AAA_2811#01#Q16#01 EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 2811 Qeyriәrzaq mallarının ekspertizasının nәzәri әsasları
1 Eymur iy bilmә nәzәriyyәsinә görә qoxuları neçә yerә bölünür

•

4
6
2
3
7

2 Şellinberq nәzәriyyәsinә görә mәhsulların şirinlik dәrәcәlәri neçә qruppa bölünür ?

•

6
4
10
5
8

3 Orqanoleptiki sınaqlar keçirilәn otağın nisbi rütubәti neçә faiz olmalıdır

•

5055%
5560%
6570 %
7580%
6065%

4 Sensor minimumu nәdir

•

minimum hiss etmә qabiliyyәti
sensor qabiliyyәti
sensor yaddaşı
tanınma hәddi
sensor bacarığı

5 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

hazırlayıcının hansı vaxta qәdәr zәmanәt vermәsidir
mәmulatın istismarının әvvәlki dövrünә uyğun vәziyytәlidir
işlәmә qabiliyyәtinin müәyyәn müddәt fasilәsiz işlәmәsidir
mәmulatın tәmirsiz işlәmәsidir
mәmulatın hazırlayıcının verdiyi zәmanәt üzrә işin tamamlanmasıdır

6 Malların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin әsas şәrtlәrindәn biri:

•

onun keyfiyyәtinin düzgün idarә olunması
malların xassәlәrinin kәmiyyәtcә xarakterizә edilmәsi
iqtisadi optimal keyfiyyәti
fәhlәlәrin maddi marağı
müvafiq iqtisadi sәmәrәliliyi

7 Malın ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsindә әsas götürülәn xassәlәrin mәcmusuna daxil olan kompleks göstәricilәri
mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin mәcmusunun müvafiq baza göstәriciylә müqayisәsi
insanın tәlәbini ödәmәk üçün yerinә yetirilәn funksiyasi
malın fizikimexaniki xassә göstәricilәri
nöqsanlılıq әmsalı, növlülük әmsalı, keyfiyyәtin aşağı olmasına görә alman reklam siyasәtinin sayı

8 Texnoloji emalın mәqsәdi nәdir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin qaldırılması
müxtәlif növ xammalın uyğun tәtbiq edilmәsi
mәmulata lazımı forma, xarici görünüş vә digәr istehlak xassәlәrinin verilmәsi
mәhsulun istehlak xassәlәrinin formalaşmasına tәsir edәn әsas proseslәrin öyrәnilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi sahәsindә etibarlılığının tәmin edilmәsi

9 Dixromatizm nәdir

•

qırmızı rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
rәnglәri ayrıd etmә qabiliyyәtinin qismәn itirilmәsi
yaşıl rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
mavi rәngin ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi
rәnglәri ayrıd etmә qabiliyyәtinin tam itirilmәsi

10 Hansı cәhәt istehlak xassәlәrinә aid deyil?

•

malların istehlak qiymәti
malın istehlak dәyәrini tәşkil edir
istismarda aşkar edilir
insanın tәlәbini ödәmәk
әmәk mәhsulunu özündә maddilәşdirmәk

11 Hansı mallar üçün müqayisә metodlarından istifadә etmәk olar?

•

keyfiyyәtcә yeni mallar üçün
yemlik dәrәcәsi 50% olmayan mallar üçün
yemlik dәrәcәsi 70% olmayan mallar üçün
yenilik dәrәcәsi 90% olmayan mallar üçün
cüzi yenilikli mallar üçün

12 Estetik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin III yarımqrupa nә aid edilir?

•

istehlak prosesindә satış görünüşünün saxlanma stabilliyi
üslub birliyi
forma vә tәrkibi әlamәtlәr birliyi
tonun harmonikliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi

13 Aşağıdakılardan biri ekspert sorğusunun aparılması üsullarının seçilmәsi kriteriyalaşmaya aid
deyil?

•

ekspertizanın mәlumatlandırılması
ekspertizaya çәkilәn xәrclәr
ekspertizanın mәqsәdi
ekspertiza aktı
ekspertizanın nәticәlәri

14 Ekspertizanın metodoloji әsasları nә vaxt inkişaf etmәyә başlamışdır ?

•

XV әsrdәn
XVIII әsrin sonu
XVII әsrdәn
XX әsrin әvvәllәri
XX әsrin ikinci yarısı

15 Fәnnin әsas anlayışları hansılardır ?

•

ekspertiza
ekspertiza, mal ekspertizası, mal partiyaları
әmtәә ekspertizası
keyfiyyәt
qiymәtlәndirmә

16 Ekspertizanın yaranma tarixi nә vaxtdan hesab olundu ?

•

bizim eradan әvvәl 344sü il
1800cü il
1770ci il
1870ci il
1900cü il

17 Müqavilә ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

müqavilәnin şәrtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
boşaldılmanın tәlәbә uyğunluğu
qablaşdırılmanın tәlәbә uyğunluğu
mal әyarının tәlәbә uyğunluğu
nümunәlәrin keyfiyyәtinin tәyin

18 Sığorta ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

keyfiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması
dәymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymәtinin tәyini
bkәmiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması]
yanğın zamanı mülkiyyәtin oğurlanması
malın xassәlәrinin tәyini

19 Bank ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

malın kәmiyyәtinin tәyini
malın çeşidinin tәyini
malın keyfiyyәtinin tәyini
istismar müddәtinin tәyini
girov verilmiş әmlakın (malın) qiymәtinin tәyini

20 Ekspertin müstәqilliyi nә ilә izah olunur ?

•

xüsusi biliklәrә yiyәlәnmәk
maraqlı tәrәflәrdәn asılı olmamaq
sәnәdlәşdirmәni tam bilmәk
istehsalçıdan asılı olmamaq
subyektivlikdәn qurtarmaq

21 Malların tәhlükәsizliyi hansı ekspertizanın әsasını tәşkil edir ?

•

sanitar ekspertizanın
ekoloji ekspertizanın
baytarlıq ekspertizasının
texnoloji ekspertizanın
әmtәә ekspertizasının

22 Dәrәcәlәrә bölünmә hansı әlamәtlәrә görә aparılır

•

standart görә
keyfiyyәt vә ölçülәrә görә
texniki şәrtә görә
keyfiyyәtә görә
ölçülәrә görә

23 Hüquqi şәxslәr necә tәsnif olunur

•

ticarәt palatası
sistemlәr vә dequstasiya ittifaqları
Milli sertifikasiya
ekspert komissiyaları
ekspert qrupları

24 Verilmiş variantlardan hansı çeşid saxtalaşdırılmasını xarakterizә edir?

•

malın başqa adda istehlakçıya tәqdimi
tәrkibin dәyişmәsi
ad dәyişmә
xarici görünüşün dәyişmәsi
rәngin dәyişmәsi

25 Verilәn variantlardan hansı keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının üsullarını xarakterizә edir?

•

әlavәlәrdәn istifadә, növ dәyişmә
kobud saxtalaşdırma
su әlavә etmәk
tam saxtalaşdırma
cüzi saxtalaşdırma

26 Saxtalaşdırmanı aşkar etmәk üçün nә üçün identifikasiyanın aşkar edilmәsi metodlarından istifadә
edilir?

•

çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın obyektiv nәticәsidir
çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın alternativ nәticәsidir
çünki saxtalaşdırma identifikasiyanın subyektiv nәticәsidir
identifikasiya saxtalaşdırma ilә eynidir
bütün cavablar doğrudur

27 Saxtalaşdırıcının son mәqsәdi nәdir?

•

istehlakçıları aldatmaq
bütün cavablar doğrudur
yüksәk keyfiyyәtli mallara aşağı istehlak xassәlәri donu geyindirmәk yolu ilә istehlakçı rәğbәtini yaratmaq
çox mal satmaq

aşağı keyfiyyәtli mallara yüksәk istehlak xassәlәri donu geyindirmәk yolu ilә istehlakçı rәğbәtini yaratmaq

28 әmtәә ekspertizasının yekun mәrhәlәsinә nәlәr daxildir

•

nәticәlәrin tәhlili
nәticәlәrin tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi, sәnәdin tәrtibidir
nәticәlәrin obyektivliyi
dequstasiya protokolunun tәrtibi
ekspertiza aktının tәrtibi

29 Latın dilindә falsifika nә demәkdir

•

oxşarlıq
әıvәzedici
saxtalaşdırmaq
eynilәşdirmәk
imitatorlar

30 Çeşid saxtalaşdırılması tәsnifata görә neçә qruppa bölünür

•

4
3
5
6
2

31 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә demәkdir?

•

göstәricilәrin seçimi
göstәricilәrin toplanması
malın bütün xassә göstәricilәrinin yoxlanması
göstәricilәrin tәrkibi
göstәricilәrin mәcmusu

32 Malın xassә göstәricilәrinin tәyini neçә üsulla aparılır?

•

7
10
6
8
9

33 Göstәricilәrin tәyinindә 2ci üsul necә adlanır?

•

vizual
ekspert
sensor
dadbilmә
audiometod

34 Göstәricilәrin tәyinindә 5ci üsul necә adlanır?

•

hesablama
audio
vizual
dadbilmә

sensor

35 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 2ci ixtisasçı neçә adlanır?

•

layihәlәşdirici
riyaziyyatçı
sosioloq
marketinq
menecer

36 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 5ci ixtisasçı necә adlanır?

•

mühәndis
audit
rәssam
mühasib
menecer

37 Sәsvermә neçә faizi әhatә etmәlidir?

•

66%
70%
50%
51%
75%

38 Lamisә analizatorunun hәssas olan dördüncüsü harada yerlәşir?

•

damaqlarda
dizdә
udlaqda
qarında
çәnәdә

39 Lamisә analizatorunun hәssas olan beşinçisi orqanizmdә harada yerlәşir?

•

çәnәdә
dәrinin üstündә
beldә
gözdә
qulaqda

40 Nümunәlәrin ölçüsü nümunәlәrin seçilmә aktında neçәnci göstәricidir?

•

8ci
11ci
4cü
12ci
5ci

41 Hissiyat orqanları vasitәsilә keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi hansı metodla hәyata
keçirilir?

•

orqanoleptik metodla
sosioloji metodla
alәt metodu

viziual metod
ekspert metodu

42 Orqanoleptik metod özüözlülüyündә neçә alt qrupa bölünür?

•

5
6
4
8
7

43 әmtәә ekspertizasının hazırlıq mәrhәlәsi nәlәr daxildir

•

sifarişçilәrin әrizәsi
sәnәdlәr
sifarişçilәrin qaimәsi
ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәri
sifarişçinin әrizә vә qaimәsi

44 Lamisә analizatorunun hәssas olan altıncısı harada yerlәşir?

•

dәrinin boşluğunda
dәrinin altında
dәrinin üstündә
boğaz altında
baş hssәdә

45 Lamisә analizatorunun hәssas olan yeddincisi harada yerlәşir?

•

burunun selikli qişasında
gözdә
qulaqda
çiyindә
çәnәdә

46 Aşağıdakı metodlardan hansı әtriyyat  kosmetika mallarının keyfiyyәtini tәyin edir?

•

iyibilmә metodu
vizual
lamisә
audi metod
taktil

47 Lamisә reseptorları neçә hissiyyatı qәbul edir?

•

10
12
9
5
11

48 Toxunma lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

1ci
3cü
2ci

5ci
4cü

49 әzәlә lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

2ci
3cü
1ci
5ci
4cü

50 Damar lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

3cü
1ci
2ci
5ci
4cü

51 Tәsiretmә lamisә reseptorlarının neçәnci hissiyyatdır?

•

4cü
3cü
2ci
5ci
1ci

52 Hәrәkәt lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

1ci
2ci
5ci
4cü
3cü

53 Ağrı lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyata aiddir?

•

6cı
3cü
2ci
5ci
4cü

54 Bәrk sıxmaq lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyata aiddir?

•

10cu
6cı
5ci
7ci
4cü

55 Soyuq lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

9cu
6cı
2ci

7ci
4cü

56 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçә cür hissiyyat var?

•

10
8
9
6
11

57 İsti lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

7ci
4cü
6cı
2ci
8ci

58 Vibrasiya lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi neçәnci hissiyyatdır?

•

7ci
10cu
2ci
8ci
4cü

59 Hәssas lamisә analizatorları orqanizmin neçә hissәsindә yerlәşir?

•

7
8
9
6
11

60 Lamisә analizatorunun әn hәssas birincisi harada yerlәşir?

•

barmaqların sonluğunda
qarında
başda
qulaqda
ayaqda

61 Lamisә analizatorunun hәssas olan ikincisi orqanizmdә harada yerlәşir?

•

ağız boşluğunda
yanaqda
çәnәdә
peysәrdә
gözdә

62 Lamisә analizatorunun hәssas olan üçüncüsü harada yerlәşir?

•

dildә
gözdә
qulaqda

peysәrdә
çәnәdә

63 Ekspertauditor bilik vә vәrdişlәrin konkret hәcmini nәyә әsasәn müәyyәnlәşdirir?

•

mütәxәsislәrin hazırlanması proqramına
xidmәt vә istismar sahәlәrindә әn azı dördlük iş tәcrübәsinin olmasına
ekspertlәrin attestasiyadan keçirilmәsindәn öncә anketdә әksini tapan mәlumatlara
bacarığının müasir tәlәblәrә uyğun olması
tam yoxlama prosesinin hәyata keçirilmәsi tәcrübәsinә

64 Ekspertizanın tәyin olunması üçün ikinci sәnәd nәdir?

•

yazılı әrizә
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәr
ekspertiza keçirilmәsi üçün qaimә
iqtisad mәhkәmәsinin qәrarı
uzunmüddәtli yazılı әrizә

65 Ekspertizanın tәyin olunması üçün ikinci sәnәd nәdir?

•

yazılı әrizә
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәr
ekspertiza keçirilmәsi üçün qaimә
iqtisad mәhkәmәsinin qәrarı
uzunmüddәtli yazılı әrizә

66 Malların kәmiyyәt vә keyfiyyәti üzrә qәbulu müddәtlәrin pozulmasına hansı sәbәblәr gәtirib çıxara
bilәr?

•

ekspertizanın vaxtının düzgün tәyin edilmәsi
bütün cavablar doğrudur
ekspertin gecikmәsi
mәhsulliyyәtsizlik
ekspertizanın vaxtının duzgün seçilmәmәsi

67 әgәr әmtәәmal ekspertizasının vәzifәsinә qüsurunun әmәlәgәlmә sәbәblәri daxil deyilsә onda
ekspert aktda bunu göstәrmәyә bilәrmi?

•

xeyr buna hüququ çatmır
xeyr
beli yalnız müәyyәn şәrt daxilindә
sifarişçinin xahişi ilә göstәrә bilәr
beli

68 Ekspertlәrin iş yerinin hazırlanması әmtәә ekspertizası zamanı hansı mәrhәlәdә hәyata keçirilir?

•

hazırlıq
son
әsas
yekun
başlanğıc

69 әmtәә ekspertizası zamanı mal nümunәsinin seçmә aktı hansı mәrhәlәdә tәrtib olunur?

•

әsas

•

yekun
son
hazırlıq
1ci mәrhәlәdә

70 İstehlak mallarının ekspertizasının metodları hansı metodlar yarımqrupuna ayrılır?

•

obyektiv vә evristik
yalnız obyektiv
yalnız evristik
bütün cavablar doğrudur
doğru cavab yoxdu

71 Ölçmә yolu ilә malların xarakteristikalarının tәyin edilmәsi vә ya qoyulan tәlәblәrә hәr hansı
uyğunsuzluqları, kәnarlaşmanı qeydiyyata alma hansı metodla hәyata keçirilir?

•

obyektiv metod
alәt metodu
evristik metod
ekspert metodu
sosioloji metod

72 Mәntiqi üsulların mәcmusuna vә son nәticәni әldә etmәk üçün nәzәri tәdqiqatların metodiki
qaydalarına әsaslanmış metod hansı yarımqrupuna aiddir?

•

evristik metod
alәt metodu
obyektiv metod
viziual metod
qeydetmә metodu

73 Obyektiv metod özü özlüyündә alt yarımqruplara bölünür?

•

alәt, qeydetmә, orqanoleptik
yalnız orqanoleptik
yalnız alәt
sosioloji
yalnız qeydetmә

74 Obyektiv metod özü özlüyündә neçә alt yarımqrupa bölünür?

•

3
6
2
4
8

75 Evristik metod neçә alt yarımqrupa bölünür?

•

2
5
3
5
4

76 . Evristik metod hansı alt yarımqrupa bölünür?

•

ekspert vә sosioloji metodu
yalnız sosioloji metodu
yalnız ekspert metodu
alәt metodu
qeydetmә metodu

77 . Orqanoleptik metod özüözlülüyündә hansı alt qruplara bölünür?

•

viziual, lamisә, qoxubilmә, dadbilmә, audiometod
sosioloji, alәt, dadbilmә, qoxubilmә
viziual, lamisә, audiometod, alәt, ekspert
audiometod, lamisә, dadbilmә, ekspert
lamisә, qeydetmә, audiometod, ekspert

78 . Hansı metod görmә vasitәsilә obyektin xarici görünüşünü vә rәnginin dәrk edilmәsidir?

•

viziual metod
alәt metod
lamisә metod
ekspert metodu
sosioloji metodu

79 . Verilәn rәnglәrdәn hansı axromatik rәnglәrә aiddir?

•

tәmiz, ağ, qırmızı, sarı
göy, yaşıl, tәmiz ağ
yalnız tәmiz qara
yalnız tәmiz ağ
tәmiz ağ vә tәmiz qara

80 Aşağıda verilәn rәnglәrdәn hansı aralıq rәnglәrә aiddir?

•

qırmızı, yaşıl, qara
göy, qırmızı, qara
göy, yaşıl, qırmızı
ağ, qara, sarı
yaşıl, qara, ağ

81 Rәnglәr neçә qrupa bölünür?

•

5
3
2
6
4

82 Rәnglәri qiymәtlәndirәrkәn, mühüm әhәmiyyәtә açıq rәng tonu malik nöqtәlәrin yerinә verilәn
variantlardan hansı rәng qrupası aiddir?

•

bütün variantlar yanlışdır
axromatik
xromatik
bütün cavab variantları doğrudur

aralıq

83 Adәtәn bütün görmә tәsuratları hansı qrupa bölünür?

•

aralıq rәnglәr
yalnız axromatik
axromatik vә xromatik
bütün variantlar doğrudur
yalnız xromatik

84 Dixromatizm nәdir?

•

rәnglәrin bütün hissәsinin ayird etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi deyil
rәnglәrin bir hissәnin ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
rәnglәrin bütün hissәsinin ayird etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
bütün variantlar doğrudur
rәnglәrin bir hissәnin ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsi deyil

85 Daltonizm nәdir?

•

rәnglәri ayırd etmәk qabiliyyәtinin itirilmәsidir
rәng seçimi etmәkdir
rәnglәri ayırd etmәk qabiliyyәtidir
bütün variantlar yanlışdır
ayrıayrı rәnglәrin tәyin edilmәsidir

86 Hansı metod konsistensiyanın vә ya faktiki hissiyatların kömәyi ilә üst sәthin vәziyyәtinin
tәdqiqinә әsaslanır?

•

lamisә metodu
qoxubilmә metodu
dadbilmә metodu
viziual metod
audio metod

87 Hansı metod qoxunu iyibilmә reseptorları vasitәsilә qәbuluna әsaslanır?

•

iybilmә metodu
lamisә metodu
viziual metodu
dadbilmә metodu
audio metod

88 Eyura әsasәn neçә ilkin qoxu mövcuddur?

•

7
5
6
12
10

89 Verilәn variantlardan hansında eymurun әsaslandırdığı qoxu nümunәsi yoxdur?

•

meyvәli iyi
nanәli iyi
efirli iyi

çürüntü iyi
Aşındırıcı kәskin iy

90 Dadbilmә reseptorları vasitәsilә dadın hiss edilmәsi hansı metodla hәyata keçirilir?

•

dadbilmә metodu
alәt metodu
ekspert metodu
orqanoleptik metod
sosioloji metod

91 Eşitmә orqanı tәrәfindәn sәslәrin qәbul olunub istifadә edilmәsi hansı metodla hәyata keçirilir?

•

audio metod
alәt metodu
dadbilmә metodu
ekspert metodu
alәt metodu

92 İnsan üçün sәsin maksimal gücü hansı DB intervalında dәyişir?

•

12130 DB
20200 DB
15150 DB
12150 DB
13130 DB

93 Hissiyat orqanları vasitәsilә xarici implusu mәnimsәmә qabiliyyәti hansı hissiyatla hәyata
keçirilir?

•

sensor hissiyat
dadbilmә
viziual hissiyat
eşitmә
iybilmә

94 Texniki vasitәlәrin kömәkliyi keyfiyyәt göstәricilәrinin mütlәq qiymәtinin tәyin edilmәsi hansı
metodla hәyata keçirilir?

•

alәt metodu
ekspert metodu
sosioloji metod
orqanoleptik metod
qeydetmә metodu

95 Müәyyәn әlamәtlәrә görә seçilmiş obyektlәrin müşahidәsinә vә qiymәtinin hesablanmasına
әsaslanan metod hansıdır?

•

alәt metodu
sosioloji metod
ekspert metodu
qeydetmә metodu
orqanoleptik metod

96 . Ekspert metodları neçә yarımqrupa bölünür

•

6
2
3
5
7

97 Alәt metodlarının çatışmayan cәhәtinә aiddir?

•

lazımınca geri bәrpa edilmәmәsi
nәticәlәrinin müqayisә olunması
sınaq aparmaq üçün yüksәk xәrc tәlәb olunur
tәdqiqatın çәtinliyi
nәticәlәrinin nisbi olması

98 Yeni növ mallar nә ilә xarakterizә edilir?

•

analoq vә әvәzi olmayan texniki fәaliyyәtlә
eyni әlavә funksiyaların yaranması ilә
konstruksiyasının dәyişmәsilә
prinsipcә yeni yaranmış funksiyalarla
funksiyası, xarıcı görkәmi tam dәyişәn cihazlarla

99 Hansı halda әmtәәşünaslıq ekspertizasına şәrait yaradır?

•

kәmiyyәtcә mallar çatışmadıqda
keyfiyyәtin pislәşmәsini yaradan qüsurlar meydana gәlmişsә
qüsur texnoloji xarakter daşıyırsa
ziddiyyәtlәrin hәll etmәk mümkün olmadıqda
kifayәt qәdәr istismar olunmuş malın keyfiyyәtini qiymәtlәndirәn zaman

100 Çeşid ekspertizası nәdir?

•

ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının
qiymәtlәndirilmәsi
malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn
qiymәtlәndirilmәsi
daşınma zamanı mal partiyasının pozulması
düzgün cavab yoxdur

101 Kompleks ekspertiza nәdir?

•

mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn
qiymәtlәndirilmәsi
malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
kompleks ekspertiza xarici ticarәt fәaliyyәtinin idxalixrac әmәliyyatlarında müqavilәlәrin bağlanmasıdır
ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının
qiymәtlәndirilmәsi

102 Sәnәd ekspertizası nәdir?

•

malların sınaqlarına vә analizlәrinә әsaslanaraq bütün xarakteristikasının ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
mal müşayәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin informasiyaya әsaslanan malların ekspert tәrәfindәn
qiymәtlәndirilmәsi

sәnәdlәrin tutuşdurulması
ekspert tәrәfindәn malın çeşid aidiyyatını müәyyәn etmәk üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteristikalarının
qiymәtlәndirilmәsi

103 Orqanoleptik metodların çatışmayan cәhәti:

•

qiymәtlәndirmәnin obyektivliyi
dәqiq nәticәnin olmaması
bütün cavablar doğrudur
risk şәraitindә malların xassә göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi
qiymәtlәndirmәnin subyektivliyi

104 Ekspertlәrin keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodu neçә qrupa bölünür?

•

4
6
5
8
7

105 . Ekspertin keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid deyil?

•

statistik
sәnәdli
test
ekspert
arqument

106 Qiymәtlәndirmәnin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olan kifayәt qәdәr çox dәrәcәlәrә bölünmәsi bir
birindәn fәrqlәndirmәk bacarığı dedikdә nә başa düşülür?

•

kifayәt qәdәr teztez ekspert qiymәtlәndirilmәsi malların keyfiyyәt göstәricilәrinin әhәmiyyәtinә görә
növbәlәşmә bacarığı
ekspertin hadisәlәrin baş vermәsi ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi bacarığı
ekspertin hәr xassәsinin üzәçıxma intensivliyinin fәrqini hiss etmәk bacarığı
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının nәzәri biliklәrinin vә onların tәtbiqetmә bacarığı
keyfiyyәt göstәricilәrinin sıralanmada tutduğu mövqeyindә әhәmiyyәtinin üzәçıxma bacarığı

107 Ekspert sorğunun hansı üsulu mәlumdur vә neçә üsul?

•

3; fәrdi, qrup, qarışıq
2; fәrdi, qrup
1; qrup
4; fәrdi, qrup, qarışıq, cәm
2; fәrdi, qrup

108 Halhazırda proqnozlaşdırmada әn çox istifadә olunan metod hansıdır?

•

Pattern
müqayisә
Relfi
sosioloji
analoqsuz

109 PATTERN metodunun I mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

•

ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
ekspertin anket vasitәsilә
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi
ekspertin işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması

110 Pattern metodunun II mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
ekspertin anket vasitәsilә vә işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması
ekspertlәrin konfarizmә әsaslanaraq rәy verilmәsi
hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi

111 Pattern metodunun III mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

ekspertin kömәyi ilә әsas mәqsәdә nisbәtәn hәr mәsәlәnin çәki әmsalının müәyyәn olunması
alınmış göstәricilәrinin işlәnmәsi vә onların analızı üçün EAMdan istifadә olunması
ekspertin anket vasitәsilә vә işçi qrupunun üzvi tәrәfindәn әlavә tәlimatlandırılması
Ekspert qruplarına şәriştәli mütәxәssislәrin seçilmәsi metodlarının olmaması
hәll edilmәli olan әsas problem ikinci dәrәcәli problemlәrә bölünmәsi

112 Satışqabağı çirklәnmә nәdir?

•

mal istehsalının müxtәlif etaplarında yaranan әtraf mühitә zәrәrli tәsirlidir
bir sıra malların istehsalı istismarı, saxlanması zamanı әtraf mühitdә edilәn zәrәrli tәsirdir
istehlakçılar tәrәfindәn malların istismarı zamanı әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrdir
malların saxlanmasından vә satışından yaranan tullantılardır
malların saxlanması, nәql edilmәsi, satışa hazırlanması vә satış zamanı yaranan әtraf mühitә zәrәrli tәsirlidir

113 Ekspert üçün irәli sürülәn şәrtlәrinә aşağıdakılardan biri daxil olmaya bilәr:

•

kommersiya
fәaliyyәtin konkret nәticәlәrinә inzibatı, yaxud digәr tәsirlәr
maliyyә
sövdәlәşmә
doğru cavab yoxdur

114 әmtәәşünaslıq ekspertizasının tәsnifatı zamanı onlar hansı növlәrә bölünür ?

•

operativ vә sәnәd ekspertizası
funksional göstәricilәrin ekspertizası
ekoloji ekspertiza
kömrük ekspertizası
kәmiyyәt, keyfiyyәt, sәnәd, çeşid ekspertizası

115 Funksional xassәlәr nәyә deyilir?

•

mәmulatın öz tәyinatına uyğun olması
malın istilik saxlaması
malın sıxılması
malın ekspertizası
malın mәhsuldarlığı

116 Etibarlılıq necәxassәdir?

•

•

mürәkkәb xassәdir
müntәzәm xassәdir
sadә xassәdir
uzunömürlü xassәdir
davamlı xassәdir

117 Malın iqtisadi göstәricilәri nәdir?

•

malın istehsalına çәkilәn xәrc
tәmirә çәkilәn xәrc
malın topdan satış qiymәti
yanacaq xәrci
enerji sәrfi

118 Estetik xassәlәr nәyә deyilir?

•

malın gözәllik, tәsirlik xassәlәri mәcmusu
malın tәyinatı
malın qәşәng tәrtibatı
malın estetik sәviyyәsi
malın xarici görünüşü

119 Antropometrik göstәrici nәdir?

•

malın insan bәdәninin tipik ölçüsünә uyğunluğu
malın diametri
malın quruluşu
malın çәkisi
malın ölçüsü

120 Ekspertizanın nәticәdәn әvvәlki mәrhәlәsi:

•

yekunlaşdırmadan
istehlak şәraitinin müәyyәn edilmәsi
dequstasiyadan
әsas mәrhәlә
hüquqi şәxslәr arasında alqısatqı müqavilәsi

121 Estetik sәviyyәnin qiymәtlәndirilmәsi zamanı göstәricilәr neçә yarımqrupa ayrılır?

•

3
5
4
2
6

122 Estetik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin II yarımqrupa nә aid edilir?

•

forma vә tәrkibi әlamәtlәr birliyi
dәbә uyğunluq
sәthin incәliklә işlәnmәsi
tonun harmonikliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi

123 Erqonomik xassәlәr nәdir?

•

•

malın quruluşunun insan orqanizminin xüsusiyyәtinә uyğunluğu
malın davamlılığı
malın möhkәmliyi
malın yorulma dәrәcәsi
malın rahatlığı

124 Mexaniki tәhlükәsizlik nәdir?

•

maşın vә cihazların işlәyәn zaman tәhlükәsizliyi
deformasiya tәhlükәsizliyi
avtomobil tәhlükәsizliyi
plastik tәhlükәsizlik
elastiki tәhlükәsizlik

125 Hansı liflәr daha gigiyenikdir?

•

tәbii liflәr
sintetik liflәr
süni liflәr
şüşә lifi
azbest lifi

126 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

malın mәnәvi köhnәlmәsi
malın düz köhnәlmәsi
malın fiziki köhnәlmәsi
malın istismarının tәqvim müddәti
malın әyri köhnәlmәsi

127 Yun malların yenilik dәrәcәsi necә müәyyәn olunur?

•

qarşılıqlı qiymәtlәndirmә
bal qiymәtlәndirilmәsi
statistik qiymәtlәndirmә
arqument qiymәtlәndirmә
test qiymәtlәndirmә

128 Alәt metodu prinsiplәrinә görә neçә qrupa bölünür

•

2
10
3
6
8

129 әmtәә ekspertizasının әsas mәrhәlәsinә nәlәr daxildir

•

yeni malların gәtirilmәsi
dequstasiya komissiya üzvlәrinin toplanması
ekspertlәrin vә işçi qruplarının bir yerә yığılması
mala düzgün yanaşma
ekspertlәrin ekspertiza yerinә gәlmәsi

130 Ekspertiza aktı neçә hissәdәn ibarәtdir

•

2
8
3
4
5

131 Göstәricilәrin tәyinindә 3cü üsul necә adlanır?

•

sosioloji
laboratoriya
alәt
statistik
ripyazi

132 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 3cü ixtisasçı necә adlanır?

•

konstruktor
menecer
marketinq
audit
mühasib

133 Ekspert qrupunun tәrkibi neçә nәfәrdәn az olmamalıdır?

•

7
9
8
11
10

134 Ekspert komissiyası neçә qrupdan ibarәt olur?

•

2
6
4
10
8

135 Ekspert qrupunun tәrkibinә neçә ixtisasçı daxil edilir?

•

5
7
6
9
8

136 Adәtәn bütün görmә tәsuratları neçә qrupa bölünür?

•

2
4
3
5
6

137 Bir qrup ekspertlәrin namәlumluq vә ya risk şәraitindә qiymәtlәndirmәsi hansı metoda aiddir?

•

•

ekspert metoduna
laboratoriya metoduna
alәt metoduna
sosioloji metoda
qeydetmә metoduna

138 Saxtalaşmanın növlәri hansılardır

•

çeşid
çeşid, keyfiyyәt, kәmiyyәt, dәyәr, mәlumat
keyfiyyәt
dәyәr
kәmiyyәt

139 İmitatorlar nәdir

•

tәbii malların әvәz edilmәsindә işlәdilәn saxta mallar
әvәzedicilәr
oxşar әlamәtli tәbii mallar
oxşar mallar
saxta mallar

140 PATTERN metodu neçә mәrhәlәdir?

•

3
4
2
6
5

141 Kombinәlәşmiş metodun çatışmayan cәhәtlәri hansılardır?

•

çox әmәliyyatlılıq
prinsipiallıq
düzgünlük
sorğu mürәkkәbliyi
çeviklik

142 Import malların kәmiyyәt ekspertizasında ekspertlәr nәyә daha çox diqqәt yetirmәlidirlәr?

•

ölçü vahidinә
müqavilәlәrә
standartldara
malı müşayiәt edәn sәnәdlәrә
normativtexniki sәnәdlәrә

143 İnsan üçün sәsin maksimal gücü?

•

10110 DB
12130 DB
20140 DB
5100 DB
15150 DB

144 Dequstasiya nәdir?

•

•

ekspert qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulu dadmaq
Ekspert qiymәtlәndirilmәsinin xüsusi sınaqdan kexirilmiş ekspert tәrәfindәn aparılması
tәdqiqat aparmaq
ekspert qiymәtlәndirilmәsinin hәlә sınaqda olan mәhsulu ekspert tәrәfindәn aparılması

145 Xromotoqrafik metod nәyә әsaslanır?

•

keyfiyyәt göstәricilәrinin mütlәq qiymәtinin tәyin edilmәsinә
maddәnin işığı keçәrәk udmasına
ikik qarışmayan fazalar arasında maddәnin paylaşdırılması
heç biri
mikroskopdan bir ölçü cihazı kimi istifadәsinә

146 Göstәricilәrin tәyinindә 1ci üsul necә adlanır?

•

orqanoleptik
alәt
tәcrübә istismar
ekspert
hesablama

147 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi alqoritmi neçә әmәliyyatdan ibarәtdir?

•

8
4
6
7]
2

148 Yeni malların ekspertizası hansı ekspertiza növündә tәyin olunur?

•

keyfiyyәt ekspertizasında
çeşid ekspertizasında
sәnәd ekspertizasında
kәmiyyәt ekspertizasında
kompleks ekspertizada

149 Keyfiyyәt ekspertizası nәdir?

•

Malların keyfiyyәt göstәricilәrinin normativ tәlәblәrә uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi
malın miqdarının tәyini
malın tarasının qiymәtlәndirilmәsi
nöqsanın әmәlә gәlmә sәbәblәri
malın nöqsanlarının tәyini

150 Göstәrilәnlәrdәn hansı malın miqdar göstәricilәrinә tәsir edә bilәr?

•

daşınmanın şәraiti vә müddәti
daşınmanın şәraiti
daşınmanın müddәti
nisbi rütubәt
temperatur

151 Metal taranın miqdarca dәyişilmәsinә hansı proseslәr sәbәb olur?

•

•

korroziya
polimerin köhnәlmәsi
sınma
qaralma
monomerin köhnәlmәsi

152 Satandartda ayrıayrı mal qruplarının nәyi әks olunur?

•

seçmә üsulu
yekun qәrarı
ekspertiza şәrti
ekspertlәrin şәrhi
әmtәәşünasın fikri

153 Kodun strukturuna daxil olan elementlәrdәn biri yalnışdır?

•

әsaslıgı
sırası
silsilәliyi
әlifbası
uzunluğu

154 İstehlak mallarının keyfiyyәtinin miqdarca qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı olan elmi biliklәr sahәsi
necә adlanır?

•

kvalimetriya
elektromiqrafiya
tenzometriya
metrologiya
heç biri doğru deyil

155 Tәkrar ekspertizada hansı növ ekspertiza aktları tәlәb olunur?

•

ilkin ekspertiza aktları
akt tәlәb olunmur
yekun ekspertiza aktları
bütün cavablar doğrudur
belә bir ekspertiza növü yoxdur

156 İlkin ekspertiza aktı nә zaman tәlәb olunur?

•

nәzarәt ekspertizası zamanı
tәkrar ekspertiza zamanı
ilkin ekspertiza zamanı
düzgün cavab yoxdur
kriminal ekspertiza zamanı

157 . İstehlak mallarının ekspertizasının metodları neçә qrupa bölünür?

•

2
5
3
7
4

158 Utilizasiya çirklәnmәsinә aid deyil?

•

tәhlükәli mәhsulla çirklәnmә
texnoloji vasitәlәrlә çirklәnmә
qeyristandart mallarla çirklәnmә
radiaktiv çirklәnmә
tullantılarla çirklәnmә

159 Verilәnlәrdәn hansı әtraf mühitә tәsir göstәrәn çirklәnmә dәrәcәsinә aiddir?

•

әhәmiyyәtli
cüzi
cüzi, әhәmiyәtli, kritik
kritik
texnoloji

160 Verilәnlәrdәn hansı fiziki çirklәnmәnin növlәrinә aid deyil?

•

radiasiyalı
istilik
kimyәvi
elektromaqnit
akustik

161 Tullantıya kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri üsulu ilә hansı mәhvedilmә hәyata keçirilir?

•

kimyәvi
termiki
mexaniki
texnoloji
optiki

162 Döymәklә mәhv etmәyә hansı üsul deyilir?

•

mexaniki üsul
kimyәvi üsul
termiki üsul
yandırmaq
texnoloji üsul

163 Mal partiyas ilә ekspertlәr hansı mәrhәlәdә tanış olur?

•

hazırlıq mәrhәlәsi
yekun mәrhәlәsi
әsas mәrhәlә
nәticә
qәrar

164 Hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim edilir?

•

yazılı әrizә
qәrar
sәnәd
nәticә
rәy

165 Sınaqlara aid sәnәd hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

әsas
2ci
1ci
hazırlıq
yekun

166 Hansı aktda düzәlişә icazә verilmir?

•

nümunәlәrin seçilmә aktında
rәydә
qәrarda
protokolda
işçi dәftәrindә

167 Protokol hissәsi harada әks olunur?

•

ümumi hissәdә
yekunda
әsas mәrhәlәdә
nәticәdә
qәrarda

168 Çoxsaylı ekspertiza aktı nә vaxt tәrtib olunur?

•

texnoloji nöqsan müşahidә edildikdә
qәrarda
aktda
rәydә
nәticәdә

169 Yarımçıq qalmış rәy nәdir?

•

ekspertin tipik sәhvi
rәyin sәhvi
qәrarın sәhvi
tәhlil sәhvi
aktın sәhvi

170 Malın adının çeşidә uyğunluğu nәyi göstәrir?

•

oxşarlığı
rәyi
çeşid identifikasiyasını
eynilәşdirilmәyi
çeşid müxtәlifliyini

171 Saxlama müqәvilәlәri kimlәrlә bağlanır?

•

anbar müdirlәri ilә
hüquqi şәxslәrlә
hüquqi vә fiziki şәxslәrlә
işçilәrlә
fiziki şәxslәrlә

172 Saxlanma zamanı malların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi prosesi necә adlanır?

•

dadın dәyişmәsi
miqdar dәyişmәsi
keyfiyyәt dәrәcәsinin dәyişmәsi
iyin dәyişmәsi
rәng dәyişmәsi

173 Sәnәd ekspertizasının mürәkkәbliyi nәdәdir?

•

malın mütlәq olması
mal olmadıqda ekspert yalnız normativ sәnәdlәrә әsaslanır
cihaza ehtiyac olmur
ekspertlәrin sәriştәliliyi
sәnәdsiz ekspertiza aparılır

174 Sanitargigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi
mәhsulun tәzәliyinin yoxlanması
malın keyfiyyәtsizliyinin tәyini
alıcıların tәlәbinin öyrәnilmәsi
mәhsulun qatılığının tәyini

175 Mallara gigiyenik tәlәblәr nә ilә tәsdiq olunur?

•

xüsusi standart qayda vә normaları ilә
metodiki göstәrişlә
standartla
rәhbәrliklә
ekspertlәrlә

176 Ksenobiotika nәdir?

•

yad cinsli kimyәvi birlәşmә
tәbii xammal
tәbii zәrәrli qarışıq
antibiotik
çirklәnmә mәnbәyi

177 Konservantlar nә üçün istifadә olunur?

•

mәhsulun saxlanma müddәtini uzadır
dadı yaxşılaşdırır
iyi yaxşılaşdırır
rәngi yaxşılaşdırır
strukturu yaxşılaşdırır

178 Mәhsulların saxlanma müddәtini uzadan nәdir?

•

konservantlar
qәnd
duzlar
spirt
sirkә

179 Ekoloji ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

•

insan üçün әtraf mühitin tәhlükәsizliyi
tәhlükәli mühit
әtraf mühit
heç bir mәqsәdi yoxdur
zәrәrli tәsir

180 Malların ekoloji ekspertizası nә demәkdir?

•

malların әtraf mühitә zәrәrli tәsirinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
malların sertifikasiyası
mikroorqanizmlәrin әlaqәsi
keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi
malların standartlaşdırılması

181 Ekoloji xassәlәr nә demәkdir?

•

malların әtraf mühitә tәsiretmә qabiliyyәti
torpağa tәsir
suya tәsir
ekoloji xassә yoxdur
havaya tәsir

182 Keyfiyyәtsiz malla necә rәftar edilir?

•

satışdan götürülür
anbara verilir
ucuzlaşdırılır
basdırılır
mәhv edilir

183 Yekun mәrhәlә ekspertizanın neçәnci mәrhәlәsidir?

•

3cü
6cı
5ci
2ci
7ci

184 Ekspertizanın tәyinatı haqda sәnәd hansı mәrhәlәdә tәlәb olunur?

•

hazırlıq
yekun
әsas
nәticә
rәy

185 Müdir vә baş mühasib nәyi imzalayır?

•

mәqsәdi
qәtnamәni
qәrarı
rәyi
ekspertizaya aid әrizәni

186 Müәyyәn sahәdә iş stajı ekspertlәr üçün nәdir?

•

әsasdır
rәydir
yekundur
nәticәdir
qәrardır

187 Ekspertiza nә vaxt dayandırılır?

•

mal olmadıqda
nәticә olmasa
qәrar olmasa
akt olmasa
rәy olmasa

188 Normativ sәnәdә әsasәn nәlәr aparılır?

•

seçmә üsulu
audit tәhlili
akt tәhlili
rәyә baxış
sәnәd yoxlaması

189 Fizikikimyәvi göstәricilәr lazım olduqda ekspert nә edir?

•

nümunәni sınaq laboratoriyasına göndәrir
qәrar verir
aktı yazır
nәticә verir
protokol tәrtib edir

190 Baytarlıq sanitar ekspertizasının obyekti nәdir?

•

әrzaq, gön, xәz xammalı
unlu mallar
sintetik yapışqanlar
quru meyvәlәr
şirniyyat

191 Baytarlıq sanitar ekspertizanın subyekti kimlәrdir?

•

baytarlıq sanitar xidmәti işçilәri
baş mühasiblәr
әmtәәşünaslar
ekspertlәr
tibb işçilәri

192 Alәt metodu nәdir

•

ölçü metodu
texniki vasitәlәrin kömәyilә keyfiyyәtin tәyini
fiziki göstәricilәrin tәyini
istehlak xassәlәrinin tәyini
kimyәvi tәrkibin tәyini

193 İnsan üçün sәsin maksimal gücü neçә detsibell intensivliyindә olmalıdır

•

2030
12130
4060
8090
7080

194 Ekspertә işlәmәk üçün namizәdin bu sahәdә neçә il iş stajı olmalıdır

•

3
5
6
2
4

195 Ekspertin şәxsi keyfiyyәti hansılardır

•

prinsipiallıq
mәsuliyyәtlilik
qәrәzsizlik
obyektivlik
obyektivlik, mәsuliyyәtlilik, qәrәzsizlik, prinsipiallıq

196 Sәnәdlәr hansı növlәrә bölünür ?

•

standarta
müqavilәlәrә
texniki şәrtә
ticarәt sәnәdlәrinә
normativ, texniki, texnoloji

197 Tәyinatından asılı olaraq keyfiyyәt ekspertizası neçә növә bölünür

•

4
3
5
6
2

198 Netto kütlәsi nәdir

•

taranın xalis kütlәsidir
tara vә ya qablaşdırıcının kütlәsi
malın satış kütlәsi
boş qabların kütlәsi
malın xalis kütlәsi

199 Kömrük ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

istehsal ölkәsinin tәyini
malların kömrük mәqsәdilә ekspertlәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
çeşidin eynilәşdirilmәsi
sınaq üçün nümunәlәrin seçimi
xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi

200 İstehlak ekspertizasının mahiyyәti nәdir ?

•

keyfiyyәtin faizlә aşağı düşmәsinin tәyini
malın xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
nöqsanların yaranma sәbәblәrinin aşkar edilmәsi
istismar edilmiş malın qiymәtlәndirilmәsi
istehlakçıdan ekspert tәrәfindәn qәbul edilmiş malın qiymәtlәndirilmәsi

201 Malların tәhlükәsizliyinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

әtraf mühitә ziyan vermә
ziyandәymә riskinin maksimum hәddә qәdәr mәhdudlaşdırılması
istehlakçının sağlamlığına ziyan vermә
istehlakçının әmlakına ziyan verilmәsi
fauna vә floraya tәhlükә törәtmә

202 әmtәә ekspertizasının subyektlәri kimlәrdir

•

ekspertlәr
müstәqil ekspertlәr
baş ekspertlәr
azad ekspertlәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr

203 Keyfiyyәt ekspertizası tәyinatına görә neçә növә bölünür?

•

6
7
5
4
3

204 Ekspert qiymәtlәndirilmәsinin yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi?

•

yekun nәticәlәrinin tәrtibatının hazırlanması
alınan nәticәlәrin analizi ilә qiymәtlәndirilmәsi
ekspertiza olunan malların tәdqiqatına
malın qiymәtlәndirilmәsi üçün işçi qrupunun yığılması
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi

205 Obyektiv metodlar hansı növlәrә bölünür

•

mexaniki
fiziki
riyazi
orqanoleptik, alәt, qeyd etmә
laboratoriya

206 Fiziki, kimyәvi, bioloji, xassәlәr necә adlanir?

•

әmtәәlәrin tәbii xassәlәri
әmtәәnin iatehlak xassәlәri
әmtәәlәrin daxili xassәlәri
әmtәәlәrin struktuv xassәlәri
әmtәәlәrin iqtisadi göstәricilәri

207 Malların keyfiyyәtini müәyyәn edәn vә malın istehlak dәyәrini tәşkil edәn xassәlәr
әmtәәşünaslıqda nә adlanır?

•

tәbii xassәlәr
istehlak xassәlәri
estetik xassәlәr
bioloji xassәlәr
funksional xassәlәr

208 Düşmә sahәsinә görә yüklәr necә bölünür?

•

dövri vә dinamik
statik vә dinamik
paylanmış vә mәrkәzlәşmiş
faktiki vә nominal
dövrü vә dinamik

209 Geyim  ayaqqabı malları qrupuna bunlardan hansılar aid deyil?

•

toxuculuq malları
gön ayaqqabıları
xәz  dәri mәmulatını
gönxırdavat malları
tikili mallar

210 Yenilik dәrәcәsi 70% olmayan mallar üçün hansı metoddan istifadә etmәk olar?

•

kombinә
müqayisә
ekspert
proqnoz
analoqsuz

211 Qruplar hansı nişanәsinә görә bölüşdürülür?

•

xammalına görә
ölçüsüsünә görә
növünә görә
istehsal üsuluna görә
çeşidinә görә

212 Tәklif olunan tәsniflәşdirmә özundә neçә tәsniflәşdirmә katiqoriyasını birlәşdirir?

•

10
9
8
11
5

213 Geyim әşyalarını hazırlamaq üçün geyim materiallarına bunlardan hansılar aid deyil?

•

bәndecilәr
qaytanlar
parçalar
parçalar

pәncәlәr

214 K. Pavlovskiyә görә;

•

әmtәәşünaslıq darıxdırıcı ada malik olan bir elmdir
malların istehlak dәyәrini müәyyәn edәn vә bu xassәlәri tәmin edәn amillәrdәn bәhs edәn elmdir
әmtәәşünaslıq malların xarakteriktikasının әsasını yaradan, onların istehsak dәyәrini müәyyәn edәn bir elimdir
әmtәәşünaslıq mal haqqında, onların sortu, yerlәşmәsi vә satılması, daşınması vә saxlanılması haqqında dәqiq
vә tam mәlumat verәn bir elmdir
әmtәәşünaslıq fәnninin әsasıni malın istehlak dәyәri tәşkil edir

215 Bunlardan hansı mallarım tәsniflәşdirilmәsinin әsasını tәşkil edәn prinsiplәrindәn deyil?

•

heç biri
tәsniflәşdirmә müәyyәn mәqsәdi izlәmәli, elmi әsas üzәrindә qurulmalı
malların tәyinatı ,nişanәsi , tәsniflәşdirmәnin bütün sәviyyәsindә nümunәvi istifadә olunmalıdır
malların digәr nişanәlәrinә nisbәtәn aşağı sәviyyәlәrindә bölünә bilmәsi
tam bir çoxluğun bir nişanәyә görә hissәlәrә bölünmәsi tәlәbinin hәr bir növ müxtәlifliyindә olan malın bir
hәlqәdә yerlәşmә dәrәcәsindә gözlәnilmәsi

216 İnformasiya sistemlәri nәdir

•

informasiya proseslәri
rabitә vasitәlәrinin toplusu
informasiya yığılması
informasiya resursları
informasiya texnologiyası

217 әmtәәşünaslığa ilk tәrif kim tәrәfindәn verilib?

•

K. Pavlovskiyә
l.Paster
İ.Vavilov
K.Marks
K. Pavlovski

218 Hansı mәhsullar mәhv edilir?

•

tәhlükәli mәhsullar
standart mallar
qeyristandart mallar
tullantı
tәkrar xammal

219 Mexaniki mәhvedilmә hansı üsulla aparılır?

•

döymәklә
emal yolu ilә
yandırmaqla
kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri ilә
әritmәklә

220 Keyfiyyәti heç bir tәlәbә uyğun olmayan mala necә rәftar olunur?
ucuzlaşdırılır
istehsalçıya qaytarılır

•

anbara qaytarılır
satışa göndәrilir
satışdan götürülür

221 Malları mәhv etdikdә hansı hüquqi sәnәd tәrtib olunur?

•

akt
tәqdimat
mәktub
blank
protokol

222 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsinin 2ci mәrhәlәsi necә adlanır?

•

әsas
orta
2ci
mәrhәlәsiz
axırıncı

223 Ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәrini nә tәyin edir?

•

ekspertizanın keçirilmәsinin әsasları
ekspert diplomu
әrizә
xәrclәrlә
akt

224 Ekspertizanın keçirilmәsinә aid sifarişi kim tәrtib edir?

•

sifarişçi
sanitar hәkim
ekspert
sәdr
әmtәәşünas

225 Tez xarab olan mәhsullara ekspertlәr hansı müddәtә gәlmәlidir?

•

24 saat
48 saat
30 saat
36 saat
40 saat

226 әmtәә ekspertizasının hazırlıq mәrhәlәsindә nә tәyin olunur?

•

ekspertlә sifarişçinin münasibәti
müdirlә mühasib münasibәti
sifarişçi ilә mal alanın münasibәti
heç bir münasibәt
әmtәәşünasla ekspert arasında münasibәt

227 Ekspertizanın әsas mәrhәlәsinin başlanğıcı nә hesab olunur?

•

ekspertin sifarişçinin yanına gәlmәsi
ekspertlә mühasibin görüşmәsi

ekspertin әmtәәşünasla görüşmәsi
mәhsulun dequstasiyası
sifarişçinin ekspert bürosuna gәlmәsi

228 Malı müşayiәt edәn sәnәdlәr hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

әsas
yekun
hazırlıq
son mәrhәlә
1ci mәrhәlә

229 Ilkin ekspertiza aktları hansı növ ekspertizada tәlәb olunur?

•

tәkrar ekspertizada
kompleks ekspertizada
nәzarәt ekspertizasında
yekun ekspertizada
son ekspertizada

230 Ekspertiza zamanı mal olmadıqda ekspert nә etmәlidir?

•

ekspertiza dayandırılmalı
informasiyalar toplanmalı
sәnәdlәrә baxılmalı
auditә mәlumat vermәli
standartlara baxılmalı

231 Ekspertin şәxsi tәhlükәsizliyi qorunmadıqda ekspert nә etmәlidir?

•

ekspertizanı dayandırmalı
sәnәdlәrlә tanışlıq
müqavilә şәrtlәri ilә tanış olmalı
akt tәrtib etmәli
әmtәәşünasla mәslәşәtlәşmәli

232 Ekspert tәdqiqatları hansı metodla keçirilir?

•

seçmә üsulu ilә
orqanoleptiki
sosioloji üsulla
vizual
lamisә üsulu ilә

233 Nümunәlәrin seçilmә aktı kim tәrәfindәn imzalanır?

•

işçi qruppu tәrәfindәn
bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
ekspert qruppu tәrәfindәn
әmtәәşünas tәrәfindәn
mühasib tәrәfindәn

234 Sınaq protokolları әldә edildikdәn sonra nә baş verir?

•

ekspertizanın yekun mәrhәlәsi
әsas mәrhәlә

hazırlıq mәrhәlәsi
protokol tәrtibi
akt tәrtibi

235 Yekun aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

3
4
2
6
5

236 Ekspertiza aktının әsas hissәsi nә ilә yekunlaşır?

•

yekun qәrarı
kәmiyyәt
keyfiyyәt
hazırlıq
dequstasiya

237 Мüxtәlif mal göndәrәnlәrdәn mal daxil olduqda ekspertiza aktının sayı necә müәyyәnlәşir?

•

mal göndәrәnlәrin sayı qәdәr ekspertiza aktı
sәnәdsiz mallar
texnoloji nöqsanlı mallar
keyfiyyәtsiz mallar
tarasız mallar

238 Ölçü vasitәlәri nasaz olduqda ekspert qәrarları necә qiymәtlәndirilir?

•

qәrar lәğv edilir
malların miqdarının dәyişmәsi
nöqsanlı mallar
keyfiyyәtsiz mallar
standart mallar

239 Ekspert qәrarları fәaliyyәtdә olmayan sәnәdlәrә istinad edildikdә nә baş verir?

•

qәrar qәbul olunmur
qәrar mәnfi qiymәtlәndirilir
qәrar şübhәli sayılır
qәrar subyektiv sayılır
qәrar qüvvәyә minmir

240 әmtәә ekspertizasının şifahi aparılması nә ilә nәticәlәnir?

•

tipik sәhvә gәtirilmәsinә
әsassız qәrarın qәbul edilmәsinә
qәrarın şübhә doğurması
qәrarın subyektivliyinә
qәrarın sәhvinә

241 Ekspertiza zamanı köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın әsaslandırılmamasına
subyektivliyә

tipik sәhvә
mәsuliyyәtsizliyә
ziddiyyәtә

242 Ekspertiza zamanı kömәkçi fәhlәlәr ayrılmamışsa, ekspert nә etmәlidir?

•

ekspertizadan imtina edilir
informasiya toplanır
ekspert bürosuna mәlumat verilir
qәrarlar qәbul edilir
tәhlillәr aparılır

243 Ekspert sınaq laboratoriyalarına nümunәlәri nә vaxt göndәrir?

•

fizikikimyәvi göstәricilәr lazım olduqda
standarta әsasәn
sәnәdә әsasәn
informasiya üçün
texniki sәnәdә әsasәn

244 Akt ekspertizasının düzgün tәrtib olunmaması hansı hala aid edilir?

•

ekspertin buraxdığı tipik sәhv
informasiyanın olmaması
sәnәdin olmaması
mәlumatın olmaması
standartın olmaması

245 Identifikasiyanın mәlumatlandırıcı funksiyası nә demәkdir?

•

informasiyanın çatdırılması
qohumluq
sәnәdin çatdırılması
yaxınlıq
oxşarlıq

246 Identifikasiyanın idarәedici funksiyası hansı standartda reqlamentlәşdirilmәlidir?

•

mili standartda
normativ standartda
beynәlxalq standartda
texnoloji sәnәddә
texniki şәrtdә

247 Keyfiyyәt identifikasiyası nәyi göstәrir?

•

normativ sәnәddәki tәlәbә uyğunluq
qohumluq
yaxınlıq
tamlıq
eynilik

248 Identifikasiyanın әn әhәmiyyәtli kriteriyası nәdir?

•

xarici görünüş
hamarlıq

üz sәthi
qohumluq
oxşarlıq

249 Identifikasiyanın 4cü kriteriyası nәdir?

•

fizikikimyәvi göstәricilәr
sәnәd
bioloji göstәrici
tamlıq
standart

250 Identifikasiya vasitәlәri necә sәnәddir?

•

normativ sәnәd
texniki sәnәd
mühasibat sәnәdi
qaimә
әrizә

251 Saxtalaşma neçә növә bölünür?

•

5
3
4
6
2

252 Keyfiyyәt saxtalaşdırılması nәdir?

•

mәhsulun tәrkibindә aşağı keyfiyyәtli xammaldan isifadә
su әlavә etmәk
әlavәlәr qatmaq
sәnәd tәhrifi
markalanma әlamәti

253 Keyfiyyәti saxtalaşdırılmış mallar neçә növә ayrılır?

•

2
4
3
6
5

254 Keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının әn geniş yayılmış tipii necә adlanır?

•

növ dәyişmә
әlavәlәr qatılmış
aşağı sort
tәhlükәli
sәnәdsiz

255 Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasına qarşı hansı orqanlar mübarizә aparır?
inzibati orqanlar
hüquqi orqanlar

•

polis
prokurorluq
dövlәt metrologiya xidmәtlәri

256 Saxtalaşdırılmış ölçü vasitәlәri hansılardır?

•

çәki daşları, tәrәzilәr, ölçü qabları
standart
sәnәdlәr
nәqliyyat vasitәlәri
texniki şәrt

257 Kәmiyyәt saxtalaşmasının 1ci üsulu necә adlanır?

•

qabın kütlәsinin nәzәrә alınmaması
texniki sәnәd
sәnәdsiz
uzunluq ölçüsü ilә aldatma
tәrәzidә aldatma

258 11ci göstәrici seçmә aktında nәyi göstәrir?

•

nümunәlәrә vurulmuş möhürlәr
işçi qrupu
ekspert qrupu
istehsalçının adı
qoşma sәnәdlәr

259 14cü göstәrici nümunәlәrin seçmә aktında necә adlanır?

•

nümunәlәrin identifikasiya әlamәtlәri
mal alanın ünvanı
mal göndәrәnin ünvanı
ekspert qrupları
işçi qrupları

260 Son rәydә nәticәlәr necә ifadә olunmalıdır?

•

qısa vә dürüst
әtraflı
geniş
mәntiqli
әsaslandırılmış

261 Tәcrübәnin protokolu düzgün tәrtib edilmәmişsә, ekspert nә etmәlidir?

•

ekspert sınaq laboratoriyasına müraciәt etmәli
digәr sәriştәli ekspertlәrin rәyini soruşmalı
ekspert mәslәhәt aparmalı
fiziki göstәricilәrә baxmalı
işçi qrupunu yoxlamalı

262 Ekspertiza aktı tәrtib edilәrkәn әsas nәlәrә fikir verilir?

•

ekspertizanın mәqsәdinә
ekspertizanın vasitәlәrinә

ekspertizanın üsullarına
aktın tәrtib olunduğu yerә
aktın tarixinә

263 Ekspertiza aktının 1ci hissәsi necә adlanır?

•

ümumi
әsas
xüsusi
yekun
hazırlıq

264 Ekspertiza aktının tәsdiqlәyici hissәsindә neçә mәlumat öz әksini tapmalıdır?

•

7
4
5
2
3

265 Ekspertiza aktının tarixi necә qeyd olunur?

•

başlama vә bitmә tarixi
son tarix
başlama tarixi
tarix vә saat
әsas tarix

266 Ekspert rәyi aktın hansı hissәsi ilә düzgün gәlmәlidir?

•

rәy aktın tәsdiqedici hissәsi ilә uyğun olmalı
yekun hissәsi ilә
әsas hissәsi ilә
uyğun gәlmәmәlidir
başlanğıc hissәsi ilә

267 Ekspertiza aktının tәsdiqedici hissәsindәki 1ci mәlumat necә adlanır?

•

ekspertiza üçün sәnәdlәr
standartlar
hesabatlar
işçi qruplar
texniki şәrtlәr

268 Hәr bir ekspert o biri ekspertlәrә qiymәt verilsә sonra orta qiymәt çıxarılır. Bu hansı
qiymәtlәndirmәdir?

•

statistik
arqumentliliyi
işçi qrupu tәtrәfindәn ekspert
sosioloji
qarşılıqlı

269 Qarşılıqlı qiymәtlәndirmәdә anketdә ixtisaslaşmaya görә ekspertlәr hansı qrupa bölünür?

•

aşağı; orta; yuxarı

•

yuxarı; orta; yuxarıdan aşağı
ortadan yuxarı; orta; aşağı
ortadan yuxarı; yuxarıdan aşağı
ortadan yuxarı; orta; yuxarıdan aşağı

270 Özünü qiymәtlәndirmә hansı düsturla hesablanır?

•

271 Ekspertin obyektivliyinin qiymәtlәndirilmәsinin düsturu aşağıdakılardan hansıdır?

•

272 Qiymәt saxtalaşdırılması nәdir?

•

aşağı keyfiyyәtli malların yüksәk keyfiyyәtli mal qiymәtinә satılması
qiymәtlәrin dәyişilmәsi
qiymәtin süni artırılması
yuxarı qiymәt
aşağı qiymәt

273 Hәyata keçirmә yerindәn asılı olaraq saxtalaşdırma neçә yarımqrupa bölünür?

•

2

•

4
3
6
5

274 Texnoloji saxtalaşdırma nәdir?

•

sәnәd saxtalaşması
aktla saxtalaşma
sәnәdsiz saxtalaşma
malın istehsal texnologiyasının saxtalaşdırılması
protokol saxtalaşma

275 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә әsas nәdәr başlanır?

•

ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәri seçilir
obyektiv nәticәlәr әldә edilmәsi
ekspertizanın obyekti müәyyәnlәşir
protokol tәrtibi
akt tәrtibi

276 Qaimә hansı blanklarda yazılır?

•

xüsusi blanklarda
standartla birlikdә
aktla birlikdә
adi blankda
protokola birlikdә

277 Ekspertin sәlahiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd necә adlanır?

•

qaimә
protokol
akt
standart
sәnәd

278 Ekspertizada tipik sәhvlәrin buraxılmaması üçün nә etmәk lazımdır?

•

ekspertlәr tәlimatlandırılmalı
protokola tanış olmalı
standartla tanış olmalı
sәnәd toplamalı
akt tәrtib etmәli

279 2ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

istehlakçı vә ya mal göndәrәnin nümayәndәlәrini dәvәt etmәli
standartla tanışlıq
tәlimat vermәli
aktlaşdırmalı
texniki şәrtlә tanışlıq

280 5ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

mal partiyalarını hazırlamaq

•

sәnәdlәri tәhlil etmәli
hesabat tәrtib etmәli
sәnәdlәrә ümumi baxış
aktlaşdırmaq

281 8ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

tәhlükәsizlik texnikasına riayәt etmәli
akt tәrtib etmәli
protokola baxmaq
standart yığmalı
sәnәd toplamalı

282 2ci sәnәd necә adlanır?

•

malı müşayiәt edәn sәnәd toplusu
akt
standart
texniki şәrt
hesabat

283 5ci sәnәd necә adlanır?

•

mal göndәrәnin müqavilәsi
tәlimat
aktlar
texniki şәrt
standart

284 Nümunәlәrin seçilmә aktında 2ci göstәrici necә adlanır?

•

aktın tәrtib olunma tarixi
mal partiyasının adı
bioloji göstәrici
ekspertin adı
kimyәvi göstәrici

285 Nümunәlәrin seçilmә aktında 5ci göstәrici necә adlanır?

•

malı müşayiәt edәn qoşma sәnәdlәr
hesabat
bioloji göstәrici
tәlimatın adı
standartın adı

286 Nümunәlәrin seçilmә aktında 8ci göstәrici necә adlanır?

•

nümunәlәrin ölçüsü
ekspertlәrin ixtisaslaşması
ekspert qrupu
mal göndәrәnin adı
ekspertlәrin iş tәcrübәsi

287 Yekun qәrarı nә vaxt verilir?
nәticәdә

•

son baxışda
rәydә
qәrarda
aktın әsas hissәsindә

288 Köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın lәğvi ilә
nәticәnin lәğvi
aktın lәğvi
protokolun lәğvi
tәhlilin lәğvi

289 Kodun әsası dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

kodun uzunluğu
kod әlifbasında işarәnin sayı
kod strukturunda şәrti işarәlәr
koddakı işarәnin sayı
işarәnin koddakı mövqeyi

290 Kvalimetrik sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

•

ekspertin hәr xassәsinin üzәçıxma intensivliyinin fәrqini hiss etmәk bacarığının qiymәtlәndirilmәsi
müxtәlif vaxtlarda aparılmış eksperti fәrdi qiymәtlәndirmәlәrin yaxınlıq dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ekspertin hadisәlәrin baş vermәsi ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi metodlarının nәzәri biliklәrinin vә onların tәtbiqetmә bacarığının
qiymәtlәndirilmәsi
malların kәmiyyәt artımı

291 Sanitargigiyenik ekspertizanın hüquqi bazasını nә tәşkil edir

•

fizikişәxslәrin tәlәblәri
Azәrbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi
gigiyenik tәhlükәsizlik
sanitar tәhlükәsizlik
hüquqi şәxslәrin tәlәblәri

292 әrzaq mallarına qatılan әlavәlәr neçә qrupa bölünür?

•

5
4
2
6
3

293 Ekoloji xassәlәr hansılardır

•

malın istehsal xassәlәri
malın istismar xassәlәri
malın әtraf mühitә tәsir qabiliyyәtidir
malın satış xassәlәri
malın kimyәvi dağılması

294 Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi xidmәt müddәtinә necә tәsir edir?

•

xidmәt müddәtinә tәsir etmir
xidmәt müddәtini uzadır
xidmәt müddәtini azaldır
xidmәt müddәtinә müsbәt tәsir edir
xidmәt müddәtini artırır

295 Kompleks göstәrici nәdir?

•

malın daşınmasını ifadә edir
malın markasını bildirir
malın saxlanılmasını göstәrir
malın istehsalını göstәrir
malın bir neçә xassәsini ifadә edir

296 Ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri nәdir?

•

inteqral göstәricidir
baza göstәricisidir
keyftyyәğ sәviyyәsidir
vahid göstәricidir
xassәlәrin mәcmusuna daxil edilәn kompleks göstәricilәrdir

297 Perspektiv tәlәblәr nәyә deyilir?

•

texniki tәrәqqinin inkişafı ilә olan tәlәblәr
gәlәcәk tәlәb
analoqlu tәlәb
proqnoz tәlәb
geniş sәviyyәli tәlәb

298 Sosioloji tәlәblәr hansılardır?

•

malın ictimai tәlәblәrә uyğun olmasıdır
riyazi tәhlildir
statistik tәhlildir
cari tәhlildir
perspektiv tәhlildir

299 Erqonomik tәlәb nәdir?

•

malın istismar zamanı istifadә rahatlığıdır
konkret tәlәbdir
xarici tәrtibata verilәn tәlәbdir
dәyәrә uyğun tәlәbdir
gigiyenik tәlәbdir

300 Texnoloji tәlәb nәdir?

•

istifadә rahatlığı
istismar rahatlığı
malın emalında müasir metodların tәtbiqi
istehlak tәlәbi
istehsal tәlәbi

301 Daxili köhnәlmә nәdir?

•

elastik xassә azalır
malın quruluşunun dәyişmәsi ilә müşahidә olunur
deformasiya olur
mal kövrәk olur
malın plastik xassәsi artır

302 Keyfiyyәti formalaşdıran amillәr neçә qrupa bölünür?

•

7
2
4
5
8

303 Mәnşәyinә görә xammallar neçә qrupa bölünür?

•

3
2
5
6
4

304 Malın konstruksiyası keyfiyyәtә necә tәsir edir?

•

keyfiyyәti yüksәldir
keyfiyyәtә müsbәt tәsir edir
texniki tәrәqqi yüksәlir
konstruksiya tәkmillәşir
keyfiyyәtә pis tәsir edir

305 Brutto kütlәsi nәdir

•

mal partiyasının kütlәsi
malın kütlәsi
mal vә qabın birlikdә kütlәsi
taranın kütlәsi
qabın kütlәsi

306 Keyfiyyәt ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

malın tәhviltәslimi
nöqsanın aşkar olunması
ekspert tәrәfindәn malın standart tәlәblәrinә uyğunluğun ekspertizası
malın satışa hazırlanması
malın saxlanması

307 Keyfiyyәt göstәricilәrin seçimi nәdir

•

ballarla ifadә olunan göstәrici
yenilik dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi ilg şәrtlәnәn göstәrici
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәrәcәsi olan göstәrici
faizlә ifadә olunan göstәrici
mütlәq tәlәblәrә cavab verәn göstәrici

308 әn çox yayılmış müqavilә növü hansılardır

•

komissiya müqavilәsi
saxlama müqavilәsi
alqısatqı müqavilәsi
kәmiyyәt itkilәri üzrә
keyfiyyәt itkilәri üzrә

309 Rәddetmә anlayışı nәdir?

•

işlәmә qabiliyyәtinin pozulması
mәmulatın vәziyyәtinin pislәşmәsi
mәmulatın normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uğraması
istismar prosesindә mәmulatın etinasızlığı
mәmulatın parametlәrinin istismar prosesindә sıradan çıxması

310 Narazılıq anlayışı nәdir?

•

mәmulatın parametlәrinin istismar prosesindә sıradan çıxması
mәmulatın öz funksiyasının yerinә yetirilmәmәsi
işlәmә qabiliyyәtinin pozulması
mәmulatın vәziyyәtinin pislәşmәsi
mәmulatın normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinin birinә uyğunsuzluğu

311 Tәsniflәşdırmәdә başlanğıc pillәsi nәdir?

•

sistemlәşdirmә
qruplaşdırma
konstruksiyalaşdırma
kodlaşdırma
planlaşdırma

312 Spesifik tәlәb nәdir?

•

malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
bir qrup mәmulatlara verilәn müxtәlif tәlәblәr
bilavasitә satışda olan mallar üçün tәrtib edilәn tәlәblәr
funksional xassәlәrә görә verilәn tәlәblәr
bәrabәr dәrәcәdә ya bir mala, yaxud da üstünlüyü çox olan mallara verilәn tәlәblәr

313 Fabrikat nәdir?

•

standartlaşdırılmış mәhsul
istehsal edilmiş hazır mәhsul
tәkrar istehsala buraxılmış mәhsul
nöqsanlı mәhsul
[tamamlanmamış istehsal

314 Yarımfabrikat nәdir?

•

nöqsanlı mәhsul
tәkrar istehsala buraxılmış mәhsul
istehsal edilmiş hazır mәhsul
zay mәhsul
tamamlanmamış fabrikat

315 Ümumi tәlәb nәdir?

•

malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
malın keyfiyyәtinә verilәn geniş vә yüksәk sәviyyәli kompleks göstәricilәri birlәşdirәn tәlәblәr
bilavasitә satışda olan mallar üçün tәrtib edilәn tәlәblәr
müәyyәn mallar üçün verilәn tәlәblәr
bir qrup mәmulatlara verilәn müxtәlif tәlәblәr

316 Termiki mәhvetmә hansı mallara aid edilir?

•

trikotaj mallarına
yanma qabiliyyәtinә malik mallara
xәz mallarına
ayaqqabılara
parçalara

317 Kimyәvi mәhvetmә hansı mallara aid edilir?

•

idman mallarına
foto mallarına
elektron mallara
kimyәvi mәişәt mallarına
musiqi mallarına

318 Utilizasiya çirklәnmәlәri neçә növә bölünür?

•

3
5
6
4
2

319 Mәhvetmә nәdir?

•

qeyristandart mallar
tәhlükәli malların emalı
tәkrar emal
tәhlükәli malların utilizasiya üsulu
potensial tәhlükәli mallar

320 Polimer materialların plastik xassәlәrini yaxşılaşdıran әlavәlәrә hansılar aiddir?

•

tәnzimlәyicilәr
katalizator
boyalar
amin turşusu
plastifikatorlar

321 Orqanoleptik metodlar hansı növlәrә bölünür

•

vizual, lamisә, qoxu, dadbilmә, audiometod
sensor
hiss
vizual
audiometod

322 Ekspert metodları hansı növlәrә bölünür

•

anket
sorğu
statistika
riyazi
sorğu, qiymәtlәndirmә, riyazistatistik

323 Materialların kimyәvi xassәlәri nәdәn asılıdır?

•

maddәlәrin tәrkibi vә quruluşundan
işığa, havaya davamlılığından
maddәlәrin tәrkibindәn
fikir xassәlәrindәn
maddәlәrin quruluşundan, suya davamlılığından

324 Aşaqğıdakı materiallardan hansını turşuya davamlılıq xassәsinә görә tәbiәtini tanımaq olar?

•

keramika, plastik kütlә
yuyucu maddә
şüşә, çini
plastik kütlә keramika
yun, pambıq

325 Hansı mәmulatlar üzvi hәlledicilәrinә qarşı davamlıdır?

•

yuyucu maddә
kәtan, yun
şüşә, keramika
ipәk, pambıq
çini, plastik kütlә

326 Ağacın texnoloji xassәlәrinә aiddir?

•

davamlılıq
qulluq edilmәsi
Daşınması
kövrәkliyi
әyilmәsi

327 Texnoloji xassә dedikdә nә başa düşülür?

•

ilk materialların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
ilk materialların ayrıayrı xassәlәri vә göstәricilәrinin hazır mәmulatın xarakterizә edilmәsi
materialların vә hazır mәmulatların istismarı, daşınması prosesindә davranışı
mәmulatın istehsal prosesindә davranışını xarakterizә edәn xassәlәr
mәmulatda texnoloji proses nәticәsindә yaranmış xassә

328 Tәsir müddәtinә görә yüklәr necә bölünür?

•

dövri vә daimi
paylanmış vә dinamik
statik vә dinamik
faktiki vә dinamik
faktiki vә nominal

329 Hansı materiallar daha möhkәm olur?

•

•

hissәciklәri nizamsız yerlәşәn vә az mәsamәli olan
hissәciklәri nizamlı yerlәşәn vә çox mәsamәli olan
hissәciklәri xәtti yerlәşәn vә az mәsamәli olan
hissәciklәri nizamlı vә әn çox mәsamәli
hissәciklәri xaotik yerlәşәn vә az mәsamәli olan

330 Funksional xassәlәrin nomenklaturası nәdәn asılıdır?

•

malın tәyinatından
malın şәrtiliyindәn
әhalinin tәlәbindәn
mal çeşidindәn
malın nisbiliyindәn

331 Etibarlılığın xassәlәrinә aid deyil?

•

müntәzәmlik
mexaniki tәhlükәsizlik
davamlılıq
möhkәmlik
mühafizә edilmә

332 İşlәmә qabiliyyәti anlayışı nәyi tәyin edir?

•

mәmulatın vәziyyәtinin necәliyini
mәmulatın normativ texniki sәnәdlәrin
mәmulata verilmiş funksiyası
mәmulatın istismar müddәtindә sınaq dövrünü
mәmulatın hazırlayıcısının verdiyi vaxt üzrә işini tamamlanması

333 Hәcm çәkisinin miqdarı aşağıdakı göstәricilәrә tәsir edir:

•

mәsamәliliyә
möhkәmliyә
rütubәt udmaya
qalınlıq
bütün cavablar doğrudur

334 Elmin tarixi – elmin sözu demәkdir fikri hansı görkәmli alimә mәxsusdur?

•

K.Marks
D.Rikardo
A.Smit
F.Engles
H.Höte

335 Tәbiәtin dialektikasi әsәri hansı görkәmli alimә mәxsusdur?

•

F.Engles
R.Marks
A.Smit
H.Höte
D.Rikardo

336 әşyaların istehlak xassәlәrinin dәrk edilmәsinә dair ilkin sübutlar vә dәlillәr öz әksini hansı elmin

kökündә tapa bilmişdir?

•

tәbiәt elmlәrinin
texniki elmlәrin
humanitar elmlәrin
bütün variantlar doğrudur
doğru cavab yoxdur

337 әmtәәşünaslığın tarixinin birinci mәrhәlәsi neçә mәrhәlәyә bölünmüşdür?

•

4
3
2
5
6

338 F.Engelsin tәbiәt inkişafı haqqındakı fikirlәrinә әsaslanan mütәxәssislәr әmtәәşünaslığın inkişaf
tarixin neçә mәrhәlәyә ayırırlar?

•

3
6
2
5
4

339 әmtәәşünaslıq elminin inkişafında rolu olmayan alim verilmiş variantların hansında qeyd
olunmuşdur?

•

A.Smit
A.P.Bolotovun
F.V.Zuyevin
İ.Y.Bindqeynin
N.Y.Ozeretskovskinin

340 Azәrbaycanda әmtәәşünaslığın inkişafı şәrti olaraq neçә mәrhәlәyә ayrılır?

•

2
4
3
6
5

341 әmtәәşünaslığın birinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

19181989
19501960
19001950
19201990
19601980

342 әmtәәşünaslığın ikinci mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

20002005 illәr
2000ıi illәr
1990cı ildәn sonrakı illәr

20052010 illәr
19802010 illәr

343 . әmtәәnin ikili xarakterini, yәni dialektik vahidliyini tәşkil edir?

•

әmәk mәhsulu
istehlak xassәsi
istehlak dәyәri
istehlak malı
istehlak çeşidi

344 Fikirlәrdәn hansı yanlışdır. İstehlak dәyәri.....

•

çoxsahәli anlayışdır
әmtәәnin yararlığıdır
abstrakt anlayışdır
әmtәәnin qiymәtidir
әmәk mәhsulu ilә qırılmaz surәtdә әlaqәdardır

345 Hansı anlayış әmәk mәhsulunu özündә maddilәşdirir?

•

istehlak dәyәri
istehlak xassәsi
istehlak tәdavülü
istehlak malı
istehlak qiymәti

346 Aşağıdakılardan hansı әmtәә ekspertizası planlı vә plandan kәnar aparıla bilәr;

•

әlavә әmtәә ekspertizası
nәzarәt әmtәә ekspertizası
kompleks әmtәә ekspertizası
sәnәd ekspertizası
tәkrar әmtәә ekspertizası

347 Mövsimi palto hansı tәsniflәşmә katoqoriyasına aiddir?

•

tip
qrup
yarım növ
sinif
yarımqrup

348 Malların çeşidi neçә qrupa ayrılır?

•

2;
4;
3;
5;
2;

349 Dәstlәşdirici elementlәr dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

ehtiyat hissәlәrinin malın içәrisinә qoyulması
qablaşdırma, saxlama zamanı qoruma
malın özünün tәrkib hissәsi

malın markalanması
bunların hamısı

350 Maddi – texniki vasitәlәr hansı növlәrә bölünür

•

madditexniki baza, ölçü, aşkar seçmә, texnikanın tәşkili
norma
baza
texniki
ölçü

351 Sәnәdlәr hansı növlәrә bölünür

•

normativ
texnoloji
texniki
bәdii
normativ, texniki, texnoloji

352 İnformasiya istehlakçısı kimdir

•

fiziki şәxs
ekspert
hüquqi şәxs
informasiyadan istifadә edәn şәxs
baş ekspert

353 Texniki sәnәdlәr hansı sәnәd növlәrinә bölünür

•

standartlar
normativ sәnәdlәr
texniki şәrtlәr
malı müşayiәt edәn sәnәdlәr vә layihәkonstruktor sәnәdlәri
malı müşayiәt edәn sәnәdlәr

354 әmtәәşünaslıq darıxdırıcı ada malik olan bir elmdir fikri hansı alimә mәxsusdur?

•

K. Pavbuvskiyә
D.Rikordova
A.Smitә
İ.Vavilova
K.Marksa

355 әmtәәşünaslıq – mal haqqında, onların sortu, yerlәşmәsi vә satılması, alınması vә satış vasitәlәri:
daşınması vә saxlanması haqqında dәqiq vә tam mәlumat verәn bir elmdir fikri hansı alimә
mәxsusdur?

•

İ.Vavilov
D.Rikardo
K.Marks
K.Pavlovski
A.Smit

356 әmtәәşünaslığın predmeti haqda әn dәqiq tәyini hansı mәşhur alim vermişdir?

•

K.Marks

•

A.Smit
D.Rikardo
K.Pavlovski
İ.Vavilov

357 әmtәәşünaslıq fәninin әsasını malların istehlak dәyәri tәşkil edir fikri hansı alimә mәxsusdur?

•

K.Marks
D.Rikardo
A.Smitә
K.Pavlovski
İ.Vavilov

358 әmtәәşünaslıq – hәyatilik haqqında bir elmdir fikri hansı alimә mәxsusdur?

•

K.Pavlovski
K.Marks
A.Smitә
İ.Vavilov
D.Rikardo

359 İstehlak mallarının әmtәәşünaslığı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

2
6
3
5
4

360 әsas aspekt kimi 1ci göstәrici necә adlanır?

•

ekspertin tәhsili
ekspertin müstәqilliyi
ekspertin vәrdişlәri
standartı bilmәsi
xüsusi biliklәr

361 Attestasiya zamanı әsas 4cü göstәrici necә adlanır?

•

maliyyә tәhsili
auditor tәhsili
kommersiya tәhsili
vәrdişlәr
fәrdi xüsusiyyәtlәr

362 Attestasiya zamanı tәqdim edilmiş rәsmi xasiyyәtnamәdә 2ci göstәrici nәdir?

•

şәraitә uyğunluq
iradәyә malik olma
tәmkinlilik
asılı olmamaq
obyektivlik

363 Rәsmi xasiyyәnamәdә tәlәb olunan 5ci göstәrici nәdir?

•

nәticәlәrin şәrhi

•

sәrbәstlik
audimetoda yiyәlәnmә
düzgün qәrar qәbul etmә
faktları qiymәtlәndirmә

364 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 6cı nәdә göstәrmәlidir?

•

ekspertiza zamanı ünsiyyәtin tәşkilindә
normativ sәnәdlәri bilmәkdә
tәcrübәyә malik olmaqda
nümunәlәrin seçilmәsindә
texniki sәnәdlәri bilmәkdә

365 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 3cü nәdә göstәrmәlidir?

•

ekspertizanın keçirildiyi normativ sәnәdlәşmәdә
akt tәrtibindә
qәrar tәrtibindә
hesabatda
istehsal rejimlәri bilmәkdә

366 Attestasiyadan sonra ekspertlәr öz biliklәrini necә artırmalıdır?

•

dialoq yolu ilә
standartların mәzmunu ilә tanış olmalı
xüsusi әdәbiyyat mütaliә etmәli
müzakirә yolu ilә
ixtisası tәkmillәşdirmә kurslarına getmәli

367 Ekspert namizәdlәrin yoxlamaları neçә gün çәkmәlidir?

•

18
16
15
20
17

368 Ekspert auditorlara verilәn 1ci tәlәb necә adlanır?

•

ikinci dәrәcәli mәsәlәlәrә baş qoşmadan yoxlamanı hәyata keçirmәli
yoxlamanı obyektiv aparmalı
geniş dünya görüşә malik olmalı
qeyd dәftәri olmalı
subyektivliyә yol vermәmәli

369 Ekspert auditorlara verilәn 3cü tәlәb necә adlanır?

•

yoxlamanın nәticәlәrini, işçi heyәtlә münasibәtlәri qiymәtlәndirmәli
obyektiv olmalı
yoxlamaya subyektiv münasibәt bәslәmәmәli
bacarıqlı olmalı
standartları dәrk etmәli

370 Ekspert auditorlara verilәn 7ci tәlәb necә adlanır?
ekspertiza sahәsindә tәcrübә

•

sınaq metodlarını bilmәli
ekspertizanın hüquqi әsasları
yoxlama prosesini sürәtlәndirmәli
nәzarәti güclәndirmәli

371 Ekspert auditorlara verilәn 10cu tәlәb necә adlanır?

•

normativ sәnәdlәri bilmәk
yoxlamanı tәhlil edib, münasib qәrar çıxarmaq
texniki sәnәdlәri öyrәnmәk
müasir biliklәrә yiyәlәnmәk
metodikalara әmәl etmәk

372 Ekspertlәrin keyfiyyәt qiymәtlәndirmәsi hansı problemlәrlә bağlıdır?

•

keyfiyyәt problemi ilә
nәzәri vә metodik problemlә
proqnozla
tәlimatla
texniki şәrtlә

373 Qiymәtlәndirmә metodu nәyә imkan verir?

•

malın tәtbiqinә
keyfiyyәt haqda әtraflı, obyektiv fikir söylәmәyә
malın satışına
normativ sәnәdә
texniki şәrtә

374 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 3cü növbәdә nәdәn asılıdır?

•

keyfiyyәtin nomenklaturasından
evristik metoddan
obyektiv metoddan
statistik metoddan
sosioloji metoddan

375 Ekspertiza metodu neçә yerә bölünür?

•

5
7
6
2
8

376 Obyektiv metodlar hansı növlәrә bölünür?

•

mәntiqi üsul
nәzәriyyә
son nәticә
anket
sensor, alәt, qeydetmә

377 Evristik metodlar neçә növә bölünür?
8

•

4
6
28
10

378 Ekspert metodlar hansı növә bölünür?

•

sorğu, qiymәtlәndirmә, riyazistatistik
sosioloji üsul
statistik üsul
kütlәvi sorğu
mәntiqi üsul

379 Evristik metodlar üçün әsas 3cü göstәrici nә sayılır?

•

ölçmә yolu ilә
hipotezlәrin qurulması
mәntiqi
sintez
tәhlil

380 Sensor metodlar üçün hansı әsaslar xarakterikdir?

•

hiss orqanları
keyfiyyәt göstәricisi
fiziopsixoloji әsas
obyektivlik
ehtimallar

381 İstehlakçıların neçә faizindә dadbilmә qabiliyyәti vardır?

•

90
70
80
40
5

382 Ticarәt işçilәrindәn neçә faizi şor vә turş dadları qarışdırır?

•

80
50
60
20
40

383 әtriyyatkosmetika mallarında hansı metod qiymәtli sayılır?

•

dadbilmә
iybilmә
lamisә
audiometod
vizual

384 Bu rәnglәr necә adlanır?
qara

•

sarı
xromatik, axromatik
qırmızı
ağ

385 Rәsmi xasiyyәtnamәdә tәlәb olunan 3cü göstәrici nәdir?

•

texniki sәnәdlәrlә tanışlıq
rәnglәri fәrqlәndirmәk
mәsuliyyәt
sensor hissә malik olmsa
müstәqillik

386 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 1ci nәdә göstәrmәlidir?

•

xammalı tanımaq
yazılı şәkildә öz fikrini savadlı ifadә etmәk
şifahi danışmaq
sertifikasiya tәcrübәsi
normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrdә

387 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 4cü nәdә göstәrmәlidir?

•

ekspertizanın keçirilmә metodunda
rәy tәrtibindә
tәhlildә
akt tәrtibindә
qәrar qәbulunda

388 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 7ci nәdә göstәrmәlidir?

•

ekspertiza tәcrübәsi, ölkә daxilindә müfәttiş nәzarәti
istehsal rejimini bilmәkdә
xammalla tanış olmaqda
hesabat tәrtibindә
saxlanma zamanı dәyişmәlәri bilmәkdә

389 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr hansı standarta uyğun olmalıdır?

•

milli standarta
normativ sәnәdә
texniki şәrtә
qanuna
İSO1001111991 Beynәlxalq standarta

390 Normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәr haqda ekspert öz biliyini nә vaxt göstәrir?

•

attestasiya zamanı
sertifikasiya zamanı
ekspertiza zamanı
protokol tәrtib etdikdә
akt tәrtib etdikdә

391 Attestasiya zamanı 2ci göstәrici necә adlanır?

•

tәhsil vә xüsusi biliklәr

•

biliyi
kommersiya fәaliyyәti
qanunlara yiyәlәnmә
vәrdişlәri

392 Attestasiya zamanı әsas 5ci göstәrici necә adlanır?

•

xarici dili bilmәk
mexaniki xassәlәri bilmәk
malın fiziki xassәlәrini bilmәk
sәriştәlilik
müvafiq bilik vә vәrdişlәr

393 Ekspert seçilmәk üçün namizәdlәr mәntiqcә necә olmalıdır?

•

analitik tәfәkkürә, möhkәm iradәyә malik olmalı
iradәli olmalı
mәntiqli olmalı
qәrәzsiz olmalı
yoxlamanı hәyata keçirmәli

394 Ekspert auditorlara verilәn 2ci tәlәb necә adlanır?

•

maliyyә fәaliyyәti
müstәqillik
vәrdişlәr
qәrәzsiz sübutları toplamalı, obyektiv qiymәtlәndirmәli
biliklәr

395 Ekspert auditorlara verilәn 5ci tәlәb necә adlanır?

•

keyfiyyәt standartların mәzmunu ilә tanış olmaq
üsulları öyrәnmәk
metodlara yiyәlәnmәk
planlaşmanı düzgün qurmaq
yoxlamanın mәqsәdinә nail olmaq üçün komissiya üzvlәri ilә normal münasibәtdә olmalı

396 Ekspert auditorlara verilәn 8ci tәlәb necә adlanır?

•

tәrәflәrdәn asılı olmamaq
bütün fәaliyyәti ilә yoxlama prosesinә kömәk etmәli
müasir metodları öyrәnmәk
müstәqillik
etik normalara riayәt etmәk

397 Ekspert auditorlara verilәn 11ci tәlәb necә adlanır?

•

nәticәlәrin tәhlil edilmәsi
müasir tәlәblәrә yiyәlәnmәk
yoxlamanın qәrarlarına sadiq olmaq
obyektiv qәrarların çıxarılması
yoxlamaların tәhlil edilmәsi

398 Qiymәtlәndirmә termininә necә baxılır?
çeşid kimi

•

kәmiyyәt kimi
keyfiyyәt göstәricilәri kimi
tәsnifat kimi
malın keyfiyyәtinin tәyini kimi

399 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 1ci növbәdә nәdәn asılıdır?

•

metodun vәzifәsindәn
standart kateqoriyasından
standart növündәn
metodun tәsnifatından
metodun mәqsәdindәn

400 Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi 4cü növbәdә nәdәn asılıdır?

•

konkret şәraitdәn
metod vasitәlәrindәn
qiymәtlәndirmә nәticәsindәn
tәsnifatdan
metod üsulundan

401 Ekspertiza metodları hansı növlәrә bölünür?

•

obyektiv vә evristik
statistik
sosioloji
sorğu
riyazi

402 Evristik metodlar hansı növә bölünür?

•

ekspert, sosioloji
riyazi
sorğu
qiymәtlәndirmә
statistik

403 Evristik metodlar üçün әsas 1ci göstәrici nә sayılır?

•

ümumilik
tәfәkkür
idrak
konkretlik
әvәzetmә

404 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 1ci nәdә göstәrmәlidir?

•

xammalı tanımaq
yazılı şәkildә öz fikrini savadlı ifadә etmәk
şifahi danışmaq
sertifikasiya tәcrübәsi
\normativ sәnәdlәrdәn irәli gәlәn tәlәblәrdә

405 Evristik metodlar üçün әsas 3cü göstәrici nә sayılır?
risk şәraiti

•

sintez
analiz
sorğu yolu ilә
ehtimallar

406 Sensor metodların üstün cәhәtlәri hansılardır?

•

dadbilmә
obyektivlik
subyektivlik
eşitmә
sadәlik vә tezlik

407 İstehlakçıların neçә faizi duzlu vә turşulu dadları qarışdırır?

•

25
30
50
40
15

408 2030 yaşlılar arasında dadbilmә neçә faizdә düzgün olur?

•

60
80
4
5
70

409 Musiqi alәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı metod qiymәtli sayılır?

•

audiometod
lamisә
görmә
iybilmә
dadbilmә

410 әsas neçә işıq rәngi mövcuddur?

•

4
6
10
5
7

411 Ekspertiza metodları hansı növlәrә bölünür?

•

obyektiv vә evristik
statistik
sosioloji
sorğu
riyazi

412 Sensor metodlar neçә növә bölünür?
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•

9
8
5
7

413 Evristik metodlar üçün әsas 4cü göstәrici nә sayılır?

•

risk şәraiti
sintez
analiz
sorğu yolu ilә
ehtimallar

414 Tәsniflәşdirilmәnin başlangic pillәsi nәdir?

•

konstruksiyalaşdırma
sistemlәşdirmә
planlaşdırma
sığorta әmtәә ekspertizası
qruplaşdirma

415 İlk dәfә sistemlәşdirmә, tәsniflәşdirmә ilә kimlәr mәşğul olmuşdur?

•

iqtisadçılar
zooloqlar
bioloqlar
konstruktorlar
arxiloqlar

416 Pәrakәndә qiymәt preskuratında mallar hansı nişanәlәrinә görә ayrı  ayrı qruplarda birlәşdirilir:

•

istehsal üsuluna görә
doluluğuna görә
mövsümünә görә
cinsinә görә
boyuna görә

417 Evristik metodlar hansı növlәrә bölünür

•

ekspert vә sosioloji
bioloji
sosioloji
riyazi
mikrobioloji

418 Vizual metoda hansı hiss orqanından istifadә olunur

•

qoxu
lamisә
taktil
әtir
görmә

419 Dequstator – ekspertlerә qoyulan xüsusi tәlәblәrә aid deyil....

•

ekspert yoxlamaları aparmaq üçün dәrin biliklәrә malik olmaq, sensor qabiliyyәti yoxlamasından keçmәk

•

ekspert yoxlamalarını tәşkil etmәyi bacarmaq vә onlara rәhbәrlik etmәk
heç biri
sensor hissiyata malik olmaq vә ekspertlәrdәn tәlәb olunan sәviyyәyә cavab vermәk

420 Mәsamәlilik vә hәcm kütlәsi arasındakı әlaqә?

•

asılı deyil
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi artır
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır
mәsamәlilik artdıqca, hәcm kütlәsi azalır

421 Ekspertin hüquqlarından biri deyil....

•

mal partiyalarını seçmә, tәktәk vә birlәşdirilmiş nümunәnin, orta nümunәnin seçimini aparmaq;
malın keyfiyyәt dәrәcәsini, әmtәә ekspertikası obyektini tәyin etmәk;
ekspert, sadә ölçmә metodları ilә, elәcә dә digәr qiymәtlәndimә metodları ilә
әmtәәşünaslıq ekspertizasını aparmaq
tәşkilatın әhәmiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini aparmaq;

422 Kütlә göstәricilәrindәn olan sıxlıq nәdir?

•

dağıdan yükün miqdarı
hәcm vahidinә düşәn çәki
cismin vahid hәcminә düşәn çәkisi
materialların 1m2 kütlәsi
materialın 1m2nin çәkisi

423 Kütlә göstәricilәrindәn olan xüsusi çәki nәdir?

•

hәcm vahidinә düşәn çәki
materialın 1m2nin çәkisi
dağıdan yükün miqdarı
materialların 1m2 kütlәsi
cismin vahid hәcminә düşәn çәkisi

424 Tәsir xarakterinә görә yüklәr necә bölünür?

•

statik vә dinamik
faktiki vә nominal
dövri vә daimi
paylanmış vә dinamik
paylanmış vә mәrkәzlәşmiş

425 Elmi dәrәcәsi olan şәxslәrә peşәkar ekspert üçün neçә il staj tәlәb olunur ?

•

5
3
2
1
4

426 İnformasiya daşıyıcıları hansı növlәrә bölünür
normativ sәnәdlәrә
mәlumatlara

•

sәnәdlәrә
sәnәdlәrә, markalanmaya, xüsusi әdәbiyyata
xüsusi әdәbiyyata

427 Xüsusi әdәbiyyat hansı növlәrә bölünür

•

tәhsil, elmi, informasiya
texniki
bәdii
ibtidai
normativ

428 materiallarından hazırlanan mallar üçün hansı tәlәbin vacibliyi әhәmiyyәt kәsb edir?

•

texnoloji
funksional
erqonomik
estetik
gigiyenik

429 Gigiyenik tәlәblәrә nәlәr aid edilir?

•

myәvi, radiasiya vә mikrobioloji göstәricilәr
xidmәt işçilәrinin mәsuliyyәti
texnoloji rejimlәrin sәmәrәliliyi
saxlanmanın tәhlükәsizliyi

430 әlavәlәr neçә qrupa bölünür?

•

3
6
5
4
2

431 Qeyriәrzaq mallarına edilәn әlavәlәr neçә qrupa bölünür?

•

4
3
2
8
6

432 Rәnglәr neçә qrupa bölünür?

•

2
6
8
5
4

433 Lamisә metodunda hәssas analizatorlar harada yerlәşir?
dәridә
göz orqanında
eşitmә orqanında

•

boyun arxasında
barmaqların sonluqlarında

434 Attestasiya zamanı ekspert öz biliyini 5ci nәdә göstәrmәlidir?

•

ekspertizanın planlaşdırılmasında
protokol tәrtibi
nәticәlәrin tәhlili
hesabat tәrtibindә
aydıın şәrhdә

435 Sәnәd hansı daşıyıcıdır?

•

elmi sәnәd
mәlumat
informasiya
markalanma
әdәbiyyat

436 Bizim eradan әvvәl 344cü il nәdir?

•

kәmiyyәt
fәnnin inkişafı
ekspertizanın yaranma tarixi
markalanma
keyfiyyәt

437 Alqısatqı müqavilәsi necә müqavilәdir?

•

audit
keyfiyyәtli
әn geniş yayılmış müqavilә
mühasibat
kәmiyyәt üzrә

438 Nisbi keyfiyyәt göstәricisi nәdir?

•

qiymәti göstәrir
istehlak xassәsidir
faktiki nümunәnin keyfiyyәtinin baza göstәricisinә olan nisbәtidir
keyfiyyәt sәviyyәsini bildirir
dәyәrdir

439 Ümumi tәlәblәr nәdir?

•

vahid tәlәbdir
cari tәlәbdir
bәrabәr dәrәcәdә bir, ya çox mallara verilir
kompleks tәlәbdir
perspektiv tәlәbdir

440 Funksional tәlәb nәdir?

•

kompleks tәlәbdir
konkret tәlәbdir
malın öz funksiyasını yerinә yetirmәsinә verilәn tәlәbdir

•

riyazi tәlәbdir
vahid tәlәbdir

441 Gigiyenik tәlәb nәdir?

•

tәhlükәsiz tәlәb
fizioloji tәlәb
insanın normal fәaliyyәtini tәmin edәn tәlәb
zәrәrsiz tәlәb
psixoloji tәlәb

442 Etibarlılığa verilәn tәlәb nәdir?

•

malın istismar zamanı etibarlılığını tәmin edir
tәmirә yararlılıq
daimi tәlәb
müntәzәm tәlәb
rәddetmә tәlәbi

443 Mәnәvi köhnәlmә nәdir?

•

malın mexaniki tәsirә uğraması
malın tam dağılması
malın modaya uyğun olmaması
malın günәş şüasından dağılması
malın tәrkibinin dәyişilmәsi

444 Xammal nәdir?

•

kimyәvi tәrkib
yarımfabrikat
malın istehsalı üçün sәrf edilәn material
kimyәvi mallar
fabrikat

445 Tәbii materiallar mәnşәyinә görә neçә yerә bölünür?

•

7
5
2
8
6

446 Sәnәd ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

malın kәmiyyәtinin yoxlanması
sәnәdlәrin informasiyalarla tutuşdurulması
sәnәdlәrin tәhlili
malın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
malı müşayiәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsidir

447 әmtәә ekspertizasının mәrhәlәlәri hansılardır
orta, son mәrhәlә
giriş vә yekun mәrhәlә
başlanğıc vә son mәrhәlә

•

orta, son vә qәrar mәrhәlәsi
hazırlıq, әsas, yekun mәrhәlә

448 Fitosanitar ekspertiza nәyә deyilir

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına ziyanvericilәrin yayılmasının qarşısını almaq
bitkilәrin sanitar ekspertizası
becәrilәn mәhsulun keyfiyyәtinin pislәşmәsi
karantin xidmәtinin tәmini
bitki mәhsullarının karantin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

449 Malın keyfiyyәti nәyә deyilir?

•

kimyәvi tәrkibi
tәlәbә uyğunluq
yararlı xassәlәrin mәcmusu
fiziki xassәsi
xarici görünüşü

450 Keyfiyyәt göstәricilәri nәyә deyilir?

•

malın sәthidir
malın quruluşudur
keyfiyyәt göstәricilәri malların xassәlәrinin kәmiyyәtcә xarakterizәsidir
malın dәyәridir
malın tәrkibidir

451 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nәyi ifadә edir?

•

istismar xәrcini bildirir
istehlak dәyәrini bildirir
dәyәr vә dәyәri tәyin edәn göstәricilәrin nisbәtini bildirir
istehlak xәrcini bildirir
istehsal xәrcini göstәrir

452 Keyfiyyәtә nәzarәt nәdir?

•

kenyfiyyәti yoxlamaq
keyfiyyәti qorumaq
malın keyfiyyәtinin normativ tәlәblәrә uyğunluğu
keyfiyyәti yüksәltmәk
keyfiyyәti yaxşılaşdırmaq

453 Kodun strukturu nә ilә xarekterizә olunur?

•

kodun әsası ilә
kodun rәqәm әlifbası ilә
kodun sırası ilә ilә
kodun silsilәsi ilә
kodun uzunluğu ilә

454 Yeni mal hansı mallara deyilir
müәyyәn yenilik dәrәcәsi olan vә satış üçün olan mal
yenilik dәrәcәlәrinә malik mal
analoqsuz mal

•

xassәlәrinin öyrәnilmәsinә ehtiyac olan mal
satış üçün nәzәrdә tutulmuş yeni keyfiyyәt göstәricilәrinә uyğun mal

455 İşin müntәzәmlik imkanı hansı düsturla tәyin olunur?

•

456 Fiziki çirklәnmәlәr hansı növlәrә bölünür?

•

kimyәvi
elektromaqnit
elektromaqnit, radiasiyalı, akustik, istilik
istilik
akustik

457 Kimyәvi çirklәndiricilәr hansılardır?

•

zәrәrli tәsirlәr
fiziki birlәşmәlәrin zәrәrli tәsiri
kimyәvi birlәşmәlәrin zәrәrli tәsiri
mikroorqanizmlәrin zәrәrli tәsiri
bioloji birlәşmәlәrinzәrәrli tәsiri

458 Elektromaqnit çirklәndiricilәri necә tәsir edir?

•

mәişәt cihazların tәsirilә
radiasiya şüalanması ilә
әtraf mühitә zәrәrli tәsir etmәsilә
istilik tәsirilә
akustik tәsirilә

459 Intensiv istilik çirklәndiricilәri nә vaxt әmәlә gәlir?

•

qablaşdırma zamanı
saxlanma zamanı
keyfiyyәtsiz malların termik üsulu ilә mәhvi zamanı
markalanma zamanı
daşınma zamanı

460 Texnoloji çirklәndiricilәrin sәviyyә vә xarakteri nәdәn asılıdır?

•

xammalın fiziki xassәsindәn
xammalın saxlanma müddәtindәn
xamalın emal mürәkkәbliyindәn
emal dәrinliyindәn
xammalın kimyәvi tәrkibindәn

461 Satışdan әvvәl çirklәnmәlәr nәdir?

•

satışa hazırlıq zamanı
saxlanma zamanı
saxlanma, daşınma, satışa hazırlıq zamanı әtrafa yayılan zәrәrli tәsir
qablaşdırma zamanı
daşınma zamanı

462 Avadanlığın istismarı zamanı әmәlә gәlәn çirklәnmәlәrә hansılar aid edilir?

•

akustik
kimyәvi
kimyәvi, elektromaqnit, akustik, istilik
istilik
elektromaqnit

463 Hansı mallar kimyәvi çirklәnmәlәr yaradır?

•

soyuducu
audiotexnika
gön xammalı
tozsoran
videotexnika

464 Hansı qrup mallar istilik çirklәnmәlәri yaradır?

•

kosmetik mallar
toxuculuq malları
qızdırıcı cihazlar
kompüterlәr
әtriyyat malları

465 Hansı qrup mallar akustik çirklәnmәlәri yaradır?

•

geyim malları
videotexnika
nәqliyyat vasitәlәri
xәz malları
toxuculuq malları

466 Utilizasiya çirklәnmәlәri nәdir?

•

qablaşdırma zamanı
saxlanma zamanı
malları mәhv edәrkәn әtraf mühitә zәrәrli tәsirlәrin yayılması
markalanma zamanı
daşınma zamanı

467 İy nәdir?

•

molekulyar strukturun dәyişmәsi
iyin vibrasiyası
molekulların rәqsi
iyin titrәyişi
burun reseptorlarına iyin daxil olması

468 Tsvadermakerә görә 6cı qoxu necә adlanır?

•

pendakan
pental
mentol
çiçәkli
lakton

469 Tsvadermakerә görә 3cü qoxu necә adlanır?

•

aşındırıcı
merkaptan
balzamik
butil
cirәli

470 Tsvadermaker nәzәriyyәsinә görә qoxular neçә qrupa bölünür?

•

7
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471 Yeddi ilkin qoxunun beşincisi necә adlanır?

•

efirli
kaptol
skatol
tomjol
trinit

472 Yeddi ilkin qoxunun ikincisi necә adlanır?

•

karbonat
metil
fenil
müşklü
etil

473 İybilmәnin 7ci nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

İstamov nәzәriyyәsi
Silisa nәzәriyyәsi
Molekulyar nәzәriyyәsi
Jasmin nәzәriyyәsi
Yapon nәzәriyyәsi

474 İybilmәnin 4cü nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

Tsvaadermaker nәzәriyyәsi
Kvant nәzәriyyәsi
Kollogen nәzәriyyәsi
Terpen nәzәriyyәsi
Vibrasion nәzәriyyәsi

475 İybilmәnin 1ci nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

Lomonosov nәzәriyyәsi
Paster nәzәriyyәsi
Darvin nәzәriyyәsi
Eynşteyn nәzәriyyәsi
Rayt nәzәriyyәsi

476 әtriyyatkosmetika mallarının keyfiyyәti hansı sensor metodu ilә tәyin olunur?

•

lamisә
audimetod
vizual
taktil
iybilmә metodu

477 Lamisә analizatorunun hәssas olan beşincisi necә adlanır?

•

dodaqda
bel hissәdә
ayaq barmağında
çәnәdә
dәrinin üstündә

478 Lamisә analizatorunun hәssas olan ikincisi necә adlanır?

•

çәnәdә
gözdә
burunda
yanaqda
ağız boşluğunda

479 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 10cu hissiyyat necә adlanır?

•

әl әzәlәsi
ştanq qaldırmaq
gimnastika
bilәk әzәlәsi
bәrk sıxmaq

480 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 1ci hissiyyat necә adlanır?

•

toxunma
isti
taktil
oynaq
soyuq

481 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 4cü hissiyyat necә adlanır?

•

idman
yüngül basılma
üst sәth
gimnastika
tәsiretmә

482 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 7ci hissiyyat necә adlanır?

•

yıxılma
yellәnmә
әsmә
durma
vibrasiya

483 Estetik sәviyyәnin qiymәtlәndirilmәsi I yarımqrupa nә aid edilir?

•

forma vә tәrkib әlamәtlәri birliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi
mәmulatların istehsal hazırlığının möhkәmliyi
estetik baxış
cәmiyyәtdә formalaşan estetik tәssüratı әks etdirәn mәmulatlar formasının informatik ifadәliliyi

484 Saxlanma müddәtindә malların keyfiyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olunur:

•

bioloji
biokimyәvi
mikrobioloji proseslәr
estetik
ekoliji

485 әgәr keyfiyyәtin aşağı düşmәsi az әhәmiyyәtli vә nәzәrә çarpacaq qüsurlar hesabına baş verәrsә;

•

yararlı hesab olunur vә aşağı qiymәtlә satışa buraxılır
aşağı qiymәtlә satışa buraxılır
mal yararsız hesab olunur
aşağı sorta salınır
tәkrar istehsala verilir

486 Bütün istehlak malları keyfiyyәt dәrәcәsinә görә neçә yerә bölünür?

•

6
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487 Yeni malların ekspertizası çox vaxt hansı sәnәdә әsasәn aparılır?

•

tәqdimata әsasәn
lisenziyaya әsasәn
layihәkonstruktor sәnәdlәrinә әsasәn
akta әsasәn
әrizәyә әsasәn

488 Nә zaman ekspertlәr vә ekspert tәşkilatları informasiya mәnbәlәri vә sistemlәri yaratmalı olurlar?

•

mal keyfiyyәtlidirsә
kütlәvi ekspertiza zamanı
әmtәә ekspertiza zamanı
mal yararsız olan zaman
әgәr mal keyfiyyәtsiz olarsa

489 [Yen Ekspertiza aktının yekun qәrarını kimlәr tәrtib edir?

•

auditor
işçi qrup
ekspertlәr
rәhbәrlik
baş mühasib

490 Ekspertiza aktında ümumi hissәdәn başqa nә әks olunur?

•

hazırlıq
dequstasiya
protokol hissә
keyfiyyәt
kәmiyyәt

491 Ekspertizanın yekun aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•
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492 әmtәә ekspertizası zamanı alınmış nәticәlәrin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi hansı mәrhәlәdә әks
olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
ilkin
son
yekun
1ci

493 Ekspertiza keçirilәn zaman sifarişçi nә tәrtib edir?

•

әrizә
akt
sifariş
müqavilә
qaimә

494 Ekspertiza aktının yekun hissәsindәki 1ci mәlumat necә adlanır?

•

yekun qәrar
işçi qrupun qәrarı
nәticәlәrin tәhlili vә ekspertin qәrarı
rәy

son qәrar

495 Ekspertiza aktı ekspertiza tәşkilatına nә vaxt göndәrilir?

•

24 saatdan sonra
2 gyndәn sonra
tәrtib olunduqdan sonrakı gün
6 saatdan sonra
12 saatdan sonra

496 Ekspertiza aktında ekspertiza aktının hansı xassәlәri öz әksini tapmalıdır?

•

obyektin tarası
obyektin hәcmi
obyektin çeşidi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteri
obyektin nöqsanları
obyektin ölçü vahidi

497 Rәfә әsasәn verilәn qәrar kim tәrәfindәn imzalanır?

•

nümayәndәlәr
işçi qrup
ekspert vә ya ekspert qrupu
laboratoriya müdiri tәrәfindәn
sifarişçi

498 Nümunәlәrin seçilmә aktında 6cı göstәrici necә adlanır?

•

baş mühasibin adı
sifarişçinin adı
yerlәrin sayı vә mal partiyasının kütlәsi
işçi qrupunun adları
ekspertin adı

499 Nümunәlәrin seçilmә aktında 3cü göstәrici necә adlanır?

•

vasitәçinin adı
mal göndәrәnin adı
malın adı, onun növü
istehsalçının adı
mal alanın adı

500 Nümunәlәrin seçilmә aktında neçә göstәrici әks olunur?

•
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501 Ekspertizanın әsas mәrlәhәsindә sifarişçi ekspertә neçә sәnәd tәqdim etmәlidir?

•

3
5
6
2

4

502 6cı әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

işçi dәftәrindә qeydlәr etmәli
akt tәrtib etmәli
mala düzgün yanaşmanı tәşkil etmәk
standartı toplamalı
protokol yazmalı

503 Ekspertin iş tәcrübәsi az olduqda onu hansı qruppa aid etmәk lazımdır?

•

tәkmillәşmәyә göndәrmәk
tәrkibdәn çıxarmaq
daha tәcrübәli olan ekspertlәr qrupuna daxil etmәk lazımdır
attestasiyadan keçirmәk
yeni ekspertlә әvәz etmәk

504 Satışqabağı saxtalaşma nәdir?

•

alıcı saxtalaşması
satışdan sonra saxtalaşma
malın satışa hazırlıq dövründә saxtalaşma
bütöv saxtalaşma
istehlakçı saxtalaşması

505 Kәmiyyәt saxtalaşmasının 2ci üsulu necә adlanır?

•

brutto kütlәsini netto kütlәsi kimi vermәk
metrdә aldatma
tәrәzidә aldatma
çәkidә aldatma
hәcmdә aldatma

506 Tәrәzinin düzgün qoyulmaması hansı saxtalaşmaya yol açır?

•

sәnәdә
keyfiyyәtә
kәmiyyәt saxtalaşmasına
kompleks saxtalaşmaya
çeşidә

507 Nasaz tәrәzilәr hansı saxtalaşmaya yol açır?

•

standart
keyfiyyәt saxtalaşması
kәmiyyәt saxtalaşması
texniki sәnәd
sәnәd

508 Birinci növ saxta mallar necә adlanır?

•

faunaya zәrәrli
sәnәdsiz
istehlakçının hәyatı üçün tәhlükәsiz
floraya tәhlükәli

әtraf mühitә zәrәrsiz

509 Keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları hansılardır?

•

tam saxtalaşdırma
kobud saxtalaşdırma
su әlavә etmә
әlavәlәrdәn istifadә, növ dәyişmә
cüzi saxtalaşdırma

510 İdentifikasiya kriteriyaları necә olmalıdır?

•

bütöv
subyektiv
obyektiv
tam
oxşar

511 Identifikasiyanın neçә növü vardır?

•
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512 Identifikasiya nә demәkdir?

•

qohumluq
oxşarlıq
eynilәşdirmәk
normativ sәnәd
yaxınlıq

513 Ekspert göstәricilәr nomenklaturasını kimlә razılaşdırmalıdır?

•

işçi qruppu ilә
mühasiblә
sifarişçi ilә
әmtәәşünasla
baş mühasiblә

514 Ilin soyuq aylarında istiy erlәrin yaradılmaması zamanı ekspert nә etmәlidir?

•

standart tәlәb olunur
sәnәdlәr tәhlil olunur
ekspertiza dayandırılır
mәslәhәt aparılır
informasiyalar tamamlanır

515 Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın şübhә doğurması
standartın olmaması
qeyriobyektiv qәrarların qәbul edilmәsinә
qәrarın mәnfi rәylә qarşılanması

qәrarın subyektivliyi

516 Ekspertin mәslәhәti nәyә әsaslanır?

•

ekspertin tәhsilinә
ekspertin yaşına
ekspertin tәcrübәsinә vә sәriştәliliyinә
ekspertin obyektivliyinә
ekspertin prinsipiallığına

517 Ekspert qәrarları elmi cәhәtdәn әsassız olduqda nә baş verir?

•

qәrar әsassız sayılır
qәrar rәyә göndәrilir
qәrar lәğv edilir
qәrar müdafiә olunur
qәrar subyektiv sayılır

518 Ekspertiza aktının әsas hissәlәrini göstәrin.

•

hazırlıq
dequstasiya
keyfiyyәt
miqdar
ümumi

519 Nümunәlәrin seçmә aktı hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

hazırlıq
son
әsas
1 ci mәrhәlә
yekun

520 Işçi qruppu hansı mәrhәlәdә toplanır?

•

başlanğıc mәrhәlәdә
yekun mәrhәlәdә
әsas mәrhәlәdә
son mәrhәlәdә
hazırlıq mәrhәlәsindә

521 әmtәә ekspertizası zamanı sifarişçi hazırlıq mәrhәlәsindә nәlәri etmәlidir?

•

eksperti mal göndәrәnlә tanış etmәli
ekspertlәri standartla tanış etmәli
ekspertlәrin iş yerini hazırlamaq
prinsipiallıq
ekspertlәri mal partiyası ilә tanış etmәli

522 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsinә aid әrizәni kim imzalayır?

•

hәkim
ekspert
müdir vә baş mühasib
istehsalçı

әmtәәşünas

523 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsinin 3cü mәrhәlәsi necә adlanır?

•

axırıncı
sonuncu
yekun
qәrar
3cü

524 әgәr mәhsul keyfiyyәtsizdirsә, onunla necә rәftar olunur?

•

istehsalçıya göndәrilir
ucuzlaşmaya göndәrilir
mәhv edilmәyә tövsiyә olunur
satışa göndәrilir
anbara verilir

525 Ekspertizanın yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi nәdir?

•

ekspertin müstәqilliyi
ekspertin sәriştәliliyinin tәyini
alınmış nәticәlәrin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
itkinin tәyini
әmtәәşünasın sәriştәliliyi

526 Mal partiyası ilә identifikasiya nәdir?

•

qohumluğu
partiya oxşarlığı
nümunәnin mal partiyasına aid olması
düzәliş
eyniliyi

527 Tәhlükәli mәhsullar hansı üsulla mәhv edilir?

•

yalnız kimyәvi
yalnız termiki
termiki, mexaniki
yalnız texnoloji
yalnız mexaniki

528 Hansı mallar tәkrar sәnaye emalından keçirilir?

•

çürümüş mallar
nöqsanı aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda
qeyristandart mallar
keyfiyyәtsiz mallar
xarab mallar

529 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsi neçә mәrhәlәdә aparılır?

•
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530 Ekspertlәr hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәdlәri әldә edirlәr?

•

normativ sәnәd
akt
әmtәә ekspertizasının tәyinatı haqda sәnәd
texniki sәnәd
müqavilә

531 Ekspertlәr hansı göstәricilәrinә görә komissiyanın tәrkibinә daxil edilir?

•

ekspertin yaşı
tәsnifat peşәsi, sәriştәliliyi
heç nә nәzәrә alınmır
ekspertin obyektivliyi
ekspertin stajı

532 Nәzarәt ekspertizası zamanı hansı sәnәd tәlәb olunur?

•

akt
әrizә
ilkin ekspertiza aktı
qaimә
sınaq protokolu

533 Ekspertiza aparılması üçün tәlәbә uyğun şәrait olmadıqda ekspert nә etmәlidir?

•

texnoloji sәnәdlәrә baxmalı
standart tәlәb etmәli
ekspertizanı dayandırmalı
akt tәrtib etmәli
texniki sәnәdlәr toplamalı

534 Ölçü vasitәlәri düzgün işlәmәdikdә ekspert nә etmәlidir?

•

standart tәlәb etmәli
işçi dәftәrindә qeydlәr etmәli
ekspertizanı saxlamalı
işçi qruppu ilә әlaqә saxlamalı
ekspert qrupunun rәhbәri ilә mәslәhәtlәşmәli

535 Ekspert seçmә üsulunu hansı sәnәdә әsasәn aparmalıdır?

•

nümunәnin seçmә aktına
alqısatqı müqavilәsinә
normativ sәnәdә
sifarişçinin tәlәbinә
qәbul aktına

536 Nümunәlәrin seçilmә aktında düzәliş etmәyә icazә verilirmi?

•

әmtәәşünasa icazә verilir
ekspertlәrә icazә verilir
icazә verilmir
qrupp rәhbәrinә icazә verilir

sifarişçiyә icazә verilir

537 Aktın yekun qәrarını kimlәr tәrtib edir?

•

auditor
işçi qrupu
ekspertlәr
rәhbәrlik
baş mühasib

538 Müxtәlif mal partiyasında texnoloji nöqsan müşahidә edildikdә ekspertiza aktları necә tәrtib
olunur?

•

sәnәdsiz mallar
tarasız mallar
çoxsaylı ekspertiza aktı
nöqsansız mallar
markasız mallar

539 Mal olmadıqda ekspert ekspertizanı apara bilәrmi?

•

sәnәdlәr tәhlil edilir
sәnәdlәrә baxılır
ekspertizadan imtina edilir
qәrarlar çıxarılır
informasiyalar yığılır

540 Identifikasiyanın 2ci kriteriyası nәdir?

•

hamarlıq
eynilik
dad vә qoxu
yaxınlıq
qohumluq

541 Identifikasiyanın neçә metodu vardır?

•

5
3
2
6
4

542 Saxtalaşdırma nә demәkdir?

•

qazanc әldә etmәk
aldatmaq
oxşadılan
eynilәşmә
tәrkibi dәyişmiş

543 Çeşid saxtalaşdırılması nәdir?

•

xarici görünüşün dәyişmәsi
ad dәyişmә
malın başqa adda istehlakçıya tәqdimi

•

rәngin dәyişmәsi
tәrkibin dәyişmәsi

544 Tәhlükәsiz saxtalaşdırılmada istehlakçıya hansı ziyan vurulur?

•

әmlaka ziyan
maliyyә ziyanı
maddi vә mәnәvi
әtraf mühitә ziyan
ailә büdcәsinә ziyan

545 Informasiya saxtalaşdırılması nәdir?

•

marka informasiyası
standart informasiyası
mal haqqında tәhrif olunmuş mәlumat verilmәsi
reklam informasiyası
sәnәd informasiyası

546 Birinci yarımqrup necә adlanır?

•

standartsız
sәnәdli
texnoloji
protokollu
standartlı

547 Ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәyinindәn sonra nә edilir?

•

aktlar yazılır
standartlar seçilir
vasitә vә metodlar seçilir
protokol tәrtib edilir
sәnәdlәr seçilir

548 Qaimәdәn başqa hazırlıq mәrhәlәsinin 2ci zәruri sәnәdi hansıdır?

•

akt
standart
әrizә
nümunәnin seçilmәsi
protokol

549 Ekspertiza zamanı sifarişçinin öhdәsinә götürdüyü әmәliyyatların sayı neçәdir?

•

5
7
8
4
6

550 3cü әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

tәrtibatı yoxlamaq
malla tanışlıq
nümunәetalonu tәqdim etmәli

•

xarici görünüşü yoxlamaq
mal partiyasına baxış

551 3cü sәnәd necә adlanır?

•

texniki şәrt
ekspertin çağırış sәnәdi
sifarişçinin çağırış sәnәdi
hesabat
standart

552 6cı sәnәd necә adlanır?

•

hesabat fakturaları
tәlimat
texniki vә ya normativ sәnәdlәr
sertifikatlar
malqaimә sәnәdlәri

553 12ci göstәrici seçmә aktında necә adlanır?

•

sәnәdlәr toplusu
akta edilәn düzәlişlәr
nümunә seçilmәsinin mәqsәdi
tәlimatın adı
ekspert qrupu

554 Ekspertizanın son rәyi kim tәrәfindәn sәnәdlәşdirilir?

•

әmtәәşünas tәrәfindәn
işçi qrupu tәrәfindәn
müstәqil ekspert tәrәfindәn
dәvәt olunmuş nümayәndә tәrәfindәn
sifarişçi tәrәfindәn

555 Son rәydә hansı nәticәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

vizual nәticәlәr
orqanoleptik nәticәlәr
tәdqiqat vә laboratoriya sınaqlarının nәticәlәri
lamisә nәticәlәri
sensor nәticәlәr

556 Ekspertiza aktının ümumi hissәsindә neçә mәlumat öz әksini tapmalıdır?

•

3
5
6
7
4

557 Ekspertiza aktının 3cü hissәsi necә adlanır?

•

ümumi
әsas
yekun

•

giriş
son

558 Ekspertiza aktının sayı necә müәyyәn olunur?

•

qeyristandart mallar ilә
nöqsanların sayı
mal partiyasının sayı aktın sayına bәrabәr olur
tәhlükәli mallar ilә
standart mallar ilә

559 Ekspertiza zamanı son nәticә aşağıdakı variantlardan hansına aiddir?

•

ekspertlәrin rәyinә
әrizәyә
ekspertiza aktına
sәsvermәyә
hazırlıq mәrhәlәsinә

560 әgәr seçilmә aktında düzәliş edilәrsә, kimlәr tәrәfindәn imzalanır?

•

sifarişçi
әmtәәşünas
bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
mühasib
ekspert

561 Ekspertiza aktının sayı necә müәyyәnlәşir?

•

keyfiyyәtsiz mallar
tarasız mallar
sәnәdsiz mallar
texnoloji nöqsanlı mallar
mal göndәrәnlәrin sayı qәdәr ekspertiza aktı

562 Nümunәlәrin seçilmә aktında 9cu göstәrici necә adlanır?

•

nümunәlәr yerlәşdirilәn qab
mal göndәrәnin ünvanı
mikrobioloji göstәrici
mal alanın ünvanı
sifarişçinin göstәricilәri

563 Identifikasiyanın malın çeşidinә aid funksiyası nә demәkdir?

•

çeşidi tәsdiqlәmә
çeşid qohumluğu
çeşid oxşarlığı
çeşidlәmә
çeşid yaxınlığı

564 Kimyәvi mәhvedilmә hansı üsulla aparılır?

•

tullantıya kimyәvi birlәşmәlәrin tәsiri ilә
әzmәklә
yandırmaqla

parçalamaqla
basdırmaqla

565 . ..... üçün yekun qәrar bir neçә aktda öz әksini tapır. Nöqtәlәrin yerinә verilәn variantlardan hansı
uyğundur?

•

müxtәlif istehsalçılardan daxil olmuş malların qiymәtlәndirilmәsi
tarazsız mallar
markalanmış mallar
tarası әzilmiş mallar
sәnәdsiz mallar

566 Müxtәlif mal partiyasında nöqsan olduqda ekspertiza aktları necә tәrtib olunur?

•

çoxsaylı ekspertiza aktı
markasız mallar
tarasız mallar
keyfiyyәtli mallar
sәnәdsiz mallar

567 Ekspert qәrarlarının lәğv edilmәsi üçün nә әsas sayılır?

•

qәrarların natamam olması
mal partiyasının çoxluğu
standartların olmaması
nöqsansız mallar
nöqsanlı mallar

568 Aşağıda verilәn sәnәdlәrdәn hansı ekspertiza aparılarkәn mühüm vasitәdir?

•

sәnәdlәr
pratakollar
әrizәlәr
Nümunәlәr
Aktlar

569 Tәyinatından asılı olaraq ekspertizanın aparılması üçün tәtbiq olunan bütün vasitәlәr neçә qrupa
bölünür?

•

2
3
4
10
5

570 Verilәnlәrdәn hansı ekspertiza aparılarkәn ekspertin öhdәsinә düşәn vәziyyәtә aid deyil?

•

Etik normalara riayәt etmәmәk
dövlәt orqanları idarәsinin tәlәbi ilә birgә ekspertizalarda iştirak etmәk
özünә tәsir göstәrilmә cәhtlәrinin qarşısını almaq
tәhlükәli mәhsulu seçmәk vә onları mәhv etmәk
istifadә edilmiş vә ya keyfiyyәtinә mәhsulun mәhv edilmәsi

571 әmtәә ekspertizasının subyekti kimi hansı şәxslәr iştirak edә bilәr?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәr

•

yalnız hüquqi şәxslәr
yalnız fiziki şәxslәr
bütün variantlar yanlışdır
bütün cavablar doğrudur

572 Ekspert qrupunun sayının tәyin olunmasına tәsir göstәrәn digәr amillәrdәn biri yanlışdır?

•

ekspert qrupunun idarә olunmasının mümkün olması
ekspert qrupunun sayı ilә orta qrup xәtası arasında veqsessiya asılılığı üzә çıxarmaq üsulu
sorğu işinin aparılmasının yol verilәn hәddi
ixtisasçıların olma imkanı
ekspert qrupu yaradılan tәşkilatın imkanları

573 Dәst üzrә malların ekspertizası әrzaq malları üçün aparıla bilәr?

•

Xeyr, çünki yalnız qeyriәrzaq malları üçün xarakterikdir
Bәli, yalnız kompleks sifariş üzrә ticarәtdә mәhsulun vә çatdırılması zamanı mümkündür
Bәli, sadәcә әrzaq malları üçün aparılır
dәst halında markalanmış әrzaq malları üçün aparılır
doğru cavab yoxdur

574 Ekspertin vә ekspertizada iştirak edәn tәşkilatın nümayәndәsinin imzaları hansı әmtәәmal
ekspertizası aktında qeyd olunur?

•

ümumi
yekun
tәsdiqlәyәn
sınaq protokolu
protokol

575 Ekspertin attestasiyadan sonra öz bilik vә vәrdişlәrinin, ixtisasının tәkmillәşdirilmәsinә aid deyil?

•

o, ixtisas tәkmillәşdirmә kurslarında iştirak etmәlidir
o, ekspertiza metodlarının müasir tәlәblәrinә uyğun olmalıdır
o, mütәmadi daraq mәhsulun ekspertizası üzrә ekspertlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn yoxlamalarda iştirak
etmәlidir
müştәrәk yoxlamalar zamanı öz biliyini müstәqil tәlәb etmәyi bacarmalıdır
o, mürәkkәb vәziyyәtdә düzgün qәrar qәbul etmәlidir

576 Hansı müstәsna halda ali tәhsilә malik olmayan şәxslәr attestasiya prosesinә cәlb edilir?

•

әn azı dörd tam ekspert yoxlanmasının iştirakı ilә seçilәn şәxslәr
ekspertiza şәklindә böyük tәcrübә toplanmış şәxslәr
istisas tәkmillәşmә kurslarında iştirak edәn şәxslәr
ünsiyyәtdә olduğu şәxslәrә hörmәtlә yanaşan şәxslәr
yararnan şәraitә uyğun vә düzgün reaksiyanı göstәrmәsi

577 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsindә sifarişçi mal ilә ekspertlәri tanış etmәlidirmi?

•

prinsipiallıq
ekspertlәri standartla tanış etmәli
mal partiyası ilә ekspertlәri tanış etmәli
mal alanla tanışlıq
mal göndәrәnlә tanışlıq

578 Yazılı әrizә hansı mәrhәlәdә tәqdim edilir?

•

•

hazırlıqda
yekun
әsas
1ci mәrhәlәdә
son

579 Ayrıayrı mal qruplarının seçmә üsulu harada әks olunur?

•

standartda
protokolda
aktda
sifarişçi ilә razılaşmalı
işçi dәftәrindә

580 Nümunәlәrin seçilmә aktında düzәliş edilmişsә, kimlәr tәrәfindәn imzalanır?

•

bütün komissiya üzvlәri tәrәfindәn
ekspert
әmtәәşünas
mühasib tәrәfindәn
sifarişçi

581 Ümumi hissәdәn başqa ekspertiza aktında nәlәr әks olunur?

•

protokol hissәsi
keyfiyyәt
dequstasiya
hazırlıq
kәmiyyәt

582 Ekspertiza aktının mәzmunu necә formalaşır?

•

hәr bir hissәdәki mәlumata uyğun cavablar yazılır
qәrarlar
tәhlillәr vә nәticәlәr
tәlәblәr
mal partiyasının sınaq nәticәlәri

583 Ekspert qәrarları şübhә doğurduqda qәrar qüvvәdә saxlanılırmı?

•

qәrar qüvvәdәn duşur
qәrar müdafiә olunmur
qәrar subyektiv sayılır
mәnfi rәy verilir
qәrar mәnfi qarşılanır

584 Identifikasiyanın metodları hansılardır?

•

orqanoleptik vә ölçmә
ekspert
sosioloji
Pattern
Delfi

585 Çeşid saxtalaşdırılması neçә qruppa ayrılır?

•

•

2
4
3
6
5

586 Növ dәyişmә necә baş verir?

•

aşağı növlü mallardan istifadә olunur
düzgün markalanmır
ucuz xammal qatılır
cüzi saxtalaşdırılır
sәnәd dәyişilir

587 Kәmiyyәt saxtalaşdırılması nәdir?

•

istehlakçının çәkidә, hәcmdә, uzunluqda aldadılması
sәnәdli
sәnәdsiz
potensial tәhlükәli
tәhlükәli

588 Kәmiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları neçә qruppa bölünür?

•

3
5
4
2
6

589 Kәmiyyәt saxtalaşmasının 3cü üsulu necә adlanır?

•

çәkilmә zamanı tәrәzinin altına әlavә yük qoyulması
sәnәddә aldatma
uzunluqda aldatma
hәcmdә aldatma
çәki daşlarında aldatma

590 Mal haqqında mәlumatın saxtalaşdırılması nә demәkdir?

•

malın istehsal olunduğu ölkә göstәrilmir
tәhlükәsiz mallar
tәhlükәli mallar
markasız mallar
sәnәdsiz mallar

591 Ekspertin hüquqlarını tәsdiq edәn sәnәd necә adlanır?

•

qaimәdir
protokoldur
aktdır
sәnәddir
standartdır

592 Ekspertizada olan mal partiyası üzrә ixtisaslaşmayan ekspertlәri ora cәlb etmәk olarmı?

•

•

cәlb etmәk olmaz
attestasiyadan keçmәli
iş tәcrübәsinә baxmalı
akt tәrtib etmәli
standartla tanış olmalı

593 4cü әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

iş yeri yaratmalı
aktla tanışlıq
standartla tanışlıq
sәnәdlәrә baxmalı
protokola tanışlıq

594 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsinә hansı sәnәd hüquqi baza sayılır?

•

qaimә
akt
protokol
qeyd jurnalı
nümunәnin seçilmәsi

595 Ekspertlәr qrupunda daha hansı göstәricilәr әsas hesab olunur?

•

müәyyәn sahәdә iş stajı
diplom
stajı
milliyyәti
attestat

596 Mal nümunәlәrinitn sınaq protokolu hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir?

•

әsas
hazırlıq
yekun
2ci
1ci

597 Ekspertizanın aparılmasından ekspertlәr nә vaxt imtina edә bilәrlәr?

•

zәruri sәnәdlәrin olmaması
standartın olmaması
aktın olmaması
mühasibin olmaması
әmtәәşünasın olmaması

598 Ekspert qiymәtlәndirilmәsi nәdir?

•

әsas mәrhәlәnin vacib tәrkib hissәsidir
keyfiyyәt yoxlanması
malların miqdarının yoxlanması
markalanmanın yoxlanması
qablaşdırmanın yoxlanması

599 7ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

•

kömәkçi işçilәri seçmәk
hesabat yazmalı
aktlaşmalı
sәnәdlәrә baxış
işçi dәftәrinә informasiyaları yazmaq

600 4cü sәnәd necә adlanır?

•

mal nümunәlәri sınaqlarının nәticәlәri
texniki şәrt
akt
hesabat
standart

601 Nümunәlәrin seçilmә aktında 4cü göstәrici necә adlanır?

•

mal alan vә mal göndәrәnin adı
aktın adı
standartın adı
fiziki göstәrici
hesabatın tarixi

602 Nümunәlәrin seçilmә aktında 7ci göstәrici necә adlanır?

•

işçi qrupu
fiziki göstәrici
akt tarixi
nümunә yerlәrinin sayı, nümunәdә olan vahidlәrin sayı
ekspertin ünvanı

603 Seçmә aktında 10cu göstәrici necә adlanır?

•

nümunәlәrin etiketlәri vә nömrәlәri
ekspertin iş stajı
nümunәnin tarası
fiziki göstәricilәr
aktın tarixi

604 Ekspertiza aktının ayrılmaz hissәsini nә tәşkil edir?

•

aparılan tәcrübәlәrin protokolu
ekspertin sensor yaddaşı
ekspertin müşahidәlәri
işçi dәftәrindәki qeydlәri
işçi qrupunun qeydlәri

605 Ekspertiza aktı neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

3
5
4
2
6

606 Ekspertiza aktının 2ci hissәsi necә adlanır?

•

•

tәsdiqlәyici
yekun
әsas
kәmiyyәt göstәricilәri
son

607 Ekspertiza aktının yekun hissәsindә neçә mәlumat öz әksini tapmalıdır?

•

3
5
4
2
6

608 Qeydiyyata salınmış aktlarda düzәliş etmәk olarmı?

•

olmaz
ekspert rәhbәrinә bildirmәklә olar
sifarişçinin razılığı ilә olar
işçi qrupla mәslәhәtlәşmәli
mәslәhәt aparmalı

609 Ekspertiza aktının ümumi hissәsindәki 1ci mәlumat necә adlanır?

•

aktın nömrәsi, tarixi, yeri, ekspertin adı, soyadı
işçi qrupu
nümayәndәlәr, vәzifәlәri
nümayәndәlәr
ekspert qrupu

610 Aşağıdakı hansı qiymәtlәndirmә növü ekspertlәrin verdiyi qiymәtlәr zamanı әmәlә gәlәn
xәtaların imkan dairәsindә azaldılması üçün tәtbiq olunur?

•

test qiymәtlәndirmә
qarşılıqlı qiymәtlәndirmә
statistik qiymәtlәndirmә
orqanoleptik qiymәtlәndirmә
arqumentlilik qiymәtlәndirmә

611 Mәlumatların etibarlı olmaması zamanı ekspert nә etmәlidir?

•

tәhlillәr aparılır
standarta baxılır
ekspertiza dayandırılır
sәnәdlәr yoxlanılır
qәrar verilmir

612 Surroqat nәdir?

•

mal әvәzedicisi
markalanma
nöqsanlı mal
oxşatma
informasiya

613 Ikinci növ saxta mallar necә adlanır?

•

istehlakçının hәyatı üçün tәhlükәli
әtraf mühitә tәhlükәli
maddi ziyanlı
potensial tәhlükәli
sağlamlığa tәhlükәsiz

614 Kәmiyyәt saxtalaşmasının neçә üsulundan istifadә olunur?

•

3
5
4
2
6

615 Ikinci yarımqrup necә adlanır?

•

aktsız
sәnәdsiz
sәnәdli
aktlı
satışqabağı

616 Ekspertizanın aparılmasında hazırlıq mәrhәlәsi nәdәn başlayır?

•

müqavilәlәrin bağlanması
standartlaşma
sәnәdlәşmә
aktlaşma
sertifikatlaşma

617 әrizә vә qaimә nә vaxt etibarsız sayılır?

•

düzәliş edildikdә
düzgün tәrtib edilmәdikdә
imzalar olmadıqda
subyektiv nәticәlәr olduqda
әzilmiş olduqda

618 1ci әmәliyyatda sifarişçi nә etmәlidir?

•

öz nümayәndәlәrini seçmәli
aktla tanış olmalı
sәnәdlә tanış olmalı
sәnәdi toplamalı
protokol tәrtib etmәli

619 1ci sәnәd nәdәn ibarәt idi?

•

yazılı әrizә
sәnәd
standart
hesabat
texniki şәrt

620 Ekspertizanın keçirilmәsindә әn әhәmiyyәtli akt necә adlanır?

•

nümunәlәrin seçilmә aktı
mal partiyası aktı
nöqsanlar aktı
dәyәr aktı
çәki әmsalı aktı

621 Nümunәlәrin seçilmә aktında 1ci göstәrici necә adlanır?

•

nümunәlәrin seçilmәsindә iştirak edәnlәrin adı, vәzifәsi
qeyd nömrәsi
tarix
kimyәvi göstәrici
fiziki göstәrici

622 13cü göstәrici seçmә aktında necә adlanır?

•

sınaqlara aid göstәrişlәr
nümunәnin saxlanma şәraiti
nümunәnin xassәsi
işçi qrupu
ekspert qrupu

623 Son rәyә hansı tәlәblәr verilir?

•

obyektivlik, etibarlılıq, әsaslandırılmış qәrar
sәriştәlilik
müstәqillik
subyektivlik
prinsipiallıq

624 Maraqlı tәrәflәr aktın hansı hissәsini imzalaya bilәr?

•

ümumi vә tәsdiqlәyici hissәsi
giriş hissәsi
yekun hissәsi
әsas hissәni
hazırlıq hissә

625 Xәtanın hәmişә tәkrarlanan sahәsi hansılardır?

•

tәsadüfi xәta
sistematik xәta
ekspert xәtası
heç biri
qiymәtlәndirmә xәtası

626 Qәrar nә vaxt qüvvәdәn düşür?

•

nәticә lәğv edilir
rәy şübhә doğurduqda
qәrar şübhә doğurduqda
son qәrar verilmir
akt qüvvәdәn düşür

627 Gigiyenik ekspertizasının aparılma zәrurәti nәdәn irәli gәlir?

•

göstәricilәrin hәqiqi dәyәrinin müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğun gәlmәmәsindәn
göstәricilәrin hәqiqi dәyәrinin müәyyәn edilmәmәsindәn
qadağan edilmiş әlavәlәrin, elәcәdә müәyyәn edilmiş miqdarda asan әlavәlәrin tәtbiq edilmәsindәn
göstәricilәrin sәmәrәli nomenklaturasının tәyin edilmәmәsindәn
kimyәvi maddәlәrin әlavә kimi istifadә edilmәsindәn

628 Texnoloji nümunәyә nәyi göstәrmәk olar?

•

istehlak mallarının utilizasiyasi
mәişәtelektrik mallarının istismarı
müsadirә olunmuş mәhsulun istifadәsi
mәdәnimәişәt mallarının satışı
sınmış şüşә qruplarının mәhvedilmәsi

629 Tәcrübәsiz ekspertin tipik sәhvi:

•

sınaq laboratoriyasında onu maraqlandıran mәlumatları әldә eymәsi
son rәyin obyektivliyinә әhәmiyyәt vermirlәr
maraqlı şәkildә tәkidilә hәlledici hissәlәrdәn dәyişiklik edirlәr
düzgün qәrar vermәkdә mәhsuliyytsizlik
qәrarı maraqlı tәrәflәrin iştirakı ilә tәrtib edirlәr vә onlara qәrarı imzalamağa imkan yaradır

630 Hansı әsas ekspertin qәrarının lәğv edilmәsi üçün qәbul edilә bilәr?

•

aktın ümumi vә tәsdiqlәyici hissәlәrindә mәlumatların düzgün tam olmaması
ayrıayrı mal partiyalarında texnoloji qüsurların olması
malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinә görә yekun qәbulunun aparılması
ekspertiza aktın işinin düzgünlüyünә sübhә olduqda
öz sәlaliyyәtlәrinin bir hissәsinin maraqlı tәrәfdәn birinә verilmәsi

631 İdentifikasiya növlәrindәn biri yanlışdır:

•

partiya
kәmiyyәt
çeşid
növ müxtәlifliyi
keyfiyyәt

632 Çeşid üzrә identifikasiya nәdir?

•

normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş çeşid tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
malın adının ona verilәn tәlәblәrlә şәrtlәnәn çeşid xarakteristikasına uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzә çıxarılması metodu
çeşid saxtalaşdırılmasının qiymәtlәndirilmәsi
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş keyfiyyәt tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi

633 Keyfiyyәt üzrә identifikasiya nәdir?

•

malın verilmiş uyğunluğunun üzә çıxarılması metodu
malın adının ona verilәn tәlәblәrlә şәrtlәnәn çeşid xarakteristikasına uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş keyfiyyәt tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
yol verilәn vә verilmәyәn qüsurların aşkar etmәk
yeni vaxtda uyğunsuzluğun üzә çıxarılması metodu

634 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәsini tәyin edir?

•

ekspert diplomu
akt
ekspertizanın keçirilmәsinin әsasları
әrizә
arayış

635 Müdir vә baş mühasib әmtәә ekspertizasının keçirilmәsi zamanı hansı sәnәdi imzalayırlar?

•

müqavilәni
qaimәni
ekspertizanın keçirilmәsinә aid әrizәni
texniki sәnәdi
ekspertizanın son nәticәsini özündә әks etdirәn yekun sәnәdi

636 әmtәә ekspertizasının keçirilmәsindә qaimә hansı sәnәd sayılır?

•

hüquqi baza
texniki sәnәd
müqavilә
rәsmi icazә
standart sәnәd

637 Ekspertlәr 24 saat müddәtindә ..... malları ekspertiza etmәk üçün gәlmәlidirlәr. Aşağıda
göstәrilәn variantlardan hansını nöqtәlәrin yerindә işlәtmәk olar?

•

satışa buraxılan
keyfiyyәtli
tez xarab olan
satışdan çıxarılan tәhlükәli
keyfiyyәtsiz

638 Ekspertlәr ..... göstәricilәrinә görә komossiyanın tәrkibinә daxil edilir. Nöqtәlәrin yerinә uyğun
variantı tapın.

•

ekspertin obyektivliyi
ekspertin stajı
tәsnifat peşәsi vә sәriştәliliyi
heç nә nәzәrә alınmır
ekspertin yaşı

639 Ekspertlәr qrupunda müәyyәn sahәdә iş stajı hansı göstәrici hesab olunur?

•

belә bir göstәrici yoxdur
әlavә
әsas
düzgün cavab yoxdur
yardımçı

640 Ekspertlә sifarişçinin münasibәti әmtәә ekspertizasının hansı mәrhәlәsindә tәyin olunur?

•

başlanğıc
әsas
hazırlıq

doğru cavab yoxdur
yekun

641 әmtәә ekspertizasının hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim olunur?

•

texniki sәnәd
müqavilә
yazılı әrizә
protokol
qaimә

642 әmtәә ekspertizası zamanı әsas mәrhәlәdә hansı sәnәd tәrtib olunur?

•

qaimә
yazılı әrizә
Malı müşaiәt edәn sәnәd
texniki sәnәd
akt

643 Kәmiyyәt ekspertizasının nәticәsinә maraqlı tәrәfdәn biri etiraz edә bilәrmi?

•

xeyr
bәli
heç bir halda edә bilmәz
müqavilәdә qeyd olunursa
müәyyәn şәrtlәr daxilindә

644 Ekspert rәyi tәrtib edilәrkәn nәlәr qeyd edilmәlidir?

•

sәnәdin adı, tәsdiq edәn şәxsin adı, tәrtib olunmuş tarixi
sәnәdin adı, tәrtib olunması tarixi vә nömrәsi
sәnәdlәrin adı, tәsdiq olunması tarixi vә nömrәsi
sәnәdi tәsdiq edәn şәxslәrin imzalarının düzgünlüyü
sәnәdin adı, tәsdiq edәn şәxsin adı, sәnәdin nömrәsi

645 Ekspertizanın hazırlıq mәrhәlәsinә nә daxildir?

•

alınan nәticәlәrin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
ekspertiza aparılması üçün sifarişçi tәrәfindәn tәrtib olunan әrizә vә qaimә
malın qiymәtlәndirilmәsi üçün işçi qrupunun yığılması
ekspertizanın әsaslandırılması
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi

646 Yekun mәrhәlәdә qәrar kim tәrәfindәn imzalanır?

•

istehlakçılar
laborantlar
işçi qrupu
nәzarәtçi
ekspertizanı yekunlaşdıran ekspertlәr

647 Ekspertiza nәticәsinә әsasәn son rәyә hansı tәlәblәr verilir?

•

obyektivlik, etibarlılıq, әsaslandırılmış qәrar
subyektivlilik, zımanәtlilik, qәrar
obyektivlik, etibarlılıq, düzgünlük

•

etibarlılıq, zәmanәtlilik
obyektivlik, zәmanәtlilik, әsaslandırılmış qәrar

648 Yekun ekspertiza aktına aid olanı seçin:

•

mal gәtirәnlәrin adı vә imzası
ekspertә tәqdim olunan malqoşma sәnәdlәrinin nömrәsi vә tarixi
malın keyfiyyәti: dәrәcәsi, qüsurları
mal göndәrәnin adi
ekspertin vә ya ekspert qrupunun imzası

649 Tәsdiqlәyәn ekspertiza aktına aid olanı seçin:

•

ekspert qiymәtlәndirmәnin metodları
ekspertizanın obyekti
qiymәtlәndirilәn malın miqdarı
alınan nәticәlәrin analizi
qiymәtlәndirilәn malın miqdarı

650 әn çox kәmiyyәt dәyişmәsi hansı tip taralar üçün xarakterikdir?

•

taxta
polimer
metal
karbon
şüşә

651 Brutoo çәki nәdir?

•

mal vә qabın kütlәsinin çәkisi
qabın xalis kütlәsi
malın xalis kütlәsi
malın kqla çәkilmәsi
malın sonrakı kütlәsi

652 Netto çәki nәdir?

•

mal vә qabın kütlәsinin çәkisi
malın xalis kütlәsi
malın sonrakı kütlәsi
qabın sonrakı kütlәsi
qabın xalis kütlәsi

653 Estetik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin IV yarımqrupa nә aid edilir?

•

forma vә tәrkibi әlamәtlәr birliyi
hissәlәrin vә tamın harmonik birliyi
üslub birliyi
dialik markalanmasının düzgünlüyü
istehlak prosesindә satış görünüşünün saxlanma stabilliyi

654 Sәnәd ekspertizası nәyә görә daha mürәkkәb hesab olunur?
malların komissiyaya qәbul edәn ekspert bilmәlidir ki istehlakçılar qarşısında hüquq vә vәzifәlәr
konissionerdә yaranır

•

tәkcә malı bilmәk deyil, hәmçinin uyğun malın konkret vәziyyәtini qiymәtlәndirmәyi vә analiz etmәyi
bacarmalıdır
mal olmadığı halda belә, o texniki sәnәdlәrdәki mәmulatın düzgünlüyünә etibar etmәlidir
bu ekspertizada sәnәdlәrin xırdalıqlarına qәdәr oyrәnilmәsi vә tutuşduruldugu üçün
ekspert tәqdim olunan onun adına, artikuluna, markalanmasına vә sәnәdlәrdә göstәrilmiş әmtәә markalanma
uyğun aidiyyatlığını yoxlamalıdır

655 Ekspert aktı vә ya rәy neçә hissәdәn ibarәt olmalıdır?

•

4
5
3
6
2

656 Ekspert qiymәtlәndirilmәsinin әsas mәrhәlәlәsinin başlanğıcı nәdir?

•

sifarişçi tәrәfindәn tәrtib olunan әrizә qaimәlәrin tәrtib edilmәsi
alınan nәticәlәrin analizi ilә qiymәtlәndirilmәsi
malın qiymәtlәndirilmәsi üçün işçi qrupunun yığılması
ekspertiza akustik tәrtib edilmәsi
müәyyәn edilmiş formalı müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi

657 әmtәәmal ekspertizasının mәrhәlәlәrindәn biri yanlışdır:

•

әsas
nәticә
hazırlıq
hazırlıqәsas
yekun

658 Ekspert aktı neçә hissәdәn ibarәt olmalıdır?

•

4
5
2
1
3

659 Aşağıdakılardan hansı ekspertiza aktına daxil deyil?

•

hazırlıq
tәsdiqlәyici
ümumi
nәticә
yekun

660 Ümumi ekapertiza aid olanları seçin: 1)malın kәmiyyәt xarakteristikası 2) ekspertin soyadı, adı vә
atasının adı 3) ekspertin vә ya ekspert qrupunun imzaları 4 )qiymәtlәndirilәn malın miqdarı 5 )mal
gәtirәn vә ya mal göndәrәnin adı 6 )ekspertiza üçün sәnәdlәr 7 )malın keyfiyyәti, dәrәcәlәri, qüsurları
8 )ekspertә tәqdim olunan malqoşma sәnәdlәrinin nömrәsi vә tarixi

•

3; 6; 7; 8
1; 2; 6; 8
2; 4; 5; 8
2; 3; 4; 5

1; 2; 5; 7

661 Hansı orqan xüsusi formalı müqavilә ilә xidmәt göstәrir?

•

mәxvi orqanlar
tәşkilati orqanlar
ekspert orqanları
polis orqanları
dövlәt orqanı

662 Gözәllik nәdir?

•

malın xarici görünüşüdür
gözәllik malın müsbәt xassәlәrinin mәcmusudur
malın tәyinatıdır
malın tәrtibatıdır
malın estetikliyidir

663 Malların keyfiyyәt sәviyyәsi necә hesablanır?

•

664 Kәmiyyәt ekspertizasının mahiyyәti nәdir

•

qablaşdırmanın tәlәbә uyğunluğu
malın itmәsinin tәyini
ekspertlәrin malların kәmiyyәt xarakteristikasının qiymәtlәndirmәsidir
markalanmasının tәlәbә uyğunluğu
itmәnin әmәlә gәlmә sәbәblәri

665 Ekspert metodlarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

sәriştәli mütәxәssis tәrәfindәn keyfiyyәt qiymәtlәndirmәsidirvә ya risk şәraitindә qiymәtlәndirmә metodudur
dequstasiya komissiyaların qiymәtlәndirmәsidir
bir qrupp ekspertin keyfiyyәti qiymәtlәndirmәsidir
orqanoleptik metodlarla qiymәtlәndirmәdir
bir qrupp ekspertin namәlumluq vә ya risk şәraitindә qiymәtlәndirmә metodudur

666 Funksional xassәlәr nәdәn asılıdır?

•

malın çәkisindәn
malın xarici görünüşündәn
malın tәyinatından
malın hiqroskopikliyindәn
malın çәki әmsalından

667 Zәmanәt müddәti nәdir?

•

malın düzgün istismarı
malın davamlı işlәmәsi
istehsalçının müәyyәn vaxta qәdәr zәmanәt vermәsi
malın saxlanma şәraiti
malın tәlәbә uyğunluğu

668 Xidmәt müddәti harada göstәrilir?

•

zәmanәtdә
standartda
normativtexniki sәnәdlәrdә
mәnәvi köhnәlmәdә
satış cәdvәlindә

669 Bioloji tәhlükәsizlik nәdir?

•

çirkdәn asan tәmizlәmә
çirklәnmә
bitki ilә qidalanma
zәrәrli maddәlәrin olmaması
malın insan sağlamlığı üçün tәhlükәsizliyi

670 Nәqliyyat vәsaitinin tәhlükәsizliyi nәdir?

•

xidmәt müddәti
müntәzәm işlәmә
avtomobil vә s. maksimal mәsafә qәt etmәsi zamanı tәhlükәsizliyi
sürәtli hәrәkәt
rәdd etmә

671 Erqonomik xassәlәr qrupuna nәlәr daxildir?

•

malın mәsamsәliliyi
malın çәkisi
malın antropometrik, fizioloji, psixofizioloji göstәricilәri
malın kütlәsi
malın quruluşu

672 Psixoloji göstәricilәr nәdir?

•

malın elastikliyi
malın möhkәmliyi
malın insanın psixoloji xüsusiyyәtinә uyğunluğu
malın plastikliyi
malın bәrkliyi

673 әtraf mühitә tәsir dәrәcәsinә görә çirklәnmәlәr hansı növlәrә bölünür?

•

texnoloji
kritik
cüzi, әhәmiyyәtli, kritik
әhәmiyyәtli
cüzi

674 Texnoloji çirklәndiricilәr yayılma miqyasından asılı olaraq hansı xarakterli ola bilәr?

•

tozlu çirklәndirici
lokal
lokal vә qlobal
sәsli çirklәndirici
qlobal

675 Satışdan әvvәlki çirklәnmәlәr neçә növdә olur?

•

5
3
2
6
4

676 Xarab olmuş mala necә davranılır?

•

yandırılır
silinir
silinir vә mәhv olunur
torpağa basdırılır
mәhv olunur

677 Hansı qrup mallar elektromaqnit çirklәnmәlәri yaradır?

•

kosmetika malları
trikotaj malları
mәişәt elektrik malları
xәz malları
әtriyyat malları

678 Krauze kolbacıqları nәdir?

•

barmaq sonluğunda olan toxuma kapsulları
dildә olan reseptorlar
lamisә reseptorları
әzәlәdә reseptorlar
damaqda olan reseptorlar

679 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 2ci hissiyyat necә adlanır?

•

selikli qişa
bәrk sıxmaq
sıxmaq
toxuma]
әzәlә

680 Tsvadermakerә görә 7ci qoxu necә adlanır?

•

•

zanbaqlı
kaptan
metil
dixloretilen
sterol

681 Menkriforun qoxu nәzәriyyәsini hansı alim inkişaf etdirdi?

•

Petrovski
İstomov
Pavlov
Rayt
Eymur

682 Kimyәvi çirklәndiricilәr tәbiәtcә nә vәziyyәtdә olur?

•

qazaoxşar
bәrk
bәrk, maye, qazaoxşar
kristallik
maye

683 Radiasiya çirklәnmәlәri hansı maddәlәrin kömәyilә yayılır?

•

bioloji
yüksәk gәrginliklә
radioaktiv izotoplarla
fiziki
maqnit sahәsilә

684 Bioloji çirklәndiricilәr hansılardır?

•

kükürdlә emal
dezinfeksiya
gәmiricilәrin әtraf mühitә zәrәrli tәsiri
kimyәvi metodlar
ağartma

685 Hansı qrup mallar kimyәvi çirklәnmәlәr yaradır?

•

audiotexnika
avtonәqliyyat vasitәlәri
toxuculuq malları
videotexnika
mәişәt texnikası

686 Hansı qrup mallar istilik çirklәnmәlәri yaradır?

•

mebel malları
gön malları
soyuducular
inşaat malları
әrzaq malları

687 Utilizasiya çirklәnmәlәri neçә növdә olur?

•

1
5
4
3
6

688 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 5ci hissiyyat necә adlanır?

•

hәrәkәt
tullanmaq
qaçış
düzәlmәk
әyilmәk

689 Lamisә reseptorlarının qәbul etdiyi 8ci hissiyyat necә adlanır?

•

buzlama
yüyürmә
qaynama
donma
isti

690 Daha hәssas lamisә analizatorları orqanizmin neçә hissәsindә yerlәşir

•

8
6
5
9
7

691 Lamisә analizatorunun hәssas olan üçüncüsü necә adlanır?

•

bilәkdә
peysәrdә
qulaqda
dirsәkdә
dildә

692 Lamisә analizatorunun hәssas olan altıncısı necә adlanır?

•

baş hissәdә
boyun ardında
onurğada
boğaz altında
dәrinin boşluğunda

693 İybilmә reseptorları orqanizmin hansı hissәsindә yerlәşir?

•

burun nahiyәsindә
dildә
damaqda
toxuma membranı
udlaqda

694 İybilmәnin 2ci nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

Merkaptol nәzәriyyәsi
Şellenberq nәzәriyyәsi
Pavlov nәzәriyyәsi
Mentol nәzәriyyәsi
Monkrifor nәzәriyyәsi

695 İybilmәnin 5ci nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

Kumarin nәzәriyyәsi
Şantan nәzәriyyәsi
Nikolayeva nәzәriyyәsi
Skop nәzәriyyәsi
Trans nәzәriyyәsi

696 Eymur nәzәriyyәsinә görә neçә ilkin qoxu mövcuddur?

•

8
6
5
9
7

697 Yeddi ilkin qoxunun üçüncüsü necә adlanır?

•

çiçәkli
dixlor
mentol
metil
etilen

698 Yeddi ilkin qoxunun altıncısı necә adlanır?

•

aşındırıcı
kaptan
butil
tanid
nitrometil

699 Tsvadermakerә görә 1ci qoxu necә adlanır?

•

kamforalı
taden
lakton
metil
fenil

700 Tsvadermakerә görә 4cü qoxu necә adlanır?

•

limonlu
mentol
müşk
әnbәr
nanәli

