hansı istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının bölündüyü qruplara aid deyil?
A) elektrik enerji balansları;
B) istilik enerji balansları;
C) bәrk yanacaq balansları;
D) duru yanacaq balansları;
E) kәnardan alınmış yanacaq balansları.
693) Sual:Aşağıdakılardan hansı istehsal әhatә etmәlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının bölündüyü qruplara aid deyil?
A) elektrik enerji balansları;
B) iş yerlәri üzrә olan balansları;
C) istehsal sahәlәri üzrә olan balansları;
D) sex üzrә olan balansları;
E) ümumzavod üzrә olan balansları.
694) Sual:Aşağıdakılardan hansı istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә yanacaqenerji balanslarının bölündüyü qruplara aiddir?
A) istilik enerji balansları;
B) iş yerlәri üzrә olan balanslar;
C) istehsal sahәlәri üzrә olan balanslar;
D) sex üzrә olan balanslar;
E) ümumzavod üzrә olan balanslar.
695) Sual:Müәssisәnin enerjidәn necә istifadә edildiyinin tәhlili üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istifadә edilmir?
A) müәssisә üzrә mәhsul vahidinә düşәn enerjinin xüsusi mәsrәf norması;
B) fabrikzavod şәbәkәsindәn energi itkisinin miqdarı;
C) müәssisnin idarә edilmәsi xәrclәrinin hәcmi;
D) mәhsulun maya dәyәrinin tәrkibindә enerjiyә çәkilәn xәrclәrin xüsusi çәkisi;
E) enerji qurğularının gücü.
696) Sual:Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının iqtisadi göstәricilәrinә aid deyil?

A) 1 kVtsaat elektrik enerjisinin maya dәyәri;
B) 1 mqkal istiliyin maya dәyәri;
C) 1 kub m tәbii qazın maya dәyәri;
D) 1 ton kömürün maya dәyәri;
E) 1 ton istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәri.
697) Sual:Müәssisәdә enerjiyә tәlәbatının hәcminә hansı amil tәsir göstәrir?
A) energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları;
B) ventilyasiya mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
C) kәnara satılacaq enerjinin hәcmi;
D) istifadә edilәn avadanlıqların dәyәri;
E) energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin sayı.
698) Sual:Müәssisәdә enerjiyә tәlәbatının hәcminә hansı amil tәsir göstәmir?
A) texnoloji vә hәrәkәtverici (mühәrrik) enerjinin hәcmi;
B) ventilyasiya mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
C) işıqlandırma mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
D) isitmә mәqsәdlәri üçün enerjinin hәcmi;
E) energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin sayı.
699) Sual:Müәssisәlәrin yanacaqenerji balansları tәrtib olunarkәn aşağıdakılardan hansı nәzәrә alınmır?
A) enerji ehtiyatlarından istifadәnin sәmәrәliliyini tәhlil edilir;
B) enerji istehsalının vә istehlakının sәmәrәli strukturu müәyyәnlәşdirilir;
C) enerjiyә qәnaәt olunması;
D) müәssisәnin energetika tәsәrrüfatının sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi;
E) müәssisәdә istehsal fәhlәlәrinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi.
700) Sual:Müәssisәnin energetika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin tәhlili hansı istiqamәtdә hәyata keçirilir?
A) müәssisәnin energetika tәsәrrüfatının işlәrinin yerinә yetirilmәsinә müәssisә rәhbәrliyinin sәrf edәcәyi vaft müәyyәn edilir;
B) müәssisәnin vә onun ayrıayrı bölmәlәrinin enerji resurslarının müxtәlif növlәri ilә tәchiz olunma sәviyyәsinin tәhlili;
C) alınmış avadanlığın әmәktutumu tәyin edilir;

D) energetika tәsәrrüfatı işçilәrinin mәhsul istehsalına cәlb edilmәsi imkanları qiymәtlәndirilir;
E) istifadә edilәn istehsal avadanlıqlarının mәhsuldarlığı qiymәtlәndirilir.

