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1219_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1219 Nәzәri ekologiya
1 İnsanla tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi hansı elmin tәdqiqat obyektidir ?

•

psixologiya
biologiya
toksikologiya
ekologiya
cografiya

2 Atmosferi çirklәndirәn әsas qazlar hansılardır?

•

natrium xlorid, karbon ikioksid, hidrogen
) hidrogen, ammonyak, fosfor
nitratlar, karbon oksidlәri, arqon
kükürd, helium, azot, radium
hidrogen sulfid, dәm qazı, azot oksidlәri

3 Ekologiya elminin daha da aktuallaşması hansı dövrә aiddir?

•

XVIII әsrin sonu
X1X әsrin әvvәllәrin
XIX әsrin sonu
XX әsrin II yarısı
XX әsrin әvvәllәri

4 E.Hekkel ilk dәfә Orqanizmlәrin ümümi morfoloqiyası kitabında hansı elmi terminin izahını vermişdir?

•

Morfologiya
Biologiya
Fiziologiya
Ekologiya
Toksikologiya

5 İnsan cәmiyyәti – tәbiәt sistemindәki qarşılıqlı әlaqәlәri öyrәnәn elm sahәsi hansıdır?

•

geoekologiya
gemorfologiya
biosenologiya
demoekologiya
antropoekologiya

6 E.Hekkel ilk dәfә Ekologiya termininin izahını hansı kitabında vermişdir ?

•

« Meşә haqqında tәlim «
« Növlәrin әmәlә gәlmәsi «
« Heyvanların ekologiyasının öyrәnilmәsi «
« Orqanizmlәrin ümumi morfologiyası «
« fiziki faktorların hәyata tәsiri «

7 Ayrıayrı fәrdlәrin mühitlә qarşılıqlı tәsirini öyrәnәn fәrdlәrin ekologiyası elmi dildә necә adlanır?

•

Sinekologiya
Autekologiya
Morfologiya
Fiziologiya
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Demekologiya

8 Sinekoloqiya nәdir?

•

әtraf mühitin qorunması üsullarıdır
enerji, maddә vә informasiya axınlarıdır
növdaxili münasibәtlәrin tәdqiqidir
canlıların fiziologiyasıdır
ekosistemlәrin mühәndistexniki üsullarla tәdqiqidir

9 Ekologiya elminin daha da aktuallaşmasının XX әsrә aid edilmәsi nә ilә izah edilir?

•

elmitexniki inqilab nәticәsindә insanların tәbiәtә tәsirinin artması ilә
Ekologiya elminin iqtisadiyyat vә mәdәniyyәt kimi sahәlәrlә sıx әlaqәsinә görә
Heyvan vә bitki növlәrinin tәdqiq olunmasının geniş vüsәt olması ilә
Ekoloji proqnozlaşdırmanın sürәtlә inkişafı
Populyasiyaların say tәrkibinin artması ilә

10 Ekologiyanın metodlarının müşahidәlәr, tәcrübәlәr vә modellәşdirmәdәn başqa hansı ekoloji sahәlәr dә
aiddir?

•

ekoloji tәlimtәrbiyә vә tәhsil
ekoloji amillәrin optimallaşdırılması
ekoloji tәhlükәsizlik vә audit
ekoloji indikasiya vә monitorinq
ekoloji münasibәtlәr vә әmәkdaşlıq

11 Ekologiya elminin әsas tәdqiqat obyekti nәdir?

•

kosmosun abiotik alәmә mәnfi tәsiri
canlı vә cansızların birbirinә müsbәt tәsiri
yalnız tәbii varlıqların morfologiyası
tibb ekologiya vә onun bölmәlәrinin öyrәnilmәsi
insanla tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәsi

12 Su mühit başqa mühitlәrdәn hansı abiotik faktorları ilә fәrqlәnir?

•

axarlığı, şәffalığı, duzluluu, temperatur tutumu
şәffaflığı, axmazlığı, qәlәviliyi, turşuluğu
tәbәqәlәşmәsi, bulanıqlaşması, temperaturu, qatılığı
codluğu, qumsalllığı, bulanıqlığı, rәngi
turşuluğu, bulanıqlığı, qumluluğu, temperaturu

13 Hansı müasir dövrdә ekologiya qarşısından duran әsas mәsәlәlәrә aid deyil?

•

әtraf tәbii mühitin keyfiyyәtlәndirilmәsi
ekoloji sistemlәrin dayanıqlığı üzrә nәzәriyyәnin işlәnmәsi
mühitә adaptasiyanın öyrәnilmәsi
bioloji müxtәlifliyin vә onun mühafizә mexanizminin tәdqiqi
canlı orqanizmlәrin yaşayış yerlәrinin mәhdudlaşdırılması

14 Hansı ekoloji faktor bir orqanizmin digәrini hәyat fәaliyyәtinә tәsirini göstәrir?

•

mәhdudlaşdırıcı faktorlar
abiotik faktorlar
qoşma biotik faktorlar
antropogen faktorlar
biotik faktorlar
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15 әtraf mühitin biotik faktorları әsasәn hansı istiqamәtlәrdә inkişaf edir?

•

qida zәnciri, mәhdudlaşma, köçetmә
inkişaf, törәmә, köçetmә
qida әlaqәsi, sahә әlaqәsi, nәsilvermә әlaqәsi
sahә әlaqәsi, dayanıqlıq, köçetmә
nәsil әlaqәsi, inkişafdan qalma, dayanıqlıq

16 Hansı ekoloji faktorlara aid deyil?

•

antropogen faktor
abiotik faktor
sistemli idaretmә faktoru
biotik faktor
mәhdudlaşdırıcı faktor

17 Hansı müasir dövrdә ekologiya qarşısında duran әsas mәsәlәlәrdәn hesab olunmur ?

•

tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli vә qәnatlә istifadә edilmәsi
biosferdә baş verәn proseslәrin öyrәnilmәsi
ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
tәbiәt vә antropogen senozların möhkәmliyi
әtraf mühitә edilәn antropogen tәsirlәrin güclәndirilmәsi

18 Hansı yer üzәrindәki abiotik faktorlara daxil deyil ?

•

әtraf mühitin temperaturu
işıq, ionlaşdırıcı şüalar
rәqabәt, yaşam mücadilәsi
atmosfer havasının nәmliyi
atmosfer çöküntülәri, atmosfer havası

19 Orqanizmin hәr hansı bir faktorun tәsirinә uyğunlaşması nәdәn asılıdır ?

•

faktorun dönmәzliyindәn
faktorun sabitliyindәn
faktorun dәyişkәnliyindәn
faktorun tәkrarlanmasından
faktorun dövrülüyündәn

20 Su hövzәlәrinin abiotik faktorları sudakı hansı canlılara necә tәsir edir ?

•

bakteriyalarda, planktonlarda hәyat fәaliyyәti zәiflәyir
bakteriyalarda, planktonlarda fotosintez prosesi yüksәlir
bakteriyaların, palnktonların miqdarı azalır
bakteriyalarda, plaktonlarda fotosintez getmir
bakteriyaların, planktonların inkişafı dayanır

21 әtraf mühitin mәhdudlaşdırıcı faktorların hansı amillәr müәyyәn edir?

•

maksimum qaydası vә tolerantlıq
dayanәtlilik hәddi vә minimum qaydası
minimum qaydası vә tolerantlıq
maksimum qaydası vә parazitlik
“10 faiz” qaydası vә parazitlik

22 әtraf mühitdә dövrü olmayan faktorlara hansılar aid edilir ?
zәlzәlәlәr vә partlayışlar
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•

uçqunlar vә dәmir yolu qәzaları
sürüşmәlәr vә yanğınlar
tәbii fәlakәtlәr vә texnogen xarakterli faktorlar
daşqınlar vә AESdәki qәzaları

23 Ekoloji faktorlar neçә kateqoriyaya bölünür ?

•

7
5
2
3
4

24 İnsanlar tәrәfindәn әtraf mühitә edilәn tәsirә nә deyilir?

•

qarşılıqlı tәsir
mexaniki tәsir
kimyәvi tәsir
antropogen tәsir
fiziki tәsir

25 Hansı elm sahәsi insanla tәbiәtin qarşılıqlı әlaqәlәrini nәzәrdәn keçirmәklә insan fәaliyyәti nәticәsindә
onu әhatә edәn tәbii mühitdә baş verәn dәyişiklәri öyrәnir ?
Fizika
Bioloqiya
Riyaziyyat
Ekologiya
Cografiya

26 Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi tәşәkkül tapması vә inkişafl hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XX әsrin әvvәli vә sonu
XVII әsrin sonu XIX әsrin әvvәli
XVIII әsrin sonu XIX әsrin әvvәli
XIX әsrin әvvәli vә sonu
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәli

27 İlk dәfә neçәnci ildә hansı ölkәdә Ekologiya elmi yurnalı çap olunmuşdur ?
1920ci ildә Amerikada
1910cı ildә Rusiyada
1930cı ildә Türkiyәdә
1925ci ildә Azәrbaycanda
1918ci ildә Bolqariyada

28 Nәzәri ekologiya da ayrıayrı növlәrin papulyasiyalarının struktrunu vә dinamikasını öyrәnәn sahә necә
adlanır?

•

autekologiya
sinekologiya
geoekologiya
demoekologiya
biosenoekologiya

29 Autekologiya elmi hansı sahәni öyrәnir?]
populyasiyaların say tәrkibinin artmasını
ekoloji proqnozlaşdırmanın sürәtlә inkişafını
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•

canlıların ümumi fiziologiyasını
ayrıayrı fәrdlәrin mühitlә qarşılıqlı әlaqәsini
ekosistemdә biotopların ayrılmasını

30 Sinekologiya termininin elmi izahı necәdir ?

•

enerji vә informasiya axınları
ekoloji tәlimtәrbiyә
indikasiya vә monitorinq
ekosistemin optimallaşdırılması
abiotik komponentlәr

31 Ekologiya elminin xüsusi sahәlәri hansılardır? 1. Demekologiya 5. İnsan ekologiyası 2.Landşaftşunaslıq
6. Toksikologiya 3.İqlimşünaslıq 7. Autekologiya 4.Paleoekologiya 8. Hidrologiya

•

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

32 Ekologiya elminin predmetini tәşkil edәn enerji, maddә vә informasiya axınları konkret olaraq necә
adlandırılır?

•

toksikologiya
populyasiyalar
biosenozlar
sinekologiya
biogeosenologiya

33 Canlıların fiziologiyası vә yaşadığı şәraitdәki davranışı, doğum,ölüm, enerji, maddә vә informasiya
axınları ekologiya elminin hansı hissәsini tәşkil edir?

•

predmetini
tәdqiqat obyektini
elmlәrarası әlaqәsini
inkişaf mәrhәlәlәrini
bölmәlәrini

34 Y.Odum vә C.M.Andersonun tәdqiqatları ekologiya elminin hansı inkişaf mәrhәlәsinә tәsadüf edir ?

•

coğrafiya elminin yarandığı dövrlәrә
orta әsrlәrә
XIX әsrin 60ci illәrinә
XX әsrin 50ci illәrinә
xıx әsrin 50ci illәrinә qәdәr

35 İlk dәfә biogeosenoz anlayışını әsaslandırmış alim kimdir?

•

V.N.Sukaçev
A.Tensli
V.V.Dokuçayev
V.Şelford
V.İ.Vernadski

36 Ekologiya elminin inkişafında rolu olan vә birinci inkişaf mәrhәlәsinә aid edilәn alimlәri göstәr:
E.Hekkel, E.Zyuss, V.V.Dokuçayev
İ.P.Borodin, M.Biqon, A.L.Yasin
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•

İ.P.Gerosimov, C.M.Anderson, Y.Odum
İ.İ.Lepexin, A.F.Middendorf, S.P.Kraşennikov
V.İ.Vernadski, V.N.Sukaçev, E.S.Baner

37 Azәrbaycan Ekologiya elminin inkişafında dönüş yaradan Hәyacan tәbili kitabının müәllifi Kim
olmuşdur ?

•

A.M.Әzizov
B.Ә.Budaqov
Q.Ş.Mәmmәdov
H.Ә.Әliyev
A.L.Yanşın

38 C.M..Anderson vә Y.Odum Ekologiya elminin inkişaf dövrünün hansı mәrhәlәsindә fәaliyyәt
göstәrmişlәr ?

•

I mәrhәlәsindә
orta әsrlәrdә
II mәrhәlәsindә
XYII әsrin sonlarında
III mәrhәlәsindә

39 H.ә.әliyevin Azәrbaycan Ekologiya elmindә dönuş yaratdığı kitabı hansıdır?

•

Meşәlәrin ekologiyası
Dözümlü, dözümsüz tәbiәt
Tәbiәti qoruyaq
Aqroekologiya
Hәyәcan tәbili

40 Ekologiya elminin inkişaf tarixini әsasәn neçә mәrhәlәyә bölürlәr?

•

6
4
2
5
3

41 Azәrbaycanda ekologiya elminin inkişafında rolu olan alimlәr hansılardır? 1.İ.P.Ğerasimov 5. B.Budaqov
2.Q.K.Gül 6.A.L.Yanşın 3.Y.Mәmmәdәliyev 7.Q.Mәmmәdov 4.H.әliyev 8.A.M.әzizov

•

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

42 әsasәn Ekologiyanın inkişafının ikinci mәrhәlәsindә seçilәn vә ekologiyanın banilәrindәn biri sayılan
alim kimdir?

•

K.F.Rulye
L.B.Lamark
İ.İ.Lepexinin
S.M.Anderson
V.V.Dokuçayev

43 Canlı maddәlәrin fizikikimyәvi vәhdәti qanunu kimә mәxsusdur?
Y.Odum
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•

V.Şelford
L.Dollon
V.İ. Vernadski
U.Libixin

44 Azәrbaycanın Ekologiya elmindә әvәzsiz rolu olan Q.K.Gül әsasәn hansı sahәdә tәdqiqatlar aparmışdır?

•

Abşeron yarımadasında
CәnubŞәrqi Qafqazda
Cәnubi Azәrbaycanda
Xәzәr dәnizi üzrә
Kiçik qafqazda

45 Ekologiya elminin müasir dövrә aid olan III mәrhәlәsinin inkişafında rolu olan alimlәri göstәr

•

A.Humboldt, L.Lamark,Y.Odum
Ç.Darvin, K.F.Rulye, T.Maltus
C.M. Anderson, C.Xarper, Y.Odum
A.F.Middendorf, Y.Büffon. E.Hekkel
V.V.Dokuçayev, N.A.Seversov, İİ.Lepexin

46 İlk evolyusiya tәliminin müәllifi kim olmuşdur ?

•

JanBatistLamark
V.V.Dokuçayev
Aleksandr Humboldt
Ernest Hekkel
Karl Franseviç Rulye

47 Hәlә dә öz tәsirini itirmәyәn Tolerantlıq qanunu kimә mәxsusdur

•

V.Şelford
V.İ.Vernadski
L.Libix
E.Hekkel
V.V.Dokuçayev

48 Demoqrafik konsepsiya tәliminin banisi kim olmuşdur ?

•

L.Lamark
C.Xarper
T.Maltus
V.Dokuçayev
A.Humboldt

49 JanBatistLamark hansı tәlimin müәllifi olmuşdur ?

•

demoqrafik tәlim
biosfer tәlimi
fiziologiya tәlimi
eksponent tәlimi
evolyusiya tәlimi

50 Torpaq örtüyünü biosferin bir elementi kimi öyrәnәn alim kim olmuşdur ?

•

İ.P.Gerasimov
D.L.Armand
K.K.Markov
V.R.Volobuyev
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A.P.Vinoqradov

51 Biosistemlәri yaradan әsas komponentlәr hansılardır?

•

genlәr vә hüseyrәlәr
ekotip amillәr
tәkamül proseslәri
biotik vә abiotik amillәr
biogeosenozlar

52 Hazırki vaxtda ekoloji qanunların pozulmasının qarşısını almaq mәqsәd¬ilә hansı sahәlәrin inkişafı
mütlәqdir?

•

mühәndis ekologiyasının
antropoekologiyanın
ümumi ekologiyanın
ekoloji tәhsil vә mәdәniyyәtin
tәtbiqi ekologiyanın

53 Aşağıdakılardan hansı qanun V.İ.Vernadskiyә mәxsusdur ?

•

tәbii mәhsuldarlığın azalması qanunu
canlı maddәlәrin fizikikimyәvi vәhdәti qanunu
tәkanülün dönmәzliyi qanunu
biosferin müstәqilliyi qanunu
mәhdudlaşdırıcı faktorlar qanunu

54 Müasir ekologiyada hәlә dә öz әhәmiyyәtini itirmәmiş vә L.Libix tәrәfindәn yaradılmış qanun hansıdır?

•

Tolenrantlıq qanunu
Optimallıq qanunu
Tәbii mәhsuldarlığın azalması qanunu
Minimum qanunu
Tәkamülün dönmәzliyi qanunu

55 T.Maltusun populyasiyanın eksponent tәnliyini tәsvir etdiyi vә qәbul olunmayan tәlimi hansıdır?

•

yaşamaq uğrunda mübarizә
demoqrafik konsepsiya
bitkilәrin fizionomiyası
orqanizmlәrin evolyusiyası
orqanizmlәrin morfologiyası

56 İlk dәfә olaraq insanların tәbiәtә tәsirinin neqativ nәticәlәrinin mümkünlüyü haqqında bәşәriyyәtә
xәbәrdarlıq edәn alimlәr kimlәrdir?

•

Ç.Darvin vә C.Xarper
K.F.Rulye vә V.V. Dokuçayev
A.Humboldt vә N.A.Seversov
Y.Odum vә C.M.Anderson
L.Lamark vә T.Maltus

57 Bir növә aid fәrdlәrin birliyi nәdir?

•

biotoplar
genofonlar
populyasiya
ekosistemlәr
biosenozlar
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58 Populyasiyada vahid zaman әrzindә orqanizmin yeni fәrdlәrinin әmәlә gәlmәsi nә adlanır?

•

inkişaf adlanır
hәyata gәlmә adlanır
ölüm adlanır
mәhv olma adlanır
doğum adlanır

59 Ekosistemin әsas hissәsini tәşkil edәn canlı tәbiәt amillәri hansılardır ?

•

abiotik amillәr
kosmik amillәr
biotik amillәr
biokos amillәr
antropogen amillәr

60 Biosenoz + biotop formulu hansı ekoloji sahәni tәşkil edir ?

•

adaptasiyanı
zoosenozu
ekosistemi
populyasiyanı
edafotopu

61 Biotik amillәr nәdir?

•

canlı tәbiәt amillәridir
cansız tәbiәt amillәridir
radioaktiv şüalanma proseslәridir
edafik vә ya torpaq faktorlarıdır
İnsan fәaliyyәti amillәridir

62 1915ci ildә A.Tensli tәrәfindәn ekologiya elminә daxil edilәn termin hansıdır?

•

Biogeosenoz
Edafotop
Ekosistem
Populyasiya
Biosenoz

63 Populyasiyanın sayının ümumi dәyişmәsi dinamikası dörd hadisәnin hesabına yaranır. Hansı cavab
düzgün deyil

•

dözümlülük
doğum
köçmә
köçürülmә
ölüm

64 Orqanizmlәrin anatomik vә morfoloji dәyişikliyinә sәbәb olan tәsir hansıdır?

•

Modifikator tәsir
Mәhdudlaşdırıcı tәsir
Fizioloji tәsir
Qıcıqlandırıcı tәsir
Limitlәşdirici tәsir

65 Özözünә istehsal, dәyişkәnlik vә fәaliyyәt hansı bioloji sahәnin әsas xassәlәridir?
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•

geomorfologiyanın
biosenozların
biotopların
populyasiyanın
demutasiyanın

66 Neytralizm nәdir ?

•

növün birbirinә mәnfi tәsir göstәrmәsi
növün birbirinә tәsir göstәrmәmәsi
növün birbirindәn ayrı ola bilmәmәsi
öz sahibinin inkişafını lәngitmәsi
öz qurbanı ilә qidalanması

67 Canlı orqanizmlәrә birbaşa vә dolayi yolla tәsir edәn cansız komponentlәr hansılardır?

•

abiotik amillәr
edafoqen amillәr
kimyәvi amillәr
iqlim amillәri
oroqrafik amillәr

68 Bәzi orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtinin digәr orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtlәrinә tәsirlәrinin cәmini ifadә
edәn amillәr hansılardır?

•

Kimyәvi amillәr
Antropogen amillәr
Biotik amillәr
Fiziki amillәr
Demoqrafik amillәr

69 Ekoloji amillәrin әsas 3 kateqoriyası hansılardır? 1. Biotik amillәr 4. Abiotik amillәr 2. Kosmik amillәr 5.
Biokos amillәr 3. Radioaktiv şüalanma 6.Antropogen amillәr

•

2,4,6
1,4,6
4, 5, 6
3, 4, 5
1,3, 5

70 Populyasiyanın әsas xassәlәri hansılardır? 1.Özözünә istehsal 4. Abiotik faktorlar 2.Dәyişkәnlik
5.İşlәmә, fәaliyyәt 3.Cinslәrin nisbәti 6.Adaptasiya

•

2, 3,4
1, 3, 6
1, 2,5
2, 4, 6
3, 5, 6

71 Üzun müddәt bir sahәdә mәskunlaşan, bu sahәyә bәnzәr sahәdәn izolә edilmiş formada yerlәşәn növün
bir hissәsi necә adlanır?

•

populyasiya
zeosenoz
demutasiya
geomorfologiya
biogeosenoz
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72 Mühitin ekoloji amillәrinin canlı orqanizmlәrә göstәrdiyi tәsirlәri qruplaşdır 1. qıcıqlandırıcı tәsir 5.
modifikator tәsir 2. mәhdudlaşdırıcı tәsir 6. abiotik tәsir 3. evrion tәsir 7.siqnallar tәsiri 4.tolerantlıq tәsiri 8.
amensial tәsir

•

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

73 Hansı fәrdlәr yaşadıqları sahәyә bağlı olurlar vә onun sәrhәdlәrini keçdikdә sәmt reakiyası onların geriyә
qayıtmasını stimullaşdırır?

•

onurğalılar
otyeyәn heyvanlar
rezidentfәrdlәr
parazitlәr
yırtıcılar

74 Yaşadıqları sahәyә tanış oriyentlәr sistemi ilә bağlı olub, oraya öz növündәn olan fәrdlәrindә daxil
olmasını düşmәncәsinә qarşılayan fәrdlәrә nә deyilir?

•

rezidentfәrdlәr deyilir
sürünәnlәr deyilir
yırtıcılar deyilir
onurğalılar deyilir
parazitlәr deyilir

75 Oturaq hәyat tәrzi keçirәn rezidentfәrdlәr әrazi konfiliktindә aşağıdakı davranış kompelkslәrindәn
istifadә edirlәr. Hansı cavab düzgün deyil?

•

birbaşa aqressiya, hәdә duruşu
fiziki tәmasda olurlar
hücum nümayiş etdirmәk
fiziki tәmas olmur
xüsusi sәs siqnalları

76 Tәbii qruplaşmaların әksәriyyәtinin yerli şәraitә yaxşı uyğunlaşaraq yaratdıqları qrup elmi cәhәtdәn necә
adlandırırlır?

•

ekotip
genofon
biotop
ekosistem
biosenoz

77 Vulkan püskürmәsi, zәlzәlә vә s. baş verәn gözlәnilmәz hadisәlәr hansı faktorlara Aid edilir ?

•

kosmik faktorlara
modifikator faktorlara
limitlәşdirici faktorlara
qeyridövri faktorlara
fizioloji faktorlara

78 Temperatur, su, insan, torpaq, işıq vә s.mühitin hansı sahәsinin ayrılmaz hissәlәridir ?

•

dövri millәrin
biotik amillәrin
biokoz amillәrin
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•

abiotik amillәrin
antropogen amillәrin

79 Ekosistemdә canlı orqanizmlәrin müәyyәn hissәsini tәşkil edәn qrup necә adlanır ?

•

biotoplar
ekafikatorlar
biokoslar
populyasiyalar
biosenozlar

80 Gözlәnilmәz baş verәn qeyridövri faktorlara hansılar aiddir?

•

gecәgündüzün yerdәyişmәsi, turşulığın artması
vulkan püskürmәsi, zәlzәlә, yırtıcıların hücumu
yağışın yağması, duzluğun bәrabәr paylanması
qabarma vә çәkilmәlәr, temperatur rejimi
işıqlandırma dәrәcәsi, okean axınları

81 Cansız tәbiәtin fiziki amillәri hansılardır?

•

turşuluq, torpaq, sıxlıq amillәri
biotik, antropogen, dövri amillәr
kimyәvi, temperatur, hәrәkәtlilik amillәri
torpaq, abiotik, şәffaflıq amillәri
kosmik, iqlim, oroqrafik amillәr

82 Digәr növlәrin yaşayış mühitinә vә ya onların bilavasitә hәyat şәraitinә tәsir göstәrәn fәaliyyәt forması
hansıdır?

•

Evriqal orqanizmlәr
Limitlәşdirici amillәr
Dövri amillәr
Mәhdudlaşdırıcı amillәr
Antropogen amillәr

83 Mühitin abiotik amillәri arasında әsas götürülәn amillәr hansılardır? 1. temperatur 5. heyvan 2. su 6.
torpaq 3. insan 7. bitki 4. oksigen 8. işıq

•

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

84 Növlәrarası әlaqәdә hәr iki növün birbirindәn ayrı ola bilmәmәsi hansı terminlә xarakterizә edilir?

•

protokooperasiya
amensalizm
tolerantizm
kommensializm
mutyualizm

85 Növlәrarası әlaqәdә hәr növün birbirinә heç bir tәsir göstәrmәmәsi necә adlanır?

•

mutyualizm
rәqabәt
parazitizm
neytralizm
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yırtıcılıq

86 Canlı oqranizmlәrә bilavasitә tәsir edәn hәr hansı bir mühit necә adlandırılır?

•

Edafik faktor
Biotoplar
Fiziki faktor
Fiziki faktor
Ekoloji amil

87 Biosenoz nәdir?

•

canlı orqanizmlәrin müәyyәn qrupudur
orqanizmlәrin yaşayış mühitidir
vahid birlәşәn biokos elementlәndir
yeraltı törәmәlәrdir
yalnız cansız komponentlәrdir

88 Ekosistemi әhatә vә tәşkil edәn әsas qrup vә yaşayış mühiti hansıdır?

•

Sistem vә oroqrafiya
Populyasiya vә növ
Zoosenoz vә edafotop
ekoloji amil vә biogeosenoz
Biosenoz vә biotop

89 Ölü orqanika ilә qidalanan heterotroflar hansılardır?

•

destuktorlar
saprotraflar
redusentlәr
produsentlәr
parazitlәr

90 Trofik әlaqәlәr hansı proseslәr zamanı baş verir ?

•

temperaturun vә yeraltı tәzyiqin dәyişmәsi
ekosistemdә biotopların sayının artması
biosenozda bir növün digәr növün hesabına qidalanması
canlı orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәtinin dәyişmәsi
okean çökәkliklәrindәki mikroorqanizmlәrin mәhv olması

91 İnsan, heyvan vә bәzi bitkilәr hansı formalı orqanizmlәrә aid edilir ?

•

biosenozlara
fitofaqlara
produsentlәrә
redusentlәrә
konsumentlәrә

92 Qeyriüzvi maddәdәn üzvi maddә әmәlә gәtirәn produsentlәr necә adlanır ?

•

konsumentlәr
mikrosistemlәr
ekoton orqanizmlәr
avtotrof orqanizmlәr
heterotrof orqanizmlәr
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93 Biosenozu tәşkil edәn toplumlar hansılardır? 1. zoosenoz 4. fitosenoz 2.evrioksibont 5.mikrobiosenoz
3.edafotop 6.akvatop

•

1, 2, 3
1, 4, 5
2, 4, 6
1, 3, 6
2, 3, 4

94 Orqanizmin parçalanmış qalıqları ilә qidalanan saprofitlәr necә adlanır?

•

redusentlәr
fitofaqlar
biogeosenozlar
evriqallar
biotoplar

95 Heterotrof orqanizmlәr olan konsumentlәr necә xarakterizә olunur?

•

orqanizmlәrin inkişafını lәngidәn parazitlәr
ölmüş hüceyrәlәrlә qidalanan orqanizmlәr
yırtıcılara qida mәnbәyi olan orqanizmlәr
hazır üzvi maddәlәrlә qidalanan orqanizmlәr
kimyәvi birlәşmәlәrlә inkişaf edәn canlılar

96 Biosenozda komponentlәrin müәyyәn şәrait vә mәkandakı fәaliyyәti ilә yanaşı onların yerlәşdiyi sahәnin
mәhdudluğu necә adlandırılır?

•

biogeosenoz
heteretrof
biomorf
biotop
ekoton

97 Orqanizmә birtәrәfli tәsir edәn xarici mühit amili necә adlanır?

•

Fiziki
Ahtropogen
abiotik
Biotik
Qoşma biotik

98 Sürülәrdә fәrdlәr hansı tabelik münasibәtlәrindә yaşayırlar?

•

sәrbәst münasibәtdә
asılı münasibәtdә
azad münasibәtdә
düşmәn münasibәtdә
iyerarxik münasibәtdә

99 Dәstәvi hәyat keçirәn heyvanlar populyasiya daxili necә sturkturlar әmәlә gәtirirlәr?

•

sürü, tiplum, qrup
qrup, yarım qrup. tayfa
koloniya, sürü, dәstә
koloniya, tayfa, qrup
tayfa, qrup, dәstә

100 . Populyasiyaların әtraf mühitlә dinamiki tarazlığı saxlanması prinsipinә nә deyilir?
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•

populyasiyaların tarazlığı
populyasiyaların stabilliyi
populyasiyaların uyğunsuzluğu
populyasiyaların dinamikliyi
populyasiyaların hemoestazı

101 . Populyasiyaların homeostaz mexanizmlәri aşağıdakı funksional qruplara ayrılır. Hansı cavab düzgün
deyil?

•

fәrdlәri xüsusi vәzifә daşıyır
populyasiya daxili sıxlığın tәnzimlәnmәsi
mәkan strukturunun saxlanması
populyasiyada heç bir әlaqә yoxdur
genetik strukturun saxlanılması]

102 Maddә vә enerji, informasiya baxımından biogeosenoz vә cür sistemdir?

•

açıq vә tәnzimlәnmiş sistemdir
qapalı vә tarazlı sistemdir
qapalı vә sabit sistemdir
açıq vә dayanıqlı sistemdir
yarım qapalı vә stabil sistemdir

103 Bütün orqanizmlәrin bölündüyü әsas qruplar hansılardır?

•

relyef vә süxurlar
hüceyrә vә növlәr
konsument vә parazitlәr
avtotrof vә heterotorflar
redusent vә bakteriyalar

104 Dünyanın әn kasıb biosenozları hansı әrazilәrdә yayılmışdır ?

•

dağ zirvәlәrindә vә ekvatorial meşәlәrdә
mülayim qurşaqda vә bataqllıqlarda
tropik meşәlәrdә vә çay vadilәrindә
mәrcan riflәri, okean çökәkliklәrindә
qütb sәhralarında, şirklәnmiş su hövzәlәrindә

105 Yer kürәsindә zәngin biosenozlar әsasәn hansı әrazilәrdә yayılmışdır?

•

çirklәnmiş su hövzәlәrindә, şimal tundrada
tropik meşәlәrdә,mәrcan riflәri vә çay vadilәrindә
tropik sәhralarda, mülayim qurşaqda, qütblәrdә
bağ zirvәlirindә, bataqlıqda, arktik sәhralarda
okean çökәkliklәrindә, savannalarda, kanyonlarda

106 Bioloji dövranda iştirakına görә biosenozdakı orqanizmlәr әsas neçә qrupa bölünürlәr?

•

5
2
4
3
6

107 Biosenozlardan aşağıdakı parçalanma mәhsulları xaric edilir. Hansı cavab düzgün deyil?

•

bәrk maddәlәr
oksigen
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biogen maddәlәrin parçalanma mәhsulları
istilik
karbon qazı

108 Yaşayış mühitindәn asılı olaraq mikroorqonizmlәr hansı qruplara bölünürlәr?

•

ekotip vә indivitlәr
aerob vә aneroblar
avtrotrof vә köbәlәklәr
heterotrof vә saprofitlәr
biotop vә genotoplar

109 Qeyriüzvi materiyadan üzvi materiyanı yaradan orqanizmlәr necә adlanır?

•

avtotroflar
fәrdlәr
genofonlar
biotoplar
biosistemlәr

110 Biosferdә mövcud olan hansı çöküntülәr aşağı proterozoya aiddir ?

•

maqneziumlu
kalsiumlu
karbonatlı
xloridli
natriumlu

111 Fitofaqlar hansı tәbәqә tәrәfindәn yaradılan ilkin mәhsulla qidalanır ?

•

atmosfer
hidrosfer
litosfer
biosfer
noosfer

112 Qapalı su hövzәlәrindә minerallaşma dәrәcәsinin dәyişmәsinә sәbәb nәdir ?

•

buxarlanma
körfәzlәr
atmosfer suları
çay suları
dәniz nәqliyyatı

113 Daha çox növ tәrkibinә malik olan biosenozlar hansı şәraitdә mövcud olur?

•

süni göllәrdә
tarla vә bostanlarda
istixanalarda
tәbii sistemlәrdә
su anbarlarında

114 Atmosfer tәrәfindәn yaradılan ilkin mәhsulla qidalanan heyvanlar necә adlandırılır ?

•

fitofaqlar
zoofaqlar
redusentlәr
klimatoplar
edafotoplar
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115 Konsumentlәrә aid edilәn orqanizmlәr hansılardır?

•

bioloji dövranda iştirak edәn üzvi maddәlәr
atmosferin yüksәk qatlarında mövcud olan mikroblar
sadә kimyәvi birlәşmәlәrlә qidalanan bitkilәr
insan, heyvan vә bәzi bitkilәr
diqәr orqanizmlәrin inkişafını lәngidәn parazitlәr

116 Qeyri üzvi maddәdәn üzvi maddә әmәlә gәtirәn avtotrof orqanizmlәr necә adlanır?

•

ekotonlar
biosenozlar
biotoplar
produsentlәr
mikrositstemlәr

117 V.N.Sukaçevә görә biogeosenoz yer üzәrindә olan hansı eynicinsli tәbii hadisәlәri tәşkil edir?

•

yağıntılar, yeraltı faydalı qazıntılar
abiotik amillәr, temperatur, kimyәvi süxurlar
atmosfer, bitki alәmi, torpaq vә hidroqrafiya
produsentlәr, zәlzәlә ocaqları, okean yatağı
yağıntılar, yeraltı faydalı qazıntılar

118 Canlıların metabolizm prosesini idarә edәn әsas elementlәr hansılardır?

•

filogenezәr
fermentlәr
kofermentlәr
hormonlar
ontogenezlәr

119 İnsan bәtәnindә әn çox mövcud olan element hansıdır ?

•

oksigen
kalsium
karbon
hidrogen
dәmir

120 Digәr ekosistemlәrә nәzәrәn maksimal müxtәlifliyә malik tәbәqә hansıdır ?

•

ekzosfer
biosfer
atmosfer
litosfer
hidrosfer

121 Edvard Zyuss tәrәfindәn 1875ci ildә elmә gәtirilmiş termin hansıdır ?

•

coğrafi tәbәqә
ekologiya
biosfer
atmosfer
tropopauza

122 Biosferdә mövcud olan mikroorqanizmlәr vә çoxhüceyrәli mikroskopik bitkilәr necә adlanır?
avtotroflar
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•

konsumentlәr
biosenozlar
destruktorlar
heterotroflar

123 Hәyat şәraiti uyğun olmayan yerlәrdә bir çox canlıların izlәrinә rast gәlinәrsә, belә zona necә
adlandırılır ?

•

homeostaz zona
parabiosfer zona
avtotrof zona
biokosmik zona
homeostatik zona

124 Biosferin yuxarı sәrhәddi ni tәyin et

•

okeanların abissal düzәnliklәrinә qәdәr
litosferin 23 km dәrinliyinә qәdәr
atmosferin 3000 mdәn keçәn sәrhәddinә qәdәr
yer qabığı vә mantiyanın üst hissәsi
ozon tәbәqәsinә qәdәr olan mәsafәni

125 Biosferin әhatә etdiyi sәrhәdlәri tәyin et

•

okean çökәkliklәri vә mantiyanın üst hissәsi
atmosferin üst, hidrosferin aşağı hissәlәri
atmosferin aşağı, hidrosferin hamısı, litosferin üst hissәsi
hidrosferin üst, atmosferin aşağı hissәsi
ekzosfer vә termosfer, litosferin alt qatları

126 Biosfer termini elmә ilk dәfә Kim tәrәfindәn gәtirilmişdir?

•

Eduard Zyuss 1875ci il
Ernest Hekkel 1875ci il
Vladimir Vernadski 1932ci il
Artur Core Tensli1935ci il
Aleksandr Humbolt 1807ci il

127 Antropogen vә tәbii tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitin dağılma tәhlükәsi ilә vә ya mәnfi ekoloji
dәyişikliklәrdә sәciyyәlәnәn vә bu sәbәbdәn insanın vә cәmiyyәtin hәyatı vacib maraqlarına tәhlükә yaradan
vәziyyәt necә adlanır?

•

tәhlükәli krizis vәziyyәti
tәhlükәli böhran vәziyyәti
kataklizm
tәhlükәli hal
tәhlükәli ekoloji vәziyyәt

128 Tәhlükәli ekoloji vәziyyәtin yaranmasının vә inkişafının qarşısının alınması vә onların nәticәlәrinin
aradan qaldırılması üzrә tәdbirlәr sistemi nә deyilir?

•

ekoloji tәhlükәli vәziyyәt
ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini
ekoloji durumun sağlamlaşdırılması
ekoloji yük
ekoloji böhran vәziyyәti

129 İnsanın vә cәmiyyәtin hәyatı vactb maraqlarının, әtraf mühitin ona antropogen vә tәbii tәsirlәr
nәticәsindә yaranan tәhlükәlәrdәn qorunmasının tәmini nә adlanır ?
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•

ekoloji krizis
ekoloji tәhlükәsizlik
ekoloji vәziyyәt
ekoloji fәlakәt
ekoloji tәhlükә

130 İnsan vә cәmiyyәtin hәyatı vacib maraqlarına, әtraf miühitә antropogen vә tәbii tәsirlәr nәticәsindә
yaranan tәhlükәli vәziyyәtә nә deyilir?

•

ekoloji yük
ekoloji qәza
ekoloji tәhlükәsizlik
ekoloji tәhlükә
ekoloji böhran

131 Atmosferdә karbon qazının normadan artıq olması hansı effektin yaranmasına sәbәb olur ?

•

soyuqlaşmanın
“parnik effekti”nin
hәr bir effekt yaratmır
qlobal soyuqlaşmanın
istilәşmәnin

132 Hәyat üçün istifadә olunan biosferdә dövr edәn kimyәvi elementlәrin vә qeyriüzvi birlәşmәlәri hәrәkәti
necә adlanır ?

•

geokimyәvi elementlәrin dövr etmәsi
birlәşmlәrin dövr etmәsi
biogen elementlәrin dövr etmәsi
mikroelementlәrin dövr etmәsi
kimyәvi elementlәrin dövr etmәsi

133 Neçәnci ildә әhalinin radiasiya tәhlükәsizliyi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu qәbul
edilmişdir?

•

2008ci ildә
1990ci ildә
1995ci ildә
1997ci ildә
2000ci ildә

134 Tәbii elektromaqnit şualanma mәnbәlәridir? 1.Elektrik vә maqnit sahәlәri, 2. dalğa örürücülәr. 3.günәş
vә qalaktikadan gәlәn radioşualanma. 4. müxtәlif qurğuların şuaları. 5.atmosferin elektrikliyi. 6. lampalı
generatorlar

•

2,3,4
1,2,4
1,3,5
4,5,6
3,4,5

135 Tәbii radiasiya mәnbәlәrinә aiddir?

•

bәzi kimyәvi elementlәr
günәş şüaları
mәdәn suları
suxurlar
rentgen şüaları, ASlәr
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136 Hazırda canlı orqanizmlәrin mövcud olduğu sahә necә adlanır ?

•

noosfer
biosfer
litosfer
atmosfer
neobisofer

137 Hansı faktor biogeosenoz vә ekosistemi bir birindәn fәrqlәndirir?

•

ardıcıl faktor
mәkan faktoru
zaman faktoru
trofik faktor
dövrü sistem faktoru

138 Canlı alәmin özünün vә izinin olduğu sahәyә nә deyilir ?

•

litosfer
atmosfer
biosfer
neosfer
noosfer

139 әn böyük vә davamlı ekosistem hansıdır?

•

coğrafi mühitdir
geosferdir
atmosferdir
hidrosferdir
biosferdir

140 Hansı biosferin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil ?

•

qapalı bir sistemdir
mәrkәzlәşdirilmiş sistemdir
açıq sistemdir
özünü tәnzimlәnmә xüsusiyyәtinә malikdir
müxtәlifliyә malikdir

141 Hansı hәrәkәtli orqanizmlәrә oturaq vә köçәri hәyat tәrzi sәciyyәvidir?

•

Balıqlara
heyvanlara
quşlara
bitkilәrә
Sürünәnlәrә

142 . Biogeosenozun әsas komponentlәri aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil?

•

dağlıq komponentlәr
heyvan komponenti (zoosenoz)
torpaq vә qrunt suları. Atmosfer
mikroorqanizmlәr (mikrobiosenoz)
bitki komponenti (fitosenoz)

143 Biogeosenozun cansız tәbiәtә aid olan komponentinә nә deyilir?
ekosistem deyilir

•
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•

ekotop deyilir
biosfer deyilir
biotop deyilir
biosenoz deyilir

144 Ayrıayrı tәbii populyasiyaların genafondları birbirindәn aşağıdakı әlamәtlәrә görә fәrqlәnirlәr. Hansı
cavab düzgün deyil?

•

irsi müxtәlifliklә
fәrdlәrin payının dinamiki tarazlığı ilә
müxtәlif genatipli fәrdlәrlә
әlamәtlәrә görә fәrqlәnmirlәr
genetik vәhdәtlә

145 Populyasiyanın homeostaz mexanizmi olan mәkan strukturunun saxlanmasının növün aşağıdakı
xususiyyetleri müәyyәn edir. Hansı cavab düzgün deyil?

•

әrazidәn istifadә, sosial münasibәtlәr
abitoik amillәrә münasibәt
qidalanma mexanizmlәri
çoxalma biologiyası
sürünün fәrdlәrinin sayının artırılması

146 Populyasiyanın genetik strukturu nә ilә müәyyәn olunur?

•

populyasiya daxili genetik fondla
populyasiya daxili sıxlığı
iyerarxiyalıq ilә
irsi münasibәtlәrlә
әtraf mühit ilә

147 Oturaq hәyat tәrzi keçirәn heyvanlarda hәr bir fәrdin yaşamaq vә törәmәk imkanı olur vә populyasiyanın
artımı üçün nә cür şәrait yaranır?

•

әlverişli
dözülmәz
kritik
stabil
әlverişsiz

148 Populyasiya daxilindә orqanizmlәrin sıxlığı çox olan hallarda növün genafondu hansı genafondla tәmsil
olunur?

•

liderlәrin genafondu ilә
populyasiyanın genafondu ilә
fәrdin genafondu ilә
müxtәlif populyasiyaların genafondu ilә
fәrdlәrin birlikdә genafondu

149 Populyasiya daxilindә әrazinin bütövlüyünün saxlanılmasında hansı münasibәtlәrin formalaşmasının
böyük rolu olmuşdur?

•

tabe olmamaq münasibәtlәrinin
tabe olma münasibәtlәrin
sәrbәst münasibәtlәrin
stabil münasibәtlәrin
iyerarxik münasibәtlәri

150 Canlı orqanizmlәrdә metabolizm prosesini idarә edәn fermentlәrә yardım göstәrәn element hansıdır?

•

21/99

22.12.2016

•

kofermentlәr
hormonlar
üzvi birlәşmәlәr
embrionlar
avtotroflar

151 Avtotrof kütlәlәr hansı prosesin kömәyi ilә inkişaf edir?

•

kübrәlәr vasitәsilә
tozlanma ilә
rütubәtlәmә ilә
fotosintez vasitәsilә
humusun çoxluğu ilә

152 Aralarında daima enerji mübadilәsi gәlәn vә birbirinә qarşılıqlı tәsir göstәrәn biosfer hissәlәri
hansılardır ?

•

edafotop vә biosenoz
konsument vә biokos
ekosistem vә mühit
biotop vә biosenoz
biotop vә zoosenoz

153 әhәng vә tәbaşir süxurlarının yaratdığı kalsiumkarbonat birlışmәlәrinin yaranma mәnbәyi nәdir ?

•

püskürmә materialları
mikroorqanizmlәrin skeletlәri
üzvi faydalı qazıntılar
maqmatik kütlәllәr
bitkilәrin çürüntülәri

154 Günәş aktivliyinin dәyişmәsi hansı hadisәlәrin yaranmasına sәbәb olur?

•

canlı maddәlәrin metobolizminin azalmasına
maddәlәrin qeyribәrabәr paylanmasına
ozon tәbәqәsinin sürәtlә naziklәşmәsinә
yağıntısız günlәrin sayının artmasına
populyasiyaların sayının kәskin artmasına

155 Canlı orqanizmlәrin cәmi olan canlı maddә fikrini kim söylәmişdir ?

•

S.P.Kraşennikov
V.V.Dokuçayev
N.A.Seversov
V.İ. Vernadski
K.F.Rulye

156 Oksigendәn sonra insan bәdәnindә әn çox mövcud olan element hansıdır?

•

karbon 19,37 %
azot 21,3 %
kalsium 1,38 %
hidrogen 9,31 %
dәmir 0,005 %

157 Müәyyәn abiotik amillәrlә sәciyyәlәnәn vә qeyriüzvi mühitdә inkişaf edәrәk eynicinsli xarakter daşıyan
mühit necә adlandırılır?
edafotop
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•

fitosenoz
biosenoz
ekosistem
biotop

158 Biosferdә fotosintez prosesinin hәyata keçirilmәsi ilә inkişaf vә tәkrar istehsalı tәmin edәn kütlәlәr
hansılardır ?

•

biokoslar
biotoplar
avtotroflar
heterotroflar
biosenozlar

159 Biotop vә biosenozun birbirinә qarşılıqlı tәsir göstәrmәsi hansı proseslә nәticәlәnir?

•

onlar arasında daima enerji mübadilәsi gedir
çoxhüceyrәli mikroskopik göbәlәklәr yaranır
ekosistemdәki bitki qruplarının sayı artır
kimyәvi maddәlәr toplanaraq, süxurlar әmәlә gәtirir
fotosintez prosesi güclәnir vә bәrabәr paylanır

160 Çoxsaylı dәniz mikroorqanizmlәrin skeletlәrindәn yaranmış әhәng vә tәbaşir süxurları hansı birlәşmәlәri
yaradır?

•

silisiumpermanqanat
ammoniumnitrat
kalsiumkarbonat
natriumxlorid
natriumflor

161 Biosferdә mövcud olan cöküntü süxurlarında göstәrilәn mәhsulların miqdarı necә adlandırılır?

•

biokosmik kütlә
heterotrof kütlә
abiotik yığıntılar
parabiosfer zona
biogeokimyәvi süxurlar

162 Biosferdә baş verәn geniş miqyaslı hәyәcan hallarının ( vulkan, zәlzәlә, dağәmәlәgәlmә) qarşısı hansı
mexanizmlәrin tәsiri ilә aradan qaldırılmışdır?

•

biotopik mexanizmlәr
getetrof mexanizmlәr
destrutor mexanizmlәr
avtotrof mexanizmlәr
homeostatik mexanizmlәr

163 Bir çox hadisәlәrin , o cümlәdәn populysiyaların sayının kәskin artmasının sәbәbi nәdir?

•

bioloji dövranın intensivliyi
günәş aktivliyinin dәyişmәsi
insanların әtraf mühitә mәnfi tәsiri
ozon tәbәqәsinin getdikcә nazilmәsi
maddәlәrin tәkrar olaraq paylanması

164 V.İ.Vernadskiyә görә biosferin mәrkәzi hissәsini nәlәr tәşkil edir ?
biogen maddәlәr
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•

atil maddәlәr
heyvanlar
yaşıl bitkilәr
insan( antroposentrizm)

165 V.İ.Vernadskinin fikrincә canlı orqanizmlәrin cәmi necә adlanır?

•

kosmik mәnşәli maddә
biokos maddә
biogen maddә
atil maddә
canlı maddә

166 Biosferdә canlı maddәlәrin fizikikimyәvi vәhdәti vә orada baş verәn proseslәr haqqında hansı alim
nәzәriyyә irәli sürmüşdür?

•

V.İ.Vernadski
V.V.Dokuçayev
N.A.Seversov
K.F.Rulye
S.P. Kraşennikov

167 Yer kürәsi sәthindә olan vә onun qabığını әmәlә gәtirәn bütün maddәlәrin yaranma mәnbәyi nәdir ?

•

sәpәlәnәn atomların yer sәthinә tәsiri
yeraltı tәzyiq vә temperaturun dәyişmәsi
kosmik şüaların birbaşa tәsiri
canlı orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti
hidrosferdәki canlıların tәbii olaraq artması

168 Biogeosenoz neçә komponentdәn ibarәtdir?

•

litosfer vә torpaqdan
biotop vә biosenozdan
ekosistem vә biotopdan
cansız vә canlılardan
hidrosfer vә atmosferdәn

169 Sosial әlaqәlәri zәif olan heyvanlar üçün populyasiyanın әrazi üzrә paylanmasının hansı tipi
sәciyyәvidir?

•

ani paylanma
müvәqqәti paylanma
sakit paylanma
stabil paylanma
tәsadüfi paylanma

170 Biosferin evolyusiyasına tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır ? 1. vulkan püskürmәlәri 2. geoloji
dәyişikliklәr 3. iqlim dәyişmәlәri 4. materiklәrin parçalanması 5. nәhәng orqanizmlәrin mәhvi 6. canlıların
növ tәrkibi

•

2, 4, 5
1, 3,5
2,3, 6
1, 2, 4
3,4,6

171 . Bir növә mәnsub olan müәyyәn әrazidә mәskunlaşan, sәciyyәvi genafond vә dayanıqlı funksional
әlaqәlәr sisteminә nә deyilir

•
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•

populyasiya deyilir
ekosistem deyilir
biotop deyilir
biogeosenoz deyilir
biosenoz deyilir

172 Biosferin açıq sistem olması hansı proseslәrin mümkünsüzlüyünü tәşkil edir?

•

canlı maddәlәrin metobolizmini
kosmik qüvvәlәrin tәsirini
populyasiyaların sayının artmasını
planetar hadisәlәrin aktivliyini
kәnardan enerjininin alınmasını

173 Biosferdә canlı orqanizmlәrin öyrәnilmәsi hansı elmi faktorlara әsaslanır?

•

müxtәlifcinsli tәbii hissәlәrin yayılmasına
heyvan vә mikroorqanizmlәrin mәhvinә
radioaktiv maddәlәrin parçalanmasına
bioloji qanunauyğunluqlara
elementlәrin tәbii mühitdәn çıxarılmasına

174 Biosferanı sәciyyәlәndirәn çoxsaylı amillәrdәn әn әsasları hansılardır? 1. hәr zaman, hәr yerdә maye
şәklindә su mövcuddur 2. yalnız atmosferdәki kimyәvi elementlәrlә qidalanır 3. litosferin әn dәrin qatlarında
belә biosenozlara rast gәlinin 4. günәş radiasiyası daimi olaraq biosferaya daxil olur 5. mövcud biokosmik
kütlәnin canlı maddә ilә heç bir әlaqәsi yoxdur 6. bir çox populyasiyalar günәş enerjisi olmadan da mövcud
ola bilәr.

•

1, 3
2, 5
4, 6
3, 5
1, 4

175 Biosferdә mövcud olan destrutor bitkilәr hansılardır?

•

okean dibindәki yosunlar
hәmişәyaşıl meşә ağacları
çoxhüseyrәli mikroskopik bitkilәr
bataqlıqdakı torf bitkilәri
kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri

176 Parabiosfer zona nәdir?

•

atmosferdә tәbәqәlәr arasında yaranan keçid sahәlәri
hәyat şәraiti uyğun olmayan yerlәrdә canlıların mövcudluğu
yalnız kimyәvi elementlәrin toplandığı sahәlәr
biokosmik kütlәnin canlı maddә ilә әlaqәsi olmayan mühit
günәş radiasiyasının daha çox düşdüyü әrazilәr

177 Biosferdә mövcud olan hansı mәhsullar biokosmik kütlә adlandırılır?

•

çöküntü süxurları
biogeokimyәvi süxurlar
biotik süxurlar
qeyriüzvi süxurlar
kimyәvi süxurlar

178 V.İ.Vernadskinin fikrincә insanın tәbiәtdәki әsas rolu nәdәn ibarәtdir ?
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•

tәbiәtdәki bütün canlılara mәnfi tәsir göstәrir
populyasiyaların artmasının tәnzimlәyir
maddәlәrin tәkrar olaraq paylanmasına nәzarәt edir
planetar hadisәlәrin aktivliyini artırır
biosferin mәrkәzi hissәsini tәşkil edir

179 Biosenozun növ struturunda әsas limitlәşdirici faktorlar hansılardır ?

•

ekosistemdә maddәlәrin bioloji dövranının pozulması
temperatur vә tiәzyiqin miqdarının çox olması
mezoekosistemlәrin antropogen tәsirlәrә mәruz qalması
temperatur, rütubәtlik vә qida maddәlәrinin çatışmazlığı
kimyәvi birlәşmәlәrin digәr elementlәrlә reaksiyaya girmәsi

180 Biosferin evolyusiyasına tәsir göstәrәn әsas amillәr hansılardır ? 1. vulkan püskürmәlәri 2. geoloji
dәyişikliklәr 3. iqlim dәyişmәlәri 4. materiklәrin parçalanması 5. nәhәng orqanizmlәrin mәhvi 6. canlıların
növ tәrkibi

•

2,3, 6
1, 3,5
2, 4, 5
3,4,6
1, 2, 4

181 Canlı maddәnin әn yüksәk konsentrasiyası daha çox coğrafi tәbәqәnin hansı hissәsindә müşahidә
olunur?

•

okeanların abissal düzәnliklәrindә
yer qabığının daha nazik olduğu hissәlәrindә
ozon qatının seyrәk olduğu hissәlәrdә
sәhra, tundra vә yüksәk dağlıq әrazidә
mühitlәrin ayrıldığı sәrhәdlәrdә

182 Biosferin digәn coğrafi tәbәqәlәrdәn fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәti hansıdır?

•

burada baş verәn parçalanma vә böyümә prosesindә enerjinin әhәmiyyәti yoxdur
digәr ekosistemlәrә nәzәrәn maksimal müxtәlifliyә malikdir
yerin daha dәrin qatlarını әhatә edir
böyük su dövranı yalnız onün tәsiri ilә baş verir
әn az populyasiyalar vә canlı növlәri burada müşahidә olunur

183 V.İ.Vernadskiyә görә biosfer mütәşәkkilliyi ilә xarakterik olan, özözünü tәnzimlәyәn sistem kimi necә
adlanır?

•

ekvipotensial
antroposentrizm
homeostaz
demutasiya
edifikatorlar

184 Sәnaye vә mәişәt ehtiyacları üçün istifadә edilәn oksigeninin miqdarı nә qәdәrdir ?

•

15 %
70 %
55 /%
23 %
40 %

185 V.İ.Vernadski biogeokimyәvi tsiklları hansı dövrana aid edirdi?

•
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•

ayrıayrı maddәlәrin dövranına
kiçik su dövranına
biosferin kiçik dövranına
üzvi maddәlәrin dәyişmәsi dövranına
böyük bioloji dövrana

186 Geoloji tarix boyu canlı orqanizmlәrin yaratdığı biogen maddәlәrin mәnşәyi necәdir?

•

çokmә vә metamorfik
mineral vә çökmә
qeyriüzvi vә maqmatik
üzvi vә üzvimineral
kimyәvi vә üzvi

187 Hәr bir biosenozun әhatә etdiyi coğrafi sahәnin inkişaf etdiyi qeyriüzvi mühit necә adlanır?

•

biokoz mühit
biokosmik mühit
biotop mühit
atil mühit
kosmik mühit

188 Ekosistemlәrin әn qalın vә әn nazik olduqları sahәlәr hansılardır ?

•

çay vadilәri vә tropik meşәlәr
vulkanik odalar vә bataqlıqlar
qütblәr vә nival buzlaqlar
ekvatorial meşәlәr vә çöllüklәr
okean mühiti vә sәhra torpaqları

189 Biosferdә baş verәn dövranların mövcud olması sistemin özünü tәnzimlәnmәsinә şәrait yaradarkәn,
hansı proses tәmin olunur?

•

ekosistemin dayanıqlığı
biosenozların parcalanması
konsumentlәrin inkişafı
geokimyәvi dövranlar
biotopların yayılması

190 Populyasiyalarda tәcridolunmalar nәyin yaranması ilә nәticәlәnir?

•

yeni nәslin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni fәrdin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni biotiklәrin әmәlә gәlmәsi ilә
yeni onurğalıların әmәlә gәlmәsi ilә
yeni növün әmәlә gәlmәsi ilә

191 Populyasiyalarda tәcrid olunmalar necә cür olur?

•

coğrafi vә süni
mәkan vә zaman
süni vә tәbii
coğrafi vә ekoloji
ekoloji vә tәbii

192 Ekoloji amillәrin orqanizmlәrә olan tәsirini nәzәrә alaraq V.Şelford hansı qanunu tәsir etmişdir?

•

limitlәşdirici qanun
tolerantliq qanunu
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minimun qanunu
mәhdudlaşdırıcı qanun
optimallıq qanunu

193

•

biomüxtәlifliyi
növ strukturunu
növ müxtәlifliyini
ekosistem vә ya biogeosenozu
bioton siniflәri

194 Konsument vә destruktorların birlәşmәsindәn yaranan orqanizmlәr necә adlandırılır ?

•

biokosmik
heterotrof
avtotrof
neterotrof
homestazm

195 Biosferdә fotosintez nәticәsindә әmәlә gәlәn oksigenin 23 %i hansı ehtiyaclar üçün istifadә olunur?

•

populyasiyaların artması üçün
sәnaye vә mәişәt ehtiyacları üçün
suda yaşayan orqanizmlәr üçün
insanların tәnәffüsü üçün
geokimyәvi proseslәr üçün

196 Ekosistemdә әsasәn hansı kimyәvi elementlәr dövr edir ? 1. oksigen 6. dәmir 2.helium 7.fosfor 3.arqon
8.kalium 4. azot 9.uran 5. karbon

•

1,3, 5, 7
3, 4,6, 9
2, 4, 6, 8
1,4, 5,7
4, 6, 8,9

197 Orqanizmlәr tәrәfindәn udulan kimyәvi elementlәrin onu tәrk edәrәk abiotik mühitә qayıtması prosesi
necә adlanır ?

•

konsentrasiya funksiyası
biogeokimyәvi tsikl
enerjinin paylanması
maddәlәr mübadilәsi
fotosintez tsikl

198 V.İ.Vernadskiyә görә ayrıayrı maddәlәrin dövranı necә adlanır ?

•

fizioloji deqradasiya
böyük bioloji dövran
biogeokimyәvi tsikllar
kimyәvi maddәlәrin paylanması
dünya okeanın tәnzimlәnmәsi

199 Yer kürәsindә, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyәti hansı proseslә әlaqәdardır?

•

kosmik tәsirlә
günәşin aktivliyi ilә
okean axınlarının tәsirilә
canlıların coxalması ilә
fizikikimyәvi hadisәlәrlә
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200 Çöküntü suxurları, aşınma qabığı, torpaq, tәbii sular vә s.planetin hansı maddәlәrinә uyğun gәlir?

•

energetik maddәlәrә
radioaktiv maddәlәrә
atil maddәlәrә
biokos maddәlәrә
destruktiv maddәlә

201 Geoloji tarix boyu canlı orqanizmlәr tәrәfindәn yaradılan üzvi vә üzvi mineral maddәlәr necә adlanır?

•

biogen maddәlәr
atil maddәlәr
birati maddәlәr
canlı maddәlәr
radioaktiv maddәlәr

202 V.İ. Vernadskinin keçmişdә canlı orqanizmlәrin mövcud olduqları sahәlәri dә biosferә әlavә edәrәk yeni
olaraq hansı elmi yaratmışdır ?

•

tәtbiqi ekologiya
analoji ekologiya
ekocoğrafiya
orqanizmlәrin morfologiyası
heyvan fiziologiyası

203 Populyasiyaların birbirindәn dәniz körfәzlәri dağ sistemlәri, vadilәr vasitәsilә ayrıl¬ma¬ları necә
tәcridolunma adlanır

•

fәrdi tәcridolunma
qrup tәcridolunma
biotik tәcridolunma
coğrafi tәcridolunma
sürü tәcridolunma

204 Populyasiyaların әn başlıca xassәlәrinin formalaşma vә sabit saxlama mexanizmlәri hansı proseslәr
nәticәsindә yaranmışdır?

•

homeostaz vә suksessiya nәticәsindә
genetik vә mikrotәkamül nәticәsindә
tәkamül vә genafond nәticәsindә
dinamika vә sıxlıq nәticәsindә
irsiyyәt vә genafond nәticәsindә

205 Populyasiyaların birbirindәn mövsüm dövrlәri, qidalanma әrazinin kasıblığından ayrılmaları necә
tәcridolunma adlanır?

•

fizioloji tәcridolunma
fәrdi tәcridolunma
ekoloji tәcridolunma
mövsümi tәcridolunma
bioloji tәcridolunma

206 Populyasiyanın daxili genetik fondu onun hansı strukturunu müәyyәn edir? (Çәki: 1) irsi münasibәtlәrini

•

irsi münasibәtlәrini
genetik strukturunu
iyerarxiya münasibәtlәrini
daxili sıxlığını
әtraf mühit münasibәtlәrin
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207 Dağın әtәyindә atmosfer tәzyiqi 690 mm c.s., zirvәsindә isә 280 mm c.s.yә bәrabәr olarsa dağın nisbi
hündürlüyünü müәyyәn edin

•

6900 m
4100 m
2900 m
4900 m
5100 m

208 Qanunauyğunluq gözlәnilmişdir:
İzogips – duzluluq
İzoqiyet – buxarlanma qabiliyyәti
İzobar – tәzyiq
İzoterm – dәrinlik
İzobat – yağıntı

209 Yağıntı nәdir?

•

Havada olan su buxarıdır
Buludlar arasında olan elektrik boşalmasıdır
Yer sәthinә yaxın sıx dumanın buxarlanmasıdır
Troposferdәn yer sәthinә bәrk vә maye halda düşәn sudur
Kosmosdan gәlәn sudur

210

•

211 Populyasiyalarda uzunmüddәtli tәcrid olunmalar böyüyәrәk nә cür tәcridolunmaların yaranmasına sәbәb
olur?

•

sürü tәcridolunmasına
qrup tәcridolunmasına
növ tәcridolunmasına
genetik tәcridolunmalar
dәstә tәcridolunmasına

212 әrazinin rütubәtlә tәbii tәminatı haqqında daha düzgün mәlumat verir?
İllik yağıntının miqdarı
Mümkün buxarlanma
Rütubәtlәnmә әmsalı
Atmosfer tәzyiqi
Havanın temperaturu

213 Mühit faktorların tәsiri altında populyasiyaların azalması, çoxalması vә sabitlәşmәsi kimi mәsәlәlәrini
populyasiya ekologiyasının hansı bölmәsi öyrәnir?
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•

populyasiyaların dayanıqlığı
populyasiyaların tәkamülü
populyasiyaların tәnzimlәnmәsi
populyasiyaların stabilliyi
populyasiyaların dinamikası

214 Populyasiya ekologiyanın hansı bölmәsinin mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi ilә mәşğul olur?

•

tәtbiqi ekologiya mәsәlәlәrini
sinekologiya mәsәlәlәri
autoekoloji mәsәlәlәrin
insan ekologiyası mәsәlәlәrini
mühәndis ekologiyası mәsәlәlәrini

215 Suya olan davamlılığına görә rütubәtsevәn vә qurusevәn mezofillәr necә adlanır?

•

sklerofitlәr vә mezofillәr
kserofitlәr vә sukkulentlәr
heterotroflar vә sklerofitlәr
hidrofillәr vә kserofillәr
fosforfitlәr vә avtoroflar

216 Canlılarla qeyriüzvi mühit arasında kimyәvi elementlәrin dövranı necә adlanır?

•

qazların dövranı
biogeokimyәvi dövran
böyük bioloji dövran
böyük su dövranı
ayrıayrı madddәlәrin dövranı

217 Biosferin özünü tәnzimlәmә sistemi necә adlanır?

•

mutyualizm
parabiosfera
biogeosfera
evrioksibiont
homeostazm

218 Hәr bir populyasiya aşağıdakı faktorlarda xarakterizә olunur. Hansı cavab düzgün deyil?

•

fәrdlәrin cins tәrkibinә
әrazidә yayılmasına, artımına
fәrdlәrin sayına, genetik dәyişikәnliyinә
әtraf mühitin temperaturuna
fәrdlәrin sayına

219 Biokimyәvi dövranların әsas 3 qrupu hansılardır? 1.Suyun dövranı 2.Ölmüş hüceyrәlәrin dövranı
3.Çökmә süxurların yeraltı dövranı 4.әsasәn qazaoxşar elementlәrin dövranı 5.Biosenoz vә biotopların
dövranı 6. әsasәn çökuntü elementlәrin dövranı 7.Destruktor mikroorqanizmlәrin dövranı 8.Qutb әrazilәrdәki
çöxhüceyrәli canlıların dövranı

•

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

220 Aşağıdakılardan hansı V.İ. Vernadskinin tәlimidir ?
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•

«tәbiәtdәn istifadәnin enerji effektivliyi»
« Enerji axınlarının biristiqamәtliliyi»
«Canlı maddәlәrin fizikikimyәvi vәhdәti»
« İnsanın biosferdә fәaliyyәti «
« canlı orqanizmlәrin geoloji rolu»

221 Troposferdә mövcud olan ozon hansı proseslәr nәticәsindә әmәlә gәlir ?

•

atmosferdә elektrik vә şimşәk çaxması nәticәsindә
havada olan karbon qazı vә azot oksidlәrinin miqdarından
AESlәrin işlәmә prosesindә yaranan şüalanmadan
kükürd 2oksidin kәskin artması nәticәsindә
vulkan püskürmәlәri nәticәsindә havaya qalxan qazlardan

222 Heterotrof orqanizmlәr hansılardır?

•

yalnız su mühitindә yaşayan canlılardır
bakteriya vә göbәlәklәrdәn ibarәt olan destruktorlar
konsument vә destruktorların birlәşmәsidir
böyük әrazilәri әhatә edәn biosenozlardır
tәkrar istehsalı tәmin edәn avtotroflar

223 Biogeokimyәvi dövran dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

fizikikimyәvi proseslәrdә oksigen vә hidrogenin dövranı
canlılarla qeyriüzvi mühit arasında kimyәvi elementlәrin dövranı
әsasәn şazaoxşar fazada olan ele5mentlәrin dövranı
әsasәn çöküntü vәziyyәtindә olan elementlәrin dövranı
oksanlarda suyun böyük vә kiçik dövranı

224 Hәr bir ekosistemdә gedәn maddәlәr dövranı hansı sistemlәrin qarşılıqlı fizioloji әlaqәlәrinin
nәticәsidir?

•

avtotrof vә heteretrof sistemlәrin
abiotik vә atil sistemlәrin
edifikator vә dominapnt elementlәrin
biosenoz vә briobiy elementlәrin
destruktor vә biofil sistemlәrin

225 Mәhv olaraq abiotik mühitә gedәn vә bir müddәtdәn sonra yenidәn canlı orqanizmә düşәn elementlәr
necә adlandırılır?

•

hidrik element
demutatik element
biratil element
törәmә element
biofil element

226 Homeostazm nәdir?

•

biosferin özümü tәnzimlәmә sistemidir
atmosferin sürәtlә yayılmasıdır
hidrosferin yenidәn bәrpa olunmasıdır
biosferin açıq sistem olmasıdır
litosferin geokimyәvi xüsusiyyәtlәridir

227 Biokos (birati) maddәlәr necә yaranır?

•

canlı vә cansız maddәlәrin sintezindәn
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kosmik mәnşәli maddәlәrin tәsiri ilә
qeyriüzvi mәnşәli dağ süxurlarının parcalanmasından
3000mdәn yüksәkdә qazların ionlaşmasından
göy cisimlәrinin partlayışından

228 V.İ. Vernadskiyә görә Yerin canlı orqanizmlәri biosferin әn güclü qüvvәsi olub onun funksiyasını nә ilә
tәmin edir ?

•

münbit torpaqla
müxtәlif qazlarla
kosmik mәnşәli süxurlarla
maddә vә enerji ilә
kimyәvi minerallarla

229 Populyasiyaların әrazi üzrә yayılmasında hәr bir fәrdin bütün qonşulardan bәrabәr mәsafәdә
yerlәşmәsini hansı tip xarakterizә edir?

•

stabil yayılma
müntәzәm yayılma
dәyişkәn yayılma
ani yayılma
sakit yayılma

230 Populyasiyalar әrazidә neçә tipdә yayılırlar?

•

qәflәtәn, biranlıq, tәsadüfi
müntәzәm, tәsadüfi, qrup halında
tәsadüfi, qәflәtәn, ani
qrup halında, daimi, arabir
arabir, ani, qәflәtәn

231 Biogeosenoz konsepsiyasının müasir nәzәriyyәsinin yaradılmasında populyasiyalar ekologiyasının hansı
bölmәsinin böyük kömәyi olmuşdur?

•

populyasiyaların dinamikası
populyasiyaların dәyişmәsi
populyasiyaların sabitliyi
populyasiyaların tәkamülü
populyasiyaların tәnzimlәnmәsi

232 Biosenozların növ strukturunda әsas limitlәyici faktorlar hansılardır?

•

iqlim xysusiyyәtlәrinin normadan artıq olması
kәmiyyәt, keyfiyyәt vә onların nisbәti
temperatur, rütubәt vә qida çatışmazlığı
növ zәnginliyi vә növlәrin dәqiq sayı
mәkandan asılı olaraq yerlәşmә xüsusiyyәtlәri

233 Hansı mühit biogeosenetik sistemin zәruri tәrkib hissәsi, onun mövcudluğunun zәruri şәrtidir?

•

canlı tәbiәt
cansız tәbiәt
qeyri – üzvi mühit
üzvi vә kimyәvi mühit
antropogen mühit

234 Populyasiyada fәrdlәrin sayının artması vә sıxlığın yüksәlmәsi nә vaxt baş verir?
doğum azaldıqda
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•

doğum az olduqda
doğum olmadıqda
doğum çox olduqda
doğum zәif olduqda

235 Zaman vahidi әrzindә populyasiyada doğulanların sayı nәdәn asılıdır?

•

fәrdlәrin ölçüsündәn
mühit şәraitindәn
fәrdlәrin sayından
sürünün miqdarından
әrazinin böyüklüyündәn

236 İlk dәfә limitlәşdirici amillәrin әhәmiyyәtini hansı alim qanun şәklindә tәsis etmişdir?

•

V.V.Dokuçayev
K.Mitçerlix
İ.İ.Lepexin
V.İ.Vernadski
Y.Libix

237 Ekosistemin әn nazik sahәlәri hansılardır ?

•

tropik meşәlәr
çay vadilәri
okean mühiti
okean mühiti
sәhra torpaqları

238 Oksigen, azot, karbon vә fosforun әn çox dövr etdiyi mühit hansıdır ?

•

ekosistem
termosfera
biogeosenoz
okean yatağı
üst mantiya

239 Canlı vә cansız maddәlәrin sintezindәn yaranan hissәlәr necә adlanır ?

•

radioaktiv maddәlәr
abiotik maddәlәr
destruktiv maddәlәr
biratil maddәlәr
energetik maddәlәr

240 Analoji ekologiya elminin yaradıcısı kim olmuşdur ?

•

V.V.Dokuçayev
H.Ә. Әliyev
İ.P.Gerasimov
V.İ.Vernadski
L.Dollon

241 Ekosistemdә qidalanmasına görә heyvanlar necә adlandırılır ?

•

avtotroflar
neterotroflar
biratillәr
konsumentlәr
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destruktorlar

242 Biosferdә tsikl vә dövranlarla bütövlükdә canlı orqanizmlәr neçә mühüm funksiya ilә tәmin olunur?

•

5
2
3
7
6

243 Canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimini ilk dәfә Kim yaratmışdır ?

•

K.F.Rylye
A.Humbolat
V.V.Dokuçayev
İ.P.Gerasimov
V.İ.Vernadski

244 Canlı maddәlәrә aid olanları seç 1. kiçik ionlar 4. minerallar 2. bitkilәr 5.birati maddәlәr 3. heyvanlar 6.
mikroorqanizmlәr

•

1,3, 5
2, 3, 6
1, 2, 4
3, 4, 5
2,4, 6

245 V.İ.Vernadskiyә görә, biosferin maddәsi müxtәlif olub geoloji cәhәtdәn neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

7
3
5
6
4

246 әgәr dağın әtәyindә okean sәviyyәsindә atmosfer tәzyiqi 760 mm c.s. bәrabәrdirsә, 4660 m yüksәklikdә
tәzyiq nә qәdәr olar?

•

460 mm c.s.
700 mm c.s.
498 mm c.s.
202 mm c.s.
294 mm c.s.

247 Atmosferdә Mobil xüsusiyyәtә malik olan karbon qazının miqdarını tәnzimlәyәn mәnbә hansıdır?

•

qurudakı vulkanlar
dünya okeanı
bataqlıqlar
arktik buzlaqlar
tropik meşәlәr

248 Atmosferi vә hidrosferi Yer qalığı ilә әlaqәlәndirәn element hansıdır?

•

azot
kalsium
oksigen
karbon
hidrogen
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249 Antropogen parnik effektindә müәyyәn rol oynayan karbon birlәşmәsi hansıdır?

•

dәm qazı
karbon 2oksid
metan qazı
karbon 4oksid
hidrokarbonat

250 әtraf mühitin qorunmasının әsasını hansı qanun tәşkil edir?

•

tәbiәtin vә cәmiyyәtin birbirinә bağlılıq vә asılılıq
ekosistemdә maddәlәrin bioloji dövranı qanunu
kimyәvi elementlәrin Biosferdә dövretmә qanunu
tәbii elementlәrin birbiri ilә ziddiyyәti qanunu
okeanlarda böyük vә kiçik su dövranları qanunu

251 Biofil elementlәrin dövr etmә tsiklları hansı maddәlәr dövranını әhatә edir?
böyük bioloji dövranı
böyük su dövranını
biogeokimyәvi dövranı
maddәlәrin dövretme sürәti
trofik zәncir әlaqәsini

252 V.İ.Verndaskinin hansı qanunu Daxili dinamiki tarazlıq qanunu ilә sıx әlaqәdardır?

•

atomların biogen miqrasiyası qanunu
ümumi biosfer qanunu]
sabitlik qanunu
geoloji kәmiyyәtlәr qanunu
tәbii sistemlәrin inkişaf qanunu

253 Günәş enerjisinin yaratdığı mürәkkәb kimyәvi reaksiyalar hansı proseslәrin әsasını qoyur?

•

biosenozların qruplaşmasının
ekosistemdәki yerdәyişmәlәrin sürәtlәnmәsinin
bioloji vә geoloji proseslәrin
bitkilәrin fotosintez proseslәrinin
canlı maddәlәrin yenidәn bәrpasının

254 . Qeyrisabit, avtomatik tәnzimlәmә proseslәri populyasiya sistemlәrinә hәyatın dәyişkәn şәraitlәrindә
nә verir?

•

әlavә stabillik
әlavә dayanıqlıq
әlavә dözümlük
әlavә sabitlik
әlavә enerji

255 Populyasiyada doğum çox olduqda әrazi vә yem üstündә fәrdlәr arasında nә güclәnir vә ölüm halları
artır?

•

hәdәqorxu güclәnir
homeostaz güclәrin
münasibәtlәr güclәnir
rәqabәt güclәnir
әlaqәlәr güclәnir

256 Hәrәkәtli orqanizm olan heyvanlara әsasәn neçә cür hәyat tәrzi sәciyyәvidir? (Çәki: 1) oturaq vә daimi
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•

oturaq vә daimi
daimi vә müvәqqәti
sabit vә hәrәkәtli
oturaq vә köçәri
stabil vә dәyişkәn

257 Orqanizm, populyasiya vә ekosistemdә dәyişikliklәrin qarşısını alan vә tarazlığı saxlayan bioloji sistem
tәrzi necә adlanır?

•

suksesiya sistemi
homeostaz sistem
anaerob mühit
trofik zәncir
servomexanizm

258 Karbon qazı hansı növ bitkilәrin ilkin inkişafında mühüm rol oynayır ?

•

fitofaqların
birhüceyrәli göbәlәklәrin
avtotrof bitkilәrin
hidromorf bitkilәrin
evrion bitkilәrin

259 Suyun biosfer vә atmosfer arasında bir dәfә dövr edib qayıtması neçә ilә baş verir ?

•

250 ilә
500 ilә
2 milyon ilә
70 min ilә
350 min ilә

260 Biogeokimyәvi dövran hansı elementlәrin dövr etmә tsikllarının nәticәsindә yaranır ?

•

ekoton elementlәrin
kosmik elementlәrin
biofil elementlәrin
edofogen elementlәrin
fitofaq elementlәrin

261 Biosferdә baş verәn bioloji vә geoloji proseslәrin әsasını qoyan tәbii element hansıdır ?

•

günәş enerjisi
yerin cazibә qüvvәsi
hava axınları
qabarma vә çәkilmә
rütubәtlәnmә әmsalı

262 Tәbiәtin vә cәmiyyәtin birbirinә bağlılıq vә asılılıq qanunun mahiyyәti nәdir ?

•

kimyәvi elemenlәrin yayılması vә parçalanması
dünya okeanındakı su dövranları
tәbii elementlәrin birbiri ilә ziddiyyәti
populyasiyaların mәhv olma tәhlükәsi
әtraf mühitin qorunmasının әsası

263 Ümumiyyәtlә becәrilәn sahәlәr ümumi torpaq fondunun neçә faizini tәşkil edir ?
8 %ni
5 %ni
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•

9,5 %ni
11,2 %ni
6,7 %ni

264 Dünyada mәhsuldar sahәlәrin ümumi sahәsi tәxminәn nә qәdәrdir?

•

6000 mln.ha
8500 mln.ha
7300 mln.ha
4200 mln.ha
5700 mln.ha

265 Dünya әhalisinin sürәtlә artması vә düzgün olmayan tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә hәr il nә qәdәr
mәhsuldar torpaqlar itirilir ?

•

4 mln.ha
23 mln.ha
67 mln.ha
3, 5 mln.ha
5,5 mln.ha

266 Akademik V.V.Polınova görә hansı kimyәvi elementlәr fәal miqrasiya olunma xassәsinә malikdir ?

•

miss, molibden, civә
silisium, dәmir, alüminium
sirkonium, civә , stronsium
kükürd, brom, yod
molibden, gümüş, sink

267 Atmosferdә Mobil xüsusiyyәtә malik olan karbon qazının miqdarını tәnzimlәyәn mәnbә hansıdır?

•

bataqlıqlar
qurudakı vulkanlar
tropik meşәlәr
dünya okeanı
arktik buzlaqlar

268 Antropogen parnik effektindә müәyyәn rol oynayan karbon birlәşmәsi hansıdır?

•

karbon 2oksid
dәm qazı
karbon 4oksid
hidrokarbonat
metan qazı

269 Atmosferi vә hidrosferi Yer qalığı ilә әlaqәlәndirәn element hansıdır?

•

hidrogen
karbon
kalsium
oksigen
azot

270 Biofil elementlәrin dövr etmә tsiklları hansı maddәlәr dövranını әhatә edir?

•

maddәlәrin dövretme sürәti
böyük bioloji dövranı
trofik zәncir әlaqәsini
biogeokimyәvi dövranı
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böyük su dövranını

271 V.İ.Verndaskinin hansı qanunu Daxili dinamiki tarazlıq qanunu ilә sıx әlaqәdardır?

•

sabitlik qanunu
geoloji kәmiyyәtlәr qanunu
atomların biogen miqrasiyası qanunu
tәbii sistemlәrin inkişaf qanunu
ümumi biosfer qanunu

272 Günәş enerjisinin yaratdığı mürәkkәb kimyәvi reaksiyalar hansı proseslәrin әsasını qoyur?

•

bioloji vә geoloji proseslәrin
ekosistemdәki yerdәyişmәlәrin sürәtlәnmәsinin
biosenozların qruplaşmasının
canlı maddәlәrin yenidәn bәrpasının
bitkilәrin fotosintez proseslәrinin

273 әtraf mühitin qorunmasının әsasını hansı qanun tәşkil edir?

•

tәbiәtin vә cәmiyyәtin birbirinә bağlılıq vә asılılıq qanunu
okeanlarda böyük vә kiçik su dövranları qanunu
tәbii elementlәrin birbiri ilә ziddiyyәti qanunu
kimyәvi elementlәrin Biosferdә dövretmә qanunu
ekosistemdә maddәlәrin bioloji dövranı qanunu

274 V.İ.Vernadskinin Sabitlik qanunu vә Tәbii sistemin onu әhatә edәn mühitin hasabına inkişaf qanununa
müvafiq qәlәn tәlimi hansıdır?

•

biosenozlar sürәtlә inkişaf etmәlidir
hәr bir canlı olduğu kimi yenidәn yaranır
bioloji dövran zamanı hәr şey tәkrarlanmalıdır
canlılar ekoloji problemlәri aradan qaldırmalıdır
hәr şey harasa yox olmalıdır

275 Biosferdә canlı orqanizmlәrdә әtraf mühitin maddәlәr mübadilәsi hansı proseslә әlaqәdardır?

•

abissal çökәkliklәrdә canlıların artması ilә
yerin daxilindәki temperaturun dәyişmәsi ilә
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi ilә
populyasiyaların mәhv olması ilә
bioloji proseslәrin sürәtlәnmәsi ilә

276 әtraf mühitlә dinamiki tarazlığı saxlamaq üçün orqanizmin özünü tәnzimlәmә qabiliyyәtinә nә deyilir?

•

tabe olma deyilir
uyğunlaşma deyilir
hemeostaz deyilir
tabesizlik deyilir
sәrbәstlik deyilir

277 V.İ.Vernadskinin canlı maddәlәrdә fizikikimyәvi proseslәrin vәhdәti fikri hansı qanununa aiddir?

•

әtraf mühitin asılılıq qanunu
analoji ekologiya qanunu
ekosistemlәrdә hәyat qanunu
ümumi biosfer qanunu
elementlәrin yerdәyişmәsi qanunu
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278 V.İ.Vernadskinin Sabitlik qanunu , onun başqa hansı qanunu әsasında yaradılmışdır ?

•

tәkamülün dönmәzliyi qanunu
tolerantlıq qanunu
ümumi biosfer qanunun
daxili dinamiki tarazlıq qanunu
geoloji kәmiyyәtlәr qanunu

279 Metan qazının әn çox iştirak etdiyi proses hansıdır ?

•

antropogen parnik effektindә
sәnaye müәsisәlәrindә
neft vә qazın emalında
kübrәlәrin istehsal edilmәsindә
ozon tәbәqәsinin deşilmәsindә

280 Yer atmosferinin әsas qazları, biogen mәnşәli azot vә oksigen, o çümlәdәn bütün yeraltı qazlar hansı
funksiyanı yaradır?

•

konsentrosiya funksiyası
qaz funksiyası
biokimyәvi funksiya
biogeokimyәvi funksiya
reduksiya funksiyası

281 Dünyada әn çox açıq üsulla çıxarılan dağmәdәn sәnayesi mәhsulları hansı ölkә әrazisindәdir ?

•

Azәrbaycan, Türkiyә,Brazilya
Çin, Yaponiya, Avstraliya
ABŞ, İngiltәrә, Polşa
Rusiya, ABŞ, İndoneziya
Hindistan, Almaniya, Danimarka

282 Karbon vә azotun torpaqla toplanması hansı amillәrin fәaliyyәti ilә bağlıdır ?

•

insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti
dağ süxurları vә mineralları
bitki vә heyvan qalıqları
iqlim elementlәri
maqmatik süxurlar

283 V.İ.Vernadskinin Sabitlik qanunu vә Tәbii sistemin onu әhatә edәn mühitin hasabına inkişaf qanununa
müvafiq qәlәn tәlimi hansıdır?

•

biosenozlar sürәtlә inkişaf etmәlidir
canlılar ekoloji problemlәri aradan qaldırmalıdır
hәr şey harasa yox olmalıdır
hәr bir canlı olduğu kimi yenidәn yaranır
bioloji dövran zamanı hәr şey tәkrarlanmalıdır

284 V.İ.Vernadskinin canlı maddәlәrdә fizikikimyәvi proseslәrin vәhdәti fikri hansı qanununa aiddir?

•

әtraf mühitin asılılıq qanunu
analoji ekologiya qanunu
ekosistemlәrdә hәyat qanunu
ümumi biosfer qanunu
elementlәrin yerdәyişmәsi qanunu

285 Biosferdә canlı orqanizmlәrdә әtraf mühitin maddәlәr mübadilәsi hansı proseslә әlaqәdardır?
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•

abissal çökәkliklәrdә canlıların artması ilә
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi ilә
populyasiyaların mәhv olması ilә
bioloji proseslәrin sürәtlәnmәsi ilә
yerin daxilindәki temperaturun dәyişmәsi ilә

286 Biogeosenozda növlәrin әn әsas qarşılıqlı әlaqәlәr hansılardır?

•

qida, mәkan, mühityaratma
mәkan, enerji, rәqabәt
mәskәn yeri, sığınacaq, mәkan
qida, enerji, istilik
sığınacaq, qida rәqabәt

287 . Biogeosistemlәrin bütövlüyü hansı prosesdәn әmәlә gәlmiş vә әlaqәlәr sistemi ilә saxlanılır?

•

sabit prosesdәn
tәkamül prosesindәn
tarazlı prosesdәn
dayanıqlı prosesdәn
inkişaf prosesindәn

288 Ölçüsünә görә biogeosenozlar neçә növә ayrılır?

•

ekotop, biosenoz, biosfer
biogeoton, biogeosenoz, mezobiogeosenoz
atmosfer, litosfer, biosfer
biosfer, ekosfer, ekotop
mikrobiogeosenozlar, mezobiogeosenozlar, makrobiogeosenozlar

289 Bioloji vә geoloji dövriyyәlәr birbiri ilә bağlanıb hansı prosesi әmәlә gәtirirlәr?

•

fotosintez prosesini
maddәlәr mübadilәsini
karbonun dövranını
su dövriyyәsini
vahid dövriyyәni

290 Aşağıdakılardan hansının biosfer vә atmosfer arasında bir dәfә dövr edib qayıtması 2.000.000 il
müddәtindә baş verir?

•

oksigen
karbon
su
azot
natrium

291 Quruda olan avtotrof bitkilәrdә ilkin proseslәr hansı qazın sayәsindә baş verir ?

•

oksigen
karbon
azot
hidrogen
helium

292 Dünyanın quru hissәsinin nә qәdәr sahәsi tropik torpaqlar altındadır ?
1/3
1/2
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•

4/5
1/5
3/4

293 Oksigen elementi Atmosferi vә hidrosferi hansı tәbәqә ilә әlaqәlәndirir ?

•

mantiya
biosfer
okean yatağı
yer qabığı
ekzosfer

294 Dünya okeanın atmosferdә tәnzimlәdiyi mühüm xüsusiyyәtә malik olan qaz hansıdır ?

•

azot
hidrogen
kükürd
helium
karbon

295 Konsentrasiya funksiyası zamanı orqanizmlәrin bәdәnindә daha çox toplanan kimyәvi element hansıdır?

•

karbon
silisium
kalsium
fosfor
helium

296 Quruda olan avtotrof bitkilәrdә ilkin proseslәr hansı qazın sayәsindә baş verir ?

•

helium
hidrogen
karbon
oksigen
azot

297 Aşağıdakılardan hansının biosfer vә atmosfer arasında bir dәfә dövr edib qayıtması 2.000.000 il
müddәtindә baş verir?

•

natrium
karbon
su
oksigen
azot

298 Bioloji vә geoloji dövriyyәlәr birbiri ilә bağlanıb hansı prosesi әmәlә gәtirirlәr?

•

karbonun dövranını
maddәlәr mübadilәsini
fotosintez prosesini
vihid dövriyyәni
su dövriyyәsini

299 Biosferin evolyusiyasında atmosferin karbon qazı ilә zәnginlәşmәsinә sәbәb nә olmuşdur?

•

hәlә ozon qatının formalaşmaması
dağәmәlәgәlmә dövründә vulkan fәaliyyәti
mikroorqanizmlәrin mәhv olaraq toplanması
canlı orqanizmlәrin sürәtlә artması
42/99

22.12.2016

ultrabәnovşәyi şüaların yerә tәsiri

300 Yaşı 3,5 milyard il olan süxurlarda tapılmış canlılar hansılardır?

•

biotoplar
heterotroflar
aerobiylәr
eobiontlar
avtotroflar

301 Birhüceyrәlilәrin yaranması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

Kreptozoy arxcy
Mezazoy
Kaynazoy
Proterozoy
Paleozoy

302 Dünyanın әn böyük torf yataqları yerlәşәn üç ölkәsi hansıdır ?

•

Qazaxstan, Norveç, Kuba
CAR, Fransa, İspaniјa
Almaniјa, BB, Çin
Rusiya, ABŞ, ÇXR
CAR, Fransa, İspaniјa

303 Biosferdә mövcud olan әn qәdim karbonat çöküntülәri hansı dövrә Aid edilir ?

•

orta mezazoya
arxey dövrünә
orta paleozaya
aşağı proterozoya
aşağı kaynazoya

304 Hansı elementin suda hәll olması Daş kömür dövründә әhәng daşının böyük yataqlarını yaratdı?

•

kalsiumun
karbonun
hidrogenin
oksigenin
azotun

305 Atmosferdә ozon qatının miqdarının artmasına sәbәb hansı proses olmuşdur ?
buzlaşma
dağәmәlәgәlmә
fotosintez
vulkanizm
oksidlәşmә

306 Oksigensiz atmosferdә yaşayaraq üzvi maddәlәrlә qidalanmış ilk canlılar hansılardır?

•

edifikatlar
saprofitlәr
redusentlәr
eobiontlar
avtotroflar

307 Ekologiya elminin nәticәlәri әsasәn hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir?
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•

meterologiya vә iqlimşünaslıqda, yeyinti sәnayesindә
tәbiәti mühafizәdә, k\tәsәrrüfatında vә
aerokosmik tәdqiqatlarda, arxeoloji qazıntılarda
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә, tibb sahәsindә
mühәndis işlәrindә,inşaat layihәlәrinin hazırlanmasında

308 Avtotrof orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindә hansı qaz әmәlә gәlmişdir?

•

metan
oksigen
hidrogen
karbon
azot

309 Canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimini hansı alim yaratmışdır ?

•

V.İ.Vernadski
C.Xarper
D.Lamark
A.Humboldt
V.V.Dokuçayev

310 Biosferdә tәkamül faktorları konkret olaraq necә adlanır ?

•

yerin cazibә qüvvәsi, süxurların toplanması
rütubәtin çoxluğu, torpağın nәmlәnmәsi
orqanizmlәrin ölәrәk çürümәsi
irsiyyәt, dәyişkәnlik, tәbii seçim
tәzyiqin paylanması, canlıların artımı

311 Trofik zәncir vasitәsilә hansı proses yerinә yetirilir ?

•

geoloji proseslәrin aktivlәşmәsi
maddә vә enerjinin ötürülmәsi
ekosistemlәrin sahәlәrinin genişlәnmәsi
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi
maddәlәr mübadilәsinin lәngimәsi

312 Canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimini hansı alim yaratmışdır ?

•

C.Xarper
A.Humboldt
V.İ.Vernadski
V.V.Dokuçayev
D.Lamark

313 Biosferdә tәkamül faktorları konkret olaraq necә adlanır ?

•

yerin cazibә qüvvәsi, süxurların toplanması
rütubәtin çoxluğu, torpağın nәmlәnmәsi
orqanizmlәrin ölәrәk çürümәsi
irsiyyәt, dәyişkәnlik, tәbii seçim
tәzyiqin paylanması, canlıların artımı

314 Kapitalist ölkәlәrinin payına düşәn ümumi neftin necә faizi tәkcә küveytin payına düşür ?
35 %i
50 %im
10 %i

•
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•

25 %i
17 %i

315 Karbonun suda hәll olması. Daş kömür dövründә hansı elementin böyük yataqların yaratdı ?

•

kvars qumu
yanar şist
daş kömür
tәbaşir
әhәng daşı

316 Fotosintez prosesi atmosferdә hansı tәbәqәnin qalınlaşmasına şәrait yaradır ?

•

mezosferanın
ozon qatının
strotopauzanın
troposferin
noosferanın

317 Oksigenin atmosferdә әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan su buxarından başqa әsas element hansı olmuşdur ?

•

ultrabәnövşәyi şüalar
azot birlәşmәlәri
avtotrof orqanizmlәr
karbonun parçalanması
vulkan püskürmәlәri

318 Avtotrofların tapıldığı süxurların yaşı tәxminәn nә qәdәrdir ?

•

2 milyon il
4 milyard il
5,5 milyon il
3,5 milyard il
500 min il

319 Atmosferdә yaşayaraq üzvi maddәlәrlә qidalanmış eobiontlar hansı qaz olmadan inkişaf etmişlәr ?

•

oksigen
hidrogen
kükürd
karbon
metan

320 Oksigeni sürәtlә mәnimsәyәn yosunların çoxluq tәşkil etdiyi sututarlarda nә kimi ekoloji pozulma baş
verir ?

•

su bakteriyalarının miqdarı artır vә suyun sәviyyәsi aşağı düşür
fosforlu birlәşmәlәrin mütәhәrrikliyi azalır
oksigen azalır vә balıqlar mәhv olur
suyun dövranı zәiflәyir vә buxarlanma azalır
sututarlarda torfun qalınlığı artır vә bataqlıq yaranır

321 Biosferdә baş verәn maddәlәr mübadilәsinin әsas mәnbәyi nәdir?

•

temperatu vә tәzyiq
kondensassiya prosesi
biogeokimyәvi dövran
günәş radiasiyası
geoloji dövran
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322 Biosferin evolyusiyasında atmosferin karbon qazı ilә zәnginlәşmәsinә sәbәb nә olmuşdur?

•

canlı orqanizmlәrin sürәtlә artması
ultrabәnovşәyi şüaların yerә tәsiri
dağәmәlәgәlmә dövründә vulkan fәaliyyәti
mikroorqanizmlәrin mәhv olaraq toplanması
hәlә ozon qatının formalaşmaması

323 Avtotrof orqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti nәticәsindә hansı qaz әmәlә gәlmişdir?

•

metan
oksigen
hidrogen
karbon
azot

324 Trofik zәncir vasitәsilә hansı proses yerinә yetirilir ?

•

geoloji proseslәrin aktivlәşmәsi
maddә vә enerjinin ötürülmәsi
ekosistemlәrin sahәlәrinin genişlәnmәsi
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi
maddәlәr mübadilәsinin lәngimәsi

325 Oksigensiz atmosferdә yaşayaraq üzvi maddәlәrlә qidalanmış ilk canlılar hansılardır?

•

edifikatlar
saprofitlәr
redusentlәr
eobiontlar
avtotroflar

326 Yaşı 3,5 milyard il olan süxurlarda tapılmış canlılar hansılardır?

•

biotoplar
heterotroflar
aerobiylәr
eobiontlar
avtotroflar

327 Geoloji proseslәrin yaranması, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyyәti nә ilә
әlaqәlәndirilir?

•

mürәkkәb kimyәvi reaksiyalarla
kosmik sistemlәrin tәsirilә
dağәmәlәgәlmә prosesilә
kataklizm prosesilә
günәş aktivliyi ilә

328 Torpağın әsas tәrkib hissәsi hansı maddәlәrdәn ibarәtdir ?

•

kimyәvi maddәlәr
biogen maccәlәr
atil maddәlәr
biokoz maddәlәr
üzvi maddәlәr

329 Birhüceyrәlilәrin yaranması hansı dövrә tәsadüf edir?

•
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•

Kreptozoy arxcy
Mezazoy
Kaynazoy
Proterozoy
Paleozoy

330 Dünyanın әn böyük torf yataqları yerlәşәn üç ölkәsi hansıdır ?

•

Qazaxstan, Norveç, Kuba
CAR, Fransa, İspaniјa
Almaniјa, BB, Çin
Rusiya, ABŞ, ÇXR
Brazilјa, Danimarka, ABŞ

331 Hansı elementin suda hәll olması Daş kömür dövründә әhәng daşının böyük yataqlarını yaratdı?

•

kalsiumun
karbonun
hidrogenin
oksigenin
azotun

332 Atmosferdә ozon qatının miqdarının artmasına sәbәb hansı proses olmuşdur ?

•

buzlaşma
dağәmәlәgәlmә
fotosintez
vulkanizm
oksidlәşmә

333 Biosferdә mövcud olan әn qәdim karbonat çöküntülәri hansı dövrә Aid edilir ?

•

orta mezazoya
arxey dövrünә
orta paleozaya
aşağı proterozoya
aşağı kaynazoya

334 Ekologiya elminin nәticәlәri әsasәn hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir?

•

meterologiya vә iqlimşünaslıqda, yeyinti sәnayesindә
tәbiәti mühafizәdә, k\tәsәrrüfatında vә sәnayedә
aerokosmik tәdqiqatlarda, arxeoloji qazıntılarda
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә, tibb sahәsindә
mühәndis işlәrindә,inşaat layihәlәrinin hazırlanmasında

335 Kapitalist ölkәlәrinin payına düşәn neftin 25 %i hansı ölkәnin payına düşür ?

•

Әlcәzair
Nigeriya
Küveyt
İordaniya
Venesuela

336 Dövrlәr әrzindә canlı orqanizmlәrin ölәrәk okean dibinә çökmәsi, zaman keçdikcә hansı elementlәrә
çevrilmәsinә sәbәb olmuşdur?
kvars qumları vә qranitә
maqmatik süxurlara
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•

vulkanik çöküntülәrә
әhәng daşı vә karbonatlara
daş kömür, neft,neftli qaz

337 Bir sıra ekosistemlәrdә maddә vә enerjinin ötürülmәsi әsasәn hansı vasitә ilә yerinә yetirilir?

•

konsentrasiya funksiyası ilә
trofik zәncir vasitәsilә
biofil elementlәrlә
biokoz maddәlәrlә
dövretmә sürәti ilә

338 Geoloji proseslәrin yaranması, o cümlәdәn biosferdә baş verәn hadisәlәrin әksәriyyyәti nә ilә
әlaqәlәndirilir?

•

mürәkkәb kimyәvi reaksiyalarla
kataklizm prosesilә
dağәmәlәgәlmә prosesilә
kosmik sistemlәrin tәsirilә
günәş aktivliyi ilә

339 Günәş enerjisinin tәsirinin dayanması hansı proses zamanı baş verir ?

•

maddәlәr mübadilәsinin lәngimәsi zamanı
Geoloji proseslәr aktivlәşmәsi zamanı
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi zamanı
populyasiyaların sürәtlә artması zamanı
ekosistemlәrin sahәlәrinin genişlәnmәsi zamanı

340 Canlıların fәaliyyәtinin Yer qabığının dәyişmәsindә әsas amil olduğunu sübut edәn V.İ. Vernadski hansı
tәlimi yaratmışdır ?

•

sansız faktorların tәsiri tәlimi
Günәş enerjisinin bәrabәr paylanması tәlimi
tәbii faktorların
canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimi
kimyәvi vә fizikikimyәvi hadisәlәr tәlimi

341 Biosferdә irsiyyәt, dәyişkәnlik, tәbii seçim vә digәr faktorlar konkret olaraq necә adlanır ?

•

insan faktorları
mübarizә faktorları
fizioloji faktorlar
tәkamül faktorları
morfoloji faktorlar

342 Kapitalist ölkәlәrinin payına düşәn neftin 25 %i hansı ölkәnin payına düşür ?

•

Küveyt
İordaniya
Әlcәzair
Nigeriya
Venesuela

343 İlk ekologiya tәliminin müәllifi kim olmuşdur?

•

Y.Odum
L.Lamark
A.Humbolt
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T.Maltus
V.V.Dokuçayev

344 Dövrlәr әrzindә canlı orqanizmlәrin ölәrәk okean dibinә çökmәsi, zaman keçdikcә hansı elementlәrә
çevrilmәsinә sәbәb olmuşdur?

•

daş kömür, neft,neftli qaz
maqmatik süxurlara
vulkanik çöküntülәrә
әhәng daşı vә karbonatlara
kvars qumları vә qranitә

345 Torpağın әsas tәrkib hissәsi hansı maddәlәrdәn ibarәtdir ?

•

üzvi maddәlәr
biokoz maddәlәr
atil maddәlәr
biogen maccәlәr
kimyәvi maddәlәr

346 Attil maddәlәr hansı tәbәqәnin әsas tәrkib hissәsidir ?

•

okeanın
atmosferin
ozon qatının
nüvәnin
torpağın

347 Daş kömür, neft vә neftli qazın okean dibinә çökmәsinә sәbәb nәdir ?

•

çay sularının gәtirdiyi daşların yığılması
kimyәvi tәrkibli süxurların çökmәsi
vulkanik mәnşәli maqmaların çökmәsi
yosunların sıxlığının artması
canlı orqanizmlәrin ölәrәk yığılması

348 Torpağa qurğuşun tullantıları hansı vasitәlәrlә atılır

•

yeyinti sәnayesi
әlvan metallurgiya
neft sәnayesi
avtomobillәr
qara metallurgiya

349 Bir sıra ekosistemlәrdә maddә vә enerjinin ötürülmәsi әsasәn hansı vasitә ilә yerinә yetirilir?

•

biokoz maddәlәrlә
biofil elementlәrlә
konsentrasiya funksiyası ilә
trofik zәncir vasitәsilә
dövretmә sürәti ilә

350 Tәbiәtin tәkamülü prosesindә әmәlә gәlmiş sistem necә adlanır ?

•

tәbii ekosistem
antropogen ekosistem
daxili ekosistem
bioloji ekosistem
xarici ekosistem
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351 Biosferdә irsiyyәt, dәyişkәnlik, tәbii seçim vә digәr faktorlar konkret olaraq necә adlanır ?

•

morfoloji faktorlar
tәkamül faktorları
mübarizә faktorları
fizioloji faktorlar
insan faktorları

352 İlk ekologiya tәliminin müәllifi kim olmuşdur?

•

T.Maltus
A.Humbolt
Y.Odum
L.Lamark
V.V.Dokuçayev

353 Ekologiyanın hansı sahәsi onu әhatә edәn әtraf mühitin saxlanılması, qorunması vә keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üsullarını öyrәnmәkdәn ibarәtdir?

•

tibbi ekologiya
orqanizmlәrin morfologiyası
insan ekologiyası
tәtbiqi ekologiya
analoji ekologiya

354 Biosferdә ilk canlılar tәxminәn nә vaxt әmәlә gәlmişdir?

•

2,8 milyard il әvvәl
4 milyard il әvvәl
5 milyard il әvvәl
3 milyard il әvvәl
4,7 milyard il әvvәl

355 Tәbiәtin tәkamülü prosesindә әmәlә gәlmiş sistem necә adlanır ?

•

tәbii ekosistem
antropogen ekosistem
daxili ekosistem
bioloji ekosistem
xarici ekosistem

356 Ekologiyanın hansı sahәsi onu әhatә edәn әtraf mühitin saxlanılması, qorunması vә keyfiyyәtcә
yaxşılaşdırılması üsullarını öyrәnmәkdәn ibarәtdir?

•

insan ekologiyası
tәtbiqi ekologiya
orqanizmlәrin morfologiyası
tibbi ekologiya
analoji ekologiya

357 Biosferdә ilk canlılar tәxminәn nә vaxt әmәlә gәlmişdir?

•

5 milyard il әvvәl
3 milyard il әvvәl
4 milyard il әvvәl
2,8 milyard il әvvәl
4,7 milyard il әvvәl

358 Biosferdә baş verәn maddәlәr mübadilәsinin әsas mәnbәyi nәdir?
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•

temperatu vә tәzyiq
günәş radiasiyası
biogeokimyәvi dövran
kondensassiya prosesi
geoloji dövran

359 Hansı sәbәbdәn şimal yarımkürәsindә atmosferin daha güclü çirklәnmәsi baş verir?

•

rentgen şüalanmasından sonra
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
iri miqyaslı müharibәlәr baş verdikdә
karbon oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman

360 Nә zaman atmosferdә yaranan müxtәlif çirklәndirici maddәlәrdәn ibarәt tüstü qatları günәş işığının 90
%nin yer sәthinә çatmasını azaldacaq?

•

ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman
nüvә partlayışından sonra
rentgen şüalanmasından zamanı
karbon oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman

361 Avtotrof orqanizmlәrdәn sonra atmosferdә oksigenin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan element hansıdır?

•

maqmanın sәthә çıxması
su buxarının parçalanması
karbonlu birlәşmәlәr
kömürün oksidlәşmәsi
ammonyakdan oksigenin ayrılması

362 Atmosfer cәbhәsi …………………………………dır.

•

İşıqlanma qurşaqlarını ayıran xәtt
İsti vә soyuq cәrәyanların toqquşduğu sahә
Yağıntı vә buxarlanma arasındakı fәrq
Müxtәlif xassәli hava kütlәlәrini ayıran xәtt
Atmosferin qonşu tәbәqәlәri arasındakı keçid zolağı

363 Canlıların növ tәrkibi, geoloji vә iqlim dәyişmәlәri hansı tәbәqәnin evolyusiyasına tәsir göstәrmişdir ?

•

litosfer
hidrosfer
atmosfer
biosfer
zoosfer

364 Fosfor vә azotun mütәhәrrik birlәşmәlәri su hövzәlәrinә daxil olduqda hansı canlıların güclü inkişafı baş
verir ?

•

alçaq boylu kollar
hidromorf bitkilәr
sarmaşıq vә liyanalar
yosun vә mikroorqanizmlәr
mamır vә şibyәlәr

365 Günәş enerjisinin tәsirinin dayanması hansı proses zamanı baş verir ?
maddәlәr mübadilәsinin lәngimәsi zamanı
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•

Geoloji proseslәr aktivlәşmәsi zamanı
kimyәvi elementlәrin yerdәyişmәsi zamanı
populyasiyaların sürәtlә artması zamanı
ekosistemlәrin sahәlәrinin genişlәnmәsi zamanı

366 Canlıların fәaliyyәtinin Yer qabığının dәyişmәsindә әsas amil olduğunu sübut edәn V.İ. Vernadski hansı
tәlimi yaratmışdır ?

•

kimyәvi vә fizikikimyәvi hadisәlәr tәlimi
tәbii faktorların
Günәş enerjisinin bәrabәr paylanması tәlimi
canlı orqanizmlәrin geoloji rolu tәlimi
sansız faktorların tәsiri tәlimi

367 Avtotrof orqanizmlәrdәn sonra atmosferdә oksigenin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olan element hansıdır?

•

karbonlu birlәşmәlәr
su buxarının parçalanması
ammonyakdan oksigenin ayrılması
maqmanın sәthә çıxması
kömürün oksidlәşmәsi

368 Rütubәt çox olan rayonlarda torpaqlarda tәbii su rejiminin pozulması nәticәsindә yaranan proses necә
adlanır?

•

susuzlaşma adlanır
duzlaşma adlanır
şoranlaşma adlanır
bataqlıqlaşma adlanır
turşulaşma adlanır

369 Hәr bir ekosistemdә gedәn maddәlәr dövranı hansı sistemlәrin qarşılıqlı fizioloji әlaqәlәrinin nәticәsidir
?

•

avtrotrof vә heterotrof sistemlәrin
kimyәvi elementlәrin
biratil sistemlәrin
konsument vә redusentlәrin
maqmatik süxurların

370 Günәş enerjisi ilә Yerin dәrinlik enerjisinin qarşılıqlı tәsirilә baş verәn proses hansıdır ?

•

biofil elementlәrin yerdәyişmәsi
maddәlәrin böyük dövranı
böyük su dövranı
avtotrof sistemlәrin dövranı
maqmatik süxurların çevrilmәsi

371 İl әrzindә sintez olunan üzvi maddәlәrin kütlәsinә әsaslanaraq, әn çox oksigen mәhsulunun miqdarı
hansı tәbәqәnin payına düşür?

•

nәhәng buzlaqlaq sahәlәrinin
dünya okeanındakı orqanizmlәrin
litosferdәki mineral maddәlәrin
atmosferdәki mikroorqanizmlәrin
quruda yerlәşәn bitki örtüyünün

372 Üzvi qalıqların vә qeyriüzvi maddәlәrin oksidlәşmәsinin reaksiyası vә digәr kimyәvi dәyişikliklәr hansı
elementin dövranı zamanı baş verir?
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•

maqnezium
hidrogen
azot
karbon
oksigen

373 Biosferin hәyatı üçün әsas sayılan vә hәyatın yaradıcısı hesab olunan dövran necә adlanır

•

maddәlәrin sintezi dövranı
böyük bioloji dövran
biogeokimyәvi dövran
böyük su dövranı
kiçik su dövranı

374 Elmi dildә torpaq necә adlanır?

•

biotop adlanır
biokos adlanır
biogeosenoz adlanır
biosenoz adlanır
biosfer adlanır

375 Mineral vә üzvi hissәciklә hansı suxurların tәrkib hissәsini tәşkil edir?

•

düz suxurların
bos suxurların
Daş suxurların
torpaqәmәlәgәtirәn ana suxurların
әhәng suxurların

376 Atmosferdә müxtәlif sәbәblәr nәticәsindә miqdarı az olan azotu hansı mәnbәlәr konpensasiya edir ?

•

vulkanlar
mikroorqanizmlәr
meşә landşaftları
sәnaye müәsisәlәri
sudakı canlılar

377 Miqdarı daha çox olan üzvi azot hansı orqanizmlәr tәrәfindәn hazırlanır ?

•

yosunlar
bitkilәr
bakteriyalar
insanlar
heyvanlar

378 Atmosferdә vә sәnayedә baş verәn müxtәlif hadisәlәr, azot fiksasiya edici bakteriyalar vә yosunların
fәaliyyәti nәticәsindә hansı proses baş verir?

•

azot hidrogen vә ya oksigenlә birlәşir
bitkilәr tәrәfindә mәnimsәnilmir
azotun miqdarı daha da çoxalır
iqlimdә quraqlıqlaşma baş verir
azot dövr edәrәk dünya okeanına qayıdır

379 Atmosferdә olduqca çox olan azot, yalnız hansı elementlәrlә birlәşdikdәn sonra bitkilәr tәrәfindәn yaxşı
mәnimsәnilir?
kükürd vә hidrogenlә
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•

kalsium vә karbonla
hidrogen vә oksigenlә
karbon vә dәmirlә
oksigen vә fosforla

380 Sәrbәst oksegen atmosferdәn başqa, hansı әrazidә dә mövcuddur?

•

kosmosda
üst mantiyada
su anbarlarında
Tәbii sularda
yer qalığında

381 V.İ.Vernadski hansı prosesi biogeokimyәvi tsikl adlandırmışdır ?

•

qida maddәlәrinin canlılardan cansızlara ötürülmәsini
kimyәvi elementlәrin sürәtlә parçalanmasını
ayrıayrı maddәlәrin dövranını
okeanlar arasında su vә canlı mübadilәsini
orqanizmlәr tәrәfindә kimyәvi elementlәrin parçalanmasını

382 Biosferdә baş verәn fotosintez prosesinә tәxminәn nә qәdәr enerji sәrf olunur?

•

5 %ә qәdәr
10%ә qәdәr
53 %
90 %dәn çox
75 %

383 Torpağın sәhralaşması necә formada özünün göstәrir?

•

intensivlәşmә vә sabitlәşmә formalarında
genişlәnmә vә dayazlaşma formalarında
dezertifikasiya vә dәrinlәşmә formalarında
yayılma vә dәrinlәşmә formalarında
daralma vә susuzlaşma formalarında

384 Torpağın vә bitki örtüyünün deqradasiyası, onların bioloji vә iqtisadi mәhsuldarlığının azalması,
tamamilә itirilmәsinә hansı hadisә sәbәb olur.

•

bataqlılaşma hadisәsi
duzlaşma hadisәsi
şoranlaşma hadisәsi
sәhralaşma hadisәsi
eroziya hadisәsi

385 Torpaq uzun müddәt sәpin altında qaldıqda onun hansı ehtiyatı 60% azalır?

•

duzluluq ehtiyatı
su ehtiyatı
mineral ehtiyatı
humus ehtiyatı
hava ehtiyatı

386 Torpağın üzvi vә qeyri – üzvi maddәlәrlә zәngin olan qatı necә adlanır?

•

humus qatı
susuz qatı
şoran qatı
54/99

22.12.2016

münbit qatı
turşulu qatı

387 Hansı sistemlәrin torpaqları yüksәk dәrәcәdә deqradasiyaya mәruz qalır?

•

biosistemlәrin
biotopların
biosenozların
ekosistemlәrin
aqrosistemlәrin

388 Torpaqda nitritlәrin miqdarının çoxalması oksigenin azalmasına sәbәb olduğundan atmosferә hansı
qazların atılmasına çoxalır?

•

hisli qazların
azotlu qazların
tüstü qazlarının
“istixana” qazlarının
fosforlu qazların

389 Torpağı mühafizә etmәk mәqsәdilә növbәli әkinә keçmәk, kimyәvi maddәlәrdәn istifadә etmәmәk,
müәyyәn seçilmiş sahәlәrdә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әkilmәsi kimi tәdbirlәrә nә deyilir

•

aqrotexniki tәdbir
şumlama tәdbirlәri
b) mexaniki tәdbirlәr
termiki tәdbirlәr
suvarma tәdbirlәr

390 Torpağı çirklәndirәn pestisidlәr içәrisindә insan vә әtraf mühit üçün әn tәhlükәlisi hansı birlәşmәlәrdir?

•

radioaktiv tullantılar
üzvi xlorbirlәşmәlәri
polimerlәr
üzvi maddәlәr
gübrәlәr

391 Torpağa verilәn hansı gübrәlәr orada nitrat sulfat vә xloridlәrә çevrilәrәk bitkilәrin mәhsuldarlığına vә
inkişafına mәnfi tәsir göstәrir?

•

xlor vә kalsium gübrәlәri
kalium vә azot gübrәlәri
azot vә superfosfat gübrәlәri
azot vә kalsium gübrәlәri
ikiqat superfosfat vә azot gübrәlәri

392 Torpağı mühafizә etmәk üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir? Hansı cavab düzgün deyil

•

şoranlaşmanın qarşısının alınması
torpağa antropogen tәsirlәri artırmaq
torpağın çirklәnmәdәn qorunması
duzlaşmaya vә bataqlılaşmaya qarşı mühafizә
flora vә faunanı mәhv olmaqdan qorunması

393 Torpağın pestisidlәr vә başqa zәhәrli maddәlәrlә çirklәnmәsinin qarşısını almaqla bitkilәrin mühafizәsi
hansı ekoloji metodlarla aparılır?

•

bioloji, iki qat duzsuzlaşdırma
bioloji, aqrotexniki
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bioloji, duzsuzlaşdırma
fiziki, susuzlaşdırma
kimyәvi, bataqlaşdırma

394 İlkin atmosferdә avtotrof orqanizmlәrin yaratdıqları element hansı olmuşdur ?

•

oksigen
hidrogen
azot
karbon
kükürd

395 Karbon qazının әn çox mövcud olduğu yer hansıdır ?

•

litosfer
tropik meşәlәr
atmosfer
okeanlar
arktik buzlaqlar

396 Ekosistemlәrdә abiotik amillәr vә canlı orqanizmlәrin sonsuz qarşılıqlı tәsirlәri nәticәsindә biotop vә
biosenozlar arasında baş verәn proses necә adlanır?

•

biokimyәvi tsikl
dövretmә sürәti
maddәlәr dövranı
biokimyәvi funksiya
trofik zәncir

397 Hansı әrazilәr istisna olmaqla yer ekosistemlәrindә kiçik dövran olmur?

•

arxipelaqlar
tayqa meşәlәri
arktik buzlaqlar
tropik meşәlәr
subtropik sәhralar

398 Biogeokimyәvi maddәlәr dövranını hansı proses tәmin edir?

•

qida maddәlәrinin ötürülmәsi yalnız bitkidәn bitkiyә tәmin olunur
ekosistemlәrdә biosenozların sayı azalaraq daha az yer tutur
cansız maddәlәr dövr edәrәk vә parçalanaraq fәaliyyәt göstәrir
canlı maddә dәyişәrәk, yaranaraq vә ölәrәk hәyatı saxlayır
bütün enerjinin 90 %i fotosintez prosesinә sәrf olunur

399 Maddalәr mübadilәsinin simvolu hansı formaya uyğun gәlir ?
spiral
trapesiya
piramida
dairә
ellers

400 Litosferi әn çox çirklәndirәn mәnbә vә sәnaye sahәsi hansıdır?

•

yüngül sәnayesi
energetika sәnayesi
metallurgiya sәnayesi
kömür sәnayesi
56/99

22.12.2016

yeyinti sәnayesi

401 Karbohidrogenlәrdәn yanacaq kimi istifadә olunması atmosferdә hansı qazın miqdarını süni şәkildә
artırır ?

•

qurğuşun
metan qazı
kükürd
hidrogen
karbon

402 Okeanlarda әn çox mövcud olan qaz hansıdır ?

•

karbon
fosfor
hidrogen
azot
arqon

403 Biosferdә bas verәn hansı proses üçün tәxminәn 5%ә qәdәr enerji sәrf olunur ?

•

elementlәrin çevrilmәsi
buxarlanma
vulkanizm
fotosintez
maddәlәr mübadilәsi

404 Yalnız biosfer daxilindә tamamlanan dövran hansıdır ?

•

ayrıayrı maddәlәrin dövranı
biogeokimyәvi dövran
böyük bioloji dövran
radioaktiv elementlәrin dövranı
böyük su dövranı

405 Spiral forması hansı prosesin simvoludur ?

•

geoloji dövranın
böyük su dövranının
biologeokimyәvi dövranın
fotosintez prosesinin
maddәlәr mübadilәsinin

406 Biosferdә bas verәn hansı proses üçün tәxminәn 5%ә qәdәr enerji sәrf olunur ?

•

elementlәrin çevrilmәsi
buxarlanma
vulkanizm
fotosintez
maddәlәr mübadilәsi

407 Yalnız biosfer daxilindә tamamlanan dövran hansıdır ?

•

biogeokimyәvi dövran
radiaktiv elementlәrin dövranı
ayrıayrı maddәlәrin dövranı
böyük su dövranı
böyük bioloji dövran
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408 Atmosferdә oksigenin konsentrasiyasının 1 % olduğu vaxtlarda yaranan әsas tәbәqәni göstәr:

•

stratosfer
ekzosfer
noosfer
troposfer
ozonosfer

409 İlkin atmosferdә avtotrof orqanizmlәrin yaratdıqları element hansı olmuşdur ?

•

oksigen
hidrogen
azot
karbon
kükürd

410 Atmosferdә süni şәkildә karbon qazının miqdarının artmasının sәbәbi nәdir?

•

oksan sularının neftlә çirklәndirilmәsi
vulkanizm prosesinin fәallaşması
karbohidrogenlәrdәn yanacaq kimi istifadә olunması
meşә yanğınlarının sayının artması
günәşdәki partlayışların tәkrarlanması

411 Karbon qazının әn çox mövcud olduğu yer hansıdır ?

•

litosfer
tropik meşәlәr
atmosfer
okeanlar
arktik buzlaqlar

412 Atmosferdә müxtәlif sәbәblәr nәticәsindә miqdarı az olan azotu hansı mәnbәlәr konpensasiya edir ?

•

vulkanlar
mikroorqanizmlәr
meşә landşaftları
sәnaye müәsisәlәri
sudakı canlılar

413 Üzvi qalıqların vә qeyriüzvi maddәlәrin oksidlәşmәsinin reaksiyası vә digәr kimyәvi dәyişikliklәr hansı
elementin dövranı zamanı baş verir?

•

maqnezium
hidrogen
azot
karbon
oksigen

414 Hansı әrazilәr istisna olmaqla yer ekosistemlәrindә kiçik dövran olmur?

•

arxipelaqlar
tropik meşәlәr
arktik buzlaqlar
tayqa meşәlәri
subtropik sәhralar

415 Biosferdә baş verәn fotosintez prosesinә tәxminәn nә qәdәr enerji sәrf olunur?

•
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•

5 %ә qәdәr
10%ә qәdәr
53 %
90 %dәn çox
75 %

416 Biosferin hәyatı üçün әsas sayılan vә hәyatın yaradıcısı hesab olunan dövran necә adlanır?

•

maddәlәrin sintezi dövranı
böyük bioloji dövran
biogeokimyәvi dövran
böyük su dövranı
kiçik su dövranı

417 Spiral forması hansı prosesin simvoludur ?

•

fotosintez prosesinin
maddәlәr mübadilәsinin
böyük su dövranının
biologeokimyәvi dövranın
geoloji dövranın

418 Maddalәr mübadilәsinin simvolu hansı formaya uyğun gәlir ?

•

spiral
trapesiya
piramida
dairә
elleps

419 Ekosistemlәrdә abiotik amillәr vә canlı orqanizmlәrin sonsuz qarşılıqlı tәsirlәri nәticәsindә biotop vә
biosenozlar arasında baş verәn proses necә adlanır?

•

biokimyәvi tsikl
dövretmә sürәti
maddәlәr dövranı
biokimyәvi funksiya
trofik zәncir

420 Torpağın tәrkibindә böyük qatılıqda olan hansı maddәlәr torpaqdakı canlı orqanizmlәrә öldürücü tәsir
göstәrir?

•

pestisidlәr vә göbәlәklәr
duzlar vә qәlәvilәr
kimyәvi birlәşmәlәr vә toksikatlar
gübrәlәr vә fosfatlar
turşular vә azotlar

421 İonlaşdırıcı şüalar buraxan elementlәrin izotoplarına nә deyilir? (Çәki: 1)

•

Radioaktiv tullantılar deyilir
Radioaktiv izotoplar deyilir
İonlaşmış kristallar deyilir
Radioaktiv nuklidlәr deyilir
İonlaşmış duzlar deyilir

422 Karbonun tәbiәtdә mövcud dan әsas iki mineral formasın göstәr 1. әhәng karbonatları 4. karbon ikioksid
2.kalsiumhidrokarbonat 5. metan qazı 3.hidrokarbonatlar 6. karbon dördoksid
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•

2, 3
1, 4
3, 6
2, 4
5, 6

423 Atmosferdә oksigenin konsentrasiyasının 1 % olduğu vaxtlarda yaranan әsas tәbәqәni göstәr:

•

stratosfer
ekzosfer
noosfer
troposfer
ozonosfer

424 Atmosferdәn vә çoxsaylı sәthi çöküntü minerallarının tәrkibindәki oksigenin mәnşәyini müәyyәn et:

•

radiaktiv mәnşәli
kosmos mәnşәli
biogen mәnşәli
vulkan mәnşәli
atil mәnşәli

425 Biogeokimyәvi dövranı Böyük bioloji dövrandan fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt hansıdır ?

•

günәş enerjisi olmadan mümkün deyil
hidrosfer olmadan kiçik dövran baş vermir
bu prosesdә yalnız canlılar iştirak edir
dövretmә sürәti daha çoxdur
yalnız biosfer daxilindә tamamlanır

426 Fotosintez prosesindә qeyriüzvi maddәdәn canlı maddәnin yaranması vә parçalanaraq yenidәn qeyri
üzvi birlәşmәlәrә çevrilmәsi hansı prosesә aiddir?

•

böyük bioloji dövran
biogeokimyәvi dövran
kosmik şüalanma
fiziki aşınma
dağәmәlәgәlmә prosesi

427 Aqrotexniki; meşә meliorativ vә hidrotexniki tәdbirlәri hәyata keçirilmәklә torpağı hansı prosesdәn
mühafizә etmәk olar?

•

bataqlılaşmadan
susuzluqdan
duzluluqdan
şoranlaşmadan
eroziyadan

428 Qrunt sularının sәviyyәsini aşağı salmaq üçün drenajlardan, kanallardan, axar suların qarşısını almaq
üçün tikililәrdәn istifadә etmәklә torpaqda gedәn hansı proseslәrin qarşısını almaq mümkündür?

•

duzlaşmanın
turşulaşmanın
bataqlıqlaşmanın
şoranlaşmanın
susuzlaşmanın

429 Maqmatik süxurlar hansı fiziki tәsirlәr nәticәsindә çökmә süxurlara çevrilir ?
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•

yeraltı suların hәrәkәti
kristallaşma vә әrimә
metamorfizin vә daşlaşma
aşınma, yerdәyişmә, çökmә
radioaktiv parçalanma

430 Biosfer tәrәfindәn qәbul olunan azotun 80%i dövri sistemә hansı vasitәlәrlә daxil olur ?

•

yalnız oksanlardan
günәş partlayışlarından
troposfer vә mantiyadan
Sudan vә qurudan
kosmosdan

431 Torpağın keyfiyyәti hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur?

•

mәsamәliyi ilә
şoranlığı ilә
münbitliyi ilә
turşuluğu ilә
pHi ilә

432 Sual: Torpaqda baş verәn eroziya hadisәsi onun hansı xassәlәrinin pislәşmәsinә sәbәb olur

•

fiziki vә kimyәvi xassәlәrini
mexaniki vә istilik xassәlәrini
termiki vә kimyәvi xassәlәrini
maqnit vә elektrik xassәlәrini
d) kapillyarlıq vә duzluluq xassәlәrini

433 Hansı proses nәticәsindә torpaqda azot, fosfor, kaliumun mәnimsәnilmәsi vә mikroelementlәrin
azalması baş verir?

•

dağıdıcı eroziya nәticәsindә
su eroziyası nәticәsindә
külәk eroziyası nәticәsindә
şoran eroziya nәticәsindә
sәthi eroziya nәticәsindә

434 Torpaqda üzvi maddәlәrin minerallaşması әsasәn hansı şәraitdә gedir?[Yeni sual]

•

aerob vә anareob şәraitdә
yüksәk temperaturda
arid vә humid şәraitdә
donuşluq şәraitindә
rütubәtli şәraitdә

435 Biosfer tәrәfindәn qәbul olunan vә dövri sistemә Sudan vә qurudan daxil olan azotun miqdarı nә
qәdәrdir ?

•

80 %
50 %
35 %
20 %
12 %

436 Atmosferdә vә çoxsaylı sәthi biogen mәnşәli çöküntü minerallarının tәrkibi hansı elementdәn ibarәtdir?
maqnezium
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•

kalsium
qurğuşun
karbon
oksigen

437 Bakteriyalar tәrәfindәn hazırlanan vә miqdarı daha çox olan element hansıdır ?

•

metan qazı
natrium xlor
üzvi azot
dәm qazı
karbon 4oksid

438 Aşınma, yerdәyişmә proseslәrinin tәsiri ilә çökmә süxurlara çevrilәn süxurlar hansılardır ?

•

qranit
sialit
metamorfik
maqmatik
karbonat

439 Maddәlәrin böyük dövranı hansıәlәr zamanı baş verir ?

•

yerin cazibә qüvvәsi vә su dövranı
hava axınları vә yüksәk temperaturun
çay şәbәkәsinin sıxlığı vә yüksәk tәzyiqin
antropogen tәsirlәrn vә sәnayenin inkişafı
günәş enerjisi ilә yerin dәrinlik enerjisinin

440 Aşınma, yerdәyişmә proseslәrinin tәsiri ilә çökmә süxurlara çevrilәn süxurlar hansılardır ?

•

metamorfik
maqmatik
karbonat
sialit
qranit

441 Maddәlәrin böyük dövranı hansıәlәr zamanı baş verir ?

•

çay şәbәkәsinin sıxlığı vә yüksәk tәzyiqin
yerin cazibә qüvvәsi vә su dövranı
[yeni cavab]günәş enerjisi ilә yerin dәrinlik enerjisinin
antropogen tәsirlәrn vә sәnayenin inkişafı
hava axınları vә yüksәk temperaturun

442 Biosfer tәrәfindәn qәbul olunan azotun 80%i dövri sistemә hansı vasitәlәrlә daxil olur ?

•

yalnız okeanlardan
kosmosdan
Sudan vә qurudan
troposfer vә mantiyadan
günәş partlayışlarından

443 Atmosferdә süni şәkildә karbon qazının miqdarının artmasının sәbәbi nәdir?

•

karbohidrogenlәrdәn yanacaq kimi istifadә olunması
meşә yanğınlarının sayının artması
oksan sularının neftlә çirklәndirilmәsi
günәşdәki partlayışların tәkrarlanması
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vulkanizm prosesinin fәallaşması

444 Atmosferdә olduqca çox olan azot, yalnız hansı elementlәrlә birlәşdikdәn sonra bitkilәr tәrәfindәn yaxşı
mәnimsәnilir?

•

kükürd vә hidrogenlә
karbon vә dәmirlә
hidrogen vә oksigenlә
kalsium vә karbonla
oksigen vә fosforla

445 Sәrbәst oksegen atmosferdәn başqa, hansı әrazidә dә mövcuddur?

•

kosmosda
Tәbii sularda
su anbarlarında
üst mantiyada
yer qalığında

446 V.İ.Vernadski hansı prosesi biogeokimyәvi tsikl adlandırmışdır ?

•

ayrıayrı maddәlәrin dövranını
okeanlar arasında su vә canlı mübadilәsini
qida maddәlәrinin canlılardan cansızlara ötürülmәsini
orqanizmlәr tәrәfindә kimyәvi elementlәrin parçalanmasını
kimyәvi elementlәrin sürәtlә parçalanmasını

447 Biogeokimyәvi maddәlәr dövranını hansı proses tәmin edir?

•

cansız maddәlәr dövr edәrәk vә parçalanaraq fәaliyyәt göstәrir
canlı maddә dәyişәrәk, yaranaraq vә ölәrәk hәyatı saxlayır
qida maddәlәrinin ötürülmәsi yalnız bitkidәn bitkiyә tәmin olunur
bütün enerjinin 90 %i fotosintez prosesinә sәrf olunur
ekosistemlәrdә biosenozların sayı azalaraq daha az yer tutur

448 Biogeokimyәvi dövranı Böyük bioloji dövrandan fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt hansıdır ?

•

hidrosfer olmadan kiçik dövran baş vermir
bu prosesdә yalnız canlılar iştirak edir
günәş enerjisi olmadan mümkün deyil
dövretmә sürәti daha çoxdur
yalnız biosfer daxilindә tamamlanır

449 Atmosferdәn vә çoxsaylı sәthi çöküntü minerallarının tәrkibindәki oksigenin mәnşәyini müәyyәn et:

•

radiaktiv mәnşәli
vulkan mәnşәli
biogen mәnşәli
kosmos mәnşәli
atil mәnşәli

450 Maqmatik süxurlar hansı fiziki tәsirlәr nәticәsindә çökmә süxurlara çevrilir ?

•

yeraltı suların hәrәkәti
radioaktiv parçalanma
aşınma, yerdәyişmә, çökmә
metamorfizin vә daşlaşma
kristallaşma vә әrimә

63/99

22.12.2016

451 Günәş enerjisi ilә Yerin dәrinlik enerjisinin qarşılıqlı tәsirilә baş verәn proses hansıdır ?

•

biofil elementlәrin yerdәyişmәsi
avtotrof sistemlәrin dövranı
böyük su dövranı
maddәlәrin böyük dövranı
maqmatik süxurların çevrilmәsi

452 Hәr bir ekosistemdә gedәn maddәlәr dövranı hansı sistemlәrin qarşılıqlı fizioloji әlaqәlәrinin nәticәsidir
?

•

avtrotrof vә heterotrof sistemlәrin
konsument vә redusentlәrin
biratil sistemlәrin
kimyәvi elementlәrin
maqmatik süxurların

453 Homosfer tәbәqәsi hansı hissәlәri әhatә edir ?

•

biosferin hidrosferә tәmas etdiyi hissәni
yuxarı mantiyanın yer qabığı ilә tәmas hissәsi
yer atmosferinin yer qatına yaxın olan hissәsi
tropopauzanın strotosferә yaxın hissәsini
dünya okeanının litosferlә sәrhәd hissәsini

454 Denitrallaşdırıcı bakteriyalar tәrәfindәn atmosferә qaz halında daxil olan azotu, goy vә yaşıl su yosunları
udaraq hansı elementә çevirirlәr?

•

liqininә
ammonyaka
nitrata
anilinә
benzpirenә

455 әhәng karbonatları vә karbon ikioksidi karbonun tәbiәtdә mövcud olan hansı formasıdır ?

•

mayelәşmiş
bәrk
kristal
mineral
ionlaşmış

456 Hidrogen vә oksigenlә birlәşәrәk bitkilәr tәrәfindәn daha yaxşı mәnimsәnilәn atmosfer qazı hansıdır ?

•

azot
oksigen
karbon
helium
kükürd

457 Miqdarı daha çox olan üzvi azot hansı orqanizmlәr tәrәfindәn hazırlanır ?

•

bakteriyalar
insanlar
yosunlar
heyvanlar
bitkilәr
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458 Atmosferdә vә sәnayedә baş verәn müxtәlif hadisәlәr, azot fiksasiya edici bakteriyalar vә yosunların
fәaliyyәti nәticәsindә hansı proses baş verir?

•

iqlimdә quraqlıqlaşma baş verir
bitkilәr tәrәfindә mәnimsәnilmir
azot dövr edәrәk dünya okeanına qayıdır
azot hidrogen vә ya oksigenlә birlәşir
azotun miqdarı daha da çoxalır

459 İl әrzindә sintez olunan üzvi maddәlәrin kütlәsinә әsaslanaraq, әn çox oksigen mәhsulunun miqdarı
hansı tәbәqәnin payına düşür?

•

nәhәng buzlaqlaq sahәlәrinin
quruda yerlәşәn bitki örtüyünün
atmosferdәki mikroorqanizmlәrin
litosferdәki mineral maddәlәrin
dünya okeanındakı orqanizmlәrin

460 Fotosintez prosesindә qeyriüzvi maddәdәn canlı maddәnin yaranması vә parçalanaraq yenidәn qeyri
üzvi birlәşmәlәrә çevrilmәsi hansı prosesә aiddir?

•

kosmik şüalanma
fiziki aşınma
böyük bioloji dövran
dağәmәlәgәlmә prosesi
biogeokimyәvi dövran

461 Seyrәk ionlaşmış qazlardan ibarәt sfera necә adlanır?

•

ozonosfer
heterosfer
homosfer
ekzosfer
termosfer

462 Kök bakteriyalarının atmosfekr havasından kәnarlaşdırdığı element hansıdırr ?

•

fosfor
azot
oksigen
karbon
kükürd

463 Elektrik keçiriciliyinin yüksәk olduğu tәbәqә hansıdır ?

•

strotosfer
troposfer
ekzosfer
termosfer
mezosfer

464 Atmosfer havasında hәmişә mövcud olan vә 34 % hissәni tәşkil edәn maddә hansıdır ?

•

kükürd
ionlaşmış molekullar
su buxarı
ammonyak
benzipiren
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465 Qazlarla birlikdә 20 kmdәn dә çox yüksәkliyә qalxaraq hәftәlәrlә atmosferdә qalan dispers hissәciklәrә
hansı vasitәlәr şәrait yaradır ?

•

kosmik şüalanmalar
güclü vulkan püskürmәlәri
okeanlarda baş verәn sunamilәr
troposferdәki hava axınları
ozon qatının sürәtlә nazilmәsi

466 Seyrәk ionlaşmış qazlardan ibarәt sfera necә adlanır?

•

ekzosfer
heterosfer
homosfer
termosfer
ozonosfer

467 Atmosfer havasının nә qәdәr hissәsi yer qabığına yaxın olan troposferdә yerlәşir ?

•

70 %i
75 %t
80 %i
21 %i
90 %i

468 Atmosfer havasında hәmişә mövcud olan su buxarının miqdarı nә qәdәrdir ?

•

ozonosfer
noosfer
hidrosfer
troposfer
homosfer

469 Atmosfer tәbәqәlәrinin düzgün ardıcılığını göstәr:

•

homosfer, termosfer, stratosfer, ionosfer, troposfer
stratosfer, ekzosfer, troposfer, mezosfer, ionosfer
termosfer, noosfer, mezosfer, troposfer, ekzosfer
troposfer, strotosfer, mezosfer, termosfer, ekzosfer
ozonosfer,heterosfer, litosfer, termosfer, mezosfer

470 Atmosfer havasının nә qәdәr hissәsi yer qabığına yaxın olan troposferdә yerlәşir ?
80 %i
21 %i
75 %t
70 %i
90 %i

471 Atmosfer havasında hәmişә mövcud olan su buxarının miqdarı nә qәdәrdir ?

•

2530 %
Atmosfer havasında hәmişә mövcud olan su buxarının miqdarı nә qәdәrdir ?
1012 %
2025 %
34 %
1517 %

472 Yer atmosferinin yer qatına yaxın olan aşağı hissәsi necә adlanır ?

•
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•

homosfer
hidrosfer
troposfer
[yeni cavab]
ozonosfer

473 Atmosferi çirklәndirәn әsas qazlar hansılardır?

•

natrium xlorid, karbon ikioksid, hidrogen
kükürd, helium, azot, radium
nitratlar, karbon oksidlәri, arqon
hidrogen, ammonyak, fosfor
hidrogen sulfid, dәm qazı, azot oksidlәri

474 Azot elektrik stansiyalarının fәaliyyәti nәticәsindә atmosfer havasında hansı tәhlükәli elementlәr yayılır?

•

karbonlu konsentrasiyalar
infraqәrmızı dalğalar
radioaktiv izotoplar
ultrabәnövşәyi şüalar
radioaktiv elementlәr

475 Havadan azotun kәnar edilmәsi hansı vasitәlәrin fәaliyyәti hesabına baş verir ?

•

radioaktiv izotopların
kök bakteriyalarının
okeandakı balıqların
oksigenin aktivliyinin
sәpәlәnәn şüaların

476 Qazlarla birlikdә 20 kmdәn dә çox yüksәkliyә qalxaraq hәftәlәrlә atmosferdә qalan dispers hissәciklәrә
hansı vasitәlәr şәrait yaradır

•

kosmik şüalanmalar
troposferdәki hava axınları
okeanlarda baş verәn sunamilәr
güclü vulkan püskürmәlәri
ozon qatının sürәtlә nazilmәsi

477 Atmosferdәki mineral tozların әmәlә gәlmә sәbәbi nәdir ?

•

aşınma vә eroziya proseslәri
bozqır vә torf yanğınları
vulkan püşkürmәlәri
meşә yanğınları
şaxtalardakı qәzalar

478 Yerin cazibә qüvvәsindәn çıxaraq Yer kürәsinin tacını yaradan element hansıdır ?]

•

helium
oksigen
azot
karbon
hidrogen

479 Termosferada ionlaşmanın yüksәk olması hansı prosesi yaradır ?
tozlardan ibarәt buludların yaranmasını
temperaturun sürәtlә aşağı düşmәsini

•
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•

elektrik keçiriciliyinin yüksәk olmasını
meteoritlәrin parçalanaraq yanmasını
kosmik şüaların yüksәk keçiriciliyini

480 Musson külәklәrinin tәsiri altında olan ölkәlәr:

•

Braziliya, Mozambik, Çili
ABŞ, Vyetnam, İran
Avstraliya, Türkiyә, Yaponiya
İtaliya, Böyük Britaniya, İndoneziya
Hindistan, Koreya, Banqladeş

481 Tropik enliklәrdә sutkalıq temperatur amplitudasının böyük olması әlaqәdardır:

•

Havanın enәn hәrәkәti, buludluluğun az olması
Havanın qalxan hәrәkәti, yüksәk buludluluq
Okean cәrәyanlarının tәsiri, aşağı tәzyiq
Havanın enәn hәrәkәti, mövsümü külәklәr
Fiziki aşınmanın intensivliyi, çay şәbәkәsinin sıxlığı

482 Subtropik iqlim qurşağının tiplәrindәn deyil:

•

Yağıntıları bәrabәr paylanan
Dәniz subtropik
Subtropik musson
Kontinental subtropik
Aralıq dәnizi

483 stratosfera temperaturun artmasının әsas sәbәbi nәdir ?

•

oksigenin qazının seyrәk olması
ozon qatının yayılmasına görә
yer cazibәsindәn uzaqda yerlәşmәsi
su buxarının çox olması
hava axınlarının yerdәyişmәsi

484 Stratosfer tәbәqәsindә temperaturun 0oyә çatdığı sәrhәd necә adlanır?

•

ozonosfera
stratopauza
tropopayza
ionosfera
stratosfera

485 Yer ilә kosmos arasında atmosfer vasitәsi ilә olan mübadilәdә tozları vә meteoritlәri qәbul edәn yer,
hansı yüngül qazları itirir ?

•

karbon vә arqon
arqon vә ksenon
oksigen vә fosfor
azot vә kükürd
hidrogen vә helium

486 Mövsümi fәsil dәyişkәnliyi çox az olan iqlim qurşaqları:

•

Ekvatorial, arktik
Arktik, mülayim
Mülayim, tropik
Ekvatorial, mülayim
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Subtropik, subarktik

487 Atmosferin müxtәlif kimyәvi tәrkibli yuxarı hissәsi necә adlanır?

•

mezosfer
termosfer
ekzosfer
homosfer
heterosfer

488 Atmosferdәki azot oksidlәrinә hәsas olan xәstәliklәr hansılardır ?

•

hәzm sistemi vә uroloji xәstәliklәri
allergik vә onurğaoynaq xәstәliklәri
ürәkdamar vә nәfәs yolları xroniki xәstәliklәri
endekrinoloji vә әsәbsinir sistemi xәstәliklәri
ankoloji vә stomotoloji xәstәliklәri

489 Temperaturun müntәzәm azalaraq dayandığı vә dәyişmәz olduğu atmosfer hissәsi necә adlanır?

•

heterosfera
ozonosfera
noosfera
troposfera
tropopauza

490 İnsanların tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә risk altında olan vә 150 il әrzindә 3 dәfә azalacağı güman
edilәn element hansıdır ?

•

oksigen
uran
fosfor
karbon
kalsium

491 Sәnayә şәhәrlәrindә yer sәthindәn 200300 m hündürlükdә tempratur inver¬siya¬sının yaranması
nәticәsindә hansı növ smoq yaranır?

•

tosgen smoqu
adi smoq
London smoqu
fotokimyәvi smoq
LosAnceles smoqu

492 Tullantı qazları zәhәrli maddәlәrdәn tәmizlәmәk üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

elektromaqnit qurğularından
elektrik qurğularından
toztutucu qurğulardan
qaztәmizlәyici qurğulardan
fırlanma qurğularından

493 Yer kürәsini әhatә edәn müxtәlif qaz qatlarından ibarәt olan müәyyәn qalın¬lıqlı tәbәqә necә adlanır?

•

biosfer adlanır
ozonosfer adlanır
hidrosfer adlanır
atmosfer adlanır
litosfer adlanır
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494 Ümumiyyәtlә atmosferi çirklәndirәn әsas maddәlәr hansı mәnşәlidirlәr?

•

biotik mәnşәlidirlәr
karbon mәnşәlidirlәr
turşu mәnşәlidirlәr
tәbii mәnşәlidirlәr
pogen mәnşәlidirlәr

495 Tullantı qazların tәrkibindә olan faydalı qarışıqları ayırmaq üçün hansı kimyәvi tәmizlәmә üsulundan
istifadә edilir?

•

katalik tәmizlәmә üsulundan
absorbsiya üsulundan
qravtasiya üsulundan
termiki üsuldan
adsorbsiya üsulundan

496 Ozon ilk dәfә kim tәrәfindәn kәşf edilmişdir?

•

Faradey tәrәfindәn
Lomonosov tәrәfindәn
Marum tәrәfindәn
Darvin tәrәfindәn
Landau tәrәfindәn

497 Oksigen atmosfer havasının necә faizini tәşkil edir?

•

23, 5%ni
17, 3%ni
18, 9%ni
20, 95%ni
70, 0,5%ni

498 Qaz vә bәrk mәsamәli maddәlәrin qarşılılıqlı tәsiri prinsipinә әsaslanaraq tullantı qazların tәmizlәnmәsi
üsulu necә adlanır?

•

әtalәt üsulu
yandırma üsulu
adsorbsiya üsulu
absorbsiya üsulu
termiki üsul

499 Qaz halında olan sәnaye tullantılarını tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә olunur?

•

fiziki vә kimyәvi üsullardan
elektrik vә elektromexanik üsullardan
mexaniki vә kimyәvi üsullardan
absorbsiya vә adsorbsiya üsullarından
fiziki vә optik üsullardan

500 Havada asılı halda olan bәrk vә maye hissәciklәrlә atmosferin çirklәnmәsi necә adlanır?

•

duzlu çirklәnmә adlanır
turşulu çiklәnmә adlanır
aerozol çiklәnmә adlanır
qәlәvili çiklәnmә adlanır
buxarlı çiklәnmә adlanır

501 Hansı müәssisәlәr atmosferi aerozolla çirklәndirәn әsas mәnbәlәr hesab olunur?
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•

yeyinti müәssisәlәri
metallurgiya müәssisәlәri
neft emalı müәssisәlәri
kimya müәssisәlәri
elektrik enerjisi istehsal edәn müәssisәlәr

502 Bozqır vә torf yanğınları atmosferdә hansı maddәlәrin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur?

•

karbon 4oksidin
radioaktiv elementlәrin
kosmik şüaların
mineral tozların
ionlaşmış molekulların

503 Hidrogen Yerin cazibә qüvvәsindәn çıxaraq hansı formanı yaradır ?

•

Yer kürәsinin tacını
radioaktiv şüalanmanı
elektrik axınlarını
seyrәk buludları
hava axınlarını

504 Termosferdә seyrәklәşmәnin çox böyük olması qaz hissәciklәrinә necә tәsir edir ?

•

sürәtli hava axınları yaranır
toz buludları yaranır
qazlar sürәtlә hәrәkәt edir
temperaturu sürәtlә artırır
meteoritlәr parçalanaraq yanır

505 Ozon qatının yayılması stratosfer tәbәqәsindә hansı dәyişikliyi yaradır ?

•

temperaturu artırır
karbonu seyrәklәşdirir
gümüşlu buludları yaradır
tәzyiqi aşağı salır
tәzyiqi artırır

506 Stratopauza sәrhәdindә temperatur hansçı hәddә olur ?

•

– 60°70° arasında olur
0°yә çatır
– 25 °yә bәrabәr olur
+ 50°dәn yuxarı olur
+ 1015 ° arası dәyişir

507 Mülayim iqlim qurşağının kontinental tipinin geniş yayıldığı ölkәlәr:

•

Qazaxıstan, Monqolustan
Fransa, Monqolustan
Danimarka, Norveç
Finlandiya, İsveç
Türkiyә, Gürcüstan

508 Atmosferin tropopauza sәrhәddindә azalaraq,dәyişmәyәn iqlim elementi hansıdır ?
su buxarı
yağıntı
rütubәt
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•

tәzyiq
temperatur

509 Yer Atmosferdәn hanı kütlәlәri alarkәn, hidrogen vә helium qazlarını itirir ?

•

buzlu kütlәlәri
aramsız yağıntıları
tozları vә meteoritlәri
ulduz qrıntıları
kükürd birlәşmәlәrini

510 Atmosferdә mövcud olan neterosfer hissәsi tәrkicә digәrlәrindәn necә fәrqlәnir ?

•

temperaturun yüksәkliyinә görә
müxtәlif kimyәvi tәrkibinә görә
ionlaşmanın sürәtliliyinә görә
elektrik keçiriciliyinә görә
oksigenin sıxlığına görә

511 Atmosferdәki azot oksidlәrinә hәsas olan xәstәliklәr hansılardır ?

•

endekrinoloji vә әsәbsinir sistemi xәstәliklәri
ankoloji vә stomotoloji xәstәliklәri
allergik vә onurğaoynaq xәstәliklәri
ürәkdamar vә nәfәs yolları xroniki xәstәliklәri
hәzm sistemi vә uroloji xәstәliklәri

512 Atmosferdәki mineral tozların әmәlә gәlmә sәbәbi nәdir ?

•

aşınma vә eroziya proseslәri
bozqır vә torf yanğınları
vulkan püşkürmәlәri
meşә yanğınları
şaxtalardakı qәzalar

513 İnsanların tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә risk altında olan vә 150 il әrzindә 3 dәfә azalacağı güman
edilәn element hansıdır ?

•

oksigen
kalsium
fosfor
karbon
uran

514 Yerin cazibә qüvvәsindәn çıxaraq Yer kürәsinin tacını yaradan element hansıdır ?

•

helium
oksigen
azot
karbon
hidrogen

515 Ekzosferada olan qaz hissәciklәrinin planetlәrarası fәzaya sәpәlәnmәsinin sәbәbi nәdir ?

•

atmosfer qazlarının mövcud olmaması
seyrәklәşmәnin qiymәtinin çox böyük olması
planetlәrarası fәzanın sәrhәddindә yerlәşmәsi
onların hәrәkәt sürәtinin çox yüksәk olması
elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması
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516 Ekzosferada olan qaz hissәciklәrinin planetlәrarası fәzaya sәpәlәnmәsinin sәbәbi nәdir ?

•

atmosfer qazlarının mövcud olmaması
seyrәklәşmәnin qiymәtinin çox böyük olması
planetlәrarası fәzanın sәrhәddindә yerlәşmәsi
onların hәrәkәt sürәtinin çox yüksәk olması
elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması

517 Termosferada ionlaşmanın yüksәk olması hansı prosesi yaradır ?

•

tozlardan ibarәt buludların yaranmasını
temperaturun sürәtlә aşağı düşmәsini
elektrik keçiriciliyinin yüksәk olmasını
meteoritlәrin parçalanaraq yanmasını
kosmik şüaların yüksәk keçiriciliyini

518 stratosfera temperaturun artmasının әsas sәbәbi nәdir ?

•

oksigenin qazının seyrәk olması
ozon qatının yayılmasına görә
yer cazibәsindәn uzaqda yerlәşmәsi
su buxarının çox olması
hava axınlarının yerdәyişmәsi

519 Stratosfer tәbәqәsindә temperaturun 0oyә çatdığı sәrhәd necә adlanır?

•

stratosfera
tropopayza
ozonosfera
ionosfera
stratopauza

520 Temperaturun müntәzәm azalaraq dayandığı vә dәyişmәz olduğu atmosfer hissәsi necә adlanır?

•

heterosfera
ozonosfera
noosfera
troposfera
tropopauza

521 Atmosfer tәbәqәlәrinin düzgün ardıcılığını göstәr:

•

homosfer, termosfer, stratosfer, ionosfer, troposfer
troposfer, strotosfer, mezosfer, termosfer, ekzosfer
termosfer, noosfer, mezosfer, troposfer, ekzosfer
stratosfer, ekzosfer, troposfer, mezosfer, ionosfer
ozonosfer,heterosfer, litosfer, termosfer, mezosfer

522 Yer ilә kosmos arasında atmosfer vasitәsi ilә olan mübadilәdә tozları vә meteoritlәri qәbul edәn yer,
hansı yüngül qazları itirir ?

•

oksigen vә fosfor
karbon vә arqon
hidrogen vә helium
arqon vә ksenon
azot vә kükürd

523 Atmosferin müxtәlif kimyәvi tәrkibli yuxarı hissәsi necә adlanır?
73/99

22.12.2016

•

mezosfer
termosfer
ekzosfer
homosfer
heterosfer

524 Qaz hissәciklәrinin çox böyük sürәtlә hәrәkәt etdiyi termosferada onların birbiri ilә toqquşmamasının
sәbәbi nәdir?

•

gümüşlü buludların müşahidә olunması
seyrәklәşmәnin çox böyük olması
hava axınlarının sürәtlә hәrәkәt etmәsi
temperaturun çox yüksәk olması
güclü elektrik cәrәyanlarının axması

525 Qışı daha rütubәtli keçәn iqlim tipi:

•

Subtropik musson
Subtropik continental
Aralıq dәnizi
Mülayim musson
Mülayim kontinental

526 İl boyu iki fәslin müşahidә olunduğu iqlim qurşaqları:

•

Ekvatorial, arktik
Mülayim, subarktik
Antarktik, tropik
Subekvatorial, subarktik
Subtropik, subekvatorial

527 Musson iqliminin xarakterik xüsusiyyәti:

•

Soyuq vә quru yay, isti vә quru qış
İsti vә rütubәtli yay, soyuq vә rütubәtli qış
İsti vә quru yay, soyuq vә rütubәtli qış
Isti vә rütubәtli yay, mülayim vә quru qiş
Soyuq vә quru yay, isti vә rütubәtli qış

528 İl boyu isti, yayı rütubәtli, qışı quraq olan iqlim qurşağı:

•

Subekvatorial
Tropik
Mülayim
Subtropik
Ekvatorial

529 Troposferdә olan su Buxarı, ozon vә karbon qazı uzun dalğalı istilik şüalarını udduqdan sonra hansı
proseslәr baş verir?
ozon qatının seyrәklәşmәsi baş verir
bulud әmәlәgәlir, yağıntı yağır
meteoritlәr parçalanaraq yanır
fırtını vә qasırğalar әmәlә gәlir

530 Ürәkdamar vә nәfәs yolları xroniki xәstәliklәrin hәssaslaşmasına sәbәb olan qaz birlәşmәlәri hansıdır?
ammonyak
karbon oksidlәri

•
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•

azot oksidlәri
hidrogen sulfid
natrium xlorid

531 Buzlu kristallardan ibarәt gümüşlü buludlar hansı atmosfer tәbәqәsindә formalaşır ?

•

noosferada
mezopauzada
stratopauzada
tropopauzada
kuzosferada

532 Troposferdә buludun әmәlә gәlmәsi vә yağıntıların yağmasına sәbәb aşağıdakılardan hansıdır?

•

uzun dalğalı istilik şüaları
karbon qazının yüksәk konsentrasiyası
oksigen qazının sürәtlә seyrәlmәsi
gecәgundüz vә fәsillәrin yaranması
atmosferdәki su buxarının artması

533 Havadan azotun kәnar edilmәsi hansı vasitәlәrin fәaliyyәti hesabına baş verir ?

•

kök bakteriyalarının
okeandakı balıqların
sәpәlәnәn şüaların
oksigenin aktivliyinin
radioaktiv izotopların

534 Azot elektrik stansiyalarının fәaliyyәti nәticәsindә atmosfer havasında hansı tәhlükәli elementlәr yayılır?

•

karbonlu konsentrasiyalar
ultrabәnövşәyi şüalar
radioaktiv izotoplar
infraqәrmızı dalğalar
radioaktiv elementlәr

535 Qaz hissәciklәrinin çox böyük sürәtlә hәrәkәt etdiyi termosferada onların birbiri ilә toqquşmamasının
sәbәbi nәdir?

•

gümüşlü buludların müşahidә olunması
güclü elektrik cәrәyanlarının axması
temperaturun çox yüksәk olması
hava axınlarının sürәtlә hәrәkәt etmәsi
seyrәklәşmәnin çox böyük olması

536 Temperaturu 75°90°Cyә çatan mezopauzada hansı proses müşahidә olunur?

•

antropogen mәnşәli sәnaye tozları
buzlu kristallardan ibarәt gümüşlü buludlar
ionlaşmış su molekulları
kosmik tozların yaratdığı bulud parçaları
yüksәk konsentrasiyalı qaz hissәciklәri

537 Troposferdә olan su Buxarı, ozon vә karbon qazı uzun dalğalı istilik şüalarını udduqdan sonra hansı
proseslәr baş verir?

•

ozon qatının seyrәklәşmәsi baş verir
bulud әmәlәgәlir, yağıntı yağır
meteoritlәr parçalanaraq yanır
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fırtını vә qasırğalar әmәlә gәlir
gecәgündüz vә fәsillәr yaranır

538 Quruda litosferin torpaqla örtülü olan hissәsi necә adlanır?

•

noosfer
biosfer
kriosfer
pedosfer
homosfer

539 Litosferdә formalaşan aşınma qalığının әn mürәkkәb vә qalın hissәsi hansı qurşaqda formalaşır?

•

ekvatorial
nival vә arid
subtropik
mülayim
antarktik

540 Son 100 ildә 2 mlyr.ha mәhsuldar torpaqların itirilmәsinin sәbәbi nәdir ?

•

heyvandarlıq
yaşayış mәntәqәlәri
eroziya
müharibәlәr
sel hadisәlәri

541 Dünyada torpaq ehtiyatlarının sahәsi nә qәdәrdir ?

•

152 mln.km2
129 mln. km2
169 mln. km2
361 mln. km 2
150 mln.km2

542 Tәbii sututuarların, bataqlıq vә yarım bataqlıq әrazilәrin qurudulması torpaq larda hansı proseslәrin
pozulmasına sәbәb olur ? (Sürәt 02.10.2014 11:44:55)

•

mikroiqlimi, kimyәvi, biokimyәvi tarazlığı
temperaturu, fizikikimyәvi, hiqroskopik vәziyyәti
istilik mübadilәsini, rütubәti, kimyәvi tarazlığı
mikroiqlim nәmliyi, fiziki –kimyәvi tarazlığı
relyefi, landşaftı, biokimyәvi tarazlığı

543 Şәhәr әtrafında yararlı torpaq sahәlәrini zәbt edәn vә onu epidemiya mәrkәzlәrinә çevirәn tullantılar
hansılardır ? (Sürәt 02.10.2014 11:44:43)

•

poloetilen qablarıdır
sәnaye tullantılarıdır
bәrk mәişәt tullantılarıdır
maye şәkildә olan tullantılarıdır
taxtaşalban qırıqlarıdır

544 Sanitar –gigiyena tәlәblәrinә uyğun olaraq suyun keyfiyyәyinә hansı tәlәblәr qoyulur? Hansı cavab
düzgün deyil? (Sürәt 02.10.2014 11:44:31)

•

Suda xәstәlik törәdәn bakteriyalar müşahidә olunmalıdır
Suda hәll olmuş oksigenin miqdarı 4mq/l artıq olmamalıdır
Su qatlarında rәng nәzәrә çarpmamalıdır
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Suyun iyi vә dadı sutka әrzindә 2 baldan yuxarı olmamalıdır
Zәrәrli maddәlәrin qatılığı suda müşahidә olunmamalıdır

545 Sәnaye sahәlәrinini iknkişafı vә yerlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar tullantılarn artması, faydalı qazınıtıların
çıxarılması, müharibәlәr, avtomobil yollarının salınması vә s. torpaqda hansı hadisәlәrin baş vermәsinә sәbәb
olur ? (Sürәt 02.10.2014 11:44:12)

•

toraq sahәlәrinini münbitlәşmәsinә vә azalmasına
torpaq sahәlәrinin şoranlaşmasına vә genişlәnmәsinә
torpaq sahәlәrinin azalmasına vә çirklәnmәsinә
torpaq sahәlәri genişlәnmәsinә vә münbitlәşmәsinә
torpaq sürüşmәlәrinә vә uçqunlara

546 Tәdqiqatlara görә Yer sәthinin әsas hissәsi hansı elementlәrdәn ibarәtdir ?

•

oksigen vә silisiumdan
karbon vә dәmirdәn
fosfor vә kükürddәn
azot vә karbondan
uran vә hidrogendәn

547 Tәbiәtdә teztez rast gәlinәn fәrdlәrin ölümü onun hansı dövründә baş verir?

•

yetkinlik dövründә
erkәn dövründә
ilk anlarında
yaşlı dövründә
doğum anında

548 Rekutivasiya metodu iә korlanmış torpaqların bәrpası zamanı mәrhәlәdә hansı işlәr görülür ? (Sürәt
02.10.2014 11:43:50)

•

yaşıllıqlar salınır, idman meydançaları tikilir
bağlar salınır, evlәr tikilir
parklar salınır, әylәncә mәrkәzlәri tikilir
meşәlәr salınır, sututarlar inşa edilir
idman zalları vә meydançaları tikilir

549 Rekultivasiya metodu ilә korlanmış torpaqların bәrpası zamanı texniki işlәr mәrhәlәsindә hansı işlәr
görülür ? (Sürәt 02.10.2014 11:43:39)

•

karxanalar doldurulur üzәrinә qum tökülür
karxanalar zibilliklәrә çevrilir landaşft pozulur
karxanalar tullantı ilә doldurulur başqa işlәr aparılmır
karxanalar doldurulmadan münbit tökülür
karxanalar doldurulur üzәrinә münbit torpaq tökülür

550 Müasir elmi nәzәriyyә görә yer qabığı hansı hadisәnin tәsrindәn әmәlә gәlmişdir (Sürәt 02.10.2014
11:43:20)

•

dağların parçalanması nәticәsindә
vulkan püskürmәlәri nәticәsindә sәthә çıxan maddәlәrin
zәlzәlәlәr nәticәsindә
sürüşmәlәr nәticәsindә
sürüşmәlәr nәticәsindә

551 Litosferin üst hissәsi hansı suxurlardan ibarәtdir ? (Sürәt 02.10.2014 11:43:03)
tozlardan, torpaqdan vә qranit suxurlardan
77/99

22.12.2016

daşlı, kәsәkli vә bәrk suxurlardan
qumlu, gilli vә çökmә suxurlardan
daşlı, çınqıllı vә gilli suxurlardan
qumlu, daşlı vә boş suxurlardan

552 Quruda quyularının qazılması zamanı әtraf mühitin çirklnәmәsinin qarşısını almaq vә quyu әtrafı
torpaqları çirklәnmәdәn qorumaq mәqsәdilә ardıcıl olaraq aşağıdakı tәdbirlәr hәyata keçirilir. Hansı cavab
düzgün deyil ? (Sürәt 02.10.2014 11:42:52)

•

quyu әtrafında çuxurlar qazılır
sonra qazma işlәri başlayır
götürülmüş torpaq anbarlara yığılır
quyu әtrafında müәyyәn qalınlıqlı topraq qazılaraq götürülür
quyu istismara verildikdәn sonra torpaq yerinә qaytarılr

553 Korlanmış torpaqlrı bәrpa etmәk mәqsәdilә aparılan rekultivasiyanın birinci mәrhlәsi neçә adlanır ?
(Sürәt 02.10.2014 11:42:17)

•

tikinti işlәri mәrhәlәsi
texniki işlәr mәrhәlәsi
mexaniki işlәr mәrhәlәsi
qazma işlәri mәrhәlәsi
yaşıllaşdrma işlәri mәrhәlәsi

554 Korlanmış torpaqların rekutivasiası nçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir ? (Sürәt 02.10.2014 11:42:05)

•

7 mәrhәlәdә
5 mәrhәlәdә
2 mәrhәlәdә
4 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә

555 Korlanmış torpaqları bәrpa etmәk üçün tәtbiq olunan rekultivasiya metodunun II mәrhәlәsi necә adlanır
? (Sürәt 02.10.2014 11:41:40)

•

bioloji mәrhәlә
yaşıllaşdırma işlәri mәrәhәlәsi
tikinti mәrhәlәsi
mexaniki mәrhәlә
doldurma mәrhәlәsi

556 İnsanların fәaliyyәti nәticәsindә münbit torpaqlar kәskin çirklәnmiş vә bu nә ilә nәticәlәnmişdir? (Sürәt
02.10.2014 11:41:26)

•

mәhsuldarlıq ifrat azalmışdır
mәsuldarlıq sabit olmuşdur
mәhsuldarlıq artmışdır
mәhsuldarlıq azalmışdır
mәhsuldarlıq ifrat artmışdır

557 Hansı istehsal sahәlәri trpaqların çirklәnmәsindә vә sahәsinin azalmasında mühüm әhәmiyyәt kәsb etmir
? (Sürәt 02.10.2014 11:41:15)

•

toxuculuq sәnayesi müәssisәlәri
quruda neft quyularının qazılması
qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri
dağmәdәn vә karxanalar
geolojikәşfiyyat qazımaları
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558 Dağmәdәn sәnayesinin yaratdığı problemlәri hәll etmәk üçün hansı metoddan istifadә edilir ? (Sürәt
02.10.2014 11:40:24)

•

kimyәvi metodlardan
qazma metodundan
qazma metodundan
rekultivasiya metodundan
fiziki metodlardan

559 Aşağıdakı amillәrdәn hansı torpaq әmәlәgәlmә prosesindә iştirak etmir ? (Sürәt 02.10.2014 11:34:53)

•

itki vә heyvan orqanizmlәri
torpaq әmәlә gәtirәn suxurlar
relyef vә zaman
iqlim
atmosferin ozon qatı

560 Bitki vә mikroorqanizmlәrin torpaqdakı fәaliyyәti hansı elementlәrin toplanmasına sәbәb olur ?

•

alüminium vә kükürdün
karbonun vә azotun
dәmir vә maqneziumun
fosfor vә kalsiumun
oksigen vә radiumun

561 Nival vә arid zonalarda torpağın aşınma qabığı necә formalaşmışdır ?

•

yüksәk minerallaşmış
humusun çox olması
qalın vә struturlu
nazik vә sadә quruluşlu
daha rütubәtli vә qleyli

562 Vahid zaman әrzindә populyasiyada ölәn fәrdlәrin sayına nә deyilir?

•

köçürülmә deyilir
qayıdış deyilir
köçmә deyilir
ölüm deyilir
doğum deyilir

563 Son 100 ildә eroziya prosesi nәticәsindә itirilәn mәhsuldar torpaqların miqdarı nә qәdәrdir ?

•

800 milyon ha
1,5 milyard ha
350 milyon ha
500 milyon ha
2 milyard ha

564 Hesablamalara görә yer sәthindә yaşayan hәr adambaşına il әrzindә nә qәdәr tullantı әmәlә gәlir ?

•

2 ton
500 kq
3,5 ton
1 ton
50 kq

565 Hansı proses aqroekosistemlәrin stabilliyini pozur vә torpağın fiziki strukturunu dәyişir?
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•

heyvandarlığın inkişaf etdirilmәsi
kimyәvi gübrәlәrin normadan artıq istifadәsi
şumlanmanın horizontal formada aparılması
fasilәsiz suvarma әkinçiliyinin tәtbiqi
yamaclarda baş verәn sürüşmә hadisәlәri

566 Torpaqda karbonun vә azotun toplanması hansı amillә bağlıdır?

•

bitki vә mikroorqanizmlәrin fәaliyyәti ilә
iqlim amili ilә
oksidlәşmә prosesi ilә
süxurların aşınması ilә
torpağın mütlәq yaşı ilә

567 Torpağın kimyәvi tәrkibi әn çox hansı elementdәn ibarәtdir ?

•

maqneziumdan
dәmirdәn
alüminiumdan
oksigendәn
silisiumdan

568 Dünya praktikasında torpaqların mәhsuldarlığına görә müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

qranulometriya
bonitirovka
meliorasiya
rekultivasiya
kartoqram

569 Torpağın mәhsuldarlığının azalmasına sәbәb olan aridlәşmә hansı kompleks tәsirlәrin nәticәsidir?

•

intensiv suvarılma
gübrәlәrin istifadә edilmәsi
tullantılarla çirklәnmә
ifrat rütubәtlәnmә
nәmliyin azalması

570 Dünya regionları arasında torpaq ehtiyatlarından әkinçilik mәqşәdilә әn çox istifadә edәn region hansıdır
?

•

Cәnubi Amerika
Şәrqi Avropa
Şimali Qazaxstan
Qәrbi Avropa
Şimali Afrika

571 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә torpaq ehtiyatları әn çox hansı tullantılarla çirklәnmişdir?

•

azot vә fosfor gübrәlәri ilә
mәişәt tullantıları ilә
nәqliyyat tullantıları ilә
toksik maddәlәr vә metallarla
mәişәt sularının axıdılması ilә

572 Litosferin müxtәlif maddәlәrlә, o cümlәdәn neftlә çirklәnmәsi prosesi necә adlanır?
kimyәvi çirklәnmә
pestisidli çirklәnmә
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•

radioaktiv çirklәnmә
biogen çirklәnmә
texnogen çirklәnmә

573 Torpağın çirklәnmәsindә müәyyәn rol oynayan civә әtraf mühitә necә düşür ?

•

mühәrrik yanacaqları ilә
mәdәn tullantıları ilә
yeraltı sularla
soda vә xlor istehsalında
sement istehsalında

574 Populyasiyalarda ölümün çox olması aşağıdakı sәbәblәrdәn asılıdır. Hansı cavab düzgün deyil?

•

genetik mükәmmәllikdәn
yırtıcılardan, parazit xәstәliklәrindәn
әlverişsiz fiziki mühit şәraitindәn
fәrdlәrin sayından
fizioloji mükәmmәllikdәn

575 Populyasiyada fәrdlәrin sayı optimallaşdıran hansı mexanizmlәr mövcuddur?

•

özünü idarәetmә
özünü tәnzimlәmә
özünü stabillәşdirmә
özünü nizamlama
özünü sakitlәşdirmә

576 Populyasiyada fәrdlәrin yerdәyişmә qabiliyyәti onun hansı xüsusiyyәtlәrinә әsaslanır?

•

fizioloji xüsusiyyәtlәrinә
biogeosenoz xüsusiyyәtlәrinә
biotop xüsusiyyәtlәrinә
bioloji xüsusiyyәtlәrinә
biosenoz xüsusiyyәtlәrinә

577 Hansı әrazilәrdә litosfer bilavasitә atmosferlә әlaqәdә olur?

•

arktikada
qara torpaqlarda
bataqlıqda
sәhrada
çәmәnlikdә

578 Torpaq inkişaf edәn aşınma qabığının әn nazik vә sadә quruluşlu olduğu qurşaq hansıdır ?

•

ekvator
yarımsәhra
nival vә arid
subnival
tropik

579 Litosferdә formalaşan aşınma qalığının әn mürәkkәb vә qalın hissәsi hansı qurşaqda formalaşır?

•

mülayim
ekvatorial
antarktik
nival vә arid
subtropik
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580 Son 100 ildә 2 mlyr.ha mәhsuldar torpaqların itirilmәsinin sәbәbi nәdir ?

•

müharibәlәr
heyvandarlıq
sel hadisәlәri
yaşayış mәntәqәlәri
eroziya

581 Dünyada torpaq ehtiyatlarının sahәsi nә qәdәrdir ?

•

361 mln. km ²
150 mln.km ²
150 mln.km ²
129 mln. km ²
169 mln. km ²

582 Tәdqiqatlara görә Yer sәthinin әsas hissәsi hansı elementlәrdәn ibarәtdir ?

•

oksigen vә silisiumdan
karbon vә dәmirdәn
fosfor vә kükürddәn
azot vә karbondan
uran vә hidrogendәn

583 Üzvi maddәlәri kimyәvi reaksiyalar hesabına sintez edәn canlılara nә deyilir?

•

fototroflar deyilir
avtotroflar deyilir
xemotroflar deyilir
fotosintetiklәr deyilir
sintetiklәr deyilir

584 Üzvi maddәlәri işıq enerjisi hesabına sintez edәn canlılara nә deyilir?

•

sintetiklәr deyilir
sinetroflar deyilir
fotosintetiklәr deyilir
fototroflar deyilir
homeotroflar deyilir

585 Müxtәlif canlı orqanizmlәrin ümumi mәkanda mәskunlaşması, qida vә әrazidәn istifadәyә görә müәyyәn
münasibәtlәrә girmәsi nәyin formalaşmasının әsasını qoymuşdur?

•

litosferin
biosenozun
ekosistemin
biotopun
biosferin

586 Bitki, heyvan vә mikroorqanizmlәrdәn tәşkil olunmuş dinamik, dayanıqlı birliyә nә deyilir?

•

hidrosfer deyilir
ekosistem deyilir
biosenoz deyilir
biotop deyilir
litosfer deyilir

587 Bonitirovka nәdir ?
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•

torpaqların deqradasiyası
torpaqların şorlaşması
torpaqların aşınması
torpaqların eroziyası
torpaqların mәhsuldarlığı

588 Pedosfer tәbәqәsi hansı sahәni әhatә edir ?

•

hündür dağ zirvәlәrini
su ilә örtülü hissәni
qazlarla әhatәlәnәn hissәsini
torpaqla örtülü hissәsini
mantiyanın üst hissәsini

589 Biosferaya daxil olan tullantılardan hansılar daha tәhlükәlidir ?

•

oksigen, kömür, volfram, kvarsit
civә, qurğuşun, kadmium, flor
karbon, azot, fosfor, uran
arqon, natrium, alüminium
kalstum, dәmir, polad , hidrogen

590 İstismar olunaraq pozulmuş torpaqların rekultivasiyası hansı mәrhәlәrdә aparılır?

•

termiki vә fiziki
texniki vә bioloji
texniki vә kimyәvi
kimyәvi vә bioloji
hirdro vә fitoloji

591 Litosferin әn mühüm hissәsi olan torpağın әmәlәgәlmә prosesi necә baş verir ?

•

vulkanların püskürmә materiallarının yığılaraq, formalaşmasından yaranır
dağ süxurlarının vә mineralların fizikikimyәvi aşınmasıdır
geoloji quruluşun vә relyef formalarının tәsiri nәticәsindә formalaşan uzvimineral kompleksdir
zaman daxilindә süxurların, relyefin, bitki vә heyvanat alәminin qarşılıqlı tәsiri ilә yaranan tәbiitarixi cisimdir
dağ süxurlarının vә mineralların fizikikimyәvi aşınmasıdır

592 Quruda litosferin torpaqla örtülü olan hissәsi necә adlanır?

•

kriosfer
pedosfer
noosfer
homosfer
biosfer

593 İnsanın kosmosdakı yeni şәraitә uyğunlaşdıqdan sonra әvvәlki bacarığı¬nın bәrpa olunması prosesi necә
adlanır?

•

simbiot şәrait
tibbi intervensiya
readaptasiya
desinxronoz
deadaptasiya

594 Soda vә xlor istehsalında torpağı çirklәndirәn hansı element әtraf mühitә tullanır ?
sulfat
ammonyak
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•

qurğuşun
civә
dәmir

595 Külәk, su, texniki tәsir nәticәsindә torpağın dağılması necә adlanır ?

•

abrakziya
şorlaşma
aridlәşmә
eroziya
defilyasiya

596 Yer kürәsi quru hissәsinin neçә faizi әkin sahәlәrinin payına duşur ?

•

10 %
15 %
32 %
18 %
23 %

597 Dünyanın torpaq fondu Yer sәthi sahәsinin neçә hissәsini tәşkil edir ?

•

1/4
2/4
1/3
3/5
2/3

598 Müxtәlif populyasiyasiyalarda onları tәşkil edәn fәrdlәrin yaş strukturu nәyi müәyyәn edir. Hansı cavab
düzgün deyil?
davranış münasibәtlәrini
ömrünün uzunluğunu
çoxalma intensivliyini
cinsi yetkinlik yaşını
qocalma sәviyyәsini

599 Yer üzәrindә bütün canlılar karbonu mәnimsәmә mәnbәyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

onunğalılar vә onunğasızlar
bitkilәr vә heyvanlar
bitkilәr vә ali heyvanlar
avtotroflar vә hetorotroflar
heşәratlar vә göbәlәklәr

600 Suyun orqanoleptik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

bulanqılığı, duzsuzluğu, dadı, rәngi
bulanıqlığı, dadı, duzluluğu
iy vermәsi, rәng, turşuluğu, duzsuzluğu
iyi, dadı, rәngi, şәffaflığı
iyi, duzluluğu, qәlәviliyi, turşuluğu

601 İstehsalın xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq suyun keyfiyyәtinә hansı tәlәbatlar qoyulur ?
işçilәrin sağlamlığına tәhlükә yaratmamalıdır
istehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmәmәlidir
aparatların korroziya uğramasına sәbәb olmamalıdır
borularda duzların çökmәsinә sәbәb olmamalıdır

•
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•

şәffaflığı normada az olmalıdır

602 Çirkab suları tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir ?

•

mexaniki, optik, qaynama, süzmә, çökdürmә
termiki, mexaniki, fizikikimyәvi, bioloji
bioloji, fiziki, mexaniki, süzmә, çökdürmә
çökdürmә, süzmә, termiki, qravitasiya, bioloji
flotasiya, mәrkәzdәnqaçma, әtalәt, termiki, süzmә

603 BMTnin neçәnci ildә vә hansı şәhәrdә keçirdiyi әtraf mühit vә inkişaf adlı Beynәlxalq konfransında hәr
bir dövlәtin öz әhalisini içmәli su ilә tәmin etmә öhdәçiliyi qәbul etmişdir ?

•

1990cı ildә Stokholmda
1995ci ildә Moskvada
1991ci ildә RiodeJeneyro
1993cü ildә Bakıda
2000ci ildә Londonda

604 Qatılığı çox olan çirkab suları tәmzilәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan istifadә edilir ?

•

termiki üsuldan
kimyәvi üsuldan
fizikikimyәvi üsuldan
süzmә üsulundan
bioloji üsuldan

605 Tәrkibindә qiymәtli metallar olar çirkab sualrı tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan istifadә
edilir ?

•

bioloji üsuldan
termiki üsuldan
kimyәvi üsuldan
mexaniki üsuldan
çökdürmә üsulundan

606 Tәbii suların çirklәnmә göstәricisini nә müәyyәn edir ?

•

suyun bulanıqlığının yüksәk olması
Suda hәll olmuş oksigenin miqdarı
sudakı bakteriyaların olması
suda mineralların çox olması
suda üzvi maddәlәrin olması

607 Suyu daha çox hansı sәnaye sahәlәri çirklәndirir Hansı cavab düzgün deyil ?

•

kimya,neftkimya ,neft emalı müәssisәlәri
qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәri
sellülöz ,kağız, daş kömür müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları emalı vә mәişәt müәssisәlәri
porfimer vә şirniyyat müәssisәlәri

608 Suların kimyәvi çirklәnmәsini neçә növә ayrırlar ?

•

mexaniki vә istilik çirklәnmәlәri
maqnit vә sәsküy çirklәnmәlәri
maqnit vә sәsküy çirklәnmәlәr
mineral vә üzvi çirklәnmәlәr
elektrik vә akustik çirklәnmәlәr
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609 Su hövzәlәri içәrisindә hansı dәniz daha çox antropoqen tәsirlәrә mәruz qalır?

•

Qırmızı dәniz
Baltik dәnizi
Xәzәr dәnizi
Aralıq dәnizi
Qara dәniz

610 Su anbarlarını vә su axarları neçә kateqoriyaya ayırırlar?

•

7 kateqoriyaya
4 kateqoriyaya
5 kateqoriyaya
2 kateqoriyaya
3 kateqoriyaya

611 Okean vә dәnizlәrin suları daha çox hansı maddәlәrlә çirklәnir ?

•

qum vә gillә
gübrә vә pestisidlә
neft vә neftli su ilә
turşu vә duzlarla
kerosin vә benzinlә

612 Yer kürәsinin su örtüyünә nә deyilir ?

•

neosfer
hidrosfer
litosfer
biosfer
atmosfer

613 Su kütlәsinin hәrәkәtinә görә su hövzәlәri neçә cür olur ?

•

turşulu vә qәlәvili
durğun vә stabil
axar vә axmaz
sürәtli vә durğun
duzlu vә şәffaf

614 Axmaz su hövzәlәri olan göllәrin suları necә olur ?

•

qәlәvili vә turşulu
çirkli vә şor
rәngli vә duzlu
bulanıq vә rәngli
duzlu vә şirin

615 Suyun tәrkibindә duzun miqdarı nә qәdәr olduqda içmәli su hesab olunur ?

•

27 q/ddәn çox
25 q/lә qәdәr
1 q/ldәn az
5 q/lә qәdәr
12 q/ldәn az

616 Kiçik dövran hansı tәbәqәlәr arasında baş verir ?
litosfer vә atmosfer

•
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•

hidrosfer vә atmosfer
yalnız litosferdә
yalnız hidrosferdә
biosfer vә atmosfer

617 Suyun böyük dövranı hansı tәbәqәlәri әhatә edir?

•

atmosfer, hidrosfer, litosferi
atmosfer vә biosferi
litosfer vә hidrosferi
atmosfer, hidrosfer, litosferi
yalnız hidrosferi

618 Dünya okeanında suyun sәviyyәsinin sabit qalmamasının sәbәbi nәdir ?

•

Dәniz nәqliyyatının inkişafı
İqlimәmәlәgәtirәn amillәr
Ayın vә planetlәrin tәsiri
Daşqınların baş vermәsi
Dağәmәlәgәlmә prosesi

619 Dünya okeanı hidrosferin hәcminin nә qәdәr hissәsini tәşkil edir

•

75 %
96,4 %
90,5 %
99,3 %
83,7 %

620 Biosferdә baş verәn proseslәrin çox hissәsi bilavasitә hansı maddә ilә әlaqәdardır ?

•

ammonyakla
turşularla
su ilә
bitkilәrlә
hidrogenlә

621 Qlobal radioaktiv yağıntılar nә zaman intensivlәşir?

•

karbon oksidlәrinin miqdarı havada artanda
rentgen şüalanmasından sonra
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artanda
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artanda
nüvә partlayışından sonra

622 Sularda mineral duzların miqdarının artmasının sәbәbi nәdir ?

•

quraqlığın baş vermәsi
kosmik şüalanmalar
kiçik su dövranı
insanların tәsәrrüfat fәaliyyәti
qabarmaçәkilmә prosesi

623 İçmәli vә dәniz suyunu çirklәndirәn әsas mineral maddәlәr hansılardır ? 1. hidrogen 5. dәniz 2.qurğuşun
6.civә 3.arsen 7.azot 4.karbon 8.mis
3, 4, 5, 6
1, 4, 5, 8
1, 3,5, 7
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•

2, 4, 5, 6
2, 3, 6, 8

624 Dünya okeanı sәthindәn suyun buxarlanmasına Günәş enerjisinin tәxminәn nә qәdәri sәrf olunur?

•

15%i
50 %i
30 %i
90 %i
70 %i

625 Okean sularında temperatur artdıqca hansı elementin miqdarı azalır ?

•

azotun
karbonun
oksigenin
maqneziumun
hidrogenin

626 Okean sularında әn çox rast gәlinәn kimyәvi birlәşmәlәr hansılardır ?

•

oksigen, gümüş, xlor, alüminium
hidrogen, radium, fosfor, qurğuşun
azot, helium, qızıl, volfram
karbon, uran, kalsium, dәmir
xlor, natrium, maqnezium, kükürd

627 Suyun xussәlәrinә әn çox tәsir göstәrәn ünsür hansıdır ?

•

maddәlәrin tәrkibi
әhalinin artımı
böyük dövran
maqnit sahәsi
hava sirkulyasiyası

628 Suyun әn böyük sıxlığı hansı temperaturda müşahidә olunur ?

•

10º C
7ºC
100º C
4º C
70º C

629 Hidrosferә daxil olan hövzәlәrindәn hansı әn az faizә malikdir?

•

çaylar
buzlaqlar
göllәr
yeraltı sular
torpaqdakı su

630 Dünyada әn çox suvarmaya sәrf olunan su hansı regionun payına düşür ?

•

Cәnubi vә şәrqi Asiya
Şimali Afrika
Cәnubi Amerika
Cәnubi Avropa
Qәrbi Asiya
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631 Birinci trofik sәviyyәdә xarici enerjidәn istifadә edilәrәk yaradılan üzvi maddә kütlәsinә necә adlanır?

•

aralıq mәhsul adlanır
әvvәlinci mәhsul adlanır
ilk mәhsul adlanır
son mәhsul adlanır
sonuncu mәhsul adlanır

632 Qida zәncirlәri sistemindә birinci trofik sәviyyәsini hansı orqanizmlәr tәşkil edir?

•

bitki növlәri
birhüceyrәlilәr
bakteriya növlәri
göbәlәk növlәri
produsent növlәri

633 İnsanlar tәrәfindәn yaradılan aqrobiogeosenozlara aşağıdakı tәsәrrüfat sahәlәri aid edilir. Hansı cavab
düzgün deyil?

•

plautasiyalar
parklar
meşәlәr
әkin sahәlәri
sünu göllәr

634 Xüsusilә dәniz heyvanlarının zәhәrlәnmәsinә sәbәb olan vә insanlar üçün dә tәhlükә yaradan element
hansıdır ?

•

gümüş
civә
qurğuşun
alüminium
dәmir

635 Akademik N.A.Şilonun fәrziyyәsinә görә Xәzәr dәnizinin sәviyyәsinin dәyişmәsinә sәbәb nәdir ?

•

bioloji amil
geoloji amil
ekoloji amil
iqlim amili
hidroloji amil

636 Mәnşәyinә görә tullantı sularının әsas üç qrupu hansılardır ? 1. bataqlıq suları 4. çay suları 2.mәişәt
suları 5. kәnd tәsәrrüfatı suları 3. atmosfer suları 6. sәnaye suları

•

2, 3, 6
2, 4 , 5
1, 3, 5
1, 2, 5
4, 5, 6

637 İl әrzindә Yerdә baş verәn su dövranında nә qәdәr su kütlәsi iştirak edir ?

•

750 min.km²
300 min.km²
400 min. km²
230 min.km²
500 min.km²
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638 Dünya okeanında әn çox üstünlük hansı canlı maddәlәrin payına düşür ?

•

biofil elementlәrin
yosunların
nektonların
fitoplanitonların
zoplanitonların

639 Hәtta içmәli su hövzәlәrindә belә suyun kimyәvi tәrkibi nә üçün tәmiz olmur ?

•

canlı maddәlәrin miqdarına görә
insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtinә görә
su axınlarının mövcudluğuna görә
yüksәk hәlletmә qabiliyyәtinә görә
orqanizmlәrin sürәtli artımına görә

640 Hansı produsentlәr trofik strukturun vә biosenozun bütövlükdә mövcudluğunun әsasını tәşkil edir?

•

hetorotroflar
I produsentlәr
II produsentlәr
prokariotlar
avtotroflar

641 Qida zәncirlәri sistemindә produsent orqanizmlәr hansı trofik sәviyyәni tәşkil edirlәr?

•

birinci trofik sәviyyәni
üçüncü trofik sәviyyәni
ikinci trofik sәviyyәni
beşinci trofik sәviyyәni
Altıncı trofik sәviyyәni

642 Dünyada hansı region suvarmaya daha çox su sәrf edir ?

•

Mәrkәzi Amernika
Avstraliya
Asiya
Cәnubi Afrika
Şimali Avropa

643 Komponent tәrkibi müalicәvi tәlәbatlara cavab verәn sular hansılardır ?

•

mineral sular
texniki sular
sәnaye suları
içmәli sular
dәniz suları

644 Çaylarla gәtirilәn materik suları,göllәrdә, bataqlıqlarda, buzlaqlarda toplanan sular hansı kateqoriyaya
daxildir ?

•

dağ sularına
okean sularına
axmaz suları
quru suları
qapalı sulara

645 İçmәli, mineral vә sәnaye sularından başqa xalq tәsәrrüfatında istifadәyә yararlı sular hansılardır ?
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•

buzlaq suları
texniki sular
mineral sular
istilik energetik sular
atmosfer suları

646 әn çox istifadә olunan su hansı sahәyә aiddir ?

•

kәnd tәsәrrüfatına
sәnaye sahәlәrinә
tikinti sektoruna
mәişәt sahәlәrinә
istilik energetik sahәyә

647 Canlı maddәlәri tәşkil edәn vә canlıların orta hesabla 80 %nә bәrabәr olan sular necә adlandırılır ?

•

okean suları
quru suları
kosmik su
bioloji su
yeraltı su

648 Yer qabığının müxtәlif dәrinliklәrindә yerlәşәn şirin, duzlu vә geotermal suların temperaturu nә qәdәr
olur ?

•

5 º Cdәn az
80 º Cdәn çox
10 º Cdәn az
30 º Cdәn çox
40 º Cyә yaxın

649 Quruda mövcud olan әsas şirin su ehtiyatı әsasәn harada toplanmışdır ? 1. Qrelandiya 4. Antaktida 2.
Mәrkәzi Amerika 5.Qütb adaları 3.Dekan yaylası 6. Avstraliya

•

1, 2, 3
1, 4, 5
2, 3, 6
3, 5, 6
2, 3, 4

650 Hesablamalara görә XәzәrXvalın epoxasının neft kәşfindәn bәri dәnizә nә qәdәr xam neft axmışdır ?

•

0,5 milyon ton
1 milyon ton
1,3 milyon ton
2,5 milyon ton
5 milyon ton

651 Atmosferdә mövcud olan su buxarının әsas hissәsi hansı tәbәqәdә yerlәşir ?

•

ozonosferdә
ekzosferdә
troposferdә
noosferdә
stratosferdә

652 Mikroorqanizmlәr vә qıcqırma törәdә bәlәn üzvi birlәşmәlәr tәrәfindәn yaradılan çirklәnmә hansıdır ?
fiziki çirklәnmә
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•

kimyәvi çirklәnmә
texniki çirklәnmә
tәbii çirklәnmә
bioloji çirklәnmә

653 Aşağıdakılardan hansılar suları çirklәndirәn çoxsaylı amillәrin analizini asanlaşdırmaq mәqsәdilә
qruplaşdırılmışdır ? 1. bioloji çirklәnmә 4. kimyәvi çirklәnmә 2. kosmik çirklәnmә 5. tәbii çirklәnmә
3.mәişәt çirklәnmәsi 6. fiziki çirklәnmә

•

2, 3, 4
1,4,6
1, 2, 3
3, 5, 6
1, 3, 5

654 Hәr bir canlı bütün hәyatı boyu әtraf mühitdәn aldığı enerjini aşağıdakı hәyat proseslәrinә sәrf edir.
Hansı cavab düzgün deyil?

•

әtraf mühitdәn mühafizә olunmağa
hüceyrәyә vә hüceyrәdәn maddәlәrin nәqlinә
әsәb impulslarının ötürülmüsinә
toxumaların böyümәsinә, çoxalmasına, bәrpasına
organizmin hәrәkәtinә, temperaturun sabit saxlanmasına

655 Hәr bir populyasiyada fәrdlәrin bir hissәsi müntәzәm olaraq onu tәrk edәrәk qonşu sahәdәki
populyasiyanı doldurur. Bu hadisә necә adlanır?

•

populyasiyaların ayrılması
populyasiyaların köç etmәsi
populyasiyaların köçürülmәsi
populyasiyaların dispersiyası
populyasiyaların yerdәyişmәsi

656 Müxtәlif populyasiyalarda onları tәşkil edәn fәrdlәrin ömrünün uzunluğu, çoxalma intensivliyi cinsi
yetkinliyә çatma yaşı onun hansı strukturunu müәyyәn edir: (

•

fizioloji strukturunu
köçmә strukturunu
әlaqә strukturunu
davranış strukturunu
yaş strukturunu

657 . Fototroflar, xemotroflar üzvi vә qyri – üzvi karbon birlәşmәlәrindәn karbonu mәnimsәmә üsuluna görә
neçә qrupa bölünürlәr?

•

fotogöbәklәr vә fotobionlar
fotocanlılar vә fotocansızlar
fotoavtotroflar vә xemoavtotroflar
fotosintetiklәr vә fotomolyuskalar
fotobionlar vә fotoabionlar

658 Populyasilarda sıxlıq artdıqca fәrdlәrin hәmin növ olmayan yeni әrazilәrә daxil olaraq oranı zәbt etmәsi
vә yeni populyasiyanın әmәlә gәlmәsi necә adlanır?

•

köçmә adlanır
zәbtetmә adlanır
invasiya adlanır
mәşkunlaşma adlanır
adaptasiya adlanır
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659 Bakterioloji vә tәrkibindә üzvitoksiki kimyәvi maddәlәrin göstәricilәrinә görә seçilәn sular hansı
kateqoriyaya daxildir ?

•

sәnaye suları
mineral sular
atmosfer suları
içmәli sular
texniki sular

660 içmәli sularda suyun iyi vә dadı bütün sutka әrzindә neçә balla qiymәtlәndirilir?

•

7 bal
2 bal
5 bal
3 bal
10 bal

661 Yer üzәrindә atmosferin qlobal istilik balansının formalaşmasına böyük tәsir göstәrәn amil hansıdır ?

•

u ehtiyatı
yağıntılar
troposfer
rentgen şüaları
albedo

662 Biokimyәvi vәziyyәt ilә әlaqәdar әn geniş yayılan xәstәliklәr hansı elementin çatışmazlığından әmәlә
gәlir ?

•

kalssiumun
dәmirin
oksigenin
yodun
kükürdün

663 Qeyriyoluxucu endemik xәstәliklәr hansılardır ?

•

hipodinamiya, tromboz
ürәkdamar, difteriya, onkoloji
yatalaq , anemiya, SPİD
zob, flüoroz, kariyes
allergiya, psixoz, uroloji

664 Orta әsrlәrdә vә arası kәsilmәyәn müharibәlәrdә әn çox insan ölümünә sәbәb olmuş tәbii mәnbә
xәstәliyi hansı olmuşdur ?

•

flüoroza
taun
difteriya
malyariya
SPİD

665 İlk dövrlәrdә ekosistemin nizamlama vә özününizamlama faktorlarının tәsirinә mәruz qalan insan necә
adlandırılır ?

•

Avstralopiteklәr
Homo Sapiyens
İbtidai insan
sosial insan
Neandertals
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666 İnsanı biososial canlı adlandıran alim kimdir?

•

M.İ.Budıko ( 1974)
İ.Frolova (1985)
M.Ә.Salmanov( 1961)
Q.M.Mәmmәdov ( 1967)
İ.A.Şilov ( 1989)

667 İnsanmürәkkәb sosial tәşkili vә әmәk fәaliyyәtinә malik olmaqla orqanizmin bioloji xassәlәrini xeyli
dәrәcәdә dәyisdirir fikri kimә mәxsusdur?

•

A.L.Yanşin (1986)
C.Xarper ( 1995)
İ.P.Gerasimov (1974)
C.M.Anderson(1965)
N.F.Reymers (1990)

668 Homo Sapiyenslәrin ölüm sәbәblәri arasında duran әsas tәbii sәciyyәli tәsir hansı idi ?

•

etoloji tәsir
sosial tәsir
bioloji tәsir
patogen tәsir
yarımaclıq

669 Malyariyaya qarşı ekoloji cәhәtdәn özünü doğrultmuş kompleks mübarizә tәdbirlәri hansılardır ?

•

demoqrafik siyasәtin aparılması
su anbarlarının yaradılması
bataqlıqların qurudulması
duzların yodlaşdırılması
heyvanların peyvәndlәşdirilmәsi

670 İnsan orqanizmindә maddәlәr mübadilәsinin pozulması, inkişafın lәngimәsi vә psixikanın pozulması
hansı elementin çatışmaması ilә әlaqәdardır?

•

karbonun
maqneziumun
dәmirin
yodun
kalsiumun

671 Su vә qida vasitәsilә daxil olan yodun insan orqanizmi üçün sutkalıq norması nә qәdәrdir ?

•

1,03 qr
0,05 mq
0,5 qr
2,5 mq
0,1 mq

672 İnsanın hәrәkәt hadisәsinin mürәkkәb kompleksi olub orqanizmin tәlәbatını ödәmәyә isti qamәtlәnәn
xüsusiyyәti hansıdır ?

•

tәcrübәsi
davranışı
haqqәdalәti
inanmağı
ünsiyyәti

94/99

22.12.2016

673 Neftlә çox çirklәnmiş yerlәrdә әn çox hansı xәstәliklәr müşahidә edilir ?

•

endokrin, qan dövranı, allergiya
qan azlığı, şiş xәstәliklәri
ürәkdamar vә hәzm orqanları xәstәliklәri
burunboğaz vә damar xәstәliklәri
әqli çatmamazlıq, genetik xәstәliklәr

674 әtraf mühiti çirklәndirәn vә böyük ekoloji problemlәr yaradan tullantılar hansılardır?

•

fabrik tullantıları
meşә tullantıları
mәişәt vә sәnaye tullantıları
tәmir – tikinti tullantıları
zavod tullantıları

675 Sәnaye vә şәhәr zibillәrinin yandırılması tәrkibindә qurğuşun olan etil maye benzinin, kağızsellüloza vә
elektronika sәnayesi tullantıları hansı tәrkibli tullantılardır?

•

kaliumtәrkibli tullantılar
dioksintәrkibli tullantılar
oksigentәrkibli tullantılar
azottәrkibli tullantılar
azottәrkibli tullantılar

676 Xlorkarbohidrogen sinfinә daxil olan üzvi sintetik maddә necә adlanır vә bu sinfә daxil olan necә növ
maddә vardır?

•

sulfid adlanır, 120ә yaxın növü vardır
fosfat adlanır, 100 ә yaxın növü vardır
difosfat adlanır, 150  ә yaxın növü vardır
kalbit adlanır, 130a yaxın növü vardır
dioksin adlanır, 200  ә yaxın növü vardır

677 Suyun xlorlaşdırılması, xlor istehsal edәn sәnaye sahәsindә vә pestisidlәrin istehsalı zamanı hansı qaz
yaranır?

•

dioksin yaranır
sulfidlәr yaranır
nitratlar yaranır
nitrat yaranır
duzlar yaranır

678 İnsanlar tәrәfindәn yaradılan müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinә, әkin sahәlәrinә, süni göllәrә, parklara vә
başqa biogeosenozlara nә deyilir?

•

biosfer deyilir
biosenoz deyilir
biotop deyilir
ekosistem deyilir
aqrobiogeosenozlar deyilir

679 İnsanın etoloji xassәlәri dedikdә nә başa düşülür ?

•

qidalanma xüsusiyyәtlәri
ilkin vәrdişlәri
bioloji xüsüsiyyәtlәri
sosial elementlәri
mәdәni hәyatı
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680 İlk insanlar ekosistemlәrin әsasәn hansı faktorlarına mәruz qalmışlar ?

•

hipodinamiya
bioloji
etioloji
ensefaloji
psixiki

681 Tәbii mәnbәyә malik olan xәstәliklәr hansılardır ? 1. taun 5. tülyaremiya 2. şizofreniya 6. allergiya
3.flüoroz 7. anemiya 4.ensefalit 8.yatalaq

•

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

682 Ekoloji tәbii sәbәblәrdәn asılı olaraq canlı orqanizmlәr tәrәfindәn yayılan xәstәlik hansıdır ?

•

malyariya
anemiya
taun
şizofreniya
endikrinologiya

683 әrazidәki torpağın, suyun vә havanın xüsusi tәrkibi ilә әlaqәdar olan xәstәliklәr necә adlanır ?

•

etoloji
patogen
endemik
ekoloji
bioloji

684 İnsanın bir bioloji varlıq kimi hәyat tәminatı ilә bağlı olan vital tәbәbatlar hansılardır ?

•

ideologiyaya әmәl etmәk
sevgi, qayğı, diqqәtlik vә s.
hәyatın mәnası, inama tәlәbat vә
haqqәdalәt, dәrk etmә vә s.
oksigen, su, qida, yuxu vә s.

685 Tәnәffüs orqanlarının, әsәbsinir sisteminin vә madәbağırsaq xәstәliklәrinin artmasında hansı
elementlәrin çatışmaması böyük rol oynayır ?

•

kimyәvi elementlәrin
tәsirsik qazların
radioaktiv elementlәrin
gegiyenik göstәricilәrin
mikroelementlәrin

686 Karbonoksidinin havada konsentrasiyasının miqdarı çox olduqda hansı xәstәliklin artmasına şәrait
yaranır ?

•

ateroskleroz, psixoz, infarkt
damar xәstәliklәri, qaz azlığı
endokrin xәstәliklәri, irsi xәstәliklәr
talasemiya vә xәrçәng xәstәliklәri
qara ciyәr vә qida yolu xәstәliklәri
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687 Qida zәncirlәri sistemindә II trofik sәviyyәni hansı heterotrof organizmlәr tәşkil edir?

•

arxebakteriyalar
fotoavtotroflar
konsumentlәr
produsentlәr
birhüceyrәlilәr

688 Hansı tәbәqәdә mövcud olan ozonun konsentrasiyasının azalması xeyirli hasab edilir ?

•

stratosferdә
erkosferdә
termosferdә
mezosferdә
troposferdә

689 әlverişsiz mәnzil, yaşayış şәraiti, müxtәlif stress vәziyyәti hansı risk faktorlarına aiddir ?

•

bioloji
elementar
sosial
tәbii
ekoloji

690 Kansorogen maddәlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir ?

•

havadakı tәsirsiz qazların miqdarının artması
karroziyaya uğramış dәmir hissәlәri
tsiklik karbohidrogenlәr, azotlu rәnglәyicilәr
suyun tәrkibindә oksigenli maddәlәrin artması
neftlә çirklәnmiş süni gbllәrin suları

691 Temperaturun, atmosfer tәzyiqinin vә maqnit sahәsinin gәrginliyinin sutkalıq kәskin dәyişmәsi hansı
xәstәliyin ağırlaşmasına sәbәb olur ?

•

elementoz xәstәliyinin
ürәkdamar xәstәliyinin
yoluxucu xәstәliklәrin
oynaq xәstәliklәrin
onkoloji xәstәliklәrin

692 Atmosferin fiziki vә kimyәvi xassәlәrinin dәyişmәsi hansı risk faktorlarını yaradır ?

•

ekoloji
tәbii
süni
bioloji
sosial

693 Genetik vә ontogenez dövründә insan orqanizminin qazandığı xüsusiyyәtlәr hansı risk faktoruna aiddir ?

•

sosioloji
tәbii
bioloji
ekoloji
etoloji

694 Müәyyәn xәstәliyin bilavasitә sәbәbi sayılmayan, lakin onun baş vermәsi ehtimalını artıran ümumi
faktorlar necә adlanır ?
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•

tәbii faktorlar
bioloji faktorlar
etoloji faktorlar
süni faktorlar
risk faktorları

695 Hansı sәbәb insanların ömrünü 1012 il qısaladır?

•

litosferin çirklәnmәsi
hidrosferin çirklәnmәsi
atmosferin çirklәnmәsi
sәs çirklәnmәsi

696 Geniş әrazilәrdә öldürücü dozada betta şüalanması nә zaman baş verir?

•

nüvә partlayışı zamanı
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman
rentgen şüalanmasından sonra
karbon oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman

697 Yer sәthindә ekoloji sistemlәrin inkişafı vә hәyatın mümkünlüyü hansı faktorlarla müәyyәn olunur?

•

torpağın nәmliyi vә havanın rütubәti
torpağın quruluğu vә havanın istiliyi
torpağın şoranlığı vә iqlimin quraqlığı
torpağın mәhsuldarlığı vә iqlim şәraiti
torpağın mәsamәliyi vә havanın şaxtalığı

698 İonlaşmış şüalanma vә ya rentgen şüalarının üstün olması hansı xәstәliyin risk faktoru hesab olunur ?

•

ağciyәrbronx
ürәkdamar
yatalaq
onkolojişiş
tülyaremiya

699 әsas sayılan risk faktorları hansılardır ? 1. bioloji 4. hipodinamik 2. ekoloji 5.pafogen 3. süni 6.sosial

•

2, 4, 6
4, 5, 6
2, 3, 5
1,2, 6
3,4,5

700 . Geniş әrazilәrdә öldürücü dozada betta şüalanması nә zaman baş verir?
ağır metalların vә toksiki maddәlәrin miqdarı havada artan zaman
azot vә kükürd oksidlәrinin miqdarı havada artan zaman

701 Çernobılda әn böyük xarakterli faciәlәrlә nәәticәlәnmiş qәza neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1986cı ildә
1980cı ildә
1985ci ildә
1989c ildә
1983cü ildә

702 Hansı obyektlәrdә baş verәn qәzalar zamanı әtraf mühitdә kiçik dәyişikliklәr olur?
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•

Mәişәt obyektlәrindә
Kommunal sahәlәrdә
Kiçik müәssisәlәrdә
Kimya obyektlәrindә
Karxanalarda

703 Aktivliyinә görә radioaktiv nuklidlәri neçә yerә ayırırlar?

•

zәif, orta, yüksәk aktivlikli radionurlidlәr
yüksәk, ali, әla aktivlikli radioaktivnuklidlәr
orta, ifrat, qlobal aktivlikli radionuklidlәr
stabil, zәif, ifrat yüksәk aktivlikli radionuklidlәr
dәyişәn, dәyişmәz, stabil aktivlikli radionuklidlәr]

704 Milli vә etnik qruplarda rast gәlinәn irsi meyllilik xәstәliklәri hansılardır ?

•

endekrinoloji xәstәliklәr
zob, anemiya, şizofreniya
uroloji vә ankoloji xәstәliklәr
hipertoniya, şәkәr diabeti
xroniki tonzillit, revmatizm

705 Nәqliyyat vasitәlәrindәn tәbiәtә atılan vә an çox sinirәsәb, qandamar, әqli çatmamazlıqlar kimi
xәstәliklәrin yaranmasına şәrait yaradan kimyәvi maddәlәr hansılardır ?

•

maqnezium, hidrogensulfid, karbon qazı
dәm qazı, azot oksidlәri, qurğuşun
hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu
karbon oksidlәri, benzol, tәsirsiz qazlar
helium qazı, dәmir oksidlәri, natriumxlor

706 İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdә әn çox ölümlә nәticәlәnәn xәstәliklәr hansılardır ?

•

psixoemosionallıq vә anemiya
taun vә difteriya
ağcaqanad ensefaliti
hipodinamiya vә malyariya
ürәkdamar vә xәrcәng

707 Ekoloji risk faktorlarının yaratdığı vә inkişafına tәsir göstәrdiyi xәstәlik hansıdır ?

•

ağcaqanad ensefaliti
oynaq xәstәliklәri
bronxial astma
xara xәstәliklәri
ürәyin işemiyası
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