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1208_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1208 Ekoloji monitorinqin әsasları
1 Ekoloji idarәetmәnin mәsәlәlәri :

•

texnogen
ekosistemdә dayanıqlı vәziyyәtlәrin axtarılması vә dәstәklәnmәsi
ekoloji
sosial
bioloji

2 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

texnogen,sosial
idarәetmә
ekoloji,bioloji
sosial,ekoloji
social,bioloji

3 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

ekoloji,bioloji
dәrketmә
texnogen,social
social,bioloji
social,ekoloji

4 Ekoloji monitorinq sistemi hansı 2 mәsәlәni hәll edir ?

•

ekoloji,bioloji,social
dәrketmә vә idarәetmә
social,ictimai,ekoloji
texnogen,bioloji,ekoloji
texnogen,bioloji,monitorinq

5 Ekoloji monitorinq sistemi hansı 2 mәsәlәni hәll edir ?

•

social,ictimai,ekoloji
texnogen,bioloji,monitorinq
ekoloji,bioloji,social
dәrketmә vә idarәetmә
texnogen,bioloji,ekoloji

6 Sәthdә vә dibin yaxınlığında üfüqlәr nә zaman yerlәşdirilir?

•

dәrinlik 0dan 5mә kimi olduqda
dәrinlik 7dәn 13mә kimi olduqda
dәrinlik 6dan 12 mә kimi olduqda
dәrinlik 5dәn 10 mә kimi olduqda
dәrinlik 8dәn 14mә kimi olduqda

7 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir:

•

uyğunluq analizi
uyğunluğun trendsiz analizi
qeyrixәtti vә ya qeyrimonoton dәrәcәlәnmә, assimmetrik matris analizi
“Prokrustov analizi”
1/85

22.12.2016

әsas koordinatların analizi

8 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir:

•

uyğunluğun trendsiz analizi
Prokrustov analizi” uyğunluq analizi
qeyrimetrik dәrәcәlәnmәnin özü
әsas koordinatların analizi
Prokrustov analizi”

9 Metrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxil deyil

•

uyğunluğun trendsiz analizi
uyğunluq analizi
“Prokrustov analizi”
әsas komponentlәrin analizi
әsas koordinatların analizi

10 Metrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

üçölçülü açılış
uyğunluğun trendsiz analizi
qeyrixәtti vә ya qeyrimonoton dәrәcәlәnmә, assimmetrik matris analizi
açılış metodu
Prokrustov analizi”

11 Metrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

qeyrixәtti vә ya qeyrimonoton dәrәcәlәnmә, assimmetrik matris analizi
uyğunluq analizi
üçölçülü açılış
“Prokrustov analizi”
açılış metodu

12 Metrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

qeyrixәtti vә ya qeyrimonoton dәrәcәlәnmә, assimmetrik matris analizi
әsas koordinatların analizi
üçölçülü açılış
“Prokrustov analizi”
açılış metodu

13 Metrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

qeyrixәtti vә ya qeyrimonoton dәrәcәlәnmә, assimmetrik matris analizi
әsas
üçölçülü açılış
açılış metodu
“Prokrustov analizi”

14 ..... biotanın mühit amillәrindәn asılılıq xarakteristikalarını müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.

•

Metodlar
Ordinasiya metodları
diskriminant
tәbii analiz
iqtisadi analiz
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15 Tәk aparılmış ölçmәlәrin nәticәlәrinin verilәnlәrin seçilmiş siniflәrindәn birinә ayırd edilmәsi üçün
hәmçinin, çoxölçülü hansı analiz dә olduqca faydalıdır ?

•

iqtisadi analiz
diskriminant analiz
tәbii analiz
sadә analiz
analoji analiz

16 Klaster analizindәn nә vasitәsi kimi elmin müxtәlif sahәlәrindә geniş istifadә edilir?

•

tәbii analiz
topoloji analiz
iqtisadi analiz
analoji analiz
sadә analiz

17 Miqdar verilәnlәri üçün (R analiz zamanı) analoji göstәrici hansı adı daşıyır?

•

Syorsen әmsalı
Heç biri
Hamısı
Çekanovski әmsalı
Klaster әmsalı

18 Müxtәlif stansiyalarda qrupların növ oxşarlığı dәrәcәsini xarakterizә edәn çoxlu sayda indekslәrdәn daha
çox sadәsi vә mәşhuru hansıdır?

•

Hamısı
Klaster әmsalı
Çekanovski әmsalı
Heç biri
Syorsen әmsalı

19 Nömrәlәnmiş klaster analizi ilә nәlәrin müqayisәsini aparmaq mümkündür?

•

stansiyaların
növlәrin
ayrıayrı növlәrin
qruplarin
birliklәrin

20 Nömrәlәnmiş klaster analizi ilә nәlәrin müqayisәsini aparmaq mümkündür?

•

qruplarin
ayrıayrı müşahidә stansiyalarının
heç birin
müşahidә stansiyalarının
birliklәrin

21 Son zamanlar bir çox ekoloqlar hansı klaster analizindәn istifadә etmәyә üstünlük verirlәr?

•

qarşılıqlı
saylı
nömrәlәnmiş
saysız
sadә

22 klaster analiz ingiliscә nә demәkdir?
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•

kömәkçi
dәrәcә
tәkli,tәktәk
qrup,kömәkçi
qrup,salxım

23 Daha yüksәk tәsnifatı hansı metod verә bilәr?

•

Heç biri
Aralıq
klaster analiz
Tәbii
Analiz

24 Ekosistemlәrin (qrupların) sәrhәdlәrinin tәdqiqatçı tәrәfindәn seçilmәsi subyektivliyini aradan
qaldırmağa, riyazi yanaşma sayәsindә onların ifadә olunması dәrәcәsini qiymәtlәndirmәyә hansi imkan
verir?

•

ordinasiya
Tәsnifat metodları
bircinslik
surәt
sәrhәdlәr

25 Tәbii ekosistemlәrin әksәriyyәti aralıq vәziyyәt tuturlar. Onlarında çox geniş dәrәcәdә dәyişәn nәdi?

•

xüsusiyyәtlәrin emercenliyi
cavabların hamısı
daxili qeyribircinslik
sәrhәdlәrinin ifadә olunması dәrәcәsi
növlәrarası qarşılıqlı әlaqәlәr

26 Son 10 illiklәrdә әtraf mühitә çirklәndiricilәrin atılması nәticәsindә ozon müdafiә qatı neçә faiz
naziklәşmişdir?

•

0.04
0.05
0.01
0.02
0.03

27 Tәbii ekosistemlәrin әksәriyyәti hansı vәziyyәti tuturlar?

•

әsas
sistem
aralıq
tәk
kömәkçi

28 Ekoloji kontinium biotanın elә vәziyyәtidir ki, növlәr ... paylanırlar

•

tәktәk
müstәqil vә fasilәsiz surәtdә
fasilәsiz surәtdә
müstәqil
fasilәli

29 Ayrıayrı növ populyasiyalarının mәkanca paylanması tәsvirlәrinin sadәcә şәkildә üstüstә qoyulması
nәticәsindә vahid nә yaranir?
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•

qrup
ekoloji kontinium
tәzad
ekoloji qrup
sistem

30 ekosistem vә qruplar, hәqiqәtәn necә diskretdirlәr?

•

tәbii
cәmli
yerli
nisbi
iqtisadi

31 Әslindә, müxtәlif tәbii ekosistemlәrin tәbii sәrhәdlәri müxtәlif dәrәcәdә ifadә oluna bilәrç,onlar
hansılardır?

•

cavabların heç biri
olduqca zәif
yüksәk tәzadlıqla
praktiki surәtdә olmaya da bilәr
bütün cavablar

32 Ordinasiya metodları mühit qradiyentlәrindә hansı qanunauyğynluqlarını aşkar edir?

•

dәqiq mәkanı
Riyazi analizi
populyasiya vә qrupların kәmiyyәt dәyişikliklәri
bioindikasiyanın nәticәlәri
konsentrasiyasının әvvәlki dinamikası

33 Ordinasiya yanaşması nәzәrdә tutur:

•

qrupların növ tәrkibi
әksinә qrupların (ekosistemlәrin) sәrhәdlәrini tanımır
çirklәnmәsinin müasir sәviyyәsini
Effektiv toplayıcı bioindikator nümunәlәri kimi
növ diaqnostikası

34 Ordinasiya yanaşması latınca necә adlanır?

•

yarım
dağıtma
qaydaya salma
tәdqiq olunan
hüdud

35 Riyazi analizin tәsnifat metodlarının mәqsәdi nәdi?

•

qısa müddәtli dәyişmәlәr
onların hüdudları daxilindә bircinslik
tәdqiq olunan qruplar
Effektiv toplayıcı
nisbәtәn diskret qrupların (ekosistemlәrin) vә onların mәkan sәrhәdlәrinin seçilmәsi

36 Tәsnifat yanaşması nәzәrdә tutmur?
butun cavabları nәzәrdә tutur
qonşu qruplardan (ekosistemlәrdәn) hәqiqәtәn fәrqlәnirlәr.

•
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•

konsentrasiyasının әvvәlki dinamikası
tәdqiq olunan qruplar (ekosistemlәr) mәkanca çox vә ya az dәrәcәdә dәqiq mәkan sәrhәdlәrinә malikdirlәr
onların hüdudları daxilindә bircinsdir

37 Bioindikasiya mәqsәdilә ekosistemlәrin vә ya ayrıayrı qrupların tәdqiqi zamanı tәlәb edilir:

•

Effektiv toplayıcı bioindikator
ekosistemin (vә ya qrupun) mәkan sәrhәdlәrinin tәyin edilmәsi;
bioindikasiyanın nәticәlәri
kimyәvi analiz
konsentrasiyasının әvvәlki dinamikası

38 Atmosferin öyrәnilmәsinin ilk cәhәtlәri kim tәrәfindәn edilmişdir ?

•

Ç.Darvin
M.V.Lomonosov
Lamark
Kuri
Hekkel

39 Atmosferin öyrәnilmәsinin ilk cәhәtlәri kim tәrәfindәn edilmişdir ?

•

Ç.Darvin
M.V.Lomonosov
Lamark
Kuri
Hekkel

40 Torpaqların әtraflı tәdqiqatlarızamanı vahid çirklәnmә mәnbәyi әtrafında sahәni neçә dәfәkeçmәk
kifayәtdir?

•

ikiüç
beşaltı
dördbeş
üçdörd
biriki

41 Torpaqların çirklәnmә xәritәlәri dedikdә:

•

Әldә olunan materiallar әsasında su hövzәsinin, suaxarının vә ya onların hissәlәrinin, üzәrindә
çirklәnmәmәnbәlәri vә çirkab sul arın axıdılma yerlәri qeyd edilmiş xәritәlәr başa düşülür
әlavә işarәlәnmәlәrin tәrtib edilmәsi başa düşülür
Xәritәnin vә torpaqların çirklәnmә şәrtlәrini xarakterizә edәn
verilmiş rayon üçün tipik olan, torpaqvә relyef şәraiti, bitkilәri vә fizikicoğrafi mühütin digәrkomponentlәri daim
tәkrarlanan sahә başa düşülür
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi başa düşülür

42 Güclü çirklәnmiş torpaqlarda çirklәnmә dәrәcәsi neçәdәn böyükdür?

•

4dәn
2dәn
1dәn
5dәn
3dәn

43 Çirklәnmiştorpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә dördüncü mәrhәlә hansıdır?

•

әlavә işarәlәnmәlәrin tәrtib edilmәsi
topoqrafik xәritәnin hazırlanması
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
6/85

22.12.2016

•

xәritәnin vә torpaqların çirklәnmә şәrtlәrini xarakterizә edәn
topoqrafik әsasa çәkilmә

44 Çirklәnmiştorpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә ikinci mәrhәlә hansıdır?

•

xәritәlәrin tәdqiqi
çölişlәri
topoqrafik xәritәnin hazırlanması
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
topoqrafik әsasa çәkilmә

45 Çirklәnmiştorpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә ilk mәrhәlә hansıdır?

•

xәritәlәrin tәdqiqi
çölişlәri
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
topoqrafik xәritәnin hazırlanması
topoqrafik әsasa çәkilmә

46 Çirklәnmә xәritәlәri hansı xәritәlәr qrupuna aid edilir?

•

dünya xәritәlәri
әsas xәritәlәr
texniki xәritәlәr
tematikxәritәlәr
әlavә xәritәlәr

47 Ağır metallarla torpaqların çirklәnmәlәrinin tәdqiqizamanı ağır metallarla çirklәnmәlәrin tәrtib edilәn
xüsusi xәritәlәri necә adlanır?

•

düzgün xәritәlәr
torpaq xәritәlәri
texniki xәritәlәr
torpaqtexniki kimyәvi xәritәlәri
kimyәvi xәritәlәr

48 Konvert metodu ilә nümunәlәrin seçilmәsi hansı dәrinlikdә aparılır?

•

50sm
30sm
10sm
20sm
40sm

49 Birlәşdirilmiş nümunә bir qayda olaraq hansı metod ilәitәrtibedilir.?

•

daxili metod ilә
tәcrübә metodu ilә
analiz metodu ilә
konvert metodu ilә
funksiya metodu ilә

50 verilmiş rayon üçün tipik olan, torpaqvә relyef şәraiti, bitkilәri vә fizikicoğrafi mühütin
digәrkomponentlәri daim tәkrarlanan sahә necә sahә adlanır?

•

düzgün sahә
orta sahә
baş sahә
әsas sahә
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normal sahә

51 Torpaqların әtraflı tәdqiqatlarızamanı vahid çirklәnmә mәnbәyi әtrafında sahәni neçә dәfәkeçmәk
kifayәtdir?

•

beşaltı
üçdörd
ikiüç
biriki
dördbeş

52 Çayda su rejiminin tәdqiq edildiyi hәr bir yerdәn kimyәvianaliz üçün götürülәn suyun hәcmi neçә litr
tәşkil edir?

•

42526.0
42463.0
42401.0
42589.0
42494.0

53 Sәthdә, 10, 20, 50, 100m dәrinlikdә vә dib yaxınlığında üfüqlәr nә zaman yerlәşdirilir?

•

Dәrinlik 100 mdәn artıqolduqda
dәrinlik 80mdәn artıq olduqda
dәrinlik 50mdәn artıq olduqda
dәrinlik 20mdәn artıq olduqda
dәrinlik 70mdәn artıq olduqda

54 Sәthdә, su obyekti dәrinliyininortasında vә dib yaxınlığında üfüqlәr nә zaman yerlәşdirilir?

•

dәrinlik 8mdәn çox olduqda
dәrinik 5mdәn çox olduqda
dәrinlik 2mdәn çox olduqda
dәrinlik 10 mdәn çoxolduqda
dәrinlik 7mdәn çox olduqda

55 Sәthdә vә dibinyaxınlığında üfüqlәr nә zaman yerlәşdirilir?

•

dәrinlik 0dan 5mә kimi olduqda
dәrinlik 7dәn 13mә kimi olduqda
dәrinlik 6dan 12 mә kimi olduqda
dәrinlik 5dәn10 mә kimi olduqda
dәrinlik 8dәn 14mә kimi olduqda

56 Dәrinlik 10 mdәn çoxolduqda neçә üfüq yerlәşdirilir?

•

8.0
6.0
5.0
3.0
7.0

57 Dәrinlik 5dәn10 mә kimi olduqda neçә üfüq yerlәşdirilir?

•

1.0
4.0
5.0
2.0
3.0
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58 5 m dәrinliyә kimisu sәthindә neçә üfüq quraşdırılır?

•

6.0
4.0
3.0
1.0
5.0

59 Müşahidә mәntәqәsinin çayda su rejimini tәdqiqedәn yeri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

çay axın rejimi
su mәntәqәsi sahәsi
su axını
su hövzәsi vә ya su axarının şәrti en kәsiyi
çay hövzәsi

60 Müşahidәmәntәqәlәri çayda su rejimini tәdqiq edәn neçә yerdәnibarәt olur?

•

dörd
iki
bir
bir neçә
üç

61 Әldә olunan materiallar әsasında su hövzәsinin, suaxarının vә ya onların hissәlәrinin, üzәrindә
çirklәnmәmәnbәlәri vә çirkab suların axıdılma yerlәri qeyd edilmiş nәlәr tәrtib edilir?

•

sxemlәr
qrafiklәr
cәdvәllәr
xәritәsxemlәri
planlar

62 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkintәdqiqatlarımәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil?

•

çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarınaaxıdılan çirkab sularının miqdarı, tәrkibi vә atılma
rejimininaşkar edilmәsi
iş proqramının tәrtib edilmәsi
suistifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi
su hövzәlәrinin yenidәn bәrpası
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi

63 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkintәdqiqatlarımәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil?

•

suistifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi
iş proqramının tәrtib edilmәsi
çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarınaaxıdılan çirkab sularının miqdarı, tәrkibi vә atılma
rejimininaşkar edilmәsi
su hövzәlәrinin çirklәndirilmәsi
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi

64 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkintәdqiqatlarımәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil?

•

çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarına
suistifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi,
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi
su hövzәlәrinin tәmizlәnmәsi
9/85

22.12.2016

•

iş proqramının tәrtib edilmәsi

65 Su hövzәlәrinin vә su axarlarının keyfiyyәtinin müşahidәmәntәqәlәri neçә kateqotiyaya bölünür?

•

beş
iki
bir
dörd
üç

66 Sәth sularının çirklәnmәsinin müşahidәsi üzrә tәşkiledilәn işlәrin mühüm mәrhәlәlәrindәn biri :

•

müşahidәlәrin kompleksliliyidir
müşahidәlәrin düzgünlüyüdür
müşahidәlәrin tәşkilidir
müşahidәmәntәqәsinin yerinin seçilmәsidir
müşahidәlәrin dәqiqliyidir

67 Müşahidәlәrin tәşkilinin әsas prinsipi, onların:

•

tamlığıdır
dügünlüyüdür
dәqiqliyidir
kompleksliyidir
әhatәliliyidir

68 Nümunәlәr:

•

bәrabәr vә qeyribәrabәr olurlar
dәqiq vә qeyridәqiq olurlar
tam vә qeyritam olurlar
birdәfәlik vә ortasutkalıq olurlar
düzgün vә qeyridüzgün olurlar

69 Maddәnin konsentrasiyasının hәqiqi qiymәtinin tәyin edilmәsiüçün, havanın sәrfi dәqiqәdә neçә litrlәrlә
olmalıdır?

•

on vә yetmiş
on vә әlli
on vә otuz
on vә yüz
on vә altmış

70 Uducu cihazdan havanın keçirilmәsi nәticәsindә uducumühitdә analiz edilәn maddәnin nә aparılır?

•

götürülmәsi
ölçülmәsi
utilizasiyası
konsentrlәşdirilmәsi
analizi

71 Atmosfer havasının keyfiyyәtinin analizinin әsaselementlәrindәn biri nәdir?

•

hündürlüyün ölçülmәsi
atmosferin analizi
keyfiyyәtin analizi
nümunәlәrin götürülmәsi
keyfiyyәtin ölçülmәsi
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72 İşgünü әrzindә mәşәl altında ardıcıl olaraq neçә nöqtәdә nümunәgötürmәk olar.?

•

42524.0
42494.0
42463.0
42401.0
42587.0

73 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı havanünunәlәrinin götürülmәsi yer sәthindәn neçә metr hündürlükdә
aparılır?

•

4.0
3.0
2.0
1.5
1.0

74 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı havanünunәlәrinin götürülmәsi eyni zamanda әn azı üç nöqtәdә neçә
dәqiqә әrzindә aparılır?

•

6570
4550
3540
2030
5560

75 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı havanünunәlәrinin götürülmәsi eyni zamanda әn azı neçә nöqtәdә aparılır?

•

5.0
2.0
1.0
3.0
4.0

76 Maksimal çirklәnmә zonasındahavanın әnazı neçә nümunәsi götürülür?

•

85.0
55.0
45.0
60.0
75.0

77 sәyyar laboratoriya ildә tәqribәn neçә nümunәgötürmәk gücünә malikdir?

•

4000.0
2000.0
1000.0
5000.0
3000.0

78 Havanın temperaturu neçә dәrәcәdәn aşağı olan rayonlarında,müşahidәlәr qısaldılmış proqram üzrә bazar
günündәn başqahәr gün aparılır?

•

80.0
70.0
60.0
45.0
90.0
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79 Hansı proqram üzrәaparılan müşahidәlәr havanın tәrkibindә hәm әsas, hәm dәspesifik çirklәndirici
maddәlәrin ölçmәlәrini nәzәrdә tutur?

•

yeddinci
dördüncü
beşinci
birinci
altıncı

80 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
qısaldılmış
müәyyәn

81 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
natamam
müәyyәn

82 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakğlardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әsas
müәyyәn
tam
әlavә

83 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq neçә müşahidә proqramı tәyin edilir?

•

sәkkiz
altı
beş
üç
yeddi

84 Mürәkkәb relyefli vә çoxlu sayda mәnbәlәri olan yaşayışmәntәqәlәri üçün hansı mәsafәdәn bir
mәntәqәninquraşdırılması tövsiyә edilir?

•

34km2
23 km2
12 km2
510 km2
0.51 km2

85 Müşahidә mәntәqәsindә mәcburi qaydada әsasәn havanıdaha çox çirklәndirәn hansı maddәlәrdәn
ölçülür.?

•

FeO,CO,NO
FeO,Na2O
NO,SiO2
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•

toz, SO2, CO, NOX
K2O,CO,NO

86 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi konkret çirklәnmәmәnbәlәrininn tәsiri altında yerlәşmәyәn
şәhәrlәrdә, yaşayışmәntәqәlәrindә vә әrazilәrdә atmosfer havasının keyfiyyәtiüzәrindә müşahidәni tәmin
edir?

•

sәkkizinci sistem
altıncı sistem
beşinci sistem
ikinci sistem
yeddinci sistem

87 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi hansı iki sistemәbölünür?

•

müşahidә vә tәcrübә
analiz vә müşahidә
tәcrübә vә analiz
müşahidә vә nәzarәt
tәcrübә vә nәzarәt

88 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi neçә sistemә bölünür.?

•

doqquz
iki
beş
yeddi
sәkkiz

89 Analitikkompleksin yaradılmasının uğurlu nümunәsi kimi nәyi göstәrmәk olar?İnlan”ekolojianalitik
nәzarәtin çoxmәqsәdli laboratoriya

•

yerli ve regional sistemi
әn çox istifadә olunan sistemi
yeni yaranmış sistemi
avtomatlaşdırılmış sistemini
qlobal әhәmiyyәtli sistemi

90 EANnın aparatur tәminatında hansı istiqamәtistiqamәt konkret obyektdә konkretagentin tәyin edilmәsi
üçün xüsusi cihazların istehsalınayönәlmişdir?

•

7.0
5.0
4.0
2.0
6.0

91 Müxtәlif növ obyektlәrin böyük sayda göstәricilәrinәnәzarәt etmәyә imkan verәn ümumi tәyinatlı
cihazlarınburaxılmasıEANnın aparatur tәminatında hansı istiqamәtә aiddir?

•

7.0
4.0
1.0
5.0
6.0

92 EANnın aparatur tәminatında neçә istiqamәt mövcuddur?
7.0
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•

5.0
4.0
2.0
6.0

93 Küyölçәnlәr, spektrometrlәr, zolaqlı filtrlәr,vibrovericilәr hansı aparaturaya? aid edilirlәr

•

әsas
regional
yerli
xarici
qlobal

94 Sәsküyün,infrasәsin vә vibrasiyanın ölçülmәsi üçün hansı aparaturadanistifadә edilir?

•

qlobal
yerli
xarici
әsas
regional

95 Hansı metodun әsasını neftin optik dalğaları udmasıvә neftin yüngül vә ağır fraksiyalarının işıqlanma
spektrlәrininfәrqlәnmәsi tәşkil edir?

•

aydınlatma
әksolunma
flüoressent
udulma
fәrqlәnmә

96 Hansı metodun mahiyyәtihәyacalanmış sәthdәn әks olunan siqnalın (qәbulu vә emalolunmasından
ibarәtdir.?

•

kontakt
tәcrübә
analiz
radiolokasiya metodunun
müşahidә

97 Hansımetod görünәn diapazondan başlamışmetrlik diapazona kimi zondlayıcı dalğalarla eyni
zamandahәyacanlamaları, temperaturu vә duzluluğa nәzarәtetmәyәimkan verir?

•

dәyişkәn
әlavә
әsas
Radioparlaqlıq
müәyyәn

98 Hansı zondlamanın әsas çatışmazlığı buludların tәsiri nәticәsindә Yerdәnatmosferin zondlanma
hündürlüyünün mәhdudluğudur?

•

müәyyәn
әlavә
әsas
lidar
dәyişkәn

99 Hansı zondlamanın üstünlüyü onun monoxromatikliyi, koherentliyivә spektri dәyişmәk imkanıdır?
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•

müәyyәn
әlavә
dәyişkәn
lidar
әsas

100 Hansı metodların tәtbiq sahәsi hava mühitininnisbәtәn lokal hәcmlәri ilә mәhdudlaşır?

•

analiz
tәcrübә
analiz
radioakustik
müşahidә

101 Hansı dalğalar yağıntıların, buludların, atmosferin turbulentliyinin tәdqiqiüçün tәtbiq edilir?

•

şaquli
eninә
uzununa
santimetrlik dalğalar
üfüqi

102 Atmosferin qeyrikontakr nәzarәti hansı metodları vasitәsilә hәyata keçirilir?

•

kontakt vә qeyri kontakt
müәyyәn vә qeyri müәyyәn
passiv vә aktiv
radioakustik vә lidarmetodları
әsas vә әlavә

103 Hansı nәzarәt mәnbә tәrәfindәn yaradılan әks olunmuş,keçәn vә ya yenidәn şüalandırılan zondlayıcı
sahәlәrin qәbuludur?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
aktiv
müәyyәn

104 Hansı nәzarәtobyektinin özündәn gәlәn zondlayıcı sahәnin qәbulu ilә hәyata keçirilir?

•

qeyri müәyyәn
әsas
passiv
müәyyәn
әlavә

105 Qeyrikontakt nәzarәt vasitәlәrinin işlәmә prinsipi şәrti olaraq hansi nәzarәtә bölünürlәr?

•

lazımlı vә lazımsız
aktiv vә passiv
müәyyәn vә qeyri müәyyәn
әsas vә әlavә
mühim vә qeyri mühim

106 Hansı sahәlәr geniş informasiya göstәricilәrinә vәobyektin maddәsi ilә qarşılıqlı tәsirlәrin müxtәlif
effektlәrinәmalikdirlәr?
kontakt sahәlәri
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•

tәcrübә sahәlәri
müşahidә sahәlәri
zondlayıcı sahәlәr
analiz sahәlәri

107 Hansı analiz rentgen şüalanmasının tәsirialtında müxtәlif element vә maddәlәrin spektrlәrininalınmasına
әsaslanır?

•

kontakt analiz
tәcrübә analiz
rentgenspektral analiz
qeyri kontakt analiz
müşahidә analiz

108 Hansi metodda civә damcılayıcı elektrodda analizedilәn birlәşmәnin bәrpa olunma prinsipi tәtbiq edilir?

•

müşahidә
tәcrübә
analiz
polyaroqrafik
kontakt

109 Hansı metod elektrik keçiriciliyinin vәdielektrik nüfuzluğunun maddәnin konsentrasiyası vә
onunkomponentlәrinin tәbiәtindәn asılılığına әsaslanır?

•

kontakt
tәcrübә
analiz
Konduktometrik
müşahidә

110 Hansımetodun әsasını çoxlu sayda kation vәanionlara yönәlmiş ionselektiv elektrodların reaksiyası
tәşkiledir?

•

İonometrik

111 Şәhәrlәrdә vә әtraf әrazilәrdә torpaqların ağır metallarlaçirklәnmә sәviyyәsi üzrә aparılan müşahidәlәr
hansı xarakteri daşıyır?

•

heç bir xarakter daşımır
tәcrübә
müşahidә
ekspedisiya
analiz

112 Torpaqların çirklәnmә vәziyyәti vәproqnozu nәyә әsaslanmamalıdır?

•

biokimyәvi analizә
biosferin analizinә
suyun analizinә
yalnız torpaqların nümunә analizinә
cografi analizә

113 Torpaqların antropogen çirklәnmәsinin neqativ fәsadlarıartıq hansı sәviyyәdә özünü büruzә verir?

•

qәsәbә
rayon
bölgә
regional vә hәtta qlobal
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114 Torpağı çirklәndirәn atmosfer tullantılarının tәrkibindә olan mürәkkәb üzvi birlәşmәlәrә hansılar aiddir?

•

qarışqa turşusu
pridin
benzol
piridin,fenol, benzol
fenol

115 Dağ rayonlarında su axarlarının növündәn asılı olaraq,müşahidәlәrin sayı necә dәyişir?

•

56
46
12
411
45

116 Müvәqqәti su axarlarında müşahidәlәrin sayı ildә neçә dәfәdәn çox deyil

•

89
24
36
34
58

117 Suaxarlarının әksәriyyәti üçün suyun nümunәlәrinin götürülmәsiildәneçә dәfә aparılır

•

5.0
3.0
2.0
7.0
4.0

118 Müşahidәlәr hidroloji vәhidrokimyәvi göstәricilәrә әsasәn su rejiminin әsas fazalarıüzrә aparılan
mәntәqәlәr hansı kateqoriyaya daxildir?

•

V
II
I
IV
III

119 Lüminessent analiz prinsipindәn istifadә edәn cihazlar necә adlanır?

•

spektroflüorimetrlәr

120 Analizin fotometrik metodunun hansı növlәri vardır?

•

fotokimyәvi vә fotometrik
fotoanaliz vә fotokimyәvi
metrik vә fotometrik
fotokolorimetrik vә spektrofotometrik
fotometrik vә fotoanaliz

121 BugerLambertBer qanununda cnәyi ifadә edir?

•

duz cavab yoxdu
mәhlulun sıxlığını
mәhlulun qatılığını
tәdqiq olunan elementin konsentrasiyası
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mәhlulun hәcmini

122 BugerLambertBer qanununda bnәyi ifadә edir?

•

mәhlulun hәll olmasını
mәhlulun konsentrasiyasını
mәhlulun sıxlığı
küvetin qalınlığı
mәhlulun hәcmini

123 BugerLambertBer qanununda anәyi ifadә edir?

•

mәhlulun konsentrasiyasl
mәhlulun hәll olması
müәyyәn dalğa uzunluğunda udma әmsalı
mәhlulun qatılığı
mәhlulun sıxlığı

124 BugerLambertBer qanununda O nәyi ifadә edir?

•

mәhlulun forması
mәhlulun hәll olması
mәhlulun qatılığı
mәhlulun optik sıxlığı
mәhlulun konsentrasiyası

125 BugerLambertBer qanunu:

•

d=ac
a=bc
C=da
D=abc
b=ac

126 Әtraf mühitin vәziyyәtinә müşahidә vә nәzarәtin istәnilәn metodunun effektivliyi hansı göstәricilәrin
mәcmusu ilә qiymәtlәndirilmir?

•

tәyin etmәnin selektivliyi vә dәqiqliyi
elementin aşkar edilmә hәddlәri
alınan nәticәlәrin tәkrarlanması,tәyin etmәnin hәssaslığı
metodun konsentrasiyasının yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
analizin yerinә yetirilmәsinin ekspressliyi

127 Dolayı ölçmә metodunda axtarılan parametr neçә mәrhәlәdә tәyin olunur?

•

4mәrhәlәdә
2mәrhәlәdә
bir mәrhәlәdә
bir neçә mәrhәlәdә
3mәrhәlәdә

128 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin hansı növlәri vardır?

•

әsas vә әlavә
maddi vә qeyrimaddi
nisbi v qeyrinisbi
kontakt vә qeyrikontakt
әyani vә qiyabi
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129 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin neçә növü vardır?

•

8.0
6.0
5.0
2.0
7.0

130 Әtraf mühitin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

әtraf mühit üçün xoşagәlmәz tәsirlәrdir
insanın әtraf mühitә mәnfi tәsirlәrinin azaldılması üçün hansı tәsirlәrin
biosfer üçün ekoloji rezervlәr
insanın çoxtәrәfli marağını nәzәrә alan optimal vәziyyәtә nail olmaq
müsbәt nәticә verdiyini

131 Su axını vasitәsilә daşınan orqanizmlәrin qrupu hansıdır

•

drift
hidrosob
hidrofil
hidrofob
hidrobol

132 BugerLambertBer qanunu:

•

d=ac
a=bc
C=da
D=abc
b=ac

133 Әtraf mühitin vәziyyәtinә müşahidә vә nәzarәtin istәnilәn metodunun effektivliyi metodun
konsentrasiyasının yüksәk qiymәtlәndirilmәsi

•

tәyin etmәnin selektivliyi vә dәqiqliyi
elementin aşkar edilmә hәddlәri
alınan nәticәlәrin tәkrarlanması,tәyin etmәnin hәssaslığı
hansı göstәricilәrin mәcmusu ilә qiymәtlәndirilmir?
analizin yerinә yetirilmәsinin ekspressliyi

134 Dolayı ölçmә metodunda axtarılan parametr neçә mәrhәlәdә tәyin olunur?

•

4mәrhәlәdә
2mәrhәlәdә
bir mәrhәlәdә
bir neçә mәrhәlәdә
3mәrhәlәdә

135 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin hansı növlәri vardır?

•

әsas vә әlavә
maddi vә qeyrimaddi
nisbi v qeyrinisbi
kontakt vә qeyrikontakt
әyani vә qiyabi

136 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin neçә növü vardır?
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•

8.0
6.0
5.0
2.0
7.0

137 Әsas komponentlәrin analizi,uyğunluq analizi,uyğunluğun trendsiz analizi hansı dәrәcәlәnmә
metodlarına daxildir

•

kimyәvi
metrik
miqyaslı
mexaniki
bioloji

138 Biotaya hәqiqi tәsiri müәyyәn edәn amillr üzrә sonra nә yerinә yetirilir

•

qeyd etmә
reqresiya analizi
tәcrübә
müşahidә
canlandırma

139 Ordinasiya sözü latıncadan tәrcümәdә nә demәkdir

•

tәmizlәmәk
qaydaya salma
tәrtib etmәk
bölüşdürmәk
sıralamaq

140 Makrofitlәr hansı qrupa daxildir

•

hidrofil
fitobentos
hidrobol
hidrosob
hidrofob

141 Su axını vasitәsilә daşınan orqanizmlәrin qrupu hansıdır

•

hidrosob
hidrofob
drift
hidrofil
hidrobol

142 Aşağıdakılardan hansı su hövzәlәri vә su axarlarında hidrobiontların әsas qruplarına aid deyil

•

Neyston
hidrofob
bentos
drift
pelaqos

143 Aşağıdakılardan hansı su hövzәlәri vә su axarlarında hidrobiontların әsas qruplarına aid deyil

•

bentos
hidrofob
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Neyston
pelaqos
drift

144 İnsan da daxil olmaqla canlı orqanizmlәrin әksәriyyәti

•

tәşkiledicidilәr
aerobdurlar
qarışıqdırlar
istifadәçidilәr
mәhsuldardılar

145 Qrupdaki növlәrin miqdarı nәdir

•

növәmәlәgәlmә
növ bolluğu
analiz
tәcrübә
dәrәcәlәnmә

146 Kanonik korrelyasiya,uyğunluğun çoxlu analizi,üçölçülü açılış hans dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

çoxölçülü dәrәcәlәnmә
bioloji
kimyәvi
mexaniki
miqyaslı

147 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә,qeyrixәtti dәrәcәlәnmә,assimmetrik matris analizi,açılış metodu hansı
dәrәcәlәnmә metoduna aiddirlәr

•

miqyaslı
qeyrimetrik
kimyәvi
bioloji
mexaniki

148 Әsas komponentlәrin analizi,uyğunluq analizi,uyğunluğun trendsiz analizi hansı dәrәcәlәnmә
metodlarına daxildir

•

miqyaslı
metrik
bioloji
kimyәvi
mexaniki

149 Biotaya hәqiqi tәsiri müәyyәn edәn amillr üzrә sonra nә yerinә yetirilir

•

canlandırma
tәcrübә
reqresiya analizi
müşahidә
qeyd etmә

150 Ordinasiya sözü latıncadan tәrcümәdә nә demәkdir

•

tәmizlәmәk
qaydaya salma
tәrtib etmәk
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bölüşdürmәk
sıralamaq

151 Makrofitlәr hansı qrupa daxildir

•

hidrosob
fitobentos
hidrofil
hidrofob
hidrobol

152 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә,qeyrixәtti dәrәcәlәnmә,assimmetrik matris analizi,açılış metodu hansı
dәrәcәlәnmә metoduna aiddirlәr

•

miqyaslı
qeyrimetrik
bioloji
kimyәvi
mexaniki

153 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “hәddәn artıq hәssas” kateqoriyasına daxildir:

•

sidr ağacı
Yasәmәn
Ardıc kolu
Cökә
Moruq

154 Atom müәssisәlәrindә әn tәhlükәli qәza hansı hesab edilir?

•

V dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
I dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
II dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
III dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
IV dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması

155 Hazırda atom reaktorlarının neçә tipi mövcuddur?

•

4.0
3.0
7.0
6.0
5.0

156 Müasir tipli nüvә reaktorları neçә halda qәza yaradır?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

157 Çoxölçülü dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

uyğunluğun trendsiz analizi
qeyriparametrik test
әsas koordinatların analizi
әsas komponentlәrin analizi
uyğunluq analizi
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158 Çoxölçülü dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

uyğunluğun trendsiz analizi
sәrhәd şәrtlәri ilә dәrәcәlәnmә
әsas komponentlәrin analizi
әsas koordinatların analizi
uyğunluq analizi

159 Çoxölçülü dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

uyğunluq analizi
әsas komponentlәrin analizi
fәrdi mәsafәlәrin dәrәcәlәnmәsi
әsas koordinatların analizi
uyğunluğun trendsiz analizi

160 Çoxölçülü dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

uyğunluğun trendsiz analizi
“Prokrustov analizi”
әsas komponentlәrin analizi
әsas koordinatların analizi
uyğunluq analizi

161 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir:

•

uyğunluq analizi
“Prokrustov analizi”
dәyişәnlәr arasındakı
әsas koordinatların analizi
uyğunluğun trendsiz analizi

162 Kanonik korrelyasiya,uyğunluğun çoxlu analizi,üçölçülü açılış hans dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir

•

bioloji
miqyaslı
çoxölçülü dәrәcәlәnmә
mexaniki
kimyәvi

163 Әtraf mühitin vәziyyәtinә müşahidә vә nәzarәtin istәnilәn metodunun effektivliyi hansı göstәricilәrin
mәcmusu ilә qiymәtlәndirilmir?

•

tәyin etmәnin selektivliyi vә dәqiqliyi
metodun konsentrasiyasının yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
elementin aşkar edilmә hәddlәri
alınan nәticәlәrin tәkrarlanması,tәyin etmәnin hәssaslığı
analizin yerinә yetirilmәsinin ekspressliyi

164 Dolayı ölçmә metodunda axtarılan parametr neçә mәrhәlәdә tәyin olunur?

•

4mәrhәlәdә
bir neçә mәrhәlәdә
bir mәrhәlәdә
2mәrhәlәdә
3mәrhәlәdә

165 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin hansı növlәri vardır?

•
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•

kontakt vә qeyrikontakt
әyani vә qiyabi
әsas vә әlavә
maddi vә qeyrimaddi
nisbi v qeyrinisbi

166 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin neçә növü vardır?

•

5.0
6.0
7.0
8.0
2.0

167 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Çox dözümlü”lәrә aid deyil

•

xaçgüllülәr
göyrüşyarpaqlı ağcaqayın
gәrmәşov
küknar
biryuçina

168 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Çox dözümlü”lәrә aiddir

•

saqqallı tozağacı
göyrüşyarpaqlı ağcaqayın
sidr
küknar
şam

169 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Çox dözümlü”lәrә aiddir

•

saqqallı tozağacı
şam
biryuçina
sidr
küknar

170 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Çox dözümlü”lәrә aiddir

•

saqqallı tozağacı
gәrmәşov
sidr
küknar
şam

171 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “orta hәssaslığa” malikdir

•

sidr
ardıc kolu
saqqallı tozağacı
şam
küknar

172 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “orta hәssaslığa” malikdir

•

sidr
Yasәmәn
saqqallı tozağacı
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şam
küknar

173 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Hәssaslara” daxildir

•

küknar
moruq
Yasәmәn
saqqallı tozağacı
şam

174 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “Hәssaslara” daxildir

•

Yasәmәn
cökә
küknar
şam
saqqallı tozağacı

175 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “hәddәn artıq hәssas” kateqoriyasına daxil deyil

•

saqqallı tozağacı
Yasәmәn
sidr
küknar
şam

176 Qәbul edilmiş tәsnifata görә ali bitkilәrdәn “hәddәn artıq hәssas” kateqoriyasına daxildir:

•

Moruq
küknar
Ardıc kolu
Yasәmәn
Cökә

177 Çoxnövlü biosistemlәr 9.Qrupdaki növlәrin miqdarı nәdir

•

tәcrübә
növ bolluğu
növәmәlәgәlmә
dәrәcәlәnmә
analiz

178 Lüminessent analiz prinsipindәn istifadә edәn cihazlar necә adlanır?

•

spektrlәr
spektroflüorimetrlәr
fotometrik
flüorimetrlәr
spektrometrlәr

179 BugerLambertBer qanununda a vә bnin sabit qiymәtindә mәhlulun optik sıxlığı ilә çirklәndiricinin
konsentrasiyası arasındakı asılılıq necә olmalıdır?

•

asılılıq yoxdur
xәtti
kvadratik
әyri
tәrs
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180 BugerLambertBer qanununda cnәyi ifadә edir?

•

mәhlulun hәll olmasını
tәdqiq olunan elementin konsentrasiyası
mәhlulun qatılığını
mәhlulun sıxlığını
mәhlulun hәcmini

181 BugerLambertBer qanununda bnәyi ifadә edir?

•

mәhlulun sıxlığı
küvetin qalınlığı
mәhlulun hәll olmasını
mәhlulun hәcmini
mәhlulun konsentrasiyasını

182 BugerLambertBer qanununda anәyi ifadә edir?

•

mәhlulun hәll olması
mәhlulun qatılığı
mәhlulun sıxlığı
mәhlulun konsentrasiyasl
müәyyәn dalğa uzunluğunda udma әmsalı

183 BugerLambertBer qanununda O nәyi ifadә edir?

•

mәhlulun forması
mәhlulun konsentrasiyası
mәhlulun optik sıxlığı
mәhlulun qatılığı]
mәhlulun hәll olması

184 BugerLambertBer qanunu:

•

C=da
D=abc
d=ac
b=ac
a=bc

185 İnsan da daxil olmaqla canlı orqanizmlәrin әksәriyyәti

•

tәşkiledicidilәr
istifadәçidilәr
qarışıqdırlar
aerobdurlar
mәhsuldardılar

186 Kükürdün dioksidindәn nә әmәlә gәlә bilәr?

•

azot turşusu
kükürd turşusu
fosfat turşusu
karbonat turşusu
sulfat turşusu

187 Havadakı nәmlik nәticәsindә nә әmәlә gәlә bilәr?

•

azot turşusu
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karbonat turşusu
fosfat turşusu
sulfat turşusu
kükürd turşusu

188 Havanın çirklәnmәsinin tәhlilindә әsas mәqsәd nәdir?

•

havaya atılan zәrәrli qazların tәsirini ölçmәkdir
kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında informasiyanın alınmasıdır
yalnız meteoroloji şәraitin dәyişmәsini ölçmәkdir
havadakı oksigen qazının necә dәyişmәsini müşahidә etmәkdir
havadakı nәmliyi tәhlil zamanı ölçmәkdir

189 Әtraf mühitin vәziyyәtini öyrәndikdә vә monitorinqini tәşkil etdikdә hansı mәsәlәlәri aydınlaşdırmaq
lazımdır?

•

biosferdә mümkün olan dәyişikliklәrin sәbәblәri vә zәrәrli tәsirlәrin mәnbәlәri
biosferin halhazırdakı vәziyyәtini vә baş verә bilәcәk dәyişikliklәr
bütün variantlar doğrudur
biosfer üçün ekoloji rezervlәr
әtraf mühit üçün xoşagәlmәz tәsirlәr

190 BugerLambertBer qanunu:

•

a=bc
D=abc
d=ac
b=ac
C=da

191 Әtraf mühitin vәziyyәtinә müşahidә vә nәzarәtin istәnilәn metodunun effektivliyi hansı göstәricilәrin
mәcmusu ilә qiymәtlәndirilmir?

•

tәyin etmәnin selektivliyi vә dәqiqliyi
metodun konsentrasiyasının yüksәk qiymәtlәndirilmәsi
alınan nәticәlәrin tәkrarlanması,tәyin etmәnin hәssaslığı
elementin aşkar edilmә hәddlәri
analizin yerinә yetirilmәsinin ekspressliyi

192 Dolayı ölçmә metodunda axtarılan parametr neçә mәrhәlәdә tәyin olunur?

•

4 mәrhәlәdә
bir neçә mәrhәlәdә
bir mәrhәlәdә
2 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә

193 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin hansı növlәri vardır?

•

nisbi vә qeyrinisbi
kontakt vә qeyrikontakt
әsas vә әlavә
әyani vә qiyabi
maddi vә qeyrimaddi

194 Ekoloji monitorinq vasitәlәrinin neçә növü vardır?
7.0
5.0

•
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•

2.0
6.0
8.0

195 Atmosferin öyrәnilmәsinin ilk cәhәtlәri kim tәrәfindәn edilmişdir ?

•

Ç.Darvin
M.V.Lomonosov
Lamark
Kuri
Hekkel

196 Ekoloji idarәetmәnin mәsәlәlәri :

•

texnogen
ekosistemdә dayanıqlı vәziyyәtlәrin axtarılması vә dәstәklәnmәsi
ekoloji
sosial
bioloji

197 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

texnogen,sosial
idarәetmә
ekoloji,bioloji
sosial,ekoloji
sosial,bioloji

198 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

ekoloji,bioloji
dәrketmә
sosial,bioloji
texnogen,sosial
sosial,ekoloji

199 Ekoloji monitorinq sistemi hansı 2 mәsәlәni hәll edir ?

•

texnogen,bioloji,monitorinq
dәrketmә vә idarәetmә
sosial,ictimai,ekoloji
texnogen,bioloji,ekoloji
ekoloji,bioloji,sosial

200 Nümunәlәr:

•

bәrabәr vә qeyribәrabәr olurlar
dәqiq vә qeyridәqiq olurlar
birdәfәlik vә ortasutkalıq olurlar
düzgün vә qeyridüzgün olurlar
tam vә qeyritam olurlar

201 Maddәnin konsentrasiyasının hәqiqi qiymәtinin tәyin edilmәsi üçün, havanın sәrfi dәqiqәdә neçә litrlәrlә
olmalıdır?

•

on vә otuz
on vә yüz
on vә altmış
on vә yetmiş
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on vә әlli

202 Uducu cihazdan havanın keçirilmәsi nәticәsindә uducu mühitdә analiz edilәn maddәnin nә aparılır?

•

utilizasiyası
ölçülmәsi
analizi
götürülmәsi
konsentrlәşdirilmәsi

203 Atmosfer havasının keyfiyyәtinin analizinin әsas elementlәrindәn biri nәdir?

•

hündürlüyün ölçülmәsi
atmosferin analizi
keyfiyyәtin analizi
nümunәlәrin götürülmәsi
keyfiyyәtin ölçülmәsi

204 İş günü әrzindә mәşәl altında ardıcıl olaraq neçә nöqtәdә nümunә götürmәk olar.?

•

46
37
24
58
42465.0

205 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı hava nünunәlәrinin götürülmәsi yer sәthindәn neçә metr hündürlükdә
aparılır?

•

4.0
3.0
2.0
1.5
1.0

206 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı hava nünunәlәrinin götürülmәsi eyni zamanda әn azı üç nöqtәdә neçә
dәqiqә әrzindә aparılır?

•

6570
4550
3540
2030
5560

207 Mәşәlaltı müşahidәlәr zamanı hava nünunәlәrinin götürülmәsi eyni zamanda әn azı neçә nöqtәdә
aparılır?

•

5.0
2.0
1.0
3.0
4.0

208 Maksimal çirklәnmә zonasında havanın әn azı neçә nümunәsi götürülür?

•

85.0
55.0
45.0
60.0
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75.0

209 sәyyar laboratoriya ildә tәqribәn neçә nümunә götürmәk gücünә malikdir?

•

4000.0
2000.0
1000.0
5000.0
3000.0

210 Havanın temperaturu neçә dәrәcәdәn aşağı olan rayonlarında,müşahidәlәr qısaldılmış proqram üzrә
bazar günündәn başqa hәr gün aparılır?

•

90 º
70 º
54º
45º
80 º

211 Hansı proqram üzrә aparılan müşahidәlәr havanın tәrkibindә hәm әsas, hәm dә spesifik çirklәndirici
maddәlәrin ölçmәlәrini nәzәrdә tutur?

•

yeddinci
dördüncü
beşinci
birinci
altıncı

212 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
qısaldılmış
müәyyәn

213 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakılardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
natamam
müәyyәn

214 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq tәyin edilәn müşahidә proqramlarına aşağıdakğlardan hansı
aiddir?

•

qeyri müәyyәn
әsas
müәyyәn
tam
әlavә

215 Müşahidә mәntәqәlәri üçün bir qayda olaraq neçә müşahidә proqramı tәyin edilir?

•

üç
yeddi
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altı
beş
sәkkiz

216 Müşahidә mәntәqәsindә mәcburi qaydada әsasәn havanı daha çox çirklәndirәn hansı maddәlәrdәn
ölçülür.?

•

34km²
23 km²
12 km²
510 km²
0.51 km²

217 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi konkret çirklәnmә mәnbәlәrininn tәsiri altında
yerlәşmәyәn şәhәrlәrdә, yaşayış mәntәqәlәrindә vә әrazilәrdә atmosfer havasının keyfiyyәti üzәrindә
müşahidәni tәmin edir?

•

sәkkizinci sistem
altıncı sistem
beşinci sistem
ikinci sistem
yeddinci sistem

218 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi hansı iki sistemә bölünür?

•

müşahidә vә tәcrübә
analiz vә müşahidә
tәcrübә vә analiz
müşahidә vә nәzarәt
tәcrübә vә nәzarәt

219 Atmosfer havasının vәziyyәtinin monitorinqi neçә sistemә bölünür.?

•

doqquz
yeddi
beş
iki
sәkkiz

220 Analitik kompleksin yaradılmasının uğurlu nümunәsi kimi nәyi göstәrmәk olar?

•

yerli ve regional sistemi
әn çox istifadә olunan sistemi
yeni yaranmış sistemi
İnlan”ekolojianalitik nәzarәtin çoxmәqsәdli laboratoriya avtomatlaşdırılmış sistemini
qlobal әhәmiyyәtli sistemi

221 EANnın aparatur tәminatında hansı istiqamәtistiqamәt konkret obyektdә konkret agentin tәyin edilmәsi
üçün xüsusi cihazların istehsalına yönәlmişdir?

•

7.0
5.0
4.0
2.0
6.0

222 Müxtәlif növ obyektlәrin böyük sayda göstәricilәrinә nәzarәt etmәyә imkan verәn ümumi tәyinatlı
cihazların buraxılması EANnın aparatur tәminatında hansı istiqamәtә aiddir?
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•

7.0
5.0
4.0
1.0
6.0

223 EANnın aparatur tәminatında neçә istiqamәt mövcuddur?

•

7.0
5.0
4.0
2.0
6.0

224 Küyölçәnlәr, spektrometrlәr, zolaqlı filtrlәr,vibrovericilәr hansı aparaturaya aid edilirlәr ?

•

әsas
regional
yerli
xarici
qlobal

225 Sәsküyün,infrasәsin vә vibrasiyanın ölçülmәsi üçün hansı aparaturadan istifadә edilir?

•

әsas
regional
yerli
xarici
qlobal

226 Hansı metodun әsasını neftin optik dalğaları udması vә neftin yüngül vә ağır fraksiyalarının işıqlanma
spektrlәrinin fәrqlәnmәsi tәşkil edir?

•

aydınlatma
әksolunma
udulma
flüoressent
fәrqlәnmә

227 Hansı metodun mahiyyәti hәyacalanmış sәthdәn әks olunan siqnalın (qәbulu vә emal olunmasından
ibarәtdir.?

•

kontakt
tәcrübә
analiz
radiolokasiya metodunun
müşahidә

228 Hansı metod görünәn diapazondan başlamış metrlik diapazona kimi zondlayıcı dalğalarla eyni zamanda
hәyacanlamaları, temperaturu vә duzluluğa nәzarәtetmәyә imkan verir?

•

dәyişkәn
әlavә
әsas
Radioparlaqlıq
müәyyәn

229 Hansı zondlamanın әsas çatışmazlığı buludların tәsiri nәticәsindә Yerdәn atmosferin zondlanma
hündürlüyünün mәhdudluğudur?
32/85

22.12.2016

•

müәyyәn
әlavә
әsas
lidar
dәyişkәn

230 Hansı zondlamanın üstünlüyü onun monoxromatikliyi, koherentliyi vә spektri dәyişmәk imkanıdır?

•

müәyyәn
әlavә
dәyişkәn
lidar
әsas

231 Hansı metodların tәtbiq sahәsi hava mühitinin nisbәtәn lokal hәcmlәri ilә mәhdudlaşır?

•

analiz
müşahidә
analiz
radioakustik
tәcrübә

232 Hansı dalğalar yağıntıların, buludların, atmosferin turbulentliyinin tәdqiqi üçün tәtbiq edilir?

•

şaquli
eninә
uzununa
santimetrlik dalğalar
üfüqi

233 Atmosferin qeyrikontakr nәzarәti hansı metodları vasitәsilә hәyata keçirilir?

•

kontakt vә qeyri kontakt
müәyyәn vә qeyri müәyyәn
passiv vә aktiv
radioakustik vә lidar metodları
әsas vә әlavә

234 Hansı nәzarәt mәnbә tәrәfindәn yaradılan әks olunmuş, keçәn vә ya yenidәn şüalandırılan zondlayıcı
sahәlәrin qәbuludur?

•

qeyri müәyyәn
әlavә
әsas
aktiv
müәyyәn

235 Hansı nәzarәt obyektinin özündәn gәlәn zondlayıcı sahәnin qәbulu ilә hәyata keçirilir?

•

qeyri müәyyәn
әsas
müәyyәn
passiv
әlavә

236 Qeyrikontakt nәzarәt vasitәlәrinin işlәmә prinsipi şәrti olaraq hansi nәzarәtә bölünürlәr?
lazımlı vә lazımsız
әsas vә әlavә
33/85

22.12.2016

•

müәyyәn vә qeyri müәyyәn
aktiv vә passiv
mühim vә qeyri mühim

237 Hansı sahәlәr geniş informasiya göstәricilәrinә vә obyektin maddәsi ilә qarşılıqlı tәsirlәrin müxtәlif
effektlәrinә malikdirlәr?

•

kontakt sahәlәri
tәcrübә sahәlәri
müşahidә sahәlәri
zondlayıcı sahәlәr
analiz sahәlәri

238 Hansı analiz rentgen şüalanmasının tәsiri altında müxtәlif element vә maddәlәrin spektrlәrinin
alınmasına әsaslanır?

•

qeyri kontakt analiz
müşahidә analiz
tәcrübә analiz
rentgenspektral analiz
kontakt analiz

239 Hansi metodda civә damcılayıcı elektrodda analiz edilәn birlәşmәnin bәrpa olunma prinsipi tәtbiq edilir?

•

müşahidә
tәcrübә
analiz
polyaroqrafik
kontakt

240 Hansı metod elektrik keçiriciliyinin vә dielektrik nüfuzluğunun maddәnin konsentrasiyası vә onun
komponentlәrinin tәbiәtindәn asılılığına әsaslanır?

•

müşahidә
analiz
Konduktometrik
kontakt
tәcrübә

241 Hansı metodun әsasını çoxlu sayda kation vә anionlara yönәlmiş ionselektiv elektrodların reaksiyası
tәşkil edir?

•

kontakt
müşahidә
analiz
İonometrik
tәcrübә

242 Hansı metod maddәdә baş verәn fizikikimyәvi proseslәrdәn asılı olaraq, elektrodun potensialının
dәyişmәsinә әsaslanır?

•

qeyrikontakt
müşahidә
analiz
Potensiometrik
tәcrübә

243 Şәhәrlәrdә vә әtraf әrazilәrdә torpaqların ağır metallarla çirklәnmә sәviyyәsi üzrә aparılan müşahidәlәr
hansı xarakteri daşıyır?
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•

heç bir xarakter daşımır
tәcrübә
müşahidә
ekspedisiya
analiz

244 Torpaqların çirklәnmә vәziyyәti vә proqnozu nәyә әsaslanmamalıdır?

•

biokimyәvi analizә
biosferin analizinә
suyun analizinә
yalnız torpaqların nümunә analizinә
cografi analizә

245 Torpaqların antropogen çirklәnmәsinin neqativ fәsadları artıq hansı sәviyyәdә özünü büruzә verir?

•

әyalәt
rayon
bölgә
regional vә hәtta qlobal
qәsәbә

246 Torpağı çirklәndirәn atmosfer tullantılarının tәrkibindә olan mürәkkәb üzvi birlәşmәlәrә hansılar aiddir?

•

qarışqa turşusu
pridin
benzol
piridin,fenol, benzol
fenol

247 Dağ rayonlarında su axarlarının növündәn asılı olaraq,müşahidәlәrin sayı necә dәyişir?

•

39
28
26
411
35

248 Müvәqqәti su axarlarında müşahidәlәrin sayı ildә neçә dәfәdәn çox deyil

•

48
27
26
34
14

249 Suaxarlarının әksәriyyәti üçün suyun nümunәlәrinin götürülmәsi

•

5.0
2.0
1.0
7.0
4.0

250 Müşahidәlәr hidroloji vә hidrokimyәvi göstәricilәrә әsasәn su rejiminin әsas fazaları üzrә aparılan
mәntәqәlәr hansı kateqoriyaya daxildir?
V
II
35/85

22.12.2016

•

I
IV
III

251 Yeni mәhsul yaratmaq üçün günәş enerjisindәn istifadә etmәyә nә ad verilir

•

mәhsuldarlıq
reaksiya
imkan
aşkaredicilik
fotosintez

252 Suda tempraturun hәddindәn artıq artması onda olan nәyin qatılığının azalması ilә nәticәlәnir?

•

karbonun
civәnin
kalsium ionlarının
sulfat turşusunun
azotun

253 İstiliklә çirklәnmә suda olan hansı qazların miqdarının azalmasına sәbәb olur?

•

oksigen
azot vә karbon
azot
karbon
tәsirsiz qazlar

254 Dәniz suyunda hәll olmuş oksigenin qatılığını tәyin etmәk üçün hansı empirik asılılıqdan istifadә
olunur?

•

[ O2 hәll olmuş ] = 80 / 0.2t7.1
[ O2 hәll olmuş ] = 90 / 0.3t8.1
[ O2 hәll olmuş ] = 70 / 0.1t6.1
[ O2 hәll olmuş ] = 60 / 0.3t9.1
[ O2 hәll olmuş ] = 50 / 0.2t8.1

255 İstiliklә çirklәnmә suda olan hansı qazların miqdarının azalmasına sәbәb olur?

•

azot
karbon
tәsirsiz qazlar
azot vә karbon
oksigen

256 Biosenozların hәyatını ciddi tәhlükә qarşısında qoyan nәdir?

•

dәnizdә yosunların olmamasıdır
elektrik vә atom stansiyalarının kollektorlarının soyudulması üçün istifadә
güclü yağışların yağmasıdır
tempraturun sabit qalmasıdır
cәrәyanların hәrәkәtidir

257 İstiliyin әtraf mühitә atılması biosenozların mәhvinә gәtirәn çirklәndirmәnin hansı növüdür?

•

fizikikimyәvi
pestisidlә çirklәnmәnin
fiziki
kimyәvi
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yuyucu maddәlәrlә çirklәnmәnin

258 Şimal qütbün dәnizlәrini çirklәndirәn әsas sәbәb nәdir?

•

neftlә çirklәnmә
çaylar
cәrәyanlar
külәklәr
orada yaşayan canlılar

259 Hәr il Dünya okeanına neçә ton neft axıdılır?

•

6 mln. t
5 mln. t
4 mln. t
3 mln. t
2 mln. t

260 Karbohidrogenlәrlә çirklәnmә әsasәn harada daha aktivdir?

•

polimetal çıxarılan әrazilәrdә
qurğuşun istifadә olunan әrazilәr
neft çıxarma, neftin dәnizlә daşınması vә neft mәhsullarının istifadә olunduğu әrazilәr
civә çıxarılan әrazilәrdә
molibden çıxarılan әrazilәrdә

261 Suların kimyәvi çirklәnmәsi neçә yerә ayrılır?

•

2.0
4.0
6.0
3.0
5.0

262 Eri gölünә tökülәn vә onu daha çox çirklәndirәn çay hansıdır?

•

Qanq
Detroyt
Lena
Dnepr
Dunay

263 Havanın tәhlil üsullarından biri yalnışdır:

•

mәsafәdәn zondlanma aktiv üsulları
OJC – spektroskopiya üsulu
radioaktiv şüalandırma üsulları
fizikinüvә tәhlil üsulları
mәsafәdәn tәhlil üsulları

264 Aktivasiya tәhlil üsulları hansı vasitәlәrlә yerinә yetirilir?

•

alәtlәrlә
kimyәvi vә alәtlәr
fiziki vә kimyәvi
fiziki
kimyәvi

265 Kalorimetrik tәyinat aparıldıqda qatılığı tәyin etmәk üçün neçә litr nümunә tәlәb olunur?
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•

0.50.7
12
0.30.5
0.10.2
0.40.6

266 Oksidlәşmәbәrpaedici reaksiyalarda azad edilәn enerjidәn istifadә etmәklә ilkin mәhsulun alınmasına
nә deyilir

•

mәhsuldarlıq
xemosintez
reaksiya
fotosintez
imkan

267 Torpaqda çirklәndirici elementlәrin tәyin olunması neçә üsulla aparılır?

•

10.0
8.0
7.0
13.0
14.0

268 Nemotosidlәr nәyә deyilir?

•

alaqlara qarşı işlәnir
qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
gәmiricilәrә qarşı istifadә olunur
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı

269 Rodentisidlәr nәyә deyilir?

•

qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
gәmiricilәrә qarşı istifadә olunur
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı
alaqlara qarşı işlәnir

270 Herbisidlәr nәyә deyilir?

•

zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
alaqlara qarşı istifadә olunur
qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
gәmiricilәrә qarşı
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı işlәnir

271 İnsektisidlәr nәyә deyilir?

•

qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı işlәnir
alaqlara qarşı işlәnir
gәmiricilәrә qarşı işlәnir
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün

272 Bunlardan biri pestisid kateqoriyasına aid deyil:
nemotosidlәr
herbesidlәr

•
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•

fitopatogenesidlәr
insektisidlәr
funqisidlәr

273 Pestisidlәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

2.0
5.0
6.0
4.0
3.0

274 Allogen suksesiya bir qayda olaraq necә gedәn proseslәrlә müşahidә edilir

•

artıq
tәrs
düz
kömәkçi
әlavә

275 Müasir tipli nüvә reaktorları neçә halda qәza yaradır?

•

5.0
3.0
2.0
4.0
6.0

276 Torpaqda çirklәndiricilәrin tәyin olunması üsullarından biri yalnışdır:

•

kimyәvi
fiziki spektral
kimyәvi spektral
emission spektral
atom absorbsion

277 Obyektin öz vәziyyәtini saxlaması,tәsirә müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәti nә adlanır

•

artıq
rezistiv
yaranma
kömәkçi
әlavә

278 Ekoloji auditorun hüquqlarına aid deyil?

•

bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq auditin forma vә metodlarının sәrbәst müәyyәnlәşdirmәk.
sifarişçi lazım olan sәnәdlәri tәqdim etmәdikdә yoxlamadan imtina etmәk.
ekoloji audit aparılmasına başqa auditorları cәlb etmәk.
ekoloji audit aparılan obyektlәrin ekoloji vә maliyyә fәaliyyәti ilә bağlı sәnәdlәrlә tanış olmaq.
mühasibat uçotunun tәşkilindә kömәk göstәrmәk.

279 Ekoloji auditorun vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

müәssisәdә vәziyyәtin tәhlili.
nәzarәt obyekti üçün informasiya modelinin seçilmәsi.
audit keçirәn müәssisә vә regionda istifadә olunan tәhlükәli predmetlәrdәn istifadәnin azaldılması.
әtraf mühitә sәmәrәli tәsir etmәk üçün tәklif vә tövsiyәlәrin verilmәsi.
dәyәn zәrәrin aradan qaldırılması üzrә tәkliflәrin hazırlanması.
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280 Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit mәrhәlәsinә aid deyil?

•

ekoloji auditin aparılmasının vaxtının vә xәrcinin süәyyәn olunması.
audit aparan qrurun formalaşması.
sifarişçi ilә müqavilә bağlanması.
istehsal sahәlәrinin tәşkil olunması.
ekoloji audit proqramının mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.

281 Ekoloji audit neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

4.0
5.0
2.0
3.0
6.0

282 Aşağıdakılardan hansı auditorun vәzifәsinә aid deyil?

•

auditin aparılmasında mövcud qanunveriliyin tәlәblәrinә riayәt etmәk.
sәnәdlәrin qorunub saxlanması.
mәlumatların mәxvi saxlanması.
auditor yoxlamasını vә mәslәhәt xidmәtlәrini keyfiyyәtlә hәyata keçirmәk.
Tәbiәti mühafizә tәdbir vә proqramları üçün maliyyә resurslarını sәfәrbәr etmәk.

283 Aşağıdakılardan hansı düzgün cavabdır?

•

ekoloji auditor ekoloji prosesi idarә edәn şәxsdir.
ekoloji auditor mövcud qanunvericiliyә әsasәn ekoloji auditor fәaliyyәti göstәrmәk hüququna malik olan hüquqi
vә ya fiziki şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji monitorinq hәyata keçirәn hüquqi şәxsdir.
ekoloji auditor ekoloji bazarı tәnzimlәyәn şәxsdir.

284 Aşağıdakılardan hansı ekoloji audit sisteminin funksiyalarına daxil deyil?

•

nәzәrdә tutulan fәaliyyәti hәyata keçirmәk barәdә son qәrarın qәbulu.
ekoloji auditor fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәn fiziki vә hüquqi şәxlәrә lisenziyaların verilmәsi.
ekoloji auditor xidmәtinin keçirilmәsinin keyfiyyәtinә nәzarәt.
ekoloji auditor kadrlarının hazırlanması, onların peşә vә ixtisas sәviyyәlәrinin artırılması.
ekoloji auditin aparılmasında qanunvericiliyә әmәl olunmasını tәmin etmәk.

285 Aşağıdakı cavablardan hansı ekoloji auditin predmetinә aid deyil?

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
tәbiәti mühafizәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin müәyyәn edilmәsi.
ekoiqtisadi, ekohüquqi sahәlәrdә tәbiәti vә әtraf mühitin mühafizә qanunvericiliyinin gözlәnilmәsi.
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә olunması.
ekoloji siyasәtin hazırlanması.

286 Ekoloji audit ilk dәfә hansı ölkәdә tәtbiq olunmağa başlamışdır?

•

ABŞ
Almaniya
Fransa
Yaponiya
Rusiya

287 Ekoloji audit nәdir?

•
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•

tәbii resurslardan istifadә vә bәrpası üzrә hesabatların düzgün tәrtib edilmәsi vә daxil olmaqla tәbiәtdәn istifadәsi
tәrәfindәn ekoloji tәlәblәrin әtraf mühitin mühafizәsi normalarının vә qaydalarının gözlәnilmәsi mәqsәdilә onların
tәsәrrüfat vә digәr fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır.
tәbiәtdәn istifadәyә görә ödәnişlәrin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılmasıdır.
çirklәnmәyә görә ödәnişlәrin icrasının yoxlanılmasıdır
antropogen tәsir dәrәcәsinin yoxlanılmasıdır.
tәbiәtdәn istifadәçilәrin maliyyә fәaliyyәtinin yoxlanılmasıdır.

288 Sel, Vulkan, Zәlzәlә, quraqlıq, torpağın eroziyası vә s. hansı monitorinq sisteminә aid edilir?

•

Fiziki monitorinq
lokal monitorinq
bioloji monitorinq
mәsafә monitorinqi
kimyәvi monitorinq

289 Baza monitorinq sistemi zamanı nәlәr nәzәrә alınır?

•

regional antropogen tәsirlәr
urbanizasiya sәviyyәsi
çirklәnmә dәrәcәsi
kimyәvi tullantılar
fiziki tәsir amillәri

290 Monitorinq nәlәri öyrәnir?

•

maliyyә vә vergi vәsaitlәri
potensial ehtiyatları
iqlim göstәricilәri
әhalinin yerdәyişmәsini
әtraf mühitin hәrtәrәfli analizi

291 Sığorta müqavilәsi imzalanarkәn hansı halda güzәşt nәzәrdә tutulur?

•

3 ay müddәtinә imzalandıqda.
1,5 il müddәtinә imzalandıqda.
2 il vә daha çox müddәtә imzalandıqda
müqavilә 1 illiyә imzalandıqda.
yarım il müddәtinә imzalandıqda.

292 Sığorta müqavilәsinin tәrkibinә daxil deyil:

•

müәssisәnin ünvanı, adı, ekoloji riskin xarakteri, illik dövriyyәnin hәcmi (manatl
müәssisәnin fәaliyyәtinin ekoloji aspektlәrinә münasibәtdә müsbәt beynәlxalq rәyin formalaşdırılması.
әtraf tәbii mühit haqqında mәlumatlar, havaya, suya, torpağa atılan tullantılar haqqında mәlumat, tullantıların risk
dәrәcәsi vә onların qarşısının alınma tәdbirlәri.
istehsal prosesinin xarakteri haqqında mәlumatlar, xammal, materialların vә istehsal olunan mәhsulun növlәri.
müәssisәnin istehsal fәaliyyәti haqqında mәlumatlar.

293 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın geniş tәtbiqini lәngidәn sәbәblәrdәn deyil?

•

sığorta hal vә hadisәlәrinin ehtimalının yüksәk olması.
ekoloji proqramm vә layihәlәrә killü miqdarda maliyyә vәsaitinin ayrılması.
hәrtәrәfli normativhüquqi bazanın olmaması.
müәssisәlәrin çәtin iqtisadi vәziyyәti.
ekoloji çirklәrә görә tarif dәrәcәlәrinin olmaması.

294 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığorta tarifinin hәcminә daxil deyildir?

•

sığortaçının normativ gәliri.
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•

normadan artıq tәbiәtdәn istifadәyә vә çirklәndirmәyә görә köçürmәlәr.
sığorta tәminatının ödәnilmәsi üçün ehtiyat fonda köçürmәlәr;
sığorta hadisәlәrinin xәbәrdarlıq vә qarşısının alınmasının maliyyәlәşdirilmәsi fonduna köçürmәlәr.
sığorta tәşkilatının mәsrәflәrinin ödәnilmәsi.

295 Sığorta ödәnişlәri necә hesablanır?

•

müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin tarif әmsalına vurulması yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin istehsal xәrclәrinә bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә bölünmәsi yolu ilә.
müәssisәnin illik dövriyyәsinin illik mәnfәәtә vurulması yolu ilә.

296 Aşağıdakılardan hansı sığorta hadisәsinә aid deyil?

•

әmlakın korlanması vә mәhv olunması üzündәn dәyәn zәrәrin kompensasiyası.
müәssisә işçilәrinin әmәk haqqlarının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan mәsrәflәr.
ilkin tәhqiqatlar vә mәhkәmә proseslәri ilә әlaqәdar mәsrәflәr.
çirklәnmiş әrazinin tәmizlәnmәsi vә oranın abadlaşdırılması üçün mәsrәflәr.
әtraf mühitdә hәyat şәraitinin pislәşmәsi ilә әlaqәdar dәyәn ziyan.

297 Aşağıdakı cavablardan hansı sığorta obyektinin mahiyyәtini ifadә edir?

•

sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә dәymiş ziyanın hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә ödәnişin dağılmış obyektlәrin sayıdır.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş әmlak iddiasına görә mәsuliyyәt riskinin hәcmidir.
sığorta tәşkilatına tәqdim olunmuş sığorta haqqıdır.

298 Sığorta halı nәdir?

•

qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin sәnaye müәssisәlәrinә vurduğu ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyanın baş verdiyi proses.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin tәbii mühitә vurduğu iqtisadisosial ziyanın hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin hәcmi.
qәza nәticәsindә atılan zәrәrli maddәlәrin әhaliyә vurduğu ziyanın hәcmi.

299 Ekoloji risk dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

sığorta hadisәsinin vә itkisinin tәkrarlanma ehtimalı
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yarandığı hal.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma ehtimalı.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin yaranma vaxtı.
sığorta hadisәsinin vә itkisinin baş verdiyi mәkan.

300 Aşağıdakılardan hansı ekoloji sığortanın әsas prinsiplәrindәn hesab edilmir?

•

yaradılmış maliyyә vәsaitindәn tәbiәti mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsindә maksimum istifadәsi.
sığorta edәnin sığorta ödәnişinin hәcminin artırılmasında maraqları.
3cü tәrәfә dәyәn zәrәrin maksimum ödәnilmәsi.
sığorta olunan tәrәfin dә iqtisadi maraqlarının qorunması.
sığortaçının sığorta ödәnişinin minimumlaşmasında maraqları.

301 Aşağıdakılardan hansı kompleks ekoloji monitorinqin vәzifәlәrinә daxildir?

•

yaranmış neqativ halların lәğv vә ya tәsirinin azaldılması üçün tәdbirlәr hazırlamaq.
qarşılıqlı tәrәflәrin qaneedici qәrarlar qәbul etmәyә yönәlmiş mәslәhәtlәşmәlәri.
ekoloji sistemin vә insanların mәskunlaşma sahәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
göstәrilәn sahәlәrdә baş vermiş dәyişikliklәrin sәbәbinin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi.
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ekoloji vә yaşayış sahәlәrinin müayinәsinin keçirilmәsi.

302 Aşağıdakı cavablardan hansının kompleks ekoloji monitorinqә aidiyyәti yoxdur?

•

nәzarәt obyektinin vәziyyәtinin dәyişmәsinin proqnozlaşdırılması.
istehlak normativ vә mәhdudiyyәtlәri.
ayrılmış nәzarәt obyektinin müayinәsi
nәzarәt obyektinin seçilmәsi.
ölçmә işlәrinin plpnlaşdırılması.

303 Ekobiokimyәvi monitorinq dedikdә başa düşülür:

•

әtraf mühitin fiziki vә kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vә bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin fiziki vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.

304 Mәsafә monitorinqi nәdir?

•

radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla litosferdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş uçan aparatlarla kosmosda vә istәnilәn sahәdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla atmosferdә aparılan monitorinq.
xüsusi cihazlarla torpaq örtüyündә aparılan monitorinq.

305 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgündür?

•

bioloji monitorinq heyvanlar alәmindә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq bioindikatorlar vasitәsilә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq biosferdә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq bitki alәmindә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq dünya okeanında gedәn bioloji proseslәri әhatә edәn monitorinqidir.

306 Fiziki monitorinq dedikdә başa düşülür:

•

litosferdә gedәn proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn fiziki proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn müxtәlif kimyәvi proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitdә gedәn biolji proseslәrә nәzarәt.
insan orqanizmindә gedәn proseslәrә nәzarәt.

307 İmpakt monitorinq sistemi nәdir?

•

regional vә lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.
regional antropogen tәsirlәrә mәruz qalan zonaların monitorinqi.
lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalmayan zonaların monitorinqi.
Lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan tәhlükәsiz zonaların monitorinqi.
Antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.

308 Aşağıdakı cavablardan hansı doğrudur?

•

cavabların hamısı doğrudur.
kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
tәbii çirklәndirici mәnbәlәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
lokal monitorinq sistemi konkret antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
bir neçә antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.

309 Regional monitorinq sistemi nәzarәti hәyata keçirir:
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•

dünyada gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir şәhәr daxilindә gedәn proseslәrә.
inzibati rayon daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir ölkә daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir region daxilindә gedәn proseslәrә.

310 Milli monitorinq sistemi dedikdә başa düşülür:

•

ölkә miqyasında aparılan monitorinq.
beynәlxalq miqyasda aparılan monitorinq.
şәhәrdaxilindә aparılan monitorinq.
materikdә aparılan monitorinq.
bir neçә ölkәdә aparılan monitorinq.

311 Baza monitorinq sistemi nәdir?

•

litosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
regional antropogen tәsirlәr nәzәrә alınmaqla tәbiәtdә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
hidrosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
faunada baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
bitki alәmindә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.

312 Qlobal monitorinq sistemi nәdir?

•

dünyada baş verәn proseslәrә vә yer kürәsinin biosferindә bütün ekoloji komponentlәrә nәzarәtlә yanaşı ekstremal
vәziyyәtlәrin yaranacağı barәdә xәbәrdarlıq etmәk.
cavabların hamısı doğrudur.
litosfer qatında baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
materiklәrin su hövzәlәrindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
yer kürәsinin atmosferindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.

313 Çirklәndirici mәnbәlәrinin monitorinqi dedikdә başa düşülür:

•

yerini dәyişmәyәn, bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәyin, hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin vә müәyyәn bir sahәnin
bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәnin.
yerini dәyişmәyәn mәnbәyin monitorinqi.
Hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin.
müәyyәn bir sahәnin.

314 Aşağıdakı cavablardan hansı düzgün deyil?

•

müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri başa düşülür.
müxtәlif fiziki tәsir amillәri başa düşülür.
monitorinqin tәsir amili dedikdә müxtәlif kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri başa düşülür.
müxtәlif tәbii tәsir amillәri başa düşülür.
sәnaye müәssisәlәrinin çirklәndirilmәsi başa düşülür.

315 Monitorinqin tәsir amili dedikdә başa düşülür:

•

tәbii tәsir amillәri.
fiziki tәsir amillәri.
müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri.
müxtәlif çirklәndirici maddәlәr.
kimyәvi çirklәndirici maddәlәr.

316 Monitorinq sistemi siniflәrinә ayrılır:
aparıldığı yerә görә.
çirklәndirici mәnbәlәrә görә.
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•

tәsir amilinә görә.
tәsir amilinә, çirklәndirici mәnbәlәrә, miqyasına görә.
miqyasına görә

317 Monitorinqin obyekti dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

okeanlar vә dәnizlәr.
atmosfer, yeraltı sular.
yerüstü sular, okeanlar.
atmosfer, kriosfera
atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dәnizlәr, yeraltı sular, kriosfera.

318 Aşağıdakılar hansı monitorinqin praktiki istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

әhalinin miqrasiyasının nizamlanması.
çirklәndiricilәrin tәsirindәn әtraf mühitdә yarana bilәcәk vәziyyәtin proqnozu.
әtraf mühitin vәziyyәtinә vә ona tәsir edәn amillәrә nәzarәt etmәk.
әtraf mühitin faktiki vәziyyәti vә çirklәnmә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk.
bu vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

319 Aşağıdakı savablardan hansı düzgün deyil?

•

antropogen tәsir mәnbәlәrinә nәzarәt.
tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
sәnayenin inkişafına nәzarәt.
Antropogen amilin tәsirindәn әtraf mühitdә yaranan dәyişikliklәrә nәzarәt.
antropogen tәsirin qiymәtlәndirilmәsi.

320 Әtraf mühitin monitorinqi nәdir?

•

demoqrafik proseslәrә nәzarәt sistemidir.
uzun müddәtli müşahidә sistemi olub, әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә onun dәyişmәsi
istiqamәtinin proqnozlaşdırılması.
әtraf mühitin qısa müddәtlimüşahidә sistemidir.
әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
onun dәyişmә istiqamәtinin proqnozlaşdırılmasıdır.

321 Mәlumatlara görә,neolit inqilabi dövründә yer kürәsindә meşәlәrin ümumi sahәsi nә qәdәr olmuşdur?

•

48 mlrd ha
63 mlrd.ha
50 mlrd.ha
75 mlrd.ha
80 mlrd ha

322 Tәbii rekreasiya әrazilәrinә nәlәr aid edilir?

•

dәniz,göl sahillәri
mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
çay sahillәri,çimәrliklәr, mineral bulaqlar,palçıq vulkanları
yaşıllıq zonaları.qoruqlar,milli parklar
meşә örtüyü,müalicәvi palçıq mәnbәlәri

323 Külәyin enerji potensialının neçә faizi texniki istifadәyә tam yararlıdır?

•

0.03
1,1%
0,8 %
1,5%
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2,3%

324 İl әrzindә Yer sәthinә nә qәdәr günәş enerjisi daxil olur

•

1,48 x 8¹ kvt.saat
1,24 x 4¹¹ kvt.saat
1,12 x 3¹º kvt.saat
1.56 x 10¹ kvt.saat
1,37 x 5¹² kvt.saat

325 Dünyada suyun әsas istehlakçısı hansı sahәdir?

•

meşә tәsәrrüfatları
mәişәt tәsәrrüfatı
sәnaye sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatı
mәnzilkommunal tәsәrrüfatı

326 Yer kürәsinin ümumi su ehtiyatı neçә mln.kub kmdir?

•

1418 mln kub km
1124 mln.kub km.
1015 mln.kub km.
1386 mln.kub km
1271 mln.kub km

327 Su resurslarının cәmi neçә faizi içmәk üçün yararlıdır?

•

tәqribәn 5%i
tәqribәn 12%i
tәqribәn 1%i
tәqribәn 3%i
tәqribәn 4%i

328 Tәbii otlaq vә çәmәnlik sahәlәrinә görә hansı ölkә üstünlük tәşkil edir?

•

ÇXR
ABŞ
Misir
Avstraliya
Hindistan

329 Hansı ölkәlәr daha çox becәrilәn torpaq sahәlәrinә malikdir?

•

Fransa,Norveç,Sinqapur,Belçika vә s.
Avstraliya,Türkmәnistan,Anqola
Afrika,Braziliya,Yaponiya,Qatar
ABŞ,Hindistan,RF,ÇXR,Kanada vә s
Niderland,Monqolustan,Misir,Әlcәzair

330 Dünya torpaq fondunun ümumi sahәsini göstәrin:

•

15,1mlrd.ha
20 mlrd.ha
17,1 mlrd.ha
14,9 mlrd.ha
12,3mlrd.ha

331 Otlaq vә çәmәnliklәr ümumi torpaq fondunun neçә %ni tәşkil edir?
46/85

22.12.2016

•

0.22
0.15
0.1
0.24
0.18

332 Becәrilәn torpaq sahәlәri ümumi torpaq fondunun neçә %ni tәşkil edir?

•

0.1
0.08
0.07
0.11
0.09

333 Birbaşa istifadә oluna bilәn alternativ enerji mәnbәlәri hansılardır?

•

qaz
uran
dağ süxurlarının daxili istiliyi
yeraltı isti su vә ya buxarsu qarışığı
neft

334 Faydalı qazıntıların istismarı vә emalı zamanı әtrafa milyonlarla ton bәrk tullantı atılmasına
baxmayaraq,onların yalnız neçә %i istifadә olunur?

•

1416%
45%
1012%
1820%
78%

335 Tullantı suları nәyә deyilir?

•

qaynar sular,buxar vә ya buxarsu qarışığı
müxtәlif boru birlәşmәlәrindәn,siyirtmә vә kipgәclәrdәn sızan su
yer üzәrinә neftin tәbii olaraq özözünә axması nәticәsindә yığılan maye
gil,yağlı maddәlәr,kimyәvi reagentlәr,qazılmış süxurlar ilә çirklәnmiş sular.
yeraltı tәbii istilik mәnbәlәri

336 Dәniz vә okeanların dibindәn hәr il neçә mln. ton neft çıxarılır?

•

300 mln.ton
400 mln.ton
200 mln.ton
700 mln.ton
150 mln.ton

337 Dünyanın nәhәng qaz hövzәlәrindә ümumi ehtiyatın neçә faizi cәmlәnmişdir?

•

85 faiz
80 faiz
60 faiz
70 faiz
90 faiz

338 Kömür ehtiyatının neçә %dәn çoxu şimal yarımkiürәsindә cәmlәnmişdir?
85%dәn çox
70%dәn çox
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•

50%dәn çox
90%dәn çox
35%dәn çox

339 Dünyanın geoloji kömür ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

5,2 trln t – 7 trln. t
17,2 trln t – 22 trln. t
10 trln t – 17 trln. t
14,8 trln t – 30 trln. t
8 trln t 10 trln. t

340 Dünya kömür ehtiyatı vә istifadәsi neçәnci ildәn öyrәnilib?

•

1932.0
1910.0
1900.0
1924.0
1914.0

341 Yanacaq faydalı qazıntılar әsasәn hansı sahәlәrdә cәmlәnmişlәr?

•

şimal yarımkürәsindә
geosinklinalorogen qurşaqlarda
platformaların qәdim kristallik qalxanlarında
qәdim platformların kәnar vә daxili әyilmәlәri sahәlәrindә
müxtәlif tektonik zonalarda

342 Mineral reursların istehlakı hәr il neçә % artır?

•

0.04
0.02
0.01
0.05
0.03

343 Mәdәn sәnayesi nәyә deyilir?

•

coğrafi tәbәqәnin az vә ya çox dәrәcәdә çirklәnmiş sferaları.
geotermik enerjinin zәif konsentrasiyası
geoloji qanunauyğunluğa tabe olan faydalı qazıntılar
faydalı yataqlarının kәşfi, onların çıxarılması vә zәnginlәşdirilmәsi ilә mәşğul olan sәnaye sahәlәri
yerin tәkindәn çıxarılan mәnbәlәr

344 Sәnaye kondisiyası dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

yeni yataqların mәnisәnilmәsi, ümumi geoloji ehtiyatların kәşf olunub istehsal astanasında dayanması, istehsalın
mürәkkәbliyi.
xammal bazasının ölkә üzrә ehtiyatı
sәnayenin mineral xammala olan tәlәbatı
mineral xammalın minimal ehtiyatı, faydalı vә zәrәrli komponentlәrin istismara xәlәl gәtrimәyәn miqdarı
kәşfiyyat zamanı faydalı qazıntı yataqlarının sәnaye әhәmiyyәtli qrupları

345 Faydalı qazıntı yatağı nәyә deyilir?

•

istifadәdә olan torpaqların aqrotexniki üsullarla becәrilmiş sahәlәri.
antropogen tәsir ilә әlaqәdar olaarq әtraf mühitin çirklәnmiş sahәlәri
filizlәrin zәnginlәşdirilmәsindә istifadәsindә iştirak edәn zәrәrli komponentlәr
yer tәbәqәsinin müxtәlif hissәlәrindә tәbii halda toplanmış faydalı qazıntılar
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rütubәt tutumundan asılı olmayaraq torpağın dәrin şumlanmış hissәlәri

346 Boş süxur nәyә deyilir?

•

çoxillik әkmә sahәlәrindәn yuyulan torpaqlar
hәlәlik antropogen tәsirә az mәruz qalan sahәlәr
әvәz edilәn vә әvәzi olmayan sәrvәtlәr
faydalı qazıntını örtәn vә onun daxilindә qat vә damar şәklindә olan sahәlәr.
müalicәvi palçıq mәnbәlәri

347 Faydalı qazıntı dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

tәbiitexniki şәraitin, hidroloji rejimin vә tektonik rejimin pozulması
tәbii şәraitdә әmәlә gәlәn mineral vә süxurlar (cәmiyyәtin müxtәlif tәlәblәrini tәmin edәn)
otlaq vә çәmәnliklәr, meşә vә kolluqlar әkin sahәlәri.
tәdrici landşaft dәyişikliklәri ( seysmik aktivlәşmә vә s.)
әtraf mühitdә baş verәn dәyişmәlәr ( torpaq vә bitki deqradasiyası)

348 Hazırda dünyada içmәli su ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

8000 m³
15.000 m³
10.000 m³
20.000 m³
25.000 m³

349 Halhazırda dünyada neçә növ faydalı qazıntı vә neçә növ qiymәtli daşlar mövcuddur?

•

200; 280
100; 150
80; 100
250; 200
150; 250

350 Okean sularında neçә mlrd. ton biokütlә vardır?

•

50 mlrd t
20 mlrd t
10 mlrd t
30 mlrd t
40 mlrd t

351 Müxtәlif mәqsәdli istifadә olunan ehtiyatalrda rәqabәt xassәli hansı sahәlәri (sahәni) göstәrmәk olar?

•

doğru cavab yoxdur
geolojikәşfiyyat sahәlәrini
kommunaltәsәrrüfat sahәsini
әkin sahәlәrini
ixtisaslaşdırılmış sahәlәr

352 Tәbii ehtiyatlar istifadә formasına görә neçә qrupa ayrılır?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

353 Tәbii ehtiyatların maddi tәrkibi nәdәn asılıdır?
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•

tәbii komplekslәrin daxili vә әrazi әlaqәlәrindәn
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin iqtisadi sәmәrәsindәn
tәbii varlığın istifadәsinin texniki imkanından
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsindәn vә cәmiyyәtin tәbiәt haqqında elmi biliyindәn
tәbii ehtiyatların xassәlәrinin öyrәnilmә sәviyyәsindәn

354 Tәbii ehtiyatlar anlayışının mәzmunu, әhәmiyyәti vә tәsnifatı haqqında hansı alimlәrin xüsusi
tәdqiqatları vardır?

•

Reymers N.F., Zudin E.Q., Serov Q.P.
Aslanov N.Q., Bayramov Y.M.
Brodskiy A.K., Boqolyubova C.A.
Qerasimov İ.P, Sauşkin Y.T., Mints A.M.
Runov T.Q., Boekova İ.N, Nefedoza T.Q.

355 Torpağın bәrpası üçün tәxminәn neçә illәr lazımdır?

•

20004000 il
5080 il
510 il
3001000
150500 il

356 Potensial sәrvәtlәr dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

tәkrar emaldan keçәn resurslardır
çoxmәqsәdli istifadә xarakterinә malik ehtiyatlardır
tәrkibi mürәkkәb olmayan, eyni tәrkibli sәrvәtlәrdir
hazırda istifadә olunmayan yaxud cüzi miqdarda istifadә olunan sәrvәtlәrdir.
cәmiyyәtin müәyyәn inkişaf mәrhәlәsindә insanı әmәk vә istehsal prosesinә cәlb edәn sәrvәtlәrdir

357 İqtisadi resurs nәyә deyilir?

•

tәbii ehtiyatlardan vә enerjidәn sәmәrәli istifadәdir
mәhsulun vә enerjinin istehsal üsuludur
әtraf mühitin keyfiyyәt normatividir
istehsalda bir neçә dәfә şәklini dәyişmiş xammaldır
tullantıların әmәlә gәlmәsinin texniki azaldılmasıdır

358 Tәbii resursların renta metodu necә aparılır?

•

tәbii reursların istifadә olunma xüsusiyyәtlәrinә görә qiymәtlәndirilir
tәbii resursların istifadәsinә görә xәrclәr vә onların istifadәsindәn alınan xeyirә görә qiymәtlәndirilir
tәbii resursların istifadәsinә çәkilәn xәrclәrә görә aparılır
ayrıca tәbii resurslardan alınan effektә görә qiymәtlәndirilir
tәbii resursların mәnimsәnilmәsinә sәrf olunan vәsaitә görә aparılır

359 Tәbii resursların iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsindә xidmәt edәn tәbii elementlәrdir
tәbii resursların mәnimsәnilmәsinә sәrf olunan vaxt
bәşәriyyәtin sosialiqtisadi inkişafıdır
tәbii resursların müxtәlif növlәrinә olan tәlәbatdır
tәbii resursların qiymәtli vә xeyirli istehlak xüsusiyyәtlәrinin pulla ifadәsidir

360 Müasir dövrdә tәbii şәraitin sürәtlә dәyişmәsinin qarşısını almaq üçün nә etmәk lazımdır?
tәbii ehtiyatları tәsәrrüfata yararlıq cәhәtdәn qiymәtlәndirmәk lazımdır
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•

tәbii resursların istifadәsinә görә xәrclәr vә onların istifadәsindәn alınan effektә görә qiymәtlәndirilmә
aparılmalıdır.
nәqliyyat şәraiti, әtraf mühitin mühafizәsi imkanları, xeyirli istehlak xüsusiyyәtlәri vә s. nәzәrә alınmalıdır
tәbii ehtiyatların cәmlәnmәsi, keyfiyyәt tәrkibi, mәhsul hasilatına çәkilәn xәrclәr vә s. hesablanmalıdır
tәbii şәrait imkanlarını elmi cәhәtcә әsaslandırmaq vә tәbii müvazinәti gözlәmәk lazımdır

361 İnsanların yaşaması vә hәyat fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdәn biri deyil?

•

mövcud olan tәbii resursların mәnimsәnilmәsi vә tәkrar istifadәsi
su itkisini azaltmaq vә sulardan sәmәrәli istifadәyә keçmәk
torpaqlardan sәmәrәli istifadә vә onların tәkrar istehsal dövriyyәsinә qaytarılması
doğru cavab yoxdur
respublikada mәhv olmaqda olan bitki vә heyvan növlәrinin qorunması vә artırılması

362 Dәniz suyunun başlıca resurslarından biri hansı ehtiyatdır?

•

uran
kükürd
maqnezium
xörәk duzu
brom

363 Şimal meşә qurşağının әn böyük meşә sahәlәri hansı ölkәlәrin әrazisindәdir?

•

ÇXR,Yaponiya,Vyetnam
Әlcazair,Hindistan,Venesuela
Afrika.Nepal,Haiti
RF,Kanada,ABŞ
Fransa,İtaliya,Niderland

364 Sәhralar dünyanın neçә mln. kv.km. sahәsini tutur?

•

7mln.kv.km
5mln.kv.km
4 mln.kv.km.
8 mln.kv.km
6 mln.kv.km

365 MDB ölkәlәri içәrisindә uran istehsalı vә ixracına görә hansı dövlәt fәrqlәnir?

•

Türkmәnistan
Belorus
Ukrayna
RF (Rusiya)
Azәrbaycan

366 Uranın potensial ehtiyatı dünya üzrә nә qәdәrdir?

•

12mln.t
6 mln.t
4 mln.t
10mln.t
8mln.t

367 Nәhәng neft hövzәlәrinin hәr birindә neft ehtiyatı nә qәdәrdir?
450 mln. ton
80 mln. ton
50 mln. ton

•
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•

500 mln. ton
100 mln. ton

368 Geoloq alimlәrin hesablamalarına görә,neftqaz yataqları dünyanın neçә mln.kv.kmni tutur?

•

83mln.kv.km
50 mln.kv.km.
40 mln kv.km.
77mln.kv.km
62mln.kv.km

369 Dünya ölkәlәri arasında daha çox kömür ehtiyatına malikdir?

•

Avstraliya, Yaponiya, İslandiya
CAR, Niger, Braziliya
Cәnubi Koliforniya Meksika vә İran körfәzi ölkәlәri
MDB ölkәlәri, ABŞ, ÇXR
Kanada, Namibiya

370 Tәbii şәrait dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

tәbii resurslar bolluğu, әhalinin әmәk vәrdişi, dәnir dalğalarının enerjisi vә s.
günәş, geotermal, külәk vә s. enerjisi
xammal vә enerji bazası, tәbii komponentlәr
coğrafi mövqe, iqlim, daxili sular, relyef vәs.
aqroiqlim, rekreasiya, istifadә olunan potensial resurslar

371 Tәbii resurslar nәyә deyilir?

•

cәmiyyәtlә tәbiәti әlaqәlәndirәn amillәrdir
qeyrimaddi istehsal sahәlәrindә zәruri olan komponentlәrdir
әtraf mühitin xassәlәrinin mәcmusudur
cәmiyyәtin tәlәbatının ödәnilmәsi üçün istifadә olunan tәbii elementlәrdir
insanın hәyat fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrdir

372 Dünya okeanının bioloji resursları bәşәriyyәtin heyvan zülalına olan tәlәbatının neçә %ni ödәyir?

•

0.25
0.1
0.08
0.2
0.15

373 Bioloji ehtiyatlar baxımından dünyada nә qәdәr bitki;agac vә kol növlәri mәlumdur?

•

500 mindәn çox;30 mindәn artıq
300 mindәn çox;25 mindәn artıq
200 mindәn çox;20 mindәn artıq
100 mindәn çox;10 mindәn artıq
400 mindәn çox;28 mindәn artıq

374 Tәbii resursların iqtisadi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsinә hansı göstәricilәr daxildir?

•

әtraf mühitә tәsiri, potensial problemlәrin üzә çıxarılması, keyfiyyәt amili vә s.
hasilatın, emalın dәyәri, kapital qoyuluşunun xüsusi çәkisi, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi vә s.
tәnzimlәmә mexanizmi, iqtisadiekoloji sәmәrәliliyi, ekstensiv inkişaf vә s.
istehsal, istehlak, texnologiya, insanların sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәri vә s.
cәmiyyәtin iqtisadi, sosialekoloji maraqları, texnoloji layihәlәrin hazırlanması, ekologiyalaşdırılmış iqtisadiyyat
vә s.
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375 Dünya okeanının tәbii ehtiyatları neçә mlrd әhalini qida ilә tәmin edә bilәr?

•

4060 mlrd
1520 mlrd
10 mlrd
3050 mlrd
2540 mlrd

376 Okean suları biokütlәsinin neçә mlrd tu balıqlar vә iri dәniz heyvanlarıdır?

•

5 mlrd t
3 mlrd t
1,5 mlrd t
2 mlrd t
4 mlrd t

377 Mintsә görә maddi istehsal ehtiyatlarına nәlәr aiddir?

•

atom enerjisi vә planetar enerji mәnbәlәri.
idman, istirahәt, müalicә vә s. istifadә olunan ehtiyatlar
әhalinin hәyat vasitәlәri kimi istifadә etdiyi ehtiyatlar
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan ehtiyatlar
bitki vә fauna ehtiyatları

378 Әtraf mühitin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

biosferdә mümkün olan dәyişikliklәrin sәbәblәri vә zәrәrli tәsirlәrin mәnbәlәri
insanın әtraf mühitә mәnfi tәsirlәrinin azaldılması üçün hansı tәsirlәrin müsbәt nәticә verdiyini
biosfer üçün ekoloji rezervlәr
insanın çoxtәrәfli marağını nәzәrә alan optimal vәziyyәtә nail olmaq
әtraf mühit üçün xoşagәlmәz tәsirlәrdir

379 Hazırda atom reaktorlarının neçә tipi mövcuddur?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

380 Atom müәssisәlәrindә әn tәhlükәli qәza hansı hesab edilir?

•

V dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
III dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
II dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
I dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması
IV dәrәcәli soyutma dövrünün pozulması

381 Müasir tipli nüvә reaktorları neçә halda qәza yaradır?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

382 Dünyada şәhәrlәrin inkişafında hansı proses daha sürәtlә inkişaf edir?
nәhәng şәhәrlәr
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•

kiçik şәhәrlәr
aqlomerasiyalar
meqalopolislәr
iri şәhәrlәr

383 2011ci ildә dünyada şәhәr әhalisi nә qәdәr olmuşdur?

•

48,6%
49,5%
51,0%
47,2%
52,5%

384 Urbanizasiya prosesi ilә demoqrafik artm arasında mütәnasiblik necәdir?

•

әhalinin mütlәq artımı zәifdir
demoqrafik artım yüksәkdir
urbanizasiya nisbәtәn zәifdir
urbanizasiya sürәtlә inkişaf edir
әhalinin tәbii artımı

385 Әhalinin şәhәrlәrdә mәskunlaşması nә adlanır?

•

yalançı urbanizasiya
miqrasiya
aqlomerasiya
urbanizasiya
meqapolis

386 Әhali artımının yaratdığı problemlәrә aid deyil:

•

ekoloji
xammal
әrzaq
tәhsil
enerji

387 Әhalinin sayının artıb azalması hansı siyasәtdә tәnzimlәnir?

•

ölkәnin әhaliyә münasibәti ilә
әhalinin elmi sәviyyәsi ilә
dövlәtin iqtisadi siyasәti ilә
dövlәtin demoqrafik siyasәti ilә
demoqrafik partlayışda

388 Әtraf mühit,tәbii şәrait vә sosial mühit,keyfiyyәt kriteriyaları nәyi müәyyәn edir?

•

kәmiyyәt göstәricilәrini
insan sağlamlığını
mühitin tәmizliyini
sosial vәziyyәti
keyfiyyәt göstәricilәrini

389 Dünyada olduqca yoxsul yaşayan әhalinin tәqribi sayı nә qәdәrdir?
2 milyard nәfәr
100 milyon nәfәr
500 milyon nәfәr
200 milyon nәfәr

•
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•

1 milyarddan çox

390 Dünyada әhalinin sağlamlıq problemini yaradan sәbәblәrdәn biridir:

•

qidanın çatışmamazlığı
hәkim personalının olmaması
İEÖ ilә İEOÖ sәviyyәsindәki uyğunsuzluq
iqtisadi inkişafın zәifliyi
çәtin müalicә olunan xәstәliklәrin artması

391 XXI әsrin I yarısında İ.İ.Meçnikovun hansı nәzәriyyәsi meydana gәldi ?

•

әhali nәzәriyyәsi
immunitet nәzәriyyәsi
әhalisәhiyyә nәzәriyyәsi
sağlamlıq nәzәriyyәsi
sosioloji tәdqiqatlar

392 Әhalinin sağlamlıq problemi hansı mahiyyәtә malikdir?

•

әtraf mühitin çirklәnmәsidir
qlobal xarakterlidir
adi problemlәr sırasındadır
dövlәt siyasәtidir
elmi araşdırmadır

393 Әhalinin әrzaq probleminin hәlli hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini tәlәb edir?

•

әrzağın çoxsahәli olması
aqrar sektorun davamlı inkişafı
tәmәrküzlәşmә prosesinin aktivliyi
kooperativlәşmә prosesinin mövcudluğu
sәnaye mәhsulu istehsalının inkişafı

394 Şәhәrlәrdә ekoloji tәhlükәsizliyin tәminatı vә әtraf alәmin mühafizәsinin tәşkili üçün respublikanın
regional siyasәtinә daxildir:

•

yeni hövzәlәrin mәnimsәnilmәsi
tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
cәrimәlәrin ödәnilmәsi
ekspertiza işinin tәşkili
qazma işlәrinin aparılması

395 Şәhәr mühitini çirklәndirәn mәnbәlәrdәn biridir:

•

yaşıllıqlar
sәsküy
metropolitenlәr
teleqraf xәtlәri
yaşayış massivlәri

396 Zәhәrli maddәlәrin atmosferә atılmasının sәbәblәrindәn biridir:

•

kәnd tәsәrrüfatının intensivlәşmәsi
sәnaye mәhsullarının tәkrar emalı
mineral kübrәlәrdәn istifadә
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәli texnologiyadan istifadә
әkin sahәlәrinin azaldılması
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397 Smoqların hansı mәnfi tәsiri vardır?

•

kooperativlәşmә prosesini lәngidir
ultrabәnövşәyi şüaların yer sәthinә düşmәsinә mane olur
zәhәrli maddәlәrin atmosferә düşmәsinә mane olur
iqlim dәyişmәlәri yaradır
tәbii şәrait vә sәrvәtlәrin yerlәşmәsinә tәsir edir

398 Fotokimyәvi prosesin getmәsi üçün әsas kimyәvi komponent hansıdır?

•

dәm qazı
nitrat turşusu
azot 2oksid
karbon 4oksid
sulfat turşusu

399 Alyaska smoqunun yaranma sәbәbi nәdir?

•

atmosferdә müxtәlif qazların qarışığından
havanın mәnfi temperaturu ilә günәş radiasiyasının tәsirindәn
sәnaye müәssisәlәrinin qәzaya uğramasından
әtraf mühitә antropogen tәsirlәrdәn
tәmәrküzlәşmә prosesinin aktivliyindәn

400 London smoqu hansı prosesdәn yaranır?

•

ölkәlәrin qarşılıqlı inteqrasiyasından
toz hissәciklәri ilә kimyәvi inqredientlәrin qarışığından
atmosferdә müxtәlif maddәlәrin qarışığından
insan fәaliyyәtindәn
elmitexniki tәrәqqinin naaliyyәtlәrindәn

401 Tikinti zonaları növlәrinә aid deyil:

•

istehsalat zonası
yaşayış zonası
әhalinin yerlәşmә zonası
xüsusi tәyinat zonaları
ictimai fәaliyyәt zonası

402 Şәhәr tikintilәrinin aparılması zamanı mәhdudlaşdırılan sahәlәrә aid deyil:

•

mürәkkәb tәbii iqlim şәraiti sahәlәri
xüsusi tәbii qoruq sahәlәri
mәdәni abidәlәr,şәhәrәtrafı qoruq zonaları
әhalinin yaşayış yerlәri
ekoloji tәhlükәli zonalar

403 Şәhәrsalma fәaliyyәti nәyin әsasında tәşkil olunur?

•

tәbii şәraitә uyğun
istehsalın hәcminә görә
әhalinin sayına uyğun
mövcud qanunvericilik әsasında
şәhәrin yerlәşdiyi әrazi әsasında

404 Ekoloji siyasәtin prioritet istiqamәtlәrindәn biridir:
biri deyil
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•

yeni texnologiyaların mәnimsәnilmәsi
әhalinin işlә tәmin olunması
sağlam ekoloji mühitin yaranması
ETT nәaliyyәtlәrinә yiyәlәnmәk

405 Urbanizasiya sәviyyәsi aşağı olan regionlardan şәhәr әhalisi 20%dәn az olanları harada yerlәşir?

•

CәnubŞәrqi Asiyada
Latın Amerikasında
Asiyada
Afrikada
Avropada

406 Mühәndis ekoloji monitorinqin funksional tәrkibinә daxil olan müstәqil hissәlәrdәn hansı doğrudur?

•

hidrosferin monitorinqi
zooloji monitorinq
torpağın bioloji monitorinqi
ekoloji monitorinq
antropoloji monitorinq

407 Mühәndis ekoloji monitorinqin funksional tәrkibi neçә müstәqil hissәdәn ibarәtdir?

•

5.0
3.0
4.0
2.0
6.0

408 Mühәndis ekoloji monitorinq elminin әsaslandığı elmlәrin göstәrildiyi variantlardan biri sәhvdir:

•

Biologiya
Hidrogeologiya
fiziki vә konstruktiv Coğrafiya
Toponomika
Meteorologiya

409 Әtraf mühitdә baş verәn dәyişikliklәr üzәrindә aparılan monitorinq formalarından biri yalnışdır:

•

nöqtәvi
regional
qlobal
ekoloji
lokal

410 Ekoloji nәzarәt vә onunla bağlı ölçülәri sәciyyәlәndirәn anlayışlardan biri sәhvdir:

•

“ doğruluq”
“tam”
“dәqiq vә qeyridәqiq”
“effektivlik”
“informativlik”

411 Әtraf mühiti xarakterizә edәn parametrlәri tәyin etmәk vә qiymәtlәndirmәk üçün aparılan ölçülәr
haqqında elm hansıdır?
Meteorologiya
Geologiya
Ekologiya

•
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•

Ekonometriya
Coğrafiya

412 Ekoloji normaları tәyin etdikdә әsas kriteriyaların funksiyasından biri hansıdır?

•

tәsirin qiymәtlәndirilmәsi
tәsirin effektivliyi
tәsirin optimallığı
tәsirin xeyiri vә zәrәri
tәsirin mәqsәdyönlülüyü

413 Mühәndis ekoloji monitorinqin funksional tәrkibinә daxil olan müstәqil hissәlәrdәn hansı doğrudur?

•

günәşin monitorinqi
antropoloji monitorinq
ionosferin monitorinqi
geotexniki monitorinq
botanik monitorinq

414 Monitorinq fәaliyyәti hansı әsas istiqamәti әhatә edir?

•

kritik texnogen tәsirlәrin qiymәtlәndirilmәsi
tәbii mühitin faktiki vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
müşahidәlәrin tәşkili
әtraf mühitin vәziyyәtinә nәzarәt
fon müşahidәlәri

415 Geotexniki monitorinq sisteminә aid olmayan mәsәlәni seçin:

•

hazırki göstәricilәri texnogenezdәn әvvәlki göstәricilәrlә müqayisә etmәk üçün lazımi mәlumatların tәminatı
baxılan vaxtda әtraf mühitin vәziyyәtinin tәyini
dәyişikliklәrin tәbiәtә vә insana mәhvedici tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi
әtraf mühitin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi
fon müşahidәlәri

416 Ekoloji monitorinqin aydınlaşdırdığı mәsәlәlәrdәn yanlış olanını seçin:

•

tәbii mühitә texnogen tәsirlәrin hansı sәviyyәsi buraxıla bilmәz vә kritikdir
baş vermiş vә gәlәcәkdә mümkün olan dәyişikliklәrin sәbәbi
әtraf mühitin baxılan vaxtda vәziyyәti vә proqnozlaşdırma müddәtindә tәbii mühitdә gözlәnilәn dәyişikliklәr
fon müşahidәlәri
lokal tәbii mühitә hansı tәsirlәr zәrәrlidir

417 Çoxmәqsәdli informasiya sistemi kimi monitorinqin әsas mәqsәdlәrindәn sәhv olan variantı seçin:

•

әtraf mühitә antropogen tәsir dәrәcәsinin tәyin edilmәsi
biosferin vәziyyәtinin proqnozu vә qiymәtlәndirilmәsi
biosferin vәziyyәtinin müşahidәsi
ekoloji zәrәrin azaldılması üçün mәqsәdyönlü tәsirlәr
әtraf mühitә antropogen tәsirlәrin aşkar olunması

418 Aşağıdakılardan hansı antropogen tәsir üzrә ekoloji monitorinqin әsas mәsәlәlәrinә daxildir?

•

kәnd tәsәrrüfatının yerlәşmәsinә nәzarәt.
sәnaye müәssisәlәrinә nәzarәt
nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә vә tәsir amillәrinә nәzarәt.
әhalinin miqrasiyasina nәzarәt.
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419 Aşağıdakılar hansı monitorinqin praktiki istiqamәtlәrinә aid deyil?

•

bu vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi.
әtraf mühitin faktiki vәziyyәti vә çirklәnmә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk.
әtraf mühitin vәziyyәtinә vә ona tәsir edәn amillәrә nәzarәt etmәk.
әhalinin miqrasiyasının nizamlanması.
çirklәndiricilәrin tәsirindәn әtraf mühitdә yarana bilәcәk vәziyyәtin proqnozu.

420 Әtraf mühitin keyfiyyәtinin tәnzimlәnmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

әtraf mühit üçün xoşagәlmәz tәsirlәrdir
insanın әtraf mühitә mәnfi tәsirlәrinin azaldılması üçün hansı tәsirlәrin müsbәt nәticә verdiyini
biosfer üçün ekoloji rezervlәr
insanın çoxtәrәfli marağını nәzәrә alan optimal vәziyyәtә nail olmaq
biosferdә mümkün olan dәyişikliklәrin sәbәblәri vә zәrәrli tәsirlәrin mәnbәlәri

421 Müasir tipli nüvә reaktorları neçә halda qәza yaradır?

•

6.0
4.0
3.0
2.0
5.0

422 Torpaqda çirklәndiricilәrin tәyin olunması üsullarından biri yalnışdır:

•

emission spektral
atom absorbsion
kimyәvi
fiziki spektral
kimyәvi spektral

423 Torpaqda çirklәndirici elementlәrin tәyin olunması neçә üsulla aparılır?

•

11.0
13.0
7.0
8.0
14.0

424 Nemotosidlәr nәyә deyilir?

•

alaqlara qarşı işlәnir
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
gәmiricilәrә qarşı istifadә olunur
qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı

425 Rodentisidlәr nәyә deyilir?

•

qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
gәmiricilәrә qarşı istifadә olunur
alaqlara qarşı işlәnir

426 Herbisidlәr nәyә deyilir?
qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
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•

fitopotogen göbәlәklәrә qarşı işlәnir
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
alaqlara qarşı istifadә olunur
gәmiricilәrә qarşı

427 Funqisidlәr nәyә deyilir?

•

qurdlara, soxulcanlara qarşı toksikdir
alaqlara qarşı işlәnir
zәrәrli hәşәratı mәhv etmәk üçün
fitopotogen göbәlәklәrә qarşı işlәnir
gәmiricilәrә qarşı işlәnir

428 Bunlardan biri pestisid kateqoriyasına aid deyil:

•

nemotosidlәr
funqisidlәr
insektisidlәr
fitopatogenesidlәr
herbesidlәr

429 Pestisidlәr neçә kateqoriyaya bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
5.0
4.0

430 Torpaqların әtraflı tәdqiqatları zamanı vahid çirklәnmә mәnbәyi әtrafında sahәni neçә dәfә keçmәk
kifayәtdir?

•

beşaltı
üçdörd
ikiüç
biriki
dördbeş

431 Torpaqların çirklәnmә xәritәlәri dedikdә:

•

torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi başa düşülür
verilmiş rayon üçün tipik olan, torpaq vә relyef şәraiti, bitkilәri vә fizikicoğrafi mühütin digәr komponentlәri
daim tәkrarlanan sahә başa düşülür
verilmiş rayon üçün tipik olan, torpaq vә relyef şәraiti, bitkilәri vә fizikicoğrafi mühütin digәr komponentlәri
daim tәkrarlanan sahә başa düşülür
müxtәlif dәrәcәdә çirklәnmәlәr vә onların birlәşmәlәrinin tipik, müәyyәn ümumilәşdirilmiş riyazi paylanmasının
müstәvi üzәrindә kiçildilmiş tәsviri başa düşülür
Xәritәnin vә torpaqların çirklәnmә şәrtlәrini xarakterizә edәn әlavә işarәlәnmәlәrin tәrtib edilmәsi başa düşülür

432 torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi
prosesindә neçәnci mәrhәlәdir?

•

5ci
3cü
1ci
2ci
4cü

433 Topoqrafik xәritәnin hazırlanması çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә neçәnci
mәrhәlәdir?
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•

5ci
1ci
2ci
3cü
4cü

434 Xәritәnin vә torpaqların çirklәnmә şәrtlәrini xarakterizә edәn әlavә işarәlәnmәlәrin tәrtib edilmәsi
çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә neçәnci mәrhәlәdir?

•

5ci
2ci
1ci
4cü
3cü

435 Çirklәnmәmiş torpaqlarda çirklәnmә dәrәcәsi neçәdәn kiçikdir?

•

20dәn
10dan
5dәn
1dәn
15dәn

436 Güclü çirklәnmiş torpaqlarda çirklәnmә dәrәcәsi neçәdәn böyükdür?

•

4dәn
2dәn
1dәn
5dәn
3dәn

437 Orta çirklәnmiş torpaqlarda çirklәnmә dәrәcәsi neçәdir?

•

36
27
48
35
24

438 Zәif çirklәnmiş torpaqlarda çirklәnmә dәrәcәsi neçәdir?

•

15
24
34
13
46

439 Çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә dördüncü mәrhәlә hansıdır?

•

çöl işlәri
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
xәritәnin vә torpaqların çirklәnmә şәrtlәrini xarakterizә edәn әlavә işarәlәnmәlәrin tәrtib edilmәsi
topoqrafik әsasa çәkilmә
topoqrafik xәritәnin hazırlanması

440 Çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә ikinci mәrhәlә hansıdır?
xәritәlәrin tәdqiqi
çöl işlәri
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•

topoqrafik xәritәnin hazırlanması
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
topoqrafik әsasa çәkilmә

441 Çirklәnmiş torpaqların xәritәsinin tәrtib edilmәsi prosesindә ilk mәrhәlә hansıdır?

•

xәritәlәrin tәdqiqi
çöl işlәri
torpaqların çirklәnmә dәrәcәsi şkalasının işlәnmәsi
topoqrafik xәritәnin hazırlanması
topoqrafik әsasa çәkilmә

442 Çirklәnmә xәritәlәri hansı xәritәlәr qrupuna aid edilir?

•

dünya xәritәlәri
әsas xәritәlәr
texniki xәritәlәr
tematik xәritәlәr
әlavә xәritәlәr

443 Ağır metallarla torpaqların çirklәnmәlәrinin tәdqiqi zamanı ağır metallarla çirklәnmәlәrin tәrtib edilәn
xüsusi xәritәlәri necә adlanır?

•

düzgün xәritәlәr
torpaq xәritәlәri
texniki xәritәlәr
torpaq texniki kimyәvi xәritәlәri
kimyәvi xәritәlәr

444 Konvert metodu ilә nümunәlәrin seçilmәsi hansı dәrinlikdә aparılır?

•

50sm
30sm
10sm
20sm
40sm

445 Birlәşdirilmiş nümunә bir qayda olaraq hansı metod ilә itәrtib edilir.?

•

daxili metod ilә
tәcrübә metodu ilә
analiz metodu ilә
konvert metodu ilә
funksiya metodu ilә

446 Ağır metallar bir qayda olaraq sәthdәn birinci neçә smdә toplanır?

•

38 smdә
34 smdә
67 smdә
25 smdә
56 smdә

447 verilmiş rayon üçün tipik olan, torpaq vә relyef şәraiti, bitkilәri vә fizikicoğrafi mühütin digәr
komponentlәri daim tәkrarlanan sahә necә sahә adlanır?
düzgün sahә
orta sahә
baş sahә

•
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•

әsas sahә
normal sahә

448 Torpaqların әtraflı tәdqiqatları zamanı vahid çirklәnmә mәnbәyi әtrafında sahәni neçә dәfә keçmәk
kifayәtdir?

•

beşaltı
üçdörd
ikiüç
510 ildәn bir
dördbeş

449 Әvvәllәr tәdqiq olunmuş әrazilәrin torpaqlarının ağır metallarla çirklәnmә sәviyyәsi üzrә tәkrar
müşahidәlәri neçә ildәn sonra hәyata keçirilir?

•

42465.0
42403.0
42371.0
42500.0
42433.0

450 Suda tempraturun hәddindәn artıq artması onda olan nәyin qatılığının azalması ilә nәticәlәnir?

•

azotun
civәnin
sulfat turşusunun
kalsium ionlarının
karbonun

451 İstiliklә çirklәnmә suda olan hansı qazların miqdarının azalmasına sәbәb olur?

•

tәsirsiz qazlar
karbon
azot
azot vә karbon
oksigen

452 İstiliklә çirklәnmә suda olan hansı qazların miqdarının azalmasına sәbәb olur?

•

karbon
azot vә karbon
tәsirsiz qazlar
oksigen
azot

453 Biosenozların hәyatını ciddi tәhlükә qarşısında qoyan nәdir?

•

dәnizdә yosunların olmamasıdır
tempraturun sabit qalmasıdır
güclü yağışların yağmasıdır
elektrik vә atom stansiyalarının kollektorlarının soyudulması üçün istifadә olunan suyun dәnizlәrә axıdılmasıdır
cәrәyanların hәrәkәtidir

454 İstiliyin әtraf mühitә atılması biosenozların mәhvinә gәtirәn çirklәndirmәnin hansı növüdür?

•

fizikikimyәvi
yuyucu maddәlәrlә çirklәnmәnin
kimyәvi
fiziki
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pestisidlә çirklәnmәnin

455 Şimal qütbün dәnizlәrini çirklәndirәn әsas sәbәb nәdir?

•

neftlә çirklәnmә
külәklәr
cәrәyanlar
Çaylar
orada yaşayan canlılar

456 Hәr il Dünya okeanına neçә ton neft axıdılır?

•

6 mln. t
3 mln. t
4 mln. t
5 mln. t
2 mln. t

457 Suların kimyәvi çirklәnmәsi neçә yerә ayrılır?

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

458 Eri gölünә tökülәn vә onu daha çox çirklәndirәn çay hansıdır?

•

Qanq
Dnepr
Lena
Detroyt
Dunay

459 Havanın tәhlil üsullarından biri yalnışdır:

•

mәsafәdәn zondlanma aktiv üsulları
mәsafәdәn tәhlil üsulları
fizikinüvә tәhlil üsulları
radioaktiv şüalandırma üsulları
OJC – spektroskopiya üsulu

460 Aktivasiya tәhlil üsulları hansı vasitәlәrlә yerinә yetirilir?

•

alәtlәrlә
fiziki
fiziki vә kimyәvi
kimyәvi vә alәtlәr
kimyәvi

461 Kalorimetrik tәyinat aparıldıqda qatılığı tәyin etmәk üçün neçә litr nümunә tәlәb olunur?

•

0.40.6 l
0.10.2 l
0.30.5 l
12 l
0.50.7 l

462 Kükürdün dioksidindәn nә әmәlә gәlә bilәr?
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•

fosfat turşusu
sulfat turşusu
azot turşusu
kükürd turşusu
karbonat turşusu

463 Havadakı nәmlik nәticәsindә nә әmәlә gәlә bilәr?

•

fosfat turşusu
sulfat turşusu
kükürd turşusu
azot turşusu
karbonat turşusu

464 Havanın çirklәnmәsinin tәhlilindә әsas mәqsәd nәdir?

•

yalnız meteoroloji şәraitin dәyişmәsini ölçmәkdir
havadakı nәmliyi tәhlil zamanı ölçmәkdir
havaya atılan zәrәrli qazların tәsirini ölçmәkdir
kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında informasiyanın alınmasıdır
havadakı oksigen qazının necә dәyişmәsini müşahidә etmәkdir

465 Әtraf mühitin vәziyyәtini öyrәndikdә vә monitorinqini tәşkil etdikdә hansı mәsәlәlәri aydınlaşdırmaq
lazımdır?

•

biosferin halhazırdakı vәziyyәtini vә baş verә bilәcәk dәyişikliklәr
biosfer üçün ekoloji rezervlәr
әtraf mühit üçün xoşagәlmәz tәsirlәr
biosferdә mümkün olan dәyişikliklәrin sәbәblәri vә zәrәrli tәsirlәrin mәnbәlәri
bütün variantlar doğrudur

466 Әtraf mühitin tәhlilindә başlıca mәqsәd nәdir?

•

әtraf mühitin tәbii elementlәrindәn sәmәrәli istifadәdir
okeanlardakı bioalәmi öyrәnmәkdir
atmosferdәki dәyişikliklәri öyrәnmәkdir
antropogen faktorların biosferin elementlәrinә tәsirini öyrәnmәkdir
antropogen tәsirin qarşısını almağa yönәldilmiş tәdbirdir

467 İnsan da daxil olmaqla canlı orqanizmlәrin әksәriyyәti

•

tәşkiledicidilәr
istifadәçidilәr
qarışıqdırlar
aerobdurlar
mәhsuldardılar

468 Qrupdaki növlәrin miqdarı nәdir

•

tәcrübә
dәrәcәlәnmә
növәmәlәgәlmә
növ bolluğu
analiz

469 Kanonik korrelyasiya,uyğunluğun çoxlu analizi,üçölçülü açılış hans dәrәcәlәnmә metodlarına daxildir
miqyaslı
kimyәvi
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•

bioloji
çoxölçülü dәrәcәlәnmә
mexaniki

470 Qeyrimetrik dәrәcәlәnmә,qeyrixәtti dәrәcәlәnmә,assimmetrik matris analizi,açılış metodu hansı
dәrәcәlәnmә metoduna aiddirlәr

•

miqyaslı
kimyәvi
bioloji
qeyrimetrik
mexaniki

471 Әsas komponentlәrin analizi,uyğunluq analizi,uyğunluğun trendsiz analizi hansı dәrәcәlәnmә
metodlarına daxildir

•

miqyaslı
kimyәvi
bioloji
metrik
mexaniki

472 Biotaya hәqiqi tәsiri müәyyәn edәn amillr üzrә sonra nә yerinә yetirilir

•

qeyd etmә
müşahidә
tәcrübә
reqresiya analizi
canlandırma

473 Ordinasiya sözü latıncadan tәrcümәdә nә demәkdir

•

tәmizlәmәk
bölüşdürmәk
tәrtib etmәk
qaydaya salma
sıralamaq

474 Makrofitlәr hansı qrupa daxildir

•

hidrobol
hidrofob
hidrofil
fitobentos
hidrosob

475 Çayda su rejiminin tәdqiq edildiyi hәr bir yerdәn kimyәvi analiz üçün götürülәn suyun hәcmi neçә litr
tәşkil edir?

•

6 litr
4 litr
1 litr
5 litr
2 litr

476 Sәthdә, 10, 20, 50, 100m dәrinlikdә vә dib yaxınlığında üfüqlәr nә zaman yerlәşdirilir?
dәrinlik 70mdәn artıq olduqda
dәrinlik 50mdәn artıq olduqda
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•

dәrinlik 20mdәn artıq olduqda
Dәrinlik 100 mdәn artıq olduqda
dәrinlik 80mdәn artıq olduqda

477 Dәrinlik 10 mdәn çox olduqda neçә üfüq yerlәşdirilir?

•

8.0
6.0
5.0
3.0
7.0

478 Dәrinlik 5dәn 10 mә kimi olduqda neçә üfüq yerlәşdirilir?

•

2.0
3.0
4.0
5.0
1.0

479 5 m dәrinliyә kimi su sәthindә neçә üfüq quraşdırılır?

•

6.0
4.0
3.0
1.0
5.0

480 Müşahidә mәntәqәsinin çayda su rejimini tәdqiq edәn yeri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

çay axın rejimi
su mәntәqәsi sahәsi
su axını
su hövzәsi vә ya su axarının şәrti en kәsiyi
çay hövzәsi

481 Müşahidә mәntәqәlәri çayda su rejimini tәdqiq edәn neçә yerdәn ibarәt olur?

•

dörd
iki
bir
bir neçә
üç

482 Әldә olunan materiallar әsasında su hövzәsinin, su axarının vә ya onların hissәlәrinin, üzәrindә
çirklәnmә mәnbәlәri vә çirkab suların axıdılma yerlәri qeyd edilmiş nәlәr tәrtib edilir?

•

sxemlәr
qrafiklәr
cәdvәllәr
xәritәsxemlәri
planlar

483 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkin tәdqiqatları mәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil?
çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarına axıdılan çirkab sularının miqdarı, tәrkibi vә atılma
rejiminin aşkar edilmәsi
iş proqramının tәrtib edilmәsi
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•

su istifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi
su hövzәlәrinin yenidәn bәrpası
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi

484 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkin tәdqiqatları mәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil?

•

su istifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi
iş proqramının tәrtib edilmәsi
çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarına axıdılan çirkab sularının miqdarı, tәrkibi vә atılma
rejiminin aşkar edilmәsi
su hövzәlәrinin çirklәndirilmәsi
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi

485 Su hövzәlәrinin vә su axarları sahәlәrinin ilkin tәdqiqatları mәqsәdlәrindәn biri aşağıdakılardan hansı
deyil ?

•

çirklәnmә mәnbәlәrinin su hövzәlәrinә vә ya su axarlarına axıdılan çirkab sularının miqdarı, tәrkibi vә atılma
rejiminin aşkar edilmәsi
su istifadәçilәri haqqında mәlumatların toplanması vә analizi,
su obyektinin vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi
su hövzәlәrinin tәmizlәnmәsi
iş proqramının tәrtib edilmәsi

486 Su hövzәlәrinin vә su axarlarının keyfiyyәtinin müşahidә mәntәqәlәri neçә kateqotiyaya bölünür?

•

beş
iki
bir
dörd
üç

487 Sәth sularının çirklәnmәsinin müşahidәsi üzrә tәşkil edilәn işlәrin mühüm mәrhәlәlәrindәn biri :

•

müşahidәlәrin kompleksliliyidir
müşahidәlәrin düzgünlüyüdür
müşahidәlәrin tәşkilidir
müşahidә mәntәqәsinin yerinin seçilmәsidir
müşahidәlәrin dәqiqliyidir

488 Müşahidәlәrin tәşkilinin әsas prinsipi, onların :

•

tamlığıdır
dügünlüyüdür
dәqiqliyidir
kompleksliyidir
әhatәliliyidir

489 Su axını vasitәsilә daşınan orqanizmlәrin qrupu hansıdır

•

hidrobol
hidrofil
hidrofob
drift
hidrosob

490 BugerLambertBer qanununda O nәyi ifadә edir?
mәhlulun forması
mәhlulun hәll olması
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•

mәhlulun qatılığı
mәhlulun optik sıxlığı
mәhlulun konsentrasiyası

491 Tәsir qurtardıqdan sonra obyektin ilkin vәziyyәtә qayıtmaq qabiliyyәti necә adlanır

•

artıq
elastikliyi
yaranma
kömәkçi
әlavә

492 Urbanizasiya sәviyyәsinә görә dünya ölkәlәri neçә qrupa bölünür?

•

5 qrupa
3 qrupa
2 qrupa
4 qrupa
6 qrupa

493 Maksimal tәsir sәviyyәsindә öz vәziyyәtini qoruyub saxlamaq qabiliyyәti dayanaqlığın hansı ölçüsüdür

•

deformasiya
keyfiyyәt
artıq
kәmiyyәt
elastiki

494 Bioloji monitorinq neçә әsas mәsәlәnin hәlli üçün nәzәrdә tutulmuşdur

•

10.0
8.0
7.0
3.0
9.0

495 Torpağıçirklәndirәn әsas mәnbәlәrә neçә müşahidә obyekri ayırırlar?

•

7.0
3.0
1.0
2.0
5.0

496 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnin әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan neçә göstәrici
ilәәlaqәdardır?

•

7.0
3.0
1.0
4.0
5.0

497 Çirklәnmәnin cәm göstәricisi:

•

K
C
A
Z
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E

498 Kimyәvi maddәnin qatılıq әmsalı:

•

K
E
C
A
Z

499 Torpağın kimyәvi maddәlәrlәçirklәnmәsinin gigiyenik qiymәtinin әsas meyarıdır

•

doğru cavab yoxdur
torpaqda kimyәvi maddәlәrin miqdarı
torpağın tәmizlәnmәsi
tәqribi yol verilәn qatılıq(TYVQ)
torpağın kimyәvi maddәlәrdәn tәmizlәnmәsi

500 Torpağın kimyәvi maddәlәrlәçirklәnmәsinin gigiyenik qiymәtinin әsas meyarıdır :

•

doğru cavab yoxdur
torpaqda kimyәvi maddәlәrin miqdarı
torpağın tәmizlәnmәsi
yol verilәn qatılıq hәddi(YVQH)
torpağın kimyәvi maddәlәrdәn tәmizlәnmәsi

501 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnın әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan göstәricidir :

•

maddәlәr dövranı
doğru cavab yoxdur
maddәlәrin kimyәvi tәrkibi
çirklәndirici maddәnin torpağın özünütәmizlәmә qabiliyyәtinә vә onun bioloji aktivliyinә tәsirini xarakterizә
edәn ümumsanitar
bütün cavablar doğrudur

502 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnın әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan göstәricidir :

•

bütün cavablar doğrudur
maddәlәrin kimyәvi tәrkibi
maddәlәr dövranı
maddәnin torpaqdan atmosfer havasına keçidini xarakterizә edәn havaya miqrasiya
doğru cavab yoxdur

503 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnın әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan göstәricidir :

•

bütün cavablar doğrudur
maddәlәrin kimyәvi tәrkibi
maddәlәr dövranı
maddәnin torpaqdan qrunt sularına vә su mәnbәlәrinә keçid qabiliyyәtini xarakterizә edәn suya miqrasiya
doğru cavab yoxdur

504 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnin әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan göstәricidir:

•

bütün cavablar doğrudur
maddәlәrin miqrasiyası
maddәlәr dövranı
maddәnin torpaqdan bitkiyә keçidini xarakterizә edәn translokasiya
doğru cavab yoxdur
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505 Kimyәvi maddәnin torpaqda YVQHnin әsaslandırılması tәcrübәdә tәyin olunan neçә göstәrici
ilәәlaqәdardır?

•

7.0
3.0
1.0
4.0
5.0

506 Torpaqda kimyәvi maddәlәrin insan üçün zәrәrsiz olan kompleks göstәrici nә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
oksigenin torpaqdakı miqdarı
zәhәrli maddәlәrin torpaqdakı miqdarı
kimyәvi maddәlәrin torpaqda yol verilәn qatılıq hәddi(YVQH)
bütün cavablar doğrudur

507 Sahәcә daha iri obyektlәr hansı metodlar vasitәsilә daim tәdqiq olunmalıdır?

•

heç biri
xüsusi
ümumi
distansion
әsas

508 Sәnayeenergetik mәnbәlәrin әtrafındakı torpaqlarda nümunәlәrin götürülmәsi nә vaxt aparılır?

•

payızın axırı
payızda
yayda
yazda,qar әridikdәn sonra
qışın әvvәli

509 Ağır metalların torpağa daxil olma intensivliyini tәyin etmәk üçün qar nümunәsinin götürülmәsi nә vaxt
aparılır?

•

payızın sonu
qışın ortasında
qışın әvvәlindә
qışın sonunda
payızda

510 Kәnd tәsәrrüfatı rayonlarının torpaqlarında nümunәlәrin götürülmәsi ildә neçә dәfә aparılır?

•

7.0
3.0
1.0
2.0
5.0

511 Torpağıçirklәndirәn әsas mәnbәlәrә aid olan müşahidә obyektidir:

•

sahilyani әrazilәr
bataqlıqlar
meşә sahәlәri
sәnayeenergetik mәnbәlәrin әtrafındakı torpaqlar
düzgün cavab yoxdur

512 Torpağıçirklәndirәn әsas mәnbәlәrә olan müşahidә obyektidir:
71/85

22.12.2016

•

düzgün cavab yoxdur
bataqlıqlar
yer kürәsindә olan bütün torpaq sahәsi
kәnd tәsәrrüfatı rayonlarının torpaqları
meşә sahәlәri

513 Torpağıçirklәndirәn әsas mәnbәlәrә neçә müşahidә obyekti ayırırlar?

•

7.0
3.0
1.0
2.0
5.0

514 İstifadәüsullarına görә okean cihazları ayrılır:

•

heç biri
ümumi
avtomatik
stasionar
xüsusi

515 Tәtbiqinә görә okean cihazları:

•

rütubәti ölçәn cihazlar
tәzyiqi ölçәn cihazlar
hәcmi tәyin edәn cihazlar
dәrinliyi tәyin etmәk üçün cihazlar
temperaturu ölçәn cihazlar

516 Müşahidә obyekti ilә qarşılıqlıәlaqәüsuluna görә cihazlar hansı növlәrә bölünür?

•

heç biri
2 növә ayrılır
tәyin olunan
tәmasda olan vә tәmasda olmayan
okean cihazları

517 Müşahidә obyekti ilә qarşılıqlıәlaqәüsuluna görә cihazlar neçә növә bölünür?

•

7.0
3.0
5.0
2.0
1.0

518 Akustik profiloqraf hesablanıb:

•

8m
6m
5m
ekoloxun tәtbiqinә hesablanıb
7m

519 Hidrostatik profiloqraf neçә metr dәrinliyә kimi hesablanıb?
9m
3m
5m

•
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•

15 m
4m

520 Hidrostatik profiloqraf:

•

heç biri
suyun dibindә tross üzәrindә yerini dәyişә bilәn tәzyiq ötürücü vasitәsilә dәrinliyi ölçür
tәzyiqi ölçür
hәcmi ölçür
temperaturu ölçür

521 Mexaniki profiloqraf :

•

yağıntının miqdarınıölçür
tross üzәrindә vә ya ölçmәştanqasında olan ölçmә yükü ilә dәrinliyi ölçür
temperaturu ölçür
hәcmiölçür
tәzyiqi ölçür

522 Su sәviyyәsi haqqında fasilәsiz mәlumat verir :

•

hamısı
müxtәlif cihazlar
yoxlama
sәviyәni öz özünәölçәnlәr
heç biri

523 3.cü qrupa neçә stansiya aiddir ?

•

10001100
67
89
56
34

524 2.ci qrupa neçә stansiya aiddir ??

•

89
34
42526.0
570600
67

525 1.ci qrupa neçә stansiya daxildir ?

•

67
34
56
6070
89

526 Nә vaxt sabiq SSRİni әhatә edәn vә bütün daxili dәnizlәrindә monitorinq şәbәkәsi fәaliyyәt göstәrirdi ?

•

XIX әsrin sonu
XIX әsr
X әsr
XX әsrin 80ci illәrinin sonunda
XX әsrin әvvәli
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527 Tam proqram üzrә aparılan müşahidәlәrin nәticәsindә nә tәyin olunur?

•

oksigen miqdarı
heç biri
havanın tәrkibi
mühitin göstәricilәri
hamısı

528 Tam proqram üzrә aparılan müşahidәlәrin nәticәsindә nә tәyin olunur ?

•

heç biri
oksigenin miqdarı
havanın tәrkibi
çirklәndirici maddәlәr
bütün cavablar doğrudur

529 Tam proqram üzrә aparılan müşahidәlәr ayda neçә dәfә keçirilir?

•

13.0
11.0
1.0
10.0
12.0

530 Sәth vә yeraltı suların çirklәnmә dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәricilәrәәsasәn hәyata
keçirilir?

•

heç biri
bioloji
texnoloji
texnogen
hamısı

531 Sәth vә yeraltı suların çirklәnmә dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәricilәrәәsasәn hәyata
keçirilir?

•

heç biri
texnoloji
texnogen
)fiziki
hamısı

532 Sәth vә yeraltı suların çirklәnmә dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı göstәricilәrәәsasәn hәyata
keçirilir?

•

heç biri
texnoloji
texnogen
kimyәvi
hamısı

533 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

tәzyiqi
sıxlığı
hәcmi
radionuklidlәr
heç biri
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534 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

heç biri
hәcmi
sıxlığı
kimyәvi
tәzyiqi

535 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

tәzyiqi
heç biri
sıxlığı
әsas ionlar
hәcmi

536 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

heç biri
sıxlığı
tәzyiqi
iylәr
hәcmi

537 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

heç biri
tәzyiqi
sıxlığı
oksigen biokimyәvi sәrfi
hәcmi

538 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

hәcmi
heç biri
sıxlığı
hәll olmuş oksigen
tәzyiqi

539 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi:

•

hәcmi
hamısı doğrudur
sıxlığı
pH
tәzyiqi

540 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricisi :

•

tәzyiqi
sıxlığı
hamısı doğrudur
asılmış maddәlәr
hәcmi

541 Suyun mütlәq şәkildә tәyin olunan keyfiyyәt göstәricilәri
hamısı doğrudur
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•

hәcmi
tәzyiqi
suyun temperaturu
sıxlığı

542 Hәr bir mәntәqәdә seçilәn tәdqiqat yeri :

•

temperaturun sәviyyәsi
hava
su
çirklәnmә mәnbәyindәn aşağıda
relyef

543 Hәr bir mәntәqәdә seçilәn tәdqiqat yeri :

•

temperaturun sәviyyәsi
su
hava
çirklәnmә mәnbәyindәn yuxarıda
relyef

544 Hәr bir mәntәqәdә seçilәn tәdqiqat yeri :

•

temperaturun sәviyyәsi
su
hava
çirklәnmә mәnbәyindәn yuxarıda
relyef

545 Hәr bir mәntәqәdә azı neçә tәdqiqat yeri seçilmәlidir ?

•

13.0
11.0
10.0
23
12.0

546 Müşahidә mәntәqәlәri nәyә malik olmalıdır ?

•

heç biri
xüsusi tәlәblәrә cavab vermәlidir
tam öyrәnilmılidir
sututarlarda suyun sәviyyәsi
bütün cavablar doğrudur

547 Müşahidә mәntәqәlәri nәyә malik olmalıdır?

•

doğru cavab yoxdur
xüsusi tәlәblәrә cavab vermәlidir
tamöyrәnmәlidir
reprezentativ tәlәbatları tәmin etmәlidir
bütün cavablar doğrudur

548 İxtisaslaşdırılmış mәntәqәlәr harda fәaliyyәt göstәrir?

•

sәnayedә
mәişәtdә
nәqliyyatda
elmi tәdqiqat mәsәlәlәrin hәlli üçün zәif çirklәnmiş rayonlarda(fon monitorinqi)
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havada

549 İxtisaslaşdırılmış mәntәqәlәr harda fәaliyyәt göstәrir?

•

sәnayedә
mәişәtdә
nәqliyyatda
çirklәnmiş su obyektlәrindә
havada

550 Halhazirda nә qәdәr su ölçәn mәntәqә vә stansiyalar fәaliyyәt göstәrir?

•

9.0
7.0
5.0
60minә yaxın
8.0

551 Planetin atmosfer vә hidrosfer rejiminә aid olan proseslәri öyrәnir

•

sosiologiya
ekologiya
hidrologiya
hidrometeorologiya
meteorologiya

552 Hidrometeorologiya :

•

aşağı atmosferi öyrәnir
yuxarı aatmosferi öyrәnir
orta atmosferi öyrәnir
planetin atmosfer vә hidrosfer rejiminә aid olan proseslәri öyrәnir
atmosferi öyrәnir

553 Hidrologiya :

•

orta atmosferi öyrәnir
yuxarı atmosferi öyrәnir
atmosferi öyrәnir
Yer hidrosferini, onda baş verәn proseslәri öyrәnәn elm
aşağı atmosferi öyrәnir

554 Lidarin әsas aktiv elementi ,

•

işıq şüalanma
ultrabәnövşәyi şüalanma
renthen şüalanma
lazer şüalanma mәnbәyidir
günәşşüalanma

555 Lidar :

•

tәzyiqi ölçür
rütubәti ölçür
yağıntınıölçür
atmosferin spektr optik diapazonunda lazer zondlanmasını hәyata keçirmәk üçün cihaz
temperaturu ölçür

556 Radiolokasiya neçәüsulla hәyata keçirilir ?
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•

13.0
11.0
10.0
3.0
12.0

557 Atmosferin zondlanması neçә km.ә kimi mümkündür ?

•

8.0
6.0
5.0
30.0
7.0

558 Exolokator nәyi ölçür ?

•

yağıntını
rütubәti
temperaturu
atmosfer sıxlığının irimiqyaslı dәyişmә zonalarını
tәzyiqi

559 Geofiziki raketlәrdәn nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur ?

•

cavab yoxdu
nisbi rütubәti
temperaturu
havanın optik xüsusiyyәtlәri tәzyiqi
mütlәq rütubәti

560 Geofiziki raketlәrdәn nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur ?

•

tәzyiqi
mütlәq rütubәti
nisbi rütubәti
yerin maqnit sahәsinin parametrlәrini
temperaturu

561 100150 km dәn yuxarı qaldırılan güclü geofiziki raketlәrdәn harda istifadә olunur ?

•

orta hidrosferi öyrәnmәk üçün
yuxarı hidrosferi öyrәnmәk üçün
hidrosferi öyrәnmәk üçün
yuxarı atmosferi öyrәnmәk üçün
aşağı hidrosferi öyrәnmәk üçün

562 Meteoroloji raketlәrlәölçülәn әsas parametrlәrә aid deyil :

•

havanın qaz tәrkibi
temperatur
tәzyiq
yağıntı
sıxlıq

563 Meteoroloji raketlәr nә ilә işlәyir ?
maye qazla
qazla
benzinlә

•
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•

maye vә bәrk yanacaqla
benzinlә vә qazla

564 Orta atmosferi öyrәnmәk üçün :

•

termometrdәn istifadә olunur
raketlәrdәn istifadә olunur
cihazlardan istifadә olunur
80100 kmә kimi qaldırılan meteoroloji raketlәrdәn istifadә olunur
müxtәlif qurğulardan istifadә olunur

565 Radiozond :

•

tәzyiqi ölçür
tәzyiqi ölçür
temperaturu ölçür
atmosferin әsas parametrlәrinin şarzond vasitәsilәölçülmәsi vәölçü nәticәlәrinin telemetrik sistem
vasitәsilәötürülmәsi
nisbi rütubәti ölçür

566 Metoqraf :

•

radiasiyanıölçür
rütubәti ölçür
tәzyiqi ölçür
temperaturu ölçür
temperaturu, tәzyiqi,rütubәti kompleks ölçmәk üçün cihaz

567 Yağıntıölçәn :

•

tәzyiqi ölçür
mütlәq rütubәti ölçür
nisbi rütubәti ölçür
temperaturu ölçür
maye vә bәrk yağıntıların sәviyyәsini ölçür

568 Psixrometr :

•

mütlәq rütubәti ölçür
temperaturu
havanı
nәm vә quru termometrlәrin temperaturunun müqayisәsi
nisbi rütubәti ölçür

569 Hiqrometr :

•

yağıntının miqdarınıölçür
külәyin sürәtini ölçür
Temperaturuölçür
havanın mütlәq vә nisbi rütubәtinin ölçülmәsi
tәzyiqiölçür

570 Barometr :

•

mütlәq rütubәti ölçür
havanın tәzyiqini ölçür
temperaturuölçür
külәyin sürәtini ölçür
nisbi rütubәti ölçür
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571 Flüger :

•

mütlәq rütubәti ölçür
tәzyiqi ölçür
temperaturu ölçür
külәyin sürәtinin ölçülmәsi üçün әn sadә cihazdır
nisbi rütubәti ölçür

572 Anemometr :

•

hecne olcmur
mütlәq rütubәti ölçür
nisbi rütubәti öıçür
külәyin vә qaz axınının sürәt istiqamәtini ölçür
temperaturu ölçür

573 Aktinometr :

•

tәzyiqi ölçür
mütlәq rütubәti ölçür
nisbi rütubәti ölçür
temperaturu ölçür
günәş radiasiyasının intensivliyinin ölçülmәsi

574 Havanın temperaturu hansı cihaz vasitәsilәölçülür ?

•

barometr
yağıntıölçәn
meteoqraf
termometr
hüqrometr

575 Termometr :

•

mütlәq rütubәti ölçür
külәyin sürәtini ölçür
tәzyiqiölçür
havanın temperaturunu ölçür
nisbi rütubәti ölçür

576 Atmosferhavasının çirklәnmәsi neçәşәhәrdә vә stansiyada tәyin edilir ?

•

5 vә 33
3 vә 23
2 vә 22
299 vә 687
4 vә 32

577 Atmosfer havasının çirklәnmәsi neçә stansiyada tәyin edilir ?

•

33.0
23.0
22.0
687.0
32.0

578 Meteoroloji stansiya yerinә yetirir :
havanıöyrәnir
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•

hidrogeni öyrәnir
suyun tәrkibini öyrәnir
buludluğa,yağıntıların sәviyyәsinә,görünmәyә,günәş radiasiyasına nәzarәt
oksigeni öyrәnir

579 Meteoroloji stansiya yerinә yetirir :

•

suyun tәrkibini öyrәnir
oksigeni müәyyәn edir
havanıöyrәnir
külәyin sürәt vә istiqamәti
hidrogeni müәyyәn edir

580 Meteoroloji stansiya yerinә yetirir :

•

relyefi öyrәnir
suyu öyrәnir
havnıöyrәnir
havanın temperaturunun,vәziyyәtinin vә rütubәtinin ölçülmәsi
torpağıöyrәnir

581 Meteroloji stansiya :

•

relyefi öyrәnir
suyu öyrәnir
havanıöyrәnir
atmosferin vәziyyәtinin müntәzәm müşahidәsinin әsas komponentidir
torpağıöyrәnir

582 Meterologiyanın әsas vәzifәsi nәdir ?

•

relyefi öyrәnir
torpağıöyrәnir
suyu öyrәnir
havanın müxtәlif müddәtlәrә proqnozlaşdırılmasıdır
havanıöyrәnir

583 Meterologiya :

•

relyef haqqında elmdir
su haqqında elmdir
hava haqqında elmdir
yer atmosferi,onun quruluşu xüsusiyyәtlәri vә onda baş verәn proseslәr haqqında elmdir
torpaq haqqında elmdir

584 Rusiyada ilk hava xidmәti nә vaxt meydana gәlib ?

•

1872ci il
1888ci il
1777ci il
1666ci il
1999ci il

585 Ekoloji idarәetmәnin mәsәlәlәri :

•

texnogen
sosial
ekoloji
ekosistemdә dayanıqlı vәziyyәtlәrin axtarılması vә dәstәklәnmәsi
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bioloji

586 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

idarәetmә
social,bioloji
sosial,ekoloji
ekoloji,bioloji
texnogen,sosial

587 Ekoloji monitorinq hansı mәsәlәlәri hәll edir ?

•

texnogen,social
social,ekoloji
ekoloji,bioloji
dәrketmә
social,bioloji

588 Kompleks ekoloji monitorinqin vәzifәlәrinә daxildir?

•

Duz cavab yoxdu
ekoloji vә yaşayış sahәlәrinin müayinәsinin keçirilmәsi.
göstәrilәn sahәlәrdә baş vermiş dәyişikliklәrin sәbәbinin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi.
ekoloji sistemin vә insanların mәskunlaşma sahәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
yaranmış neqativ halların lәğv vә ya tәsirinin azaldılması üçün tәdbirlәr hazırlamaq.

589 Cavablardan hansın kompleks ekoloji monitorinqә aid deyil?

•

nәzarәt obyektinin vәziyyәtinin dәyişmәsinin proqnozlaşdırılması.
ayrılmış nәzarәt obyektinin müayinәsi
nәzarәt obyektinin seçilmәsi.
istehlak normativ vә mәhdudiyyәtlәri.
ölçmә işlәrinin plpnlaşdırılması.

590 Ekobiokimyәvi monitorinq nәyi әhatә edir?

•

әtraf mühitin fiziki vә kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin fiziki vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
әtraf mühitin kimyәvi vә bioloji vәziyyәtinә nәzarәt.
cәtraf mühitin kimyәvi vәziyyәtinә nәzarәt.

591 Mәnafe monitorinqә nә aiddir?

•

xüsusi cihazlarla torpaq örtüyündә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla atmosferdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş uçan aparatlarla kosmosda vә istәnilәn sahәdә aparılan monitorinq.
radiometrik cihazlarla tәchiz olunmuş aparatlarla litosferdә aparılan monitorinq.

592 Dogru olan cavab hansıdır?

•

bioloji monitorinq heyvanlar alәmindә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq bitki alәmindә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq biosferdә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq bioindikatorlar vasitәsilә aparılan monitorinqidir.
bioloji monitorinq dünya okeanında gedәn bioloji proseslәri әhatә edәn monitorinqidir.

593 Fiziki monitorinqә nә daxildir?
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•

insan orqanizmindә gedәn proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitdә gedәn biolji proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn müxtәlif kimyәvi proseslәrә nәzarәt.
әtraf mühitә tәsir edәn fiziki proseslәrә nәzarәt.
litosferdә gedәn proseslәrә nәzarәt.

594 İmpakt monitorinq sisteminә nә daxildir?

•

Antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.
lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalmayan zonaların monitorinqi.
regional antropogen tәsirlәrә mәruz qalan zonaların monitorinqi.
regional vә lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan xüsusi tәhlükәli zonaların monitorinqi.
Lokal antropogen tәsirlәrә mәruz qalan tәhlükәsiz zonaların monitorinqi.

595 Düzgün cavab hansıdır?

•

cavabların hamısı doğrudur.
kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri ilә mәşğul olur.
bir neçә antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
lokal monitorinq sistemi konkret antropogen mәnbәyin tәsiri ilә mәşğul olur.
tәbii çirklәndirici mәnbәlәrin tәsiri ilә mәşğul olur.

596 Regional monitorinq sistemi hansı prosseslәrә nәzarәt edir:

•

dünyada gedәn proseslәrә.
inzibati rayon daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir ölkә daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir region daxilindә gedәn proseslәrә.
hәr hansı bir şәhәr daxilindә gedәn proseslәrә.

597 Milli monitorinq sistemi nәdir?

•

şәhәrdaxilindә aparılan monitorinq.
bir neçә ölkәdә aparılan monitorinq.
beynәlxalq miqyasda aparılan monitorinq.
ölkә miqyasında aparılan monitorinq.
materikdә aparılan monitorinq.

598 Baza monitorinq sisteminә daxildir:

•

litosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
faunada baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
bitki alәmindә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
regional antropogen tәsirlәr nәzәrә alınmaqla tәbiәtdә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
hidrosferdә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.

599 Qlobal monitorinq sistemi dedikdә nә başa düşülür?

•

cavabların hamısı doğrudur.
litosfer qatında baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
yer kürәsinin atmosferindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.
dünyada baş verәn proseslәrә vә yer kürәsinin biosferindә bütün ekoloji komponentlәrә nәzarәtlә yanaşı ekstremal
vәziyyәtlәrin yaranacağı barәdә xәbәrdarlıq etmәk.
materiklәrin su hövzәlәrindә baş verәn proseslәrә nәzarәt etmәk.

600 Çirklәndirici mәnbәlәrinin monitorinqinә aiddir:
bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәnin.
Hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin.
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•

yerini dәyişmәyәn mәnbәyin monitorinqi.
yerini dәyişmәyәn, bir nöqtәdә yerlәşәn mәnbәyin, hәrәkәtdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin vә müәyyәn bir sahәnin
müәyyәn bir sahәnin.

601 Düzgün olmayan cavab hansıdır?

•

sәnaye müәssisәlәrinin çirklәndirilmәsi başa düşülür.
müxtәlif tәbii tәsir amillәri başa düşülür.
monitorinqin tәsir amili dedikdә müxtәlif kimyәvi çirklәndiricilәrin tәsiri başa düşülür.
müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri başa düşülür.
müxtәlif fiziki tәsir amillәri başa düşülür.

602 Ekoloji monitorinqin tәsir amili hansıdır?

•

fiziki tәsir amillәri
kimyәvi çirklәndirici maddәlәr.
müxtәlif çirklәndirici maddәlәr.
müxtәlif kimyәvi çirklәndirici, müxtәlif tәbii vә fiziki tәsir amillәri.
tәbii tәsir amillәri.

603 Ekoloji monitorinq sisteminin siniflәrә bolunmәsi necәdir?

•

miqyasına görә
çirklәndirici mәnbәlәrә görә.
tәsir amilinә görә.
aparıldığı yerә görә.
tәsir amilinә, çirklәndirici mәnbәlәrә, miqyasına görә.

604 Ekoloji monitorinqin obyekti hansıdır?

•

atmosfer, kriosfera
yerüstü sular, okeanlar.
atmosfer, yeraltı sular.
atmosfer, yer üstü sular, okeanlar, dәnizlәr, yeraltı sular, kriosfera.
okeanlar vә dәnizlәr.

605 Monitorinqin praktiki istiqamәtlәrinә uygun olmayan hansidir?

•

bu vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi.
әtraf mühitin faktiki vәziyyәti vә çirklәnmә sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk.
әtraf mühitin vәziyyәtinә vә ona tәsir edәn amillәrә nәzarәt etmәk.
әhalinin miqrasiyasının nizamlanması.
çirklәndiricilәrin tәsirindәn әtraf mühitdә yarana bilәcәk vәziyyәtin proqnozu.

606 Düzgün olmayan cavab hansidir?

•

tәbii mühitin fiziki halının qiymәtlәndirilmәsi.
antropogen tәsirin qiymәtlәndirilmәsi.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә nәzarәt.
qısamüddәtli monitorinq
Antropogen amilin tәsirindәn әtraf mühitdә yaranan dәyişikliklәr

607 Antropogen tәsir üzrә ekoloji monitorinqә daxildir:

•

kәnd tәsәrrüfatının yerlәşmәsinә nәzarәt.
sәnaye müәssisәlәrinә nәzarәt
nәqliyyat vasitәlәrinә nәzarәt.
antropogen tәsir mәnbәlәrinә vә tәsir amillәrinә nәzarәt.
әhalinin miqrasiyasina nәzarәt.
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608 Düzgün olan cavabi tәyin edin?

•

fiziki monitorinqidir.
qlobal monitorinqidir.
ekoloji monitorinq baza monitorinqidir.
biosferin kompleks monitorinqidir.
qısa müddәtli monitorinqidir.

609 Әtraf mühitin monitorinqi dedikdә nә nәzәrdә tutulur ?

•

demoqrafik proseslәrә nәzarәt sistemidir.
әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
әtraf mühitin qısa müddәtlimüşahidә sistemidir.
uzun müddәtli müşahidә sistemi olub, әtraf mühitin hazırkı vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә onun dәyişmәsi
istiqamәtinin proqnozlaşdırılması.
onun dәyişmә istiqamәtinin proqnozlaşdırılmasıdır.

610 Ekoloji auditin әsas mәrhәlәsinә daxil deyil:

•

proqram materiallarının reallaşması ilә bağlı planın tәrtib olunması vә onun icrasına nәzarәt edilmәsi.
ekoloji audit proqramının nәticәlәri ilә bağlı konkret tәklif vә tövsiyyәlәrin hazırlanması.
zәrurәt yarandıqda ekoloji audit proqramına әlavә mütәxәsislәrin cәlb edilmәsi.
proqramın planlaşdırılması.
proqram mәlumatların tәklifi.

611 Auditin qanunvericilik vәtәni hansı ölkә hesab olunur?

•

Portuqaliya
İspaniya
Fransa.
B.Britaniya
Yaponiya

612 Ekoloji audit hansı sahәlәrdә aparılmır?

•

bәlәdiyyәlәr
transmilli korporasiyalar
dövlәt idarәlәri.
sosial müdafiә tәşkilatları.
regionlar

613 Ekoloji audit sisteminin yaradılmasında iştirak etmir.

•

kommersiya bankları.
ekoloji banklar.
tәhsil müәssisәlәri.
yerli hakimiyyәt orqanları vә bәlәdiyyәlәr.
ekoloji fondlar.
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