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AAA_3448#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3448 Xammal vә mәhsul keyfiyyәtinә nәzarәt
1 Parçanın xarici görünüş qüsurları hansı prosesin verdiyi xarakterindәn asılı olaraq әmәlә gәlir ?

•

qurudulma
Tamamlama
mәnşә
tәmizlәmә
saxlama

2 4Parçanın xarici görünüş qüsurları mәnşәyinә görә neçә qrupa bölünür ?

•

6
3
4
2
5

3 Mәmulatın hansı möhkәmliyindә olan çatışmamazlıq onun növünü aşağı salır ?

•

xarici görünüş
Rәng
növ
qüsr
qabıq

4 Mәmulatın rәnginin möhkәmliyindә olan çatışmamazlıq onun növünә necә tәsir edir ?

•

yaxşı
yuxarı
orta
Aşağı
tәsir etmir

5 Parçanın növü ümumi cәrimә balının hәddinә görә necә tәyin edilir ?

•
6

•

Daxili qüsur
Xarici qüsurların olması balı
Normaya uyğunluq balı
Qüsurların nәzәrә çarpan uzunluğu
Şәrti uzunluq

7 Bir neçә trikotaj polotnosunun növü nәyә görә tәyin edilir ?
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•

daxili qüsur
Xarici qüsur
rәng
növ
keyfiyyәt

8

•

Şәrti uzunluq
Normaya uyğunluq balı
Xarici qüsurların olması balı
Bal ilә qiymәtlәndirilәn
Uzunluq

9 Pambıq xammalının qüsurlarına aşağıdakılar hansı aiddir ?

•

nazik lif
Xәstә vә yetişmәyәn lif
xәstә lif
yetişmәyәn lif
yetişәn lif

10 Aşağıdakılardan hansı parçanın xarici görünüş qüsurlarından deyil ?

•

tamamlama prosesi qüsurları
xammal qüsuru
sapların vә ipliklәrin qüsuru
toxunma qüsuru
Xarici görünüş

11 Bir mişarın mәhsuldarlığı 15 saatda neçә kq olur? (Sürәt 06.10.2015 11:27:36)

•

25
5
10
15
20

12 Zәrif lifli pambıq növünün liflәri çiyiddın hansı maşında ayrırlar? (Sürәt 06.10.2015 11:27:27)

•

civil lövhәli
Valikli
civli
lövhәli
mişarlı

13 Azәrbaycan Respublikasında әsasәn neçәnc 5ci tip pambıq lifi istehsal edilir. (Sürәt 06.10.2015
11:27:32)

•

beşinci
Birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü
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14 Ortalifli pambıq növlәrinin liflәri çiyiddәn hansı növ lifayırıcı maşında ayrılır? (Sürәt 06.10.2015
11:27:39)

•

civlivalikli
civli
valikli
Mişarlı
lövhәli

15 µ nәyi ifadә edir?

•

Sıxlıqdır
әmsaldır
Cәkidir
Dәrәcәdi
Sәthdi

16 düsturunda L2 nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
nümunınin uzunluğudur.mm
Nümunәnin uzunluğudur.m
Nümunәnin eni .mm
Nümunәnin eni .m

17 düsturu nәyi ifadә eliyir?

•

ilmәnin sıxlığı
Trikotaj polotnosunun 1 m2  nın çәkisi?
sıxlığı
ilmәlәrin sayı
kәtanın sıxlığı

18 Xammalın sәrfi hansı düsturla xarakterize edilir?

•

19 nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
parçanın çәkisi
Hәcm çәkisi
Ağac sapı
Әriş sapı
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20 Qüsur olan sahәlәr kәsildikdәn sonra nәticәdә mәmulat neçә 2 hissәdәn ibarәtdir?

•

6
2
3
4
5

21 İkiqat trikotaj polotnosunun çәkisi hansı düsturla hesablanır?

•

22 .Bu, mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin növ müxtәlifliyidir:

•

Optimal qiymәti
mәhsulun sertifikatlaşdırılması
Nominal qiymәti
Kompleks göstәrici
Keyfiyyәtin hәdd qiymәti

23 sertifikatlaşdırma mәhsulun müәyyәn edilmiş hansı tәlәblәri tәmin etdiyini tәsdiq edir?

•

Heç biri
İqtisadi
Real
rәsmi
Qüvvәdә olan tәlәb

24 Bütün sәnaye mәhsulları keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә neçә sinfә 2
bölünür?

•

5
1
2
3
4

25 Keyfiyyәt sәviyyәsinin digәr adı:

•

Heç biri
texniki sәviyyә
İqtisadi sәviyyә
Sosial sәviyyә
Elmi sәviyyә

26 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı I sinfә nә aiddir?
Sәrf olunan mәmulat
İstifadә zamanı sәrf edilәn zaman
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•

İstifadә zamanı sәrf edilәn mәhsul
materiallar vә mәhsullar
Tәbii xammal vә yanacaq

27 Bu, mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin elә qiymәtidir ki, bunun sayәsindә mәhsulun yaradılması
üçün nәzәrdә tutulmuş xәrclәrlә onun istismarından, yaxud istehlakından әn yüksәk sәmәrә alınır:

•

Kompleks göstәrici
keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәti
Orta әdәdi qiymәti
İndeksi qiymәti
Texniki sәviyyәsi

28 Bu qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklatur seçimindәn, hәmin
göstәricilәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn vә onların bazalılarla müqayisәsindәn ibarәt olan
әmәliyyatlar mәcmuusudur:

•

Texniki sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
Kompleks göstәrici
İndeksi qiymәti
Orta әdәdi qiymәti

29 Baza nümunәlәrinin II tipinin adı:

•

Heç biri
Perspektiv nümunәlәr
әn yaxşı nümunәlәr
Real nümunәlәr
Real vә yaxşınümunәlәr

30 әn yaxşı nümunәlәr baza 2 nümunәlәrinin neçәnci tipidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

31 İqtisadi göstәricisi12 keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
12ci

32 3Baza nümunәlәri necә ifadә olur?

•

6
2
3
4
5
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33 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin X göstәricisidir?

•

Hüquq göstәricisi
Standartlaşdırma göstәricisi
Unifikasiya göstәricisi
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricisi
Patent göstәricisi

34 Standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricisi keyfiyyәt 10 sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
10cu

35 İnformasiya mәnbәyindәn asılı olaraq mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi qiymәtlәrinin tәyini üsulu
hansıdır?

•

Heç biri
әnәnәvi
Ölçmә
Qeydiyyat
Hesablama

36 Bu qiymәtlәndirilәn mәhsulun texniki tәkmillәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrin
nomenklatur seçimindәn, hәmin göstәricilәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn vә onların bazalılarla
müqayisәsindәn ibarәt әmәliyyatlar mәcmuusudur:

•

Optimal qiymәti
Mәhsulun keyfiyyәt indeksi
Keyfiyyәtin hәdd indeksi
mәhsulun texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
Kompleks göstәrici

37 Texniki sәviyyәhәm dә:

•

Heç biri
keyfiyyәt sәviyyәdir
İqtisadi sәviyyәdir
Sosial sәviyyәdir
Elmi sәviyyәdir

38 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı istifadә zamanı edilәn mәhsul neçәnci sinfә 1
aiddir?

•

5ci sinfә
2ci sinfә
1ci sinfә
3cü sinfә
4cü sinfә

39 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı sәrf edilәn mәhsula hansı daxildir?
Tәmir olunan mәmulatlar
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•

Tәbii xammal
Yanacaq
tәbii xammal vә yanacaq
Tәmir olunmayan mәmulatlar

40 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı sәrf edilәn mәhsula hansı daxil deyil?

•

hamısı
Materiallar
Yanacaq
Tәbii xammal
Mәhsullar

41 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı sәrf edilәn mәhsula hansı daxildir?

•

materiallar vә mәhsullar
Tәbii xammal
Yanacaq
Materiallar
Mәhsullar

42 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

Kompleks göstәrici
normativ sәnәdlәrlә
Nominal qiymәt
Vahid göstәrici
Orta әdәdi qiymәti

43 Keyfiyyәt göstәricisinin reqlamenlәşdirilәn qiymәti:

•

Baza qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti
İndeksi qiymәti
Kompleks qiymәt
Çәki әmsalı

44 Keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti:

•

Baza qiymәt
reqlamenlәşdirilәn qiymәt
İndeksi qiymәt
Kompleks qiymәt
Çәki әmsal

45 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәndirilәn qiymәti:

•

Kompleks göstәrici
İndeksi qiymәti
Çәki әmsalı
Baza qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin hәdd qiymәti

46 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin hәdd qiymәti:
Kompleks göstәrici
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•

İndeksi qiymәti
Çәki әmsalı
Baza qiymәti
әn yüksәk vә әn aşağı reqlamentlәndirilәn qiymәti

47 Sәnaye mәhsullarının göstәrilәn siniflәşdirilmәsi aşağıdakı hallarda istifadә olunur:

•

Mәhsullar olduqda
qrup mәmulatlarının keyfiyyәt göstәricilәrinin nomenklaturu üçün dövlәt standartlar sistemi yaradılarkәn
Tam xammal olduqda
Yanacaq olduqda
Materiallar olduqda

48 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı sәrf edilәn mәhsula hansı daxildir?

•

sәrf olunan mәmulat
Tәbii xammal
Yanacaq
Materiallar
Mәhsullar

49 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı öz ehtiyatını sәrf edәn mәhsula hansı daxildir?

•

Heç biri
Tәbii xammal
Yanacaq
Mәhsullar
tәmir olunan mәmulatlar

50 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı öz ehtiyatını sәrf edәn mәhsula hansı daxildir?

•

Materiallar
Tәbii xammal
Yanacaq
Mәhsullar
tәmir olunmayan mәmulatlar

51 Sәnaye mәhsullarının göstәrilәn siniflәşdirilmәsi hansı hallarda istifadә olunur?

•

Mәhsullar olduqda
müәyyәn qrup mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin tәktәk nomenklatur seçimi aparılarkәn
Tam xammal olduqda
Yanacaq olduqda
Materiallar olduqda

52 Sәnaye mәhsullarının tәtbiq sahәsi müәyyәn edilәrkәn nә aparılır?

•

Düzgün cavab yoxdur
siniflәşdirilmә
Alışma
Soyutma
Qruplaşma

53 Sәnaye mәhsullarının göstәrilәn siniflәşdirilmәsi aşağıdakı hallarda istifadә olunur:

•

Mәhsullar olduqda
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•

konkret mәmulatın, yaxud bir neçә mәmulatların baza nümunәlәri kimi qәbul edilmәsinin mümkünlüyü
әsasalandırılarkәn
Tam xammal olduqda
Yanacaq olduqda
Materiallar olduqda

54 Sәnaye mәhsullarının siniflәşdirilmәsi nә zaman aparıla bilәr?

•

Mәhsullar olduqda
konkret mәmulatın, yaxud bir neçә mәmulatların baza nümunәlәri kimi qәbul edilmәsinin mümkünlüyü
әsasalandırılarkәn
Tam xammal olduqda
Yanacaq olduqda
Materiallar olduqda

55 Mәhsul siniflәşdirilәrkәn ümumdövlәt siniflәşdiricilәrinә uyğun olaraq onun hansı әlamәtlәri
göstәrilmәlidir?

•

hamısı
Növü
Qrupu
Yarımqrupu
Sinfi vә yarımsinfi

56 Baza nümunәlәrinin III tipinin adı:

•

Heç biri
Perspektiv nümunәlәr
Әn yaxşı nümunәlәr
real nümunәlәr
Real vә yaxşınümunәlәr

57 Perspektiv nümunәlәr baza3 nümunәlәrinin neçәnci tipidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

58 Normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilir:

•

Kompleks göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti
Nominal qiymәt
Vahid göstәrici
Orta әdәdi qiymәti

59 İlkin informasiyanın toplanması vә tәhlili mәrhәlәsindә aşağıdakılardan hansından istifadә edilir?

•

Elmi әdәbiyyatlar
patent tәdqiqatların nәticәlәri
Texniki әdәbiyyatlar
Texniki prospektlәr
Heç biri
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60 Analoq nümunәlәrindәn cütcüt müqayisә üsulu ilә baza nümunәlәrin seçilmәsi aşağıda göstәrilәn
qaydada aparılır?

•

Heç biri
әgәr analoq әdәdi göstәricilәrin cәminә görә digәranaloqdan geri qalırsa, o, baza nümunәsi kimi tanına bilmәz
vә sonrakı müqayisәlәrdәn çıxarılır
Elmi әdәbiyyatlar
Texniki әdәbiyyatlar
Patent tәdqiqatların nәticәlәri

61 .Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin V göstәricisidir?

•

nәqletmәyә yararlılıq göstәricilәri
Tәyinat göstәricisi
Etibarlılıq göstәricisi
Xammal göstәricisi
Texnolojililik göstәricisi

62 Nәqletmәyә yararlılıq göstәricilәri keyfiyyәt 5 sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

5ci
3cü
4cü
2ci
1ci

63 Erqonomik göstәricisi keyfiyyәt 6 sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

64 Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt 2 göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin informasiyanın alınma
mәnbәlәri üsulu hansı qrupa aiddir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

65 Perspektiv nümunәlәr 1 baza nümunәlәrinin neçәnci tipidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

66 Aşağıdakılardan 3.4 hansılar keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir? 1.Funksional әhәmiyyәti; 2.Obyektin
xassәlәrinin ifadә edilmә üsulu; 3.Tәyinatları; 4.Natura ilә, pulla, ballarla.
2;4
1;2
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•

2;3
1;3
3;4

67 Tәyinat göstәricisi1 keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

5ci
3cü
4cü
2ci
1ci

68 Aşağıdakılardan 3.4 hansılar keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir? 1.Ümumilik dәrәcәsi; 2.İstehsal
prosesindә funksional rolu; 3.Ümumi, xüsusi; 4.Faydalılıq xәrclәri.

•

1;3
1;2
2;3
3;4
1;4

69 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin I göstәricisidir?

•

Erqonomik göstәricisi
Etibarlılıq göstәricisi
Xammal göstәricisi
Texnolojililik göstәricisi
tәyinat göstәricisi

70 Etibarlılıq göstәricisi2 keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

5ci
3cü
4cü
2ci
1ci

71 1Aşağıdakılardan hansılar siniflәşdirmә 2әlamәtinә aiddir? 1.Ümumilik dәrәcәsi; 2.İstehsal
prosesindә funksional rolu; 3.Ümumi, xüsusi; 4.Faydalıq xәrclәri.

•

2;3
1;3
1; 4
1;2
2;4

72 Analoqda qrupun tәrkibinә tәxminәn neçә eyni nümunә daxil edirlәr?

•

812;
810;
815
1;
1015;

73 2Aşağıdakılardan hansılar4 siniflәşdirmә әlamәtinә aid deyildir? 1.Ümumilik dәrәcәsi; 2.İstehsal
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prosesindә funksional rolu; 3.Ümumi, xüsusi; 4.Faydalıq xәrclәri.

•

2;3
1;3
1; 4
1;2
2;4

74 3CXammal vә materiala qәnaәtlә istifadә göstәricilәri keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci
göstәricisidir?

•

5ci
3cü
4cü
2ci
1ci

75 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin IV göstәricisidir?

•

Erqonomik göstәricisi
Tәyinat göstәricisi
Etibarlılıq göstәricisi
Xammal göstәricisi
texnolojililik göstәricisi

76 Texnolojililik göstәricisi keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

5ci;
3cü;
4cü
2ci;
1ci;

77 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin III göstәricisidir?

•

Heç biri
xammal, material, yanacaq vә enerjidәn qәnaәtlә istifadә göstәricilәri
Etibarlılıq göstәricisi
Tәyinat göstәricisi
Erqonomik göstәricisi

78 Enerjidәn qәnaәtlә istifadә göstәricilәri keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

5ci;
3cü
4cü;
2ci;
1ci;

79 Baza nümunәsinn müәyyәn edilmәsinin ümumi qaydası aşağıdakı әsas mәrhәlәlәri әhatә edir:

•

Heç biri
keyfiyyәtin siniflәşdirici göstәricilәrinin vә mәmulatların analoq qrupunun seçilmәsi
Dövlәtlәrarası standart
Normativtexniki sәnәd
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Keyfiyyәt sәviyyәsi

80 Perspektiv baza nümunәlәrinin keyfiyyәt vә texniki sәviyyә göstәricisi ilә mahiyyәtcә hansı tipi
xarakterizә olunur?

•

6cı;
3cü;
4cü;
2ci;
1ci

81 Baza nümunәlәrinin II tipi mahiyyәtcә necә tәtbiq olunur?

•

Heç biri
Model kimi tәtbiq olunur
Keyfiyyәt göstәricisi kimi tәtbiq olunur
normativtexniki sәnәdlәrin elmitexniki sәviyyәsi qiymәtlәndirilәrkәn tәtbiq olunur
Texniki sәviyyә kimi tәtbiq olunur

82 Perspektiv baza nümunәlәrinin normativtexniki sәnәdlәrin elmitexniki sәviyyәsi
qiymәtlәndirilәrkәn hansı tipi tәtbiq olunur?

•

2ci
3cü;
4cü;
1ci;
6cı;

83 Baza nümunәsinn müәyyәn edilmәsinin ümumi qaydası aşağıdakı әsas mәrhәlәni әhatә edir:

•

Heç biri
analoq nümunәlәri qrupundan baza nümunәlәrinin tәyin edilmәsi üsulunun әsaslandırılmasını vә qәbul
edilmәsini
Dövlәtlәrarası standart
Normativtexniki sәnәd
Keyfiyyәt sәviyyәsi

84 İlkin informasiyanın toplanması vә tәhlili mәrhәlәsindә aşağıdakılardan hansından istifadә edilir?

•

Heç biri
elmitexniki әdәbiyyatlardan
Elmi әdәbiyyatlardan
Texniki әdәbiyyatlardan
Patentlәr

85 Elmitexniki әdәbiyyatlardan nә üçün istifadә edilir?

•

Heç biri
informasiyanın toplanması vә tәhlili
Standart üçün
Sertifikat üçün
Patentlәr üçün

86 İlkin informasiyanın toplanması vә tәhlili mәrhәlәsindә aşağıdakılardan hansından istifadә edilir?

•

elmitәdqiqat işlәrindәn
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•

Elmi әdәbiyyatlardan
Texniki әdәbiyyatlardan
Patentlәr
Heç biri

87 Yerdә qalan analoqlar baza nümunәsi hesab olunur vә onlar neçә cür olur?

•

6,7,8;
1, 2, 3
2,3,4;
3,4,5;
4,5,6;

88 2Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini üsullarını neçә qrupa
bölmәk olar?

•

5
1
2
3
4

89 Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini üsullarını I qrupu
hansıdır?

•

Heç biri
ainformasiyanın alınma üsullarına
İnformasiyanın verilmәsi üsullarına
İnformasiyanın öyrәnilmәsi
İnformasiyanın şәrtlәri

90 Aşağıdakılardan hansılar siniflәşdirmә әlamәtinә aiddir? 1.Funksional әhәmiyyәti; 2.Obyektin
xassәlәrinin ifadә edilmә üsulu; 3.Tәyinatları; 4.Natura ilә, pulla, ballarla.

•

1, 2, 3.
1, 3.
1, 2
1, 4.
2, 4.

91 1Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin informasiyanın alınması üsulu
hansı qrupa aiddir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

92 Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini üsullarını II qrupu
hansıdır?

•

Heç biri
informasiyanın alınma mәnbәlәri
İnformasiyanın verilmәsi
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İnformasiyanın şәrtlәri
İnformasiyanın öyrәnilmәsi

93 İnformasiyanın alınma üsulundan asılı olaraq mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi
qiymәtlәrinin tәyini aşağıdakı üsullara bölünür:

•

hamısı
Ölçü
Qeydiyyat
Orqanoleptik
Hesablama

94 Baza nümunәlәrinin I tipinin adı:

•

Heç biri
perspektiv nümunәlәr
Әn yaxşı nümunәlәr
Real nümunәlәr
Real vә yaxşınümunәlәr

95 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin XII göstәricisidir?

•

Heç biri
iqtisadi göstәricisi
Estetik göstәricilәr
Erqonomik göstәricilәr
Nәqletmә göstәricilәr

96 11Patenthüquq göstәricisi keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
11ci

97 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin XI göstәricisidir?

•

İqtisadi göstәrici
patenthüquq göstәricisi
Unifikasiya göstәricisi
Standartlaşdırma göstәricisi
Estetik göstәrici

98 9estetik göstәrici keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
9cu

99 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin VIII göstәricisidir?
Estetik göstәrici
Tәyinat göstәricisi
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•

Erqonomik göstәricisi
Ekoloji göstәrici
tәhlükәsizlik göstәricisi

100 Ekoloji göstәrici 7keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
7ci

101 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin IX göstәricisidir?

•

Heç biri
Tәyinat göstәricisi
Erqonomik göstәricisi
estetik göstәrici
İqtisadi göstәrici

102 Tәhlükәsizlik 8göstәricisi keyfiyyәt sәviyyәsinin neçәnci göstәricisidir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
8ci

103 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin VII göstәricisidir?

•

Estetik göstәrici
Tәyinat göstәricisi
Etibarlılıq göstәricisi
Erqonomik göstәricisi
ekoloji göstәrici

104 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin VI göstәricisidir?

•

Xammal göstәricisi
Tәyinat göstәricisi
Etibarlılıq göstәricisi
erqonomik göstәricisi
Nәqletmәyә yararlılıq göstәricilәri

105 Mәhsulun faktiki keyfiyyәt göstәricisi qiymәtinin normativ sәnәdlәrdә verilmiş minimal qiymәt
fәrqidir:

•

Kompleks göstәrici
baza qiymәti
Çәki әmsalı
Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin buraxıla bilәn meyllәnmәsi
Keyfiyyәt sәviyyәsi

106 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricisinin
qiymәtlәri ilә müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikasıdır:
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•

İndeksi qiymәti
Kompleks göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi
Texniki sәviyyәsi
Orta әdәdi qiymәti

107 Perspektiv baza nümunәlәrinin I tipi mahiyyәtcә necә xarakterizә olunur?

•

Heç biri
Model olaraq
Keyfiyyәt mәcmuusu olaraq
Texniki sәviyyә olaraq
keyfiyyәt vә texniki sәviyyә göstәricisi ilә

108 Baza nümunәlәrinin III tipi mahiyyәtcә necә tәtbiq olunur?

•

Heç biri
növlәrinә vә tiplәrinә qoyulan müvafiq tәlәblәrin ölkәdaxili standartlarına daxil edilmәsi zamanı tәtbiq edilir
Texniki sәviyyә kimi tәtbiq olunur
Model kimi tәtbiq olunur
Keyfiyyәt göstәricisi kimi tәtbiq olunur

109 3Perspektiv baza nümunәlәrinin növlәrinә vә tiplәrinә qoyulan müvafiq tәlәblәrin ölkәdaxili
standartlarına daxil edilmәsi zamanı hansı tipi tәtbiq edilir?

•

6cı
3cü
4cü
2ci
1ci

110 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәt sәviyyәsinin II göstәricisidir?

•

Erqonomik göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
Xammal göstәricisi
Texnolojililik göstәricisi
Tәyinat göstәricisi

111 texniki ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrkәn alınan informasiyaya әsaslanan üsul nәdir?

•

Heç biri
ölçmә
Hadisәlәrәәsaslanır
Xәrc
İnformasiyaya

112 İnformasiya mәnbәyindәn asılı olaraq mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi qiymәtlәrinin tәyini üsulu
hansıdır?

•

Heç biri
ekspert
Ölçmә
Qeydiyyat
Hesablama
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113 İnformasiya mәnbәyindәn asılı olaraq mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi qiymәtlәrinin tәyini üsulu
hansıdır?

•

Heç biri
sosioloji
Ölçmә
Qeydiyyat
Hesablama

114 Ölçmә üsulu nәyә әsaslanır?

•

Heç biri
texniki ölçü vahidlәrindәn istifadә edәrkәn alınan informasiyaya әsaslanır
Hadisәlәrә әsaslanır
Xәrclәrә әsaslanır
İnformasiyaya әsaslanır

115 Qeydiyyat üsulu nәyә әsaslanır?

•

Heç biri
hadisәlәrin, әşyaların, yaxud xәrclәrin hesablanması yolu ilә alınan informasiyanın istifadәsinә әsaslanır
Hadisәlәrә әsaslanır
Xәrclәrә әsaslanır
İnformasiyaya әsaslanır

116 Hadisәlәrin, әşyaların, yaxud xәrclәrin hesablanması yolu ilә alınan informasiyanın istifadәsinә
әsaslananüsul necә adlanır?

•

Heç biri
qeydiyyat üsulu
Hadisә üsulu
Xәrclәr üsulu
İnformasiya üsulu

117 Orqanoleptik üsul nәdәn ibarәtdir?

•

Ölçmәlәrdәn ibarәtdir
insanın hiss orqanlarından gәlәn vә duyğuların tәhlili nәticәsindә alınan informasiyanın istifadәsindәn
ibarәtdir
Hadisәlәrdәn ibarәtdir
İnformasiyadan ibarәtdir
Xәrclәrdәn ibarәtdir

118 İnsanın hiss orqanlarından gәlәn vә duyğuların tәhlili nәticәsindә alınan informasiyanın
istifadәsindәn ibarәt olan üsul necә adlanır?

•

Nadir
orqanoleptik
Dialektik
Statistik
Nominal

119 Hesablama üsulu nә ilә sәciyyәlәnir?
Heç biri

•
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•

mәmulatın keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini üçün nәzәri, yaxud emprik asılılıqların
istifadәsi üzәrindә qurulur
Xәrclәrlә sәciyyәlәnir
Hadisәlәrlә sәciyyәlәnir
İnformasiya ilә sәciyyәlәnir

120 Eksperimental bölmәlәr, sınaq stansiyaları hansı üsula aiddir?

•

heç biri
әnәnәvi üsulu
ekspert üsulu
hesablama üsulu
qeydiyya üsulu

121 Aşağıdakılardan hansi әnәnәvi üsula aiddir?

•

Heç biri
sınaq stansiyaları, eksperimental bölmәlәr
Ekspert
Layihә
Stabillәşdirmә

122 Aşağıdakılardan hansi әnәnәvi üsula aiddir?

•

heç biri
poliqonlar
ekspert
layihә
stabillәşdirmә

123 Poliqonlar hansı üsula aiddir?

•

heç biri
әnәnәvi üsul
ekspert üsulu
hesablama üsulu
qeydiyyat üsulu

124 Etibarlılıq, ekolojililik vә tәhlükәsizlik hansı üsula aiddir?

•

heç biri
әnәnәvi üsul
hesablama üsulu
qeydiyyat üsulu
ekspert üsulu

125 Aşağıdakılardan hansi әnәnәvi üsula aiddir?

•

heç biri
etibarlılıq
ekspert
layihә
stabillәşdirmә

126 Lazım gәldikdә ölçmәlәrin nisbәtlәri müvafiq hesablamalarla normal temperatur nә qәdәr olur?
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•
127 Lazım gәldikdә ölçmәlәrin nisbәtlәri müvafiq hesablamalarla normal temperatur nә qәdәr olur?

•
128 . Müxtәlif növ mәmulatların texniki sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün adәtәn hansı metod tәtbiq
edilir?

•

Doğru cavab yoxdur
Inteqral metodu
Keyfiyyәtin indekslәşdirilmәsi metodu
Kompleks metodu
Diferensial metodu

129 Keyfiyyәti qiymәtlәndirilәn mәhsulun i göstәricisinin qiymәti nә ilә işarә olunur?

•

K
Pi baz
Pbaz
Pi
N

130 Mәnfi işarәsi göstәricinin necә olduğunu göstәrir?

•

Normal
Yüksәk
aşağı
Heç biri
Hamısı

131 D155A1 komasu (yaponiya) nominal dartqı qüvvәsindә hәrәkәt sürәti neçә m/sdir?

•

5.
2.
3.
0,5
4.

132 D9H katerpil (ABŞ) yanacağın xüsusi sәrfi neçә q/kvt saatdır?

•

410.
258
110.
210.
310.
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133 Mәmulatın hansı nöqtәsi birlәşir?

•

Heç biri.
A nöqtәsi.
b nöqtәsi
C nöqtәsi.
D nöqtәsi.

134 xәtti asılılığ hansı ölçü vahidi ilә ifadә olur?

•

Rasional.
Cәbri.
natural
Xәtti.
Hәndәsi.

135 inәdir?

•

Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
Mәhsulun keyfiyyәti
keyfiyyәtin qiymәti
Orta әdәdi çәki
Orta hәndәsi çәki

136 Mәmulatın kompleks keyfiyyәt göstәricisinin dәyişmәsi ilә ayrı ayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin
dәyismәsi nәdir?

•

uzatma
keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Hәmahәnglik
daimilik
mәhdudlaşdırılma

137 Pi nәdir?

•

çәki parametri
Mәhsulun keyfiyyәtinin i ci göstәricisi
göstәricinin qiymәti
xüsusi küyfiyyәt
orta hәndәsi çәki

138 Sәpilmә sahәsinin nisbi göstәricisi nә qәdәrdir?

•

1,8.
1,12
1,13,
1,8,
1,4,

139 mv nәdir?

•

orta әdәdi çәki
Orta hәndәsi çәki
xüsusi çәki
keyfiyyәt göstәricisi
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mәhsullun keyfiyyәti

140 baza dәzgahinin imtinasiz işlәdiyi vaxt illik mәhsuldarlığı nә qәdәr olur

•

60,
30,
20
40,
50,

141 model dәzgahinda dәzgahların 2dәyәri neçә min manatdir?

•

600
200
300
400
500

142 baza 4dәzgahinin tәmirә illik dәyәri nә qәdәrdir?

•

5
6
4
7
3

143 müqayisәlik nәdir?

•

dәyisәn parametrlәrә görә
Keyfiyyәtin kompleks qiymәtlәndirilmәsdir
törәmәyә görә
әn kiçik qiymәtә görә
әn böyük qiymәtә görә

144 baza nümunәsinin birinci әsaslı tәmiriәdәk xiddәt müddәti neçә aydır?

•

15.
11
12.
13.
14.

145 5QSL tәmirә görә boş dayanma orta qiymәt:

•

900
500
600
700
800

146 Kpr nәdir?

•

Kompleks xassәlәri
qurğunun 1 saat iş müddәtndә proflaktika vaxtını nәzәrә alan әmsal
Xidmәt muddәti
Bir imtinada orta boşdayanma
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Imtinayadәk müddәt

147 Tt nәdir?

•

avtobusun tapşırıqda olmasının orta sürәti
Avtobusun istismar sürәti
Avtobusun nominal tutumu
Avtobusun qaçışından istifadә
Avtobusun istifadә әmsalı

148 Уi nәdir?

•

avtobusun istismar müddәti
Avtobusun tutumundan istifadә әmsalı
avtobusun qaçışından istifadә әmsalı
avtobusun istifadә әmsalı
avtobusunun tapşırıqda olmasının orta müddәti

149 Qazma uzunluğunun әsәs keyfiyyәt göstәricisi nә hesab olunur?

•
150 Qazma qurğusunun keyfiyyәt göstәricisi hansı düsturla hesablanır?

•
151 Txm nәdir?

•

Komleks xarakteri
Qurğunun 1 saat iş müddәtindә proflaktika vaxtını nәzәrә alan әmsal
xidmәt müddәti
Imtinayadәk müddәt
Bir imtinada orda bosdayanma

152 Tәmsilçilik nәdir?

•

keyfiyyәti qiymәtlәndirәn mәmulatın bütü әsas xaraktestkaları onda tәmsilolunmalıdır
mәmulatın kompleks keyfiyyәti
hәmahәng olmağı
әn kiçik qiymәti ilә mәhdudlaşdırılır
әn böyük qiymәti ilә mәhdudlasdirilmasıdır

153 QSL әzicidә mәhsuldarlıq nә qәdәrdir?
610
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•

650
640
630
620

154 QSL texniki istifadә әmsalı

•

984
0,984
567
0,567
345

155 baza nümunәsinin topdansatış qiymәti

•

3900
3500
3600
3700
3800

156 baza nümunәsinin sәpilmә sәthinin nisbi sahәsi:

•

0.8
0.2
0.3
0.4
0.5

157 model dәzgahinin xidmәt müddәti neçә ildir?

•

16
12
13]
14
15

158 әnәnәvi texniki inkişaf etmiş ölkәlәr hansılardır?

•

heç biri
ABŞ
Yaponiya
Qәrbi Avropa ölkәlәri
ABŞ, Yaponiya, Qәrbi Avropa ölkәlәri

159 Sәnayenin bir çox sahәlәrinin mәhsulları konstruktiv cәhәtdәn neçә hissәlidirlәr?

•

sadәdirlәr
mürәkkәb hissәlidirlәr
çoxhissәlidirlәr
mürәkkәb vә çoxhissәlidirlәr
bir hissәlidirlәr

160 Hüquqi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt obyektin harada müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn
xüsusiyyәtlәrinin cәmi kimi üzә çıxır?
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•

NTMdә
NTCdә
NTSdә
MTSdә
MTCdә

161 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәrә aiddir:

•

ETİnin güclәnmәsi
elmin, texnikanın, istehsalatın, iqtisadiyyatın vә bütün dünya cәmiyyәtlәrinin inkişafında ETİnin rolunun vә
sürәtinin güclәnmәsi
elmin güclәnmәsi
texnikanәn güclәnmәsi
istehsalatın güclәnmәsi

162 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәrә aiddir:

•

heç biri
istehsalatın intensivlәşdirilmәsinә doğru tәlәblәrin çoxalması vә müәssisәnin müvәffәqiyyәtlә yaşanmasında
vacib faktor kimi keyfiyyәtin effektinin artması
xidmәtin yerinә yetirilmәsi
texnikanın güclәnmәsi
istehsalatın güclәnmәsi

163 İqtisadiyyatın vә elmitexniki inkişafın mәqsәdlәri birbiri ilә necә asılı olur?

•

bәzәn әks olur
hәr zaman әks olur
hәmişә üstüstә düşür
bәzәn üstüstә düşür
asılı deyil

164 maksimal şәraitdә polotnosu

•

60
20
30
40
50

165 normal şәraitdә vikoz

•

5
8.9
8
7
6

166 Maksimal şәraitdә ştapel

•

60
10
30
40
50
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167 B0 nәdir?

•

5 kәsiy hissә
üç kәsiy hissә
4 kәsiy hissә
Kәsiy hissә
2 kәsiy hissә

168 normal şәraitdә pambıq parça:

•

9
0
6
7
8

169 normal şәraitdә ştapel

•

8
6.0
11
10
9

170 maksimal şәraitdә pambıq parça:

•

9
0
6
7
8

171 normal şәraitdә polotnosu

•

15
11.9
12
13
14

172 normal şәraitdә ipәk

•

6
3.7
3
4
5

173 maksimal şәraitdә viskoz

•

17
14.0
14
15
16
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174 maksimal şәraitdә kapron

•

5
1.0
2
3
4

175 maksimal şәraitdә ipәk

•

11
6.0
7
8
9

176 normal şәraitdә lavsan

•

4
0.6
1
2
3

177 maksimal şәraitdә lavsan

•

4
0.8
1
2
3

178 normal şәraitdә kapron

•

5
0.7
9
8
6

179 boyagin istiliyi nәylә ölçülür ?

•

Voltmetr
Termometr
Barometr
Aksenometr
Spidometr

180 ГОСТ 381661in tәlәblәrindә nәzәrә alınmşdır:

•

Keciriciliyi
Mәmulatın xassәlәri,su tutumu
Qurulusu
Hiqroskopikliyi,optiki
Istiliyi
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181 Toxuculuq mәmulatlarıın hiqroskopikliyi dedikde:

•

Istilik, hiqroskopkli, keçiricilik, optik
Hiqroskopikliyi
Keçiriciliyi,istilik
Istilik optik
Istilik hiqroskopiklik

182 soyuq rәng deyil:

•

Bәnövşә
sari
Yaşıl
Mavi
Göy

183 Verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul
nümunәlәri hansılardır?

•

orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun texniki göstәricisi
kompleks göstәricisi
doğru cavab yoxdur

184 Mәhsulun tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn tәlәbatların ödәnmәsi üçün onun yararlılığını tәyin
edәn xassәlәrin mәcmuusudur:

•

mәhsulun növü
mәhsulun texniki göstәricisi
baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәti
orta әdәdi göstәrici

185 Mәhsulun keyfiyyәtinin nisbi xarakteristikası olaraq onun texniki tәkmillәşmәsini xarakterizә
edәn göstәricilәrin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricilәri ilә müqaisәsinә әsaslanır?

•

orta hәndәsi bazalaşmış göstәrici
mәhsulun texniki sәviyyәsi
mәhsulun texniki tәkmillәşmәsi
baza nümunәlәri
mәhsulun xassәsi

186 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin optimal qiymәtinә verir?

•

orta әdәd
yüksәk sәmәrә
sabitlik
dәyişәn qiymәt
vahidlik

187 Mәhsulun xassәsi nәdir?

•

orta әdәdi göstәrici
Mәhsulun istehlakı zamanı zamanı özünü büruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
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baza nümunәlәri
kompleks göstәrici
keyfiyyәt göstәricisi

188 Mәhsulun kompleks orta әdәdi, yaxud orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici olub, birbirinә yaxın bir
neçә xassәlәri (parametrlәri) xarakterizә edir:

•

kompleks göstәrici
keyfiyyәtin ümumilәşdirilmiş göstәricisi
baza nümunәlәri
mәhsulun xassәsi
vahid göstәrici

189 Mәhsulun hәr hansı bir xassәsini xarakterizә edәn göstәrici:

•

orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtinin vahid göstәricisi
baza nümunәlәri
mәhsulun xassәsi
kompleks göstәrici

190 Mәhsulun keyfiyyәtinin tәyinedici göstәricisi nәdir?

•

ümumilәşdirilmiş göstәrici
inteqral göstәrici
kompleks göstәrici
orta әdәdi göstәrici
onun vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi haqda qәrar verilir

191 Bu, mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi qiymәtlәrinin digәr göstәricilәri arasında kәmiyyәt
xarakteristikası:

•

buraxıla bilәn meyllәnmәsi
baza qiymәti
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin tarazlaşmış çәki әmsalı
keyfiyyәt indeksi
reqlamentlәşdirilmiş qiymәti

192 Texniki sәviyyәnin әdәdi qiymәti tәyin edilәrkәn nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun texniki vә texnoloji göstәricilәri
mәhsulun sәviyyәsi
mәhsulun göstәricisi

193 Mәhsulun növü nәdir?

•

baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
kompleks göstәricisi
eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin mәcmuudur
orta әdәdi göstәrici

194 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin buraxıla bilәn meyillәnmәsi
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•

orta әdәdi qiymәt
minimal qiymәti
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

195 Keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәti:

•

orta әdәdi qiymәt
reqlamentlәşdirәn qiymәt
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

196 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun texniki tәkminlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrin
qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn vә onların bazalılarla müqayisәsindәn ibarәt olan әmәliyyatlar
mәcmusu necә adlanır?

•

orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
texniki sәviyyәnin qiymәtlәndirilmәsi
sabit qiymәtlәndirilmә
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

197 Baxılan dövrdә buraxılan mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin orta tarazlaşmış nisbi qiymәtinә
bәrabәr olan müxtәlif cins mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisidir:

•

orta әdәdi qiymәt
mәhsulun keyfiyyәt indeksi
nominal qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

198 Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirәn sәnәd necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
tәlimat
standart
metrologiya
әrizә

199 Rәqabәt qabiliyyәtli mәmulatların hamısı eyni texniki sәviyyәdә olurlarmı?

•

doğru cavab yoxdur
xeyir
bәli
doğru
tәmiz

200 Mәmulatlardan emaldan sonra onların düzgün yuyulmaması hansı qüsurun yaradılmasına sәbәb
olur ?

•

Ağardılma qüsuru
Hamar rәnglәmә
Әhәng lәkәsi
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Ütülәnmә qüsuru
Bәrabәr rәnglәnmәyәn

201 Mәmulatlar xarici görünüşünә görә neçә tip qüsura bölünür ?

•

7
2
3
5
6

202 Yayılmış qüsurlara hansı qüsurlar aiddir ?

•

Ütülәnmә
düzgün cavab yoxdur
Nasazlıq
Xәstә vә yetişmәyәn lif
Yanmış hissә

203 Aşağıdakılardan hansı hamar rәnglәnmә qüsurlarına aiddir ?

•

Әriş sapının qırılması
Mәmulatın qeyri – bәrabәr yuyulması
Tam ütülәnmәyәn
Arğac sapının qalınlığı
Parçanın möhkәmliyini azaldan

204 Mәmulatın bütün sәthi boyunca açıq vә tutqun zolağın vә lәkәlәrin olması hansı qüsurlara addir ?

•

Ağardılma
Әhәng lәkәsi
Bәrabәr rәnglәnmәmәsi
Hamar rәnglәnmә
Yanmış hissә

205 Mәmulatlar xarici görünüşünә görә hansı qüsurlara bölünür ?

•

Xammal qüsuru
Yerli vә әhәng lәkәsi
Yerli vә yayılmış
Yayılmış vә kәsik
Әhәng lәkәsi vә xammal qüsuru

206 Yerli qüsurlara aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

Xәstә vә yetişmәyәn lif
düzgün cavab yoxdur
Mәmulatın bütün hissәlәri
Ölü liflәr
Naziklik

207 Mәmulatlar xarici görünüşünә görә hansı qüsurlara bölünür ?

•

Xammal qüsuru
Yerli vә әhәng lәkәsi
düzgün cavab yoxdur
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•

Yayılmış vә kәsik
Әhәng lәkәsi vә xammal qüsuru

208 Yayılmış qüsurlara hansı qüsurlar aiddir ?

•

Ütülәnmә
Әrişә görә zolaqlar, qeyri – bәrabәr rәnglәnmә
Nasazlıq
Xәstә vә yetişmәyәn lif
Yanmış hissә

209 Yerli qüsurlara aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

Xәstә vә yetişmәyәn lif
Parçanın konkret hissәlәri
Mәmulatın bütün hissәlәri
Ölü liflәr
Naziklik

210 Parçanın konkret hissәlәri aşağıdakılardan hansı qüsurlara aiddir ?

•

Xәstә vә yetişmәyәn lif
Yerli qüsurlara
Mәmulatın bütün hissәlәri
Ölü liflәr
Naziklik

211 Parçanın әriş sapının hesabi diametrinin düstürunu tәyin edin?

•

E=a
Eә=dә/a 100
Eә=dә/a
Eә=dә×a
Eә =dә/100

212 Saplar neçә formalı olur?

•

hamsı
komplekslәrә
burulmuş
ipliklәrә
fasonlu

213 Mәmulatın hәcmi hansı hәriflә işarә olunur?

•

Gs
Gm
Ga
Gb
Gv

214 İLmә sapı digәr ilmә sapının üstünü örtәrәk ümumi sahә belә hesablanır?

•

Es=dh+1
Es=dh Li  4dh2/AB ×100
Es=dh Li +4dh2/AB ×100
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Es= dh +4dh2
Es= dh 4dh2

215 B=50/ Pş düsturunda B nәyi bildirir?

•

polatno
ilmә sırasının hündürlüyü
әriş sıxlığ
arğac sıxlığı
Hündürluk ölçüsu

216 Parçanın әriş sapı hansı hәriflә işarә olunur?

•

E
Eә
Eb
Ec
Ed

217 Eyni zamanda tamamlama prosesindәn ayrı ayrı mәhsulların onlara hansı qabiliyyәti azalır?

•

heç biri
hopma
әyrilmә qabiliyyәti
elastiklik
sukeçirmә

218 Parçanın sıxlığı әrişә görә hansı hәriflә işarә olunur?

•

Pi
Pә
Pa
Pc
Pb

219 A=50/Pü düsturunda A  nәyi bildirir?

•

polatno
trikotaj üçün vacib olan ilmә addımı
әriş sıxlığı
arğac sıxlığı
hündürlük

220 Parça vә trikotaj polotnosunun strukturu әsasәn nәdәn aslıdır?

•

sıxlığın növündәn
mәmulatın lifli materiallarla doldurulma ğöstәricilәrdәn.
parça növündәn
trikotaj növündәn
sapın qalınlığından

221 Vs vә Vm nәyi ifadә edir?

•

heç biri
sapa vә mәmulata uyğun hәcim
sapa uyğun hәcim
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mәmulata uyğun hәcim
trikotaj hәcmi

222 Sapa vә mәmulata uyğun çәki hansı hәriflәrlә ifadә olunur?

•

Gn vә Ga
Gs vә Gm
Gs vә Gc
Gs vә Gd
Gm vә G n

223 Parçanın arğac sapının max sıxlığını tәyin edin?

•

Emax=1
Enә = 100/P ә max ×100
Ena = 100/P ә max ×100
Enә= Pә max 100
E na =Pә max 100

224 Sapın hәcmi hansı hәrflә işarә olunur?

•

Vb
Vs
Vd
Vc
Va

225 Gs  nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
Sapın kütlәsi
Arğac sapı
әriş sapı
sapın hәcmi

226 Keyfiyyәt sahәsindә tәtbiq edilәn әsas terminlәr hansı ГОСТla tәnzimlәnirr?

•

1557879
1546779
1546780
154 6879
154806880

227 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi anlayışı başqa nә demәkdir?

•

heç biri
keyfiyyәt göstәricisi
texniki sәviyyәsi
mәhsul sәviyyәsi
mәhsul göstәricisi

228 Texniki sәviyyәnin әdәdi qiymәti tәyin edilәrkәn nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun istismar vә ekoloji göstәricilәri
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•

mәhsulun sәviyyәsi
mәhsulun göstәricisi

229 ГОСТ1546779dan nә üçün istifadә olunur?

•

keyfiyyәtinin azaldilmasında
keyfiyyәtinin idarә edilmәsindә
sürәtin tәnzimlәnmәsindә
keyfiyyәtinin sabitlәşdirilmәsindә
keyfiyyәtinin qorunmasında

230 Mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsindә hansı formalı ГОСТdan istifadә olunur?

•

1557879
1546779
1546780
154 6879
154806880

231 Mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi.әsas anlayışlar,terminlәr vәtәyinlәr hansı ГОСТla
tәnzimlәnirr?

•

1557879
1546779
1546780
154 6879
154806880

232 mәhsulun texniki göstәricisi nәdir?

•

orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә kәmiyyәt xarakteristikasıdır
mәhsulun xassәsi
baza nümunәlәri
keyfiyyәtin texniki göstәricisi

233 Mәhsulun keyfiyyәtini xarakterizә edәn bir vә ya bir neçә kәmiyyәt xarakteristikasıdır:

•

orta әdәdi göstәrici
mәhsulun texniki göstәricisi
mәhsulun xassәsi
baza nümunәlәri
keyfiyyәtin texniki göstәricisi

234 Keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirәn qiymәt nәdir?

•

orta әdәdi qiymәt
nominal qiymәti
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

235 Mәhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü büruzә verәn onun obyektiv
fәrqlәndirici cәhәtidir?

•

orta әdәdi göstәrici
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•

mәhsulun xassәsi
baza nümunәlәri
kompleks göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisi

236 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin nomeklatur seçimindәn, göstәricisinin
qiymәtlәrinin tәyin edilmәsindәn ibarәt olan mәcmusu:

•

orta әdәdi qiymәt
keyfiyyәt sәviyyәsi
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

237 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun texniki tәkminlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn nomeklatur
sekimindәn ibarәt olanәmәliyyatlar mәcmusu necә adlanır?

•

orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
texniki sәviyyәnin qiymәtlәndirilmәsi
sabit qiymәtlәndirilmә
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

238 Mәhsulun keyfiyyәtini tәyin edәn vә hәmin növ mәhsulun inkişafında elmitexniki nailiyyәtlәri
әks etdirәn xassәlәrin mәcmuudur:

•

inteqral göstәricisi
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun texniki sәviyyәsi
mәhsulun texniki tәkmillәşmәsi
kompleks göstәricisi

239 Mәhsulun müyәn edilmiş rәsmi tәlәblәri tәmin etmәsini göstәrәn rәsmi sәnәd necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikat
tәlimat
metrologiya
әrizә

240 Verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul
nümunәlәri hansılardır?

•

orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun texniki göstәricisi
kompleks göstәricisi
baza nümunәlәri

241 Mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisi nәdir?

•

bir neçә xassәsini xarakterizә edәn göstәricidir
baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
orta әdәdi göstәrici
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kompleks göstәricilәrin bәzilәri

242 Mәhsulun keyfiyyәtinin vahid göstәricisi nәdir?

•

orta әdәdi göstәrici
bir xassәsini xarakterizә edәn
baza nümunәlәri
mәhsulun xassәsi
kompleks göstәrici

243 Keyfiyyәt göstәricilәrindәn hәr birinin çәkisini nәzәrә alan ümumi kompleks göstәricisi:

•

heç biri
keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi
hәndәsi göstәrici
inteqral göstәrici
orta hәndәsi göstәrici

244 Bu göstәricinin vasitәsilә mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi barәdә qәrar qәbul edilir:

•

ümumilәşdirilmiş göstәrici
inteqral göstәrici
kompleks göstәrici
orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtinin tәyinedici göstәricisi

245 Mәhsulun keyfiyyәtinin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi zamanı әsas kimi qәbul edilmiş mәhsulun
kәmiyyәt göstәricisinin qiymәtidir:

•

orta әdәdi göstәrici
kompleks göstәrici
nümunәvi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin baza qiymәti
vahid göstәrici

246 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin reqlamentlәşdirilmiş qiymәti necә müәyәn edilir?

•

orta әdәdi qiymәtlә
normativ sәnәdlәrlә
nominal qiymәtlә
kompleks göstәrici ilә
vahid göstәrici ilә

247 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin buraxıla bilәn minimal qiymәti nәdir?

•

orta әdәdi qiymәt
buraxılan meyillәnmә
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

248 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin keyfiyyәt sәviyyәsi nәyә әsaslanır?

•

orta әdәdi qiymәtә
müqayisәyә
sabit qiymәtә
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kompleks göstәriciyә
vahid göstәriciyә

249 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

heç biri
nәzarәtin aparılma qaydaları
standartın aparma qaydası
sınağın aparılma qaydası
seçmәnin aparılma qaydası

250 Tipli sınaqlar istehsalçı tәrәindәn nә zaman yenidәn keçirilmәlidir?

•

heç biri
attestasiya sınaqları
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar
materiallar dәyişdikdә

251 İstismar sınaqları kim tәrәfindәn aparılır?

•

heç biri
komitә
istehlakçının nümayәndәlәri
hüquqşünaslar
tәsisçilәr

252 Mürәkkәb vә bahalı mәmulatlar hansı sınağa aiddir

•

heç biri
tipli sınaqlar
istismar sınaqları
attestasiya sınaqları
müntәzәm sınaqlar

253 Nәzarәtin hansı növlәri mövcuddur?

•

heç biri
dәyişmә
qabaqlama
istismar növü
ucdantutma vә seçmә

254 Mәmulatların istehsalı zamanı cari nәzarәt onların hansı parametrlәrinә görә aparılır?

•

heç bir parametr
hәndәsi parametri
kimyәvi parametri
dәqiqlik parametri
hәndәsi, kimyәvi, dәqiqlik vә digәr parametrlәr

255 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

heç biri
sınaq stendlәrinә qoyulan tәlәblәr
qurğulara qoyulan tәlәblәr
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•

sınaq stendlәrinә vә qurğulara qoyulan tәlәblәr
bir çox tәlәblәr

256 İstehsal tamamlandıqdan sonra hazır mәmulatın göstәricilәrinә hansı nәzarәt tәtbiq edilir?

•

heç bir zaman
etibarlılıq
hәr zaman
sabitlik
tәcrübi

257 Mәmulatın әlamәtlәri hansılardır?

•

parametrik
keyfiyyәt
kәmiyyәt
texniki
keyfiyyәt vә kәmiyyәt

258 Texniki nәzarәt şöbәsinә kim rәhbәrlik edir?

•

hamısı doğrudur
şöbә müdiri
şöbәnin rәisi
müdir vә rәis
nәzarәtçi

259 Mәhsula dövlәt keyfiyyәt nişanı vermәk üçün aparılır:

•

heç biri
istismar sınaqları
attestasiya sınaqları
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar

260 Nәzarәt edilәn partiyalardan olan mәmulatın bir qismi yoxlanmaya mәruz qalır:

•

heç birindә
seçmә nәzarәtdә
ucdantutma nәzarәtdә
seçmә vә ucdantutma nәzarәtdә
etibarlı nәzarәtdә

261 Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin vә komplektliyinin qüvvәdә olan normativtexniki sәnәdlәrin
tәlәblәrinә uyğun gәlәsinә nәzarәt etmәk hansı şöbәsinin vәzifәlәrindәndir?

•

informasiya
texniki nәzarәt
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya

262 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aiddir:

•

heç biri
sexlәrdә, yaxud istehsal sahәlәrindә nәzarәti mәhsula nәzarәt
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•

nәzarәt funksiyasını aparmaq
hazır mәhsulla iş aparmaq
zәmanәt proqramı

263 Keyfiyyәt nişanı buraxılışına icazә hüququ almaq üçün aparılır:

•

heç biri
attestasiya sınaqları
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
istismar sınaqları

264 İstismar sınaqları nәyi yoxlamaq üçün aparılır?

•

heç biri
vaxt etibarlılığı vә uzunömürlülükyü
attestasiya sınaqlarını
tipli sınaqları
müntәzәm sınaqlar

265 Kәmiyyәt nәzarәt şöbәsinә aiddir:

•

heç biri
uzunömürlülük
etibarlılıq
uzunömürlülük vә etibarlılıq
daxili nәzarәt şöbәsi

266 Hazır mәhsulun son texniki qәbulunu vә sınağını aparmaq şöbәsinin vәzifәlәrindәndir?

•

informasiya
texniki nәzarәt
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya

267 Hәr bir yeni mәhsul növü mәnimsәnildikdә keçirilmәlidir:

•

heç biri
istismar sınaqları
tipli sınaqlar
attestasiya sınaqları
müntәzәm sınaqlar

268 Hazırlanma texnologiyası tәrәfindәn keçirilmәlidir?

•

heç biri
tipli sınaqlar
attestasiya sınaqları
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar

269 Hazırlanan mәhsulun attestasiya sınaqları nә üçün aparılır?
heç biri
istismar sınaqları yoxlamaq
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•

müntәzәmliyi artırmaq
göstәricilәri almaq
tipli dәyişmәk

270 Hazırlanmış mәhsulun keyfiyyәtinin standartın tәlәblәrinә uyğunluğunu yoxlamaq üçün aparılır?

•

tipli sınaqlar
tәhviltәslim
müntәzәm sınaqlar
tәhviltәslim vә müntәzәm sınaqlar
istismar sınaqları

271 Aşağıdakılardan hansı sınaq növünә aiddir?

•

tәbii
düzgün cavab yoxdur
variasiya
sertifikat
texniki şәrt

272 Keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә nәzarәt hansı qruplara bölünür?

•

mexaniki
ağ
sarı
texniki
düzgün cavab yoxdur

273 Texniki nәzarәt şöbәsinin başlıca vәzifәsi nәdir?

•

buraxılan sәnәdlәrә baxmaq
müәssisәdә normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn mәhsul buraxılışının qarşısını almaqdan
ibarәtdir
noramativtexniki sәnәdlәrә baxmaq
noramativ sәnәdlәrә baxmaq
texniki sәnәdlәrә baxmaq

274 Aşağıdakılardan hansı sınaq növünә aiddir?

•

heç biri
attestasiya
variasiya
sertifikat
texniki şәrt

275 Hәndәsilik, dәqiqlik, kimyәvi vә digәr parametrlәr hansı nәzarәtә aiddir:

•

heç biri
cari nәzarәt
texniki nәzarәt
tamamlanan nәzarәt
tamamlanmayan әlamәt

276 İnformasiyanın alınma üsuluna görә keyfiyyәt göstәricilәrin әdәdi qiymәtinin tәyini metodlarına
aiddir:
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•

Optimal,әnәnәvi
Ekspert,әnәnәvi,optimal
Qeydiyyat
Hüquqi,optimal
Estetik,әnәnәvi

277 Ölçmә metodu ilә nә tәyin edilir?

•

Mәmulatın forması
Patenthüquq göstәricilәri b)
Uzunömürlülük
Materialın fiziki xassәlәri
Mexaniki xassәlәri

278 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin tәyinindә ekspert metodu nә zaman istifadә
olunur? o vaxt istifadә olunur ki,

•

Ölçmә dövrü
Qeydiyyat dövrü
Hesabat dövrü
Daha da obyektiv metodlarla bu göstәricilәri tәyin etmәk mümkün olmur
Düzgün cavab yoxdur

279 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin hansı metodla tәyini texniki ölçmә
vasitәlәrinin istifadә edilmәsi ilә alınan informasiyalara әsaslanır?

•

Hesabat metodu
Ölçmә metodu
Qeydiyyat metodu
Keyfiyyәt metodu
Әnәnәvi metod

280 Mәmulatın keyfiyyәt göstericilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin Hesabat metodu ilә tәyini nәyә
әsaslanır?

•

Qeydiyyat metoduna
Orqanoleptik metoda
Nәzәri vә emprik asılılıqlardan istifadәyә
Ölçmә metoduna
Keyfiyyәt metoduna

281 Ölçmәlәrin nәticәlәri müvafiq hesabatlar vә çevrilmәlәr aparmaqla hansı şәrtlәrә gәtirilir

•

Temperatura (+50℃)
Normal vә ya standart şәrtlәrә
Temperatura (+80℃)
Atmosfer tәzyiqinә (1,015.〖10〗^5N/m)
Temperatura (40 ℃)

282 İnformasiya mәnbәlәrinә görә göstәricilәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsi.

•

Patent
Orqanoleptik
Hesabi
Әnәnәvi
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Ölçmә

283 [Saxlama müddәti hansı metodla tәyin edilir?

•

Dadma
Eşitmә,
İyibilmә
Qeydiyyat
Hesablanma

284 Orqanoleptik metoda daxildir

•

Titrәmә,şüalanma
Eynilәşdirmә
Eşitmә,iyibilmә,ağrını hissetmә,dadbilmә
Etibarlılıq
Patenthüquq

285 Qeydiyyat metoduyla tәyin edilir

•

Tәcrübә sınaq
Eşitmә,iyibilmә
Ağrını hissetmә
Uzunömürlülük,imtinasızlıq,saxlama müddәti
Hesablanma mәrkәzlәri

286 Mәhsulun erqonomik keyfiyyәt göstәricilәri hansı metoda әsasәn tәyin edilir?

•

Texniki
Orqaoleptik
Fiziki
Mexaniki
Tәtbiqi

287 Orqanoleptik metoda daxildir

•

Titrәmә,şüalanma
Eynilәşdirmә
Ağrını hissetmә
Etibarlılıq
Patenthüquq

288 Aşağıdakılardan hansı yun xammalının qüsurlarından biridir ?

•

Xәstә
Ölü
Nazik
Orta
Yetişmәyәn

289 Çox burulmuş arğac sapları parçada nә yaradır ?

•

Düyün
Düz ilmә
Burulmuş ilmә
Burulmamış ilmә
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Şişmә

290 Pambıq xammalının qüsurları hansı prosesdә çәtinlik törәdir ?

•

Kiplәmә
Rәnglәmә
Qurutma
Saxlama
Tәmizlәmә

291 Ölü liflәr hansı halda parçada ağ lәkәlәr әmәlә gәtirir ?

•

Pis daranma
Yaxşı rәnglәnmәmәsi
Naziklәşmә
Yetişmәmiş liflәr
Zibilli

292 Lәkәlәnmiş vә çirklәnmiş saplar hansı prosesdәn sonra da qalır ?

•

Kiplәmә
Tamamlama
Qurutma
Saxlama
Tәmizlәmә

293 Müxtәlif lif növlәrindәn istehsal olunan bütün parçalar üçün hansı qüsurlar әsasәn eynidir?

•

Tәmzlәmә
Toxunma
Xammal
Sap vә iplik
Tamamlama

294 Toxunmadan yaranan әsas qüsurların neçә tipi var ?

•

7
4
6
3
5

295 Aşağıdakı qüsurlardan hansı açıq naxışlı toxunmada nәzәrә çarpır ?

•

Çirkli yaxud yağlı sap
Әriş sapının qırılması
Arğacın çözülmәsi
Yanmış hissә
Ağardılma

296 Alәtlәrlә istifadә zamanı mәsuliyyәtsizlik nәticәsindә necә qüsurlar әmәlә gәlir ?

•

Arğacın çözülmәsi
Ağ xәtt
Deşik vә kәsiklәr
Naxış pozulması
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Sarı lәkә

297 Tamamlama prosesinin geniş yayılmış neçә tip qüsuru vardır ?

•

3
7
6
4
5

298 Tamamlama prosesinin geniş yayılmış qüsurları aşağıdakılardan hansılardır ?

•

Hamar rәnglәmә, deşik vә kәsik
Ütülәnmә qüsuru, argac çözülmәsi
Yanmış hissәlәr, әhәng lәkәsi
Әhәng lәkәsi, argac çözülmәsi
Bәrabәr rәnglәnmәmәsi, yağlı sap

299 Aşağıdakılardan hansı ütülәnmәnin qüsurlarına aiddir ?

•

Toxunmada naxışın pozulması
Tam ütülәnmәyәn qırışıq hissә
Qeyri – bәrabәr qaynadılma
Tam qaynadılma
Açıq naxışlı toxunma

300 Aşağıdakılardan hansı parçanın möhkәmliyini azaldan qüsurlara aiddir ?

•

Toxunmada naxışın pozulması
Yanmış hissәlәr
Әhәng lәkәsi
Tam ütülәnmәyәn
Açıq naxışlı toxunma

301 Trikotaj üçün vacib olan ilmә addımı (A) hansı düsturla hesablanır?

•

A=0
A=50/Pü
A=50/Pi
A=50/Pd
A=50/Pv

302 İlmә siralarının hündürlüyu hansı düsturla tәyin olunur?

•

B=1
B=50/Pş
B=50/Pd
B=50/Pe
B=50/Pl

303 Ev  nәyi ifadә edir?

•

heç biri
parçanın hәcmi doldurulması
ilmә hәcmi
arğac sapı
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әriş sapı

304 Sap nә qәdәr qalın olsa istehsal olunan mәmulat da bir o qәdәr?

•

yüngul
qalın olur
ağır olur
qalın vә ağır olu
nazik

305 Parçanın arğac sapı hansı hәriflә işarә olunur?

•

E
Ea
Eb
Ec
Ed

306 δs nәyi ifadә edir?

•

heç biri
hәcim kütlәsi
arğac sapı
әriş sapı
sapı kütlәsi

307 Parça vә trikotaj polotnosunun strukturu әsasәn nәdәn aslıdır?

•

sıxlığın növündәn
toxunmanın növündәn
parça növündәn
trikotaj növündәn
sapın qalınlığından

308 Toxuculuq sapları öz strukturuna görә neçә şaxәli olur?

•

şaxәsiz
1 şaxәli
2 şaxәli
çox şaxәli
3 şaxәli

309 Şaqulilik zamanı neçә mm polotnonun eninә vә uzuna düşәn ilmә sıraları ilә tәyin edilir?

•

80mm
50 mm
30 mm
60 mm
70 mm

310 Parçanın әriş sapının max sıxlığını tәyin edin?

•

Emax=1
Enә = 100/P ә max ×100
Ena = 100/P ә max ×100
Enә= Pә max 100
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E na =Pә max 100

311 Tam doldurulmanı 100% qәbul etmәklә parçada mәsamәlәrin faizini tәyin etmәk olar?

•

Ps=Es+Ed+100
Ps=100Es
Ps=Es
Ps=100+Es
Ps=Es +1+Ed

312 Parça vә trikotaj polotnosunun strukturu әsasәn nәdәn aslıdır?

•

sıxlığından
parça tirikotaj polotnosunun istehsalında istifadә olunan sapın qalınlığından vә strukturundan
parça növündәn
trikotaj növündәn
sapın qalınlığından

313 Burulmuş saplardan toxunan mәmulatlar hansı möhkәmliyә malik olur?

•

heç biri
aşağı
yüksәk
sәrt
yumşaq

314 G s vә Gm nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
sapa vә mәmulata uyğun çәki
sapın çәkisi
mәmulatın çәkisi
ümümi çәki

315 Sapın kütlәsi hansı hәriflә işarә olunur?

•

G
Gs
Gv
Gb
Ga

316 Mәmulatın hәcim doldurulması hansı düsturla tәyin olunur?

•

δm=1
Ev=Vs/Vm ×100=Gsδm/δsGm=δm/δs×100
Ev=Vs/Vm
Ev= Gsδm/δsGm
δm/δs

317 Hәcim kütlәsi hansı hәriflә işarә olunur?

•

δr vә δv
δ s vә δm
δ n vә δm
δ a vә δm
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δ a vә δb

318 Eyni sinif vә tәyinatlı mәmulat dedikdә nә başa düşülür?

•

Keyfiyyәt
Eyni növ
Diferensial
Kompleks
Inteqral

319 Mәmulatların texniki sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin diferensial metodu keyfiyyәti
qiymәtlәndirilәn mәhsulun göstәricilәrinin hansı göstәricilәrinә uyğunluğunun müqayisәsidәn
ibarәtdir

•

Keyfiyyәt nümunәsi
Qarışıq nümunә
baza nümunә
Texniki nümunә
Sәnaye nümunәsi

320 . T tipli traktorun texniki xidmәt әmәliyyatının xüsusi әmәk tutumu neçә addımsaatdır?

•

5
0,18
2
3
4

321 Mәmulatın vә analoqun nöqtәlәrini birbirilә birlәşdirdikdә nә alirlar?

•

Heç biri
iki çoxbucaqlı
Üç çoxbucaqlı
Bir çoxbucaqlı
Dörd çoxbucaqlı

322 T tipli traktorun yanacağının xüsusi sәrfi neçә q/kvt saatdır?

•

500
258
200
300
400

323 Göstәricinin aşağı olduğu hansı işarә ilә göstәrilir?

•

=
+
–
<
>

324 D155 A1 komasu (yaponiya) imtinayәdәk işlәmә müddәti neçә saatdır?

•

300
184
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•

180
190
200

325 Araşdırılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişiklәri nәdir?

•

seçilәn obyektin cәm xüsusiyyәti
keyfiyyәtin texniki tәrәfi
cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanması
mühәndis mövqeyi
obyektә münasibәt

326 Fiziki eletromexaniki vә digәr eyni tәyinatlı cisimlәrin aşkarlanması nә adlanır?

•

sosial nöqteyi nәzәr
düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәt dәyişkәnliyi
keyfiyyәt sistemi
texniki tәrәf

327 Keyfiyyәt necә kateqoriyadır?

•

reallığı dәrk edәn
düzgün cavab yoxdur
spesifik
obyektiv
subyektiv

328 Seçilәn obyektin cәm xüsusiyyәtinin hәr hansısa bir etalona görә müqayisәsi nәdir?

•

obyektin cәm xüsusiyyәtinә görә
düzgün cavab yoxdur
texniki qanunauyğunluğa
kәmiyyәtә görә
cәmiyyәtin obyektә münasibәtinә görә

329 Kinin әsas prinsiplәrinin vә metodologiyasının öyrәnilmәsi üzrә aktiv iş hansı orqan tәrәfindәn
aparılır?

•

düzgün variant yoxdur
Standartlaşdırma,Metrolgiya vә Patent üzrә Dövlәt komutәsi tәrәfindәn
İSO beynәlxalq tәşkilatı tәrәfindәn
Nazirlәr Kabineti
Cәnub Şәrqi Asiya ölkәlәri tәrәfindәn

330 Kİnin ayrılmaz hissәsidir:

•

adi
düzgün cavab yoxdur
prinsipial başlanğıc
proses
kompleks

331 Keyfiyyәtin sosial nöqteyi nәzәri nәdәn asılıdır?

•

ayrıayrı xüsusiyyәtlәrin dәrk edilmәsindәn
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•

cәmiyyәtin müzakirә olunan obyektә münasibәtindәn
obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişiklәrindәn
texniki qanunauyğunluqdan
hansısa bir etalona görә müqayisәsindәn

332 Xüsusiyyәtlәrin birlәşmәsi vә mәhsul yaxud xidmәtin xarakteristikası hansı standartlarla
müәyyәnlәşir?

•

sahә
İSO 9000
regional
ГОСТ
dövlәt

333 Kİdә necә tәdbirlәr tәtbiq etmәk vacibdir?

•

inzibati komanda xarakterli
kompleks xarakterli
keyfiyyәt xarakterli
İstehsalın yüksәldilmәsi xarakterli
lokal xarakterli

334 Kİnin әsas prinsiplәrinin vә metodlogiyasının öyrәnilmәsi üzrә aktiv iş nә zaman aparılmışdır?

•

60cı illәrdә
düzgün cavab yoxdur
50ci illәrdә
90ci ilin sonunda
80ci illәrdә

335 TNŞrәislәri hansı vәzifәni yerinә yetirirdilәr?

•

müәssisәyә başçılıq edirdilәr
sistem çәrçivәsindә Kİ üzrә işә başçılıq edirdilәr
KSә nәzarә edirdilәr
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt
bütün problemlәri hәll edirdilәr

336 Hansı şәraitdә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәri yüksәk keyfiyyәt strategiyası qәbul edirlәr?

•

simvollu, rәqabәt
bazar, rәqabәt
milli, bazar
simvollu, bazar
rәqabәt, milli

337 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәlәr hansılardır?

•

inkişaf etmiş ölkәlәrlә әlaqәni güclәndirmәk
şәxsi,istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk
işçilәrinbilik vә bacarığını problemin hәllinә yönәltmәk
problemin hәllinin effektiv idarә olunması

338 Kәmiyyәtә hansı mövqedәn araşdırılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsi kimi
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baxılır?

•

huquqi nöqteyinәzәrdәn
iqtisadi mövqedәn
hüquqi mövqedәn
sosial nöqteyinәzәrdәn
texniki tәrәfdәn

339 Standartlaşdırma,Metrolgiya vә Patent üzrә Dövlәt komutәsi hansı vәzifәni yerinә yetirir?

•

mәhsulu istehlak edirdi
düzgün cavab yoxdur
KS problemlәrini hәll edirdi
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarә edirdi
istehlakçıların tәlәblәrini odәyirdi

340 Hüquqi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt necә üzә cıxır?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişkәnliyi kimi
düzgün cavab yoxdur
subyektlәrin müzakirә olunan obyektlәrә münasibәti kiimi
eyni tәyinatlı cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanması kimi
obyektlәrin cәm xüsusiyyәti kimi

341 Keyfiyyәt mәhsul yaxud xidmәtin xarakteristikası kimi nәdә müәyyәnlәşir?

•

cisimlәrin xüsusiyyәtindә
düzgün cavab yoxdur
NTSdә
keyfiyyәt sistemindә
araşdırılan obyektdә

342 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәr hansılardır?

•

bütün cüvüblar doğrudur
elmin, texnikanın istehsalatın, iqtisadiyyatın bütün dünya cәmiyyәtlәrinin inkişafında ETİnin rolunun vә
sürәtinin güclәnmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakçıların qәbul etmәmәsi
şәxsi istehsalat vә ictimai tәlәbatın daim güclәnmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşdirilmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyanın
әhәmiyyәtinin güclәnmәsi

343 Qiymәtlәndirilәn vә baza keyfiyyәt vә ya iqtisadi göstәricilәri. ici (i=1,2,.....n) qiymәtlәrinin
nisbәti?

•

Heçbiri
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344 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

elastiklik
ehtiyyat hissәlәrinin dәyәri
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn

345 P_iq vә P_ib hansı göstәricilәrdir?

•

Nümunәlәrin xidmәt müddәti
Uyğun olaraq qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin keyfiyyәtlәrinin inteqral göstәricilәri
Ümumi faydalı sәmәrә
Çәkilәn xәrclәr
Nümunәlәrin satınalma xәrclәri

346

•

Hecbiri
Şәhәr qiymәtlәri
Dünya qiymәtlәri
Ölkә qiymәtlәri
Bazar qiymәtlәri

347 Analoji rәqabәt qabiliyyәtlilәr vә onların texniki sәviyyә göstәricilәrinin sәrhәdlәri.

•

AEyni nümunәlәr
A fәrqli nümunәlәr
AMüxtәlif nümunәlәr
Oxşar nümunәlәr
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Hecbir

348 Faydalı sәmәrә vә istehsalın ümumi xәrclәri haqqında kifayәt qәdәr informasiya olarsa onda
rәqabәt qabiliyyetinin sәviyyәsi U_rq hansı düsturla ifadә olunur?

•

349 Rәqabәt qabiliyyәti?

•

Alınan mәhsulun dәyәridir
Texniki mәmulatın bazarda eyni çeşidli digәr mәhsula nisbәtәn qiymәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinә görә
üstünlük әldә etmәk qabiliyyәtidir
Bazar münasibәtidir
Hec biri
Satilan malın dәyәridir

350 Texniki mәmulatın bazarda eyni çeşidli digәr mәhsula nisbәtәn qiymәt vә keyfiyyәt
göstәricilәrinә görә üstünlük әldә etmәk qabiliyyәti nәdir?

•

Alınan mәhsulun dәyәridir
Rәqabәt qabiliyyәti
Bazar münasibәtidir
Hec biri
Satilan malın dәyәridir
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351 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti aşağıdakılardan hansına görә qiymәtlәndirilmәlidir?

•

alınan mәhsula
kommersiya göstәricilәrinә vә bazardakı vәziyyәtinә
temperatura
düzgün cavab yoxdur
satilan mala

352 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi nә zaman mümkündür

•

alınan mәhsula
keyfiyyәtin yüksәldilmәsilә
temperatura artırılmasıyla
düzgün cavab yoxdur
satilan mala

353 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

elastiklik
texnikanın imtinasız istismarı
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn

354 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

elastiklik
tәmirin dәyәri
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn

355 Rәqabәt qabiliyyәtinin sәviyyәsini göstәrәn düsturda Z_(q ) vә Z_b nәdir?

•

Keyfiyyәt göstәricilәri
Uygun olaraq qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin satınalınmasının istismarına çәkilәn xәrclәrdir
Keyfiyyәtin inteqral göstәricilәri
Orta illik ümumi istismar
Faydalı sәmәrәnin nisbәti

356 〖Düsturda verilәn T〗_(xq ) vә T_(xb )nәdir?

•

Ümumi faydalı sәmәrә
Faydalı sәmәrәnin nisbәti
Qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin xidmәt müddәti
Tam istehlak xәrclәri
Orta illik ümumi xәrclәr

357 Rәqabәt qabiliyyәtinin kompleks qiymәtlәndirmә şәrtlәri hansılardır

•

d=1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
J<1 vә d<1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
J>1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
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d>1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
J=1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür

358 Qiymәtlәndirmәdә әsas kriteriya hansılardır?

•

Çәkilәn xәrclәri hesablamaq
Düzgün cavab yoxdur
Sәmәrәli üsulla әldә etmәk
Baza nümunәlәrinin tәlәbini ödәmәk
Sabitlәşdirmә

359 Qiymәtlәndirmәdә әsas kriteriya hansılardır?

•

Çәkilәn xәrclәri hesablamaq
Mәmulatın texniki sәviyyәsinin İSO,BEK standartları,istehlakçının xüsusi tәlәblәri vә başqa tәşkilatların
tәlәblәri
Sәmәrәli üsulla әldә etmәk
Baza nümunәlәrinin tәlәbini ödәmәk
Heçbiri

360 Hiperboladan yuxarıdakı qiymәtlәrin mәhsulun rentabellik xarakterizә edir?

•
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361 İstehsalatda materialların uzunluğunun ölçülmәsi prosesi nә ilә hәyata keçirilir?

•

heç biri
ölçü maşını
ölçü cihazı
ölçü metresi
anbar metresi

362 Nümunә disklәrin arasında elә yerlәşdirilir ki, ona verilәn tәzyiq neçә qq/sm2 bәrabәr olur?

•

50
10
20
30
40

363 Parçanın çәkisi hansı düsturla hesablayırlar?

•
364 Sıxlığın vahidi nәdir?

•

heç biri
teks
ton
kq
q

365 n.A.Arxangelskiyә görә ağardılmış parçalar üçün µ әmsalının qiymәti neçәdir?

•

2
0,9
0,8
1.4
1

366 Trikotaj polotnosunun 1 m2 nin çәkisi hansı düsturla hesablanır?

•
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367 Bobrin toxunmanın 1 m2 kütlәsi nә qәdәrdir?

•
368 Bez parçaların çәkisi nә qәdәrdir?

•
369

•
370

•

Bayka
triko
nazik mahud
qalın mahud.
Drap

371 Xalis ipәk parçaların xәtti sıxlığı nә qәdәrdir?

•

5,669,6
4,671,56.
4,552,56
6,568,6
2,56,6

372 Çit istehsal edilәn mitkalların teksi nә qәdәr olar?

•

13
20,815,4
20,715,2
2015
20,515,5
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373 İpәk parçaların sinif neçә sinifaltına bölünür?

•

17
9
11
13
15

374 Sәnayedә neçә kәtan parçalar istehsal olunur?

•

650
600
700
800
900

375 Pambıq parçalar parça istehsalının neçә % i tәşkil edir?

•

50%
70%
75%
60%
80%

376 Mәişәt parçalarının tәsniflәşdirilmәsi zamanı lifin nәyi nәzәrә alınır?

•

Hamisı
növü
tәrkibi
tәyinatı
xarakteri

377 әriş vә arğac saplarının istehsal olunan parçanın tәrkibindә olan lif qarışığı neçә % dәn çox
olmalıdır?

•

30%
5%
10 %
15 %
20 %

378 Geyimlik pambıq parçaların sinfi neçә sinfaltına bölünür?

•

15
11
6
9
12

379 Satın vә lastin parçaların eni neçә sm olur?

•

80120 sm
) 6080 sm
60100sm
70100sm
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80100 sm

380 Süni ipәk parçaların 1 m2 kütlәsi nәqәdәrdir?

•
381 Mәhsulun texniki sәviyyәsi anlayışı başqa nә demәkdir?

•

heç biri
keyfiyyәt göstәricisi
keyfiyyәt sәviyyәsi
mәhsul sәviyyәsi
mәhsul göstәricisi

382 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi nәdir?

•

orta әdәdi qiymәt
qiymәtlәrin tәyin edilmәsi
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

383 Mәhsulun xassәsi nәdir?

•

orta әdәdi göstәrici
Mәhsulun yaradılması,zamanı özünü büruzә verәn onun obyektiv fәrqlәndirici cәhәtidir
baza nümunәlәri
kompleks göstәrici
keyfiyyәt göstәricisi

384 Mәhsulun hәr hansı bir neçә xassәsini xarakterizә edәn göstәrici:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin kompleks göstәricisi
baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
orta әdәdi göstәrici
kompleks göstәricilәrin bәzilәri

385 Keyfiyyәtin orta әdәdi tarazlaşmış göstәricisi nәdir?

•

heç biri
hәr birinin çәkisini nәzәrә alan
hәndәsi göstәrici
inteqral göstәrici
orta hәndәsi göstәrici

386 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtlәrinin müvafiq baza göstәricisinin
qiymәtlәri ilә müqayisәsinә әsaslanan keyfiyyәtin nisbi xarakteristikası:

•

orta әdәdi qiymәt
keyfiyyәt sәviyyәsi
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•
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

387 Mәhsulun keyfiyyәtinә daxil olan bütün әdәdi (mütlәq, yaxud xüsusi) göstәricilәrin, çәki
parametrlәrinin qarşılıqlı tәsirini nәzәrә alan bir neçә әhәmiyyәtli xassәlәrin kompleks göstәricisi:

•

keyfiyyәt göstәricisi
orta hәndәsi tarazlaşmış göstәrici
kompleks göstәrici
hәndәsi göstәrici
mәhsulun növü

388 Mәhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan sәmәrәnin, onun yaradılmasına, istismarına,
yaxud istehlakına çәkilәn xәrclәrin cәminә olan nisbәtdir:

•

baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәtinin inteqral göstәricisi
orta hәndәsi göstәrici
vahid göstәrici
mәhsulun xassәsi

389 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin qiymәtinin baza göstәricisinin qiymәtinә olan
nisbәti:

•

nominal qiymәti
kompleks göstәrici
orta әdәdi göstәrici
keyfiyyәt göstәricisinin nisbi qiymәti
reqlamentlәşdirilmiş qiymәti

390 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin hansı qiymәti sayәsindә onun yaradılmasında vә istismarında
әn yüksәk sәmәrә әldә edilir?

•

orta әdәdi
optimal
sabit
dәyişәn
vahid

391 Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirәn sәnәd necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikat
standart
metrologiya
әrizә

392 Qiymәtlәndirilәn mәhsulun texniki tәkminlәşmә sәviyyәsini xarakterizә edәn nomeklatur
sekimindәn ibarәt olanәmәliyyatlar mәcmusu necә adlanır?

•

orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
doğru cavab yoxdur
sabit qiymәtlәndirilmә
kompleks göstәrici
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vahid göstәrici

393 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin әn yüksәk vә aşağı reqlamentlәşdirәn qiymәt:

•

orta әdәdi qiymәt
hәdd qiymәti
sabit qiymәt
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

394 Mәhsulun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmә üsullarını vә keyfiyyәt parametrlәrinin әdәdi
qiymәtinin tәyini hansı qanunlara әsaslanır?

•

doğru cavab yoxdur
kvalimetriya
adi
metroloji
kimyәvi

395 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin normativ sәnәdlәri ilә nә müәyәn edilir?

•

orta әdәdi qiymәti
reqlamentlәşdirilmiş qiymәti
nominal qiymәti
kompleks göstәrici
vahid göstәrici

396 Texniki sәviyyәnin әdәdi qiymәti tәyin edilәrkәn nәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

heç biri
keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun tәkminlәşmә dәrәcәsi
mәhsul sәviyyәsi
mәhsul göstәricisi

397 Mәhsulun texniki sәviyyәsi nәdir?

•

orta hәndәsi bazalaşmış göstәrici
mәhsulun keyfiyyәtinin nisbi xarakteristikası vә mәhsulun texniki tәkmillәşmәsi
yüklәnmә qabiliyyәti
baza nümunәlәri
mәhsulun xassәsi

398 Eyni tәyinatlı vә tәtbiq sahәli mәhsul nümunәlәrinin mәcmuudur:

•

baza nümunәlәri
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
kompleks göstәricisi
mәhsulun növü
orta әdәdi göstәrici

399 Verilmiş növ mәhsulun inkişafında qabaqcıl elmitexniki nailiyyәtlәri özündә әks etdirәn mәhsul:
orta әdәdi göstәrici
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi
mәhsulun texniki göstәricisi
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•

kompleks göstәricisi
baza nümunәlәri

400 Orqanoleptik metoda daxildir?

•

Titrәmә,şüalanma
Eynilәşdirmә
Eşitmә
Etibarlılıq
Patenthüquq

401 Ölçmә metodu ilә nә tәyin edilir?

•

Mәmulatın kütlәsi,forması,mühırrikin dovrlәr sayı
Patenthüquq göstәricilәri
Uzunömürlülük
Materialın fiziki xassәlәri
Mexaniki xassәlәri

402 Ölçmә metodu ilә nә tәyin edilir?

•

Mühırrikin dovrlәr sayı
Patenthüquq göstәricilәri
Uzunömürlülük
Materialın fiziki xassәlәri
Mexaniki xassәlәri

403 Müәyyәn hadisәlәr,әşyalar vә xәrclәrә hesablanması yolu ilә alınan informasiyadan istifadәyә
әsaslanır

•

Orqanoleptik metod
Qeydiyyat metodu
Keyfiyyәt metodu
Ekspert metodu
Hesabat metodu

404 Orqanoleptik metoda daxildir?

•

Titrәmә,şüalanma
Eynilәşdirmә
Dadbilmә
Etibarlılıq
Patenthüquq

405 Mәhsulun estetik keyfiyyәt göstәricilәri hansı metoda әsasәn tәyin edilir?

•

Texniki
Orqaoleptik
Fiziki
Mexaniki
Tәtbiqi

406 Keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin tәyininin hansı metodunda informasiyalar әnәnәvi
mәnbәlәrdәn alınır

•

Hesabat metodu
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•

Әnәnәvi metod
Qeydiyyat metodu
Ölçmә metodu
Ekspert metodu

407 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin ölçmә metodu ilә tәyini nәyә әsaslanır?

•

Hesabat metoduna
Alınan informasiyalara
Qeydiyyat metoduna
Keyfiyyәt metoduna
Әnәnәvi metoda

408 Uzunömürlülük hansı metodla tәyin edilir?

•

Tәcrübә sınaq
Eşitmә,
İyibilmә
Qeydiyyat
Hesablanma

409 İnsanın hissetmә orqanları tәrәfindәn qәbul edilәn duyğu vә tәsvilәrin nәticәsindә alınan
informasiyanı istifadәyә әsaslanır.

•

Hesabat metodu
Orqanoleptik metod
Qeydiyyat metodu
Tәcrübә metodu
Keyfiyyәt metodu

410 Ölçmәlәrin nәticәlәri müvafiq hesabatlar vә çevrilmәlәr aparmaqla hansı şәrtlәrә gәtirilir?

•

Temperatura (+50℃)
Normal şәrtlәrә
Temperatura (+80℃)
Atmosfer tәzyiqinә (1,015.〖10〗^5N/m
Temperatura (40 ℃)

411 Sәnaye mәhsulunun keyfiyyәt göstәricilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini metodları neçә qrupa
bölünür?

•

Beş
Bir
Iki
Dörd
Üç

412 İnformasiyanın alınma üsuluna görә keyfiyyәt göstәricilәrin әdәdi qiymәtinin tәyini metodlarına
aiddir.

•

Optimal,әnәnәvi
Ekspert,әnәnәvi,optimal
Ölçmә ,qeydiyyat ,hesabi,orqanoleptik
Hüquqi,optimal
Estetik,әnәnәvi
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413 İnformasiyanın alınma üsuluna görә keyfiyyәt göstәricilәrin әdәdi qiymәtinin tәyini metodlarına
aiddir

•

Optimal,әnәnәvi
Ekspert,әnәnәvi,optimal
Orqanoleptik
Hüquqi,optimal
Estetik,әnәnәvi

414 Ölçmәlәrin nәticәlәri müvafiq hesabatlar vә çevrilmәlәr aparmaqla hansı şәrtlәrә gәtirilir?

•

Temperatura (+50℃)
Standart şәrtlәrә
Temperatura (+80℃)
Atmosfer tәzyiqinә (1,015.〖10〗^5N/m)
Temperatura (40 ℃)

415 Mәhsulun istehsalında kimlәr iştirak edir?

•

bir çox mütәxәssislәr
nazirlik
idarәlәr
tabeçilikdә olanlar
müxtәlif nazirliklәr vә idarә tabeçiliyindәolanlar

416 Keyfiyyәt bir çox şeydә nәyin nüfuzunu müәyyәn edir?

•

heç biri
dövlәt nüfuzu
iqtisadiyyat nüfuzu
hökumәtin nüfuzu
sosial nüfuzu

417 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәrә aiddir:

•

xidmәtin zәiflәmәsi
xidmәtin, buraxılan mәhsulların konstruksiyasının mükәmmәllәşmәsi vә yerinә yetirilәn funksiyaların
әhәmiyyәtinin yüksәlmәsi
xidmәtin yüksәlmәsi
buraxılan mәhsulun yüksәlmәsi
yerinә yetirilәn funksiyanın yerinә yetirilmәsi

418 Kİnin elminәzәri әsası bizim ölkәdә neçәnci illәrdә yer alıb?

•

7080ci illәrdә!
6070ci illәrdә
5060cı illәrdә
7090cı illәrdә
4060cı illәrdә

419 Kİnin ayrılmaz hissәsidir

•

vacib vә prinsipial!
prinsipial başlanğıc
proses
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kompleks
prinsipial

420 Kİnin elminöqteyi nәzәri әsası bizim ölkәdә hansı illәrdә yer almışdır?

•

düzgün cavab yoxdur!
5060cı
6070ci
8090cı
3040cı

421 Hüquqi nöqteyinәzәrdәn keyfiyyәt necә üzә cıxır?

•

NTSdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab verәn xüsusiyyәtlәrin !
subyektlәrin müzakirә olunan obyektlәrә münasibәti kiimi
eyni tәyinatlı cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanması kimi
obyektlәrin cәm xüsusiyyәti kimi
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişkәnliyi kimi

422 İSO 9000 standartlarda kәmiyyәt necә müәyyәnlәşir?

•

xüsusiyyәtlәrin birlәşmәsi vә mәhsul yaxud xidmәtin xarakteristikası@
cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanması kimi
mәhsulun tәsәrrüffat fәaliyyәtinin nәticәsi kimi
istismara uyğunluq kimi
istehlakşıların tәlәblәrinә uyğunluq kimi

423 Keyfiyyәt necә kateqoriyadır?

•

universal,
spesifik
obyektiv
subyektiv
reallığı dәrk edәn

424 Keyfiyyәtin texniki tәrәfi nәdәn asılıdır?

•

araşdırılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişiklәrindәn!
cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanmasından
mühәndis mövqeyindәn
obyektә münasibәtindәn
seçilәn obyektin cәm xüsusiyyәtindәn

425 әnәnәvi inkişaf etmiş ölkәlәr hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur!
Portoqaliya,Koreya
Rusiya,Polşa
Peru,Meksika
Argentina, Mali

426 Seçilәn obyektin cәm xüsusiyyәtinin hәr hansısa bir etalona görә müqayisәsi nәdir?

•

Mühәndis mövqeyi!
texniki qanunauyğunluğa
kәmiyyәtә görә
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cәmiyyәtin obyektә münasibәtinә görә
obyektin cәm xüsusiyyәtinә görә

427 Standartlaşdırma,Metrolgiya vә Patent üzrә Dövlәt komutәsi hansı vәzifәni yerinә yetirir?

•

Kİnin әsas prinsip vә metodologiyası üzrә aktiv iş aparır!
KS problemlәrini hәll edirdi
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarә edirdi
istehlakçıların tәlәblәrini odәyirdi
mәhsulu istehlak edirdi

428 Kİnin inkişaf etdirilmәsindә neçә tam müsbәt qiymәtlәndirmә var?

•

düzgün cavab yoxdur!
6
9
10
20

429 Fiziki eletromexaniki vә digәr eyni tәyinatlı cisimlәrin aşkarlanması nә adlanır?

•

araşdırmalar obyekti!
keyfiyyәt dәyişkәnliyi
keyfiyyәt sistemi
texniki tәrәf
sosial nöqteyi nәzәr

430 Kİnin әsas prinsiplәrinin vә metodlogiyasının öyrәnilmәsi üzrә aktiv iş nә zaman aparılmışdır?

•

70ci illәrin әvvәllәrindә!
50ci illәrdә
90ci ilin sonunda
80ci illәrdә
60cı illәrdә

431 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn neçә sәbәb var?

•

5,
6
4
3
8

432 Keyfiyyәt mәhsul yaxud xidmәtin xarakteristikası kimi nәdә müәyyәnlәşir

•

İSO 9000 seriyalı standartda !
NTSdә
keyfiyyәt sistemindә
araşdırılan obyektdә
cisimlәrin xüsusiyyәtindә

433 Sistemin yaranması vә fәliyyәti zamanı Kİnin insani amili necә nәzәrә alınırdı?

•

demәk olar ki, nәzәrә alınmırdı!
әla
tam nәzәrә alınırıdı
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yaxşı
hamısı düzdür

434 Kİnin inkişaf etdirirlmәsinin 1ci prosesi nә ilә nәticәlәndi?

•

düzgün cavab yoxdur!
mәhsulun keyfiyyәtini obyektiv qiymәtlәndirirdi
Kİ başqa idarәetmә sistemindә zәif әlaqәlәnirdi
yalnız A vә B
hamısı doğrudur

435 әnәnәvi inkişaf etmiş ölkәlәr hansılardır?

•

ABŞ, Yaponiya ,
Portoqaliya,Koreya
Rusiya,Polşa
Peru,Meksika
Argentina, Mali

436 әgәr respublika vә xarici ölkә nümunәlәrin müqayisәsindә istismar xәrclәri haqqında mәlumatlar
kifayәt etmirsә onda rәqabәt qabiliyyәtinin nisbi göstәricilәri indeksini tәyin etmәk tövsiyyә olunur?

•

437 әmtәәnin mühüm rәqabәt qabiliyyәtinin әsasını nә tәkil edir?

•
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•

keyfiyyәt ,
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

438 Qeyrirentabellik vә ya rәqabәtә dözümsüz olur?

•

d>1<
0>d>1
2<d<3
0<d<2
1 < d >0

439 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin әsasları

•

Keyfiyyәt vә mükәmmәllik,
Bazar
Hec biri
Satilan mal
Alınan mәhsul

440 Mәmulat rentabelli ,yәni rәqabәtә dözümlü olur?

•

d>1,
d≥0
d=1
d≤0
d=0

441 Mәhsulun keyfiyyәti ilә rәqabәt qabiliyyәtinin qarşılıqlı münasibәti haqqında belә demәk olar?

•

Keyfiyyәt әsası (bünövrәni) tәşkil edir,texniki iqtisadi özәk rәqabәtә dözmür@
Keyfiyyәti aşağı düşür
Keyfiyyәtin әsasını tәşkil edir
İqtisadi rәqabete dözür
Rәqabәtә dözümlü olur

442 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

texnologiyanın müntәzәmliliyi!
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

443 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti aşağıdakılardan hansına görә qiymәtlәndirilmәlidir?

•

texniki sәviyyәnin göstәricilәrinә !
temperatura
düzgün cavab yoxdur
satilan mala
alınan mәhsula
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444 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

tәmirin etibarlılığı!
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

445 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

xidmәtçi heyyәtin peşәkarlılığı!
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

446 Rәqabәt qabiliyyәtinin sәviyyәsini göstәrәn düsturda Piq vә Pib nәdir?

•

Uygun olaraq qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin keyfiyyәtinin inteqral göstәrıcısidir !
Keyfiyyәtin inteqral göstәricilәri
Orta illik ümumi istismar
Faydalı sәmәrәnin nisbәti
Keyfiyyәt göstәricilәri

447 Mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar onun rәqabәt qabiliyyәti vә tam istehlak dәyәri arasındakı
asılılıqda 1 nәyi ifadә edir?

•

Mәhsulun keyfiyyәtinin (texnikiiqtisadi gostericilәri)!
Tam istehlak qiymәti
Ümumi qiymәt
Orta illik qiymәt
Tam istehlak qiymәti

448 Rәqabәt qabiliyyәtinin kompleks qiymәtlәndirmә şәrtlәri hansılardır

•

Düzgün cavab yoxdur!
J>1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
d>1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
J=1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür
d=1 olduqda mәmulat rәqabәtә dözümsüzdür

449 Mәhsulun rәqabet qabiliyyәti qiymәtlәndirilmәlidir?

•

Ayrıca!
Birgә
Eyni
Qarışıq
Müxtәlif
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450

•

Heçbiri
Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Faydalı sәmәrә vә istehlakçının ümumi xәrclәri haqqında kifayәt qәdәr informasiya olarsa
Sәrf olunan xәrclәrin nisbәti
Müqayisә edilәn nümunәlәrin satınalınması

451 Çәki parametrlәri necә olur?

•

ölçülü vә ölçüsuz,
Bәrabәr
Ölçülü
Ölçüsüz
Qeyri –bәrabәr

452 Ti nәdir?

•

Qurğunun 1 saat iş müddәtindә proflaktika vaxtını nәzәrә alan әmsal
imtinayadәk müddәt.
Bir imtinada orta boşdayanma
Xidmәt müddәti
Kompeks xassәlәri

453 Dәyişәn parametrlәrә hәssaslıq nәdir?

•

kompleks göstәrici özünün әdәdi qiymәtini әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәlidir@
Törәmә ilә tәyin olunur
әn böyük qiymәti ilә mәhdudlaşır
әn kiçik qiymәtlә mәhdudlaşır
dәyişәn parametrlәrә hәssalıqdı

454 Çәki parametrlәri nәcә adlanır?

•

çәki әmsalları!
Qüvvә әmsalları
Güc әmsalları
Tezlik әmsalları
Sürәt әmsalları

455 Keyfiyyәtin ümumilәşmiş göstәricisi necә cür ola bilәr?

•

3,
4
2
7
8

456 Vi nәdir?

•
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Avtobusun istismar sürәti,
Avtobusun nominal tutumu
Avtobusun qaçısından istifadә
Avtobusun istifadә әmsalı
Avtobusun tapşırıqda olmasının orta müddәti

457 Hәmahәnglik nәdir?

•

mәmulatın kompleks keyfiyyәt göstәricisinin dәyişmәsi vә ayrı ayrı keyfiyyәt göstәricilәrinin dәyismәsdir@
Keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Hәmahәng olmağı
әn böyük qiymәti ilә mәhdudlaşdırılmasıdır
әn kiçik qiymәti ilә mәhdudlaşdırılmasır

458 n nәdir?

•

Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin sayıdır@
Mәhsulun sayıdır
Keyfiyyәtin sayıdır
Orta hәndәsi çәkinin sayıdır
Orta әdәdi çәkinin sayıdır

459 model dәzgahı imtinalar üzrә işlәdikdә boşadayanmalar neçә % olur?

•

3,
2
5
4
6

460 baza dәzgahinin xidmәt müddıti neçә ildir?

•

3,
2
1
4
5

461 model dәzgahinin digәr illik istismar xәrclәri nә qәdәrdir?

•

40!
30
20
10
50

462 baza nümunәsinin mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

700!
500
600
100
300

463 baza nümunәsinin istifadә әmsalı:

•
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0,990,
990
890
790
692

464 QSL bir saat müddәtindә istismarın orta qitmәti;

•

0,40,
0.50
0,30
0,20
0,10

465 baza nümunәsinә görә boş dayanmanın orta qiymәti

•

560,
500
400
300
200

466 Вi nәdir?

•

Avtobusun orta müddәti
avtobusun istifadә әmsalı.
Avtobusun qaçışından istifadә әmsalı
Avtobusun tutumundan istifadә әmsalı
Avtobusun nominal tutumu

467 Natural ölçülәrin ölçüsuz qiymәtә keçmәsi nә ilә aparılr?

•

xüsusi çevrilәmә!
Nisbi çevrilәmә
Normal çevrilmә
Ölçüsuz çevrilmә
Diferensial çevrilmә

468 baza dәzgahinda dәzgahların dәyәri neçә min manatdir.

•

50,
40
30
60
70

469 QSL orta bәrpa müddәti neçә saatdır?

•

3,5,
1
2
5
4

470 Hәr bir dövlәtin iqtisadi vәziyyәti onun nәyi ilә bağlıdır?

•
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elmi texniki inkişaf!
elmi inkişaf
texniki inkişaf
iqtisadi inkişaf
sosial inkişaf

471 Keyfiyyәt problemi necә problemdir?

•

çoxşaxәli vә daimi!
birşaxәli vә daimi
çoxşaxәli
birşaxәli
daimi

472 Keyfiyyәt probleminin çoxşaxәliliyi vә mürәkkәbliyi nә ilә әlaqәdardır?

•

bütün cavablar düzdür!
sosialiqtisadi aspektlәr vardır
mühәndistexnoloji (texniki) aspektlәr vardır
ekoloji, beynәlxalq, siyasi aspektlәr vardır
ekoloji aspektlәr vardır

473 Keyfiyyәtin yüksәldilmәsindә xüsusi rol kimlәrә mәxsusdur?

•

iqtisadçımenecer vә mühәndislәrә!
iqtisadçılara
iqtisadçımenecerlәrә
mühәndislәrә
rәhbәrliyә

474 Keyfiyyәtçoxlu xüsusiyyәtlәrә malik olan neçә kateqoriyadır?

•

hәcmli, mürәkkәb, universal!
hәcmli
mürәkkәb
universal
sadә

475 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәblәrә aiddir:

•

nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәrin istehlakşıların qәbul etmәsi
xidmәtin yüksәlmәsi
xidmәtin aşağı salınması
ETİnin güclәnmәsi
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәri istehlakşıların qәbul etmәmәsi@

476 Rәqabәt ancaq xarici bazarda yox, başqa harda realdır?

•

ölkә daxilindә!
ölkәdәn çox uzaqda
heç bir yerdә
müәssisәlәrdә
nazirlikdә

477 Kİdә hansı xarakterli tәdbirlәri tәtbiq etmәk vacibdir?

•
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kompleks!
lokal
inzibati
hamısı
iqtisadi

478 Elmitexniki tәrәqqinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

maddi, әmәk, maliyyә resursların sәrfi ilә yüksәk keyfiyyәtli mәhsulun istehsalını sürәtlәndirmәkdәn
ibarәtdir@
maddi resursların sәrfi
әmәk resurslarının sәrfi
maliyyә resursların sәrf
maddi vә әmәk resursların sәrfi

479 әmtәәnin ,yeni malın satılan mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı göstәricilәrә görә tәyin edilir?

•

Kommersiya.
Texniki
İqtisadi
Sәmәrәli
Hecbiri

480 Mәmulat rentabelli ,yәni rәqabәtә dözümlü olur?

•

Düzgün cavab yoxdur!
d=1
d≤0
d≥0
d=0

481 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

tәmirin dövrüliliyi.
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

482 Qeyrirentabellik vә ya rәqabәtә dözümsüz olur?

•

Düzgün cavab yoxdur!
0>d>1
2<d<3
0<d<2
1<d>0

483 Qiymәtlәndirilәn vә baza nümunәlәrinin satınalma xәrclәrinin nisbәti?
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484 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti necә qiymәtlәndirilmәlidir?

•

ayrı!
birlikdә
düzgün cavab yoxdur
satilan mala
alınan mәhsul

485 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti aşağıdakılardan hansına görә qiymәtlәndirilmәlidir?

•

tәlәblәrә uyğunluğuna!
temperatura
düzgün cavab yoxdur
satilan mala
alınan mәhsula
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486 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

yerinә yetirilәn işә enerji sәrfi!
temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

487 Yeni texniki mәmulatıntım istehlak qiymәti, onun hәyat tisklinin bütün mәrhәlәlәrdәki ümumi
xәrclәri nәyi verir?

•

istehlak xәrclәrini!
xidmәtçi heyyәtin peşәkarlılığı
düzgün cavab yoxdur
dizaynı
elastikliliyi

488 Rәqabәt qabiliyyәtinin sәviyyәsini göstәrәn düsturda W_(q )vә W_b nәdir?

•

Uyğun olaraq qiymәt vә baza nümunәlәrinin xidmәt müddәtlәri әrzindә istismardan әldә edilәn ümumi faydalı
sәmәrә!
İnteqral göstәricilәr
Satın alınmasında göstәrilәn xәrclәr
Tam istehlak qiymәti
Texniki iqtisadi göstәricilәr

489 Mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar onun rәqabәt qabiliyyәti vә tam istehlak dәyәri arasındakı
asılılıqda 2 nәyi ifadә edir?

•

Tam istehlak qiymәti!
Tam istehlak qiymәti
Ümumi qiymәt
Orta illik qiymәt
Mәhsulun keyfiyyәtini

490 Mәmulatın rәqabәt keyfiyyәt sәviyyәsi üzrә qiymәti?

•

Obyektivdir!
Qeyriobyektivdir
Müәyyәn obyektivdir
Qeyrimüәyyәn obyektivdir
Hecbiri

491 Koordinatların aralıq qiymәtlәrini ifadә edirlәr?

•

X_1 vә X_2 !
X_1vә B1
X_2
A_1
A_2

492 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı texnikiiqtisadi göstәricilәrә
әsasәn xarakterizә olunur?

•

istehlakın tam qiymәti!
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•

temperatura
düzgün cavab yoxdur
dizayn
elastiklik

493 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

nәzarәt nәticәlәrinin işlәnmәsi üsulları!
mülahizә meyarları
cihazlar
alәtlәr
heç biri

494 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

nәzrәt nәticәlәrinin protokollarının forması!
cihazlar
alәtlәr
mülahizә meyarları
heç biri

495 Aşağıdakılardan hansı sınaq növünә aiddir?

•

tipli!
variasiya
sertifikat
texniki şәrt
heç biri

496 Hәr bir yeni mәhsul növü üçün tipli sınaqlar nә üçün keçirilmәlidir?

•

düzgün cavab yoxdur!
istismar qaydalarını yoxlamaq
attestasiya
müntәzәm
tәbii

497 Texniki xarakteristikaların qiymәtlәrini tәyin etmәk üçün nә aparılır?

•

attestasiya sınaqları!
tipli sınaqlar
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar
heç biri

498 İstehlakçının istifadәsindә olan mәmulatlar üçün istehlakçının nümayәndәlәri tәrәfindәn aparılır:

•

istismar sınaqları!
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
attestasiya sınaqları
heç biri

499 Mürәkkәb vә bahalı mәmulatlar hansı sınağa aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur!
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tipli sınaqlar
attestasiya sınaqları
müntәzәm sınaqlar
tәbii sınaqlar

500 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir

•

standartlaşdırmaya mәruz qalacaq mәhsulun sınaq növlәri!
hәr bir keyfiyyәtin yerindәolması
keyfiyyәtin qanuna uyğun olması
mәruz qalmayan növlәri
heç biri

501 Aşağıdakılardan hansı sınaq növünә aiddir?

•

tәhviltәslim!
variasiya
sertifikat
texniki şәrt
heç biri

502 Mәhsula dövlәt keyfiyyәt nişanı vermәk üçün aparılır:

•

düzgün cavab yoxdur!
istismar sınaqları
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
tәbii sınaqlar

503 Mәhsulun istehlak xassәlәrini vә keyfiyyәtә nәzarәtin tәlәblәrinә hansı sәnәdlәr daxil edilir?

•

bütün standartlar vә texniki şәrtlәr!
bütün standartlar olan şәrtlәr
texniki şәrtlәr
mәcburi şәrtlәr
texniki vә mәcburi şәrtlәr

504 Etibarlılıq vә uzunömürlülük yoxlanılarkәn, bir qayda olaraq hansı nәzarәtdәn istifadә edilir?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt!
kәmiyyәt
keyfiyyәt
texniki
heç biri

505 Müәssisәdә normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn mәhsul buraxılışının
qarşısını almaq hası şöbәnin vәzifәsidir?

•

texniki nәzarәt!
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya
informasiya

506 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin vәzifәlәrindәn biridir:

•
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müәssisәdәn göndәrilәn mәmulatların komplektliliyinә vә qablaşdırılmasına nәzarәt etmәk@
hazır mәhsulla iş aparmaq
nәzarәt aparmaq
nәzarәt funksiyasını aparmaq
heç biri

507 Texniki nәzarәt şöbәsinin rәisi bilavasitә kimә tabedir?

•

müәssisәnin direktoruna!
şöbә müdirinә
heç kimә
şöbә işçisinә
texniki işçiyә

508 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin vәzifәlәrindәn biridir:

•

buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin vә komplektliyinin qüvvәdә olan normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә
uyğun gәlәsinә nәzarәt etmәk@
komplektliyinin qüvvәsi
sәnәdlәrin tәlәbi
zәmanәtli proqram
heç biri

509 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin vәzifәlәrindәn biridir

•

hazır mәhsulun son texniki qәbulunu vә sınağını aparmaq!
hazır mәhsulla iş aparmaq
zәmanәt proqramı
nәzarәt aparmaq
nәzarәt funksiyasını

510 Cari nәzarәt hansı әlamәtә aiddir?

•

dәqiqlik vә hәndәsilik!
texnikilik
tamamlanan
tamamlanmayan
heç biri

511 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyalarına aiddir:

•

qәbul üçün tәlimat !
nәzarәt funksiyasını aparmaq
hazır mәhsulla iş aparmaq
zәmanәt proqramı
heç biri

512 Keyfiyyәt vә kәmiyyәt hansı әlamәtә aiddir:

•

mәmulatın әlamәti!
keyfiyyәt әlamәti
kәmiyyәt әlamәti
texniki әlamәt
tamamlanan әlamәt

513 Cari nәzarәt hansı әlamәtә aiddir?

•
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düzgün cavab yoxdur!
texnikilik
tamamlanan
tamamlanmayan
heç biri

514 Nәzarәtin neçә növü mövcuddur?

•

5
1
2
3
4

515 Mürәkkәb vә bahalı mәmulatlar hansı sınağa aiddir:

•

istismar sınaqları!
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
attestasiya sınaqları
heç biri

516 Nәzarәt partiyalarında olan bütün mәmulatlar yoxlanılır:

•

ucdantutma nәzarәtdә!
seçmә nәzarәtdә
seçmә vә ucdantutma nәzarәtdә
etibarlı nәzarәtdә
heç biri

517 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

texniki tәlәblәrin hәr bir maddәsi üzrә sınaq üsulları!
texniki tәlәb
sınaqların gec olması
sınaqların tez olması
heç biri

518 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

lazımi dәqiqlik göstәrilmәklә nәzarәt ölçü avadanlıqları!
dәqiqlki göstәrmәk
ölçü avadanlığı
nәzarәt parametrlәri
heç biri

519 Hazırlanan mәhsulun әldә edilmiş göstәricilәrini almaq üçün aparılır:

•

attestasiya sınaqları!
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar
tipli sınaqlar
heç biri

520 Mәmulatların istehsalı zamanı cari nәzarәt onların hansı parametrlәrinә görә aparılır?

•
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düzgün cavab yoxdur!
hәndәsi parametri
kimyәvi parametri
dәqiqlik parametri
heç bir parametr

521 Nә zaman ucdantutma nәzarәt tәtbiq edilmәzdir?

•

mәmulatın uzunömürlülük vә etibarlılıq, dağıdıcı nәzarәti zamanı!
uzunömürlülük zamanı
etibarlılıq zamanı
dağıdıcı nәzarәt zamanı
heç biri

522 Keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә nәzarәt neçә qrupa bölünür?

•

2.
1
3
4
5

523 Mәmulatın neçә әlamәti vardır?

•

2.
1
3
4
5

524 Keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin tәyininin әnәnәvi metodu informasiyalar әnәnәvi
mәnbәlәrdәn alınır vә onları müәssisәlәrin müvafiq struktur bölmәlәrini işçilәri yerinә yetrir.Bu
bölmәlәrә hansılar aiddir?

•

Laboratoriyalar,sınaq stansiyası,poliqonlar,hesablama mәrkәzlәri!
Ölkәlәr
Binalar
Heçbiri
Hamısı

525 Ölçmәlәrin nәticәlәri müvafiq hesabatlar vә çevrilmәlәr aparmaqla normal vә ya standart şәrtlәrә
gәtirilir.

•

Normal temperatur (+20℃), normal atmosfer tәzyiqi(1,013∙〖10〗^(5 )N/m^2) !
Normal temperatur (+80℃)
Normal atmosfer tәzyiqi (1,015.〖10〗^5N/m)
Normal temperatur (40 ℃)
Normal temperatur (+50℃)

526 İnformasiya mәnbәlәrinә görә göstәricilәrin qiymәtlәrinin tәyin edilmәsi.

•

Әnәnәvi,ekspert!
Orqanoleptik
Hesab
Ölçmә
81/107

30.12.2015

Patent

527 İmtinasızlıq hansı metodla tәyin edilir?

•

Qeydiyyat !
Eşitmә,
İyibilmә
Hesablanma
Tәcrübә sınaq

528 Orqanoleptik metoda daxildir

•

İyibilmә!
Eynilәşdirmә
Etibarlılıq
Patenthüquq
Titrәmә,şüalanma

529 Mәmulatın keyfiyyәt göstericilәrinin әdәdi qiymәtlәrinin tәyini nәzәri vә emprik asılılıqlardan
istifadәyә әsaslanır

•

Hesabat metodu!
Orqanoleptik metod
Ölçmә metodu
Keyfiyyәt metodu
Qeydiyyat metodu

530 Qeydiyyat metodu nәdәn istifadәyә әsaslanır?

•

Müәyyәn hadisәlәr,әşyalar vә xәrclәrә hesablanması yolu ilә alınan informasiya!
Keyfiyyәtә
Ekspertә
Hesabata
Orqanoleptikliyә

531 Orqanoleptik metod nәdәn istifadәyә әsaslanır?

•

İnsanın hissetmә orqanları tәrәfindәn qәbul edilәn duyğu vә tәsvilәrin nәticәsindә alınan informasiyanı!
Qeydiyyat metodu
Tәcrübә metodu
Keyfiyyәt metodu
Hesabat metodu

532 Orqaoleptik metodla әsasәn mәhsulun hansı әsas göstәricilәri tәyin edilir?

•

Erqonomik vә estetik keyfiyyәt göstәricilәri!
Fiziki xassәlәri
Mexaniki xassәlәri
Tәtbiqi xassәlәri
Texniki xassәlәri

533 Ölçmә metodu ilә nә tәyin edilir?

•

Mәmulatın kütlәsi!
Patenthüquq göstәricilәri
Uzunömürlülük
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Materialın fiziki xassәlәri
Mexaniki xassәlәri

534 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricilәrinin qiymәtlәrinin tәyinindә o vaxt istifadә olunur ki,digәr daha
da obyektiv metodlarla bu göstәricilәri tәyin etmәk mümkün olmur?

•

Ekspert metodu!
Qeydiyyat metodu
Hesabat metodu
Әnәnәvi metodu
Ölçmә metodu

535 İnformasiyanın alınma üsulunal] görә keyfiyyәt göstәricilәrin әdәdi qiymәtinin tәyini metodlarına
aiddir

•

Ölçmә!
Ekspert,әnәnәvi,optimal
Hüquqi,optimal
Estetik,әnәnәvi
Optimal,әnәnәvi

536 İSO 9000 seriyalı standartda keyfiyyәt nә kimi müәyyәnlәşir?

•

mәhsul yaxud xidmәtin xarakteristikası!
NTSdә
keyfiyyәt sistemindә
araşdırılan obyektdә
cisimlәrin xüsusiyyәtindә

537 Keyfiyyәt hansı nәzәrdәn obyektin NTSdә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә cavab xüsusiyyәtlәrin
cәmi kimi üzә çıxır?

•

hüquqi nöqteyi nәzәrdә!
sosialnöqteyi nәzәrdә
iqtisadi mövqedәn
texniki mövqedәn
düzgün variant yoxdur

538 Hansı şәraitdә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәri yüksәk keyfiyyәt strategiyası qәbul edirlәr?

•

düzgün cavab yoxdur!
milli, bazar
simvollu, bazar
rәqabәt, milli
simvollu, rәqabәt

539 Kİnin inkişaf etdirirlmәsinin 1ci prosesi nә ilә nәticәlәndi?

•

Kinin çox mәhdud sahә tutmasına gәtirib çıxarırdı!
mәhsulun keyfiyyәtini obyektiv qiymәtlәndirirdi
Kİ başqa idarәetmә sistemindә zәif әlaqәlәnirdi
yalnız A vә B
hamısı doğrudur

540 Keyfiyyәti yüksәltmәk vә tәmin etmәk zәruriliyini müәyyәn edәn sәbәlәr hansılardır?

•
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•

düzgün cavab yoxdur!
nisbәtәn aşağı keyfiyyәtli mәhsul istehsal etmәk
işçilәrinbilik vә bacarığını problemin hәllinә yönәltmәk
problemin hәllinin effektiv idarә olunması
inkişaf etmiş ölkәlәrlә әlaqәni güclәndirmәk

541 Sistemin yaranması vә fәliyyәti zamanı Kİnin insani amili necә nәzәrә alınırdı?

•

düzgün cavab yoxdur!
әla
tam nәzәrә alınırıdı
yaxşı
hamısı düzdür

542 Cәmiyyәtin müzakirә olunan obyektә münasibәtindәn nә asılıdır?

•

keyfiyyәtin sosial nöqteyi nәzәri !
obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişiklәri
texniki qanunauyğu
hansısa bir etalona görә müqayisәsi
ayrıayrı xüsusiyyәtlәrin dәrk edilmәsi

543 Kәmiyyәtә hansı mövqedәn araşdırılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsi kimi
baxılır?

•

düzgün cavab yoxdur!
hüquqi mövqedәn
sosial nöqteyinәzәrdәn
texniki tәrәfdәn
huquqi nöqteyinәzәrdәn

544 Keyfiyyәt kateqoriyası nәyi bildirir?

•

insanın obyektiv reallığı dәrk etmәsinin münasib pillәsini !
istehlakçıların tәlәblәrinә uyğunluğu
istismara uyğunluğu
araşdırılan obyektin istehlakı vә onun dәyәrini
cәmiyyәtin müzakirә olunan obyektә münasibәtini

545 İSO 9000 standartlarda kәmiyyәt necә müәyyәnlәşir?

•

düzgün cavab yoxdur!
cisimlәrin xüsusiyyәtlәrinin aşkarlanması kimi
mәhsulun tәsәrrüffat fәaliyyәtinin nәticәsi kimi
istismara uyğunluq kimi
istehlakşıların tәlәblәrinә uyğunluq kimi

546 Kİnin inkişafı ilә ölkәnin qabaqcıl müәssisәlәrindә hansı sistemlәr yaranmağa başladı?

•

düzgün cavab yoxdur!
kompleks sistemlәr
idarәetmә sistemlәri
texniki qurğular
keyfiyyәt sistemlәri
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547 Keyfiyyәt necә kateqoriyadır?

•

mürәkkәb vә universal!
spesifik
obyektiv
subyektiv
reallığı dәrk edәn

548 Keyfiyyәt necә kateqoriyadır?

•

mürәkkәb !
spesifik
obyektiv
subyektiv
reallığı dәrk edәn

549 Mühәndis mövqeyindәn keyfiyyәt nәyә görә araşdırılır?

•

seçilәn obyektin cәm xüsusiyyәtinin hansısa bir etalona görә müqayisәsinә!
texniki qanunauyğunluğa
kәmiyyәtә görә
cәmiyyәtin obyektә münasibәtinә görә
obyektin cәm xüsusiyyәtinә görә

550 İqtisadi mövqedәn kәmiyyәtә necә baxılır

•

araşdırılan obyektin istehlakı vә istehlakın dәyәr nәticәsi kimi!
NTSdә müәyyәn xüsusiyyәtlәrin cәmi kimi
müzakirә olunan obyektә münasibәt kimi
ayriayri subyektlәr kimi
mühüm xüsusiyyәtlәrin bütöv xarakteristikası kimi

551 Araşdırmalar obyekti nәdir?

•

tәhsildә texniki qanuna uyğunluq@
keyfiyyәtin tәlәbatla uyğunlaşması
istehlakçıların tәlәblәrinә uyğunluq
istismara uyğunluq
xidmәtin xarakteristikası

552 Kİnin inkişafı ilә ölkәnin qabaqcıl müәssisәlәrindә hansı sistemlәr yaranmağa başladı?

•

Kİnin avtomat sistemlәri kompleksi@
kompleks sistemlәr
idarәetmә sistemlәri
texniki qurğular
keyfiyyәt sistemlәri

553 Kİnin inkişaf etdirilmәsindә neçә tam müsbәt qiymәtlәndirmә var

•

11!
6
9
10
20
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554 Kinin әsas prinsiplәrinin vә metodologiyasının öyrәnilmәsi üzrә aktiv iş hansı orqan tәrәfindәn
aparılır?

•

düzgün cavab yoxdur!
İSO beynәlxalq tәşkilatı tәrәfindәn
Nazirlәr Kabineti
Cәnub Şәrqi Asiya ölkәlәri tәrәfindәn
düzgün variant yoxdur

555 Kİnin elminöqteyi nәzәri әsası bizim ölkәdә hansı illәrdә yer almışdır?

•

7080ci @
5060cı
6070ci
8090cı
3040cı

556 Kİdә necә tәdbirlәr tәtbiq etmәk vacibdir?

•

düzgün cavab yoxdur!
keyfiyyәt xarakterli
İstehsalın yüksәldilmәsi xarakterli
lokal xarakterli
inzibati komanda xarakterli

557 Sistem çәrçivәsindә Kİnin üzrә kimlәr başçılıq edir?

•

TNŞ rәislәri!
müәssisәlәrin rәhbәrlәri
işçilәr
sahә rәislәri
hamısı doğrudur

558 TNŞrәislәri hansı vәzifәni yerinә yetirirdilәr?

•

düzgün cavab yoxdur@
KSә nәzarә edirdilәr
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt
bütün problemlәri hәll edirdilәr
müәssisәyә başçılıq edirdilәr

559 Eyni növ mәmulat dedikdә hansı növ mәmulat başa düşülür?

•

Eyni sinif vә tәyinatlı@
Diferensial
Kompleks
Inteqral
Keyfiyyәt

560 Sәnaye mәhsulunun texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinә dair metodik
göstәrişlәrә ( RS 5014979) uyğun olaraq eyni növdәn olan mәmulatların keyfiyyәt sәviyyәsini
qiymәtlәndirdikdә hansı metodlar istifadә olunmalıdır?

•

Diferensial, kompleks vә ya qarışıq, inteqral@
Keyfiyyәt
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Kompleks
Inteqral
Diferensia

561 Keyfiyyәtin indekslәşdirilmәsi metodu nә zaman tәtbiq edilir?

•

Müxtәlif növ mәmulatların texniki sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün @
Inteqral üçün
Komplekslilik üçün
Diferensial üçün
Doğru cavab yoxdur

562 T tipli imyinayadәk işlәmә müddәti neçә saatdır?

•

70!
184
176
198
211

563 D9H katerp il (ABŞ) nominal dartqı qüvvәsindә hәrәkәt sürәti neçә m/sdır?

•

0,55,
0,5
0,6
0,7
0,8

564 Analoqun hansı nöqtәsi birlәşir?

•

a nöqtәsi!
B nöqtәsi
C nöqtәsi
D nöqtәsi
Hec biri

565 Göstәricinin yüksәk olduğu hansı işarә ilә göstәrilir?

•

+!

<
>
=

566 Müsbәt işarәsi göstәricinin necә olduğunu göstәrir?

•

yüksәk!
Aşağı
Normal
Hamısı
Heç biri

567 TSnin daha dәqiq vә intensiv qiymәtlәndirilmәsi üçün nә qurulur

•

sikloqram!
Çoxbucaqlı analoq
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Mühәrrik
Hamısı
Heç bir

568 Müәsisәlәrdә hansı sistemin yaradılması aktualdır?

•

keyfiyyәt!
sertifikat
vahid göstәrici
metrologiya
doğru cavab yoxdur

569 Keyfiyyәt sisteminin inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsi tәşkilati layihәlәndirmәsinin hansı
mәrhәlәsidir?

•

tәkmillәşdirmә!
sertifikatlaşdırma
tәtbiq
layihә
layihәqabağı

570 Keyfiyyәt sisteminә qoyulan bütün resurslar nә kimi qәbul edilir?

•

investisiya!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
xәrc
vahid göstәrici

571 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәsinin realizә olunması planının yerinә yetirilmәsi tәşkilati
layihәlәndirmәsinin hansı mәrhәlәsidir?

•

tәtbiq!
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
layihә
layihәqabağı

572 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәsinin realizә olunmasına nәzarәt tәşkilati layihәlәndirmәsinin
hansı mәrhәlәsidir?

•

tәtbiq!
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
layihә
layihәqabağı

573 Keyfiyyәt sisteminin faktiki sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi tәşkilati layihәlәndirmәsinin hansı
mәrhәlәsidir?

•

tәtbiq!
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
layihә
layihәqabağı
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574 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

istehsal funksiyaları!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

575 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

idarәetmә texnolojiyaları!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

576 Müәsisәlәrdә keyfiyyәt sistemin işlәnib hazırlanmasının vә tәtbiqinin әn sәmәrәli yolu:

•

tәşkilati layihәlәndirmәdir!
sertifikatlaşdırmadır
vahid göstәricisidir
metrologiyadir
doğru cavab yoxdur

577 Aşağıdakılardan hası keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi mәrhәlәsi deyil?

•

layihәqabağı
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihә

578 Aşağıdakılardan hası keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi mәrhәlәsidir?

•

vahid göstәrici
sertifikatlaşdırma
tәtbiq
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә

579 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәsinin iradlarının nәzәrә alınması tәşkilati layihәlәndirmәsinin
hansı mәrhәlәsidir?

•

layihәqabağı
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihә

580 Keyfiyyәt sisteminin metodikasının işlәnib hazırlanması tәşkilati layihәlәndirmәnin hansı
mәrhәlәsidir?

•

layihәqabağı
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
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tәtbiq
layihә

581 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi neçә ardıcıl mәrhәlәyә bölünür?

•

14
3
4
6
2

582 Keyfiyyәt sistemi üçün tәlәblәrin tәyin edilmәsi tәşkilati layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsidir?

•

layihәqabağı
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihә

583 Keyfiyyәt sisteminin işçi layihә sәnәdlәrinin hazırlanması tәşkilati layihәlәndirmәnin hansı
mәrhәlәsidir?

•

layihә!
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihәqabağı

584 Aşağıdakılardan hası keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi mәrhәlәsidir?

•

layihәqabağı!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

585 Aşağıdakılardan hası keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi mәrhәlәsidir?

•

layihә@
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

586 Aşağıdakılardan hası keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsi mәrhәlәsidir?

•

tәkmillәşdirmә@
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

587 Keyfiyyәt sisteminin komplektlәşdirilmәsini vә ekspertizası tәşkilati layihәlәndirmәsinin hansı
mәrhәlәsidir?

•

layihә!
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•

sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihәqabağı

588 Keyfiyyәt sisteminin layihәsinin hazırlanması haqda әmrin verilmәsi tәşkilati layihәlәndirmәnin
hansı mәrhәlәsidir?

•
•

layihәlәşdirmә
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihә
layihәqabağı
layihәqabağı!

589 Keyfiyyәt sisteminin yaradılması üzrә koordinasiya qrupunun yaradılması tәşkilati
layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsidir?

•

layihәqabağı!
sertifikatlaşdırma
tәkmillәşdirmә
tәtbiq
layihә

590 Tәşkilati layihәlәndirmә öz başlanğıcını haradan götürür?

•

texniki layihәlәndirmәdәn@
sertifikatlaşdırmadan
vahid göstәricidәn
metrologiyadan
doğru cavab yoxdur

591 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

texniki qrğuların detalları!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

592 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

әmәk proseslәri!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

593 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

metodlar!
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici
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594 Tәşkilati layihәlәndirmәdә nәlәr әhatә olunurir?

•

informasiya1
sertifikatlaşdırma
orta әdәdi qiymәtlәndirilmә
sabit qiymәtlәndirilmә
vahid göstәrici

595 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsinin layihәqabağı mәrhәlәsi neçә mәrhәlәdәn
ibarәtdir?

•

14,
3
6
2
12

596 Keyfiyyәt sisteminin tәşkilati layihәlәndirmәsinin layihә mәrhәlәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

9@
3
6
14
12

597 düsturunda L2 nәyi ifadә edir?

•

uzunluluq!
enlilik
eni vә uzunu
ölçüsunu
heç biri

598 G2= 0,01(Pә Tә+PaTa) µ =10(Pә/Nә +Pa/Na)µ düsturunda Tә Ta vә Nә Na nәyi ifadә edir?

•
•

әriş vә arğac saplarının nömrәsi vә xәtti sıxlığı!
әriş sapının nömrәsi
ağac sapının nömrәsi
әriş sapının sıxlığı
arğac sapının sıxlığı
әriş vә arğac saplarının nömrәsi vә xәtti sıxlığı

599 µ әmsalı N.A. Arxangelskiyә görә pambıq parçalar üçün neçәdir?

•

1,4@
2.04
3.04
1
0.04

600 Trikotaj polotnosunun 1 m2 çәkisi necә hesablanır?

•

1 ilmәnin çәkisi vә 1 m2 sahәdә ilmәlәrin sayı nәzәrә alınmaqla@
2 ilmәnin çәkisi vә 2m2 sahәdә ilmәlәrin sayı nәzәrә alınmaqla
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1 ilmәnin çәkisi vә 2 m2 sahәdә ilmәlәrin sayı nәzәrә alınmaqla
2 ilmәnin çәkisi vә 1 m2 sahәdә ilmәlәrin sayı nәzәrә alınmaqla
heç biri

601 düsturunda Li nәyi ifadә edir?

•

ilmәdә sapın uzunlugun,m!
ilmәdә sapın uzunlugun ,mm
ilmәdә sapın sıxlığın
ilmәdә arğacın uzunluğun
sapın nömrәsi

602 Parçanın tәyini neçә üsulla aparılır?

•

2!
3
4
5
6

603 Parçanın ümumi qısalmasının tәyin etmәklә xәtti, sәthi vә hәcmi qısalma hansı düsturlarla
hesablanır?

•

1,2,3@
2,3,4
4,5
5
yalnız 1,5

604 Parçanın ,trikotaj polotnosunun, yaxud toxunmayan toxuculuğ materialının uzunluğu vә eni nә ilә
ölçülur?

•

anbar metresi@
şkala
ölçü cihası
ölçü metresi
heç biri

605 Aşağıdakılardan hansı vahid mәmulata aiddir?

•

hamsı@
paltoya
domluğu
kostyuma
paltoya vә domluğa

606 Toxuculuq mәmulatlarının hәndәsi xassәsinin vә nisbi kütlәsinin xarakterize eden әsas
göstәricilәr hansıdır?

•

hamsı@
uzunluğu
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eni
qalınlığı
vahid uzunluğu

607 Nisbi çәkinin düsturu hansıdır?

•

608 nәyi ifadә edir?

•

xammal sәrfi@
enerji itkisi
zaman sәrfi
zaman itkisi
heç biri

609 Bez parçaların xәtti sıxlığı nә qәdәrdir?

•

35,725 TEKS@
3525 TEKS
35,825,8 TEKS
4050 TEKS
3550 TEKS

610 Çit istehsal edilәn mitkalların nömrәsi nә qәdәrdir?

•

4865@
5672
4866
5777
7080

611 Pambıq , kәtan liflәrindәn istehsal olunan parçalar neçә sinifә bölünür?

•

3@
2
4
5
6

612 Sәnayedә neçә mindәn çox artikulda parça istehsal olunur?

•

3,5@
4
4,3
5
2
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613 Sәnayedә neçә mindәn çox pambıq parçalar istehsal olunur?

•

1000@
2000
3000
4000
5000

614 Pambıq lifindәn olan parçalar ticarәt tәsnifatına görә neçә mal qrupuna bölünür?

•

18@
21
23
16
6

615 Sәnayedә neçә yun parçalar istehsal olunur?

•

1000 dәn çox@
2000 dәn çox
600 dәn çox
2500 dәn çox
6500 dәn çox

616 Donluqlar,köynәk , geyim vә mebeldekorativ çeşidindәki parçaların eni nә qәdәr olur?

•

60+150@
60+160
70+100
60+200
200+300

617 Lif növünә görә hansı parçalara bölünür?

•

Hamısı@
yun
ipәk
pambıq
kәtan

618 Kәtan parçaların sinfi neçә sinifaltına bölünür?

•

6@
9
11
13
15

619 Satin parçalar neçә növ olur?

•

6
2
)3
4
5
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620 Triko toxunmanın 1 m2 kütlәsi nә qәdәrdir?

•
621 Krepdeşim parçası........

•

әriş toxuması
) polotno toxumasıdı
xalis ipәk
yun toxuması
arğac toxuması

622 Paltoluq parçaların eni nә qәdәrdir?

•

46 50 sm
)100140 sm
120150 sm
100150 sm
200250 sm

623

•

Bayka
triko
)nazik mahud
qalın mahud
Drap

624

•

Bayka
triko
nazik mahud
qalın mahud
Drap.

625

•

Bobrin
triko
nazik mahud
qalın mahud
Drap.

626 Yun parçaların eni adәtәn nә qәdәr olur?

•

100140 sm ,
110 200 sm
500600 sm
112160 sm
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90100 sm

627 Tәtbiq sahәsindәn aslı olaraq toxuculuq mәmulatları hansı növlәrә bölünür?

•

mәişәt, texniki, xüsusi@
mәişәt
texniki
xüsusi
mәişәt vә texnika

628 Sәnayedә neçә ipәk parçadan istehsal olunur?

•

900@
1000
2000
600
800

629 Çit parçaların mümkün dәrәcәdә çәkisi nә qәdәrdir?

•
630 Lifli tәrkibinә görә parçalar neçә qrupa bölünür?

•

3.
2
4
5
6

631 Yun vә ipәk liflәrindәn istehsal olunan parçalar neçә sinifә bölünur?

•

2,
3
4
5
6

632 Kәtan lifindәn olan parçalar neçә mal qrupuna bölünur?

•

16,
18
19
20
22

633 Karda satinin kütlәlәrini nә qәdәrdir?

•
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634 Drap toxunmanın 1 m2 kütlәsi nә qәdәrdir?

•
635 Qalın (cod) mahud toxunmanın 1 m2 kütlәsi nә qәdәrdir?

•
636 Kardo ipliyinin eni nә qәdәrdir?

•

6080 sm@
70100 sm
6090 sm
70120sm
100120 sm

637 Yun parçaların sinifi neçә sinifaltına bölünür?

•

11@
9
6
8
15

638

•

Bayka
)triko
nazik mahud
qalın mahud
Drap

•

Guc
faktiki nәmlik
Lifin çәkisi
Istilik ölçәn
Lifin nomrәsi

639

640 soyuq rәngdir:

•

yasıl@
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•

Sari
Qirmizi
Rozvi
Boz

641 Hazırda mәmulatların hansı sınaq növlәri mövcuddur?

•

tәhviltәslim, dövrü, tipli, attestasiya vә istismar sınaq növlәri@
tәhviltәslim
dövrü
tipli
attestasiya

642 İstehsalçı mәcbur olmaq üçün aparılır:

•

tәhviltәslim vә müntәzәm sınaqlar@
tәhviltәslim sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
istismar sınaqları
tipli sınaqlar

643 Materiallar dәyişdikdә istehsalçı tәrәindәn keçirilmәlidir:

•

tipli sınaqlar@
attestasiya sınaqları
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar
heç biri

644 Hazırlanan mәhsulun әldә edilmiş göstәricilәrini almaq üçün aparılır:

•

düzgün cavab yoxdur@
istismar sınaqları
müntәzәm sınaqlar
tipli sınaqlar
tәbii sınaqlar

645 Attestasiya sınaqları nәyi tәyin etmәk üçün aparılır?

•

texniki xarakteristikaların qiymәtlәrini@
tipli sınaqları
istismar sınaqlarını
müntәzәm sınaqları
heç biri

646 İstismar sınaqları hansı mәmulatlar üşün aparılır?

•

bahalı!
tipli
sadә
adi
heç biri

647 Attestasiya sınaqları nә üçün aparılır?

•

mәhsula dövlәt keyfiyyәt nişanı almaq@
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•

tipli sınaqları tәyini
istismar sınaqlarını tәyini
müntәzәm sınaqları tәyini
heç biri

648 İstehlakçının istifadәsindә olan mәmulatlar üçün istehlakçının nümayәndәlәri tәrәfindәn aparılır:

•

düzgün cavab yoxdur@
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
attestasiya sınaqları
tәbii sınaqlar

649 Vaxt etibarlılığı vә uzunömürlülük hansı sınaq növünә aiddir?

•

istismar sınaqları@
attestasiya sınaqları
tipli sınaqlar
müntәzәm sınaqlar
heç biri

650 Hәr bir yeni mәhsul növü üçün tipli sınaqlar nә üçün keçirilmәlidir?

•

mәnimsәnilmәk,
istismar qaydalarını yoxlamaq
attestasiya
müntәzәm
heç biri

651 Keyfiyyәt әlamәtlәrinә görә nәzarәt hansı qruplara bölünür?

•

yararlı vә qüsurlu ,
yararlı
qüsurlu
texniki
mexaniki

652 Nәzarәtin neçә növü mövcuddur?

•

düzgün cavab yoxdur,
1
3
4
5

653 Müәssisәdә normativtexniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn mәhsul buraxılışının
qarşısını almaq hası şöbәnin vәzifәsidir?

•

düzgün cavab yoxdur,
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya
informasiya

654 Texniki nәzarәt şöbәsinin rәisi bilavasitә kimә tabedir?

•
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•

düzgün cavab yoxdur,
şöbә müdirinә
heç kimә
şöbә işçisinә
texniki işçiyә

655 Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin vә komplektliyinin qüvvәdә olan normativtexniki sәnәdlәrin
tәlәblәrinә uyğun gәlәsinә nәzarәt etmәk hansı şöbәsinin vәzifәlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur,
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya
informasiya

656 Nәzarәt şöbәsinә kim rәhbәrlik dir?

•

rәis,
elmi
әnәnәvi
funksional
heç biri

657 Nәzarәt partiyalarında olan bütün mәmulatlar yoxlanılır:

•

düzgün cavab yoxdur!
seçmә nәzarәtdә
seçmә nәzarәtdә
etibarlı nәzarәtdә
tәmiz nәzarәtdә

658 Nә zaman ucdantutma nәzarәt tәtbiq edilmәzdir?

•

düzgün cavab yoxdur!
uzunömürlülük zamanı
etibarlılıq zamanı
dağıdıcı nәzarәt zamanı
heç bir zaman

659 Hazır mәhsulun son texniki qәbulunu vә sınağını aparmaq şöbәsinin vәzifәlәrindәndir?

•

düzgün cavab yoxdur!
kadırlar
әmәyin tәşkili
innovasiya
informasiya

660 Aşağıdakılardan biri texniki nәzarәt şöbәsinin vәzifәlәrindәn biridir:

•

müәssisәnin, hәmçinin sexlәrin hazır mәhsulunun son texniki qәbulunu hәyata keçirir!
nәzarәt funksiyasını aparmaq
hazır mәhsulla iş aparmaq
zәmanәt proqramı
heç biri
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661 Mәmulatın әlamәti hansıdır ?

•

keyfiyyәt @
düzgün cavab yoxdur
daimi
texniki
tamamlanan

662 Etibarlılıq göstәricilәrinә nәzarәti nә zaman aparmaq olar?

•

istehsal tamamlandıqdan sonra hazır mәmulatlarda!
hәr zaman
tamamlanma yarı olanda
tamamlanmanın әvvәlindә
heç bir zaman

663 Mәmulatın neçә әlamәti vardır?

•

düzgün cavab yoxdur@
1
3
4
5

664 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

cihaz vә alәtlәr,
cihazlar
alәtlәr
protokolların forması
heç biri

665 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

sınaqların müntәzәmliyi ,
sınaqların real olması
sınaqların tez olması
sınaqların gec olması
heç biri

666 Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtә nәzarәt tәlәbidir?

•

düzgün cavab yoxdur!
sınaqların real olması
sınaqların tez olması
sınaqların gec olması
tәbii

667 Aşağıdakılardan hansı sınaq növünә aiddir?

•

dövrü,
variasiya
sertifikat
texniki şәrt
heç biri
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668 Kompleks vә burulmuş saplar necә naxışlara malikdir?

•

yüksәk dәrәcәdә hamar sәthli daha dәqiq görünәn!
әyri
düz
şaxәli
şaxәsiz

669 B=50/Pş düsturunda Pş nәyi bildirir?

•

şaquliliy,
әyriliyi
arğac sıxlığı
hündürlük ölçüsu
polotno

670 Parça vә trikotaj polotnosunun strukturu әsasәn nәdәn aslıdır?

•

sıxlığından,
parçanın növündәn
trikotajın növündәn
lifin növündәn
sapın növündәn

671 Aparat әyiriciliyinin yumuşaq ipliyindәn istehsal olunmuş parçalar necә olur?

•

yumuşaq, yaxşı istilik mühasizәsi?
yumuşaq
yaxşı istilik mühafizәsi
sәrt
heç biri

672 Parçanın sıxlığı arğaca görә hansı hәriflә işarә olunur?

•

Pa!
Pә
Pc
Pb
Pi

673 A=50/Pü düsturunda Pü nәyi bildirir?

•

Üfüqә görә ilmә sütunlarının sayı@
әriş sıxlığı
arğac sıxlığı
hündürluk
polotno

674 Es hәddi (%) aşağıdakı düsturla tәyin edilir?

•

Es= Eә+ Ea+0,01Ea Eә@
Es=Eә+ Ea
Es=Eә+0.01 E a
Es=0.01 Ea Eә
Es=Eә+1
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675 Parçanın hәcmi doldurulması hansı hәrflә işarә olunur?

•

Ev,
Eb
Es
Ed
E

676 Vs  nәyi ifadә edir?

•

sapın hәcmi,
arğac sapı
әriş sapı
hәcim doldurulması
Heç biri

677 Hәcim kütlәsi hansı hәriflә işarә olunur?

•

δs,
δa
δb
δc
δ

678 δ s vә δm  nәyi ifadә edir?

•

hәcim kütlәsi,
ilmә hәcmi
arğac sapı
әriş sapı
ümumi hәcim

679 Gm  nәyi ifadә edir?

•

Mәmulatın hәcmi,
hәcim kütlәsi
arğac sapı
әriş sapı
heç biri

680 Sapa vә mәmulata uyğun hәcim nә ilә işarә olunur?

•

Vs vә Vm,
Vs vә Vc
Vm vә Vn
Vm vә Vc
Vd vә Va

681 Parçanın arğac sapının hesabi diametrinin düstürunu tәyin edin?

•

Ea=da/a 100\
Ea=da/a
Ea=da×a
Ea=da/100
E=a
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682 Çәki parametrinin tәyin edilmәsinin neçә metodu mövcuddur?

•

4@
5
6
2
3

683 baza dәzgahı imtinalar üzrә işlәdkdә boşadayanmalar neçә% olur?

•

6/
8
5
2
4

684 model dәzgahinin tәmirә illik xәrclәri nә qәdәrdir?

•

3!
2
1
5
4

685 baza dәzgahinin illik istsimar xәrclәri nә qәdәrdi?

•

70
45
54
40]
30

686 kompleks keyfiyyәt göstәricisi neçә tәlәbә cavab verir

•

5,
1
2
3
4

687 Normallaşdırılmaq nәdir?

•

Kompleks göstәricinin әdәdi qiymәti ,
Törәmә ilә tәyin olunur
Ölçü şkalasına görә
әn kiçik qiymәtinә görә
әn böyük qiymәtinә görә

688 T0 nәdir?

•

bir ortada orta boş dayama,
Xidmәt muddәti
Qurğunun 1 saat iş müddәtindә proflaktika vaxtını nәzәrә alan әmsal
Imtinayadәk müddәt kompleks xassәlәri
Kompleks xassәlәri
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689 Avtobusun әsas keyfiyyәt göstәricisi nәylә xarakterizә olunur?

•

W.
T
K
T0
Tİ

690 rn nәdir?

•

Avtobusun nominal tutumu,
Avtobusun tapşırıqda olmasının orta müddәti
Avtobusun tutumundan istifadә әmsalı
Avtobusun qaçışından istifadә әmsalı
Avtobusun istifadә әmsalı

691 mo nәdir?

•

Orta әdәdi çәkidir,
Göstәricinin qiymәti
Mәhsulun keyfiyyәti
Orta hәndәsi çәkidir
Göstәricinin qiymәtidir

692 baza dәzgahinin illik boşdayanmaya görә faydalı sәmәrәsi necә tәyin olunur?

•

W=20(10,06)=18,8 min detal,
W=30(10,006)=18,8min detal
W=(10,006)
W=50(10,008)
W=40(10,007)

693 QSL birinci әsaslı tәmirәdәk xidmәt müddәti neçә aydır?

•

10,5,
10
11
12
15

694 QSL sәpilmә sәthinnin nisbi sahәsi:

•

0,9,
0,5
0,4
0,3
0,2

695 hansı keyfiyyәt göstәricisindәn istifadә olunur?

•

Orta әdәdi
orta әdәdi orta hәndәsi,
Cәbri hәndәsi
Cәbri
Orta hәndәsi
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696 model dәzgahının imtinasız işlәdiyi vaxt illik mәhsuldarlıği nә qәdәr olur?

•

20,
30
10
40
50

697 baza nümunәsinin orta müddәti neçә saatdır?

•

1
2
3
5
4,

698 QSL topdan satış qiymәti:

•

3400
3500
3000
3200,
3600

699 baza nümunәsinin istismar müddәti;

•

0,45,
0,10
0,20
0,30
0,40
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