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1246_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1246 Alternativ yanacaqlar vә onların tәtbiqinin ekoloji tәhlükәsizliyi
1 İESlәr әtraf mühitә necә tәsir göstәrir?

•

havanı tәmizlәyir
iqlimi mülayimlәşdirir
suları zәnginlәşdirir
külәk yaradır
mühiti çirklәndirir

2 Yeraltı tәbii sәrvәtlәrә hansı sәrvәtlәr deyilir?

•

tükәnmәyәn
bәrk
tektonik
vulkanik
mineral

3 Yerdәn çox uzaq olduğu üçün hansı enerjidәn az istifadә olunur?

•

Su enerjisindәn
Atom enerjisindәn
Külәk enerjisindәn
Buxar enerjisindәn
Günәş enerjisindәn

4 İstifadә olunmayan, ehtiyatı tam dәqiqlәşmәyәn sәrvәtlәr hansı ehtiyatlara aiddir?

•

tükәnmәyәn
tükәnәn
mineral xammal
potensial
elementar

5 Hansı tükәnmәz enerji ehtiyatlarına malik olan Dünya okeanı sularını çirklәndirәn mәnbәlәrә aid deyil ?

•

kontynerlәrin zәdәlәnmәsindәn baş verәn çirklәnmәlәr
konteynerlәrdә radioaktiv tullantıların atılması
radioaktiv mәhsulların Okeana atılması
nüvә silahlarının sınaqdan keçirilmәsi
balıqlar üçün yem mәhsullarının çoxalması

6 Günәş enerjisi yer kürәsindә necә cür maddәlәr mübadilәsi yaradır?

•

bioloji vә kiçik dövranlar
kiçik vә böyük dövran
üzvi vә qeyriüzvi dövranlar
böyük vә bioloji dövranlar
kiçik vә geniş dövranlar

7 Günәş enerjisinin 23%i yerdәki sistemlәrә daxil olaraq dәyişiklәr yaradır. Hansı cavab düzgün deyil?
iqlimi formalaşdırır
külәklәr yaradır
suyun dövranına sәbәb olur
axın vә dağların hәrәkәt verici qüvvәsinә çevrilir

•
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•

heç bir dәyişiklik yaratmır

8 Günәş enerjisi yerdә hansı prosesin әsasını tәşkil edir?

•

foto dissosiyanın
fotodumanın
foto müqavimәtin
foto keçiriciliyin
fotosintezin

9 Günәş şüalarının enerjisini vә yaxud kimyәvi enerjini istifadә edәrәk özlәrinә lazım olan üzvi maddәlәri
sintez edәn canlılara nә deyilir?

•

bakteriyalar deyilir
heterotroflar deyilir
prokariotlar deyilir
bir hüceyrәlilәr deyilir
avtotoroflar deyilir

10 Günәş şüalarının enerjisindәn istifadә edәrәk özlәrinә lazım olan üzvi maddәlәri sintez edәn orqanizmlәrә
nә deyilir?

•

bakteriyalar deyilir
göbәlәklәr deyilir
viruslar deyilir
fotosintetiklәr deyilir
heterotroflar deyilir

11 Günәş enerjisinin neçә %i bitkilәr tәrәfindәn udulur?

•

90.0
35.0
40.0
75.0
50.0

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

•

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

13 Günәş enerjisinin tәsirinin dayanması hansı proses zamanı baş verir ?

•

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

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

•

bitkilәrin fotosintez proseslәrinin
ekosistemdәki yerdәyişmәlәrin sürәtlәnmәsinin
biosenozların qruplaşmasının
canlı maddәlәrin yenidәn bәrpasının
bioloji vә geoloji proseslәrin
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15 Çayların sularından alınan hansı enerjidir?

•

Әnәnәvi
İstehsal
Yerüstü
Yeraltı
Alternativ

16 Coul, kilovatla hansı enerji ölçülür?

•

alternativ
günәş enerjisi
hidroenerji
külәk enerjisi
elektroenergetika enerjisi

17 Günәş, külәk enerjisi, rütubәt hansı resurslara aid edilir?

•

meşә resurslarına
iqlim resurslarına
Torpaq resurslarına
Su resurslarına
rekreasiya resurslarına

18 Latın Amerikası ölkәlәrindә hansı rekreasiya növü inkişaf edib?

•

tәbii landşaftlar
çimәrlik turizmi
sağlamlıq
müalicә
idman

19 Bu ölkәlәrdәn hansı çoxlu sayda rekreasiya ehtiyatlarına malikdir?

•

Argentina, Braziliya, Venesuela, Çin, Azәrbaycan
İspaniya, İtaliya, İsveçrә, Hindistan, Türkiyә
Yaponiya, Niderland, Danimarka, Vyetnam, Fransa
İrlandiya, Portuqaliya, Yeni Zelandiya, İsrail
Banqladeş, Tropik Afrika ölkәlәri, Kanada, ABŞ, Avstraliya

20 Rekreasiya ehtiyatları hansı mәqsәdlәrdә istifadә olunan ehtiyatlardır?

•

tikinti işlәrindә vә körpülәrin salınmasında
istirahәt, müalicә, turizmdә
balıqçılıqda
ovçuluq mәqsәdlәrindә
qoruqları yaratmaq üçün

21 İslandiya, Kamçatka, ABŞ, İtaliya kimi dövlәtlәr әn çox hansı enerji mәnbәyinә malikdirlәr?

•

SESlәr
geotermal
külәk
energetika
günәş

22 Abşeronda әn çox hansı rekreasiya ehtiyatı yerlәşir?
yodlu

•
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•

palçıq
radonlu
mineral
bromlu

23 Oksigen, azot, günәş enerjisi, atmosfer havası, su – hansı ehtiyatlara aiddirlәr?

•

atom enerjisi, kosmosdan istifadәyә
elementar vә kompleks ehtiyatlara
elektrik, külәk, günәş enerjisi ehtiyatına
kömür, neft, filiz, ehtiyatlarına
qabarma  çәkilmә, temperatur, buxarlanmaya

24 İstehsalın xammal vә enerji bazalarını nә tәşkil edir?

•

әrazinin relyef vә iqlim
tәbii sәrvәtlәr
yanacaq – energetika sahәsi
yerin daxili istiliyi
potensial sәrvәtlәr

25 Azәrbaycan özünün coğrafi mövqeyinә görә neçә meqa volt illik külәk enerjisi ehtiyatına malikdir?

•

350 mv
800 mv
600 mv
400 mv
1000 mv

26 İlk qәdim yel dәyirmanları (külәk enerjisi) eramızın VII әsrindә harada quraşdırılmışdır?

•

İtaliyada
İranda
Afrikada
Türkiyәdә
Misirdә

27 Günәş enerjisinin neçә %i bitkilәr tәrәfindәn udulur? (fotosintez)

•

0,5%
0,2%
0,3%
0,1%
0,4%

28 Günәşdәn yerә il әrzindә neçә trilyon kilovatt saat enerji gәlir?

•

3000 trln k/v
1500 trln k/v
2000 trln k/v
1000 trln k/v
2500 trln k/v

29 Külәk enerjisindәn 2000 il әvvәl hansı ölkәlәrdә istifadә edilib?

•

İspaniya, İtaliya
Çin, Hindistan, Misir
Danimarka, ABŞ, İngiltәrә
Fransa, İtaliya
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Böyük Britaniya, Yunanıstan

30 Aqroiqlim resursları dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

temperatur şәraiti, duzluluğu, sıxlığı, dinamikası ilә seçilәn ehtiyatlar
kәnd tәsәrrüfatına әlverişli, rütubәt vә istini özündә birlәşdirәn ehtiyatlar
yağıntısı az, buxarlanmanın çox olduğu әrazilәrin ehtiyatları
qütb enliklәrindә yerlәşәn ehtiyatlar
okeandan buxarlanan rütubәtin birbaşa sәthә qayıtması

31 Yer kürәsindә güclü vә uzun müddәtli әsәn külәklәrin olduğu әrazilәri göstәrin:

•

Qırmızı, Berinq, Yapon, Karib
Şimal, Baltik, Adriatik
Egey, Mәrmәrә
Qrenlandiya dәnizi, Aralıq dәnizi
Azov, Qara, Ağ

32 Külәk ehtiyatının texniki istifadәyә cәmi neçә %i yararlıdır?

•

0.05
1,5%
0.02
0.01
0.03

33 Külәyin enerji potensialı neçә milyard kilovat saat hesablanmışdır?

•

350 mlrd. kvt/saat
300 mlrd. kv/saat
150 mlrd. kvt/ saat
100 mlrd. kvt/ saat
250 mlyrd. kvt/saat

34 Yüksәk enliklәrdә günәş enerjisinin sıxlığı neçә volt kvadrat metrdir?

•

90 – 140 vt/m2
80 – 130 vt/m2
40 – 80 vt/m2
20 – 50 vt/m2
60 – 100 vt/m2

35 Respublikamızın әn çox hansı zonalarında külәkdә işlәyәn elektrik stansiyaları yaratmaq mümkündür?

•

Kürәtrafı әrazilәrdә
Abşeron yarımadası, Qobustanda
Naxçıvan MRda Azәrbaycan düzәnliyindә
KürAraz ovalığında
CәnubŞәrqi Şirvan ovalığında

36 Yanar sistlәr hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

Filizçay (Balakәn)
Paraqaçay (Naxçıvan)
Gümüşlü (Naxçıvan)
Mehmana (Ağdәrә)
Qobustanda, İsmayıllıda

37 ABŞ әn çox hansı elektrik stansiya yaradılmışdır?
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•

İES
GeоIESlәr
SES
AES
KES

38 Italiya vә Tоskanada 1913cü ildә ilk olaraq hansı elektrik stansiyası yaradılmışdır?

•

İES
GeоIESlәr
SES
AES
KES

39 ABŞ, AFR, Hindistan hansı stansiyalarına görә dünyada tanınırlar?

•

İES
KES
SES
AES
GeоIESlәr

40 Danimarka ilk dәfә hansı enerji növündәn istifadә etmişdir?

•

günәş enerjisidәn
külәk enerjisidәn
atom enerjisidәn
su enerjisidәn
qabarmaçәkilmә enerjisidәn

41 Filippin, ABŞ ölkәlәri hansı stansiyalar üzrә 1ci, 2ci yerlәri tuturlar?

•

İES
GeоIESlәr
SES
AES
KES

42 Hava, işıq, temperatura, rütubәt, qidalandırıcı qatışıqlar hansı resurslar qrupuna daxilidirlәr?

•

rekreasiya
Aqrоiqlim resurslarını
meşә resurslarına
Iqlim resurslarına
әrazi

43 Günәş vә külәk enerjilәri, rütubәtlәnmә hansı resurslar qrupuna daxilidirlәr?

•

rekreasiya
Iqlim resurslarına
meşә resurslarına
Aqrоiqlim resurslarını
әrazi

44 Neft, qaz, kömür ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

•

yerüstü
yeraltı
faydalı qazıntılar
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mineral
karbohidrogen

45 Külәk, günәş vә yerin daxili enerjilәri hansı tәbii sәrvәtlәr qrupuna daxildir?

•

ehtiyatı mәlum olan
tükәnmәyәn
mineral xamma
tükәnәn
bәrpa olunmayan

46 Faydalı qazıntılar hansı tәbii sәrvәtlәr qrupuna aiddirlәr:

•

işlәnәn
mineral
yumşaq
bәrk

47 İlk külәk elektrik stansiyaları harada quraşdırılmışdır?

•

Nardaranda
Yaşmada
Qalada
Әlәtdә
Kürdәxanıda

48 Alternativ enerji mәnbәlәrdәn istifadә edәrәk Respublikanın hansı hissәsindә «enerji poliqonu»
yaradılmışdır?

•

Pirşağada
Qobustanda
Qalada
Abşeronda
Qaxda

49 Respublikada alternativ enerji mәnbәlәri hansılardır?

•

külәk, termal sular
suların qabarmaçәkilmә enerjisi
İES
termal sular
Geotermal enerji

50 “ Әsrin müqavilәsi”ndә ABŞın hansı aparıcı neft şirkәti iştirak etmişdir?

•

ARDNŞ
Amoko
BP
Statoyl
İtaçu

51 Ölkәdә yeni açılmış neft yatağı harada yerlәşir?

•

Qaanbulaqda
Xәzәrdә
Abşeronda
Quruda
KürAraz düzündә
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52 Azәrbaycan Respublikası 1941ci ildә neç mln ton neft hasil etmişdir?

•

35,0
51,0
23,5
28,3
32,5

53 Azәrbaycan Respublikasında ilk neft mәdәnlәri hansı yataqlarda istifadәyә verilmişdi?

•

Neft Daşları
Balaxanı, Suraxanı
Azәri, Siyәzәn
Çıraq, Günәşli
Qazanbulaq

54 İlk dәfә sәnaye üsulu il neft hasilatına neçәnci ildә başlanmışdır?

•

1886.0
1847.0
1876.0
1901.0
1949.0

55 Dünyada ilk dәfә sәnaye üsulu il neft hasilatına harada başlanmışdır?

•

Bulla
Bibiheybәt
Bakı
Gәncә
Pirallahı

56 Neft sәnayesi ilk әvvәl harada inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

Aran rayonu
Abşeron
Kiçik Qafqaz
KürAraz
Xәzәr dәnizi

57 Azәrbaycan Respublikasının әn qәdim sәnaye sahәsini göstәrin:

•

şist
neft
kömür
qaz
torf

58 İllik mәhsul istehsalında yanacaqenergetika kompleksinin hansı sahәsinin xüusi çәkisi daha böyükdür?

•

emal sәhәsinin
yanacaq sәnayesinin
neft sәnayesinin
elektroenergetikanın
qaz sahәsinin

59 Yanacaq energitika kompleksi әhәmiyyәtinә görә hansı növ mәhsulları istehsal edir?
neft

•
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•

strateji әhәmiyyәti
kömür
qaz
torf

60 Yanacaqenergetika kompleksi nәdir?

•

yanacaq sahәsi
yanacaq, elektroenergetika
neft sәnayesi
elektroenergetika
qaz sәnayesi

61 Azәrbaycanda müalicә әhәmiyyәtli neft haradan alınır?

•

Mehmana
Naftalan
Xәzәr
Abşeron
Gümüşlü

62 Azәrbaycanda şist ehtiyatları harada aşkarlanmışdır?

•

Kәlbәcәr, Laçın, Böyük Kirs
İsmayıllı, Quba, Qobustan
Daşkәsәn, Abşeron, Qobu
Tovuz, Salahlı, Zәylik
Daşsalahlı, Xoşbulaq, Xızı

63 Karbohidrogen ehtiyatlarına nә daxildir?

•

torf
neft, qaz. kömür
qaz
neft
kömür

64 Tükәnәn, lakin bәrpa olunan tәbii sәrvәtlәr:

•

yerin daxili enerjisi
meşә
günәş enerjisi
rekreasiya resursları
külәk enerjisi

65 Tükәnmәyәn tәbii sәrvәtlәrә misal göstәrin:

•

gümüş
hava
meşә
kömür
dәmir filizi

66 Bәrpa olunan tәbii sәrvәtlәr:

•

qızıl
meşә
duz
vanadium
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hava

67 Bәrpa olunmayan tәbii sәrvәtlәri göstәrin:

•

su
mineral sәrvәtlәr
neft
kömür
mis

68 Mineral tәbii sәrvәtlәr hansılardır?

•

kömür
yeraltı
neft
yerüstü
qaz

69 Tәbii sәrvәtlәr yerlәşmәsinә görә neçә qrupa ayrılır?

•

32.0
2.0
20.0
15.0
30.0

70 Tәbii sәrvәtlәr hansı qruplara ayrılır?

•

bәrpa olunmayan
bәrk, yumşaq
tükәnәn, tükәnmәyәn
işlәnәn, işlәnmәyәn
bәrpa olunan

71 Tәbii sәrvәtlәr anlayışı nәdir?

•

torpaq
su
insan hәyatının vә tәsәrrüfat sahәlәrinin inkişaf üçün tәbiәtdә istifadә edilәn vә gәlәcәkdә istifadәsi mümkün olan
hәr bir resurs
meşә, faydalı qazıntılar
neft

72 Karbоhidrоgen ehtiyatlarına nә daxildir?

•

tоrf
neft, qaz, kömür
qaz
neft
kömür

73 Tükәnәn, lakin bәrpa оlunan tәbii sәrvәtlәr:

•

yerin daxili enerjisi
meşә
günәş enerjisi
rekreasiya resursları;
külәk enerjisi

74 Tükәnmәyәn tәbii sәrvәtlәrә misal göstәrin:
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•

gümüş
hava
meşә
kömür
dәmir filizi

75 Dünya оkeanında neftin ümumi ehtiyatını müәyyәn edin:

•

1,0 mln t
150 mlrd tоna qәdәr
500 mlrd t
100 mlrd t
10 mln t

76 Gәlәcәyin resurslarını müәyyәn edin:

•

dәniz
оkeanların enerjisi
SES
IES
tоrpaq

77 Dünyada neftin ehtiyatının nә qәdәr оlduğunu bilirsinizmi?

•

200 mlrd t
10 mlrd t
2,9 mlrd t
800 mlrd t
1,5 mlrd. t

78 Yer kürәsindә nә qәdәr tәbii sәrvәt aşkarlanmışdır?

•

100.0
250.0
1000.0
100.0
400.0

79 Tükәnmәyәn tәbii sәrvәtlәrә hansılar daxildir?

•

meşә
külәk, günәş vә yerin daxili enerjilәri
günәş enerjisi
külәk enerjisi
yerin daxili enerjisi

80 Йерли енерэетика ещтийатлары иля юзляринин истещсалыны там юдяйя юлкялярдир:

•

Бразилийа вя Чили
РФ вя Чин
Италийа, Франса
Алманийа, Исвечря
Йапонийа вя Филиппин

81 Дцнйада шякяр гамышындан истифадя олунараг алынан йанажаг щансыдыр?

•

сцни спирт
етил спирти
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одунжаг
метан газы
кюмцр

82 Алтернатив енеръи мянбяляринин истифадясинин характери ня иля сяжиййялянир?

•

характери мцяййян олунмайыб
йерли вял окал характерли олмасы иля
бейнялхалг ящямиййят кясб етмяси иля
реэионал характер дашымасы иля
шярти характерли олмасы иля

83 Биогаз истещсал иля щейвандарлыг сащясинин ялагялярини мцяййян един:

•

цзвц туллантылардан истифадя
ят истещсалынын артырылмасы
щейван ганундан истифадя
дяри истещсалынын истещлакы
щейвандарлыьын интенсив инкишафы

84 Биокцтлянин башлыэа мянбяйи ня щесаб олунур?

•

йанар шист
одунжаг
кюмцр
нефт
газ

85 Битумлашмыш гумлары алтернатив енеръи мянбяляриня тяркиб щиссясидирми?

•

даш парчаларыдыр
тяркиб щиссясидир
тикинти материалыдыр
тяркибиня дахил дейил
торпаьы минбитляшдирир

86 Кцляк енеръисиндян истифадянин пионерии щансы юлкядир?

•

Азярбайжан
АФР
Белчика
Данимарка
Италийа

87 Рейкйамикдя кянд тясяррцфаты биткиляринин йетишдирилмяси мягсядиля нядян истифадя
олунур?

•

зийанверижиляря гаршы дярманлардан
эеотермал борукямяр системиндян
ялверишли торпаг сащяляриндян
минерал кцбрялярдян
тябии сувармадан

88 Эеотермал мянбяляр температур шяраитиня эюря щансы сащяляря бюлцнцрляр:

•

хлорлу, бромлу, алцмиумлу
ашаьы, орта, йцксяк
ширин, дузлу, гызмар
жцзи, кяскин, ийли
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кцкцрдлц, азотлу, калиумлу

89 Бир эеотермал стансийа тикмяк цчцн ня гядяр торпаг сащяси тяляб олунур?

•

30 км2
20 км 2
10 км2
5 км2
15 км2

90 Кцляк енеръисинин алынмасы заманы щансы еколоъи проблем йараныр?

•

физики деградасийалар
торпаг ерозийасы
сясин удулмасы
эцжлц сяс еффекти
енеръинин итмяси

91 Мцтляг зярярсиз енеръи мянбяйи вармы?

•

елмя мялум дейил
йохдур
вардыр
мцяййян едилмяйиб
гисмян вардыр

92 Енерэетиканын еколоъи проблемляринин азалдылмасы стратеэийасынын ясас истигамяти няйи
тяляб едир?

•

яняняви йанажаьа ясасланмаьы
атом енерэетикасына ясасланмаьы
енеръийя тялябаты азалтмаьы
истилик стансийаларынын азалдылмасыны
бярпа олунан енеръидян чох истифадя етмяйи

93 Истилик стансийаларынын атмосфердя даща чох йаратдыьы фясад щансыдыр?

•

кристал чюкцнтцляр артыр
чох йаьынты дцшцр
оксиэен мигдары чохалыр.
озон тябягяси дешилир
парник газлары йараныр

94 Яняняви енеръи мянбяляриня аид олмайан щансыдыр?

•

йанар шист
торф
даш кюмцр
эеотермал
нефт, газ

95 Енерэетиканын мащиййяти нежя сяжиййялянир?

•

сащяляр арасында ялагяляндирижидир
истещсалда мцщцм рол ойнайыр
инсан фяалиййятинин мцщцм щиссясидир
кянд тясяррцфатынын ясасыдыр
металлурэийанын ясас мянбяйидир
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96 Щансы юлкядя одундан йанажаг кими нязяря чапажаг гядяр истифадя олунур?

•

Азярбайжанда
Полшада
Нидерландда
Беличикада
Финлйандийада

97 Йанажаьын, електрик енеъисинин ахтарышы, мянимсямяляри, щасилаты, емалы вя онларын нягл
едилмяси щансы сянайе сащясиня аиддир?

•

електроенерэетикайа
йанажаг сянайесиня
эеолоъикяшфиййат ишляриня
даьмядян сянайесиня
енерэетикайа

98 Günәş batareyası ilә qızdırılmış suyun min kv.km binaya verilmәsi elektrik enerjisinә nә qәdәr qәnaәt
edir?

•

1525 faiz
6070 faiz
1020 faiz
2030 faiz
4550 faiz

99 Günәş enerjisi ilә suyun qızdırılması istehsalın hansı formasıdır?

•

mümkünsüz forması
әn mürәkkәb forması
mümkün olan forması
әn bәsit forması
bahalı forması

100 1977ci ildә günәş enerjisindәn istifadә edәrәk suqızıdırıcı cihazlar harada istehsal edilmişdir?

•

RostovDon (Rusiya)
Krasnovodsk (Türkmәnistan)
AlmaAtada (Qazaxıstan)
Bakıda (Azәrbaycan)
Buxarada (Özbәkistan)

101 Qurğu vә linzalar ilә işığı tutmaq hansı ölkәnin tәklifidir?

•

Yaponiya
İngiltәrә
ABŞ
Avstraliya
Kanada

102 Hansı alternativ mәnbәdәn alınan enerji min kv.km binaya qızıdırılmış su verilәrkәn elektrik enerjisinә
4550% qәnaәt etmәyә imkan verir?

•

cәrәyan elektrik stansiyaları
külәk qurğuları
geotermal enerji
atom elektrik stansiyaları
günәş batareyası
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103 Avstraliyada 70ci illәrdә hansı enerjidәn istifadә edilmәsinә tәklәflәr verildi?

•

okeanın enerjisindәn
külәk enerjisindәn
әnәnәvi yanacaqlardan
qabarmaçәkilmәdәn
günәş enerjisindәn

104 1977ci ildә Buxarada alternativ enerji istehsalı hansı sahәyә әsaslanırdı?

•

atom enerjisinә
külәk enerjisinә
biokütlә enerjisinә
dәniz enerjisinә
günәş enerjisinә

105 Kosmik ESә nәyin bazasında işlәdilir?

•

yeraltı tәkanların gücü ilә
generatorların vasitәsilә
transformatorların kömәyi ilә
günәş batareyası ilә
külәk gücünün kömәyi ilә

106 68∙8∙1016 kBt.s enerji gücü hansı alternativ mәnbәyә mәxsusdur?

•

әnәnәvi yanacaqlara
okean axınlarına
geotermala
günәşә
külәyә

107 Günәş batareyaları vasitәsilә hansı növ enerji istehsal olunur?

•

atom enerjisi
su enerjisi
külәk enerjisi
qabarmaçәkilmә enerjisi
günәş enerjisi

108 Verdiyi enerjinin mümkün istehsal gücü 20 mlrd kBt ola bilәcәk alternativ enerji mәnbәyi hansıdır?

•

geotermal
neft,qaz
külәk
qabarmaçәkilmә
günәş

109 İri torpaq sahәlәrinin tutulması hansı enerjinin istifadәsi zamanı ekoloji mәnfi tәsirә malikdir?

•

su enerjisi
günәş enerjisi
bioloji enerji
külәk enerjisi
neft,qaz enerjisi

110 Günәş hәr gün yerә nә qәdәr enerji göndәrir?
72∙6∙1016 kBt.s

•
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•

68∙8∙1016 kBt.s
5∙10∙1016 kBt.s
15∙10∙1016 kBt.s
20∙10∙1016 kBt.s

111 60cı illәrdә Yaponiyada hansı proqram tәtbiq edilmişdir?

•

sağlam hәyat
Günәş şәfәqlәri
atom qurğuları
külәk flügerlәri
enerji istehsalı

112 Günәşin yerә verdiyi enerjinin mümkün olan istehsal gücü nә qәdәr hesablanmışdır?

•

510 mlrd kBt
20 mlrd kBt
70 mlrd kBt
50 mlrd kBt
10mlrd kBt

113 Proqnoz mәlumata әsasәn 2020ci ildә elektrik enerji istehsalının 1520 faizi hansı enerji mәnbәyinin
hesabına ödәnilәcәkdir?

•

әnәnәvi yanacaqlar
günәş
geotermal
külәk
qabarmaçәkilmә

114 2020ci il proqnozuna görә Planetin elektrik enerjisinin neçә %i günәş enerjisi hesabına ödәnilmәlidir?

•

35 faizi
1520 faizi
4050 faizi
510 faizi
2030 faizi

115 Yer sәthinә Günәş enerjisinin seyrәk paylanması nә ilә nәticәlәnir?

•

ekoloji cәhәtdәn әlverişli deyil
az istifadә olunur
çox istifadә olunur
istifadәsi mümkün deyil
istifadә üçün әhәmiyyәtli deyil

116 Günәş enerjisinin az istifadә olunmasının sәbәni nәdir?

•

günәş enerjisinә maraq azdır
yerdә çox uzaqda olduğu üçün
iqtisadiyyatın inkişafının tam tәmin olunduğundan
ekoloji cәhәtdәn әlverişli olmadığı üçün
yer sәthinә enerjisinin seyrәk paylandığı üçün

117 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn әn әhәmiyyәtlisi hansıdır?

•

yanacaqlardan alınan enerji
Günәş enerjisi
geotermal enerji
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külәk enerjisi
çay sularından alınan enerji

118 Yer kürәsinin әn böyük alternativ enerji mәnbәyi hansıdır?

•

qabarma
günәş
külәk
okean
geotermal

119 Su enerjisinin alternativ enerji mәnbәyindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

texniki sulardan alınır
çayların sularından alınır
yeraltı sulardan alınır
qabarmaçәkilmәdәn alınır
buzlaqlardan istehsal edilir

120 Alternativ enerji mәnbәyinә daxil deyil:

•

geotermal enerji
su enerjisi
günәş enerjisi
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk enerjisi

121 Enerji növlәri içәrisindә istehsalı baha başa gәlәn növ hansıdır?

•

alternativ enerji mәnbәlәri
kömür istehsalı
atom enerjı mәnbәyi
qaz istehsalı
neft istehsalı

122 Alternativ enerji mәbәyindәn az istifadә olunmasının sәbәbi:

•

iqtisadi baxımdan sәmәrәsizdir
baha başa gәlir
ehtiyac duyulmur
digәr yanacaqlar çoxdur
belә mәnbәlәrin bölünmәsi çәtindir

123 Yerli әhәmiyyәt kәsb edәn enerji mәnbәlәri hansılardır?

•

torf,şist,odun vә s.
alternativ enerji mәnbәlәri
daş vә qonur kömür
karbohidrogenlәr
elektrik enerjisi

124 Alternativ enerji mәnbәlәri hansı әhәmiyyәti kәsb edir?

•

baza
yerli
beynәlxalq
dünyavi
regional
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125 Külәk vә Günәş hansı enerji mәnbәlәrinә aiddir?

•

tükәnәn
özünü bәrpa edәn
istifadәsi mümkün olmayan
bәrpa olunmayan
daha çox istifadә olunan

126 Özünü bәrpa edәn enerji mәnbәlәrinә aiddir?

•

belә mәnbә yoxdur
külәk,günәş
kömür
neft,qaz
torf,şist

127 Bәrpa olunan enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

•

ehtiyatı mәlum olan
tükәnmәyәn
mineral xammal
tükәnәn
bәrpa olunmayan

128 Tükәnmәyәn enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir:

•

daha çox istifadә olunan
bәrpa olunan
bәrpa olunmayan
ehtiyatı mәlum olan
tükәnәn

129 Avstraliyada hansı tәklif irәli sürülmüşdür?

•

linza vә güzgülәr ilә işığı tutmaq
qurğu vә linzalar ilә işığı tutmaq
qızdırıcı cihazlarla işığı tutmaq
günәş batareyası ilә işığı tutmaq
günәş şüalarının qaytarılması ilә işığı tutmaq

130 Günәş enerjisindәn istifadә zamanı ekoloji mәnfi tәsirә malik olma sәbәbi:

•

yağışların әn çox düşdüyü әrazi
iri torpaq sahәlәrinin tutulması
düzәnliklәrin olmadığı sahә
ovalıqların çox olduğu әrazi
çayların gursulu olduğu zaman

131 "Günәş şәfәqlәri" proqramı neçәnci illәrdә tәtbiq edilmişdir?

•

40cı illәrdә
60cı illәrdә
90cı illәrdә
70ci illәrdә
50ci illәrdә

132 ABŞ vә Yaponiyada 90cı illәrdә nәdәn istifadә geniş yayıldı?
Transformatorlar vasitәsilә suyun qızdırılması

•
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•

Günәş enerjisi ilә suyun qızdırılması
Su qızdırıcılar ilә suyun qızdırılması
Günәş batareyası ilә qızdırılmış su
Külәk qurğuları ilә suyun qızdırlması

133 İstehsalın әn bәsit forması hansıdır?

•

Transformatorlar vasitәsilә suyun qızdırılması
Günәş enerjisi ilә suyun qızdırılması
Su qızdırıcılar ilә suyun qızdırılması
Günәş batareyası ilә qızdırılmış su
Külәk qurğuları ilә suyun qızdırlması

134 Buxarada (Özbәkistan) 1977ci ildә hansı enerjidәn istifadә etmәklә suqızıdırıcı cihazlar istehsal
edilmişdir?

•

külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
atom enerjisindәn
su enerjisindәn
buxar enerjisindәn

135 Harada 70ci illәrdә Günәş enerjisindәn istifadә edilmәsi üçün tәkliflәr verildi?

•

Kanadada
Avstraliyada
Çindә
Rusiyada
AFRdә

136 Harada 1977ci ildә Günәş enerjisi alternativ enerji istehsalına әsaslanırdı?

•

Böyük Britaniyada
Buxarada
Yaponiyada
ABŞda
Hindistanda

137 Günәş enerjisi nә ilә istehsal olunur?

•

yeraltı tәkanların gücü ilә
günәş batareyası ilә
transformatorların kömәyi ilә
generatorların vasitәsilә
külәk gücünün kömәyi ilә

138 Alternativ enerji mәnbәlәrinә hansı enerji aiddir?

•

Karbon
Külәk
Mazut
Neft
Qaz

139 Hansı enerjidәn istifadә zamanı yanacaq enerjisinә qәnaәt edilir?

•

Buxar
Külәk
Atom
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Günәş
Su

140 Su enerjisi hansı enerji mәnbәyinә aid deyil:

•

Yerüstü
Alternativ
İstehsal
Әnәnәvi
Yeraltı

141 Abşeronda hansı enerjidәn istifadә imkanları vardır?

•

Buxar
Külәk
Atom
Su
Qabarmaçәkilmә

142 Geo İES tikilmәsi üçün әlverişli olan әrazi hansıdır?

•

Şahdağ silsilәsi
Ön vә Kiçik Qafqaz
Talış dağ sistemi
Böyük Qafqaz
Naxçıvan qırışıq zonası

143 Günәş batareyalarından hansı enerji istehsal olunur?

•

Qabarma çәkilmә
Günәş
Su
Külәk
Atom

144 Günәş enerjisindәn harada istifadә olunur?

•

Kanadada
İngiltәrәdә
Avstraliyada
Yaponiyada
ABŞda

145 Yer sәthinә enerjisinin seyrәk paylandığı üçün hansı enerjidәn istifadә olunur?

•

Qabarmaçәkilmә
Külәk
Günәş
Su
Atom

146 Günәş enrejisi hansı enerji mәnbәyinә aiddir?

•

biokütlә enerjisinә
әnәnәvi enerji mәnbәlәrinә
günәş enerji mәnbәyinә
alternativ enerji mәnbәlәrinә
okeanların su enerjisinә
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147 Azәrbaycanda elektrik stansiyalarında әsas yanacaq kimi nәdәn istifadә olunur?

•

qazoyl
kerosin
benzin
mazut
dizel yanacağı

148 Elektrik enerjisi yalnız hansı elektrik stansiyalarda istehsal edilir?

•

GeoİESlәrdә
İstilik Elektrik stansiyalarında
Atom elektrik stansiyalarında
Kondensasiyalı elektrik stansiyalarında
Su elektrik stansiyalarında

149 Üzvi yanacaqlardan hansı elektrik stansiyalarda elektrik enerjisi istehsal edilir?

•

GESdә
AESdә
KESdә
İESdә
SESdә

150 Nüvә yanacaqlarından hansı elektrik stansiyalarda elektrik enerjisi istehsal edilir?

•

AESdә
İESdә
SESdә
GESdә
KESdә

151 Potensial ehtiyatlar hansı sәrvәtlәrә aid edilir?

•

yayım şәraitinin ümumi әlamәtlәrini tәmin edәn kәşfiyyat vә öyrәnilmә dәrәcәsinә malik ehtiyatlar
dәqiq kәşfiyyat aparılmış, sәrhәdlәri tam dәqiqlәşdirilmiş ehtiyatlar
tәbiәtdә istifadә edilәn vә istifadәsi mümkün olan resurslar
istifadә olunmayan, ehtiyatı tam dәqiqlәşmәyәn sәrvәtlәr
ilkin olaraq tәktәk nümunәlәr mәlum olan vә sәnaye ehtiyatı az olan ehtiyatlar.

152 Elementar vә kompleks ehtiyatlara hansı sәrvәtlәr aiddir?

•

elektrik, külәk, günәş enerjisi ehtiyatları
kömür, neft, filiz, heyvanat ehtiyatları
qabarmaçәkilmә, temperatur, buxarlanma
atom enerjisi, kosmosdan istifadә, daş kömür
oksigen, azot, günәş enerjisi, atmosfer havası, su

153 Oksigeni bәrpa edәn, yeraltı suları vә torpağın mәhsuldarlığını qoruyan hansı ehtiyatdır?

•

mineral ehtiyatları
su ehtiyatları
kosmik ehtiyatları
meşә ehtiyatları
rekreasiya ehtiyatları

154 Coğrafi mövqeyinә görә hansı dövlәt 800 meqa volt/illik külәk enerjisi ehtiyatına malikdir?
Gürcüstan
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•

Rusiya
Azәrbaycan
Türkiyә
İran

155 0,2%  günәş enerjisi kim (vә ya nә) tәrәfindәn udulur?

•

yeraltı süxurlar
torpaq
heyvanlar
bitkilәr
insanlar

156 1500 trilyon kilovat saat enerji yer kürәsinә haradan gәlir?

•

maqnit sahәsindәn
aydan
kosmosdan
günәşdәn
kometalardan

157 Çin, Hindistan vә Misirdә 2000 il әvvәl hansı növ enerjidәn istifadә olunub?

•

buxar enerjisindәn
günәş enerjisindәn
su enerjisindәn
külәk enerjisindәn
elektrik enerjisindәn

158 Kәnd tәsәrrüfatına әlverişli, rütubәt vә istini özündә birlәşdirәn ehtiyatlar nә adlanır?

•

su ehtiyatlar
alternativ ehtiyatlar
rekreasiya ehtiyatlar
aqroiqlim
kosmik ehtiyatlar

159 YEK nәdir?

•

enerji kоmpleksi
kömür kоmpleksi
energetika kоmpleksi
yanacaqenergetika kоmpleksi
yanacaq kоmpleksi

160 Neft ixrac edәn ölkәlәr necә adlanırlar?

•

AŞ
AI
kapitalist
BVF
ОPEK

161 ОPEKin nә оlduğunu müәyyәn edin:

•

kömür ixrac edәn әrәb ölkәlәri
qaz ixrac edәn ölkәlәr
neft ixrac edәn ölkәlәr
neft ixrac edәn әrәb ölkәlәri
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neft idxal edәn ölkәlәr

162 Çimәrliklәr, qısa müddәtli istirahәt yerlәri, cay vә göl sahillәri, idman sahәlәri vә s. tәbiәtin hansı
resurslarına aiddir?

•

aqrоiqlim
iqlim
tükәnmәyәn
әrazi
rekreasiya

163 Aqrоiqlim resurslarını müәyyәn edin:

•

yerin daxili enerjisi
rütubәt, işıq, istilik
temperatura, rütubәt
hava, işıq, temperatura, rütubәt, qidalandırıcı qatışıqlar
günәş vә külәyin enerjisi

164 Iqlim resurslarına daxil оlanlar:

•

su enerjisi
Günәş, külәk
rütubәt, hava
günәş vә külәk enerjilәri, rütubәtlәnmә
KES, IES

165 Електроенерэетиканын инкишаф хцсусиййятляриндян бири вя дцнйанын глобал
проблемляриндян щесаб олунур:

•

ИЕСин хцсуси чякисинин артырылмасы
еколоъи таразлыьын горунмасы
яняняви йанажагларын нягл едилмяси
елмитядгигат ишляринин тякмилляшдирилмяси
енеръи истещсалынын инкишафы

166 Щансы юлкяляр цчцн йцксяк эярэинликли бейнялхалг електрик хяттинин мювсудлуьу
характерикдир?

•

Франса, Италийа, Йапонийа
Аvропа юлкяляри, АБШ, Канада
ЖянубГярб Асийа вя Тцркийя
ЖянубШярги Асийа вя Австралийа
МДБ юлкяляри вя Гярби Авропа

167 Дцнйада шякяр гамышындан етил спирти алан щансы юлкядир?

•

Щиндистан
Бразилийа
Боливийа
Арэетина
ШриЛанка

168 Алтернатив енеръи мянбяляринин йерли вя йа локал ящямиййят кясб етмяси чох щансы сащяйя
аид едилир?

•

биокцтля енеръисиня
кцляк енеръисиня
дальа енеръисиня
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эцняш енеръисиня
эеотермал енеръийя

169 Биогаз ян чох щансы юлкялярдя истещсал едилир?

•

Тцркийя, Иран, Сяудиййя Ярябистан
Чин, Щиндистан,ЖянубиШярги Асийа, МДБ юлкяляри
АБШ, Канада, Йапонийа, Жянубигярби Асийа
Гярби Авропа юлкяляри, Украйна, Газахыстан
Б.Британийа, Италийа, Австралийа Иттифагы

170 Кюмцрцн щидроэенерасийа едилмяси нятижясиндя алынан йанажаг нядир?

•

гонур кюмцр
сцни нефт
сцни газ
кцкцрд
кокс газы

171 Алтернатив енеръи мянбяляриня аид дейил:

•

спирт
гонур кюмцр
биокцтля
синтетик йанажаг
биогаз

172 РФда габармачякилмя стансийасы щансы дянизин сащилиндя инша олунмушдур?

•

Лаптевляр
Барентс
Балтик
Чукот
Шимал дянизи

173 Илк дяфя дяниз вя океан суларынын габармачякилмяси заманы йаранан енеръийя ясасланан
гурьу ня вахт вя щарада йарадылмаьа башланмышдыр?

•

1965жы илдя Италийада
1966жы илдя Франсада
1960жы илдя Русийада
1960жы илдя Инэилтярядя
1955жы илдя АБШда

174 Йеэаня юлкядир ки, йералты исти сулардан там олараг биналарын гыздырылмасы вя диэяр
тялябляр цчцн истифадя олунур?

•

Б.Британийа
Исландийа
Нидерланд
Йапонийа
Русийа

175 Ашаьы вя орта температурлу йералты сулар ня цчцн йарарлыдыр?

•

йарарлы щесаб олунмур
гыздырыжы вя истилик цчцн
емал цчцн
сянайедя истифадя цчцн
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суварма системи цчцн

176 Эеотермал енеръинин формалашмасы йерин дахилиндя щансы просеслярля ялагялидир?

•

сятщ шуаларынын мювжудлуьу
радиоактив парчаланмалар, кимйяви реаксийалар
суйун сявиййясинин дяйишилмяси вя тяркиби
йени сухурларын формалашмасы
яразинин эеолоъи гурлушунун ялверишсизлийи

177 Дцнйада истещсал олунан енеръинин нечя фаизи инкишаф етмиш юлкялярин пайына дцшцр?

•

0.9
0.8
0.55
0.5

178 Эеотермал енеръи истещсалында йаранан еколоъи проблемляр щансылардыр?

•

даьямяля эялмя баш верир
су, щава, торпаг чирклянир
щавайа радиоактив маддяляр атылыр
торпаглар шоранлашыр
сящралашма просеси баш верир

179 Эцняш шцаларынын цстцнлцйц щансы яразиляр цчцн характерикадыр?

•

енлик гуршаглары
тропик районлар
мцлайим зона районлары
субекваториал яразиляр
арктик зоналар

180 Иглимин антропоэен дяйишмясиндя мцщцм рол ойнайан енеръи мянбяйи щансыдыр?

•

габармачякилмя стансийалары
истилик стансийалары
кцляк стансийалары
су стансийалары
эцняш стансийалары

181 Енеръи истещсалынын артмасы щансы проблемлярин дяринляшмясиня шяраит йарадыр?

•

реэионал
еколоъи
сосиал
игтисади
демографик

182 Енеръи истещсалынын ясас щиссяси щансы нювлярин пайына дцшцр?

•

алтернатив енеръи мянбяляри
даш кюмцр, нефт, газ
гонур кюмцр, нефт, шист
даш вя боз кюмцр, торф, газ
одун, даш кюмцр, торф

183 «Физики дцнйанын» мювжудлуьу енеръисиз мцмкцн дейилфикри щансы екологалимя
мяхсусдур?
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•

Щ.Ялийев
Д.Бруксу
Реймерс
Вернадски
Н.Андрейев

184 Әtraf mühitin karbon qazı ilә çirklәnmәsindә әnәnәvi yanacaqlardan daha aktivi hansıdır?

•

şist
neft
qaz
daş kömür
torf

185 Paujetka çayı vadisindә tikilmiş GTES gücü nә qәdәr olub?

•

6mBt
10 mBt
15mBt
5mBt
8mBt

186 Rusiya Federasiyası әrazisindә ilk Kamçatka GeoES neçәnci ildә tikilmişdir?

•

1971ci ildә
1950ci ildә
1960cı ildә
1975ci ildә
1966cı ildә

187 MDB mәkanında ilk GTES harada vә nә vaxt tikilmişdir?

•

1955ci ildә Saxalindә
1970ci ildә Yakutiyada
1980cı ildә Ustİlimdә
1975ci ildә Bratskda
1966cı ildә Kamçatkada

188 Tükәnmәyәn tәbii sәrvәtlәrә hansılar daxildir?

•

külәk, günәş vә yerin daxili enerjisi
külәk enerjisi
meşә
yerin daxili enerjisi
günәş enerjisi

189 Mineral tәbii sәrvәtlәr hansılardır?

•

yeraltı
faydalı qazıntılar
neft
yerüstü
qaz

190 Tәbii sәrvәtlәr yerlәşmәsinә görә bölünürlәr:

•

yerüstü
yeraltı, yerüstü
faydalı qazıntılar, qeyri filizlәr
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mineral, filiz
karbohidrogen, metamorfik

191 Tәbii sәrvәtlәr istifadәsinә görә hansı qruplara ayrılır?

•

bәrpa olunmayan
tükәnәn, tükәnmәyәn
işlәnәn, işlәnmәyәn
bәrk, yumşaq
bәrpaolunan

192 Azәrbaycan respublikasında әn böyük qaz yatağı hansıdır?

•

Sabunçu
Şahdәniz
Bulla
Qarabağ
Ramana

193 Azәrbaycan respublikasında aşkarlanmış qәdim neft yataqları hansılardır?

•

Balaxanı, Nebitdağ
Şahdәniz, Bulla
Çıraq, Günәşli
Bibiheybәt, Ramana
Novxanı, Balaxanı

194 Azәrbaycanda termal sular harada istifadәdәdir?

•

Qоbustan
Kәlbәcәr
Daşkәsәn
Şuşa
Zәrdab

195 Azәrbaycanda şist ehtiyatları harada aşkarlanmışdır?

•

Kәlbәcәr, Lacın, Böyük Kirs
Ismayıllı, Quba, Qоbustan
Daşkәsәn, Abşerоn, Qоbu
Tоvuz, Salahlı, Zәylik
Daşsalahlı, Xоşbulaq, Xızı

196 Elktrоenergetikanın nә оlduğunu müәyyәlәşdirin:

•

SES
elektrik enerjisinin hasilatı, mәhsulun istehlakçıya çatdırılması
elektrik enerjisi hasilatı
enerji hasilatı
mәhsulun çatdırılması

197 Yanacaq sәnayesi hansı sahәlәrә ayrılır?

•

kömür, tоrf
hasilat, emal
emal
hasilat
neft, qaz
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198 Әn cоx GeоIES hansı ölkәdә yaradılmışdır?

•

Yapоniya
ABŞ
Kanada
Çin
BӘӘ

199 Dünyada ilk GeоIES hansı dölәtdә, nә vaxt yaradılmış vә о necә adlanır?

•

RF, Kamcatka, 1965ci il
Italiya, Tоskana, 1913cü il
ABŞ, Qrand Küli, 1915ci il
Avstriya, Tоqa, 1905ci il
ABŞ, Kalifоrniya, 1965ci il

200 Dünyada külәk elektrik stansiyalarına görә hansı dövlәtlәr tanınırlar?

•

Hоllandiya, Belcika, Italiya, Ispaniya
ABŞ, AFR, Hindistan
BӘӘ, Cad, Niger
RF, AFR, Fransa
Fransa, Azәrbaycan, Mоldоva, Kuba

201 Külәk enerjisindәn dünyada ilk dәfә hansı ölkә istifadә etmişdir?

•

Cad
Niger
Nigeriya
Danimarka
Kuba

202 GeоIESlәrә görә hansı ölkәlәr 1ci, 2ci yerlәri tuturlar?

•

ABŞ, Avstraliya
Filippin, ABŞ
Hindistan, RF
RF, Fransa
RF, Belçika

203 Alternativ elektrik enerjisi mәnbәlәri illik hasilatda hansı xüsusi çәki ilә iştirak edirlәr?

•

0.06
1,0%
0.04
0.03
0.07

204 Elektrik enerjisi alınmasında әsas mәnbәlәri göstәrin:

•

SES, IES, GES
IES, SES, AES
GES, KES, IES
KES, GES, GeоIES
AES, IES, KES

205 Elektrik enerjisi mәnbәlәri:
qeyri әnәnәvi

•
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•

әsas, alternativ
әsas
alternativ
әnәnәvi

206 Illik elektrik enerjisi hasilatında liderlik edәn ölkәni müәyyәn edin:

•

Çin
ABŞ
AFR
RF
Fransa

207 Nоrveçdә adambaşına düşәn elektrik enerjisi hasilatını müәyyәn edin:

•

13 kvt saat
30,0 min kvt saat
135 min kvt saat
70 min kvt saat
13 min kvt saat

208 Adambaşına düşәn illik elektrik enerjisi hasilatında hansı ölkә 1cidir?

•

Fransa
ABŞ
RF
Nоrveç
Kuba

209 Illik yanacaqenerji mәhsulları isthsalında hansı növün xüsusi cәkisi daha böyükdür?

•

elektrоnergetika
neft
kömür
qaz
tоrf

210 Yanacaq sәnayesi hansı sahәlәri özündә birlәşdirir?

•

neft, kömür
emal
hasilat, emal
hasilat
neft, qaz

211 Щидропотенсиалын гейрибярабяр истифадя олунмасына тясир эюстярян башлыжа сябябляр
щансылардыр?

•

системли йанашма
кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри
сосиалигтисади мясяляляр
игтисади вя еколоъи тясир
демографик амилляр

212 Енеръи системляринин йаранмасы иля ялдя олунан цстцнлцкляря аид дeйил:
енеръийя тялябат ил бойу сабитляшир
яразинин щяр йериндя там електрикляшмя олур
щяр бюлэя тялабaты гядяр енеръи алыр

•
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•

реэионлар арасында игтисади асылылыг эютцрцлцр
еколоъи таразлыг олдуьу кими сахланылыр

213 Айрыайры реэионларын йцксяк эярэинликли електрик хятляринин бирбири иля
бирляшдирилмяси ня адланыр?

•

бейнялхалг мяркяз
енеръи ващидляри
енеръи эцжц
енеръи системляри
енеръи планы

214 Бразилийада автопаркларын чох щиссяси шякяр гамышындан алынмыш щансы йанажаг
ясасында ишляйирляр?

•

цзвц йанажагла
етил спиртли йанажагла
нефтдян алынмыш бензин иля
етанол вя йа спиртлибензинли йанажагла
дизел йанажаьы иля

215 Кюмцрдян, йанар шистдян, битумлашмыш гумлардан, биокцтлядян щансы йанажаг алыныр?

•

бензин
синтетик йанажаг
аь нефт
асетон
сцрткц йаьлары

216 Алтернатив енеръи мянбяляриня цстцнлцк верилмяси няйя ясасланыр?

•

яразинин жоьрафи мювгейиня
енеръи балансынын позулмасы
енеръи мянбяляринин чохлуьуна
еколоъи таразлыьын сахланылмасына
сосиалигтисади проблемляря

217 1985жи илдя Чиндя истифадяйя верилмиш габарма стансийасынын эцжц ня гядярдир?

•

500800 кат
1000 квт
1500 квт
3000 квт
2000 квт

218 Температур йцксяк олдугда тектоник чатлар васитясиля сулар щансы щалда сятщя чыха билир?

•

майе щалында
гызмыш щалда
су щалында
sухар щалында
бярк щалында

219 Бакынын нефт мядянлярини тямин етмяк цчцн илк дяфя ня гядяр эцжцндя електрик
стансийалары гурашдырылмышдыр?
50100 квт
510 квт
1020 квт

•
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•

550 квт
3060 квт

220 Эцняш енеръисини топламаг нядян асылыды?

•

игтисади ганунлардан
елмин няалиййятляриндян
йерин орографийасындан
сосиалигтисади проблемлярдян
физики – жоьрафи факторлардан

221 Эцняш енеръисиндян истифадянин еколоъи бахымдан чатышмамазлыьы нядир?

•

игтисадиййата зийан вурур
аккумлйаторлар баща баша эялир
эениш яразиляр тутулур
эцняш енеръиси там тутулмур
радиоактив чохалыр

222 Глoбал енеръи стратеэийасы вя проблемляри системли олараг цмумдцнйа мясяляляри иля
гаршылыглы ялагядардыр. Ашаьыдакылардан щансы бура дахил дейил:

•

иглимин дяйишмяси
инсанларын саьламлыьы вя сящиййянин вязиййяти
ящалинин сайынын артымы
йохсуллуьун йайылмасы
кяшфлярин апарылмасы

223 Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря мцасир щяжмдя енеръидян истифадя олунарса йер
кцрясиндя кяшф олунан йанажаг нечя иля чатар?

•

200 иля
100 иля
даимидир
50 иля
150 иля

224 Venesuelada Orinoko zonasında bitumlu qumlarda neft ehtiyatı nә qәdәr hesablanmışdır?

•

185 mlrd.ton
100 mlrd.ton
50 mlrd ton
300 mlrd.ton
155 mlrd.ton

225 ÇXRda heyvandarlıq tullantılarından istifadә edәrәk daha çox nә istehsal olunur?

•

yanacaq materialı
bioneft
gübrә materialı
bioqaz
әtraf mühiti çirklәndirәn tullantı

226 Hansı ölkәdә bitumlu qumdan yerli yanacaq kimi istifadә olunur?
Fransada
Meksikada
Peruda
Argentinada

•
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•

Venesuelada

227 Geotermal enerji hansı әrazidә yerlәşir?

•

Şirin mineral suların yerlәşdiyi әrazidә
Çayların gursulu olduğu әrazidә
Vulkanik vә seysmik әrazidә
Dәnizә yaxın әrazidә
Yağışların çox düşdüyü әrazidә

228 Geotermal enerji hansı sәrvәtlәrә aiddir?

•

Bәrpa olunmayan
Bәrpaolunan
Tükәnәn
Tükәnmәyәn
Mineral xammal

229 Daş kömürün yanmasından asılıdır?

•

suyun sirkulyasiyasından
havanın sirkulyasiyaından
bitkilәr tәrәfindәn oksigenin udulmasından
atmosferin karbon qazı ilә çirklәnmәsindәn
neftin yandırılmasından

230 Külәk elektrik çtansiyaları digәrlәrindәn nә qәdәr nә ilә fәrqlәnirlәr?

•

hәr yerdә tikilә bilmәsilә
ucuz başa gәlmәsi ilә
kapital tutumluğu ilә
ekoloji tәmizliyi ilә
quraşdırılması asan olmaması ilә

231 “ Әsrin müqavilәsi”ndә Әrәb ölkәlәrinin hansı iştirak edmişdir?

•

İraq
Kuveyt
Qәtәr
Sәduiyyә Әrәbistan
Liviy

232 “ Әsrin müqavilәsi”ndә Türkiyәnin hansı şirkәti pay bölgüsünә malikdir?

•

İtaçu
Remko
TPAO
Ekson
BP

233 “ Әsrin müqavilәsi”ndә Böyük Britaniyanın iştirak edәn neft şirkәtini müәyyәn edin:

•

Eksen
Delta
BP
Amoko
Remko

234 “ Әsrin müqavilәsi”ndә RFnın hansı neft şirkәti iştirak etmişdir?
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•

Amoko
Remko
Statoyl
İtaçu
Nikoyl

235 “ Әsrin müqavilәsi”ndә Norveçin hans şirkәti iştirak etmişdir?

•

Lukoyl
İtaçi
Penzoyl
Remko
Statoyl

236 İEÖdә yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә mәqsәdinә aid deyil:

•

enerjidәn istifadәnin әsas strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
sәrfәli texnoloji üsulların işlәnilmәsi vә tәtbiqi
ekoloji baxımdan tәmiz enerji növlәrinin tәtbiqi
müәssisәlәrin daha çox yanacaqlara әsaslanması
istifadә strukturunun dәyişdirilmәsi

237 Sәnayedә yanacağın istifadә edilmәsinin sәmәrәli üsullarından biridir:

•

texnoloji proseslәri yenilәşdirmәk
daha çox әnәnәvi yanacağa әsaslanmaq
sәnaye istehsalını mәhdudlaşdırmaq
elektroenerji ilә istilik tәchizatının uzlaşdırılması
enerji tutumlu sahәlәri azaltmaq

238 Enerji istehsalının sәmәrәli tәşkilin әsas mahiyyәti nәdir?

•

kimya sәnayesini xammalla tәmin edir
yeni istehsal sahәlәrini yaradır
әhalini enerji ilә tәmin edir
enerji sistemlәrini formalaşdırır
ekoloji,tәbiәti mühafizә xәrclәrini xeyli azaldır

239 Enerji istehsalının kompleks istifadәsinin tәşkili hansı iqtisadi sәmәrә ilә nәticәlәnir?

•

istehsal vә istehlak arasında uyğunluq yaradır
atmosfer havasını istilәşdirir
sahibkarlıq fәaliyyәtini artırır
kapital qoyuluşu tәlәb edir
enerjinin istifadә әmsalını artırır

240 Tükәnmәyәn sәrvәt hansı enerji mәnbәyinә aid edilir?

•

geotermal
qaz
biokütlә
neft
kömür

241 Atmosferin karbon qazı ilә çirklәnmәsi әn çox hansı növ yanacağın yanması ilә bağlıdır?
tәbii qaz
neft
torf

•
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•

daş kömür
qonur kömür

242 4 mühüm xüsusiyyәti ilә seçilәn alternativ enerji mәnbәyi hansıdır?

•

biokütlә enerjisi
qabarmaçәkilmә
külәk enerjisi
günәş enerjisi
geotermal enerji

243 Daş kömür ehtiyatının neçә ilә çatacağı proqnozu verilir?

•

tükәnmәyәcәk
1000 il
500 il
1500 il
2000 il

244 Daş kömür istifadәsi digәr yanacaqlara nisbәtәn niyә münasib hesab edilir?

•

dünyada ehtiyatı nisbәtәn azdır
qonur kömürlә birgә işlәdilir
istehsalın bütün sahәlәrindә istifadә olunur
uzun müssәtә proqnozlaşdırılır
әtraf mühitin çirklәnmәsinә az tәsir edir

245 Modul tipli GES harada üstünlük tәşkil edir?

•

İspaniya, Braziliya,Gürcüstan
Fransa,İtaliya Yaponiyada
Avstraliya, İsveç,Norveç
Hindistan,Rusiya, Çin
İtaliya,Kanada,Venesuela

246 Kiçik hәcmli olması ilә fәrqlәnir?

•

açıq tipli GES
günәş batareyaları
modul GES
su elektrik stansiyaları
atom elektrik stansiyaları

247 1973cü ildә harada günәş evi fotoelektrik qurğuları yaradılmışdır?

•

Rusiyada
AFR
ABŞda
Hindistanda
Yaponiyada

248 Yaponiyada 60cı illәrdә hansı proqram tәtbiq edilmişdir?

•

"Kosmik tәdqiqat" proqramı
"Külәk enerjisi" proqramı
"Elekrtik cәrәyanı" proqramı
"Radioaktiv şüa" proqramı"
“Günәş şәfәqlәri” proqramı
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249 90cı illәrdә harada günәş enerjisindә su qızdırıcılarından istifadә irәlilәyişi oldu?

•

Hindistan vә AFR
Kanada vә Rusiyada
Avstraliya vә Braziliyada
Yaponiya vә Çindә
ABŞ vә Yaponiyada

250 70ci illәrdә günәş enerjisindәn istifadә edilmәsi haqqında hansı ölkәdә iqtisadi әhәmiyyәtli tәkliflәr
verildi?

•

Çindә
Hindistanda
Nepalda
Avstraliyada
CARda

251 Fransa,İtaliya Yaponiyada hansı tipli GES üstünlük tәşkil edir?

•

atom elektrik stansiyaları
açıq tipli
günәş batareyaları
modul
su elektrik stansiyaları

252 Günәş enerjisindәn istifadә edilmәnin әn sәrfәli üsulu hansıdır?

•

günәş enerjisinin toplanması
günәş batareyasının kömәyi ilә yerdә qurğuların yaradılması
günәş şüalarının yayılması
günәş şüalarının toplanması
günәş batareyası ilә işlәyәn kosmik ESin işlәdilmәsi

253 Günәş enerjisi hansı qurğu vasitәsilә alnır?

•

trubinlәr
generatorlar
şüa süzgәclәri
transformatorlar
günәş batareyaları

254 Modul GES nә ilә fәrqlәnir?

•

kiçik hәcmli olması
çox enerji istehsal etmәsi
daha çox vәsait qoyuluşu
iri hәcmli olması
ancaq çaylar üzәrindә qurulması

255 Günәş enerjisindәn istifadәnin ekoloji cәhәtdәn mәnfi göstәricisinә daxildir:

•

iqlimdә müxtәlif dәyişikliklәrin yaranması
torpaqların mәhsuldarlığının azalması
torpaqların münbitliyinin azalması
iri torpaq sahәlәrinin tutulması
torpaqlarda mәhsuldarlığın artması

256 ABŞda 1973cü ildә yaradılan fotoelektrik qurğuları necә adlanırdı?
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•

külәk enerjisi
külәk qurğusu
günәş şüaları
günәş seli
günәş evi

257 60cı illәrdә “Günәş şәfәqlәri” proqramı hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?

•

SSRİdә
İngiltәrәdә
İtaliyada
Yaponiyada
Meksikada

258 ABŞ vә Yaponiyada 90cı illәrdә günәş enerjisindәn istifadәdә hansı irәlilәyişlәr oldu?

•

heç bir hadisә baş vermәdi
enerjinin tutulması
linzalardan istifadә
su qızıdırıcılarından istifadә
günәş şüalarının qaytarılması

259 Böyük hәcmli GES ilk olaraq harada tikilmişdir?

•

Norveçdә
Fransada
İtaliyada
Kaliforniyada
AFRdә

260 ABŞ vә Әlcәzairdә günәş enerjisindәn istifadә nә adlanır?

•

"Günәş ferması"
"Günәş şәfәqlәri"
"Günәş istixanası"
“Günәş hövzәlәri”
"Günәş evi"

261 GES işlәdәn Günәş hövzәlәri mәnbәlәri harada yerlәşir?

•

Böyük Britaniya,İsveç,Fransada
Yaponiya,Rusiya, Braziliyada
Çin,Hindistan,Avstraliyada
ABŞ,Әlcәzair,İsraildә

262 ABŞda (Kaliforniya) ilk olaraq hansı elektrik stansiya tikildi?

•

istilik ES
modul GES
atom ES
atom ES
böyük gücә malik GES

263 Fransa, İtaliyada hansı elektrik stansiyalarında istifadә geniş yayılmışdır?

•

istilik ES
atom ES
modul GES
qızdırıcı cihazlar
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böyük gücә malik GES

264 Hansı ölkәdә güzgü vә linzalar vasitәsilә işığı tutmaq tәklifi irәli sürülmüşdür?

•

Hindistanda
Yaponiyada
Fransada
Braziliyada
Avstraliyada

265 1973cü ildә ABŞda ilk dәfә hansı fotoelektrik qurğular yaradılmışdır?

•

"su qızdırıcılar","günәş batareyaları","günәş şüaları" vә s.
“günәş istixanası”, "elektrik cәrәyanı","külәk enerjisi" vә s.
"su enerjisi","radioaktiv şüa","güzgü vә linzalar" vә s.
“günәş evi”, “günәş istixanası”, “günәş ferması” vә s.
"buxar enerjisi","günәş enerjisi", "istixana effekti" vә s.

266 Avstraliyada 70ci illәrdә nәdәn istifadә edilmәsi haqqında iqtisadi әhәmiyyәtli tәkliflәr verildi?

•

Atom enerjisindәn
Külәk enerjisindәn
Buxar enerjisindәn
Günәş enerjisindәn
Su enerjisindәn

267 Külәklәr necә yaranır?

•

atmosferdә gedәn müxtәlif dәyişmәlәrdәn
atmosfer havasında iqlim dәyişmәsindәn
atmosfer vә troposferin qarşılıqlı әlaqәsindәn
atmosferә antropogen tәsirlәrdәn
atmosfer tәzyiqindә yaranan fәrqlәrdәn

268 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn hansı istifadә olunandan 20 mln dәfә çoxdur?

•

qabarmaçәkilmәnin verdiyi enerji
Külәyin verdiyi enerji
günәş enerjisinin Planetimizә verdiyi enerji
geotermal enerji
atom enerjisi

269 Alternativ enerji mәnbәyinә daxildir:

•

atom enerjisi
su enerjisi
külәk enerjisi
nüvә enerjisi
yanacaq enerjisi

270 İlk olaraq Kaliforniyada hansı tipli vә hәcmli stansiya tikilmişdir?

•

böyük hәcmli SES
kiçik hәcmli KES
Modul tipli GES
kiçik hәcmli GES
böyük hәcmli GES

271 ABŞ,Әlcәzair,İsraildә GES işlәdәn mәnbәlәr necә adlanır?
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•

günәş radiasiyası
günәş şüaları
belә mәnbәlәr yoxdur
günәşin istilik mәnbәlәri
günәş hövzәlәri

272 Böyük hәcmli GES ilk olaraq hansı ölkәdә tikildi?

•

Almaniya
Yaponiya(Osak )
Çin (Tayvan)
ABŞ (Kaliforniya)
Hindistan

273 Günәş enerjisinin Planetimizә verdiyi enerjini dünya tәsәrrüfatında istifadә olunan enerji ilә müqayisә
et:

•

istifadә olunandan 30 mln dәfә çoxdur
istifadә olunandan 10 mln.dәfә çoxdur
istifadә olunandan azdır
istifadә olunandan 20 mln dәfә çoxdur
istifadә olunana bәrabәrdir

274 Modul tipli GES hansı ölkәlәrdә geniş yayılıb?

•

ABŞ, İtaliya
İspaniya, Kipr
Rusiya, İtaliya
Çin, Avstraliya
Fransa, İtaliya

275 90cı illәrdә hansı ölkәlәrdә günәş istiliyindәn vә suqızdırıcılardan istifadә geniş yayıldı?

•

ABŞ vә Çin
İngiltәrә vә İtaliya
Meksika vә Kanada
Almaniya vә Polşa
ABŞ vә Yaponiya

276 “Günәş hövzәlәri” neçә kBT gücündә GESni hәrәkәtә gәtirir?

•

550kBT
1015kBT
2040kBT
510kBT
5070kBT

277 Günәş enerjisinin istifadәsinin әn bәsit üsulu hansıdır?

•

bәsit üsul yoxdur
günәşdәn elektrik enerjisinin alınması
günәş batareyalarının istifadәsi
günәş istiliyi ilә suyun qızdırılması
istilik enerjisiin elektrik enerjisinә çevrilmәsi

278 Hazırda dünyanın bir çox ölkәlәrindә hansı növ GES fәaliyyәt göstәrir?
atom ES
istilik ES
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•

böyük gücә malik GES
qızdırıcı cihazlar
modul GES

279 Avstraliyada verilmiş tәklifin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Günәş enerjisindәn istifadә etmәmәk
günәş şüalarını toplamaq
xüsusi batareyalar qurmaq
güzgü vә linzalar vasitәsilә işığı tutmaq
cәnubda GES sistemini yaratmaq

280 İlk dәfә fotoelektrik qurğularda “günәş evi”, “günәş istixanası”, “günәş ferması” vә s. harada vә hansı
ildә yaradılmışdır?

•

1980ci ildә Qazaxıstanda
1970ci ildә İtaliyada
1965ci ildә Kiprdә
1973cü ildә ABŞda
1970ci ildә İzraildә

281 Neft üzәrindә embarqo qoyulması 1973cü ildә nәyә marağı yaratdı?

•

Su enerjisinә
Günәş enerjisinә
Atom enerjisinә
Buxar enerjisinә
Külәk enerjisinә

282 Yanacaq enerjisinә qәnaәt edilmәsi nәdәn istifadә zamanı baş verir?

•

Atom enerjisindәn
Günәş enerjisindәn
Buxar enerjisindәn
Külәk enerjisindәn
Su enerjisindәn

283 Atmosfer tәzyiqindә yaranan fәrqlәrdәn nә әmәlә gәlir?

•

Bulud
Günәş
Buxar
Yağış
Külәk

284 Dünyada tәqribәn nә qәdәr külәk trubinlәri istifadәyә verilmişdir?

•

sayı çox azdır
10 mindәn çox
20 minә qәdәr
40 minә yaxın
30 min

285 Atmosferin әrazidә qızıbsoyuması nә ilә nәticәlәnir?
külәklәrin әmәlә gәlmәsilә
atmosfer çöküntülәri ilә
sәhraların yaranması ilә
antropogen tәsirlәrlә

•
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•

atmosfer tәzyiqinin fәrqi ilә

286 1973cü ildә külәk enerjisinә marağı yaradan sәbәb:

•

qaz istehsalının artması
neft ehtiyatının azalması
yanacaq çıxarılmasının çәtinliyi
kömür istehsalının azalması
neft üzәrindә embarqo qoyulması

287 Atmosfer tәzyiqindәn yaranan fәrqlәrdәn nә yaranır?

•

atmosfer tәzyiqi
külәk gücü
smoqlar
rütubәtlilik
külәk hadisәsi

288 Külәk enerjisi hansı növ enerji mәnbәyinә aiddir?

•

biokütlә enerjisinә
әnәnәvi enerji mәnbәlәrinә
günәş enerji mәnbәyinә
alternativ enerji mәnbәlәrinә
okeanların su enerjisinә

289 Atmosfer tәzyiqinin fәrqini yaradan sәbәblәr:

•

rütubәtin çox olması
әraziyә antropogen tәsirlәr
sәnaye tullantılarının çoxluğu
әrazidә atmosferin qızıb soyuması
yerdә buxarlanmanın aktivliyi

290 Hansı ölkәlәrdә günәş enerjisindәn istifadә “Günәş hövzәlәri” adlanır?

•

Yaponiya,Çin
Fransa,İtaliya
belә termin yoxdur
Qazaxıstan,Azәrbaycan
ABŞ,Әlcәzair

291 Tropik qurşaqdan ekvatorial qurşağa әsәn daimi külәklәr nә adlanır?

•

Mussonlar
anti siklonlar
siklonlar
passatlar
brizlәr

292 Azәerbaycanda külәk enerjisindәn istifadә imkanları hansı rayondadır?

•

Yuxarı Qarabağ
Astara
Aran
Lәnkәran
Abşeron

293 Külәyin gücü hansı şkalayla ölçülür?
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•

9 ballıq şkala
8 ballıq şkala
10 ballıq şkala
12 ballıq şkala
5 ballıq şkala

294 Külәk gülü qrafikini qurmağa şәrait yaradır:

•

külәyin istiqamәti
süni hava axınları
hakim külәyin mümkünlüyü
külәyin sürәti
külәk gücü

295 Külәk enerjisindәn daha çox istifadә edәn ölkә:

•

Fransa
İsveç
İtaliya
Çin Xalq Respublikası
Norveç

296 Külәk enerjisi asılıdır?

•

külәk gülündәn
atmosfer sirkulyasiyasından
külәyin istiqamәtindәn
atmosfer tәzyiqindәn
külәyin gücündәn

297 Nә vaxt Avropada külәk dәyirmanları işlәmәyә başlamışdır?

•

IX әsrin sonlarında
XII әsrin әvvәllәrindә
XIII әsrin sonlarında
XIV әsrin sonlarında
XV әsrin әvvәllәrindә

298 Su qızdırılması,yerdәn su çıxarılması inkişafından asılıdır?

•

atom enerjisi "yanacaq energetikasının" inkişafından
külәk enerjisi “kiçik energetikanın” inkişafından
su enerjisi "su energetikasının" inkişafından
günәş enerjisi "istilik energetikasının" inkişafından
buxar enerjisi "hava energetikasının" inkişafından

299 Krımda 1981ci ildә hansı elektrik stansiyası tikilmişdir?

•

GeoES
KES
AES
İES
SES

300 Danimarka hansı orta güclü istehsalın yarıdan çoxu aiddir?

•

günәş batareyaları
orta güclü külәk trubinlәri
külәk dәyirmanları
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külәk mühәrriklәri
qızdırıcı cihazlar

301 Әrazi genişliyindәn asılıdır?

•

Buzlu әrazilәrin artması
Külәk enerjisinin potensial istehsalı
Müxtәlif tәzyiq sahәsinin yaranması
Mәrkәzindә alçaq,kәnarlara doğru tәzyiqin artması müşahidә olunan qapalı tәzyiq sahәsi
Günәş şüalarının yayılması istiqamәti

302 Siklonlar necә tәzyiq sahәsidirlәr?

•

Qurşaqdan mülayimә doğru dәyişәn tәzyiq sahәsi
Mәrkәzindә alçaq,kәnarlara doğru tәzyiqin artması müşahidә olunan qapalı tәzyiq sahәsi
Hava sirkulyasiyasını tәnzimlәyәn tәzyiq sahәsi
Sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn tәzyiq sahәsi
İldә istiqamәtini iki dәfә dәyişәn tәzyiq sahәsi

303 Passatlar hansı külәklәrә deyilir?

•

Hava sirkulyasiyasını tәnzimlәyәn külәklәr
Tropik tәzyiq qurşaqlarından ekvatorial alçaq tәzyiq qurşağına doğru әsәn daimi külәklәr
Sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn külәklәr
İldә iki dәfә istiqamәtini dәyişәn külәklәr
Mәrkәzindә alçaq,kәnarlara doğru tәzyiqin artması müşahidә olunan külәklәr

304 İldә iki dәfә istiqamәtini dәyişәn hansı külәklәrdir?

•

Mövsümi
Mussonlar
Brizlәr
Qәrb külәklәri
Passatlar

305 Sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn hansı külәklәrdir?

•

Qәrb külәklәr
Brizlәr
Passatlar
Mussonlar
Mövsümi

306 İki sahә arasında tәzyiq fәrqindәn nә asılıdır?

•

Külәk gülü
Külәyin sürәti
Külәyin dağıdıcı qüvvәsi
Külәk gücü
İşığın sürәti

307 m/san,km/saat nәyin ölçü vahiddir?

•

Atmosfer tәzyiqinin
Külәk sürәtinin
Külәk gücünün
İşıq sürәtinin
Külәyin dağıdıcı qüvvәsinin
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308 Külәyin istiqamәtindәn nә asılıdır?

•

Buxar enerjisi
Külәk enerjisi
Su enerjisi
Atom enerjisi
Günәş enerjisi

309 Çin Xalq Respublikasında tәqribәn 3000ә qәdәr nә fәaliyyәt göstәrir?

•

Qızdırıcı cihazlar ilә
Külәk mühәrriklәri
Külәk dәyirmanları
Günәş batareyaları
Su qızdırıcılar ilә

310 Çin Xalq Respublikasında әn çox hansı enerjidәn istifadә edilir?

•

Atom enerjisindәn
Külәk enerjisindәn
Su enerjisindәn
Buxar enerjisindәn
Günәş enerjisindәn

311 Abşeronda keçmiş zamanda hansı vasitәylә quyulardan su çıxarılırdı?

•

su qızdırıcıları ilә
külәk mühәrriklәri ilә
külәk dәyirmanları ilә
qızdırıcı cihazları ilә
günәş batareyaları ilә

312 İlk olaraq harada külәk elektrik stansiyası tikilmişdir?

•

Kaliforniyada
Yaponiyada
Çindә
Braziliyada
Hindistanda

313 XII әsrin әvvәllәrindәn Avropada nә işlәdilmişdir?

•

qızdırıcı cihazlar
su qızdırıcılar
günәş batareyaları
güzgü vә linzalar
külәk dәyirmanları

314 Atmosfer tәzyiqinin fәrqi nә zaman baş verir?

•

sәhraların yaranması
atmosfer çöküntülәrinin yaranması
antropogen tәsirlәrlә
külәklәrin әmәlә gәlmәsilә
atmosferin әrazidә qızıbsoyuması

315 Azәrbaycanda hansı gücdә külәk enerjisi qurğuları tikmәyә şәrait vardır?
10 min kBT
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•

23 min kBT
1015 min Kbt
0,5 min kBT
15 min kBT

316 Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәrinә aiddir:

•

yeni texnikanın tәdbiqi
kapital qoyuluşunun artırılması
kompleks istehsalın formalaşması
yeni texnologiyanın öyrәnilmәsi
iqtisadi sәmәrәnin artırılması

317 Külәk enerjisinin enerji qüvvәsinә çevrilmәsi hansı tәdbirin hәyata keçirilmәsini tәlәb edir?

•

Dünya tәcrübәsindәn istifadә olunmasını
Külәk gücünün müәyyәn edilmәsini
Külәk sәmtinin dәqiqlәşdirilm
Külәk mühәrriklәrindәn istiadә edilmәsini
Müxtәlif әrazilәrin iqlim xüsusiyyәtlәrinә әsaslanmağı

318 Saniyәdә külәyin 89 m orta illik sürәti Azәrbaycanın hansı regionuna mәxsusdur?

•

QubaXaçmaz
Abşeron
Şirvan düzü
KürAraz
LәnkәranAstara

319 Külәk enerjisinin enerji qüvvәsinә çevrilmәsi hansı tәdbirin hәyata keçirilmәsini tәlәb edir?

•

elmi tәdqiqat işlәrinin aparılmasını
maliyyә material sәrfi vasitәsilә külәk enerjisinin toplanmasını
dünya dövlәtlәri ilә müqavilәlәrin bağlanmasını
külәk enerjisinin rezuarvarlara yığılmasının
xüsusi mütәxәssislәrin hazırlanmasını

320 Azәrbaycan Respublikasının Abşeron rayonunda hansı alternativ enerji imkanları böyükdür?

•

biokütlә enerjisinin
külәk enerjisinin
dәniz cәrәyanlarının enerjisi
geotermal enerjinin
su enerjisinin

321 Abşeronda külәyin orta illik sürәti nә qәdәrdir?

•

67m/san
1012 m/san
89 m/san
56 /san
12 m/san çox

322 1981ci ildә dünyada ilk olaraq KES harada inşa edilmişdir?

•

Dağıstanda
Krımda
İngiltәrәdә
Belçikada
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Vyetnamda

323 Azәrbaycan Respublikasımda külәk enerjisindәn istifadә imkanları hansı regiondadır?

•

QubaXaçmazda
Abşeronda
KürAraz ovalığında
Aranda
LәnkәranAstarada

324 Azәrbaycan Respublikasımda külәk enerjisindәn istifadә imkanları hansı regiondadır?

•

QubaXaçmazda
Abşeronda
KürAraz ovalığında
Aranda
LәnkәranAstarada

325 Son zamanlar Çin XRda tikilmiş KESnın gücü nә qәdәrdir?

•

1500 kBT
1000 kBT
800 kBT
500 kBT
200300 kBT

326 Dünyada ilk KES harada inşa edilmişdir?

•

1990cı ildә Dağıstanda
1981ci lldә Krımda
1976cı ildә Hindistanda
1960cı ildә Danimarkada
1950ci ildә Niderlandda

327 Külәk trubinlәrinin gücü tәqribәn 100 min kBT olan qurğular hansı dövlәtә mәxsusdur?

•

Yaponiyaya
Danimarkaya
Hollandiyaya
Belçikaya
Fransaya

328 Son illәrdә min kBT gücündә KES –i hansı dövlәtdә tikilmişdir?

•

Monqolustan
Çin XR
Rusiya Federasiyası
Koreya XDR
İngiltәrә

329 Danimarkada istehsal olunan orta güclü külәk trubinlәri dünya istehsalının neçә faizini tәşkil edir?

•

1.0
50% çox
20% qәdәr
30% qәdәr
90% yaxın

330 Danimarkada yerlәşәn külәk trubinlәrinin gücü tәqribәn nә qәdәrdir?
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•

200 min kBTdan çox
100 min kBT
200 min kBT
50 min kBT
10min kBT

331 Siklonlar nәdir?

•

dağıdıcı külәklәr
mәrkәzdәn kәnarlara doğru artan qapalı tәzyiq sahәsi
müxtәlif tәzyiq sahәsinin yaranması
mәrkәzdә yüksәk tәzyiqi olan sahәlәr
formalaşmış fırtınalar,smeçlәr

332 Dünyada orta güclü külәk trubinlәri istehsalının yarıdan çoxu hansı dövlәtә mәxsusdur?

•

İrlandiya
Danimarka
Almaniya
Belçika
Polşa

333 Passatlar hansı külәklәrdir?

•

soyuq qurşaqdan mülayimә әsәn daimi külәklәr
tropik qurşaqdan ekvatorial qurşağa әsәn daimi külәklәr
dәnizdәn quruya әsәn külәklәr
ekvatordan tropiklәrә әsәn müvәqqәti külәklәr
qurudan dәnizә әsәn külәklәr

334 Külәk enerjisinin potensial istehsalı nәdәn asılıdır?

•

iqlimin müxtәlifliyindәn
külәyin sürәtindәn
külәyin formasından
әrazi genişliyindәn
әrazinin relyefindәn

335 İldә istiqamәtini iki dәfә dәyişәn külәk:

•

passatlar
mussonlar
tufanlar
brizlәr
smeclәr

336 Mәrkәzindә alçaq,kәnarlara doğru tәzyiqin artması müşahidә olunan qapalı tәzyiq sahәsi nә adlanır?

•

antisiklonlar
siklonlar
passatlar
fırtınalar
mussonlar

337 Sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn külәk hansıdır?

•

siklonlar
brizlәr
passatlar
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mussonlar
sәmt külәklәri

338 Tropik tәzyiq qurşaqlarından ekvatorial alçaq tәzyiq qurşağına doğru әsәn daimi külәklәr nә adlanır?

•

qәrb külәklәri
passatlar
brizlәr
mussonlar
mövsümi külәklәr

339 Yer kürәsindә havanın sirkulyasiyasını yaradan sәbәblәrdәn biridir:

•

buzlu әrazilәrin tәsiri
qurşaqların müxtәlifliyi
tәbii zonaların ardıcıllığı
iqlim qurşaqları
ekvator amili

340 Mussonlar hansı külәklәrә deyilir?

•

hәr ay istiqamәtini dәyişәn
külәk növü deyil
ildә iki dәfә istiqamәtini dәyişәn
daimi külәklәr
okean vә dәnizdә formalaşan

341 Hava sirkulyasiyasını tәnzimlәyәn amillәrdәn biridir:

•

tәbii resursların zәnginliyi
relyefin mürәkkәbliyi
dağ massivlәrinin yerlәşmәsi
süxurların yatım istiqamәti
әrazinin dәniz mövqeyindә olması

342 Brizlәr hansı külәklәrdir?

•

Brizlәr külәk növü deyil
sutkada iki dәfә istiqamәtini
sutkada istiqamәtini dәyişmәyәn külәklәr
daimi әsәn quru külәklәr
uzun müddәtdә әsәn külәklәr

343 Hava sirkulyasiyasını tәnzimlәyәn amillәrdәn biridir:

•

iqlimin müxtәlifliyi
quru vә su sahәlәri
atmosferin tәrkibi
torpağın tәrkibi
su hövzәlәrinin hәcmi

344 Külәklәr yaranmasına görә ümumilәşmiş hansı növlәrә bölünür?

•

daimi,güclü
müvәqqәti,mövsümi
tropik,subtropik
ardıcıl,eyni gücә malik
mülayim enliklәrin külәyi
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345 12 ballıq şkala ilә nәyin gücü ölçülür?

•

rütubәtliliyin
külәyin
tәzyiqin
zәlzәlәnin
smoqun

346 Yer kürәsindә sirkulyasiyanı yaradan sәbәblәrә daxil deyildir:

•

qurşaqların müxtәlifliyi
meşә sahәlәrinin mövcudluğu
relyefin mürәkkәbliyi
quru vә su sahәsi
tәzyiq sahәsinin müxtәlifliyi

347 Düz mütәnasiblik külәyin hansı göstәricilәri arasındadır?

•

havanın dövranı vә tәrkibi
gücü vә sürәti
atmosfer tәzyiqinin fәrqi
istiqamәti vә sürәti
atmosfer sirkulyasiyası vә hәrәkәti

348 Troposferdә hava kütlәlәrinin üfiqi vә şaquli istiqamәtdә planetar miqyasda hәrәkәtlәrinin mәcmusu nә
adlanır?

•

atmosferdә baş verәn proseslәrin mәcmusu
atmosferin ümumi sirkulyasiyası
atmosferdә temperatur fәrqi
atmosfer tәzyiqi
troposferdә havanın vәziyyәti

349 İki sahә arasında tәzyiq fәrqi nә ilә xarakterizә olunur?

•

tәzyiq vahidi ilә
külәyin sürәti ilә
külәk vahidi ilә
külәyin adı ilә
külәk amili ilә

350 Külәyin gücü hansı sistemlә ölçülür?

•

temperatur göstәricisi ilә
12 ballıq Bofort şkalası ilә
Flüger cihazı ilә
10 ballıq Rixter cәdvәli ilә
statistik göstәricilәrlә

351 m/san,km/saat nәyin ölçü vahididir?

•

külәyin tozluluq göstәricisidir
külәyin sürәtinin
külәyin istiqamәtinin
külәyin gücünün
külәk gülünün

352 Külәyin gücü ilә sürәti arasındakı mütәnasiblik:
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•

düz vә kiçikdir
düz mütәnasibdir
bәrabәrlikdir
tәrs mütәnasibdir
tәrs vә böyükdür

353 Hakim külәyin mümkünlüyü hansı qrafiki qurmağa şәrait yaradır?

•

süni hava axınlarını
külәk gülü
külәyin axınını
külәk gücü
yerli külәklәri

354 Külәyin sürәti nәdәn asılıdır?

•

yüksәk tәzyiq sahәsinin formalaşmasından
iki sahә arasında tәzyiq fәrqindәn
sahәnin relyef quruluşundan
iki sahәnin oxşarlığından
әrazinin iqlimindәn

355 Külәyin istiqamәti onun hansı göstәricisini müәyyәn edir?

•

heç nәyi müәyyәn etmir
külәk enerjisindәn istifadәni
külәk gülünün tәyini
külәk gücünün müәyyәnlәşmәsini
külәyin dağıdıcı qüvvәsini

356 Külәk sürәtinin ölçü vahidi:

•

saniyә,saat
m/san,km/saat
sm/san,dm/saat
qr/san,kq/saat
m/saat,km/san

357 3000 minә qәdәr külәk mühәrriklәri hansı dövlәtin әrazisindәdir?

•

Argentina
Çin XR
Nepal
Koreya XDR
Monqolustan

358 “Külәk gülü” qrafiki nәyә әsasәn tәrtib olunur?

•

havanın dövranına
hakim külәyin mümkünlüyünә
atmosferdә alçaq tәzyiq sahәsinә
Atmosferdә yüksәk tәzyiq sahәsinә
külәyin gücünün göstәrilmәsinә

359 Çin XRnın dünyada alternativ enerji mәnbәlәrindәn әn çox istifadә etdiyi hansıdır?

•

yanacaq enerjisindәn
külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
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atom enerjisindәn
dәniz cәrәyanlarının enerjisindәn

360 Külәk enerjisindәn istifadә әsasәn hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

•

atmosfer sirkulyasiyasından
külәyin gücündәn
atmosfer tәzyiqindәn
külәyin istiqamәtindәn
külәk gülündәn

361 Keçmişdә Abşeronda quyulardan su çıxarılması nә ilә hәyata keçirilirdi?

•

külәyin istiqamәti ilә
külәk mühәrriklәri ilә
qab ilә
xüsusi avadanlıqlarla
buruq vasitәsi ilә

362 Çin XRda tәqribәn nә qәdәr külәk mühәrriklәri fәaliyyәt göstәrir?

•

5000ә qәdәr
3000ә qәdәr
1500ә qәdәr
1000dәn artıq
1300ә qәdәr

363 Yaxın Şәrq,Misir,Zaqafqaziyada külәk enerjisindәn nә vaxtdan istifadә olunur?

•

istifadә olunmur
qәdimdәn
әsrin sonundan
son zamanlar
daha qәdimdәn

364 Dünyada külәk enerjisindәn әn çox istifadә edәn dövlәt hansıdır?

•

Rusiya
Çin XR
Meksika
Yaponiyada
Hindistan

365 XII әsrin әvvәllәrindә hansı regionda külәk dәyirmanları işlәmәyә başlamışdır?

•

Afrikada
Cәnubi Amerikada
Asiyada
Şimali Amerikada
Avropada

366 Keçmiş zamanda Abşeronda külәk mühәrriklәri nәdә istifadә olunurdu?

•

neft hasil edilirdi
quyulardan su çıxarılırdı
evlәr işıqlandırılırdı
elektrikenerjisi alınırdı
istixanalara istilik verilirdi
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367 90cı illәrdә 2 mln kBT enerji gücünә malik alternativ stansiya nә ilә işlәyirdi?

•

yanacaqla (neft,qaz)
külәk enerjisi ilә
geotermal enerji ilә
günәş enerjisi ilә
biokütlә enerjisi ilә

368 Qәdimdә hansı regionlarda külәk enerjisindәn daha aktiv istifadә edilirdi?

•

Qazaxıstan,Rusiya
Yaxın Şәrq,Misir
Yaponiya,Çin
Avropa,Yunanıstan
CәnubŞәrqi Asiya

369 Kaliforniyada ilk olaraq hansı alternativ enerji stansiyası tikilmişdir?

•

modul elektrik stansiyası
külәk elektrik stansiyası
geotermal elektrik stansiyası
günәş elektrik stansiyası
istilik elektrik stansiyası

370 Avropada külәk dәyirmanları neçәnci әsrdәn işlәmәyә başlamışdır?

•

son zamanlar yaranmışdır
XII әsrin әvvәllәrindәn
X әsrdәn
XI әsrin sonundan
XIII әsrin әvvәllәrindәn

371 Alternativ enerji istehsalında 40 minә qәdәr trubinlәrin fәaliyyәti hansı sahәyә mәxsusdur?

•

su enerjisi istehsalına
külәk enerjisi istehsalına
geotermal enerji istehsalına
günәş enerjisi istehsalına
atom elektrik stansiyalarına

372 İlk külәk ES harada inşa edilmişdir?

•

Tokioda
Kaliforniyada
Meksikada
Floriyada
Ottavada

373 Neft üzәrindә embarqo neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

1983cü il
1973cü il
1970ci il
1960cı il
1980ci il

374 90cı illәrdә dünyada külәk elektrik stansiyalarının gücü nә qәdәr idi?
15mln kBT

•
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•

2 mln kBT
10 mln kBT
6 mln kBT
4 mln kBT

375 Yanacaqdan qәnaәtlә istifadә olunmasının üstün göstәricilәrindәn biri;

•

enerji tәlәb edәn sahәlәri azaltmaq
külәk enerjisindәn yararlanmaq
nüvә enerjisindәn istifadә etmәk
kömürdәn çox istifadә etmәk
istehsalın hәcmini azaltmaq

376 "Okeanın termal enerjisinin dәyişmәsi" proqramı üzrә işlәr hansı ölkәlәrdә aparılmaqdadır?

•

Rusiya vә
İslandiya vә Afrika
Fransa vә Avstraliya
ABŞ vә Yaponiya
İtaliya vә AFR

377 Külәyin istiqamәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi nәyin әn mühüm parametridir?

•

siklon vә antisiklonların hakimliyinin
külәklәrin istiqamәtinin müәyyәn edilmәsinin
külәkli günlәrin sayının az olmasının
Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının
külәk gülünün tәyin edilmәsinin

378 Külәklәrin istiqamәtinin müәyyәn edilmәsi әsaslanır?

•

Külәyin istiqamәtinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
Siklon vә antisiklonların müәyyәn olunmasına
Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının әsas meyarına
Külәkli günlәrin sayının az olmasına

379 Әrazidә külәkli günlәrin sayının müәyyәn edilmәsi әsaslanır?

•

Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsinә
Külәk enerjisi qurğularının әsas iqtisadi parametrlәrinә
Külәk enerjisi qurğularında istehsal olunan enerjinin dәyәrinә
Külәk mühәrriklәrindәn istiadә edilmәsinә
Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının әsas vә ilk meyarına

380 Yaxın Şәrq,Misir,Zaqafqaziyada qәdimdә hansı enerjidәn daha aktiv istifadә edilirdi?

•

Buxar
Külәk
Su
Atom
Günәş

381 Külәk elektrik stansiyası ilk olaraq hansı ölkәdә tikilmişdir?

•

Meksikada
Tokioda
Ottavada
Kaliforniyada
Floriyada
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382 AFR hansı enerjidәn istifadә edәn pioner ölkәdir?

•

Su
Atom
Qabarmaçәkilmә
Külәk
Günәş

383 Güclü sәs effekti hansı enerjinin alınması zamanı yaranır?

•

Atom
Günәş
Qabarmaçәkilmә
Su
Külәk

384 Enerji istifadәsinin tәşkilinin qarşıda duran әsas mәsәlәlәrindәn biri:

•

istifadәsindә sahibkarlığın genişlәnmәsi
beynәlxalq vahidliyin formalaşması
yeni texnika vә texnologiyanın tәtbiqi
dövlәtlәrarası müqavilәlәr әsasında tәşkili
hәr dövlәtin öz qәrarı ilә reallaşması

385 Şimal Buzlu okeanında qabarma enerjisi hansı dәnizә mәxsusdur?

•

Çukot
Laptevlәr
Baltik
Barens
Kara

386 Atlantik okeanının şimal qәrb sahillәrindә dalğanın hündürlüyü neçә metrә çatır?

•

10m
20m
15m
18m
25m

387 Dalğalanmaya görә hansı okean daha çox fәrqlәnir?

•

Sakit
Xәzәr hövzәsi
Şimal Buzlu okeanı
Atlantik
Hind

388 Dünya okeanının enerji vermәk gücü nә qәdәr hesablanmışdır?

•

10,0mlrd kvt
20,0 mlrd kvt
2,0 mlrd.kvt
3,5 mlrd kvt
6,0 mlrd kvt

389 Dünya okeanında qabarmaçәkilmә 24 saatda neçә dәfә baş verir?
çox saylı
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•

4 dәfә
1 dәfә
2 dәfә
6 dәfә

390 ABŞ vә Yaponiyada okeanla әlaqәdar hansı proqram üzrә işlәr aparılır?

•

“Okeanın termal enerjisinin dәyişmәsi”
“Okean dalğalarının gücü”
“Okeanda nәqliyyatın inkişafı”
“Okeanda naviqasiyanın vәziyyәti”
“Okean sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә”

391 Okean suyunun üst qatı ilә aşağı qatları arasındakı temperatur fәrqi nә adlanır?

•

duzluluq dәrәcәsi
temperatur asılılığı
temperatur stabilliyi
temperatur qradiyenti
duzluluq fәrqi

392 Barens dәnizindә hansı enerji mәnbәyi mövcuddur?

•

dәniz cәrәyanı enerjisi
külәk enerjisi
geotermal enerji
enerji mәnbәyinә malik deyil
qabarma enerjisi

393 Abşeron yarımadasında әsasәn hansı külәklәr hakimdir?

•

şimalqәrb
şimal
cәnubşәrq
cәnub
qәrb

394 Abşeron,Siyәzәn,Xızı rayonları külәyin hansı göstәricilәri ilә fәrqlәnirlәr?

•

fәrq hiss olunmur
gücü,istiqamәti
külәyin çox tozlu olması
әrazinin әlverişsizliyi
külәyin zәrәrlә tәsirlәri

395 Külәklәrin gücü,istiqamәti,dәvamiyyәti ilә әlaqәdar Azәrbaycanda hansı rayonlar fәrqlәnirlәr?

•

Abşeron,Siyәzәn,Xızı
Quba,Qusar,Şabran,Siyәzәn
Salyan,Sabirabad.Neftçala

396 Külәk enerjisi qurğularının әtraf mühitә zәrәrli tәsiri nә ola bilәr?

•

әtrafdakı bıtkı örtüyünә tәsir edir
fırlanma hissәsi uçan quşları mәhv edә bilir
torpaq sahәsini çirklәndirir
әtrafa toz sәpәlәyir vә ya atır
şәhәr gözәlliyinә tәsir edir
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397 Külәk enerji qurğularının yuxarıda fırlanan hissәsinin әtraf mühitә zәrәri:

•

әtraf mühitә zәrәrli tәsiri yoxdur
quşların uçusu üçün tәhlükәlidir
külәyin istiqamәtini tutmur
yıxılma tәhlükәsi böyükdür
çoxsaylı qurğular torpaq sahәsini tutur

398 Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının mühüm parametrlәrinә daxildir?

•

yardımçı amillәrin müәyyәn olunması
külәyin istiqamәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
külәkli günlәrin sayının az olması
siklon vә antisiklonların müәyyәn olunması
külәk gülünün tәyini

399 Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının әsas meyarı nәdir?

•

süni külәklәrin yaradılması
külәklәrin istiqamәtinin müәyyәn edilmәsi
külәk amilinin vacibliyi
külәk gülünün tәyini
siklon vә antisiklonların hakimliyi

400 Әrazidә külәkli günlәrin sayının müәyyәn edilmәsi külәk enerjisindәn istifadәnin hansı göstәricidir?

•

rentabellik sәviyyәsidir
әsas vә ilk meyarıdır
әrazinin fiziki xüsusiyyәtidir
iqtisadi göstәricisidir
coğrafi enlik problemidir

401 Külәk enerjisindәn istifadә olunmasının әsas vә ilk meyarı nәdir?

•

әrazinin dәniz sahilindә yerlәşmәsi
әrazidә külәkli günlәrin sayının müәyyәn edilmәsi
әrazidә tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi
külәk gücünün müәyyәn edilmәsi
İES vә SESlә müqayisәsi

402 Külәk enerjisi qurğularında istehsal olunan enerjinin dәyәri hansı göstәricidir?

•

iqtisadi göstәriciyә aid deyil
iqtisadi parametri
iqtisadi sәmәrәsi
Rentabelliyi
maliyyә göstәricisi

403 Külәk enerjisi qurğularının әsas iqtisadi parametrlәri hansı göstәricilәrlә müәyyәnlәşdirilir?

•

külәk enerjisinin ucuz başa gәlmәsi
hansı maddi vәsait hesabına başa gәlmәsi
istehlakın sәviyyәsi vә imkanları
nә qәdәr enerji istehsal etmәsi
külәk enerjisinә olan tәlәbat

404 15 min kBT gücündә külәk enerjisi qurğuları tikmәyә Azәrbaycanın hansı regionunda imkanlar vardır?
Naxçıvan MR

•
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•

Abşeronda
GәncәQazax zonasında
Yuxarı Qarabağda
Lәnkәran zonasında

405 Külәk enerjisi qurğularının әsas iqtisadi parametrlәri hansı göstәricilәrlә müәyyәnlәşdirilir?

•

yeni texnikanın imkanları
istehsal olunan enerjinin dәyәri
әrazidә әhalinin mәskunlaşması
enerji istehlakının imkanları
yeni texnologiyanın tәtbiqi

406 Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәrinә aiddir:

•

mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması
elektriklәşmәnin vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
müştәrәk müәssisәlәrin inşası
mexaniklәşmә prosesinin güclәndirilmәsi
istehsal olunan enerjinin dәyәri

407 Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәrinә aid deyildir?

•

mütәrәqqi texnoloji tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
istehsal qurğularının başqa dövlәtlәrdәn alınası
istehlakda onun payının artırılması
iqtisadi sәmәrәnin artırılması
elektriklәşmәnin vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

408 Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәrinә aiddir:

•

külәk gücünün tam yığılması
istehlakda onun payının artırılması
xarici sәrmayәlәrin cәlb edilmәsi
enerjidәn sәmәrәli vә kompleks istifadә olunması
istehsala yeni vәsaitin cәlb edilmәsi

409 Ümumi elektrik enerjisinә 1012% geo İESlәrin tәlәbatı hansı ölkәdәdir?

•

İspaniya vә İtaliya
Yaponiya vә Afrika
Fransa vә Portuqaliya
Hindistan vә Venesuella
ABŞ vә Kanada

410 Tәbaşir vә Yura çöküntülәri laylarında 1 litr suda neçә qram minnerallaşma müşahidә olunur?

•

40 qram
30 qram
70 qram
60 qram
50 qram

411 Qeyri vulkanik zonaların suyu hansı hәrarәtdә yığılan sulardı?

•

yüksәk hәrarәtdә
soyuq hәrarәtdә
qızmar hәrarәtdә
aşağı hәrarәtdә
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orta hәrarәtdә

412 Vulkanik sular neçә dәrәcә temperaturda yer sәthinә çıxır?

•

210° vә 250°C
120° vә 125°C
120° vә 130°C
100° vә 200°C
110° vә 120°C

413 1827ci ildә İtaliyada ilk olaraq hansı elektrik stansiya tikilmişdir?

•

İES
AES
SES
Geo İES
KES

414 Duzlar hansı sulardan alınır?

•

şirin duzlu sulardan
geotermal sulardan
qrunt sularından
duzlu, mineral sulardan
termal sulardan

415 Mineral filizlәri hansı sulardan alınır?

•

duzlu, mineral sulardan
şirin duzlu sulardan
yağış sularından
qrunt sularından
geotermal sulardan

416 Radon maddәsi hansı sulardan alınır?

•

yağış sularından
şirin duzlu sulardan
duzlu, mineral sulardan
geotermal sulardan
qrunt sularından

417 Karbon turşuları hansı sualrdan alınır?

•

qrunt sularından
yağış sularından
duzlu, mineral sulardan
şirin duzlu sulardan
geotermal sulardan

418 Yüksәk temperaturla yer sәthinә çıxan sular hansı mәnşәli sulara aiddirlәr?

•

mәdәn suları
termal mәnşәli sular
bulaq suları
konvensiya mәnşәli sular
vulkanik sular

419 Mineral maddәlәr almaq üçün nәdәn istifadә olunur?
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•

yağış sularından
şirin soyuq sulardan
süni su kanallarından
duzlu sulardan
isti yeraltı sulardan

420 Kimya müәssisәsini işlәtmәk mәqsәdilә ilk dәfә İtaliyada hansı elektrik stansiyası tikilmişdir?

•

İES
AES
SES
Geo İES
KES

421 Geo İES tikilmәsindә hansı sulardan istifadә olunur?

•

duzlu mineral sulardan
şirin, mineral sulardan
süni su kanallarından
qrunt sularından
yüksәk temperaturlu sulardan

422 1827ci ildә İtaliyada ilk dәfә hansı elektrik stansiya inşa edilmişdir?

•

İES
AES
SES
KES
Geo İES

423 ABŞ vә Mәrkәzi Amerikada әn çox hansı sulardan istifadә olunur?

•

duzlu, minreal isti sulardan
şirin, mineral isti sulardan
şirin yeraltı sulardan
qrunt sularından
yeraltı isti sulardan

424 Kәnd tәsәrrüfatında әn çox hansı sulardan istifadә olunur?

•

Süni su kanallarından
Soyuq, duzlu sulardan
Soyuq, şirin sulardan
İsti yeraltı sulardan
Qrunt sularında

425 İstilik tәchizatının istifadә mәqsәdi nәdir?

•

orta vә yüksәk temperatura malik yeraltı sular
şirin,duzlu,isti sular
yüksәk vә aşağı temperatura malik yeraltı sular
aşağı vә orta temperatura malik yeraltı sular
soyuq,duzlu,mineral sular

426 Geotermal enerji hansı enerji mәnbәyinә aid deyil?
İstehsal
Yeraltı
Yerüstü
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•

Alternativ
Әnәnәvi

427 Günәş enerjisi hansı kәmiyyәt göstәricilәri ilә ölçülür?

•

kiloqram, ton
kilometr, santimetr
desibel, sentner
coul, kilovat
litr, metr

428 İqlim vә kosmik resurslara nә aiddir?

•

dәniz, okeanlar, göllәr
hidroenerji ehtiyatları
düzәnliklәr, ovalıqlar, yaylalar
günәş, külәk enerjisi, rütubәt
daxili yeraltı sular, qeyzerlәr

429 Zәngin tәbii rekreasiya resurslarına malik olan ölkәlәr hansılardır?

•

Argentina, Braziliya, Әfqanıstan
İrlandiya, Portuqaliya, Yeni Zelandiya, İsrail
Banqladeş, Tropik Afrika ölkәlәri, Kanada, ABŞ, Avstraliya
İspaniya, İtaliya, İsveçrә, Hindistan, Türkiyә
Yaponiya, Niderland, Danimarka, Vyetnam, Fransa

430 Antropogen rekreasiya resurslarını göstәrin:

•

tektonik quruluşa malik gözәl mәnşәlәri, dağ göllәri
mәnzil kommunal obyektlәri
şәlalәlәr, qeyzerlәr
Misir ehramları, qәsid Çin hәddi, Roma qәdim abidәlәri vә s.
dağılmış tikililәr

431 İstirahәt, müalicә, turizm mәqsәdilә istifadә olunan ehtiyatlar nә adlanır?

•

yeraltı termal sular
coğrafi obyektlәr
aqroiqlim ehtiyatları
idman komplekslәri
rekreasiya ehtiyatları

432 Geotermal enerji mәnbәlәrinә malik hansı dövlәtlәri tanıyırsınız?

•

Böyük Britaniya, AFR
Fransa, Yunanıstan, Macarıstan
İslandiya, Kamçatka, Macarıstan
Türkiyә, İran, İraq, Suriya
Braziliya, Meksika, Venesuela

433 Geotermal enerji üçün әsas mәnbә nәdir?

•

qeyzerlәr
gur sulu çaylar
yeraltı isti sular
şәlalәlәr
ovalıqlar, yaylalar
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434 Dünya okeanının qlobal problemlәrindәn biridir:

•

beynәlxalq hüququn tәnzimlәnmәsi
okean sәrvәtlәrinin mәnilmsәnilmәsi
okean tәdqiqatlarının genişlәndirilmәsi
ekoloji tarazlığın öyrәnilmәsi
okean vә dәnizlәrdә nәqliyyatın inkişafı

435 “Okeanın termal enerjisinin dәyişmәsi” proqramı üzrә işlәr hansı ölkәlәrdә aparılır?

•

Yaponiya,Çin
ABŞ,Kanada
Rusiya,Qazaxıstan
ABŞ,Yaponiya
Fransa,İtaliya

436 Okean sularında temperatur qradiyenti nәdir?

•

suyun üst qatının temperaturu
suyun duzluluq dәrәcәsi
suyun alt qatının temperaturu
suyun üst qatı ilә aşağı qatları arasındakı temperatur fәrqi
suyun temperaturu ilә duzluluğu arasındakı fәrq

437 18 m dalğa hündürlüyü hansı okeanda qeydә alınmışdır?

•

Atlantik okeanının şәrq sahillәrindә
Atlantik okeanın şimalqәrb sahillәrindә
Sakit okeanın şәrq sahillәrindә
Sakit okeanın qәrb sahillәrindә
Şimal Buzlu okeanın cәnub sahillәrindә

438 6,0 mlrd kVt enerji vermәk gücü hansı mәnbә üçün hesablanmışdır?

•

dünya çayları
dünya okeanı
istilik ES
külәk enerjisi
atom ES

439 Dünya okeanında 2 dәfә baş verәn qabarmaçәkilmә hansı müddәtdә baş verir?

•

sutkada
hәftәdә
ayda
gündә
hәr saatda

440 Dünya okeanında Mendelyev cәdvәlinin neçә elemnti hәll olunmuşdur?

•

90.0
70.0
50.0
60.0
80.0

441 Geotermal sulardan alınan maddәlәrә aid edilir:
neftli birlәşmәlәr
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•

metal filizlәri
radon
polimerlәr
sulfidlәr

442 MDB ölkәlәri üzrә termal su ehtiyatları sutkada nә qәdәr hesablanmışdır?

•

35 mln kub metr
510 mln kub metr
22 mln kub metr
100 mln kub metr
40 mln kub metr

443 Geotermal sulardan alınan maddәlәrә aiddir:

•

yanacaq
bromlu birlәşmәlәr
sulfat turşusu
xlor turşusu
karbon turşuları

444 GeoİES dә enerji istehsalının İESdәn üstünlüyü?

•

su hövzәlәrini çirklәndirir
atmosferi zәhәrlәyir
әtraf mühiti çirklәndirir
ekoloji vәziyyәti pozur
ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsizdir

445 Sutkada 22 mln kub metr termal su ehtiyatı hansı regionda hesablanmışdır?

•

CәnubQәrbi Asiyada
Şimali Amerikada
CәnubŞәrqi Asiyada
MDB ölkәlәrindә
Avropa ölkәlәrindә

446 GeoİESdә elektrik enerji istehsalının İESdәn fәrqi nәdir ?

•

kapital qoyuluşu üstündür
baha başa gәlir
hәr yerdә tikmәk mümkündür
ucuz başa gәlir
torpaq sahәlәrini tutur

447 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn daha çox ekoloji cәhәtdәn tәhlükәsizdir?

•

külәk ES
SESlәr
atom ES
İESlәr
GeoİESlәr

448 Ümumi elektrik enerji tәlәbatının 1012 faizini GeoİES hesabına ödәyәn dövlәtlәr ?
İngiltәrә vә İrlandiya
Çin vә Yaponiya
Azәrbaycan vә Gürcüstan
Rusiya vә Ukrayna

•
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•

ABŞ vә Kanada

449 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn hansında elektrik enerji istehsalı ucuz başa gәlir?

•

geoİES
külәk ES
atom ES
günәş ES
su ES

450 Geotermal enerjinin elektrik enerjisinә çevrilmәsinin әsas mәnbәyi hansıdır?

•

günәş enerjisi
müasir texniki avadanlıqlar
texnoloji proseslәr
yerin tükәnmәz daxili istiliyi
karbohidrogenlәr

451 ABŞ vә Kanada ümumi elektrik enerjiyә tәlәbatının neçә faizi GeoİESin hesabına ödәnilir?

•

510%
3040%
1518%
1520%
1012%

452 Tәbaşir vә Yura çöküntülәri laylarında suyun minerallaşma sәviyyәsi ?

•

1 litr suda 55 qram
1litr suda 100 qram
1 litr suda 10 qram
1 litr suda 60 qram
1litr suda 15 qram

453 Bir litr suda 60 qram minerallaşma sәviyyәsi hansı çöküntülәr laylarında müşahidә edilir?

•

kaynozoy çöküntülәri
Mezazoy çöküntülәri
noliozoy çöküntülәri
tәbaşir vә yura çöküntülәri
bitki qalıqlarının çürümәsi zamanı

454 Mutnov GeoİES harada yerlәşir?

•

Manqışlaqda
Saxalindә
Krımda
Kamçatkada
Abşeronda

455 Kamçatkada hansı vulkan yanında vә hansı gücә malik Geo İ/ES tikilmişdir?

•

Saxalin80 min kBT
Lardapel100 min kBT
Cad 30 min kBT
Paujet20 min kBT
Mutnov GeoİES50 min kBT

456 Rusiyada 1967ci ildә tikilmiş Geo İES necә adlanır?
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•

Satura
Paujet
Amur
Saxalin
Kisloduba

457 1967ci ildә hansı sәnayetәcrübә Geo İES tikilmişdir?

•

Bretani (Fransa)
Paujet (Rusiya)
Quryev (Qazaxıstan)
Satura (Rusiya)
Yeni Azәrbaycan

458 Qeyri vulkanik zonalarda yeraltı sular harada yığılır?

•

belә әrazilәrdә yeraltı sular olmur
aşağı hәrarәtli geotermal horizontlarda
düz olamayan geoloji horizontlarda
aşağı tәbәqәli süxurlar arasında
sistemli horizontlarda

459 Aşağı hәrarәtli geotermal horizontlarda yığılan sular necә adlanır?

•

torpaqdan süzülәn sular
qeyrivulkanik zonaların suyu
seysmik әrazilәrin suları
mәdәn suları
sistemli horizontlardakı sular

460 Konduktiv qızma prosesi nәdir?

•

konvensiya mәnşәyinә uyğundur
geotermal sular dәrin platforma çökәkliyindә yaranır
geotermal sular süxurlar arasında toplanır
geotermal sular sәthә yaxın yerlәşir
seysmoloji prosesdәn termal sular yaranır

461 Konduktiv qızma prosesi nәdir?

•

termal suyun buxar halında olması
geotermal suların dәrin platforma çökәkliyindә yığılması
termal suların digәr maddәlәrlә qarışması
geotermal suların yer sәthinә yaxın yığılması
termal suların vahid tәrkibdә olması

462 Geotermal suların dәrin platforma çökәkliklәrindә,dağәtәyi әyintilәrindә yığılması hansı prosesi yaradır
?

•

suyun yer sәthinә axması
konduktiv qızma
vulkanik püskürmә
vulkanik süxurlar
seysmik proseslәr

463 100200°C temperaturda yer sәthinә çıxan sular necә adlanır?

•

konduktiv sular
vulkanik sular
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tәzyiqli sular
mәdәn suları
seysmik sular

464 Vulkanik rayonlarda yer sәthinә çıxan termal suların temperaturu nә qәdәr olur?

•

1050°C
100200 °C
200250°C
50100 °C
300400°C

465 Yüksәk temperaturla yer sәthinә çıxan termal sular necә adlanır?

•

mәdәn suları
konvensiya mәnşәli sular
bulaq suları
termal mәnşәli
vulkanik sular

466 Konvensiya mәnşәli sular hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir?

•

konvensiya tipi mövcud deyil
yüksәk temperaturla yer sәthinә çıxır
alçaq temperatura malikdir
yüksәk temperaturludur,lakin yer sәthinә çıxmır
orta temperatura malikdir

467 İsti yeraltı sulardan mineral maddәlәr almaq mümkündürmü?

•

istifadәsi qadağandır
mümkündür
zәrәrlidir
mümkün deyil
tәrkibindә mineral maddәlәr yoxdur

468 Mәnşәyinә görә termal su mәnbәlәri neçә növә bölünür?

•

2.0
4.0
6.0
5.0
3.0

469 İlk dәfә kimya müәssisәsini işlәtmәk üçün hansı Geo İESdәn istifadә olunmuşdur?

•

Belçika
İtaliya
Fransa
Böyük Britaniya
Danimarka

470 İsti yeraltı sulardan enerjidәn әlavә harada istifadә olunur?

•

nәqliyyatda
mineral maddәlәr almaq
suvarma üçün
Yuyucu vasitә kimi
sәnayedә
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471 İlk olaraq Geo İES 1827ci ildә harada tikilmişdir?

•

İspaniyada
İtaliyada
ABŞda
Fransada
Rusiya Federasiyasında

472 İlk dәfә İtaliyada inşa edilmiş Geo İES hansı mәqsәdlә istifadә olundu?

•

adi mәqsәdlәr üçün
kimya müәssisәsini işlәtmәk üçün
yeyinti sәnayesi üçün
tәmiz su әldә etmәk üçün
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün

473 Yüksәk temperaturlu sulardan harada istifadә olunur?

•

istixanaların tikilmәsi
Geo İES tikilmәsi
İESin tikilmәsi
SES tikilmәsi
Evlәrin qızıdırılması

474 İlk dәfә Geo İES harada vә hansı ildә inşa edilmişdir?

•

1896cı ildә İslandiyada
1827ci ildә İtaliyada
1863cü ildә Fransada
1880ci ildә İspaniyada
1870ci ildә Bolqarıstanda

475 Dünyada yeraltı isti sulardan çox istifadә edәn regionlara aiddir:

•

Koreya vә Vyetnam
ABŞ vә Mәrkәzi Amerika
Fransa vә Ukrayna
Kanada vә Argentina
Moldova vә Belarus

476 MDB ölkәlәri içәrisindә yeraltı isti sular hansı dövlәtin әrazisindә daha çoxdur?

•

Ukrayna
Rusiya
Özbәkistan
Qazaxıstan
Azәrbaycan

477 Dünyada yeraltı isti sulardan istifadә edәn dövlәtlәrә aid deyil?

•

ABŞ
Danimarka
Fransa
İtaliya
Yaponiya

478 Kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәsindә termal sulardan istifadә olunur?
heyvandarlıq tәsәrrüfatı

•
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•

istixana bitkiçiliyi
taxıl bitkilәri becәrilmәsi
texniki bitkilәr әkini
meyvәçilik vә bostançılıq

479 Rusiya Federasiyasında yeraltı isti sular hansı bölgәlәrdә daha çoxdur?

•

Xәzәrsahili vә Ural
Kamçatka,Şimali Qafqaz
Volqaboyu vә Qәrbi Sibir
Şәrqi vә Qәrbi Sibir
Mәrkәz vә RostovDon

480 Reykyavik şәhәrindә tam olaraq isti sulardan hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

külәk qurğularının işlәdilmәsindә
evlәrin qızıdırılmasında
torpaqların yuyulmasında
sәnayenin su ilә tәminatında
elektrik enerjisi alınmasında

481 İsti yeraltı sulardan tәsәrrüfatın hansı sahәsindә daha çox istifadә olunur?

•

nәqliyyat
sәhiyyә
ictimai iaşә
kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye

482 İstilik tәchizatı üçün hansı temperatura malik yeraltı sulardan istifadә olunur?

•

orta vә yüksәk
aşağı vә orta
yüksәk
soyuq vә aşağı
çox yüksәk

483 Dünyanın hansı şәhәridir ki tam olaraq tәbii yeraltı isti sularla evlәrin qızdırılmasını tәmin edir?

•

Bern
Reykyavik
Dublin
London
Paris

484 Geotermal suların neçә növü vardır?

•

növә bölünmür
3.0
5.0
2.0
4.0

485 Aşağı vә orta temperatura malik yeraltı sular hansı mәqsәdlә istifadә olunur?
SESda istifadә üçün
adi su kimi
enerji almaq üçün
istifadә olunmur

•
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•

istilik tәchizatı üçün

486 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn hansı yerli әhәmiyyәt kәsb edir?

•

yanacaq
geotermal
günәş
külәk
nüvә

487 Geotermal mәnbәlәr hansı növlәrә bölünür?

•

mineral sulara
aşağı,orta,yüksәk temperaturlu
soyuq,duzlu,mineral
şirin.duzlu.isti
yüksәk temperaturlu

488 Geotermal enerji mәnbәyi nәyә әsaslanır?

•

okean cәrәyanlarına
artezian sularına
bolsulu çay sularına
yeraltı isti sulara
buzlaqların suyuna

489 Geotermal enerji mәnbәlәri hansı әhәmiyyәti kәsb edir?

•

respublika
beynәlxalq
rayonlararası
regional
yerli

490 Suyun qızıdırılması vә yeraltı suların çıxarılmasında daha çox hansı alternativ enerjidәn istifadә olunur?

•

neftqaz enerjisindәn
günәş enerjisindәn
atom enerjisidәn
su enerjisidәn
külәk enerjisindәn

491 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn istifadә olunması hansı iqtisadi sәmәrәni verir?

•

әmәk mәhsuldarlığı artır
mәhsulun maya dәyәri aşağı düşür
istehsal fondları üçün әlverişli şәrait formalaşır
yeni idarәetmә formaları yaranır
yeni mülkiyyәt formaları yaranır

492 Avtomobillәr әtraf mühiti hansı qazlarla daha çox çirklәndirirlәr?

•

müxtәlif birlәşmәlәri
hisli,kükürdlü,qurğuşunlu
freon,karbonlu
xlorlu,kükürdlü,hisli
azotlu,karbonlu

493 Avtomobillәrdә yanacaq sәrfinin azaldılması sәmәrәsinә aiddir:
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•

texnoloji
siyasi iqtisadi
mexaniklәşmә
texniki iqtisadi
avtomatlaşma

494 Avtomobillәrdә yanacaq sәrfinin azaldılması hansı sәmәrәni verәr?

•

iqtisadi vә ekoloji sәmәrәsini artırar
ekoloji cәhәtdәn rentabelli deyil
iqtisadi sәmәrә vermәz
avtomobillәri tәkmillәşdirәr
avtomobil nәqliyyatının dövriyyәsi azalar

495 Avtomobillәrdә yanacaq sәrfinin azaldılması hansı sәmәrәni verәr?

•

avtomobillәri tәkmillәşdirәr
iqtisadi vә ekoloji sәmәrәsini artırar
ekoloji cәhәtdәn rentabelli deyil
iqtisadi sәmәrә vermәz
avtomobil nәqliyyatının dövriyyәsi azalar

496 Әn çox yanacaq işlәdәn,israfçılığa yol verәn,әtraf mühiti çirklәndirәn nәqliyyat növü hansıdır?

•

hava
heç biri çirklәndirmir
borukәmәr
avtomobil
dәmiryol

497 Әtraf mühiti kükürdlә,qurğuşunla,hislә çirklәndirәn vasitәlәr hansıdır?

•

tәyyarәlәr
sәnaye vasitәlәri
kәnd tәsәrrüfatı
avtomobillәr
qatarlar

498 Geotermal sulardan alınan maddәlәrә daxil deyil:

•

radon
mineral maddәlәr
mineral filizlәri
duzlar
karbon turşuları

499 Avtomobillәrin texniki,iqtisadi vә ekoloji sәmәrәsinin yaxşılaşdırılması nәlәri tәlәb edir?

•

avtomobillәrdәn az istifadә olunmasını
yeni mühәrriklәrin istehsalını
avtomobillәrin azaldılmasını
yanacaq sәrfinin azaldılmasını
yeni yanacaq növlәrinin kәşfini

500 Әgәr Azәrbaycanda,xüsusilә Abşeronda mәişәt,kәnd tәsәrrüfatı tullantılarının yarısı
yandırılarsaonlardan tәqribәn nә qәdәr enerji almaq mümkündür?
45 mlrd kBt saat
2,53,5 mlrd kBt saat
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•

22,5 mlrd kBt saat
11,5 mlrd kBt saat
34 mlrd kBt saat

501 Günәş batareyalarını perspektiv әhәmiyyәt kәsb etmәsinin sәbәbi nәdir?

•

perspektiv әhәmiyyәti yoxdur
enerji istehsalı baha başa gәlir
enerji istehsalının әrazi uyğunsuzluğu yoxdur
әnәnәvi yanacaqlara qәnaәt edilәr
günәş batareyalarını quraşdırılması ucuz başa gәlir

502 Hansı ölkәdә avtoparkların әksәriyyәtindә ya etonol vә ya spirt benzin qarışığından istifadә olunur?

•

Ekvadorda
Çindә
Laosda
Braziliyada
Pakistanda

503 Braziliyda etil spirtinin әsas hissәsi nәdәn alınır?

•

heyvandan
müxtәlif birlәşmәlәrdәn
havadan
bitkidәn
sudan

504 Biokütlәdәn hansı mәqsәdlә istifadә oluna bilәr?

•

mәhsul istehsalında
su enerjisindә
kömür emalında
enerji alınmasında
neft hasilatında

505 Enerji alınmasında nә istifadә olunur?

•

kömür
mazut
neft
biokütlә
koks qazı

506 Bioloji kütlәdәn nә alınır?

•

koks qazı
kömür
neft
mazut
bioqaz

507 Dünyanın hansı ölkәlәrindә mәişәt tullantılarının yarısı enerji almaq üçün yandırılır?

•

Vyetnam,Yaponiya,Monqolustan
Almaniya,İngiltәrә,İtaliya
Norveç,Finlandiya,İsveç
Yaponiya,İsveç,İsveçrә
Çin,Yaponiya,Koreya
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508 İdxal neftini azaltmaq mәqsәdilә Braziliyada neçәnci ildә hansı proqram geniş vüsәt aldı?

•

80cı illәrdә “Etonos” proqramı
90cı illәrdә “Etos” proqramı
50ci illәrdә “Etilen” proqramı
70ci illәrdә “Etonol” proqramı
60cı illәrdә “Etil” proqramı

509 Mәişәt tullantılarını azaltmaq üçün texniki vә texnoloji üstünlük nәdәn ibarәtdir?

•

әrzaq mәhsulları istehsalının yeni texnologiya imkanlarını araşdırmaq
әrzaq mәhsullarının xarab olmasının qarşısını almaq
әhalinin әrzağa olan tәlәbatını azaltmaq
mәhsulları tәlәbata uyğun istehsal etmәk
mәişәt tullantılarını yandırmaq

510 Biokütlә xammal kimi nә istehsalında istifadә olunur?

•

apatit
şirә
neft
metal
spirt

511 Cәnubi Amerikada Braziliya başlıca olaraq bitki әsasında nә istehsal edir?

•

sintetik spirt
texniki spirt
süni spirt
etil spirti
bioqaz

512 Biokütlәdәn nә almaq mümkündür?

•

heç nә alınmır
bioxlor
bioqaz
bioflor
bioneft

513 Texniki bitki olan şәkәr qamışından hansı spirt alınır?

•

texniki spirt
qlükaminlәr
etil spirti
metan spirti
tәbii spirt

514 Biokütlә hansı istehsal sahәsindә istifadә olunur?

•

enerji alınmasında
SESda
AESda
metallurgiyada
yüngül sәnayedә

515 Asiyada hansı ölkәnin yanacaq balansında bioqaz istehsalı yerli әhәmiyyәt kәsb edir?
Yaponiya

•
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•

ÇXR
Koreya
Pakistan
Monqolustan

516 Biokütlә ehtiyatlarına daxil deyil:

•

bitkilәrin mәhsuldarlığı
heyvandarlıq tullantıları
ağac materialı
bitkilәrin tullantıları
heyvandarlıq mәhsulları

517 CәnubŞәrqi Asiya ,Mәrkәzi Amerikada bioqaz istehsalı iqtisadi cәhәtdәn hansı sәviyyәdәdir?

•

regionda ona әhәmiyyәt verilmir
inkişaf etmişdir
dünya miqyaslı әhәmiyyәti var
çox böyük perespektivi vardır
inkişaf etmәkdәdir

518 Kәnd tәsәrrüfatının ixtisaslaşması ilә biokütlә arasında nә kimi uyğunluq var?

•

bioloji tullantılar sәnayedә istifadәyә yaramır
heyvanat tullantıları kübrә kimi istifadә edilir
bitki tullantıları istifadә edilir
tullantıların tәrkibi müәyyәnlәşir
uyğunluq mümkün deyil

519 Bioqaz hansl xammaldan alınır?

•

biotik amillәrdәn
kömürdәn
bioloji kütlәdәn
neftdәn
biosistemdәn

520 Enerji alınmasında aşağıdakılardan hansı istifadә olunur?

•

qara vә şabalıdı torpaq
flora vә fauna nümunәlәri
meyvәtәrәvәz
әtsüd mәhsulları
biokütlә

521 Heyvandarlıq mәhsulları biokütlә ehtiyatına daxildirmi?

•

ondan bioenerji alınır
daxildir
bioenerji malik deyil
әtraf mәhsullarına aiddir
daxil deyil

522 Şәkәr qamışı hansı spritin alınmasında xammal hesab edilir?

•

sulfat
etil
metan
butan
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nitrat

523 Cәnub Şәrqi Asiya vә Mәrkәzi Amerikada yanacağın hansı sahәsi inkişaf etmәkdәdir?

•

şist
torf
bioqaz
kömür
maye yanacaq

524 İdxal neftini azaltmaq mәqsәdilә hansı proqram qәbul edilmişdir?

•

YUNEK
Protor
Arsenal
Etanol
OPEK

525 Mebel istehsalında daha çox hansı tullantılardan istifadә olunur?

•

neft tullantılarından
metal tullantılarından
yanacaq tullantılarından
ağac tullantılarından
mәişәt tullantılarından

526 Braziliya dünyanın nә üzrә mühüm istehsalçısıdır?

•

metanol
mazut
kömür
etil spirti
benzin

527 Şәkәr qamışı bitkisi nәyin әsas xammalıdır?

•

kömürün yandırılmasının
tullantıların basdırılmasının
zibilxanalarda metan qazının alınmasının
etil spirtinin tәbii alınmasının
karbon qazının әtrafa yayılmasının

528 Bioqaz nәdәn alınır?

•

kömür yandırılmasından
torf istehsalından
heyvan peyinindәn
spirtdәn
bitkilәrin qalıqlarından

529 Braziliyada avtoparklarda daha geniş nәdәn istifadә olunur?

•

metanol vә ya mazut qarışığından
etanol vә ya benzin qarışığından
apatit vә ya mazut qarışığından
neft vә ya spirt qarışığından
benzin vә ya kömür qarışığından

530 Mebel istehsalında daha çox nәdәn istifadә olunur?
72/96

23.12.2016

•

plasmas tullantılardan
rezin tullantılardan
bitkilәrin tullantılarından
heyvandarlıq tullantılarından
ağac tullantılarından

531 Mәişәt tullantılarının emalının üstünlüyü nәdәdir?

•

texnika vә texnologiyanın inkişafı üçün vacibdir
iqtisadi cәhәtdәn sәrfәli deyil
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafını tәmin edir
iqtisadi vә ekoloji baxımdan üstündür
әrazinin tәmizlәnmәsinә görә lazımdır

532 Mәişәt tullantılarının azaldılması üçün tәtbiq olunan texniki vә texnoloji üstünlüklәrә aiddir:

•

yeni әrzaq mәhsullarının istehsalı
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәmәsi
qida mәhsulları çeşidinin azaldılması
әhalinin әrzaq mәhsulları ilә tәminatı
әrzaq mәhsullarının qablaşdırılmasının yaxşılaşdırılması

533 Mәişәt zibillәrinin yandırılmasının faydalılığını tәsdiq edәn amillәrdәn biridir:

•

torpaqlarda süni kübrәlәr yaranır
havada freon qazı yaranır
sulara zәhәrli maddәlәr qarışır
havaya dioksin birlәşmәsinin buraxılmasının qarşısı alınır
havada insan üçün xeyirli konseregenlәr yaranır

534 Tullantıların yandırılmasının ekoloji baxımdan әhәmiyyәtinә daxil deyil:

•

yeraltı,yerüstü suların çirklәnmәsi
zibilxanalarda metan qazının әmәlә gәlmәmәsi
atmosferin çirklәnmәmәsi
geniş torpaq sahәlәrinin tutulmaması
yağıntıların miqdarının çoxalması

535 Mәişәt tullantılarının iqtisadi vә ekoloji baxımdan üstünlüyü nәdir?

•

tullantıların basdırılması
iqtisadi sәmәrәsi yoxdur
tullantıların yandırılması
tullantıların emalı
tullantıların saxlanması

536 Dünyanın mühüm etil spirti istehsalçısı?

•

Efiopiya
Meksika
Braziliya
Venesuela
Kanada

537 Havaya dioksin birlәşmәsinin buraxılmasının qarşısını almaq hansı tәdbirin hәyata keçirilmәsini tәlәb
edir?
mәişәt tullantılarının toplanmasını
tullantısız texnologiyaya nail olmaq
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•

tullantılarln emal edilmәsini
mәişәt tullantılarının yandırılmasını
tullantıların basdırılmasını

538 Etil spirtinin tәbii alınmasının әsas xammalı hansı bitkidir?

•

dәnli bitkilәr
bostan bitkilәri
şәkәr çuğunduru
günәbaxan
şәkәr qamışı

539 Tullantıların yandırılması ekoloji cәhәtdәn әhәmiyyәtlidirniyә?

•

su hövzәlәrini çirklәndirir
tullantı toplama prosesi asanlaşır
zibilxanalarda metan qazının alınmasının qarşısı alınır
atmosfer çöküntülәrinә tәsir edir
zibilxana poliqonları aradan çıxır

540 Bioqaz istehsalı dünyanın hansı regionlarında inkişaf etmәkdәdir?

•

Rusiya,Ukrayna,Moldova
Mәrkәzi Avropa ölkәlәri
Latın Amerikası,Sәudiyyә Әrәbistanı
Cәnubqәrbi Asiya ölkәlәri
cәnubşәrqi Asiya,Mәrkәzi Amerika

541 Tullantıların yandırılmasının ekoloji baxımdan әhәmiyyәtinә aiddir:

•

torpaqlardan sәmәrәli istifadә
mәişәt tullantılarının azaldılması
torpaq resurslarından sәmәrәli istifadә
torpaqların münbitlәşdirilmәsi
geniş torpaq sahәlәrinin tutulmaması

542 ÇXRda istifadәdә olan on milyonlarla bioqaz qurğularından alınan enerji hansı әhәmiyyәtә malikdir?

•

bir neçә ailәni tәmin etmәk üçün
rayon,vilayәt әhәmiyyәtli
respublika әhәmiyyәtli
yerlibir ailә üçün
beynәlxalq әhәmiyyәtli

543 Yaponiya,İsveç vә İsveçrәdә enerji almaq mәqsәdilә hansı tullantılardan istifadә edilir?

•

yanacağın şlak vә şlamlarından
kәnd tәsәrrüfat tullantılarından
sәnaye tullantılarından
mәişәt tullantılarından
neft tullantılarından

544 Heyvandarlıq tullantısından (peyin) istifadә edәrәk daha çox bioqaz istehsal edәn ölkә hansıdır?

•

Vyetnam
Koreya XDR
Monqolustan
Nepal
ÇXR
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545 Heyvan peyinindәn hansı enerji növünün alınmasında istifadә edilir?

•

bioneft
biokütlә
istifadә olunmur
spirt
bioqaz

546 Braziliyada etonol vә ya benzin qarışığından daha geniş hansı mәqsәdlә istifadә edilir?

•

avtoparklarda
tәbabәtdә
kimya sәnayesindә
aviasiyada
şәxsi istehlakda

547 Bitki tullantılarından istifadә nәdәn asılıdır?

•

ölkәnin iqtisadi strukturundan
kәnd tәsәrrüfatı әkin sahәlәrindәn
suvarmanın xüsusiyyәtindәn
kәnd tәsәrrüfatının ixtisaslaşmasından
torpaqların mәhsuldarlığından

548 “Etonol” proqramı hansı mәqsәdlә qabul olunmuşdur?

•

әhalini yanacaqla tәmin etmәk üçün
yerli xammaldan istifadә mәqsәdilә
idxal qazı azaltmaq mәqsәdilә
dünya bazarına spirt çıxarmaq üçün
idxal neftini azaltmaq mәqsәdilә

549 Ağac tullantıları daha çox nә istehsalında istifadә olunur?

•

tullantılar atılır
sellüloz
süni materiallar
mebel
torf istehsalında

550 70ci illәrdә “Etonol” proqramı hansı ölkәdә qәbul edilmişdir?

•

Rusiyada
Meksikada
Çilidә
Braziliyada
ÇXRda

551 Davamlı enerji siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biri hansıdır?

•

enerji qiymәtlәrinin artırılması
bәrpaolunan enerji mәnbәlәrinin araşdırılması
bәrpaolunan enerji mәnbәlәrindәn istifadәnin artırılması
әnәnәvi enerji mәnbәlәrinә istinad olunması
enerji siyasәtinin tәkmillәşdirilmәsi

552 2004cü ildә Bakıdan 55 km mәsafәdә yerlәşәn ilk külәk turbini harada quraşdırılmışdır?
Pirahallahı
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•

Yasamal
Yalama
Nabran
Yeni Yaşma

553 Naxçıvan MRda günәş işığının müddәti il әrzindә neçә saata bәrabәrdir?

•

1000 saat
1200 saat
3500 saat
3200 saat
2900 saat

554 Abşeron yarımadası vә Xәzәr dәnizinin sahilboyu әrazisindı günәş işığının müddәti il әrzindә günәş
işığının müddәti il әrzindә neçә saata bәrabәrdir?

•

4000 saat
1500 saat
1000 saat
2500 saat
3000 saat

555 Azәrbaycan üçün әhәmiyyәtli olan AEMyi hansıdır?

•

kömür,su,külәk
geotermal,qabarma
qabarma,günәş
su,külәk,günәş
neft,qaz,külәk

556 ABŞda külәk enerjisi plkәnin ümumi istehlakının neçә faizini tәşkil edir?

•

0.15
0.1
0.04
0.02
0.06

557 ABŞ әrazisindә hansı alternativ mәnbәdәn daha çox istifadә olunur?

•

qabarmaçәkilmә
geotermal
әnәnәvi
günәş
külәk

558 Dәstәk proqramları hansı formalarda özünü göstәrir?

•

birbaşa vә dolayı
dövlәt vә qurumlar
nәzәri vә praktiki
sadә vә mürәkkәb
elmi vә texniki

559 AEMin sәmәrәli inkişafı üçün nә tәlәb olunur?
torpaq quruluşu
xammal vә yanacaq
әhali artımı

•
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•

dәstәk proqramları
meşә olması

560 Maya dәyәrinә, ekoloji tәmizliyinә vә tükәnmәzliyinә görә fәrqlәnәn alternativ enerji növü hansıdır?

•

yanacaq enerjisi
su sistemlәri
geotermal enerjisi
atom enerjisi
külәk enerjisi

561 Külәk enerjisi nәdir?

•

havanın tәrkibidir
iqlim dәyişmәsinin nәticәsidir
külәk növlәrinin mәcmusudur
havanın axınının yaratdığı kinetik enerjisidir
atmosferin dövranıdır

562 Günәş enerjisi nәdir?

•

günәş sәthindәn
günәş tutulmasından
günәş enliyindәn
günәş işığından
hәrәkәtindәn

563 Biokütlә enerjisi nәdәn alınır?

•

sudan
üzvi materialdan
kimyәvi birlәşmәdәn
neft,qazdan
torpaqdan

564 AEMi neçә qrupa bölünür?

•

3.0
5.0
10.0
2.0
6.0

565 AEM layihәlәrinin reallaşması hansı iqtisadi sәmәrәni verir?

•

torpaqlar mәnimsәnilir
yeni su sistemlәri qurulur
yeni iş yerlәri açılır
yaşayış mәskәnlәri salınır
struktur dәyişkәnliyi yaranır

566 Alternativ layihәlәrin hәyata keçirilmәsi baxımından nәlәr nәzәrә alınır?

•

landşaft formaları
torpağın strukturu
ekosistem vә biomüxtәliflik
geosiyasi vәziyyәti
әrazinin ölçülәri
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567 AEM layinәlәrinin hәyata keçirilmәsi hansı baryerlәrin tәsirinә mәruz qalırlar?

•

lokal
elmitexniki
sosialmәdәni
qlobal
elminәzәri

568 AEMi enerji qiymәtlәrinә necә tәsir edir?

•

çox xәrc tәlәb edir
qiymәtlәri yüksәldir
iqtisadi xәrc yaradır
dәyişәn qiymәt problemini azaldır
elm tutumluğu ilә fәrqlәnir

569 İsrail dövlәtindә әrәblәrin mәskunlaşdığı mübahisәli yaşayış yerlәrindә elektrik enerjisi nә ilә tәmin
olunur?

•

günәş panellәri ilә
külәk enerjisi ilә
qaz ilә
neft ilә
tәminat yoxdur

570 Әnәnәvi yanacaqlara qәnaәt mәqsәdilә hansı növ mәnbәlәrә müraciәt etmәk mәqsәdә uyğundur?

•

kömürә
neftә
şist vә torfa
mazuta
alternativ

571 UNEPin 2008ci il mәlumatına görә dünyada AEM sahәsindә nә qәdәr insan çalışır?

•

5 milyon
3,5 milyon
5,5 milyon
2,3 milyon
1,5 milyon

572 Avropa Birliyi üzv dövlәtlәri arasında planlaşdırılan hәdәflәrә görә hansı dövlәt yüksәk nәaliyyәt әldә
edә bilәr?

•

Almaniya
İsveç
RF
Kanada
Finlandiya

573 Avropa Komissiyasının bәrpa olunan enerji mәnbәlәri direktivinә görә enerji istehlakında bu mәnbәlәrin
pay hәdәfi nә qәdәr göstәrilir?

•

0.4
0.2
0.05
0.3
0.1
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574 Bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin inkişafı iqtisadiyyata necә tәsir edir?

•

energetikanın inkişafını zәiflәdir
iqtisadiyyata mәnfi tәsir edir
әmәk mәhsuldarlığını itirir
iş yerlәrini azaldır
әlavә gәlir әldә olunur

575 İnsanların istifadәsi zamanı AEMin tükәnmәsi mümkündürmü?

•

tükәnmәk ehtimalı var
ehtiyyatı azalır
tükәnir
tükәnәn deyil
istifadәsi imkansızdır

576 Enerji sektorunun iqtisadi inkişafa tәsirini müәyyәn edin.

•

metallurgiyanın xammalıdır
digәr sahәlәrin yardımçısı deyil
elm sahәlәrini tәnzimlәyir
inkişafa tәkan verәn mexanizmdir
әnәnәvi sahәlәrin inkişafını lәngidir

577 AEMin hansı mәqsәdlәrә müsbәt tәsir göstәrir?

•

enerji stabilliyinә
enerji itmәsinә
enerji tәhlükәsizliyinә
enerji sisteminә
tәsiri yoxdur

578 Azәrbaycanın hansı әrazisindә Şimal külәklәri daha çox üstünlük tәşkil edirlәr?

•

Şamaxıda
Abşeronda
Sumqayıtda
Xaçmazda
Salyanda

579 Dünyada kömürün geоlоji ehtiyatının nә qәdәr оlduğunu müәyyәn edin:

•

30 mlrd t
4,0 mlrd t
2,0 mln t
5,0 mlrd t.
14,8 trln. tоn

580 Yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә olunmasının göstәricisidir:

•

enerjinin nәql olunmasının zәruriliyi
sәmәrәli istifadә hәr dövlәtin daxili işidir
dünya bazarında enerji birjalarının tәşkili
enerjidәn istifadәnin әsas strategiyasının müәyyәnlәşmәsi
İEOÖdә yanacaq sәrvәtlәrindәn maksimum istifadә

581 Yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә olunmasının göstәricisidir:
güzәştli müqavilәlәrin yaradılması
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•

yeni müqavilәlәrin imzalanması
istifadәdә dövlәt tәnzimlәnmәsi
istifadә strukturunun dәyişdirilmәsi
sәmәrәsiz istifadәdә cәrimәlәrin hesablanması

582 Elektroenerji ilә istilik tәchizatının uzlaşdırılması hansı müsbәt göstәrici ilә nәticәlәnir?

•

yanacaq istehsalının mütәrәqqi formasıdır
enerji istehlakına qәnaәtdir
ETT naaliyyәtlәrindәn istifadәdir
yanacağın istifadәsinin sәmәrәli üsuludur
yanacağın emalının kompleks tәşkilidir

583 Tәbiәti mühafizә xәrclәrinin azaldılması nә ilә әlaqәdardır?

•

xeyli vәsait qoyulmasından
istifadә strukturunun dәyişdirilmәsindәn
xüsusi vәsaitlәrin toplanmasından
istehsalın sәmәrәli tәşkilindәn
ekoloji tarazlığın pozulmasından

584 Enerjinin istifadә әmsalının artırılması nәdәn aslıdır?

•

mühitin saf saxlanılmasından
istehsalın sәmәrәli tәşkilindәn
kapital qoyuluşunun miqdarından
istifadәnin kompleks tәşkilindәn
әtraf mühitin çirklәnmәsindәn

585 Enerji istehsalında ekoloji,tәbiәti mühafizә xәrclәrini azaltmaq necә adlanır?

•

kommersiya fәaliyyәti
istehsalın kompleks tәşkili
istehsalda texnoloji amillәrin tәsiri
istehsalın sәmәrәli tәşkili
ekoloji fondlardan istifadә olunması

586 Hansı enerji istehsalında mәhsulun maya dәyәri aşağı düşür?

•

texnoloji sәmәrә yüksәk olanda
istehsal әl әmәyinә әsaslananda
enerjidәn az istifadә olunanda
enerji istehsalı neftә әsaslananda
alternativ enerjidәn istifadәdә

587 Ekolojialternativ enerji növlәrinin mәnimsәnilmәsi hansı müsbәt nәticәlәri verir?

•

torpaq resursları çirklәnmir
tәlәbat tam ödәnilir
ekoloji riski artırır
torpaqlar neftlә çirklәnir
ekoloji xәrclәr azalır

588 Әtraf mühiti çirklәndirәn әsas enerji mәnbәyi hansıdır?

•

әhәmiyyәtli çirklәnmә müşahidә edilmir
SESdan ayrılan tullantılar
külәk enerjisi istehsalından atılan tullantılar
İESdan ayrılan tullantılar
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GeoİESdәn atılan tullantılar

589 İsti su,istilik vә buxar hansı sәnaye müәssisәlәrindәn alınır?

•

SESdә
termal sularda
qabarmaçәkilmә stansiyalarında
İESı vә mәrkәzlәrindә
GeoİESdә

590 Atabaska(Kanada ) çayı hövzәsindә bitumlu qum ehtiyatından neft istehsalı nә qәdәr hesablanmışdır?

•

70 mlrd. tona qәdәr
5060 mlrd. tona qәdәr
110 mlrd. ton
130 mlrd. tona qәdәr
3040 mlrd.ton

591 Kanadada Atabaska çayı hövzәsindә bitumlu qum ehtiyatı nә qәdәr hesablanmışdır?

•

75 min kv.km
1020 min kv.km
100 min kv.km
50 min kv.km
65 min kv.km

592 Bitumlu qum yataqları hansı ölkәlәrdә daha zәngindir?

•

Almaniya,Fransa,İtaliya
Çin,Yaponiya,Monqolustan
Kanada,Venesuela,Kolumbiya
Kuba,Panama,Meksika
Meksika,ABŞ,Yamayka

593 Bitumlu qumdan 185 mlrd.ton neft ehtiyatı hansı ölkәdә hesablanmışdır?

•

Belorusda
Ukraynada
Venesuelada
Kanadada
Meksikada

594 Bitumlu qumdan nә alınır?

•

torf
qaz
kömür
neft
şist

595 Geotermal enerjinin 4cü mühüm xüsusiyyәti nә ilә әlaqәdardır?

•

әnәnәvi yanacaqlardan baha başa gәlir
emal üçün istifadә olunur
ekoloji cәhәtdәn tam tәhlükәsizdir
ondan ancaq istilik alınır
әtraf mühiti çirklәndirir
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596 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrinin sәnaye müәssisәlәri tullantılarından tәkrar enerji alınması imkanlarının
mәnbәlәri hansıdır?

•

çirkab sular
müxtәlif şlak vә şlamlar
bәrk tullantılar
torpağın hәrarәti
ayrılan istilik vә buxar

597 90cı illәrdә Azәrbaycan Respublikasında enerji istehsalının tәnәzzülә uğramasının sәbәblәrinә aid
deyil:

•

enerji istehsalı vә xidmәtinin bahalaşması
iqtisadi,sosial әlaqәlәrin pozulması
enerji daşıyıcı xәrclәrinin artması
istehsalın xeyli azalması
köhnә avadanlıqlardan istifadә olunması

598 Azәrbaycanda sәnaye müәssisәlәrindәn ayrılan istilik vә buxardan nә istehsal olunması imkanları
vardır?

•

enerji alınması
evlәrin qızıdırılması
mineral sular
tәkrar xammal
mineral duzlar

599 Azәrbaycanda istehsal olunan enerjinin 1112% hansı prosesdә itirilir?

•

istehsal vә istehlak
dәnizdә istehsalda
dәmiryol nәqliyyatı ilә daşınanda
istehsal,nәqletmә vә istifadә
boru kәmәrlәrindә

600 90cı illәrdә Azәrbaycan Respublikasında enerji istehsalının tәnәzzülә uğramasının sәbәblәrindәn
biridir:

•

yanacaq ehtiyatının azalması
köhnә avadanlıqlardan istifadә
enerji daşıyıcı xәrclәrin artması
istehsala az kapital qoyuluşu
Qarabağ müharibәsi amili

601 2004500 m dәrinlikdә yerlәşәn su ehtiyatları Azәrbaycanın hansı әrazisindәdir?

•

Ceyrançöldә
Batabatda
Kür çökәkliyindә
Araz әtrafında
Talış dağlarında

602 Masallı rayonu әrazisindә çıxan su hansı dәrinlikdә vә temperaturdadır?

•

yer sәthinә çox yaxındır
1500 m,100°C
2500 m,100°C
500m,50°C
100 m,80 °C
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603 Azәrbaycanda Kür çökәkliyindә su ehtiyatları hansı dәrinlikdә yerlәşir?

•

2004500 metr
20003000 metr
10001500 metr
1001000 metr
5001000 metr

604 Abşeron,Kürdәmir,İmişli rayonlarında neft quyularının 400 metr dәrinliyindә suyun hәrarәti nә
qәdәrdir?

•

2040°C
5060 °C
hәrarәti yoxdur
100°C yuxarı
80100 °C

605 MDB dә ilk tәcrübә Geo İES harada tikilmişdir?

•

Azәrbaycanda
Ukraynada
Tacikistanda
Rusiyada
Moldovada

606 Qafqazda ildә nә qәdәr isti su yer sәthinә çıxır?

•

860 mln kub metr
600 mln.kub metr
520 mln kub metr
730 mln kub metr
450 mln kub metr

607 Ön vә Kiçik Qafqaz hansı alternativ enerjini almaq üçün әlverişlidir?

•

külәk enerjisi almaq
günәş batareyaları qurmaq
biokütlә enerjisi almaq
SES qurmaq
Geo İES tikilmәsi

608 Qafqazda Geo İES nın tikilmәsi üçün әlverişli әrazilәr haradadır?

•

Talış dağ sistemindә
Böyük Qafqazda
Naxçıvan qırışıq zonasında
Şahdağ silsilәsindә
Ön Qafqaz,Kiçik Qafqazda

609 İldә hansı bölgәdә 730 mln.kub metrdәn çox isti su yer sәthinә çıxır?

•

Qafqazda
Karpatda
Talış dağlarında
Krımda
Pamirdә

610 Yeraltı isti sular hansı enerjinn mәnbәyidir?
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•

külәk
istilik
su
geotermal
yanacaq

611 Ceyrangöl yaylasının külәk enerjisi imkanları hansı sәviyyәdәdir?

•

rentabelli deyil
istehsal imkanı yoxdur
hazırda alınır
külәkli günlәr azdır
perespektiv әhәmiyyәtlidir

612 Külәk enerjisi “kiçik energetikanın” inkişafında hansı sahәlәrin inkişafı üçün әhәmiyyәtlidir?

•

evlәrin işıqlandırılması
sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәti
kәnd tәsәrrüfatının mexaniklәşdirilmәsi
su qızıdırılması,yerdәn su çıxarılması
şoran torpaqların tәmizlәnmәsi

613 Abşeron,Salyan,Neftçala rayonları hansı alternativ enerji almaq üçün münasibdir?

•

biokütlә
günәş
geotermal
külәk
qabarmaçәkilmә

614 Azәrbaycanda әhәmiyyәtli külәk enerjisi almaq üçün perespektivli әrazilәr:

•

KürAraz ovalığı
Ceyrangöl yaylası
Talış vadisi
Batabat әrazisi
Qızılağac qoruğu

615 Azәrbaycanda şimal külәklәei daha çox hansı әrazilәrdә hakimdir?

•

Abşeron yarımadasında
KürAraz ovalığında
Yuxarı Qarabağda
Muğan düzündә
Böyük Qafqazda

616 Azәrbaycanın hansı regionu külәk enerjisi istehsalı üçün münasibdir?

•

Salyan,SabirabadKürAraz qovuşana qәdәr
AbşeronXırdalanQaradağŞabran
QobustanXızıŞamaxıİsmayıllı
AbşeronSalyanNeftçalaKürün mәnsәbinә qәdәr
QubaQusar,XaçmazSiyәzәn

617 Azәrbaycanın bәzi әlverişli regionları külәyin hansı göstәricilәrinә görә seçilirlәr?
dağıdıcı olması
tәhlükәliliyi
zәif olması
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•

smec xarakterli olması
davamiyyәti

618 Kәlbәcәr, Laçın, Naxçıvan vә Astarada hansı su ehtiyatları vardır?

•

göl suları
termal su
duzlu su
şirin su
çay suları

619 İESdә elektrik enerjisi istehsal etmәk üçün hansı yanacaqlardan istifadә olunur?

•

qazyoldan
neftdәn
kerosindәn
nüvә yanacaqlarından
üzvi yanacaqlardan

620 AESdә elektrik enerjisi istehsal etmәk üçün hansı yanacaqlardan istifadә olunur?

•

neftdәn
kerosindәn
qazyoldan
üzvi yanacaqlardan
nüvә yanacaqlarından

621 İESdan ayrılan istilik vә buxardan Abşeron şәraitindә geniş istifadә etmәk mümkündür?

•

müxtәlif kimya mәhsulları alınmasında
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalında
sәnaye mәhsulları alınmasında
nәqliyyatın idarә olunmasında
yanacağa qәnaәtdә

622 Azәrbaycanda 11,5 mlrd kBtsaat enetji almaq üçün nә qәdәr kәnd tәsәrrüfatı,mәişәt tullantıları
yandırmaq kifayәt edәr?

•

tәkcә mәişәt tullantılarını
bütün tullantıları
tәxminәn 30%ni
tәkcә kәnd tәsәrrüfatı tullantılarını
tәxminәn yarısını

623 Alternativ yanacaq qrupuna daxildir:

•

qırıntı daşlar
silisiumlu birlәşmәlәr
daxil olanı yoxdur
nәmlәnmiş qum,daş
bitumlaşmış qum

624 Әnәnәvi yanacaqlardan gәlәcәk üçün istifadәsi daha çox proqnozlaşdırılanı hansıdır?

•

daş kömür
neft
qaz
şist
torf
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625 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn az istifadә olunmasının sәbәbi nәdir?

•

vahid şәbәkәnin yaradılmasına mane olur
yanacaq xammalı zәngin olduğu üçün
yerlәşmәsindә uyğunsuzluq vardır
mütәrәqqi üsulların tәtbiqi baha başa gәlir
dövlәt büdcәsinә uyğun deyil

626 Azәrbaycanın termal suları keyfiyyәtinә görә hansı qrupa daxildir?

•

mineral sular
isti su
adi termal sular
qiymәtli xammal
tәrkibi zәif sular

627 Azәrbaycan Respublikasında termal su ehtiyatı 2mln kub metrdir.Bu hansı müddәt üçün hesablanmışdır?

•

saatda
ildә
gündә
sutkada
ayda

628 Azәrbaycan Respublikasında termal su ehtiyatları sutkada tәxminәn nә qәdәrdir?

•

45mln kub metr
6mln kub metr
3 mln kub metr
10mln kub metr
2mln kub metr

629 Azәrbaycanın cәnubunda 2500 m dәrinlikdә olan quyudan 100°C hәrarәtindә çıxan su hansı rayon
әrazisindәdir?

•

Cәlilabad
Lerik
Masallı
Astara
Lәnkәran

630 Yerin tükәnmәz daxili istiliyi geotermal enerjinin hansı yönümünü müәyyәn edir?

•

xarici mühitlә әlaqәsini
maddәlәr mübadilәsini
termal suları zәnginlәşdirir
yerin tәkindә tәzyiqi zәiflәdir
elektrik enerjisinә çevrilmәsini

631 Azәrbaycanın mineral bulaqlarında gündә tәxminәn nә qәdәr su çıxır?

•

120 min kub metr
80 min kub metr
5060 min kub metr
10 min kub metr
50 min kub metr

632 Azәrbaycanda 80100 °C hәrarәti olan termal sular hansı dәrinlikdә müşahidә olunur?

•
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•

neft quyularının 400 metr dәrinliyindә
neft quyularının 150 metr dәrinliyindә
dәniz quyularının 500 metr dәrinliyindә
su quyularının 200 m dәrinliyindә
torpaq laylarının 150 metr dәrinliyindә

633 Azәrbaycanda neçә mineral bulaq vardır?

•

1000ә yaxın
500ә qәdәr
2000ә yaxın
1500ә qәdәr
800ә qәdәr

634 Azәrbaycanda termal su ehtiyatı olan әrazilәr?

•

Qubadlı,İmişli,Salyan,Bilәsuvar
Yevlax,Bәrdә,Goranboy
Mingәçevir,Yevlax,Ağcabәdi
Kәlbәcәr,Laçın,Astara,Naxçıvan MR
Zәrdab,Ucar,Yevlax,Bәrdә

635 Azәrbaycanda termal su ehtiyatı regionlarına daxil deyil?

•

Laçın
Kәlbәcәr
Naxçıvan MR
Astara
Yevlax

636 Enerji ilә tәminatda dövlәtlәrin enerji,ekoloji vә iqtisadi siyasәtinin hәyata keçirilmәsi hansı tәdbirlәri
tәlәb edir?

•

elmitәdqiqat araşdırmalarını
qısa vә orta müddәtli perspektiv tәdbirlәri
alternativ tәdbirlәri
uzun müddәtli perspektiv tәdbirlәri
istehsalın miqyasını

637 İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı vә inkişafı blokuna daxil olan ölkәlәrin enerji istifadәsinә әsas strategiya
hansıdır?

•

dünyada yanacaq stansiyalarının artırılması
enerji istifadәsinin uzun müddәt tәmin
beynәlxalq birliyin yaradılması
israfçılığın,itkilәrin bәrpa olunması edilmәsi
nüvә enerjisinin genişlәndirilmәsi

638 Enerji tәminatında qısa vә orta müddәtli perspektiv tәdbirlәri hәyata keçirmәkdә dövlәtlәrin әsas
mәqsәdi hansıdır?

•

dövlәtin iqtisadi cәhәtdәn güclü olması
enerji,ekoloji,iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi
beynәlxalq arenada dövlәtin mövqeyi
enerji istehsalında sahibkarlığa nail olmaq
siyasi,hәrbi siyasәtdә üstünlük qazanmaq

639 Enerji istifadәsinin uzun müddәtә tәmin edilmәsi hansı tәşkilatın әsas strategiyası hesab edilir?
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•

Avropa İqtisadi Birliyi
Enerjidәn kompleks vә sәmәrәli istifadә qurumu
Avropa İqtisadi vә Yenidәnqurma Tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı vә inkişafı bloku
Asiya İqtisadi Birliyi

640 İEÖdә yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә mәqsәdinә aid edilir:

•

ekoloji baxımdan tәmiz enerji növlәrinin tәtbiqi
sәmәrәli istifadә mәqsәdyönlü deyil
enerji mәnbәlәrinә vәsaitlәrin cәlb olunması
yanacağın kimya sәnayesinә yönәldilmәsi
yeni neft yataqlarının mәnimsәnilmәsi

641 İEÖdә yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә mәqsәdinә aiddir?

•

yeni beynәlxalq bankların yaradılması
yeni avadanlıqların mәnimsәnilmәsi
maliyyә vәsaitlәrinin toplanması
sәrfәli texnoloji üsulların işlәnmәsi vә tәtbiqi
istehsal xәrclәrinin artırılması

642 Alternatıv enerji mәnbәlәrindәn istifadә olunması hansı üstünlüyә malikdir?

•

elmi tәcrübәlәri artırır
istehsalın artan tәlәbatını ödәyir
enerji istehsalına kapital qoyuluşu artır
ekoloji vәziyyәti sağlamlaşdırır
әnәnәvi yanacaqlardan daha çox istifadә edilir

643 Dövlәtlәrarası müqavilәlәr әsasında okeanda nәdәn istifadә tәşkil olunur?

•

enerji istifadәsindәn
bioloji sәrvәtlәrindәn
nәqliyyat vasitәlәrindәn
müqavilәlәrә tabe olunmur
tәbii sәrvәtlәrindәn

644 Beynәlxalq hüququn tәnzimlәnmәsi Dünya okeanının hansı problemlәrin aid edilir?

•

dövlәtin mülkiyyәti olması
okean dibinin bölünmәsi
sәrvәtlәrindәn istifadәyә
qlobal problemlәrinә
dalğa gücünün müәyyәnlәşmәsi

645 Әnәnәvi yanacaqlara qәnaәt mәqsәdilә gәlәcәkdә hansı alternativ enerji mәnbәyindәn istifadә daha çox
proqnozlaşdırılır?

•

su enerjisindәn
külәk enerjisindәn
günәş batareyalarından
nüvә enerjisindәn
geotermal enerjidәn

646 Yanar şistdәn hansı qiymәtli yanacaq alınır?
şüşә
metal
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•

kömür
sintetik yanacaq
neft

647 Alternativ yanacağın xammalı kimi nәdәn istifadә edilir?

•

neftdәn
qazdan
yanar şistdәn
bitumlaşmış qumdan
kömürdәn

648 CARda hansı sәnaye miqyasında hansı yanacaqdan maye yanacaq alınır?

•

mazutdan
qazdan
torfdan
neftdәn
kömürdәn

649 Enerji krizisi zamanı hansı yanacağa ehtiyac duyulur?

•

karbohidrogenlәrә
qaza
neftә
sintetik yanacaqlara
kömürә

650 Kömürdәn hidrogenezis üsulu ilә nә alınır?

•

süni qaz
yanar şist
torf
mazut
sintetik neft

651 Venesuelada yerli yanacaq kimi hansı qumdan istifadә olunur?

•

qırıntı daşlardan
silisiumlu birlәşmәlәrdәn
gilli qumdan
nәmlәnmiş qum,daşdan
bitumlu qumda

652 Bitumlu qumdan nә alınır?

•

benzin
mazut
yanar şist
neft
kömür

653 Sintetik yanacaq istehsalının xammalı nәdir?

•

tәbii qaz
minreal gübrә
radon
yanar şist
karbon
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654 Venesuelada bitumlu qumdan necә istifadә olunur?

•

sәnaye xammalı kimi
müalicә mәqsәdi üçün
torpaqların münbitliyi üçün
yerli yanacaq kimi
tikinti materialı kimi

655 Kanadada Atabaska çayı hövzәsindәki qumdan nә istehsal olunur?

•

torf
kömür
qaz
neft
termal su

656 Dünya şist ehtiyatından alına bilәcәk sintetik nefti tәbii neft ehtiyatı ilә müqayisә et:

•

Azәrbaycanın neft ehtiyatına yaxın
Dünya neft hasilatından çox
Qәrbi Sibirin neft ehtiyatına bәrabәr
Fars körfәzinin neft ehtiyatına bәrabәr
Qazaxıstanın neft ehtiyatına bәrabәr

657 75 min kv.km. bitumlu qum ehtiyatı harada hesablanmışdır?

•

Amazonka çayı deltasında
Amur çayı vadisindә
Penza çayı hövzәsindә
Atabaska çayı hövzәsindә
Kür çayı әtrafında

658 Ehtiyatı mәlum olan şist yataqlarında nә qәdәr sintetik neft almaq mümkündür?

•

2030 mlrd ton
5070 mlrd.ton
3040 mlrd.ton
4050 mlrd.ton
1020 mlrd. ton

659 Bitumlu qum yataqları hansı regionlarda daha geniş yayılmışdır?

•

CәnubŞәrqi Asiyada
Avstraliyada
Avropada
Asiyada
Şimali vә Cәnubi Amerikada

660 Yanar şist ehtiyatları zәngin olan ölkәlәr hansılardır?

•

Rusiya,Qazaxıstan,Azәrbaycan,Almaniya
Estoniya,Latviya,İtaliya,Çin
Yaponiya,Misir,Litva,Fransa
MDB ölkәlәri,Estoniya,ABŞ,Braziliya,ÇXR
Monqolustan,Çin,Yaponiya,Koreya

661 Hansı qumda neft alınır?
sarı qum
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•

silisiumlu
alına bilmәz
nәm qumdan
bitumlu

662 Sintetik yanacaq alınması üçün qiymәtli xammaldır:

•

heç biri aid deyil
neft
qaz
yanar şist
gilli torpaq

663 Bitumlaşmış qumdan nә xammalı kimi istifadә oluna bilәr?

•

koks qazı almaq üçün
şüşә istehsalı
tәbii yanacaq
alternativ yanacaq
tikinti materialı

664 Sәnaye miqyasında kömürdәn maye yanacaq alınması hansı ölkәdә daha geniş yayılmışdır?

•

Rusiya
ABŞ
İtaliya
CAR
İngiltәrә

665 İran körfәzinin neft ehtiyatını sintetik neft alına bilәcәk şist ehtiyatı ilә müqayisә et?

•

Estoniya vә Braziliyanın şist ehtiyatı
MDB ölkәlәrinin şist ehtiyatı
dünya şist ehtiyatı qәdәr
Çin vә ABŞın şist ehtiyatı
dünya şist ehtiyatının yarısı

666 Sintetik yanacaqların istehsalı hansı zәrurәtdәn asılıdır?

•

hәr dövlәtin öz iqtisadi yönümündәn
kimya sәnayesinin xammala tәminatından
sәnayenin inkişafı naminә
gәlir mәnbәyi kimi
enerji krizisindәn

667 4050 mlrd ton sintetik nefti nә qәdәr şistdәn almaq mümkündür?

•

qonur kömür ehtiyatından
bütöv fosforit vә apatit ehtiyatından
ehtiyatı mәlum olan şist ehtiyatından
biokütlә ehtiyatından
bütövlükdә olan torf ehtiyatından

668 30cu illәrdә harada kömürdәn hidrogenezislә sintetik neft alınmışdır?

•

Yaponiyada
ABŞda
Kanadada
Almaniyada
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Rusiyada

669 MDB ölkәlәri,Estoniya,ABŞda sintetik yanacağın hansı xammalı geniş yayılmışdır?

•

geotermal
torf
neft
yanar şist
qaz

670 Sintetik yanacaqlara aid deyil:

•

qonur kömür
daş kömür
biokütlә
yanar şist
tәbii qaz

671 Yanar şist nә istehsalının xammalıdır?

•

tәbii yanacaq
süni yanacaq
sәnaye mәhsulları
mineral kübrә
sintetik yanacaq

672 Alternativ enerji növlәrinә aiddir:

•

sintetik yanarlar
qaz
aid olanı yoxdur
neft
daş kömür

673 CARda hansı sintetik yanacaq alınması daha geniş yayılmışdır?

•

orada sintetik yanacaq istehsal olunmur
yerli әhәmiyyәtli qaz alınması
biokütlәdәn qaz alınması
sәnaye miqyasında kömürdәn maye yanacaq
sәnaye üçün kömürdәn karbon alınması

674 Enerji krizisi zamanı hansı vasitәlәrdәn istifadә olunması mәqsәdәuyğun hesab edilir?

•

günәş enerjisindәn istifadә etmәli
bәrk yanacaqlardan istifadә
çox neft,qaz istehsal etmek
yanacaqların ixracı vә idxalı
sintetik yanacaqların istehsalı

675 Kömürdәn sintetik neft hansı üsulla istehsal edilmişdir?

•

kömürü yandırmaqla
hidroliz üsulu ilә
katalizatorlu reaksiyalarla
hidrogenezis üsulu ilә
termodinamiki üsullarla

676 Sintetik yanacaqlar hansı qrup yanacaq mәnbәyinә aiddir?
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•

belә yanacaq növü yoxdur
әnәnәvi
istilik
alternativ
yeraltı

677 Geotermal enerjinin üstünlüyü nәdir?

•

çox enerji verir
iqlimdәn asılıdır
torpağın tәrkibi ilә әlaqәlidir
böyük vәsait tәlәb etmir
bütün ölkәlәrdә var

678 Geotermal enerji mәnbәyi hansı әrazilәrdә yerlәşir?

•

palçıq vulkanları
qabarma vә çәkilmә
geoloji dövrlәr
Vulkanik vә seysmik
landşaft müxәtilfliyi

679 Enerjinin,yanacağın istifadәsindә ekoloji xәrclәrin nәzәrә alınması hansı müsbәt nәticәlәri verir?

•

әhalinin enerji ilә tәmin olunmasını asanlaşdırır
beynәlxalq әmәkdaşlığa xidmәt edir
yeni enerji sistemlәri formalaşdırır
ekolojialternativ enerji növlәrinin mәnimsәnilmәsini
istehsalda komplekslilik yaradır

680 İEMdәn ayrılan tullantılar harada istifadә olunur?

•

torpaqları münbitlәşdirir
sәnaye xammalı hesab olunur
minerallar istehsal olunur
havanın tәmiz saxlanmasına yardımçıdır
әtraf mühiti çirklәndirir

681 İESlәr vә mәrkәzlәr elektrk enerjisi ilә bәrabәr nә istehsal edirlәr?

•

his,qurum,şlak
mineral maddәlәr
karbohidrogenlәr
isti su,istilik,buxar
su,bәrk tullantılar

682 Alternativ enerji mәnbәlәrinә aid deyil:

•

külәk
geotermal
qabarmaçәkilmә
daş kömür
biokütlә

683 Geotermal enerjinin 3cü mühüm xüsusiyyәti nәdir?
gәlir gәtirәn sahә hesab olunmur
ekoloji cәhәtdәn sәmәrәli hesab olunmur
kapital qoyuluşu tәlәb edәndir
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•

iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli deyil
böyük vәsait qoyuluşu tәlәb etmir

684 Almaniyada 30cu illәrdә sintetik neft nәdәn alınmışdır?

•

biokütlәdәn
şistdәn
torfdan
kömürdәn
qazdan

685 Geotermal enerji mәnbәlәri dünya әrazisinin müәyyәn әrazisini tutur:

•

3/10
1/5
2/10
1/10
2/5

686 Geotermal enerji mәnbәlәrinin yerlәşmә zonasının qanunauyğunluğu:

•

ovalıq vә düzәnliklәrdә
vulkanik әrazilәrdә
zәlzәlә zonalarında
yer sәthindә
vulkanik vә seysmik әrazilәrdә

687 Qonur kömür,torf,şist alternativ yanacaq növlәrinә aid edilir?

•

edilmir
edilir
әhәmiyyәtsiz yanacaqdır
alternativ yanacaq növüdür
әnәnәvi yanacaq növüdür

688 Geotermal enerjinin 2ci mühüm xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

yayılması mәhduddur
ehtiyatları azdır
әrazicә geniş yayılmışdır
istifadәsi zәifdir
çox enerji vermir

689 Geotermal enerjinin tam tәhlükәsiz olması nә ilә xarakterizә olunur?

•

heç nә ilә fәrqlәnmәdiyi üçün
bütün әrazilәrdә yerlәşmәsi ilә
istehsalın mühüm xüsusiyyәti ilә
digәr mәnbәlәrdәn üstün olması ilә
tәlәbatın çox olması ilә

690 10 km dәrinlikdә geotermal enerjinin ehtiyatı әnәnәvi mineral yanacaq ehtiyatlarından tәqribәn nә qәdәr
çoxdur?

•

5 min dәfә
500 dәfә
2 min dәfә
100 dәfә
3,5 min dәfә
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691 Böyük vәsait qoyuluşu tәlәb etmәyәn alternativ enerji mәnbәyi hansıdır?

•

әnәnәvi mәnbәlәr
külәk enerjisi
biokütlә enerjisi
atom enerjisi
geotermal enerji

692 Geotermal mәnbәlәrin 1ci mühüm xüsusiyyәti nәdir?

•

geniş istifadә olunmur
tükәnәn sәrvәtdir
istehsalı baha başa gәlir
tükәnmәyәn sәrvәtdir
sular sәnaye әhәmiyyәtlidir

693 Dünya әrazisinin 1/10 –ni tutan hansı enerji mәnbәyidir?

•

әnәnәvi
günәş
külәk
geotermal
bioloji

694 Geotermal enerji mәnbәlәri neçә әhәmiyyәtli xüsusiyyәti ilә seçilir?

•

2 xüsusiyyәti
6 xüsusiyyәti
digәrlәrindәn seçilmir
5 xüsusiyyәti
4 xüsusiyyәti

695 Vulkanik vә seysmik әrazilәrdә hansı alternativ enerji mәnbәyi yerlәşir?

•

yeraltı enerji
bioloji
külәk
qaz vә neft
geotermal

696 Әnәnәvi yanacaq növlәrindәn hansının istifadәsi daha uzun müddәtә proqnozlaşdırılır?

•

daş kömür
tәbii qaz
şist
neft
qonur kömür

697 Geotermal enerjinin seçilәn xüsusiyyәtlәrindәn biri:

•

müstәsna xüsusiyyәtә malik deyil
yer sәthinә yaxın olması
ondan hәr yerdә istifadә olunur
geniş әrazi amili
ondan daha çox enerji alınır

698 Neft yandırılması zamanı çirklәnmә dәrәcәsini müqayisә et:
şistә nisbәtәn az
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•

torfa nisbәtәn az
tәbii qaza nisbәtәn az
kömür vә qaza nisbәtәn az
daş kömürә nisbәtәn az

699 10 km dәrinlikdә geotermal enerjinin ehtiyatı nәdәn 3,5 min dәfә çoxdur?

•

külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
dünya kömür ehtiyatından
mineral yanacaq ehtiyatlarından
dünya neft ehtiyatından

700 Әtraf mühiti çirklәndirәn tәbii yanacaqlardan çox istifadәnin sәbәbi nәdir?

•

alternativ enerjiyә ehtiyac yoxdur
tükәnәn sәrvәtlәr olduğu üçün
mütәrәqqi üsulların tәtbiqi çox vәsait tәlәb edir
onların istifadәsi әtraf mühiti çirklәndirir
yanacaq ehtiyatı çoxdur
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