AAA_2992#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 2992 Mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
1 Dezinfeksiya nәdir?

•

Cürbәcür hәşәratların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir.
Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir
Orqanizmin xәstәliktörәdәn mikroorqanizmlәrlә yoluxmasıdır
Siçan vә siçovulların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir
Patogen mikroorqanizmlәrin mәhv edilmәsinә yönәldilmiş mübarizә tәdbirlәridir

2 Dezinseksiya nәdir?

•

Patogen mikroorqanizmlәrin mәhv edilmәsinә yönәldilmiş mübarizә tәdbirlәridir.
Siçan vә siçovulların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir.
Cürbәcür hәşәratların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir.
Orqanizmin xәstәliktörәdәn mikroorqanizmlәrlә yoluxmasıdır.
Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir

3 İaşә müssәlәrindә dezinfeksiyanın hansı üsullarından istifadә edilәr?

•

Kimyәvi
Bioloji
Fiziki vә kimyәvi
Fiziki vә bioloji
Fiziki

4 İaşә müәssisәlәrindә mәcburi dezinfeksiya tәdbirlәri nә qәdәr vaxtdan bir aparılır?

•

Ildә 1 dәfә
6 aydan bir
Ayda 1 dәfә
Hәftәdә 1 dәfә
Hәr gün

5 Gigiyenanı ictimai sağlamlıq haqqında elm adlandırmış alim kimdır

•

F.F. Erisman
L.Paster
F.P .Dobroslavin
Q.V. Xlopin
R.Kox

6 Orqanizmdә kifayәt qәdәr qidalanma olmadıqda, baş verәn patoloji proseslәri öyrәnәn alim kimdir?

•

L.Paster
Q.V. Xlopin
R.Kox
V.V. Paşutin
F.P .Dobroslavin

7 Tibbi sanitarprofilaktikanın inkişafında böyük rolu olmuş alim kimdir?

•

R.Kox
V.V. Paşutin
F.P .Dobroslavin
L.Paster
Q.V. Xlopin

8 Fleminqin adı ilә bağlı olan kәşf hansıdır?

•

Antibiotikin kәşfi
Mikroskopun kәşfi
duzgun cavab yoxdur
Virus termini
Faqositoz

9 Aşağıdakılardan hansı R. Koxun adı ilә bağlıdır?

•

Mikroskopun kәşfi
Sәhv cavab yoxdur
Virus termini
Faqositoz
Vәrәm çöplәrinin kәşfi

10 Penisillinin kimyәvi tәrkibini kim öyrәnmişdir?

•

Q.Flori vә E.Çeyn
İ.İ. Meçnikov, L.Paster
Düzgün cavab yoxdur
A. Fleminq, L.Paster
V.N. Şapoşnikov, V. Beyerinq

11 Sanitariya nәdir?

•

Tәbiәtdә gedәn maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir
Sanitar qanunvericilik vә nәzarәt vasitәsi ilә gigiyena elminin tәlәblәrinin hәyata keçmәsini tәmin edәn elmdir
Mikroorqanizmlәrin hәyaf fәaliyyәtini vә xüsusiyyәtlәrini öyrәn elmdir
Canlı orqanizmlәrin müxtәlifliyini öyrәnәn elmdir
Әhalinin hәyat şәraiti üçün elmi surәtdә әsaslandırılmış optimal şәraitin yaradılmasını tәmin edәn elmdir

12 Sanitar qanunvericilik vә nәzarәt vasitәsi ilә gigiyena elminin tәlәblәrinin hәyata keçmәsini tәmin
edәn elm hansıdır?

•

Ekologiya
Biokimya
Fiziologiya
Sanitariya
Mikrobiologiya

13 Rusiyada gigiyena üzrә ilk professor kim olmuşdur?

•

L.Paster
R.Kox
F.F. Erisman
Q.V. Xlopin
F.P .Dobroslavin

14 Peterburqda Tibbcәrrahlıq Akademiyasında tәşkil edilmiş Gigiyena kafedrasına rәhbәri kim
olmuşdur

•

F.F. Erisman
Q.V. Xlopin
F.P .Dobroslavin
R.Kox
L.Paster

15 Hәrbi vә ümumi gigiyena üzrә drsliyin müәllifi kimdir?

•

Q.V. Xlopin
L.Paster
İ.Meçnikov
F.P .Dobroslavin
F.F. Erisman

16 Moskva Universitetinin tibb fakültәsindә Gigiyena kafedrasına rәhbәrlik edәn kim olmuşdur?

•

F.F. Erisman
R.Kox
Q.V. Xlopin
F.P .Dobroslavin
L.Paster

17 Moskvada sanitariya stansiyası hansı alimin tәşәbbüsü ilә yaradılmışdır

•

F.P .Dobroslavin
F.F. Erisman
R.Kox
Q.V. Xlopin
L.Paster

18 Morfologiya nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrin birbiri ilә vәәtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtini öyrәnәn elmdir:
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını, qidalanmasını vә
çoxalmasını öyrәnәn elmdir:
Mikroorqanizmlәrdә baş verәn dәyişkәnliklәri öyrәnәn elmdir
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını öyrәnәn elmdir:

19 Hüceyrәlәrinin salxım şәklindә toplanması hansı orqanimlәrә xarakterikdir?

•

Stafilokokklara
Sarsinlәrә
Streptokokklara
Tetrakokklara
Spirillәrә

20 Hüceyrәlәrin zәncir şәklindә toplanması xarakterikdir

•

Streptokokklara
Diplokokklara
Stafilokokklara
Sәhv cavab yoxdur

Vibrionlara

21 Dairәvi bakteriyalara hansılar aiddirlәr?

•

Vibrionlar
Spiroxetlәr
Sarsinlәr
Batsillәr
Spirillәr

22 Sarsinlәr üçün xarakterik xüsusiyyәt

•

Şarşәkilli bakrerialardırlar
Çöpşәkillidirlәr
Zәncirvari bakteriyalardırlar
Düzgün cavab yoxdur
Әyilmiş formalıdırlar

23 Zәncirvari bakteriyalara aiddir

•

Streptokokklar
Tetrakokklar
Stafilokokkla
Vibrionlar
Batsillәr

24 Üzüm salxımı şәklindә olan bakteriyalar

•

Vibrionlar
Stafilokokklar
Tetrakokklar
Streptokokklar
Vibrionlar
Batsillәr

25 Bakteriyalar aşağıdakılardan hansına aid edilir?

•

Heyvanlara
Hәşәratlara
Bitkilәrә
Protislәrә
Göbәlәklәrә

26 Hansı әlamәt bakteriyaları prokariotlara aid etmәyә imkan verir

•

Nüvә membranının olmaması
DNTvә RNT yә malik olmaları
Bir membrana malik olmaları
Düzgün cavab yoxdur
Iki membrana malik olmaları

27 Prokariotlarda nüvә törәmәsi necә adlanır

•

Nukleotid
Nukleus
Nukleosoma

•

Nukleoid
Nukleokapsid

28 Fiziologiya nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrin birbiri ilә vәәtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtini öyrәnәn elmdir:
Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını öyrәnәn elmdir:
Mikroorqanizmlәrdә baş verәn dәyişkәnliklәri öyrәnәn elmdir:
Mikroorqanizmlerin heyat fealliyyeti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını, qidalanmasını vә
çoxalmasını öyrәnәn elmdir
Sәhv cavab yoxdur

29 Qida mәhsullarının daşınması üçün hansı metaldan hazırlanmış tәbәqәlәrdәn üz vurulur?

•

Mis
Aliminium
Dәmir
Volfram
Xrom

30 Qida mәhsullarının daşınması üçün istitfadә olunan ağac taraların içәrisinә hansı tәbәqәdәn üz
çәkilir?

•

sinklәnmiş dәmir vә yaxud alüminium tәbәqәdәn
qızıl tәbәqәdәn
civә tәbәqәdәn
gümüş tәbәqәdәn
dәmir tәbәqәdәn

31 әt, balıq vә submәhsullar daşınan zaman qoşma sәnәddә hansı mәlumatlar göstәrilmәlidir?

•

Yarımfabrikatların hәr növünün hazırlanma vaxtı (adı, tarixi vә saatı),
Hazırlayan müәssisәsinin adı
Satılmasının son müddәti,
Düz cavab yoxdur
Deyilәnlәrin hamısı

32 әt vә balıq mәhsulları nәdә daşınır?

•

Yeşiklәrdә
Dәmir cәnlәrdә
Aliminium qablarda
Deyilәnlәrin heç birindә
Deyilәnlәrin hamısında

33 Qida mәhsullarının daşınması üçün işlәdilәn nәqliyyat vasitәlәri hansı mәhlul vasitәsiilә
yuyulmalıdır?

•

1%li kalsiumlu soda mәhlulu
3%li NaCl mәhlulu ilә
3%li peroksid mәhlulu
Hamısı ilә
Xloraminin 23%li mәhlulu

34 Soyudulmuş әt qarmaqdan asılı olaraq hansı temperaturda saxlanılır?

•

1012°C temperaturda
02°C temperaturda
1220°C temperaturda
46°C temperaturda
26°C temperaturda

35 Lobyadan olan 2ci xörәklәri qarnirlәri necә saat müddәtindә qaynatmaq lazımdır?

•

35 saat
yarım saat
12 saat
12 saat
6 saat

36 әksәr qida mәhsullarında istilik emalı zamanı hansı vitamininin aktivliyi demәk olar ki bütövlükdә
saxlanılır?

•

A vitamininin
C vitaminin
B vitaminin
D vitaminin
E vitaminin

37 İaşә müәssisәlәrinin yarımfabrikatlar hazırlanan sexlәrindә tәmizlәnmiş kartofu hansı mәhlulla
isladırlar ki, qaralmasın?

•

1%li natriumbisulfit (Na2SO3) mәhlulu ilә
3%li sulfat turşusu mәhlulu ilә
2%li sirkә turşusu mәhlulu ilә
1%li xörәk duzu mәhlulu ilә
2%li qәlәvi mәhlulu ilә

38 Mikroorqanizmlәrin mәhvi hansı temperaturda baş verir?

•

15°C
2030°C
510°C
5060°C
3040°C

39 Mәhsulun istilik emalının aparılmasının әsas mәqsәdi hansıdır?

•

qidaya müәyyәn orqanoleptiki xassә vermәk,
hәmçinin mikroorqanizmlәri mәhv etmәk
onun bioloji qidalıq dәyәrini saxlamaq,
Deyilәnlәrin hec biri
Deyilәnlәrin hamısı

40 Yağlı mәhsullarda mikroblar nәyә görә daha çox sağ qalır?

•

çünki yağlar istiliyi pis keçirir
yağın tәrkibindә mikroorqanizmlәri qoruyan maddә vardır
çünki yağlar istiliyi yaxşı keçirir
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

41 Bütün istilik emalı üsullarından әrzaq mәhsullarına daha yaxşı bakteriosid effekt verәni hansı növ
bişirilmәdir

•

suda bişirmә
pörtlәtmә
qızartma
deyilәnlәrin hamısı
qurudulma

42 Mikroorqanizmlәrin ekologiyası nәyi öyrәnir?

•

Mikroorqanizmlәrin birbiri ilә vә әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtini :
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını, qidalanmasını vә
çoxalmasını:
Mikroorqanizmlәrdә baş verәn dәyişkәnliklәri :
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını:

43 Mikroorqanizmlәrin birbiri ilә vә әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtini öyrәnәn elm necә adlanır?

•

Fiziologiya
Genetika
Ekologiya
Morfologiya
Sәhv cavab yoxdur

44 Toz hissәciklәri ilә birlәşmiş ionlar necә adlanırlar?

•

yüngül ionlar
düzgün cavab yoxdur
tozlar
agir ionlar
sәhv cavab yoxdur

45 Ağır ionlar nәyә deyilir?

•

bakteriyalarla birlәşmiş ionlara
ionlaşma zamanı әmәlә gәlәn ilk ionlara
toz hissәciyi ilә birlәşmiş ionlara
sәhv cavab yoxdur
düzgün cavab yoxdur

46 Hansı hava mühitinin çirklәnmә göstәricisi hesab edilir ?

•

Ağır ionların yüngül ionlardan üstünlüyü
Havada nәmliliyin 40%dәn az olması
Yüngül ionların ağır ionlardan üstünlüyü
Deyilәnlәrin heç biri
Deyilәnlәrin hamısı

47 Hansı xüsusiyyәt mәnfi ionlara aid deyildir:

•

sәhv cavab yoxdur
hәyat tonusunu qaldırmaq xüsusiyyәti
depresiyya
düzgün cavab yoxdur

maddәlәr mübadilәsini yüksәltmәk xüsusiyyәti

48 Hansı xüsusiyyәt müsbәt ionlara aid deyildir:

•

maddәlәr mübadilәsini yüksәltmәk xüsusiyyәti
yuxusuzluq
depressiya
deyilәnlәrin hamısı
әmәk qabiliyyәtinin azalması

49 Hansı proses istilik hasilatını ifadә etmir?

•

Qida mәhsullarının oksidlәşmәsi
Әzәlә yığılması
Buxarlanma
deyilәnlәrin hamısı
Deyilәnlәrin hamısı

50 Aşağıdakılardan hansı istilikvermәni ifadә etmir?

•

konvensiya
buxarlanma
şüa buraxma
qida mәhsullarının oksidlәşmәsi
radiasiya

51 YVQ nәdir?

•

zәrәrli maddәlәrin yol verilә bilәn qatılığı
zәrәrli maddәlәrin miqdarı
zәrәrsiz maddәlәrin yol verilә bilәn qatılığı
deyilәnlәrin hamısı
sutkalıq yuxunun miqdarı

52 Atmosfer havasında olan oksigenin miqdarı necә faizdir?

•

20.95%
79.2%
15.416%
0.03%
78,9%

53 Tәnәffüs zamanı verdiyimiz havada oksigenin miqdarı necә faizdir?

•

20.95%
78,9%
79.2%
15,416%
0.03%

54 Atmosfer havasında olan azotun miqdarı necә faizdir?

•

79.2%
20.95%
15.416%
0.03%

78,9%

55 Tәnәffüs zamanı verdiyimiz havada azotun miqdarı necә faizdir?

•

78,9%
20.95%
79.2%
15,416%
0.03%

56 Atmosfer havasında olan karbon qazının miqdarı necә faizdir?

•

95%
0.03%
78,9%
15.416%
79.2%

57 Tәnәffüs zamanı verdiyimiz havada karbon qazının miqdarı necә faiz tәşkil edir?

•

79.2%
15,416%
20.95%
0.03%
3%

58 Karbon qazından kәskin zәhәrlәnmә nә zaman baş verir?

•

Havada miqdarı 0.03 % olduqda
Havada miqdarı 8% olduqda
Havada miqdarı 3% olduqda
Deyilәnlәrin hamısında
Havada miqdarı 0.1% olduqda

59 Havada karbon qazının miqdarı necә faiz olduqda tәnәffüs sürәtlәnir?

•

0.05%
0.03%
0.1%
Deyilәnlәrin hamısında
3%

60 Aşağıdakı qazlardan hansının fizioloji әhәmiyyәti yoxdur

•

Azotun
Karbon qazının
Oksigenin
Deyilәnlәrdәn hamısının
Neonun

61 Yaşayış yerlәrindә karbonun yol verilәn qatılıq hәddi necә faiz qәbul edilib:

•

79%
0.03%
0.1%
8%

3%

62 Havanın ionlaşması nәdir?

•

Havanın kimyәvi maddәlәrә oksidlәşmәsi
Neytral qaz molekulunun vә atomunun mәnfi vә müsbәt yüklәr daşıyan ionlaracevrilmәsi
Su molekulunun ionlaşması
Havanın soyuması
Havanın isinmәsi

63 İlkin ionlar necә adlanırlar?

•

tozlar
yüngül ionlar
ağır ionlar
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur

64 YVQ haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

sanitar norma göstәricisidir
orta sutkalıq vә maksimuma görә birdәfәlik tәyin olunur
havanın fiziki xüsusiyyәtini ifadә edir
zәrәrli maddәlәrin yol verilә bilәn qatılığını ifadә edir
deyilәnlәrin hamısı

65 Aşağıdakılardan hansı mexaniki qatışıqlara aid deyil?

•

Torpaq hissәciklәri
Toz
Tüstü
Ammonyak
Qurum

66 Rütubәtin miqdarı havanın hansı xüsusiyyәtlәrinә aid edilir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hec birinә
Hamısına

67 Havada bakteriyaların miqdarı havanın hansı xüsusiyyәtlәrinә aid edilir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hec birinә
Hamısına

68 İonlaşma xarakteri havanın hansı xüsusiyyәtlәrinә aid edilir

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hec birinә

Hamısına

69 Havanın kimyәvi xassәlәrinә aid edilir:

•

İonlaşma dәrәcәsi
İonlaşma xarakteri
Bakteriyaların miqdarı
Temperatura, nәmlilik, elektrik vәziyyәti
Oksigenin vә azotun miqdarı

70 Günәş şüasının intensivliyi havanın hansı xassәlәrinә aid edilir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hec birinә
Hamısına

71 Biometrik tәzyiq havanın hansı xassәlәrinә aid edilir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hec birinә
Hamısına

72 Havanın fiziki xassәlәrinә aid edilir:

•

Tәsirsiz qazların miqdarı
Temperatura, nәmlilik, elektrik vәziyyәti
Oksigenin vә azotun miqdarı
Un tozu
Ammonyak

73 Ölmüş canlıların üzvi birlәşmәlәrindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr?

•

Halofillәr
Autotroflar
Termofillәr
Saprofitlәr
Parazitlәr

74 Suyun sanitar göstәricisi dedikdә hansı mikrooranizmlәr nәzәrdә tutulur?

•

Bağırsaq çöpü bakteriyaları
Streptokokklar
Viruslar
stafilokokklar
Vibrionlar

75 Un tozu nәyә sәbәb olur

•

qida zәhәrlәnmәlәrinә
allergiyaya
toksiki infeksiyaya
deyilәnlәrin heç birinә

deyilәnlәrin hamısına

76 Fiziki iş zamanı suya olan tәlәbat nә qәdәr artır

•

1l
46 l
0.25 l
Düzgün cavab yoxdur
0.5 l

77 Aşağıdakılardan hansı içmәli suyun orqanoleptik xüsusiyyәtinә aid deyil?

•

xloridlәr
rәngi
iyi
dadı
şaffavlığı

78 әmәlә gәlәn son mәhsullara görә süd turşusuna qıcqırmanı hansı tiplәri mövcuddur?

•

autotrof vә heterotrof
homofermentativ vә heterofermentetiv
aerob vә anaerob
sәhv cavab yoxdur
düzgün cavab yoxdur

79 Mikroorqanizmlәri öldürәn vә hüceyrә divarını parçalayan maddәlәrin tәsiri necә adlanır?

•

Bakteriosid tәsir
Bakteriostatik tәsir
Stimulәedici tәsir
Sәhv cavab yoxdur
Bakteriolitik tәsir

80 Mikroorqanizmlәrin genetikası nәyi öyrәnir?

•

Mikroorqanizmlәrin birbiri ilә vә әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtini:
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını, qidalanmasını vә
çoxalmasını:
Mikroorqanizmlәrdә baş verәn dәyişkәnliklәri:
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını:

81 Mikroorqanizmlәrdә baş verәn dәyişkәnliklәri öyrәnәn elm necә adlanır?

•

Sәhv cavab yoxdur
Genetika
Morfologiya
Fiziologiya
Ekologiya

82 2045C temperaturda daha yaxşı inkişaf edәn bakteriyalar:

•

Psixrofillәr
Mezofillәr
Aeroblar

Anaeroblar
Termofillәr

83 45C 75C temperaturda daha yaxşı inkişaf edәn bakteriyalar:

•

Aeroblar
Psixrofillәr
Termofillәr
Mezofillәr
Anaeroblar

84 0C 10C temperaturda daha yaxşı inkişaf edәn bakteriyalar:

•

Mezofillәr
Termofillәr
Psixrofillәr
Aeroblar
Anaeroblar

85 10+10°C temperaturda inkişaf edәn bakteriyalar:

•

Aeroblar
Termofillәr
Mezofillәr
Psixrofillәr
Fakultativ anaeroblar

86 Sterilizasiya metodlarına hansı aiddir?

•

Lizogenoin
Tindalizasiya
Bakterial müayinә
Laboratoriya heyvanlarının yoluxması
Termostatda inkubasiya

87 Bakteriostatik tәsir nәyә deyilir?

•

Mikroorqanizmlәrin inkişafını müvәqqәti dayandıran maddәlәrin tәsirinә
Mikroorqanizmlәri öldürәn maddәlәrin tәsirinә
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәri öldürәn vә hüceyrә divarını parçalayan maddәlәrin tәsirinә
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin mikroorqanizmlәrә stimulәedici tәsirinә

88 Bakteriyaların bölünmә sürәti:

•

5 dәq
20 dәq
2 saat
1 saat
30 dәq

89 Faqlar vasitәsilә genetik materialın bir bakterial hüceyrәdәn digәrinә ötürülmәsi necә adlanır?
Mutasiya
Transformasiya
Konyuqasiya

•

İntroduksiya
Transduksiya

90 Mutasiya vә modifikasiya nәdir?

•

dәyişkәnlik forması
sәhv cavab yoxdur
ferment növü
tәnәffüs forması
qidalanma forması

91 Hansı qıcqırma anaerob qıcqırmaya aid deyil?

•

süd turşusu qıcqırması
limon turşusu qıcqırması
spirt qıcqırması
sәhv cavab yoxdur
yağ turşusu qıcqırması

92 Aerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn karbohidratların parçalanması prosesinә hansılar
aidddir?

•

süd turşusuna qıcqırma
sirkә turşusuna qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma
spirt turşusuna qıcqırma
sәhv cavab yoxdur

93 Aşağıdakılardan hansı sterilizasiyaya daxildir?

•

Dezinseksiya
Pasterizasiya
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur
Deratizasiya

94 Qızdırılma ilә xarab olan mayelәrin sterilizasiyanda nәdәn istifadә olunur?

•

Bakterial filtirdәn
Avtoklavdan
Quru buxardan
Termostatdan
Qaynadılmadan

95 Aşağıdakılardan hansında pasterilizasiyadan istifadә olunur?

•

Qidalı mühitlәrin steilizasiyasında
Düzgün cavab yoxdur
Süşә qbların sterilizasiyasında
Bakterioloji qәlәmin sterilizasiyasında
Süd mәhsullarının sterilizasiyasında

96 Müxtәlif növ orqanizmlәrin birgә yaşayış forması:
Düzgün cavab yoxdur
Parazitizm

•

Anaerobioz
Simbioz
Sәhv cavab yoxdur

97 Mikroorqanizmlәrә tәsir edәn kimyәvi amil hansıdır?

•

Temperaturu
Mühitin reaksiyası
Şüa enerjisi
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Rütubәt

98 Kimyәvi amil göstәrilmiş variantı seçin?

•

Şüa enerjisi
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Rütubәt
Mühitin reaksiyası
Temperatur

99 Mikroorqanizmlәrin molekulyar oksigenә münasibәti hansı amillәrә aiddir?

•

Kimyәvi
Fiziki
Heç birinә
Hamısına
Bioloji

100 Mühitin reaksiyası hansı amillәrә aiddir?

•

Heç birinә
Hamısına
Bioloji
Kimyәvi
Fiziki

101 Fenol , krezol hansı amillәrә aiddir?

•

Hamısına
Heç birinә
Bioloji
Kimyәvi
Fiziki

102 Sәthi aktiv maddәlәr hansı amillәrә aiddirlәr?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Hamısına
Heç birinә

103 Dezinfeksiya mәqsәdi ilә istifadә olunan maddәlәr hansı amillәrә aiddirlәr?

•

Kimyәvi
Bioloji

Fiziki
Heç birinә
Hamısına

104 Stimulәedici tәsir nәdir?

•

Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin mikroorqanizmin inkişafını dayandırması
Mikroorqanizmlәri ölümü vә hüceyrә divarının dağılması
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin stimulәedici effekti
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin mikroorqanizmin inkişafının dayandırması, ancaq bu
birlәşmәnin mühitdәn ayrıldığı zamanı mikrobun normal inkişafı

105 Mikroorqanizmlәrin inkişafını müvәqqәti dayandıran maddәlәrin tәsiri necә adlanır?

•

Bakteriostatik tәsir
Bakteriolitik tәsir
Sәhv cavab yoxdur
Stimulәedici tәsir
Bakteriosid tәsir

106 Qıcqırma nәdir?

•

genetik materialın bir mikrob hüceyrәsindәn digәrinә köçürülmәsi ilә gedәn dәyişkәnlik
morfoloji cәhәtdәn oxşar, lakin fizioloji cәhәtdәn fәrqli olan cinsi hüceyrәlәrin birlәşmәsidir
deyilәnlәrin hamısı
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik
üzvi maddәlәrin, әsasәn karbohidratların mikroorqanizmlәrin vә ya onların fermentlәrinin tәsiri altında sadә
birlәşmәlәrә parçalanması prosesidir

107 Qıcqırmanın tiplәrini göstәrin.

•

limon turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
deyilәnlәrin hamısı
yağ turşusuna qıcqırma

108 Anaerob qıcqırmanın tiplәrini göstәrin.

•

düzgün cavab yoxdur
sirkә turşusuna qıcqırma
spirt vә süd turşusuna qıcqırma
sәhv cavab yoxdur
limon turşusuna qıcqırma

109 Aerob qıcqırmanın hansı tiplәri var?

•

spirtә qıcqırma
sirkә vә limon turşusuna qıcqırma
spirt vә süd turşusuna qıcqırma
düzgün cavab yoxdur
yağ turşusuna qıcqırma

110 Aşağıdakılardan hansı aerob qıcqırmaya aiddir?

•

yağ turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
sәhv cavab yoxdur
sirkә turşusuna qıcqırma

111 Anaerob qıcqırmaya aid olmayan qıcqırma tipini göstәrin.

•

spirtә qıcqırma
sirkә turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
sәhv cavab yoxdur
yağ turşusuna qıcqırma

112 Anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn karbohidratların parçalanması prosesinә hansılar
aidddir?

•

spirt vә süd turşusuna qıcqırma
limon turşusuna qıcqırma
sirkә turşusuna qıcqırma
deyilәnlәrin heç biri
deyilәnlәrin hamısı

113 әmәlә gәlәn mәhsullara görә süd turşusuna qıcqırmanı neçә tipi mövcuddur?

•

bir
üç
iki
beş
dörd

114 Qıcqırma nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Paster
Levenquk
Aristotel
Kox
Klyuver

115 İlk dәfә olaraq vәrәm vә vәba törәdicisini kәşf etmiş alim?

•

Vinoqradskiy
Lister
Paster
Fleminq
Kox

116 Aşağıdakılardan hansı Koxun adı ilә bağlıdır?

•

İşıq mirkoskopunu tәkmillәşdirilmәsi
Qripә qarşı peyvәnd
Tәmiz kulturaya çıxarma
Qarayara xәstәliyinә qarşı peyvәnd
Hüceyrә nәzәriyyәsinin kәşfi

117 Mikrobiologiya elmnә Koxun әsas töhfәsi nә olmuşdur?

•

İşıq mirkoskopunu tәkmillәşdirilmәsi
Qripә qarşı peyvәnd
Vәrәm çöpünün kәşfi
Qarayara xәstәliyinә qarşı peyvәnd
Quduzluğq qarşı peyvәnd

118 Gigiyena nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrin hәyaf fәaliyyәtini vә xüsusiyyәtlәrini öyrәnәn elmdir
Әhalinin hәyat şәraiti üçün elmi surәtdә әsaslandırılmış optimal şәraitin yaradılması haqqında elmdir
Canlı orqanizmlәrin müxtәlifliyini öyrәnәn elmdir
Sәhv cavab yoxdur
Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir

119 Gigiyenahaqqında deyilәnlәrdәn hansı doğrudur.

•

Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir
Mikrobların hәyat vә xassәlәrini öyrәnәn elmdir.
Göbәlәklәr haqqında elmdir.
Hәyat üçün optimal şәraiti yaratmaq haqqında elmdir.
Canlı orqanizmlәrin müxtәlifliyi haqqında elmdir.

120 Gigiyena sözünün yunancadan tәrcümәsi necәdir?

•

"yoluxdurma"
“sağlamlıq gәtirәn”
“hәr hansı şeydәn azad olmaq”
sәhv cavab yoxdur
“sağlamlıq”

121 Hәyatı üçün optimal şәraiti yaratmaq haqqında elm necә adlanır?

•

Gigiyena
Ekologiya
Sanitariya
Biokimya
Bioizika

122 Yalnız fiziki amillәr verilmiş sıranı seçin:

•

Viruslar, bakteriyalar
Helmintlәr, radiaktiv şüalanma
Rütubәt, atmosfer tәzyiqi
Patoloji mikroorqanizmlәr, sәsküy
Benzol, fenol

123 Qida gigiyenasının inkişafında әmәyi olan alim kimdir?

•

Robert Kox
Meçnikov İ.İ.
Erisman F.F.
Qamaleya N.F.
Anton Levehuk

124 Mikroorqanizmlәrin ilk tәsvirini verәn alim kim olmuşdur?

•

Levenhuk
Paster
Beyrinq
Klyuver
Fleminq

125 İlk dәfә quduzluğa qarşı vaksin kim tәrәfindәn icad olunub?

•

Paster
Lister
Kox
Fleminq
Meçnikov

126 Mikrobiologiyanın tәsviri dövrünün әsasını qoyan alim kimdir?

•

Kox
Aristotel
Klyuver
Levenquk
Paster

127 Hansı alim foqositoz nәzәriyyәsinin banisi hesab olunur?

•

Meçnikov
Klyuver
Aristotel
Levenquk
Kox

128 Aerob vә anaerob terminini elmә kim daxil etmiş alim?

•

Kox
Paster
Levenquk
Aristotel
Klyuver

129 Bioloji amillәri göstәrin:

•

Deyilәnlәrin hamısı
Oksigen, vibrasiya
Fenol, katexol
Rutubәt, vibrasiya
Bakteriyalar, helmintozlar

130 Kimyәvi amillәri göstәrin:

•

Fenol, katexol
Bakteriyalar, helmintozlar
Rutubәt, vibrasiya
Deyilәnlәrin hamısı
Bakteriyalar, vibrasiya

131 Yalniz fiziki amillәr göstәrilәn variantı seçin:

•

Rutubәt, vibrasiya
Fenol, katexol
Bakteriyalar, vibrasiya
Deyilәnlәrin hamısı
Bakteriyalar, helmintozlar

132 Fuzarioz nәdir?

•

Kartof xәstәliyi
Әtin xarab olma növü
Yumurta qüsuru
Sәhv cavab yoxdur
Balığın xarab olma növü

133 Kartofun fomoz xәstәliyinin törәdicisi hansıdır?

•

Phoma exigua
Spondilocladium atrovirens.
Botrytis cmerea
Deyilәnlәrin hamısı
Erwinia carotovora.

134 Aşağıdakılardan hansı kartof xәstәliyi deyildir?

•

Fitoftoroz
Fomoz
Fuzarioz
Yaş bakterial çürümә
Bakterial tumak

135 Pazının әsas xәstәliklәrindәn biriri hansıdır?

•

Bakterial tumak
Boz çürümә
Qırmızı lәkә
Sәhv cavab yoxdur
Kartof xәstәliyi

136 Almada dәmgil xәstәliyini hansı mikroorqanizm törәdir?

•

Fusicladium dendriticum
Penicillium sp.
Botrytis cmerea
Viruslar
Fusariuma sp.

137 Meyvә xәstәliklәri hansılardır:

•

Qara xәrçәng, acı çürümә, yumşaq boz çürümә
Yaş çürümә,fomoz , quru çürümә
Fitoftoroz, alternarioz, boyun çürümәsi
Düzgün cavab yoxdur.
Bakterial tumak, böyük lәkә

138 Xörәk bişirәn qazanların pәncәrnin qarşısına qoyulması nә üçün qadağandır?

•

Şüşәnin tәrlәmәsinә sәbәb olur ki, bu da sexin işıqlandırılmasını zәiflәdir
Yemәyә xüsusi iy veir
Yemәyin dadına tәsir göstәrir
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

139 İstehsal sexlәrindә qida tullantılarının yığılması üçün istifadә olunan pedallı çәllәklәrin hәcmi nә
qәdәr olmalıdır?

•

20 ldәn az olmamalı
10 ldәn az olmamalı
5 l olmalı
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

140 Avadanlıqların xәtt prinsipi üzrә yerlәşdirilmәsi nәyә sәbәb olur?

•

İstehsal olunan mәhsulun dadının dәyişmәsinә sәbәb olur
İstehsal olunan mәhsulun mikroblarla çirkәnmәsinә sәbәb olur
İstehsal sahәsindәn qәnaәt etmәyә imkan yaradır
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

141 Sellofon әn cox hansı mәhsulların qablaşdırılmasında istifadә olunur?

•

Әt vә әt mәhsullarının
dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının
Süd vә süd mәhsullarının
Çörәyin
Yantar pendirin

142 Yüksәk tәzyiqli polietilen torbadan harada istifadә olunur?

•

Süd vә süd mәhsullarının saxlanılmasında
dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının saxlanılmasında
Әt vә әt mәhsullarının saxlanılmasında
Yantar pendirin saxlanılmasında
Çörәyin saxlanılmasında

143 Dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının saxlanılmasında nәdәn istifadә olunur?

•

Penopolistrolladan
Heç birindәn
Polietilen torbadan
Polixlorvinilli pәrdәdәn
Sellofandan

144 Polixlorvinilli pәrdәdәn (B118) nәdә istifadә olunur?
Süd vә süd mәhsullarının saxlanılmasında
Dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının saxlanılmasında
Әt vә әt mәhsullarının saxlanılmasında
Yantar pendirin saxlanılmasında

•

•

Quru mәhsulların, çörәyin saxlanılmasında

145 Penopolistrolla nә qablaşdırılır?

•

Dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının
Çay
«Yantar» pendiri
Mayonez
Süd vә süd mәhsullarının

146 Quru mәhsulların, çörәyin saxlanılmasında üçün nәdәn istifadә olunur?

•

Sellofandan
Penopolistrolladan
polixlorvinilli pәrdәdәn
Heç birindәn
Polietilen torbadan

147 әt mәhsullarını qablaşdırmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

polixlorvinilli pәrdәdәn
Penopolistrolladan
Sellofandan
Heç birindәn
Polietilen torbadan

148 Mayonezi, povidlo, mürәbbә, cemi vә çayı qablaşdırmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

PÇ2 nazik polietilensellofan materiallardan
Penopolistrollardan
polixlorvinilli pәrdәdәn (B118)
Sәhv cavab yoxdur
Yüksәk tәzyiqli polietilen torbadan

149 Perqament kağızlardan nә mqsәdlә istifadә olunur?

•

Yağlı mәhsulların qablaşdırılması üçün
Әt vә әt mәhsullarının qablaşdırılması üçün
Süd vә süd mәhsullarının qablaşdırılması üçün
Quru mәhsulların qablaşdırılması üçün
Dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının saxlanılmasında

150 Alüminium vә qalay zәr vәrәqlәri nә mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Süd vә süd mәhsullarının qablaşdırılması üçün
Dondurulmuş gilәmeyvә vә tәrәvәz mәhsullarının saxlanılmasında
Әt vә әt mәhsullarının qablaşdırılması üçün
Qәnnadı mәmulatlarını, çayı qablaşdırmaq üçün
Quru mәhsulların qablaşdırılması üçün

151 Qabların mexaniki tәmizlәnmәsi hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilmәlidir?

•

Boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az yuyucu vasitәlәr istifadә
etmәklә 40°C yuyulma; isti su ilә yaxalama; qabların qurudulması
İsti su ilә yaxalama; boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az
yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; qabların qurudulması

Az yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu
vasitәlәrlә 40°C yuyulması; isti su ilә yaxalama; qabların qurudulması
İsti su ilә yaxalama; az yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması;
qabların qurudulması
Boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; isti su ilә yaxalama; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az
yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; qabların qurudulması

152 İaşә müәssisәlәrindә işlәyәnlәr ildә neçe dәfә döş qәfәsinin rentgen müayinәsindәn vә
flyuoroqrafiyadan keçmәlidirlәr?

•

İldә bir dәfә
Iki dәfә
Üç dәfә
Hәr il keçmәyә ehtiyac yoxdur
Hәr rüb

153 Deratizasiya nәdir?

•

Cürbәcür hәşәratların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir.
Orqanizmin xәstәliktörәdәn mikroorqanizmlәrlә yoluxmasıdır.
Siçan vә siçovulların tәlәf edilmәsi üçün aparılan mübarizә tәdbirlәridir.
Tәbiәtdә maddәlәr dövranını öyrәnәn elmdir
Patogen mikroorqanizmlәrin mәhv edilmәsinә yönәldilmiş mübarizә tәdbirlәridir.

154 İaşә müәssisәlәrindә әl ilә yumada şüşә qabları yumaq üçün neçә seksiyalı vannalardan istifadә
edirlәr?

•

1
3
2
5
4

155 Ultrabәnövşәyi şüa ilә dezinfeksiya hansı dezinfeksiya növünә aiddir?

•

Kimyәvi
Fiziki
Bioloji
Heç birinә
Hәr üçünә

156 Deyilәnlәrdәn hansı ultrabәnövşәyi şüa ilә dezinfeksiyaya aid deyildir?

•

Havanın dezinfeksiyası üçün istifadә edilir.
Yüksәk bakterisid aktivliyә malikdir.
Bioloji dezinfeksiya üsullarına aiddir.
Qidanın orqanoleptik xüsusiyyәtlәrini dәyişmir.
Qida mәhsullarına toksiki tәsir göstәrmir.

157 İaşә müәssisәlәrindә әl ilә yumada yemәk qablarını yumaq üçün neçә seksiyalı vannalardan
istifadә edirlәr?

•

1
3
2
5

4

158 Qida müәssisәlәrindә hansı dezinfeksiya üsulundan istifadә olunmur?

•

Bioloji
Fiziki
Kimyәvi
Düzgün cavab yoxdur
Hamısından istifadә olunur

159 Xәstә heyvanların kәsilmә yeri haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Onları ayrı binada kәsmәk lazımdır
Onları ümumi binada sağlam heyvanarla eyni vaxtda kәsmәk lazımdır
Onları ümumi binada iş vaxtının sonunda kәsmәk lazımdır
Deyilәnlәrin hamısı sәhvdir
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur

160 Brüselyozla yoluxmuş әtdәn harada istifadә etmәk olar?

•

Satışda
Zәrәrsizlәşdirildikdәn sonra iaşә müәssisәlәrindә
Konserva istehsalında
Düzgün cavab yoxdur
Kolbasa istehsalaında

161 әtin üzәrinin qabıq bağlaması nәyә sәbәb olur?

•

Mikrobların daxil olmasının qarşısını alır.
Mikrobların daxil olması üçün şәrait yaradır.
Әti dadlı edir.
Düzgün cavab yoxdur.
Әtin tez bişmәsinә kömәk edir.

162 Duza qoyularaq vә dondurularaq zәrәrsizlәşdirilәn әt növü hansıdır?

•

Şәrti yararlı әt
Köhnә әt
Tәzә әt
Heç biri
Xarab olmuş әt

163 Balıq hansı helimentozlarla yoluxma mәnbәyi ola bilәr?

•

Finnoz
Difillobotrioz
Trixinelloz
Opistroxoz
Exinokokk

164 Kolbosa mәmulatlarına acı dad verәn mikroorqanizm:

•

Kif göbәlәklәri
Pseudomonas
Rәngli bakteriyalar
clostridium perfringens

Düzgün cavab yoxdur

165 Tәzә tutulmuş balığın sәthindә әn çox hansı mikroorqanizmlәr olur?

•

Kif göbәlәklәri
Batsillәr
Axromobakteriyalar
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

166 Dondurulmuş balıq hansı temperaturda saxlanılır?

•

50°С
12°С
10°С
0°С
Düzgün cavab yoxdur

167 Balıq haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Balıq әti tez xarab olan yeyinti mәhsullarına aiddir.
Balıqların әzәlә toxuması qida dәyәrliyinә vә kimyәvi tәrkibinә görә әtә oxşayır.
Balıq insanın helmintozla: difillobotrioz (enli lent qurd), opistorxoz vә s. ilә xәstәlәnmәsinә sәbәb olur.
Sәhv cavab yoxdur.
Balığı әsas etibarilә dondurur, duza qoyur, yaxud duzladıqdan sonra isti vә ya soyuq halda hisә verirlәr.

168 Suyun әsas hissәsinin buxarlandırılması ilә aparılan balıq emalı necә adlanır?

•

Hisә vermә
Qurutma
Duza qoyma
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

169 Kolbasa mәmulatlarının hazırlanması zamanı mikrobların tam mәhvini әldә etmәk üçün nәdәn
istifadә etmәk olmaz?

•

Düzgün cavab yoxdur
Әtin aşağı növlәrindәn
Istiliklә işlәnmәdәn
Hisә vermәk üçün duz vә maddәlәrdәn
Az nәmli xammaldan

170 әtdә әzәlә toxulmalarının dağılması izlәri müşahidә edilir, cizgilәri hamardır. Yaxmada 30dan
çox kokk vә çöplәr müşahidә edilmir – sözlәri hansı әt növünә aiddir.

•

Heç birinә
Xarab olmuş әtә
Köhnә әtә
Şәrti yararlı әtә
Tәzә әtә

171 әt vasitәsi ilә insanlara hansı xәstәlik keçә bilәr?

•

Brüselyoz
Hepatit

Angina
Heç biri
Fuzarioz

172 Hansı heyvanın әti trixenellozla yoluxmaya sәbәb olur?

•

Donuzun
Qoyunun
Malqaranın
Ayının
Dovşanın

173 Kolbasa mәmulatlarının yol verilәn çirklәnmә dәrәcәsi nә qәdәr olmalıdır? (1 q mәhsulda)

•

107
104
105
Düzgün cavab yoxdur
103

174 Aşağıdakılardan hansı әtin xarab olmasını göstәrmir?

•

Әtin qızışması
Әtin qızışması
Әtin piqmentasiyası
Әtin seliklәnmәsi
Bombaj

175 Aerob şәraitdә aşağı müsbәt temperaturda saxlanılan soyudulmuş әtin xarab olmasına sәbәb olan
mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Bakteriofaqlar
Pseudomonoslar
Viruslar
Sәhv cavab yoxdur
Kif göbәlәklәri

176 әtin xarab olamsında әn az iştirak edәn mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Mezofillәr
Sәhv cavab yoxdur
Psixrofillәr
Termofillәr
Düz cavab yoxdur

177 Soyudulmuş әtin saxlanlması üçün optimal şәrait hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Sәhv cavab yoxdur
Temperatur 24°С, nisbi rütubәt 2530%
Temperatur 59°С, nisbi rütubәt 3060%
Düzgün cavab yoxdur
Temperatur 01°С, nisbi rütubәt 8590%

178 Nә üçün qiymә mikroorqanizmlәrin inkişafı üçün daha әlverişli mühit hesab edilir.
Sәhv cavab yoxdur

•

Xoş әtrinә görә
Xoş iyinә görә
Düzgün cavab yoxdur
Sәthinin vә nәmliliyinin artması ilә әlaqәdar

179 Bişmiş kolbasa mәmulatlarının xarab olmasını törәdәn mikroorqanizm:

•

Kif göbәlәklәri
Pseudomonas
Düzgün cavab yoxdur
Rәngli bakteriyalar
Clostridium perfringens

180 Melanj haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Melnaj +10°C temperaturda soyuducuda saxlayırlar
Melanj dondurulmuş yumurta kütlәsidir.
Melanj yumurta qabığıdır
Yumurta konservi kimi çox qidalıdır
Ancaq soyuducuda saxlayırlar vә işlәtmәzdәn bir qәdәr qabaq çıxardırlar.

181 Quşçuluq fabrikalarında toyuq yumurtalasının qabığından salmonellalar necә tәmizlәnir?

•

Qızdırılırlar.
510 dәqiqәyә yuyucu vasitәlәrә salınırlar.
510 dәqiqәyә 0.2%li xloramin mәhluluna salınırlar.
Düzgün cavab yoxdur.
510 dәqiqәyә 5%li xlorlu әhәng mәhluluna salınırlar.

182 Yağla işlәnmә yumurtaları otaq temperatunda neçә gün steril saxlamağa imkan verir.

•

5 ay
Düzgün cavab yoxdur.
1 il
10 gün
1 ay

183 Yumurtaları nәm vә pis havalandırılan yerdә saxladıqda nә baş verir?

•

Yumurtaların keçiriciliyi artır vә mikroorqanizmlәrin yumurtaya daxil olmasına şәrait yaranır
Yumurtanın tәrkibinin fizikikimyәvi xüsusiyyәtlәri dәyişir
Yumurtanın qabığı tutqun rәngini itirir, parıltılı rәng alır.
Sadalananların hamısı
Zülalın lizosininin tәdricәn parçalanması baş verir.

184 İnfeksiya sözünün latıncadan tәrcümәsi nәdir?

•

“sağlamlıq”
“hәr hansı şeydәn azad olmaq”
“sağlamlıq gәtirәn”
sәhv cavab yoxdur
“yoluxdurma”

185 İmmunitet nәyә deyilir?
mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr

•

mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәrә
patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
sәhv cavab yoxdur
Mikrobun vә ya onun hәyat fәaliyyәti mәhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi mürәkkәb kompleks fizioloji
müdafiә reaksiyasına

186 Mikrobun vә ya onun hәyat fәaliyyәti mәhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi mürәkkәb kompleks
fizioloji müdafiә reaksiyası necә adlanır?

•

epidemiya
infeksiya
poradik hal
sәhv cavab yoxdur
immunitet

187 İmmunitet haqqında sәhv cavabı göstәrin:

•

İmmunitet mәnşәyinә görә anadangәlmә vә hәyatda qazanılma olur
Patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinә immunitet deyilir
Anadangәlmә, tәbii vә ya irsi immunitet – orqanizmin genetik xüsusiyyәti ilә әlaqәdardır
Mikroba vә ya onun hәyat fәaliyyәti mәhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi mürәkkәb kompleks fizioloji
müdafiә reaksiyasına immunitet deyilir
Sәhv cavab yoxdur

188 Süni qazanılan immunitet nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İrsi xarakter daşıan vә növün bioloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq nәsildәnnәslә keçәn immunitetә
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә
Sәhv cavab yoxdur
İnsan müdaxilәsi ilә, yәni orqanizmә müxtәlif peyvәndlәr etmә yolu ilә dә әldә edilәn immunitetә

189 İnsan müdaxilәsi ilә, yәni orqanizmә müxtәlif peyvәndlәr etmә yolu ilә dә әldә edilәn immunitet
necә adlanır?

•

Süni qazanılan
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur
Tәbii
Tәbii qazanılan

190 Tәbii immunitet nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İrsi xarakter daşıyan vә növün bioloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq nәsildәnnәslә keçәn immunitetә
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә
Sәhv cavab yoxdur
İnsan müdaxilәsi ilә, yәni orqanizmә müxtәlif peyvәndlәr etmә yolu ilә dә әldә edilәn immunitetә

191 İrsi xarakter daşıyan vә növün bioloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq nәsildәnnәslә keçәn
immunitet necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Süni qazanılan
Tәbii qazanılan
Sәhv cavab yoxdur

•

Tәbii immunitet

192 Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitet necә adlanır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәbii qazanılan
Süni qazanılan
Sәhv cavab yoxdur
Tәbii immunitet

193 Tәbii qazanılan immunitet nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İrsi xarakter daşıyan vә növün bioloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq nәsildәnnәslә keçәn immunitetә
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә
Sәhv cavab yoxdur
İnsan müdaxilәsi ilә, yәni orqanizmә müxtәlif peyvәndlәr etmә yolu ilә dә әldә edilәn immunitetә

194 İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxması necә adlanır?

•

kәskin infeksiya
sadә infeksiya
qarışıq infeksiya
xroniki infeksiya
reinfeksiya

195 Reinfeksiya nәyә deyilir?

•

Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsinә
Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiyaya
İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxmasına

196 Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiya necә adlanır?

•

xroniki infeksiya
kәskin infeksiya
reinfeksiya
sadә infeksiya
qarışıq infeksiya

197 Sadә infeksiya nәyә deyilir?

•

Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsinә
Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiyaya
İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxmasına

198 İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiya necә adlanır?

•

kәskin infeksiya
sadә infeksiya
qarışıq infeksiya
xroniki infeksiya

reinfeksiya

199 Qarışıq infeksiya nәyә deyilir?

•

Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsinә
Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiyaya
İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxmasına

200 Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsi necә adlanır?

•

reinfeksiya
ressidiv
qarışıq infeksiya
xroniki infeksiya
sadә infeksiya

201 Ressidiv nәyә deyilir?

•

Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsinә
Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiyaya
İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxmasına

202 Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiya necә adlanır?

•

simptomsuz infeksiya
sadә infeksiya
qarışıq infeksiya
xroniki infeksiya
renfeksiya

203 Simptomsuz infeksiya nәyә deyilir?

•

Yoluxmuş orqanizmin sağalma dövründә prosesin yenidәn şiddәtlәnmәsinә
Bir növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
İki vә ya daha çox növ mikrob tәrәfindәn törәdilәn infeksiyaya
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiyaya
İnsanın keçirmiş olduğu yoluxucu xәstәliyә tәkrar yoluxmasına

204 Tәktәk hallarda tәsadüf olunan xәstәlik halı necә adlanır?

•

endemiya
epidemiya
pandemiya
sәhv cavab yoxdur
poradik hal

205 Poradik hal nәyә deyilir?

•

eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә hallarına
hәr hansı bir yoluxucu xәstәliyin müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsi halına
tәktәk hallarda tәsadüf olunan xәstәlik halına
sәhv cavab yoxdur

epidemiyanın yayılıb bütün ölkәlәri vә hәtta qitәlәri әhatә etmәsinә

206 Eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә halı necә adlanır?

•

poradik hal
pandemiya
sәhv cavab yoxdur
endemiya
epidemiya

207 Epidemiya nәyә deyilir?

•

hәr hansı bir yoluxucu xәstәliyin müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsi halına
eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә halına
epidemiyanın yayılıb bütün ölkәlәri vә hәtta qitәlәri әhatә etmәsinә
sәhv cavab yoxdur
tәktәk hallarda tәsadüf olunan xәstәlik halına

208 Epidemiyanın yayılıb bütün ölkәlәri vә hәtta qitәlәri әhatә etmәsi necә adlanır?

•

endemiya
epidemiya
pandemiya
sәhv cavab yoxdur
poradik hal

209 Pandemiya nәyә deyilir?

•

tәktәk hallarda tәsadüf olunan xәstәlik halına
epidemiyanın yayılıb bütün ölkәlәri vә hәtta qitәlәri әhatә etmәsinә
hәr hansı bir yoluxucu xәstәliyin müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsinә
eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә halına

210 Hәr hansı bir yoluxucu xәstәliyin müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsi necә adlanır?

•

endemiya
epidemiya
pandemiya
sәhv cavab yoxdur
poradik hal

211 Endemiya nәyә deyilir?

•

hәr hansı bir yoluxucu xәstәlik müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsinә
eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә halına
epidemiyanın yayılıb bütün ölkәlәri vә hәtta qitәlәri әhatә etmәsinә
sәhv cavab yoxdur
tәktәk hallarda tәsadüf olunan xәstәlik halına

212 İnfeksion xәstәliklәrә yoluxma nә zaman baş verir?

•

Sәhv cavab yoxdur
Soyuq qida qәbulu zamanı
İsti qida qәbulu zamanı
Düz cavab yoxdur
Patogen mikroorqanizmlәrlә yoluxmuş qida qәbulu zamanı

•
213 Rezistentlik nәyә deyilir?

•

Patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsinә
Mikrobun vә ya onun hәyat fәaliyyәti mәhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi mürәkkәb kompleks fizioloji
müdafiә reaksiyasına
Orqanizmin davamlılığında iştirak edәn qeyrispesifik amillәrin cәminә
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәrә
Sәhv cavab yoxdur

214 Fәal immunizasiya nәyә deyilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Serumların yeridilmәsinә
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә
Sәhv cavab yoxdur
Vaksinlәrin parenterial yolla yeridilmәsinә

215 Qeyrifәal immunizasiya nәyә deyilir?

•

Vaksinlәrin parenterial yolla yeridilmәsinә
Serumların yeridilmәsinә
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә

216 Serumların yeridilmәsi ilә aparılan immunizasiya necә adlanır?

•

Tәbii immunitet
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur
Qeyrifәal immunizasiya
Fәal immunizasiya

217 İnfeksiya sözü latın sözü (infectio) olub, mәnası  demәkdir

•

Nәdәnsә azad olma
Düzgün cavab yoxdur
Yoluxdurma
Ölüm
Zәhәr, toksin

218 Orqanizmin davamlılığında iştirak edәn qeyrispesifik amillәrin cәmi necә adlanır?

•

epidemiya
sәhv cavab yoxdur
endemiya
rezistentlik
poradik hal

219 әyilmiş formalı bakteriyalara aiddir:

•

Tetrakokklar
Vibrionlar
Kokklar
Streptokokklar

Çöplәr

220 Lifotrixlәrin xarakterik xüsusiyyәti

•

Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılaramalikdirlәr
Hüceyrәnin hәr iki ucunda yerlәşәn dәstә halında qamçılara malikdirlәr
Bir qamçılıdırlar
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr

221 Monotrixlәrin xarakterik xüsusiyyәti

•

Hüceyrәnin hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malikdirlәr
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılara malikdirlәr
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr
Bir qamçılıdırlar

222 Amfitirixilәrin xarakterik xüsusiyyәti

•

Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılara malikdirlәr
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr
Bir qamçılıdırlar
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәnin hәr iki ucunda yerlәşәn dәstә halında qamçılara malikdirlәr

223 Peritrixlәr hansılardır?

•

Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılılar
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malik olanlar
Bir qamçılılar
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәnin hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malik olanlar

224 Hüceyrәnin bir ucunda olan topa halında qamçılara malik olanlar:

•

Sәhv cavab yoxdur
Monotrixlәr
Lifotrixlәr
Düz cavab yoxdur
Amfitrixlәr

225 Bir qamçılılar necә adlanır?

•

Lifotrixlәr
Peritrixlәr
Amfitrixlәr
Monotrixlәr
Sәhv cavab yoxdur

226 Hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malik olanlar necә adlanırlar?

•

Peritrixlәr
Lifotrixlәr
Monotrixlәr
Sәhv cavab yoxdur

•

Amfitrixlәr

227 Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılılar necә adlanırlar?

•

Peritrixlәr
Lifotrixlәr
Monotrixlәr
Sәhv cavab yoxdur
Amfitrixlәr

228 Qamçıların yerlәşmәsinә görә bakteriyalar bölünür:

•

Diplokokklara
Aeroblara
Amfitrixlәrә
Sәhv cavab yoxdur
Avtotroflara

229 Streptokokk termininin mәnası

•

Paket şәklindә toplanmış dairәvi hüceyrәlәr
Zәncir şәklindә çöp şәkilli hüceyrәlәr
Üzüm salxımı şәklindә toplanmış dairәvi hüceyrәlәr
Әyilmiş hüceyrәlәr
Zәncir әmәlә gәtirәn dairәvi hüceyrәlәr

230 Teyxua turşusuna harada rast gәlinir?

•

Hüceyrә divarında
Kapsulada
Selikli qişada
Qamçılarda
Sporda

231 Flaqelin zülalına harada rast gәlinir?

•

Hüceyrә divarında
Kapsulada
Selikli qişada
Qamçılarda
Sporda

232 Fermentlәr

•

biokimyәvi prosesdә iştirak edәn kimyәvi maddәlәrdir
tәnәffüs prosesindә iştirak edәn karbohidrat mәnşәli bioloji katalizatorlardır
biokimyәvi prosesdә iştirak edәn zülal tәbiәtli üzvi кatalizatorlardır
sәhv cavab yoxdur
qeyriüzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәrin sintezi prosesi

233 Hazır üzvi maddәlәr hesabına yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Heterotroflar
Anaeroblar
Aeroblar
Termofillәr

Avtotroflar

234 Karbondan itifadә formasına görә mikroorqanizmlәr hansı qruplara ayrılırlar?

•

Saprofitlәrә, parazitlәrә
Aeroblara, anaeroblara
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur
Autotroflara, heterotroflara

235 Yeganә enerji vә karbon mәnbәyi kimi karbon qazından istifadә edәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?

•

Halofillәr
Autotroflar
Heterotroflar
Parazitlәr
Termofillәr

236 Zülal tәbiәtli bioloji katalizatorlar necә adlanırlar?

•

yağlar
karbohidratlar
fermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
antibiotiklәr

237 Endofermentlәr nәdir?

•

antibiotiklәrlәr
hüceyrәdәn xaricә ifraz olunan fermentlәr
hüceyrә daxilindә fәaliyyәt göstәrәn fermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
yağlar

238 Hüceyrә üçün lazım olan bütün kamponentlәri karbon qazından istifadә edәrәk sintez edәn
orqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Termofillәr
Anaeroblar
Aeroblar
Avtotroflar
Heterotroflar

239 Hansı orqanizmlәr üçün metabolizmdә karbon mәnbәyi rolunu üzvi birlәşmәlәr oynayırlar?

•

Anaeroblar üçün
Heterotroflar üçün
Avtotraflar üçün
Sәhv cavab yoxdur
Aeroblar üçün

240 Heterotrof mikroorqanizlәr hansılardır?
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Oksigenli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr

•

Oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr

241 Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr

•

Heterotrof mikroorqanizlәr
Anaeroblar
Aeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Autotrof mikroorqanizlәr

242 Autotrof mikroorqanizlәr hansılardır?

•

Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

243 Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәrnecә adlanır?

•

Heterotrof mikroorqanizlәr
Anaeroblar
Aeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Autotrof mikroorqanizlәr

244 Qeyriüzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәr sintez edәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Heterotrof mikroorqanizlәr
Anaeroblar
Aeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Autotrof mikroorqanizlәr

245 Xemotrof mikroorqanizlәr hansılardır?

•

Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

246 Fototrof mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

247 Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?
fototrof lar

•

Anaeroblar
Aeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Xemotroflar

248 Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

fototroflar
anaeroblar
aeroblar
sәhv cavab yoxdur
xemotroflar

249 Biokimyәvi reaksiyalarda iştirak edәn zülal tәbiәtli üzvi katalizatorlar necә adlanırlar?

•

antibiotiklәr
yağlar
fermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
karbohidratlar

250 Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını öyrәnәn elm necә
adlanır?

•

Genetika
Fiziologiya
Morfologiya
Sәhv cavab yoxdur
Ekologiya

251 Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını,
qidalanmasını vә çoxalmasını öyrәnәn elm?

•

Ekologiya
Morfologiya
Sәhv cavab yoxdur
Genetika
Fiziologiya

252 Çöp formalı bakteriyalar?

•

Batsillәr
Sarsinlәr
Spirillәr
Spiroxetlәr
Stafilokokklar

253 Spiral formalı bakteriyalar?

•

Batsillәr
Sarsinlәr
Spirillәr
Spiroxetlәr
Stafilokokklar

254 Bakteriya kapsulunun funksiyası nәdir?

•

Hüceyrәnin formasını saxlayır
Maddәlәr mübadilәsindә iştirak edir
İşıqdan qoruyur
Sәhv cavab yoxdur
Faqositozu çәtinlәşdirir

255 Bakteriaların sporları hansı funksiyanı yerinә yetitirirlәr?

•

Çoxalma
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә
Foqositozdan müdafiә
Hәrәkәt
Tәnәffüs

256 Hüceyrә divarı üçün xarakterik funksiyanı seçin:

•

Genetik materialın daşıyıcısıdır
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Foqositozdan müdafiә edir
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

257 Nukleoid üçün xarakterik olanı seçin:

•

Genetik materialın daşıyıcısıdır
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Foqositozdan müdafiә edir
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

258 Spor üçün xarakterik olanı seçin:

•

Genetik materialın daşıyıcısıdır
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Foqositozdan müdafiә edir
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır

259 Qamçıların funksiyası:

•

Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Foqositozdan müdafiә edir
Genetik materialın daşıyıcısıdır

260 Cümlәni tamamlayın: Qamçılar kimyәvi tәrkibinә görә

•

peptidoqlukandan әmәlә gәlmişdir.
flaqellin zülalından әmәlә gәlmişdir.
lipopolisaxaridlәrdәn әmәlә gәlmişdir.
lipidlәrdәn әmәlә gәlmişdir.
fosfolipidlәrdәn әmәlә gәlmişdir.

261 Kulinar emalının düzğün aparılmaması nәyә sәbәb olur?

•

Deyilәnlәrin heç birinә
Yarımfabrikatların vә hazır xörәklәrin çirklәnmәsinә
Qida maddәlәrinin, vitaminlәrin, mineral maddәlәrin әhәmiyyәtli dәrәcәdә itirilmәsinә
Deyilәnlәrin hamısına
Mәhsulun keyfiyyәtini dәyişilmәsinә

262 İaşә müәssisәlәrindә xörәklәrin vә kulinar mәmulatlarının hazırlanmasında gedәn müxtәlif
texnoloji proseslәri әsasәn hansı mәrhәlәlәrә ayırmaq olar:

•

sәhv cavab yoxdur
mexaniki vә soyuq kulinar emalına
mexaniki vә isti kulinar emalına
düz cavab yoxdur
isti vә soyuq kulinar emalına

263 İaşә müәssisәlәrindә xörәklәrin vә kulinar mәmulatlarının hazırlanmasında gedәn müxtәlif
texnoloji proseslәri әsasәn necә mәrhәlәyә ayırmaq olar:

•

4
2
1
5
3

264 Mәhsulun donunun açılmasını, onun müxtәlif çirklәnmәlәrdәn vә yeyilmәyәn hissәlәrdәn
tәmizlәnmәsini, yumanı, islatmanı (duzlu әt vә balıq üçün), qidalıq dәyәrinә görә mәhsulun hissәlәrә
ayrılmasını, ona müvafiq forma, ölçü verilmәsini vә s. nәzәrdә tutan emal növü hansıdır?

•

Sәhv cavab yoxdur
Mexaniki emal
İsti emal
Düz cavab yoxdur
Qәnnadı mәhsullarının isti emalı

265 Qәnnadı sexlәrinin yerlәşmәsindә әsas gigiyenik tәlәb nәdir?

•

Düz cavab yoxdur
Onların digәr istehsal sexlәri binası ilә әlaqәdә olma
Onların digәr istehsal sexlәri binasından tamamilә tәcrid olunması
Sәhv cavab yoxdur
Zirzәmidә yerlәşdirilmәsi

266 Qәnnadı sexlәrinә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Tez xarab olan mәhsulların saxlanması üçün soyuducu şkaf da qoyulur
Burada kremin hazırlanmasına xüsusi yer ayrılır
Onların digәr istehsal sexlәri binasından tamamilә tәcrid olunması
Sәhv cavab yoxdur
Yuma yeri kremli mәmulatların hazırlanmasında işlәnәn inventarın sterilizasiyası üçün su hamamı ilә tәchiz
olunmalıdır

267 Qәnnadı mәmulatlarına bakteriyaların düşmәsi profilaktikasında әsas vәzifә:
Düz cavab yoxdur

•

Dezinfeksiya edici maddәlәrin qatılması
Texnoloji әmәliyyatların dәqiq ayrılması vә ardıcıllıqla hәyata keçirilmәsinә riayәt olunmasıdır
Sәhv cavab yoxdur
Qәnnadı sexlәrinin digәr istehsal sexlәri binası ilә әlaqәdә olması

268 Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәrinә göstәrilәn әsas gigiyenik tәlәb hansıdır?

•

Düz cavab yoxdur
Texnoloji әmәliyyatların dәqiq ayrılır
Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәri ayrıca layihәlәndirilir
Sәhv cavab yoxdur
Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәri eyni layihәlәndirilir

269 Aşağıdakılardan hansı istehsal obyektlәrinә aid deyil?

•

Soyuq vә isti sexlәr
Әt vә balıq sexlәri
Tәrәvәz sexi
Mәtbәx qablarının yuyulması şöbәsi
Yemәkxana qablarının yuyulması şöbәsi

270 İaşә müәssisәlәrindә anbarlar nә ilә tәmin olunmalıdırlar?

•

Ventelyasiya sistemi ilә
Süni işıqlandırma ilә
Tәbii işıqlandırma ilә
Düzgün cavab yoxdur
Kanalizasiya sistemi ilә

271 İaşә müәssisәlәrindә su tәchizatı necә olmalıdır?

•

Sadalananların hamısı vasitәsilә.
Artizan quyulardan olmalıdır.
Mәrkәzi su tәchizatı sisteminә qoşulmalıdır.
Düzgün cavab yoxdur.
Gәtirilmә sulardan istifadә olunmalıdır.

272 Aşağıdakılardan hansı inzibatimәişәt obyektlәrinә aid deyil?

•

Mühasiblik
İşçı heyәt üçün ayaqyolu
İşçı heyәt üçün paltarasılan
Direktorun kabineti
Mәtbәx qablarının yuyulması zonası

273 Aşağıdakılardan hansı anbar obyektlәrinәaid deyil?

•

Tәrәvәz mәhsulları üçün anbar
Soyuducu kameralar
Tәrәvәz sexi
Paltar vә avadanlıqlar üçün anbarlar
Quru mәhsullar üçün anbar

274 Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

İri vә orta güclü müәssisәlrdә toyuğun vә submәhsulların emalı üçün ayrı cәrgәdә iş stolu, stellajlar, vannalar
tәşkil edilir.
Balıq sexlәrindә balığın emalı vә yarım fabrikatların hazırlanması üçün iki texnoloji xәtt nәzәrdә tutulur.
Әt yarımfabrikatları istehsal edәn sexlәr adәtәn xammalın saxlanması üçün lazım olan kameranın yanında
planlaşdırılır.
Әt vә balıq mәhsullarının әtbalıq sexindә eyni xәtt ilә emalına icazә verilir.
Balıq sexlәrindә adi balıq vә nәrә balıqları üçün iki texnoloji xәtt nәzәrdә tutulur.

275 Aşağıdakılardan hansı ticarәt obyektlәrinә aid deyildir?

•

Yarımmәmulatların satış zalı
Yemәkxana qablarının yuyulması zalı
Ticarәtzalı
Әt vә balıq sexlәri
Bufet

276 Soyuq sexlәrdә havanın temperaturu vә nisbi rütubәt necә olmalıdır?

•

10°C, 2030%
5°C , 4060%
22°C, 7080%
16°C ,4060%
16°C, 1020%

277 İaşә müәssisәlәrinin tikilmәsinә qoyulan әsas tәlәblәr.

•

yarımmәmulatların kәsişmәsi
xammal axınının kәsişmәsi
xammalın axın vә ardıcıllığının tәmini
tәmiz vә çirkli qabların kәsişmәsi
hazır mәhsulun kәsişmәsi

278 Binaların ventilyasiyası nәyә xidmәt edir?

•

Rütubәti azaldır
Temperaturu artırır
Temperaturu azaldır
Işıqlanmanı artırır
Iqlim şәraitini yaxşılaşdırır

279 İaşә müәssisәlәrindә profilaktik tәdbirlәr hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

Qida mәhsullarını uzun müddәt saxlamaq mәqsәdi ilә
Qidanı dadlı etmәk mәqsәdi ilә
Hazır yemәklәrin vә qida mәhsullarının mikrobla çirklәnmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә
Düzgün cavab yoxdur.
Hazır yemәklәrin estetik görünüşü mәqsәdi ilә

280 süd mәhsullarına yaxşı qoxu verәn mikroorqanizm hansıdır?

•

Bacillus
alcaligenes
Pseudomonas
sәhv cavab yoxdur
Streptococcus lactis

281 Tәrәvәz yarımfabrikatların daşınması üçün nәdәn istifadә olunur?

•

polietilen kisәlәrdәn
flyaqamehitәrdә
möhkәm bağlanan qapaqlı alüminium konteynerlәrdәn
çәnlәrdәn
plastmass vә ağac qutulardan

282 Kartof vә tәrәvәz haradasaxlanılır?

•

yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosda
polietilen kisәlәrdә
1,5 metrdәn hündür olmayan quru vә qaranlıq otaqlarda
flyaqamehitәrdә
flyaqamehitәrdә
soyuducu kameralarda

283 Yağın daşınması üçün nәdәn istifadә olunur?

•

polietilen kisәlәrdәn
flyaqamehitәrdәn
möhkәm bağlanan qapaqlı alüminium konteynerlәrdәn
yeşikdәn vә yaxud çәnlәrdәn
plastmass vә ağac qutulardan

284 Birinci xörәklәr bufetdә vә yemәkxanada nәyә doldurulur?

•

flyaqamehitәrә
ağzı möhkәm bağlanan qazanlara tökülür
yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosa
çәnlәrә
plastmass vә ağac qutulara

285 Tez xarab olan yeyinti mәhsulları harada saxlanılır?

•

soyuducu kameralarda
1,5 metrdәn hündür olmayan quru vә qaranlıq otaqlarda
açıq havada
sәhv cavab yoxdur
düz cavab yoxdur

286 İkinci xörәklәr bufetdә vә yemәkxanada nәyә doldurulur?

•

plastmass vә ağac qutulara
çәnlәrә
flyaqamehitәrә
yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosa
ağzı möhkәm bağlanan qazanlara tökülür

287 әgәr pendir saxlanma zamanı kiflәnirsә vә ya seliklәnirsә, onda nә etmәk lazımdır?

•

onu xörәk duzunun 8% mәhlulu ilә isladılmış tәmiz salfetlә silmәk
onu xlorlu әhәngin 1%li mәhlulu ilә silmәk lazımdır
onu atmaq lazımdır
onu 1%li kalsiumlu soda mәhlulu ilә yumaq lazımdır

onu ultrabәnövşәyi şüa ilә dezinfeksiya etmәk lazımdır

288 Sulfitlәşmiş kartof nәdә daşınır ?

•

polietilen kisәlәrdә
plastmass vә ağac qutularda
flyaqamehitәrdә
çәnlәrdә
alüminium konteynerlәrdә

289 Pasterizasiyanın mәqsәdi:

•

Xәstәlik törәdicilәrinin mәhvi
Miqdarın yüksәldilmәsi
Dad keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Sәhv cavab yoxdur
Kimyәvi tәrkibinin yaxşılaşdırılması

290 Süddә xәstәlik törәdәn mikroorqanizmlәrin mәhvi mәqsәdi ilә nәdәn istifadә olunur?

•

Pasterizasiya
Dezinseksiya
Deratizasiya
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

291 Pasterizasiya

•

Çox yüksәk temperaturda tәrkibini dәyişәn yeyinti mәhsullarını qorumaq vә orada olan mikroorqanizmlәrin
vegetativ formalarını mәhv etmәk üçün onların 6080°Cdә 2030 dәqiqә qızdırırlmasıdır.
Hәşәratlara qarşı aparılan kompleks tәdbirlәrdir.
Gәmiricilәrә qarşı aparılan kompleks tәdbirlәrdir.
Düzgün cavab yoxdur.
Sәhv cavab yoxdur.

292 Südün әsas keyfiyyәt göstәricisi nәdir:

•

Onun bakteriyalarla ümumi çirklәnmә dәrәcәsi
Rәngi
Dadı
Düzgün cavab yoxdur.
Sәhv cavab yoxdur.

293 Südün antimikrob xassәsinin saxlanıldığı dövr necә adlanır?

•

bakterisid faza
süd turşusu fazası
mikrobiotanın qarışıq fazası
Düzgün cavab yoxdur
sәhv cavab yoxdur

294 Bakterisid faza nәdir?
Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır
Süd turşusunun toplandığı dövrdür
Düzgün cavab yoxdur.

•

Sәhv cavab yoxdur.
Südün antimikrob xassәsinin saxlanıldığı dövrdür

295 Mezofil mikrofloranın inkişaf fazası necә adlanır?

•

sәhv cavab yoxdur.
mikrobiotanın qarışıq fazası.
bakterisid faza.
düzgün cavab yoxdur.
süd turşusu fazası.

296 Mikrobiotanın qarışıq fazası

•

Südün antimikrob xassәsinin saxlanıldığı dövrdür
Düzgün cavab yoxdur.
Sәhv cavab yoxdur.
Süd turşusunun toplandığı dövrdür
Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır

297 Süd turşusunun toplandığı dövr necә adlanır?

•

mikrobiotanın qarışıq fazası.
düzgün cavab yoxdur.
bakterisid faza.
süd turşusu fazası.
sәhv cavab yoxdur.

298 Süd turşusu fazası:

•

Südün antimikrob xassәsinin saxlanıldığı dövrdür
Süd turşusunun toplandığı dövrdür
Mezofil mikrofloranın inkişaf fazasıdır
Sәhv cavab yoxdur.
Düzgün cavab yoxdur

299 Tәzә sağılmış südün tәrkibindәki antimikrob maddә necә adlanır?

•

Lizosim
Fitonsid
Dezinseksid
Sәhv cavab yoxdur
Deratizator

300 Suda ftorun miqdarı azaldıqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?

•

flyuoroz
zәhәrlәnmә
deyilәnlәrin hamısı
karieys
zob

301 Suda yod catışmadıqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?
flyuoroz
zәhәrlәnmә
deyilәnlәrin hamısı

•

karieys
zob

302 İşmәli suyun tәmizlәnmәsi üçün hansı maddәdәn istifadә olunur?

•

poliakrilamiddәn
molibdendәn
selendәn
civәdәn
arsendәn

303 Syun keyfiiyyәt göstәricisi hansı bakteriyaların miqdarına görә tәyin edilir? Bağırsaq çöpü
bakteriyalarının miqdarına görә

•

Bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarına görә
Qlastridilәrin miqdarına görә
Pseudomonasların miqdarına görә
Duzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

304 Koli indeks nәdir?

•

1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddәdә olan bağırsaq çöplәrinin ümumi miqdarı
bakteriyaların ümumi miqdarının tәyini
bağırsaq çöplәri aşkar olunan mayenin vә ya bәrk maddәnin әn az miqdarı (ml vә ya q ifadә olunmuş
düzgün cavab yoxdur
sәhv cavab yoxdur

305 Koli –titir nәdir?

•

bağırsaq çöplәri aşkar olunan mayenin vә ya bәrk maddәnin әn az miqdarı (ml vә ya q ifadә olunmuş
Sәhv cavab yoxdur
bakteriyaların ümumi miqdarının tәyini
1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddәdә olan bağırsaq çöplәrinin ümumi miqdarı
Düzgün cavab yoxdur

306 İçmәli suda koliindeks necә olmalıdır?

•

3
8
7
Deyilәnlәrin hamısı
5

307 Aşağıdakılardan hansı su kәmәrindә axan suyun keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün istifadә olunan
metod deyil?

•

buxarlandırma
durultma
Deyilәnlәrdәn hamısı
zәrәrsizlәşdirmә
rәngsizlәşdirmә

308 İnsanın fizioloji tәlәbatı üçün içmәli suyun otimal temperaturu vә qәbuledilәn pH hәddi necә
olmalıdr?

•

Düzgün cavab yoxdur
100 C, pH 6.09.0
8090 C, pH 6.09.0
53 C, pH 3.04.0
1112 C, pH 6.09.0

309 Suda ftorun miqdarı artdiqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?

•

flyuoroz
karieys
Zob
deyilәnlәrin hamısı
zәhәrlәnmә

310 Cari sanitar nәzarәti nәdir?

•

Әrazinin seçilmәsi üzәrindә nәzarәt
Yeni tikilәn obyektlәr üzәrindә nәzarәt
İlin sonunda aparılan nәzarәt
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә gündәlik sanitariya nәzarәti
Yeni qida mәhsulu istehsalı zamanı tәdbiq olunan gigiyenik normalara vә sanitar qaydalara nәzarәt

311 Xәbәrdaredici sanitar nәzarәti nәdir?

•

Deyilәnlәrin hamısı
Tibbi müayinәlәrin tәşkili üzәrindә sanitar nәzarәt
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә gündәlik sanitariya nәzarәti
İş qabiliyyәtinin saxlanılması üzәrindә nәzarәt
Yeni qida mәhsulu istehsalı zamanı tәdbiq olunan gigiyenik normalara vә sanitar qaydalara nәzarәti

312 Gigiyenanın әsasları dәrsliyinin müәllifi kimdir?

•

Q.V. Xlopin
F.P .Dobroslavin
İ.P. Pavlov
R.Kox
L.Paster

313 Qida mәhsulları vә içkilәrin tәdqiqi üsulları vә Gigiyenanın әsasları dәrsliklәrinin müәllifi
kimdir?

•

İ.P. Pavlov
Q.V. Xlopin
R.Kox
L.Paster
F.P .Dobroslavin

314 Qida mәhsulları vә içkilәrin tәdqiqi üsulları dәrsliyinin müәllifi kimdir?

•

F.P .Dobroslavin
L.Paster
Q.V. Xlopin
R.Kox
İ.P. Pavlov

315 Qida qiqiyenası, fiziologiyası vә hәmçinin sanitariya elmlәrin inkişafında boyük rolu olan
fizioloq:

•

Q.V. Xlopin
L.Paster
R.Kox
F.P .Dobroslavin
İ.P. Pavlov

316 Sanitar nәzarәtin formaları göstәrilәn variantı seçin.

•

Planlı vә fәrdi sanitar nәzarәt
Kütlәvi şәkildә hәyata keçirilәn sanitar nәzarәt
Planlı vә plansız sanitar nәzarәt
Düzgün cavab yoxdur
Fәrdi sanitar nәzarәt

317 Cari sanitar nәzarәtinin vәzifәsi göstәrilәn variantı seçin.

•

Qida müәssisәlәrinin tikintisi üçün torpaq sahәlәrinin ayrılması üzәrindә nәzarәt;
Yeni texnologiyaların yaradılmasına nәzarәt;
Mövcud müәssisәnin sanitar vәziyyәtinә nәzarәt;
Mәmulatların reseptlәrinin dәyişilmәsinә nәzarәt.
Yeni әrzaq mәhsullarının istehsalı zamanı gigiyena vә sanitariya qaydalarına nәzarәt.

318 Xәbәrdaredici sanitar nәzarәtinin vәzifәsi hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Qida xәstәliklәrinin profilaktikası mәqsәdi ilә aparılan tәdbirlәrә nәzarәt;
Yeni әrzaq mәhsullarının istehsalı zamanı gigiyena vә sanitariya qaydalarına nәzarәt.
Mövcud müәssisәnin sanitar vәziyyәtinә nәzarәt;
Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinә nәzarәt;
Qida müәssisәlәrinin daşınması vә saxlanmasına, avadanlıqlara, taralara nәzarәt

319 Sterilizasiya ilk dәfә kim tәrәfindәn tәklif olunub?

•

Meçnikov tәrәfindәn
Sәhv cavab yoxdur
Paster tәrәfindәn
Kox tәrәfindәn
Şapoşnikov tәrәfindәn

320 Mikroorqanizmlәrin rәnglәnmәsi üçün anilin boyalarından istifadә etmәyi ilk dәfә kim tәklif
etmişdir?

•

Paster
Kox
Levenhuq
Sәhv cavab yoxdur
Meçnikov

321 Torpaqdan anaerob azot toplayan bakteriya kim tәrәfindәn kәşf olunub?
Paster
Omelyanskiy
Kox

•

•

Vinoqradskiy
Baronin

322 Hüceyrә nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

R.Huk
L.Paster
V.Beyrinq
A.Fleminq
Klyuver

323 Böyümә vә inkişaf nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

Lister
Fleminq
İerusalimskiy
Vinoqradskiy
Kox

324 Tәmiz kulturların alınmasında bәrk qidalı mühitlәrdәn istifadә etmәk ideyası hansı alimә
mәxsusdur?

•

Koxa
Pasterә
Fleminqә
Sәhv cavab yoxdur
Meçnikova

325 Antibiotiki kәşf edәn alim?

•

L.Paster
V.N. Şapoşnikov
V. Beyerinq
A. Fleminq
Düzgün cavab yoxdur

326 Virus termininin müәllifi kimdir?

•

V.N. Şapoşnikov
L.Paster
V. Beyerinq
Düzgün cavab yoxdur
İ.İ. Meçnikov

327 Bitki mәhsullarının bişirmәsi zamanı B1, B2 vitaminlәri necә faiz saxlanılır

•

50%ә qәdәr
10%ә qәdәr
40%ә qәdәr
80%ә qәdәr
30%ә qәdәr

328 Kulinar emal zamanı C vitamini necә faizә qәdәr azalır ?

•

30%ә qәdәr azalır
10%ә qәdәr azalır

•

50%ә qәdәr azalır
80%ә qәdәr azalır
Düz cavab yoxdur

329 Hansı xörәklәrin isti emal zamanı mikroorqanizmlәrlә yoluxma minimuma çatır?

•

Düz cavab yoxdur
Salatların
Duru xörәklәrin
Qarnirlәrin
İkinci xörәklәrin

330 İsti birinci vә ikinci xörәklәr plitәnin üzәrindә vә ya marmitdә әn çoxunecә saat qala bilәr?

•

23 saat müddәtindә
68 saat müddәtinde
0.51 saat müddәtindә
45 saat müddәtindә
36 saat müddәtindә

331 23 saat müddәtindә satılmayan xörәklәri ancaq 8oC temperaturadan aşağı temperaturada әn çoxu
necә saat saxlamağa icazә verilir

•

12 saat
24 saat
36 saat
48 saat
düz cavab yoxdur

332 әtdә olan B qrupu vitaminlәri müxtәlif növ istilik emalında necә faiz qalır?

•

10%dәn 30%ә qәdәr
Düz cavab yoxdur
40%dәn 50%ә qәdәr
15%dәn 20%ә qәdәr
40%dәn 85%ә qәdәr

333 Deyilәnlәrdәn doğru olan variantı seçin?

•

Hamısı doğrudur.
taxil bitkilәrindә rast gәlinәn mikroorqanizmlәrin әksәriyyәti mezofildirlәr.
Temperaturun taxıl kütlәsindәki mikroorqanizmlәrin inkişafına tәsiri taxılın rütubәtliliyi ilә sıx әlaqәdardır.
Termofillәrә yalnız taxılların özözünә qızışma prosesinin axırıncı mәrhәlәsindә rast gәlinir.
Taxıl kütlәsinin dondurulması mikroorqanizmlәrin inkişafını dayandırır, lakin onların ölmünә sәbәb olmur.

334 Taxılın özözünә qızışma prosesi neçә mәrhәlәdә gedir?

•

5
4
3
2
1

335 Hansı çörәk xәstәliyi deyil?

•

Dәmgil xәstәliyi

•

Qanabәnzәr xәstәlik
Kartof xәstәliyi
Fuzarios
Kiflәnmә

336 Un xәstәliklәri hansılardır?

•

Hamısı
Turşuma
Kiflәnmә
Heç biri
Acıma

337 Çörәyin hansı xәstәliyindә yumşaq hissәsi yapışqan şәkilli olur vә valerian iyi verir.

•

Kif xәstәliyi
Çörәyin kartof xәstәliyi
Çörәyin piqmentasiyası
Fuzarios
Tәbaşir xәstәliyi

338 Çörәyin qanabәnzәr xәstәliyi hansı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir?

•

Çörәyin qabığında vә yumşaq hissәsindә ağ toz şәkilli maddәlәr әmәlә gәlir
Çörәkdә qırmızı lәkәlәr әmәlә gәlir
Çörәyin yumşaq hissәsi yapışqan şәkilli olur vә valerian iyi verir
Düzgün cavab yoxdur
Çörәkdә kiflәnmә baş verir

339 Özözünә qızışmanın yalnız birinci mәrhәlәsinin әvvәlindә fәal çoxalan mikroorqanizm hansıdır?

•

Aspergellus
Bacillus mesentericus
Pseudomonas herbicola
Penicillium
Bacillus subtilis

340 Özözünә qızışmanın ikinci mәrhәlәsindә hansı mikrooqranizmә rast gәlinir?

•

Penicillium
Bacillus mesentericus
Pseudomonas herbicola
Heçbirinә
Aspergellus

341 Özözünә qızışmanın üçüncü mәrhәlәsindә hansı mikrooqranizmә daha çox rast gәlinir?

•

Penicillium
Bacillus mesentericus
Pseudomonas herbicola
Heç birinә
Aspergellus

342 Çörәk zavodlarında duru mayaların çoxalması üçün hansı mikroorqanizmdәn istifadә olunur?
Aspergellus sp.

•

Pseudomonas herbicola
Saccharomyces cerevisiae
Penicillium sp.
Bacillus mesentericus

343 Anbar binasını layihәlәndirәrkәn hansı gigiyenik qaydalar әsas götürülr:

•

Sadalananların hec biri doğru deyil
mәhsulun növünә uyğun olaraq anbarda temperatura rejiminә riayәt olunmalıdır
mәhsulun növünә uyğun olaraq anbarda nәmlik rejiminә riayәt olunmalıdır.
mәhsulun saxlanması növlәr üzrә bölünmәlidir
Sadalananların hamısı doğrudur

344 Anbar binasının düzgün layihәlәndirilmәmәsi nәyә sәbәb olur?

•

Mәhsulun saxlanma davamlılığının azalmasına
Qidanın potensial bakterial zәhәrlәnmәsinә
Mәhsulun bu vә ya digәr orqanoleptik xassәsinin pozulmasına
Deyilәnlәrin hamısına
İnfeksiya tәhlükәsinә

345 Müәssisәnin soyuducusuz anbarında nә saxlanılır?

•

Balıq
Әt mәhsulları
Quru mәhsullar vә tәrәvәz
Düzgün cavab yoxdur
Süd mәhsulları

346 әt mәhsulları harada saxlanılır?

•

qәnnadı sexlәrindә
soyuduculu anbarda
soyuducusuz anbarda
düzgün cavab yoxdur
isti sexlәrdә

347 Quru mәhsullar vә tәrәvәz harada saxlanılır?

•

qәnnadı sexlәrindә
soyuduculu anbarda
soyuducusuz anbarda
düzgün cavab yoxdur
isti sexlәrdә

348 Qida sәnayesi, ticarәt vә iaşә müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsinә göstәrilәn gigiyenik tәlәblәr
aşağıda deyilәnlәrdәn hansından asılıdır?

•

Funksional tәyinatından
İstehsal dövrünün davam etmәsindәn
İstehsalın mәrkәzlәşdirilmәsi dәrәcәsindәn
Deyilәnlәrin hamısından asılıdır
Müәssisәnin tipindәn

349 Tikinti sahәlәri zibillikdәn hansı mesafәdә yerlәşmәlidirlәr?

•

500 mmәsafәd
50 m mәsafәdә
1 km mәsafәdә
10 m mәsafәdә
100 m mәsafәdә

350 Tikinti sahәlәri üzvi tozlar ayıran müәssisәlәrdәn (yun, dәri emal edәn vә s.) hansı mesafәdә
yerlәşmәlidir–

•

10m aralı
1 km aralı
100 m aralı
50 m aralı
400m aralı

351 Tikinti sahәlәri yaşayış mәhәllәlәrindәn hansı mesafәdә yerlәşmәlidir–

•

30m aralı
10m aralı
50500 m aralı
2 km aralı
1km aralı

352 İaşә müәssisәlәri üçün әrazini secәrkәn nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

•

kommunal obyektlәrin yaxınlığını
süxur sularının yerinin hündürlüyünü,
yerin relyefini
Deyilәnlәrin hamısını
sәnaye obyektlәrin yaxınlığını

353 Ev şәraitindә südün zәrәrsizlәşdirilmәsi necә aparılır?

•

Qaynadılma ilә
Pasterilizә ilә
Düzgün cavab yoxdur
Ultra sterilizә ilә

354 Stafilokokklarla zәhәrlәnmәyә sәbәb olan mәhsullar hansılardırdır?

•

Süd vә süd mәhsulları
Meyvәlәr
Göbәlәklәr
Düzgün cavab yoxdur
Әt vә әt mәhsulları

355 Bombaja sәbәb olan mikroorqanizm hansıdır

•

Sәhv cavab yoxdur
Pseudomonas cinsindәn olan bakteriyalar
Catenularia cinsindәn olan kif göbәlәklәri
Düzgün cavab yoxdur
Bacillus cinsindәn olan bakteriyalar

356 Süd mәhsullarına yaxşı qoxu (aromazmt) verәn mikroorqanizm hansıdır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Catenularia sp.
Bacillus sp.
Streptococcus lactis
Sәhv cavab yoxdur

357 Südün açımasında hansı mikroorqanizmlәr iştirak edirlәr

•

düzgün cavab yoxdur
Süd turşusu bakteriyaları
Pseudomonas, Alcaligenes,Bacillus cereus
sәhv cavab yoxdur
Clostridium botulinum

358 Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus cinsindәn olan bakteriyalar südә necә tәsir edirlәr?

•

Sәhv cavab yoxdur
Şirin dad verirlәr
Acılıq verirlәr
Düzgün cavab yoxdur
Qara rәng verirlәr

359 6395°С temperaturda südün zәrәrsizlәşdirilmәsi necә adlanır?

•

Qaynatma
Sterilizә
Pasterizә
Düzgün cavab yoxdur
Ultra sterilizә

360 Maşınla sağımda әsasmikrob mәnbәyi nә hesab edilir?

•

Sadalananların hamısı
Süd xәtlәri
Çirkli sağım maşınları
Sadalananların heç biri
İnәyin dәri örtüklәri

361 Sağıcının әli necә olmalıdır?

•

Kremlә yağlanmış olmalı
Kәsilmiş dırnaqlarla, irinli yaralarsız olmalı
Manikürlü olmalı
Düzgün variant yoxdur.
Kәsilmiş dırnaqlarla vә manikürlü olmalı

362 Hansı dövr südün bakterisid xassәsinin saxladığı dövr adlanır?

•

Südün antimikrob xassәsini saxladığı dövr
Südün sağılma dövrü
Südün yelindә olduğu dövr
Südün mikroblarla yoluxma dövrü
Sterilizasiyaya qәdәr olan dövr

363 Süd vә süd mәhsulları vasitәsi ilә insanlara hansı xәstәlik keçә bilәr?

•

Askaridoz
Qrip
Brüselyoz
Heç biri
Dizenteriya

364 Südlә nә vaxt yoluxucu xәstәliklәrә yoluxmaq olar?

•

Südü isti halda içdikdә
Süddә saprofit mikroflora artdıqda
Süddә patogen mikroflora artdıqda
Düzgün cavab yoxdur
Südü soyuq halda içdikdә

365 Hansı yolla südә xәstәlik törәdicilәri daxil olmur?.

•

Sağıcılardan
Batsildaşıyan şәxslәrdәn
Xәstәlәrdәn
Sudan
Milçәklәrdәn

366 Südün endemik tәhlükәsini aradan qaldırmaq üçün hansı tәdbirlәr görülmәlidir?

•

Südü qaynatmaqla vә ya pasterilizasiya etmәklә mikrobları öldürülmüş süddәn istifadә etmәli
İnәklәri sağdıqda, südü saxladıqda, daşıdıqda, emal etdikdә vә payladıqda mikrob düşmәsinә vә onun
çirklәnmәsinә yol verilmәmәlidir
Fermalarda sanitariya şәraiti yaradılmalı,heyvanların üzәrindә ciddi baytar nәzarәti olmalıdır
Sadalananların hamısı
Tәzә sağılmış südü 8°Cdәn aşağı temperatura qәdәr soyutmalı vә onu istehlakçıya tez çatdırmalıdır

367 Aşağıdakılardan hansı süd mәhsullarına aid deyildir?

•

Kumus
Ryajenko
Qaymaq
Tumak
Asidofil

368 Hansı fazada südün turşuması baş verir?

•

sәhv cavab yoxdur
mikrobiotanın qarışıq fazasında
bakterisid fazada.
düzgün cavab yoxdur
süd turşusu fazasında

369 Aşağıdakı metodlardan hansı soyuq sterilizasiyaya aiddir?

•

Filtirlәmә
Qaynatma
Avtoklavlama
Tindalizasiya
Sәhv cavab yoxdur

370 Bakteriyaların inkişafını dayandıran, lakin hüceyrәlәri öldürmәyәn tәsir forması necә adlanır:

•

Kimyәvi sterilizasiya
Bakteriolitik
Bakteriostatik
Dezinfeksiya
Bakterisid

371 Mәrhәlәli sterilizasiyanın müәllifi kimdir?

•

Şapoşnikov
Kox
Paster
Sәhv cavab yoxdur
Tindal

372 24 saat fasilә vә 3 mәrhәlәdә mayelәrin qızdırılması ilә aparılan sterilizasiya necә adlanır?

•

Şüalanma
Quru buxarla sterilizasiya
Kimyәvi sterilizasiya.
Doymuş buxar sterilizasiya
Tindalizasiya

373 Süd turşusuna qıcqırmanın hansı növlәri mövcuddur?

•

düzgün cavab yoxdur
aerob vә anaerob
homofermentativ vә heterofermentetiv
sәhv cavab yoxdur
autotrof vә heterotrof

374 Homofermentativ vә heterofermentetiv qıcqırma hansı qıcqırmanın növlәridir?

•

yağ turşusuna qıcqırmanın
sirkә turşusuna qıcqırmanın
spirtә qıcqırmanın
süd turşusuna qıcqırmanın
limon turşusuna qıcqırmanın

375 Homofermentativ süd turşusuna qıcqırmada şәkәr nәyә parçalanır?

•

yağ turşusu, karbon qazı vә hidrogen
süd turşusuna
etil spirtinә vә karbon qazına
sәhv cavab yoxdur
süd turşusuna, etil spirtinә, sirkә turşusuna, kәhraba turşusuna, karbon qazına, hidrogenә vә s.

376 Heterofermentativ süd turşusuna qıcqırmada şәkәr nәyә parçalanır?

•

yağ turşusuna, karbon qazına vә hidrogenә
yalnız süd turşusuna
etil spirtinә vә karbon qazına
kәhraba, alma, limon turşusuna vә s.
süd turşusuna, etil spirtinә, sirkә turşusuna, kәhraba turşusuna, karbon qazına, hidrogenә vә s.

377 Şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn süd turşusuna çevrilmә prosesi necә

adlanır?

•

sirkә turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
limon turşusuna qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma

378 Şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә
prosesi necә adlanır?

•

sirkә turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
limon turşusuna qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma

379 Spirtә qıcqırma nәyә deyilir?

•

bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesinә
süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması prosesinә
şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә prosesinә
kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsinә
şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu, karbon qazı vә
hidrogen әmәlә gәtirmәsinә

380 Süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması
prosesi necә adlanır?

•

limon turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma
sirkә turşusuna qıcqırma

381 Süd turşusuna qıcqırma nәyә deyilir?

•

bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesinә
süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması prosesinә
şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә prosesinә
kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsinә
şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu, karbon qazı vә
hidrogen әmәlә gәtirmәsinә

382 Şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu,
karbon qazı vә hidrogen әmәlә gәtirmәsi necә adlanır?

•

Süd turşusuna qıcqırma
Limon turşusuna qıcqırma
Sirkә turşusuna qıcqırma
Yağ turşusuna qıcqırma
Spirtә qıcqırma

383 Yağ turşusuna qıcqırma nәyә deyilir?
bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesinә

•

süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması prosesinә
şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә prosesinә
kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsinә
şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu, karbon qazı vә
hidrogen әmәlә gәtirmәsinә

384 Sirkә turşusuna qıcqırma nәyә deyilir?

•

bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesinә
süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması prosesinә
şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә prosesinә
kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsinә
şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu, karbon qazı vә
hidrogen әmәlә gәtirmәsinә

385 Bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesi necә adlanır?

•

spirtә qıcqırma
sirkә turşusuna qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
limon turşusuna qıcqırma

386 Kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsi prosesi necә adlanır?

•

sirkә turşusuna qıcqırma
süd turşusuna qıcqırma
spirtә qıcqırma
limon turşusuna qıcqırma
yağ turşusuna qıcqırma

387 Limon turşusuna qıcqırma nәyә deyilir?

•

bakteriyaların etil spirtini sirkә turşusuna oksidlәşdirmәsi prosesinә
süd turşusu bakteriyalarının anaerob şәraitdә şәkәrlәri iki molekul süd turşusuna parçalaması prosesinә
şәkәrin anaerob şәraitdә mikroorqanizmlәr tәrәfindәn etil spirtinә vә karbon qazına çevrilmә prosesinә
kif göbәlәklәri tәrәfindәn qlükozanın limon turşusuna oksidlәşmәsinә
şәkәrlәrin anaerob şәraitdә yağ turşusu bakteriyalarının iştirakı ilә parçalanaraq yağ turşusu, karbon qazı vә
hidrogen әmәlә gәtirmәsinә

388 Çürümә nәyә deyilir?

•

üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә torpaq vә suda әmәlә gәlәn ammonyakın tez oksidlәşib әvvәlcә
nitrit, sonra isә nitrat turşusuna çevrilmәsi
nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası
zülali maddәlәrin mikroorqanizlәr tәrәfindәn mürәkkәb çevrilmә prosesinә
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik
zülali maddәlәrin ammonyaklaşması

389 Zülali maddәlәrin mikroorqanizlәr tәrәfindәn mürәkkәb çevrilmә prosesi necә adlanır?

•

ammonifikasiya
denitrifikasiya
çürümә
modifikasiya

nitrifikasiya

390 Nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası necә adlanır?

•

modifikasiya
nitrifikasiya
denitrifikasiya
mutasiya
ammonifikasiya

391 Denitrifikasiya nәdir?

•

bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik
zülali maddәlәrin ammonyaklaşması
nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası
morfoloji cәhәtdәn oxşar, lakin fizioloji cәhәtdәn fәrqli olan cinsi hüceyrәlәrin birlәşmәsidir
üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә torpaq vә suda әmәlә gәlәn ammonyakın tez oksidlәşib әvvәlcә
nitrit, sonra isә nitrat turşusuna çevrilmәsi

392 Üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә torpaq vә suda әmәlә gәlәn ammonyakın tez
oksidlәşib әvvәlcә nitrit, sonra isә nitrat turşusuna çevrilmәsi necә adlanır?

•

modifikasiya
nitrifikasiya
denitrifikasiya
mutasiya
ammonifikasiya

393 Nitrifikasiya nәdir?

•

bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik
üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә torpaq vә suda әmәlә gәlәn ammonyakın tez oksidlәşib әvvәlcә
nitrit, sonra isә nitrat turşusuna çevrilmәsi
nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası
morfoloji cәhәtdәn oxşar, lakin fizioloji cәhәtdәn fәrqli olan cinsi hüceyrәlәrin birlәşmәsidir
zülali maddәlәrin ammonyaklaşması

394 Zülali maddәlәrin ammonyaklaşması necә adlanır?

•

modifikasiya
nitrifikasiya
denitrifikasiya
mutasiya
ammonifikasiya

395 Ammonifikasiya nәdir?

•

zülali maddәlәrin ammonyaklaşması
nitratların molekulyar azota kimi reduksiyası
morfoloji cәhәtdәn oxşar, lakin fizioloji cәhәtdәn fәrqli olan cinsi hüceyrәlәrin birlәşmәsidir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik
üzvi maddәlәrin parçalanması nәticәsindә torpaq vә suda әmәlә gәlәn ammonyakın tez oksidlәşib әvvәlcә
nitrit, sonra isә nitrat turşusuna çevrilmәsi

396 Mikrobioloji yolla spirti hansı göbәlәklәr vasitәsi ilә almaq olar?

•

Pseudomonas sp.
Saccharomyces sp.
Aspergillus sp.
Blastomycessp
Baccilus sp.

397 Sәnaye miqyasında süd turşusunun alınmasında hansı tip mikroorqanizmlәrdәn istifadә olunur?

•

Saprofit
Heterotrof
Autotrof
Sәhv cavab yoxdur.
Homofermentetiv

398 Mutasiya nәdir?

•

donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir
xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlikdir
DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir

399 Nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә
meydana çıxan dәyişkәnlik necә adlanır?

•

rekombinasiya
transformasiya
mutasiya
modifikasiya
transduksiya

400 Donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlik
necә adlanır?

•

rekombinasiya
transformasiya
mutasiya
modifikasiya
transduksiya

401 Transformasiya nәdir?

•

DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir
xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlikdir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir

402 Transduksiya nәdir?

•

DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir
xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlikdir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir

403 Bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya
hüceyrәsinә köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlik

•

rekombinasiya
transformasiya
mutasiya
modifikasiya
transduksiya

404 DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә
gәlmәsi necә adlanır?

•

Rekombinasiya
Transformasiya
Mutasiya
Modifikasiya
Transduksiya

405 Rekombinasiya nәdir?

•

DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir
xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlikdir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir

406 Modifikasiya nәdir?

•

DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir
xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlikdir
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir

407 Xarici mühitin tәsiri altında orqanizmdә әmәlә gәlәn, irsәn keçmәyәn müvәqqәti dәyişkәnlik
necә adlanır?

•

rekombinasiya
transformasiya
mutasiya
modifikasiya
transduksiya

408 Konyuqasiya nәdir?

•

bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnlikdir
Hüceyrәlәrin birbaşa cinsi әlaqәsi zamanı genetik informasiyanın donor hüceyrәsindәn ressepientin
hüceyrәsinә keçmәsi
DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir

409 Hüceyrәlәrin birbaşa cinsi әlaqәsi zamanı genetik informasiyanın donor hüceyrәsindәn
ressepientin hüceyrәsinә keçmәsi necә adlanır?

•

rekombinasiya
transformasiya
konyuqasiya
modifikasiya
transduksiya

410 Spontan mutasiya nәdir?

•

bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir
xüsusi mutagen maddәlәrin tәsiri ilә әmәlә gәlәn mutasiyalar
xarici mühit amillәrinin tәsiri altında tәbii baş verәn mutasiyalar
DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir

411 Xarici mühit amillәrinin tәsiri altında tәbii baş verәn mutasiyalar necә adlanır?

•

transformasiya
spontan
rekombinasiya
transduksiya
induksion

412 Induksion mutasiya nәdir?

•

bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsi ilә meydana çıxan dәyişkәnlikdir
xüsusi mutagen maddәlәrin tәsiri ilә әmәlә gәlәn mutasiyalar
xarici mühit amillәrinin tәsiri altında tәbii baş verәn mutasiyalar
DNK molekulunun ardıcıl qırılmaları vә bәrpası nәticәsindә yeni DNK ardıcıllıqlarının әmәlә gәlmәsidir
donorun DNTnin bir hissәsinin ressepientә keçәrәk onun genomunda baş verdiyi dәyişkәnlikdir

413 Xüsusi mutagen maddәlәrin tәsiri ilә әmәlә gәlәn mutasiyalarnecә adlanır?

•

transduksiya
induksion
Spontan
rekombinasiya
transformasiya

414 Ammonyakın azot turşusuna oksidlәşmәsi necә adlanır?

•

Nitrifikasiya
Ammonyaklaşma

Minerallaşma
Azotofikasiya
Denitrifikasiya

415 Üzvi azotlu birlәşmәlәrin parçalanması prosesi necә adlanır?

•

Nitrifikasiya
Minerallaşma
Ammonifikasiya
Azotofikasiya
Denitrifikasiya

416 Bir bakteriya hüceyrәsinin çәkisinin vә ölçüsünün koordinasiyalı artımı necә adlanır?

•

Böymә
Diferensasiya
Morfoqenez
Sәhv cavab yoxdur
Çoxalma

417 Bir mikrob növünün inkişafı digәr mikrob növünün inkişafını dayandırması necә adlanır?

•

Simbioz
Antoqanizm
Parazitizm
Anaerobioz
Mutalizm

418 Bakteriyaları öldürәn aqentlәr üçün istifadә olunan termin:

•

Termotolerant
Bakterioststik
Bakterisid
Sәhv cavab yoxdur.
Allerqik

419 Tәzәrvәz sexlәrinә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Yarımfabrikatlar üçün xüsusi qaldırıcı qurğularla tәchiz edilir
Soğan emal edilәn iş stolunun üstündә yerli sorucu qurğu nәzәrdә tutulur.
Sexin gücü kartof üzrә gündә 18 ton olan tәdarük müәssisәsindә nişasta şöbәsinin tәşkil olunması mәslәhәt
görülür
Müәssisәlәr iki mәrtәbәli planlaşdırıldıqda, tәrәvәz sexi birinci mәrtәbәdә lahiyәlәndirilir
Sәhv cavab yoxdur

420 әt sexlәrinә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Onların tәşkilindә texnoloji proseslәrin ardıcıllığına riayәt olunması böyük gigiyenik әhәmiyyәt daşıyır
İri tәdarük müәssisәlәrindә bu proseslәr xüsusi yerdә (binada) hәyata keçirilir
Sәhv cavab yoxdur
Әt yarımfabrikatı istehsalı üzrә olan sexlәr, adәtәn xammalın saxlanması üçün lazım olan kameranın yanında
planlaşdırılır
Orta vә xırda müәssisәlәrdә isә bu proseslәr müstәqil (ayrıca) xәtdә (cәrgәdә) hәyata keçirilir.

421 Balıq sexlәrinә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Sexlәrdә bir qayda olaraq iki texnoloji xәtt nәzәrdә tutulur: balığın emalı vә yarımfabrikatların hazırlanması
xәtlәri
Balığın emalı vә ondan yarımfabrikatların hazırlanması ciddi sanitar tәlәblәrini yerinә yetirmәyi nәzәrdә tutur
Sәhv cavab yoxdur
Böyük gücü olmayan (400 yerә qәdәr) müәssisәlәrdә gigiyenik normalara görә әtin vә balığın bir әtbalıq
sexindә emalına icazә verilir
Gündә 1 tondan çox balıq emal edәn iri sexlәrdә sıx torla tutulan balıqların vә nәrә balığın emalı da ayrı xәttә
nәzәrdә tutulur.

422 İsti sexlәrә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

İsti sexlәr ticarәt (yemәk) zalları ilә birlikdә eyni sәviyyәdә lahiyәlәndirilmәlidir
İsti sexin mәtbәx qabları yuyulan şöbә ilә birbaşa әlaqәsi olmalıdır
Sәhv cavab yoxdur
İsti sexdәn xammalın, yarımfabrikatların vә istifadә olunan qabların axını kәsilmәmәlidir
Әgәr zallar bir neçә mәrtәbәdә yerlәşdirilәrsә, onda sex hәr bir mәrtәbәdә, yaxud az yeri olan zaldakı
mәrtәbәdә layihәlәndirilir

423 Soyuq sexlәrә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

Soyuq sex isti sexlә vә xörәk paylama xәtti ilә yanaşı yerlәşmәlidir
Soyuq sexlәr ticarәt (yemәk) zalları ilә birlikdә eyni sәviyyәdә lahiyәlәndirilmәlidir
Yarımfabrikatlarla işlәyәn iaşә müәssisәlәrindә isti vә soyuq sexlәrin bir binada olmasına icazә verilir
Sәhv cavab yoxdur
Soyuq sex digәr istehsal yerlәrindәn arakәsmәlәrlә tәcrid olunmalıdır

424 Südü, xamanı, qaymağı daşımaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

alüminium konteynerlәrdәn
metal qablardan vә yaxud perqamentlә möhkәm qablaşdırılmış metal qablardanflyaqamehitәrdәn
plastmass vә ağac qutulardan
polietilen kisәlәrdәn
yeşikdәn vә yaxud boçkadan

425 Çörәkbulka mәmulatlarını daşımaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

alüminium konteynerlәrdәn
avtofurqonlardan
plastmass qutulardan
çәnlәrdәn
polietilen kisәlәrdәn

426 әt, balıq vә submәhsullar nәdә daşınır?

•

yeşikdә
flyaqamehitәrdә
polietilen kisәlәrdәn
plastmass vә ağac qutulardan
alüminium konteynerlәrdәn

427 Nә üçün tәrәvәz yarımfabrikatları möhkәm bağlanan qapaqlı alüminium konteynerlәrdә daşınır?
Bu tәrәvәz yarımfabrikatlarına xüsusi dad verir
Bu tәrәvәz yarımfabrikatlarının rәnginin dәyişmәmәsinә tәsir göstәrir
Düz cavab yoxdur
Bu tәrәvәz yarımfabrikatlarının rәnginin dәyişmәmәsinә tәsir göstәrir

•

•

Bu havanın daxil olmasını azaltmaqla C vitamini itkisinin qarşısını alır

428 Yağın daşınma vaxtı neçә saatdan çox olmamalıdır?

•

5 saatdan
1saatdan
4 saatdan
2 saatdan
10 saatdan

429 Soyuducu kamerada әt saxlamaq üçün nә olmalıdır?

•

sinklәnmiş dәmir
düz cavab yoxdur
sәhv cavb yoxdur
bakterisid lampa
әt tirәsi altlığı vә asan qurulan stellaj

430 Qida mәhsullarını saxlamaq üçün olan kameralarda nә olmalıdır?

•

temperatur rejiminә daimi nәzarәt etmәk üçün termometr
nәmlik rejiminә daimi nәzarәt etmәk psixrometr
deyilәnlәrin hamısı
deyilәnlәrin heç biri
qoruyucu ventilyasiya avadanlığı

431 Soyuduucu kameralarda nәmliyin aşağı düşmәsi nәyә sәbәb olur?

•

kif göbәlәklәrinin inkişafına
mәhsulun qurumasına
mәhsulun sulanmasına
mәhsulun iylәnmәsinә
düz cavb yoxdur

432 Dәnәvәr (sәpәlәnәn) mәhsullar nәdә saxlanılır?

•

alüminium konteynerlәrdә saxlanılır
qapaqlı iri sandıqlarda vә yaxud torbada, rәfdә saxlanılır
çәnlәrdә saxlanılır
polietilen kisәlәrdә saxlanilir
avtofurqonlarda saxlanılır

433 Qatılaşdırılmış südün xarab olmasını göstәrәn әsas әlamәt

•

Bankaların әzilmәsi
Kağızının soyulması
Bankanın rәnginin dәyişmәsi
Bombaj
Düzgün cavab yoxdur

434 Aşağıdakılardan hansı at südündәn hazırlanır?

•

Kumus
Bolqar qatlğı
Kefir
Sәhv cavab yoxdur

Ryajenka

435 Kumusu nәdәn hazırlayırlar?

•

Sәhv cavab yoxdur
Qoyun südündәn
Keçi südündәn
İnәk südündәn
At südündәn

436 Kefirin hazırlanmasında nәdәn istifadә olunur

•

Düzgün cavab yoxdur
Kefir mayalarından
Mezofil homofermentativ süd turşusu bakteriyalarından
Sәhv cavab yoxdur
Termofil süd turşusu bakteriyalarından

437 Adi qatığın hazırlanmasında hansı mikroorqanizmlәr iştirak edir?

•

Sәhv cavab yoxdur
Kefir mayaları
Mezofil homofermentativ süd turşusu bakteriyaları
Düzgün cavab yoxdur
Termofil süd turşusu bakteriyaları

438 Bolqar qatığının alınmasında hansı mikroorqanizmlәrdәn istifadә olunur?

•

Sәhv cavab yoxdur
Kefir mayalarından
Mezofil homofermentativ süd turşusu bakteriyalarından
Düzgün cavab yoxdur
Termofil süd turşusu bakteriyalarından

439 Simbiotik maddәlәr nәdir?

•

Sәhv cavab yoxdur
Tәrkibindә süd turşusu bakteriyaları vә bifidobakteriyalar olan maddәlәr
İnsan orqanizminә mәnfi tәsir göstәrәn maddәlәr
Düzgün cavab yoxdur
Probiotiklәrin vә parabiotiklәrin rasional kombinasiyaları

440 Patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi necә adlanır

•

Deyilәnlәrin hamısı
İmmunitet
Virulentlik
ekzotoksin
Endotoksin

441 Ekzotoksin nәdir?

•

orqanizmin xәstәliyә tutulmamaq qabiliyyәti vә ya orqanizmin yoluxucu xәstәliyә davamlılığı
patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәr
öldürülmüş vә ya diri vaksinlә әldә edilәn immunitet

mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr

442 Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk
zәhәrli maddәlәr necә adlanırlar.

•

lizosim
endotoksin
ekzotoksin
eritrin
fitonsid

443 Endotoksin nәdir?

•

orqanizmin xәstәliyә tutulmamaq qabiliyyәti vә ya orqanizmin yoluxucu xәstәliyә davamlılığı
patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәr
öldürülmüş vә ya diri vaksinlә әldә edilәn immunitet
mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr

444 Toksin әmәlә gәtirmәk nәdir?

•

patoqen mikroorqanizmlәrin toksin sintezi prosesi
mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr
mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәr
patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
orqanizmin xәstәliyә tutulmamaq qabiliyyәti vә ya orqanizmin yoluxucu xәstәliyә davamlılığı

445 Patoqen mikroorqanizmlәrin toksin sintezi prosesi necә adlanır?

•

Ekzotoksin
Toksin әmәlә gәtirmә
Virulentlik
Endotoksin
İmmunitet

446 Düzgün olmayan variantı göstәrin.

•

Bütün endotoksinlәr yalnız zülallardır
Toksin әmәlәgәtirmәk patogen mikroorqanizmlәrәaid xüsusiyyәtdir.
Patogenlik – patogen mikroorqanizmlәrin xәstәlik törәtmә qabiliyyәtidir.
Endotoksinlәri yalnız qrammәnfi bakteriyalar yaradırlar.
Virulentlik Patogenlik dәrәcәsidir.

447 Düzgün olmayan cavab variantını göstәrin.

•

Endotoksinlәr kapilyarların keçiriciliyini artırır vә hüceyrәyә dağıdıcı tәsir göstәrir.
Bütün mәlum ekzotoksinlәr zülallar tәrkibli olub, termolabil vә termostabil növlәrә ayrılırlar.
Endotoksinlәri hәm qrammәnfi, hәm dә qrammüsbәt bakteriyalar sintez edirlәr.
Ekzotoksini hәm qrammәnfi, hәm dә qrammüsbәt bakteriyalar sintez edirlәr.
Endotoksinlәr yalnız qrammәnfi bakteriyalar tәrәfindәn yaradılır, lipopolişәkәrlәrdәn vә onlarla birlәşmiş
zülallardan tәşkil olunmuşdur.

448 İnfeksiya haqqında düzgün olmayan cavab variantını göstәrin.

•

İnfeksion xәstәliyin baş vermәsi üçün qidada az miqdarda ölmüş patogen hücüyrәlәrin olması kifayәtdir.
İnfeksiyanın әsas üç mәnbәyi mövcuddur: insanlar, heyvanlar vә xarici mühit amillәri

İnfeksiyaorqanizmin xәstәlik törәdәn mikroblarla yoluxmasıdır.
Patogen mikroorqanizmlәrlә yoluxmuş qida mәhsulları infeksion xәstәliklәrin әsas sәbәbkarlarıdır.
Patogen mikroorqanizmlәrlә yoluxmuş qida infeksion xәstәliklәrin baş vermәsinә sәbәb ola bilәr.

449 İnfeksion xәstәliklәrin dövrlәrinin düzgün verilmiş ardıcıllığını göstәrin.

•

Sağalma dövrü, inkişaf dövrü, titrәtmә dövrü, inkubasiya dövrü.
Titrәtmә dövrü, inkubasiya dövrü,inkişaf dövrü, sağalma dövrü.
Sağalma dövrü, titrәtmә dövrü, inkubasiya dövrü,inkişaf dövrü
İnkubasiya dövrü, titrәtmә dövrü, inkişaf dövrü, sağalma dövrü.
İnkişaf dövrü, titrәtmә dövrü, inkubasiya dövrü, sağalma dövrü.

450 Düzgün olmayan variantı göstәrin.

•

İnkişaf dövründә simptomların çoxalması baş verir.
Sağalma dövründә әvvәl bakterioloji sağalma,sonra isә klinik sağalma baş verir.
İnkubasiya dövrü yoluxma anından ilk әlamәtlәrin müşahidә olunmasına qәdәr olan dövrdür.
Sağalma dövründә kliniki sağalma baş verir ki, bu da bakterioloji sağalmadan әvvәl müşahidә olunur.
Titrәtmә dövrü orqanizmdә ümumi qeyrispesifik görünmәlәrin: zәifliyin , әzginliyin vә s. müşahidә
olunması dövrüdür.

451 İmmunitet haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğru deyildir.

•

Qazanılmış immunitet insanın fәrdi hәyat fәaliyyәti zamanı müvafiq infeksiya törәdicilәri ilә qarşılıqlı tәsiri
nәticәsindә baş verir.
İmmunitetin anadangәlmә vә qazanılan formaları mövcuddur.
İmmunitetorqanizmә daxil olan bütün yad cisimlәri tanıyan vә mәhv edәn bioloji özünümüdafiә mexanizmi
sistemidir.
Süni immunitet orqanizmin vaksinlәrlә peyvәnd olunması nәticәsindә yaranır.
Anadangәlmә immunitet әmәlә gәlmә mexanizmindәn asılı olaraq tәbii vә süni olur.

452 .............tәrkibindә cüzi miqdarda xәstәlik törәdicilәri olan qidadan istifadә zamanı yaranır.

•

Mikotoksikozlar
Qida zәhәrlәnmәlәri
Qida infeksiyaları
Helmintozlar
Zoonozlar

453 Vibrio cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Eşerixioz
Dizenteriya
Vәba
Brüselyoz
Qarın yatalağı

454 ....... cinsindәn olan bakteriyalar vәba törәdicilәri hesab edilirlәr.

•

Escherichia
Shigella
Vibrio
Mycobacterium
Salmonella

455 Shigella cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Eşerixioz
Dizenteriya
Vәba
Brüselyoz
Qarın yatalağı

456 Şiqellәr hansı tip infeksiyalara aiddirlәr?

•

Helmintozlara
Antroponozlara
Zoonozlara
Düzgün cavab yoxdur.
Sapronozlara

457 Steptokokk infeksiyalarının mәnbәyi nә hesab olunur?

•

Xәstә heyvan
Düzgün cavab yoxdur.
Çirklәnmiş su vә torpaq
Süd mәhsulları
Xәstә insan

458 Hansı bakteriyalar dizenteriya törәdicilәri hesab edilirlәr.

•

Escherichia
Shigella
Vibrio
Mycobacterium
Salmonella

459 Salmonella cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Eşerixioz
Dizenteriya
Vәba
Brüselyoz
Qarın yatalağı

460 Qarın yatalağı xәstәliyinin törәdicilәri hansı cinsdәn olan bakteriyalar hesab olunurlar?

•

Vibrio
Escherichia
Salmonella
Shigella
Mycobacterium

461 Mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr necә
adlanır?

•

lizosim
endotoksin
ekzotoksin
eritrin
fitonsid

462 İnsan, heyvan vә bitkilәrdә müxtәlif xәstәlik әmәlә gәtirәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

saprofit
aerob
patogen
autotrof
anaerob

463 Aşağıdakılardan hansı bruselyoz mәnbәyi hesab olunur?

•

Su
Xәstә heyvan әti
Xәstә insan
torpaq
Hava

464 Patogen mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Ölmüş orqanizmlәrlә qidalanan
Oksigenlә tәnәffüs edәn
Xәstәlik törәdәn
Qeyri üzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәr sintez edәn
Oksigensiz mühitdә yaşayan

465 Vәba törәdicisi necә adlanır?

•

Salmonella
Vibrion
Virion
Mikoplazma
Virus

466 Virulentlik nәdir?

•

orqanizmin xәstәliyә tutulmamaq qabiliyyәti vә ya orqanizmin yoluxucu xәstәliyә davamlılığı
mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәr
patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
öldürülmüş vә ya diri vaksinlә әldә edilәn immunitet
mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr

467 Xlorlu әhәng, xloramin, kalsium hipoxlorit mәhlullarından istifadә

•

Fizioloji dezinfeksiya üsullarına aid edilir.
Duzgun cavab yoxdur.
Bioloji dezinfeksiya üsullarına aid edilir
Fiziki dezinfeksiya üsullarına aid edilir.
Kimyәvi dezinfeksiya üsullarına aid edilir

468 Qabları yumaq üçün suyun temperaturu

•

90100°С
7080°С
5060°С
3040°С
2030°С olmalıdır.

469 Aşbaz üçün iaşә müәssisәlәrindә havanın optimal temperaturu

•

3036°С
2024°С
1820°С
56°С
2529°С

470 Isti su, qaynar su, buxar, isti hava, ultrabәnövşәyi şüalanma aid edilir

•

D. Fizioloji dezinfeksiya metodlarına
B. Fiziki dezinfeksiya metodlarına
A. Kimyәvi dezinfeksiya metodlarına
E. Duzgun cavab yoxdur.
C. Bioloji dezinfeksiya üsullarına

471 Düzgün olmayan variantı seçin.

•

Qaynar su ilә iaşә müәssisәlәrindә qabqacaqları, inventarı avadanlıqları zәrәrsizlәşdirmәk mәqsәdi ilә geniş
tәtbiq edilir.
Qaynar su ilә zәrәrsizlәşdirmә zamanı mikrob hüceyrәlәri zülalların denaturasiyası nәticәsindә 12 dәqiqә
müddәtindә tәlәf olur.
Qaynar su ilә zәrәrsizlәşdirmә әn effektli vә sadә vasitәlәrdәn biridir
Ultrabәnövşәyi şüalar vә civәli kvars lampalarla dezinveksiya zamanı binada heç kәs olmamalıdır
Qaynar su ilә maşınların bütün metal hissәlәri, yemәkxana alәtlәri, şüşәqablar dezinfeksiya edilir.

472 Qida müәssisәlәrindә hansı dezinfeksiya metodlarından istifadә olunur:

•

Yalnız fiziki
Bioloji vә kimyәvi
Fiziki vә kimyәvi
Yalnız bioloji
Fiziki vә bioloji

473 Avadanlıqların dezinfeksiyası üçün xlorlu әhәngin neçә faizli mәhlulundan istifadә olunur?

•

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

474 Döşәmә, divar vә qapıların dezinfeksiyası üçün xlorlu әhәngin neçә faizli mәhlulundan istifadә
olunur?

•

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

475 әllәrin, qab qacaqların dezinfeksiyasında xlorlu әhәngin

•

0,5%li mәhlulundan
0,2% li mәhlulundan
1% li mәhlulundan

2% li mәhlulundan istifadә olunur.
5% li mәhlulundan

476 Binanın saxlanmasına göstәrilәn sanitar tәlәblәr hansı variantda düzgün ifadә edilmәmişdir?

•

Döşәmәlәr gün әrzindә çirklәndikcә tәmizlәnmәlidir
Anbar binalarının tәmizlәnmәsi hәr gün aparılmalıdır
Binanın әsas tәmizlәnmәsi hәr gun iş vaxtı aparılır
Hәr gün işin axırında tәmizlәmә üçün olan inventarlar qaynar su ilә yuyulub xlorlu әhәngin 2%li mәhlulu ilә
dezinfeksiya edilmәlidir
Cari gundәlik tәmizlәnmәdәn başqa, bütün iaşә müәssisәlәrindә ayda bir dәfә sanitar günü tәyin edilir

477 Elektroplitәlәr hansı avadanlıqlara aid edilir?

•

Mexaniki avadanlıqlara
Qeyrimexaniki avadanlıqlara
İstilik avadanlıqlarına
Hec birinә
Soyutma avadanlıqlarına

478 Yuyucu vannalar hansı avadanlıq növünә aid edilir?

•

Mexaniki avadanlıqlara
Soyutma avadanlıqlarına
İstilik avadanlıqlarına
Heç birinә
Qeyrimexaniki avadanlıqlara

479 Qabların mexaniki tәmizlәnmәsi hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilmәlidir?

•

Boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az yuyucu vasitәlәr istifadә
etmәklә 40°C yuyulma; isti su ilә yaxalama; qabların qurudulması.
İsti su ilә yaxalama; boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az
yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; qabların qurudulması.
Az yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; yuyucu
vasitәlәrlә 40°C yuyulması; isti su ilә yaxalama; qabların qurudulması.
İsti su ilә yaxalama; az yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması;
qabların qurudulması.
Boşqabın dibinin silinәrәk tәmizlәnmәsi; isti su ilә yaxalama; yuyucu vasitәlәrlә 40°C yuyulması; daha az
yuyucu vasitәlәr istifadә etmәklә 40°C yuyulma; qabların qurudulması

480 Aşağıdakılardan hansı fiziki dezinfeksiya aid deyildir?

•

Qaynar su dezinfeksiya
Buxar ilә dezinfeksiya
Ultrabәnövşәyi şüa dezinfeksiya
Xloramin ilә dezinfeksiya
İsti hava ilә dezinfeksiya

481 Döşәmә, divar vә qapıların dezinfeksiyası üçün xlorlu әhәngin neçә faizli mәhlulundan istifadә
olunur?

•

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

482 Xlorlu әhәng, xloramin, kalsium hipoxlorit mәhlullarından istifadә

•

Kimyәvi dezinfeksiya üsullarına aid edilir.
Bioloji dezinfeksiya üsullarına aid edilir.
Fiziki dezinfeksiya üsullarına aid edilir
Fizioloji dezinfeksiya üsullarına aid edilir.
Duzgun cavab yoxdur

483 İaşә müәssisәlәrindә profilaktik tәdbirlәr hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

•

Qidanı dadlı etmәk mәqsәdi ilә
Qida mәhsullarını uzun müddәt saxlamaq mәqsәdi ilә
Hazır yemәklәrin estetik görünüşü mәqsәdi ilә
Hazır yemәklәrin vә qida mәhsullarının mikrobla çirklәnmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә
Düzgün cavab yoxdur.

484 Isti su, qaynar su, buxar, isti hava, ultrabәnövşәyi şüalanma aid edilir

•

Kimyәvi dezinfeksiya metodlarına
Bioloji dezinfeksiya üsullarına
Fiziki dezinfeksiya metodlarına
Duzgun cavab yoxdur.
Fizioloji dezinfeksiya metodlarına

485 Yuyucu vannalar hansı avadanlıq növünә aid edilir?

•

Mexaniki avadanlıqlara
Soyutma avadanlıqlarına
İstilik avadanlıqlarına
Heç birinә
Qeyrimexaniki avadanlıqlara

486 Aşağıdakılardan hansı kimyәvi dezinfeksiyaya aiddir?

•

Qaynar su ilә dezinfeksiya
İsti hava ilә dezinfeksiya
Ultrabәnövşәyi şüa ilә dezinfeksiya
Xlorlu әhәng ilә dezinfeksiya
Buxar ilә dezinfeksiya

487 Yumurtanın tәzәliyi hansı göstәriciyә әsasәn tәyin olunur?

•

Hava kamerasının ölçüsünә görә
Yumurtanın ölçüsünә görә
Qabığın rәnginә görә
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

488 Formalaşma zamanı yumurtanın mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi necә adlanır?

•

Ekzogen çirklәnmә
Kimyәvi çirklәnmә
Endogen çirklәnmә
Sәhv cavab yoxdur
Ekzogen vә endogen çirklәnmә

489 Melanj dedikdә nә başa düşülür?

•

Yumurta ağı
Düzgün cavab yoxdur
Yumurta sarısı
Dondurulmuş yumurta kütlәsi
Yumurta tozu

490 Kartof xәstәliyi nәdir?

•

Çörәk xәstәliyi
Әt xarab olma növü
Yumurta qüsuru
Düzgün cavab yoxdur.
Tәrәvәz xәstәliyi

491 Çörәyin kiflәnmәsinә sәbәb olan mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Kif göbәlәklәri
Bakteriyalar
Viruslar
Düz cavab yoxdur
Maya göbәlәklәri

492 Yalnız tәzә yığılmış buğda dәnindә rast gәlinәn mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Alternaria, Cladosporium
Mucor, Trichoderma
Penisillium, Aspergillus
Düz cavab yoxdur
Ascochyta, Pseudomonas

493 Hansı göbәlәklәr tarla kifi adını almışdır?

•

Alternaria, Cladosporium
Mucor, Trichoderma
Penisillium, Aspergillus
Düz cavab yoxdur
Ascochyta, Pseudomonas

494 Unun kiflәnmәsinә sәbәb olan mikroorqanizmlәr hansılardır?

•

Kif göbәlәklәri
Bakteriyalar
Viruslar
Düz cavab yoxdur
Maya göbәlәklәri

495 Yumurta vә yumurta mәmulatları ilә ötürülә bilәn xәstәlik:

•

Salmonelyoz
Vәrәm
Brüselyoz
Düzgün cavab yoxdur
Dizenteriya

496 ≪Kiçik lәkә≫ nәdir?

•

Balığın xarab olma növü
Tәrәvәz xәstәliyi
Meyvә xәstәliyi
Әtin xarab olma növü
Yumurta qüsuru

497 ≪Bakterial tumak≫ nәdir?

•

Yumurta qüsuru
Balığın xarab olma növü
Әtin xarab olma növü
Tәrәvәz xәstәliyi
Meyvә xәstәliyi

498 ≪Böyük lәkә≫ nәdir?

•

Yumurta qüsuru
Balığın xarab olma növü
Әtin xarab olma növü
Tәrәvәz xәstәliyi
Meyvә xәstәliyi

499 Yumurta vә yumurta mәmulatları ilә hansı xәstәliklәr ötürülә bilәr?

•

Brüselyoz
Dizenteriya
Angina
Heç biri
Salmonelyoz

500 Yumurtaların mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәsi hansı yollarla baş verir?

•

Endogen
Endogen vә ekzogen yollarla
Ekzogen
Düzgün cavab yoxdur
Yumurta mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәyә mәruz qalmır

501 Bombaj nәdir?

•

Sintez reaksiyalarını kataliz edәn ferment
Müxtәlif növ orqanizmlәr arasında әlaqә forması
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindәәtraf mühitә sintez olunan zülal
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindәәtraf mühitә sintez olunan zülal
Sәhv cavab yoxdur

502 Balıq haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Balığı әsas etibarilә dondurur, duza qoyur, yaxud duzladıqdan sonra isti vә ya soyuq halda hisә verirlәr
Balıq әti tez xarab olan yeyinti mәhsullarına aiddir.
Sәhv cavab yoxdur.
Balıqların әzәlә toxuması qida dәyәrliyinә vә kimyәvi tәrkibinә görә әtә oxşayır
Balıq insanın helmintozla: difillobotrioz (enli lent qurd), opistorxoz vә s. ilә xәstәlәnmәsinә sәbәb olur.

503 Suyun әsas hissәsinin buxarlanmasına sәbәb olan balıq emalı necә adlanır?

•

Hisә vermә
Qurutma
Duza qoyma
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

504 Tüstünün antiseptik maddәlәrinin tәsiri ilә yüksәk temperaturda aparılan balıq emalı necә
adlanır?

•

Hisә vermә
Qurutma
Duza qoyma
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

505 Sağlam heyvanın әti mikroorqanizmlәrlә nә vaxt yoluxur?

•

Kәsim dövründә
Yemlәmә zamanı
Yaşadığı dövrdә
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

506 Aşağıdakılardan hansı әtin çürümәsinә aid deyildir?

•

Rәngi bozarır, elastikliyini itirir, seliklәnir vә yumşalır
Zülalların vә amin turşularının parçalanması baş verir
Әt xoş iyi alır
Karbohidratlarda parçalanmaya mәruz qalır
Piy tünd boz rәng alır

507 Nә üçün qiymә mikroorqanizmlәrin inkişafı üçün daha әlverişli mühit hesab edilir

•

Sәthinin vә nәmliliyinin artması ilә әlaqәdar
Xoş iyinә görә
Xoş әtrinә görә
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

508 Nә üçün içalat iaşә müәssisәlәrinә dondurulmuş vәziyyәtdә daxil olur?

•

Belә daha dadlı olur
Mikroorqanizmlәrlә çirklәnmәnin qarşısını alınması üçün
Bu zaman hazırlanma müddәti qısalır
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

509 Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindә әtli konserv mәhsullarında qaz toplanması
nәticәsindә şişmә necә adlanır?

•

Metabioz
Bombaj
Simbioz

Anaerobioz
Aerobioz

510 Bakteriolitik tәsir nәdir?

•

Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәri öldürәn maddәlәrin tәsiri
Mikroorqanizmlәri öldürәn vә hüceyrә divarını parçalayan maddәlәrin tәsiri
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin mikroorqanizmlәrә stimulәedici tәsiri
Mikroorqanizmlәrin inkişafını müvәqqәti dayandıran maddәlәrin tәsiri

511 Bakteriosid tәsir nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrin inkişafını müvәqqәti dayandıran maddәlәrin tәsiri
Mikroorqanizmlәri öldürәn vә hüceyrә divarını parçalayan tәsir
Mikroorqanizmlәr tәrәfindәn mәnimsәnilәn maddәnin mikroorqanizmlәrә stimulәedici tәsiri
Sәhv cavab yoxdur
Mikroorqanizmlәri öldürәn tәsir

512 Aşağıdakılardan hansı fiziki amildir

•

Rütubәt
Molekulyar oksigenә münasibәt
Mühitin pHı
Sәhv cavab yoxdur
Sәthi aktiv maddәlәr

513 Aşağıdakılardan hansı fiziki amillәrә aiddir?

•

Temperatur
Molekulyar oksigenә münasibәt
Mühitin pHı
Sәhv cavab yoxdur
Sәthi aktiv maddәlәr

514 Fiziki amillәrә aid olmayanı göstәrin

•

Temperatur
Mühitin pHı
Rütubәt
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Şüa enerjisi

515 Mühitin pHı hansı amillәrә aiddir?

•

Heç birinә
Fiziki
Kimyәvi
Deyilәnlәrin hamısına
Bioloji

516 Temperatur hansı amillәrә aiddir?

•

Kimyәvi
Bioloji
Fiziki

•

Heç birinә
Deyilәnlәrin hamısına

517 Şüa enerjisi hansı amillәrә aiddir

•

Kimyәvi
Bioloji
Fiziki
Heç birinә
Deyilәnlәrin hamısına

518 Rütubәt hansı amillәrә aiddir?

•

Kimyәvi
Bioloji
Fiziki
Heç birinә
Deyilәnlәrin hamısına

519 Rütubәtә münasibәtinә görә mikroorqanizmlәrin hansı qrupları mövcuddur?

•

Hidrofitlәr, mezofitlәr, kserofitlәr
Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar
Autotrof , heterotrof
Düzgün cavab yoxdur
Termofillәr, mezofillәr, psixrofillәr

520 Hidrofitlәr, mezofitlәr, kserofitlәr mikroorqanizmlәrin hansı amilә münasibәtini göstәrir?

•

Temperatura
Qidalanmaya
Oksigenә
Rütubәtә
Fermenlәrә

521 Hidroftlәr hansı mikroorqanizmlәrә deyilir?

•

Rütubәtә çox hәssas olanlara
Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlәrә
Nisbәtәn az rütubәtli mühit sevәnlәrә
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

522 Mezoftlәr hansı mikroorqanizmlәrә deyilir

•

Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Nisbәtәn az rütubәtli mühit sevәnlәrә
Rütubәtә çox hәssas olanlara
Düzgün cavab yoxdur
Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlәrә

523 Kserofitlәr h ansı mikroorqanizmlәrә deyilir?

•

Rütubәtә çox hәssas olanlara
Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlәrә
Nisbәtәn az rütubәtli mühit sevәnlәrә

Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

524 Parazitizm nәdir

•

İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması
Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr vә s. ifraz
etmәsi
Bir mikrob növünün әmәlә gәtirdiyi mәhsulun digәrinin hәyat fәaliyyәti üçün zәruri qida kimi sәrf olunması
Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi
Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi

525 Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi necә adlanır?

•

simbioz
satellitizm
metabioz
antaqonizm
parazitizm

526 Antoqanizm nәdir?

•

İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması
Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr vә s. ifraz
etmәsi
Bir mikrob növünün әmәlә gәtirdiyi mәhsulun digәrinin hәyat fәaliyyәti üçün zәruri qida kimi sәrf olunması
Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi
Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi

527 Mikroorqanizmlәrә öldürücü tәsir necә adlanır?

•

Bakteriostatik tәsir
Bakteriosid tәsir
Stimulәedici tәsir
Bakteriolitik tәsir
Sәhv cavab yoxdur

528 Rütubәtә çox hәssas olan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

hidrofitlәr
kserofitlәr
mezofitlәr
anaeroblar
aeroblar

529 Az rütubәtli mühit sevәnmikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

hidrofitlәr
kserofitlәr
mezofitlәr
aeroblar
anaeroblar

530 Quraqlığa davamlı mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

hidrofitlәr

•

kserofitlәr
mezofitlәr
anaeroblar
aeroblar

531 Temperatura münasibәtinә görә hansı mikroorqanizm qrupları mövcuddur

•

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar
Autotrof , heterotrof
Termofillәr, mezofillәr, psixrofillәr
Düzgün cavab yoxdur
Hidrofitlәr, mezofitlәr, kserofitlәr

532 Termofillәr, mezofillәr, psixrofillәr– mikroorqanizmlәrin hansı amilә münasibәtini göstәrir

•

Temperatura
Qidaya
Oksigenә
Rütubәtә
Fermenlәrә

533 Autotroflar, heterotroflar– mikroorqanizmlәrin hansı amilә görә bölgüsünü göstәrir?

•

Rütubәtә
Fermenlәrә
Temperatura
Oksigenә
Qidaya

534 Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi necә adlanır

•

parazitizm
metabioz
simbioz
antaqonizm
satellitizm

535 Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәr necә adlanırlar?

•

ekmalin
lizosim
fitonsid
pamalin
eritrin

536 Aşağı temperaturda yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar

•

Aeroblar
Mezofillәr
Psixrofillәr
Anaeroblar
Termofillәr

537 Aşağı temperaturu sevәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?
Aeroblar

•

Termofillәr
Mezofillәr
Anaeroblar
Psixrofillәr

538 Orta temperaturu sevәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Aeroblar
Mezofillәr
Psixrofillәr
Anaeroblar
Termofillәr

539 İstilik sevәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Aeroblar
Mezofillәr
Psixrofillәr
Anaeroblar
Termofillәr

540 Yüksәk temperaturda yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar

•

Aeroblar
Psixrofillәr
Termofillәr
Mezofillәr
Anaeroblar

541 Psixrofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir?

•

Soyuq sevәn
Orta temperaturda yaşayan
İstilik sevәn Psixrofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir
Oksigensiz mühitdә yaşayan
Oksigenlә tәnәffüs edәn

542 Mezofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir?

•

Soyuq sevәn
Orta temperaturda yaşayan
İstilik sevәn
Oksigensiz mühitdә yaşayan
Oksigenlә tәnәffüs edәn

543 Termofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir?

•

Soyuq sevәn
Orta temperaturda yaşayan
İstilik sevәn
Oksigensiz mühitdә yaşayan
Oksigenlә tәnәffüs edәn

544 Psixrofillәr üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstәrin.

•

10°15°C

•

5060°C
2535°C
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur

545 Termofillәr üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstәrin

•

10°15°C
5060°C
2535°C
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur

546 Mezofillәr üçün xarakterik olan optimal temperaturu göstәrin.

•

10°15°C
5060°C
2535°C
Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur

547 Turqor nәyә deyilir?

•

aşağı osmotik tәzyiqli mühitә düşdükdә mühitdә olan suyun hüceyrәyә daxil olub onu şişirtmәsi hadisәsinә
nuklein turşularının molekul quruluşunun dәyişilmәsi vә ya nukleidlәrin parçalanması yolu ilә meydana çıxan
dәyişkәnliyә
bakteriofaq vasitәsilә bir bakteriya hüceyrәsindәn genomun müәyyәn hissәsinin digәr bakteriya hüceyrәsinә
köçürülmәsinә
Düzgün cavab yoxdur
genetik materialın bir mikrob hüceyrәsindәn digәrinә köçürülmәsi ilә gedәn dәyişkәnliyә

548 Çox yüksәktәzyiqli mühitdә öz hәyat fәaliyyәtlәrini davam etdirәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?

•

osmofillәr
hidrofillәr
termofillәr
psixrofillәr
mezofillәr

549 Duz sevәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Sәhv cavab yoxdur
termofillәr
holofillәr
temofillәr
hidrofillәr

550 Halofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir?

•

Duz sevәn
Soyuğa davamlı
İsti sevәn
Sәhv cavab yoxdur
Rütubәt sevәn

551 Osmofillәr hansı mikroorqanizmlәrdir?

•

Çox yüksәk tәzyiqli mühitdә öz hәyat fәaliyyәtlәrini davam etdirәn mikroorqanizmlәr
Aşağı temperaturlu mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Yüksәk temperaturlu mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Sәhv cavab yoxdur
Yüksәk rütubәtli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr

552 Mikroorqanizmlәrә tәsir edәn bioloji amillәrә hansılar aiddir?

•

Fitonsidlәr
Temperatur
Rütubәt
Duzluluq
Tәzyiq

553 Fitonsid nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrә tәsir edәn bioloji amildir
Aşağı temperaturlu mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәrdir
Yüksәk temperaturlu mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәrdir
Sәhv cavab yoxdur
Yüksәk rütubәtli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәrdir

554 Fitonsidlәr hansı amilә daxildir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

555 Mikroorqanizmlәrә tәsir edәn bioloji amillәrә hansılar aiddir

•

Antibiotiklәr
Temperatur
Rütubәt
Duzluluq
Tәzyiq

556 Antibiotik maddәlәr hansı amilә daxildir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
Düzgün cavab yoxdur
Fiziki vә kimyәvi

557 Fitonsid nәyә deyilir?

•

Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәrә
Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotik maddәlәrә
Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana zülal mәnşәli antibiotik maddәlәrә
İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddәlәrә
Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddәlәrә

558 Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana zülal mәnşәli antibiotik maddә necә
adlanır?

•

fitonsid
eritrin
lizosim
pamalin
ekmalin

559 Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotik maddә

•

fitonsid
eritrin
lizosim
pamalin
ekmalin

560 Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddә necә adlanır?

•

fitonsid
eritrin
lizosim
pamalin
ekmalin

561 Lizosim nәdir?

•

İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddә
Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddә
Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotik maddә
Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana zülal mәnşәli antibiotik maddә
Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәr

562 Eritrin nәdir?

•

Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәr
Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana zülal mәnşәli antibiotik maddә
Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotik maddә
Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddә
İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddә

563 Simbioz nәdir?

•

Bir mikrob növünün әmәlә gәtirdiyi mәhsulun digәrinin hәyat fәaliyyәti üçün zәruri qida kimi sәrf olunması
Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr vә s. ifraz
etmәsi
Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi
Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi
İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması

564 İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması necә
adlanır?

•

Satellitizm
Simbioz
Metabioz

Parazitizm
Antaqonizm

565 Metabioz nәdir?

•

Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi
İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması
Bir mikrob növünün әmәlә gәtirdiyi mәhsulun digәrinin hәyat fәaliyyәti üçün zәruri qida kimi sәrf olunması
Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr vә s. ifraz
etmәsi
Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi

566 Satellitizm nәdir?

•

Bir mikroorqanizmin inkişafının digәr mikroorqanizmin hesabına getmәsi
İki müxtәlif növdәn olan mikroorqanizmlәrin birbirinin yaşaması üçün şәrait yaratması
Bir mikrob növünün әmәlә gәtirdiyi mәhsulun digәrinin hәyat fәaliyyәti üçün zәruri qida kimi sәrf olunması
Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr vә s. ifraz
etmәs
Bir mikroorqanizmin digәrini sıxışdırıb çıxarması, yәni mәhv etmәsi

567 Mikroorqanizmlәrdәn birinin digәrinin hәyat fәaliyyәtini stimulә edәn boy maddәlәri, vitaminlәr
vә s. ifraz etmәsi necә adlanır?

•

Parazitizm
Satellitizm
Antaqonizm
Metabioz
Simbioz

568 Ekmalin nәdir?

•

Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana
Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotik maddә
Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddә
İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddә
Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәr

569 Pamalin nәdir?

•

Heyvan vә insan hüceyrәlәri tәrәfindәn sintez olunana zülal mәnşәli antibiotik
Balıq hüceyrәlәrindәn alınan antibiotik maddә
İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddә
Bitki mәnşәli antibiotik maddәlәr
Heyvanların qırmızı qan hüceyrәlәrindәn (eritrositlәrdәn) alınan antibiotikmaddә

570 İri buynuzlu heyvanların tüpürcәk vәzilәrindәn alınan maddә necә adlanır? fitonsid

•

pamalin
lizosim
ekmalin
fitonsid
eritrin

571 Yuqlon nәdәn alınır?

•

sarımsaqdan
balıqdan
heyvanlardan
soğandan
qozdan

572 Qozdan alınan fitonsid necә adlanır?

•

eritrin
yuqlon
lizosim
pamalin
ekmalin

573 Mikroorqanizmlәrdә olan dәyişkәnlik formaları necә adlanır?

•

deyilәnlәrin hamısı
mutasiya vә modifikasiya
termofil vә mezofil
simbioz vә metabioz
aerob vә anaerob

574 Mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezinin reaksiyalarını kataliz edәn fermentlәr necә
adlanırlar?

•

yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
transferazalar
liazalar
hidrolazalar
oksireduktazalar

575 Hidrolazalar hansı fermentlәrdir?

•

Mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezinin reaksiyalarını kataliz edәn fermentlәr necә adlanırlar?
Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn
Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Substratdan bu vә ya digәr qrupun ayrılmasını kataliz edәn

576 Transferazalar hansı fermentlәrdir?

•

mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezindә iştirak edәn
daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
substratdan bu vә ya digәr qrupun ayrılmasını kataliz edәn
qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn

577 Substratdan bu vә ya digәr qrupun ayrılmasını kataliz edәn fermentlәr?

•

transferazalar
hidrolazalar
liazalar
oksireduktazalar
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

578 Liazalar hansı fermentlәrdir

•

Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Substratdan bu vә ya digәr qrupun ayrılmasını kataliz edәn
Mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezindә iştirak edәn
Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn

579 İzomerazalar hansı fermentlәrdir?

•

Mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezindә iştirak edәn
Üzvi maddәlәrin izomerlәrinә çevrilmәsini kataliz edәn
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn

580 Üzvi maddәlәrin izomerlәrinә çevrilmәsini kataliz edәn fermentlәr necә adlanırlar?

•

hidrolazalar
oksireduktazalar
transferazalar
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
izomerazalar

581 Liqazalar hansı fermentlәrdir?

•

yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn
Sadә birlәşmәlәrdәn mürәkkәb birlәşmәlәrin әmәlә gәlmәsindә iştirak edәn
Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
Üzvi maddәlәrin izoçevrilmәsini merlәrinә

582 Yalnız oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Aerofillәr
Anaeroblar
Aeroblar
anaeroblar
Sәhv cavab yoxdur

583 Sәrbәst atmosfer oksigeni olan mühitdә yaşayıb inkişaf edәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

psixrofillәr
termofillәr
mezofillәr
anaeroblar
aeroblar

584 Sәrbәst atmosfer oksigeni olmayan mühitdә yaşayıb inkişaf edәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?

•

psixrofillәr
termofillәr
mezofillәr
anaeroblar

aeroblar

585 Aerob mikroorqanizlәr hansılardır?

•

Oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Oksigenli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

586 Asılı damla üsilu ilә hazılanmış preparatdan nәyә baxmaq üçün istifadә olunur?

•

Kapsula
Spora
Qamçıya
Hәrәkәtә
Hüceyrә divarına

587 Qamçıların olması hansı hüceyrәlәr üçün xarakterikdir

•

Vibrionlar
Kokklar üçün
Çöplәr
Streptokokklar
Stafilokokklar

588 Lizis termini aşağıdakılardan hansının bakteriyalara tәsir formasına uyğun gәlir?

•

Bakteriofaqların
Sporlarların
Rikketsilәrin
Kapsulalaların
Spiroxetlәrin

589 Bakterial hüceyrәdә genetik mәlumat harada toplanılılır?

•

Nüvә DNTdә
Sitoplazmada
Nüvә RNTdә
Sәhv cavab yoxdur.
Nukleoidin DNTdә

590 Aşağıdakılardan hansı qrammüsbәt bakteriyaların hüceyrә divarının tәrkibinә daxildir?

•

Lipoproteidlәr
Teyxua turşusu
Yantar turşusu
Lipopolisaxaridlәr
Sәhv cavab yoxdur

591 Bakteriyaların diferrensial rәnglәnmәsini kim tәklif etmişdir

•

Kox
Qins.
Qram.
Sәhv cavab yoxdur.

TsilNilson.

592 Prokariot hüceyrәlәrin qamçılarının әsas tәrkib hissәsini hansı zülal tәşkil edir?

•

Turbulin
Flaqellin
Murein
Peptidoqlikan
Pilin

593 Hüceyrә daxilindә fәaliyyәt göstәrәn fermentlәr necә adlanırlar?

•

еndofermentlәr
boy maddәlәri
екзоfermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
antibiotiklәrlәr

594 Ekzofermentlәr hansılardır?

•

hüceyrә daxilindә fәaliyyәt göstәrәn fermentlәr
yağlar
hüceyrәdәn xaricә ifraz olunan fermentlәr
antibiotiklәrlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

595 Нüceyrәdәn xaricә ifraz olunan fermentlәr necә adlanırlar

•

еndofermentlәr
boy maddәlәri
екзоfermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
antibiotiklәrlәr

596 Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn fermentlәr necә adlanırlar?

•

oksireduktazalar
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
liazalar
hidrolazalar
transferazalar

597 Oksireduktazalar hansı fermentlәrdir?

•

qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn
mürәkkәb birlәşmәlәrin parçalanması vә sintezindә iştirak edәn
daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
substratadn bu vә ya digәr qrupun ayrılmasını kataliz edәn

598 Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn fermentlәr necә adlanırlar

•

oksireduktazalar
hidrolazalar
transferazalar
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

liazalar

599 Sintetazalar hansı fermentlәrdir?

•

Qıcqırma vә tәnәffüsdә iştirak edәn
Üzvi maddәlәrin izomerlәrinә çevrilmәsini kataliz edәn
Daşıyıcı funksiya yerinә yetirәn
Sadә birlәşmәlәrdәn mürәkkәb birlәşmәlәrin әmәlә gәlmәsindә iştirak edәn
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

600 Sadә birlәşmәlәrdәn mürәkkәb birlәşmәlәrin әmәlә gәlmәsindә iştirak edәn fermentlәr necә
adlanırlar?

•

oksireduktazalar
hidrolazalar
transferazalar
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
liqazalar

601 Substratdan asılı olmayaraq sintez olunan fermentlәr necә adlanırlar?

•

Ekzofermentlәr
İndusibel fermentlәr
Konstitutiv fermentlәr
Endofermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

602 Konstitutiv fermentlәr hansılardır?

•

Substratdan asılı olmayaraq sintez olunan fermentlәr
Hüceyrәdәn xaricә sintez olunan fermentlәr
Mühitdә hüceyrә üçün vacib olan substratın induktorun iştirakı zamanı sintez olunan fermentlәr
Hüceyrә daxilinә sintez olunan fermentlәr
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı

603 Mühitdә hüceyrә üçün vacib olan substratın induktorun iştirakı zamanı sintez olunan fermentlәr
necә adlanır?

•

Konstitutiv fermentlәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
İndusibel fermentlәr
Ekzofermentlәr
Endofermentlәr

604 İndusibel fermentlәr hansılardır?

•

Substratdan asılı olmayaraq sintez olunan fermentlәr
Hüceyrә daxilinә sintez olunan fermentlәr
Mühitdә hüceyrә üçün vacib olan substratın induktorun iştirakı zamanı sintez olunan fermentlәr
Yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
Hüceyrәdәn xaricә sintez olunan fermentlәr

605 Tәnәffüs növünә bakteriyaları hansı 2 әsas qrupa bölürlәr

•

Aeroblar, anaerobl
Saprofitlәr, parazitlәr

Autotroflar, heterotroflar
Düzgün cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

606 Molekulyar oksigenә münasibәtinә görә mikroorqanizm qruplarını göstәrin?

•

Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar
Autotrof , heterotrof
Termofillәr, mezofillәr, psixrofillәr
Deyilәnlәrin hamısı
Hidrofitlәr,mezofitlәr, kserofitlәr

607 Oksigenli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?

•

Anaeroblar
Autotrof mikroorqanizlәr
Aeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Heterotrof mikroorqanizlәr

608 Aнаerob mikroorqanizlәr hansılardır?

•

Oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Oksigenli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Karbon mәnbәyi kimi qeyriüzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

609 Oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr nece adlanırlar?

•

Aeroblar
Autotrof mikroorqanizlәr
Anaeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Heterotrof mikroorqanizlәr

610 İnkişafları üçün oksigen vacib olan bakteriyalar necә adlanırlar?

•

Obliqat aeroblar
Fakultativ anaeroblar
Obliqat anaeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Fakultativ aeroblar

611 Aeroblar, anaeroblar, fakultativ anaeroblar – mikroorqanizmlәrin hansı amilә münasibәtini
göstәrir?

•

Temperatura
Qidalanmaya
Oksigenә
Rütubәtә
Fermenlәrә

612 Alma vә armudun xәstәliklәri

•

Qara xәrçәng, acı çürümә, yumşaq boz çürümә

•

Fitoftoroz, alternarioz, boyun çürümәsi
Yaş çürümә,fomoz , quru çürümә
qәhvәyi çürümә, çәhrayı çürümә, ağ çürümә
Düzgün cavab yoxdur.

613 Dәmgil xәstәliyinin törәdicilәri

•

Fusucladium cinsli göbәlәklәrdir.
Fusarium cinsli göbәlәklәrdir.
Penicillium cinsli göbәlәklәrdir.
Corynebacterium cinsli bakteriyalardır.
Basilluscinsli bakteriyalarıdır.

614 Kәlәmin boz çürümә xәstәliyi haqqında deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Xәstәlik zamanı yarpaqlar üzәrindә boz kül rәngdә tәbәqqә ilә örtülmüş lәkәlәr әmәlә gәlir.
Zәdәlәnmә xәstә kәlәmdәn sağlam kәlәmә keçә bilir.
Bu xәstәliyin törәdicilәri yüksәk temperaturda arta bilir.
Kif göbәlәyi tәrәfindәn törәdilir
Zәdәlәnmә mәhsul yığımı zamanı vә mәhsulun anbarda saxlandığı dövrdә baş verә bilәr

615 Qarpızın toksiki bakteriozu xәstәliyi haqqında hansı doğrudur?

•

Xәstәlәnmiş adamın mәdәbağırsaq sistemindә zәhәrlәnmә, ishal vә s. müşahidә olunur.
Proteus cinsli bakteriyalarla törәdilir.
Qarpızın qabığında noxud rәngli dikәlmiş lәkәlәr әmәlә gәlir.
Xәstәlik zamanı qarpızın daxilindә çürümә prosesi gedir vә qarpız saralır.
Deyilәnlәrinn hamısı.

616 Pomidorun bakterial xәrçәngi haqqında deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

•

Deyilәnlәrinn hamısı.
Törәdicisi Corynebacterium michiganensedir.
Xәstәlik zamanı “quş gözü” adlanan lәkәlәr әmәlә gәlir.
Әsasәn pomidorun şitillәri, vegetativ üzvlәri vә meyvәlәri zәdәlәnir.
Törәdicilәri hәrәkәtsiz, qrammüsbәt vә aerobdurlar

617 Pomidorun hansı xәstәliyinin törәdicilәri viruslardır?

•

Qara çürümәnin
Fitoftora
Pomidorda zirvә çürümәsi xәstәliyinin
Pomidorun bakterial xәrçәngi xәstәliyinin
Mozaika xәstәliyinin

618 Aşağıdakı xәstәlikәrdәn hansının törәdicilәri viruslardır?

•

Acı çürümәnin
Stolbur xәstәliyinin
Boz çürümәnin
Fitoftoranın
Dәmgil xәstәliyinin

619 Göstәrilәnlәrdәn hansı viruslar tәrәfindәn törәdilir.

•

Mozaika xәstәliyi

•

Acı çürümә
Boz çürümә
Dәmgil xәstәliyi
Fitoftora

620 Göstәrilәnlәrdәn hansı viruslar tәrәfindәn törәdilir.

•

Boz çürümә
Acı çürümә
Dәmgil xәstәliyi
Fitoftora
Stolbur xәstәliyi

621 Stolbur xәstliyi hansı bitkilәri zәdәlәyir?

•

Kartofu, badımcanı
Pomidoru
Kәlәmi
Almanı,armudu
Sitrus meyvәlәrini

622 Pomidorun mozaika xәstәliyi hansı orqanizmlәrlә törәdilir?

•

Bakteriyalarla
Bitkilәrlә
Heyvanlarla
Viruslarla
Göbәlәklәrlә

623 Deyilәnlәrdәn hansı kartofun nәm çürümәsinә aid deyildir?

•

Törәdicilәri kartofun parenximasında yayılırlar.
Bacillus cinsli bakteriyalar tәrәfindәn törәdilir.
Zәdәlәnmiş kartoflar yumşalır, qatı vә ya sulu kütlәyә çevrilirlәr.
Zәdәlәnmiş kartoflar pis qoxu verirlәr.
Törәdicisi viruslardır.

624 Pensillium cinsindәn olan göbәlәklәrhansı xәstәliyitörәdirlәr?

•

Acı çürümәni
Sitrus meyvәlәrinin çürümәsini
Quru çürümә
Kartofda unlu dәmgili
Nәm çürümә

625 Patogen mikroblardan hansı meyvәtәrәvәz vasitәsi ilә insanlara keçә bilәr?

•

Dovşancıq
Botulizm
Qarayara
Dizenteriya
Fuzarioz

626 Fitoftoroz nәdir?
Balığın xarab olma növü

•

Sәhv cavab yoxdur
Yumurta qüsuru
Kartof xәstәliyi
Әtin xarab olma növü

627 Çörәyin tәbaşir xәstәliyini hansı mikroorqanizmlәr törәdirlәr?

•

Düz cavab yoxdur
Maya göbәlәklәri
Viruslar
Kif göbәlәklәri
Bakteriyalar

628 Aşağıdakılardan hansı çörәk xәstәliyi deyildir?

•

“Piqmentli lәkәlәr”
“Kartof xәstәliyi”
“Tәbaşir xәstәliyi”
“Sәrxoş” çörәk
“Bakterial tumak”

629 Taxıl bitkilәrinin ilkin yoluxması nә ilә baş verir?

•

Xәstә adam vasitәsilә
Hava ilә
Torpaqla
Su ilә
Düzgün cavab yoxdur.

630 Hansı göbәlәklәr saxlanma kiflәri adını almışdır?

•

Düz cavab yoxdur
Ascochyta, Alternaria,
Trichoderma, Cladosporium
Penisillium, Aspergillus, Mucor
Alternaria, Cladosporium

631 Saxlanma zamanı taxıl kütlәsindә mikroorqanizmlәrin inkişafına imkan verәn mühüm şәrtlәr
hansıdır?

•

Taxıl kütlәsinin vә onun ayrı –ayrı komponetlәrinin nәmliyi;
Dәnin tamlığı vә onun örtük toxumasının vәziyyәti;
Aerasiya dәrәcәsi;
Sadalananların hamısı.
Qatışıqların miqdarı vә növ tәrkibi;

632 Taxıl bitkilәrindә rast gәlinәn kif göbәlәklәrindәn tipik kserofit hansıdır?

•

Aspergellus
Mucor
Penicillium
Pseudomonas
Bacillus

633 Dәnli bitkilәrdә rast gәlinәn mikroorqanizmlәr rütubәtә tәlәbinә görә hansı qruplara aid edilirlәr?

•

Yalnız hidrofitlәrә,
Yalnız mezofitlәrә,
Yalnız kserofitlәrә,
Hidrofitlәrә, mezofitlәrә vә kserofitlәrә
Hәm hidrofitlәrә, hәm dә kserofitlәrә

634 Nә üçün istehsalatda mis qablardan demәk olar ki, istifadә olunmur?

•

Tez oksidlәşir
Tez soyuyur
Mikroorqanizmlәrlә tez çirklәnmәyә mәruz qalır
Düz cavab yoxdur
Tez qızır

635 Müstәsna hal kimi, mis qablardan qәnnadı sexlәrindә nә mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Şirә vә mürәbbә qaynatmaq üçün
Xәmiri bişirmәk üçün
Krem hazırlamaq üçün
Sәhv cavab yoxdur
Düz cavab yoxdur

636 Hansı materialdan olan qablar yemәyin saxlanması vә hazırlanması üçün yararsızdır?

•

Sinklәnmiş dәmirdәn olan qablar
Nikeldәn olan qablar
Misdәn olan qablar
Düz cavab yoxdur
Sink qatışığından – melxiordan olan qablar

637 Sinklәnmiş dәmirdәn olan qablar nә mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Yemәyin saxlanması vә hazırlanması üçün
Krem hazırlamaq üçün
Quru dәnәvәr mәhsulları vә suyu saxlamaq olar
Sәhv cavab yoxdur
Düz cavab yoxdur

638 Qida sәnayesindә hansı materialdan olan qablardan istifadә etmәk olar?

•

Sinklәnmiş dәmirdәn
Dәmir vә cuğundan
misdәn
Sinklәnmiş dәmirdәn
Paslanmayan poladdan

639 Yemәkxana alәtlәrinin hazırlanması üçün әn cox hansı metaldan istifadә olunur?

•

Platin
Melxior
Qalay
Deyilәnlәrin heç birindәn
Deyilәnlәrin hamısından

640 Saxsı qabların tәrkibindәki qurğuşun necә aşkarlanır?

•

•

4%li sirkә turşusu mәhlulu ilә
0.5 %li sirkә turşusu mәhlulu ilә
2%li limon turşusu mәhlulu ilә
sәhv cavab yoxdur
2%li alma turşusu mәhlulu ilә

641 Xәmir hazırlamaq üçün istifadә olunan stollar hansı ağac növündәn hazırlannırlar?

•

Şam, küknar, şabalıd
Cökә, küknar , şam
Palıd, fısdıq, göyrüş
Sәhv cavab yoxdur
Düz cavab yoxdur

642 Qida mәhsullarının vә kulinar mәmulatlarının emalı üçün istifadә olunan stollar haqqında
deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?

•

Stolların örtüyü tikişsiz olmalı
Stolların örtüyü tikişli olmalı
Künclәri dәyirmi olmalı
Deyilәnlәrin hamısı
Örtük sәthi hamar olmalı

643 İstehsal vannaları üçün gigiyenik cәhәtdәn әn davamlı material hansıdır?

•

aliminium
dәmir
Gümüş
paslanmayan polad
Mis

644 Nә üçün qabları yumaq üçün aliminium vaannalardan istifadә olunmur?

•

çünki yuyucu mәhlullar ilә әlaqәdә o, qaralır vә qüsurlu olur
qablara xüsusi dad verir
qablara qırmızı rәng verir
düz cavab yoxdur
sәhv cavab yoxdur

645 Sellofan nәdir?

•

Qlükozadan hazırlanmış şәffav material
Qlükozadan hazırlanmış qalın, parıltısız, qara material
Sellülozadan hazırlanmış nazik,parıltılı, şәffav material
Düz cavab yoxdur
Sәhv cavab yoxdur

646 әti doğramaq üçün stolların hazırlanması üçün hansı ölçülü ağac gövdәlәrdәn istifadә olunur?

•

diametri 80 sm vә hündürlüyü 60 sm ölçüdә ağac gövdәdәn
diametri 50 sm vә hündürlüyü 80 sm ölçüdә bütöv ağac gövdәdәn
diametri 30 sm vә hündürlüyü 30 sm ölçüdә ağac gövdәdәn
düz cavab yoxdur
diametri 40 sm vә hündürlüyü 70 sm ölçüdә bütöv ağac gövdәdәn

647 Tәrәvәz vә meyvәlәrin cürbәcür növlәrini zәdәlәmәyә qadir olan göbәlәklәr necә adlanırlar?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Oliqofaqlar
Monofaqlar
Ekomorflar
Polifaqlar

648 Düzgün olmayan variantı göstәrin.

•

Tәrәvәz vә meyvәlәrin cürbәcür növlәrini zәdәlәmәyә qadir olan göbәlәklәr polifaq adlanır.
Meyvәlәrin xarab olmasına yalnız göbәlәklәr sәbәb olur.
Meyvә vә tәrәvәzlәrin köhnәlmә prosesi zәdәlәnәrkәn tezlәşir.
Meyvә vә tәrәvәzlәrin müәyyәn növlәrini zәdәlәyәn göbәlәklәr monofaq adlanırlar
Meyvәtәrәvәz mexaniki zәdәlәndikdә sәthinә şirә çıxır ki, onun da tәrkibindә mikroorqanizmlәrin
qidalanması üçün maddәlәr olur.

649 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı kartof xәstәliyi deyil.

•

Boz çürümә
Fitofroz
Fuzarioz
Toksiki bakterioz
Nәm çürümә

650 Kәlәmin boz çürümә xәstәliyinin törәdicilәri hansılardır?

•

Proteus cinsindәn olan bakteriyalar
Phoma tuberosa
Erwinia cinsindәn olan bakteriyalar
Botrytis cinerea göbәlәklәri
Botrytis cinerea göbәlәklәri

651 Bacillus cinsindәn olan torpaq bakteriyaları hansı xәstәliyi törәdirlәr.

•

Çuğundurdaquyruq çürümәsi
Kartofda quru çürümә
Yerkökündә boz çürümә
Kartofda düymәşәkilli çürümә
Pamidaorda bakterial xәrçәngi

652 Aşağıdakılardan hansı soğanın xәstәliyi deyildir?

•

Ağ çürümә
Zirvә çürümәsi
Fuzarioz
Fomoz
Fitoftoroz

653 Aşağıdakılardan hansı pamidorun xәstәliyi deyildir?

•

Yaş çürümә
Toksiki bakterioz
Fitoftoroz
Alternarioz
Bakterial xәrçәng

654 Suyun cökdürülmәsi üçün hansı maddәdәn istifadә olunur?

•

deyilәnlәrdәn hamısından
sulfat turşusundan
ammonyakdan
dәmir xloriddәn
karbon qazından

655 Suyun kimyәvi zәrәrsizlәşdirilmәsi hansı üsullarla aparılır?

•

Elektrik yükü impulsları ilә
Ultrasәslә
Ozonlaşdırma vә xlorlaşdırma ilә
Ultrabәnövşәyi şüalarla
Deyilәnlәrdәn hamısı ilә

656 Ozonlaşdırma vә xlorlaşdırma suyun hansı üsullarla zәrәrsizlәşdirilmәsinә

•

düz cavab yoxdur
bioloji
kimyәvi
sәhv cavab yoxdur
fiziki

657 Xlorlaşdırma suyun hansı üsullarla zәrәrsizlәşdirilmәsinә aid edilir?

•

Bioloji
heç birinә
Fiziki
Kimyәvi
hamısına

658 Ultrasәslә zәrәrsizlәşdirmә hansı üsullarla suyun zәrәrsizlәşdirilmәsinә aid edilir?

•

Fiziki
heç birinә
hamısına
Kimyәvi
Bioloji

659 Ultrabәnövşәyi şüalarla zәrәrsizlәşdirmә üsullu suyun hansı üsulla zәrәrsizlәşdirilmәsidir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
hamısına
heç birinә

660 Elektrik yükü impulsları ilә zәrәrsizlәşdirmә üsullu suyun hansı üsulla zәrәrsizlәşdirilmәsidir?

•

Fiziki
Bioloji
Kimyәvi
hamısına
heç birinә

661 Ultrabәnövşәyi şüalarla zәrәrsizlәşdirmә üsullu suyun hansı üsulla zәrәrsizlәşdirilmәsidir?

•

Kimyәvi
Bioloji
Fiziki
heç birinә
hamısına

662 Süni işıqlanmaya verilәn gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?

•

İşıq mәnbәlәrinin göz qamaşdırıcı tәsiri aradan qaldırılmalıdır
Kәskin nәzәrә çarpan kölgәlәr azaldılmalıdır
Süni işıq mәnbәyi spektri gündüz işığının spektrinә yaxın olmalıdır
Süni işıq mәnbәyi spektri gecә işığının spektrinә yaxın olmalıdır
İşıqlanma bir bәrabәrdә vә hәmişә olmalıdır

663 Bacillus cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr? Sibir xorası

•

Sibir xorası
Brüselyoz
Eşerixioz
Vәrәm
İyersinoz

664 Qara yara xәstәliyinin törәdicisi hansıcinsә aiddir?

•

Brucella
Mycobacterium
Bacillus
Salmonella
Yersinia

665 Vәrәm törәdicisi hansı cinsә aiddir?

•

Brucella
Bacillus
Mycobacterium
Salmonella
Yersinia

666 Mycobacterium cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Sibir xorası
İyersinoz
Vәrәm
Eşerixioz
Brüselyoz

667 İyersinozun törәdicisi hansı cins bakteriyalardır?

•

Brucella
Salmonella
Yersinia
Bacillus
Mycobacterium

668 Yersinia cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Sibir xorası
Brüselyoz
Eşerixioz
Tuberkulyoz
İyersinoz

669 Orqanizm üçün zәhәrli olan, mikrob vә qeyrimikrob tәbiәtli qidaların qәbulu nәticәsindә
orqanizmdә baş verәn kәskin xәstәliklәrә

•

Qida infeksiyaları
Zoonozlar
Qida zәhәrlәnmәlәri
Helmintozlar
Mikotoksikozlar

670 Botulinium mikrobunun güclü tәsir gücünә malik zәhәri ilә baş verәn qida zәhәrlәnmәsi

•

Brüselyoz
Aflotoksikozlar
Fuzariotoksikozlar
Botulizm
Stafilokok mәnşәli qida zәhәrlәnmәlәri

671 Banka konservlәrin botulizmi nә ilә әlaqәdardır?

•

Duzun miqdarının az olması ilә
Şәkәrin miqdarının az olması ilә
Düzgün variant yoxdur.
Konservantların miqdarının az olması ilә
Kifayәt qәdәr sterilizasiya olunmamaqla

672 Stafilokokk mәnşәli zәhәrlәnmәlәr törәdәn әsas mәhsullar:

•

Göbәlәklәr
yaglar
Süd vә süd mәhsulları
Meyvәlәr
Әt vә әt mәhsulları

673 Süd vә süd mәhsulları hansı zәhәrlәnmәni törәdirlәr?

•

Salmonelyozu
Streptokokk mәnşәli
Quduzluğu
Göbәlәk mәnşәli
Stafilokokk mәnşәli

674 Mikroskopik göbәlәklәrlә yoluxmuş qida mәhsullarının insan orqanizminә daxil olmasından
yaranan zәhәrlәnmәlәr

•

Helmintozlar
Mikotoksikozlar
Stafilokokk mәnşәli zәhәrlәnmәlәr

Zoonozlar
Qida infeksiyaları

675 Mikotoksikozlar nәdir?

•

Qida infeksiyaları
Bakterial intoksikasiya
Mikroskopik göbәlәklәrlә zәhәrlәnmәlәr
Qurdların törәtdiyi xәstәlikәr
Heyvan mәnşәli zәhәrlәnmәlәr

676 Mikroskopik göbәlәklәrlә zәhәrlәnmә necә adlanır?

•

Zoonozlar
Mikotoksikozlar
Helmintozlar
Qida infeksiyaları
Stafilokokk mәnşәli zәhәrlәnmәlәr

677 Mikotoksikozlardan hansı konserogen tәsir gostәrәrәk sarkomanın әmәlә gәlmәsinә sәbәb ola
bilәr?

•

Heç biri
Erqotizm
Alimentartoksiki allerkiya
Sәrxoş çörәklә” zәhәrlәnmә
Aflatoksikoz

678 Erqotizm nәdir?

•

mikotoksikoz
virus mәnşәli infeksiya
düz cavab yoxdur
bakteriya mәnşәli infeksiya
stafilokokk infeksiyası

679 Fuzarioz nәdir?

•

stafilokokk infeksiyası
mikotoksikoz
virus mәnşәli infeksiya
bakteriya mәnşәli infeksiya
düz cavab yoxdur

680 Alimentartoksik allergiya nәdir?

•

düz cavab yoxdur
bakteriya mәnşәli infeksiya
mikotoksikoz
stafilokokk infeksiyası
virus mәnşәli infeksiya

681 Mikotoksikozlar olan variantı seçin.
Vәba, vәrәm, dizenteriya
Eşerixozlar, qarın yatalağı, qanlı ishal

•

Listerioz, iyersinioz, brüselyoz
Erqotizm, fuzarioz, alimentartoksik allergiya
Brüselyoz, salmonelyoz, vәrәm

682 Alimentartoksik allerkiyanı törәdәn mikroorqanizmi seçin

•

Fusarium sporotrichiella
Fusarium graminearum
Clostidium botulinum
Brucella melitensis
Escherichia coli

683 Göbәlәk mәnşәli toksikozları göstәrin

•

Eşerixioz, dizenteriya
Qarın yatalağı, qarayara
Brüselyoz, vәrәm
Fuzarioz, alimentartoksik allergiya
Salmonellez, listerioz

684 Toksikoinfeksiya verilәn variantı seçin

•

Listerioz
Salmonellyoz
Qarın yatalağı
Eşerixioz
Brüselyoz

685 Salmonellyoz nәyә aiddir?

•

Toksikoinfeksiyalara
Zoonozlara
Stafilokokk mәnşәli zәhәrlәnmәlәrә
Helmintozlara
Mikotoksikozlar

686 Hidrolizi zamanı insan orqanizmindә sinil turşusu әmәlә gәtirәn, tәrkibindә qlikozidamiqdalin
olan zәhәrlәnmә necә adlanır?

•

Göbәlәk zәhәrlәnmәsi
Çiy lobya ilә zәhәrlәnmә
Çәyirdәkli meyvә ilә zәhәrlәnmә
Mikotoksikozlar
Sink ilә zәhәrlәnmә

687 Solanin nәyin tәrkibinә daxildir?

•

Kartofun
Meyvә vә toxumların
Çiy lobyanın
Heç birinin
Qozfındığın

688 Kartofun tәrkibindә hansı zәhәrli maddәvar?

•

Solanin

•

Fazin
Faqin
Heç biri
Amiqdalin

689 Çiy lobyada olan zәhәrli maddә necә adlanır

•

Solanin
Fazin
Faqin
Heç biri
Amiqdalin

690 Fazin nәyin tәrkibinә daxildir?

•

Kartofun
Meyvә vә toxumların
Çiy lobyanın
Heç birinin
Qozfındığın

691 Qozfındıqda hansı zәhәrli maddә vardır?

•

Solanin
Fazin
Faqin
Heç biri
Amiqdalin

692 Faqin nәdә әmәlә gәlir?

•

Heç birindә
Çiy lobyada
Kartofda
Qozfındıqda
Meyvә vә toxumlarda

693 Arılar hansı bitkilәrdәn şirә topladıqda arı balı ilә zәhәrlәnmәlәr baş verir?

•

Xanımotu, radodendron
Süsәn, jasmin
Qızılgül, itburnu
Çobanyastığı, inciçiçәyi
Ardıc, cökә

694 Heyvan mәnşәli yeyinti mәhsulları ilә zәhәrlәnmәlәr hansıvariantda düzgün verilmişdir?

•

Maranka, ilan balığı ilә zәhәrlәnmә
Xanımotu, radodendron ilә zәhәrlәnmә
Dovşan, mal әti ilә zәhәrlәnmә
Heç birindә
Maranka, acı yonca zәhәrlәnmә

695 Zәhәrlәnmә törәdәn alaq otlarını göstәrin.

•

әkin qәrәnfili, acı yonca, kәkrә

•

Qızıl gül, itburnu ilә zәhәrlәnmә
Dovşan, mal әti ilә zәhәrlәnmә
Heç birindә
Maranka, ilan balığı ilә zәhәrlәnmә

696 Escherichia cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Vәba
Qarın yatalağı
Dizenteriya
Brüselyoz
Eşerixioz

697 Eşerixioz xәstәlyinin törәdicilәri hansı bakteriya cinslәri hesab olunurlar?

•

Vibrio
Salmonella
Shigella
Yersinia
Escherichia

698 Brucella cinsindәn olan bakteriyalar hansı xәstәliyi törәdirlәr?

•

Vәba
Qarın yatalağı
Dizenteriya
Bruselyoz
Eşerixioz

699 Brüselyoz törәdiciılәrinin mәxsus olduğu cinsi göstәrin:

•

Brucella
Mycobacterium
Bacillus
Salmonella
Yersinia

700 Düzgün olmayan variantını göstәrin:

•

Qida zәhәrlәnmәlәri toksikozlara vә toksiinfeksiyalara bölünürlәr.
Toksiinfeksiyalar ekzotoksinlәr tәrәfindәn törәdilir.
Toksikozlar ekzotoksinlәr tәrәfindәn törәdilir.
Toksiinfeksiyaların törәdicilәri endotoksinlәr hazırlayır
Toksikozlar göbәlәk vә bakteriya mәnşәli olurlar.

