1003y_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1003Y Erqonomika vә iş tәhlükәsizliyi
1 Effektiv әmәyin ilk faktoru nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar ;
Әmәyә tәlabat
Xәrclәr
Motiv
Nәticә vә mәmmunluq

2 Erqonomika müәyyәnlәşdirmişdir ki, әmәk vasitәlәri vә şәraiti, hәr şeydәn әvvәl hansı baxımdan
qiymәtlәndirilmәlidir?

•

texnika ilә onu idarә edәn insan arasındakı uyğunluq baxımından;
insanın xüsusiyyәtlәri baxımından
insanın fiziki imkanları baxımından;
psixoloji fәaliyyәt baxımından;
texnoloji baxımdan;

3 Erqonomika fәnninin predmetini nә tәşkil edir?

•

hec biri;
"insan  fәaliyyәtin texniki (informasiya) mühiti – fәaliyyәtin predmeti  әtraf mühit" tәşkil edir;
әmәliyyatların monotonluğunu, intellektual gәrginliyi, iş şәraitini, biokimyәvi vә fizioloji amillәri
öyrәnәnmәk tәşkil edir;
operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsi tәşkil edir;
iş haqqında qanunları öyrәnmәk tәşkil edir;

4 Erqonomika müәyyәnlәşdirmişdir ki, әmәk vasitәlәri vә şәraiti, hәr şeydәn әvvәl hansı baxımdan
qiymәtlәndirilmәlidir?

•

texnika ilә onu idarә edәn insan arasındakı uyğunluq baxımından;
insanın xüsusiyyәtlәri baxımından
insanın fiziki imkanları baxımından;
psixoloji fәaliyyәt baxımından;
texnoloji baxımdan;

5 Erqonomikanın tarixi istinadlarına Azәrbaycanda nә vadar etmişdir ?

•

Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә
İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;
Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

6 Erqonomika hansı elmlә daha yaxın әlaqәlidir?

•

Әmәyin sosioloqiyası;
Mühәndis psixolojı;
Fizioloqiya.
Psixoloqiya;
Gigiyena;

7 Әmәk özü özlüyündә hansı sistemә malikdir ?

•

Fәrdi
Yuxarıda sadalananlar
Şәxsi
Xüsusi
Spesifik

8 Erqonomikanın mәqsәdidir.

•

heç biri deyil;
yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr üçüdür;
işin sәmәrәliliyinin, tәhlükәsizliyinin vә rahatlığın tәmin edilmәsidir;
bir şәxs tәrәfindәn işin yerinә yetirilmәsinin asanlaşdırılması vә әmәk alәtinin yaradılmasıdır;
alәtlәrin yorğunluğun azaldılması vә insan sağlamlığının qorunması üçün yaradılmış iş şәraitidir;

9 Erqonomik Tәdqiqatlar Cәmiyyәti harda tәşkil olunub?

•

Rusiyada;
Böyük Britaniyada:
Almaniyada ;
Fransada;
İsveçdә;

10 Almaniyada Erqonomika fәnni necә adlanır?

•

Riyazi modellәşdirmә:
Antropotexnika;
İnsan amillәrinin tәdqiqi;
Erqologiya;
Mühәndis psixologiyası;

11 Hansılar erqonomika ilә bağlıdır?

•

heç biri ilә;
yuxarıda qeyd olunanların hamısı ilә;
psixologiya, fiziologiya, gigiyena, pedaqoqika;
İnsanı öyrәnәn bütün elmlәr, texniki elmlәr, sosiologiya
gibernetika, fizika, riyaziyyat, biologiya, iqtisad elmlәr

12 İnsanın erqonomik xassәsinә tәsir göstәrir

•

hec biri;
onun görmә qabiliyyәti, toxunma, iybilmә, sәs duyğusu, qavrayışı, hissi hәrәkәti, yaddaşı, tәfәkkürü,
diqqәti;
insanın yaşı, ixtisasi, cinsi, yaddaşı, tәfәkkürü, diqqәti;
insanın ixtisasi; toxunma, iybilmә, sәs duyğusu;
yaddaşı, tәfәkkürü, diqqәti, yaşı, ixtisasi, cinsi;

13 Erqonomika hansı elmlә daha yaxın әlaqәlidir?

•

Әmәyin sosioloqiyası;
Mühәndis psixologiyası;
Fizioloqiya.
Psixoloqiya;
Gigiyena;

14 Erqonomikanın tarixi istinadlarına Azәrbaycanda nә vadar etmişdir ?

•

Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi; Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә
İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;
Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

15 İlk dәfә olaraq Erqonomik cәmiyyәtin hansı xarici dövlәtdә vә nә vaxt tәşkil edilmişdir. Xarici
dövlәtlәrin hansında ilk dәfә olaraq harada vә nә vaxt birinci erqonomik cәmiyyәt tәşkil edilmişdir ?

•

1959  cu il İtaliya;
1949 – cu il İngiltәrә;
1940 – cı il Almaniya;
1930 – cu il Fransa;
1955 – ci il İspaniya;

16 Xarici dövlәtlәrin hansında ilk dәfә olaraq vaxt birinci erqonomik cәmiyyәt tәşkil edilmişdir ?

•

1959  cu il İtaliya;
1949 – cu il İngiltәrә;
1940 – cı il Almaniya;
1930 – cu il Fransa;
1955 – ci il İspaniya;

17 Erqonomika nәyi öyrәdir ?

•

Praktiki fәaliyyәtin alәtlәri.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti vә erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt
növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri
Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,
“İnsan – maşın – mühit” sistemi;

18 Erqonomika hansı elmlәrlә әlaqәdardır?

•

Mühәndis psixolojı, psixoloqiya, Әmәyin sosioloqiyası
Fiziologiya, qiqiyena.
Әmәyin sosioloqiyası
Mühәndis psixolojı, psixoloqiya.
Riyaziyyatla.

19 Erqonomika fәnnindә әsasәn hansı mәqamlar öyrәnilir ?

•

Praktiki fәaliyyәtin alәtlәri.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti, Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt
növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti
Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt
kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti.
“İnsan – maşın – mühit” sistemi;

20 Әmәk alәtlәrinә nәlәr aid edilir ?

•

Әmәk şәraiti;
Yuxarıda sadalananlar

Müxtәlif әşyalar
Әmәk alәtlәri
İş yeri

21 Aşağıdakılardan hansı erqonomika adlanır?

•

operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsini;
insan maşın istehsalat mühiti sistemi
heç biri;
fiziologiya vә peşә sağlamlığı;
hәr üçü;

22 "Erqonomika" aşağıdakılardan hansını öyrәnәn elmdir?

•

heç biridir;
insan fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin tәmin edәn bir elmdir;
әmәliyyatların monotonluğunu, intellektual gәrginliyi, iş şәraitini, biokimyәvi vә fizioloji amillәri
öyrәnәn bir elmdir;
alәtlәrin vә şәraitin optimallaşdırılması mәqsәdi ilә, onun mәhsuldarlığının vә keyfiyyәtinin
yüksәldilmәsi üçün iş prosesini öyrәnәn bir elmdir;
hәr üçüdür;

23 Erqonomik sistem nәyi әhatә edir?

•

hec birini;
insanın texnologiyaya tәsirini;
insan әtraf mühitlә әlaqәsini
mühәndis psixalogiyasını;
idarәetmә, nәzarәt, proqramlaşdırma, xidmәt etmәni;

24 ABŞda Erqonomika fәnni necә adlanır?

•

Riyazi modellәşdirmә:
Erqologiya;
Antropotexnika;
İnsan amillәrinin tәdqiqi
Mühәndis psixologiyası;

25 Erqonomika termini nә vaxt qәbul edilib?

•

1849cu ildә:
1948ci ildә;
1959cu ildә;
1949cu ildә;
1848ci ildә;

26 Erqonomikanun başlıca vәzifәsi nәyi tәdqiq etmәkdir.?

•

yeni fәaliyyәt növlәrinin proektlәşdirilmәsi problemini tәdqiq etmәkdir;
alәtlәrin vә şәraitin optimallaşdırılmasını tәdqiq etmәkdir;
operator vә maşın arasında funksiyaların bölüşdürülmәsini tәdqiq etmәkdir;
insan, maşın vә istehsalat mühiti arasındakı qarşılıqlı әlaqәni tәdqiq etmәkdir;
heç biri deyil;

27 Erqonomika nә demәkdir?

•

•

iş haqqında qanun demәkdir;
insan maşın sistemi demәkdir;
heç biri deyil
fiziologiya demәkdir;
әmәk haqqında qanun demәkdir;

28 Erqonomika hansı elmlәrlә әlaqәdardır?

•

Mühәndis psixolojı, psixoloqiya, Әmәyin sosioloqiyası
Fiziologiya, qiqiyena.
Әmәyin sosioloqiyası
Mühәndis psixolojı, psixoloqiya.
Riyaziyyatla.

29 Xarici dövlәtlәrin hansında ilk dәfә olaraq vaxt birinci erqonomik cәmiyyәt tәşkil edilmişdir ?

•

1959  cu il İtaliya;
1955 – ci il İspaniya;
1930 – cu il Fransa;
1940 – cı il Almaniya;
1949 – cu il İngiltәrә;

30 Erqonomika fәnnindә әsasәn hansı mәqamlar öyrәnilir ?

•

Praktiki fәaliyyәtin alәtlәri.
Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt
kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti, Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt
növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,insanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә funksional vәziyyәti
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti
“İnsan – maşın – mühit” sistemi;

31 İlk dәfә olaraq Erqonomik cәmiyyәtin hansı xarici dövlәtdә vә nә vaxt tәşkil edilmişdir. Xarici
dövlәtlәrin hansında ilk dәfә olaraq harada vә nә vaxt birinci erqonomik cәmiyyәt tәşkil edilmişdir ?

•

1955 – ci il İspaniya;
1930 – cu il Fransa;
1940 – cı il Almaniya;
1949 – cu il İngiltәrә;
1959  cu il İtaliya;

32 Erqonomika nәyi öyrәdir ?

•

Praktiki fәaliyyәtin alәtlәri.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti.
“ İnsan – maşın  әtraf mühit sistemindә insanın fәaliyyәti vә erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt
növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri
Erqonomik sistemin spesifik tәrkibi, fәaliyyәt növündә keyfiyyәtә dolayısı ilә tәsiri,
“İnsan – maşın – mühit” sistemi;

33 Erqonomikanın ali mәqsәdlәrini say etibarı ilә neçә nәzәri mәsәlәlәrlә tәyin etmәk olar ?

•

7.0
5.0
4.0
2.0

3.0

34 İnsanmaşın sistemi nәyi әhatә edәn bir sistemdir?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsini;
maddi әşyaların hazırlanması, idarәetmә, informasiyanın emalı proseslәrindә texniki qurğular ilә insan
operatorun vә ya operator qrupunun qarşılıqlı tәsirini;
insanoperatorun vә ya operator qrupunun qarşılıqlı tәsirini;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılmasını;
işin planlaşdırılması, ofis mәkanının quraşdırılması, әmәyin gigiyenasını;

35 Mikroerqonomika nә ilә mәşğul olur?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi ilә mәşğul olur;
insan – maşın sisteminin tәdqiqi ilә mәşğul olur;
“insan – kollektiv”, “kollektivtәşkilat”, “kollektivmaşın”, “insan şәbәkә” sistemlәrinin öyrәnilmәsi ilә
mәşğul olur;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri ilә mәşğul olur;
layihәnin işlәnibhazırlanması vә idarәetmә ilә mәşğul olur;

36 Tәşkilati erqonomika nәyi öyrәnir?

•

layihәnin işlәnibhazırlanması, inkişafı, әmәkdaşlıq, müştәrәk iş vә idarәetmәni;
tәşkilati strukturu vә idarәetmә proseslәrini özündә әks etdirәn sosialtexniki sistemlәrin
optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә bağlı olur, insan vә sistemin digәr elementlәri
arasındakı qarşılıqlı әlaqәni;
fiziki әmәyә münasibәt göstәrәn insanın anatomik, antropometrik, fizioloji vә biomexanika xüsusiyyәtlәri
ilә bağlı mәsәlәlәri öyrәnir;

37 Erqonomika üzrә britaniyalı mütәxәssis Brayan Şeyklә görә “istehlak mallarının erqonomikası”
hansı illәri әhatә edir?

•

1990cı illәri;
1970 ci ildә;
1960ci illlәri;
1950ci illәri;
1980ci illәri;

38 Beynәlxalq Erqonomika Assosiasiyası (BEA) necәnci ildә tәsis edilib?

•

1967ci ildә;
1961ci ildә;
1955ci ildә;
1951ci ildә;
1960ci ildә;

39 Tәşkilati erqonomika nәyi öyrәnir?

•

layihәnin işlәnibhazırlanması, inkişafı, әmәkdaşlıq, müştәrәk iş vә idarәetmәni;
tәşkilati strukturu vә idarәetmә proseslәrini özündә әks etdirәn sosialtexniki sistemlәrin
optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә bağlı olur, insan vә sistemin digәr elementlәri
arasındakı qarşılıqlı әlaqәni;

fiziki әmәyә münasibәt göstәrәn insanın anatomik, antropometrik, fizioloji vә biomexanika xüsusiyyәtlәri
ilә bağlı mәsәlәlәri öyrәnir;

40 Erqonomikanın ali mәqsәdlәrini say etibarı ilә neçә nәzәri mәsәlәlәrlә tәyin etmәk olar ?

•

4.0
7.0
3.0
5.0
2.0

41 Erqonomika üzrә britaniyalı mütәxәssis Brayan Şeyklә görә “Sәnaye Erqonomikası” hansı illәri
әhatә edir?

•

1990cı illәri;
1960ci illlәri;
1970 ci ildә;
1950ci illәri;
1980ci illәri;

42 Fiziki mühitin erqonomikası nәyi öyrәnir?

•

insankompüterin qarşılıqlı tәsirini, sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsini;
fiziki әmәyә münasibәt göstәrәn insanın anatomik, antropometrik, fizioloji vә biomexanika xüsusiyyәtlәri
ilә bağlı mәsәlәlәri öyrәnir;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә bağlı olur, insan vә sistemin digәr elementlәri
arasındakı qarşılıqlı әlaqәni;
layihәnin işlәnibhazırlanması, inkişafı, әmәkdaşlıq, müştәrәk iş vә idarәetmәni;

43 İdraki erqonomika nәyi öyrәnir?

•

insankompüterin qarşılıqlı tәsirini, sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsini;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә bağlı olur, insan vә sistemin digәr elementlәri
arasındakı qarşılıqlı әlaqәni;
fiziki әmәyә münasibәt göstәrәn insanın anatomik, antropometrik, fizioloji vә biomexanika xüsusiyyәtlәri
ilә bağlı mәsәlәlәri öyrәnir;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri;
layihәnin işlәnibhazırlanması, inkişafı, әmәkdaşlıq, müştәrәk iş vә idarәetmәni;

44 Midierqonomika nә ilә mәşğul olur?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi ilә mәşğul olur
“insan – kollektiv”, “kollektivtәşkilat”, “kollektivmaşın”, “insan şәbәkә” sistemlәrinin öyrәnilmәsi ilә
mәşğul olur;
sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri ilә mәşğul olur;
insan – maşın sisteminin tәdqiqi ilә mәşğul olur;
"insanlar  Cәmiyyәt", "tәşkilat  tәşkilatların sistemi" kimi bir çox ümumi sistemlәri tәdqiq edir;

45 .“Kollektivmaşın”, insanşәbәkә”, “kollektivtәşkilat”, “insanişçi qrup kollektivekipaj tәşkilat”
sistemlәrinin tәdqiqi erqonomikanın hansı sahәsinә aiddir?

•

hәr üçünә;
midierqonomikaya;
makroerqonomikaya;
mikroerqonomikaya;
hec birinә;

46 Makroerqonomika nә ilә mәşğul olur?

•

sosialtexniki sistemlәrin optimallaşdırılması ilә bağlı mәsәlәlәri ilә mәşğul olur;
sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi ilә mәşğul olur;
“insan – kollektiv”, “kollektivtәşkilat”, “kollektivmaşın”, “insan şәbәkә” sistemlәrinin öyrәnilmәsi ilә
mәşğul olur;
"insanlar  Cәmiyyәt", "tәşkilat  tәşkilatların sistemi" kimi bir çox ümumi sistemlәri tәdqiq edir;
insan – maşın sisteminin tәdqiqi ilә mәşğul olur;

47 Tәşkilatların dizaynı, işin planlaşdırılması, ofis mәkanının quraşdırılması, әmәyin gigiyenası,
şәbәkә interfeysi proqram layihәsi erqonomikanın hansı sahәsinә aiddir?

•

hәr üçünә;
midierqonomikaya;
makroerqonomikaya;
mikroerqonomikaya;
hec birinә;

48 Erqonomikanın müxtәlif anlaşmalarının hazırda hansı mövcuddur?

•

Fәlsәfi.
Mәntiqli.
Tәrkib – spesifik.
Formal – tәşkilatı.
Tәrkibli s.n. 1 vә 2 .

49 Erqonomikanın başlıca mәqsәdi nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar;
İnsanın hәyat tәrzinin yaşılaşdırılması;
İTMS – dә әrzaq istehsalının azalması;
İTMSnin effektliliyinin artırılması;
Xәrclәrin artırılması;

50 Erqonomikada başlıca mәqsәd nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar;
İnsanın hәyat tәrzinin yaşılaşdırılması;
İTMS – dә әrzaq istehsalının azalması;
İTMSnin effektliliyinin artırılması;
Xәrclәrin artırılması;

51 Erqonomikada әsas vә birinci mәqsәd nәdir ?

•

Münasibәtlәri qurmaq
Effektliliyi artırmaq
Mәhsuldarlığı artırmaq.
Psixolojı sәrfiyyatı tapmaq
Keyfiyyәti müәyyәnlәşdirmәk.

52 Erqonomika tapşırığını nә tәşkil edir?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı.
Texniki alәtlәrin istismarı.
Texniki alәtlәrin tәşkili.
Erqonomikanın özәlliyin E.Ö. formalaşdırılması.

İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı.

53 Elm kimi erqonomika fәnnini nә tәşkil edir?

•

İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә sağlamlığı.
Profesional hazırlıq , onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq üçün tәdbirlәr sistemi
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli şәkildә qarşılıqlı tәsiri, Profesional hazırlıq , onun
yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq üçün tәdbirlәr sistemi
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli şәkildә qarşılıqlı әlaqәsi
Erqonomik özәlliyi. E. Ö.

54 Azәrbaycan Erqonomikasında tarixi istinadlara nә vadar etmişdir ?

•

Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә
İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;
Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

55 “Erqonomika”termini nә mәna daşıyır ?

•

Әmәk fәaliyyәti.
Әmәk qanunu
Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.
Әmәklә bağlı münasibәtlәri
Әmәk qanunu, Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm

56 “Erqonomika”tәrcümәdә nә mәna daşıyır ?

•

Әmәk fәaliyyәti.
Әmәk qanunu
Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.
Әmәk.
Әmәk qanunu vә Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.

57 İş yerlәrini vә istehsal problemlәrini qarşılıqlı sәviyyәdә araşdırır:

•

hәr üçü
midierqonomika;;
mikroerqonomika;
makroerqonomika;
hec biri;

58 ."İnsanmaşıninsan", "insanmaşınproses", "insanproqram tәminatıәmәliyyat sistemi", "insan
maşın" sistemlәri erqonomikanın hansı sahәsinә aiddir?

•

hәr üçünә;
mikroerqonomikaya;
makroerqonomikaya;
midierqonomikaya;
hec birinә;

59 XX әsrin sonlarından erqonomikada necә әsas istiqamәt fәrqlәndirilir?

•

2.0
5.0

•

3.0
4.0
6.0

60 Erqonomika üzrә britaniyalı mütәxәssis Brayan Şeyklә görә “idraki vә tәşkilati erqonomika” hansı
illәri әhatә edir?

•

1980ci illәri;
1990cı illәri;
1960ci illlәri;
1950ci illәri;
1970 ci ildә;

61 Erqonomika üzrә britaniyalı mütәxәssis Brayan Şeyklә görә ““insankompüter” interfeysi vә
erqonomika proqram” hansı illәri әhatә edir?

•

1990cı illәri;
1980ci illәri;
1960ci illlәri;
1950ci illәri;
1970 ci ildә;

62 Kecmiş SSRİdә, o cümlәdәn Azәrbaycanda erqonomikanın ikinci dirçәlişi neçәnci illәrә tәsadüf
edir?

•

1980cı illәrin әvvәllәrindә;
1960cı illәrin әvvәllәrindә;
1950cı illәrin әvvәllәrindә;
1940cı illәrin әvvәllәrindә;
1970cı illәrin әvvәllәrindә;

63 Müasir erqonomikanın banisi kim hesab oluniur?

•

N.A.Bernşteyn;
V.B. Yastşembovskiy;
V.M.Bexterev;
İ.M Seçenov;
N.M.Dobrotvorskiy;

64 Erqonomikanın başlıca mәqsәdi nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar;
İnsanın hәyat tәrzinin yaşılaşdırılması;
İTMS – dә әrzaq istehsalının azalması;
İTMSnin effektliliyinin artırılması;
Xәrclәrin artırılması;

65 Erqonomikada başlıca mәqsәd nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar;
İnsanın hәyat tәrzinin yaşılaşdırılması;
İTMS – dә әrzaq istehsalının azalması;
İTMSnin effektliliyinin artırılması;
Xәrclәrin artırılması;

66 Erqonomika tapşırığını nә tәşkil edir?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı.
Texniki alәtlәrin istismarı.
Texniki alәtlәrin tәşkili.
Erqonomikanın özәlliyin E.Ö. formalaşdırılması.
İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı.

67 Elm kimi erqonomika fәnnini nә tәşkil edir?

•

İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә sağlamlığı.
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli şәkildә qarşılıqlı әlaqәsi
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli şәkildә qarşılıqlı tәsiri, Profesional hazırlıq , onun
yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq üçün tәdbirlәr sistemi
Profesional hazırlıq , onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq üçün tәdbirlәr sistemi
Erqonomik özәlliyi. E. Ö.

68 Erqonomikanın müxtәlif anlaşmalarının hazırda hansı mövcuddur?

•

Fәlsәfi.
Mәntiqli.
Tәrkib – spesifik.
Formal – tәşkilatı.
Tәrkibli s.n. 1 vә 2 .

69 Azәrbaycan Erqonomikasında tarixi istinadlara nә vadar etmişdir ?

•

Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә
İnsanın psixolojı әmәk fәaliyyәti;
Әmәk qanunlarının psixolojı analizi;
Psixi proseslәrin tәşkilindә nәzәri biliklәrә yönәlmә

70 “Erqonomika”tәrcümәdә nә mәna daşıyır ?

•

Әmәk fәaliyyәti.
Әmәk qanunu
Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.
Әmәk.
Әmәk qanunu vә Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.

71 “Erqonomika”termini nә mәna daşıyır ?

•

Әmәk fәaliyyәti.
Әmәk qanunu
Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm.
Әmәklә bağlı münasibәtlәri
Әmәk qanunu, Әmәk haqda elm, qanuna uyğunluqla әsaslanmış tәbiәt haqda elm

72 Әmәyin fiziologiyası nәyi öyrәdir ?

•

Әmәk vә onun dinamikası, münasibәt vә komponentlәri,kadrların yerlәşdirilmәsi, kadrların nizamlanması
vә sairә xüsusi sosial sistem kimi ;
İnsan orqanizminin әmәk vә әmәkqabiliyyәtli, enerji, әsәb vә psixoloji itkisi;
Әmәyin predmetindә material,enerqetik vә infomasiyon araşdırmalar ;
Әmәyin canlı,vacib vә әlavә komponentlәri, qiymәt, sәrfiyyat, gәlir, vә sairә ;

İnsan şәxsiyyәtinin vacib vә profisional özәlliyi, psixi prosesi vә funksionallığı, operativ konseptual
modeli ;

73 Vahid özәlliyin hansı ğöstәricilәri ölçülmә üsulu ilә müәyyәnlәşdirilir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Havanın temperaturu.
Әmәliyyat fәaliyyәtinin ayrıca aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.
İş yerinin ölçüsü.
Bütövlükdә alqoritm fәaliyyәtinin aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.

74 İş prosesindә insanoperatorun orqanizminin funksiyalarının psixofizioloji tәşkilinin öyrәnilmәsinә
imkan verir

•

göstәrilәnlәrin hamısı:
psixofizioloji vә şәxsi metodları;
riyazi metodlar;
mühәndispsixoloji metodlar;
modellәşdirmә metodları;

75 Erqonomikada monoqrafik metod nәyә xidmәt edir ?

•

Tәhlükәsiz komponentlәrin yerlәşdirilmәsinә.
Tәhlükәsiz hәrәkәt vә ya rahat vәziyyәtә nail olmağa xidmәt edir.
İstehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin,bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
Hәr bir istehsalat vә hәr bir sahәlәrin vәziyyәtinin detallıqla öyrәnilmәsi.
İstehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin tәyininә xidmәt edir

76 Erqonomik metodlarin dördüncü qrupu necә adlanır?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi
insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
tәşkilati metodlar;

77 Erqonomik metodlarin üçüncü qrupu necә adlanır?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;
tәşkilati metodlar;

78 Erqonomik tәlәblәr hansılardır ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Tәlәblәrin insan faktoru hesabına istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik özәlliyә yox, erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Bu tәlәblәrin insan faktorunun hesablanmasına istiqamәtlәndirilmәsi,er5qonomik sistem vә erqonomik
özәllik komponentlәr kimi özünü biruzә verir vә insan sağlamliğını qoruyur.

79 Sistemli tәşkiletmә aşağıdakı ehtimallardan hansına cavab vermәmәlidir?

•

Sistem mәqsәdә istiqamәtlәnib. Ümumilikdә, insanla qarşılıqlı tәsirdә olan sistemlәr mәqsәdә
istiqamәtlәnir, çünki insanın incәsәnәt yaradıcılığı әsasında yaranır.
hәrәkәtlәrin sәmәrәliliyi, skeletәzәlә sisteminin işi nöqteyinәzәrindәn insanın hәrәkәtinin aktivliyi;
Ölçmә, qiymәtlәndirmә, әks әlaqә sistemin tәşkilinin tәrkib hissәsidir. Әgәr, mәqsәd müәyyәn
edilmişdirsә, xüsusilә dә miqdarca müәyyәn edilә bilirsә, onda bu mәqsәdә nail olmaq üçün iş
xarakteristikasının etalonu müәyyәn olunur.
Ayrıayrı elementlәrin çıxış effekti ümumi sistemin çıxış effektindә birlәşir.;
elmi mәqsәd işәgötürәnlәrinfәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir vә sistemin düzgün işlәyibişlәmәdiyini
mühakimә etmәyә imkan verir;

80 Sistemli tәşkiletmә aşağıdakı ehtimallara cavab vermәlidir:

•

Sistemin hәr bir elementi ümumi mәqsәdә qulluq etmәlidir.;
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısına.
Sistemin hәr bir elementi bütün digәr elementlәrә tәsir göstәrir
Sistem ierarxiya prinsipi әssında qurulub, yәni daha aşağı sistem daha yuxarı sistemin daxilindә qurulur,
sistemin çıxış effekti yuxarı sistemi ilә qәbul olunur vә prosesә çevrilir;
elmi mәqsәd işәgötürәnlәrinfәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir vә sistemin düzgün işlәyibişlәmәdiyini
mühakimә etmәyә imkan verir;

81 Elmi mәlumatların әldә edilmәsinin tәşkilati metodlarıdır?

•

layihә vә tәdqiqata sistemli vә fәal yanaşmanı tәmin edәn erqonomikanın metodoloji vasitәlәri
әmәk hәrәkәtlәrin sәmәrәliliyi, skeletәzәlә sisteminin işi nöqteyinәzәrindәn insanın hәrәkәtinin
aktivliyi;
sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;

82 Erqonomik metodlarin ikinci qrupu necә adlanır?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;
tәşkilati metodlar;

83 Erqonomik tәlәblәr hansılardır ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Tәlәblәrin insan faktoru hesabına istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik özәlliyә yox, erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Bu tәlәblәrin insan faktorunun hesablanmasına istiqamәtlәndirilmәsi,er5qonomik sistem vә erqonomik
özәllik komponentlәr kimi özünü biruzә verir vә insan sağlamliğını qoruyur.

84 Vahid özәlliyin hansı ğöstәricilәri ölçülmә üsulu ilә müәyyәnlәşdirilir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Havanın temperaturu.
Әmәliyyat fәaliyyәtinin ayrıca aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.
İş yerinin ölçüsü.
Bütövlükdә alqoritm fәaliyyәtinin aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.

85 Müxtәlif anlaşmalarının Erqonomikada hansı mövcuddur?

•

Fәlsәfi.
Mәntiqli.
Tәrkib – spesifik.
Formal – tәşkilatı.
Formal – tәşkilatı, Tәrkib – spesifik.

86 İnsanın әmәk prosesindә fәaliyyәti hansı ğöstәricilәrlә әhatә olunur ?

•

Psixofiziolojı;
Yuxarıda sadalananların hamısı;
Gigiyenik;
Antropometri;
Fiziolojı;

87 İnsan – Maşın – Mühit sistemindә problemlәrin hәlli erqanomikada neçә istiqamәtdә özündә
birlәşdirir ?

•

7.0
2.0
3;
5;
1;

88 Hansı elmlәrlә Erqonomikanın bağliliğı var?

•

1 – 3 s.n. tәrkibli.
Mühәndis psixolojı, psixoloqiya.
Әmәyin sosioloqiyası.
Fizioloğiya, gigiyena.
Riyaziyyatla.

89 Hansı elmlәr erqonomikaya daha yaxındır ?

•

Әmәyin sosioloqiyası;
Psixoloqiya;
Fizioloqiya.
Mühәndis psixolojı;
Gigiyena;

90 Erqonomikanın strukturunu nә formalaşdırır ?

•

Tәhlükәsizlik.
Mәram
Komford.
Mәqsәd
İnsan – Operator.

91 Erqonomikada topoqrafik metod nәyә xidmәt edir?

•

maşınların layihәlәndirilmәsinә xidmәt edir
İTMS  tәyininә xidmәt edir
İnsanoperator fәaliyyәtinә xidmәt edir
istehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
2 vә 3 s.n. ardıcıllığı ilә

92 Erqonomikada monoqrafik metod nәyә xidmәt edir?

•

tәhlükәsiz hәrәkәt vә ya rahat vәziyyәtә nail olmağa xidmәt edir
istehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
istehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
hәr bir istehsalat vә hәr bir sahәlәrin vәziyyәtinin detallıqla öyrәnilmәsi
tәhlükәsiz komponentlәrin yerlәşdirilmәsinә

93 Erqonomikada monoqrafik metod nәyә xidmәt edir ?

•

Tәhlükәsiz komponentlәrin yerlәşdirilmәsinә.
Hәr bir istehsalat vә hәr bir sahәlәrin vәziyyәtinin detallıqla öyrәnilmәsi.
İstehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin,bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
Tәhlükәsiz hәrәkәt vә ya rahat vәziyyәtә nail olmağa xidmәt edir.
İstehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin tәyininә xidmәt edir

94 Erqonomikada qruplu metod nәyә xidmәt edir?

•

istehsalat sahәlәrindә sistematik baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin yerlәrinin tәyininә
xidmәt edir
maşınların layihәlәndirilmәsinә xidmәt edir
tәhlükәsiz hәrәkәt vә ya rahat vәziyyәtә nail olmağa xidmәt edir
tәhlükәsiz komponentlәrin yerlәşdirilmәsinә
sistemli şәkildә hәr bir bәdbәxt hadisәlәrin baş vermә sәbәblәrinin: cinsi, yaşa, zәdәlәnmәnin iş stajı,
zәdәnin xarakteri, tәsir faktoru vә ayrılmış hәr bir detallığın öyrәnilmәsi

95 Erqonomikada sturukturu nә formalaşdırır ?

•

Tәhlükәsizlik.
Konfort.
Mәqsәd.
İnsan – operator.
Mәqam.

96 Erqonomika tapşırığı nәdir?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı.
İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı.
Erqonomikanın özәlliyin E.Ö. formalaşdırılması.
Texniki alәtlәrin tәşkili.
Texniki alәtlәrin istismarı.

97 Erqonomika fәnnini bir elm kimi nәyi tәşkil edir?

•

Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli qanunauyğunluğunun tәsiri, Profesional hazırlıq ,
onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq prosesi
Profesional hazırlıq , onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq prosesindә
İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә sağlamlığı.
Erqonomik özәlliyi. E. Ö.
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli qanunauyğunluğunun tәsirinin

98 Erqonomik olaraq iş yeri necә xarakterizә edilir?

•

1 vә 2 s.n. ardıcıllıqları

•

ayrıca, ya da kollektiv
dözümlü
etibarlı
iş yerinin әhatәsi vә ya sahәsinә diqqәt yetirilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi

99 Әmәyin gigiyenası nәyi öyrәdir?

•

İnsan fәaliyyәtinә tәsirin ayrı – ayrı faktor qrupları.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk nfәaliyyәtinin mühitә tәsiri ,keyfiyyәt
tәlәblәrinin әmәk fәaliyyәti zәminindә olması.
İnsanın әmәk prosesindә psixi durumunun biruzә vermәsi vә qanunauyğunluğu formalaşdırılması.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı, prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә
fәaliyyәt zamanı sağlamlıq mühütün yaxşılaşdırılması.
Erqonomik özәlliyin istifadәsi zamanı son nailiyyәtlәrin әldә olunmasında, mәlum olan bütün kompleks
tәşkilatların iştirakı.

100 Әmәyin fizioloqiyası nәyi öyrәdir?

•

İnsan orqanizminә tәsirinin imkanı nökteyi nәzәrdәn insanın әmәk fәaliyyәti vә mühütә tәsiri.
Әmәk fәaliyyәti zamanı prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә insan orqanizminin funksionallığının
sağlamlıq fәaliyyәtinә vә yaxşılaşdırmaya sәbәb olması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.
Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәcәk son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә bütün onların kompleks
tәşkili.
Әmәk prosesindә insanın psixolojı fәaliyyәtinin qabardılması vә formalaşmanın qanunauyğunluğu.

101 Әmәyin fiziologiyası nәyi öyrәdir ?

•

Әmәk vә onun dinamikası, münasibәt vә komponentlәri,kadrların yerlәşdirilmәsi, kadrların nizamlanması
vә sairә xüsusi sosial sistem kimi ;
Әmәyin canlı,vacib vә әlavә komponentlәri, qiymәt, sәrfiyyat, gәlir, vә sairә ;
Әmәyin predmetindә material,enerqetik vә infomasiyon araşdırmalar ;
İnsan orqanizminin әmәk vә әmәkqabiliyyәtli, enerji, әsәb vә psixoloji itkisi;
İnsan şәxsiyyәtinin vacib vә profisional özәlliyi, psixi prosesi vә funksionallığı, operativ konseptual
modeli ;

102 Erqonomik metodlarin birinci qrupu necә adlanır?

•

informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
tәşkilati metodlar;
insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;

103 Erqonomik metodlarin üçüncü qrupu necә adlanır?

•

sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;
tәşkilati metodlar;

104 Erqonomik metodlarin dördüncü qrupu necә adlanır?
sosialtexniki sistemlәrin layihәlәndirilmәsi

•

•

insan “insan maşın” sisteminin fәaliyyәtinin vahid tәsviri kontekstindә әldә edilmiş mәlumatların
müxtәlif üsulları;
elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsulları;
informasiyanın işlәnibhazırlanmasının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin müxtәlif üsulları;
tәşkilati metodlar;

105 İş prosesindә insanoperatorun orqanizminin funksiyalarının psixofizioloji tәşkilinin
öyrәnilmәsinә imkan verir

•

göstәrilәnlәrin hamısı:
psixofizioloji vә şәxsi metodları;
riyazi metodlar;
mühәndispsixoloji metodlar;
modellәşdirmә metodları;

106 Riyazi metodlar nә üçün tәtbiq edilir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı ücün;
operatorun fәaliyyәti vә modellәşdirmәnin formal tәsviri üçün;
operatorun hәrәkәtinin idarә edilmәsi üçün;
idraki proseslәrin vә şәxsi xüsusiyyәtlәrin tәdqiqi üçün;
sәhvlәrinin tәhlili vә ekoloji mühit amillәri üçün;

107 Erqonomikada istifadә edilәn şәxsiyyәtlәrarası әlaqәlәrin sosiometrik metodları aşağıdakılara
imkan verir...

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәrә;
göstәrilәnlәrin hamısına.
qrupda fәrdi mövqeyi subyektin özündә olduğu kimi tәsvir etmәk vә qrupun digәr üzvlәrinin reaksiyaları
ilә bunu müqayisә etmәyә;
idarәetmәnin müәyyәn şәraitindә qrupun digәr üzvlәri ilә münasibәtdә insan tәrәfindәn göstәrilәn
üstünlük faktının ön plana çәkilmәsinә;
formal üsulların kömәyilә müqayisә olunan qruplar daxilindә qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirmәyә;

108 Әmәyin fiziologiyası nәyi öyrәdir ?

•

Әmәk vә onun dinamikası, münasibәt vә komponentlәri,kadrların yerlәşdirilmәsi, kadrların nizamlanması
vә sairә xüsusi sosial sistem kimi ;
İnsan orqanizminin әmәk vә әmәkqabiliyyәtli, enerji, әsәb vә psixoloji itkisi;
Әmәyin predmetindә material,enerqetik vә infomasiyon araşdırmalar ;
Әmәyin canlı,vacib vә әlavә komponentlәri, qiymәt, sәrfiyyat, gәlir, vә sairә ;
İnsan şәxsiyyәtinin vacib vә profisional özәlliyi, psixi prosesi vә funksionallığı, operativ konseptual
modeli ;

109 Әmәyin gigiyenası nәyi öyrәdir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsi zamanı son nailiyyәtlәrin әldә olunmasında, mәlum olan bütün kompleks
tәşkilatların iştirakı.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı, prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә
fәaliyyәt zamanı sağlamlıq mühütün yaxşılaşdırılması.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk nfәaliyyәtinin mühitә tәsiri ,keyfiyyәt
tәlәblәrinin әmәk fәaliyyәti zәminindә olması.
İnsanın әmәk prosesindә psixi durumunun biruzә vermәsi vә qanunauyğunluğu formalaşdırılması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsirin ayrı – ayrı faktor qrupları.

110 Әmәyin fizioloqiyası nәyi öyrәdir?

•

Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәcәk son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә bütün onların kompleks
tәşkili.
Әmәk prosesindә insanın psixolojı fәaliyyәtinin qabardılması vә formalaşmanın qanunauyğunluğu.
İnsan orqanizminә tәsirinin imkanı nökteyi nәzәrdәn insanın әmәk fәaliyyәti vә mühütә tәsiri.
Әmәk fәaliyyәti zamanı prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә insan orqanizminin funksionallığının
sağlamlıq fәaliyyәtinә vә yaxşılaşdırmaya sәbәb olması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.

111 Hansı elmlәr erqonomikaya daha yaxındır ?

•

Әmәyin sosioloqiyası;
Mühәndis psixolojı;
Fizioloqiya.
Psixoloqiya;
Gigiyena;

112 Hansı elmlәrlә Erqonomikanın bağliliğı var?

•

1 – 3 s.n. tәrkibli.
Mühәndis psixolojı, psixoloqiya.
Әmәyin sosioloqiyası.
Fizioloğiya, gigiyena.
Riyaziyyatla.

113 Erqonomika tapşırığı nәdir?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı.
Texniki alәtlәrin istismarı.
Texniki alәtlәrin tәşkili.
Erqonomikanın özәlliyin E.Ö. formalaşdırılması.
İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı.

114 Erqonomika fәnnini bir elm kimi nәyi tәşkil edir?

•

İnsanın şәxsiyyәt kimi inkişafı vә sağlamlığı.
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli qanunauyğunluğunun tәsirinin
Texniki alәtlәrlә insan vә insan qruplarının sistemli qanunauyğunluğunun tәsiri, Profesional hazırlıq ,
onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq prosesi
Profesional hazırlıq , onun yerinә yetirilmәsi vә ya mәqsәdә nail olmaq prosesindә
Erqonomik özәlliyi. E. Ö.

115 Müxtәlif anlaşmalarının Erqonomikada hansı mövcuddur?

•

Formal – tәşkilatı.
Formal – tәşkilatı, Tәrkib – spesifik.
Mәntiqli.
Tәrkib – spesifik.
Fәlsәfi.

116 Riyazi metodlar nә üçün tәtbiq edilir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı ücün;
operatorun fәaliyyәti vә modellәşdirmәnin formal tәsviri üçün;
operatorun hәrәkәtinin idarә edilmәsi üçün;
idraki proseslәrin vә şәxsi xüsusiyyәtlәrin tәdqiqi üçün;
sәhvlәrinin tәhlili vә ekoloji mühit amillәri üçün;

117 Hansı elmlәr erqonomikaya daha yaxındır ?

•

Әmәyin sosioloqiyası;
Mühәndis psixolojı;
Fizioloqiya.
Psixoloqiya;
Gigiyena;

118 İTMSdә erqonomik münasibәtә görә effektliliyi hansı düsturla tәyin edirlәr?

•

Yuxarıda sadalananlar
E=(ПК/Z) 100%
K=( ПE/Z) 100%
П=( EK/Z) 100%
Z=( ПК/E) 100%

119 İnsanın әmәk prosesindә fәaliyyәti hansı göstәricilәrlә әhatә olunur?

•

psixofizioloji
yuxarıda sadalananların hamısı
gigiyenik
antropometri
fizioloji

120 Erqonomikanın әsas obyekti hansıdır ?

•

Kimyavi vә sosial mühit.
İnsan – Texnika – Mühit Sistemlәri
İnsan – Operator – Maşın Sistemlәri.
İnsan – Maşın Sistemlәri.
Xarici fiziki amillәr.

121 Erqonomik tәminat nә ilә nәticәlәnir ?

•

Mütәxәssislәrin profisional hazırlığı vә profisional seçimi, Operatorun xasiyyәtinin qarşılıqlı
razılaşdırilması
İnsanın imkanları hesabına texniki alәtlәrin araşdırılması.
Operatorun xasiyyәtinin qarşılıqlı razılaşdırilması.
Mütәxәssislәrin profisional hazırlığı vә profisional seçimi
İnsanın imkanları hesabına texniki alәtlәrin araşdırılması, Operatorun xasiyyәtinin qarşılıqlı
razılaşdırilması

122 Әmәyin psixoloqiyası nәyi öyrәdir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsindә konkret nәticәlәrә nail olmaq üçün bütün mәlum komplekslәrin tәşkili.
Әmәk prosesindә insan fәaliyyәtinin psixolojı durumu vә formalaşdırılmasında qanunauyğunluğu.
Orqanizmә mümkün tәsiri imkanları nöqteyi nәzәrdәn insan vә mühitin әmәk fәaliyyәti
İnsan orqanizminin funksionallığı.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı qruplu faktorlar.

123 Modellәşdirmә metodlarına daxildir:

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr
göstәrilәnlәrin hamısı;
әşyaviriyazi;
әşyavi, simvolik vә riyazi;

simvolik vә riyazi;

124 Erqonomikanın metodoloji әsaslarına hansı psixofizioloji metodlar daxildir?

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr
göstәrilәnlәrin hamısı;
psixofizioloji metodika;
reaksiya vaxtının ölçülmәsi;
minemik, idraki proseslәrin vә şәxsi xüsusiyyәtlәrin tәdqiqinin psixofiziki metodları;

125 Elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsullarına aiddir?

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr;
1ci vә 2ci bәnddә göstәrilәnlәr;
mәlumatların kәmiyyәt vә keyfiyyәt cәhәtdәn hazırlanması yolları mәlumatın interpretasiya üsulları;
müşahidә;
tәşkilati metodlar;

126 Elmi mәlumatların әldә edilmәsinin empirik üsullarına aid deyil?

•

modellәşdirmә;
hamısı aiddir;
diaqnostik üsullar;
tәcrübә proseduraları;
proseslәrin tәhlili vә fәaliyyәtin nәticәsi;

127 Әmәyin psixoloqiyası nәyi öyrәdir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsindә konkret nәticәlәrә nail olmaq üçün bütün mәlum komplekslәrin tәşkili.
Әmәk prosesindә insan fәaliyyәtinin psixolojı durumu vә formalaşdırılmasında qanunauyğunluğu.
Orqanizmә mümkün tәsiri imkanları nöqteyi nәzәrdәn insan vә mühitin әmәk fәaliyyәti
İnsan orqanizminin funksionallığı.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı qruplu faktorlar.

128 Mühәndis iqtisadçı F. Teylor idarәetmәnin tәşkili sistemindә nәyә әsaslanır.

•

1 – 2 s.n. tәrkibli.
1 – 2 – 3 s.n. tәrkibli.
Zehni әmәk tәlәb edәn tәşkilatlar vә idarәedici funksiyalarla idarә aparatının işçilәrindәn başqa
Zehni әmәyin idarәetmәnin tәşkili ilә bağlı fiziki әmәkdәn ayrılması ;
Difirensial ödәmәlәrin kömәyi ilә işlәrin yerinә yetirilmәsi vә ya artıqlaması ilә yerinә yetirilmә proqressiv
normalar әsasında aparılır;

129 Erqonomikanın әsas obyekti hansıdır ?

•

Kimyavi vә sosial mühit.
İnsan – Texnika – Mühit sistemlәri.
İnsan – Operator – Maşın sistemlәri.
İnsan – Maşın sistemlәri .
Xarici fiziki amillәr.

130 Erqonomikada struktur alqoritmik prosedurun modellәşmiş şәrti olaraq neçә hissәyә bölmәk olar?

•

7.0
3.0
4.0

2.0
5.0

131 Erqonomik tәminatın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir ?

•

Yuxarıda qeyd edilәnlәr.
Texniki alәtlәrin potensial imkanlarının maksimal realizasiyası.
Katostrof vә qәzaların ixtisarı.
Texniki alәtlәrin mәnimsәmәsindә müddәtin ixtisarı.
Operatorun iş qabiliyyәtinin artırılması.

132 Erqonomik tәminat faktorları hansılardır ?

•

2 vә 3 s.n. tәrkibindә.
İnsanın imkanları hesabına texniki alәtlәrin araşdırılması.
Operatorun xasiyyәtinin qarşılıqlı razılaşdırilması.
Mütәxәssislәrin profisional hazırlığı vә profisional seçimi.
1 – 3 s.n. tәrkibindә.

133 Statik xüsusiyyәtlәrә aid deyil:

•

hamısı aiddir.
oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
ayaq pәncәsinin ölçüsü;
başın ölçüsü;
әllәrin ölçüsü;

134 Biofiziki uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;

135 Enerji uyğunluğu nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;

136 Texnikiestetik uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;

•

mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;

137 Enerji uyğunluğu nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;

138 Texnikiestetik uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;

139 Mühәndis iqtisadçı F. Teylor idarәetmәnin tәşkili sistemindә nәyә әsaslanır.

•

1 – 2 s.n. tәrkibli.
1 – 2 – 3 s.n. tәrkibli.
Zehni әmәk tәlәb edәn tәşkilatlar vә idarәedici funksiyalarla idarә aparatının işçilәrindәn başqa
Zehni әmәyin idarәetmәnin tәşkili ilә bağlı fiziki әmәkdәn ayrılması ;
Difirensial ödәmәlәrin kömәyi ilә işlәrin yerinә yetirilmәsi vә ya artıqlaması ilә yerinә yetirilmә proqressiv
normalar әsasında aparılır;

140 İTMSdә әrzaqın vahid mәhsuldarlığını 15, әrzaqın keyfiyyәtini 70, material, vaxt psixi itkilәr 8
olarsa, münasibәtә görә effektlik hansı cavabla uzlaşır?

•

185,0
131,2
178,0
165,0

141 İşin özünün tәqdimi(ES) aftomatlaşdırma hәddindә hansı sinfә aiddir ?

•

4;
1;
3;
2;
4 vә 3;

142 Fiziologiya elmi әmәk prosesindә nәyi öyrәdir?

•

Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәcәk son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә bütün onların kompleks
tәşkili.

•

Әmәk prosesindә insanın psixolojı fәaliyyәtinin qabardılması vә formalaşmanın qanunauyğunluğu.
İnsan orqanizminә tәsirinin imkanı nökteyi nәzәrdәn insanın әmәk fәaliyyәti vә mühütә tәsiri.
Әmәk fәaliyyәti zamanı prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә insan orqanizminin funksionallığının
sağlamlıq fәaliyyәtinә vә yaxşılaşdırmaya sәbәb olması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.

143 Erqonomikanın başlıca mәqsәdlәri baxımından әsasәn neçә nәzәri mәsәlәlәrlә aydınlaşdırılır?

•

10.0
7.0
5.0
2.0
9.0

144 Erqonomik sistemin ES özәlliyi nәdir ?

•

İnformasiya.
Әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ardıcıllığı, texniki alәtlәr.
İş yerinin mühiti.
İnsan.
13 ardıcıllığı tәrkibdә ;

145 Erqonomik sistemdә (ES) hansı sinif qismәn aftomatlaşdırılmışdır ?

•

4;
1.0
3.0
2;
4 vә 3

146 Erqonomik sistemdә (ES) hansı sinif qismәn aftomatlaşdırılmışdır ?

•

4;
1.0
3.0
2;
4 vә 3

147 Әmәyin psixoloqiyası hansı prosesdә insan fәaliyyәtini öyrәdir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsindә konkret nәticәlәrә nail olmaq üçün bütün mәlum komplekslәrin tәşkili
Әmәk prosesindә insan fәaliyyәtinin psixolojı durumu vә formalaşdırılmasında qanunauyğunluğu.
Orqanizmә mümkün tәsiri imkanları nöqteyi nәzәrdәn insan vә mühitin әmәk fәaliyyәti
İnsan orqanizminin funksionallığı.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı qruplu faktorlar.

148 Әmәyin gigiyenası nәdәn bәhs edir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsi zamanı son nailiyyәtlәrin әldә olunmasında, mәlum olan bütün kompleks
tәşkilatların iştirakı.
İnsanın әmәk prosesindә psixi durumunun biruzә vermәsi vә qanunauyğunluğu formalaşdırılması.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk nfәaliyyәtinin mühitә tәsiri ,keyfiyyәt
tәlәblәrinin әmәk fәaliyyәti zәminindә olması.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı, prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә
fәaliyyәt zamanı sağlamlıq mühütün yaxşılaşdırılması.
nsan fәaliyyәtinә tәsirin ayrı – ayrı faktor qrupları.

149 Әksәr Erqonomik sistemlәri mәna vә xarakterә ğörә neçә sinfә bölmәk olar ?

•

4;
8;
2;
6;
10;

150 İş yerinin tәşkili nәdir?

•

istehsalın maddi mühitinin mәkana görә optimal yerlәşmәsidir;
rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsidir;
müasir avadanlıqlarla tәchiz olunmasıdı;
avadanlıqların vә qurğuların sәmәrәli rәnglә boyanmasıdır;

151 İş yerinin tәşkilinә olan erqonomik tәlәblәr necә növә bölünür?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

152 “İnsanmaşın” mühitinin uyğunluğunun necә növü vardır?

•

6.0
5.0
3.0
2.0
4.0

153 “İşçi duruşu” nәdir?

•

hec biri deyil ;
mәkanda bәdәnin, başın, әtrafların qarşılıqlı yerlәşdirilmәsi vә müәyyәn iş tapşırıqlarının yerinә
yetirilmәsini tәmin edәn işin hәr bir anında birbirinә nisbәtidir;
öz iş funksiyaları yerine yetirәrkәn, insanın rahat yerlәşdirilmәsidir;
rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir;
1ci vә 2ci bәnddә göstәrilәnlәrdi;

154 Dinamik xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr;
1ci vә 3ci bәnddә göstәrilәnlәr;
bәdәnin ayrıayrı hissәlәrinin statik ölçüsü;
oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
әlçatan zona;

155 Dinamik xüsusiyyәtlәrә aid deyil:

•

hamısı aiddir.
ayaq pәncәsinin ölçüsü;
әlçatan zona;

oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
bәdәnin hәrәkәt effekti vә ya artımı;

156 Statik xüsusiyyәtlәrә aid deyil:

•

hamısı aiddir.
bәdәnin hәrәkәt effekti vә ya artımı;
başın ölçüsü,;
bәdәnin ayrıayrı hissәlәrinin statik ölçüsü;
ayaq pәncәsinin vә әllәrin ölçüsü;

157 İnsanın antropometrik xüsusiyyәtlәri neçә yerә bölünür?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

158 İnsanın antropometrik xüsusiyyәtlәri nә ilә müәyyәn edilir?

•

heç biri ilә
insan bәdәninin ölçüsü, onun ayrıayrı hissәlәri ilә;
insanın fizioloji vә biomexanika xüsusiyyәtlәri ilә;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә;
insanın hәrәkәtlәri ilә;

159 Әmәyin gigiyenası nәdәn bәhs edir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsi zamanı son nailiyyәtlәrin әldә olunmasında, mәlum olan bütün kompleks
tәşkilatların iştirakı.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı, prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә
fәaliyyәt zamanı sağlamlıq mühütün yaxşılaşdırılması.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk nfәaliyyәtinin mühitә tәsiri ,keyfiyyәt
tәlәblәrinin әmәk fәaliyyәti zәminindә olması.
İnsanın әmәk prosesindә psixi durumunun biruzә vermәsi vә qanunauyğunluğu formalaşdırılması.
nsan fәaliyyәtinә tәsirin ayrı – ayrı faktor qrupları.

160 Fiziologiya elmi әmәk prosesindә nәyi öyrәdir?

•

Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәcәk son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә bütün onların kompleks
tәşkili.
Әmәk prosesindә insanın psixolojı fәaliyyәtinin qabardılması vә formalaşmanın qanunauyğunluğu.
İnsan orqanizminә tәsirinin imkanı nökteyi nәzәrdәn insanın әmәk fәaliyyәti vә mühütә tәsiri.
Әmәk fәaliyyәti zamanı prinsip vә normaların araşdırma mәqsәdi ilә insan orqanizminin funksionallığının
sağlamlıq fәaliyyәtinә vә yaxşılaşdırmaya sәbәb olması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.

161 Әmәyin psixoloqiyası hansı prosesdә insan fәaliyyәtini öyrәdir?

•

Erqonomik özәlliyin istifadәsindә konkret nәticәlәrә nail olmaq üçün bütün mәlum komplekslәrin tәşkili
Әmәk prosesindә insan fәaliyyәtinin psixolojı durumu vә formalaşdırılmasında qanunauyğunluğu.
Orqanizmә mümkün tәsiri imkanları nöqteyi nәzәrdәn insan vә mühitin әmәk fәaliyyәti
İnsan orqanizminin funksionallığı.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı qruplu faktorlar.

162 “İnsanmaşın” mühitinin uyğunluğunun necә növü vardır?

•

5.0
2.0
6.0
4.0
3.0

163 Әmәk nә vaxt ziyandır ?

•

Bütün hallarda;
Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkündürsә;
Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkün deyilsә;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpmayan dәyişiklik baş verәrsә ;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpacaq dәyişiklik baş verәrsә ;

164 Erqonomik özәlliyin (EÖ) xüsusi tәlәblәri hansı hallarda işlәnib vә hazırlanır ?

•

Yuxarıda adları çәkilәnlәr.
Alәtlәrin tәlim – mәşqi, sәnәdlәşmәnin istismarı üçün insan fәaliyyәtinin tәşkil olunması.
Konkret olaraq Erqonomik özәllikdәn әmәlә ğәlәn sistemin tәhkim olunması,onun icra olumasının
mәhtudlaşdırılması, effektlilik, daxilolma vaxtı, effektli fәaliyyәtin tәlәbi.
Konkret fәaliyyәtin ğörkәmi üçün.
Texniki alәtlәr üçün.

165 Texnikiestetik uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;

166 Statik xüsusiyyәtlәr nә ilә ölçülür?

•

hәr üçü ilә;
qövslü vә xәtti vahidlә ölçülür, yәni bucaqla ölçülür;
normasaatlarla ölçülür ;
iş hәrәkәtlәrinin hәcmi ilә ölçülür;
heç biri ilә;

167 İş yerinin tam tәşkili nәdә öz әksini tapır?

•

әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәdә;
onun tәchizatında, planlaşdırılmasında, ixtisaslaşmasında vә xidmәt etmәsindә;
müasir avadanlıqlarla tәchiz olunmasıda;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasında;
istehsal sanitariyası tәlәblәrinә әmәl olunmasında;

168 İş yerinin tәşkili nәdir?

•

normalaşdırılmış işıqlandırma;

•

rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi;
müasir avadanlıqlarla tәchiz olunması;
әmәyin tәhlükәsizliyinin standart sisteminin tәlәblәrinin nәzәrә alınması;
avadanlıqların vә qurğuların sәmәrәli rәnglә boyanması;

169 Enerji uyğunluğu nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;

170 Dinamik xüsusiyyәtlәr nә üçün istifadә edilir?

•

әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin etmәk üçün;
iş hәrәkәtinin hәcmini, әlçatan vә görünәn sahәlәri müәyyәn etmәk üçün;
avadanlıqların vә qurğuların sәmәrәli rәnglә boyanması üçün;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin etmәk üçün;
istehsalın avadanlıqlarının optimal yerlәşmәsi üçün;

171 Dinamik xüsusiyyәtlәrә aiddir

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr;
1ci vә 3ci bәnddә göstәrilәnlәr;
bәdәnin ayrıayrı hissәlәrinin statik ölçüsü;
oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
әlçatan zona;

172 Dinamik xüsusiyyәtlәrә aid deyil

•

hamısı aiddir.
ayaq pәncәsinin ölçüsü;
әlçatan zona;
oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
bәdәnin hәrәkәt effekti vә ya artımı;

173 Biofiziki uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;

174 Dinamik xüsusiyyәtlәr nә üçün istifadә edilir?

•

әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin etmәk üçün;
iş hәrәkәtinin hәcmini, әlçatan vә görünәn sahәlәri müәyyәn etmәk üçün;

avadanlıqların vә qurğuların sәmәrәli rәnglә boyanması üçün;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin etmәk üçün;
istehsalın avadanlıqlarının optimal yerlәşmәsi üçün;

175 Texnikiestetik uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;

176 Statik xüsusiyyәtlәr nә ilә ölçülür?

•

hәr üçü ilә;
qövslü vә xәtti vahidlә ölçülür, yәni bucaqla ölçülür;
normasaatlarla ölçülür ;
iş hәrәkәtlәrinin hәcmi ilә ölçülür;
heç biri ilә;

177 Biofiziki uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;

178 Texniki estetika vә tәhlükәsiz fәaliyyәt nә demәkdir ?

•

Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәrәk ,son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә,bütün olanların kompleks
tәşkili.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı,prinsip vә normalaşdırılma mәqsәdi ilә
fәaliyyәtin sağlamlıq mühitin yaxşılaşdırılması.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk fәaliyyәti vә mühitә tәsiri.
Әmәk prosesindә insanın psixi fәaliyyәtinin әmәlә ğәlmәsinin qanunauyğun formalaşdırılması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.

179 Tәhlükәsiz fәaliyyәt vә texniki estetika nә öyrәdir ?

•

Erqonomikanın özәlliyini әsas ğötürәrәk ,son nәticә әldә etmәk mәqsәdi ilә,bütün olanların kompleks
tәşkili.
Әmәk fәaliyyәti zamanı insan orqanizminin funksionallığı,prinsip vә normalaşdırılma mәqsәdi ilә
fәaliyyәtin sağlamlıq mühitin yaxşılaşdırılması.
İnsan orqanizminә tәsiri imkanı nökteyi nәzәrdәn, insanın әmәk fәaliyyәti vә mühitә tәsiri.
Әmәk prosesindә insanın psixi fәaliyyәtinin әmәlә ğәlmәsinin qanunauyğun formalaşdırılması.
İnsan fәaliyyәtinә tәsir edәn ayrı – ayrı faktor qrupları.

180 İnsan tәrәfindәn icra olunmada Erqonomik sistem (ES ) hansı sinfә aiddir ?

•

4;
2;
3;
1;
4 vә 3

181 Erqonomik sistemdә (ES) idarәetmә funksiyası aftomatlaşdırılmış vәziyyәtdә hansı sinfә aid
olur?

•

4;
1.0
3;
2;
4 vә 3;

182 İş yerinin tәşkilinә olan erqonomik tәlәblәr neçә növә bölünür?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

183 İş yeri dedikdә nә başa düşülür?

•

heç biri;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün lazımi
istehsal vasitәlәri ilә tәchiz olunmuş әrazinin hüdudlanmış hissәsi;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün işlәdiyi
müәssisә;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәti zonası ;
әmәk alәtlәri vә vәsaitlәri ilә tәchiz olunmuş әrazi ;

184 “Oturaq” işçi duruşu ücün xarakterikdir...

•

yorğunluğun artması;
enerji sәrfinin xeyli azalması;
daha çox enerji sәrfi tәlәb edir;
ağırlıq qaldırma mәrkәzinә görә daha az davamlıdır;
bәdәnin davamlılığı azalır;

185 “İnsanın iş yükünә işçi duruşun tәsirini nәyin kömәyi ilә tәsvir etmәk olar?

•

sxemlәri kömәyi ilә;
әmsalların kömәyi ilә;
statik gәrginliklә;
enerji sәrfi ilә;
qrafiklәrin kömәyi ilә;

186 “Ayaqüstü” işçi duruşu ücün xarakterikdir...

•

enerji sәrfinin azalması;
daha güclü yorğunluq;
ağırlıq mәrkәzinin hündürlüyünün kәskin azalması;
baş boyun, onurğa sütununun әyriliyi;
bәdәnin davamlılığının artması;

187 Әgәr düz “oturaq” işçi duruşunda әzәlәlәrin işini vahid әmsalla qәbul etsәk, onda maili
“ayaqüstü” işçi duruşunda әzәlәlәrin işi neçә olacaq?

•

8.0
10.0
16.0
1.0
4.0

188 Әgәr düz “oturaq” işçi duruşunda әzәlәlәrin işini vahid әmsalla qәbul etsәk, onda maili “oturaq”
işçi duruşunda әzәlәlәrin işi neçә olacaq?

•

1.0
8.0
4.0
16.0
10.0

189 Әgәr düz “oturaq” işçi duruşunda әzәlәlәrin işini vahid әmsalla qәbul etsәk, onda düz “ayaqüstü”
işçi duruşunda әzәlәlәrin işi neçә olacaq?

•

10.0
16.0
4.0
1.0
8.0

190 İş yeri dedikdә nә başa düşülür?

•

heç biri;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün lazımi
istehsal vasitәlәri ilә tәchiz olunmuş әrazinin hüdudlanmış hissәsi;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün işlәdiyi
müәssisә;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәti zonası ;
әmәk alәtlәri vә vәsaitlәri ilә tәchiz olunmuş әrazi ;

191 Әmәk nә vaxt ziyandır ?

•

Bütün hallarda;
Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkündürsә;
Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkün deyilsә;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpmayan dәyişiklik baş verәrsә ;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpacaq dәyişiklik baş verәrsә ;

192 Statik xüsusiyyәtlәrә aid deyil

•

hamısı aiddir.
oynaqlarin dairәvi hәrәkәti;
ayaq pәncәsinin ölçüsü
başın ölçüsü;
әllәrin ölçüsü

193 Statik xüsusiyyәtlәrә aid deyil

•

hamısı aiddir.
bәdәnin hәrәkәt effekti vә ya artımı;
başın ölçüsü,;
bәdәnin ayrıayrı hissәlәrinin statik ölçüsü;
ayaq pәncәsinin vә әllәrin ölçüsü

194 Mәkanda bәdәnin oriyentasiyasından asılı olaraq xәtti ölçülәr bölünür?

•

arxa vә ön ölçülәrә;
uzununa, eninә, arxa vә ön;
eninә, arxa vә ön ölçülәrә;
uzununa vә eninә ölçülәrә;
uzununa, arxa vә ön ölçülәrә;

195 İş yerinin tәşkili nәdir?

•

istehsalın maddi mühitinin mәkana görә optimal yerlәşmәsidir;
rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsidir;
mьasir avadanlıqlarla tәchiz olunmasıdı;
avadanlıqların vә qurğuların sәmәrәli rәnglә boyanmasıdır;

196 İnsanın antropometrik xüsusiyyәtlәri neçә yerә bölünür?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

197 İnsanın antropometrik xüsusiyyәtlәri nә ilә müәyyәn edilir?

•

heç biri ilә
insan bәdәninin onun ayrıayrı hissәlәri ilә;
insanın fizioloji vә biomexanika xьsusiyyәtlәri ilә;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә;
insanın hәrәkәtlәri ilә;

198 İnsanın antropometrik xüsusiyyәtlәri nә ilә müәyyәn edilir?

•

heç biri ilә
insan bәdәninin onun ayrıayrı hissәlәri ilә;
insanın fizioloji vә biomexanika xьsusiyyәtlәri ilә;
qavrayış, yaddaş, qәrarların qәbulu kimi psixi proseslәrlә;
insanın hәrәkәtlәri ilә;

199 “İşçi duruşu” nәdir?

•

hec biri deyil ;
mәkanda bәdәnin, başın, әtrafların qarşılıqlı yerlәşdirilmәsi vә müәyyәn iş tapşırıqlarının yerinә
yetirilmәsini tәmin edәn işin hәr bir anında birbirinә nisbәtidir;
üz iş funksiyaları yerine yetirәrkәn, insanın rahat yerlәşdirilmәsidir;
rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksidir;
1ci vә 2ci bәnddә göstәrilәnlәrdi;

200 “İnsanmaşın” mühitinin uyğunluğunun necә növü vardır?

•

6.0
5.0
3.0
2.0
4.0

201 Әmәk xәsarәtinin sәbәblәri hansılardır?

•

a) b) c) vә d) tәrkibli cavablar
yanğın vә maddi sәbәb
sanitargigyenik sәbәb
texniki,tәşkilati sәbәb
psixofizioloji sәbәb

202 Tәhlükә vә zәrәrli dәrәcәsinә görә әmәk şәraiti hansıdır?

•

Optimal әmәk şәraiti
Tәhlükәli әmәk şәraiti
a) b) c) vә d) tәrkibli cavablar
Zәrәrli әmәk şәraiti
Mәqbul әmәk şәraiti

203 Tәhlükә vә zәrәrli dәrәcәsinә görә әmәk şәraiti neçә sinfә bölünür?

•

3
2
7
4
5

204 Әmәk şәraitini tәşkil edәn ünsürlәr hansı qruolara bölünür?

•

Psixofizioloji
Sanitargigyenik
a) b) c) vә d) tәrkibli cavablar
Sosialpsixoloji
Estetik, texniki

205 Әmәk şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına hansı göstәricilәr qrupu daxil edilir?

•

әmәyin ağırlığı
әmәyin mühafizәsinin vә texniki tәhlükәsizliyin tәlәblәrinin müşahidә olunması
a) b) c) vә d) tәrkibli cavablar
әmәk şәraitinin rahatlıq dәrәcәsi
çәrçivә daxilindә yol verilәn konsentrasiyası

206 Tәhlükәli vә zәrәrli istehsalat amillәri tәsirinә görә hansı qruplara ayrılırlar?

•

Fiziki amillәr
a) b) vә c) tәrkibli cavablar
Riyazi amillәr
Bioloji amillәr
Kimyәvi amillәr

207 Zәrәrli istehsalat amillәrinә nәlәri aid etmәk olar?

•

Insan orqanizmi ilә әlaqәdә olarkәn istehsalat zәdәlәri
Peşә xәstәliklәri
Sağlamlıq vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan maddәlәr
Insanların istirahәti
a) b) vә c) tәrkibli cavablar

208 Peşә risklәrinә nәlәri aid etmәk olar?

•

Ağır nәticәsi olan hәyat üçün tәhlükә çoxsaylı insan üçün mümkündürsә
Daima tәsir göstәrәn tәhlükәli amillәrin hәrәkәti ilә әlaqәdardırsa
Ağır nәticәsi olan hәyat üçün tәhlükә az etibarlı olarsa
Ağır nәticәsi olan hәyat üçün tәhlükә nadir hallarda olarsa
a) b) c) vә d) tәrkibli cavablar

209 Peşә riskini neçә sinfә bölmәk olar?

•

3
2
7
4
5

210 Risk nәdir?

•

Müәyyәn bir müddәt әrzindә bu vә ya digәr xoşagәlmәz nәticәlәrin sayının onların mümkün sayına olan
nisbәtidir
İnsanın konkret fәaliyyәtini formalaşdıran tәhlükәlәrin hәrәkәtinin kәmiyyәt xarakteristikası
Fәaliyyәtin pulla ifadәsi
Fәaliyyәtin stimullaşdırılması
a) vә d) tәrkibli cavablar

211 Tәhlükәdәn tәbii mәnşәli olur vә insan fәaliyyәti ilә meydana çıxır. Buna görә dә tәhlükәlәri
hansı tiplәrә bölmәk olar?

•

Antropogen
Tәbii
a) vә b) tәrkibli cavablar
Suvarma melorasiya
Süni

212 Risk situasiyasında insanın hәrәkәtinin әsas aspektlәrinәzarәt forması, bu әmrә әsasәn hansı
növü ayırd etmәk olar?

•

Internal
Eksternal
a) vә b) tәrkibli cavablar
Fiziki
Riyazi

213 Konkret cihaz növünün әsas göstәricilәrin tәhlükәsizliyi hansılardır?

•

Yuxarıda qeyd olunan tәşkilatların hamısı
Elektrik enerjisinin iş rejimi, yerdәyişmә, istismar şәrtlәri
Nәmişlikdәn müdafiә dәrәcәsi

Elektrik cәrәyan vurulmasından müdafiә dәrәcәsi
Qida mәnbәlәrinә qoşulma üsulu

214 Texniki tәlәbәlәrin vә mәişәt texnikasında tәhlükәsiz istifadә olunmasına nәzarәt metodlarına
dair sәnәdlәrin elektrik avadanlıqlarının qәbulu vә sair beynәlxalq tәşkilatlar reqlament üzrә kim
tәrәfindәn hazırlanır?

•

Standartlaşma vә sertifikasiya idarәsi
Yuxarıda qeyd olunan tәşkilatların hamısı
Beynәlxalq Elektrotexniki Komissiyası
Respublika Elektrotexnika Komissiyası
Ekologiya Komitәsi tәrәfindәn

215 Riyazi situasiyaların insan hәrәkәtlәrinin әsas aspektlәri – nәzarәt formasına vә bu әmrә әsasәn
neçә işıqlı növü ayırd etmәk olar?

•

7
3
5
4
2

216 Risk situasiyaların insan hәrәkәtlәrinin әsas aspektlәri–nәzarәt formasına, bu әmrә әsasәn hansı
növlәrә ayırd etmәk olar?

•

Eksternal
Fiziki
Internal
Riyazi
a) vә b) tәrkibli cavab

217 Risk nәdir?

•

Avadanlıqların mühitә görә seçilmәsi
avadanlıqların ayrılıqda seçilmәsi
“İnsantexnika mühit sistemlәrinin öyrәnilmәsi
әmәliyyatların ayrılıqda düşünülmәmiş yerinә yetirilmәsi
әmәliyyatların ayrılıqda düşünülmüş yerinә yetirilmәsi

218 İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәrin baş vermәsini analiz edәrkәn, sәbәblәrin birbaşa hansı qaydaların
pozulması ilә bağlıdır?

•

Texniki avadanlıq
Texniki hesablama
Texniki paralellik
Texniki humanistlik
Texniki tәhlükәsizlik

219 Yol nәqliyyat hadisәlәri baş verәrkәn hadisәlәrin neçә faizi texniki nasazıqların üzәrinә düşür?

•

50%60%
30%40%
20%30%
10%15%
40%50%

220 Yol nәqliyyat hadisәlәri baş verәrkәn hadisәlәrin neçә faizi sürücülәrin üzәrinә düşür?

•

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

221 Yol hadisәlәrin sәbәblәrini hansı ekspertizaları şamil etmәk olar?

•

Mәhkәmәtibbi ekspertiza
Texniki ekspertiza
Kriminalistik espertiza
Yuxarıda sadalananların hamısı
Mәhkәmәpsixoloji ekspertiza

222 Hadisәlәrin böyük әksәriyyәtini hansı sistemә aid etmәk olar?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı
“Sürücümaşınyol” sistemlәri
“İnsantexnikaMühit” sistemlәri
“İnsanoperator” sistemlәri
“İnsanmaşın” sistemlәri

223 Hadisәlәrin böyük әksәriyyәtini hansı nәqliyyat növünә aid etmәk olar?

•

Dәmiryolu
Aviasiya
Hava vә su
Kosmik
Avtomobil

224 İstehsalatda müәyyәnlәşdirilmiş hәr bir min nәfәr işçiyә (hesablama vaxtı) düşәn zәdәlәrin sayı
hansı düsturla hesablanır? (әmәk qabiliyyәti olmayan göstәricilәrlә)

•

G_(ә.q.o.)=İ_(o.s.)/İ_(i.q.) ∙1000
a) b) c) d) tәrkibli düsturlar
İ_(i.q.)=İ_(o.s.)/G_(ә.q.o.) ∙1000
İ_(o.s.)=G_(ә.q.o.)/İ_(i.q.) ∙1000
G_(ә.q.o.)=İ_(i.q.)/İ_(o.s.) ∙1000

225 İstehsalatda müәyyәnlәşdirilmiş hәr bir min nәfәr işçiyә (hesablama vaxtı) düşәn zәdәlәrin sayı
hansı düsturla hesablanır? (ağırlıq әmsalı ilә)

•

İ_g=A_ә/Z_s ∙1000
A_ә=İ_g/Z_s ∙1000
Z_s=A_ә/İ_g ∙1000
A_ә=Z_s/İ_g ∙1000
Z_s=İ_g/A_ә ∙1000

226 İstehsalatda müәyyәnlәşdirilmiş hәr bir min nәfәr işçiyә (hesablama vaxtı) düşәn zәdәlәrin sayı
hansı düsturla hesablanır? (tezlik әmsalı ilә)

•

T_ә=Z_s/İ_s ∙1000
Z_s=T_ә/İ_s ∙1000

İ_s=T_ә/Z_s ∙1000
T_ә=İ_s/Z_s ∙1000
İ_s=Z_s/T_ә ∙1000

227 İstehsalatlarda baş vermiş zәdәlәrin (travmaların) keyfiyyәt vә kәmiyyәt cәhәtdәn
qiymәtlәndirilmәsinә hansı metod imkan verir?

•

stimullaşdırıcı
statistik
kimyәvi
fiziki
ekoloji

228 Hazırda zәdәlәrin (travmaların) öyrәnilmәsindә hansı metodlardan istifadә edilir?

•

topoqrafik
statistik
qruplu
a) b) c) d) tәrkibli cavablar
monoqrafik

229 Travmalar vә zәdәlәrin baş vermәsini hansı metodlardan istifadә edәrәk müәyyәn etmәk olar?

•

ekoloji
kimyәvi
monoqrafik
fiziki
stimullaşdırıcı

230 Travmalar vә zәdәlәrin baş vermәsini hansı metodlardan istifadә edәrәk müәyyәn etmәk olar?

•

fiziki
kimyәvi
qruplu
ekoloji
stimullaşdırıcı

231 Travmalar vә zәdәlәrin baş vermәsini hansı metodlardan istifadә edәrәk müәyyәn etmәk olar?

•

topoqrafik
fiziki
kimyәvi
stimullaşdırıcı
ekoloji

232 Travmalar vә zәdәlәrin baş vermәsini hansı metodlardan istifadә edәrәk müәyyәn etmәk olar?

•

fiziki
ekoloji
kimyәvi
statistik
stimullaşdırıcı

233 Travmalar vә zәdәlәrin baş vermәsini hansı metodlardan istifadә edәrәk müәyyәn etmәk olar?
qruplu

•

statistik
a) b) c) d) tәrkibli cavablar
monoqrafik
topoqrafik

234 Zәdәlәrin teztez baş vermә sәbәblәrini nә ilә әlaqәlәndirmәk olar?

•

insanların xәtalı iş növlәrinә buraxılması
әmәk şәraitinin tәhlükәli olması
iş yerinin tәşkili
mütәxәssislәrin sәhv hәrәkәti
b) c) d) tәrkibli cavablar

235 Erqonomikanın öyrәnilmәsindә mürәkkәb kompleks problemlәr içәrisindә nәyin xüsusi yeri
vardır?

•

әmәyin tәhlükәsizliyi
әmәyin sosiologiyası
әmәyin tutumu
әmәyin hәcmi
әmәyin iqtisadiyyatı

236 Hansı uyğunluq istehsal mәkanlarının mikroiqliminıә olan tәlәbi, mühitin vibroakustik
xüsusiyyәtlәrini, işıqlandırma, elektromaqnit şüalanmasını vә başqa fiziki parametrlәri nәzәrә alır?

•

Biofiziki uyğunluq;
Antropometrik uyğunluq;
Texnikiestetik;
Enerji uyğunluğu;
İnformasiya uyğunluğu;

237 Hansı әlçatan zona qövslә mәhdudlaşan, dirsәyin hәrәkәti zamanı qolun yuxarı hissәsi ilә tәsvir
olunan iş yerinin motor sahәsinin bir hissәsidir?

•

Oturaq әlçatan zona;
Yüngül әlçatan zona;
Sәrhәdli әlçatan zona;
Optimal әlçatan zona;
Sәrhәdlsiz әlçatan zona;

238 Yeknәsәk, әsәb ğәrğinliyinә xәbәrdarlıq, әsas әmәk vә istirahәt rejiminin fizioloji işlәnmәsinә
qarşı mübarizә hansı istiqamәtdә araşdırılır ?

•

Elektrik tәhlükәsizliyi ;
Әmәyin gigiyenası ;
İstehsalat proseslәrdә aftomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә ;
Әmәyin tәhlükәsizliyi
Vibrasiya (silkәlәnmә) vә sәs küyә qarşı mübarizә ;

239 Ölçülmә üsulu ilә vahid özәlliyin hansı ğöstәricilәri müәyyәnlәşdirilir ?
Әmәliyyat fәaliyyәtinin ayrıca aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.
İş yerinin ölçüsü.
Yuxarıda sadalananlar.
Bütövlükdә alqoritm fәaliyyәtinin aparılmasında vaxt vә dәqiqlik.

•

•

Havanın temperaturu.

240 Opetator aftomatlaşdırilmış maşın sistemindә hansı әmәk növünü seçәr ?

•

Aftomatlaşdırılmış әmәk;
Mexaniklәşdirilmiş әmәk;
Әl әmәyi (әmәk әllә);
Birinci vә üçüncü;
Birinci vә ikinci;

241 İstifadә olunma dedikdә Erqonomik sistemdә nә başa düşülür ?

•

Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın idarәedilmәsindә onun istifadәedici xidmәt.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın tәtbiqi ilә hazırliq vә tәmir, xidmәt üçün texniki alәtlәrin
xidmәtedici tәtbiqi.
Yuxarıda sadalananlar.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın mәnimsәmәsi fәaliyyәtindә xidmәtedici texniki alәtlәrin vә
alqoritmlәrin tәtbiqi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, şәrti tәtbiq metodlar vә nәticәnin elanı alәti onun funksionallığında insanın
(rәhbәrin ) nәticә çıxartma әrәfәdә istifadәsi.

242 Xidmәt olunma Erqonomik sistemdә nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın tәtbiqi ilә hazırliq vә tәmir, xidmәt üçün texniki alәtlәrin
xidmәtedici tәtbiqi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın idarәedilmәsindә onun istifadәedici xidmәti.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın mәnimsәmәsi fәaliyyәtindә xidmәtedici texniki alәtlәrin vә
alqoritmlәrin tәtbiqi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, şәrti tәtbiq metodlar vә nәticәnin elanı alәti onun funksionallığında insanın
(rәhbәrin ) nәticә çıxartma әrәfәdә istifadәsi.

243 Erqonomikada İnsan faktoru altında nә başa düşülür ?

•

Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә, xasiyyәtin, mәzmunun, әmәyin tәşkilin nәzәrә alinması.
Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә, xasiyyәtin, mәzmunun, әmәyin vә mәişәtin tәşkilin nәzәrә alinması.
Әmәk mәsәlәlәri ilә mәşğul olan bütün peşәkar işçilәrin ideya vә iş koordinasiyaları.
Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә,әmәyin vә mәişәtin tәşkilinin nәzәrә alinması.
1,2 – sıra nömrәsi ilә sadalanan sistem.

244 Erqonomik sistemdә anlama nәdir ?

•

Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın idarәedilmәsindә onun istifadәedici xidmәti.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın tәtbiqi ilә hazırliq vә tәmir, xidmәt üçün texniki alәtlәrin
xidmәtedici tәtbiqi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın mәnimsәmәsi fәaliyyәtindә xidmәtedici texniki alәtlәrin vә
alqoritmlәrin tәtbiqi.
Yuxarıda sadalananlar.
Erqonomik sistemin özәlliyi, şәrti tәtbiq metodlar vә nәticәnin elanı alәti onun funksionallığında insanın
(rәhbәrin ) nәticә çıxartma әrәfәdә istifadәsi.

245 İş zonası dedikdә nә başa düşülür?
әmәk alәtlәri vә vәsaitlәri ilә tәchiz olunmuş әrazi ;

•

Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün lazımi
istehsal vasitәlәri ilә tәchiz olunmuş әrazinin hüdudlanmış hissәsi;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәti zonası ;
Daimi vә ya müvәqqәti işlәyәn işçilәrin yer sәthindәn 2 mә qәdәr hündürlükdә olan mәkanı, iş yeri
sahәsi, insanın hәrәkәt amplitudası vә iş prosesindә insan qruplarının duruşunun seçimi;
Eyni bir tapşırığı yerinә yetirәn işçilәrin vә ya qrupların әmәk fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün işlәdiyi
müәssisә;

246 İş yerinin layihәlәndirilmәsindә mühüm amil aşağıdakılara imkan verәn antropometrik
göstәricilәr hesab edilir...

•

cihazların, indikatorların vә pultların quraşdırılması, oları nәzәrdәn keçirmәk vә çatmaq üçün rahat şәaitin
yaradılması;
yuxarıdakılardan hamısı;
öz iş funksiyaları yerine yetirәrkәn, insanın rahat yerlәşdirilmәsi, yorğunluq vә әzәlә gәrginliyi hisslәrini
azaltmaq üçün işçi duruşunun dәyişdirilmәsi imkanı yaradılması;
idarәetmә orqanlarının rahat yerlәşdirmәk vә onlarla iş әmәliyyatları aparmaq;
yuxarıdakılardan heç biri;

247 İnformasiya uyğunluğu nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

insanın antropometrik xüsusiyyәtlәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan
yerlәşmәsinin uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;

248 Antropometrik uyğunluq nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

insanın bәdәn ölcülәri ilә operatorun iş yerinin vә idarәetmә orqanlarının mәkan yerlәşmәsinin
uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu ilә, informasiyanın qәbulu, saxlanması, emalı vә ötürülmәsi
üzrә insanın imkanları ilә xarakterizә olunur;
maşının işi zamanı yaranan mikroiqlimin insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә uyğunluğunu
müәyyәnlәşdirir;
mәmulatın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәrinin insanın güc vә qüvvә xüsusiyyәtlәri ilә, onun fiziki imkanları
ilә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirir;
insanın bәdii qavrayışına uyğun olaraq maşınların bәdiiestetik tәrtibatını müәyyәnlәşdirir;

249 Yüksәk ekstremal mühit nәyә gәtirib çıxarır ?

•

İnsanın iş qabiliyyәtini aşağı salır.
tәrkibi s.n. 1 vә 3;
tәrkibi s.n.1 vә 2;
Funksional normada ölçülmәdә kәnar çıxan, lakin potolojı qayda pozuntusuna aparmayan.
İşin yerinә yetirilmәsi mümkünsüzlüyü vә insan orqanizmindә patolojı qayda pozuntusuna aparmaya.

250 Oturaq iş zamanı iş stolunun hündürlüyü nә qәdәr olmalıdırr?

•

aşağı1000; orta1050; hündür1100;
aşağı800; orta825; hündür850;
aşağı600; orta725; hündür770;
aşağı900; orta950; hündür1000;
aşağı700; orta725; hündür750;

•

251 Oturaq iş zamanı dәzgah vә maşınlarda iş üçün iş stolunun hündürlüyü nә qәdәr olmalıdırr?

•

aşağı600; orta725; hündür770;
aşağı700; orta725; hündür750;
aşağı900; orta950; hündür1000;
aşağı1000; orta1050; hündür1100;
aşağı800; orta825; hündür850;

252 Oturaq iş zamanı dәqiq işlәr üçün stolun hündürlüyü nә qәdәr olmalıdırr?

•

aşağı700; orta725; hündür750;
aşağı900; orta950; hündür1000;
aşağı1000; orta1050; hündür1100;
aşağı800; orta825; hündür850;
aşağı600; orta725; hündür770;

253 Hansı uyğunluq istehsal mәkanlarının mikroiqliminıә olan tәlәbi, mühitin vibroakustik
xüsusiyyәtlәrini, işıqlandırma, elektromaqnit şüalanmasını vә başqa fiziki parametrlәri nәzәrә alır?

•

Texnikiestetik;
Antropometrik uyğunluq;
İnformasiya uyğunluğu;
Biofiziki uyğunluq;
Enerji uyğunluğu;

254 Hansı uyğunluq insanın optimal imkanları ilә sәrf olunan sәylәri, sәrf olunan gücü, hәrәkәtin
sürәti vә dәqiqlini müәyyәn edir?

•

Biofiziki uyğunluq;
Antropometrik uyğunluq;
İnformasiya uyğunluğu;
Enerji uyğunluğu;
Texnikiestetik;

255 Hansı iş yeri “daimi iş yeri” hesab olunur?

•

Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 1 saat vә ya ümumi iş vaxtının 80%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 1 saat vә ya ümumi iş vaxtının 50%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 2 saat vә ya ümumi iş vaxtının 50%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 2 saat vә ya ümumi iş vaxtının 70%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 3 saat vә ya ümumi iş vaxtının 60%ni orada keçirirsә;

256 Hansı iş yeri “daimi iş yeri” hesab olunur?

•

Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 2 saat vә ya ümumi iş vaxtının 70%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 1 saat vә ya ümumi iş vaxtının 50%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 2 saat vә ya ümumi iş vaxtının 50%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 3 saat vә ya ümumi iş vaxtının 60%ni orada keçirirsә;
Әgәr işçi fasilәsiz olaraq 1 saat vә ya ümumi iş vaxtının 80%ni orada keçirirsә;

257 Hansı әlçatan zona qövslә mәhdudlaşan, dirsәyin hәrәkәti zamanı qolun yuxarı hissәsi ilә tәsvir
olunan iş yerinin motor sahәsinin bir hissәsidir?

•

Oturaq әlçatan zona;
Optimal әlçatan zona;

Sәrhәdli әlçatan zona;
Sәrhәdlsiz әlçatan zona;
Yüngül әlçatan zona;

258 Hansı әlçatan zona qövslә mәhdudlaşan, çiyin oynaqlarının hәrәkәti zamanı maksimal uzadılmış
әllәr ilә tәsvir olunan iş yerinin motor sahәsinin bir hissәsidir?

•

Sәrhәdlsiz әlçatan zona;
Oturaq әlçatan zona;
Optimal әlçatan zona;
Yüngül әlçatan zona;
Sәrhәdli әlçatan zona;

259 Hansı әlçatan zona qövslә mәhdudlaşan, çiyin oynaqlarının hәrәkәti zamanı boşalmış әllәr ilә
tәsvir olunan iş yerinin motor sahәsinin bir hissәsidir.?

•

Sәrhәdli әlçatan zona;
Optimal әlçatan zona;
Oturaq әlçatan zona;
Sәrhәdsiz әlçatan zona;
Yüngül әlçatan zona;

260 Ayaqüstü iş zamanı dәzgah vә maşınlarda işlәyәn işçi sәthin hündürlüyü nә qәdәr olmalıdırr?

•

aşağı900; orta950; hündür1000;
aşağı600; orta725; hündür770;
aşağı700; orta725; hündür750;
aşağı1000; orta1050; hündür1100;
aşağı800; orta825; hündür850;

261 Yüksәk ekstremal mühit nәyә gәtirib çıxarır ?

•

tәrkibi s.n. 1 vә 3;
Funksional normada ölçülmәdә kәnar çıxan, lakin potolojı qayda pozuntusuna aparmayan.
İşin yerinә yetirilmәsi mümkünsüzlüyü vә insan orqanizmindә patolojı qayda pozuntusuna aparmaya.
tәrkibi s.n.1 vә 2;
İnsanın iş qabiliyyәtini aşağı salır.

262 Oturaq iş zamanı dәqiq işlәr üçün stolun hündürlüyü nә qәdәr olmalıdırr?

•

aşağı1000; orta1050; hündür1100;
aşağı800; orta825; hündür850;
aşağı700; orta725; hündür750;
aşağı600; orta725; hündür770;
aşağı900; orta950; hündür1000;

263 Necә cür әlçatan zonası fәrqlәndirilir?

•

2.0
1.0
4.0
5.0
3.0

264 Hansı uyğunluq informasiya modelinin insanın psixofizioloji imkanlarına nisbәtini nәzәrdә tutur?

•

Enerji uyğunluğu;
İnformasiya uyğunluğu;
Biofiziki uyğunluq;
Texnikiestetik;
Antropometrik uyğunluq;

265 Hansı uyğunluq iş prosesindә insanın mәmnunluğunun tәmin edilmәsindәn, texnika ilә
ünsiyyәtdәn, rәngli iqlimdәn ibarәtdir?

•

Biofiziki uyğunluq;
Antropometrik uyğunluq;
İnformasiya uyğunluğu;
Texnikiestetik;
Enerji uyğunluğu;

266 Nadir hallarda istifadә olunan alәtlәri vә hazırlanmış mәmulatları iş yerindә harda yerlәşdirmәk
lazımdır?

•

hec birindә;
әlçatan zonada;
optimal iş sahәsindә;
daha uzaq yerlәrdә;
qorunan yerlәrdә;

267 Az istifadә olunan alәtlәri vә hazırlanmış mәmulatları iş yerindә harda yerlәşdirmәk lazımdır?

•

hec birindә;
optimal iş sahәsindә;
daha uzaq yerlәrdә;
әlçatan zonada;
qorunan yerlәrdә;

268 Lap teztez istifadә olunan alәtlәri vә hazırlanmış mәmulatları iş yerindә harda yerlәşdirmәk
lazımdır?

•

hec birindә;
әlçatan zonada;
daha uzaq yerlәrdә;
optimal iş sahәsindә;
qorunan yerlәrdә;

269 İnsanın qavrayış imkanları vә informasiyanın emalı ilә iş yerinin uyğunluğu iş yerinin tәşkilinә
olan hansı erqonomik tәlәbdә әks olunur?

•

antropometrik;
gigiyenik;
fiziki;
fizioloji vә psixofizioloji;
psixoloji;

270 İnsanın qavrayış imkanları vә informasiyanın emalı ilә iş yerinin uyğunluğu iş yerinin tәşkilinә
olan hansı erqonomik tәlәbdә әks olunur?
fiziki;
antropometrik;

•

•

psixoloji;
fizioloji vә psixofizioloji;
gigiyenik;

271 İnsan bәdәninin forması, ölçülәri vә çәkisi ilә iş yerinin uyğunluğu iş yerinin tәşkilinә olan hansı
erqonomik tәlәbdә әks olunur?

•

fiziki;
psixoloji;
gigiyenik;
fizioloji vә psixofizioloji;
antropometrik;

272 İnsanın iş qabiliyyәti vә hәyat fәaliyyәti şәrtlәri ilә iş mәkanının uyğunluğu iş yerinin tәşkilinә
olan hansı erqonomik tәlәbdә әks olunur?

•

fizioloji vә psixofizioloji;
antropometrik;
fiziki;
psixoloji;
gigiyenik;

273 İş yerinin tәşkilinә olan erqonomik tәlәblәrdә nә әks olunur?

•

iş yerinin ixtisaslaşması;
insanın maşınla qarşılıqlı tәsiri;
insanın әtraf mühitlә qarşılıqlı tәsiri ;
әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması;
iş yerinin planlaşdırılması;

274 Siz hansı әmәk funksiyalarını sistem kimi tanıyırsınız ?

•

İstehsalat tәlabat qiymәtlәri.
Hazırliq vә tәminat, tәşkilat, prosesin optimallığı vә effektliliyi ilә әlaqәdar.
Әtraf mühitin qorunması , әrzaqın saxlanması vә realizasiyası ilә әlaqәdar.
2 vә 3 s.n. tәrkibli
1 – 3 s.n. tәrkibdә

275 Hansı sistem әsasәn Erqonomik özәlliyi müәyyәnlәşdirәn sinfә aiddir ?

•

dördüncü sinif sistemi;
birinci sinif sistemi;
ikinci sinif sistemi;
üçüncü sinif sistemi ;
1,2 – sıra nömrәsi ilә sadalanan sistem.

276 Hansı sәbәblәrdәn İTMS – dә qәza vә sәhvlәr baş verir ?

•

Priborların ğöstәricilәrinin düzgün ğöstәrmәmәsi
İdarәetmә orqanın dәqiq funksiyasının olmaması ;
Düzğün olmayan istiqamәtdә әl ilә pedalın hәrәkәti, onların yerlәşmәsinin düzğün olmaması,yapışma
(tutma) vaxtı narahatlığın yaranması.
1 vә 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.
1 – 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.

277 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;
baxılma limitinin vacibliyi;
iş yerinә nәzarәt;

278 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;
әmәk fәndlәrinin tәkmillәşdirilmәsi;
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;

279 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

hec biri;
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;
iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);
hamısı;

280 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;
hec biri;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;
hamısı;
iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);

281 Hansı sәbәblәrdәn İTMS – dә qәza vә sәhvlәr baş verir ?

•

İdarәetmә orqanın dәqiq funksiyasının olmaması ;
1 vә 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.
1 – 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.
Düzğün olmayan istiqamәtdә әl ilә pedalın hәrәkәti, onların yerlәşmәsinin düzğün olmaması,yapışma
(tutma) vaxtı narahatlığın yaranması.
Priborların ğöstәricilәrinin düzgün ğöstәrmәmәsi

282 Siz hansı әmәk funksiyalarını sistem kimi tanıyırsınız ?

•

1 – 3 s.n. tәrkibdә
İstehsalat tәlabat qiymәtlәri.
Hazırliq vә tәminat, tәşkilat, prosesin optimallığı vә effektliliyi ilә әlaqәdar.
Әtraf mühitin qorunması , әrzaqın saxlanması vә realizasiyası ilә әlaqәdar.
2 vә 3 s.n. tәrkibli

283 Hansı növ әmәk işlәyәn insanla müqayisәdә Erqonomika üçün vacibdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Eyni adda, müxtәlif adda, yeknәsәk, yeknәsәk olmayan;
Yaradıcı vә ya yaradıcı olmayan ;
Sadә vәya mürәkkәb, az vә ya yüksәk tәrkibli;
Maraqlı vә ya maraqsız;

284 Hansı әmәk praktiki vәziyyәt imkanını biruzә verir ?

•

Yaradıcı olmayan, lakin maraqlı;
Hәdsiz sadә, az mahiyyәtli, birmәnalı vә yeknәsәk;
Yuxarıda qeyd edilәnlәrin hәr ikisi;
Hәdsiz mürәkkәb, hәddindәn artıq;
Yaradıcı;

285 Erqonomikanın tәrkibi vә strukturunda neçә nöqtәyә nәzarәt etmәk vacibdir ?

•

7.0
15 ;
19;
17;
14;

286 Әmәk subyektinin Erqonomik ğöstәricilәri hansılardır ?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı;
Fәrdi işçi vәya kollektiv;
Yalnız kollektiv;
Yalnız fәrdi;
Sosial psixolojı әlaqәlәr;

287 Әmәk dedikdә insanın fәaliyyәtinin hansı mәqamı qeyd edilmәlidir ?

•

Yuxarıda sadalananlar ;
İnsanın fәaliyyәtinin mәqsәdi,insan, tәbiyyәtin vә cәmiyyәtin öyrәnilmәsi;
Insan fәaliyyәtinin insan – operator qismindә ;
İnsan fәaliyyәtindә mativlәşdirmә nәzәriyyәsi;
Insan fәaliyyәti İTMS – qismindә ;

288 İşçilәrin mövqe seçimindә aşağıdakılar nәzәrә alınmalıdır?

•

әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr vә vә işin icrası zamanı orda
çalışanların hәrәkәt etmәk zәrurәti;
işin fiziki ağırlığı, iş sahәsinin ölçüsü vә işin icrası zamanı orda çalışanların hәrәkәt etmәk zәrurәti,
hәmcinin işin icrası prosesinin texnoloji xüsusiyyәtlәri;
antropoloji, psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması ilә insanoperatorun
fәaliyyәtinin optimallaşdırılması;
işin fiziki ağırlığı, iş sahәsinin ölçüsü vә insan әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
antropometrik mәlumatlar vә insanın fizioloji vә psixofizioloji xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu müәyyәn
etmәk, işin icrası prosesinin texnoloji xüsusiyyәtlәri;

289 İş yerinin erqonomik qiymәtlәndirilmәsinin әsas prinsipi nәdir?

•

әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr;
antropometrik mәlumatlar vә insanın fizioloji vә psixofizioloji xüsusiyyәtlәrinin uyğunluğunu müәyyәn
etmәk;
insan әmәyin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә olan tәlәblәr;
psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması;
antropoloji, psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması ilә insanoperatorun
fәaliyyәtinin optimallaşdırılması;

290 Erqonomik tәlәblәr nәdir?
rasional әmәk prosesini, әmәk alәtlәri vә vәsaitlәrindәn sәmәrәli istifadәni tәmin edәn tәdbirlәr
kompleksinә olan tәlәblәrdir;

•

•

antropoloji, psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması ilә insanoperatorun
fәaliyyәtinin optimallaşdırılması problemlәrindәn yaranan insanmaşınmühit sisteminә olan tәlәblәrdir;
antropoloji, psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması ilә insan әmәyin
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә olan tәlәblәrdir;
psixofizioloji xüsusiyyәtlәrin vә imkanların nәzәrә alınması ilә insanoperatorun fәaliyyәtinin müasir
avadanlıqlarla tәchiz olunmasına olan tәlәblәrdir ;
istehsalın maddi mühitinin mәkana görә optimal yerlәşmәsinә olan tәlәblәrdir;

291 “Çox teztez” vә “teztez” iş әmәliyyatları hansı zonada hәyata keçirilmәlidir?

•

heç birindә;
motor sahәsi daxilindә yüngül әlçatan zonada vә optimal zonada;
motor sahәsinin sәrhәdli әlçatan zonasında;
motor sahәsinin әlçatan zonasında;
hәr üçündә;

292 Әmәk dedikdә insanın fәaliyyәtinin hansı mәqamı qeyd edilmәlidir ?

•

Yuxarıda sadalananlar ;
İnsanın fәaliyyәtinin mәqsәdi,insan, tәbiyyәtin vә cәmiyyәtin öyrәnilmәsi;
Insan fәaliyyәtinin insan – operator qismindә ;
İnsan fәaliyyәtindә mativlәşdirmә nәzәriyyәsi;
Insan fәaliyyәti İTMS – qismindә ;

293 Әmәk subyektinin Erqonomik ğöstәricilәri hansılardır ?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı;
Fәrdi işçi vәya kollektiv;
Yalnız kollektiv;
Yalnız fәrdi;
Sosial psixolojı әlaqәlәr;

294 Nadir iş әmәliyyatları hansı zonada hәyata keçirilmәlidir?

•

heç birindә;
motor sahәsinin әlçatan zonasında;
motor sahәsi daxilindә yüngül әlçatan zonada vә optimal zonada;
motor sahәsinin sәrhәdli әlçatan zonasında;
hәr üçündә;

295 Normal işçi vәziyyәti hansı hesab edilir?

•

4050°dәn çox qarşıya әyilmәk lazım gәlmәsin, arxaya vә yana meyllilik arzu edilmәz olsun;
1015°dәn çox qarşıya әyilmәk lazım gәlmәsin, arxaya vә yana meyllilik arzu edilmәz olsun;
1525°dәn çox qarşıya әyilmәk lazım gәlmәsin, arxaya vә yana meyllilik arzu edilmәz olsun;
iş 510°dәn çox qarşıya әyilmәk lazım gәlmәsin, arxaya vә yana meyllilik arzu edilmәz olsun;
3035°dәn çox qarşıya әyilmәk lazım gәlmәsin, arxaya vә yana meyllilik arzu edilmәz olsun;

296 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;
iş qüvvәsinin sayı vә ixtisası;
baxılma limitinin vacibliyi;
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;

297 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;
sosial proseslәr vә situasiyalar, әmәyin kәmiyyәti;
iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;;

298 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;
hamısı tәsir göstәrir;
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;;
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;

299 Rasional işçi vәziyyәtә aşağıdakı amillәrdәn hansı tәsir göstәrmir?

•

әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsi;
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası;
iş qüvvәsinin mәzmunu vә tәbiәti (dinamik, statik);
iş yerini tәşkil edәn bütün elementlәrin ölçüsü, xüsusilә iş zonasının ölçüsü;
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin dәqiqliyi, diqqәt dәrәcәsi, görmә gәrginliyi;

300 İş yerinin layihәlәndirilmәsindә aşağıdakı tәlәblәrdәn hansına әmәl olunması vacib deyil?

•

Zәruri tәbii vә süni işıqlandırma;
Yuxarıdakıların hamısına әmәl olunmalıdır;
İş әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinin sәmәrәli üsulları, düzgün iş vә istirahәt rejimi;
İşçilәrin lazımi hәrәkәtlәrini yerinә yetirmәyә imkan verәn iş zonası parametrlәri;
Tәhlükәli vә zәrәrli istehsal amillәrinin tәsirindәn işçilәrin qorunması vasitәlәri

301 Әmәyin gәrginliyi nәdir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәrdi;
fәaliyyәti tәmin edәn dayaqsütun aparatına vә orqanizmin funksional sistemlәrinә olan mövcud yükü
özündә әks etdirәn әmәk prosesinin xarakteristikasıdır;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәrdi;
mәrkәzi sinir sisteminә, hissiyyat orqanlarına, işçinin emosional sferasına mәxsus yükü әks etdirәn әmәk
prosesinin xarakteristikasıdır;
istehsal mühitinin tәsiri altında insan orqanizmindә baş verәn reaksiya vә dәyişikliklәrdir;

302 İnsan orqanizmi ilә әlaqәdә olarkәn istehsalat zәdәlәnmәlәri, peşә xәstәliklәri vә ya sağlamlıq
vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan maddәlәr hansı amillәrә aiddir?

•

istehsak amillәrinә;
hәr ücünә;
tәhlükәli istehsalat amillәrinә;
zәrәrli istehsalat amillәrlәrinә;
hec birinә;

303 Fiziki amillәr qrupuna hansı aid deyil?

•

viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar;
ionlaşdırıcı vә elektromaqnit şüaları;
maqnit sahә gәrginliyinin yüksәlmәsi vә müxtәlif işıq normalarının dәyişmәsi;

maşınmexanizmlәrin hәrәkәt edәn vә mühafizә edilmәyәn hissәlәri;
iş sahәlәrindә havanın tozluluğu vә qazlılığı;

304 Siz necә fikirlәşirsiniz , İnsan – Operator işğüzarlığı vә etibarlılığı olmadan İTMS – dә effektliliyi
әldә etmәk olar ?

•

Mümkündür ;
Yüksәk etibarlılığı olmadan mümkündür
Yüksәk işğüzarlığı olmadan mümkündür
Mümkün deyil
Bәzәn mümkündür

305 İTMS – nin erqonomik layihәlәndirilmәsindә istifadә olunan, texniki normativ sәnәdlәşmәnin
tәrkibinә nәlәr daxildir ?

•

Sahәlәrarası standartlar.
Müәssisәlәrin standartları, tәşkilatı sәnәdlәşmәlәr vә ya normativ әsaslandırma.
Yuxarıda sadalananların hamısı
Dövlәt standartları.
Texnikanın işlәnilmәsinә rәhbәrlik.

306 İTMS – dә istismar vә tәtbiq zamanı Erqonomis layihәlәndirmә prosesindә nәlәri nәzәrә
almalıdır ?

•

Nәzәrdә tutulmuş sistemdә insanın işlәyәcәyi real imkanları.
1 – 3 s.n. mahiyyәti.
Sistemin dәyәri.;
1 vә 2 s.n. mahiyyәti.
Fiziki , intelektual, emosional xәrclәrin yolvermә ölçülәri , hansı ki, konkret texniki sistemdә işi tәlәb
edәcәk.

307 İTMS – dә insanın tәhlükәsizliyini necә tәmin etmәk olar ?

•

Normal meteoroloji şәraitin yaradılması.
Mexaniklәşdirmә vә aftomatlaşdırma yolu ilә .
Xüsusi tәdbirlәrlә.
Tәhlükәsiz hәrәkәt vә rahat vәziyyәtә nail olmaqdan ötrü insanın optimal vәziyyәtdә yerlәşmәsi
Әtraf mühit haqda olan informasiyaların qәdәri vә onun qәbul edilmәsi,işlәnmәsi

308 İTMS – dә Erqonomik qiymәtlәndirmәni hansı metodla hәyata keçirmәk olar ?

•

Differinsial vә kompleks metodla
Yuxarıda sadalananlarla
Differensial metodu
İnteqral metodu ;
Kompleks metodu

309 İnsan vә mühütün informasiya birliyini necә tәmin etmәk olar ?

•

Aftomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә vasitәsi ilә.
Normal meteriolojı şәraitin yaradılması.
Әtraf mühit haqda informasiyanın kifayәt qәdәr olması vә onun qәbul edilmәsi ilә işlәmәsi imkanları
Xüsusi tәdbirlәrlә.
Tәhlükәsiz hәrәkәtә vә rahat vәziyyәtә nail olmaqdan ötrü insanın açıq sәmada yerlәşmәsinin optimallığı.

310 İdarәetmә vә xidmәt zamanı insanın iştirakı olmadan funksionallıq Erqonomik sistemdә hansı

sinfә aiddir?

•

2.0
4.0
3.0
1.0
4 vә 3

311 Erqonomik sistem ES özәlliyindә nә tәşkil edir ?

•

İş yerinin mühiti.
İnformasiya.
13 ardıcıllığı tәrkibdә ;
Әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ardıcıllığı, texniki alәtlәr.
İnsan.

312 Zәrәrli istehsalat amillәri dedikdә nә başa düşülür?

•

hec biri;
müәyyәn şәraitdә işçilәrә tәsir göstәrәn, xәstәliyә vә ya iş qabiliyyәtinin azalmasına gәtirib çıxaran
istehsal amillәri;
texniki sistemlәrin tәhlükәsizliyinin yaxşılaşdırılmasını özünә daxil edәn tәdbirlәr kompleksi;
müәyyәn şәraitdә işçilәrә tәsir göstәrәn, zәdәlәnmәlәrә vә ya sağlamlığın qәfil pislәşmәsinә sәbәb olan
istehsal amillәri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan vә peşә xәstәliklәri vә ya sağlamlıq vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan
maddәlәr ;

313 Tәhlükәli istehsalat amillәri dedikdә nә başa düşülür?

•

hec biri;
müәyyәn şәraitdә işçilәrә tәsir göstәrәn, zәdәlәnmәlәrә vә ya sağlamlığın qәfil pislәşmәsinә sәbәb olan
istehsal amillәri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan vә peşә xәstәliklәri vә ya sağlamlıq vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan
maddәlәr ;
texniki sistemlәrin tәhlükәsizliyinin yaxşılaşdırılmasını özünә daxil edәn tәdbirlәr kompleksi;
müәyyәn şәraitdә işçilәrә tәsir göstәrәn, xәstәliyә vә ya iş qabiliyyәtinin azalmasına gәtirib çıxaran
istehsal amillәri;

314 Peşә risklәrinin idarә edilmәsi nәdir?

•

2ci vә 3cüdür;
peşә riskinin aşkara çıxarılmasını, sәviyyәsinin azaldılmasını vә qiymәtlәndirilmәsini özünә daxil edәn
tәdbirlәr kompleksidir;
risk sәviyyәsini bilmәk iqtisadi, texniki vә humanitar mülahizәlәri nәzәrә almaqla, fәaliyyәtin bu vә ya
digәr növünün tәhlükәsizliyinin yaxşılaşdırılmasıdır;
texniki sistemlәrin tәhlükәsizliyinin yaxşılaşdırılmasını özünә daxil edәn tәdbirlәr kompleksidir;
1ci vә 3cüdür;

315 Әmәyin ağırlığının ücüncü kateqoriyasına hansı işlәr daxildir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәr;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәr;
rahat şәraitdә yerinә yetirilmiş işlәr daxildir;
әlverişli (lakin rahat olmayan) şәraitdә yerinә yetiriәn işlәr daxildir;
iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәr ;

316 Әmәyin ağırlığının ikinci kateqoriyasına hansı işlәr daxildir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәr;
әlverişli (lakin rahat olmayan) şәraitdә yerinә yetiriәn işlәr daxildir;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәr;
rahat şәraitdә yerinә yetirilmiş işlәr daxildir;
iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәr ;

317 Әmәyin ağırlığının birinci kateqoriyasına hansı işlәr daxildir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәr;
rahat şәraitdә yerinә yetirilmiş işlәr daxildir;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәr;
әlverişli (lakin rahat olmayan) şәraitdә yerinә yetiriәn işlәr daxildir;
iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәr ;

318 Әmәyin ağırlığının beşinci kateqoriyasına hansı işlәr daxildir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәr;
iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәr;
rahat şәraitdә yerinә yetirilmiş işlәr daxildir;
әlverişli (lakin rahat olmayan) şәraitdә yerinә yetiriәn işlәr daxildir;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәr;

319 Әmәyin ağırlığının altıncı kateqoriyasına hansı işlәr daxildir?

•

rahat şәraitdә yerinә yetirilmiş işlәr daxildir;
işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәr;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәr;
әlverişli (lakin rahat olmayan) şәraitdә yerinә yetiriәn işlәr daxildir;
iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәr;

320 Yüksәk ekstremal mühit nәyә gәtirib çıxarır ?

•

tәrkibi s.n. 1 vә 3;
İşin yerinә yetirilmәsi mümkünsüzlüyü vә insan orqanizmindә patolojı qayda pozuntusuna aparmaya.
Funksional normada ölçülmәdә kәnar çıxan, lakin potolojı qayda pozuntusuna aparmayan.
İnsanın iş qabiliyyәtini aşağı salır.
tәrkibi s.n.1 vә 2;

321 Tәhlükәli vә zәrәrli istehsalat amillәri tәsirinә görә bölünür?

•

fiziki, kimyәvi vә mexaniki olurlar;
fiziki, kimyәvi, bioloji vә psixoloji olurlar;
fiziki, kimyәvi, bioloji vә mexaniki olurlar;
fiziki, kimyәvi vә psixoloji olurlar;
fiziki, kimyәvi vә bioloji;

322 Kimyәvi amillәr qrupuna hansı aiddir?

•

ulturabәnövşәyi vә infraqırmızı şüaların sәviyyәsinin çoxalması;
orqanizmә tәsir edәn ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı vә s.maddәlәr;

viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar vә s;
elektrik vә maqnit sahә gәrginliyinin yüksәlmәsi vә s.;
bitkilәr vә heyvanat alәmi;

323 İnsan orqanizmi ilә әlaqәdә olarkәn istehsalat zәdәlәnmәlәri, peşә xәstәliklәri vә ya sağlamlıq
vәziyyәtinin pislәşmәsinә sәbәb olan maddәlәr hansı amillәrә aiddir?

•

hec birinә;
zәrәrli istehsalat amillәrlәrinә;
tәhlükәli istehsalat amillәrinә;
istehsak amillәrinә;
hәr ücünә;

324 Hansı 3ci sinif peşә riski hesab olunur?

•

hec biri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә çoxsaylı insan üçün mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә nadir hallarda mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә az ehtimallıdır;
hәr ücü;

325 Hansı 2ci sinif peşә riski hesab olunur?

•

hec biri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә nadir hallarda mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә çoxsaylı insan üçün mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә az ehtimallıdır;
hәr ücü;

326 Hansı 1ci sinif peşә riski hesab olunur?

•

hec biri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә az ehtimallıdır;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә nadir hallarda mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә çoxsaylı insan üçün mümkündür;
hәr ücü;

327 Fiziki amillәr qrupuna hansı aiddir?

•

hec biri;
iş sahәlәrindә havanın tozluluğu vә qazlılığı; sәsküyün, infra sәsin, ultrasәsin, titrәyişin, ionlaşdırıcı vә
elektromaqnit şüaları vә s.;
viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar vә s;
orqanizmә tәsir edәn ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı vә s.maddәlәr;
bitkilәr vә heyvanat alәmi;

328 Fiziki amillәr qrupuna hansı aid deyil?

•

ionlaşdırıcı vә elektromaqnit şüaları;
viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar;
iş sahәlәrindә havanın tozluluğu vә qazlılığı;
maşınmexanizmlәrin hәrәkәt edәn vә mühafizә edilmәyәn hissәlәri;
maqnit sahә gәrginliyinin yüksәlmәsi vә müxtәlif işıq normalarının dәyişmәsi;

329 Fiziki amillәr qrupuna hansı aid deyil?

•

iş sahәlәrindә havanın tempraturasının yuxarı vә aşağı olması;
orqanizmә tәsir edәn qıcıqlandırıcı maddәlәr
iş sahәlәrindә havanın tozluluğu vә qazlılığı;
elektriklәşmәnin, ulturabәnövşәyi vә infraqırmızı şüaların sәviyyәsinin çoxalması;
iş sahәlәrindә havanın tozluluğu vә qazlılığı;

330 Bunlardan hansı tәbii tәhlükәli vә zәrәrli amillәr hesab olunur?

•

hәr ücü;
atmosfer çöküntülәri, artan vә azalan temperatur, ildırım;
havada zәhәrli maddәlәrin yüksәk konsentrasiyası, su anbarı;
Vizual sәsküy, titrәyiş, elektromaqnit sahәsi;
1ci vә 3cü ;

331 Bunlardan hansı kompüterlә işlәyәn zaman yaranan tәhlükәli vә zәrәrli amillәridәn hesab olunur?

•

hәr ücü;
Şüalanma (rentgen şüaları, elektromaqnit şüalanması, mikrodalğalı qamma radiasiya, elektrostatik sahә);
2ci vә 3cü ;
İş yerinin vә iş zonasının parametrlәri ;
Vizual amillәr (parlaqlıq, kontrast, işıldamaq);

332 Bioloji amillәr qrupuna hansı aiddir?

•

elektrik vә maqnit sahә gәrginliyinin yüksәlmәsi vә s.;
infra sәsin, ultrasәsin, titrәyişin, ionlaşdırıcı vә elektromaqnit şüalarının sәviyyәsinin çoxalması;
ulturabәnövşәyi vә infraqırmızı şüaların sәviyyәsinin çoxalması;
orqanizmә tәsir edәn ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı vә s.maddәlәr ;
viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar vә s;

333 Bioloji amillәr qrupuna hansı aid deyil?

•

makroorqanizmlәr;
mikroorqanizmlәr;
hamısı aiddir;
viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar vә s;
orqanizmә tәsir edәn ümumi toksiki maddәlәr ;

334 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aidddir?

•

Әmәk bölgüsü;
Әmәyin gәrginliyi;
Әmәyin intensivliyi;
Әmәyin ağırlığı;
Әmәk mәhsuldarlığı;

335 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı әmәk şәraitinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aid deyil?

•

Әmәyin mühafizәsinin vә texniki tәhlükәsizliyin tәlәblәrinin müşahidә olunması;
Әmәyin gәrginliyi;
çәrçivә daxilindә yol verilәn konsentrasiyası vә çәrçivә daxilindә yol verilәn istehsal mühitinin
sәviyyәsinin müşahidә olunması;
Әmәyin ağırlığı;
Әmәk şәraitinin rahatlılıq dәrәcәsi;

336 Әmәyin gәrginliyi nәdir?

•

işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәrdi;
istehsal mühitinin tәsiri altında insan orqanizmindә baş verәn reaksiya vә dәyişikliklәrdir;
mәrkәzi sinir sisteminә, hissiyyat orqanlarına, işçinin emosional sferasına mәxsus yükü әks etdirәn әmәk
prosesinin xarakteristikasıdır;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәrdi;
fәaliyyәti tәmin edәn dayaqsütun aparatına vә orqanizmin funksional sistemlәrinә olan mövcud yükü
özündә әks etdirәn әmәk prosesinin xarakteristikasıdır;

337 Әmәyin ağırlığı nәdir?

•

iş dövrünün sonunda orqanizmin patoloji vәziyyәtndә dәyişikliklәrlә müşahidә olunan işlәrdi;
fәaliyyәti tәmin edәn dayaqsütun aparatına vә orqanizmin funksional sistemlәrinә (ürәkdamar, tәnәffüs
vә s.) olan mövcud yükü özündә әks etdirәn әmәk prosesinin xarakteristikasıdır;
işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәrdi;
mәrkәzi sinir sisteminә, hissiyyat orqanlarına, işçinin emosional sferasına mәxsus yükü әks etdirәn әmәk
prosesinin xarakteristikasıdır;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәrdi;

338 Әmәyin gәrginliyi nәdir?

•

fәaliyyәti tәmin edәn dayaqsütun aparatına vә orqanizmin funksional sistemlәrinә olan mövcud yükü
özündә әks etdirәn әmәk prosesinin xarakteristikasıdır;
mәrkәzi sinir sisteminә, hissiyyat orqanlarına, işçinin emosional sferasına mәxsus yükü әks etdirәn әmәk
prosesinin xarakteristikasıdır;
iş periodunun sonunda orqanizmin funksional hәdd vәziyyәti yarandıqda onun fizioloji
reaksiyalarınıpislәşmә vә yaxşılaşma istiqamәtindә asan dәyişdirilәn işlәrdi;
işә başladıqdan sonra insanda ciddi xәstәliklәrin inkişafına gәtirib çıxaran işlәrdi;
istehsal mühitinin tәsiri altında insan orqanizmindә baş verәn reaksiya vә dәyişikliklәrdir;

339 Bioloji amillәr qrupuna hansı aiddir?

•

ulturabәnövşәyi vә infraqırmızı şüaların sәviyyәsinin çoxalması;
viruslar, göbәlәklәr, bakteriyalar vә s;
elektrik vә maqnit sahә gәrginliyinin yüksәlmәsi vә s.;
infra sәsin, ultrasәsin, titrәyişin, ionlaşdırıcı vә elektromaqnit şüalarının sәviyyәsinin çoxalması;
orqanizmә tәsir edәn ümumi toksiki, qıcıqlandırıcı vә s.maddәlәr ;

340 Hansı 3ci sinif peşә riski hesab olunur?

•

hec biri;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә çoxsaylı insan üçün mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә nadir hallarda mümkündür;
hәyat üçün ağır nәticәsi olan tәhlükә az ehtimallıdır;
hәr ücü;

341 Fiziki yorğunluğa aiddir?

•

texniki tәhlükәsizliyin tәlәblәrinә әmәl olunmaması;
insanın statiki, dinamiki vә hipodinamiki artıq yüklәnmәsi;
әmәyin gәrginliyi vә intensivliyi ;
zehni gәrginlik vә emosional yüklәnmә;
әmәk şәraitinin rahatlılıq dәrәcәsi;

342 Әmәyin ağırlığı necә kateqoriyaya bölünür?

•

7.0
6.0
4.0
3.0
5.0

343 Cari tәcrübәni nәzәrә alaraq peşә riskini neçә sinfә bölmәk olar ?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

344 Tәhlükәni xarakterizә etmәk üçün hansı anlayışından istifadә olunur?

•

2ci vә 3cüdәn;
risk anlayışından;
elektrostatik sahәdәn;
radiasiya anlayışından;
1ci vә 3cüdәn;

345 Erqonomikada antropogen tәhlükәlәr nә ilә bağlı olur?

•

hәr ücü ilә;
insan fәaliyyәtinin müәyyәn bir növü ilә;
maşın vә avadanlıqlarla;
havanın zәhәrlәnmәsi ilә;
hec biri ilә;

346 Erqonomikada tәhlükәlәri hansı tiplәrә bölünür?

•

fiziki vә psixoloji;
tәbii vә antropogen;
fiziki vә antropogen;
tәbii vә zәrәrli;
biofiziki vә biokimyәvi;

347 Hansı tәhlükәlәr iş yerini tam әhatә etmir, yalnız insana tәsir göstәrir?

•

heç biri;
maşının fırlanın hissәlәri, metalın kәnara sәpәlәnәn hissәlәri;
havada zәhәrli maddәlәrin yüksәk konsentrasiyası, su anbarı;
sәsküy, toz;
elektromaqnit sahәsi, ionlaşdırıcı şüalanma;

348 Erqonomikada kompüterlә işlәyәn zaman yaranan bütün tәhlükәli vә zәrәrli amillәri necә qrupa
bölünür?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

349 İnsan – Operatorun zehni fәaliyyәti әtraf mühitin hansı temperaturunda çәtinlәşir, riyaksiyası
zәiflәyir, sәhflәr yaranır ?

•

30 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
18 dәrәcә selcidә
60 dәrәcә selsidә
50 dәrәcә selsidә

350 İnsan – operatorun fiziki yorğunluğu әtraf mühitin hansı temperaturunda başlayir vә psixi
vәziyyәtin pislәşmәsi әlamәtlәri özünü biruzә verir(ğәrğinlik, qiciqlanma vә sair) ?

•

60 dәrәcә selsidә
30 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
18 dәrәcә selcidә
50 dәrәcә selsidә

351 İnsan – operator әtraf mühitin hansı temperaturunda 1 (bir) saat müddәtini keçirә (dözә) bilәr ?

•

60 dәrәcә selsidә
50 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
18 dәrәcә selcidә
30 dәrәcә selsidә

352 Hansı halda vә nә vaxt әmәk ziyandır?

•

bütün hallarda
әgәr uzunmüddәtli işdәn sonra әhatә olunan insanların vә tәbii mühitin işçinin sağlamlığında nәzәrә
çarpmayan dәyişiklik baş verәrsә
әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkün deyilsә
әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkündürsә
әgәr uzun müddәtli işdәn sonra әhatә olunan insanların vә tәbii mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpacaq dәyişiklik baş verәrsә

353 Әtraf mühitin hansı temperaturu insanın işlәmәsi üçün optimal sayıla bilәr ?

•

60 dәrәcә selsidә
18 dәrәcә selsidә
30 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
50 dәrәcә selsidә

354 Әmәk şәraiti nәdir?

•

texniki tәhlükәsizliyin tәlәblәrinә әmәl olunmasıdı
insan orqanizminin funksional vәziyyәtinә, onun iş qabiliyyәtinә vә sağlamlığına tәsir edәn istehsal
mühitinin elementidir;
fәaliyyәti tәmin edәn dayaqsütun aparatına vә orqanizmin funksional sistemlәrinә olan mövcud yükü
özündә әks etdirәn әmәk prosesinin xarakteristikasıdır;
Әmәyin mühafizәsinin vә texniki tәhlükәsizliyin tәlәblәrinin müşahidә olunmasıdı;
istehsal mühitinin tәsiri altında insan orqanizmindә baş verәn reaksiya vә dәyişikliklәrdir;

355 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi;
işin icrası yolları.
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

356 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi.
iş yerinin tәşkili;
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

357 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi.
istehsal mühitinin vәziyyәti;
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

358 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi.
istehsal prosesinin xarakteri;
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

359 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi.
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

360 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi;
hamısı aiddir.
işçi duruşu
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

361 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

yuxarıdakıların hamısını.
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş yerinin tәşkili;
işin icrası yolları;
istehsal mühitinin vәziyyәti;

362 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

•

işçi duruşu, növbәlilik, iş tempi;
işin icrası yolları;
yuxarıdakıların hamısını.
istehsal mühitinin vәziyyәti;
iş yerinin tәşkili;

363 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

yuxarıdakıların hamısını.
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
iş yerinin tәşkili;
işin icrası yolları;
istehsal mühitinin vәziyyәti;

364 Sosialpsixoloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
rәhbәrlik tәrzi;
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
iş yerinin tәşkili;
istehsal mühitinin vәziyyәti;

365 Sosialpsixoloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
işçi duruşu, növbәlilik, iş tempi;
istehsal mühitinin vәziyyәti;

366 Sosialpsixoloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi;
istehsal mühitinin vәziyyәti;
işçi duruşu, növbәlilik, iş tempi;
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;

367 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

368 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

369 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
işçi duruşu, növbәlilik, iş tempi;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

370 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
istehsal prosesinin xarakteri;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

371 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
rәhbәrlik tәrzi;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
iş yerinin tәşkili ;
әmәk rejimi;

372 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

373 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

iş yerinin tәşkili;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
istehsal prosesinin xarakteri
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;
işin icrası yolları;

374 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

istehsal mühitinin vәziyyәti.
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
istehsal prosesinin xarakteri;
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;
işin icrası yolları;

375 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

istehsal prosesinin xarakteri;
istehsal mühitinin vәziyyәti.
iş yerinin tәşkili;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;

376 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

istehsal mühitinin vәziyyәti.
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
işin icrası yolları;
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;
iş yerinin tәşkili;

377 İnsan – operatorun fiziki yorğunluğu әtraf mühitin hansı temperaturunda başlayir vә psixi
vәziyyәtin pislәşmәsi әlamәtlәri özünü biruzә verir(ğәrğinlik, qiciqlanma vә sair) ?

•

60 dәrәcә selsidә
30 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
18 dәrәcә selcidә
50 dәrәcә selsidә

378 Sosialpsixoloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürünü özünә daxil edir?

•

fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә.
rәhbәrlik tәrzi;
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
iş yerinin tәşkili;
istehsal mühitinin vәziyyәti;

379 Psixofizioloji amillәr әmәk şәraitinin aşağıdakı ünsürlәrindәn hansını özünә daxil etmir?

•

iş tempi, işin yeknәsәkliyi;
işin icrası yolları.
işçi duruşu;
fiziki, dinamik vә statistik yüklәmә;
iş vә istirahәt rejimi;

380 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

istehsal mühitinin vәziyyәti.
işin yeknәsәkliyi, iş vә istirahәt rejimi;
istehsal prosesinin xarakteri;
tәchizat, texnologiya, istehsal prosesinin xarakteri;
işin icrası yolları;

381 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin sosialpsixoloji amillәr qrupuna aid deyil?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
işçi duruşu, növbәlilik, iş tempi;
kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi;
rәhbәrlik tәrzi;
әmәk rejimi;

382 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
5.0
3.0
2.0
4.0

383 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
estetik;
fiziki;
tәşkilati;
iqtisadi;

384 Erqonomik özәlliyin (EÖ) tәrkibinә texniki tapşırıq daxil olmaqla, xüsusi tәlәblәr hansı hallarda
işlәnib vә hazırlanır ?

•

Yuxarıda adları çәkilәnlәr.
Alәtlәrin tәlim – mәşqi, sәnәdlәşmәnin istismarı üçün insan fәaliyyәtinin tәşkil olunması.
Konkret olaraq Erqonomik özәllikdәn әmәlә ğәlәn sistemin tәhkim olunması, onun icra olumasının
mәhtudlaşdırılması, effektlilik, daxilolma vaxtı, effektli fәaliyyәtin tәlәbi.
Konkret fәaliyyәtin ğörkәmi üçün.
Texniki alәtlәr üçün.

385 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәrә aid deyil?

•

sosialpsixoloji.
tәşkilati;
estetik;
psixofizioloji;
texniki;;

386 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәrә aid deyil?

•

texniki;
hamısı aiddir.
psixofizioloji;
sanitargigiyenik;
estetik;

387 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәrә aid deyil?

•

sosialpsixoloji.
fiziki;
estetik;
sanitargigiyenik;
texniki;

388 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәrә aid deyil?

•

sanitargigiyenik;
texniki;
iqtisadi;
psixofizioloji;
sosialpsixoloji.

389 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәrә aid deyil?

•

sosialpsixoloji.
fiziki;
psixofizioloji;
sanitargigiyenik;

estetik;

390 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aid deyil?

•

istehsal mühitinin vәziyyәti.
iş vә istirahәt rejimi;
işin icrası yolları;
istehsal prosesinin xarakteri;
iş yerinin tәşkili;

391 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aiddir?

•

kollektivdә özünü idarәetmә münasibәtlәrinin inkişaf dәrәcәsi.
istehsal prosesinin xarakteri;
işçi duruşu;
iş vә istirahәt rejimi;
rәhbәrlik tәrzi;

392 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aiddir?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
işin icrası yolları;
işçi duruşu;
iş vә istirahәt rejimi;
rәhbәrlik tәrzi;

393 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aiddir?

•

istehsal mühitinin vәziyyәti;
yuxarıdakıların hamısı.
işin icrası yolları;
istehsal prosesinin xarakteri;
iş yerinin tәşkili;

394 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı әmәk şәraitinin texniki amillәr qrupuna aiddir?

•

әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәrinin birliyi.
iş yerinin tәşkili;
işçi duruşu;
әmәk rejimi;
rәhbәrlik tәrzi;

395 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
sosialpsixoloji;
fiziki;
tәşkilati;
iqtisadi;

396 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
estetik;
fiziki;
tәşkilati;

iqtisadi;

397 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
psixofizioloji;
fiziki;
tәşkilati;
iqtisadi;

398 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
sanitargigiyenik;
fiziki;
tәşkilati;
iqtisadi;

399 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr qrupuna aiddir?

•

hamısı aiddir.
texniki;
fiziki;
tәşkilati;
iqtisadi;

400 Әmәk şәraiti tәşkil edәn ünsürlәr neçә qrupa bölünür?

•

6.0
5.0
3.0
2.0
4.0

401 İnsan operatorun iş yerindә xarici mühitin hansı faktorları tәsir edir ?

•

Kimyәvi vә yüksәkekstremal xarici mühütin işi ;
Yuxarıda sadalananlar;
Sosial – psixolojı ;
Fiziki;
İnformasiyalı,bioloji ;

402 Әmәk prosesindә Erqonomik göstәricilәr hansı iş prosesindә hәyata keçirilir?

•

Konkret ğöstәricilәrinә ğörә ;
Әmәk prosesindә Erqonomik ğöstәricilәri vaxt әrzindә tәkrarlanmayan tәsir
Yalnız qarşılıqlıiş proseslәrdә;
Әmәk prosesindә Erqonomik ğöstәricilәri vaxt әrzindә tәkrarlanan tәsir qüvvәsi vә qarşılıqlı iş prosesindә
hәyata keçirilir.
Yuxarıda qeyd olunanların hamısı;

403 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin yangın sәbәbinә aiddir?
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;

•

maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması, yanıcı mayelәrin saxlanma qaydalarının pozulması,
texnoloji proseslәrdә yanğın tәhlükәsizliyi rejiminin pozulması;

404 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin maddi sәbәbinә aiddir?

•

әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;

405 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin maddi sәbәbinә aiddir?

•

әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;

406 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin psixofizioloji sәbәbinә aiddir?

•

ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .
әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.

407 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin sanitargigiyenik sәbәbinә aiddir?

•

ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .
әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;

408 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin tәşkilati sәbәbinә aiddir?
tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .

•

ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;

409 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin texniki sәbәbinә aiddir?

•

tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi, körpünün, qayanın uçması, buzun qırılması vә s.
әsәb sistemindә yaranan qeyrinormallıq, gözlәnilmәdәn alınan fizioloji hal, orqanizmdәki qüsur vә ya
çatışmazlıqlar vә s.;
işin düzgün tәşkil edilmәmәsi, әmәk intizamının pozulması, işçilәrә tәlimatın aparılmaması, işçilәrin fәrdi
mühafizә vasitәlәri ilә tәmin olunmaması;
ventilyasiyanın, işıqlandırıcıların, qızdırıcıların qüsurları, iş sahәsinin azlığı, iş yerlәrinin anti sanitariya
vәziyyәtindә olması vә s.;
maşınların konstruksiyasındakı çatışmazlıq, nәqliyyat vasitәlәrinin nasazlığı, texniki müdafiә
vasitәlәrinin nöqsanları, nasaz avadanlıqlardan istifadә edilmәsi; .

410 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin sәbәblәrinin tam tәsnifatıdır?

•

intensiv; texniki; sanitargigiyenik; psixofizioloji; yangın.
texniki; fiziki; sanitargigiyenik; psixofizioloji; .
fiziki; mәnәvi; sanitargigiyenik; maddi; yangın;
texniki; tәşkilati; sanitargigiyenik; psixofizioloji; maddi; yangın.
sanitargigiyenik; psixofizioloji; maddi; yangın: texnoloji; gәrgin.

411 Gigiyenik normativlәrdәn kәnara çıxan, işçinin orqanizminә vә onun gәlәcәk nәslinә mәnfi tәsir
göstәrәn istehsalat amillәrinin mövcudluğu ilә sәciyyәlәnәn әmәk şәraiti necә şәraiti hesab olunur?

•

tәhlükәli әmәk şәraiti;
әlverişsiz әmәk;
optimal әmәk şәraiti;
zәrәrli әmәk şәraiti;
qeyrimәqbul әmәk şәraiti.

412 Әgәr әmәk prosesini tәşkil edәn ünsürlәr toplusu işçidә yorğunluğa, xәstәliyә, peşә vә istehsalat
xәstәliklәrinә, әlilliyәsәbәb ola bilәrsә, onda bu necә şәraiti hesab olunur?

•

zәrәrli әmәk şәraiti;
optimal әmәk şәraiti;
әlverişsiz әmәk;
tәhlükәli әmәk şәraiti;
qeyrimәqbul әmәk şәraiti.

413 Әlverişli şәrait o hesab olunur ki...

•

iş qabiliyyәtinin yüksәk davamlılıq müddәti iş vaxtının birinci növbәsinin әn azı 65%ni, ikinci
növbәsinin isә 50%ni tәşkil etsin.
iş qabiliyyәtinin yüksәk davamlılıq müddәti iş vaxtının birinci növbәsinin әn azı 70%ni, ikinci
növbәsinin isә 60%ni tәşkil etsin;
iş qabiliyyәtinin yüksәk davamlılıq müddәti iş vaxtının birinci növbәsinin әn azı 75%ni, ikinci
növbәsinin isә 65%ni tәşkil etsin;
iş qabiliyyәtinin yüksәk davamlılıq müddәti iş vaxtının birinci növbәsinin әn azı 70%ni, ikinci
növbәsinin isә 55%ni tәşkil etsin;
iş qabiliyyәtinin yüksәk davamlılıq müddәti iş vaxtının birinci növbәsinin әn azı 55%ni, ikinci
növbәsinin isә 50%ni tәşkil etsin;

414 Erqonimik baxımdan sәsküy nәdir?

•

yuxarıdakıların hec biri.
sexlәrdә vә başqa sahәlәrdә çalışan fәhlәlәr tәdricәn kar olma sәbәbidir;
әmәyin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdi ilә istehsalda yaradılan әmәk şәraitinә mәnfi tәsir edәn
mühitdir;
mәrkәzi sinir sisteminә vә ürәkdamar sisteminә mәnfi tәsir göstәrәn әmәk şәraitidir;
insanın eşitmә orqanlarının arzuolunmaz qavrayışı müxtәlif tezliklәrdә vә intensivlikdә sәslәrin qarışıq
uyğunluğudur;

415 Gigiyenik normativlәrdәn kәnara çıxan, işçinin orqanizminә vә onun gәlәcәk nәslinә mәnfi tәsir
göstәrәn istehsalat amillәrinin mövcudluğu ilә sәciyyәlәnәn әmәk şәraiti necә şәraiti hesab olunur?

•

optimal әmәk şәraiti;
әlverişsiz әmәk;
qeyrimәqbul әmәk şәraiti.
tәhlükәli әmәk şәraiti;
zәrәrli әmәk şәraiti;

416 Aşağıdakılardan hansı әmәk xәsarәtinin sәbәblәrinin tam tәsnifatıdır?

•

intensiv; texniki; sanitargigiyenik; psixofizioloji; yangın.
texniki; fiziki; sanitargigiyenik; psixofizioloji; .
fiziki; mәnәvi; sanitargigiyenik; maddi; yangın;
texniki; tәşkilati; sanitargigiyenik; psixofizioloji; maddi; yangın.
sanitargigiyenik; psixofizioloji; maddi; yangın: texnoloji; gәrgin.

417 Әgәr әmәk prosesini tәşkil edәn ünsürlәr toplusu işçidә yorğunluğa, xәstәliyә, peşә vә istehsalat
xәstәliklәrinә, әlilliyәsәbәb ola bilәrsә, onda bu necә şәraiti hesab olunur?

•

qeyrimәqbul әmәk şәraiti.
zәrәrli әmәk şәraiti;
optimal әmәk şәraiti;
әlverişsiz әmәk;
tәhlükәli әmәk şәraiti;

418 Bu әmәk şәraitindә işçi öz sağlamlığını qoruyur vә onun iş qabiliyyәtinin yüksәk sәviyyәdә tәmin
edilmәsi üçün ilkin şәrtlәr yaranır:

•

zәrәrsiz әmәk şәraitindә;
mәqbul әmәk şәraitindә;
sadә әmәk şәraitindә.
tәhlükәsiz әmәk şәraitindә;
optimal әmәk şәraitindә;

419 Bu әmәk şәraiti iş vaxtı әrzindә kәskin peşә xәstәliklәri üçün yüksәk risk yaradan, hәyat üçün
tәhlükә yarada bilәn istehsal amillәrinin sәviyyәsi ilә xarakterizә olunur:

•

zәrәrli әmәk şәraiti;
qeyrimәqbul әmәk şәraiti;
gәrgin әmәk şәraiti
ağır әmәk şәraiti;
tәhlükәli әmәk şәraiti;

420 Tәhlükәli әmәk şәraiti neçәnci sinif әmәk şәraitidir?

•

•

4 sinif;
2 sinif;
5 sinif.
1 sinif;
3 sinif;

421 Zәrәrli әmәk şәraiti neçәnci sinif әmәk şәraitidir?

•

5 sinif.
1 sinif;
2 sinif;
3 sinif;
4 sinif;

422 Mәqbul әmәk şәraiti neçәnci sinif әmәk şәraitidir?

•

5 sinif.
4 sinif;
1 sinif;
3 sinif;
2 sinif;

423 Optimal әmәk şәraiti neçәnci sinif әmәk şәraitidir?

•

5 sinif.
2 sinif;
3 sinif;
1 sinif;
4 sinif;

424 Tәhlükә vә zәrәr dәrәcәsinә görә әmәk şәraiti necә sinfә bölünür?

•

6 sinfә.
2 sinfә;
3 sinfә;
4 sinfә;
5 sinfә;

425 Yüksәk ekstremal mühit nәlәrә sәbәb olur ?

•

tәrkibi s.n. 1 vә 3;
İşin yerinә yetirilmәsi mümkünsüzlüyü vә insan orqanizmindә patolojı qayda pozuntusuna aparmaya.
Funksional normada ölçülmәdә kәnar çıxan, lakin potolojı qayda pozuntusuna aparmayan.
İnsanın iş qabiliyyәtini aşağı salır.
tәrkibi s.n.1 vә 2;

426 İstehsalatlarda qәzaların baş vermәsi, onların azalması ilә bağlı tәdbirlәr vә zәdә almanın
öyrәnilmә metodları erqonomikanın hәnsı bölmәsini әhatә edir?

•

Әmәyin iqtisadiyyatı vә sosiologiyası .
Әmәyin mühafizәsi .
Әmәyin Sosiologiyası.
Әmәyin iqtisadiyyatını.
Әmәyin funksiyaları.

427 İstehsalatda zәdәlәrin (travmaların) alınma sәbәblәrinin öyrәnilmәsindә hazırda hansı
metodlardan istifadә edilir ?

•

Monoqrafik ;
Yuxarıda sadalananlar
Topoqrafik ;
Statistik ;
Qruplu ;

428 Erqonomik münasibәtdә әn başlıcası hansı mәqamlar vardır ?

•

İnsan operator qismindә;
1 vә 2 s.n. sadalananlar
Müxtәlif konkret әmәk növlәri
Әmәyin psixolojı vә fizioloji münasibәtindә әnәnәvi әl әmәyinin sonra isә mexaniki әmәk obyektinin
öyrәnilmәsi;
Әtraf mühitin tәsiri

429 Әmәyin mühafizәsinin psixoloji faktorlarının klasifikasiyasına nәlәr qoşulur ?

•

İnsanın xarakterinә uyğun istiqamәtlәndirilmiş faktorlar, daha doğrusu onun motivi,marağı,
quraşdırılması.
Yuxarıda qeyd olunanların hamısı
İnsanın psixolojı funksiyası vә psixolojı ğöstәricilәrin xüsusiliyi ilә müәyyәnlәşdirilmiş faktor.
İnsanın tәbii özәlliyindәn ğәlәn bioloji faktorlar.
İnsanın şәxsi tәcrübәsindәn irәli ğәlәn bilik vә bacarıqı , elmliliyi, yenilik faktorları.

430 sәsin ümumi intensivliyini;

•

tezliyi 20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğalarını.
sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;
eşitmә hüduduna uyğun gәlәn sәs dalğasının tәzyiqini ;
sәs dalğasının tәzyiqini;

431 sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;

•

tezliyi 20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğalarını.
sәsin ümumi intensivliyini;
eşitmә hüduduna uyğun gәlәn sәs dalğasının tәzyiqini ;
sәs dalğasının tәzyiqini;

432 sәs dalğasının tәzyiqini;

•

tezliyi 20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğalarını.
sәsin ümumi intensivliyini;
eşitmә hüduduna uyğun gәlәn sәs dalğasının tәzyiqini ;
sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;

433 eşitmә hüduduna uyğun gәlәn sәs dalğasının tәzyiqini ;

•

tezliyi 20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğalarını.
sәsin ümumi intensivliyini;
sәs dalğasının tәzyiqini;
sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;

434 ölçülәn rәqs sürәtinin orta kvadratik qiymәtini;

•

sәsin ümumi intensivliyini.
rәqs sürәtinin hәdd qiymәtini göstәrir;
sәs dalğasının tәzyiqini;
sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;

435 rәqs sürәtinin hәdd qiymәtini göstәrir;

•

sәsin ümumi intensivliyini.
ölçülәn rәqs sürәtinin orta kvadratik qiymәtini;
sәs dalğasının tәzyiqini;
sәsin eşitmә hüdudundakı intensivliyini;

436 Tezlikdәn asılı olaraq titrәyişin buraxıla bilәn norması: әgәr dәyişmә tezliyi 3hsә qәdәr olarsa,
ampilitud qiymәti neçә olmalıdır?

•

0,0070,009 mm;
0,003 0,005 mm.
0,0050,007 mm;
0,40,6 mm;
0,030,05 mm;

437 Sәs şiddәti nәdir?

•

tezliyi 20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğaları.
sәs intensivliyinin eşitmә hüdudundakı intensivliyә olan loqarifmik nisbәtinә;
intensivlikli vә müxtәlif tezlikli sәslәrin birgә tәsirinә;
sәs mәnbәinin elastik mühitdә yaratdığı dalğalar hәrәkәtә;
eşitmә hüduduna uyğun gәlәn sәs dalğasının tәzyiqi ;

438 Hansı halda vә nә vaxt әmәk ziyandır ?

•

Bütün hallarda;
Әğәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpacaq dәyişiklik baş verәrsә ;
Әğәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkündürsә;
Әğәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpmayan dәyişiklik baş verәrsә ;
Әğәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkün deyilsә;

439 Erqonomik tәlәblәr nә demәkdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Tәlәblәrin insan faktoru hesabına istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik özәlliyә yox, erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Tәlәblәrin erqonomik sistemin komponentlәrinә istiqamәtlәndirilmәsi.
Bu tәlәblәrin insan faktorunun hesablanmasına istiqamәtlәndirilmәsi,er5qonomik sistem vә erqonomik
özәllik komponentlәr kimi özünü biruzә verir vә insan sağlamliğını qoruyur.

440 Effektiv әmәyin faktoru kimi insanın inkişaf dәrәcәsi nә sayılır ?

•

İşçinin әmәyә tәlabatı;
Yuxarıda sadalananların hamısı;
Xәrclәr, Nәticә, Rahatlıq;
Tәlabat,Motiv;
Әmәyin psixolojı makrostrukturu sxemi;

441 Әtraf mühitin hansı temperaturunda insan – operator 1 (bir) saat müddәtini keçirә (dözә) bilәr ?

•

60 dәrәcә selsidә
18 dәrәcә selcidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
50 dәrәcә selsidә
30 dәrәcә selsidә

442 Әtraf mühitin hansı temperaturu insanın işlәmәsi üçün optimal sayıla bilәr?

•

30 dәrәcә selsidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
18 dәrәcә selcidә
60 dәrәcә selsidә
50 dәrәcә selsidә

443 Әmәyin erqonomik göstәricilәri nәyi әks etdirir ?

•

Qanunla әsaslandırılmış, mövcud olan xüsusi vәziyyәt , subyekt tәrәfindәn vacib vә qәnaәtbәxş qәdәr
әmәyin effektliliyi vә keyfiyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ;
Tәlimat vә texniki göstәricilәr;
Әmәk alәtinin, әmәk şәraitinin vә iş yerinin erqonomikliyi;
Qanunla әsaslanmış, mövcud olan bütün әsas özәlliyi, subyekt tәrәfindәn vacib vә qәnaәtbәxş qәdәr
ixtisaslaşdırilmış faktiki әmәyin subyektinin hazırlanması üçün;
1 vә 3 s.n. tәrkibli;

444 Normal insan qulağı tezliyi nә qәdәr olan sәs dalğalarını qәbul edir?

•

16 hsdәn 20.000 hsә qәdәr olan sәslәri;
12 hs.dәn 15.000 hs.ә qәdәr olan sәslәri;
10 hs.dәn 16.000 hs.ә qәdәr olan sәslәri;
20 hsdәn 26.000 hsә qәdәr olan sәslәri.
10 hsdәn 26.000 hsә qәdәr olan sәslәri;

445 İnfra sәslәr tezliyi nә qәdәr olan sәs dalğalarıdı?

•

16 hsdәn aşağı olan sәs dalğaları;
10 hs.dәn 16.000 hs.ә qәdәr olan sәs dalğaları;
20 hs.dәn 20.000 hs.ә qәdәr olan sәs dalğaları;
60 hsdәn yuxarı olan sәs dalğaları;
20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğaları.

446 Ultra sәslәr tezliyi nә qәdәr olan sәs dalğalarıdı?

•

10 hs.dәn 16.000 hs.ә qәdәr olan sәs dalğaları;
60 hsdәn yuxarı olan sәs dalğaları;
16 hsdәn aşağı olan sәs dalğaları;
20.000 hsdәn yuxarı olan sәs dalğaları.
20 hs.dәn 20.000 hs.ә qәdәr olan sәs dalğaları;

447 Pıçıltı ilә danışığın 1m. mәsafәdә yaratdığı sәs dalğasının tәzyiqi neçә Paa uyğun gәlir?

•

10 kPaa;
5001000 kPaa.
500 kPaa;
1 kPaa;

•

100 kPaa;

448 Adi danışığın 1m. mәsafәdә yaratdığı sәs dalğasının tәzyiqi neçә Paa uyğun gәlir?

•

1 kPaa;
5001000 kPaa.
500 kPaa;
100 kPaa;
10 kPaa;

449 Bәrkdәn danışığın 1m. mәsafәdә yaratdığı sәs dalğasının tәzyiqi neçә Paa uyğun gәlir?

•

1 kPaa;
10 kPaa;
5001000 kPaa.
100 kPaa;
500 kPaa;

450 Sәsküyün sәviyyәsi 70 dBdәn artıq olduqda belә şәraitdә necә saatdan işlәmәyә icazә verilmir?

•

2 saatdan.
7 saatdan;
5 saatdan;
3 saatdan;
10 saatdan;

451 Sәsküyün sәviyyәsi 75 dBdәn artıq olduqda belә şәraitdә necә saatdan işlәmәyә icazә verilmir?

•

1 saatdan.
3 saatdan;
6 saatdan;
5 saatdan;
4 saatdan;

452 Sәsküyün sәviyyәsi 80 dBdәn artıq olduqda belә şәraitdә necә saatdan işlәmәyә icazә verilmir?

•

4 saatdan;
5 saatdan;
1 saatdan.
2 saatdan;
3 saatdan;

453 Sәsküyün sәviyyәsi 90 dBdәn artıq olduqda belә şәraitdә necә saatdan işlәmәyә icazә verilmir?

•

2 saatdan;
5 saatdan;
4 saatdan;
1 saatdan.
3 saatdan;

454 Tezlikdәn asılı olaraq titrәyişin buraxıla bilәn norması: әgәr dәyişmә tezliyi 815 hs.dә olarsa,
ampilitud qiymәti neçә olmalıdır?

•

0,003 0,005 mm.
0,40,6 mm;
0,0070,009 mm;

•

0,030,05 mm;
0,0050,007 mm;

455 Tezlikdәn asılı olaraq titrәyişin buraxıla bilәn norması: әgәr dәyişmә tezliyi 3050 hsdә olarsa,
ampilitud qiymәti neçә olmalıdır?

•

0,030,05 mm;
0,40,6 mm;
0,003 0,005 mm.
0,0050,007 mm;
0,0070,009 mm;

456 Tezlikdәn asılı olaraq titrәyişin buraxıla bilәn norması: әgәr dәyişmә tezliyi 5075 hsdә olarsa,
ampilitud qiymәti neçә olmalıdır?

•

0,030,05 mm;
0,40,6 mm;
0,003 0,005 mm.
0,0070,009 mm;
0,0050,007 mm;

457 Tezlikdәn asılı olaraq titrәyişin buraxıla bilәn norması: әgәr dәyişmә tezliyi 75 100 hs.dә olarsa,
ampilitud qiymәti neçә olmalıdır?

•

0,003 0,005 mm.
0,030,05 mm;
0,0050,007 mm;
0,40,6 mm;
0,0070,009 mm;

458 Әtraf mühitin hansı temperaturunda insan – operatorun zehni fәaliyyәti çәtinlәşir, riyaksiyası
zәiflәyir, sәhflәr yaranır ?

•

60 dәrәcә selsidә
18 dәrәcә selcidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
50 dәrәcә selsidә
30 dәrәcә selsidә

459 Әtraf mühitin hansı temperaturunda insan – operatorun fiziki yorğunluğu başlayir vә psixi
vәziyyәtin pislәşmәsi әlamәtlәri özünü biruzә verir(gәrğinlik, qiciqlanma vә sair) ?

•

60 dәrәcә selsidә
50 dәrәcә selsidә
18 dәrәcә selcidә
25 dәrәcә selsi temperaturunu keçәndә
30 dәrәcә selsidә

460 Sәsküyün sәviyyәsi neçә dbdәn artıq olduqda 18 yaşdan aşağı şәxslәrin işlәdilmәsinә icazә
verilmir?

•

90 dbdәn;
70 dbdәn;
80 dbdәn;
95 dbdәn.

85 dbdәn;

461 Adi istehsalata nisbәtәn, sәsküylü istehsalatda peşә xәstәliklәri neçә faiz çox olur?

•

50%dәn çox..
1020%; .
3040%;
2030%;
4050%;

462 Praktiki vәziyyәt imkanını hansı әmәk biruzә verir ?

•

Yaradıcı;
Hәdsiz sadә, az mahiyyәtli, birmәnalı vә yeknәsәk;
Hәdsiz mürәkkәb, hәddindәn artıq;
Yaradıcı olmayan, lakin maraqlı;
Yuxarıda qeyd edilәnlәrin hәr ikisi;

463 Praktiki vәziyyәt imkanını hansı әmәk biruzә verir ?

•

yuxarıda sadalananlar
Yuxarıda qeyd edilәnlәrin hәr ikisi;
Hәdsiz mürәkkәb, hәddindәn artıq;
Hәdsiz sadә, az mahiyyәtli, birmәnalı vә yeknәsәk;
Yaradıcı;

464 İşlәyәn insanla müqayisәdә hansı növ әmәk Erqonomika üçün vacibdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Eyni adda, müxtәlif adda, yeknәsәk, yeknәsәk olmayan;
Yaradıcı vә ya yaradıcı olmayan ;
Sadә vәya mürәkkәb, az vә ya yüksәk tәrkibli;
Maraqlı vә ya maraqsız;

465 İnsanin 30 yaşında işıqlandırmaya olan tәlәbatı neçә dәfә artır ?

•

10 – yaşından sәkkiz dәfә çox
10 – yaşından üç dәfә çox
10 – yaşından altı dәfә çox
10 – yaşından iki dәfә çox
10 – yaşından yeddi dәfә çox

466 Erqonomikada "İnsan  operator" dedikdә, hansı fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi başa düşülür?

•

yuxarıda sadalananların hamısı
insanın әmәk fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
әtraf mühitin tәsiri nәticәsindә fәaliyyәt
İTMSdә fәaliyyәti
temperaturdan asılı olaraq fәaliyyәt

467 Monoqrafik metod nәyә xidmәt edir?

•

texnoloji proseslәrin insana tәsirini öyrәnilmәsinәvә qiymәtlәdirilmәsinә;
vaxtından әvvәl baş verә bilәcәk bәdbәxt hadisәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ücün hәr bir istehsalat
sahәsinin vәziyyәtinin detallı öyrәnilmәsinә.
istehsalatda zәdәlәnmәlәrinin vә say qiymәtlәrinin öyrәnılmәsinә;

istehsalat sahәlәrindә baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin vә yerlәrinin tәyininә ;
sistemli şәkildә hәr bir bәdbәxt hadisәlәrin baş vermә sәbәblәrinin: zәdәlәnәnlәrin iş stajının, zәdәnin
xarakteri, yaşı, tәsir faktorunu vә sairin detallarının öyrәnilmәsinә;

468 Qruplu metod nәyә xidmәt edir?

•

vaxtından әvvәl baş verә bilәcәk bәdbәxt hadisәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ücün hәr bir istehsalat
sahәsinin vәziyyәtinin detallı öyrәnilmәsinә.
sistemli şәkildә hәr bir bәdbәxt hadisәlәrin baş vermә sәbәblәrinin: zәdәlәnәnlәrin iş stajının, zәdәnin
xarakteri, yaşı, tәsir faktorunu vә sairin detallarının öyrәnilmәsinә;
istehsalatda zәdәlәnmәlәrinin vә say qiymәtlәrinin öyrәnılmәsinә;
istehsalat sahәlәrindә baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin vә yerlәrinin tәyininә ;
texnoloji proseslәrin insana tәsirini öyrәnilmәsinәvә qiymәtlәdirilmәsinә;

469 Topoqrafik metod nәyә xidmәt edir?

•

vaxtından әvvәl baş verә bilәcәk bәdbәxt hadisәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ücün hәr bir istehsalat
sahәsinin vәziyyәtinin detallı öyrәnilmәsinә.
istehsalat sahәlәrindә baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin vә yerlәrinin tәyininә ;
sistemli şәkildә hәr bir bәdbәxt hadisәlәrin baş vermә sәbәblәrinin: zәdәlәnәnlәrin iş stajının, zәdәnin
xarakteri, yaşı, tәsir faktorunu vә sairin detallarının öyrәnilmәsinә;
istehsalatda zәdәlәnmәlәrinin vә say qiymәtlәrinin öyrәnılmәsinә;
texnoloji proseslәrin insana tәsirini öyrәnilmәsinәvә qiymәtlәdirilmәsinә;

470 Statistik metod nәyә xidmәt edir?

•

vaxtından әvvәl baş verә bilәcәk bәdbәxt hadisәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ücün hәr bir istehsalat
sahәsinin vәziyyәtinin detallı öyrәnilmәsinә.
istehsalatda zәdәlәnmәlәrinin vә say qiymәtlәrinin öyrәnılmәsinә;
sistemli şәkildә hәr bir bәdbәxt hadisәlәrin baş vermә sәbәblәrinin: zәdәlәnәnlәrin iş stajının, zәdәnin
xarakteri, yaşı, tәsir faktorunu vә sairin detallarının öyrәnilmәsinә;
istehsalat sahәlәrindә baş vermiş zәdә sәbәblәrinin, bәdbәxt hadisәlәrin vә yerlәrinin tәyininә ;
texnoloji proseslәrin insana tәsirini öyrәnilmәsinәvә qiymәtlәdirilmәsinә;

471 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilir?

•

statistik, topoqrafik, qruplu vә dialektik
statistik, topoqrafik, qruplu vә monoqrafik;
statistik, dialektik, metofizik vә monoqrafik;
statistik, topoqrafik, dialektik vә monoqrafik;
metofizik, topoqrafik, dialektik vә monoqrafik;

472 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1980ci ildәn 2000ci ilә neçә faiz artıb?

•

10,55 faizdәn 11,2 faizә.
10,2 faizdәn 10,7 faizә;
10,7 faizdәn 11,2 faizә;
8, 87 faizdәn 11,22 faizә;
8, 87 faizdәn 10,7 faizә;

473 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1975ci ildәn 2000ci ilә neçә faiz artıb?

•

10,55 faizdәn 11,2 faizә.
8,87 faizdәn 10,7 faizә;

•

7,22 faizdәn 10,7 faizә;
8, 87 faizdәn 11,22 faizә;
10,7 faizdәn 11,2 faizә;

474 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 2000ci ildәn 2010cu ilә neçә faiz artıb?

•

10,7 faizdәn 11,2 faizә;
8,87 faizdәn 11,22 faizә;
10,55 faizdәn 11,2 faizә.
8,87 faizdәn 10,7 faizә;
7,22 faizdәn 10,2 faizә;

475 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1980ci ildәn 2010cu ilә neçә faiz artıb?

•

10,55 faizdәn 11,2 faizә.
10,2 faizdәn 11,2 faizә;
7,22 faizdәn 10,2 faizә;
8,87 faizdәn 11,22 faizә;
8,87 faizdәn 10,7 faizә;

476 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1970ci ildәn 2010cu ilә neçә faiz artıb?

•

10,55 faizdәn 11,2 faizә.
8,87 faizdәn 11,2 faizә;
7,22 faizdәn 10,2 faizә;
7,22 faizdәn 11,2 faizә;
8,87 faizdәn 10,7 faizә;

477 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1975ci ildәn 2010cu ilә neçә faiz artıb?

•

8,87 faizdәn 10,7 faizә;
10,55 faizdәn 11,2 faizә.
7,22 faizdәn 11,2 faizә;
8,87 faizdәn 11,2 faizә;
7,22 faizdәn 10,2 faizә;

478 Ümumdünya Sәhiyyә Tәçkilatının mәlumatına әsasәn bir saatda bir milyon insan içәrisindә baş
verәn bәdbәxt hadisәlәr 1967ci ildәn 2010cu ilә neçә faiz artıb?

•

10,55 faizdәn 11,2 faizә
7,22 faizdәn 11,2 faizә;
7,22 faizdәn 10,2 faizә
8,87 faizdәn 11,2 faizә;
8,87 faizdәn 10,7 faizә

479 İstehsalat binalarında bu işıqlanmalardan hansılar tәtbiq edilir?

•

süni işıqlalanma; yerli işıqlanma; işarә mәqsәdi ilә işıqlanma; xarici işıqlanma.
ümumi işıqlanma; yerli(lokal) işıqlanma; işarә mәqsәdi ilә işıqlanma; qәza işıqlanması;
ümumi işıqlanma; işarә mәqsәdi ilә işıqlanma; xüsusi işıqlanma; daxili işıqlanma;
yerli(lokal) işıqlanma; işarә mәqsәdi ilә işıqlanma; qәza işıqlanması; xüsusi işıqlanma;

ümumi işıqlanma;xarici işıqlanma; işarә mәqsәdi ilә işıqlanma; qәza işıqlanması;

480 Titrәmәni maşınlarda azaltmaq üçün adәtәn bunlardan hansından istifadә edilir?

•

maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәk.
düz dişlәri çәp dişlәrlә, sirkәlәnәn yastıqları sürüşkәn yastıqlarla әvәz etmәk, ara mәsafәsini maksimum
azaltmaq;
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәk;
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәk;
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla örtmәk;

481 Bu üsullardan hansının vaistәsilә sәsküyü 68 dbә qәdәr aşağı endirmәk olur?

•

maşın vә avadanlıqların daxili yanacaq mühәrriklәrindә sәs batıranlardan istifadә etmәklә;
maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәklә.
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәklә;
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәklә;
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla
örtmәklә;

482 Bu üsullardan hansının vaistәsilә sәsküyü 515 dbә qәdәr aşağı endirmәk olur?

•

maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәklә.
maşın vә avadanlıqların daxili yanacaq mühәrriklәrindә sәs batıranlardan istifadә etmәklә;
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәklә;
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәklә;
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla
örtmәklә;

483 Bu üsullardan hansının vaistәsilә sәsküyü alçaq tezlikdә 8 db, yüksәk tezlikdә isә 12 dbә qәdәr
aşağı endirmәk olur?

•

maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәklә.
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla
örtmәklә;
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәklә;
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәklә;
maşın vә avadanlıqların daxili yanacaq mühәrriklәrindә sәs batıranlardan istifadә etmәklә;

484 Bu üsullardan hansının vaistәsilә sәsküyü alçaq tezlikdә 515 db, yüksәk tezlikdә isә 2030 db.ә
qәdәr aşağı endirmәk olur?

•

maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәklә.
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәklә;
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla
örtmәklә;
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәklә;
maşın vә avadanlıqların daxili yanacaq mühәrriklәrindә sәs batıranlardan istifadә etmәklә;

485 Bu üsullardan hansının vaistәsilә sәsküyü alçaq tezlikdә 2535 db, yüksәk tezlikdә isә 4050 db.
ә qәdәr aşağı endirmәk olur?

•

maşın vә avadanlıqların metal hissәlәrini müvafiq olaraq qeyrimetal hissә ilә әvәz etmәk vә onların
sәthini maye ilә örtmәklә.
sәsküylü maşın vә avadanlıqları ayrıca izolә edilmiş binada yerlәşdirmәklә;
maşın vә avadanlıqların ayrıayrı hissәlәrinin titrәmәnin udulması üçün özlü elastik materiallarla
örtmәklә;
maşın vә avadanlıqların sәsküy mәnbәyini dәri vә başqa örtüklә izolә etmәklә;
maşın vә avadanlıqların daxili yanacaq mühәrriklәrindә sәs batıranlardan istifadә etmәklә;

486 Qazma alәtlәri, elektrik qurğuları vә pnevmatik alәtlәrlә işlәyәnlәrdә yaranan peşә xәstәliklәrinin
III dövrü bunlardan hansı baş verir?

•

baş ağrıları yaranır.
damarların tutulması nәticәsindә barmaqların ağarması “ölü barmaqlar” vә bәrk ağrılar olur, ürәkdamar
sisteminin fәaliyyәti pozulur;
ağrılar vә keylik artır, әllәrin dәrisinin temperaturu azalır;
әsәb sisteminin funksional pozğunluğu baş verir;
әllәrdә ağrılar yaranır, barmaqların ucları keylәşir;

487 Qazma alәtlәri, elektrik qurğuları vә pnevmatik alәtlәrlә işlәyәnlәrdә yaranan peşә xәstәliklәrinin
II dövrü bunlardan hansı baş verir?

•

ürәkdamar sisteminin fәaliyyәti pozulur;
ağrılar vә keylik artır, әllәrin dәrisinin temperaturu azalır, әsәb sisteminin funksional pozğunluğu baş
verir;
әllәrdә ağrılar yaranır, barmaqların ucları keylәşir;
baş ağrıları yaranır.
damarların tutulması nәticәsindә barmaqların ağarması “ölü barmaqlar” vә bәrk ağrılar olur;

488 Qazma alәtlәri, elektrik qurğuları vә pnevmatik alәtlәrlә işlәyәnlәrdә yaranan peşә xәstәliklәrinin
I dövrü bunlardan hansı baş verir?

•

әsәb sisteminin funksional pozğunluğu qeyd olunur.
әllәrdә ağrılar yaranır, barmaqların ucları keylәşir;
ürәkdamar sisteminin fәaliyyәti pozulur;
damarların tutulması nәticәsindә barmaqların ağarması “ölü barmaqlar” vә bәrk ağrılar olur;
ağrılar vә keylik artır, әllәrin dәrisinin temperaturu azalır;

489 İnsan operatorun iş yerindә xarici mühitin hansı faktorları tәsir edir, Siz bilirsiniz ?

•

Sosial – psixolojı ;
Yuxarıda sadalananlar;
Kimyәvi vә yüksәk ekstremal xarici mühütin işi ;
Fiziki;
İnformasiyalı,bioloji ;

490 İdarәetmә funksiyasının tam aftomatlaşdırılmıç vәziyyәtindә Erqonomik sistem (ES) hansı sinfә
aid olur?

•

4;
1;
3;
2;
4 vә 3;

491 Avtomatlaşdırma hәddindә işin özünün tәqdimi (ES)hansı sinfә aiddir?

•

4.0
1.0
3.0
2.0
4 vә 3

492 Avtomatlaşdırilmış maşın sistemindә Opetator hansı әmәk növünü seçәr ?

•

Birinci vә ikinci;
Birinci vә üçüncü;
Mexaniklәşdirilmiş әmәk;
Әl әmәyi (әmәk әllә);
Aftomatlaşdırılmış әmәk;

493 Aftomatlaşdırilmış rejimdә idarәetmә qaydalar pozuldukda, idarәetmә funksiyaları yalnız insan
tәrәfindәn icra olunmada Erqonomik sistem (ES ) hansı sinfә aiddir ?

•

4;
1.0
3;
2.0
4 vә 3

494 İstehsalat binalarının tәbii işıqlanması әsasәn hansı vaistәlәrlә aparılır?

•

süni işıqlalandırma ilә.
pәncәrәlәr vә fanarlar vasitәsi ilә;
ümumi işıqlandırma ilә;
günәş işığı ilә;
xarici işıqlandırma ilә;

495 Ağ rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

4% әks etdirib, 96 % şüanı udur.
90 %ni әks etdirir vә 10 %ni;
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;
46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;

496 Açıq sarı rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

4% әks etdirib, 96 % şüanı udur.
46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;
90 %ni әks etdirir vә 10 %ni;
10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;

497 Açıq göy rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

4% әks etdirib, 96 % şüanı udur.
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;
90 %ni әks etdirir vә 10 %ni;
46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;

498 Tünd yaşıl rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

4% әks etdirib, 96 % şüanı udur.
10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;
90 %ni әks etdirir vә 10 %ni;
46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;

499 Qara rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;
4% әks etdirib, 96 % şüanı udur.
90 %ni әks etdirir vә 10 %ni;
46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;

500 Açıq yaşıl rәng üstünә düşәn işıq şüasının neçә faizini әks etdirib vә neçә faizini udur?

•

46 % әks etdirir vә 54%ni udur;
10 %ni әks etdirib, 90 %ni udur;
40 %ni әks etdirib, 60 %ni udur;
30 %ni әks etdirib, 70 %ni udur;
4% әks etdirib, 96 % şüanı udur

501 İstehsalat binalarında işıqlandırıcılar әsasәn hansı üsullarla yerlәşdirilir?

•

üçbucaq vә kvadrat üsullarıyla
düzbucaqlı vә şahmat üsullarıyla;
kvadrat vә şahmat üsullarıyla;
üçbucaq vә şahmat üsullarıyla;
düzbucaqlı vә kvadrat üsullarıyla;

502 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilmir?

•

qruplu.
dialektik;
topoqrafik;
statistik;
monoqrafik;

503 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilmir?

•

qruplu.
metofizik;
topoqrafik;
statistik;
monoqrafik;

504 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilmir?

•

qruplu.
funksional;

statistik;
topoqrafik;
monoqrafik;

505 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilmir?

•

qruplu.
sosial;
statistik;
topoqrafik;
monoqrafik;

506 İstehsalatda zәdәlәnmәlәrin sәbәblәri, psixoloji halların araşdırılması vә öyrәnilmәsindә hansı
medodlardan istifadә edilmir?

•

monoqrafik;
iqtisadi.
topoqrafik;
qruplu;
statistik;

507 İnsan  operatorun әmәk şәraitindә praktiki vәziyyәti hansı halda tam müsbәt qiymәtlәndirilә
bilәr?

•

hәyәcanlı
funksional konford
motivlәşdirmәnin yoxluğu
psixoloji yorğunluq
yeknәsәk

508 Statistik metod hansı göstәricilәrlә әhatә olunur?

•

tәmizlik vә say әmsalı ilә.
tәmizlik vә ağırlıq әmsalı ilә;
ağırlıq vә say әmsalı ilә;
sosial vә iqtisadi әmsalı ilә;
texnoloji vә fiziki әmsalla ;

509 İstehsalat binalarında işıqlandırıcılar әsasәn neçә üsulla yerlәşdirilir?

•

6 üsulla.
2 üsulla;
4 üsulla;
3 üsulla;
5 üsulla;

510 Ümumi işıqlanma neçә üsulla yaradılır ?

•

6 növ.
3 növ;
4 növ;
2 növ;
5 növ;

511 İstehsalat binalarında neçә növ işıqlanma tәtbiq edilir ?

•

6 növ.
4 növ;
3 növ;
2 növ;
5 növ;

512 Qazma alәtlәri, elektrik qurğuları vә pnevmatik alәtlәrlә işlәyәnlәrdә yaranan peşә xәstәliklәrinin
neçә dövrü vardır?

•

6 dövrü.
3 dövrü;
4 dövrü;
2 dövrü;
5 dövrü;

513 İTMS – dә erqonomik keyfiyyәtin әlamәtlәri nә sayıla bilәr ?

•

İnsanın öz xarakterinә, işinin tәrkibinә vә işin nәticәsi müqabilindә narazılığa ğörә
1 – 3 s.n. tәrkibli
İnsan – Operatorun texniki qurğularla qarşılıqlı işlәrinin tam tәhlükәsiz olması ;
Onun yüksәk effektliliyi
İnsanın öz xarakterinә, işinin tәrkibinә vә işin nәticәsi müqabilindә mәmmunluğa ğörә

514 İstehsalat sahәlәrindә әn çox hansı sәbәbdәn ağır, bәdbәxt hadisәlәrlә rastlaşırıq ?

•

Texniki tәhlükәsizliyi ziyan çәkәn tәrәfindәn kobud halda pozduğuna ğörә
İşçinin texnolojı prosesi özü tәrәfindәn pozduğuna ğörә
İşçi personalın hazırlığının pis olması
İşı yerinin tәşkilinin düzğün aparılması
Avadanlığın nasazlığı

515 Yeni fәaliyyәtә başlamamışdan әvvәl,Erqonomik layihәlәndirmәni әsasәn nәdәn başlamaq
lazımdır ?

•

Verilmiş әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirmә imkanları
İcraedici vә ilk kollektiv arasındakı hәddәn artıq әmәk funksiyalarının ayrılması;
İnsan vә aftomat arasındakı funksiyaların ayırd edilmәsi vә әsaslandırılmışı tәkliflәrin işlәnib vә
qiymәtlәndirilmәsi;
Әmәyin aftomatlşdirılması vә ya mexaniklәşdirilmәsi
Müxtәlif tapşırıqların yazılması,hansı ki, informasiya vә parametrik

516 Erqonomikada hansı sistemlәrlә sıx әlaqәli mövqedәn yanaşılır ?

•

İnsan – Maşın – Mühit Sistemlәri.
İnsan – Astronomiya Sistemlәri.
İnsan – Fәza –Sistemlәri.
Insan – Kosmos Sistemlәri.
İnsan – Texnika – Mühit  Sistemlәri

517 İnsanın masın vә mühit enerji vәhtәtini necә әldә etmәk olar ?
Maşınların layihәlәndirilmәsindә insan bәdәninin ölçüsü vә onun yerlәşmәsini nәzәrә almaqla ;
Mexaniklәşdirmә vә aftomatlaşdırma yolu ilә ;
1 – 3 s.n. tәrkibli ;

•

İdarәetmә orqanları vә onların yerlәşdirilmәsinın layihәlәndirilmәsindә bәdәn quruluşunun vә ğüc
әzәlәlәrinin nәzәrә alması ilә ;
2 – 3 s.n. tәrkibdә

518 İTMS – dә hansı sәbәblәrdәn qәza vә sәhvlәr baş verir ?

•

1 vә 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.
İdarәetmә orqanın dәqiq funksiyasının olomaması ;
Priborların ğöstәricilәrinin düzgün göstәrmәmәsi
Düzgün olmayan istiqamәtdә әl ilә pedalın hәrәkәti, onların yerlәşmәsinin düzğün olmaması,yapışma
(tutma) vaxtı narahatlığın yaranması.
1 – 3 sıra nömrәsi ilә mahiyyәti.

519 İnsan faktoru altında erqonomikada nә başa düşülür ?

•

Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә, xasiyyәtin, mәzmunun, әmәyin tәşkilin nәzәrә alinması.
Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә, xasiyyәtin, mәzmunun, әmәyin vә mәişәtin tәşkilin nәzәrә alinması.
Әmәk mәsәlәlәri ilә mәşğul olan bütün peşәkar işçilәrin ideya vә iş koordinasiyaları.
Nәzәrәçarpacaq ictimai nәticәlәr әldә etmәk mәqsәdi ilә insanın reaksiyasının öyrәnilmәsi vә
layihәlәndirilmәsindә,әmәyin vә mәişәtin tәşkilinin nәzәrә alinması.
1,2 – sıra nömrәsi ilә sadalanan sistem.

520 Erqonomik sistemdә istifadә olunma nәdir ?

•

Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın idarәedilmәsindә onun istifadәedici xidmәt.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın tәtbiqi ilә hazırliq vә tәmir, xidmәt üçün texniki alәtlәrin
xidmәtedici tәtbiqi.
Yuxarıda sadalananlar.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın mәnimsәmәsi fәaliyyәtindә xidmәtedici texniki alәtlәrin vә
alqoritmlәrin tәtbiqi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, şәrti tәtbiq metodlar vә nәticәnin elanı alәti onun funksionallığında insanın
(rәhbәrin ) nәticә çıxartma әrәfәdә istifadәsi.

521 Erqonomikada struktur alqoritmik prosedurunun modellәşmiş şәrti olaraq hansılardır?

•

alqoritmizasiya
struktur analizi
1 vә 2 s.n. tәrkibli
strukturalqoritmik sintez
1,2,3 s.n. tәrkibli

522 Erqonomik layihәlәndirmәdә istiqamәt hansı göstәricilәrә әsasәn aparılmalıdır?

•

erqonomik layihәlәndirmәdә әsas istiqamәti İTMSdә göstәricilәrinә istiqamәtlәndirilmәlidir
әtraf mühitin mühafizәsi istiqamәtindә
yuxarıda sadalananlar
erqonomik layihәlәndirmәdә әsas istiqamәti İTMSdә göstәricilәri olmadan istiqamәtlәndirilmәlidir
insanoperator rolu üzrә istiqamәtlәndirilmәlidir

523 “İnsan – Maşın – Mühit “Sistemindә problemlәrin erqonomik hәlli hansı istiqamәti özündә
birlәşdirir ?

•

1 vә 2 s.n.tәrkibli.
Texnikanın vә onun fәaliyyәt şәraitinin insana qarşı irәli sürdüyü tәlәblәr.
İnsanın iqtisadi maraqdan doğan tәlәblәr.

•

İnsanın texnikanın vә onun fәaliyyәt şәraitinә qarşı irәli sürdüyü tәlәb
Makroiqtisadi tәlәblәrin kompromist hәlli.

524 Sistem kimi Siz hansı әmәk funksiyalarını tanıyırsınız ?

•

1 – 3 s.n. tәrkibdә
2 vә 3 s.n. tәrkibli
İstehsalat tәlabat qiymәtlәri.
Hazırliq vә tәminat, tәşkilat, prosesin optimallığı vә effektliliyi ilә әlaqәdar.
Әtraf mühitin qorunması , әrzaqın saxlanması vә realizasiyası ilә әlaqәdar

525 Erqonomis layihәlәndirmә prosesindә İTMS – dә istismar vә tәtbiq zamanı nәlәri nәzәrә
almalıdır ?

•

1 – 3 s.n. mahiyyәti.
Nәzәrdә tutulmuş sistemdә insanın işlәyәcәyi real imkanları.
Fiziki , intelektual, emosional xәrclәrin yolvermә ölçülәri , hansı ki, konkret texniki sistemdә işi tәlәb
edәcәk.
1 vә 2 s.n. mahiyyәti.
Sistemin dәyәri.;

526 Erqonomik özәlliyi müәyyәnlәşdirәn sistem әsasәn hansı özәl sinfә aiddir ?

•

birinci sinif sistemi;
dördüncü sinif sistemi;
üçüncü sinif sistemi
1,2 – sıra nömrәsi ilә sadalanan sistem.
ikinci sinif sistemi;

527 Әmәk fәaliyyәtinin öyrәnilmәsinә erqonomik yanaşma hansı elmlәrin öyrәnilmәsinә әsaslanır ?

•

Mühәndis psixoloğiyası
Әmәyin fizioloğiyası ;
Әmәyin psixoloğiyası ;
Yuxarıda sadalananlar;
Әmәyin gigiyenası ;

528 Erqonomik sistemdә mәnimsәmә ( anlama, başadüşmә) nәdir ?

•

Yuxarıda sadalananlar.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın tәtbiqi ilә hazırliq vә tәmir,
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın idarәedilmәsindә onun istifadәedici xidmәti.
Erqonomik sistemin özәlliyi, şәrti tәtbiq metodlar vә nәticәnin elanı alәti onun funksionallığında insanın
(rәhbәrin ) nәticә çıxartma әrәfәdә istifadәsi.
Erqonomik sistemin özәlliyi, insanın mәnimsәmәsi fәaliyyәtindә xidmәtedici texniki alәtlәrin vә
alqoritmlәrin tәtbiqi.

529 Hansı halda nә vaxt әmәk ziyandır ?

•

Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkün deyilsә;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbi mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpmayan dәyişiklik baş verәrsә ;
Bütün hallarda;
Әgәr uzun müddәtli işdәn sonra, әhatә olunan insanların vә tәbii mühitin işçinin sağlamlığında
nәzәrәçarpacaq dәyişiklik baş verәrsә ;
Әgәr әmәk prosesindә travma, xәsarәt, işçinin vә әhatә olunan insanların ölümü mümkündürsә;

530 30 yaşlı insanda işıqlandırmaya olan tәlәbat neçә dәfә artır.

•

10 – yaşından altı dәfә çox
10 – yaşından iki dәfә çox
10 – yaşından sәkkiz dәfә çox
10 – yaşından yeddi dәfә çox
10 – yaşından üç dәfә çox

531 Erqonomika ilә әlaqәli xarakteristika harada istifadә edilmәlidir.

•

Heç yerdә
Reklam zamanı
Pasportlaşma, iş yerlәrinin attestasiyası vә rasionallığı zamanı
Aftomatlaşdırma zamanı
Mexaniklәşdirmә zamanı

532 Müasir ofislәrdә idarә stullarına qarşı olan tәlәblәr necә göstәrilmәlidir ?

•

Hündürlüyü tәnzimlәnә bilәn , oturacağın üst hissәsinin küncünün qıraqları dairәvi olmalı, diyircәkli ,
özülü beşbarmaqlı, bәdәnin idarә edilmәsinin rahat olmasını tәmin edәn;
Stulun arxalığının hündürlüyü 30 – 55 cm olan 70 – 140 sm  ә qәdәr tәnzimlәnәn ;
Stulun arxalığının hündürlüyü 50 – 55 cm olan 90 – 120 sm  ә qәdәr tәnzimlәnәn ;
2 – 4 s.n. tәrkibli
Bütün vәziyyәtlәrdә fiksasiya olunan ;

533 Erqonomikada hansı eksperimental araşdırmalar Sizә mәlumdur ?

•

Canlı ;
Yarı canlı ;
Lobaratoriya şәraitindә ;
1 – 3 s.n. tәrkibli
2 – 3 s.n. tәrkiblı

534 Risqә meyilli diaqnostikada nәdәn istifadә edilir ?

•

1 – 3 s.n. tәrkibli.
Xüsusilәşdirilmiş sorğudan.
Şәxsi sorğu şkaladan.
2 – 3 s.n. tәrkibli.
Diaqnostikanın cihazlar metodundan.

535 Erqonomik tәminatın mәqsәdi nәdir ?

•

Operatorun iş qabiliyyәtinin artırılması.
Yuxarıda qeyd edilәnlәr.
Texniki alәtlәrin potensial imkanlarının maksimal realizasiyası.
Katostrof vә qәzaların ixtisarı.
Texniki alәtlәrin mәnimsәmәsindә müddәtin ixtisarı.

